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Ilusat jõuluaega, head Saue inimesed!
Lubage mul teile edasi anda jõulutervitus Saue linnavolikogu
poolt. Nüüd on ta siis käes, see
kauaigatsetud jõuluaeg. Oleme
seda oodanud kui puhkust, püüdnud seda seletamatut jõulutunnet
endale jõulumuusika ning kirikus
käimisega esile kutsuda. Mis see
jõulutunne siis on? Minu arvates
on see kõige pühalikum aeg aastas, mis muudab inimesed tõsisemaks ning mõtlikumaks. On sümboolne, et jõulueelsel ajal unustatakse enne nii tähtsatena tundunud tülid ja argiaskeldused. See
on hea aeg endasse süüvimiseks,
et aastale tagasi vaadata ja mõelda, mis õnnestus, mis ei, milliseid
oskusi ja teadmisi lõppev aasta
tõi, mille võrra ollakse rikkam ja
vaesem, mõelda inimsuhetele,
eneseteostusele, pereõnnele.
Olgu need pühad teile rahulikud,
kodusoojad ja täis rõõmu!
Aasta lõpeb, aasta algab
Aasta 2003 on jõudnud peaaegu lõpuni, seetõttu on paslik
kirjutada seljataha vaadates ka
volikogu töödest-tegemistest, n.ö
joon alla tõmmata. Aasta jooksul
sai vastu võetud ca 50 õigusakti,
nii otsuseid kui määrusi. Kõik
need dokumendid koos volikogu
istungi protokollidega on kenasti üleval ka Saue linna kodulehel.
Mida meie toimetamistest siis
esile tõsta? Vastu on võetud linna planeerimis- ja ehitusmäärus,
hea- ja avaliku korra eeskirjad,
sporditoetuste maksmise kord,
lastetoetuste regulatsioon, kaks
lugemist on läbinud arengukava
– nüüd esitatakse see dokument
avalikule arutelule. Siin saab iga

sauelane välja öelda, millisena
näeb linna tulevikku, millises
keskkonnas tahab elada, millega
tegeleda, mida tuleks veel juurde ehitada. Põhimõtteliselt on volikogu otsustanud nii jalgpalliväljaku kui lasteaia juurdeehituse
rajamise, raha on ette nähtud
mõlema jaoks järgmise aasta eelarves. Eraldi tahaksin esile tõsta
ka volikogu komisjonide tööd ja
tunnustada nii nende esimeeste
kui kõigi liikmete vastutustundlikku ja tarka lähenemist. Hea
meel on selle üle, et eelmisel istungil loobusime seni Sauel pikka aega käibinud põhimõttest,
mille kohaselt kasvasid palgad
Saue linnavalitsuses koos alampalga tõusuga 1. jaanuarist. Eelnevalt kasvas ametnike palk umbes 10% aastas, nüüd enam mitte – edaspidi otsustab volikogu,
kas palka tõsta, aga võib-olla
hoopis langetada? Minu hinnangul saab palgatõus kaasneda üksnes tööviljakuse kasvuga, loodusseadusliku põhjendusega, et
algab uus aasta, seda õigustada
ei saa. Põhimõtteliselt tahaks lähiajal üle vaadata kogu linnavalitsuse palgapoliitika, eriti preemiate süsteemi. Preemia olgu
mõeldud ikka tublimatele, nõuetekohasest parema töö eest.
Saue arengu pöörises
Eraldi tahaksin kirjutada veel
sellest, et Saue ei ole isoleeritud
saar keset merd, kus saaks asju
ajada vaid nii, kuidas endale meelepärane. Saue on linn kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, seega on meie jaoks oluline, millised riigis toimuvad

protsessid meid mõjutavad. Kõige tähtsamaks pean ehk kõiki
omavalitsusi positiivselt mõjutava lihtsa riigi põhimõtte realiseerumist. Nii eelolev 2004. kui ka
sellele järgnevad aastad saavad
olema Eesti regionaalarengu seisukohalt väga olulised. Meid
puudutab otseselt valitsuse tegevus riigi ja omavalitsuste ülesannete täpsemal piiritlemisel, praegu maavalitsusel täita olevate
omavalitsuslike funktsioonide
üleandmine, omavalitsustevaheliste koostöövormide laiendamine ja senise koostöö süvendamine, omavalitsuste tulude-kulude
süsteemi ratsionaalsem ümberkorraldamine, otsustada tuleb
omavalitsusliitude osatähtsuse
tõstmise küsimus jms. Meie jaoks
on kindlasti lahendamist vajav
probleem ka meie ümber laiuva
Saue valla intensiivne areng –
Saue linna ümber on kavandatud
väga suur hulk elamuid ja elanikke, kes kõik tahaksid suure tõenäosusega kasutada meie linna
infrastruktuuri. Musta stsenaariumi korral koormab see liialt üle
meie elu, seetõttu peame Saue
vallaga läbirääkimisi, et sealse
praeguse üldplaneerimise käigus
saaksid kaardile ka valla territooriumil asuvad kool ja lasteaed.
Seetõttu planeerimegi Saue linna lähialad ühiselt.
Tulevikul on jumet
Järgmise aasta 1. mail saab
Eestist Euroopa Liidu täisliige.
See fakt mõjutab kaheldamatult
meist igaühe elu ja tegevust. Ka
Saue-suguse väikelinna puhul
pole see üksnes deklaratiivsus.

Saue volikogu esimees Ero
Liivik.

