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Saue ja Harjumaa Aasta Õpetajad selgunud
Rahvusvaheline õpetajatepäev kulmineerus Aasta
Õpetajate väljakuulutamisega Saue gümnaasiumi aulas.
Eelmise aasta Saue Aasta
Õpetajad olid algklassiõpetaja Malle Liiv ja showtantsuansambli “Lainela” juhendaja Elo- Marika Kongo.
Tänavu oli tiitlikandidaate
kaheksa, kõik võrdselt väärikad, mistõttu komisjon otsustas välja anda Aasta Õpetaja
tiitli kolmele õpetajale. Saue
Aasta Õpetajad 2002 on Õie
Jakobson, Valmar Kaur ja
Harry Illak. Harjumaa Aasta
Õpetaja tiitli pälvis Eve Tamm
– Saue Gümnaasiumi direktori
asetäitja õppe-ja kasvatustöö
alal algklassides. PALJU
ÕNNE!
Eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Õie Jakobsoni kandidatuuri seadsid üles tema klassi õpilased (jutt on sel kevadel
lõpetanud 12.A klassist) ja nende vanemad.
“Kõigi nende aastate jooksul näitas õpetaja Jakobson end
kohusetundliku ja asjaliku pedagoogina, kellest pidasid lugu
nii õpilased kui lapsevanemad.
Lisaks asjatundlikult läbi viidud tundidele korraldas õpetaja Jakobson õpilastele pidevalt
ekskursioone, teatrikülastusi ja
muid klassiväliseid üritusi. Tal
oli ka väga hea kontakt lapsevanematega, näiteks korraldas
ta veel 12.klassis ühisürituse nii
lastele kui vanematele, kus pojad mängisid isadega ja tütred
emadega korvpalli ning millele järgnes meeldiv koosviibimine. Selliste üritustega lõi õpetaja Jakobson tugeva sideme
kodu ja kooli vahele, mis mitmekülgse isiksuse arendamisel
on väga oluline.
12A klass oli lõpueksamitel

Vasakult: Valmar Kaur, Eve Tamm, Õie Jakobson ning Harry Illak.

väga edukas, neist 6 õpilast lõpetas hõbemedaliga. Aineõpetajana on õpetaja Jakobson
suutnud oma õpilasi innustada
osalema kõikvõimalikel koolivälistel keele-alastel olümpiaadidel ja konkurssidel.” (lapsevanemate nimel Maire Neudorf)

lased klassi ilma ühegi suvetööliseta. Õpetaja Valmar Kaur on
oma nõudmistes konkreetne ja
järjepidev ning sõna ja tegu
ühildav kolleeg. Saue Gümnaasiumis on ta õpetajate hulgas
hinnatud kui mõistev ja tasakaalukas töötaja.” (Gümnaasiumi juhtkond)

Tööõpetuse õpetaja Valmar
Kauri esitas Aasta Õpetaja
kandidaadiks kooli juhtkond.
Õpetaja Kaur töötab Saue
Gümnaasiumis alates 1992.aastast. “Tema tunnid on sisukad
ja huvitavad. Ta on aastaid töötanud ka tööõpetuse ringi juhendajana, tekitades lastes huvi
puu- ja käsitöö vastu ning pälvides lastevanemate tänu. Tema
õpilased on alati saavutanud
vabariiklikel ja maakondlikel
õpilaste tööde ülevaatustel auhinnalisi kohti.
Õpetaja Valmar Kaur on aastaid töötanud klassijuhatajana
(8.A klass) ning möödunud
õppeaastal lõpetasid tema õpi-

Harry Illakut soovisid Aasta
Õpetajana näha teda jumaldavad õpilased. 1993.aastal
tuli Harry Illak Saue Gümnaasiumisse ja asutas Saue Brass
Bandi. Kevadel tähistas orkester oma 9. tegevusaastat lustaka kontserdiga
Aastal 1994 nägi ilmavalgust erinevatest Harjumaa orkestritest koosnev kollektiiv
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (HNPO), mille peadirigendiks ja peamiseks eestvedajaks on Harry Illak. Äramainimist väärib fakt, et aastal 2002
võitis HNPO H. Orussaare nimelisel konkursil esimeses kategoorias Grand Prix’ auhin-

na. Samal konkursil saavutas
Saue Brass kooliorkestrite seas
esimese koha, edestades mitmekordseid võitjaid Põltsamaalt ja Põlvast. HNPO osalenud ka rahvusvahelistel puhkpillide festivalidel Rootsis,
Taanis ja Ungaris.
Harry Illak on pedagoogina
osanud õpilasi panna innustuma puhkpillimuusikast ja loonud teotahtelise kollektiivi, kus
mängivad nii kooli praegused
õpilased kui ka tänaseks Saue
kooli lõpetanud. Lisaks pillimängule on Harry sisendanud
mängijatele positiivset ellusuhtumist ja nii mõnigi on teda
oma teiseks isaks nimetanud.
Seda kõike saab saavutada
vaid raske töö ja meeldiva huumoriga, mida läheb vaja noortega töötamisel (Illaku õpilased).
Auväärse tiitliga kaasneb
10 000 krooni ning mälestusese
– sel aastal Aapo Puki maalitud portree.
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JAOSKONNAKOMISJON
ANNAB TEADA
14.oktoobril algab eelhääletamine ning lõpeb 16.oktoobril.
Igal eelhääletamise päeval algab hääletamine kell
12.00 ja lõpeb kell 20.00.
Hääletamisruum asub
Saue Linnavalitsuses.
Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval valijal, kes selleks eelhääletamise päevaks on saanud vähemalt 18-aastaseks.
Eelhääletamise ajal on
võimalik hääletada:
* valijal oma elukohajärgses valimisjaoskonnas
asuvas hääletamisruumis;
* valijal väljaspool oma
elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamisruumis või oma asukohas.
Eelhääletamise ajal valija elukohajärgses valimis-

jaoskonnas kodus hääletamist ei korraldata.
Elukohajärgseks valimisjaoskonnaks loetakse valimisjaoskonda, mille valijate nimekirja on valija kantud rahvastikuregistri andmete alusel.
Kui valija terviseseisundi tõttu ei saa hääletada
hääletamisruumis, võib ta
taotleda hääletamist kodus, selleks esitab valija
linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse kuni valimispäeva kella 16.00-ni.
Hääletama tulles ärge
unustage kaasa võtmast
kehtivat isikut tõendavat dokumenti, milleks on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või
isikukood ning foto.

VALIMISPÄEVAL,
20.OKTOOBRIL,
ALGAB HÄÄLETAMINE
KELL 9.00
JA LÕPEB KELL 20.00.
HÄÄLETAMISRUUM ASUB
SAUE GÜMNAASIUMI
VÕIMLAS,
NURMESALU 9.

20 oktoobril Saue kooli aulas
TAIDLEJATE KONTSERT
Esinevad:

10.30 Saue Kägara Vokiratas
11.00 Yamaha Brass Band
13.15 Tallinna Saarlaste Segakoor

Kella 10.00-st kirjastus Varrak raamatute müük

Valimine on
otsustamine
Saue linnaelanikud on valdavalt iseteadlikud ja aktiivsed
inimesed, seda kinnitab volikogusse kandideerijate arv. Nagu
eelmisest lehest lugeda võisite,
osaleb Saue linnavolikogu valimistel 65 kandidaati. Eelmistel volikogu valimistel olid
Saue linna elanikud vabariigis
ühed aktiivsemad - valimas
käis umbes 70% hääleõiguslikest linnaelanikest. See näitab
omakorda, et Saue linnaelanikel on julgus otsuseid teha.
Valimistel hääletamine on ju
oma otsuse teatavakstegemine.
Selle poolt, kelle mõtted
mulle ei meeldi, ma ei hääleta.
See on ka võimalus oma nõusolekut avaldada - hääletan selle poolt, kellega olen nõus.
Hääletamisest loobumine võib
olla lojaalsuse näitamine - olen
rahul ükskõik kelle ja millega,
aga võib olla ka arguse ja ükskõiksuse näitaja - mul ükskõik

