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Ullo Toomi mälestuspäev toimus Padisel
Järjekordne suur Ullo Toomi
mälestuspäev toimus 15. märtsil Padisel. Päeva juhtideks olid
UT tunnustatud õpilane Ilma
Adamson ja tema õpilane Tõnu
Pomerants. Kohaletulnud rühmi oli üle kuueteistkümne.
Kuna päev tõotas kujuneda pikaks, siis iga rühm pidi katma
piduliku laua, millede vahel
toimus ka konkurss. Lauakatmise võistlus tekitas elevust ja
andis päevale oma näo. Esikoha pälvis kohaliku rühma kaetud laud, mis oli kaetud savikruuside ja liudadega. Neis
olid keedukartulid, heeringas
hapukoorega, õunad, omaküpsetatud leib, lisaks õllekapad
rahvariidevöödega.
Ka Saue Kägara laud pääses auhinnalisele kohale. Pisut
nende lauast Tervislik toitumine, kus troonis suur kõrvits
koos ettevalmistatud kodumaiste juurviljadega. Neid
omakorda tuli kasta rikkaliku
valikuga dipikastmetesse. Laua
keskel oli kevadokstega vaas,
millest rippusid sümboolsed
õunad tuntud tõeteradega:
„Terves kehas terve vaim“,

Päeva üks korraldajatest
Ilma Adamson võlus oma
tantsupedagoogi oskustega.

„Me ei ela selleks, et süüa,
vaid sööme selleks, et elada“.
Keelekastmeks eesti kali. Selle laua kohta ütleb tantsurahvas „korrata 3x“.
Saue rühmade lauakatteid
märgati
Vääriliselt hinnati ka Saue
Simmajate naisrühma lauda.
Kuid meie „Vokiratta“ laud
pääses teise kümne lõpukohtadele. Ei pääsenud mõjule siidilinad ja salvrätid. Kuid siiski on meil oma rahvuslik firmajook Lepiku Liisu, aga seda
peab jagama põlle alt kallates
ja vist sobib rohkem jaanitulel
pakkumiseks. Laudadest olen
kirjutanud pikalt laialt, aga eks
selles avaldus ka meie rahvakultuur.
Järgnevalt viis läbi Ilma
Adamson näidistunni UT treeningsüsteemist, kus vapralt pidasid vastu Kuusalu Kabujalakesed. Tõnu Pomerants näitas videod UT elust ja loomingust. Meeleolukale vaheajale
järgnes suur kontsert, kus esinesid neidude, nais-, sega- ja
ka uus tekkinud tantsurühma
liik nn. memmerühmad. Kaunis oli vaadata kõikide rühmade esinemisi ja tunda sellest
uhkust. Kuid sügaval südames
urgitses ussike memmede rühmade pärast. Neid on Harjumaal palju ja kõik nad on ühenäolised. Latti võiks pisut kõrgemale tõsta, ka memmederühmad võiksid loomingulisemad
olla. Toimus veel päevakohane viktoriin ja päev aga lõpetati nagu ikka tänukirjade jagamisega.. Tagasiteel mõteldes
toimunule oleksime tahtnud, et
ka meie toetajad-aitajad oleksid ka peost osa saanud.

Saue Kägara tantsurühma kaetud võistluslaud äratas kokkutulnute tähelepanu.

Ullo Toomi elutööd kasutatakse jätkuvalt
Ullo Toomi (UT) päeva
hakkasime tähistama tema sünnipäeval 14. septembril 2002.a.
Nimelt soovis Eesti tantsurahvas väärikalt meenutada 100
aasta möödumist suure tantsujuhi sünnist. Suur hulk tantsurühmi tuli Tallinna Raekoja esisele platsile kokku ja esitasid
kõik üheaegselt kuulsa UT
tantsu Oige ja vasemba. See oli
avaakord. UT on suur rahvakunstnik. Tema algatusel hakati eraldi pidama laulu ja tantsupidusid. Toomi kogus ja õpetas
vanu rahvatantse ning oli ka ise
suur tantsulooja.
Praegune põlvkond õpib nn
Ullo Toomi tantsupiiblist. Toomi lõi kindla treeningsüsteemi
tantsijatele, kes olid võimelised tantsima ka klassikat ja karaktertantsu. Ullo Toomi mälestusüritusena toimus ka jaanuaris rahvatantsijate suur kokkutulek Saku Maaviljeluse Instituudis Ainu Tamme eestvedamisel. Lustisime seal kõik koos
UT tantsudega. Ühtses lauas