Euroopa Liidus teevad väikelinnad tihedalt koostööd, loodan, et
see toob ka Sauele põnevat mõtlemisainet, uusi koostöövorme ja
elegantseid tulemusi. Samuti annab see lisavõimalusi hankida
täiendavat rahastamist meie projektide tarbeks. Praegu tegeleb
linn koos lähiomavalitsustega
Euroopa Liidu PHARE abiga ligi
180-miljonilise veemajanduse
projektiga, et lähiaastatel saaks
meie veesüsteem paremaks. Riik
jätkab Eesti üldhariduskoolide
õppekeskkonna nüüdisajastamiseks ellu kutsutud programmiga
“21. sajandi kool”. Saue gümnaasium on siit oma osa saanud ning
loodetavasti saab ka edaspidi vajalikku toetust. Nende suurte teemade varjus ei taha ma ära unustada ka n.ö väikseid linnaasju: ka
järgmisel aastal toimub „Kauni
kodu“ konkurss, tammiku lauluplatsil leiab aset palju huvitavat,
aasta läbi toimub linnas põnevaid
üritusi igaühele. Soovin kaaslinlastele veelkord kõike head jõuluajaks!
Ero Liivik,
Saue linnavolikogu esimees
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Toimetaja veerg
Tänuga kitsid ollakse mujal
Saue lehe ilmumisega samal päeval on kooli aulas
linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtt. Kutsutuid on paarsada, kuid Saue linna heaks tehtud
tööde ja tegemistega silma paistnud inimesi on
oluliselt rohkem. Neid kõiki oleks tahtnud pidulikule koosviibimisele kutsuda. Vastuvõtu ainus
mõte ongi see, et teha kutsututele ja nende kaudu
ka kõigile tegusatele sauelastele tänukummardus
nähtud vaeva eest. Linnajuhid hindavad kõrgelt
meie linna heaks tehtut. Vastuvõtul antakse üle
ka linnavalitsuse tänukirjad Jaan Teppandile,
Helmi Aulikule, Elo Marika Kongole, Anneli
Ritsingule ja Monika Liivile tänutäheks aktiivse
tegevuse eest Saue linna ja linlaste heaks. Enam
kui kuu tagasi tegime kokkuvõtteid lõppevast juubeliaastast, sest 10 aastat ühe linna elus on ka
märkimisväärne rajajoon. Linnavalitsus pidas
meeles enam kui 60 inimest tänukirjadega selle
eest, et nad aitasid kõigiti kaasa Saue juubeliürituste korraldamisele ootamata selle eest mingit
erilist tasu. Lihtsalt tehti oma linna heaks asja,
millest rõõmu tunti ja mis kokkuvõttes Saue nime
Eestis tervikuna tuttavamaks tegi. Need tõsiasjad on toodud selleks, et kinnitada: Sauel tahetakse märgata inimest.
Täna ilmub selle aasta viimane Saue Sõna.
Aastavahetus ongi kujunenud traditsiooniliselt
kokkuvõtete ja sümpaatsete tegude äramärkimise hetkeks. Ka meie linnaleht tahab märgata ja
mõistagi ka tunnustada Saue inimesi. Samas ei
saa Saue lehte võrrelda üleriigiliste või ka maakonnalehtedega. Toimetus ei jõua kõikjale ja
ainult aktiivsete autorite abiga suudame anda teavet Sauel toimuvast. Mulle tundub, et Eesti ajakirjanduses müüb kõige paremini halb uudis või
skandaal. Mõneti oma väiksusest tingituna pole
Saue linnalehes selleks ruumi. Küll on aga kohta
meie inimeste tegude ja saavutuste kirjeldamisele. Kui ma lehte toimetama hakkasin, imestasin
pisut artiklite tonaalsuse üle - oma tegemiste kõrval jätkus pea kõikidel autoritel mahti tänada üritusele või projektile kaasaitajaid ning toetajaid.
Selline soe toon tundus mulle sümpaatne ning olen
püüdnud seda informatiivsuse kõrval lehes säilitada. Siinkohal tahan südamest tänada kõiki Saue
Sõna autoreid, kelleta poleks lehel jumet. Aitäh
kirjaridade eest, olgu neid vähe või palju - lehe
seisukohalt on nad hindamatud, sest need rikastavad ei kedagi muud kui Saue inimesi.
Tahan kaastöötajate kõrval tänada ka Saue
lehe lugejaid. Teatavasti ei tehta ühtegi lehte sahtlisse kirjutamise eesmärgil - pole lugejaid, pole
ka ajalehte. Ilmselt Saue linnalehte loetakse, sest
aasta jooksul on minu arvestuse kohaselt tulnud
juurde 134 uut tellijat. Järgmisel aastal loodan
tasapisi, et lugejad muutuvad ise aktiivsemaks,
suhtlevad lehe toimetusega. Sel aastl oli seda
märgata paljusid sauelasi puudutava bussliikluse
ümberkorralduse puhul. Linnavalitsusele oli see
heaks märgiks, et transpordiasjad on äärmiselt
olulised ja iga ümberkorraldus riivab kellegi huvisid. Seega tuleb asjad väga põhjalikult läbi kaaluda ning oma abistav osa oli siingi linnalehel.
Kui sauelased suhtlevad toimetusega enam, saame sisse seada alalise rubriigi: lugeja küsib, linnajuht vastab. Info jagamise seisukohalt oleks see
hea, sest lehte antakse välja maksumaksja raha
eest ja see peab ka võimalikult hästi rahaandjat
teenima. Loodan, et see püüdlus meil üheskoos
õnnestub. Tervist ja hingerahu jõuluajaks ning
tujuküllast aastavahetust teile kõigile.
Juhan Hindov
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Saue Muusikakooli aastalõpu kontsert
Kadrioru Lossis
6. detsembril kell 15.00
toimus Saue Muusikakooli pidulik aastalõpu kontsert Kadrioru Lossis. Vaatamata tuulisele ja tormisele ilmale oli saal kuulajaid täis. Kadrioru Loss on
tuntud kui kunstimuuseum
ning tähtis oma väliskunsti
kollektsioonide väljapanekutega. Lisaks kunstile on
kaunis kogu maja sise- ning
välisarhitektuur. Kontserdi
õhkkonna tegid eriliseks
Saue Muusikakooli aastalõpu kontserdil esinenud õpilased.
ajalooline interjöör ning
väga hea akustikaga kuppelsaal.
Julius Maatenit, Carolina Laost, Kristel Paltsi,
Kontserdi avas Kardioru pargi direktor Ain
Merilin Annit, Matis Mässi, Egle Palmi, Mart
Järve, kes mainis, et peale pikka remonti on saali
Jõesaart, Kadi Särgavat, Linda Kanterit, Katuksed kontsertideks taas avatud.
rin Kvadet, Pula Põldu), õpetajaid ning kontRomantilis-lüürilise alatooniga kontserdi
sertmeistreid (Terje Mässi, Pille Karrast, Elina
juhatas sisse pala „Püha öö“ kitarril.
Seegelit, Aiger Kostabit, Aet Miklit, Jüri
Ligi tunnipikkusel kontserdil esitati kaksHargelit) ning kuulajaid.
teist numbrit erinevatel pillidel.
Erilised tänud Terje Mässile, kes oli kontKõik esinejad olid väga hästi ettevalmistaserdi idee autor ja läbiviija.
tud ning muusika pakkus rõõmu nii kuulajatele
kui ka esinejatele.
Kaunist Jõuluaega soovides
Kontserdi sobivaks lõpetuseks kõlas kauKristiina Liivik
nis klaveripala „Candlelight Memories“.
Saue Muusikakooli direktor
Tänan kõiki esinejaid (Siim Kängseppa,

Saue lapsed kohtusid juba jõuluvanaga
14. detsembril kell 12.00
toimus Saue Gümnaasiumi saalis eelkooliealiste
koduste laste jõulupidu.
Pidu oli mõeldud kõigile
Saue linna registris olevatele eelkooliealistele lastele, kes ei käi lasteaias ja
kel juba üks eluaasta täitunud. Kokku on selliseid
lapsi pisut üle 80, pühapäeval oli kohal 52 last.
Lastele esines Heino Seljamaa oma nukunäidendiga “Okasroosike.” Kuna
enamus lapsi olid ühe-kaheaastased, siis oli lisaks
näitleja jälgimisele ka niisama siginat-saginat.
Saue lapsed suhtusid jõuvanasse ilmse sümpaatiaga ja
Etenduse lõppedes tuli trasuhtlesid ka omavahel vabalt.
ditsiooniline jõuluvana,
kellele sai patsi lüüa ja luuletust lugeda.
gi. Loodetavasti oli see ilus ja mõnus pühapäev
Pärast kingituse saamist, milleks oli sel aaskogu perele. Tähelepanuks neile koduste lastal kommikott ja riidest päkapikk, oli võimalik
te vanematele ja nende võsukestele, kes etenkoos jõuluvanaga pilti teha. Paljud lapsed olid
dusele tulla ei saanud: teie saate oma jõulukinüritusele kaasa võtnud lisaks vanematele ka vagi kätte Saue Linnavalitsusest kabinetist 107
nemad õed-vennad ja vanavanemad. Pärast etenkuni 5. jaanuarini 2004. Info tel 6790 196.
dust oli võimalik uudistada koolimaja fuajees keAnneli Ritsing
raamikaringi savitöid ja lilleseaderingi jõulupär-

Järgmine Saue Sõna ilmub 10. jaanuaril 2004. a.
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Linnavalitsus arutas lepingute kinnitamist,
sotsiaalküsimusi, esitatud taotlusi
Linnavalitsuse 34. istung toimus
03. detsembril 2003 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 324.
2. Lasteaia toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 325.
3. Sotsiaaltoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 326.
4. Matusetoetus.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 327.

