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LINNAUUDISED

RAAMATUKOGUS
ON HUVITAVAD
NÄITUSED
VANAAJA KOOLILOOD
Saue Kodu-Uurimise Seltsing
– nüüd juba 5 aastane – on
Raamatukogu 2. korrusel
avanud näituse endisaegsetest kooliõpikutest,
mütsidest, koolikottidedest,
tunnistustest... Uhkelt troonib
kunagise Saue kooli kell.
Vanimad ürikud pärinevad
üleeelmise sajandi esimesest
poolest. Nagu ikka, koostasid
ja kujundasid ka selle näituse
aktiivsed
daamid
Õie
Väärtnõu, Malle Lensomit,
Marianne Nõmmsalu, Ly
Vikerpuur ja Marika Salu.
Eksponaadid otsiti kokku
iseenada ja teiste ajaloohuviliste sauelaste kodudest.

KAUNID MAALID ILMESTAVAD RAAMATUKOGU
Ilse Kenapea armastas joonistada juba lasteaias. Turba Keskkooli
7. klassis arvas õpetaja Veera Enniste, et neiu võiks minna õppima
Tartu Kunstikooli, kuid tema lõpetas hoopis bibliograafina Tallinna
Pedagoogilise Instituudi. Töötanud nüüdseks 30 aastat Keilas
Harju Maakonnaraamatukogus. Kunstipisik veres paneb aga
mõtte tööle ja käe liikuma, sealt ka need tööd, mida sauelased
näha võivad. Täiendanud ja uusi maalimisvõtteid õppinud Keilas,
Haapsalus, Tallinnas. Tema tööd on olnud näitustel Keilas, Türil,
Pirital ja Haapsalus.
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12. OKTOOBRIL TOIMUS SAUE
GÜMNAASIUMIS MEELEOLUKAS
SÜGISPIDU
Reede õhtul oli õues tõeline sügis –
vihm, tuul, niiske ja jahe.
Gümnaasiumi saalis helkisid
laudadel küünlad ning kuum tee
ootas külalisi.
Ulvi Seermaa
Õhtu soojenduseks esitasid oma
uuemat repertuaari lauluansambel
Rukkilill ning tantsuansambel Vokiratas.
Õhtu külaliseks oli karismaatiline Erich
Krieger, kes pani kohati terve saalitäie
rahvast ühiselt laulma. Ilusad, tuttavad
lood väga tugevas esituses annavad
kindlasti inimestele tuge, et lähenevale
talvele vastu minna. Saue Kägara
kapelli muusikud ilmestasid õhtut tantsu- ja saatemuusikaga ning
Kulla Heina juhendamisel saadi
maiku seenioritantsudest.
Oli meeleolukas
õhut tantsu ja
lauluga - loodetavasti said paljud
peolised laadida
end nii emotsionaalselt kui füüsiliselt.

SAUE LINNA
KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILINE
HINDAMINE

Saue mälumängu neljas
osavõistlus toimub
24.oktoobril kell 19
Saue Gümnaasiumi ruumides
Sinna on oodatud ka need, kes seni pole
otsustanud mõttevõistlusel osaleda, sest tore on
ju mõni äripäeva õhtupoolik sisustada huvitavate
ja omapäraste teadmiste hankimisega.

SAUE LINNAVALITSUS TEATAB, et Saue
Linnavolikogu 21.06.2007 otsusega nr 103 algatati
Saue linna üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Vastav üldplaneering on
algatatud Saue Linnavolikogu 23.01.2003 otsusega
nr 31. Üldplaneeringu põhiülesandeks on linna
ruumilise arengu põhimõtete kujundamine,
keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamine
üldplaneeringule on tulenevalt Keskonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
§33 lg 1 kohustuslik.
Planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamise otsustega on võimalik
tutvuda Saue Linnavalitsuses lahtiolekuaegadel.
Saue linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algataja ja üldplaneeringu
kehtestaja on Saue Linnavolikogu (Tule 7, Saue;
www.saue.ee), korraldaja Saue Linnavalitsus (Tule
7, Saue; www.saue.ee), üldplaneeringu koostamise
konsultant ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
teostaja OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu;
www.hendrikson.ee).
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Õpetajate päeva eel
saatis meile artikli Saue
Gümnaasiumi õpetaja
Piret Uulma
Õpetajate päeva tähistati Eestis juba
1960ndatel aastatel. Tol ajal ei olnud see päev
kindla kuupäevaga seotud – seda tähistati
oktoobrikuu esimesel laupäeval. Sel ajal oli
ka laupäev koolipäev.
Ka sel ajal tohtisid gümnaasiumiõpilased
tunde anda, nagu seda võimaldatakse ka
praegu paljudes koolides. Õpetajaks said
alati tublimad õpilased ja tunde anti enamasti
algklassides ja põhikoolis. Tundides aga
mingit naljatamist/mängimist ei olnud, sest
asendajatel oli voli noorematele õpilastele
panna hindeid ka päevikusse. Ja kui mõni
naljamees arvas, et asendusõpetaja pandud
halb hinne või märkus hiljem kehtetuks
tunnistatakse, siis pidi ta pettuma.
Vanemate klasside õpilased võtsid oma
ülesannet - olla õpetaja - täie tösidusega ning
pärisõpetajad usaldasid neid. Seega
nooremate laste jaoks oli see päev isegi väga
raske – iialgi ei võinud ju ette teada, kui range
on asendusõpetaja. Seetõttu püüti õppida
nendeks tundideks eriti hoolikalt ja koduste
tööde tegemata jätmine oleks ainult endale
halba toonud.
1990ndatest aastatest on õpetajate
päevad muutunud rohkem vabamaks ja
naljarohkemaks. Koolis toimub reeglitega
mäng. 12ndate klasside õpilased mängivad
õpetajaid ja kooli juhtkonda. Püüavad olla
täiskasvanule sobivalt raamides. Õpetajad
aga saavad endale õpilase rolli ning nemad
püüavad seda osa hästi õpilaslikult ka
mängida.
Saue Gümnaasiumi õpetajate päev on
kindlasti väga meeleolukas. Sellel päeval
toimub pidulik aktus õpetajatele ja
gümnaasiumiõpilastele ja õpetajad
võimaldavad praegustel abiturientidel tunde
anda. Ka meie õpilased võtavad oma
ülesannet – olla sel päeval hea õpetaja – väga
tõsiselt.
Mida arvavad aga õpetaja päevast meie
kõige nooremad õppurid?
Õpetaja Merike Sauli I a klassi õpilased
arvasid sellest päevast järgnevalt.
Argo : „See on väga pidulik päev!”
Kristian: „Õpetajatel on nagu sünnipäev;
õpetajad on sellel päeval väga tähtsad; see
on kooli kõige tähtsam päev, kuid direktori
sünnipäev on tähtsam.”
Katre: „Sellel päeval õpetavad meid suured
lapsed.”
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Grete: „Õpetajate päeval saavad õpetajad
palju kirju, lapsed saadavad neile.”
Aron: „See on nagu sünnipäev!”
Hele: „See on õpetaja sünnipäev ja õpetaja
ei tee siis midagi.”
Annabel: „Siis saavad õpetajad kingitusi!
Seliin- Doris: „Õpetaja saab sellel päeval
lastelt palju lilli!”
Karl: „See on selline päev, kus lapsed
õpetavad õpetajaid.”
Moonika: „Õpetajatel on siis koosolek.”
Rasmus: „See on õpetajate peopäev:”
Kerstin: „Siis on lapsed õpetajad ja õpetajad
on lapsed.”
Jan-Erik: „Siis on kõik õpetajad koos ja
teevad koosolekut.”
Brigitta: „See on õpetajate tähtis päev.”
Anette : „Õpetajale kingitakse kingitusi.”

päris täpselt neid ees ootab. Nii mõnigi taipas
üsna ruttu, et polegi nii lihtne panna tervet
klassi ennast kuulama ja tegema just seda,
mida õpetaja soovib. Mõned klassid olid
väga vastutulelikud ja aitasid kaasa tunni
läbiviimise edukusele. Kuid leidus ka õpilasi,
kes ei pidanud vajalikuks „õpetaja” sõna
kuulata. Juhtkonna kontrolliva pilgu alt ei
pääsenud keegi, sest nii direktor kui
õppealajuhatajad külastasid tunde. Viidi läbi
vahetusjalanõude kontrolle ja kutsuti õpilasi
korrale, vajadusel kirjutati ka märkusi.
Kui gümnaasiumiklassid käitusid ka
„õpetajate“ tunnis tavapäraselt ja viisakalt,
siis nii mõnigi noorem põhikooli klass
kasutas ära juhust, et tundi ei andnud õige
õpetaja. Vaatamata sellele möödusid tunnid
ootamatult ruttu ja „õpetajad“ said tunda nii
õpetamise plusse kui miinuseid. Igal
„õpetajal” kujunesid välja ka oma
lemmikklassid, kus koostöö sujus õige
ladusalt.
Muljeid vahetati peale 4. tundi, kui selle
päeva õpetajatele pakuti kohvi ja kringlit.
Arvamusi oli palju ja juttu jätkus kauemaks.
Me kõik pidime tõdema, et õpetaja töö on
raske ja vajab tugevat närvi.
Siinkohal pöörduksin meie armsate
pedagoogide poole, kes te teete ikka
superhead tööd ja suudate taluda nii meie
häid kui halbu külgi (neid halbu loomulikult
vähem).
Suur tänu teile kannatlikkuse eest ja jõudu
edaspidiseks!

