SAUE LASTEAED 45 AASTANE!
Loe lk. 5-8

INFOLEHT NR. 20 (265)

3. november 2007

SAUE –
KODUNE LINN
LINNAVOLIKOGU
LINNAVALITSUS
lk. 12

HARJUMAA
AASTA
ÕPETAJA 2007
"MIDRIMAA"
ÕPETAJA
KAIA VÄLLING

lk. 5-6

Kasulik
teave
lk. 16-17

SAUE
KONTSERTSÜGIS
2007
lk. 10

Tasuta

11. NOVEMBER

ISADEPÄEV
PÄEVAKESKUS

lk. 13

SAUELANE
LIIKUMA
lk. 15

2

/ SAUE SÕNA –265 /

LINNAUUDISED

Saue Linnavalitsus ootab kõikidelt
pensionäridelt ja puuetega
inimestelt, KES EI OLE VEEL
KIRJALIKKU AVALDUST
JÕULUTOETUSE SAAMISEKS
ESITANUD neid hiljemalt
30. novembriks linnavalitsusse.
Kui Teil on avaldus esitatud
eelnevatel aastatel ja pangakonto
number ega muud isikuandmed
(nimi, aadress) pole muutunud,
ei ole uue avalduse
kirjutamine vajalik.
2007. aastal on linnaeelarvest
makstava jõulutoetuse suuruseks
kinnitatud 300 krooni.
Selgitus uutele jõulutoetuse taotlejatele!
Pensionäride ja puuetega inimeste (ka puuetega
laste vanemad) igaaastane jõulutoetus makstakse
välja pangaülekandena. Raha ülekandmiseks
ootame igalt Saue linna elanike registris elukoha
registreerinud pensionärilt ja puudega inimeselt
kirjalikku avaldust, kuhu on märgitud ees- ja
perekonnanimi, elukoht, sünniaeg, pangakonto
omanik ja number ning kontakttelefon. Avalduste
blankette saab Saue Linnavalitsusest, Saue
Päevakeskusest ja Saue linna kodulehelt vt
www.saue.ee /õigusaktid, avalikud dokumendid/
blanketid. Täidetud avaldused tuua või saata
postiga Saue Linnavalitsusse aadressil Tule 7
Saue linn 76505. Avaldused võib asetada ka
linnavalitsuse välisukse kõrval asuvasse postkasti.
Avaldus tuleb esitada hiljemalt 30. novembriks.
Toetuse avalduses esitatud andmed jäävad
aluseks järgnevate aastate jõulutoetuste
väljamaksmistele 2007 aasta jõulutoetuse
suuruseks on kinnitatud 300 krooni.
Jõulutoetus makstakse välja ajavahemikul
01.detsembrist kuni 21. detsembrini. Toetus
kantakse Teie poolt esitatud arveldusarvele.
NB kirjalikku avaldust ootame kõigilt Saue linna
pensionäridelt ja puuetega inimestelt, kes
soovivad saada linna poolt jõulude puhul väikest
rahalist kingitust.
Info
Heli Joon tel 6 790 174
Meeli Kallas tel 6 790 176
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Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski
maantee rekonstrueerimisprojekti
keskkonnamõju hindamine
On valminud projekti “Tehniline abi Tallinna ringtee
ja Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks”
keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne tervikuna
(sh kõikide lõikude osaaruanded).

KMH aruandega saab tutvuda 24. oktoober - 14.
november Hendrikson & Ko veebilehel
www.hendrikson.ee ja Hendrikson & Ko kontoris,
aadressil Pärnu mnt 30, Tallinn (soovitatav on aeg
eelnevalt kokku leppida telefonil 55 674 693).
Aruande kohta ettepanekuid saab esitada aadressile
Hendrikson & Ko, Pärnu mnt 30, 10141 Tallinn ja
e-posti aadressile: jaak@hendrikson.ee.
Projekti kokku võttev KMH aruande avalik arutelu
toimub 14. novembril kell 18.00 Keila Linnavalitsuse
II korruse saalis (Keskväljak 11, Keila).
Arutelul antakse ülevaade projekti ja keskkonnamõju
hindamise tulemustest tervikuna ning oodatakse
küsimusi ja kommentaare, mida erinevatel osapooltel
projekti käigus seni veel pole olnud võimalust esitada.
Avalike arutelude käigus ja kirjalikult juba eelnevalt
esitatud kommentaaridesse ning küsimustesse
projekti suure mahu tõttu koosolekul detailsemalt ei
laskuta. Projekti juures arendajaks ja otsustajaks on
Maanteeameti projektijuht:
Andres Brakmann, telefon 611 9357,
e-post: andres.brakmann@mnt.ee
Keskkonnamõju hindamise kohta lisainformatsiooni on
võimalik küsida kontaktisikult Jaak Järvekülg
telefonil 55 674 693
Lisainformatsiooni projekti kohta ning projektlahenduse kaardimaterjaliga saab tutvuda projekti
kodulehel http://road.estdan.ee/

! ! ! TEADE ! ! !

PUULEHTEDE KOGUMINE
Saue Linnavalitsus korraldab ajavahemikul
12.-17. november 2007.a. puulehtede äravedu.
Palume kõigil linnaelanikel, kel soov puulehtedest
vabaneda, sellest teavitada linnavalitsuse telefonidel
6 790 185 või 51 56 878
Kompostimiseks sobivad puulehed tuleb veopäevaks
panna 100-liitristesse kilekottidesse, puulehed
võetakse Saue linna elanikelt vastu tasuta.