5. Ilutulestiku korraldamine.
Vastavalt majandusministri
04.12.1988. a määruse nr 46
“Pürootehniliste toodete käitlemise eeskiri” p 100 ja OÜ Ilutulestiku
Keskus
Arnika
24.11.2003. a avalduse alusel
Saue Linnavalitsus o t s u s t a b:
1. Nõustuda OÜ Ilutulestiku
Keskus Arnika poolt ilutulestiku korraldamisega Saue mõisapargis 05.12.2003. a öösel ajavahemikus kella 23.30-00.30.
2. Ilutulestiku korraldamise eest
vastutav isik Viljar Vare, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni

11.11.1999. a tunnistus nr 22.
6. Saue Noortekeskuse nõukogu koosseisu muutmine.
Nõukogu liikmete nimekirjast
kustutati Janek Post ja uueks liikmeks kinnitati Viljar Tõnutare
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 328.
7. Saumer OÜ 18.11.2003. a
taotluse nr 1-1/73 läbiarutamine.
Arvestades seda, et Tallinna Vesi
AS nõuab Saumer OÜ-ga lepingu sõlmimisel linnavalitsuse
kooskõlastust ning kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Saumer OÜ

18.11.2003. a taotluse nr 1-1/73
alusel Saue Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Anda Saumer OÜ-le nõusolek
fekaaliveo teenuse osutamiseks
Saue linnas.

Kõik linnavalitsuse määrused
ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus kinnitas lepingud ja linnavalitsusele
saabunud arved, arutas reservfondist raha
eraldamisi, lastele toiduraha kompenseerimist ning
volikogu eelnõusid
Saue Linnavalitsuse 35. istung
toimus 10. detsembril 2003 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 329.
2. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati Tule tn 553 eluruumi remondiks 30 000
krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 330.
3. Reservfondist raha eraldamine.

Reservfondist eraldati lasteaia
köögiseadmete soetamiseks
79 000 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 331.
4. Eluruumi eraldamine.
Ille Pajusile eraldati üürilepingu
alusel kasutamiseks munitsipaaleluruum aadressil Tule tn 5-53,
Saue linn. Eluruum eraldati tingimusel, et üürnik tasub korteril
lasuva võla 17 760,37 krooni
kolme aasta jooksul maksegraafiku alusel.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 332.
5. Saue Linnavalitsuse 22.06.

Saue-Tallinn bussid
sõidavad ka jõuluajal

Saue-Tallinn-Saue
marsruuttakso
pühade graafik

Teatame järgnevalt pühadeaegse 190/191. liini bussigraafiku
muudatused:
25. ja 26. detsembril on bussiliikluses laupäevane graafik /
ekspress ei käi/
ja 1.jaanuaril 2004 buss
ei sõida /ei sõida ekspress ega
lõõtsbuss/.
Muus osas muutusi ei ole.
Tiit Sala
Transpordijuht
AS Hansabuss

24. ja 31. detsembril on lühendatud graafik: viimane
takso väljub Sauelt kell 19.30
ja Tallinnast kell 20.30.
25. detsembril ja 1. jaanuaril
liin ei tööta.
Mauman Reisid OÜ

2001. a korralduse nr 161 kehtetuks tunnistamine.
Kehtetuks tunnistati linnavalitsuse 22.06.2001. a korraldus nr
161 „Detailplaneeringu algatamine“.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 333.
6. Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu „Detailplaneering Koondise tn 19 ja selle lähiala planeerimiseks“ läbiarutamine.
Eelnõu kiideti heaks ja saadeti
volikogusse.
7. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Maamaksumäära
kehtestamine“ läbiarutamine.

Eelnõu kiideti heaks ja saadeti
volikogusse.
8. Laste toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 334.
9. Info.
Abilinnapea andis ülevaate volikogu ehitus- ja maakomisjonis
olnud Saue valla üldplaneeringu
arutelu tulemustest.
Kõik linnavalitsuse määrused
ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Valminud on Saue linna arengukava eelnõu
Saue Linnavalitsuses on valminud volikogu määruse eelnõu “Saue
linna arengukava aastateks 2004 – 2013”. Selle Saue linna jaoks
tähtsa dokumendi eelnõu on alates 19. detsembrist avalikustatud
Saue linna interneti koduleheküljel aadressil www.saue.ee, samuti
saab Saue linna arengukava projektiga paberkandjal tutvuda linnakantseleis ja raamatukogus. Mõistagi on kõikide linnakodanike head
nõuanded, märkused ja kriitilised seisukohad oodatud kirjalikus vormis linnakantselei infoletis või internetis Saue linna kodulehekülje
Foorumis. Saue linna arengukava avalik arutelu toimub 13. jaanuaril 2004 Saue Gümnaasiumis kell 18.00.
Saue Linnavalitsus

4

KESKKOND

20. detsember 2003

Saue lapsed käisid keskkonnalaagrites Soomes
Suur rõõm on teatada, et aasta
lõpuks sai valmis veebilehekülg,
mis kajastab Saue kooli ja Helsingi Alppila Yläaste koostööprojekti keskkonnahariduse vallas, milleks oli ühiste keskkonnalaagrite korraldamine. Keskkonnalaagri I etapp toimus 1113.septembril 2001. a Eestis ja
materjalid sellest on üleval vanal aadressil: http://www.hot.ee/
biogeo/laager/. Laagri II etapp
jätkus sel kevadel, 19.-21. mail
Soomes ja ülevaate sellest saab
aadressil: http://www.hot.ee/
sauesoomes/. Keskkonnalaagri
eesmärgiks seadsime läbi praktilise loodusetundmise teadvustada loodus- ja majanduskeskkonna seoseid: ise vaadelda,
uurida, proove teha, neid analüüsida ja tulemustest järeldusi teha.
Sel suvel oli Saue laste kord Soome sõita. Tulenevalt Soome looduse eripärast tegime põhiliselt
geoloogilisi uuringuid, metsa- ja
veevaatlusi, majandustegevusega tutvusime Inkoo soojuselektrijaamas.
Esmaspäeval, 19.mail ootasid
meid sõpruskooli õpilased
Helsingis.
Teel esimesse peatuspaika
tutvusid õpilased omavahel ja
valisid töökeele. Nii jõudsime
Askolasse, mis on tuntuks saanud mandrijää sulamisperioodil
kujunenud “kurisudega”. Meie
sõitsime edasi Nurmijärvele, mis
on kuulus kirjanik Aleksis Kivi
sünnipaigana. Meid huvitas pigem õpperada Vantaa jõe ääres.