Õpetaja Laur, kinkides Arnole viiuli ning õpetades ka
Arnot sellel mängima, paotas muusika kaudu noore
inimese hingeust. Lisaks
raamatu- ja koolitarkuse jagamisele, on O. Lutsu äratundmise järgi õpetaja
käes võimalus julgustada
noori inimesi emotsioonide
kaudu vaimsetele loovotsingutele.
Ajad muutuvad ja olud
muutuvad, kuid hariduse
ja kultuuri seotus on igipüsiv. Panustamine haridusse on eelduseks igakülgse jõulise kultuurühiskonna arenguks.
Saue Linnavalitsuse traditsiooniks muutuv püüe
rõhutada antud seose olulisust “Aasta õpetaja” konkursi kaudu, räägib terve

mida tehakse, pea-asi et mind
ei tülitataks.
Hääl on igasuguse poliitilise süsteemi alus. Kodanike
poolt valitud poliitikud langetavad põhimõttelisi otsuseid –
mis Sauel toimuma hakkab.
Poliitikute poolt tööle pandud
linnavalitsus mõtleb välja
konkreetsed lahendusteed, kuidas otsuseid ellu viia. Ametnike töö on nende otsuste elluviimine. Volikogu revisjonikomisjon peab kontrollima, kas
linnavalitsuse poolt tehtud
konkreetsed valikud olid linnale kasulikud ja otstarbekalt tehtud.
Saue linna valimiskomisjon
soovib Saue linna elanikele aktiivsust ja otsustamisjulgust
valimistepäeval ja valimisedu
kandidaatidele.
JEKATERINA TIKERPUU
Valimiskomisjoni esimees

mõtlemise võidukäigust.
Olen südamest liigutatud armsate õpilaste ja kallite kolleegide ettepanekust taotlemaks mulle nimetatud auväärt tiitlit. Kinkides viiulit, ei püüdnud
õpetaja Laur suunata Arnot
muusiku okkalisele teele,
küll aga soodustada hingestatud ja harmoonilise
isiksuse arengut.
Soovin Saue inimestele
tarkust valida endile taas
tark ning mõtlev omavalitsus, kes mitte ainult sõnades vaid ka tegudes toetab
ja arendab haridust ja kultuuri.
Saadud kõrge tunnustuse eest tänulik
HARRY ILLAK
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Korruselamute hooldamisest
Viimasel ajal on paljud korruselamute korteriomanikud pöördunud Saue LVA-sse küsimusega - mis saab elamute haldamisest 2003 aastal?
Võin julgelt öelda, et viimase paari kuu jooksul on aktiviseerunud korteriomanike tegevus. Tänase seisuga tehakse ettevalmistustöid elamutes Kuuma 3, Tule 6, Pärnasalu 28,
Pärnasalu 24, Kütise 5, Kütise
15, Kütise 7, Tule 4, Koondise
5 ja Koondise 15, et moodustada korteriühistud ja seega
võtta üle elamute haldamine.
Suur tänu nendele aktiivsetele
korteriomanikele.
Mitmed Saue linna korruselamud on ehitatud selliselt, et
vee- ja keskküttetrassid jooksevad ühest elamust teise, seda
fakti tuleb arvestada korteriühistu tegemisel. Mainitud faktorit võtsid arvesse Tule 6 ja
Kütise 3 korteriomanikud ning
moodustavad kahest elamust

ühe korteriühistu. Neid elamuid
seob tehnoloogiliselt ühine elamusisene veetrass.
Teatavasti AS Tallinna Vesi
ei sõlmi vee-ja kanalisatsiooni
teenuse müügilepingut elamuga, kui veetrass jookseb ühest
elamust teise.
Ühe terviku moodustavad
Koondise 15, 13, 11, 9 ja 7.
Nimelt asub vee-ja kanalisatsiooni piiritluspunkt Koondise
15 elamus. Veetrass läbib
Koondise 15 elamu ja läheb
edasi Koondise 13 elamusse,
kuni lõpeb Koondise 7 elamus.
Ideaalne oleks, kui kõigi
nende viie elamu korteriomanikud moodustaksid ühe korteriühistu, kuid tänaseks on
Koondise 15 korteriühistu
moodustanud.
Teine võimalus on, et Koondise 13, 11, 9, 7 moodustavad
ühe korteriühistu. Sel juhul tuleb hakata ostma vett Koondise 15 korteriühistult. Veemõõt-

ja asub Koondise 15 elamus.
Vee- ja keskküttetrassidega
on täielikult seotud Kütise 13,
11, 9 ja 7. Nendes elamutes
kulgeb veetrass läbi Kütise 13
ja 11 ning suundub Kütise 9 ja
Kütise 7 elamusse. Täna asub
piiritluspunkt Kütise 13 elamu
keldris. Teistes elamutes on
küll veemõõdu sõlmed, kuid
vee-ja kanalisatsiooni teenuse
lepingu AS-iga Tallinna Vesi
saab sõlmida ainult Kütise 13,
kes müüb vett teistele ühistutele. Sama olukord on keskküttetrassidega.
Parim variant on, kui kõigi
nelja elamu korteriomanikud
moodustavad ühe korteriühistu.
Koondise 5 elamu ja KÜ
Koondise 3 veetrassid on samuti ühised ja Koondise 5 ühineb (liitub) KÜ-ga Koondise 3.
Ühise korteriühistu võiks moodustada elamud Kütise 5 ja
Kütise 15.

Tule 14, 16, 18 on ehitatud
enam vähem üheaegselt ja
probleemid on väga sarnased,
soovitus - moodustada ühine
korteriühistu.
Veel on veidi aega aasta lõpuni ja korteriühistuid jõuavad
moodustada ka nende elamute
korteriomanikud, kes sellega ei
ole alustanud. Juhul kui jääb
järele elamuid, kus ei moodustata korteriühistuid, siis vastavalt korteriomandi seadusele
peab Saue LVA lõpetama aasta
lõpus korruselamute haldamise ja leidma elamutele valitseja. Samas võivad korteriomanikud ise oma elamule otsida
valitsejat.
Olen alati nõus andma informatsiooni ja abi korteriühistute moodustamisel.
TÕNIS LAUD
Saue LVA juhataja

Sauel jagati tunnustust konkursil Kaunis Kodu 2002 osalenutele
Neljapäeval, 3.oktoobril olid
Saue Gümnaasiumi aulasse
oodatud kõik need, kes oma töökusega silma torganud. Tänavu
juba kolmandat aastat toimunud
pidulik üritus on linnavalitsuse
haldusinspektori Inger Urva
sõnul linnaelanike seas aastatega üha populaarsust kogunud.
Loomulikult ei jagatud tunnustust pelgalt lopsaka lilleaia
omanikele, kõik kutsutud on silma jäänud oma aastaringse hoolsa tööga. Konkursile võisid kandidaate esitada kõik. Palju ettepanekuid kandidaatide suhtes
tuli näiteks Päevakeskuse külastajatelt, samuti juhtisid hästihooldatud kodudele tähelepanu
imetlevad naabrid.
Konkursil osaleti kahes kategoorias: 1) individuaalelamud ja
2) korruselamud.
Saue kaunid kodud pole märkamata jäänud ka linnast kaugemal – Aastal 2000 on saavutanud maakondlikul konkursil III
koha perekond Auliku koduaed,
2002.a maakondlikul konkursil
saavutati esikoht ning presidendi aukirjaga tunnustati perekond
Soovälit. Vabariigi peaministri
tänukirja, mastivimpli ja Saue
Linnavalitsuse poolse kingituse-

Üks Saue kaunitest kodudest - Ülle ja Andi Arjuse oma.

ga tänati Armand Nagelit, Hella ja Lembit Annit, Olga
Aalistet ja Vaike Kaset, kelle
koduaia loomiseks on kulunud
aastaid elutööd.
Konkursi “Kaunis Kodu
2002” võitjad Saue linnas on
Ülle ja Andi Arjus (Perve tn 9),
Elfrida ja Peeter Gross (Vana-

Keila mnt 55) ning Maie ja Villu Matsiselts (Kivipõllu tn 20).
Korruselamute kategoorias
tunnistati võitjaks Juure tn 8
elamuühistu pere.
Üritusele olid kutsutud ka
Saue noorte töömalevas osalenud lapsed, kes suvel linnas heakorratöid tegid. Sel aastal olid

töömalevlased nii usinad ja kärmed, et maleva korraldajad pidid pidevalt pead murdma neile
uute töölõikude leidmiseks. “Paratamatult tuli teha mingi valik,”
kahetses Inger Urva, et kõiki
tublisid polnud võimalik vastuvõtule kutsuda.
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Tagasi vaadates ja edasi mõteldes
Nüüd, kus Saue Volikogu on
pidanud oma viimase istungi,
on mul volikogu liikmena põhjust vaadata tagasi neile kolmele aastale, mil senine volikogu
on töötanud. Volikogus oli kaks
valimisliitu „Saue“ (10 kohta)
ja „Saue kodu“ (5 kohta), mis
on mõlemad uuteks valimisteks
lagunenud. Valimisliit „Saue“
jätkab uuenenud koosseisus ja
endiselt reformierakondliku tagapõhjaga. Valimisliit „Saue
kodu“ liikmed jätkavad mitmetes erakondades. Valimisvõitlus
on Sauel tõsisem kui kunagi
varem.
Vaadates tagasi kolmele aastale tuleb tõdeda järgmist. Valimisliit „Saue“ võttis kogu võimu, valimisliidule „Saue kodu“
jäi volikogu aseesimehe amet,
mis kolme aasta jooksul kordagi esimehe ametit ei täitnud.
Tegelikult on kõik õige, rahvas
eelistas ühte, see teostas võimu
ning võtab sellega kogu au ja
vastutuse tulemuste/tagajärgede eest.
Oluline on, et Sauel ei olnud
karjuvat rahapuudust, mistõttu
oleme saanud investeerida
arenguks. Saue on muutunud
palju kaunimaks ja heakorrastatumaks. Projekt „Kõik teed

