2. juulil kell 18.00 avatakse Saue Muusikakooli Puhkpilliorkestri
väikese õhtukontserdiga pidulikult SAUE LINNA KESKPARK
ja seal asuv LASTE MÄNGUVÄLJAK.
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Ühiselt üle Eestimaa üllatas pidupäeva hommik pidulisi ühtmoodi – vaatamata
meeleheitlikele ilmaennustustele säras taevas päike. Sellist asja polnud Jaanilaupäeval
ammu juhtunud. Ja üllatused jätkusid, sest ka õhtu oli soe ning päike paistis endiselt ega
kavatsenud kuhugi kaduda. Kadus alles siis, kui selleks aeg. Aga poole üheksa paiku
Saue Jaanitule platsil oli sinnani veel pikk maa. Pidulised kogunesid tantsuplatsi ja
kõlakoja ümber, mõned uudistasid valmispandud jõulist jaanilõket.
Kõik olid ootel. Ootasid peagi Kaitseliidu kaitse all saabuvat, Presidendi poolt
Paides süüdatud Võidutuld.
jätkub lk. 2
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VÕIDUPÜHA JA JAANILAUPÄEV SAUEL
Siis läks pidu käima. Rahva ette
lavale tulid Linnavolikogu esimees
RAFAEL AMOS ja Linnapea ERO
LIIVIK. Hr. Amos pöördus
linnakodanike ja saabunud külaliste
poole pidupäevakohase kõnega,
milles mõtiskles vabaduse ja võidu,
nende saavutamiseks tehtud
pingutuste ning nende eest makstud
hinna üle.
Seejärel pöördus rahva poole
linnapea Ero Liivik, kellel oli
meeldiv ülesanne Saue linna
teenekatele kodanikele, linna
arengule kaasa aidanud ettevõtetele
ja Saue Linna tulemuslikult abistanud
inimestele pidupäeva puhul
pidulikult üle anda Linnapea
Tänukirjad. Kõigepealt paluti rahva
ette Tema Ekstsellents, suursaadik
Mõkola Makarevitsh, kes pälvis
Tänukirja Ukraina Kozeletsi linna ja
Saue linna sõprussuhete arendamise
eest.
Härra Makarevitsh esines vastukõnega.

Saue Sõna
Meeldivad piduõhtu üllatused Sauel
jätkusid. Mõni minut enne ametlikku
algust
peatus
teeveerel
diplomaatiliste numbrimärkidega
auto. Sellest väljusid Ukraina
Vabariigi Erakorraline ja Täievoliline
Suursaadik Eesti Vabariigis, meie

Edasi austati Tänukirjaga:
ELVIIRA ALAMAA – väga hea ja
tulemusliku töö eest Saue Poistekoori
juhendamisel;
ALLAN PIHLAK –
jäähokiharrastuse propageerimise eest Sauel;
JÜRI PÄÄSUKE – hea koostöö eest
ülelinnaliste ürituste korraldamisel;
ALAN SILMANN – ekstreemspordi
arendamise eest Sauel,
SIRJE LUBERG – linna kultuuriürituste eduka korraldamise eest;

improvisatsioonilaagri ja festivali
„Visioon” eduka läbiviimise eest;
ELENA KALBUS – aktiivse ja
tulemusliku ühiskondliku tegevuse
eest;
KALEV ISRAEL – aktiivse ja
tulemusliku ühiskondliku tegevuse
eest;
ANNELI RITSING – eduka ühiskondliku tegevuse eest Saue Linna
Lastekaitseühingus
MONIKA LIIV - eduka ühiskondliku
tegevuse eest Saue Linna
Lastekaitseühingus
RIMI EESTI FOOD AS – konstruktiivse koostöö eest Saue Linnavalitsusega Säästumarketi ideoloogia
rakendamisel Saue linnas;
PR FIRMAREKLAAM – sponsorluse eest Saue linna ürituste
läbiviimisel;
SAMI AS- sponsorluse eest Saue
linna ürituste läbiviimisel;
ERNA GERNDORF – projektide
eduka läbiviimise eest;
ULVI SEERMAA – tubli töö eest
Päevakeskuse tegevuse juhendajana;
ÜLLAR PÕLD – tulemusliku
tegevuse eest Saue Linna
Lastekaitseühingus;
Mitte kõigil austatud inimestel
polnud võimalik kohale tulla, kuid
Tänukirjad jõuavad kindlasti
nendeni. Diplomaadile omase
korrektsusega oli Tänukirjale
vastutänu lähetanud Eesti Vabariigi
suursaadik Ukraina Vabariigis härra
PAUL LETTENS, mis ka kokkutulnuile ette loeti.