Vantaa jõe peaharu lookleb, paiguti voolab jõgi sügavas orus,
mille kaldad on kaetud lopsaka
taimestikuga. Rada läbides määrasid rühmad mändide vanust ja
kõrgust, uurisid kevadlilli ning
kuulasid linnulaulu. Siit võeti ka
esimene veeproov ning määrati
vee pH ja temperatuur. Pärastlõunaks jõudsime laagrisse Nuuksio
rahvuspargis. Kõndisime 300 m
mäkke ja spartalik skaudilaager
oli Saue lastele suur üllatus: ise
süüa teha, koristada ja nõud pesta
ning sauna kütta! Peale selle WC oli õues. Ka jäätmekäitlus
oli organiseeritud: paberi jaoks
oli oma kast, plastpudelid ühte
ja toidujäätmed teise. Vesi on
loodusvara ja seda ei raisata, ei
saunas ega köögis. Õhtul olime
Ruuhijärve ääres lõkkeplatsil.
Teisipäeva, 20. mai hommik
algas vara…
… äratus kell 7.00 ja 9.00 asusime teele Raasepori kindluslossi. Ka sellega suutsid soomlased
meid üllatada, sest nii vanu ja ajaloolisi ehitisi on Soomes ju vähe.
Ehitusmaterjaliks oli loomulikult
graniit ja oma soodsa asendi tõttu on lossi pärast mitmeid lahinguid peetud. Ühispilt tehtud, võtsime jõest veeproovid, et võrrelda neid Vantaa jõe veeproovidega. Siis algas sõit Inkoo soojuselektrijaama, mis asub Fagerviki
lahe ääres ja on Põhjamaade suurim kivisöe baasil töötav elektrijaam. Täiesti puhas ümbrus, muru
niidetud, lilled - tundus uskumatu, et tegemist on tööstusettevõt-

Saue ja Helsingi õpilased tegid koos loodusvaatlusi.

tega. Suured investeeringud puhastusseadmetesse, mille üle on
ka soomlased ise uhked. Meile
tutvustati suure elektrijaama töökorraldust (7 inimest juhtimiskeskuses arvutite taga) ja sõidutati liftiga üles katusele, kust avanes suurepärane vaade merele.
Tagasiteel Nuuksiosse käisime
endistest merelahtedest tekkinud
järvede Mustalamppi ja Haukkalamppi ääres. Lihtsalt jalutasime,
nautisime järvede ilu ning kevadist rahu ja vaikust. Õhtul vaatlesid noored tähistaevast. OttoVille seadis üles teleskoobi ja Jupiteri 3 Kuud olid kõik hästi nähtaval.
Kolmapäeva, 21. mai
hommikusöök ja koristus
tekitasid tõdemuse,
…et ühine laagriaeg hakkabki otsa saama. Jätkasime retke
Helsingi suunas, mere äärde.
Kõndisime suurlinna lähedal
laiuvas rannaroostikus ja vaatle-

sime linde. Me möödusime Villa Elfvikist, sealsest loodusmajast ja oligi aeg minna Alppila
kooli sööma ja teiste õpilaste ja
õpetajatega kohtuma. Tänasime
kooli direktorit Aulikki Kalalahtit meeldiva keskkonnalaagri
eest. Keskkonnalaagri lõpetasime Harakasaarel. Põnevad olid
nii pooletunnine paadisõit, saarega tutvumine giidi juhendamisel kui lindude jälgimine. Helsingi Magasiini terminaalis jätsime soome sõpradega hüvasti ja
Saue-Alppila keskkonnalaagri II
etapp oligi lõppenud. Siinkohal
tänan kõiki õpilasi, kes laagritöös agaralt kaasa lõid. Loodan,
et nad leidsid uusi sõpru, nende
silmaring on nüüd avaram ning
huvi looduse ja meid ümbritseva keskkonna vastu suurem.
Ulvi Urgard
Keskkonnalaagri
Saue Gümnaasiumi poolne
koordinaator

Mida teadlikumaks saavad inimesed, seda
puhtamaks muutub loodus
Detsembrikuu alul käivitus keskkonnaprojekt “Saue – keskkonnateadlik linn”, mille eesmärgiks
on keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine Saue linnas. Projekti toimumisajaks on detsember 2003

kuni mai 2004. Projekti sihtgrupiks on Saue Gümnaasiumi õpilased, lasteaia lapsed, eelkooliealiste koduste laste vanemad ja
pensionärid. Projektiga on haaratud orienteeruvalt 1130 inimest.
Avaüritusel, mis toimus
05.12.2003 lasteaias ja gümnaasiumis, lõi kaasa Eesti Noorte
Looduskaitse Ühingu rändkäpiknukuteater oma jäätmetealase
etendusega “Loodusesõber”. See
oli õpetlik lugu inimeste keskkonnateadmatusest ja hoolimatusest meid ümbritsevasse loodusesse ning etenduse ideeks

arendada eelkõige laste keskkonnateadlikkust, muuta nende
suhtumist loodusesse ning laste
kaudu propageerida säästvat eluviisi ka kodudes. Tore on nentida, et Saue lapsed on küllalt hästi kursis, kuidas jäätmetega ümber käia ja kuhu neid linna territooriumil on võimalik panna.
Näidendi temaatika põhjal
toimub joonistuste võistlus, millele järgnevad ka autasud. Projekti raames viime koostöös Eesti Rohelise Liikumisega läbi
loengud teemadel: roheliste
säästukampaania, elektrisäästukampaania. Kavas on prügi-

skulptuuride võistlus, õpilaste
poolt läbiviidavad intervjuud linnaelanikega ja lõpetame väljasõiduga Tallinna prügilasse ning
tutvume ka Jõelähtme valla jäätmekäitlusega. Projekti koordinaatoriteks on: Ulvi Urgard, Eve
Tamm, Lya Uuvits, Heli Joon,
Anneli Ritsing. Tänan kõiki
koordinaatoreid osutatud abi eest
ning soovin kõigile teistelegi
käimasolevatele projektidele ilusat kordaminekut!
Inger Urva
Projektijuht,
keskkonna ja halduse
peaspetsialist
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Jõulukuine seminar käsitles
võrdseid võimalusi
Lisaks aastalõpu meeleoludega ja
pooleliolevate töödega mahub jõulukuu kiiresse palju muudki huvitavat. Nii toimus 11. detsembril
Eesti Rahvusraamatukogu Konverentsikeskuses õppeseminar, mis
viidi läbi pilootprojekt “3R MEETOD – KOV OTSUSTE MÕJUTAJA” raames. Kuigi inimressursi
arendamine ja võrdsete võimaluste poliitika on oluline printsiip
Eesti riiklikus arengukavas, on
vähe tähelepanu pööratud soolisele aspektile ja selle mõjudele mingi tegevuse korraldamisel ning teenuste osutamisel. Selle teema praktilist seotust meie igapäevase elu
kvaliteedile on aga paljudel raske
mõista. Pilootprojekti eesmärgiks
oligi tutvustada võrdõiguslikkuse
olemust ja printsiipe esmakordselt
kohaliku omavalitsuse tasandil. Ja
näidata läbi lihtsa ja praktlise 3R
metoodika selle printsiibi seotust
kõigi eluvaldkondadega ning vahetut mõju meie igapäevasele elu kvaliteedile.
Pilootprojekt toimus
kaheosalise seminaride sarjana
Esimene kahepäevane seminar toimus juba 18.-19. septembril Ida-Virumaal Toila Sanatoo-