viivad kooli“ arenes kaugemale kui loodeti, kuid õnneks mitte lõpuni. Nüüd on meil korralik koolimaja, spordiks ja huvitegevuseks on võimalused
paremad. Tänavad on viidud nn
„musta katte“ alla, tolmu on
vähem ning kõigil meel hea.
Tehtud on palju muudki positiivset ja arvestatavat. Kuid
mõelgem hetkeks - millest/kellest see kõik tuleb. Eks ikka
sellest, et Saue elanikud maksavad korralikult makse, mida
volikogu saab jaotada ning linnavalitsus vastavalt sellele kulutada.
Siin ongi kõige suuremad
probleemid võimuliidu ja opositsiooni vahel. Olen sellest
varem kirjutanud, mistõttu teen
lühidalt:
Volikogus ja linnavalitsuses
puudus sisuline kontroll linna
rahade kasutamise otstarbekuse ja sihipärasuse üle. Revisjonikomisjon sisulist tööd ei teinud, ka teised volikogu komisjonid tulemuste hindamise ja
kontrolliga ei tegelenud. Opositsiooni ei lastud ühessegi
kontrollorganisse, kui viimase
aasta linnavalitsuse audit välja
arvata. Linnavaraamet kui suurim kulutaja oli üldse kontrolli

alt väljas.
Sel viisil ei saa ja ei tohi Saue
linna edasi valitseda. See ei ole
mitte ainult demokraatia probleem, vaid kõige otsesemalt
valitsemise ja juhtimise efektiivsuse probleem. Olen eelmistes artiklites teinud ettepaneku
kogu kontrollifunktsioon jätta
opositsioonile. Seda tuleb vältimatult teha, ükskõik, kes on
võimul. Kuid sellest ei piisa,
kõik komisjonid peavad hakkama oma tööd planeerima ja
teostama mõistlikku järelevalvet linnavalitsuse poolt saavutatud tulemuste üle. Loomulikult tuleb ka volikogu tegevus
viia plaanipärasele alusele. Seniajani on volikogu arutanud/
otsustanud paljuski ettetulevaid
asju.
Paranema peab nii volikogu
liikmete kui linnakodanike informeerimine toimuvast. Ega
praegu ei tea keegi õieti seda,
mis linnavalitsuses toimub.
Edaspidi tuleb eraldi tähelepanu pöörata otsustamise avalikkusele ja läbipaistvusele. Ei ole
ju loomulik kui volikogu liikmed saavad asjade toimumisest
teada ajalehest. Märgin, et informeerimisele aitab oluliselt
kaasa volikogu tegevuse pika-

ajaline planeerimine – suuri
ootamatusi ei saa juhtuda.
Ühelgi juhul ei tohi ei praegune ega tulevane linnavalitsus
käsitleda neid ettepanekuid
usaldamatusena või otsese
kahtlustusena korruptsioonis.
Tuleb harjuda tõsiasjaga, et
avalikus sektoris ja avalikus
teenistuses toimib selge ning
arusaadav kontroll ja järelevalve. Lõpptulemusena on see kasulik kõigile: maksumaksja on
kindel, et tema raha on õigesti
kulutatud, linnavalitsusele ei
saa aga esitada alusetuid süüdistusi ja põhjendamata kahtlustusi.
Eeltoodust võiks järeldada,
et Saue Volikogus oli pidev
vastasseis ja sõda võimuliidu ja
opositsiooni vahel. Midagi sellist ei toimunud ning inimlikul
tasemel on meie suhted endiselt väga head. Opositsioon,
püüdes olla konstruktiivne, lasi
võimuliidul tegutseda ja vastutada ning aitas nõu ja jõuga –
võeti seda siis arvesse või mitte. Nii peaks olema ka järgmises volikogus.
KOSTEL GERNDORF
Volikogu liige

RINGID ÕPILASTELE Saue Huvikeskuses 2002/2003 õ.a.
MUUSIKA Puhkpilliorkester YAMAHA BRASS BAND

TANTS

R 18.30 aula või 106

Plokkflöödi ansambel

N 16.30 lasteaia saal

Showtantsuansambel LAINELA

E, K 16.00-20.00 aula

Tantsutrupp Reflex

T 16.00-17.30 3. korrus

7-10 a.

N16.00-17.30 aula
13-15 a.
KUNST

TEATER

Kunstistuudio

1.-2. kl

R 13.30 407

alat. 3. kl

N 16.00 407

Näitering

R 16.00 aula

TEHNIKA Lennumudelism
KEELED

Inglise keel

T, N 18.00-19.30 3. korrus

N 17.00 ruum 120
1.-2. klassi õpilastele

E, N 14.30-15.15 ruum 205

MÕTTEMÄNGUD Rendzu

T 19.00 ruumis 106

Pikapäevaring

E 12.30-15.10 ruum 122

(sport, mängud, käeline tegevus)

T-R 12.30-15.10 ruum 111

SPORT
Algklasside spordiring
K 14.15, R 13.10
Tütarlaste korvpall
K, R 15.00-16.30 võimla
Poiste korvpall 15-18 a. E 15.45-17.30 võimla
N 16.30-18.00 võimla
T 15.00-16.30 võimla
13-14 a. E 15.00-16.30 võimla
K 16.30-18.00 võimla
Võrkpall
N 18.00-19.30 võimla
Jalgpall
E 17.30-19.00 võimla
K 19.30-21.00 võimla
Kergejõustik
T 15.00-16.30 maneež
N 15.00-16.30 võimla
Orienteerumine
E 18.00-18.45 ruum 106
E 19.00-20.00 võimla
N 15.30 rõdul
Ujumine
N 15.00-16.30
Tennis
R 16.30-19.30 võimla
L 9.00-12.00 võimla
Matkaring
N 17.00 õues
Karate
T, N 18.00-19.00 võimla
Poks
E-R 18.00-20.00 maneež
Info tööpäeviti 12.00-18.00 ruumis 124 ja telefonidel
659 5009 või 052 34 339 Sirje Luberg
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Mis tehtud ja mis teoksil
noortekeskuses
Jälle on sügis täies elujõus.
Puhkused on seljataga ning
igapäevased toimetused on
saanud oma tavalise rütmi.
Nii on ka noortekeskus jälle
täis noori, elurõõmu ning
mõnusat noortepärast askeldamist. Seljataha jäänud
talv, kevad ja suvi noortekeskuses olid tegusad ja mõned
ettevõtmised väärivad praegugi meenutamist.
Aasta algas sellega, et sõlmisime sõprussidemed Saue sõpruslinna Vangaži noortega Lätis ning jaanuari algul, koolivaheajal, käisime uutel sõpradel
Lätis külas. Noored sõbrunesid
sedavõrd, et suhtlemise soov
sunnib nüüd vene keelt usinamalt õppima. Kevadeks oli aga
tahtmine uute sõpradega taaskohtuda mõlemapoolselt nii
suur, et meie noortepäevale sõitis bussitäis Vangaži noori
ainult üheks päevaks. Nende
koolilõpu ajakava on meie
omast pisut erinev ja nii ei saanud nad pikemat kohalolekut
endale seekord lubada. Sõprade poolt pakutud isetegevusprogramm meie noortepäeva
kontserdil oli aga meeldejääv
ja heatasemeline.
Jõudsimegi meenutustega
noortepäevani. Noortepäev sai
teoks tänavu teist aastat ja
noortepäeva organiseerivad ettevõtlikud Saue noored endile
just sellise, nagu nad ise soovivad. On mõned märksõnad, mis
on igal aastal kindlad - noortepäev toimub alati maikuu viimasel reedel, noortepäeval on
linnavalitsuses võimul noored,
pärastlõunal on meelelahutuslik osa. Noortepäev kestab vaid
ühe päeva, selle hea kordamineku nimel töötavad noored
aga juba jaanuarist alates.
Paralleelselt noortepäeva ettevalmistustega käivitasime ka
noorsooprojekti “Saue - puhas
ja kodune linn”. Projekt toetas
üht Saue linna olulist ülesannet
– uut jäätmekäitluskava. Et

Usinad malevlased bussiootepaviljoni vuntsimas.