PAUL LETTENS – Saue linna ja
Kozeletsi linna suhete arendamise
eest;
VAHUR UTNO – kristliku
mõttelaadi arendamise eest ja seoses
50-nda sünnipäevaga,
ERKI KULD – Saue Kristliku
Vabakiriku juhtimise ja Saue
seltsielus osalemise eest
SAUE MUUSIKAKOOL – noorte

Nüüd saabus kaitseliitlaste valve all
kohale Võidutule tõrvik, heisati lipp.
Ametlike isikute, Linnavolikogu
esimehe Rafael Amose, Linnapea Ero
Liiviku, Linnavolikogu aseesimehe
Mati Nappuse, Kaitseliidu Saue
kompanii ülema Jüri Pääsukese, peo
ühe korraldaja, Huvikeskuse juhi
Sirje Lubergi ja Ukraina külaliste
juuresolekul süüdati tõrvikust Saue

riigis resideeriva Diplomaatilise
Korpuse
Vanem
MÕKOLA
MAKAREVITSH ja suursaatkonna
kultuuriatashee
TATJANA
HORUPOVITSH. On oluline märk,
et nad ei pidanud paljuks meie
pidupäeva õhtul oma kohalolekuga
austada just Saue linna. Eestimaal on
palju linnu ja valdu.

3

linna selle aasta Jaanituli. Tuli sai
tõesti võimas ja leegitses taevani.
Ammu mängima kibelenud ansambel
LEHMAKOMMIONUD, sauelastele
tuntud-teatud “SAUE KÄGARA” ja
“VOKIRATAS” asusid pidupäevaliste tegevuste juurde – pidulisi
lõbustama.
Vaatasime peosaginas ringi, kellega
võiks juttu ajada, kellelt võiks teada
saada, mis põnevat veel ees ootamas.
Huvikeskuse juht proua Sirje
Luberg on tänase peo peakorraldaja. Saue linna ühisürituste
korraldamise eest sai ta mõned
minutid
tagasi
Linnapealt
Tänukirja. Nüüd, kus kogu ettevõtmine hakkab tuure üles võtma,
saate Teie vist kergendatult hingata?
S.L.: Jah, alati on nii, et kui ansambel
hakkab juba mängima, siis on selline
kergendus. Aga ega see korraldamise
au ei kuulu üksi mulle – Kaitseliit on
alati tugevalt abiks, see on nende
plats ja me arutame alati kõik
tseremoonia asjad läbi. Täna ööselgi
valvasid. Jah, ansamblid ja esinejad
on minu peal, aga see, et kõik saaks

UUDISED

toimuda, on ikka Kaitseliit. Mehine
jõud on taga. Kella kolmeni on
kümme meest mulle abiks. Kõik
sünnib meeskonnatööna. Täna said
Linna Tänukirja Elena Kalbus ja
Kalev Israel – nemad on rahvusliku
traditsiooni hoidjad ja kandjad siin
Sauel. Nemad on igal pool väljas.
Kuna me juba juttu ajame, küsin
ka Klooga spordilaagri kohta. See
toimus juuni alguses, põgus
telefoniintervjuu oli ka eelmises
lehes. Kuidas lõppes ?
S.L.: See on meil traditsioon – iga
hooaja lõpetame laagriga. Ja alati, kui
laager läbi, küsivad lapsed – miks nii
vähe? Nüüd mõtleme, et järgmisel
aastal peaks tegema viiepäevase. Siin
on omad põhjused. Meie laagris on
lapsed, kes mujal eriti ei käi. Nad
nagu rohkem “ära hoitud”,
kartlikumad, laagrist saavad nad
esimese kogemuse. Ilmaga meil
vedas, nagu tänagi. Me oleme sinna
viinud algklasside õpilased. Nii ka
sellel aastal. Lõpetamisel sai igaüks
kommi ja tänukirja. Huvikeskus jääb
nüüd põgusalt puhkama – aga ees on
Saue sünnipäeva nädal, mitmeid
teisigi ettevõtmisi enne sügist.
Järgmisena saime jutule Saue
Jalgpalliklubi eetvedaja, Linnavolikogu liikme Valdis Toomastiga.
Teie peale on pandud ansamblimängu ja tantsude vahel muru- ja
muude mängude korraldamine.
V.T.: Huvikeskus otsis, kes aitaks
sportliku poolega. Olen seitse aastat
Jalgpalliklubi vedanud, olin nõus õla
alla panema – vaatame, mis välja
tuleb. Miks teenust sisse osta, kui
saab ise teha. Jalgpalliklubiga on ka
väike paus, teisipäeval oli viimane
mäng. Meie viiel võistkonnal, kes
osalevad Eesti meistrivõistlustel, sai
kevadring läbi ja nüüd on kuu
puhkust. Täna siin jaanitulel midagi
uut leiutama ei hakka, traditsioonilised eesti rahvamängud –
kotijooks, köievedu, kaikatõmba-

