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KUI LÄHEME VALIMISKASTIDE
JUURDE JA TEEME OTSUSE,
EI SEISA ME KÕRVAL, VAID
OLEME OSALISED EESTI
TULEVIKU KUJUNDAMISEL !
Hääletada saab Saue Gümnaasiumis (Nurmesalu 9)
kella 9.00 kuni kella 20.00.
Valija, kes terviseseisundi tõttu ei saa hääletada elukohajärgse
valimisjaoskonna hääletusruumis, taotleb kodus hääletamist.
Kodus hääletamine korraldatakse ainult valimispäeval,
selleks tuleb valijal esitada Saue Linnavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 16.00-ni
kirjalik taotlus.
Jaoskonnakomisjon asub valimiste päeval Saue Gümnaasiumis
(info telefonil 67 09 234, 52 21 430)
MAIE MATSISELTS
jaoskonnakomisjoni esimees
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24. VEEBRUARIL
TÄHISTATI SAUEL
EESTI VABARIIGI
89. SÜNNIPÄEVA
Sauel on traditsiooniks saanud
koguneda meie riigi sünnipäeval Saue
Kristliku Vabakiriku juures asuva
mälestuskivi ümber ja avaldada
austust Eesti Vabariigi eest
langenutele. Nii ka tänavusel külmal
talvepäeval. Keskpäeval rivistus
mälestuskivi juurde Kaitseliidu
auvahtkond. Elust ja inimesest
mõtiskleva kõne järel asetas volikogu
esimees Orm Valtson Saue linna
austuse märgiks mälestuskivi alusele
pärja. Kaunite sõnadega tänasid meie
vabaduse eest langenuid Vabakiriku

pastor Vahur Utno ja Luteri kiriku
õpetaja Urmas Viilma, kes tuletasid
kohalolijatele meelde olemise ajatust.
Härda hetke lõpetas ühiselt loetud palve.
Süüdati küünlad.
Järgnes Eesti Vabariigi 89. sünnipäeva
jumalateenistus
Saue Kristlikus Vabakirikus.

23. veebruaril
tähistati
Eesti Vabariigi
sünnipäeva lasteaias
MIDRIMAA

4. MÄRTSI RIIGIKOGU VALIMISTEL KANDIDEERIVAD KA 3 SAUE LINNAKODANIKKU

Saue Linnavolikogu esimees ORM VALTSON –
Reformierakonna nimekirjas Nr. 374
Saue Linnavolikogu aseesimees URMAS VIILMA –
Isamaa ja ResPublika Liidu nimekirjas Nr. 521
Saue Linnavolikogu liige HENN PÕLLUAAS – Iseseisvuspartei nimekirjas
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Tegus veebruar Saue lasteaias Midrimaa
SAUE LASTEAED MIDRIMAA ON
EESTI LASTERIKKAIM LASTEAED.
Kõiki paralleelrühmi on lasteaias kolm.
Lastel on vahva kohtuda teiste omavanustega, ühiselt laulda ja tantsida.
ANDRA SALUTEE
Midrimaa juhataja asetäitja
õppe- ja kasvatustöö alal.

20. veebruaril peeti lasteaias vastlapäeva.
Lapsed kogunesid vanuserühmade kaupa
saali. Muusikaõpetajad Reet Jürgens ja
Elleriin Lepiste olid ette valmistanud toreda
programmi. Lapsed laulsid lumest,
kelgutamisest ja suusatamisest. Laste
tantsimist saatis improviseeritud kapell, kus
mängisid õpetajad Reet Jürgens, Lya-Renate
Uuvits, Elleriin Lepiste, Kerli Mitt ja
külalisena Aili Palm. Lastele tutvustati pille
ükshaaval ja seejärel said lapsed kuulata,
kuidas pillid kokku kõlavad. Laste hinnang
toimuvale oli “Lahe!”. Sügava mulje jättis
lastele kontrabass, mille kohta arvati, et
tegemist on hiiglase viiuliga ja mille häält
võrreldi maavärisemisega. Akordioni ja
kitarri tundsid lapsed paremini. Kui
tutvustati viiulit ja räägiti Aili Palmi pilli
vanusest - üle saja aasta - siis arvasid
viieaastased lapsed, et ilmselt elasid sel ajal
Maal veel dinosaurused.

Ettevõtmise lõpuks said lapsed ise
pillimängu proovida.
22. veebruaril käisid lasteaia vanemate
rühmade lapsed Mustamäe nõlvadel vastlaliugu laskmas. Võimlemisõpetajad Ly-Miett
Lõoke ja Terje Toomingas korraldavad
väljasõitu juba teist aastat ja sellest on
kujunemas oodatud traditsioon. Lapsi
sõidutama tulnud buss sai lapsi täis ja
pagasiruum pakatas kaasavõetud kelkudest.
Möödudes kurikuulsast Vanaka mäest
nauditi ilusat vaadet Tallinnale.

Ühise arutluse tulemusena jõuti selgusele, et
sellest mäest allasõitmine ei ole hea mõte.
Lastele kelgutamiseks sobivad laugeid nõlvu
leiti piisavalt.
Lapsed lippasid mäest üles-alla,
õpetajad jälgisid laste tegutsemist
ja püüdsid mitte kelgu alla jääda.
Ruumi oli palju, päikest ja
lumesära samuti ning kõigil oli
väga lõbus. Elevust tekitas ühine
kuuma tee joomine - laste arvates
maitses tee õues palju paremini
kui lasteaias. Tagasisõiduks bussi
ronides olid laste jalad sajakordsest mäest ülesvudimisest
päris väsinud.

Lapsed näitasid meelsasti oma teadmisi
Eesti riigist. Teati lipuvär ve ja nende
tähendust, tunti rahvuslille, rahvuslindu ja
tähelepanelikumad oskasid nimetada ka
rahvuskala. Lapsed olid pidulikud ja uhked
oma põskedele maalitud trikolooride ja
omavalmistatud lipukestega. Ühiselt kuulati
hümni ja lapsed proovisid kaasa laulda.
Lapsed laulsid kodust ja isamaast. Seekordse
üllatusena esitasid lasteaia töötajad lastele
Kodu laulu. Aktuse lõppedes sai iga
lasterühm sünnipäevakringli.
12.- 23. veebruarini osalesid
Saue Lasteaia kolm koolieelikute
rühma toredas liiklusteemalises
projektis. Midrimaal on tänu
Leena Pukk´ile tihedad sidemed
politseiga. Politseiteema huvitab
lapsi ja Leena oskab oma tööst
sõbralikult ja lastepäraselt rääkida. Seekordne projekt Mina
oskan keskendus lastele õige
liikluskäitumise tutvustamisele.
Politseinikud Leena Pukk ja
Helen Saliste selgitasid lastele
liiklusega seotud ohtusid. Kahe
nädala jooksul toimusid erinevad
liiklusteemalised ettevõtmised. Ühiselt
joonistati, mängiti ja vaadati õppefilme.
Vahvaks finaaliks sai õppekäik politseimajja,
mis meeldis väga nii lastele kui ka õpetajatele.

23. veebruaril tähistati
Eesti Vabariigi
aastapäeva.
Taas kogunesid lapsed
pidulikuks aktuseks saali vanuserühmade
kaupa. Lasteaia juhataja Anne Teetamm
tervitas Midrimaa peret riigi aastapäeva
puhul ja soovis kõigile palju õnne. Lastele
meeldis mõte, et nii nagu igal lapsel, nii on
ka riigil oma sünnipäev ja kasvades saab ka
riik targemaks ja tugevamaks.

