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Islandlased käisid harjukatega kultuuri
vahetamas
Saue Muusikakoolis pesa omaval Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestril (HNPOl) oli 28. juunist kuni 5. juulini külas noorte
puhkpilliorkester Islandilt.
Kui islandlased ootasid Eestisse tulles sooja ilma, päikest
ning laulupidu, siis täitus nende ootustest vaid viimane. Kui
HNPO noored ootasid islandlastest külmi, kinniseid ning raskesti avanevaid inimesi, siis ei läinud
nende kartustest küll ükski täide,
selle asemel leiti eestlastega vaat
et samasuguse mõttelaadi, tunnetuse ning vaadetega inimesed.
Tutvumine, sõbrunemine ning
vennastumine said alguse juba
esimesel päeval ning võtsid aja
jooksul hoogu vaid juurde. Suurt
rolli mängis ühise keele ning jutuaine leidmises ka islandlaste eestlasest dirigent Kaldo Kiis, kes
muide on suisa Sauel sündinud
ning üles kasvanud.
Teisipäeval, 29. juunil leidis Saue Gümnaasiumi aulas
aset puhkpillimuusikale pühendatud õhtupoolik. Kontserdi korraldamiseks olid palju vaeva näinud Saue Muusikakooli tandem,
HNPO peadirigent Harry Illak

Islandi orkestrit juhatab nende oma dirigent, endine
sauelane Kaldo Kiis.
ning muidugi ka HNPO kiir-as- käis, see nägi ja koges. Kes sellel
jur ning muidu tore pillimees Lau- aastal veel ei jõudnud, seda kutsuri Metus. Trotsides ilma, kadunud me juba varakult järgmise aasta
nootide probleemi ning uue diri- kontserdist osa võtma.
Teine suursündmus, mis isgendiga ikka veel mitte harjunud
pisikeste pillineiude värisevaid landlasi ning neist veelgi enam
käekesi, võis kuulutada kontserdi just eestlasi puudutas, oli muiduavatuks. Teineteise järel võtsid la- gi meie üldlaulupidu. Kuigi teade
val kohad sisse suisa seitse erine- rongkäigu ära jäämisest oli kõigile
vat kollektiivi: Tabasalu orkester, suureks kurvastuseks, oli laulupeo
Nissi Trollid, Saue Muusikakoo- enese kogemus nii meelisööbiv, et
li Very Big Band, HNPO, Islan- isegi kõige pisemad muusikud ei
di orkester, HNPO-Islandi ühend- näidanud päeva lõpus veel mingit
orkester, kõiki orkestreid hõlmav väsimuse märki. Suisa vastupidi.
üldorkester. Kontserdil kõlas pal- Teel Tallinnast Sauele laulis terju huvitavat muusikat nii Eesti kui ve bussitäis eestlasi ning islandka Islandi heliloojate sulest. Kes lasi üheskoos täiel häälel kõigile

teada-tuntud lugusid. Üleüldine
eufooria ning inspireeritus kestsid
veel terve õhtu, öö, ning järgmise
hommiku takka otsa.
Lahkumismoment
kujunes
oodatust
emotsionaalsemaks,
võttes arvesse nii eestlaste kui islandlaste arvatavat jahedat natuuri, lausa lõunamaiselt kirevaks.
Palju kallistusi, pisaraid, lubadusi järgmisel aastal kindlasti jälle
kohtuda ning veel kord kallistusi.
Ja läinud nad olidki. Tagasi oma saareriiki. Aga kindlasti mäletame meie neid ning tahaks loota, et ka nemad meid veel
kaua-kaua.
Siinkohal tahaksin edastada
suure tänuavalduse Saue muusikakooli rahvale ja muidugi ka
Kaldo Kiisale, kes kogu selle ettevõtmise selgrooks on olnud. Lahkumisele eelnenud kõnes ütles
keegi HNPO ja Islandi orkestri
ühise laagri kohta väga naelapea
pihta minevad sõnad: „See ei ole
lihtsalt lastelaager, ammugi mitte, see on otsene kultuuride vahetus, tundmaõppimine ning nautimine.”

Päikesekell ootab veel nimesid
Nagu möödunud aasta kampaania ajal lubatud, saab
jaanituleplats sel suvel lisaks
kõlakojale ka päikesekella kõigi projekti seniste ja uute toetajate nimedega.
Päikesekell kujutab endast
oranžikas-pruuniks toonitud betoonist tammepuud linnulenuult
vaadelduna. Puuvõra keskel seistes on päikeselise ilmaga võimalik metallkiirte abil määrata
kellaaega. Roostevabast terasest
kiirtele lõigatakse laseriga toetajate nimed.
Seni on 77 toetajalt laekunud
ühtekokku 166 234 krooni: 35lt
eraisikult 33 419 krooni, 39lt ﬁrmalt 131 419 krooni, kahelt mittetulundusühingult 1000 krooni ja
viimase gümnaasiumi lennu 12.a

klassilt 500 krooni.
Eraisiku, mittetulundusühingu või ettevõtte nime saab veel
tammelehte markeerivale päikesekellale jäädvustada, annetades
jaanituleplatsi arendamise projekti tarbeks 15. augustini Saue
Linnavalitsuse
arveldusarvele 1120155821 Hansapangas või
10220028782015
Ühispangas.
Annetuse suurus pole oluline. Päikesekella saate esmakordselt näha
22. augustil kell 18 algaval rändteatri etendusel „Päikesepoisid”.
Annetusi saab teha ka pärast etendust, kuid siis viibib teie nimede
graveerimine järgmise kiire täitumiseni uute toetajate nimedega.
Kiiri ja tammiku arendamise
mõtteid jätkub.
Saue Sõna

Anneli Kõressaar
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Vastab linnapea
Seoses viimaste linnavalitsuse otsuste ja töödega on sauelastel tekkinud mitmeid küsimusi. Neile
vastab linnapea Ero Liivik.
Saue linn sai Harjumaa kauneima omavalitsuse tiitli. Kuidas hindate oma kodulinna
üldist heakorda, teede ja tänavate korrasolekut ning heakorra
ja säästva arengu alast tööd elanikega? Kas ja milliseid teid ja
tänavaid on plaanis lähitulevikus
remontida?
Esmalt tuleb rõhutada, et Harjumaa kauneima omavalitsuse tiitli
sai tõepoolest Saue linn, mitte linnavalitsus või volikogu. Seepärast
tahaksin tänada kõiki sauelasi, kes
on oma kodu või linna heakorrastamise kaudu selle tiitli pälvimisele
kaasa aidanud. Muidugi on oluline
ka linnavalitsuse koostöö elanike ja
eriti noortega. Keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva on pakkunud koolitusi, tema koordineerimisel on koos elanike ja ﬁrmadega
edendatud heakorda nii konkreetsete ühistegevuste kui Saue oma
kauni kodu konkursside kaudu.
Noori on säästlikumale ja heaperemehelikule suhtumisele suunanud põnevad keskkonnaprojektid,
noorte töömalev jmt, mis tõestab
linnavalitsuse laabuvat koostööd
nii kooli, noortekeskuse kui lasteaiaga. Kõige selle tulemusena on
viimaste aastate jooksul oluliselt
paranenud Saue üldilme, kuid teha
on veel palju.
Oleme alustanud koostööd linnakujundaja Mai Šeiniga, et eesmärgistatult läbi bussipeatuste,
kuulutuste tahvlite, viitade, istepinkide, prügikastide ühtlustatud kujunduse parandada kogu linna kujundust ja ilmet.
Praegu tegeleb linnavalitsus
heakorra üldhankega. Eelmise samasisulise hanke kukutasid selle pettunud kaotajad läbi. Kui seni
telliti erinevad tööd erinevatelt ﬁrmadelt, siis nüüd on kavas tellida
üldkasutatavate tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus ühelt ﬁrmalt, et paraneks ka nende heakorrateenuste kvaliteet, millega seni
on probleeme olnud. Ühte ﬁrmat
on parem kontrollida ning siis ei
saa see oma vajakajäämisi teise ﬁrma kaela ajada.