mine… Lapsed saavad ka rõõmsalt
kaasa lüüa. Kes kotijooksu läbi teeb,
see teises otsas kommi suhu saab. Kui
veel tahab, võib uuesti joosta.
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Nii see pidu edasi kõndis – ansambel
mängis, rahvas tantsis, mõned
libistasid õlut, mõned täitsid kõhtu.
Mõned jalutasid niisama ringi.
Jaanituli leegitses ja pudistas oma
tuhatükikesi platsile ja inimestelegi.
Härra Mõkola Makarevitsh, nüüd
juba lihtsalt peokülaline, istus rahva
hulgas laua taga ja näksis koos oma
kaaslaste
ja
linnaisadega
Jaanipäevatoitu. Palusin segamise
pärast vabandust, et esitada üks
küsimus.
Ukraina Vabariigi suursaadik on
meie väikeses Saue linnakeses
lühikese aja jooksul külas juba teist
korda. Miks ?

Kõigil oli tegemist ja vaatamist ligi
tund aega, sest kokku pandi 8
võistkonda. Esmakordselt Sauel
vedasid pealtvaatajate ees köit ka
kaks kümneaastasete poiste
võistkonda. Nii oli lõbu ja lusti laialt.
Pidu tuksus rõõmsameelselt edasi ja
rahvas näis rahul olevat.
Selle nädala alguses sain kokku
Kaitseliidu Maleva Saku kompanii
ülemaga, et küsida tema kommentaari nüüd, kui peost päevi möödas
ja muljed selginenud.
Jüri Pääsuke: Võidupüha ja
Jaanilaupäev Saue Jaanituleplatsil
möödus rõõmsalt ja korrektselt.
Sauelased lõbutsesid ning Kaitseliidu
mehed ja kõik, kes kohapeal ametis
olid, tegutsesid hästi. Rääkisin öösel
peale peo lõppu meestega ja kõik
ütlesid, et ansambel lõpetas peo nagu
peab – kell kaks oli lõpp, ei mingit

Mõkola Makarevitsh: Mulle väga
meeldib Saue linn ja see, kuidas siin
asju aetakse. Linn on kompaktne,
kaunite majadega, puhas ja korras.
On näha, et kõik teevad ühiselt tööd
selle nimel, et siin oleks hea ja
turvaline elada. Sellepärast tulen ma
meelsasti Sauele. Ja ka sellepärast on
mul hea meel, et sõprussidemed Saue
ja Kozeletsi vahel tunduvad arenevat
edukalt. Suursaadikuna saan öelda, et
meil pole Eesti Vabariigiga kunagi
olnud
halbu
suhteid
ega
ebameeldivaid probleeme. Olen
veendunud, et nii saab see alati
olema.
Soovime suursaadiku kaudu
Ukraina rahvale ja riigile meie
pidupäeval õnne ja edu ning jätame
ta meie peomöllu uudistama.

rahva “kütmist” enne lõppu. Ei mingit
venitamist ega tobedat lõpumöllu.
Huvikeskus tegi ära suure töö,
korraldus oli hea. Nii rahulikku
Jaanituld kui sellel aastal, pole Sauel
enne olnud – ei ainsatki pahandust
ega läbutamist, ei ainsatki lääbakil
joodikut. Kuna plats on tagastatud
Kaitseliidule ja me teeme tegusat
koostööd Linnavalitsusega, siis on
meie asi ka kord tagada ja silma peal
hoida. Me hakkame seal peale juba
22. juunil. Teeme platsi valmis –
laome üles tule, paigaldame lipuvarda
ja telgi. Ning valvame. Ühel eelneval
aastal pandi ülesehitatud lõke 22.
öösel põlema ja õigeks peopäevaks
olid vaid tukid.
Seekord oli tõeliselt kena pidu, isegi
ilmataat oli tasemel ! Aitäh kõigile.

Uudistada oli nii mõndagi, sest
vahepeal alustas Valdis Toomast
murumängudega. Eriti meeldis
rahvale ja oli osavõturohke kõievedu.

Selle kommentaari järel on paslik
peoülevaatele kriips alla tõmmata ja
jääda ootama järgmist rahvalikku
ettevõtmist Saue linnas.
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Võidupüha jumalateenistus ja mälestuspärgade asetamine.

Saue Kirikus peeti 23. juunil Võidupüha jumalateenistus. Jutluse pidas Saue linna teenetemärgi kavaler
ja Saue Kiriku üks asutaja TOMMY BLANTON Ameerika Ühendriikidest. Peale jumalateenistust
asetasid Saue linnajuhid ja Kaitseliidu Saue kompanii esindajad Vabaduse kivi ette mälestuspärjad
kõigile Eesti vabaduse eest võidelnuile. Austamistseremoonial oli üles rivistatud Kaitseliidu Saue
kompanii auvahtkond.