kaasaegne jäätmekäitlus vajab
ka kaasaegset ja uut mõtteviisi, siis just läbi laste ja noorte
me selleni jõuamegi. Koostöös
linnavaraameti, kooli ja lasteaiaga õppisime ise ja õpetasime lapsi suhtuma jäätmetesse
uutmoodi - neid sorteerima ja
siis õigetesse kogumiskonteineritesse viima, jälgima, et
meie ümbrus oleks puhas ja
korras. Seda, kuidas noored
oma kodulinna koos fotoaparaadiga vaatamas käisid, näete
edaspidi linna fotostendidel.
Sama projektiga seotuks
võiks pidada ka Saue Noorte
Töömalevat, mis sellisel kujul
töötas Saue linnas juba kolmandat aastat. Ka töömalev töötab
kodulinna heakorra nimel.
Töömaleva populaarsus on
kasvanud kolme aasta jooksul
kordades. Tänavune osalejate
arv - 114 noort, näitab, et järgmisel aastal tuleb arvestada
veel arvukama malevaga ning
sellest sõltuvalt tuleb ka maleva läbiviimise korda pisut muuta. Kavas on järgmistel suvedel
töömaleva rühmi vahetada teiste Eestimaa töömalevatega ja
sõpruslinna Vanga i noortega.
Et töömalev töötab kodulinna heakorra nimel, siis usun, et
kõigil elanikel on meeldiv näha
laste tehtud tööd - puhtaid ja

värskelt värvitud bussiootepaviljone, värvitud pesukuivatusja vaibakloppimispuid korruselamute juures, rõõmsavärvilisi laste mänguväljakuid, haljastatud tänavaääri, jalutada prahist puhastatud tammikus ja
metsatukkades ning paljut
muud.
Osa rühmi korrastas koolimaja, osa lasteaeda. Noored
abistasid töömaleva käigus ka
abivajavaid ning selleks soovi
avaldanud eakaid linnaelanikke - korrastasid hekke, ladusid
puid jne. Ühe vanaprouaga on
noortel omavaheline kokkulepe vastastikuseks abistamiseks
ka väljaspool töömalevat.
Kuulsin alles hiljuti heameelega, et mõned poisid käisid nüüd
sügiselgi talle briketti sisse
kandmas. Tore ju, kui noorte
tööd hinnatakse ja neid taas
appi kutsutakse!
Vähe sellest, et noored annavad oma panuse kaunima
kodulinna nimel, nad saavad ka
oma esimese töökogemuse.
Sõlmivad elu esimese töölepingu, õpivad tegema füüsilist
tööd ning töö tulemuse eest
vastutama. Ja kui ikka oled ise
midagi korda teinud ja selle
nimel vaeva näinud, siis on kindel, et need 114 malevlast seda
ka hoiavad ning jälgivad, et

sõbradki oma ümbrust ei riku.
Töömalevlased lõpetasid
oma töösuve Harjumaa töömalevate kokkutulekul Klooga
Noortelaagris. Ka Harjumaa
töömalevate kokkutuleku idee
on pärit Sauelt, linnapea Andres Pajulalt. Noortekeskuse
poolt on juba kaks aastat sellele ideele tuult tiibadesse puhutud. Nüüdseks on kokkutuleku
vajadus ja töömalevate soov
sellel osaleda leidnud kindlat
kinnitust. Saue Noortekeskusele on jäänud ülesanne aidata
luua üle-harjumaaline töömalevate liit ning anda kokkutulekute korraldamine üle loodavale liidule. Olen kindel, et pole
kaugel aeg, kui moodustatakse
üle-eestiline töömalevate organisatsioon korraldamaks töömalevate elu juba üle Eesti ja
riigi toel.
Nagu eelnevast selgub, on
Saue Noortekeskusest alguse
saanud ettevõtmisi, mis ei puudutagi ainult Sauet. Saue Noortekeskus on olnud eeskujuks
mitmete teiste noortekeskuste
rajamisel. Meie eeskujul korraldas tänavu oma töömaleva
Maardu linn. Saue Noortekeskus on ka Eesti Avatud Noortekeskuste liige, mille kaudu
mõjutame noortekeskusi puudutavaid üleriigilisi otsuseid.
Selleks, et noored end noortekeskuse ruumides hästi tunneksid, oleme kolmel suvel
ruume aina ümber- ja ilusamaks ehitanud. Seetõttu on
noortekeskus suvisel ajal olnud
noortele suletud. Nüüd on ruumid valmis ja ka suvel noorte
päralt. Kui Sauel on veel mõni
noor, kes tänaseni pole leidnud
üles noortekeskust ja niisama
oma vabal ajal tänavanurgal
seisab, siis ehk aitab see artikkel tal meie juurde jõuda. Kohtumiseni noortekeskuses!
ERNA GERNDORF
Noortekeskuse juhataja
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RES PUBLICA - VALI UUS POLIITIKA
Res Publicale pole poliitika
mitte eesmärk omaette, vaid
inimeseks kasvamise ja teiste
teenimise tee. Res Publica ilmavaade toetub selgelt aadetele ega lähtu kellegi erahuvidest.
Hea valija – siin on meie väärtushinnangud ja tegutsemispõhimõtted:
HARITUS
Haridus on kogu ühiskondliku arengu aluseks ja ühiskonna peamine prioriteet.
Saue lastel on vaja korras, valgeid ja turvalisi kooliruume,
kus on kaasaegsed õppimis- ja
sportimistingimused. Algklassidele ja muusikakoolile omad
ruumid. Väärtustame nii kutse
kui ka akadeemilist õpet .Väärtustame head õpetajat ja tublisid õppureid. Isiksus vajab mitmekülgset arenemist - lastele
tasuta sportimis-ja huviringid.
HOOLIVUS
Toetame neid, kes seda tõesti
vajavad. Toetame suuri peresid ja eakaid.Aga igaüks peab
eelkõige saama võimaluse olla
kaasatud ühiskondlikku loomisprotsessi, et ise eluga toime
tulla. Seda ei asenda sotsiaaltoetused, kui hind tõrjutuse eest
ühiskonnas.
TURVALISUS
Esmase välise kaitstuse kindlustab inimesele riik usaldust-

äratava politsei ja abivalmis
ametnike abil. Sama loomulik
on naabrivalve kodanike enda
algatusel ja ühistegevus turvatunde tagamisel.Teeme nulltolerantsi sõndest tegelikkuseks. Et ei jääks ühtegi valgustamata tänavasoppi ja iga inimene jõuaks rahulikult koju. Et
igal lapsel oleks valge ja turvaline koolitee. Et lapsed ei
peaks tundma koolivägivalda.
KULTUUR
Vaba aeg ja selle sisukas veetmine muutub ühiskonna arenedes järjest olulisemaks.Sauele
on elamurajoonidesse vaja
spordi-ja mänguväljakuid, oma
kultuuri/huvimaja, jalpalliväljakut ja jäävälja; korrastatud
terviseradu Saue tammikusse ja
parki; oma “suvist laulupidu “
ja “konverentsiprojekti”.
TERVE ELUKESKKOND
Saue linn vajab terviklikku,
loodust säästva elukeskkonnaga tulevikkusuunatud väikelinna arengukava.
Tuleviku Saue linn on tuntud,
hea mainega ja turvaline linn,
kus linnakodanik saab enamuse vajalikest teenustest kohapeal; kus igatsetakse ja toetatakse iga lapse sündi; noored
inimesed saavad võimaluse rajada siia kodu ja kasvatada tur-

valiselt lapsi; eakad inimesed
saavad elada täisväärtuslikku
ning väärikat elu; ükski sauelane ei jää hädas üksi; kohalik
ettevõtja on üks peamistest linna väärtuse loojatest, kellega
linn on tihedates koostöösuhetes.
MEIE TEGUTSEMISPÕHIMÕTTED
Väärtusi saab ellu viia mitmeti. Meie märksõnad on:
Inimkesksus - Meie otsused
lähtuvad sauelase huvidest.
Koostöövalmidus - Me hoidume lehmakauplemisest ja peame vajalikuks suuremat koostööd erinevate ühiskonnagruppide ja erakondade vahel.
Terve mõistus - Me hoidume
dogmadest ja oleme avatud
uutele ideedele.
Osalus - Me näeme oma tegevuses eesmärki sauelaste huvide teenimises ja pakume võimalust osaleda ise nii sõna kui
teoga otsustusprotsessis.
Järjepidevus - Me ei vastanda end senisele arengule, vaid
tahame seda jätkata ja leida
uusi lahendusi.
Ausus ja vastutustunne - Iga
päev langetavad poliitikud otsuseid, mis meie elu mõjutavad. Avaliku, ausa ja puhta poliitika lootus on paljudel inimestel kadumas. Res Publica

on kehtestanud avaliku poliitiku eetika-ja käitumiskoodeksi.
Me hindame ausalt olukorda
ega varja avalikkuse eest fakte. Julgeme vastu võtta otsuseid
ja nende eest vastutada. Kui
juhtume eksima, siis on meil
julgust seda tunnistada. Kui
eksimus on suur, on meil julgust tagasi astuda.
Res Publica läheb kohalikele valimistele ausalt. Me läheme valimistele erakonnana.
Igaüks meist aga peaks nüüd
vaatama peeglisse ja ütlema, et
seal võib näha inimest, kel on
õigus ja võimalus midagi muuta! Selleks tuleks minna kas
14., 15., 16. või 20. oktoobril
valima ja valida õige kandidaat.
Meie ütleme – Res Publica kandidaat. Sina otsustad. Nii lihtne see ongi!