Politseimajas oli üles pandud laste
joonistuste näitus. Samuti said lapsed
tutvuda politsei igapäevatööga.
Osavõtt sellisest projektist ja meeldiv
koostöö politseiga on suureks toeks
Saue laste käitumise edasises kujunemises.
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EESTI VABARIIGI 89. SÜNNIPÄEVA
PIDULIK KONTSERT – AKTUS
SAUE GÜMNAASIUMI AULAS
23. veebruaril kogunesid sauelased teatudtuntus kohas. Koolimaja saal oli pidupäevane,
saali tagaosas ootas kohvilaud. Kell 18.00
sammus saali Saue Poistekoor. Rahvas tõusis
püsti ja koos lauldi meie riigi hümni.
PEETER EELSAARE

Piduliku kontsert-aktuse juhi rollis oli
abilinnapea Rafael Amos, kes lausus
sissejuhatavad sõnad. Siis tuli Poistekoori ette
peadirigent Elviira Alamaa ja poisid laulsid
kolm laulu. Oma päevakohast esinemist alustas
Linnavolikogu esimees Orm Valtson Eesti
Vabariigi Põhiseaduse tsiteerimisga:
“Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes
kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud
Eesti rahva riikliku enesemääramise
kustutamatul õigusel ja väljakuulutatud 1918.
aasta 24. veebruaril, mis rajatud vabadusele,
õigusele ja õiglusele, mis on kaitseks sisemisele
ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja
tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus
ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse
ja kultuuri säilimise läbi aegade”.
Ja jätkas: “Sellesse lausesse on kätketud meie
riigi sünd, olemus ja eesmärk. See lause annab
meile selged sihid, mille nimel elada, töötada,
kasvatada lapsi ja hoolitseda oma riigi
eest.Täna elame ajal, kus meie riigijuhid
kinnitavad, et mitte kunagi varem pole Eestil
ja tema elanikel olnud nii häid aegu kui praegu.
Kuid head ajad ei sünni iseenesest. Selle nimel
on mitmed põlvkonnad teinud palehigis tööd,
et need head ajad saabuksid.”
Oma esinemise lõpetas Orm Valtson President
Lennart Meri sõnadega “ Tulevik, nagu alati,
sõltub Teie tahtest, armsad kaasmaalased.
Seepärast soovingi Teile kõigile tugevat tahet
ja palju õnne meie isamaa sünnipäevaks.”
Seejärel esines linnapea Ero Liivik. Ühe linna
tegevjuhile kohaselt oli tema sõnavõtt Eestimaa
hetkeolukorda analüüsiv ja kohati kriitilinegi.

Väljavõtteid tema kõnest.
“Taasiseseisvumisest tänaseni on sajad
tuhanded eesti inimesed oma igapäevase tööga
ehitanud Eesti riiki. Paljuga võime rahul olla,
aga alati on elus ka sellist, millega rahul olla
ei tahaks, või mille pärast on piinlik ja
ebamugav.
Näiteks käesoleval nädalal avalikustati
Ühiskondliku Leppe sihtasutuse poolt
koostatud Eesti inimarengu aruanne 2006. Kui
võtame aruande kätte, siis ei ole Eesti kohta
avanev pilt just meeliülendav. Toon välja
tõsisemad rõhuasetused: meie majandusareng
on küll jõuline, kuid paljudes muudes
valdkondades jääme Euroopa keskmisest
tublisti maha. Näiteks meie meeste oodatav
keskmine eluiga on tublisti madalam, kui
Euroopa meestel tavaliselt, sugudevaheline
ebavõrdsus on seevastu tähelepanuväärselt
kõrge, inimeste sissetulekud on väga
ebavõrdsed, HIV viirusega nakatunute protsent
elanikkonnast on Euroopa Liidu kõrgeim,
multikultuursus on eestlastele võõras nähtus me ei salli teisest rahvusest, teistsuguse
usutunnistuse ja nahavärviga inimesi; /-/
Aruande koostajad jõuavad järelduseni: Eesti
on jõudnud arengufaasi, kus edasine kiire
majanduskasv ei saa toimuda sotsiaalse arengu
arvelt, vaid neid valdkondi tuleb jätkata koos.
See on justkui avalik küsimus Eesti ühiskonnale
– kas tahame riiki, mille kodanike taskud on
küll täis raha, kuid hinges pettumus, viha ja
sallimatus ?

Anu Mäeorg - Saue linnakodanike kauaaegse
teenindamise eest tervishoiu vallas.
Anna Hõbesalu - Saue linna kõige nooremate
kodanike eest hoolitsemisel.
Maili Katsalainen - Saue linna kõige
nooremate elanike eest hoolitsemisel.
Kalev Israel - Saue linna kultuuri edendamise
eest.
Odamus Enla - Saue Gümnaasiumi õpilaste
silmapaistvatele sportlikele tulemustele
juhendamise eest.
Pilve Valdo - Saue Gümnaasiumi õpilaste
silmapaistvatele sportlikele tulemustele
juhendamise eest.
Lumiste Heiti - Saue Gümnaasiumi õpilaste
silmapaistvatele sportlikele tulemustele
juhendamise eest.
Lemnits Ann - Saue Gümnaasiumi õpilaste
silmapaistvatele sportlikele tulemustele
juhendamise eest.
MTÜ Saue Võrkpalliklubi - Silmapaistvate
tulemuste eest Saue linna esindades.

Kui teame, mida peame muutma, siis kas ka
teeksime seda ? Kas ka oskame seda teha ?
Ma usun, et Eestil on lootust. Usun, et eesti
inimestes elab niipalju inimlikkust, et muuta
oma elukeskkond turvalisemaks, paremaks.
Soovin selleks jõudu meile kõigile!”
Saue linna pidulikel kogunemistel on saanud
tavaks austada silmapaistnud inimesi ja asutusi
Tänukirjaga. Seekord oli autasustatuid üheksa.

Saue
linna
kultuurielus ei ole
sebimist
ega
tõmblemist. Kui see
kultuurielu pole just
nii mastaapne ega
vilgas kui riigi
suuremates linnades,
on ta see-eest kõrge
tasemega
ja
p ro f e s s i o n a a l s e l t
korraldatud. Sauele
esinema kutsutakse
vaid oma ala meistreid. Seekordne peaesineja
oli Estonia Seltsi Segakoor. Juhatas Heli
Jürgenson, klaveril Saue Muusikakooli õpetaja
Gerli Kirikal. Eestimaa üks paremaid
segakoore oli valinud sellised Eesti heliloojate
koorilaulud, mis lisasid pidulikule sündmusele
kohast emotsionaalsust ja sära. Lauljate
hääled kõlasid sedavõrd puhtalt ja kaunilt, et
jäi üle vaid ohata – milline vapustav
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muusikaline instrument on inimhääl.
Kontsert-aktuse piduliku osa lõpetuseks laulsid Saue Poistekoor ja Estonia Seltsi Segakoor koos kaks laulu - R. Eespere “Ärkamise aeg” ja
K. Hunt “Üksteist peab hoidma”. Noored laulupoisid näitasid siin oma
taset – Saue Muusikakooli juures tegutsev Saue Poistekoor oli
koosmusitseerimisel tunnustatud segakoorile vääriline partner.
Siis paluti kokkutulnud kohvilaudade juurde ja algas tavaline, kuid päeva
pidulikkust arvestav omavahel hästi tuttavate sauelaste jutuajamine.
Lehetoimetaja kasutas võimalust ja läks tänama eelmises Saue Sõnas
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lähevad, kes siis mäletab?
Muu jutu vahel tilgutas
kõnealuse artikli autor
lehetoimetaja pidupäevasesse
meepotti ka tõrvatilga –
käsikirjast
arvutisse
kirjutamisel
olin
Teise
Maailmasõja
alguskuu
septembri muutnud augustiks.
Palusin proua Silva Mägi mind
vabandada ja palun siinkohal
sedasama teha ka Saue Sõna
lugejatel.
Kohvijoomine, tordisöömine ja elav keskustelu jätkus veel pikka aega.
Lahkudes poetas meile kõigile tuntud Harald Matvei vaid ühe täitmata
jäänud soovi – Tantsu oleks ka tahtnud lüüa!

avaldatud Eesti Vabariigi algusaastatel toimunut ja ka isiklikke mälestusi
kenasti kirjeldanud artikli autorit Silvia Mägi. Proua Silvia oli
pidupäevaselt elevil ja sedavõrd nooruslik, et tahtmatult tekkis küsimus
– kuidas ta saab seda kõike ise läbi elanud olla? Särtsaka vanaproua
jutu iva oli aga meile kõigile oluline – selliseid kirjatükke peaksid kõik
vanemad inimesed kirjutama. Ja usinasti. Sest kui nemad igavikku

Lasteaia hoolekogu kiikas tulevikku
Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu
arutas viimasel koosolekul tulevikku
suunatud arenguküsimusi.
Linnavalitsuse poole otsustati pöörduda
kahes küsimuses.