Saue vanim elanik 99 aastane !

Tiiu Kuuskme

armsad viisid tõid lausa liigutuspisarad silma ja meelitasid kaasa
laulma Siis tehti mälestuseks
ühispilt ja seejärel paluti kõiki
sünnipäevatorti maitsma.
On tuntud tõsiasi, et kõik tahaksid
kaua elada, kuid keegi ei tahaks
vananeda. Kõrgest east hoolimata
on Herta Rämmel tragi ja liikuv.
Kui ise vastu peame, on täiesti
võimalik, et tähistame tuleval
aastal tema 100. sünnipäeva!

Karjaküla Sotsiaalkeskuses on
tavaks kõiki kuu sünnipäevi
korraga tähistada. Juunikuus oli
eakaid sünnipäevalapsi 6. Saali
kogunenud külalised tervitasid
neid südamlike sõnade ja
päevakohaste lauludega. Vanad

Tähtsa päeva puhul olid sünnipäevalast õnnitlemas ka Saue
volikogu esimees Rafael Amos, Saue
linnavalitsuse sotsiaalabi spetsialist
Meeli Kallas ning Päevakeskuse
naisansambel RUKKILILL koos
juhendaja Harald Matveiga.

Lõppude lõpuks on nende garaaþide
näol tegemist ju eraomandiga Tahan
rääkida nendest junnihunnikutest, mis
“teadmata kohtadest” just sinna
garaaþide taha olid tekkinud. Ning
kuhu töötavad lapsed siis kogemata
sisse astusid.
Kes peaks seisma hea selle eest, et
selliseid garaaþidetaguseid koristataks ka muul ajal ? Mitte ainult siis,
kui töömalev töötab. Ja ma ei räägi
ainult Kuuseheki tänava garaazidest.
Samasugune olukord valitses ka
Koondise tänaval, sinna lisandus ka
veel kahtlane raipehais.
Mõned päevad hiljem pidime samade

garaaþide ees töötama ja umbrohtu
maa seest välja kiskuma. Olukord
samasugune kui garaaþide taga, nüüd
olid “põhjustajateks” arvatavasti
kohalike elanike koerad...
See on kõik.
Rohkem polegi mul midagi öelda.

25. juunil täitus Saue kõige
eakamal kodanikul HERTA
RÄMMELIL 99 eluaastat.
Viimastel aastatel ei ela ta küll
enam Sauel, veedab oma vanaduspäevi Karjaküla Sotsiaalkeskuses. Kodulinna rahvas
peab teda ikka oma inimeseks,
pidas teda ka sünnipäeval jälle
meeles.

ÜHE “HÜPERNINA” PIHTIMUS
KRISTI KRUUS
Noortekeskuse noortejuht,
Töömaleva juhendaja
“Hüpernina”
“Öäkk, ma panin näpu sita sisse!!”
karjub üks “hüperninadest” ja jätkab
korjamist.
Oma nime said “hüperninad” tänu
sellele, et neil kogu aeg erinevate
ebameeldivate aroomide sees töötada
tuli. Tegemist on niisiis ühe noorte
töömaleva rühmaga.
Las ma räägin Teile nüüd natuke
lähemalt sellest, kuidas ja missugust
tööd meil teha tuli.

On kuues juuni – esimene töömaleva
päev. Meie rühm, viis poissi ja üks
juhendaja, saadetakse Kuuseheki
tänava garaaþide taguseid ja raudtee
äärt koristama. Alguses mõtlesime, et
mis see siis ära ei ole... Küsisime veel,
et kui see tehtud, kuhu siis edasi minna.
Eeldasime, et see võtab meil vaevalt
paar tundi...
Kui tööpäev nelja tunni pärast lõppes,
olime kokku korjanud umbes
kuuskümmend prügikotitäit prügi – ja
me polnud veel poole pealgi!
Aga mitte sellest ei taha ma rääkida,
vaid sellest, kuidas kohalikud garaaþide
omanikud omandisse suhtuvad.