Seminari avas Eesti Linnade
Liidu tegevdirektor Jaak
Aab.

riumis. Saue linnast osalesid Toila seminaril Saue Naisseltsi esindajana Maie Särak, Saue Linnavalitsusest Inger Urva ja Ene Kukk.
Teisel seminaril 11. detsembril,
osalesid Saue linna arengu mõjutajad kõigist olulistest sihtgruppidest. Seminaril osalesid Saue Linnavalitsuse allasutuste juhid Sirje
Tuus, Kristiina Liivik, Sirje Luberg,
Saue Naisseltsi esindaja Maie
Särak, linnavalitsuse ametnikud
Juhan Hindov, Ingeri Urva ja Margit Ots. Seminaril osalesid aktiivselt poliitikud ja volikogu liikmed:
volikogu esimees Ero Liivik, aseesimees Matti Nappus, volikogu
liikmed Rafael Amos, Marika Õispuu, Erki Kuld ja Ülo Vatsk. Seminari avas Eesti Linnade Liidu direktor Jaak Aab, kes rõhutas teema olulisust ja võrdsete võimaluste
printsiibi mõju Eesti ühiskonna
arengule ja stabiilsusele.
Võrdse töö eest võrdne palk
Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse büroo juhataja ÜlleMarike Papp rääkis, et Eesti on
arengusuunaks valinud demokraatia ja euroopalikud väärtused. Samas on suhtumine sugupoolte
võrdsusesse kinni uskumuses, et
kõigi isikute võrdsus saavutati
juba nõukogude ajal. Selline mõtteviis on aegunud ja ebaratsionaalne, sest piirab isiksuse vaba arengu võimalusi. Võrdõiguslikkuse
saavutamine eeldab, et mehed ja
naised saaksid võrdse töö eest
võrdset palka, et seadused kohtleksid mehi ja naisi ühtmoodi ning et
koduses ringis oleksid ootused
meestele ja naistele, tüdrukutele ja
poistele võrdsemad. Seminari peaesineja oli Rootsi Kohalike Oma-

Lektor Fredrik Lundkvist ja osalejad seminaril aktiivses grupitöös.
valitsuste Liitude ekspert ja politoloog Fredrik Lundkvist, kes
tutvustas läbi 3R meetodi, kuidas
reaalses elus ja kohaliku omavalitsuse töös arvestada paremini
naiste ja meeste erinevaid vajadusi. Kohalik omavalitsus saab vastavalt soolisele erinevusele kujundada pakutavate teenuste struktuuri, et nii nais- kui ka meestöötajatel oleksid võimalused võrdsemalt
ühildada töö- ja pereelu, samuti
vaba aja kasutamisel saaksid nad
planeerida tegevusi nii, et need rahuldaksid mõlemast soost inimeste vajadusi.
Naised ei tohiks lahkuda
tööturult
Avatud Eesti Instituudi sotsioloog Iris Pettai tutvustas kevadel
teostatud naisuurimuse tulemusi,
Eestis valitsevaid hoiakuid ja stereotüüpe. Tema sõnul naiste ärajäämine tööturult koju ei ole perspektiivikas perekondadele, kelle
majanduslikku olukorda mõjutaks
see väga tõsiselt, ega ka ühiskonnale tervikuna. See aeglustaks majandusarengut ja oleks ühiskonna
inimresursside raiskamine. Aluse-

tu oleks ka eeldada, et võrdõiguslikkusest on kasu ainult naistele –
ka mehed võidaksid laiemast ja
inimkesksemast rollivalikust ja
loobumisest jäikadest patriarhaalsetest hoiakutest.
Lisaks Saue inimestele oli osalejaid Jõhvi linnavolikogust ja linnavalitsusest, Kohtla-Järve linnavolikogust, üliõpilasi ja ettevõtete
juhte. Seminari käigus oli kõigil
võimalus küsida ja osaleda elavas
mõttevahetuses. Pingelise seminaripäeva lõpetas kaunis jõulukontsert, kus Saue linna andekad noored muusikud vennad Mairo ja
Holger Marjamaa esitasid vaheldumisi klaveril muusikat klassikast
jazzini. Projekti õnnestumisele
aitasid kaasa Rootsi saatkond,
Rootsi Instituut ja see toimus aktiivses koostöös Eesti Linnade Liidu, Saue ja Jõhvi Linnavalitsusega ning tänan kõiki aktiivseid osalejaid.
Rahulikke jõule ja rõõmsat
aastavahetust!
Ene Kukk
Saue Linnavalitsuse
majandus-ettevõtlusnõunik

Jõulutunne
On aasta pimedaim aeg, aeg mil
oodatakse uue valguse sündi: märkamatult avastame, et ongi käes
jõulud. Igaühes meis on hulgaliselt
veel lahendamata probleeme, milledest üks on, kuidas jätkuks jõuluilu elamu ja aia nurka. Nii nagu
mitte ainult põhjamaine igiroheline kuusk ei ole jõulutaim, nii ei ole
jõulud meie kodus mitte ainult kuusega kaunistatud elutoa või aia
püha. Traditsioonilisi jõulutaimi ja
jõulumeeleolu loomise viise on teisigi. Nii on võimalik oskuslikult tegutsedes viia jõuluilu kõikidesse
ruumidesse ja õuele.
Saue linnas on kodukaunistamise liikumine jõudsalt edasi läi-

nud, miks mitte projekti “Kaunis
Kodu” raames edasi liikuda ning
tunnustada ka neid linnakodanikke, kes oma koduaedades möödujale jõuluilu pakuvad. Oleme ikka
tõdenud, et sauekad on seda tüüpi
inimesed, kes oma tööd hingega
teevad. Seda võisin juba käesoleva aasta jaanuarikuu alul tehtud
ringkäigul tõdeda, kus aiakaunistusteks kasutati erinevaid valguslampe, valgusteid, pärgi, vanikuid.
Valgustatud olid küll majad, õuepuud- ja põõsad. Eks ole korrusmajadeski mitmeid jõulumeeleolu
loomise võimalusi, sest ega jõulupuu peagi olema elutoa nurgas,
selle võib ehtida ka rõdule, ka hu-