Res Publica Saue linn

Keskerakonna vaade Saue Linnavolikogu
valimistele
Keskerakond osaleb Saue Linnavolikogu valimistel esmakordselt oma nime all. See jääb
nii ka tulevikus. Meie ei kao
kuhugi, st ka vastutame oma
tegude eest. Seejuures on Keskerakonna poliitika Sauel täiesti sõltumatu erakonna juhatuse
poliitikast, so Saue poliitikat
tehakse Sauel.
Meie seisukohtadest Saue
tuleviku kohta on palju kirjutatud. Olgu siinkohal põhiline
veelkord lühidalt.
Meil on terviklik käsitlus
Saue arengust, mitte süsteemitu üksikürituste/lubaduste ko-

gum. Lahendame igapäevaseid
üksikküsimusi, kuid vaatame
kaugele tulevikku. Põhierinevusi teistest programmidest on
kaks:
1. Uus arengukava ja üldplaneering koos Saue Keskuse väljaehitamisega.
2. Linnavolikogu ja linnavalitsuse tegevuse ümberkorraldamine eesmärgiga parandada haldussuutlikust ja
kontrolli linna raha kulutamise üle.
Esimene neist punktidest tagab arengu ja elanike teenindamise parendamise ja on oma

olemuselt vältimatu. Saue vajab juba ammu seltsi- ja ärielu
keskust. Sellega tuleb lähiaastatel paratamatult tegelema hakata.
Teine neist punktidest peab
tagama raha efektiivse kulutamise, tegevuse otstarbekuse ja
seaduslikkuse ning korruptsiooni vältimise. Meie seisukoht on: revisjonikomisjon
peab olema opositsiooni juhtida!
Ainsa valimisnimekirjana on
meil välja pakutud linnavolikogu esimehe ja linnapea kandidatuurid:

Kostel Gerndorf
Jaan Moks
Ei ole kahtlust, et need mehed saavad oma tööga hakkama ja toovad Saue „seisvasse
vette“ korraliku lainetuse.
Usun, et meie nimekirjast
leiab iga valija just talle sobiva kandidaadi, kelle poolt hääletada. Kui olete arengu ja
muutuste poolt, siis valige
Keskerakond!
Võidame koos!
Eesti Keskerakonna
Saue organisatsioon
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AUSTATUD VALIJA,
jälle on käes otsustamise aeg,
mil valitakse Saue Linnavolikogu. Valida on alati raske.
Kuid mida raskem valik, seda
rohkem tuleb mõelda tulemusele.
Kolme aastaga, mis lahutavad meid eelmistest valimistest, on Saue palju muutunud.
Uuenenud pole vaid linn. Muutustega linnas on kaasnenud
inimeste mõttemaailma muutumine, aina rohkem kohtab asjalikkust ja rõõmsat meelt. Oluline on inimeste mõtteerksus,
sest linna areng ei sõltu ainult
volikogust või linnavalitsusest,
vaid ka iga üksiku sauelase panusest ja tahtest, soovide ja
huvide arvestamisest.
Täname Teid siiralt möödunud kolme aasta jooksul osutatud abi ja asjalike mõtete
eest! Loodame, et olete valmis
oma panuse andma ka edaspidi.
Seekord ei luba me suuri rajatisi ega võimsaid ideid, mis
on suunatud millegi ainelise
loomisele. Leiame, et täna on
tarvis rohkem väärtustada igat
inimest, igat perekonda, igat
kodu. Volikogu ning linnavalitsus peavad tegema kõik endast
sõltuva, et parendada inimese
elukeskkonda ning anda talle
võimalus teha paremaid valikuid.
Meie pakume Teile vabadust
valida. Valida hea ja veel parema vahel. Meie kogemused ja
teadmised on selle lubaduse tagatiseks. Selleks, et aidata meil
kõik kavandatu ellu viia, osalege valimisel. Tehke oma valik südame häälele ja elutarkusele toetudes.
TÄIDETUD
Kolm aastat tagasi meie antud
lubadused on tänaseks täidetud.

Olulisemad neist olid:
• Kõik tänavad said mustkatted, rajati uusi kõnniteid.
• Alustati linnapoolse lastetoetuse maksmist – eelkooliealine laps saab 3480
krooni iga-aastast toetust.
• Gümnaasiumi juurde rajati
uus ujula, aula, võimla ja
raamatukogu. Gümnaasiumile ehitati neljas korrus.
• Seati korteriomandid – korteriomanikust sai kinnisasja omanik.
• Gaas jõudis Sauele.
• Saue vanimasse elamurajooni paigaldati vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
• Koostöös linnaelanikega
rajati uued spordiväljakud
Kiviloo ja Aedniku tänavale.
• Linn sai selged ja loogilised piirid.
• Valmis linna keskuse pargi
esimene etapp.
• Kehtestati Saue linna üldplaneering.

•

JÄTKAME POOLELIOLEVAGA
Järgmise kolme aasta jooksul
jätkame pooleliolevaid töid ja
projekte:
• Sündide väärtustamist –
sünnitoetus suureneb 5000
kroonini aastas.
• Lasteaia Midrimaa laiendamist – igale Saue linna lapsele tuleb tagada lasteaiakoht.
• Tasuta koolibussi käigusolemise jätkamist.
• Saue Noortekeskuse töö- ja
puhkelaagrite edendamist.
• Saue Gümnaasiumis õppekeskkonna parandamist.
• Muusikakooli ainelise baasi
tugevdamist.
• Toimetulekutoetuse tagamist mitte alla 1000 krooni
kuus.

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

Kõigi seniste toetuste
maksmist ka edaspidi.
Pensionäride huvitegevuse
toetamist.
Vajadusel tasuta bussiliini
käigushoidmist suvekuudel
Klooga-Randa.
Saue perepäevadele uue
sisu otsimist.
Toetuste eraldamist vee- ja
kanalisatsiooniprobleemide
lahendamiseks.
Linnale vääriliste tänavate
rajamist – tänavate parendamiseks 5% linna eelarvest.
Jaanitule platsile vabaõhulava ehitamist ja suveürituste korraldamist.
Tammiku korrastamist.
Linna keskuse pargis haljastuse rajamist ja mänguväljakute ehitust.
Koostöö jätkamist turvafirmaga Saue turvalisuse tagamiseks.
Naabrivalve mõtteviisi kinnistamist Sauel.
Kõigile Sauel tegutsevatele taidlus- ja spordikollektiividele ühtsete toetuste
aluste väljatöötamist.
Erainvesteeringute kaasamist spordirajatistesse.
Saue Sõna toimetamist iga
soovija postkasti tasuta.

MIDA ALUSTAME?
Järgneva kolme aasta jooksul
alustame:
• Lastetoetuste tõstmist 6000
kroonini aastas.
• Kõrgkoolis õppijatele Saue
linna stipendiumi maksmist.
• Tasuta sõidu võimaldamist
bussis või rongis gümnaasiumi- ja kõrgkooliõpilastele.
• Laste huvitegevuse võrdset
toetamist.

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Tasuta internetiõpet pensionäridele.
Kaasaja nõuetele vastava
söökla rajamist Saue Gümnaasiumisse.
Võimaluste
otsimist
sotsiaal-ja huvikeskuse rajamiseks.
Ööpäevaringselt tegutseva
konstaablipunkti loomist
Saue Teeninduskeskusesse.
Tammiku kujundamist
parkmetsaks.
Suusa- ja terviseradade rajamist tammikusse.
Igal aastal kahe spordiplatsi või laste mänguväljaku
rajamist Sauele.
Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimist.
Saue linna meistrivõist
Ettevõtjate ja poliitikute
ümarlaua kokkukutsumist.