ÕPETAJATE PÄEV SAUE
GÜMNAASIUMIS
5. OKTOOBRIL
Päev täis põnevust ja katsumusi.
Abiturientidena ootasime seda päeva juba
ammu, sest oli see ju meie viimane Õpetajate
päev.
Milline oli meie töökatele ja tublidele
õpetajatele pühendatud päev Saue
Gümnaasiumis?
Juba pool tundi enne kaheksat saabusid
koolimajja selle päeva „õpetajad”. Autodega
saabujad parkisid uhkelt õpetajate
parkimiskohtadele otse koolimaja ette,
tekitades sellega arusaamatust Koolihalduse
töötajates - välja on kujunenud reegel, et
õpilased pargivad ujula kõrval olevasse
parklasse. Kuid ega see väike vahejuhtum
vähendanud meie ärevust ja uudishimu
tänase koolipäeva ees.
Ootusärevus hinges tehti veel viimaseid
proove enne aktust, mis tõotas tulla
tavapärasest meeleolukam. Eriline koolipäev
nõudis ju ka vastavat aktust. Kuna aktuse
korraldamine anti ülesandeks abiturientidele,
siis oli ka aktuse formaat vabam ja
muusikavalik julgem. Selleks tähtsaks
päevaks vahetus ka direktori troon. Jaan
Palumetsa asemel juhtis vägesid abiturient
Indrek Ups. Oma humoorika kõnega
manitses ta õpetajaid kinni pidama meie
koolimajas kehtivatest õpilasreeglitest, sest
kibelus käskkirju kirjutada oli temas täna
suur. Ülejäänud saal muheles, oldi ju ise seda
juttu kuuldud varem palju tõsisemas vormis.
Seejärel andsid eilsed ja tänased õpetajad
tantsu ja lauluga särtsaka tõuke algavaks
koolipäevaks. Kõigele aitas kaasa ka
abiturientide julge kostüümivalik, mis
parodeeris vastava õpetaja karakterit.
Kuna õpilased polnud kunagi õpetaja rollis
olnud, siis ei teadnud veel mitte keegi, mis
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Heli-Liis Pihlak
12.B
Tunnid õpetajatele.
Esimene õpetajate eriklassi tund oli eesti
keel, kus muidu konservatiivsed
tarkusejagajad said valla lasta oma
loomingulise poole. Tunni teemaks oli
luuletuste põhjal oma kujutluspiltide
joonistamine. Selline loominguline tegevus
päästis valla ka marakrati paljudes
õpetajates, kes püüdlikult üritasid jäljendada
tavalistest
klassidest
leitavaid
markantsemaid näiteid. Tunnist ei puudunud
ka etteütlus, millega õnnestus tõestada, et
ükski meie kooli õpetajatest ei ole düsgraafik
(kuigi ei saa jätta mainimata, et osadel oli
tähtede tundmisega probleeme).
Teiseks tunniks oli neil kehaline kasvatus,
mida kõik pingsalt ootasid. Suurepärane
võimalus vabastada meeled tavapärasest
koolipingest. Alustuseks väike soojendus:
joosti üks ring võimlas ja hakatigi testima
õpetajate täpsust palli valdamisel vabavisked. Võiks öelda, et paljud suutsid
üllatada selle päeva õpetajaid oma
suurepäraste tulemustega.
Viimaseks katsumuseks oli vanade aegade
mälestuseks rahvastepall. Mäng oli
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pingeline. Kuid õpetajad on siiski võrdselt
tugevad, nii lahkuti tugevas viigiseisus
sõpradena väljakult. Sport võitis ja kõigile
jagus head tuju päeva lõpuni. ( Olenemata
faktist, et mõned õpetajad pidid tunde andma
minema. Peale neljandat tundi jätkus tavaline
koolipäev.
Õnneks mitte kõigile. Meie, abituriendid,
saime nautida teistsugust koolipäeva lühemat, põnevamat ning täis meeldejäävaid
seiklusi.
Merilin Anni ja Heleri Rätsep
12B
Õpetajate päeva eestvedajad: Kirke
Kasari, Heli - Liis Pihlak, Indrek Ups ja
Nansy Einberg.
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SAUE LINNA AASTA
ÕPETAJA 2007
HELGI HABER
SAUE LASTEAIA
MIDRIMAA ÕPETAJA
LOREIDA -VELAINE
VESKIOJA
SAUE GÜMNAASIUMI
ÕPETAJA
JUTA ROSS
SAUE MUUSIKAKOOLI
ÕPETAJA
Üks nominentidest –
Midrimaa õpetaja Kaia
Välling – pälvis aunimetuse
HARJUMAA AASTA
ÕPETAJA 2007
Intervjuud Kaia Vällinguga aga
järgmises lehes.
Allpool toome Teieni laureaatide
lühiiseloomustused.

Varasel
pealelõunal
kogunesid
Gümnaasiumi aulasse Saue linna
haridusasutuste – Gümnaasiumi,
Muusikakooli ja lasteaia – töötajad.
Linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt tõi
tervitused abilinnapea Rafael Amos. Saalis
istus ka lehetoimetaja.
Pidulikult kuulutati välja selle aasta Aasta
Õpetajad ja jagati tunnustust ka kõigile
nominentidele.
„Saue linna aasta õpetaja 2007“
aunimetuse saamiseks oli neid esitatud
neliteist.
1. Helgi Haber
2. Merit Israel
3. Kaia Välling
4. Ulvi Urgard
5. Tiia Niggulis
6. Sirje Ojavee
7. Endla Lindmäe
8. Kirsti Kadakas
9. Loreida-Velaine Veskioja
10. Raimo Reitel
11. Juta Ross
12. Jelena Laanjärv
13. Elina Seegel
14. Heli Uustal

SAUE LINNA
AASTA ÕPETAJA 2007
HELGI HABER
Kolleegid, lapsevanemad ja endised
kasvandikud kirjutavad:
Ta on Saue lasteaias töötanud juba 40 aastat
ja tänu tema tublile tööle on umbes kümme
klassitäit lapsi julgelt kooliteed alustanud.
Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi
eelkooliealiste laste pedagoogika ja
psühholoogia erialal, on ta oma ala
professionaal, aga tegeleb pidevalt
enesetäiendusega. Olnud mitmeid aastaid
vanemõpetaja. Oma teadmisi ja kogemusi
tutvustab ta lahkelt kolleegidele, tänu
koolitustele ja avatud tundidele tuntud ka
teistes Harjumaa lasteaedades.
Kolleegid iseloomustavad teda kui
kohusetundlikku, oma tööd hästi tundvat,
põhjalikku, rahulikku, loomingulist ja
rõõmsameelset õpetajat, kes kasutab laste
õpetamisel nii uusi, kui häid vanu metoodilisi
võtteid ja nippe.
Lasteaialapsed hoiavad ja armastavad oma
õpetajat. Sageli näeme lapsi tema süles, teda
kallistamas. Oskab lapsi kuulata, nende
muresid ja probleeme rahulikult ning
õiglaselt lahendada. Leiab tee iga lapse
hinge, suudab ka kõige suurema mürakaru
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rahulikumaks muuta. Lapsed kuulavad tema
õpetussõnu korralikkusest kirjutamisel,
tähelepanelikkusest, kuulamis- ja käitumisoskusest ning uurivad ja tegutsevad koos
õpetajaga.
Laste kooliks ettevalmistamine on lasteaiaõpetaja töö eesmärk ning seda tööd teinud
silmapaistvalt hästi.
Helgi Haberi lisatööks lasteaias on laste
kirjutama ja lugema õpetamise ring, mis
lastevanemate hulgas väga nõutud ja
hinnatud. Lastele hakkab seal kohe
meeldima, kuna õppimine toimub põhiliselt
mängides. Õpetaja on koostanud mitmeid
toredaid tähe- ja lugemismänge, valmistanud
hulgaliselt metoodilisi materjale, leidnud ja
leiutanud põnevaid nippe selleks, et kõik
lapsed saaksid lugemise selgeks.
Lastele meeldivad muidugi kõige rohkem Vtähe ja J-tähe õppimine, sest need saavad
selgeks vahvleid krõbistades või jäätist
limpsides!
Muidugi nõuab laste lugema õpetamine suurt
kannatlikkust, põhjalikkust, järjekindlust
ning laste individuaalsete erinevuste
arvestamist. Meie õpetaja on sellega väga
hästi hakkama saanud ning lapsevanemad on
talle alati tänulikud olnud.
Helgi Haberi hobideks on rahvatants, käsitöö
ning looduses viibimine. Noorusliku
särtsuga tantsib ta naistantsurühmas Saue
Simmajad ja kohalikel käsitöönäitustel
oleme nautinud tema suurepärast käsitööd.
Ehtsa pedagoogina on ta kaasanud ka lapsed
tegelema eesti rahvakunstiga, kodumaa
loodust imetlema ja armastama.
„Ta on väga hea õpetaja, sest hoiab mul
käest kinni”, ütles üks väike tüdruk.
„Tal on õige nimi, sest ta silmis helgib alati
naeruhelk”, ütlevad kolleegid.

SAUE LINNA
AASTA ÕPETAJA 2007
LOREIDA – VELAINE
VESKIOJA
Kolleegid kirjutavad:
Pedagoogina töötanud 40 aastat, Saue
Gümnaasiumi õpetaja alates 1997. aastast.
Nõudlik, uudsele avatud, järjekindel ja
koostööaldis. Tema õpilased tunnevad
õppimisest rõõmu, on edukad ja saavutavad
häid tulemusi õppetöös, olümpiaadidel ja
konkurssidel.
Pälvinud nii õpilaste, lastevanemate kui
kolleegide lugupidamise.
Tema eestvedamisel on toimunud huvitavaid
ettevõtmisi õpilastele, lastevanematele ning
kolleegidele: õppekäigud, ekskursioonid,
matkad, teatrikülastused, temaatilised peod
jne.
Õpetaja pedagoogilises töös kehtib
põhimõte: pakkuda kõigile võrdseid
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võimalusi. Tulenevalt sellest on koolis
populaarsed tema juhitud laulu- ja
näitemängud, kus osaleb kogu klassikollektiiv.
Staaþika rahvatantsujuhendajana tundis ta
rõõmu, kui tema juhendatud rühm pälvis
viimasel laulu-tantsupeo ülevaatusel
kõrgema kategooria. Lisaks osalesid tema
juhendatavad õpilased võimlemispeol.
Kostüümid võimlejatele valmistas õpetaja
lastevanemate abiga ise.
Ta on juhendanud ka poiste võimlemisrühma, pakkudes värvikaid esinemisi
ülekoolilistel üritustel.
Õpetaja on Harjumaal tuntud kui edukas
deklamaatorite juhendaja, kelle õpilased on
nii koolisisestel kui Harjumaa deklamaatorite konkurssidel alati saavutanud
auhinnalisi kohti.
Aktiivne osaline Saue kultuurielus, võtab
oma õpilastega osa paljudest üritustest,
kaasab lapsevanemaid ja kolleege.
Oma isikliku eeskujuga propageerib
tervislikke eluviise, tema õpilased osalevad
rohkearvuliselt kõigil Saue kooli ning linna
spordiüritustel. Ka rahvaspordi suurüritustel
esindavad Sauet sageli just tema õpilased.
Hinnatud noorte õpetajate juhendaja, suudab
sisendada algajasse pedagoogi paindlikkust,
enesekindlust ja julgust katsetada.
Kolleegide arvates on ta õpetaja suure
algustähega, Õpetaja, keda ei unustata.

SAUE LINNA
AASTA ÕPETAJA 2007
JUTA ROSS
Õpilane kirjutab:
Ta on viiuliõpetaja ja õpetanud Saue
Muusikakoolis alates selle algusaastatest,
aga tegeleb veel praegugi enda harimisega
Viljandi Kultuuriakadeemia regulaarsetel
kursustel.
Tal on palju häid omadusi, mis sobivad hästi
õpetajale - paneb su pingutama ja saab alati
aru, kui tahad tunnis lihtsalt viilida, pole
kunagi õpilaste ega ka kellegi teise vastu
ebaviisakas. Teeb sulle eksimused viisakate
sõnadega selgeks nii, et hakkad neid ise
häbenema. Eriti kui oled jätnud tunniks
harjutamata.
Suunab oma õpilasi tegelema viiulimänguga ka väljaspool muusikakooli.
Lisaks erialatundidele oleme saanud
võimaluse käia ansamblitunnis, kus õpime
orkestri- ja ansamblilugusid, mida
kontsertidel mängida. Samuti on ta alati
pakkunud meile võimalust mängida
erinevates orkestrites, et saaksime ennast
veelgi rohkem arendada ja ka maailma näha.
Õpetaja otsib alati jõukohaseid lugusid ja
temaga suhtlus pole tavalise koolitunni
õpilase-õpetaja oma. Erialatund võimaldab
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teineteist paremini tundma õppida. Alati
pakub meile võimalust külastada kuulsate
viiuldajate kontserte, abistanud meid
võimalusel transpordiga.
Alati aidanud meil leida parimad
viiuliparandajad, kui pilliga mõni õnnetus
juhtunud.
Ta on sinu probleemidele kaasatundev ja
lohutab, rangus aga aitab saada heaks
viiulimängijaks. Pakub sulle viiuli abil
silmaringi laiendamise ja uute inimestega
tutvumise võimalust.
Õpetaja juhendatavad on alati saavutanud
häid tulemusi konkurssidel ja olümpiaadidel.
Ta oskab hinnata sinu potentsiaali ja saadab
konkurssidele vaid kõige rohkem
pingutavaid õpilasi.
Tema nooruslik suhtumine teeb tunnid
tõeliselt meeldivaks. Mul oli hiljuti võimalus
jälgida, kuidas üks väike tüdruk elas läbi oma
esimest viiulitundi. Õpetaja oli tema vastu
väga lahke ja sõbralik, kiitis tüdruku
saavutusi, motiveeris väikest tirtsu edasi
õppima. Seda omadust hindan ma tema
juures kõige rohkem.