meenutati Ullo Toomit kui inimest, tantsuõpetajat ja kui väga
härrasmehelikku meest.
Aeg on pidevas liikumises
ja arengus, arenevad ka tantsud
ja rahvariided. Silma ette tuleb
kaunis kultuuripilt meie koidulaulikust, kus ta seisab rahvariietes, reha käes. Selliseid rahvariideid omab meie tuntud
lõõtsanaine Helgi Tõnnemaa.
Tean ka reatantsijat, kellel 200
aastat vana seelik, mis on värvitud madarajuurtega ja pärandatud põlvest põlve. Ka Padisel toimunud peol oli näha rõivaste juures uusi ideid. Ühel
meestantsijal oli pilkupüüdev
kaunis sepatöö vööl. Möödaniku meenutamine viib meid
jälle tänapäeva. Alles see oli,
kui tähistasime emakeele päeva ja selle käigus avalikustatud
uuringust selgus, et paljud Eesti noored soovivad ka algharidust inglise keeles omandada.
See asi paneb aga eestluse ja
meie kultuuri tuleviku üle murelikult mõtlema.
Aino Mänd
Vokiratas
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Toimetaja veerg
Saue ja sõda
Päev enne Saue linnalehe ilmumist algas
sõda. Ameerika Ühendriikide ligi 300
tuhande meheline kontingent Pärsia lahe
piirkonnas alustas rünnakut Iraagile. “Meil
puudub info, nagu ähvardaks Eestit mingi
oht, ja praegu pole põhjust erakorralisteks
meetmeteks.“ kinnitab Eesti peaminister
Siim Kallas. Tõsi, nii Eestis kui ka Sauel
on seni kõik rahulik Ka ei ole vabariigi
valitsus ega Saue kohalik võim rakendanud
erakorralisi meetmeid. Ometi on ebameeldiv reaalsus inimeste meeltes ja ka
keelel. Täna ei oska keegi öelda, kuidas
sündmused Iraagi rinnetel mõjutavad
maailma käekäiku tervikuna, sealhulgas ka
meie elu Eestis ja ka pealinna lähistel paiknevas väikelinnas Sauel. Sõjasündmuste
mõju on aga kindlasti olemas.
Peaminister kinnitab, et Eestit ei oota
keegi osalema rünnakutes Iraagile. Samas
on Eesti riik selgelt valinud poole, keda
toetada. Nimelt on Eesti kümne Euroopa
Liidu kandidaatriigiga üheskoos avaldanud toetust USAle tema tegevuses Iraagi
desarmeerimisel. Praegu räägitakse juba
Eesti ülesannetest pärast Iraagi konflikti
lõppu. Eesti võib osutada Iraagi vastasele
koalitsiooni abi demineerijate saatmise ja
humanitaarabi osutamise näol Iraagis.
Omaette probleem on võimalik sõjapõgenike saabumine Eestisse. Kuidas
mõjutab konflikt meie argielu, näitavad
esmaselt kõikuvad bensiini -ja diiselkütuse
hinnad tanklates. Hansapank Marketsi
analüütik Maris Lauri räägib pärast konflikti suurenevatest välisinvesteeringutest
Eesti majandusse, USA ja maailmas tervikuna aga majanduse elavnemisest.
Mõistagi mõlgub paljude mõttes
küsimus, kas seda sõda on vaja. Ühe
väikese kirjatükiga pole võimalik sisuliselt
midagi seletada. Selle konflikti ümber
keerleb ju täna kogu maailma ajakirjandus,
poliitikud, eksperdid jne. Räägitakse
demokraatia taastamise vajadusest Iraagis,
massihävitusrelva tagavarade hävitamise
vajadusest ja diktaatori tegevusele lõpu
tegemise vajadusest. Kõigi nimetatud
väidete üle saab vaielda, neid õigustada ja
maha teha. Eesti on taastanud demokraatia,
meie teame vabaduse hinda. Kindlasti
mäletavad eakamad sauelased neid aegu,
kui meid juhtis Stalini režiim. Kas oleks
olnud mõeldav selle korra asendamine
millegi inimlikuga palveid ja veenmist
appi võttes. Ehk saab tõmmata teatud
paralleele Stalini aja ja Iraagi olukorra
vahel ja sealt arutleda edasi tänase maailma olukordi silmas pidades.
Juhan Hindov
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Kevadpidu meenutas toredat
traditsiooni
Vahepealsetel aastatel juba unustusse vajunud naistepäev kogub jälle elujõudu. 7. märtsil toimus Sauel peoõhtu ”Naised ja kevad”.
Antti Kammiste ja Meelis Punder panid pidulised lustima ning koolimaja avar saal
meelitas kõiki tantsupõrandale. Paljude osavõtjate tänusõnad viitasid õhtu kordaminekule. Kahju on ainult sellest, et nimekate esi-