arvestada vanemate sooviga. Juhul kui
linnavõim laste ja nende vanemate
vajadustega arvestab, on võimalik
nimetatud rühmade lahtiolekuaja
pikendamine juba alates aprillist.
Siinkohal tänan kõiki asjast huvitatuid, kes
KALEV LILLO
minu kuu aega tagasi Saue Sõnas
Hoolekogu esimees
avaldatud üleskutsele reageerisid ja
arvamust avaldasid. Teie mõtted olid meile
Aiarühmad peavad olema avatud kella toeks.
seitsmeni
Üksmeelse arutelu tulemusena jõudis Töötasud lasteaias vajavad
hoolekogu järeldusele, et aiarühmad korrigeerimist
peaksid avatud olema õhtuti kella 19ni. Tõsiseim arutelu hoolekogus toimus
Lapsevanemad soovivad, et lasteaia lasteaia töötajate palgakorralduse üle.
lahtiolekuaega pikendataks kokku viies Meenutati aegu, mil Saue lasteaia töötajate
rühmas: Mõmmi, Puhh ja Sõbrad, Sipsik, palgad olid Harjumaal esirinnas. Tänaseks
Lotte ning Pokud.
on olukord muutunud.
Muumipere rühma vanemad on nende Riik on seaduse tasemel võrdsustanud
esindaja sõnul rahul praeguse lasteaia õpetajad koolis töötavate
töökorraldusega.
pedagoogidega, jättes lasteaia õpetajate
Eeldatav lisakulu selle lastevanemate soovi palgakorralduse küsimused omavalitsuse
täitmiseks on 130 tuhat krooni aastas. õlule. Saue linnavõim peab ise seadma
Hoolekogu pöördus linnavalitsuse poole prioriteedid ja leidma oma eelarvest
palvega leida vajaminev raha ning vahendid, et maksta lasteaia töötajatele

konkurentsivõimelist tasu. Ümbritsevad
omavalitsused, nagu näiteks Tallinna linn
ja Harku vald, pakuvad täna
lasteaednikele paremaid palgatingimusi
kui Saue linn.
Hoolekogu
on
seisukohal,
et
professionaalse personali tagamiseks tuleb
ka Saue linnal lähtuda meid ümbritsevast
palgapoliitikast. Vastasel juhul tuleb
hakata rühmi sulgema või leppima
alushariduse taseme langusega, mis võib
olla tingitud õpetajate siirdumisest
teistesse lasteasutustesse.
Me ei saa sellise võimaliku negatiivse
arengustsenaariumiga
nõustuda.
Midrimaa hoolekogu jäi seisukohale, et
Saue linna pedagoogide töö tasustamise
põhimõtted peavad olema ühtsed ning
toetama linna mainet atraktiivse
tööandjana, mis aitab motiveerida kõrge
tasemega pedagooge ja teisi töötajaid.
Ka see seisukoht edastati hoolekogu poolt
linnavõimudele analüüsimiseks ja
otsustamiseks.
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Päevakeskuse Sõbrapäev
Päevakeskus korraldas kaks ilusat
päeva Saue psüühilise erivajadusega
inimes-tele. Esimene neist toimus 14.
veebruaril Kernus. Kohal olid Saku Valla
Päeva-keskuse, Keila Sotsiaalkeskuse,
Kernu Hooldekodu ja meie Päevakeskuse erivajadusega inimesed.

Üheskoos tähistati nii sõbrapäeva kui
saabuvat vastlapäeva. Süütasime suure lõkke,
et külm nina ei näpistaks - kuigi tublimad
rühkisid pidevalt mäest üles ja ikka kelguga
alla. Prooviti ka suurt kelguketti teha, mis
eriti hästi ei õnnestunud, kuid nalja sai seeeest kõvasti. Oli ka neid, kes soome kelguga
liuglesid ning neid, kes vaid hobureega
huvisõitu tegid. Võimalik oli kätt proovida
lume peale vär videga komponeerides,

21.veebruaril toimus
Saue Päevakeskuses
kaunis JAAPANI
pärastlõuna.

jäädvustades oma nägemust kohtumisest.
Kuna oli kräbe külm, siis teise poole päevast
veetsime siseruumides, kus pakuti
hernesuppi, kukleid ja sooja
teed. Kõikidel osalejatel olid
eelnevalt valmistatud väikesed
meened sõpradele, mida siis
soojas toas üksteisega
vahetati.
Hästi toredaks üllatuseks oli
suur hulk vastlavurre. Neid
õpiti vuristama ja üheskoos ka
vurritati nii, et paelad kippusid
katkema. Tore, et meil on palju
sõpru ja tore on üheskoos
midagi ette võtta!
Teine tore päev oli
22. veebruar - seekord küll
Saue linnas elavad pr. Dagi Hamaya ja hr.
Kazumi Hamaya juba aastaid. Perekond
Hamaya‘le meeldib Saue linn väga ja nad on
rahul sellega, et on sattunud elama just siia.
Sellel veebruaripäeval tutvustas perekond
Hamaya meile lihtsamaid jaapani kombeid
ja tavasid. Taustaks mängis jaapani muusika.
Proua ja härra Hamaya olid valmistanud
maitsva sushitordi, mida küll ei meisterdatud
kohapeal, kuid meile kõigile tehti selgeks,
millest tort koosneb. Degusteerimine toimus
juba üheskoos.
Samuti oli kohalviibijatel võimalus
näha, kuidas ja millest härra Kazumi
valmistab ehtsat
jaapani sushit.
Toidud ser veeriti
jaapanipäraselt ning
kogu tegevuse vältel
tutvustati külastajatele, millised tavad
kuuluvad
toidu
valmistamise ja toidu
söömise juurde

ilma sõpradeta - kui mõõdetud sai meie oma
inimeste pikem liug. Nalja, naeru ja katkisi
põlvi saime ka. Suur kelgusõit toimus
kohaliku terviseraja kelgumäel. Seal saab küll
suurepärase kelgusõidu teha, aga ohtlikuks
muudavad sõidu kaks mändi mäe all, millest
tuleb osata mööda laveerida. Närvikõdi
missugune, aga ohtlik lausa! See päev lõppes
samuti tubasena Päevakeskuse töö- ja
õppetubades. Siin soojendasime käsi-jalgu,
jõime teed ja sõime kukleid.
Kõigil oli tuju hea, hoolimata
väiksematest muhkudest!

Meie inimestele meeldis see pärastlõuna
väga, esitati palju küsimusi ja saadi kõigile
küsimustele ka vastused.
Proua Dagi ja härra Kazumi tekitasid
õhkkonna, kus koosviibiv seltskond tundis
end mõneks tunniks lausa Jaapanis olevat.
See oli ainulaadne kogemus, mis meile osaks
sai, kes me Jaapanis pole käinud.
Täname Teid pr. Dagi Hamaya ja
hr. Kazumi Hamaya!
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1921. AASTAL ASUTATi
SAUE KOOL – VALGE
MAJA
Paneme oma vana ja
armsa koolimaja seinale
mälestusplaadi!
Kutsume kõiki
kooliõdesid-vendi
mõtlema plaadi kavandi
peale.
Plaadi kujunduse ja
teksti kavandi esitamise
tähtaeg on
15. aprill 2007
Sellise teate saatis Saue Sõna toimetusele
Anne Liivik. Palus kõigil kooliõdedelvendadel mõtlema hakata. Saue vallavanem
Mati Tartu selle idee läinud aastal toimunud
kokkutulekul välja ütles ja on kinnitanud kui kavand olemas, siis plaat ka valmis
tehakse ja koolimaja seinale pannakse!
Rohkem infot saab Anne Liiviku käest
Tel: 56 47 16 33

e-post: anneliivik@email.ee
Anne Liiviku elktronposti aadressile saab
saata ka kavandid.
Kui plaat valmis ja seina peale pannakse,
on kõigil jälle suurepärane põhjus kokku tulla
ning üks mõnus piknik korraldada!

ARVO ERMOSE
FOTONÄITUS
KODUAIA LILLED
Mõeldes selletalvisele hallile jaanuarile,
tekkis mõte vastukaaluks talvisele
pimedusele ja külmale teha näitus millestki
värviküllalisemast ja rõõmsamast. Kuna olin
eelmisel suvel pildistanud oma aias lilli, siis
ei olnud kahtlust, et just lilled sobivad

peletamaks põhjamaist kaamost. Eriti
meeldib mulle pildistada lilli lähivõtetena, see
annab edasi nende isikupära ja kogu
värvikirevust.