HEA VALIJA,
Oleme oma tegevuses lähtunud
ideest, et sauelaste iga mõistlik ettepanek leiab alati piisavat tähelepanu ning volikogu ei
tohi kasutada võimu vastuolus
linnaelanike soovide ja õigustega. Samuti leiame: alati tuleb
linna asju ajades leida võimalusi, et teha, mitte põhjusi, et
mitte teha.
Usume, et 20. oktoobril saab
Teie valiku ajel Saue Linnavolikogu neljas koosseis veelgi
tegusam ja asjalikum. Minnes
valimiskastide juurde, mõelge
sellele, et Teie valikust sõltub
suuresti, mil määral ja ulatuses
Saue linna tunnuslause “SAUE
– KODUNE LINN” realiseerub. ÄRGE UNUSTAGE, ET
SAUE ON PARIM!
Siira lugupidamisega,
Valimisliit Saue
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Valimisliit “Saue kodukoht”
Saue linna kohalikele valimistele on registreerunud mitmed
nimekirjad. Kindlasti on auväärt linnakodanikul väga raske valida, kelle kasuks otsustada. Meie valimisliit “Saue
Kodukoht” vastab sellele küsimusele nii – teil kõigil on
omad isiklikud huvid, mis seotud oma kodu ja ka kodukohaga, Saue linnaga, tulebki hääletada selle valimisliidu poolt,
kes kõige paremini esindab teie
huvisid. Kindlasti on tähtis ka
see, kuivõrd te usute, kas teie
poolt valitud meeskond ka
sõna peab.
Meie valimisliit “Saue kodukoht” koondus väga kiiresti, kuna meie aateline ellusuhtumine, nagu ka suhtumine
oma kodukohta, on väga sarnane. Meie liidus on 7 liiget:
Mati Nappus, Ants Torim,
Maie Särak, Enla Odamus,
Õie Jakobson, Lembit Vares,
Arvo Anni. Kõik oleme Saue
linnas nö vanad tegijad – kes
linna volikogus, kes koolis lap-

si õpetades jne. Kahel meist on
ka Saue linna teenetemärk. Oleme siiani püüdnud anda oma
töödes-tegemistes endist parima, tunneme, et meil on energiat ja tahtmist ka oma kodukoha - Saue linna - elu edendamisele kaasa aidata. Teie, linnarahvas, olete alati, vajaduse
korral, meiega kaasa löönud,
see ongi see, mis annab meile
energiat.
Toome välja valdkonnad,
millele meie püüame volikogus
rohkem tähelepanu pöörata:
1. Vähendada maamaksu ja
suunata majaomanike tähelepanu rohkem oma maja
krundi korrashoiule
2. Autobussiliinide korrastamist ja tasuta sõidu jätkamist endisel kujul
3. Teeme kõik selleks, et kiriku kõrvale kerkiks pansionaat
4. Soodustada elamukruntide
väljaandmist, eriti noortele
peredele

Pöörata üldse suuremat tähelepanu peredele – tunnustada
peresid, kelle lapsed saavutavad häid tulemusi õppetöös,
spordis, ühiskondlikes ettevõtmistes; peresid, kellede tegevusest saavad teisedki kasu jne.
Võimaluse piires ehitada
Saue tammikusse vabaõhuürituste koht ja korrastada kogu
tammik.
Tuleks leida Saue linna eritunnus. Meie ettepanek – võiks
korraldada iga-aastase nn Tamme laada, kus müüdaks tammepuust tarbeesemeid ja meeneid,
viidaks läbi seminare, kus toimuks taara-kommete tutvustamine. Võiks olla teemaga seotud etendus jne. Taoline üritus
tutvustaks Saue linna kogu vabariigis.
Teeme koostööd Saue Ettevõtete Liiduga, et loodaks uusi
töökohti, mis parandaks tööhõivet linnas.
Seisame selle eest, et võimalikult palju aktiivseid linnakodanikke saaks osa võtta Saue

linna probleemide lahendamisest kultuuri- ja spordiümarlaudade kaudu. Leiame, et rajatud
pargi ette peaks ehitama polüfunktsionaalse haldushoone
koos seltside majaga. Toetame
kultuuri, sporti, käsitöötegijaid,
rahvatantsijaid, -lauljaid, koduuurijaid, et igaühel oleks võimalik oma vaba aega meeldivalt ja tervislikult sisustada.
Soovitame Sauele nn naabrivalvet, et iga õigusrikkumine
saaks vältimatu ja õiglase karistuse.
Tahame välja selgitada, kas
oleks mõttekas ehitada Sauele
oma Säästumarket.
Soovime kohtuda linnarahvaga
igal õhtul pärast kella seitset
16.oktoobrist kuni valimisteni
Saue linnas, Kuusemetsa 11B.
Jätkuvat kuldset sügist ja
mõistlikke valikuid soovides
“Saue kodukoht”

Õnne vanematele, kosumist pisikestele!
27.septembril andis Saue linnapea Andres Pajula pidulikul
koosviibimisel kätte sünnitunnistused seitsmele pisikesele
sauelasele.
Sündis 4 tüdrukut ja 3 poissi.
Uus ilmakodanik oli neljas peres esimene, kahes peres teine
laps ja ühes peres kolmas laps.
Tüdrukud said nimeks KRISTIINA-MARIA, NELE, HELENA MARIA,GLORIA
REBEKA ja poisid NAATAN,
JONATHAN, KRISTO.
:
Ja siin nad istuvad oma emmede süles.
Vasakult NAATAN, KRISTO,
KRISTIINA-MARIA, HELENA
MARIA, NELE, JONATHAN,
GLORIA REBEKA.
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Millest mõtleb Saue pensionär
Saue Linnavalitsuse Haridus-ja sotsiaalamet viis pensionäride hulgas läbi väikese
küsitluse, kuivõrd on eakad
inimesed rahul oma eluga ja
kes peaks elu paremaks
muutma. Mis valmistab rõõmu ja mis muret.
Hea elu mõiste on subjektiivne: inimesel võib olla väliselt kõik korras: ilus kodu, armastav pere – kuid ta tunneb
end nende keskel halvasti. Ja on
võimalik vastupidine variant:
kui inimene ei oma mingit materiaalset varandust, pole tema
kõrval ka teisi inimesi, kuid ta
on kõigele vaatamata oma eluga rahul ja õnnelik.
Kuidas siis on oma eluga rahul
Saue linna pensionärid?
Grupp on valitud inimestest,
kes saavad oma igapäevaeluga
ise hakkama, võtavad suuremal
või vähemal määral osa Saue
Päevakeskuse tööst.
Uurimistööst selgus, et kesk-

mine pensionär on küllaltki rahul oma eluga nii materiaalsest
kui vaimsest küljest. Tal on piisav sissetulek, et ära elada, enamasti on tal lapsed ja lapselapsed. Kuna sihtgrupp oli valitud
selline, kes ise liigub ja saab
oma igapäeva eluga hakkama,
siis on neil võimalus kasutada
oma vaba aega hobidega tegelemiseks. Nii mõnedki käivad
tööl või viibivad lihtsalt looduses ja veedavad sõpradega
aega. Kõige rohkem rõõmu
tunti lastest ja lastelastest, ühesõnaga oma perest.
Üllatas mure ühiskonna kui
terviku probleemide pärast.
Rohkem kui oma vaesuse ja
tervise pärast tunti muret poliitika
pärast tänapäeva Eestis, looduskatastroofidest maailmas ja
inimeste omavahelisest hoolimatusest.
Teine üllatusmoment oli, et

mitu pensionäri pidas pensionipõlve kõige paremaks perioodiks oma elus. Vastustes
oli, et lõpuks ometi on aega tegevuste jaoks, millest varem
ainult unistati.
Ei olnud palju erinevusi sõltuvalt elamiskohast: kas elati
eramus või korteris, samuti
puudusid olulised erinevused
eri vanuses eakate vastustes.
Nooremad lihtsalt töötasid rohkem.
Et ühiskond muutuks eakatele turvalisemaks, tuleks hinnata pensionäri kui eelnevate
väärtuste loojat, kohelda teda
austusega. Kahjuks meie meedia suhtumine on küll vastupidine. Eks saavad asjad alguse
ikka kodust – kui laps austab
ja armastab oma vanemaid ja
vanavanemaid, ei halvusta ta ka
ajalehes teisi eakaid. On vanaemadel ja –isadel ju rohkem

aega kui tööl käivatel vanematel, ja kui tegeletakse oma lastelastega, kuulatakse ja tahetakse mõista neid, siis jääb loota,
et ka nemad mõistavad ja saavad aru eakaist.
Sotsiaalabiametist oodatakse kõigepealt raha, kuid ka infot ja erinevaid teenuseid. Kui
raha ei ole piiramatus koguses,
siis infot võib alati saada, ükskõik mis valdkonda see puudutab. Tulge kohale või helistage
ja küsige, olete alati oodatud.
Püüame pakkuda erinevaid
teenuseid, kuid alati on hea teada, mida konkreetselt vajatakse, siis saab neid mõtteid ka
praktiliselt rakendada.
Aitäh kõigile vastajatele ja Päevakeskuse rahvale, kes lahkelt
abistas.
ANNELI RITSING
Saue Linnavalitsuse
Haridus-ja sotsiaalamet

Saue KristlikVabakogudus
........oleme tulnud Teda kummardama.
Matteuse 2:2
Teated
Jumalateenistused oktoobris

Reg. nr. 71800299
Tammetõru 2a
Saue 76506
Internet: www.saue.ee vt. religioon
Email: gunnjill@online.ee
 Kirik: 6596554

 Pastor Gunnar Mägi: 6596309
 Juhatuse esimees Erki Kuld:
6595386
 Abipastor Vahur Utno: 6709224