NB! Veetakse ainult puulehti.
Olmejäätmeid, aiaprahti jms
EI VEETA!
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2. NOVEMBER - HINGEDEPÄEV
Mõtisklus
Mõtisklus
HINGEDEPÄEV ON
EESTLASTELE
SÜDAMELÄHEDASEM
KUI MÕNI MUU
TÄHTPÄEV.
Pimedal sügisõhtul märkame
siin - seal akendel küünlaleeki,
rääkimata
lugematutest
tulukestest kalmistul. See on
kurvalt ilus. Usun, et needki,
kes ise küünalt ei süüta,
mõistavad alateadlikult kõiki,
kes seda teevad.
Vaikne austus oma eelläinute
suhtes on eestlastele igiomane.
Oma lahkunud vanemate
austamises sarnanevat me
jaapanlastega - iidse kultuurrahvaga. Süüdatud küünlaleek

ühendab
olevikku
ja
Me kõik kogume elus
minevikku. Ühendab meid Siin
hingehetki nendega, kes on Seal.
kui jälgime hunnitut
Küünlaleek sümboliseerib
päikesetõusu,
igavest elu. Isegi kui me sellest
näeme puutumata
ei räägi, usume, et Sealgi on
looduse ilu, märkame
elu. Vähemalt on seda uskunud
kortse oma ema kätel
meie esivanemad, kes hingedepäeval jätsid toidu lauale,
või nuusutame
kütsid sauna soojaks ja panid
magnoolia magusat
vihad lavale valmis – ikka
lõhna.
selleks, et koju käima tulevate
Need hetked haaravad
hingede eest hoolt kanda.
endaga kaasa nii meie
Täpselt nii, nagu kantakse
hoolt ühe hea sõbra või kehad kui meie meeled,
sugulase eest. Elu jätkumist kui tunneme rõõmu selle
teisel pool surma tunnistavad
üle, et oleme inimesed.
kõik usundid.
Nõnda lohutatakse igal Marion Woodman
kristlikul matusel lahkunu
lähedasi sõnadega: „Põrm saab
Võtke aega, et olla
jälle mulda, nõnda kui ta on
olnud ja vaim läheb Jumala
sõbralik – see on tee
juurde, kes tema on
õnnele.
andnud.“ (Kg 12:7). Võtke aega, et unistada Olgu iga hingedesee toob abi kõrgematelt
päeval süüdatud
jõududelt.
küünlaleek tähiseks
Võtke aega, et
sellest Igavesest
armastada ja olla
Valgusest, mis
paistab Seal, kus
armastatud – see on
pole enam valu ega
jumalate eelisõigus.
vaeva, tööd ega
Võtke aega, et ringi
muretsemist, ängi
vaadata – päev on liig
ega üksindust.
lühike, et olla isekas.
Seal on hingamine,
rõõmus rahu ja Võtke aega, et naerda –
naer on hinge muusika.
igavese elu lootus.
Urmas Viilma Vana inglise palve
vaimulik
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! OLUKORRAST SAUE POLIITIKAMAASTIKUL
Henn Põlluaas
Linnavolikogu arengu- ja
planeerimiskomisjoni
ning kultuuri- ja spordikomisjoni liige.
Viimasel ajal on paljud volikogu tegemisi
teravamalt silmas pidavad linnakodanikud
avaldanud imestust, mis toimub Saue
linnavolikogus. Kevadel likvideeriti
valimistel teise koha saanud valimisliidu
Sõbralik Linn fraktsioon, kuhu kuulusid
Monika Liiv, Mati Nappus, Urmas Viilma
ja Henn Põlluaas. Monika Liiv ning Urmas
Viilma astusid IRL-i fraktsiooni, Matti
Nappus ja Henn Põlluaas aga
Reformierakonna fraktsiooni. Minult on
küsitud - kas Sõbralik linn lõhenes või on
volikogus ja linnavalitsuses toimumas
mingid suuremad ümberkorraldused,
millest selline liikumine tunnistust võiks
anda?
Ei ühte ega teist. Teatavasti on valimisliit
Sõbralik Linn erinevate erakondade
liikmete ja vabade kodanike ühendus.
Sinna kuulub ka Isamaliidu liikmeid. Meie
läbisaamine on endiselt väga hea ja
koostöötahteline. Kogu asi on selles, et
eelmisel aastal otsutasid Isamaliit ja Res

Publika vabariiklikul tasandil liituda. Nii
ei jäänud ka meie fraktsiooni kuuluvatel
isamaalastel
muud
üle,
kui
parteidistsipliini järgides, ühineda IRL-i
fraktsiooniga. Seaduse järgi peab volikogu
fraktsioonis olema vähemalt kolm liiget.
Kuna alles jäi kaks, Põlluaas ja Nappus,
ei jäänudki muud üle kui fraktsioon
Sõbralik Linn likvideerida. Valimisliit ise
aga eksisteerib ja esindab endiselt Saue
rahva tahet.
Mäletatavasti sõlmisid valimiste võitjad
Sõbralik Linn ja Reformierakond
omavahel koalitsioonileppe. Alla
kirjutasid kõik nende fraktsioonide liikmed
ning moodustasid koos volikogu juhatuse
ja linnavalitsuse. Isamaalaste lahkumine
fraktsioonist ei muutnud ega tühistanud
koalitsioonilepingut, sest Isamaaliit ei
osalenud selles erakonnana.
Koalitsioonileping, Liivi, Viilma ja
mõistagi Nappuse ja Põlluaasa allkirjad
sellel ning ametipostid kehtivad muutumatult edasi.
Matti Nappus ja Henn Põlluaas otsustasid
ühineda volikogu suurima, Reformierakonna fraktsiooniga. Olime juba niigi
ühises koalitsioonis ja koostöö oli hästi ja