nejate kutsumine on kulukas, kuid Saue
peod ei suuda koguda nii palju rahvast et
tulud ja kulud kattuksid. Siit soov sauelastele – olge aktiivsemad, siis saab selliseid
peoõhtuid ka tulevikus korraldada.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Antti Kammiste (vasakul) ja Meelis Punder tantsitamas Saue rahvast.

Narkojoobes mees tiirutas
kooli ümber
Falcki patrull pidas möödunud reedel Sauel
kinni ilmses narkojoobes mehe, kes oli autoga ümber koolimaja tiirutanud.
Nimelt helistati 14.märtsil kell 13.20
Saue Gümnaasiumist Falcki juhtimiskeskusesse ja paluti saata patrull appi, kuna ümber koolimaja tiirutavat punane sõiduauto
Nissan Primera, mille juht tekitab pidevalt
liiklusohtlikke olukordi. Ilmselt on juht purjus, sest ta sõitis aeg-ajalt kõnniteele, teki-

tas liiklusohtlikke olukordi.
Falcki patrullekipaaž märkas kirjeldustele vastavat masinat Vana-Keila ja Keila
maantee ristmikul ning pidas selle kinni.
Roolis istuv mees oli tugevas, arvatavasti
narkojoobes. Turvatöötaja andis 34-aastase
Tiidu politseile üle.
Sirje Piirsoo
Falck Eesti infojuht

Saue Huvikeskus annab teada:
konkurss Saue Laululaps 2003
Lõppes registreerimine konkursile Saue
Laululaps 2003, mis kestis kuni 14. märtsini Saue koolis. Kokku registreerus 72 laululast. Lauluvõistlus Saue Laululaps 2003
ise toimub 4. aprillil kell 12.00-18.00 ja lõppkontsert 6. aprillil kell 12.00 Saue kooli saalis.
Laulukonkursi läbiviijateks on Saue Huvikeskus ja Naisselts nii nagu eelnevatel aastatelgi. Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik
Saue linna elanike registris olevad lapsed.
Vanusegrupid:
3aastased; 5-7 aastased;

8-9 aastased; 10-11 aastased;12-13 aastased;
14-15 aastased ja 16-18 aastased. Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 25.
aprill 2003.
Iga võistleja esitab kaks erineva iseloomuga laulu, millest üks peab tingimata olema eesti keeles. Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. Igale osalejale tänukiri ja maiustus.
Auhinnad on iga vanuserühma kolmele paremale tüdrukule ja poisile, samuti valib žürii igast vanusegrupist kaks lauljat konkursile Harjumaa Laululaps 2003.
Saue Sõna

VOLIKOGUS JA LINNAVALITSUSES
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Linnavalitsus arutas erinevaid raha eraldamisi
ning volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse seitsmes istung toimus
7.märtsil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Erastamise reservfondist raha eraldamine.
Erastamise reservfondist eraldati Saue Linnavaraametile 9000 krooni 9 korteriühistu
moodustamise kulude katteks
Otsustati vastu võtta korraldus nr 54.
2. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Suurendatud eelarve tulude osa:
* Saue Muusikakoolile võistluste korraldamiseks Kultuurkapitalilt
14000
* Saue Huvikeskusele rahvariiete ostmiseks, annetus AS SAMI-lt
3000
* Saue Gümnaasiumile koolitoidu toetus
riigilt
493000
* Valimiste kuludeks Harju Maavalitsuselt
25800
* Riigilt pedagoogide palkadeks 15700