Aga palun, inimesed, mõelge sellele,
mida Te teete, kuhu teete ja kuidas
seda teete. Püüdke näha asju ka
kaugemas perspektiivis ja mõelge,
millised tagajärjed Teie tegudel
võivad kellelegi teisele olla. Me kõik
tahame elada puhtas linnas –
hoolitsegem siis ka nurgataguste eest!
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23. juunil korraldati Harjumaa X Maakaitsepäev.
Jõelähtmel, põhiliselt Loo alevikus, korraldati
Võidupühal Harjumaa X Maakaitsepäev.
Saue Sõna
Kell 10:00 koguneti Jõelähtme kiriku
juures asuva Vabadussõja monumendi
juurde. Jõelähtme vallavanem proua Taimi
Saarma pidas päevakohase avakõne,
kirikuõpetaja Margus Kirja palvuse.
Leitnant Aarne Lätte sõnavõtu järel kõlasid
kaitseliitlaste relvadest austust avaldavad
kogupaugud, seejärel asetati monumendi
jalamile pärjad.
Kell 11:35 algas Loo aleviku
keskväljakul eriteenistuste ja militaarstruktuuride pidulik rivistus ning paraad.
Harjumaal on Maakaitsepäeva
korraldatud 10 korda, neist ühe viis läbi
Saue linn. Kell oli mõni minut üle ühe, kui
omavalitsuste juhid, kelle haldusterritooriumil on Maakaitsepäev
toimunud, algatasid uue traditsiooni,
Vabaduse Hiie rajamise ja istutasid
pidulikul tseremoonial 10 tamme
Maakaitsepäeva nn actoinplatsil asuva
muinaskalme ümbrusesse. Üheteistkümnenda
tammepuu
istutasid
väliskülalised ja korraldustoimkonna
liikmed. Enne puude muldapanekut

autasustati Kaitseliidu Harju maleva Keila
malevkonna otsuse alusel Saue
Linnavolikogu esimeest Rafael Amost ja
Saue linnapead Ero Liivikut malevkonna
rinnamärgiga.
Muljetavaldav oli Maakaitsepäeva
demonstratsioonesinemiste programm.
Kell 16:35 saabus Maakaitsepäevale
Eesti Vabariigi Presidendi poolt Paides
süüdatud Võidutuli. Võidutuli võeti
pidulikult vastu. Valdade ja linnade juhid
süütasid igaüks oma tõrviku - nii toimetati
Võidutuli kõikidesse Harjumaa valdadesse
ja linnadesse.
Kell 17:30 kogunesid kutsutud
külalised Loo Kultuurikeskusesse Harju
maavanema kohusetäitja hr. Jaan Marki
pidulikule vastuvõtule.
Võidupühal Jõelähtme vallas korraldatud Maakaitsepäeval oli eriti uhke näha
koos lehvimas kõigi Harjumaa omavalitsuste lippe, mis sümboliseerisid
harjumaalaste ühtset missioonitunnet.
Tugeva vaimu ning vankumatu tahtega kaitstakse ja hoitakse Eesti riiki.

Beebiball
Järjekordne beebiball toimus 17. juunil, kus sünnitunnistuse said kuus uut Saue linna kodanikku.

Istuvad oma emmede süles, (vasakult paremale): MATTIAS DONNER, GERT MATHIAS ELJAS, CARMEN RAAGMETS, ELERIN TEIGER,
KAROLIINA KOOLMEISTER, ELO LIISBET PALMSAAR.
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SAUE GÜMNAASIUM
LÕPUAKTUSED SAATSID
TOREDAD NOORED INIM
Väliselt ei erine igasuvised koolide lõpuaktused eriti üksteisest. Kuid igal aastal, igal pool, igas koolis on oma sisemised
erinevused. Eks nii ole ka Saue Gümnaasiumis. Selgi aastal koguneti koolimajja, et tänavused lõpetajad pidulikult teele saata
– kes suurde ellu, kes kooliteed Sauel, kes mõnes teises Eestimaa koolis jätkama. Kuid üks etapp elus sai läbi. Selle puhul
peeti kõnesid, lauldi ja tantsiti, tänati ja valati mõni rõõmupisargi. Nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetajaid olid tulnud õnnitlema
vanemad, sugulased, sõbrad ja tuttavad. Mõlemal päeval olid õnnitlejate seas ka Saue Linnavolikogu esimees Rafael Amos ja
linnapea Ero Liivik, kes pidulike pöördumistega lõpetajate, nende vanemate ja õpetajate poole pöördusid.
Saue Sõna.
Ei hakka siin leheruumi ja lugejate kannatust raiskama kirjeldusega sellest, mis ja kuidas toimus. Laseme rääkida dokumentidel,
fotodel ja pidulike sündmuste osalistel.
Alustame üheksandate klassidega.

Põhikooli lõpetamine
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‚
MI
D ELLU
MESED.