vitavad jõuluvanikud pakuvad
mitmesuguseid võimalusi, nii et
laskem fantaasial lennata.
Ongi käes jõulukuu ning alanud selle aasta suur ootusaeg. Kuu,
mis täidab igaühe, nii suure kui
väikese südame lootuste ning soovidega. On aeg vaadata endasse ja
avastada, et meis kõigis on taas
kord seletamatu muinasjututunne
- igatsus millegi imelise järele...
Igatsus rõõmu, mõistmise ja armastuse järele. Ja olgu üheks rõõmutunde väljenduseks just kenasti kaunistatud koduaed, mille ilu
on just tegija või vaataja silmades.
Jagagem jõuluaja rõõmu oma ehitud aedadega kodustele, sõprade-

le, naabritele, linlastele ja kõigile
neilegi, kes külalistena siia tulnud.
Lõpetaksin oma mõtte Milvi Panga luuletusega
Jõulutunne
Ega jõule veel jõuluks tee
prisked praed ja rasvased kapsad.
Ei seegi, kui kuuse alt
mitu kopsakat kinki napsad.
Jõulutagi on kringleid ja kinke,
jõulutagi on üllatust.
Jõulud pühadeks sinule teeb
see, et hing kogeb ülevust.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
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Jõulukuul käib jõuluvana
11 korda lasteaias
Kolmas advendi nädal on lasteaias
olnud pidulikult töine. Jõuluvana
käib külas kõigil lasteaia rühmadel. Nii toimub päevas 2-3 pidu,
ühtekokku 11 korda. Elevust ja
särasilmseid lapsi on maja täis.
Hommikust õhtuni kostab saalist
jõululaule ja salmide harjutamist
ning meeldivat piparkoogilõhna
on maja täis. Lasteaed on kui tõeline jõulumaa. Loomulikult on
sellel säral mitu tahku. Tegelikult
on see väga pingeline nädal kogu
lasteaia perele. Jõulupidude läbiviimisel kehastuvad õpetajad jän-

kuks, karuks, jõulusokuks või on
niisama peojuhiks. Kõige selle
taga on aga suur närvipinge ja töö:
kas lastel on salmid peas, laulusõnad selged, kuidas läheb näidend.
Palju vaeva kõige selle nimel, et
pidu hästi õnnestuks näevad muusikaõpetajad. Kui rühmaõpetaja
peab üles astuma ühe korra, siis
muusikaõpetaja Reedal on 8 pidu
ja õpetaja Kerlil on 3 pidu juhendada.
Ongi kätte jõudnud peo aeg
Saabuvad emad-isad ja vanaemad-vanaisad. Kõik on elevil,

justkui ime ootel. Saali tulevad
lapsed uhketes peoriietes ja kui
kõlab muusika ning lapsed hakkavad laulma ja tantsima, - olekski nagu ime sündinud! Positiivne
energia, mis täidab lasteaia saali,
on see, mis paneb mured ja vaeva
unustama. Ununeb ka firma, kes
oli lubanud kergendada jõuluvana jalavaeva ning saata jõulukingid õigeaegselt ära, kuid polnud
veel tund aega enne peo algust
kohale jõudnudki. Muidugi oli
sellepärast lasteaia perel muretsemist juures. Kuid lõpuks võib siiski öelda: kõik on hea, mis hästi

lõpeb. Pärast pidu muutuvad ka
suured, kes on peol olnud küll karud, jänesed ja uhked peojuhid, samuti pisikesteks ja ootavad hinnangut oma tööle. Iga hea sõna ja positiivne hinnang toob taas sära õpetaja näole. Armsad õpetajad, te olete tublid! Aitäh! Suur tänu jõuluvanale meeldiva koostöö eest.
Soovime kõigile lastevanematele
kauneid jõule ja edukat uut aastat!
Anne Teetamm
Sauelasteaed Midrimaa
juhataja

Tunnustati Saue rahvatantsijaid
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi üldkogu toimus 23. novembril Mustpeade Majas. Koos
olid kõik Eesti rahvatantsu juhid
ja rahvamuusika eestvedajad. Pärast üldkogu lõunavaheaega toimus ka pidulik Eesti Rahvamuusika ja Rahvatantsu seltsi 15. aastapäeva tähistamine. Välja oli pandud seltsi tegevust kajastav näitus,
vaadati asjakohaseid videofilme ja
osaleti loteriis. Autasustati ka
kauaaegseid juhte Salme
Välgmäed 95. ja Toivo Luhatsit

65. sünnipäeva puhul. Seega oli
sündmusterohke päev.
Praeguseks on teada, et Eesti
laulu– ja tantsupeod on lülitatud
UNESCO ülemaailmse kultuuripärandi nimekirja. Sellega seoses
esitatakse nüüd ka rahvakultuurikollektiividele kõrgendatud nõudeid ja hinnatakse kõike – nii treeningtunde, rahvariiete väärikat
kandmist, soovitakse välja tuua
rühmade isikupära. Moodustatakse pädevad komisjonid, kes kahekordsel ülevaatusel atesteerivad

tantsurühmad vastavatesse kvalifikatsioonirühmadesse ja maakondadesse saadetakse vastavad tulemused. Tantsurühmal Saue Kägara seisab just selline tuleproov ees
22. jaanuaril. Selleks neile jõudu
ja head närvi, sest on, kuhu pürgida.
2004. aasta laulu– ja tantsupeo meediajuht Kadri Valner pani
südamele, et meediaga suhtlemisel peab ise aktiivne olema ja ajakirjanikele teada andma kollektiivide tegevusest. 22. novembril

toimus aga teinegi rahvakunstiga
seotud üritus. Nimelt toimus Matkamajas Tallinna ja Harjumaa folkloorikavade läbivaatamine. Saue
Kägara Kirbukava oli ainulaadne
ja toreda ideestikuga. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi liikmena olime üldkogul ja väga meeldiv oli kuulda häid tunnustavaid
sõnu meie juhendaja Elena
Kalbuse töö kohta. Jõudu edaspidiseks nii temale kui „Saue Kägarale“.
Aino Mänd

Saue laste edukas esinemine
“TIPP” auhinnavõistlustel
7. detsembril toimusid Tallinna
Spordihallis järjekordsed kergejõustikuklubi “TIPP” auhinnavõistlused sisekergejõustikus.
Saue lapsi oli osalemas 29. Kõige
edukamaks osutus P-C (sünniaastad 1990-91) vanuseklassis võistelnud Margus Reimann, kes startis kõigil neljal kavas olnud alal ja
oli neis kõigis klubi arvestuses esikolmikus: võit tuli 800 m jooksus
(aeg 2.38,17), teised kohad 60 m
jooksus (8,81) ja kaugushüppes
(4.85) ning kolmas koht kuulitõukes (10,00). Veenva ülekaaluga
kerkis oma vanuseklassi P-B (sünniaastad 1988-89) Harju maakonna edetabelijuhiks Karel Israel
60 m jooksu võiduajaga 7,86. 800
m jooksu lõpuheitluses pidi ta jääma aga neljandaks ajaga 2.28,87.
Tüdrukutest pääsesid esikolmikusse Christin Korpatshjova
ja Triin Koppel T-B 60 m jooksus aegadega 8,65 ja 8,66 ning TB 600 m jooksus Triin Koppel ja
Anniriin Salutee aegadega