Lõpetuseks palusin direktor
Jaan Palumetsal rääkida
Saue Gümnaasiumi uudistest.
Kui see ajaleht lugejateni jõuab, oleme õpetajad Jelena Laanoja, Valdo Pilve ja mina
- Ukrainas, meie sõpruslinnas Kozeletsis.
Sealne Gümnaasium nr.1 tähistab oma 95.
sünnipäeva. Sõlmisime suvel meie koolide
vahel sõpruslepingu ja nii oleme meiegi
kutsutud. See on aukartustäratav tähtpäev.
Ukraina, nagu Eestigi, on läbinud keerulise
ajaloo ning selline ühe kooli nii pikk
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järjepidev tegutsemine on ime, mitte
paratamatus. Viime kaasa venekeelseid
raamatuid Eesti ajaloo kohta, materjale meie
riigieksamite korraldamisest – püüame edasi
anda oma kogemusi meie ukraina sõpradele.
Kindlasti on meil mõlemapoolselt õppida.
Tahame koos suhteid laiendada – külastame
ka Kiievi Gümnaasiumi nr. 22 ning alustame
kolmepoolseid kontakte. Meie õpetaja Jelena
Laanjärve isapoolsed juured on Ukrainas ja
ta valdab mõningal määral ka ukraina keelt.
Praegu tegelengi oma kõne kirjutamisega,
kuhu tema ja eesti ukrainlaste kultuuriseltsi
abiga lisan ka ukrainakeelse osa. Suhtlemine
on kallis lõbu ja siin ei saa loota ainult
linnavalitsuse toele. Liiati tahame ju
edendada õpetajate ja õpilaste vahetust,
kultuurikollektiivide suhtlust. Seetõttu
kirjutame projekti ja küsime selleks raha
rahvusvahelistelt toetusfondidelt. Kas raha
saame, ei tea.
Õpetajate päev sai mööda, möödas on ka
poolteist kuud seda õppeaastat. Meie neli uut
õpetajat on kollektiivi sulandunud, kaks
riigikaitsealast tundi nädalas annab veel viies
– seda distsipliini põhjalikult tundev
Hermann Simm. Saue Gümnaasium hakkab
saama küpseks kooliks. Valmis uus kooli
arengukava,
töötame
välja
uue
motivatsioonisüsteemi, hakkame läbi viima
sisemisi koolitusi. Neljas üheksas klass läks
hästi käima. Tehakse väga palju tööd ja
pühendumus on kõrge.
Aga õpetajate koormus on liiga suur.

Tänu ja tunnustust väärivad
kõiki meie õpetajaid ja mul on
kahju, et Õpetajate päev on vaid
kord aastas. Võiks olla tihemini.

NOVEMBRIKUU TOIDURAHA
SAUE GÜMNAASIUMIS:
I – IX klass
X – XII klass

80 krooni
360 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Hansapanka a/a nr. 221018424457
3. novembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas
5. novembril kella 7.45-9.15 ja 13.30-15.00
Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Ülaltoodud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 65 96 068
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil 69 92 039
(söökla juhataja Ülle Jahesalu)
Meeldivat koostööd soovides RK Teeninduse OÜ
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LASTEAED MIDRIMAA
Lasteaed MIDRIMAA asub Saue linna
ääres, selleks 1986. aastal ehitatud ja 2005.
aastal juurdeehitatud majas. Praegu on
Midrimaa Eestimaa suurim lasteaed, mida
ümbritseb ka umbes 1 ha suurune
mänguväljak. Mänguväljaku äärest algab
Saue mõisa park põlispuude ja tiigiga.

1 oktoobriI 1962.a.alustas Sauel
tegutsemist EPT Keila osakonna
lastepäevakodu, mis paiknes kahes
kahetoalises korteris Pärnasalu tänav 30.
Ühes korteris asusid aiarühm ja köök ning
teises sõimerühm ja juhataja ruum.
Juhatajaks oli Meeli Paju,
(fotol)
majandusjuhataja Laine Rinne, kokk -Helmi
Aulik, kokaabi Linda Pertman, koristaja
Olga Silber ja pesupesija Marta Koplimaa.
Aiarühma kasvataja Linda Paenurm,
meditsiiniõde Linda Aulik.
Lasteaiapidu umb. 1960
Akordioniga pr. Aulik

Lapsi oli lasteaias 22 ja lasteaed avatud 9 tundi.
1963.a. kohandati tiigi ääres asuv söökla
lasteaia tarbeks ja nii koliti uude majja.
Töötajad olid samad, vaid majandusjuhatajaks
tuli Helga Heindrik. Laste arv suurenes, tööle
asusid uued kasvatajad - Ene Stokgolm, Sofie
Einberg ja Elda Märtmaa ning majahoidja

Tulevane kasvataja Rita Lätt (Reiman) ja
Siiri Kaiste setu rahvariietes

Albert Siirmäe. Sõimerühmas oli 15 ja
aiarühmas 25 last. Lasteaias viidi läbi toredaid
ettevõtmisi. Tüdrukutele valmistati Setu
motiividel rahvariided. Mänguväljaku
sisustasid lapsevanemad ja lasteaia töötajad .
1964.a. nimetati lasteaed Harju EPT
Rajoonikoondise Lastepäevakoduks. Suurenes
vajadus lasteaia kohtade järele. Harju EPT
hakkas restaureerima Saue mõisa peahoonet ja
kohandas seal ruumid ka lasteaia jaoks - esialgu
kaks aiarühma. Sõimerühm ja köök jäid veel
tiigiäärsessse lasteaiamajja. Hiljem kolisid üle
ka aiarühm, köök ja juhataja.
1971.a. oli lasteaias 1 sõimerühm 20-23
lapsega ja 3 aiarühma 67 lapsega. Lasteaed

1982.aastal, tähistati lasteaia 20 juubelit.
Heino Annus premeerib pr. Meeli Paju sel puhul
50 rublaga.

20. oktoober

SAUE LASTEAED 45

7

/ SAUE SÕNA – 264 /

Esireas vasakult: Julie
Kirves, Helmi Aulik,
Meeli Paju, Vaike Põld,
Maie Niin, Malle Kõrgessaar.
Tagareaa vasakult:
Helga Karro, Helga Hendrik,
Olga Silber, Linda Aulik,
Evi Niinemets, Elda
Märtmaa, Ille Kasenurm,
Ene Stokgolm.

oli avatud kella 7.30 - 19.00.
1982.aastal, kui peeti lasteaia 20 juubelit,
töötasid lasteasutuses järgmised inimesed:
juhataja Meeli Paju, arveametnik Hilja
Reppo, majandusjuhataja Kersti Aadli töö
võttis üle Ene Kukk,arst Helve Breiberg ja
meditsiiniõde Virve Laansoo. Kasvatajateks
olid Aino Korrol, Helgi Haber, Linda Aulik,
Ene Stogkolm, Elda Märtmaa, Koido Vutt ja
Silvia Marjamaa. Kasvatajaabidena töötasid
Piret Selge, Evi Liira, Merle Aulik, Ene Kukk
ja Maili Katsalainen, Alvi Kikas, Velli Janno
ja Aita Eensalu. Köögis töötasid Maie Niin
ja Aino Hõbesalu. Muusikakasvatajaks oli
Helmi Aulik, abitööliseks oli Helga Karro,
pesupesijaks Linda Pertmann.
Mõisatagusel mänguväljakul oli rikkalikult
õuemänguasju. Lapsevanema Enla Odamuse
ja kasvataja Koido Vuti initsiatiivil rajati
spordirada. Mõisa otsas asfaltplatsil oli
liiklusväljak.
1986.a sai valmis uus, Harju EPT ehitatud
280- kohaline lasteaed. 16 septembril avati
A-tiib. Seal asusid 6 rühma - 1 koolirühm

23 lapsega, 2 sõimerühma 40 lapsega, 3
aiarühma 63 lapsega. Lasteaed oli avatud 12
tundi. Kuu aega hiljem, 17 oktoobril, avati ka
B-tiib. Lasteaias oli nüüd kokku 4 sõimerühma
80 lapsele, 7 aiarühma 145 lapsele ja üks koolirühm 23 lapsele. Lasteaias oli kokku 248 last.
1986 oktoobris toimus
lasteaia pidulik avamine.
Avamisest võttis osa
lasteaiamaja ehitanud
Harju EPT juhataja
Heino Annus.
Uues majas töötasid
juhataja Meeli Paju,
metoodikud Koido Vutt
ja
lreen
Annus,
majandus-juhataja Eva
Toomingas, hiljem võttis
tema töö üle Aita
Eensalu.
Arveametnikuna töötas
Riina Simanson, arstina jätkas Helve Breiberg
ja meditsiiniõena Linda Aulik. Köögis töötasid
peakokk Aino Hõbesalu ja kokk Alvi Kikas.

Helve Breiberg,
Lya Uuvits ja Koidu Vutt
1984.a. nääripeol.

Saue lasteaia juhataja,
pr. Meeli Paju 55-s juubel.
Õnnitleb hr. Tõnis Laud,
Harju EPT juhataja,
lilledega hr. Rein Joa,
Harju EPT a/ü komitee
esimees.
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Abitöölised Velli Janno ja Helga Karro, toidulao
hoidmisega tegeles Ene Kukk.
Muusikakasvatajad olid Vilve Nilk ja Reet
Jürgens, keda asendas Tiia Ruuk.
Kasvatajad olid: Eve-Mai Oruste, Ly Põder, Sirje
Lill, Silvia Marjamaa, Terje Õunapuu, Marianne
Leibenau, Külli Viik, Ly Pihl, Kaja Zilmer, Anne
Teetamm, Andra Laanepõld, Lya Uuvits, Koido
Vutt, Helgi Haber, Aino Korrol, Ene Stokgolm,
Rita Reimann, Reet Suits, Maret Evestus, lreen
Annus, Ene Väli. Võimlemistreenerid Ene Väli
ja Epp Lumiste. Lasteaia pesu pesid Elda
Märtmaa ja Linda Pertman, abitööline oli Villem
Kokk.
Kasvatajaabid: Marge Raudmäe, Maili
Katsalainen, Piret Selge, hiljem tulid juurde Berta
Tiikoja, Raili Raag, Ilmi Kohver, Eda Tomikas,
Piret Post, Natalja Morgunova, Angela Animägi,
Helvi Krusel, Asta Martinson, Laine Rinne, Linda
Niine, Maire Nugis, Urve Kolk, Anne Kastein,
Evelin Tippel, Ene Kivik jpt.
Kui likviteeriti Harju EPT, nimetati lasteaed
ümber Saue Alevivalitsuse Lastepäevakoduks.
1992.a. korraldati Saue Mõisa õuel suur “Kevadkontsert”, pidu algas rongkäiguga AVB
parkimisplatsilt.