9 A klass

‚

‚

Arvesse võttes 2004./2005.õ.-a.aasta-ja
eksamihindeid anda välja põhikooli
lõputunnistus järgmistele 9 A klassi
õpilastele:
1. Merilin Anni - kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest bioloogias ja tööõpetuses”
2. Ingrid-Silvia Erikson – kiituskiri “Väga
heade tulemuste eest inglise keeles”,
kunstiõpetuses, muusikaõpetuses, tööõpetuses”
3. Rita-Livia Erikson – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest inglise keeles,
ühiskonnaõpetuses,
kunstiõpetuses,
muusikaõpetuses, tööõpetuses”.
4. Taavi Hallimäe
5. Anne, Ilu – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest kunstiõpetuses ja tööõpetuses”

Arvesse võttes 2004./2005.õ.-a. aasta-ja
eksamihindeid anda välja põhikooli kiitusega
lõputunnistus 9 B klassi õpilasele:
1. KATTI KRUUSE - kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest vene keeles, geograafias, bioloogias,
matemaatikas, tööõpetuses”.
Arvesse võttes 2004./2005.õ.-a. aasta-ja
eksamihindeid anda välja põhikooli lõputunnistus
järgmistele 9 B klassi õpilastele:
1. Kirsti Aarniste
2. Kadri Aunpu
3. Mari-Liis Einberg
4. Marian Jürisalu – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses”
5. Georg Kahest
6. Sander Kahk – kiituskiri “Väga heade tulemuste
eest matemaatikas, keemias, füüsikas, geograafias,
bioloogias, saksa keeles, muusikaõpetuses,
tööõpetuses”.

6. Mai-Riin Kalamees
7. Remo Kald
8. Kristen Kelement
9. Kaido Kesa
10. Riti Kulderknup
11. Mihkel Kuusk
12. Anneli Lepp – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest geograafias, bioloogias, vene
keeles, inglise keeles, tööõpetuses”.
13. Allar Männamets – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest tööõpetuses”.
14. Taaro Niin
15. Kristjan Nöörlaid
16. Laur Peedu – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses”.
17. Sandra Peek – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest geograafias ja inglise keeles”.

18. Ardo Perm
19. Margus Ploompuu
20. Liisi Ruul – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses”
21. Andre Saar
22. Kadri Sonist
23. Risto Soonvald
24. Kristel Sutt
25. Sven-Erik Talivere
26. Laura Tohver
27. Tanel Vask
28. Kristjan Veelaid
29. Danil Vlasenko
30. Selene Volt – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest vene keeles”
31. Veiko Vunder
32. Liina Ütt – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest ühiskonnaõpetuses”.

7. Kirke Kasari
8. Artur Katsalainen
9. Villu Koppel
10. Merje Kracht – kiituskiri “Väga heade tulemuste
eest bioloogias”.
11. Carolin Kressa – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest tööõpetuses”
12. Siim Laanjärv - kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses”.
13. Johanna Lind - kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest bioloogias”.
14. Juhan Lokkota – kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses”
15. Maiken Masing
16. Oliver Merilaid
17. Mikk Mägi - kiituskiri “Väga heade tulemuste
eest saksa keeles, bioloogias”.
18. Marko Nikitin
19. Liina Pley - kiituskiri “Väga heade tulemuste
eest bioloogias”

20. Elo Pruss
21. Reio-Robert Pukonen - kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest tööõpetuses”
22. Evelin Raudsepp - kiituskiri “Väga heade
tulemuste eest eesti keeles, kirjanduses,
matemaatikas, muusikaõpetuses”.
23. Urmas Ravel
24. Sander Schön
25. Roland Tammela
26. Daniel Tikk – kiituskiri “Väga heade tulemuste
eest kunstiõpetuses”
27. Dmitri Tolokonnikov
28. Jargo Turkin
29. Ermo Uuspuu
30. Kaspar Velberg - kiituskiri “Väga heade
tulemuste
eest
geograafias,
kunstiõpetuses,muusikaõpetuses”.
31. Paul Villmann
32. Eva Volke
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9 B klass

Kui lõputunnistused ja lilled käes, koguneti kooliesisele
vanemate, sugulaste ja sõprade ringi. Seal palusin mõnelt
värskelt lõpetajalt lühiintervjuu.
Karel Israel 9c:
Mina plaanin edasi õppida Saue
Gümnaasiumis.
Tugevam
olen
reaalainetes. Kolm aastat võtsin osa
Känguru võistlusest, üks aasta Tartu
Ülikooli projektist „Ettevalmistus
matemaatika olümpiaadiks“. Ongi
matemaatika ja füüsika need armsamad.
Saue kooli õpetajad on toredad, õpetaja
Endla Lindmäed pean parimaks
ajalooõpetajaks, Elle Viljastet parimaks
matemaatikaõpetajaks. Eelmisel aastal
lahkus meie koolist hea keemiaõpetaja
Tõldsepp. Klass oli tore kollektiiv. Eriti
meeldib
noortetöö,
teen
Saue
Noortekeskuses projekte. Spordin nii palju
ku võimalik.