Muutunud on jäätmemajandusega seonduv seadusandlus,
mis nõuab selle valdkonna alaseid
muudatusi ja riigihanget ka Sauel.
Et paraneks Saue tänavate
ja teede olukord ning liiklusohutus, kavatseme sel aastal lõpetada
Tõkke tänava rekonstrueerimise,
remontida Tule ja Pärnasalu tänava
ristmiku ala, katta mõningaid tänavaid freesitud asfaldipuruga ning
võimalusel lahendada Ridva tänava
elanike pöördumise muutes Ridva
tänava ühesuunaliseks või rajades
sellele kõnnitee. Otsime mõistlikku
lahendust ka nn Olerexi ristil igal
hommikul tekkivale olukorrale,
kus raske sooritada vasakpööret.
Kas ja kui suurt juurdeehitust Saue kool vajab ning kas
gümnaasiumi juurde kuuluv munitsipaalmaa on piisav algklasside ja muusikakooli maja tarbeks,
mis kataks kasvava Saue vajaduse ka aastate pärast?
Nii Saue gümnaasium kui
muusikakool on aastate jooksul teinud tublit tööd, nii põhikooli kui
gümnaasiumi lõpetajad on edukad,
avatud ja konkurentsivõimelised.
Sel aastal lõpetas üks gümnasist
kuldmedaliga ja 4 hõbemedaliga.
Meie koolidel on hea maine, aga
kvaliteedi hoidmiseks on vaja normaalseid õpitingimusi. Praegu vaevab kooli ruumikitsikus. 600le õpilasele mõeldud hoones on üle 900
õpilase, lisaks tegutseb samades
ruumides muusikakool. Peale seniseid juurdeehitisi on gümnaasium
üle koormatud ca 150 õpilaskohaga. Lähiaastatel tuleb kooli ainuüksi Saue linnast 2-3 esimest klassi
ehk 50-60 last aastas. Harju maakonna koolivõrgu arengukava järgi
vajab Saue gümnaasium 14-16
klassiruumi ja teiste õppetööks vajalike ruumidega kokku 750-1000
m² juurdeehitust. Kooli ja selle
laiendused projekteerinud arhitekt
Maaja Nummerti loodud ja eelmisel nädalal linnavalitsusele esitatud
eskiisprojekti järgi on juurdeehituse kogupind umbes 2400 m², sellest algklasside õppekorpusele ligi
1500 m², millele lisandub muusikakooli korpus ja söögisaali laiendus.
Harjumaa koolivõrgu arengukava
pakub üksnes algklasside korpuse hinnaks 20 miljonit krooni. Eskiisprojekti põhjal hinnatakse kogu

juurdeehituse maksumuseks koos
projekteerimisega 23,656 miljonit
krooni. Selle aasta 8. juuliks esitas
Saue linnavalitsus Kohalike Omavalitsuste Investeeringute Toetuste ehk KOIT-kavale gümnaasiumi
juurdeehituse hoone (22,721 miljonit krooni) 80protsendilise rahastamise taotluse 18,208 miljonile kroonile. Omaﬁnantseeringuks
koos võimaliku teiste kooli kasutatavate valdadega jääks positiivse
rahastamisotsuse puhul 4,553 miljonit krooni. KOIT-kava toel saab
investeerida kohaliku arengu seisukohast oluliste objektide nagu
ka üldhariduskoolide ja lasteaedade arendamisse. Algkooli investeeringu taotlemiseks muutis eelmi-

Saue maksumaksja raha.
Vahetus Tallinna bussiühendust teostav ﬁrma. Kas linna dotatsioon Harjumaa Liinidele ja
muud lepingutingimused jäid endiseks? Kas taastub ka Saue-Tallinn ekspressliin? Äkki on oodata veel mingeid uuendusi, näiteks
sõidugraaﬁku tihendamist?
Eelmine vedaja Hansabuss
nõudis järjekindlalt linnapoolse
dotatsiooni pea kahekordset suurendamist, samal ajal kui reisijatel oli pidevalt kaebusi teeninduse
kvaliteedi osas. Uue partneri Harjumaa Liinidega jäi linnavalitsuse
dotatsioon endiseks. Nii senine kui
uus leping puudutab ainult liine nr
190 ja 190A, samuti on lepingutin-

Laskesuusataja Dimitri Borovik andis linnapea Ero Liivikule üle
laskesuusatamise föderatsiooni tänukirja toetuse ja koostöö
eest, mis lubab Saue sportlasel valmistuda Torino olümpiaks.

ne volikogu istung endise linnapea
Andres Pajula vastuhäälele ja Kostel Gerndorﬁ venitamistaktikale
vaatamata linna arengukava, tuues
ülivajaliku ehitise aasta võrra ettepoole ehk 2005.-2006. aastasse. Nii
et soodsatel tingimustel kavatseme
juurdeehitust alustada järgmisel
aastal. Selge on see, et täielikku
hoone rahastamist ei saa me kusagilt ja igal juhul tuleb linnal sellesse vajalikku objekti enda raha paigutada. Rõhutan siinkohal, et kogu
ehitus tuleb gümnaasiumi juurde
kuuluvale munitsipaalmaale, mille tõttu ei pea maa ostule kulutama

gimused samad. Harjumaa liinide
kui uue kiiresti leitud teenindajaga pole räägitud graaﬁku tihendamisest, kuna esmalt oli vaja, et olukorras, kus eelmine leping katkes,
jätkuks seniste liinide sõidugraaﬁk. Küll aga on ekspressliini suhtes
käimas läbirääkimised teise ﬁrmaga, kes on valmis septembris alustama 24kohalise bussiga, kui saab
liiniloa jm juriidilised ja tehnilised asjaajamised korda. Uue vedaja abil võib ka ülejäänud graaﬁk vajalikul määral tiheneda.
Küsis Aili Mölder

Saue perekool pooleaastane
Käesoleva aasta algusest tegutseb
Saue
Lasteaia ruumides lisaks beebikoolile lastevanematele
suunatud perekool. Ühtekokku
on psühholoogi loengud toimunud viiel korral, osalejaid oli algul vähem, kevadeks kogunes
juba lasteaia salong emmesid-is-

sisid ja lapsi täis. Huvi oli silmnähtav, sest kuidas muidu saada
vastuseid küsimustele, kuidas last
õieti kasvatada, teda magama panna, jonnist jagu saada ning mida
teha, et rinnapiima jätkuks täpselt
niipalju kui vaja. Tore oli see, et
koosviibimiste juures tekkis vahetu vestlusring, kus lapsevanemad
said ise küsimusi esitada ja teistega probleeme arutada. Perekoolist osa võttes saab tuttuvaks teiste