tõrgeteta sujunud. Me ei ühinenud mitte
erakonnaga, vaid volikogu fraktsiooniga,
milles olid mitmed Reformierakonda
mittekuuluvad isikud juba varemgi. Seega
ei muutnud meie liitumine üldist
vahekorda volikogus mitte üks raas.
Üleelmisel nädalal toimus koalitsiooninõukogu koosolek, millest võtsid osa kõik
koalitsiooni liikmed. Meie kohtumise
peateemaks oli ülevaate tegemine valijatele antud lubaduste ja koalitsioonilepinguga võetud kohustuste täitmisest.
Olukorrast andsid aru Sõbralikust Linnast
valitud linnapea Ero Liivik ja abilinnapea
Rafael Amos Reformierakonnast.
Loomulikult saab üht-teist ka paremini
teha, kuid tõdesime, et volikogu ja
linnavalitsus on oma ülesannetega
hakkama saanud. Suurem osa
koalitsioonilepingust on tänaseks juba
täidetud või parasjagu täitmisel. Sellise
tempoga jõuame ehk teha märksa
rohkemgi, kui oma valijatele lubasime.
Kahjuks ei jätku leheruumi, et siin kõike,
mis tehtud välja tuua.
Tähelepanelikumad linnakodanikud on
niigi asjaga kursis.

SAUE GÜMNAASIUMI ISADEPÄEVA ÜRITUSED
Novembri teisel pühapäeval – sel
aastal 11. novembril – tähistatakse
isadepäeva. Selle päeva tähistamise
traditsioon sai alguse 1910.a. paiku
Ameerikas. Meieni jõudis selle päeva
tähistamine Soomest.
Piret Uulma
Isadepäeval on tavaks kinkida isadele
punaseid ja valgeid roose. Kink ei ole
eriti oluline, kuid kui seda teha, peab
see olema midagi sellist, mis oleks
praktiline ja mõnus ning meenutaks
isale hiljem iga hetk laste hoolivust, või
siis väga originaalne, mille hilisem
märkamine peletaks argipäeva mured.
Sellel päeval korraldatakse pereüritusi
ja –pidusid, mille eesmärgiks on
süvendada isade ja laste suhteid.
Kuna kõik mehed ei ole isad (onu,

vanaonu, ristiisa jne.), on kena sel
tähtpäeval meeles pidada ka teisi
olulisi mehi, kes on olnud samuti
tähtsad eeskujud lapse kasvatamisel ja
kujundamisel, näidanud mehelikku
eeskuju ning aidanud meeste
mõttemaailma mõista. Seetõttu on vaja
kaasata isadepäeva üritustele kõik,
kellel on oskust ja tahtmist täita isa rolli
– nii need, kes on isad kui ka need, kes
seda pole, kuid mõistavad rolli
vajalikkust.
Saue Gümnaasiumis on laste ja isadega
seda tähtsat päeva tähistatud juba
aastaid. Sel aastal toimuvad isadepäeva
üritused terve nädala, 5. – 9.
novembrini.
5. – 9. novembrini on isadel võimalus
sisustada või läbi viia õppetund vabalt
valitud teemal. Eelnevalt on vaja vaid
kokku leppida õpetajaga.

5. novembril toob õpilane klassijuhatajale näituse tarbeks foto(sid) või
esemeid oma isa (vanaisa) hobidest/
harrastustest.
8. novembril kell 18.00 toimub kooli
aulas kontsert isadele. Sel päeval on
kõigil võimalus vaadata näitust, mille
lapsed on seadnud vanemate fotodest
ja esemetest. Avatud on ka puhvet.
Laupäeval, 10. novembril kell
11.00 – 13.00 toimub Saue linna
jaanituleplatsil Kaitseliidu Harju
maleva Saue Kompanii ja Saue
Gümnaasiumi ühisüritus. Tulijatel on
võimalus tutvuda Kaitseliidu
tegemistega, vaadata tehnikat, süüa
sõdurisuppi jms.
Vahvat isadepäeva kõigile, sest see
päev ei ole ainult isa päev – see on
isa ja lapse päev, see on perepäev.

3. november 2007.
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HARJUMAA AASTA ÕPETAJA 2007 SAUE LASTEAIA MIDRIMAA ÕPETAJA KAIA VÄLLING
Sünnipäeva eelsed päevad Saue lasteaias ei erinenud väliselt
millegagi igapäevadest. Lapsed tulid hommikuti lasteaeda,
mängisid, sõid, puhkasid ja läksid õhtuti koos issideemmedega koju.
Sellest päevamelust
kusagil
eemal
valmistati
ette
sünnipäeva, selle
päevamelu sees tegid
oma igapäevast tööd
õpetajad-õpetaja
abid-söögitädidpesutriikijadkoristajadmajandamise naised
ja mehed-lasteaia
juhid. Nende hulgas
ka Saue Linna Aasta
Õpetaja
2007
HELGI HABER
(kelle fotot võisite
näha
ja
kelle
tegemistest saite
lugeda eelmises
Saue Sõnas) ja
Harjumaa Aasta Õpetaja 2007 KAIA VÄLLING.
Peeter Eelsaare
Seisin Muumipere nime kandva rühma riietusruumis ja jälgisin
läbi avatud ukse tema tegutsemist. Lapsed polnud mind veel
märganud. Seisid kobaras ümber õpetaja ja seletasid midagi
hoogsalt. Hellalt ja osavõtlikult lapsi kuulavat särasilmset naist
vaadates mõtlesin – ta on 45-aastasest lasteaiast vähemalt poole
noorem, aga juba Aasta Õpetaja. Mis tiitleid talle tulevikus
jagada? Rahvaõpetaja austavat nimetust Eesti Vabariigi
aunimetuste ja teenetemärkide loetelus ju pole.