Loodan, et Saue Raamatukogus üleval olev
näitus pakub ehk igaühele midagi.
ARVO ERMOS

8

/SAUE SÕNA/

UUDISED

3. märts 2007

25 AASTAGA EUROOPA TERVEMATE HULKA !
Kui sissetulekutelt ühe inimese
kohta on Eesti oma esimese
eesmärgi Euroopas – Portugali –
kätte saanud ja möödunudki, siis
keskmise vanuse, rahva püsimajäämise kohalt olulisemagi näitaja
osas edestame Euroopa Liidus vaid
lõunanaabreid lätlasi.
KRISTO AUSMEES
Tartu Ülikooli Kliinikumi
Androloogiakeskus
Täna on Eesti inimeste keskmine
eluiga võrreldes arenenud riikidega
madal. Nii meestel kui naistel.
Mustemate prognooside kohaselt elab
aastaks 2050 Eestis praeguste
tendentside jätkudes ainult 800 000
inimest. Kas ka tegelikkus selline on,
sõltub ainult meist endist.
Kui naiste hulgas jääme keskmise
eluea poolest Euroopast maha 4
aastat, siis meeste hulgas on vahe üle
kahe korra suurem, ligi 10 aastat. Hiljuti
avaldatud Eesti inimarengu aruanne
2006 tõi eesti meeste lühikese eluea
välja kui meie riikluse ühe suurema
riskiteguri.
Mis võiks olla põhjuseks, et eesti
mehed nii vähe elavad?
Vähene teadlikkus, hirm oma
murest arstile rääkida, mõnuainete
liigtarbimine
või
meie
liialt
materiaalsetele väärtustele suunatud
ühiskond?
Tõenäoliselt kõik neli, kuid eelmise
aasta sügisel korraldatud üleriigiline
eesnäärme vähi teavitusnädal näitas,
et üheks suurimaks probleemiks on
vähene avalik teavitustöö. Üleriigilise
meediakampaania võimu ja tugevust
näitab fakt, et meestearstide vastuvõtu
järjekorrad löödi sassi mitmeks kuuks
ja praegugi on vastuvõtule saamisega
probleeme. Pole vajalik, et inimesi
teavitatakse pidevalt kasvajaohust,
kuid informatsioon tervislike eluviiside
ja tervise kohta peaks kindlasti olema
üks osa riiklikust tervisepoliitikast.
Internetist leiab abi
Üheks uueks võimaluseks, kuidas

kiiresti oma tervise kohta rohkem
teavet saada, on võimalus külastada
tervisele suunatud internetiportaale.
Juba mõnda aega tegutsevad
portaalid
erektsioon.ee
ja
eesnaare.ee, hiljuti avatud viljatus.ee
on abiks nii meestele kui naistele.
Kõikidelt nendelt lehtedelt võib leida
vajalikku informatsiooni tervisega
seonduva kohta. Häbenejate ja
virtuaalelu elavate inimeste jaoks on
see üks võimalus saada esmast teavet
oma tervisega seotud küsimustele.
Internetis läbi viidud anonüümse
küsitluse alusel pole 60% Eesti
meestest oma terviseprobleemidega
arsti poole pöördunud. Probleemi
eitamine toob kaasa peresuhete
halvenemise, tülid töökaaslastega ja
negatiivse hoiaku kogu ühiskonna
suhtes. See omakorda tekitab
tervishäireid ja stressi.
Paljude teiste uuringu põhjal võib
öelda, et mehed jõuavad oma
hädadega arsti juurde alles paari
aastase kannatamise järel. Samas on
selge, et haiguse varases staadiumis
on ravi tulemused paremad, mitu
aastat kestnud haiguse puhul muutub
ravi aga järjest keerukamaks ja
vähemtõhusaks. Eesti mees käib arsti
juures keskmiselt 1,4 korda vähem, kui
tema tütar, naine või ema. Interneti
terviselehed soovivad anda oma
panuse, et see vahe tulevikus
väheneks.
Sisu või kest?
Eesti mehe tervise kõige suuremad
vaenlased on alkohol, tubakas ning
ületöötamisest tingitud stress ja
energia defitsiit. Enamasti kõik kolm
koos.
Uuringute põhjal esineb Eestis pea
igal kümnendal inimesel probleeme
alkoholiga. Arvestades, et igaüks neist
umbes 150 000st puutub igapäevaselt
kokku vähemalt kolme inimesega,
tähendab see, et alkohol tekitab
probleeme pooltele eestimaalastele –
olgu iseenda või lähedaste kaudu.
Riigikogu valimistega seoses
lootsin,
et
valimisdebattides
keskendutakse sel korral rohkem ka
rahva tervisenäitajatele, selle

põhjustele ja tagajärgedele. Kasvõi
teemal: kumb on tervisele olulisem, kas
läbida suuskadel kuninglik Vasaloppet
või sättida ennast olümpiavõitjatega
ühisele pildile. Ehk kumb on tähtsam
– väline või sisuline pool?
Debatti terviseteemadel ei tekkinud
ja ega niipea tekigi. Otsused, mida
seaduseandja vastu peaks võtma, on
karmid ja täna ei julge ükski
pragmaatiline riigimees seda välja
öelda.
Uuringutega on selgitatud, et
alkoholist ja tubakast Eesti
ühiskonnnnale tekitatud kahjud on
rahalises väljenduses ligi 5 korda
suuremad kui maksulaekumistest
saadav tulu. Eelmise aasta alkoholi ja
tubaka aktsiisi laekumine riigieelarvasse oli 3,2 miljardit krooni,
kaudne kahju seega ligi 16 miljardit,
neljandik kogu riigieelarve mahust.
Alkoholile karmid piirangud?
Kuigi kogu maailmas on WHO
hinnangul alkohol terviserikete
tekitajate hulgas kolmandal kohal, on
alkoholipoliitika tänase ja lähituleviku
Eesti ühiskonna kõige laiaulatuslikumalt tervist ja heaolu kahandav tegur.
Alkoholi arvele saab kirjutada suurema
osa meie keskel aset leidvatest
vigastustest ja mürgistustest.
Skandinaavia riigid tegid otsuse
”riigialko” kasuks ligi veerand sajandit
tagasi, ka nendes riikides oli tollal
alkoholi tarbimine kõrge ning hakkas
kahjustama ühiskonna toimimist. Võeti
vastu otsus alkoholimüügi riigistamise
kohta ja täna me teame, kui hästi see
on mõjunud majandusele ja üldisele
heaolule meie lähinaabrite juures.
Fakt, et Euroopa ühes edukamas riigis
Norras on ühe inimese kohta ligi 40
korda vähem alkoholipoode kui Eestis,
on niivõrd kujukas, et kommentaare ei
vajagi.
Eeldused selleks, et viia Eesti
inimeste keskmine eluiga Euroopa
tasemele, on kinni meie enda
inimeste käitumises ja teadlikkuses.
Et riskikäitumist vähendada, peab
tõhustama ka riiklikku tervisepoliitikat.
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UUED VÕIMALUSED JA VAHENDID
TERVISESPORDI HARRASTAMISEKS
Istume volikogu esimehe Orm
Valtsoniga Linnavalitsuses ja tulenevalt
eelmise lehekülje artiklist mõtiskleme
eestlase tervise ja tervisespordi üle. Oleme
Saue Sõnas kirjutanud Orm Valtsoni
suvistest toimetamistest purjelauaga, nüüd
on tal meile uus ja huvitav sõnum – kuigi
talvel purjega merele ei saa, võib seda
edukalt teha ka lumel ja jääl.
PEETER EELSAARE

Orm Valtson: Maailmas on palju huvitavaid
spordialasid. Paljud on kindlasti kuulnud,
mõned kindlasti ka proovinud purjelauasporti.
Kuid Eestis ei saa selle alaga aastaringselt
tegeleda. Juba 1975. aastal hakkasid eestlasedentusiastid uurima võimalust sõita purjelaua
purjega ka talvel. Sündis selline talvine
spordivahend nagu purisuusk, mida edasi
arendati ja jõuti purikelkudeni. Hakati
korraldama võistlusi. Eelmisel nädalal toimus
Eestis, Haapsalus, juba neljandat korda

purisuusatamise
MM,
mis
kandis
järjekorranumbrit 27.
Ise olen tegelenud selle talvise alaga viis-kuus
aastat, seepärast aitasin neid võistlusi ka
korraldada – alates kohavalikust ja sponsorite
otsimisest. Võistlused viisime läbi, õnnestus
korraldada kaheksa võistlussõitu. Oli ka
tuulevaikust, kuid kahel võistluspäevadel olid