Eelarve osa vähendus
* Riigilt toimetuleku toetuse vähendus
- 50000
Otsustati vastu võtta korraldus nr 55.
Korraldusest informeeritakse linnavolikogu märtsikuu istungil.
3. Kultuuriühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
* Saue Naisseltsile 3600 krooni Saue sõpruslinna Vangaži noortegrupi vastuvõtukulude katteks.
* MTÜ-le Saue Folk 3750 krooni osavõtuks Padise folklooripäevast ja 3 komplekti esinemisriiete valmistamiseks.
* Taimetoitlaste Ühingule Vegetaris 1670
krooni terviseedendamisprojekti läbiviimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 56 .
4. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
“Saue linna avaliku korra eeskiri” läbiarutamine. Otsustati suunata eelnõu voli-

kogusse seisukohavõtuks.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu “Eluruumi üürile andmine” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
6. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
“Saue linna ehitusmäärus” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

Saue keskuse tarvis otsitakse kohta
Saue on meeldiva ja turvalise elukeskkonnaga väikelinn. Igal linnal on kombeks
arendada välja keskus, mida Sauel täna ei
ole, ütles linnapea Jaan Moks 12. märtsil
toimunud nõupidamisel maaomanikega linnavalitsuse majas. Linnavalitsus ja linnavolikogu hakkavad aprilli lõpul toimuval
arengukonverentsil arutama Saue järgnevale 10. aastale suunatud arengukava, samuti
linna üldplaani korrektuuri, lisas volikogu
arengu -ja eelarvekomisjoni esimees Kostel Gerndorf. Saue linna tulevane keskus
võiks paikneda praeguseks erastatud endise Agrovarustuse baasi territooriumil.
Mõistagi ei pruugi tulevane keskus olla täpselt mainitud paigas, kuid Sauel ei ole praktiliselt palju teisi võimalusi. Linnal pole ka
vaba munitsipaalmaad ja seega on keskuse
rajamiseks tarvis maa välja osta. Endise
Agrovarustuse maal Pärnasalu tänava ääres
asuvad muuhulgas OÜ Harju Kaubahoovile kuuluv Saue turg, AS Nolmette ja OÜ
Endore hulgimüük ning laomajand, ASle
Sajakorpi ja Autokatte OÜle kuuluvad tootmised ja teised ettevõtted. Nende firmade
esindajad olid ka nõupidamisel. Firmajuhid arvasid, et nimetatud paika võiks uus
keskus tekkida, sest ettevõtetele vajalik
vedu käib raskeveokitega. Viimased aga ei

mahu enam kitsastel Saue tänavatel manööverdama.
Linnavalitsus ei soovi mingil juhul ettevõtluse kadumist Sauelt. Vastupidi - ettevõtluse edendamiseks astub linna juhtkond
samme. Keskus oleks vajalik elanikele,
koondades sotsiaalsed teenused, mida linn
pakub, samas pakuks uus keskus ka kultuurilise ajaviitmise võimalusi ja elukondlikku teenindust, kindlasti saaks keskus aga
kaubanduse jaoks omad pinnad luua. Maa
hankimiseks keskuse tarvis saab olla vaid
kokkulepe maaomanike osalemiseks uute
hoonete - rajatiste püstitamisel või asendusmaa leidmine Saue linnas või selle lähistel.
Siinjuures on mõeldav koostöö Saue vallaga, kes võib Saue linna äärealadel leida
tootmismaad. Kostel Gerndorfi sõnul saab
selline lahendus olla vaid koostööst kantud, mille käigus koostatakse pakutud keskuse jaoks hea tasemega arhitektide poolt
projekt ja selle järgi ehitatakse kompleks
erakapitali kaasamisega. Moksi ja
Gerndorfi sõnul oli kohtumine vaid eesmärgi püstitamine ja mõtteaine andmine ettevõtjatele. Kui äri läheb Sauel hästi, siis võib
edaspidi tekkida paratamatult ruumikitsikus ja ettevõtete areng võib takerduda ruumilise laiendamise tähenduses. Linnajuhid

õhutasid ettevõtjaid selles suunas kaasa
mõtlema, kaaluma oma investeerimisvõimalusi ja sellest linnavalitsust teavitama.
Saue Sõna