1.57,32 ja 1.57,57. T-J (sünniaastad 1984-85) tuli 60 m jooksu võitjaks Tallinnas õppiv Kadri Valtri
ajaga 8,90. Napilt jäid esikolmikust välja Brain Rjabov P-A (sünniaastad 1986-87) kaugushüppes
5.39-ga, Pille Koppel T-A 600 m
jooksus ajaga 2.03,16, Rebecca
Vaiksalu T-B kõrgushüppes 1.40ga, Christin Korpatshjova ja
Anneli Lepp. T-B 600 m jooksus
vastavalt aegadega 1.59,47 ja
2.00,15-ga, Mihkel Mäll P-C 60
m jooksus 8,89-ga, Selene Volt TB kuulitõukes 8.81-ga, Egert Kaljuste P-E (sünniaastad 199496)kaugushüppes 3.24-ga. P-B
kuulitõukes oli Rasmus Lauri tulemus 9.18.
T-D vanuseklassis (sünniaastad
1992-93) olid tublid Enelin Pruul
60 m jooksus 10,01-ga ja Helena
Pruul kõrgushüppes 1.10-ga ning
P-D vanuseklassis Kert Paidre
kaugushüppes 3.42-ga. T-E vanuseklassis oli Karin Nappuse aeg
60 m jooksus 11,24 ja Eerik-Han-

nes Matsina aeg 10,78. Võistluste pildid ja protokollid on klubi koduleheküljel http://keila.edu.ee/
~kergej/. Seekordsel võistlusel
autasustati Saue linna parima medalitega E, D ja C vanuseklasside
edukaid lapsi ning Saue linna parima karikatega A ja B vanuse-

klassi osavõturohkemate alade tublimaid sportlasi. Aitäh Saue Linnavalitsusele ja Saue Gümnaasiumile kergejõustikuklubile “TIPP”
osutatud toetuse eest!
Ulvi Tsarski
Saue rühma treener

T-B 600 m autasustamisel vasakult teine Triin Koppel ja paremalt esimene Anniriin Salutee.
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Saue poks on Eesti parimaid
29. novembril võitis Ervin
Sternfeld Saue Poksiklubist Eesti
üliõpilaste meistri tiitli jätkates
Saue poksi võitude jada. See oli
Tallinna Tehnikaülikooli tudengile esimene võistlus kolme aasta
jooksul, kuid tiitel kuni 91 kilogrammiste meeste hulgas tuli sellele vaatamata, et põhitähelepanu
läheb õpingutele. Nimetatud tiitel
ajendas küsima Saue poksi kohta.
Küsimustele vastab poksiklubi
juhatuse liige Valdis Toomast.
Kas Saue poksijad on ka varem
meistritiitleid saanud ja kuidas
oled rahul kohaliku poksi
hetkeseisuga?
Saue noored ja täiskasvanud
on võitnud 15 korda Eesti meistri
tiitli ning saanud hulgaliselt teisi

auhinnalisi kohti, suhteliselt hästi
on kolm sauelast osalenud ka maailma ja Euroopa meistrivõistlustel.
Sauel tegutseb peamiselt entusiasmi najal üks Eesti parimaid poksitreenereid Mihhail Sternfeld. Esialgu tegutsesid poksijad Saue
Kooli Spordiklubi all, 2002. aastast on neil oma klubi. Sellele vaatamata, et linnavõimude toetus ei
kata eriti suurt osa kuludest ja ka
gümnaasiumis paiknevad treeningruumid ei vasta päriselt vajadustele, on saavutatud nii häid tulemusi, et Sauet võib nimetada
eestikeelse poksi kantsiks. Siit on
pärit hetkel ühed vähestest eestlastest Eesti noorte ja täiskasvanute
meistrid.
Kuidas hindad poksi seisu

Saue noored jalgpallurid
Eesti teised
13. detsembril toimus Kristiine spordihallis kuni 1994 sündinud poiste saalijalgpalli turniir Juunior Cup, kus osales
10 Eesti paremikku
kuuluvat meeskonda
kahes alagrupis. Saue
Jalgpalliklubi võitis
oma alagrupis kõik
vastased: Sillamäe,
Saue meeskond (esimene rida vasaElva, Flora, Kotkas
kult): Karmo Karner, Stefan Kuld, Mait
Juunior II võistkonna
Kallikorm, Sander Siniorg. Teine rida:
ja pääses poolfinaali.
Poolfinaalis kohtusid
treener Aleksandr Sevtsohv, Rando
sauelased teise alaKärk, Reimo Roopärg , Indrek Zelinski,
grupi 2. koha omaniKaarel Treublat, Jakob Jugala, Mart Jõeku Tallinna Jalgpallisaar, Mark Kuusik.
klubiga. Mängu normaalaeg lõppes viigiliselt 1 : 1, pesetel lapsevanematel, kes toetavad
naltiseeriaga 3 : 2 võitis Saue. Fiigati oma laste sporditegevust nii
naalis kohtusid Saue poisid Kotkodus, võistlustel kui klubis. Seekas Juunior I-ga, kes oli
kord korraldasid ja rahastasid nad
poolfinaalis alistanud Sillamäed.
kõik uute võistlusdressidega seonSaue pidi küll vastu võtma kaotuduva.
se 4 : 1, aga olulisel turniiril saaAutasustatud meeskondadele
vutasid nad väärika 2. koha. Enim
oli peale pikka ja tulemuslikku päeväravaid lõi Kaarel Treublat (9),
va karika ja medalite kõrval tähtis
ülejäänud väravad tõid Stefan
see, et neid autasustas kauaaegne
Kuld (5), Rando Kärk (3) ja Mait
Eesti koondise liige Indrek Zelinski,
Kallikorm (1).
kellega tehti ka ühisfoto. Pikemas
Edukas Saue meeskond on treeperspektiivis on nii neil kui teistel
ninud vaid ühe aasta kotkaste koltublidel Saue jalgpallipoistel head
me aasta vastu. Eelmise aasta Juuväljavaated, mida toetaks jalgpallinior Cupil jäid sauelased peale kastaadioni valmimine. Lisaks praeguhekuust treeningut viimaseks. 1. jaasele 120le jalgpallurile annaks see
nuarist on nende treener Aleksander
uutele poistele–tüdrukutele ühe põŠevtsov, kelle treeninggrupid on
neva ja tõhusa vaba aja veetmise
võitnud korduvalt Eesti meistri tiitvõimaluse.
leid, viimati 2002. aastal kuni 1987
Valdis Toomast
sündinud poiste arvestuses. Noorte
Saue Jalgpalliklubi
sportlaste edus on oluline roll aktiivjuhatuse esimees