Siis aga märkasid mind nii lapsed kui õpetaja ja aeg oli tuppa
astuda. Lastele jagati tegemised kätte ja meie õpetajaga saime
laste söögilaua taga juttu ajama hakata. Jutuajamine aga kujunes
mitmepoolseks, sest pidevalt käisid lapsed oma pooleli
tegemistega või tekkinud mõtetega õpetajalt nõu või hinnangut
küsimas. Jälgides nende suhtlemist, sain aru, et õpetaja tunneb
oma lapsi. Mõistab neid, tabab ära nende hingeseisundi. Tema
vastused ja hinnangud aga innustavad lapsi.
Kui alustuseks
rääkisin Kaia
Vällingule mulle
hetk tagasi pähe
tulnud mõttest,
hakkas ta kõlavalt
naerma ja ütles, et
lasteaiast poole
noorem ta siiski
pole, näeb lihtsalt
hea välja, sest töö
lasteaias ei anna
vananemiseks
võimalust. Majas
k a s v a v a d
toalilledki
tunnistavad, et
õhk on hea.
Lapsed, kes meie ümber askeldavad, on Kaia hoole all teist aastat.
Eelmised Muumipere lapsed on koolis jõudnud juba teise klassi.
Kui Kaia Sauele tuli ja nende õpetajaks sai, olid kaheaastased.
Käivad nüüdki tal külas, korraldatakse Muumikate kokkutulekuid.
Meie jutuajamise õhtul toimus järjekordne. Viie aastaga said
mulle nagu oma lasteks, ütleb Kaia Välling. Küsisin, kas ta teab,
miks just teda Aasta Õpetajaks valiti?
Kaia Välling: “Ühed algatajad olid
selle eelmise rühma lapsevanemad, kes
arvavad, et õpetaja, kellega lapsed ka
hiljem tahavad ühendust pidada, on
austamist väärt. Ka praeguse rühma
lastega oleme ette võtnud asju, mis
meie majast ka väljapoole paistavad.
Meil on arengumäng, mis aitab
koolimnekuks valmistuda. Praegu
arendame mängu edasi, aga olen seda
juba
tutvustanud
Harjumaa
lasteaedade õpetajatele. Kuna mõte tuli
minult, siis vast seegi oli üks minu valimise eeldus. Olen ka
Tallinna Ülikooli Täiendõppe Keskuses lektor. Räägin teistele
lasteaednikele uutest käelise tegevuse võtetest. See töö on mulle
väga palju andnud, sest koos on lasteaedade õpetajad üle Eesti
ja igaühelt saab kuulda midagi kasulikku.
Õpetades õpid. Siit siis ka selline natuke laiem tuntus.”
Jutupuhujate ring laieneb, sest laua ümber kogunevad lapsed
soovivad omajoonistatud lennukeid, helikopterid, maju ja
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nukukesi näidata. Jutuks tulevad kodus olevad õed-vennad,
koerad-kassid. Panen tähele, et õpetajal on nendest põhjalik
ülevaade ja ta oskab igaühe kohta mõndagi öelda. Mitmed õedvennad olnud tema kasvandikud. Saan minagi ühelt väikeselt
tüdrukutirtsult kingituseks kena pildi.
Kui lapsed oma tegevuste juurde tagasi läinud, palun Kaia
Vällingut pisut ka endast rääkida.
K.V.: “Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari. Elan
Kohilas ja sõidan sealt Sauele tööle. See sõitmine – kaks korda
pool tundi – on väga kasulik aeg. Saab omaette olla ja mõtiskleda.
Ma lausa naudin neid hetki. Kodus on mul mees ja kaks poissi.
Arvan, et kui ma siin lasteaia värava taga elaksin, jõuaks koju
tülpinud ja pahur ema. Aga nüüd saan lasteaia tööpäeva mõtted
kõik lõpuni mõtelda ja siis kodule keskenduda. Töötasin Kohila
lasteaias, siis läksin õppima Seminari ja sattusin ühele kursusele
siitmaja rahvaga. Nemad mind Midrimaale tööle kutsusid. Olen
proovinud ka rattaga Sauele tööle sõita, üks ots läheb normaalselt,
teine on liiast.