Evelyn Raudsepp 9b
(Õpilasomavalitsuse juht):
Väga eriline tunne, pidulik ja hea tunne.
Midagi on läbi, midagi on algamas. Eriliselt
tahan ma tänada oma algklasside klassijuhatajat Heli Uustalit. Tema soojendas
meie südameid. Kui mõtlen ta peale, tuleb
selline soe tunne sisse. Meenub kohe
klassiruum, mis on täis päikest. Sügisel
jätkan Saue Gümnaasiumis.

Sander Kahk 9b:
Tunne pole veel kohale jõudnud, aga
mõnus on. Olen saanud targemaks,
arvan, et olen suutnud kujundada oma
maailmavaate. Olen osa võtnud paljudest
aineolümpiaadidest ja võistlustest.
(Õpetajad lisasid, et Sandri puhul pole
oluline, millises aines võistlustulle tuleb
minna. Ühtviisi tugev on ta paljudes
ainetes, ka keeltes, kõik – ka koha
number võistlustel – sõltub eelkõige
sellest, kui hõivatud noormees hetkel on.)
Õpetajatest tahan tänada mõlemat
klassijuhatajat – algklassides oli Heli
Uustal ja nüüd Kirsti Kadakas. Sügisel
jätkan Reaalkoolis.
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Arvesse võttes 2004./2005.õ.-a. aasta-ja
eksamihindeid anda välja põhikooli kiitusega
lõputunnistus 9 C klassi õpilastele:

1.CAROLINA LAOS - kiituskiri “Väga
heade tulemuste eest keemias, inglise keeles,
geograafias, eesti keeles, kunstiõpetuses,füüsikas, bioloogias, tööõpetuses”.
2.HELI-LIIS PIHLAK - kiituskiri “Väga
heade tulemuste eest inglise keeles, eesti
keeles, geograafias, tööõpetuses”.
3. PIRET TAMME
- kiituskiri “Väga
heade tulemuste eest keemias, inglise keeles,
eesti keeles, füüsikas, kunstiõpetuses,
tööõpetuses”.
4. HEIDI TIIKOJA
- kiituskiri “Väga
heade tulemuste eest inglise keeles, eesti
keeles, füüsikas, kunstiõpetuses, tööõpetuses”.

Klassijuhatajaid oli tänavusel kolmel
põhikooli klassil neli – 9a Endla
Lindmäe, 9b Kirsti Kadakas ja 9c Aira
Orav koos Elle Viljastega. Kui küsisin
neilt muljeid lõpetanud õpilaste kohta,
kujunes meil vestlusring. Teen sellest
lühikokkuvõtte.
Aira Orav ja Elle Viljaste ütlesid, et
nemad on 9c klaasi juures asendajad –
nende eelkäija läks lapsehoolduspuhkusele ja kuna kumbagi koormus ei
lubanud klassi võtta, soovitati tööd jagada.
9c oli hea klass, head õpilased – lõpetas
neli viielist. Nad pole veel kohanud nii
ühtehoidvaid, omavahel hästi läbisaavaid

Arvesse võttes 2004./2005.õ.-a. aasta-ja eksamihindeid anda välja põhikooli lõputunnistus
järgmistele 9 C klassi õpilastele:
1. Roman Aleksejev
2. Riina Edovald
3. Laur Ihermann
4. Karel Israel - kiituskiri
“Väga heade tulemuste eest tööõpetuses”.
5. Merili Kalm
6. Karl Kanter
7. Kristel Koidu - kiituskiri
“Väga heade tulemuste eest tööõpetuses”
8. Julia Koneva - kiituskiri
“Väga heade tulemuste eest geograafias
ja tööõpetuses”.
9. Toomas Kuurmaa
10. Taavi Laanemaa
11. Rasmus Lauri
12. Tõnis Lipstok
13. Elena Lotkova
14. Marii Mälk - kiituskiri
“Väga heade tulemuste eest tööõpetuses”
15. Britt Piin

16. Teele Prints
17. Kärt Põldme
18. Kristina Pärtel
19. Brit Rjabov
20. Kädli Rooste
21. Heleri Rätsep - kiituskiri
“Väga heade tulemuste eest füüsikas, tööõpetuses”.
22. Anniriin Salutee
23. Margus Sikk
24. Enriko Stein - kiituskiri
“Väga heade tulemuste eest tööõpetuses”
25. Jaanus Tammeoru
26. Taavi Teetamm
27. Mikk Tikerpuu
28. Gert Vatt
- kiituskiri
“Väga heade tulemuste eest geograafias”
29. Marie Vinter - kiituskiri “Väga heade tulemuste
eest inglise keeles, eesti keeles, füüsikas,
tööõpetuses”.
30. Herkki Väljamäe

ja selliseid heatahtlikke õpilasi nii üksteise,
õpetajate kui kooli suhtes. Hästi mõistlikud,
ei inglikesed, aga väga täpsed, korrektsed.
Nad saavad endaga suurepäraselt
hakkama.
Kirsti Kadakas läheb 9b klassiga edasi,
sest sellest klassist jätkab Sauel 26 õpilast.
Hästi õpihimuline klass – kuigi oli ainult üks
puhas viieline, oli 17 nelja-viielist, osadel
vaid üks neli. Väga aktiivselt võtsid osa
kooli üritustest, iseseisvad.
Endla Lindmäe sõnul oli 9a klassis palju
häid õpilasi, kiituskirja küll keegi kahjuks
ei saanud. Vabariiklikel joonistusvõistlustel
esinesid hästi õed Ingrid-Silvia ja Rita-Livia
Eriksonid.