1993.aasta “Kevadkontsert” toimus lasteaia
mänguvaljakul, esinesid lasteaialapsed ning Ene
Väli ja Epp Lumiste võimlemisrühmad. Peol
mängis kapell “Saue Kägara”.
1993.a. anti Sauele linna staatus ning 13. juunist
1994.a. tegutses Saue
Linna Lasteaed.

1995.a. jäi pensionile
juhataja
Meeli Paju.
Uueks
juhatajaks
sai
Anne Teetamm.

20. oktoober 2007

1996.a. viidi läbi esimene Perepäev. Nendest
kevadpidudest kasvas välja pikaajaline traditsioon. Praeguseks toimub igal kevadel, 1. juunil
Suur heategevuslik kevadpidu, kus lapsed, lapsevanemad, külalised ja kogu lasteaia meeskond
ühiselt spordib, laulab-tantsib ja lustib.
Lapsevanemate annetatud kookide-küpsetiste
müügist saadud heategevuslik tulu kasutatakse
laste mänguväljaku täiustamiseks.
1996.a. sai lasteaiahoone 10. aastaseks. 1998.
aastal nimetati lasteaed ümber Saue
Lastekeskuseks. Töötajate koondamisest
hoidumiseks vähendati kasvatajate ja
kasvatajaabide tööaega, loodi valverühmad.
Tööd alustanud lauluringi juhendas Reet
Ploompuu, 5 - 7 aastaste poiste spordiringi Heidi
Lumiste, 4 - 7 aastaste tütarlaste võimlemisringi
Epp Lumiste. Tantsuringi juhendas Ülle
Eermann, poistekoori ettevalmistusrühma Elvira
Alamaa, kunstiringi Eha Tamme, inglise keelt
õpetas Eve-Mai Oruste.
1999.a. kuulutati välja lasteaia nimekonkurss.
Lasteaia nimeks sai SAUE LASTEAED
MIDRlMAA. Lasteaial on ka oma laul, mille
õpivad selgeks kõik Midrimaa lapsed.
2002. veebruaris sai lasteaed juurde uue, ilusa
ruumi lasteringide töö korraldamiseks ja
muusikatundide, koosolekute ja nõupidamiste
läbiviimiseks. Ruum sai rahvasuus nimeks
salong.
Saue lasteaia õpetajate suurepärane töö lastega
on leidnud tähelepanu ja äramärkimist
lapsevanemate, kolleegide ja linnavalitsuse poolt.
Saue Linna Aasta Õpetaja tiitli on aastatel 2003 2006 saanud Ene Stokgolm, Epp Lumiste, Reet
Jürgens ja Maret Evestus.

2005. aasta kevadel valmis uus majaosa.
Juurdeehituse pidulik avamine toimus
oktoobris 2005. Lasteaed sai juurde 4 avarat
ja lapsesõbraliku sisustusega rühmaruumi,
suure saali ja abiruumid. Lasteaias on
võimlemissaal ja saal muusikatundide ja
erinevate ettevõtmiste jaoks. Midrimaaa on
sauelastele jaoks muutunud lausa
kultuskohaks. Sauele sündinud beebid saavad
siin Beebiballil linnapealt pidulikult kätte
sünnitunnistuse ja traditsioonise hälliteki.
Aastal 2006 tegutseb lasteaias 4 sõimerühma,
kus käivad 2 – 3 aastased lapsed ja 12
aiarühma, kus lapsed on vanuses 3 – 7

20. oktoober

aastat. Sõimerühmas on lapsi 16, aiarühmas 21 – 24.
Lasteaia nimekirjas on 340 last. Lasteaiakohti vajaks
veel mitukümmend last.
2006. aastal töötab lasteaias 73 inimest, neist
pedagooge 37.
Juhataja Anne Teetamm, juhataja asetäitjad õppe- ja
kasvatustöö alal Lya-Renate Uuvits ja Andra Salutee,
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Haber, Aino Korrol, Külli Viik, Ene Männamets-Tõll, Agnes Nuuma,
Signe Pikkar, Elleriin Lepiste, Mai Lattik, Liisa Jõgi, Reet Suits, Mare
Raba, Liis Eensalu, Eha Tamme, Katrin Altmeri, Ene Stogkolm, Rita
Reiman, Ingi Kivi, Kaire Meriste, Maret Evestus, Mari Kärme,
Õpetaja abid: Helvi Krusel, Maili Katsalainen, Evelin Tippel, Kadi
Ernesaks, Lele Sild, Raili Roomets. Marge Raudmäe, Ene Kukk, Natalja
Morgunova, Lehte Kilp, Anne Niinepuu, Ilmi Kohver, Veronika Pusi, Terje
Nappus, Merle Nurme, Liia Aasanurm ja Maire Nugis, Koristajad Siiri
Reppu ja Galina Kisljakova. Majahoidja Arvo Kari.
Midrimaa õppetegevuse aluseks on riiklik õppekava ja Midrimaa
ainekavad. Lasteaia edasised arengusuunad on planeeritud arengukavas.
Saue lasteaia tööd aitab korraldada ka lapse-vanematest koosnev
hoolekogu.
Lasteaias läbiviidavad õppetegevused on mängulised ja lapse arengust
lähtuvad.
Saue lasteaias on lastel
turvaline ja lõbus ning
vanemad usaldavad
lasteaia
töötajaid.
Koostöö Saue peredega
on pidev ja aktiivne.
Midrimaa igapäevast
õppeööd täiendavad
laste huvialaringid:
beebikool, lugemisring,
kunstiring, poistekoor,
lauluring, inglise ja
saksa keele õppimine, poiste spordiringid ja tüdrukute võimlemisringid.Saue lasteaia
lõpetanud lapsed on avatud ja rõõmsad ning valmis kooliminekuks.
Saue lasteaias käib tihti külalisi lähedalt ja kaugelt. 2006. aasta 8. augustil Eesti
Vabariigi president Arnold Rüütel koos abikaasa Ingrid Rüütliga. 19.septembril
viibis lasteaias rahvastikuminister
Paul-Erik Rummo ja 3. oktoobril haridusminister Mailis Reps.
2007. õppeaastaks on kollektiiviga liitunud õpetajad Anu Mälk, Marju Mägi,
Kristina Kiviste, Liina Kookma, Jaana Kari, Liilian Kuusik, Kaja Korolev. Õpetaja
abid Estra Märtson, Lehte Kilp, Reet Tarja, Ulvi Valtri. Haldustöötaja Jelena
Remmelgas, meditsiinitöötaja Virve Lillend ja logopeed Kersti Pruul.
Aastast 2004 istutavad kooliminevad lapsed lasteaia mänguvaljakule puu.
Puu jääb meenutama lasteaias veedetud aegu.

juhataja asetäitja majanduse alal
Merike Veersalu, asjaajajaarveametnik Liide Jürgenstein.
Peakokk on Liie Saavaste, kokad
Aino Hõbesalu ja Alvi Kikas. Koka
abi, Sirje Kaljumaa. Elektri
käidukorraldaja Sulev Suurküla.
Pesu pesemise ja triikimisega
toimetavad Aita Eensalu, Marje
Hintsov ja Linda Pertmann.
Muusikaõpetajad Reet Ploompuu ja
Reet Jürgens, võimlemisõpetajad
Terje Tomingas ja Ly-Miett Lõoke.
Logopeed Helle Torim.
Õpetajad: Kaja Vatt, Merike
Malkus, Merit Israel, Piret
Sanglepp, Kaia Välling, Ingrid
Treimann, Ulvi Elsting, Piia Ladva,
Silvia Marjamaa, Malle Saar, Helgi
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Eelnenu oli linnulennuline
ülevaade Eestimaa suurima
lasteaia ajaloost. Allpool vaatame
ringi tänases, mäletame mälestusi
ja arutame arvamusi.
Teejuht on Peeter Eelsaare
Midrimaa
Midrimaa lapsed
lapsed on
on ::
terved
ja
sportlikud,
terved ja sportlikud,
lõbusad
lõbusad ja
ja erksad,
erksad,
taibukad
ja
taibukad ja usinad,
usinad,
asjalikud
asjalikud ja
ja
ettevõtlikud,
ettevõtlikud,
Midrimaa
Midrimaa lapsed
lapsed
armastavad
armastavad mängida,
mängida,
laulda-tantsida
laulda-tantsida ja
ja
joonistada.
joonistada.

Lapsed
räägivad lasteaiast
Kui minu lasteaial oleks
sünnipäev, siis ma ütleks talle,
et palju õnne ja kasva suureks.
Liisi-Lotte 4.a
Õpetajat on lasteaias vaja
selleks, et pahandusi ei
juhtuks, et lapsed kõiki asju
segamini ja katki ei teeks.
Luisa- Gretel 4.a
Lasteaeda on vaja, sest muidu
laps ei tea, mida teha ja
üksinda koju ju ka ei saa jääda.
Anette 4.a
Aga lasteaias mulle üks asi ei
meeldi ka - koristamine, aga
laulutund ja söömine on jälle
tore.
Kristel 4.a
Lasteaed peab olema, et lapsi
hoida ja muidu ei saa ju süüa
ka. Aga mina ei taha üldse

suureks kasvada.
Frederik 4.a
Minu õpetaja on nii ilus, tal on
näppude pealt ja suu pealt roosa
ja
ükskord
olid
tal
kontsakingad jalas.
Minu õpetaja ei saa mängida,
sest ta räägib palju.

Lapsed elust ja asjadest
Nätsu ei või sellepärast alla
neelata, et emme ei luba, see
tuleb prügikasti panna.
Liisu 5.a
Mul on ka huulepulk kaasas,
aga ta on tühi ja ma ei saa
sellega täna kedagi huuletada.
Miks meestel ei ole seelikut –
sellepärast, et emmed ei luba.
Karmen 5.a
Lehmal on sarvedega tissid.
See on isakukk ja see on
emakukk. Kuidas see kakao
saab nii krussis olla?

