JAANITULEPLATSI JA KÕLAKOJA ERILEHT

Jaanituleplats ja kõlakoda –
sauelaste ühisvara
Saue tammikus asuva Jaanituleplatsi ning kõlakoja arendamisega on rohkem või vähem seotud paljud sauelased. On üsna
loomulik, et elanikel on tekkinud küsimusi raha kulutamise ja
ehitustööde kulgemise kohta. Tänane vaheleht annabki ülevaate sellest, kuidas ja missuguse rahastamisega jaanituleplatsi ja
kõlakoja töid on tehtud, heites pilku nii minevikku kui ka tulevikku.
Suvel kutsusime sauelasi ja firmasid toetama Saue kõlakoja ja
jaanituleplatsi väljaehitamist nii raha kui ideedega. Augustis toimus peaaegu valminud kõlakojas heategevusüritus rändteatri,
õnneloosi ja oksjoniga kõlakoja ja jaanituleplatsi heaks. Koos
õnneloosi ja hiljem internetis lõpetatud oksjoni tuludega on eraisikud ja firmad toetanud projekti 165 734 krooniga.
Toetajaid on kokku 76
• neist 35 eraisikut 33 419 krooniga
• 39 firmat 131 315 krooniga
• kaks mittetulundusühingut 1000 krooniga.
Keskmine annetuse suurus on 2180 krooni
• eraisikutel 955 krooni
• firmadel 3367 krooni
• mittetulundusühingutel 500 krooni.
Päikesekellale kanda lubatud 200 esimese toetajani on veel aega,
sinna mahuvad nii praegused kui ka järgmise suve koostööpartnerid.

Suurim eraisiku annetus on 10 000 krooni, suurimad firma annetused 30 000 ja 25 000 krooni, kusjuures toekamad annetajad on Arco Trans ja Paulig Baltic. Väikseimad toetused tõstavad üheskoos terviksummat ning seob toetajaid paigaga. Võib
öelda, et heategevuskampaania ja jaanituleplatsi arendamine on
leidnud mõistmist ja poolehoidu, järelikult on seda vaja nii vaba
aja veetmiseks kui selleks, et olla kaasatud kodulinna eluga.
Kõlakoja idee on tulnud sauelastelt endilt, täpsemalt kultuuri
ümarlaualt, kuhu kuuluvad peamiselt seltside esindajad.
Veelkord suur tänu kõigile!

KÕLAKOJA TOETAJAD
Eraisikud:
Silvi Pärn
Andres Noormägi
Kaido Kaljusaar
Jaan Moks
Endo Hõbesalu
Miralda Pukk
Nadežda Bodrenkova
Vello Toomik
Marika Rako
Mati Allas
Perekond Pikkor
Karl ja Irja Sooväli
Kätlin ja Marco Pals
Elfrida Gross
Tiina Vainrauh
Helen Parmas
Bo ja Pille Henriksson
Reet ja Ants Allik
Peeter Gross
Jaanus Gross

Milvi Moks
Helve Rekand
perekond Käpa
Rainer Sternfeld
Uuto Jugala
Peeter Luik
Leili Laanepõld
Priit Põldmäe
Daniel Märtmaa
Jaan Suder
Mart Ugam
Enn Heinsalu
Ettevõtted:
AS Arco Trans
Pesmel Eesti AS
OÜ SiviTrans
Morelia AS - Saue Kaubakeskus
Saumer OÜ
Samesti Metall OÜ
AS Paulig Baltic

AS Primel
Expofoto TG OÜ
Hansabuss AS
OÜ Ehori
Metsatehnika AS
Autokatte OÜ
Erato OÜ
Tekelson OÜ
Pensionäride klubi Tammetõru
Sami AS
Northland Eesti OÜ
Toode AS
Falck Eesti AS
Saue mõis – Hiteh Kinnisvara OÜ
Saue jõusaal – Energy Club OÜ
Saue Mööblihall – Viigardi OÜ
Saue apteek - Capsella OÜ
Noorteorganisatsioon ELO
STV Kaup OÜ
Samesti Metall OÜ
Saue turg – Harjumaa

Kaubahoov OÜ
Sami AS
Cafe Rosmari – OÜ Carwide
Endoore OÜ
Elves OÜ
Paulig Baltic AS
Mini-Maksi OÜ
Eesti Ühispank
OÜ Ploomid
OÜ Süvirand
OÜ Saue Hambaravi
Saue Perearstikeskus
Fortum Termist AS
Osva OÜ
Kogusumma 165 733.85
Toetajate annetused on
laekunud Saue Linnavalitsuse
Hansapanga arveldusarvele
1120155821
märgusõnaga KÕLAKODA.