Saue noorte emade ja isadeg ja ei
jää oma murega üksi.
Saue Linnavalitsus jätkab perekooli vestlusringide korraldamist alates augustist. Koostöös
Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühinguga jätkame rinnapiima teemadel.
Suuremate laste vanemaid
ootame Moreno Keskuse psühholoogide vestlustele. Täpsem info
perekooli toimumisaegade ja tee-

made kohta ilmub Saue ajalehes,
koduleheküljel, Saue lasteaias,
kaubakeskuses ning perearstikeskuses.
Kõik ettepanekud perekooli
edasiste teemade osas on teretulnud Saue Linnavalitsusse Anneli Ritsingule telefonil 679 0196 ja
Heli Joonele telefonil 679 0174.
Kohtumiseni sügisel!
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Saue Linnavolikogu algatas umbusalduse, valis komisjonide
esimehed ja kinnitas koosseisud, kehtestas detailplaneeringud,
otsustas laenu võtmise
Saue Linnavolikogu 25. istung toimus 01. juulil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Umbusalduse avaldamise algatamine volikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimehele.
Umbusalduse algatamise avaldus, millele on alla kirjutanud fraktsiooni
KOOSTÖÖ 10 liiget, on üle antud volikogu esimehele.
2. Häältelugemiskomisjoni valimine.
3. Volikogu komisjonide esimeeste valimine.
Volikogu spordikomisjoni esimeheks valiti 14 poolt häälega Allan Pihlak
ja õiguskomisjoni esimeheks 12 poolt häälega Tõnu Urva.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 124.
4. Volikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
Lükati edasi järgmisele volikogu korralisele istungile.
5. Volikogu spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
Spordikomisjon kinnitati koosseisus: Valdis Toomast, Harry Pajundi,
Valdo Pilve, Risto Ojapõld, Ülo Vatsk, Gert Jugala, Sven Sommer.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 125.
6. Volikogu õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine.
Õiguskomisjon kinnitati koosseisus: Liis Annus, Mati Ojasoo, Heete
Simm, Rain Sinimaa.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 126.
7. Koondise tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 127 (poolt 14, vastu ei ole, erapooletu 1).
8. Tule tn 50 detailplaneeringu kehtestamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 128 (poolt 14, vastu 1).
9. Perve tn 3 ja 3a detailplaneeringu kehtestamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 129 (poolt 14, vastu ei ole, erapooletu 1).
10. Saue Linnavolikogu 29. jaanuari 2004. aasta määruse nr 29 “Saue
linna 2004.-2013. a arengukava kinnitamine“ muutmine.
Arengukavas toodi aastasse 2005-2006 Saue Gümnaasiumi algklasside
õppekorpuse ehitamine ja Saue Muusikakoolile õpperuumide väljaehitamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 34 (poolt 10, vastu 1, erapooletud 4).
11. Munitsipaalvara müük.
Otsustati võõrandada Saue linnas Pärnasalu ja Koondise tänavate vahelisel
maa-alal Saue linnale kuuluv asfaltplats suurusega 670 m2, aadressil Sauepargi 1a, hinnangulise maksumusega 10 720 krooni Mati Riimaa’le.
Linnapead volitati sõlmima ostu-müügileping.
Otsustati vastu võtta otsus nr 130 (poolt 13, vastu 1, erapooletu 1).
12. Välislähetus.
03. augustist kuni 18. augustini 2004 lähetati 47. folkloorifestivalile Prant-

susmaale koos Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestriga linnavolikogu esindajana volikogu esimees, orkestri patroon Rafael Amos.
Otsustati vastu võtta otsus nr 131 (poolt 11, vastu 1).
13. Saue Linnavalitsuse 21. aprilli 2004. aasta korralduse nr 123 “Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine“ tutvustamine.
14. Saue Linnavalitsuse 9. juuni 2004. aasta korralduse nr 194 “Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine“ tutvustamine.
15. Laenu võtmine Saue lasteaia “Midrimaa“ ehituse ﬁnantseerimiseks.
Otsustati võtta laenu Saue lasteaia „Midrimaa“ juurdeehituse ﬁnantseerimiseks AS Eesti Ühispangalt summas 12 000 000 krooni.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 132.
16. Linnapea ametipalga määramine ja palgalise linnavalitsuse liikme
ajutise töötasu kinnitamine.
Otsustati jätta linnapea astmepalgaks linnavolikogu 18.05.2000 aasta
määrusega nr 14 kehtestatud 13. palgagrupi 26. palgaastme alusel 23 403
krooni kuus alates 14.06.2004 ja määrata linnapeale esinduskuludeks kuus
senise 20% asemel 5% astmepalgast.
Palgalise linnavalitsuse liikme Vello Toomiku ajutiseks töötasuks kinnitati 19 341 krooni kuus alates 14.06.2004 kuni tema tööülesannete kinnitamiseni 01.09.2004.
Otsustati vastu võtta otsus nr 133 (poolt 13, vastu ei ole, erapooletu 1).
17. Fraktsiooni LIIT esimehe registreerimine.
Fraktsiooni LIIT esimeheks registreeriti ühehäälselt Kostel Gerndorf.
18. Volikogu ehitus- ja maakomisjoni liikme kinnitamine.
Ehitus- ja maakomisjoni liikmeks kinnitati Tõnu Urva (poolt 13, Tõnu
Urva ei hääletanud).
19. Info.
19.1 Andres Pajula esitas aupärimise linnavalitsuse liikmele Andres
Noormägile.
Nii suuline kui ka kirjalik vastus antakse järgmisel volikogu istungil.
19.2 Rafael Amos luges ette kahe istungi vahel volikogu liikmetele adresseerid kirja (13 lehel ja 245 allkirjaga). Kirja sisu puudutab Tule ja Kasesalu tn vahelise ala detailplaneeringut, millega ei olda nõus. Arvamus on ühene, et jalgpalliväljak ja tenniseväljakud sobivad paremini kooli juurde.
19.3 Linnapea Ero Liivik andis ülevaate kahe nädala tegemistest linnavalitsuses.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus maksis sünnitoetust ja eraldas spordiühingutele raha
Linnavalitsuse 30. istung toimus 30. juunil 2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 219.
2. Saue Linnavalitsuse 07. juuli 2003. aasta korralduse nr 189 „Koondise tn 26 teenindusmaa määramine, katastriüksuse moodustamine, maa
ostueesõigusega erastamine“ kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 220.
3. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 221.

4. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 222.
5. Info.
5.1 Alaealise vara küsimus.
5.2 „OÜ Marjolin“ avaldus.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus registreeris kaubandustegevuse ning võttis arvele
sihtotstarbeliselt laekunud summad
Linnavalitsuse 31. istung toimus 07. juulil ja päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 223.
2. Kaubandustegevuse registreerimine.
* Majandustegevuse registris toitlustamise tegevusalal tegutsemiseks registreeriti OÜ Marjolin, tegevuskoht Ridva 15, Öökulli pubi, kauplemisaeg E-P 10.00-23.00.
* Majandustegevuse registris kaubanduse korraldajana registreeriti FIE Silvi Pärn 25. juulil 2004 suvelaada korraldamiseks.

3. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Suurendati eelarve tulude osa:
Harju Maavalitsuselt – valimised 25 800 krooni;
Rahandusministeeriumilt – õppelaen III kv 17 377 krooni;
Lastevanematelt Klooga Noortelaagri läbiviimiseks 6 468 krooni.
4. Info
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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Raido Pikkari kulla saladus
Saue Gümnaasiumi tänavu lõpetanud abiturientide lennul on kulla läige ja hõbeda sära.
Üks kuldmedal ja viis hõbedat. Seda edurivi juhib kuldmedaliga Raido Pikkar. Otsisin
Raido üles, uurimaks, milles on tema kulla saladus. Mis aitas teda nii kaugele jõuda? Mis aitab teda edasi minna? Millele toetuda, kui minna läbi raskuste tähtede poole?
“Me kõik oleme pärit lapsepõlvest”
“Me kõik oleme pärit lapsepõlvest, aga paljud meist ei mäleta seda,” on kirjutanud Raido
lemmikkirjanik Saint-Exupery. Oma esimese vägiteoga sai Raido hakkama kolmeaastaselt, sõites ema-isa teadmata sõbrale külla. Ta
läbis lasterattaga poolteist kilomeetrit, mis on
ju kolmeaastase poisikluti kohta jahmatavalt
pikk maa. Milline on peamine väärtus, mida
Raido lapsepõlvekodust kaasa sai? Ühtekuuluvustunne, mis algas ühtekuuluvusest kolme
venna ja õega, laienes hiljem klassile, koolile, linnale ning riigile. Tõepoolest, ühtekuuluvustunne on liidrite üks parimatest omadustest.
Meenutame Julius Caesarit, kes tundis nimeja nägupidi kõiki oma sõdureid, või Peeter Esimest, kes käis Hollandis Euroopat avastamas,
töötades puuseppadega. Ka Raido loomus on
süntees inimlikust lihtsusest, liidriomadustest
ja võitlevast natuurist. Raidos on nii “Kevade”
Arnot kui Tootsi ning protestivat Tõnissoni.
Kui koolis seati sisse kord, et õpilased ei tohi
vahetundide ajal kooli välisuksest välja minna, hakkas Raido turvameest eirates demonstratiivselt välisuksest välja marssima, võideldes
õpilaste vabaduste piirangu vastu, kuni keeld
vanemate õpilaste jaoks tühistati.
Raido on harjunud vaimutugevuse ja tahtejõu sitkusega raskuste vastu astuma. Nii lõpetas ta gümnaasiumi kullaga, käies kooli kõrvalt
tööl hotellis Domina Ilmarine. Seal tegi ta
karjääri portjeest administraatorini, minnes
kooli otse öistest vahetusest.
Ainuüksi loetelu tema saavutustest on aukartust äratav. Toon siinkohal ära osa tema
meilist, kus ta loetles mõned oma saavutused. “Tegelesin mitme alaga edukalt: suusatamises meeskondlik Harju meister, krossijooksus Harju meistrivõistlustel teine ja kolmas
koht (erinevatel aastatel), ujumises oma kooli parim ning Harju meistrivõistlustel ankrumees (tulemus oli siiski nõrk - vist oli 5. koht),
Samuti jalgpalli- ja korvpallimeeskonna liige. Jalgpallis võitsime Nõmme koolide turniiri. Olen olnud nii TVMK kui FC Flora liige,
kuid valik jäi ajavähesuse tõttu lõpuks Saue
JK peale. Saue iga-aastase miilijooksu mitmekordne medalivõitja, samuti Harju meistrivõitluste sprindi teatejooksu ja pendelteatejooksu pronks, 100 m 4. koht. Suusatamises
samuti Saue meister. Ujumises Saue meister
etc. + lugematud kooli, maakondlikud ja vabariiklikud olümpiaadid ning viktoriinid + Saue
Gümnaasiumi Cicero (parim kõnemees), klassivanem jne.”
Ning talle omase tagasihoidlikkusega
kõlab e-kirja viimane lause: ”See pole küll
kõik, kuid annab mingi ülevaate.”
Seega kõik, mida Raido puudutab, muutub
kullaks. Kuid samas ei põe ta rikkalike võitudega kaasnevat peapööritust, vaid on loomult
lihtne ning inimlik, aidates ka teisi. Tema lapsepõlve sooviks oli muide saada jõuluvanaks.

Jõuluvanaks, logistikuks või astronoomiks?
8.
klassi
lõpus pöördus
tema
poole
õpingute raskustes vaevlev klassiõde
Gerly
Aadli palvega, et
Raido aitaks tal
õppida. Loomulikult aitas
Raido rüütellikult noort Aadli-preilit. Raido
abi oli nii
tõhus, et Gerly jõudis tasemele, kus abistamine
õpingutes muutus mõlemapoolseks, sest vahel
aitas Gerly Raidot. Ning kui poleks olnud ühe
õpetaja meelevaldset kiuslikkust Gerlyle hinnete panemisel – selles aines oli Gerlyl viisi rohkem kui neljasid, kuid lõpphindeks pandi neli –
, oleks ta lõpetanud hõbemedaliga.
Raido soov on õppida Tallinna Tehnikaülikoolis logistikat, mis annab laiahaardelise hariduse, sisaldades nii reaal- kui humanitaaraineid, eetikat ja õigusaluseid. Tal puudub
eelistus humanitaar- ja reaalainete vahel. Nii
on ta näiteks veendunud, et matemaatikas on
harmoonia ning matemaatika pole mitte numbrite jada, vaid universumi universaalne keel.
Raidol oli aasta tagasi plaan hakata tegelema kosmoseuuringutega: minna õppima West
Pointi või mõnda Euroopa Kosmoseuuringute Agentuuriga koostööd tegevasse ülikooli
ning peale lõpetamist minna tööle NASA-sse
või Euroopa Kosmoseuuringute Agentuuri. Sihiks polnud mitte niivõrd lennata astronaudina, vaid õppida tundma Universumit. Raido
on kindel, et inimesed pole Universumis üksi.
Naljaga pooleks võibki öelda: kuna Raidole
Maa peal võrdset naljalt ei leia, siis tulebki
konkurente otsida kosmosest. Raidot hoidis tagasi tahtmatus lahkuda kodumaalt. Seega isamaa-armastus, kõlagu see rullnokkade jaoks
nii banaalselt kui tahes. Soovitasin Raidol kosmose peale veel mõelda, sest nii eestlasest astronaut kui kosmoseteadlane oleks Eestimaa
ajaloos midagi enneolematut. Lubas mõelda.
Saue on juba praegu tema jaoks väikseks jäänud, aga ta armastab meie linna. Tundub, et Eestigi on tema võimete jaoks väikseks
jäämas, aga ta armastab kodumaad. Oma jõu
saab Raido maalt. Kui ta tunneb, et on linnakorteris ära väsinud, siis läheb maale, lõhub
päev läbi puid ja tuleb tagasi värske jõuga.
Küsisin, milline on Raido jaoks Eestimaa kõige ilusam koht. Mõni põld? Metsasalu? Mererand? Raido vastas, et kindlat meelispaika
polegi, Eestimaa on tervikuna ilus. See on riigimehelik vastus.
Milles on kulla saladus?
Lõpetasin intervjuu küsimusega: „Milles
on sinu kulla saladus?” Raido vastas: „Kulla
saladus on eesmärkide seadmises, töö tegemises ja eesmärkide saavutamises.” Nii lihtne see
ongi. Tehke järele. Aga kui teil raskeks läheb,
siis kõrvutage oma töid ja tegemisi Raido saavutustega, lõpetage virisemine ning hakake
elama.
Raidol on kõik teed lahti. Kuni kosmoseni
välja. Per aspera ad astra.
Alar Sudak
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Tänud Saue linna
esindajatele üldlaulupeol
ja -tantsupeol!
Täname XXIV üldlaulupeol ja XVII üldtantsupeol osalenud Saue linna kollektiive ja juhendajaid, keda oli 207 ja kes olid rõõmsad ja priimad
ilmataadi viperustele ja neist sõltuvatele muudatustele vaatamata!
• Saue poistekoor 50 lauljaga, juhendaja Elviira
Alamaa;
• Saue Gümnaasiumi väikeste tüdrukute koor,
lastekoor ja noortekoor ühtekokku 50 lauljaga, juhendajad Grete Põldma, Sirje Ojavee ja
Helle Käsk;
• Saue naiskoor 20 lauljaga, juhendaja Katrin
Järvlepp;
• Saue Gümnaasiumi 3.a ja 3.b klassi lasterühmad, 8ndate ja 10ndate klasside noorterühmad 55 tantsijaga, juhendajad Vilve Nilk,
Malle Liiv, Loreida Veskioja;
• Saue Simmajad 12 tantsijaga, juhendaja Piret
Kunts;
• Saue Muusikakooli puhkpilliorkester 20 instrumentalistiga, juhendaja Harry Illak!
Aitäh teile kõigile ning samasugust sitkust
ja lusti edaspidiseks!
Rafael Amos
Volikogu esimees