20. oktoober

Lapsed uurivad silmi.
“Meie silmades on sinist, musta ja valget,
aga siis me oleme ju tõelised eestlased”
Mailis ja Karin 6.a

Saue lasteaia alguse juures olnud
naisterahvad on kõik kadestamisväärselt nooruslikud ja
elurõõmsad, näevad head välja ja
mälestustest neil puudust ei tule.
Ühe vihmase sügispäeva lõuna
paiku läksin külla Linda Auliku
kaunisse eramusse, kuhu tulid ka
Helmi Aulik ja Meeli Paju. Kui
esimesed peremees Ilmar Auliku
keedetud kohvi lonksud võetud ja
pererahva küpsetatud pirukad
proovitud, hakkasime algusaastaid meenutama.
Meeli Paju: Me tulime ju kõik ilma
lasteaiakasvataja kogemuseta. Vaid Helmi
oli mõne aja kasvatajana töötanud. Mina
tulin Pedast, mul olid väikesed lapsed ja
ega ma mujal eriti töötada saanudki.
Tolleaegne ülemus Kipasto pani mu paika,

Helmi Aulik, Meeli Paju, Linda Aulik

palka sain oma kõrgharidusega 57 rubla.
Ütles, et ühe suuremate kogemustega
kasvataja peame ikka ka vaatama. Nii
hakkaski Nõmmelt käima Linda Paenurm.
Õppisime töö käigus ja oma vigadest. Ma
ei teadnud, et lasteais peavad olema
sanitaarraamatud ja tööplaanid. Esimese
trahvi elus saingi selle eest, et puudusid
sanitaarraamatud, haridusosakonnalt
märkuse, et pole tööplaani. Aga omavahel
saime hästi läbi ja tegime, kuidas
oskasime. Siis olid ka lapsevanemad iga
suurema töö juures abiks.
Helmi Aulik: Mu vend töötas Sauel EPTs
ja nii oli Kipasto talle öelnud - too õde
lasteaeda kasvatajaks, ta ju Saaremaal seda
tööd teinud. Panin Käeva võitööstuses oma
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kompsud kokku, võtsin tütar Merikese
kaasa ja kolisin siia. Elamise saime ühe
talumaja kõrvalhoonesse. Siis aga selgus,
et Linda on juba kasvataja kohale võetud.
Pandi mind kokaks. Mul polnud sellest
tööst eriti aimu, käisin Rinne Laine käest
küsimas, kuidas pikkpoissi küpsetatakse.
Meenutustes jõuavad kolm daami
järeldusele, et kõigist probleemidest aitas
üle just ühine meel ja kodune õhkkond.
Helmi meenutab, kuidas tema ainsana
tolleaegset arvutusmasinat Feliks tundis ja
selle kasutamist ka teistele õpetas. Ei olnud
nii, et üks on kasvataja, teine juhataja,
kolmas kokk, vaid igaüks tegi seda, mis
hetkel vaja oli.
M.P.: Vahva oli. Praegu vuravad autod
hommikul ette ja toovad kõik vajaliku
kohale. Meie tõime piima üle raudtee
meiereist jala või rattaga. Tuleviku
kolhoosist Jälgimäelt tõime juurvilja.
Leiva tõime Tammiku poest. Pesumasinat
polnud, Linda viis pesu pesta enda juurde
koju, meie viisime talle puid. Puude
toomine jälle oli omaette ette-võtmine.
Suure GAZ autoga, ise laadisime peale.
H.A.: Mina olin
roolis, mul olid juba
siis load. Siis
saagisime
ja
lõhkusime – ikka
naised ise.
Linda Aulik oli
ametinimetuse
järgi
õdekasvataja:
Meditsiinilise
haridusega
kasvatajat oli vaja.
Läksin rõõmuga ja tegin ka tööd rõõmuga.
Pisikesi 1-3ni oli 8, kõik ei osanud veel
käia, võtsime toolid abiks. Ega seda õiget
õpetamistööd saanud tehagi, vanusevahed
olid nii suured. Lähenesime individuaalselt
– just see tõi tulemuse ja oli ka kasvatajale
mõnus. Ma näen ka praegu unes, et olen
ikka lasteaias tööl ja Meeli on juhataja.
Mälestusi ja meenutusi – üks värvikam kui
teine - jätkub teenekatel Saue lasteaiakasvatajatel veel pikaks jutuks. Kui palun
algusaastaid tänasega võrrelda, siis hoopis
teine on varustamine, ruumid ja mööbel.
Palju kauneid mänguasju, mida nemad
omal ajal ise valmistasid, tihti lapsed abiks.
Hulluks on nende arvateks aetud
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bürokraatia, millega kasvatajatel ja
ametnikel tegeleda tuleb.
Ja peamine – paremad võiksid olla
lapsevanemate ja lasteaia kontaktid. Ehk
õigem oleks öelda – laps ja lapsevanem
on kliendid, lasteaia töötaja klienditeenindaja. Omaaegsed ühiselt tehtud tööd
ja ühiselt lahendatud mured ongi ju
minevik, tänapäeval reguleerib kõike raha.
Aeg ja ühiskond on lihtsalt uued.
33 aastat Saue lasteaeda juhtinud Meeli
Paju jäi 1995.a. ametlikult pensionile, kuid
askeldab lasteaias tänagi. Helmi Aulik
lõpetas töö 2005.a., kui täitus 80 eluaastat.
Tema muusikatunnid on kindlasti meeles
paljudel Saue lasteaia kasvandikel, tema
kujundatud ja istutatud lillepeenrad aga
kaunistavad lasteaia mänguplatse tänagi.
Minu kolm jutukaaslast kinnitavad, et Saue
lasteaia läbi aegade eduka tegutsemise võti
on olnud intriigidevaba, asjalike ja arukate
naiste kollektiiv, kes oma tööd südamega
teinud ja teevad. Vahepeal kusagil
tagatubades viibinud Linda Aulik on
jutuajamise lõpuosa üht kolletanud
paberilehte käes hoidnud, mille ütleb
koristamise käigus oma paberite hulgast
leidnud olevat. Linda kirjutanud selle
üheks Meeli Paju juubeliks. Palub nüüd
diktofon kinni panna, et see ette lugeda.
Saame siiski kokkuleppele, et võib ju ka
ajalehes tsiteerida. Lugu ise on sõnaosavalt
ja südamlikult kirjutatud. Otsustame, et
jäägu see kirjatükk kolme kunagise
kolleegi omavahelisks asjaks. Liiati on ta
aastate eest lasteaias ette kantud.

Linda
Pertmann
on lasteaias töötanud 45 aastat. Kui
jutuajamiseks
kohtusime, vaatasin seda rõõmsameelset ja särasilmset daami
ning mõtlesin – kuidas on
võimalik, et tal on selline
aukartustäratav
tööstaaþ?
Kuidas on võimalik 45 aastase töö
järel lastega nii hea välja näha?
Ja siis sain aru, et seesama töö
lastega, nendega pidev suhtlemine
ja soe süda ongi see võluvits, mis
minu jutukaaslase nii noorusliku
hoiab.
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Linda Pertmann: Ma pole kunagi saanud
nii hästi tööd teha kui nüüd. Mul on tervis,
mul on oma lapsed kõik üles kasvatatud
ja nad saavad oma eluga hakkama. Aga
kasvatasin ma neid ju üksinda, sest mu
mees suri, kui olin 36 aastane. Mul pole
praegu ainsatki muret. Ma teen iga päev
siin lasteaias rõõmuga tööd niikaua kui
vaja. Ja niikaua, kui mind vajatakse.
P.E.: Kuidas kõik algas?
L.P.: Tegelikult tulime tööle enne
1. oktoobrit, kui lasteaed uksed lahti tegi.
Mina tulin 15. septembrist. Aulikud, Linda
ja Helmi olid veelgi varem. Kõik oli vaja
korda teha ja ette valmistada. Mina olin
kokaabi ja Helmi kokk. Eriharidusega
kasvataja oli Linda Paenurm. Süüa tegime
puupliidil, ise saagisime puud. Tulime
tööle kaugelt, mina ja Linda Aulik. Neli
kilomeetrit koos lastega – suvel rattaga,
talvel lapsed kelgu peal. Kortereid polnud,
aga siin tekkis väike lootuskiir. Oma
korteri lõpuks saimegi ja elame selles
siiamaani.
Meie lasteaed oli meile kõigile - nii lastele
kui töötajatele – väga kodune, nagu kodu
pikendus. Teha tuli küll palju, kuid üksteist
aidati alati. Hõõrumisi ja intriige polnud.
Ja tore on öelda, et pole ka praegu. Pead
oma asjad korras hoidma, töö peab tehtud
olema. Meil on hästi läinud – 45 aastat ja
ainult kaks juhatajat.
See ühine vaim, kodu tunne, mis alguses
oli, pole lasteaia suurenemisega kuhugi
kadunud, on meiega kaasa tulnud. Ja
seetõttu on meie inimesed ikka pikka aega
siin tööl olnud ja siit pensionile läinud. Kui
meil oleks nende aastate vältel olnud 30
ülemust, oleks olukord teine. Me teeme
ühist asja. Tegime Meeli ajal, teeme Anne
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ajal.
Meie mehed olid üksvahe samuti lasteaias
tööl ja kui siis vabal ajal veel koos pidusid
pidasime – üheealised noored, nagu me
olime – ühise pere tunne oli täielik. Ilus
aeg oli. Meenub, et tahtsime väga
suusatamas käia, aga polnud meil ei suuski
ega suusavarustust. Seega panime vanad
riided selga ja suusatasime hilisõhtutel,
kuuvalgel, laste suuskadega. Neile saime
ikka suusad osta.
Mul on siiani alles esimeses Saue lasteaia
rühmas käinud Merike Harju mulle
sünnipäevaks joonistatud kinnas. Pani mu
käe paberi peale ja joonistas. Eks nende
esimeste hulgas on juba vanaisasidvanaemasid – minugi poja laps juba 25aastane.
Enne kui jutuga edasi minna, peatume
ühel omapärasel probleemil – mehed
lasteaias. On ju lastekasvatamist ikka
peetud naiste tööks. Vähemalt lasteaias.

20. oktoober 2007

Saue lasteaias on läbi aegade ikka ka mõni
mees tööl olnud. Kui 1963.a. mõisa tiigi
ääres olnud sööklahoone lasteaia tarbeks
kohandati ja sinna koliti, tuli majahoidjaks
Albert Siirmäe. Tänasel päeval teevad
meeste töid lasteaias kaks meest – Sulev
Suurküla ja Arvo Kari. Teevad seda, mida
juhataja asetäitja majandusalal Merike
Veersalu (sündinud Aulik) ütleb. Arvo
töötab aasta, Sulev on lepingulist tööd
teinud seitse-kaheksa aastat, koosseisus
viimased kolm. Pildi peale ei tahtnud
mehed tulla, kuid ütlesid ennast naiste
kollektiivis toime tulevat. Intriige pole,
õhkkond – nagu naiste kollektiivis ikka.
Nemad teevad oma tööd. Kui õues
teinekord abi vaja, aitavad lapsed. Kui jõud
üle ei käi, siis nõuga.
Ütlevad, et üks lapsevanemgi tuli
väravaparandmise juures abiks.
Tänapäeval küllaltki haruldlane tegu.