Linnavalitsuses toimuvad
arenguvestlused
Saue linnapea Jaan Moksi käskkirjast tulenevalt on abilinnapeale Andres Noormägile tehtud ülesandeks viia märtsi kuu
jooksul läbi arenguvestlused linnavalitsuse ametnikega. Vestlustega on tehtud
algust ja ametnikud vaatavad koostöös
abilinnapeaga läbi oma eelmise perioodi
tööd ja tegemised, vaevad oma ametijuhendit, koolitusvajadusi, oma nõrku ja
tugevaid külgi jm. Linnavolikogu tegi linnavalitsusele ülesandeks korrastada linnavalitsuse struktuuri ja seetõttu selgitatakse ka iga töötaja isiklik arenguprogramm tuleviku tarvis. Ettepanekud arenguvestluste analüüsist tehakse linnavalitsuse 4. aprilli istungile.
Saue Sõna
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Sauel pakutakse Toode katust
Sauel kortsutatakse plekki ehk
valmistatakse terasprofilist katuseid ASis Toode. Märtsi keskel sai ettevõte 12. aastaseks.
Toormaterjal on värvitud terasplekk ja see tuuakse sisse Soomest, Rootsist ja Saksamaalt,
kus ettevõtte peadirektori Aivo
Rosenbergi sõnul on mitmeid
partnereid. Rosenbergi sõnul
valmistab AS Toode lisaks
üheksale erineva profiiliga,
sealhulgas ka katusekiviimitatsiooniga katustele, ka terasest
seinakattematerjali. AS Toode
tootetutvustused on Sauel kenasti vaatamiseks kortermajade plekiga kaetud otsaseinte
näol olemas. Firmast kinnitati,
et infrapuna kaameraga tehtud
fotod kinnitavad klaasvilla ja
plekiga kaetud otsaseinte soojapidavust. Ettevõtte põhibaas
on Sauel. Pleki valtsimiseks on
paigaldatud programmjuhtimisega tööpingid Tule tänava
tootmisbaasis, samuti on seal
teraslehe lõikamise giljotiinid.
Väiksemamahulisi töid katuste vihmaveesüsteemide jaoks
tehakse Tartus asuvas osakonnas.
„ Iga katus on ainulaadne ja
seepärast püüame kliendile läheneda personaalselt,“ kinnitab
Aivo Rosenberg, kelle juhitava firma 12 töötajaga müügimeeskond asub ka Sauel. Müü-

Toode valtsimispink.

giosakonnas on otseselt 4 müügimeest. Saue linnas on ASi
Toode palgal 24 inimest, kellest 8le on Saue ka kodukoht.
Veel on firmal oma müügiesindajad Paides, Pärnus, Jõhvis,
Võrus, Haapsalus ja Viljandis,
kes vormistavad tellimusi. Firmaga on aga üldse seotud ca 40
inimest, sest arvesse tulevad ka
katuste paigaldusega tegelevad
firmad. Nimelt kasutab AS
Toode põhimõtet võtmed kätte
kui klient seda soovid. Seega
siis projekteeritakse katus, toodetakse kattematerjal ja juurde
kuuluvad vihmaveesüsteemid
ning lõpuks ka paigaldatakse
katus. „Iga viienda tellitud katuse paigaldame ise“, märgib
Rosenberg. Ehitusfirmadega
on hea koostöö ja nii ekspordime oma toodangut Leetu ja
Lätti. Regulaarselt iga nädal
kindlal päeval läheb üks raskeveok meie toodanguga neisse
riikidesse.
Firma areng kulges loogilist
rada pidi
AS Toode arendab oma
tootmist 1991.aastast, mil kaks
Saue meest seljad kokku panid
ja otsustasid metallitooteid valmistama hakata. Algul tehti
plekitöid ekspordiks Soome ja
et auto põhjanaabrite juurest
tühjalt tagasi ei tuleks, toodi

Aivo Rosenberg on rahul ettevõtte arenguga. Firma laiendamiseks on muuhulgas ka vaba ruumi Tule tänava krundil.