Ero Liivik
Linnapea

Elektriraudtee korraldab
tasuta matku
Elektriraudtee korraldab juuli ja augusti nädalalõppudel kuus matka Harjumaa erinevates piirkondades. Matkale viib Balti jaamast elektrirong ning
toob matkalised ka õhtul Tallinnasse tagasi. Nii osalemine kui rongisõit matkajatele on tasuta. Matkad
viiakse läbi koostöös matkajuhtide koostaja ja väljaandja OÜ BTG-ga.
Matkad toimuvad matkajuhtide juhendamisel,
kuid omal vastutusel. Jalgsimatkade pikkused on 1215 km, kuid tempo ca 3 km tunnis, mis on jõukohane ka vanematele inimestele ja lastele. Jalgrattamatka pikkuseks on ligi 35 km. Osalejal tuleks matkaks
planeerida terve päev, sest elektrirong väljub Tallinnast hommikul kell 8-9 ning tagasi jõuavad matkalised kell 18-19.
Rongid väljuvad Balti jaamast, kuid peale võib
tulla ka teistest peatustest. Rongist saab sõidupiletina kehtiva infolehe. Soovitame kaasa võtta joogi
ja kerge eine pikniku jaoks, võimalusel ka binokkel
ja fotoaparaat, supelriided ja/või vihmakeep. Jalga
muidugi mugavad matkajalatsid.
Esimene matk toimub 17. juulil ning viib huvilised Pakri poolsaarele. Matk kulgeb piki Pakri poolsaare lääneranda neeme tippu, seejärel liigutakse
kirderanna kaudu Pärnsalu torni juurde. Külastatakse Peeter I poolt rajatud tähtkindluse varemeid, Püha
Georgi ja Nikolai kirikuid, Pakri tuletorni ning paljusid teisi piirkonna vaatamisväärsusi.
Järgnevad matkad: 25 juulil Aegviidu-Nelijärve-Jäneda, 01. augustil Klooga-Kloogaranna,
08. augustil jalgrattamatk läbi Põhja-Kõrvemaa,
15. augustil Riisipere-Nissi-Alema ning 22. augustil Vasalemma-Veskiküla-Rummu.
Täpsemat infot saab Elektriraudtee AS kodulehelt www.elektriraudtee.ee/raudteematkad.php ning
rongiinfo telefonilt 1447.
Elektriraudtee AS teenindab reisijaid TallinnAegviidu, Tallinn-Keila-Riisipere, Tallinn-KeilaPaldiski ja Tallinn-Keila-Klooga-Rand liinidel. Aastas tehakse elektrirongidega ligi 3,3 miljonit reisi.
Kuldar Väärsi
Elektriraudtee kommunikatsioonijuht
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Israelid on üks vahva tantsupere
Tänavune üldlaulu- ja tantsupidu puudutas otsesemalt või kaudsemalt paljusid sauelasi, ent Saue
kollektiivide esinejaid oli mõlemal peol kokku 207, neist 67 tantsupeol ja 140 laulupeol. Perekond
Israeli kõik neli liiget esindavad
mittetulundusühingut Saue Folk
ja kolme üldtantsupeol kaasa teinud tantsurühma. Sellepärast otsustas Saue Sõna suure peo järel
just selle perega juttu vesta.
Pereisa Kalev Israel on Saue
Folgi juhatuse esimees, tema eluja tantsupartner Saue Simmajatest
– Merit – õpetab Saue lasteaia
kasvandikke. Merilin lõpetas 10.
ja Karel 8. klassi Saue gümnaasiumis, mõlemad on sealsete rahvatantsurühmade liikmed. Vestlesin kõigi neljaga. Igaühe jutust
kumas läbi nii sarnast mõtteviisi
kui tugevat oma mina. Arusaadavatel põhjustel sai kõige rohkem sõna pereisa ja Saue Folgi
juht Kalev.
Mis ajast tegelete rahvatantsuga?
Kalev: Oleme Meritiga rahvatantsijad nii kaua, kui see meieealistel Sauel võimalik. 1991.
aastal kutsus mõtte algataja, tookordne Saue alevi kultuuriosakonna juhataja Sirje Luberg, Saue
Sõna kaudu kokku aastakümnete tagant esimese kohaliku rahvatantsurühma. Toona sai see nimeks Saue Kägara, kuid nüüdseks
on Saue Simmajateks nimetatud.
Tolleaegseks tantsujuhiks sai Helena Kalbus.
Merilin: Mina ja Karel tantsime 4.-5. eluaastast Saue lasteaia
muusikakasvataja Virve Nilgi juhendamisel. Koolis sattusin mina
rahvatantsijast õpetaja Malle Liivi klassi ja Karel tantsis õpetaja Nilgi käe all edasi. See oli asjade loomulik käik: ühest küljest
käsk, eriti õpetajapoolne, on vanem kui meie, kuid teisalt: sinna,
kuhu läksid sõbrad, sinna läksime
ka meie.
Miks teid võlub just rahvatants
ja kas tegelete ka muude harrastustega?
Kalev: Huvi tuli varem, kui
võimalus rahvatantsuga tegelda. Võlub see, et rahvatantsijad
mõtlevad sarnaselt ja seetõttu tekib mõnus seltsielu. Simmajatest
on tekkinud meie põhiline tutvusringkond ja tantsust saanud elustiil. Kui sport on rohkem ego’le
suunatud, siis rahvatants võimal-