Allpool vastavad
küsimustele lasteaias
käinud ja lasteaiaga
seotud inimesed.
Eesti Nukuteatri kirjandustoimetaja Anna-Liisa Õispuu:
Milline oli Saue lasteaed, kui väike
Anna-Liisa seal oma päevad veetis?
Mina olin üks neist, kes läks sügisel 1986
uhiuude Kuuma tänava lasteaia majja. Olin
siis 5-aastane. Kõige esimene mälestus
lasteaiast on aga hoopis ajast, mil maja
ehitati. Armastasin väiksena üksinda Saue
peal uitamas käia.
Ükskord olin oma rännakutega jõudnud
Saue mõisa juurde ja sealt edasi pargi taga

20. oktoober

asunud aiamaadele. Koju Koondise
tänavale tagasi tulles kaldusin aga
kogemata teest kõrvale ja sattusin suure
hirmsa augu äärde. Suuri mürisevaid
koppasid ja veoautosid ja sagivaid mehi
oli auk ja selle ümbrus täis. Nutuvõru suu
ümber, arvasin, et siiapoole hirmsat auku
nüüd elu lõpuni jäängi. Kuidagiviisi
pääsesin pärast pikki otsinguid koppadest
ja ehitusmürast siiski mööda. Mäletan, et
jooksin-jooksin ja istusin viimaks
kergendunult praeguse linnavalitsuse
maja, tollase ühiselamu küljetrepile. Jalad
veel ikka värisesid all. Mõtlesin, et mis
hirmus asi küll sellisest hirmsast august
võib tulla. Ma ei osanud uneski aimata, et
õige pea saab sinna auku ehitatav maja
minu teiseks koduks.
Värvikaim mälestus (ed)?
Üks kõige eredamalt lasteaiast meelde
jäänud tegevusi oli lõunauinak.
Tegelikkuses eeldati kindlasti, et lapsed sel
ajal magavad. Aga nagu kiuste oli sel
päevasel ajal ülimalt keerukas magama
jääda. Und sugugi ei tulnud. Mingi aeg
käis kasvataja ükshaaval kõiki
kontrollimas, kas me ikka magame.
Pigistasime püüdlikult silmad kõvastikõvasti kinni. Miskipärast sai kasvataja
alati aru, et tegelikult me ei maga. Kuigi
silmad olid ju kinni. Veast, et pigistasime
silmad liiga kõvasti kinni, sain alles aastaid
hiljem aru.
Veel on meeles päevased mängimised
õues. Meie rühm asus raudtee poolses
tiivas ja seega pidime ka mängima seal
pool. Paralleelrühm aga oli mõisapoolses
tiivas ja mängis seal pool. Meie rühm oli
äärmiselt kade teise rühma peale. Tundus,
et neil on palju lahedam mänguplats. Vahel
saime ka ise sinna platsile mängima. Siis
oli rõõmupäev.
Eredalt on meeles ka pidulik lasteaia
lõpetamine. Pidime kõik hanereas käest
kinni saali sisse minema, kasvataja kõige
ees. Saali sissemineku ajal mängis “Oh
kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled.”.
Mäletan, et jõudsin järeldusele, et see on
kõige ilusam laul maailmas. Seadsin end
saali sisseminekul kõige esimeseks, kohe
kasvataja järele. Olin kindel, et saan siis
olla kõige lähemal lauale, kus meid ootasid
meie päris oma koolimütsid. Suur oli aga
minu pettumus, kui esimesena saali sisse
minnes sattusin ma istuma koolimütsidega
lauast kõige-kõige kaugemale.
Kas mõni kasvataja/töötaja on eriliselt
meelde jäänud?
Eriliselt on meelde jäänud Vilve Nilk.
Kohe tema nimi oli nii eriline, tundus nagu

SAUE LASTEAED 45

Vilve ja Nilk olekski kokku üks eesnimi.
Tema pani küll kõik rahvatantsu tantsima.
Siiamaani tuleb sõna “rahvatants” kuuldes
just Vilve Nilk meelde. Ja kui juhtumisi
olen teda nüüd kusagil näinud, käib ikka
mu seest võpatus läbi. Sest tundub nagu
poleks ta kübetki vanemaks läinud. Ikka
sama tragi ja hoogsa sammuga. Kuna olin
üks
neist,
kes
valiti
välja
rahvatantsurühma, siis kaasnes sellega
mitmeid boonuseid rühmakaaslaste ees.

Näiteks ei pidanud vahel lõuna ajal
magama. Esinemise pärast. Teised jäid
kadedate pilkudega teki alt põrnitsema kui
meie Mustjala rahvariietes alla saali
tantsima läksime.
Üsna elavalt on meelde jäänud ka
söögitädi, või oli ta koristaja. Täpselt enam
ei mäleta. Igatahes oli ta venelanna ja eesti
keelt rääkis halvasti. Me kõik kartsime teda
kohutavalt. Kui tema avastas lõuna ajal,
et keegi ei maga, oli kohe nurka minek.
Või kui näiteks nukunurk jäi koristamata,
võisime kindlad olla, et õige pea kõlab
hüüe: “Kjoristjage nuganurk äära!”
Millised on Teie sidemed tänase
Midrimaaga?
Seoses Nukuteatrisse tööle tulekuga on ka
Midrimaaga suhted tihenenud. Kui
tähistasime Nukuteatris ülemaailmset
nukuteatrite päeva ja terve päev andsid
teatrimajas etendusi erinevad Eesti
nukuteatrid, siis oli suur rõõm ühena
esimestest etendusi vaatama kutsuda just
Saue Midrimaad!
Saue JK meeskond Eesti meistrivõistlustel
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Eesti Muusika- ja
teatriakadeemia üliõpilane
Daana Ots
Milline oli Saue lasteaed, kui
tüdrukutirts Daana seal oma päevad
veetis?
Kõigepealt palju õnne Saue lasteaiale
ka minu poolt! Mälestused lasteaiast on
ilusad ja toredadad. Mäletan, et mul oli
palju vahvaid mängukaaslasi, kellega

päevad läbi sai “kodu” mängitud. Eriti
meeldis mulle laulu- ja tantsutund ning
suur mänguplats õues, kus oli mõnus
ringi joosta.
Värvikaim mälestus(ed)?
Üks värvikamaid oli kindlasti see, kui
ma endale lasteaias ühe lapse käest täid
sain. Ja mäletan, et miskipärast olin ma
väga rõõmus selle üle. Emal see-eest
oli tükk tegemist et neid elukaid mu
kräsus juuksepahmakast välja saada.
Kas ka mõni kasvataja/töötaja on
eriliselt meelde jäänud?
Meelde on jäänud mõned sõimerühma
kasvatajad, söögitädid, lauluõpetajad
Tiia ja Vilve ning kasvatajad Anne ja
Merit, sest nemad kantseldasid mind
suurema osa lasteaias veedetud ajast.
Kuidas on kujunenud Teie edasine
elu?
Edasine elu on olnud seotud ikka
muusikaga. Pärast Saue lasteaeda
alustasin kooliteed Saue Gümnaasiumis ning paralleelselt õppisin ka
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Nõmme Muusikakoolis viiulit. Peale
põhikooli lõpetamist Sauel õppisin aasta
Tallinna Muusikakeskkoolis ning pärast
seda Tallinna Georg Otsa nimelises
Muusikakoolis. Tänaseks olen jõudnud
Eesti Muusika ja-Teatriakadeemiasse, kus
minu erialaks on endiselt viiul.

Saue Gümnaasiumi
algklasside õppealajuhataja Eve Tamm, üle
kahekümne aasta igal
sügisel tulevad
koolimajja Saue lasteaia
kasvandikud, saavad
kätte oma esimese
aabitsa ja pähe Saue
Gümnaasiumi mütsi.
Kuidas nad toime tulevad ?
Võttes lapsi esimesse klassi, tagab
teadmine, et ta tuleb Saue lasteaiast, meie
õpetajatele kindlustunde. Saue lasteaia
kasvandikud on saanud kooliks hea
ettevalmistuse ja tulevad õppimisega hästi
toime.
Milles väljenduvad kooli ja lasteaia
sidemed?
Saue Gümnaasiumi ja Saue lasteaia
õpetajaid seob pikaajaline koostöö.
Kohtume
regulaareselt
ühistel
nõupidamistel, kus kooli õpetajad annavad
tagasisidet laste toimetulekust ja lasteaia
õpetajad annavad informatsiooni laste
ettevalmistusest kooliks ning suuniseid,
millestele tahkudele õppetöös oleks vaja
rohkem tähelepanu pöörata. Kevadeti
käivad koolitulevad rühmad oma
õpetajatega ka koolimajaga tutvumas.

Midrimaa hoolekogu
esimees Kalev Lillo,
milline on 45-aastaseks
saanud Saue lasteaed?
45 aastat on väärikas iga. Saue lasteaial
on oma ajalugu, omad mälestused, omad
õnnestumised ja äpardumised. Nii nagu
Tallinna linn, ei saa ka Saue lasteaed
kunagi valmis. Ta on pidevad liikumises,
arengus. Midrimaal on ees tulevik, mille
kujundamisel saame kaasa rääkida me
kõik: omanik ehk linn, lapsed,
lapsevanemad ja loomulikult kogu lasteaia
kollektiiv.
Anname kõik endast parima, et tulevik
oleks helge.

Beebiball jaanuar 2007

Beebiballid lasteaias on jätkuvalt
beebirohked, lastesõbralikus
Saue linnas on palju väikesi lapsi.
Kuidas läheb Midrimaa edasi?
Raske küsimus. Kui ma oskaksin arenguid
ette näha, siis oleksin suure tõenäosusega
maailma rikkaim inimene.
Aga tõsiselt võttes arvan ma, et Midrimaal
pole enam võimalik laienemise mõistes
edasi minna. Juba täna on Midrimaa Eesti
suurim. Millegipärast arvan, et ka
Skandinaavias nii suuri lasteasutusi ei
rajata.
Lasteaiakohtade nappuse küsimuse
lahendus peitub uute hoiu- ja alushariduse
võimaluste loomises. On selleks uus
lasteaed,
lasteaed-algkool
või

lastehoiuteenuste väljaarendamine, ma ei
tea. Isiklikult arvan, et lasteaed-algkooli
rajamise mõttel on Saue linnas jumet,
suurest hädast väljapääsuks on hoiuteenuse
edendamine.

Kuidas näete Midrimaa arengut?
Teenuse kvaliteeti tõstes ja ühtlustades.
Teisisõnu peavad ka nn vana maja rühmad
saama sama kenaks ja sama hästi mööbliga
varustatuks kui uued ruumid.
Pedagoogidele tuleb tagada tingimused,
mis võimaldavad neil õppida ja areneda.
Ühtlasi peame endale teadvustama, et
hoolimata lasteaiakohtade defitsiidist on
tegu ikkagi teenindusasutusega ja laps ning
lapsevanem peavad tundma ennast
“kuningatena”.