Saue jaanituleplatsi ja kõlakoja
arengulugu
Aasta 2002
Jaanituleplatsil tehtud tööd ja nende maksumus
Tantsulava
137 261 krooni
Külakiik

41 710 krooni

Teisaldatavad pingid

13 381 krooni

Muu (mõõdistamine, elekter)

28 910 krooni

KOKKU

221 262 krooni

Aasta 2003
Kõlakojaga seotud tööd ja nende maksumus
Kõlakoda ja selle projekt

371759 krooni

Kõlakoja juurdepääsu tee ja
platsialuse kõrghaljastuse mahavõtmine,
kõlakojataguselt platsilt pinnase kõrvaldamine ja
pinnase äravedu
50000 krooni
Juurdepääsutee ja parkla katmine
erinevat fraktsiooni paekivikillustikuga,
kinnirullimine, juurdepääsutee ja
parkla äärte haljastus
KOKKU

tähtaeg venis) ja valmistada keerukaid mittestandardseid komponente. Samuti ilmnesid projekteerimise puudujäägid ning päriselt
ei saa rahule jääda ehitajate tööga. Kuuest pakkumisest tegi tellimuse saanud Triaad Grupp soodsaima, samal ajal kui kalleim pakkumine koos platsi töödega oli 880 000 krooni. Seadus nõuab odavaima pakkumise kasuks otsustamist. See on paljude omavalitsuste ja riigiasutuste probleem, et kõige odavama hinnaga kaasneb madalam töökultuur ja kvaliteet.
Rändteatriga heategevusüritust ja rahvapidu peeti peaaegu valmis kõlakojas. Ebakvaliteetsete katusetööde tõttu nõudis linnavalitsus uut katuse paigaldust. Vahepealset katuse kadumist märkasid sauelased kiiresti ja teavitasid ka linnavalitsust. See näitas, et
tegu on tõepoolest ühisvaraga.
Praeguseks on kõlakoda valmis, parandused tehtud ja praak ilma
lisamakseid saamata likvideeritud ning rajatis on kindlustatud.

Aasta 2004 ja tulevikuvisioon
66788 krooni

488 547 krooni,
millest 165 734 krooni laekus annetustena

Peale kõlakoja ja selle juurde viiva tee lisati jaanituleplatsile elanike soovil korvpallilaud, laiendati kiigepoolset sissesõiduteed,
paigaldati tõkkepuud, kaitsekivid ja tähispostid.
Jaanituleplatsi kui Saue peamise vabaõhuürituste paiga tähtsust
on teadvustanud ja samme selle väljaarendamiseks teinud nii eelmine kui praegune volikogu ja linnavalitsus. Eelmine volikogu
koosseis planeeris 2003. aasta eelarvesse 50 000 krooni kõlakoja
projekteerimiseks ja ettevalmistustöödeks.
Väga lühikese aja jooksul mais-juunis otsustas praegune volikogu
eraldada lisaeelarves täiendavaid vahendeid, sõlmis jaanituleplatsi maa valdamise ja kasutamise lepingu Kaitseliiduga, valmis kõlakoja projekt ning algasid ehitustööd.
Töö tähtaeg oli kõigest üks kuu, sest jaanituld sooviti pidada juba
valmis kõlakojas. Jaanituleks valmis kõlakoja karkass, sest üks kuu
on liiga lühike aeg, et tellida Soomest detaile (ka selle tellimuse

2004. aastal on kavas jaanituleplatsil välja ehitada maa-aluste liinidega valgustus ning lubatud päikesekell, kuhu jäädvustuvad 200
toetaja nimed. Kui seni on toetajaid olnud 76, siis ruumi jätkub
ka edasistele toetajatele. Järgmise aasta veel kinnitamata linnaeelarvesse on planeeritud 200 tuhat krooni.
Tulevikus on jaanituleplatsil kavas korraldada pidevalt suviseid
üritusi, puhkealale on mõte rajada piknikukohad, suusarajad ja
suusalaenutus. Kui aga kellelgi on puhkeala tulevikuga seonduvaid mõtteid, siis palume jaanituleplatsi, seda ümbritseva ala ja
kõlakojaga seonduvad tulevikusoovid-ettepanekud kirja panna või
vastata küsimusetele:
•

Milliseid vabaõhuüritusi võiks jaanituleplatsil korraldada?

•

Kuidas soovite jaanituleplatsil ja selle ümber vaba aega
veeta ja milliseid rajatisi või teenuseid soovite sellega seoses kasutada?

Ettepanekud ja vastused toimetage Saue Linnavalitsusse
Tule 7, 76505, e-posti aadressile saue@saue.ee või
faksile 6790 193.