Merit, Karel, Merilin ja Kalev Israel XVII üldtantsupeol.
dab tunda end kollektiivi osana
kõige paremas mõttes. Võin seda
väita, sest olen tegelenud aktiivselt suusatamisega ja teen seda
spordiveteranina tänaseni. Tantsu
puhul on oluline teistega arvestamine ja kohusetunde arendamine.
Pealegi on eesti rahvatants tugevate traditsioonidega. Seda tunnetab eriti jõuliselt peale tantsupidu.
Merit. Kui tantsule sõrme annad, siis see võtab sind üdini.
Merilin: Tantsupidu on eriti
hea kogemus, mis tõstab taas tantsu väärtust. Must igapäevane töö
pole sugugi nii mõnus.
Kareli ja Merilini kohta tean,
et nad on aktiivsed Saue ELOklubi liikmed. Merilin on sealse
junior team’i president ja Karel
spordiminister.
Karel, olid üks selle aasta
ekstreemsporti kalduva noortepäeva korraldaja. Küllap tegeled ka ise millegi sportliku
ja samas rohkem 21. sajandisse kuuluvaga kui rahvatants?
Mis on sulle oma harrastustest
tähtsaim?
Karel: Jah, tegelen kergejõustiku, võrkpalli ja trikiratta
dirt jump’iga. Ent kuus aastat olen
seotud automudelismiga ja see
vast ongi minu jaoks kõige valdavam ja olulisem.
Et mitte tantsupeo põhiteemast
liiga kaugele minna, soovin teada, mitmes oli teie jaoks tänavune 17. üldtantsupidu?
Merit: Alustasime Kaleviga
1994. aasta peoga ja koos EestiSoome tantsupeoga tuleb 5 tantsupidu, kuid sellele lisanduvad
veel üleeuroopalised tantsufestivalid Europeade’id.
Merilin: Mina olen ala-

tes 1997. aastast osalenud kolmel Eesti tantsupeol, EestiSoome peol ja olen käinud ka
Europeade’il.
Karel: Minul on sama seis,
mis Merilinilgi. Sel aastal läheme
kõik Riia Europeade’ile.
Mis on eredamad või valdavamad muljed selle aasta üldtantsu- ja laulupeost või teie tantsupeokogemusest üldse?
Kalev: Kõik tantsupeod on
erinevad ja see teebki need huvitavaks. Ent kõige sügavamad
muljed on esimesest tantsupeost:
esmaemotsioon
tantsijatemassis esinemismurule liikudes on
seni kõige enam hingevärinat tekitanud.
Merilin: Kõige eredamalt
jääb meelde selle aasta kolmapäevase proovipäeva tants veeämbris.
Hommik tundus soe ja kuiv, sellele vastavalt sai ka enne kümnetunnist proovipäeva riietatud. Kella üheksaks, proovi alguseks aga
sadas nagu oavarrest. Ja nii terve
päeva. Tantsida oli soe, aga harjutamisjärge oodata üsna külm,
kuigi käisime vahepeal Kristiine keskuse tualettide puhurite all
riideid kuivatamas. Lõpetasime
proovi õhtul kella seitsme asemel
kell viis ainult seetõttu, et tehnika,
mitte inimesed, ei pidanud vastu.
Karel: Jah, polnud vahet, kas
kõndida ümber või läbi lombi.
Kalev: Tõsi on see, et ka sellises olukorras polnud nurinat kuulda,
tantsijad ei mõtle oma põhitegevuse
ajal kõrvalistele asjadele. Sellesama
kolmapäevase proovi lõpus harjutasime tund aega „Tuljaku” tantsujooniseid, mida hiljem ei esitatudki.
Keegi ei pahandanud selle peale, ainult nalja heideti.

Merit: Minu seekordne võimsaim tunne oli see, kui massidega
tantsuväljale tulime. Kahjuks jäi
rongkäik ja üks tantsupeo kontsert
ära. Minu meelest oleks võinud
ametlik rongkäik toimuda kasvõi jopede ja kiledega. Laupäeval
tantsida poleks muidugi saanud,
staadionil oli vesi põlvini.
Kalev: Ühe kontserdi ja rongkäigu puudumise tõttu oli tunne,
nagu oleks täis töö eest pool palka saamata.
Minul tekkis müstiline, kuid
tõepärane ajaloolise võitleja tunne, kui mändi kujutavas meestetantsus kaks männitüve poolt
ehk meesteväge, odad ja haamrid käes, karjudes kokku tormasid, mina esireas.
Lõpetuseks küsisin Saue Folgi juhist pereisalt hinnangut
Saue rahvatantsu hetkeolukorra kohta.
Kalev: Selle aasta 500 osalejaga Saue folklooripidu oli hinnang Saue rahvakultuuri eluvõimule. Sel üritusel olid koos
tantsijatega koorid, puhkpilliorkester ja rahvamuusikud, kuid
seda on 5000lise linna kohta väga
palju. Samas kummitab meid
Saue igavene probleem: Tallinna
kui tõmbekeskuse lähedus. Pealinn tõmbab ka rahvatantsuhuvilisi oma tipprühmadesse nagu Kuljus ja Kandali. Nii pidid Simmajad
minema tantsupeole kaheksa paari asemel kuue tantsupaariga.
Gümnaasiumist ja selle tantsurühmadest lahkunud noortest pole
ükski Saue täiskasvanutega jätkanud. Huvi hajub ja elu teeb korrektuure. Oluline on, et meil on
tugevad tantsuõpetajad ja kultuurimootor huvikeskuse juhi Sirje Lubergi näol, kelleta praegune
Saue folgielu ei toimiks.
Tänan vahvat Saue tantsuperet, mis osutus kes-teeb-seejõuab-pereks. Pereisa ei soovinud küll mingit kiidulaulu, kuid
ma ei saa siinkohal oma imestust
väljendamata jätta: kuidas nad
kõiki oma harrastusi, õppimist
ning tööd ja pereelu siduda oskavad. Tehke vastavalt oma eelistustele järele ja elu muutub värvilisemaks ning täiuslikumaks!
Vestles Aili Mölder
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Saue noorte töömalev
Ettevalmistused töösuveks algasid noortekeskuses juba märtsis,
et leida noortele võimalikult palju töötamise võimalusi. Kutsusime Saue ettevõtteid üles pakkuma
noortele suvel tööd, kuid ükski ettevõte läbi noorte töömaleva tööjõudu ei vajanud. Nagu juba neljal
varasemal aastal, olid tööandjaks
Saue linn, lasteaed, gümnaasium,
noortekeskus ja raamatukogu.
Töösuvi algas 7. juunil ning
lõppes 13. juulil. Rohkem kui kuu
aja jooksul on 66 Saue noort näinud vaeva oma kodukoha heakorra nimel – prahist said puhtaks
metsaalused ning teeääred, umbrohust puhastatud tänavate äärekivid, teede ääres tehti mullatöid
ning külvati muru. Nagu igal aastal, võttis töömalev korda teha ka
bussiootepaviljonid, paraku tuli
neid korduvalt puhastada. Noortekeskus on nüüd noorte endi poolt
vastselt puhtaks küüritud ja värvitud, samuti on palju vajalikke töid

Malevlased Aleksander Vlassenko, Henri Korju, Danil
Vlassenko ja Valter Koort olid abiks koolis – nemad ei sodi
enam kunagi laudu.
tehtud koolis, lasteaias ja raamatukogus. Viis malevlast olid aga
abiks neil Saue linna eakatel inimestel, kes noori appi kutsusid.
Said laotud puud, rohitud peen-

rad, pestud aknad, värvitud piirdeaiad ning tehtud palju muudki vajalikku. Noored töötasid nii
tublilt, et tööd pakuti juurdegi.
Kasu töömalevast ei saanud

mitte ainult tööd pakkunud asutused, vaid kõik linnakodanikud
ning kogu Saue linn. Eelkõige
aga malevlased ise, sest saadud
töökogemus ning teenitud taskuraha on mõlemad väärtused omaette.
Tänan kõiki töömalevale kaasaaitajaid, eelkõige aga Saue Linnavalitsust, Inger Urvat, Kalle
Koppelit, Sirje Tuusi, Anne Teetamme, Marika Salut ning kõiki
komandöre, kes noorte tööd juhendasid. Eriline tänu perekond
Palmile Tõkke tänavalt ja proua
Silvia Mägile Puidu tänavalt, kes
kinkisid linnale metsviinapuu istikuid. Loodame, et need muudavad ühe Kuuseheki tänava garaažiboksi juurde istutatuna juba
järgmisel aastal selle linnaserva
nägusamaks.
Erna Gerndorf
Saue Noortekeskuse juhataja