Haapsalu lahel head
tuuled, mis hoidsid
kiirused mõistlikes
piires.
Võistlused
viiakse läbi purjetamisreeglite järgi, kolmes
klassis – puri-suusaklass, puri-tiivaklass ja
veolohed. Kasutada
võib suuski, uisukelke,
slaalomi-suuski, uiske
ja lumelaudu. Minu
armastus on purisuusad.
Võistlustele tuli üle
kuuekümne osavõtja
Eestist, Lätist, Venemaalt,
Soomest,
Kanadast, Poolast,
Prantsusmaalt ja Itaaliast. Ettearvatult läks
purisuusa maa-ilmameistritiitel Poola,
veolohe tiitel Venemaale ja puritiiva tiitel
Soome. Laupäeval peeti MM-i raames ka nn
Avatud Raja Maraton. Trassi pikkus 23 km.
Seal osalesid kõik maailmameistrivõistlustest
osavõtjad, lisandusid veel Eesti esindajaid.
Võistlusmaa läbimiseks kulus parimatel 30
minutit. Osalesin ka ise maratonil ja lõpetasin
48 minutiga. Endal õnnestus maksimumkiiruseks rajal saavutada ligi 50 km/h. Seega
olid kiirused küllaltki suured. Tulemusega võis
rahule jääda – kokkuvõttes 40 koht, purisuusa
arvestuses olin 16.
P.E.: MM on kättesaadav vähestele, meie
räägime eestlase tervisest. Kuidas peale
hakata?
O.V.: See talvine ala on igati sobiv
atraktiivseks
harrastuseks
just
tervisesportlastele – edasi viib tuul, on kiirust,
jõuharjutusi purje, tiiva või veolohe
taltsutamiseks. On ka mõõdukas risk. Põnev.
Tegemist on füüsilise tegevusega – külm ei
hakka. Pigem on nahk seljas märg. Vaja läheb
purjelaua purje, kõlbavad ka vanad pikemat
sorti slaalomi-suusad. Veidi meisterdada oskav
inimene saab ühendada need vineerplaadiga,
siis puri peale ja võib sõitma
minna. Pilte, mille järgi ehitada,
leiab internetist.
Lohesuusatamisest huvitatud peaksid ühendust võtma
vahendite maaletoojatega.
Nädalavahetustel võib aga
minna Harku järve äärde ja
vaadata. Suusapurjetajad on
lahke rahvas, jagavad infot ja
annavad ka sõiduvahendeid
proovida. Oma kogemustest
võin öelda, et parim aeg

purjelauga sõitmist õppida on talv – maapind
on sile, ei kõigu. Pole merelaineid ega
keerutavat tuult. Võimatu ka vette kukkuda.
Purjetunnetuse saab kenasti kätte. Ja kui nüüd
väikese huumorivarjundiga öelda – Saue
ümbruses on talveti lumist maad küll.
P.E.: Eestisse on jõudnud ka üks uus spordiala
– maapurjetamine või purjekarting.
O.V.: Ka see on universaalne ala. Suvel on
all rattad, talvel uisud. Erinevus ülalkirjeldatutega on selles, et sõidetakse istudes.
Lõpetuseks – kui kellelgi on selliste tegevuste
vastu huvi, võib pöörduda ka minu poole. Olen
alati lahkesti valmis jagama infot.
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SAUE
HUVIKESKUSES
MÄRTSIS
2. ja 3. märtsil
Saue linna lahtised meistrivõistlused
ujumises.
Vaata juhendit www.saue.ee või
eelmisest Saue Sõnast
10. märts kell 13.00
Saue Huvikeskuse lahtine
Gomoko turniir
16. märts kell 19.00
Peoõhtu
“TANTSUGA KEVADESSE”
20. märts kell 11.00
Koolivaheaja bussiekskursioon
Tallinna Loomaaeda, kus toimub
filmiprogramm ja ekskursioon ning
pakutakse ka suppi.
Osalustasu 35 krooni.
Täpsem info ja registreerimine
tel: 65 95 009, 52 34 339
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee
22. märtsil kell 12.00
Keraamika töötuba õpilastele.
Osalemine TASUTA
23. märts kell 19.00
Lauluklubi romantiliste laulude õhtu
30. märts kell 12.00
SAUE LAULULAPS 2007 EELVOOR
Saue Naisselts korraldab
18. augustil väljasõidu
LEIGO JÄRVEMUUSIKA
KONTSERDILE
“TANGO ÖÖ”
Osalustasu 400 krooni
(sisaldab kontserdi pileti ja
bussisõidu)
Täpsem info ja
registreerimine
Huvikeskuse telefonidel
65 95 009 ja 52 34 339

HUVIKESKUSE TEATED

3. märts 2007

Saue Laululaps 2007 eelvoor 30. märtsil
Vanuserühmad: 3-4; 5-6; 7-9; 10-12; 13-15; 16-18 aastased.
Arvesse läheb laulja vanus seisuga 21. aprill 2007. a.
Seekord tuleb eelvoorus esitada vaid üks laul.
Kõik eelvoorus osalejad saavad maiustuse ja tänukirja.
Lauljaid hindab 3 liikmeline þürii.
Lõppkontserdil 1. aprillil esinevad iga vanuserühma 3 paremat poissi ja tüdrukut,
lauljaid saadab Hain Hõlpuse bänd.
Iga lõppkontserdil esineja saab kingituse.
Harjumaa laululvõistlusel 21. ja 22. aprillil Keilas esindavad
Saue linna þürii poolt valitud iga vanuserühma 2 paremat lauljat.

Palume osavõtjad registreerida hiljemalt 26. märtsiks
Saue Huvikeskuses
tel: 65 95 009, 52 34 339, e-post: sauehuvikeskus@hot.ee
LAULUVÕISTLUST SAUE LAULULAPS 2007 TOETAVAD
SAUE LINNAVALITSUS, LC SAUE JA SAUE NAISSELTS.

SIRJE LUBERG
Saue Huvikeskuse juhataja
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LINNAVALITSUS

Linnavalitsus algatas
detailplaneeringu, väljastas
ehitusload, arutas sotsiaalküsimusi
ja volikogu eelnõusid, otsustas
tänukirjaga autasustamise,
nõustus lepingute sõlmimisega.
Linnavalitsuse kuues istung toimus
22. veebruaril ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Saue linna Töö pst 5 ja Vana-Keila mnt 80
kinnistute detailplaneeringu algatamine
/korraldus nr. 71 /.
2. Mõõdu tn 27 elamu uusehituse
projekteerimistingimuste kinnitamine ( eelnõu suunati
teisele lugemisele).
3.- 9. Ehitusloa väljastamine (Koondise 9-20, Tule tn
23, Koondise 15, Koondise 11, Uusaru tn 3, Tule tn
6A, Lehtla tn 3)
/korraldused nr. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 /.
10. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr. 79 /.
Eesti Vabariigi 89. aastapäeva tähistamise aktusel said
tänukirjad:
Silmapaistvate tulemuste eest Saue linna esindamisel
MTÜ Saue Võrkpalliklubi, Saue linna kultuuri
edendamise eest Kalev Israel, Saue linna kõige
nooremate kodanike eest hoolitsemisel Anna Hõbesalu,
Maili Katsalainen, Saue linnakodanike kauaaegse
eeskujuliku teenindamise eest tervishoiu vallas Anu
Mäeorg, Saue Gümnaasiumi õpilaste silmapaistvatele
sportlikele tulemustele juhendamise eest Anu Lemnits,
Heiti Lumiste, Enla Odamus, Valdo Pilve.
11. Tööalasele koolitusele lubamise korra
kinnitamine (eelnõu suunati kolmandale lugemisele).
12. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr. 80 /.
Sotsiaaltoetust maksti summas 27 825 krooni.
13.- 15. Hooldaja määramine
/korraldused nr. 81, 82, 83 /.
16. Toiduraha kompenseerimine /korraldus nr. 84 /.
17. Sotsiaaleluruumi eraldamine /korraldus nr. 85 /.
18. Saue linnale kuuluva eluruumi eraldamine
/korraldus nr. 86 /.
19. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„Saue Linnavolikogu 17. märtsi 2005.a. määruse nr.
50 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”
muutmine
Otsustati suunata eelnõu volikogu istungile
kehtestamiseks.
20. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
Linnavolikogu 23. jaanuari 2003.a määruse nr. 6
„Bussiliinil nr. 190 ja elektriraudteel
sõidusoodustuste kehtestamine” muutmine.
Otsustati suunata eelnõu volikogu istungile
kehtestamiseks.
21. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu

3. märts 2007

„Saue Linnavolikogu 20. märtsi 2003.a.
määruse nr. 10
„Saue linna lastetoetuste taotlemise, määramise ja
maksmise kord” muutmine
Otsustati suunata eelnõu volikogu istungile
kehtestamiseks.
22. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Bussiliini
nr. 190 töö korraldamine 2007. aastal”
Otsustati suunata eelnõu volikogu istungile
kehtestamiseks.
23. Lepingute sõlmimisega nõustumine
/korraldus nr. 87/.
24. Saue Linnavalitsuse 01.02.1994 määruse nr. 5
kehtetuks tunnistamine /määrus nr. 2/.
Otsustati tunnistada kehtetuks linnavalitsuse määrus
“Kodulastehoiu organiseerimine”.
25. Saue Linnavalitsuse 07.12. 2001 määruse
nr. 14 p 11 muutmine / määrus nr. 3/.
26. Saue Muusikakooli direktori töölepingust
27. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu
“Saue linna ametiasutuse struktuuri
ümberkorraldamine, koosseisude ja ametnike
ametikohtade nimetuste kinnitamine”
Otsustati suunata eelnõu II lugemisele 07.03.2007
istungile.
28. Info
Linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.
MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Õnnitleme!
VEEBRUARIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSI !
LEIDA KAASIK
ELLI LAANSALU
HILJA MALLENE
EMMELINE JÕGER
VEERA MÕTUSTE
VALVE HURM
HARLAMPI FASTOVETS
HELDA VAINULA
OTTO SILM
VILHELM DEKLAU
ARTUR SILD
IMBI KIPPAR
IRENE TIIDO
v
VALENTINA SAPOZNIKOVA
MAHTA JÜRISOO
UNO RANNASALU
IREENA VEELAID

90
89
89
89
86
85
85
85
84
84
80
75
75
75
75
75
70
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PÄEVAKESKUS

SAUE PÄEVAKESKUSE
MÄRTSIKUU ÜRITUSED
1.
2.
2.
2.
5.
7.
7.
8.

märts
märts
märts
märts
märts
märts
märts
märts

15.00
11.00
13.00
16.00
11.00
11.00
19.00
14.30

8. märts
9. märts

18.00
11.30

9. märts
12. märts
14. märts

14.00
13.00
13.00

14. märts
15. märts

15.00
10.45

16.
16.
19.
19.
21.
21.

märts
märts
märts
märts
märts
märts

13.00
16.00
11.00
14.00
13.00
19.00

22. märts

09.45

23. märts
23. märts
24. märts

13.00
15.00
14.00

25. märts
26. märts
28. märts

15.00
11.00
12.00

28. märts
29. märts

15.00
09.45

30. märts
30. märts
30. märts

11.30
13.00
16.00

Marek Koppel seminar: Manipulatsioon ja aktualiseerimine
Saue Linna Invaühingu koosolek
SEENIORITANTS
Vabastav hingamine
KEPIKÕND
Taimi Uuesoo – astroloogiast
Estonia Kontserdisaal: Meestelt Naistele kontserdi ühiskülastus
Naistepäeva külaline on Astrid, kes räägib naiseks olemisest – õnnest
Pakume kõigile naistepäeva kohvi!
Küüditatute vestlusring
Doktor Galina Grossmann: Naise Elu – räägib endast ja teistest
laulu ja muusika kaudu
SEENIORITANTS
Parapsühholoog Albert Stepanjan räägib oma abist inimestele
Keila Tervisekeskuse külastamine. Palume registreeruda, sest
kohti bussis piiratud arv!
Vabadusvõitlejate koosviibimine
väljuva 190 bussiga sõidame KUMU‘sse, vaatame Eesti kunsti
püsiväljapanekut ja viimast päeva näitusel Jüri Arraku varane
looming (pilet 30.- krooni)
SEENIORITANTS
Vabastav hingamine
Kepikõnd
Marati toodete müük
Energiavampiirlusest räägib Astrid
Ühiskülastus Estonia kontserdisaal:
I HIMMELEN/ÜLEVALT TAEVAST, EESTI RAHVUSMEESKOOR
bussiga 190 sõidame Eesti Tervishoiu Muuseumi, vaatame
Rummu vangide näitust, kuulame lindiloengut ja uudistame
Klaasinimest (pilet 15.- krooni)
SEENIORITANTS
Väljasõit Vanemuise etendusele Mesimees
Tallinna Linnahalli Jäähalli ühiskülastus
Karumõmm Miðka ja K0…

Salme KK ühiskülastus Operetipärlid…..
KEPIKÕND
Jaapani kultuuri ja toitude tutvustamine
(eelregistreerimisega, 15.- osamaks)
Silvi Mänd: loeng Mida tahab meie magu?
bussiga 190, KUMU tasuta sissepääs !
Kui on soovijaid, siis andke teada ja läheme koos!
PÄÄSTEAMET‘I teabetund (kulu põletamine …)
SEENIORITANTS
Seltsing Tammetõru kogunemine

SELTSING TAMMETÕRU
JA

SAUE PÄEVAKESKUS
ON KOOSTÖÖS RESERVEERINUD KOHAD SUVISELE
HUVIREISILE 25.06 – 28.06 AHVENAMAALE
REISI MAKSUMUS 2200.- KROONI
SOOVIJATEL PALUME VÕTTA ÜHENDUST
PÄEVAKESKUSE TELEFONIL 65 95 070

SAMAL TELEFONIL ON VÕIMALIK SAADA INFOT
TÄPSEST REISIKAVAST!

3. märts 2007

Täpsustamisel loeng
dementsusest ja
Altzheimer‘i tõvest
Psühhoteraupeut Petra Poolametsa
vastuvõtud toimuvad

9. ja 23. märtsil

Koondise 9 -1 Päevakeskuse töö- ja
õppetubades.
Registreerimine telefonil 65 95 070

PÄEVAKESKUSE SUVISELE
REISILE HAANJAMAALE
16. - 17. AUGUSTIL ON JÄÄNUD VEEL
ÜKSIKUD VABAD KOHAD,
KIIRUSTAGE REGISTREERIMISEGA!
ON JÄÄNUD ÜKSIKUD PILETID

MESIMEHE ETENDUSELE
23.MÄRTSIL
SOOVIJATEL PALUME VÕTTA
ÜHENDUST PÄEVAKESKUSEGA
NB! KELLEL ON MAKSMATA TARTU
VANEMUISE ETENDUSE “MESIMEES”
KÜLASTAMISE RAHA,
PALUME SEDA KIIRESTI TEHA!