Poksijad trennis.
Eestis ja kas pead seda
vajalikuks spordialaks?
Arvan, et Eesti poks vajaks
rohkem tähelepanu ja mõistmist nii
spordihuviliste, riigi kui ajakirjanduse poolt. Kahjuks seostatakse
seda kunagi Eestis väga au sees
olnud ja mitmete kultuuritegelastegi poolt harrastatud spordiala liiga palju allilma ja kuritegevusega.
Tegelikkusest ja saavutustest räägitakse vähe. Näiteks kui Daniel
Sternfeld tõi rahvusvahelistelt
võistlustelt hea tulemuse, nimetati teda fotoallkirjas tulevaseks katusepakkujaks, mitte ei hinnatud
tema sportlikku tulemust, mis oli
saavutatud paralleelselt kõrgkooli
õpingutega. Poks nagu iga spordiala on hea nii tervisele kui isiksuse arengule. Vastupidiselt avalikkuse arvamusele, et see ala võib
viia kuritegelikule teele, ta just

hoiab nii nagu iga teine spordiala
või vaba aja tegevus halbadest
mõtetest eemal arendades positiivseid omadusi ja ka enese eest seismise oskust.
Mida tahad öelda kokkuvõtteks
Saue spordihuvilistele
lugejatele?
Tahan väita, et poks on auväärne spordiala, see lisab meelekindlust, julgust ja mehisust. Saue poksijad on kõik tugeva iseloomuga
head õppurid ka kõrgkoolis. Sel
hooajal on meie klubis ligi 40
sportlast 10. kuni 35. eluaastani.
Klubi ootab kõiki noori ja täiskasvanud soovijaid kodu lähedale hea
treeneri käe alla treenima. Soovijad võivad helistada minu telefonil 050 50 194.
Küsis Aili Mölder

Shukokai karate Jõuluturniir
28. - 29. novembril korraldas Eesti
Kimura Shukokai Karate Föderatsioon järjekordse Jõuluturniiri. 28.
novembril toimus sensei Rene
Toome (4. Dan) seminar ning 29.
novembril leidsid Laagri spordihoones aset võistlused. Võistlustel saavutas sauelastest kuldmedali
Taavi Tarien, kes võitis 16 - 17
aastaste poiste ja naiste võistlusgrupi. Silja Saareoks võitles 14 16 aastaste tüdrukute ja naiste
katas välja hõbemedali. Pronksmedal 14 -16 aastaste tüdrukute
kumites läks Eva Volkele, 14 -15
aastaste poiste kumites saavutas
kolmanda koha Ardo Perm.
Saue karatekadest läbisid laupäeval toimunud vöötesti Taavi
Tarien (1. kyu), Ardo Perm
(2.kyu), Kaspar Aug (3. kyu), Sander Kahk (3. kyu), Siim Kängsepp

(5. kyu), Magnus Kuuben (6. kyu)
ning Martin Kuuben (6. kyu).
Kuna lähenemas on 2003. aasta
lõpp, siis autasustas Eesti Kimura
Shukokai Karate Föderatsioon
aasta parimaid karatekasid. Parimaks noorkaratekaks valiti Ardo
Perm, kes saavutas sellel aastal
oma vanuseklassis Euroopa meistri tiitli. Aasta 2003 parima naiskarateka tiitli pälvis Silja Saareoks
Euroopa meistrivõistluste kolmanda koha eest.
Kes soovib liituda Shukokai karatetreeningutega, peaks täpse info
saamiseks külastama meie kodulehekülge internetis www.shukokai.ee
või tulema teisipäeval või neljapäeval Saue gümnaasiumi spordisaali
rõdule.
Kaspar Aug
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TEATED JA REKLAAM

TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Valmistame ka vanas stiilis
mööblit.
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kell 8.00 – 20.00
Samas vajatakse kiiresti
maalrit
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil
Saue Linna Raamatukogus
(Nurmesalu 9)
avatud näitus
Maret Kernumehe
akvarellid
ja
Jõulupostkaart läbi aegade
Saue Autokool korraldab
Saue Gümnaasiumis
B-kategooria
AUTOJUHIKURSUSE
Registreerimine kursustele
toimub
4. jaanuaril 2004 kell 11.00
Nurmesalu tn 9
õppeklass 310.
Täiendav info 050 27 993

PÄKAPIKU TEATED
Saue Füüsiliste Puuetega
Inimeste Ühing
korraldab 29. detsembril
kell 13
Saue Päevakeskuses

AASTALÕPU PEO
ühingu liikmetele
Päkapikk • kostitab
• musitseerib
• jagab üllatusi
Anna teada oma tulekust
tel. 6 595 070

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, L 10.00-22.00
T, N 16.00-22.00
P 10.00-16.00
Info tel: 670 9770
www.treening.ee

Alates
02. oktoobrist 2003. a.
lõpuks ometi jälle avatud

Solaarium
Pärnasalu 11,
Saue
Teisipäev 10 – 18
Neljapäev 10 – 18
Laupäev 10 – 14
Teistel päevadel ja aegadel
eelneval kokkuleppel.
Olete oodatud!
Tel. 67 09 547
GSM 05 01 95 25

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.

NÜÜD AVATUD
KASUTATUD RIIETE
POOD
Asume Saue raudteejaamas
Kuuseheki tn 5
Avatud:
T – R 12.00 – 19.00
L
10.00 – 16.00
Oleme erakorraliselt avatud
ka 21. ja 28. ning
29. detsembril.
OLETE OODATUD!
Südamlikke jõulusoove ja
meeldivaid kohtumisi
uuel aastal!
Saue Mööblihall
31aastane naine soovib leida
tööd Sauel. Oodatud kõik
pakkumised. Tel.056561448
Õnnitleme südamest
Ella ja Arnold Palmi
65. pulma aastapäeva puhul.

Linnavalitsus
Tänuavaldus!
Tänan kõiki, kes aitasid meid
põlengu tagajärgedest
ruttu üle saada!
Kalle, Maril-Liis, Pille ja Villu
Kauguse tänavalt.

20. detsember 2003
SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali,
valmistab välis- ja
sisevoodrilauda
ja põrandalauda
ka tellija materjalist.
E-R 8.00-16.30
Info telefonil 6 790 183 või
050 50 194

Hea sauelane!
Tore võimalus teha lähedastele meeldiv kingitus.
Saue Perearstikeskusest on
võimalik tellida massööri
käest

KINKEKAART
üheks või mitmeks
massaažikorraks!
Täiendav info:
Anneli Reinhold
6709 646
058002989
Merike Rine
Orbis Eesti OÜ võtab tööle
elektroonikatoodete ja
ühenduskaablite koostajaid.
Töö vahetustes. Vajadusel
väljaõpe. CV saata Kasesalu
24, 76501, Saue. Lisainfo
telefonidel 6515438 või
05176064.
MÜÜA 1-TOAL KRT SAUEL
33 m2, hind 299 000 krooni, 5/
5, keskküte, elektripliit, turvauks, lukus ja puhas trepikoda,
katus korras, toimiv KÜ, suur
päikesepoolne rõdu, kaabel TV,
keldribox, esikus panipaik, heas
korras, lasteaed, park ja peatused
lähedal, kohe vaba, omanikult.
Info tel: 053 400 036
Koondise tänava 1. korrusel
asuv 2toaline väikese köögiga
korter koos kompensatsiooniga
vahetada 2toalise suurema
köögiga korteri vastu.
Telefon 053 907 560.

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1500