Tammetõru seltsingu õhtu koos Matti Pätsiga
Eellugu. Lapsepõlves elas Maie
Uhtlik Toila-Orul ja väikese lapse
helesinistes mälestustes oli kohtumine Matti Pätsiga liivakastis. Ja
hunnik isa tehtud ja säilinud fotosid Oru lossist ja aiast. Maie
otsustas „tutvuse üles soojendada“. Mis see 63-aastane vaheaeg
ja karmid elumuutused segavad?
Maie helistas, võttis fotod kaasa
ja saavutas Matti Pätsiga kokkuleppe. Kohtumine presidendi pojapojaga toimus 10. juunil ja ikka
Maie kodus Ale tänaval. Tammetõru liikmetele oli külalisteks kutsutud Jaan Moks ja Matti Nappus.
Meie panusele olime linnavalitsuselt saanud lisaks väikese vastuvõtutoetuse.

Õhtu kujunes eriliselt südamlikuks eesti moodi aiapeoks. Ei
tulnud ka vihm meid läbi leotama. Kohtumisõhtu algas toreda
aiaekskursiooniga. Ja siis istusime
kaetud laua taha, vorstid särisesid, kevadine salat lisaks serveeritud. Kohvilauas oli valik veelgi
rikkalikum.
Aga nüüd meie õhtu austatud
külalise Matti Pätsiga kohtumise
juurde. Liialdamata: oli lugupidav suhtumine, oli südamlikkus,
oli karmide eluseikade meenutamine karskel tasemel, oli harvaesinev ja ühene eestluse ühtekuuluvuse tunne. Kui nii mõnigi
meist väljendas, et see kohtumine on nagu presidendi endaga,

Tammetõrulased koos Matti Pätsiga Uhtlikute aias.

siis jah: tõeliselt suur, intelligentne, haritud ja elunäinud inimene
on oma lihtsuses suurem kui end
üles puhunud poliitik. Kui on olnud palju üleelatud raskusi, kaotusi, alandusi ja valu, siis ei ole need
eksponeerimiseks ega kibestumise väljanäitamiseks.
Lehelugejad tahaksid teada, et
mida siis Matti Päts rääkis? Olgu
märgitud, et trükis on palju kirjas, eriti Konstantin Pätsi kui presidendi ja inimese kohta. Soovitan lugeda nii Martti Turtola kui
nüüdseks kohe ilmuva Magnus
Ilmjärve dokumentaalsele alusmaterjalile põhinevaid teoseid.
Matti Päts lapselapsena annab
hinnangud omas südames. Eks iga
kohtumisel osalenu jätab meelde
enda jaoks kõige eredamad seigad. Minule olid need järgmised: seitsmeaastaselt pere rüpest
umbvenekeelsesse
lastekodusse. Nälg, nälg, nälg. Ise näljasurma eel, sulges ta oma nälga sureva väikevenna silmad. Ja juhus, et
samas lastekodus oli ka Aleksander Matrossov, ta oli tõesti olemas. Saatus. Ju siis Matti ei olnud
surmaks määratud. Tagasitulek.
Eesti keel oli ununenud. Ameerika kalossid traadiga jalga seotud,
jõudsid nad emaga Matti Nappu-

se vanaema ukse taha. Andsid kella, uks sulgus kiiremini kui avaneda jõudis. Järjekordsed kotipoisid
ukse taga, nii arvati. Kui teistkordse helistamise peale õnnestus
rääkida, et oleme ikka tõesti Pätside ellujäänud perest, siis jah, tuli
uskuda. Kui Mulgimaal tuttavasse
taluperre külla jõuti, viis perenaine Matti sahvrisse: söö, mida tahad. „Võta ise võid, sinki, piima,
mune – kõike!” Matti võttis ainult LEIBA. Leiba ja ikka ainult
leiba. Kas meie oskame seda lahti
mõtestada? Leiva väärtust hingele ja ihule. Meie küsimus: „Kas ei
olnud ohtu, et mõtlemine pöörab
ära?“ Ja aus vastus: „Oli küll, palju ei puudunud enam.“ Oo õudu,
nii neid isatapjaid ja võõrvõimu käepikendusi lastest kasvatati. Lõpuks oskasid „organid“ ära
jätta ka lapselapse kohtumiskatse oma vana ja haige vanaisaga
Jämejala haiglas.
Tunnid möödusid küsides ja
kuulates kiiresti. Traditsioonilise pildistamise järel Matti Päts
lahkus, tänas Maiet kui kutsujat,
meid kui kuulajaid. „Ei eesti rahvas kao kuhugi. Leib laual ja elu
kestab. Kohtumiseni!“
Koidula Soosalu
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Ilvesteate võidud Saue Tammedele
26. korda toimunud Ilvesteate võitsid nii meestest kui naistest Saue Tammed. Võrumaal
Tabinas andis Tammede meeskond viimasel päeval 8-minutilise edu peaaegu käest ja edestas
lõpuks OK Leholat vaid 32 sekundiga, kolmas oli Põlva Kobras.
Naiste hulgas paisus kolme päeva
summas Tammede edu järgnevate ees enam kui kolmveerand tunnile, lisaks jõudsid esikolmikusse
Kama 2 ja Põlva Kobras.
Kõigil kolmel päeval lõpetas meeste avavahetuse esimesena Rene Ottesson. Kuna Saue
Tammed jäid pühapäeval esimese etapi järel maha enam kui 11
minutiga, oli võistluse virtuaalseks liidriks tõusnud Lehola. Teise vahetuse järel viis Olle Kärner

Sportneti meeskonna juhtima, Ilvesteate üldvõidu konkurentsis
oli endiselt paremus Lehola poolel, sest Saue Tammed kaotasid
9.44. Viimasel etapil suutis Marek
Nõmm siiski Inno Lingi piisavalt
edestada, ja kuigi Tammed lõpetasid OK Võru, Lehola ja Sportneti järel neljandana, tähendas see
pooleminutilist edu Lehola ees.
Naiste seas pidanuks Kirti
Rebane Ottessoni saavutuse kordamiseks olema viimasel päeval
kolm minutit kiirem. Just nii palju
suutis Ruth Vaher Põlva Kobrase
esimesest vahetusest enne Saue
Tammesid välja tuua. Edith Madalik tõstis teise etapiga aga Tammed juba liidriks ja lõpuks suurendas Viivi-Anne Soots edu
Kobrase ees ligi 17 minutile. Kol-