sealt profileeritud plekki. Edasi tekkis mõte Soomest ainult
toorainet ehk valtsimata ning
vaid värvitud teraslehte tooma
hakata ja seda ise Sauel vääristama ehk valtsima hakata. Osteti tootmismaa koos kaarhallidega ja paigaldati esimesed
valtsimismasinad. Tänaseks on
tootmispinkide park igati kaasaegne, peamiselt Soome päritolu. Viimane programmjuhtimisega pink pandi üles veebruaris, mis teeb nii seina kui katuseprofiili. Mainitud pink
valtsib ja tükeldab profiili, tellimuse saab anda otse pingi
mällu kõigist Balti riikides asuvatest firma esindustest. Lisagem, et lõikepingid e. giljotiinid on Taanist, mõned valtsimispingid Prantsusmaalt. Möödunud aastal käis ettevõtte valtsimismasinate vahelt läbi 4000
tonni terasprofiili. Seega tuleb
üle päeva üks raskeveoki täis
toorainet ettevõtte õuele. Eestis veab 4 masinat toodangut
laiali tellijatele.
Terasprofiili tootjate turul
on Aivo Rosenbergi sõnul tihe
konkurents. Sarnase toote pakkujaid on Eestis 4 nimetamisväärset firmat, neist tuntuim on
Rannila. Viimane kuulub Soome terasetööstuse juhtivale riigifirmale Oy Rautaruukki. Seega tuleb rinda pista ka põhja-

naabrite riigiga. Toode on aga
igal aastal kasumis olnud, ka
suhteliselt raskel, 1999. aastal.
Püüd on pidevalt tootmist suurendada ja igal järgneval aastal on eelmise tootmismahtu
ületatud. Nõnda oli 2001. aastal firma käive 67 mln krooni,
eelmisel aastal aga juba 88,5
mln krooni. Mõlemad omanikud töötavad ise ettevõttes, sest
muidu pole mõeldav igapäevaselt firma asjadega kursis olla.
Nõnda ongi üks omanikest
Mati Kitt ettevõtte tootmisjuht,
olles ise lõpetanud Tallinna
Ehitus-ja Mehhaanikatehnikumi 1992.a. Tema kooli lõpetamine langes praktiliselt ühte firma asutamisega. Sama lugu on
ka peadirektor Aivo Rosenbergiga, kes sai samal aastal automaatikainseneri diplomi TPIst.
Firma juhtimisel on tehnilistele teadmistele lisaks tarvis
enam majanduslikku mõtlemist. Seda püüdis Aivo omal
ajal saada TPIst, õppides eriprogrammi alusel lisaks majanduse valikkursusi. Praegu
täiendab ta end EBSi magistriõppes, kuhu pääsevad vaid
praktilise majandusjuhtimise
kogemusega ärijuhid. Kõik see
on mõeldud aga oma ettevõtte
arendamise nimel.
Juhan Hindov
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“Me laulame sellest, et meie
ei iial, ei iialgi kao...” (Kalju Lepik “Me laulame”)
ehk selleaastasest emakeelenädalast Saue Gümnaasiumis
Juba 19. sajandi alguses kirjutas Kristjan Jaak Peterson oma
kuulsad luuleread:
Kas siis selle maa keel
Laulutuules ei või
Taevani üles tõustes
Igavikku omale otsida?
(K. J. Peterson “Kuu”)
Kristjan Jaak Petersoni 203.
sünniaastapäeval, mida tähistatakse 14. märtsil, on meil taas
põhjust seda meest ja tema luuleridu meenutada, kuna Eestimaa tähistab sini-must-valgete
rahvuslippude lehvides taas
emakeelepäeva. Viimased 200
aastat on eesti keelesse suhtutud mitmeti, seda on püütud
maha tallata, taas au sisse tõsta,
saksastada, venestada, ingliskeelse terminoloogiaga lämmatada... ometi on meie keel kõige kiuste püsima jäänud ning
tõusnud õitsvana maailma kultuurkeelte kõrvale. Kuigi väike
ja tuuline, on Eestimaa ja eestlased suutnud püsima jääda läbi
kõikide ajalootormide ning tänasel päeval võime uhkusega
vaadata ühele oma kultuuriväärtusele – meie emakeelele.
Emakeele tähtsusest võib
rääkida iga päev, sest see on
püsiv väärtus. Võimatu on
omandada teisi keeli, kui puudub kindel põhi emakeeles.
Vähemalt üks kord aastas tasub
meenutada ka tänapäeva kooliõpilastele, et eesti keel on
väärtus, mida ei tuleks asendada ingliskeelsete terminitega,
vaid midagi meie rahvusele igiomast, mille üle võib uhke olla
iga eestlane... See on üks põhjustest, miks Saue Gümnaasiumis igal aastal toimub
juba traditsiooniks kujunenud emakeelenädal, kus osalevad kõik õpilased I – XII
klassini.
Erinevatele vanuseastmete-