Õpilaste anded on mitmekülgsed – 9c
klassi Enriko Stein tööõpetuses, ehitas ise
endale mootorratta, Karl Kanter on läbini
muusik.
Selle aasta põhikooli lend on üks
aegade tugevamaid. Eriti tuntav oli
vanemate tugi, tahaks, et tuleviku
klassidel oleks samasugune. Samuti on
iga kool oma direktori nägu. Saue
Gümnaasiumi direktori Jaan Palumetsa
filosoofiline lähenemislaad, arukas ja
rahulik asjaajamisstiil aitavad nii
õpetajaid, õpilasi ja kui ka
lapsevanemaid. Selline oli klassijuhatajate ühine kokkuvõte.
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SAUE GÜMNAASIUM

Gümnaasiumi lõpetajad XII A klass: Marju Alber, Liina End, Katre Floren, Priit Haljaste, Taavi Kala, Keit Kasari, Ott Kohari, Marilin
Kongo, Katrin Kvade, Marit Malm, Lauri Malsroos, Jaana Metsamaa, Ramon Nahkur, Agata Norkroos, Indrek Nuuma, Oliver Paadik,
Karl Pahla, Kaspar Pahla, Karel Pajus, Raivo Pilder, Maria Plees, Kati Prill, Marilys Pruul, Priit Saade, Siim Salme, Andres Sikk, Rene
Sildvee, Marlys Sprenk, Katrin Tammar, Jan Tolokonnikov, Raul Uusmägi, Anell Veskimeister

XIIa klassijuhataja
Maire Rabinovitsh.
Ma olin selle klassi juhataja juba üheksandas ja
läksin koos nendega edasi ka günaasiumi osas.
Kümnendas tuli uusi õpilasi maakoolidest, aga
õppeaasta lõpuks olid nad kollektiiviks kodunenud.
Me tegime palju klassiõhtuid ja uued õpilased ei
hoidnud kõrvale. Rõõmu teeb see, et kui me
alustasime 34 õpilasega, siis 34 õpilasega me ka
lõpetame. Kaks läksid küll kümnenda klassi lõpus
teistesse koolidesse. Meil on toredalt – 17 poissi
ja 17 tüdrukut. Väga töökas, õpihimuline,
pühendunud klass. Väga toredad vanemad,
jõulupeod on olnud igal aastal ühe õpilase kodus,
klassiüritusteks valmistatakse toitu – ma olen alati
saanud igas asjas toetuda vanematele. Meil on üks
kuld, üks hõbe, 6 nelja-viielist. Kuid pole vaheseina
õpilaste vahel – kes parem, kes halvem, alati on
nad ise hoolitsenud ja aidanud, et kõik oleksid
õppimises tasemel.
Lõpetuseks tahan XIIa klassi õpilastele öelda –
klassikaaslastena jääte kummaliseks seltskonnaks
seeläbi, et olete oma nooruse kõige
muljeterohkema aastakümne lõpusõrmuse väge
tundes päevast päeva ühes ja samas klassiruumis
teadmisi omandades saavutanud üksteise suhtes
läheduse, mis kõigi hilisemate võõrdumiste kiuste

püsib ühiste aastate kogemustes pudenematult ja
segamatult noor.

KULDMEDAL
Riin Tamme XII A
Kool läbi, kuldmedal taskus. Kas tunne on
sama kui olümpiavõitjal?
R.T.: Ma ei tea, pole olümpiat võitnud, kuid
arvan, et midagi taolist. Väga hea tunne !
Ma usun – see, et meil on ainult üks kuldmedal,
näitab Saue Gümnaasiumi kõrgeid kriteeriume.
Meie õpilased on kõik targad, ka medalinominente oli rohkem, kui neid lõpuks tuli.
Alustada tuleb kohe esimesest klassist, kuigi
ma tean ka neid, kes tõsiselt pingutama
hakkasid alles gümnaasiumis. Tahan edasi
minna Tartu Ülikooli ökoloogiat õppima.
Vähesel vabal ajal tegelesin showtantsuga
grupis Lainela, mulle meeldib lugeda ja
joonistada.

Ärgem siis võõrandugem riburadapidi
lahkudes!