SALME
KULTUURIKESKUSES
25. MÄRTSIL
kell 15.00

OPERETIPÄRLE
Rahvusooperilt Estonia … Alar Haak,
Margit Saulep, Urmas Põldmaa ning

REVÜÜTRUPP
GOLDEN LADY

PILETEID HINNAGA 60.- KROONI
ON VÕIMALIK TELLIDA
PÄEVAKESKUSEST KUNI 12.MÄRTSINI

ESTONIA
KONTSERDISAALIS
21.MÄRTSIL KELL 19.00
I HIMMELEN / ÜLEVALT TAEVAST
Eesti Rahvusmeeskoor dirigent
CARL HOGSET (Norra)
Sooduspileteid 60.- krooni võimalik
tellida PÄEVAKESKUSEST

SAUE PÄEVAKESKUS
ON RESERVEERINUD
PILETID
hinnaga 125.- krooni
6. aprillil kell 19.00
ESTONIA
KONTSERDISAALI
SUURE REEDE KONTSERT – BRAHMS
“SAKSA REEKVIEM” BARBARA
ZECHMEISTER (sopran) ja
CHRISTOPH KÖGEL (bass)
EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER
EESTI FILHARMOONIA KAMMERKOOR
dirigent ROLAND BÖER (Saksamaa)
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SAUE LINNA MEISTRIVÕISTLUSED SUUSATAMISES
Võistlused toimusid 24. veebruaril Keila suusaradadel, samaaegselt Keila
linna lahtiste meistrivõistlustega Sõideti vabas tehnikas individuaaldistants.
Medalite pärast heitlema tuli 48 sauelast. Kõik osavõtjad olid tublid.
Vaatamata pakasele tulid kohale ka kõige pisemad võistlejad!
Võisteldi paralleelselt nii Saue kui Keila MV arvestuses. Selgusid Saue 16 meistrit.
Ka Keila lahtised meistrivõistlused olid meile edukad, saime neli Keila meistritiitlit.
Vanusegrupis P14 võitis Mikk Kalamees T12 vanusegrupis nii Saue kui Keila
meistritiitli võitnud Marliis Odamus osales samal nädalavahetusel edukalt ka
ETV-Hansapanga noortevõistluse etapil, kus saavutades märkismväärse II koha.
Naiste põhiklassis võitis Keila meistritiitli Terje Odamus ning M50 klassis Tõnu
Odamus. Veel võideti 3 hõbemedalit - Greta Saar T10, Virve Tukman N45, Aimar
Pedari M40-II ja 7 pronkmedalit - Ragnar Teas P10, Laura-Liis Hanikat T10,
Gunnar Mizer P12, Marko Moisar P16, Ülvi Miilmets N45, Siim Vinter meeste
ja Carmen Kressa naiste põhiklassis.

Suured tänud Keila linnale, Spordiklubile “Vask” ning Saue linnale,
tänu kellele üritus toimuda sai. Tänusõnad ka Endla Odamusele ja
Valdo Pilvele, kes võistlust korraldada aitasid!
Järgmisel aastal loodame korraldada võistlused juba siin, meie koduses linnas,
Sauel.
Saue spordimetoodik
TERJE TOOMINGAS
SAUE LINNA MEISTRIVÕISTLUSED SUUSATAMISES
PROTOKOLL
Tüdrukud kuni 8.a. 0,5 km
1. Mizer Getter
2. Annabel Teetamm
3. Merilis Roasto
4. Mirette Juurikas
Poisid kuni 8a. 0.5 km
Koht Nimi
1. Rainer Teas
2. Marko Maivel

1999
1999
1999
1999
Sünniaeg
1999
1999

4.35,3
6.42,1
6.50,8
8.47,9
Aeg
4.45,2
5.13,0

Tüdrukud kuni 10a. 0.5 km
Koht Nimi
1. Grete Saar
2. Laura-Liis Hanikat
3. Hanna Stina Meriste
4. Mariell Kesküll

Sünniaeg
1998
1998
1997
1997

Aeg
4.04,2
4.27,5
4.31,1
6.36,6

Poisid kuni 10a. 0.5 km
Koht Nimi
1. Ragnar Teas
2. Karl Ent Pääsuke
3. Amdres Taats
4. Kristjan Pingas
5. Rudolf Kasper Naruski

Sünniaeg
1997
1997
1997
1998
1997

Aeg
3.33,6
4.51,8
6.01,5
6.16,5
9.49,4

Neiud kuni 12a. 3 km
Koht Nimi
1. Marliis Odamus
2. Liisbeth Salutee
3. Kaia Triin Pääsuke

Sünniaeg
1995
1995
1995

Aeg
10.22,7
17.19,9
17.46,4

Noormehed kuni 12a. 3 km
Koht Nimi
1. Gunnar Mizer
2. Cristian Anton
3. Reinar Lokk
4. Andre Lepson

Sünniaeg
1995
1996
1996
1996

Aeg
12.32,0
14.15,5
19.08,1
25.42,9

Neiud kuni 14a. 3 km
Koht Nimi
1. Sandra Goroðko

Sünniaeg
1994

Aeg
16.19,9

Noormehed kuni 14a. 3 km
Koht Nimi
1. Mikk Kalamees
2. Karl- Kaur Adamson
3. Ken Kahru

Sünniaeg
1993
1994
1994

Aeg
8.43,2
11.04,0
14.44,3

4. Esper Naruski
Kert Paidre

1994
1993

15.33,8
Disklaf. (11.59,7)

Noormehed kuni 16a. 3 km
Koht Nimi
1. Marko Moisar
2. Rauno Neuhaus

Sünniaeg
1992
1991

Aeg
9.15,7
9.31,7

Noormehed kuni 18a. 3 km
Koht Nimi
1. Karel Israel
2. Laur Peedu
3. Magnus Lauringson

Sünniaeg
1989
1989
1990

Aeg
9.24,4
10.00,2
11.35,3

Naised põhiklass 3 km
Koht Nimi
1. Terje Odamus
2. Carmen Kressa

Sünniaeg
1969
1987

Aeg
9.11,5
11.19,1

Mehed põhiklass 10 km
Koht Nimi
1. Siim Vinter
2. Anti Kauk
3. Marko Pruus
4. Jaan Toomingas

Sünniaeg
1986
1968
1979
1977

Aeg
29.41,2
30.35,8
32.51,6
42.09,2

Meesveteranid I (1958-1967 sünd) 10 km
Koht Nimi
Sünniaeg
1. Aimar Pedari
1965
2. Indrek Palu
1967
3. Heros Kressa
1964

Aeg
31.11,9
41.59,2
50.31,4

Meesveteranid II (1948-1957 sünd) 5 km
Koht Nimi
Sünniaeg
1. Jaanus Tõnisson
1955

Aeg
23.00,2

Naisveteranid III (1952 ja varem sünd) 3 km
Koht Nimi
Sünniaeg
1. Virve Tukman
1944
2. Ülvi Miilmets
1946

Aeg
10.50,1
12.06,3

Meesveteranid III (1947 ja varem sünd) 5 km
Koht Nimi
Sünniaeg
1. Tõnu Odamus
1943
2. Vello Krohn
1940
3. Aado Liblikmaa
1936
4. Riho Kilp
1941
5. Olev Alet
1937

Aeg
15.26,1
18.19,8
23.22,6
23.26,4
25.42,2

! TEADAANNE !
Saue Male-Kabeklubi korraldab Saue Linna 2007.a.

INDIVIDUAALSED MEISTRIVÕISTLUSED
VÄLKMALES
(ajakontrolliga 5x5 min. partii) neljaringilisena.
Esimese ja teise ringi võistlused toimuvad 5. märtsil,
kolmanda ja neljanda ringi võistlused 12. märtsil algusega kell 18.00
Saue Päevakeskuses (Kütise tn.4).
Meistrivõistluse kolme paremat autasustatakse diplomite ja medalitega.