19. OKTOOBRIL TÄHISTAS
KOGU MIDRIMAA PERE
LASTEAIA
45. SÜNNIPÄEVA

3. november 2007

P.E.: Kas nii intensiivse elu juures ka perekonna jaoks ja vaba
aega jääb?
K.V.: “Peab jääma. Taavi on juba seitseteist aastat ja Jorven
kaheksa aastat vana. Üleeile sai Taavi juba sõjaväe kutse. Mängin
korvpalli ja tegelen seltskonnatantsuga, et ka mehega kahekesi
olemise aega oleks. Aega ja põhjust ülsteisele silma vaadata. Kas
sammud ka välja tulevad, polegi nii tähtis. Mul on kolm õde ja
üks vend. Suur pere, elame kõik Kohilas ja Kohila lähistel, seega
suhtleme tihti.”
Lõpetuseks tuleb Kaia Välling tagasi kahe pooletunnise
autosõidu juurde. Need on talle tõesti tähtsad ja olulised.
Ütleb, kui ta hommikuti kuulab sõites uudiseid, siis õhtuse
kojusõidu ajal lülitab ka raadio välja. Naudib vaikust pärast
päevast lasteaiamelu. Ka lasteaiaõpetaja töögraafik – päev
tööl ja päev vaba – lubab vabal päeval ennast laadida. Et siis
rõõmsameelselt jälle lastega tegeleda.
Kui ma lapsi ja nende õpetajat selle meeldiva ja huvitava
tunni aja eest tänan ja minema hakkan, lehvitavad lapsed
mulle hetke järele. Tormavad siis jälle õpetaja ümbere. Näha,
et vahepeal kogunenud mõtted ja ehk mõned muredki
vajavad Kaiaga jagamist.
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Hommikupoolikul toimus kolm sünnipäevapidu lastele. Külla
tulid Puhh, Karlsson ja Pipi, keda kehastasid Eha Tamme, Merike
Malkus, Kaia Välling. Lapsed nautisid tuttavate tegelaste
tembutamist. Karlsson sisenes üllatunud laste silme all saali akna
kaudu. Karlssoni võitmatu magusaisu sundis teda lastele mõeldud
sünnipäevatorte lähemalt uurima, aga Pipi arvas, et tordid peaksid
siiski jääma lastele, sest sünnipäev on ikkagi lasteaial. Lapsed
olid Pipiga ühel meelel. Pipi juhtis laste tantse ja mänge ja arutles
lastega, kas suureks kasvamine on mõistlik mõte või mitte. Lapsed
jäid eriarvamustele ja Pipi pakkus välja, et eks see pärast paista
ole. Igaks juhuks
jagas ta soovijatele
pille, mis suureks
kasvamist võiksid
ära hoida, juhul kui
nad vanaks ei ole
läinud.
Kõige väiksemate
lastega toimetas
sünnipäevapeol

karupoeg Puhh, kes oma õrna ja tasase
olekuga lastele hästi sobis. Sõimerühmade
lastele oli see esimene suurem kogunemine
saalis. Pehme ja kollane karupoeg meeldis
lastele väga ja peo lõppedes kippusid kõik
pisikesed Puhhi kallistama.
Nii kirjeldab lasteaia sünnipäeva-hommikut juhataja
asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Andra Salutee.
Kell 17. 00 kogunesid lasteaia saali täiskasvanud – endised ja
praegused õpetajad/kasvatajad, lasteaia töötajad ja külalised.
Tore oli vaadata, kuidas aastaid koos töötanud naisterahvad
üksteist tervitasid, kallistusigi jagasid ja möödunud aastaid
meenutama hakksid. Saabusid ka külalised, keda võis ära tunda
näpu otsas rippuvatest või lausa sületäiest kingituspakkidest.
Loomulikult ka lilled.
Siis ütles Midrimaa juhataja Anne Teetamm avasõnad ja
sünnipäev läks käima.
Mängisid väikesed ja suured flöödimängijad, laulsid
muusikakooli õpilased –
endised lasteaiakasvandikud.
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Mälestusesemetega peeti
meeles lasteaia ppraeguseid
ja endiseid töötajaid, teiste
hulgas Meeli Paju, Linda
Pertman, Helmi Aulik, Ene
Stogkolm, tantsujuht ja
tantsupisiku edasikandja
Vilve Nilk.
Praegused lasteaialapsed
andsid
südamliku
kontserdi.
Linnapea Ero Liivik
tervitas kokkutulnuid ja
andis üle Tänukirjad.
45 aastat on töötanud Saue
Lasteaias Midrimaa Meeli
Paju ja Linda Pertman
21 aastat ja rohkem aastat
töötanud ja töötavad ka
praegu Aita Eensalu, Helgi
Haber, Aino Hõbesalu,
Aino Korrol, Ene Kukk, Silvia Marjamaa, Anne Niinepuu, EveMai Oruste, Rita Reiman, Andra Salutee, Reet Suits, Lya Renate
Uuvits, Külli Viik, Alvi Kikas ja Anne Teetamm.
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SAUE LASTEAED 45

Suurt elevust tekitas koosviibijate hulgas õpetajate lauluansambli
esinemine.

Õnnitlejate rivi oli pikk ja õnnitlemine jätkus
ka peale sünnipäevapeo ametlikku osa.
Alustas sauelaste vana tuttav härra Kasemaa
Harju Maavalitsusest, siis Saue Gümnaasium,
Muusikakool, Naisselts-Huvikeskus, Kalev
Israel, Harald Matvei, Keila Miki lasteaed,
Saku valla lasteaed, linnavolikogu liige Henn
Põlluaas.
Pidu jätkus koos küllatulnud laulja ja
teleesineja Reet Linnaga, kes peo lõpus ütles,
et nii vahvat ja lustakat seltskonda kui Saue
Midrimaa, kohtab ta harva.
Lasteaia sünnipäeva fotod Maris Krünvald