Saue Gümnaasiumis austatakse emakeelt ja õpetatakse seda kui meie rahva ühisvara austama.

le toimusid pärast avasõnu ja
traditsioonilise keeleloitsu lugemist etteütlused, mille abil selgitati välja parimad keeletundjad. Kõikides vanuseastmetes
eraldi toimusid veel kirjanduslikud jõukatsumised, mille parimad siin ära nimetaksin.
Algklassiõpilased osalesid
Saue linna 10. aastapäevale
pühendatud jutuvõistlusel.
Parimad kirjutajad olid:
IIa klass: Sandra Kaisa Lurfeld,
Kätlin Kuldmaa, Sander Siniorg;
IIb klass: Regiina Allik, Kristjan Kiisa, Merilin Musthallik;
IIIa klass: Airi-Triin Teder,
Annaliis Torb, Märten Matsu;
IIIb klass: Sirli Salumäe, Laura
Lutter, Robin Metsva;
IIIc klass: Lisanna Teas, Inger
Kitt, Hanna Marie Põlluaas;
IVa klass: Egle Palm, Andreas
Saulus, Ronet Tänav;
IVb klass: Marge Nikitin,
Sandra Kliimann, Matti Silla;
IVc klass: Triinu Tee, Jaan
Kängsepp, Siiri Saarma.
V – VIII klassi õpilased esitasid omal valikul luuletusi.
Osalejaid oli igast klassist ning

otsuse tegemine polnud kerge.
Lõpuks kuulutati välja parimad deklamaatorid:
V klasside arvestuses: Erik Pirn
(5b);
VI klasside arvestuses: Aiki Põllusaar (6a);
VII klasside arvestuses: Heidi
Tiikoja, Carolina Laos, Piret
Tamme (7c ühisesitus);
VII klasside arvestuses: PilleRiin Tammela, Helen Takkin (8b
ühisesitus).
Lisaks kuulutati välja kaks
eripreemiat omaloominguliste
luuletuste hea esituse eest:
Hendri Korju (5b) ja Siim Laanjärv (7b).
IX – XII klassi õpilased
katsusid oma kõnemehe andeid
Saue koolis juba ammuseks traditsiooniks kujunenud kõnevõistlusel, kus kõik osalejad
esinesid kõigepealt ettevalmistatud kõnega ning seejärel kohapeal loositud ekspromt- sõnavõtuga. Tublid olid kõik osalejad, kuid valik tuli teha ning
välja kuulutati kaks võrdset auhinda:
Cicero (õpetajate-žürii valik) –

Raido Pikkar (11a)
Kuldsuu (õpilasžürii valik) –
Oliver Licht (9a)
Lisaks koolisisestele jõukatsumistele esines õpilastele
kahe huvitava loenguga emakeelest ja selle arengust ning
erinevatest kasutusvõimalustest Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud Jaan Õispuu.
Ning keelenädala lõpetas pidulik tseremoonia kooli aulas,
kus parimatele auhinnad anti,
keelepäeva tähtsusest räägiti
ning mille lõpetas traditsiooniliselt ühiselt loetud keeleloits.
Lahkudes jäid õpilastele kõrva kajama Hando Runneli mõtted eesti keelest ja selle püsimisest:
Veel seitsesada aastat
on vaja vastu panna,
nii nagu seitsesada
on vastu pandud juba,
veel seitsesada aastat,
ja algul ainult sada,
võibolla sellest piisab,
kuid kindlalt ka ei luba...
Anu Kell
Saue Gümnaasiumi
emakeeleõpetaja
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Sauel avanevad Universumiväravad

Pühapäeval 16. märtsil võis
Saue Gümnaasiumis kuulda
puhkpillimuusikat. Kevadise
pühapäevameeleolu lõid linnaelanikele Harju Noorte Puhkpilliorkester (HNPO) ja Saue
varju Puhkpil09.96prigenTTc-ry Illak Twtemakpillimuusika735.uusim/GS1(õ18 ased Sirly Illak TwKer*-Likele Harju Puhkpil0 -1.Tj0 -13