Ootame kõigi
malehuviliste aktiivset
kaasalöömist !
17.veebruari ajalehes ilmunud artiklis “10.veebruaril toimusid Tõrva linnas
järjekordsed väikelinnade talimängud” oli kabetajate nimedesse sattunud ebatäpsus.
Naiskabetaja Õie Väärtnõu ei võistelnud tema asemel osales võistlustel hoopis Silja
Seermaa. Seoses sellega palun viimase nimi avaldada järgmises ajalehes. Ilmselt oli
eksitus tingitud sellest, et esialgsetes nimekirjades oli tõepoolest Õie Väärtnõu, kes
tegelikult hiljem loobus võistlemast.
VALJO RATTASEP
Saue Male-Kabeklubi juhatuse esimees
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Kuidas on
rakendunud
korraldatud
jäätmevedu
SAUE LINNAS
Saue linnas toimus 2006. aastal jäätmekäitluses oluline
muudatus. 1. oktoobrist rakendus korraldatud jäätmevedu.
Jäätmevaldajate registris olevate andmete põhjal on Saue
linnas hinnanguliselt kokku 1185 kinnistut, millistel tekib
rohkemal või vähemal määral ka jäätmeid.
Mis on siis seoses muudatustega tänaseks muutunud?
BRUNO TAMMARU
AS Cleanaway
Kuni 2006.aasta oktoobrini on Saue linnas nõutekohaselt
jäätmeid käidelnud hinnanguliselt 550 jäätmevaldajat - need, kes
omasid juba varasemat lepingut mõne jäätmekäitlusettevõttega
ja andsid oma jäätmeid üle regulaarselt. Pole saladus, et paljud
jäätmevaldajad olid seni toimetanud oma jäätmed tuttava
prügiautojuhi kätte ja tasunud n.ö. mustalt, sularahas, autojuhile.
Ei ole ka harvad selliseid juhtumid, kui eramutes või suvilates
tekkivad jäätmed rändavad suurte korrusmajade juures olevatesse
prügikastidesse või teistesse avalikesse kohtadesse.
2006. aasta oktoobris, kui jäätmete ära andmine muutus Saue
linnas kohustuslikuks, avastasid jäätmeveo lepingu sõlmimisel
mitmedki jäätmevaldajad, et legaalselt, kehtivate teenushindadega
on jäätmete käitlemine odavam, kui althõlma sokutamine
prügiauto peale. Lisaks on lepingu olemasolu korral jäätmete ära
andmine mugav. Jäätmeveok tuleb alati kindlal päeval,
kokkulepitud ajal - näiteks kord kuus või üle nädala. Lisaks ei
pea maksma jäätmete veo eest kohe autojuhile sularahas, vaid
alles järgmisel kuul arvel näidatud kuupäeval. Paljud kliendid on
sõlminud pangaga otsekorralduslepingu, mis tähendab seda, et
kindlal päeval kannab pank ise kliendi arvelt raha vedaja arvele.
Kõik toimub justkui iseenesest.
2007. aasta veebruari seisuga teenindab AS Cleanaway Saue
linnas üle 800 jäätmevaldaja, mis on oluliselt suurem kui enne
2006. aasta 1. oktoobrit. Seega võime julgelt väita - seoses
korraldatud jäätmeveo rakendumisega on olukord Saue linna
jäätmemajanduses jõudsalt paranenud. Loodame, et tänu sellele
muutub linn tulevikus oluliselt puhtamaks.
Jaanuaris 2007 saatis AS Cleanawy 498-le jäätmeveoga
mitteliitunud jäätmevaldajale meeldetuletuskirja, milles palusime
järgneva kolme nädala jooksul võtta ühendust meie

3. märts 2007

klienditeenindusega ja sõlmida jäätmeveo leping. Mitmed
jäätmevaldajad on ka reageerinud ning liitunud jaanuaris ja
veebruaris. Kuid on selliseid, kes teadmata põhjusel pole veel
jäätmeid nõuetekohaselt käitlema hakanud.
Alates märtsist lisab AS Cleanaway jäätmeveo teekonda ka need
viimased mitteliitunud jäätmevaldajad. See tähendab, et
jäätmeveok sõidab jäätmete väljaveo päeval ka nende kinnistute
juurde, kes seni jäätmeid pole üle andnud. Kui ka märtsikuus
jäätmeid endiselt üle andma ei hakata, siis tõlgendatakse seda kui
tühisõitu, mis on tasuline. Oleme kohustatud informeerima Saue
Linnavalitsust. Tema pädevusse jääb algatada väärteo menetlus,
et “prügijänesed“ vastutusele võtta seoses Jäätmeseaduse ja Saue
linna jäätmehoolduseeskirja jämeda rikkumisega.
Tulevikus avaldame “Saue Sõna” vahendusel nende kinnistu
omanike nimed ja aadressid, kes ei käitle jäätmeid nõuetekohaselt
eesmärgiga, tekitada naabrivalve ka “prügijäneste” suhtes.
Lisaks teeb Saue linnas muret ka suur hulk jäätmevaldajaid, kes
on Saue Linnavalitsusele esitanud avalduse ning saanud
erandkorras õiguse anda jäätmeid üle harvem kui kord kuus. Tihti
on see erand tingitud sellest, et jäätmevaldaja kasutab oluliselt
suuremat jäätmemahutit, kui on majapidamises tekkivate jäätmete
hulk ühe kuu jooksul. Seega soovitakse jäätmeid üle anda näiteks
kord kolme kuu tagant või harvemgi. Selline jäätmete käitlemine
ei ole kooskõlas jäätmehoolduseeskirjaga - segunenud
olmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib
mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna
reostus.
Tänaseks on Saue Linnavalitsus juba andnud 140-le
jäätmevaldajale sellise erandkorras õiguse. See tähendab, et
erandid moodustavad tänaseks juba üle 15% liitunud
jäätmevaldajatest ja on muutumas pigem reegliks kui erandiks.
Kokkuvõttes võime siiski väita, et vaatamata mõningatele
kõrvalekalletele on Saue linnas korraldatud vedu edukalt
rakendunud ja edasiminek jäätmekäitluses juba toimunud.

Saue Linna konstaabel

AHTI LILL
võtab
vastu kodanikke
SAUE LINNAVALITSUSES
iga kuu teisel
esmaspäeval
kell 15.00 - 18.00
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VAJAME
TÄISKOHAGA

METALL MÖÖBLI
PAKKIJAT
Soovitavalt naisterahvas
Kergemat laadi füüsiline töö
Kontakt telefon: 6 709 616
OTSIME LAPSEHOIDJAT
1,5 aastasele poisile 3 – 4 päevaks nädalas
(4-5 tundi korraga)
Täpsem info telefonidel: 65 474 69, 56 627 254

Pakume Teile alljärgnevaid teenuseid:
! Rehvitööd autodele, mootorratastele ja
mootorrolleritele.
! Auto/moto iluteenindus (pesu, vahatamine,
poleerimine,tuleklaaside poleerimine, salongi keemiline ja
tavaline puhastus jpm..KEEMILISE PUHASTUSE SEADE
PUZZI 100 SUPER.). Kasutame ainult USA turuliidri ja
kogu maailmas tunnustatud üle100.a. ajalooga firma
Meguiar’s Inc profisarja hooldusvahendeid!
! Autorent nii, juhiga, kui ilma.
! Haagiserent
(kinnine, mõõdud 4,2x1,9x1,2 kandevõime 456kg vints
0,8t,pealesõiduteed)
! Mototehnika hoiustamine talviseks ajaks
(mootorrattad, rollerid)
! Õlivahetus
! Autode ja mototehnika express-, ehk pisiremont
! Auto/moto kulutarvikute müük läbi internetikodulehekülje. Saksa hooldusvahendite ja määrdeainete
(Liqui Moly) müük kohapeal.

LISAKS juba olemasolevatele koostööpartneritele
sõlmisime veebruaris toodete turustamise koostöö/
edasimüügi lepingud firmadega:
BESTNET AS (Tiki-Trailer), veohaagiste müük Sauel.
VIANOR AS, rehvide NOKIAN müük OÜ VANA-VÕIDU
AUTOKESKUS, rehvide CONTINENTAL, BARUM,
GISLAVED müük.

ALATES MÄRTSIST
SUUR VALIK AUTOREHVE MÜÜGIS KOHAPEAL

Võimalus operatiivselt erinevaid mõõte juurde tellida
HINNAKIRJAD kodulehel ja kohapeal kataloogides
tutvumiseks.

OSTES MEILT REHVID ON
REHVIDE TÄISVAHETUS POOLE HINNAGA!

Maksta teenuste eest saab kohapeal nii sularahas, kui
ka deebet-või krediitkaardiga
( Visa V PAY, Visa, MasterCard, Maestro).

Lisainfo ja teenuste broneeringud:
www.crystalservice.ee, info@crystalservice.ee
ASUME SAUEL, NURMESALU 26
AVATUD: E – L 08.00 – 20.00; P 09.00 – 17.00
TÖÖVÄLISEL AJAL KOKKULEPPEL
Tel: 53 426 393, 6 706 381
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MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUUD

S. Ojamäe FIE
FEKAALIVEDU

TELLIMINE
TASUTA
LÜHINUMBRIL
1667
www.talumaa.ee

Tel: 557 3691
56 48 8332

Hinnad
kokkuleppel

IGA PÄEV

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju,
krunte SAUEL
K O N S U LT AT S I O O N

TA S U T A !

Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee, Tallinn-Nõmme, Jaama 14

Kloogaranna Noortelaagrisse vajatakse

KOKKA

ja

KOKAABI

Töö graafiku alusel
Info telefonidel 52 24 233

TEEN LÜKANDUSTEGA
GARDEROOBE
Hinnad soodsad! Garantii!
Tel: 50 290 75
Südamlik kaastunne Olev Mällile perega
Ema

Ella Mälli
Surma puhul

KÜ ”Kuuseheki tn. 38”

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, faks 679 0193

www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