20. oktoober

LINNAVALITSUS

Linnavalitsus kinnitas
projekteerimistingimused, väljastas
ehitus- ja kasutusload, arutas
sotsiaalküsimusi ja volikogu
eelnõusid, nõustus lepingu
sõlmimisega, registreeris
kaubandustegevused, teisel lugemisel
oli Saue linna 2008. aasta eelarve.
Linnavalitsuse 24. istung toimus 10. oktoobril ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Sooja tn 2b elektriühenduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 325/
2. Kadaka ja Kiviloo piirkondade elektrivarustuse
rekonstrueerimise projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 326/
3.Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Tule
tn 20B, 22D, 20T kinnistute detailplaneeringu
kehtestamine” (eelnõu otsustati suunata ehtestamiseks
volikogusse).
4. Tule tn 20 täiendava autoparkla
projekteerimistingimuste kinnitamine (eelnõu suunati
teisele lugemisele).
5. Pärnasalu põik 4 uue elektriühenduse
projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 327/
6. Pärnasalu tn 31 korpuste A ja B katuste
rekonstrueerimise ja pööningu väljaehitamise
projekteerimise lisatingimuste kinnitamine (eelnõu
suunati teisele luge- misele)
7. Pärnu mnt teevalgustuse toitekaabli ja liitumiskilbi
projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 328 /
8. Kütise 9 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 329/
9. Tule 13 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 330/
10. Pärnasalu 14 ehitusloa väljastamine
11. Pärnasalu 14 ehitusloa väljastamine
(eelnõud suunati teisele lugemisele)
12. Kirjaliku nõusoleku väljastamine /korraldus nr 331/
13. Elamule Uusaru 16 a kasutusloa andmine
/korraldus nr 332/
14. Elamule Uusaru 16 kasutusloa andmine
/korraldus nr 333/
15. Elamule Uusaru 14 kasutusloa andmine
/korraldus nr 334/
16. Elamule Uusaru 18 kasutusloa andmine
/korraldus nr 335/
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17. Elamule Uusaru 18a kasutusloa andmine
/korraldus nr 336/
18. Elamule Uusaru 18b kasutusloa andmine
/ korraldus nr 337/
19. Elamule Uusaru põik 3 kasutusloa andmine
/korraldus nr 338/
20. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 339/
21. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine
/korraldus nr 340/
22. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 341/
23. Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine
(eelnõu suunati teisele lugemisele).
24. Reservfondist raha eraldamine
(eelnõu suunati teisele lugemisele).
25. Vara üleandmine /korraldus nr 342/
26. Kaubandustegevuse registreerimine
/korraldus nr 343/
27. Saue Linnavalitsuse 22.03.2006 a korralduse nr
108 p 1.1.6 muutmine /korraldus nr 344/
28. Lepingu sõlmimisega nõustumine /korraldus nr 345/
29. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Saue
Linnavolikogu 23.09.2004 a otsuse nr 147 lisa 2
„Saue Linnavalitsuse ametikohtade nimetused ja
koosseisud” muutmine (eelnõu suunati kehtestamiseks
volikogusse).
30. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „
Raamatukogu kasutamise eeskirjad” (eelnõu suunati
kehtestamiseks volikogusse).
31. Saue linna 2008 a eelarve (II lugemine)
(otsustati arutada eelnõud eelarvete projektide
ettevalmistamise töögrupis 11.oktoobril, kell 14.00).
32. Linnavalitsuse liikme puhkusele lubamine
/korraldus nr 346).
33. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu ”Palgalisele
linnavalitsuse liikmele puhkusetoetuse maksmine”
(otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse).
34. Info
34.1 Ingrid Niid – Hanila Vallavalitsuse võlg
linnavalitsuse ees on 12 592 krooni ning Isamaa ja
ResPublica Liidul 3 770 krooni.
OTSUSTATI avalikustada Hanila Vallavalitsuse ning
Isamaa ja ResPublica Liidu võlad Krediidiinfo AS
maksehäirete registris.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Kokkuvõte Saue linnas toimunust ajavahemikul
1. - 30. september 2007
Laekus 3 kuriteoteadet: 1 vargus korterist, 1 vargus ettevõttest ja
1 vargust sõidukist. Registreeriti 75 väärteoteadet: liiklusalaseid
rikkumisi avastati 49 (3 olid joobes juhid). Alkoholiseadusega oli
pahuksis 19 isikut, kellest 11 olid alaealised, tubakaseaduse alusel
karistati 2 alaealist.
5 korral oli tegemist erinevate väärtegudega
SÕIDUKIJUHID JA JALAKÄIJAD !
Käes on sügis, läheb vara pimedaks ja tihti sajab vihma. Teekate on
märg ja sellel on palju langenud lehti. Maapinnal võib öisel ajal

temperatuur langeda alla nulli.
Tuleks õigel ajal vahetada sõidukile alla talverehvid, vastu, et esimese
libedaga ei tuleks sõiduki plekke vahetama hakata. Kiirus tuleb valida
vastavalt teeoludele ja juhi oskustele.
JALAKÄIJA EI TOHIKS UNUSTADA HELKURIT !
Lugupidamisega
Vladimir Teder
Lääne-Harju politseiosakonna komissar
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2. novembril kell 11.00 Saue
Linna Invaühingu infotund
2. novembril kell 12.00
Seenioritants
2. novembril kell 16.00
Vabastav hingamise (palume registreeruda)

VIDEVIKU SÜGISKONTSERT

20. oktoober 2007

Saue Päevakeskus korraldab
2. novembril Hingedepäeval
Saue Vabakirikus kell 14.00

Seminar-lektoorium
Kontsert (tasuta)

Esineb vanamuusika ansambel

TALLINN BAROQUE

Salme Kultuurikeskuses 25.novembril kell 14.00

ELURÕÕMUMOSAIIK
Teatraliseeritud kontsert kostüümides – laulu, tantsu ja
vaimuka teksti süntees. Läbi aegade parimad operetipalad.
Sirje Puura ja Väino Puura, Margit Saulep ja Alar Haak
Piletihind 60.- krooni, pileteid võimalik tellida Päevakeskusest
Tel: 65 95 070
ALATES NOVEMBRIKUUST VÕTAB VASTU
SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖ- JA ÕPPETUBADES
(KOONDISE 9-1) PSÜHHOTERAPEUT INGE TAEL
Vastuvõtud toimuvad
12. ja 26. novembril kella 15.00 – 19.00.
Registreerumine vastuvõtule toimub Päevakeskuse
telefonil 65 95 070
info ka telefonil 50 87 872
TALLINNA LINNAHALLIS ILUS JÕULUETENDUS
lastele, vanematele ja vanavanematele!

“PÄKAPIKKUDE REIS ÜMBER
MAAILMA”
26. detsember 2007 kell 14.00, piletihind 145.- krooni,
hinna sees kingituspakk.
Piletisoovist palume teada anda
novembrikuu jooksul Päevakeskusesse!
Tel: 65 95 070
Päevakeskus on reserveerinud piletid
Pärnu Teatrisse Endla
22.novembriks etendusele

KOKKOLA
etenduse algus 19.00
väljasõit Sauelt orienteeruvalt 17.00
hind 160.- krooni

2005. aasta parim Soome näidend on tõeliselt raju lugu uskumatust
elust pöörijoone väikelinnas. Seltskond on kirju ja sebimist jätkub.
See on hoogne komöödia hämmastavatest inimsuhetest ja
ainulaadsest elufilosoofiast. Samuti arktiline tragöödia inimestest, kes
on teinud enesele depressioonist kunsti ja joomisest loomingu. Ja
ometi on kogu lugu eelkõige armastusest. Sündmuste keskpunktis on
lopsaka karakteriga proua Marja-Terttu, keda mängib Andrus Vaarik.
Tema poiss-sõbrana astub üles Jüri Vlassov ja ta kaksikvennana Enn
Keerd. Kindlasti on see ühtpidi oma ajajärgu kõige kurvem näidend
ja teistpidi kõige parem naljatükk. „Kokkola” on äärmuslik nägemus,
põhjamaise hulluse kvintessents. Lugu külma kaamose ilust ning
rämeda huumori ootamatust vaimustavast soojusest.

1. NOVEMBRIL 12.30 ON PÄEVAKESKUSE
KÜLALINE MAIRE AUNASTE

VÕIMALIK ON TELLIDA PILETEID (150.- krooni)

KUKLACHEVI KASSIDE TEATRISSE
MIS TOIMUB
3. NOVEMBRIL ALGUSEGA 15.00 TALLINNA
VENE KULTUURIKESKUSES
MAAILMAS AINULAADNE LÕBUS ETENDUS!

TULGE TERVISEPÄEVALE!
PÄRASTLÕUNA SÜDAME HEAKS!
6. novembril Saue Päevakeskuses
15.30 – 17.00 MARE LIIGER
(loeng ning küsimustele vastamine)
17.00 – 18.00 MYNT GRUPP (esmaabivahendid!)
PÄEV KESTAB KELLA 19.00-ni
Paralleelselt toimub elanike
VERERÕHU – KOLESTEROOLI – VERESUHKRU
MÕÕTMINE
(tasuta)

Asuurkeraamika lühikursus
6. ja 12. novembril
kell 18.00 koolimajas
ruum 407
Osalustasu 200 krooni.
Juhendaja keraamik Lauri Kilusk.
Eelregistreerimine tel 65 95 009, 52 34 339
Latinoaeroobika alates 7. novembrist
kolmapäeviti kell 19.30
koolimaja peegelsaalis
Osalustasu 35 krooni kord.
Juhendab Signe Vent
Kadripidu õpilastele 22. novembril
kell 17.00
koolimaja saalis
Lauluklubi 23. novembril kell 19.00
koolimaja saalis
Juhendab Katrin Järvlepp

Info telefonidel: 65 05 009, 52 34 339
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

Saue Päevakeskus mälestab
Vabadusvõitlejat.

HEINO-EUGENI REIGO
18.10.1922 – 4.10.2007

20. oktoober

!

SPORT / REKLAAM

SARAPIKU JOOKS- KÕND

Pühapäeval, 14. oktoobril 2007 toimus
Sarapiku jooks- kõnd,
millest võttis osa üle 150 osavõtja. Ilus kuldne sügisilm
meelitas kohale nii noori, kui vanu spordisõpru, et üheskoos
liikuda. Koos võimeldi soojaks kena ja aktiivse juhendajaga,
Ly-Miett Lõokesega. Sarapikurajal tuli läbida kaks 1,3 km ringi,
millega kõik osavõtjad edukalt hakkama said. Suured tänud
Saue Linnavalitsusele,
Saue Lions Club´le ja
abilistele, kes üritust
korraldasid.
Täname ka Plekk-Liisu
Rattapoodi, kes loosis
välja kolm paari
käimiskeppe.
Täname osalemast!
Üheskoos liikuda oli
tore, võitis sport ja
sõprus!

!
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SAUE STAADIONIJOOKS
Sarja “SAUELANE LIIKUMA”
III etapp toimub juba
4. novembril 2007.
Algusega kell 12.00

Start ja finið Saue Gümnaasiumi staadionil.
Iga osavõtja läbib1 km, ilma ajavõtuta.
Staadionil on kell, kust näed soovi korral
ka oma distantsi läbimise aega.
Osavõtja saab tulla starti alates 13.45.
Kell 14.00 finið suletakse.
Kuna on tegemist sarja “Sauelane liikuma” III etapiga,
võta kindlasti kaasa oma OSAVÕTJAKAART!
Kui sul osavõtjakaarti veel ei ole, saad selle kohapealt.
Pärast jooksu saad teed ning osaled loosiauhindade jagamises,
mille paneb välja Plekk-Liisu Rattapood.