Igale peole järgneb tõine argipäev, sest elu läheb edasi ja töö
vajab tegemist. Läks Saue Sõna toimetajagi külla
argipäevasele Midrimaale ja küsitles juhataja asetäitjaid
õppe- ja kasvatustöö alal.
Lya –Renate Uuvits töötab Saue lasteaias alates 1985. aastast –
seega 22 aastat. Sellest 10 aastat lasteaia-kasvatajana ja 12 aastat
juhataja asetäitjana. Lastega töö on olnud talle alati
südamelähedane, meeldib võimalus suhelda rühmades rõõmsameelste mudilastega ja saada osa nende rõõmudest – muredest.
Nii suures kollektiivis peab valdama kõiki kunste, et kõik oleksid
rahul ja töö sujuks kenasti.
Andra Salutee töötab Saue lasteaias 1986. aastast - 21 aastat. 19
aastat lasteaiaõpetajana, neist 5 vanem-õpetajana. Kaks viimast
aastat töötab juhataja asetäitjana.Töö lastega on andnud talle väga
palju, sunnib pidevalt uuendustega kursis olema ega luba
hingeliselt vananeda. Rühma tööst ja “oma lastest” loobumine

3. november 2007

oli raske samm. Pikk õpetajatöö kogemus aitab praeguses töös
aega ja tegevusi planeerida ning lapsi ja kaastöötajaid paremini
mõista.
Allpool kirjutavadki Andra ja Lya-Renate oma tööst ja Saue
lasteaiast.
Saue lasteaias Midrimaa on kohti 340 lapsele. Lapsed on jaotatud
16 suureks pereks ehk rühmaks. Iga rühma elu-olu sätivad ja
õppetegevusi viivad läbi kaks lasteaiaõpetajat ja õpetaja abi. Kogu
õppe- ja kasvatusprotsessi jälgivad ja korraldavad kaks juhataja
asetäitjat õppe-ja kasvatustöö alal. Nii on tagatud see, et lastele
on loodud tingimused igakülgseks arenguks ja õpetajad saavad
tõrgeteta töötada ja anda endast parima.
Õppealajuhatajate ülesanne on laste tähtpäevade, pidude,
teatrietenduste ja erinevate ettevõtmiste organiseerimine,
rühmade eakohaste õppevahendite ja mänguasjadga varustamine,
uute lasteraamatute ja õppekirjanduse valimine jms. Töö osa on
ka rühmaõpetajatele koolituste organiseerimine ning
arenguvestluste läbiviimine töötajatega. Suur on õppetegevuse
jälgimise ning dokumentatsiooni korrastamise ja aruandluse osa.
Lasteaia arengukava ja õppeaasta tegevuskava pannakse kokku
koostöös rühmaõpetajatega.
Väga tähtsaks peame laste eakohase põhitegevuse ehk mängu
jälgimist. Just mängides väljendab laps kõike seda, mida on
näinud, kuulnud ja õppinud. Sageli ilmub mängu ka kõik see,
millest oleme lootnud, et see lasteni ei jõua.
Siit ka soovitus lastevanematele. Mängige oma lastega koos ja
võimalusel vaadelge, milline on teie lapse mäng üksinda, koos
teiste lastega ja pereliikmetega. Nii saate kõige parema ülevaate
oma lapse edusammudest. Vestelge ja tundke huvi, kuidas teie
lapse päev möödus.
Oluline on, et lapsevanemad usaldaksid oma lapse õpetajat.
Lasteaia õpetaja on teie lapsega koos suurema osa päevast ja
seega näeb hästi, kuidas laps erinevates olukordades käitub ja
reageerib.
Saue lasteaed Midrimaa on Eesti suurim Lasteaed. Ometigi on
meie kõige suuremaks probleemiks see, et kõigile lastele ei jätku
lasteaiakohti.
Saue lasteaia eripäraks on see, et töötajaskond on sõbralik ja
ühtehoidev. See tagab selle, et meil on siin soe ja kodune
õhkkond. Lapsed tunnevad ennast oma rühmas turvaliselt ja
hoituna, samas saavad suures majas liikudes ja paljude inimestega
suheldes ka ettevalmistuse avatud ühiskonnas liikumiseks.
Lasteaiatöötajate tähtsaimaks omaduseks on hoolimine.
Laste ütlused, et just nend rühma õpetaja on maailma kõige
ilusam , parem ja targem näitavad, et ka lasteaia töötajatest
hoolitakse. Tunne,et keegi sinust hoolib annab tarkust ja jõudu
edasi minna.

Loengusari
“VÄIKELAPSE SEKSUAALSUS”
Lektoriks Kristiina Kraav
Loengud toimuvad
16. november ja 23. november
kell 13-30 - 15.00
Saue lasteaia ”Midrimaa” salongis
OSAVÕTT TASUTA!

HARIDUS / KULTUUR

3. november 2007.
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Saue mälumäng lõppes Tammetarkade võiduga
Viimases mängus said sauelased kõige parema
tulemuse: võitja võistkond Tammetark kogus
rekordarv – 61 punkti, teise koha omanik,
Sammas kogus samuti rohkem kui varasemates
mängudes – 49 punkti, vähendatud koosseisus
esinenud Pentium (Gümnaasiumi õpetajate
naiskond) ning võistkond Vaprad ja ilusad said
39 punktiga samuti hooaja parima tulemuse.
Raivo Pilli
Seekord tuli tunda ka Saue enda asju rohkem kui
varasemates mängudes. Kui Saue tunnuslauset
„Kodune linn“ teadsid kõik, siis seda, et Sauel
tegutseb just Yamaha-nimeline Brass Band, teadsid
vaid üksikud. Eriti raske ei olnud ära arvata ka seda,
et mittevajalikud masinad, mida omaaegne NLiit
saatis troopilise kliimaga Gineale, olid
lumekoristusmasinad, ja seda, et Stalin soovis
kaevatava kanali kaudu teha Hanko poolsaarest
saare, kuna soomlased ei olnud nõus venelaste
baaside jaoks loovutama jalatäitki Soome riigi
mandri osast. Ka see, et norralaste rahvusliku
sõiduauto nimeks, mida jõuti vaid viis tükki toota,