6. oktoober kell 12:00 –
Jutlus: Erki Kuld
Teema: Naised olgu vakka!?
(1Kor. 14:33-40)
13. oktoober kell 12:00 –
Jutlus: Gunnar Mägi.
Teema: LÕIKUSTÄNUPÜHA
20. oktoober kell 12:00 —
Jutlus: Vahur Utno
Teema: Kristuse ülestõusmise tähendus
(1Kor. 15)
27. oktoober kell 12:00 –
Jutlus: Gunnar Mägi
Teema: Ap. Pauluse reisid (1Kor.16)
Armulaud

Palvekoosolekud igal kolmapäeval kell 18:00.
Juhatab Vahur Utno.
Noortekas igal reedel kell 19:00. Sel sügisel
juhatavad noorteõhtuid Sean ja Colette
Hagemeister USA-st.
18. oktoobril väljasõit Dodd Davidsoni kontserdile
Kalevi Spordihallis.
18-40 grupp -10.oktoober kell 19:00. Külaliskõneleja Joy Stromberger (USA)
Pühapäev
akool pühapäeviti kell 12.
Pühapäevakool
Kodugrup
p pühapäeviti kell 16:00. Lisainfo:
odugrupp
Jüri Mänd (055633054)
Noortekoor otsib koorijuhile abiks klaverisaatjat.
Huvi korral helistada 05129187
Soovitame: Pereraadio 89,6 MHz,
Raadio7 103,1 MHz
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Muusikapäeval muusikakoolis
1.oktoobril, rahvusvahelisel
muusikapäeval, toimus Muusikakoolis lastevanematele suunatud loeng, mis käsitles perekonna rolli lapse esinemiskindluse kasvatamisel. Kuna loeng
võiks huvi pakkuda ka neile,
kes kohale ei jõudnud, anname
teemast lühiülevaate.
Kaasaegne haridus- ja kasvatusteooria ei käsitle õppimist
ainult lapse ja õpetaja vahelise
suhtena, vaid keskendub kolmnurgale – kool, laps ja kodu.
Loengu põhiliseks eesmärgiks
oligi ka Saue Muusikakoolis
seda kolmnurka tekitada. Kuigi kodupoolne toetus lapsele
tundub tihti iseenesestmõistetav, ei ole vanematel sageli päris täpset ettekujutust sellest,
mida õpetaja lapselt ootab ja

mida nad ise oma lapse jõudsamaks arendamiseks saaksid
ära teha.
Edu muusikaõpinguis võime
me tinglikult mõõta võimega
realiseerida end esinemisprotsessis. On ju musitseerimisvõime midagi sellist, mida tuleks
jagada nendega, kel seda oskust
pole. Laval ennast hästi tunda
võib aga vaid enesekindel laps.
Tunnis omandatakse oskused,
aga eneseusaldus peaks alguse
saama kodust. Kui vanemad
väärtustavad seda, millega laps
tegeleb, siis on tema huvi püsivam.
Kuna ka kõige väiksem esinemine on kokkuvõtmine, pingutus ja vastutus, siis on loomulik, et kerkivad üles erinevad pinged. Füüsiliste pingete

ennetamisega tegeleb õpetaja
igas tunnis. Lapsevanem saab
jälgida lapse rühti – tasakaalus
kehahoiak on esinemisel oluline - ja korrapärast hingamist.
Psüühilised ja emotsionaalsed
pinged tekivad enesearmastusest, saavutusvajadusest ja kartusest näida teistest kehvemana. Seepärast ongi nii tähtis, et
lapsele kõige lähedasemad inimesed teda hindaksid ja tema
tegevust väärtustaksid. Kõige
lihtsam ja ühtlasi kõige tõhusam vahend laste esinemiskindluse kasvatamiseks on “kodused kontserdid”. Mida sagedamini laps kodus esineb, seda
kindlamalt tunneb ta end hiljem
ka “päris” kontserdilaval.
Aastaid sõltub lapse areng
teda ümbritsevatest inimestest.

Kui eduootus on põhjendamatult suur, võib enesehinnang
vähimagi ebaedu korral langeda. Tihti vanem ei teagi, et lapsel on kontsert ja see võib põhjustada stressi. Või ei tea õpetaja lapse kohta midagi olulist
ja sellest tekivad arusaamatused. Kooli ja kodu edasiviiva
koostöö aluseks on vastastikune informeeritus.
Kel tekkis teema vastu huvi,
kontakteeruge oma lapse õpetajaga – uskuge mind, ta on sellest meeldivalt üllatatud ja jagab Teiega rõõmuga oma teadmisi.
ELINA SEEGEL
Saue Muusikakooli
klaveriõpetaja

Musta maagiat ja tuliseid rütme
29. september oli imekena
päikseline pühapäev. Saue
Gümnaasiumi aulas ootas
publik põnevusega steelbandi kontserdi algust.
Usun, et vaid vähestel saalis
oli aimu, mida taoline muusikakollektiiv endast võiks
kujutada. Laval seisis rida
juba valmis seatud trumme,
oodata võis mida iganes. Ja
sealt nad tulidki – päikesekollastes T-särkides särasilmsed taani noored.
BLACK MAGIC STEELBAND loodi 1993.aastal Fredensborg-Humlebaek´i muusikakoolis Taanis. Mõned liikmetest on kuulunud ansamblisse algusest peale. Steelband´i
traditsioon on pärit Trinidadist
(Ladina-Ameerika). Need
konkreetsed pillid on valmistatud Taanis. Instrumendid kujutavad endast terasest “kausse”, mis on häälestatud ja mida
mängitakse nuiakestega.
Lüües nuiaga “kausi” erinevatesse kohtadesse saab erineva
kõrgusega heli. Basspillid on
valmistatud lausa tavalistest
bensiinivaatidest. Ansamblis-

Kontsert ise oli vaimustav.
Neil, kes kohal polnud, jäi
kindlasti saamata tubli annus
ladinaameerika rütmide energiast. Taanlaste nakatav lavasarm ja mänguoskus koos muusikas peituva (musta) maagiaga hoidis publikut kogu kontserdi vältel trummirütmide
lummuses. Lisaloo lõppedes
kerkisid kuulajategi käed iseenesest ning huulilt pääses
hüüatus “Tequila!”
Tequila!

se kuuluvad ka traditsioonilised
löökpillid. Ansambel mängib
väga erinevat muusikat, aga
eriti armastavad nad traditsioonilist Ladina-Ameerika muusikat. Mängitakse ka Euroopa
rütmimuusikat. Üks lemmikautoreid on Carlos Santana.
Ansambel on andnud kontserte lisaks Taanile ka Saksamaal,
Norras, Rootsis ja ühe korra ka
juba Eestis ( Antud piirkonna
sõpruslinn on Paide ja ansambel osales Paide linna juubeliüritustel 2000.aastal).

GERTRUD VÕSU

Peale vaadates ei oskaks arvatagi, kui mitmekülgset muusikat nende instrumentidega teha saab.
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Saue Gümnaasiumile SL Õhtulehe XX rahvajooksu
“Osalejaterohkeima kooli karikas 2002”
Saue Gümnaasiumi õpetajatel, õpilastel ja nende peredel
on heaks traditsiooniks osaleda mai-, südame-ja rahvajooksudel Tallinnas. Hästi
korraldatud terviseüritused
on suurendanud jooksuhuviliste arvu.
XX rahvajooksul olid jooksmas nii 3-aastased lapsed kui
ka eakad daamid. Väärtustades
tervisejooksu, kus on esikohal
oma võimete kontroll raja läbimisel, paneme aluse heale
tervisele kogu eluks. Seda kinnitab 89-aastase Leida osalemine rahvajooksul, kus ta pälvis
auväärse koha viimaste seas.
Külma ilma ja läbilõikavat
tuult trotsides jõudsid kõik

sauelased lõpusirgele, tunnustuseks SL Õhtulehe diplom ja
rahulolu iseendaga.
Rõõmustav on Saue perede
ja õpetajate aktiivsus. Tublimad olid 1c klassi pered:
Juuse, Sapura, King jt. ja 2 b
klassijuhataja Loreida Veskiojaga . Nemad hoolitsesid kõige nooremate jooksjate eest,
sõites esimese bussiga Sauele.
On tore, et Saue Gümnaasiumi tööle asunud noored I klasside õpetajad Siret Ost ja Kristi Saarpuu, läbides ise edukalt
5 km., julgustasid osalema ka
õpilasi.
Tänan kõiki rahvajooksust osavõtnud õpetajaid:
1) Siret Ost
1b

Vesivõimlemine 18.septembril
Tunnuslause “kõik teed viivad
kooli” muutub tõepoolest “kõigi teed viivad kooli”. Alles lõppes koolimajas projekti “Vaata
Maailma” arvutikursus.
18.septembril toimus järjekordne terviseprojekti üritus –
vesivõimlemine eakatele ja
puuetega sauelastele. Sellist üritust just me väga vajasime. Suur
tänu ENLALE, kes viis tunni
läbi oma suurte kogemustepagasiga, särtsakalt ja nakatavalt.
Peale esimest korda kellel liikus
kohe puus paremini, kellel oli

jalg kergem. Kõigile jagati infoleht vesivõimlemise kasulikkusest ja teavet järgmise tunni kohta. Peale saunaskäiku kostitati
meid aromaatse taimeteega, siis
tuli ka teine tunnuslause meelde, et Saue on tõepoolest kodune linn.
“Vesi suured laevad kannab,
vesi palju jõudu annab.”
Soovime Elenale ja Enlale
uusi ideid uute projektide koostamiseks, oleme agarad kaasalööjad.
AINO MÄND