Üritust korraldavad:
Saue Linnavalitsus
Saue Huvikeskus
TULE KINDLASTI,
TULE KOOS PEREGA JA
PANEME SAUE ÜHESKOOS LIIKUMA!
Lisainfo Terje Toomingas 55 40 416

Saue Male-Kabeklubi korraldab Saue Linna
2007.a. individuaalsed meistrivõistlused
tavamales (ajakontrolliga 1 tund ja
15 minutit) ja tavakabes (64)
(ajakontrolliga 45 minutit).
Loosimine ja esimene voor toimub
22. oktoobril algusega kell 18.00 Saue
Päevakeskuses (Kütise tn.4), järgmised
voorud igal esmas-päeval algusega
kell 18.00.
Mõlema meistrivõistluse kolme paremat
autasustatakse diplomite ja medalitega.
Ootame kõigi male- ja kabehuviliste
aktiivset kaasa löömist !
Saue Male-Kabeklubi Juhatus

S. Ojamäe FIE
FEKAALIVEDU
Hinnad
kokkuleppel

Tel: 557 3691
56 48 8332
IGA PÄEV
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OSTUASSISTENT

Saue Production OÜ
Pauligi kontsern on üle 130 aastase traditsiooniga kohvi, maitseainete ning
tööstusmaitseainete tootmisega tegelev pereettevõte. Oma tegevust alustati Eestis, Sauel
1992. a., kus praeguseks tegutsevad AS Paulig Baltic, AS Santa Maria ning Saue Production OÜ – kõik Pauligi Skandinaavias ja Ida-Euroopas olevate äridega seotud ettevõtted.
AS Paulig Baltic toodab põhiliselt Santa Maria kaubamärgi all olevaid maitseainesegusid.
Saue Production OÜ on tööstuslike maitseainesegude tootja toiduainetetööstustele.
Tehase kvaliteedi- ja toiduohutuse juhtimissüsteem on alates 2004. aastast vastavuses
BRC Kvaliteedi- ja Toiduohutuse Sertifikaadiga (BRC Quality and Food Safety Certificate).
Santa Maria AS turustab tooteid Santa Maria kaubamärgi all Baltikumis, Venemaal ning
ka Ukrainas, Valgevenes, Kasashtanis ja Aserbaidzaanis.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast aastasse ja moodustab üle 80 % tootmismahust.
2007. a. sügiseks valmiv tööstusmaitseainete tehase järjekordne laiendus annab võimaluse
kasvada Euroopa üheks suurimaks maitseainesegude tootjaks.
Pauligi kontserni kasv ja areng Eestis annavad võimaluse uuteks töökohtadeks neile
töötajatele, kellele on tähtsad kvaliteet, innovaatilisus, avatus, multitkultuurne keskkond,
usaldus ja austus.

Seoses tehase laienduse ja tootmise kasvuga võtame tööle

kelle tööeesmärgiks on ostujuhi assisteerimine,
ostudega seotud informatsiooni vastuvõtt,vormistamine ja haldamine,
saate-ja ostudokumentide kontroll,
sise-ja välisklientidega koostöö korraldamine ostudega seonduvalt,
ostudega seonduv sisene aruandlus
NÕUDMISED KANDIDAADILE
·
positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
·
eelnev töökogemus ostude ja/või logistika valdkonnas
·
soov õppida ja omandada uusi oskusi
·
arvuti kasutamise oskus (MS Office)
·
hea inglise ja eesti keele oskus (kõnes ja kirjas)
·
iseseisvus ja meeskonnatöö valmidus, initsiatiiv ja analüüsivõime
KASUKS TULEB
·
erialane haridus või selle omandamine
·
kvaliteedisüsteemide tundmine
·
soome keele oskus kõnes
·
MS Axapta kasutamise oskus
TOORAINELAO LOGISTIKU

kelle tööeesmärgiks on maitseainesegude
ettevalmistamine, segamine ja ettevõtte sisene transport
NÕUDMISED KANDIDAADILE
·
positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
·
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
·
soov õppida ja omandada uusi oskusi
·
hea füüsiline ettevalmistus
·
valmisolek töötamiseks kahes vahetuses
KASUKS TULEB
·
töökogemus toiduainetetööstuses
·
tõstukiga töötamise kogemus ja tõstukijuhiloa olemasolu

kelle tööeesmärgiks on tooraine vastuvõtt ja ladustamise korraldamine,
kaupade kontroll
ning nende markeerimine ja kaupade liikumisega seonduva info arvutisse
sisestamine
NÕUDMISED KANDIDAADILE
·
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
·
positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
·
soov õppida ja omandada uusi oskusi
·
eesti keele oskus kõnes
·
meeskonnatöö valmidus
·
arvutikasutamise oskus MS Office
KASUKS TULEB
·
töökogemus tootmises või laomajanduses
·
tõstukiga töötamise kogemus ja tõstukijuhiloa olemasolu

KINNISVARA HOOLDUSMEISTRI

PAKENDAJAID

kelle tööeesmärgiks on ehitise ja tehnosüsteemide korrashoid ja remondi
korraldamine ning kinnistu territooriumi heakorra planeerimine ja korraldus
NÕUDMISED KANDIDAADILE
·
eriharidus ning ehitus-, remondi-ja/või korrashoiutööde
korraldamise kogemus
·
positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
·
soov õppida ja omandada uusi oskusi
·
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
KASUKS TULEB
·
elektritööde kogemus
·
autojuhilubade olemasolu

kelle tööeesmärgiks on maitseainete pakendamine
NÕUDMISED KANDIDAADILE
·
täpsus ja vastutustunne
·
positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
·
soov õppida ja omandada uusi oskusi
·
valmisolek töötamiseks kahes vahetuses
KASUKS TULEB
·
töökogemus toiduainetetööstuses

MAITSEAINETE SEGUMEISTREID

MEHHAANIK-SEADISTAJAID

MÜÜME

kelle tööeesmärgiks on tootmisliinide seadistamine, hooldus ja remont
NÕUDMISED KANDIDAADILE
·
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
·
positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
·
soov õppida ja omandada uusi oskusi
·
valmisolek töötamiseks kahes vahetuses
KASUKS TULEB
·
elektritööde kogemus
·
autojuhilubade olemasolu

SAUE PUIT OÜ
Saematerjali, höövelmaterjali, voodri- ja põrandalauda
ning uudisena süvaimmutatud sae- ja höövelmaterjali,
terrassilauda.
Samas ka hööveldusteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30 Info telefonil 6709183 või 5050194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

ETTEVÕTE PAKUB OMALT POOLT
·
konkurentsivõimelist palka ning lisatasu vastavuses töötulemustega
·
motiveerivat ja kaasegset töökeskkonda ( töö on siseruumides )
·
koolitust ja arenguvõimalusi
·
täiendavat personalikindlustust, ühisüritusi personalile igal aastaajal
·
soodustusi sportimise ja toitlustamise osas
·
olla ainulaadsete ametite esindajaks Eestis
CV palume saata aadressil:
AS Paulig Baltic, Tule 24 A Saue 76505 või
E-mail aadressil: peeter.kodar@paulig.ee
Täiendav informatsioon telefonil 66 52 000
www.paulig.ee
www.santamaria.ee

GARDEROOBID JA
LIUGUKSED

Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

20. oktoober

Sauel asuv
PÕNNI MÄNGUMAA
otsib avatavasse
päevahoidu

LAPSEHOIDJAID
Kontakt:
50 49 366, Signe

REKLAAM
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OÜ AVEMARD
Liimi 1 Tallinn 10621
Telefon: 6 99 0168
Faks: 699 0162
Mobiil: 514 1081
e-post: info@avemard.ee
weebikülg: www.avemard.ee

ÕMBLUSETTEVÕTE AS PROTTEN F.S.C.
ASUKOHAGA KEILAS VÕTAB TÖÖLE

JUURDELÕIKAJA
JA

ÕMBLEJA
VÄLJAÕPPE VÕIMALUSEGA
KONTAKT TEL.6747567
AS Harjumaa Liinid on
transpordikonsterni AS-i ATKO
Grupp kuuluv äriühing, mille
peamiseks tegevusalaks on Harju
maakonnas ühistransporditeenuse
osutamine.

Kutsume oma meeskonda

BUSSIJUHTE
nii liini- kui ka tellimusvedudele
Nõudmised kandidaadile:
D-kategooria juhiluba,
täiendõppeametikoolitusetõend,
tervisetõend, eelnev töökogemus
kohusetundlikkus, hea
suhtlemisoskus ja täpsus
Võtame tööle täis- ja
osalise tööajaga.
Pakume tööd ka FIE-dele.

MEISTREID,
MOTORISTE JA
AUTOREMONDILUKKSEPPI
autoremondi töökotta
Töö vahetustega graafiku alusel.
Omalt poolt pakume: stabiilset
tööd, täiendõppe ametikoolituse
võimalust, vajadusel majutust
Tallinnas, töötasu 15 000 krooni
kuus (bruto).
CV palume saata
Estonia pst. 1/3,10143 Tallinn
või e-mail: liidia.naivelt@atko.ee,
Lisainfo telefonil 5 333 1838,
6 272 713; faks 6 272 730
Firma Sauel võtab tööle

TOOTMISRUUMIDESSE
KORISTAJA
Tel. 6 709 616

Müüa

PUIDUBRIKETTI KANAMAL
HIND SOODNE
Täpsem info 55 33 237 Ilmar

Sauel asuv tootmisettevõte SHT-Baltic OÜ otsib oma meeskonda:

PUIDUOSAKONNA SPETSIALISTI
Tööülesanded:
Puittoodete koostamine, töötlemine ja värvimine.
Pakume:
paindliku tööaega ning soovi korral ka võimalust töötada osalise tööajaga
kooli vms. kõrvalt.
Väljaõpe kohapeal ning töötasu kokkuleppel.
Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus ning CV
SHT-Baltic OÜ
Kasesalu 12, 76505 SAUE
e-mail: info@sht.ee
Tel: 6 59 17 33
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Soovin osta
GARAAÞI
Koondise tänavale
Kontakt:
50 92 792, 659 6841
e-post: imre@kpehitus.ee

Soovin 5 aastasele poisile
HOIDJAT,
KODUÕPETAJAT SAUEL
kes õpetaks kooliks vajalikke
algteadmisi korra nädalas.
Tel 51 45 777

POTTSEPATÖÖD
Diapol Granite OÜ toodab graniidist köögitasapindu.
Pakume tööd

SAN-TEHNILISED TÖÖD
segistite, valamute, wc-pottide,
pesumasinate, radiaatorite,
põrandakütte jne
paigaldus ning vahetus
Tel: 55 77 090

KORTERID, MAJAD, KRUNDID

&nbsp;&nbsp; Ost, müük, üürimine
KONSULTATSIOONID TASUTA!
Kodumail OÜ, Jaama 1a-506
Tallinn-Nõmme, tel/fax 6 506 209
52 91 109, Anne Olonen
anne.olonen@hot.ee
Vajatakse

AHJUD, KAMINAD

ERAÕPETAJAT
MATEMAATIKAS

TEL: 5 573 206

7.klassi poisile
Kontakt: 55 910 908

SILDSAE OPERAATORILE
SERVAMASINA OPERAATORILE
VÕI
KÄSTIÖÖMASINATE OPERAATORILE

Tööülesanded
• Graniitplaatide mõõtu lõikamine
• Graniitplaatide servade töötlemine
• Graniitplaatidele lõppviimistluse andmine flexidega (relakatega)
Nõudmised kandidaadile
• KESK, KUTSE VÕI KESKERIHARIDUS
• KOHUSETUNDLIKKUS
• TÄPSUS
Kasuks tuleb
• EELNEV TÖÖKOGEMUS TOOTMISES
• MITTESUITSETAMINE
Omalt poolt pakume
• TÖÖRIIDEID
• KAASAEGSET TÖÖKESKKONDA
• VÄLJAÕPET

Asukoht Saue
Tööaeg täistööaeg
Tööle asumise aeg 1.november 2007
Pakutav brutopalk 18000-24000

Mälestame sügavas kurbuses
unustamatut relvavenda

HEINO JEVGENI REIGOT
Ja avaldame kaastunnet abikaasale.
Saue linna Vabadusvõitlejad

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
Trükk: Rebellis, tiraaþ: 2500