kandsid nime Troll.
Vähem teati seda, et Tallinna Süda ja Tatari tänava
vaheline miljööala on kõige suurema tarkade ja
andekate inimeste kogumiskoht – seal elab või on
elanud üle 1500 tuntud kultuuri- ja äritegelase,
haritlase ja intellektuaali, hulgaliselt Eesti valitsuste
ministreid jne. Kindlasti oli huvitav teada saada seda,
et Londoni 1948. aasta olümpiamängude
rinnuliujumises pälvisid esimesed seitse kohta
ujujad, kes kasutasid liblika-stiili, sest sel ajal oli
see niimoodi lubatud. Samuti seda, et Hollywoodi
helitehnikute tippteoseks oli Tarzani võiduhüüde
monteerimine, milleks nad kasutasid nii koera urinat,
tagurpidi mahamängitud hüääni hüüet kui kahte
kõrget ja pidevat nooti: üks soprani ja teine viiuli
esituses.
Kokkuvõttes sai 168 punktiga esikoha võistkond
Tammetark: Ralf Amos, Vello Toomik, Villu Liiv ja
Sven Sommer. Eriline üllatus see polnud, sest
kevadel said need samad kilvarid Saue linna
esinduses üleriigilises omavalitsustevahelises
mälumängus hinnatava 7. koha ja seda 70-ne
omavalitsusvõistkonna seas.
Teist koha suutis hoida 123 punktiga Metsamuusika

esindus – Ero Liivik, Kristiina Liivik, Mati Kanter,
Thomas Oberg, Tarmo Pajusaar. Vaid 8 punkti vähem
kogus võistkond Pentium (Jaan Palumets, Endla
Lindmäe, Ulvi Urgard, Malle Liiv, Inna Pajos,
Toomas Kilgas, Kaido Talli). 101 punkti kogus
neljanda koha võistkond Koit (Enn Tuule, Maida
Kivi, Ants Tamme, Helmut Karin, Andres Edovald).
Viies koht läks Sammase esindusele (Indrek Tibar,
Terje Urgard, Kaido Lasn, Liisa Metsamaa, Mait
Rohtla), kes kogusid 95 punkti, kuid seda vaid kahe
mängu tulemusena.
Iga mänguga parandasid oma positsiooni ka võistluse
noorimad võistkonnast Vaprad ja ilusad (Katre
Amos, Ivar Feldmann, Kristina Kotter). 93 punkti
andis seekord küll vaid kuuenda koha, kuid järgmise
hooaja stardipakuna on see väga hea tulemus.
Kas Saue mälumängus peetakse veel üks kohtumine
– superfinaal, kus võistkond Tammetark võtab vastu
kogu ülejäänud Saue koondise, on hetkel lahtine.
Kindel on aga see, et juba 10. novembril asub
Saue linna mälumänguvõistkond võistlema Eesti
Maakilb 2008 eelringis. Ja mine tea – ehk on
stardis ka Saue linna II võistkond.

LINE – TANTS PIDAS SÜNNIPÄEVA
27. oktoobril pidasid Eesti line-tantsijad Saue gümnaasiumi
ruumides oma 10. sünnipäeva.
Line- tantsu maaletooja ja sünnipäevapeo peakorraldaja Kaie
Segeri sõnul oli osalejaid ligi 600 inimest Eestist, Lätist ja
Leedust. Kõige kaugem külaline oli Andorrast.
Päeval toimunud workshopil õpetasid uusi tantse
külalisõpetajad Leedust ja Andorrast. Õhtusel peol sai lisaks
tavapärasele tantsule näha mismoodi toimuvad line – tantsu
võistlused.
Eriliselt sooja vastuvõtu osaliseks sai Kaie Segeri juhendamisel
ratastooli- rivitantsu rühm.
Line-tantsu harrastatakse Sauel juba 4 aastat ja meie suureks
rõõmuks Kaie Segeri juhenda-misel. Edasijõudnute grupp käib
koos koolimajas igal pühapäeval kell 19.00.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

AASTALÕPUPIDU
Saue koolimajas 28. detsembril kell 19.00
KAVAS:
• illusionist Erih Udras
• tantsulised vahepalad Kärt Tõnissonilt
• jalakeerutuseks Meelis Punderi ja Boris Lepso bänd
Pidu on laudadega. Avatud baar
Korraldavad Saue Huvikeskus ja Naisselts