Reis põhjarannikule
Suvisel pööripäeval
korraldas päevakeskus pensionäridele ekskursiooni põhjarannikule. Kuna tänavu möödus 130
aastat Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi sünnist, oli
meil soov tutvuda tema elu ja tegevusega seotud paikadega ning
kuulata kaasaegsete mälestusi.
Pärast kolmetunnist sõitu sattusime ajas justkui 100 aastat tagasi, nimelt külastasime 1892. aastal
rajatud Pühtitsa õigeusu nunnakloostrit Kuremäel. Praegu elab
kloostris 170 nunna ja noviitsi,
noorimail aastaid alla 20. Eestlasi on vaid neli. Kloostris elatakse kasinat ja töökat elu: hommikul
kell kuus on palvus, päeva täidavad pühakirja õppimine, ikoonide
maalimine, käsitöö, töö kloostri
aias, põldudel ja farmis, õhtul kell
kuus on taas palvus. Ja nii aastast
aastasse. 1938. aastal külastasid
Konstantin Päts ja Johan Laidoner kloostrit ja annetasid suurema summa raha. Kui nõukogude
perioodil ähvardas kloostrit sulgemine, oli kloostri päästmisel oluline osa praegusel Moskva ja kogu
Venemaa patriarhil Aleksius II-l,
kes on pärit Eestist. Kloostri ligidal on püha allikas, mille kristallselgel veel olevat tervendav toime. Loomulikult jõime meiegi
seda vett ja pesime silmi, võtsime
vett ka koju kaasa, et tervis ikka
vastu peaks.
Toila-Orul asunud presidendi

suveresidentsist pole enam midagi
säilinud, sest see hävis sõjas 1944.
aastal. Kõrgelt terrassilt, kus asus
loss, avaneb endiselt võrratu vaade merele. Ent lossi ümbritsenud
liigirikas park on korras. Jäi mulje, nagu kõnniksime muinasjutuaias: purskkaev vulises, lilled õitsesid, muru oli niidetud, kuid näha
polnud kedagi.
Reis jätkus piki Saka-OntikaToila kõrget pankrannikut. Võimsa mulje jättis Eesti kõrgeim
Valaste juga, kus Suurkraavi kogunenud vesi langeb alla kuristikku 20 meetri kõrguselt. Tore on, et
on mõeldud ka turistidele, sest juga
saab keerdtreppi mööda alla laskudes imetleda mitmelt tasandilt. Ligidal on ka kohvik, kus saab tellida näiteks pannkooke meega.
Viimasena külastasime Kalvi
mõisa. Omapärane neogooti stiilis peahoone meenutab Inglismaa
lossi. Lossi taga üllatavad külastajat purskkaevud, skulptuurid ja
roosid. Taanlasest omanik on lossi rajanud hotelli, restorani ja konverentsisaalid. Kõik paistis olema
väga luksuslik, eks hinnadki on
sellele vastavad.
Reisil nägime, kui ilus ja mitmekülgne on Eesti põhjarannik
ja meenutasime möödunud aegu.
Konstantin Pätsi vastuolulise isiksuse mõistmiseks otsustasime läbi
lugeda Magnus Ilmjärve uurimuse
“Hääletu alistumine”.
Tiiu Kuuskme

Võidukad olid ka Saue Tammede veteranid Ülo Vainura, Virve
Orav ja Rein Unt.
mas oli pühapäeval Kama 2.
Noorteklaasis (HD10-14) võitsid Noored Ilvesed, järgnesid SRDTammed ja OK Võru. Veteranidest

(HD50+) oli parim Unt&Tammed
Otepää SK ja Tammede ees.
Sportnet

Lp 190 ja 190A bussiga reisijad

1. Alates 12.07.04 teenindab liine 190 ja 190A Tallinn-SaueTallinn AS Harjumaa Liinid, mis kuulub ATKO GRUPP-i.
2. Sõidugraaﬁk jääb endiseks ja piletite hindu ei muudeta.
3. Tallinnast Sauele suunduv buss väljub Balti jaamast posti alt nr
3 ja ära jääb väljumine Hobujaamast. Järgmine peatus on Viru.
4. Sauelt Tallinna suunduv buss ei sõida enam Estonia pst-le ja ära
jääb Estonia ning A. Laikmaa peatus. Uue korra järgi sõidab
buss otse mööda Pärnu mnt-d üle Vabaduse väljaku: järgmine
peatus on Viru ning seejärel Balti jaam. Säilivad kõik Saue
peatused.
5. Kuni 25.07.04 kehtivad Harjumaa Liinide bussides 190 ja
190A liinil ka Hansabussi kuukaardid. Hansabussi kuukaarte
saab vahetada Harjumaa Liinide kuukaartide vastu kuni
25.07.04 Saue Linnavalitsuses, Balti jaama dispetšerpunktis
Rannamäe tee 5 ja ATKO TOURS-is Estonia pst 1/3, Tallinn.
Alates 26.07.04 kaotavad kehtivuse kõik liinide 190 ja 190A
Hansabussi kuukaardid.
Infotelefon 6 418 218

Tööpäevadel
6.00 – 22.00
Puhkepäevadel 10.00 – 18.00

Kuukaartide müük:
Balti jaama dispetšerpunkt, Rannamäe tee 5
Tööpäevadel
6.00 – 22.00
Puhkepäevadel 10.00 – 18.00
ATKO TOURS, Estonia pst 1/3, Tallinn
Tööpäevadel
9.00 – 18.00
Saue postkontor, Kütise 4, Saue
Tööpäevadel
Laupäeval

9.00 – 18.00
9.00 – 13.00

PS! 190A Sauelt autobussikoondisesse (Kadaka ja Ehitajate tee
ristmikul) suunduva bussi graaﬁkusse oli eelmises Saue Sõnas
ekslikult lisatud 18.35 väljuv buss, mida ei ole ega ole ka olnud.
MEELDIVAT REISI
www.atko.ee
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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 PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali,
valmistab välis- ja
sisevoodrilauda
ja põrandalauda
ka tellija materjalist.
E-R 8.00-16.30
Info telefonil 6 709 183 või
50 50 194
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22. juulil kell 18
Saue jaanituleplatsil
Tšehhi tsirkuse
külalisetendused

„HUUMOR MANEEŽIL”
Kavas on
dresseeritud loomad
žonglöörid
klounaad
Pilet
lastele ja pensionäridele 80.täiskasvanutele 100.OÜ ADVISOR GROUP

Öökull kutsub teid pubisse

LIUGUKSED JA KAPID
PEEGEL, HDF, LAMINAAT
HINNAD SOODSAD
TEL: 555 66 199, 566 41 518
www.hot.ee/lykanduks
Avaldame siirast kaastunnet
Leie Pähn’ale abikaasa
ÜLO PÄHN’a
surma puhul.

aadressil Ridva 15 Sauel!
Pärnasalu 32 elanikud

Avatud iga päev
Info ja reserveerimine 6596120, 5098471

Siiras kaastunne
Arno Pregelile
poja Urmas Pregeli
surma puhul.
Anni ja Kristina

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

Võtame müüki kortereid, maju,
krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta!
Üllatus!
Kõik meie 10. juubeliaasta
jooksul kinnisvaratehingu
sooritanud kliendid osalevad
juubeliloteriis!
Tel 6 700 055, 52 911 09
nommest@online.ee
www.kinnisvaraturg.ee/nommest
Tallinn-Nõmme, Jaama tn 14

Sauel, Pärnasalu 11
(Arco Transpordi maja)
töötab
MEESTE JUUKSUR
E – R 12.00 – 20.00
L 9.00 – 18.00
Suletud K, P
Hinnad soodsad
(30 – 50 krooni)
gsm 55 98 09 94
tel 6 70 90 24
Hea pere annab ära 2 armsat
isast kassi (must ja valge,
pooleteistkuused). 504 5173

Saue Sõna
Sügav kaastunne
Anne Teetammele perega
ema Saima Kivi
surma puhul!
Saue linnavolikogu ja
linnavalitsus

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 1550