Mihkel Selberg Eesti seitsmes
14.septembril pandi Aravetel
punkt Eesti meistrivõistlustele kardispordis. Saue Gümnaasiumi Vc klassi õpilasel
Mihkel Selbergil läks see võistlus väga edukalt, esimeses sõidus oli ta teine ja teises sõidus
kolmas. Paraku kohtuniku eksimuse tõttu tühistati kõigil esimene sõit ja kirja läksid ainult teise
sõidu punktid. Kokkuvõttes ei
tõstnud see teda siiski kõrgemale seitsmendast kohast. Arvestades hooaja alguse kohanemisraskusi uues ja võimsamas masina-

klassis, kus ta oli noorim võidusõitja, võib aastat pidada kordaläinuks ning tuleval aastal võitleb ta kindlasti medalite pärast.
21.septembril toimus Põltsamaa kardirajal Väino Allipere
mälestusvõistlus. Vihmas ja
külmas sõidetud võistlusel saavutas Mihkel neljanda koha.
28.septembril lõpetasid kardisportlased hooaja võidusõiduga Lauluväljakul. Ka seal
saavutas Mihkel neljanda koha.
Järgmine kord istub Mihkel kardirooli tuleva aasta aprillis.

Saue rahvajooksjad.

2)
3)
4)
5)
6)

Kristi Saarpuu
Malle Liiv
Heli Uustal
Karin Tümanok
Tiia Niggulis

1c
3a
3b
6a
5a

7) Anni Toom
8b
Jätkugu teil aega enda ja laste
tervise edendamiseks!
ENLA ODAMUS
Kehalise kasvatuse õpetaja

On see lennuk, lind? Ei,
see on mees jalgrattaga
Kõik sai alguse 2 aastat tagasi. Pealehakkaja Saue noormees Alan Silmann hakkas tegelema Dirdi rajamisega Saue
linna. Pingutused kandsid vilja ning tänaseks saavad kõik
noored (aga ka vanemad) ekstreemspordi huvilised Kuuseheki tänava alguses (raudtee
kõrval garaažide lõpus) proovida BMX Dirt jumpi.
Inimestele, kes asjaga seotud
ei ole, võivad arusaamatuks jääda mõisted nagu BMX ja Dirt.
BMX oleks lihtsamalt trikiratas.
Dirti võib kirjeldada kui kaht
mullast küngast, millest üks täidab trampliini ülesannet ja teine
on maandumise pehmendamiseks. Saue Dirt on pisut lihtsakoelisem ja koosneb ainult ühest
suurest mäest. Sellegipoolest on
ta hüppamiseks sama hea kui kaheosalised Dirdid.
Valmis sai kogu ehitis selle
aasta teiseks septembriks. Mul
õnnestus rääkida ka kahe eestvedajaga, kes isegi tegelevad selle
alaga. Üheks oli eelmainitud

Alan ja teiseks Madis Greim.
Mõlemad noored olid kohal, kui
Sauele saabus muld ning abistasid ka ehitustöödel. Vajalikud
masinad saadi firmalt “Saumer”.
Nüüd on Dirt avatud kõigile,
kellel on ratas (soovitavalt
BMX) ja tahtmine proovida hüpata. Omadest kogemustest tean
soovitada kanda kõikvõimalikke
kaitsmeid.
Tore on näha, kuidas Saue linn
organiseerib noortele võimalusi
ajaviitmiseks. Eriti veel ekstreemspordi koha pealt, mis Eestis on alles vähe levinud. Loodetavasti saab siin näha sõitjaid
ka väljastpoolt Sauet. Ehk saab
kaugemas tulevikus meie linnas
näha ka korralikku Skateparki.
Poisid soovisid omaltpoolt
anda edasi tänusõnad Saue linnavalitsusele. Eriti Margit Otsale, kes organiseeris mulla ning
töömasinad.
JAN PILLAV
Saue skateboardingu klubi
esimees
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Saue Kontserdisügis 2002
II kontsert
Raivo Tafenau trio
15.oktoober 2002, kell 19.00
Saue Gümnaasiumi aulas
Sissepääs tasuta.
Heategevusloterii
Tule ja toeta oma osavõtuga!
Korraldaja: valimisliit Saue

Lasteaed Midrimaa-pere ootab reedel,
18.oktoobril, kell 19.00 kõiki endiseid ja
praeguseid töötajaid
pidulikule aastapäeva tähistamisele.

AUTOTEENINDUS SAUEL
• TALVEREHVID – uued ja protekteeritud – meilt ostetud
rehvide vahetus TASUTA!
• Addinol ja Mobil mootoriõlid ning filtrid – õlivahetus
TASUTA!
• SUMMUTITE (Walker, Bosal, Fenno, Universal) müük,
paigaldus ja remont
• VARUOSAD sõiduautodele ja väikebussidele – tellimine ja
müük
• ESIKLAASIDE müük ja paigaldus
• Pidurite kontroll piduristendil ja veermiku kontroll
lõtkustendil
• Lukksepatööd
• Värvimistööd, Glasurit’ autovärvide müük
• Keevitus- ja plekitööd, avariiliste autode remont (ka
kindlustustööd)
• Korrosioonitõrje Hagmans materjalidega
• Autode käsipesula – välispesu, vahatamine, salongipesu jpm.
OÜ OILIKOM, Tule 24 (ARKi hoovis), Saue
Tel: 6 595 394; 052 15 358
Avatud: E-R 9-18; L 9-14

Osalemisest palume teatada hiljemalt

Tule baar

15.oktoobriks telefonil 6596 526 või 6596 472.

HEA
TENNISEHUVILINE!
Kui sind huvitab
tennisemängu edasine
käekäik,
siis tule Saue Tenniseklubi
asutamiskoosolekule
Saue mõisasse 16.oktoobril
k.a. kell 19.00.

VIII RABAJOOKS
13. oktoobril
TALLINN, Pääsküla
Rongiga Pääskülla.
Start Suvila tänava lõpus
Distants: 6,3 km

POLITSEITEATED
Kuri karjas
03.10
Sauel Meistri tänaval murti
öösel sisse eramusse ning esimeselt korruselt (köögist, esikust, sahtlitest ja riiete taskutest) varastati titaankorpusega käekell Seiko, käekell
Raymond Weil, dokumendid
ja sularaha. Kannatanu magas
ise samal ajal teisel korrusel.

Eesti Meestelaulu Selts tänab Saue Linnavalitsust üleeestilise poistekoori Kalev
(EMLS Poistekoor) lauljatele (Margus Joa ja Valter
Vallimaa) osutatud rahalise
toetuse eest.
Poistekoor sooritas ülieduka kontserdimatka Inglismaa Muusikaõpetajate
Assotsiatsiooni kutsel.
Kokku anti viis kontserti,
neist 4 Inglismaal ning üks
(läbisõidul) Kopenhaagenis
ning korraldati näidisharjutus Yorkis, eelnimetatud assotsiatsiooni aastakonverentsil.
Veelkord suur tänu, kuna
ilma paljude organisatsioonide ja omavalitsuste toetuseta poleks nimetatud sõit
koorile olnud teostatav.
JAAN OTS
EMLS juhatuse esimees

Võtame müüki kortereid,
maju, krunte Sauel.
NB! KONSULTATSIOONID
TASUTA!
E-R 10.00-17.00
Telefon 6 700 055,
052 91109,
e-mail nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Raudtee
52/ Jaama 14, III korrus.

SAUE JÕUSAAL
avatud
E-L 10.00-22.00
P 10.00-16.00
Info tel: 670 9770

Oleme avatud
E-R 9.00-17.00,
L 9.00-14.00
• odavad lõunad
• peo- ja peielauad,
soovi korral kaasa.
Asume Tule 24,
ARK-I majas.
Info telefonil 055 20 440.

Tõkke kauplus
nüüd kauem avatud!
Lahtioleku aeg: 9.00-22.00
Trepid, uksed, aknad,
mööbel kõikvõimalikest
materjalidest. Tähtajad
lühikesed. Jäta joonised ja
hinnaküsimine
ööpäevaringselt
faksil 6712261.
Info telefonil 056 645564
kl 8.00-20.00.
Asume Keilas Harju KEKi
territooriumil

Saue Sõna

Leiname head naabrit
Õilme Nimmerfeldti
ning avaldame kaastunnet
poja perele ja kõigile
sugulastele.
perekond Udris

Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: riina@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1400