Pääsmeid hinnaga 100 krooni saab osta
Saue Huvikeskusest (koolimajas ruum 124)
tel: 6595009, 52 34 339
Saue lasteaiast (Lehte Kilp tel 53437433)
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KULTUUR
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“SAUE KONTSERTSÜGIS 2007”
AVASTAS NOORI TIPPMÄNGIJAID
Teisipäeval, 16. oktoobril kell 18.30,
toimus Saue Gümnaasiumi saalis
Tallinna Muusikakeskkooli silmapaistvate õpilaste kontsert.
See oli kontsertsarja “Saue Kontsertsügis 2007” teine kontsert.
Kontserdi üleskutse - “Tule ja tutvu
Eesti muusika tulevikuga” - vastas
ootustele.
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli dirketor
Tallinna Muusikakeskkooli kontserdid on
saanud Saue Muusikakoolis heaks
traditsiooniks. Suurmeistrite kõrval on
alati põnev ja huvitav jälgida, milliseid
uusi noori soliste on aastaga juurde tulnud.
Saue Muusikakooli õpilastel oli põnev
kuulata omavanuseid mängijaid. Noorte
muusikute kõrgetasemeline mäng ei jätnud
külmaks ühtki kuulajat.
Kontserdi juhatas sisse ja tutvustas teoseid
Tallinna Muusikakeskkooli klaveripedagoog ja kontsertmeister Martti Raide.
Kõlanud teoste hulgas kuulsime IV klassi
flöödi eriala õpilase Rasmus Valdna
esituses G. B. Pergolesi Flöödikontserdi
G-duur I osa, VI klassi tðello eriala õpilase
Marcel- Johannes Kitse esituses I.
Stravinski “Vene laulu”, G. Goltermanni
“Etüüd-kapriisi” ja J. Ibert´i pala “Väike
valge eeslike”.
Vanemate klasside viiulisolistid köitsid
publikut erilise tooni ja musikaalsusega.
11.klassi viiuldaja Egert Leinsaare
esituses kuulsime C. Saint-Saens
“Havanaise”
ning
I.
Frolovi
“Divertisment” koos 9. klassi viiuldaja
Erik Õunapuuga. Kontserdi lõpetas
Tallinna Muusikakeskkooli klaveri eriala
12. klassi lõpetaja Aleksandra
Kamenskaja, kellelt kuulsime F. Chopini
Etüüdi gis-moll op. 25 nr. 6 ning Skertso
nr.1 h-moll. Need teosed kuuluvad
tehniliselt nõudlike klaveripalade hulka.
Pianisti kerge ja edasiviiv esitusviis pani
kuulama kava algusest lõpuni. Huvitava
varjundi andsid teostele Aleksandra
Kamnskajale omapärane õrn ja paindlik
väljendusviis.

60 minutit kestnud kontserdile lisasid
terviklikkust ja vaheldusrohkust esinejate
ühtlaselt tehniline esitus, emotsionaalne
väljendusviis ning mitmekesine palade
valik.
Suure töö eest täname esinejate õpetajaid
- Raivo Peäske, Laine Leichter, Tiiu
Peäske, Kersti Sumera ja professor Ivari
Ilja, kontsertmeistreid - Martti Raide, Jana
Peäske ja Kai Õunapuu.
Tänud ka kontserdi koostajale Marja
Jürissonile.
Kohtumiseni uutel kontsertitel novembris!

NOVRMBRIKUU
KONTSERDID
13. NOVEMBRIL
kell 18.30
Akordionimuusikat esitab trio
Jaak Lutsoja- Allan JakobiHenn Rebane pilet 25/50.- krooni.

Akordion “Super” Trio mängib
spetsiaalselt neile valmistatud Itaalia
akordionitel põnevat, virtuoosset ja
improvisatsioonilist muusikat. Enamus
palasid on üldtuntud meloodiad erinevatest
maadest ja heliloojatelt - nii jazzmuusikast,
spetsiaalselt akordionile kirjutatud – kuid
on ka oma loomingulisi palu.
Jaak Lutsoja on õppinud akordioni
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi
muusikaklassis (õp. Maris Kurel) ja
G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis (õp.
Jaan Sommer). Alates 1997 tegutseb

vabakutselise muusikuna. Esinenud nii
solistina kui ka erinevates koosseisudes,
duost orkestrini. Viimase aja põnevam
projekt on tihe koostöö Norras elava eesti
soprani Kersti Ala-Murriga.
Allan Jakobi on lõpetanud G.Otsa nim.
Tallinna Muusikakooli, osalenud mitmetel
meistrikursustel, aktiivne tegevmuusik
aastast 1992. Esitatav muusika on
mitmepalgeline, alates levimuusikast
improvisatsiooni ja klassikaliste
kontsertprogrammideni. Viimastel aastatel
viljakas koostöö kitarristi Tiit Petersoniga.
Võtnud enda õlgadele kogu Eesti
akordionielu edendava ettevõtte nimega
“Akordion Centrum”. Muusikuna eelistab
väljakujunenud raamidele vabadust.
Henn Rebane on lõpetanud G. Otsa nim.
Tallinna Muusikakooli ja Eesti Muusikaja Teatriakadeemia.
Akordionimuusika erinevates þanrites on
ta loominguliselt mõtleva interpreedina
püüdnud võimalikult mitmekülgselt
rakendada pilli väljendusvõimalusi. Alates
aastast 1981 võttis kasutusele
synthakordioni ning hiljem midi-ja
valikbassidega akordioni.
Põnevaim koosseis on olnud L.Bacalovi
“Misa tango” ettekannetel 2003-2005, kui
laval oli lisaks akordionile ka naiskoor,
meeskoor, sümfooniaorkester ja solistid,
dirigendist rääkimata.
Esinenud soolokontsertidega paljudes
riikides.

20. novembril
kell 18.30 esineb
Eesti Muusika- ja
Teatri Akadeemia rektor,
PROFESSOR PIANIST
PEEP LASSMANN
Kavas Eesti muusika ja
F. Liszt
Pilet 50/75.- krooni

3. november 2007.

HUVIKESKUS

Saue gümnaasiumi aulas
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LINNAVOLIKOGU / LINNAVALITSUS

Volikogu arutas planeeringuid, teisel
lugemisel võttis vastu 2007. aasta
I lisaeelarve, saatis teisele lugemisele
haridustöötajate töötasustamise
alused ja raamatukogu kasutamise
eeskirjad.
Linnavolikogu V koosseisu 23. istung
toimus 18. oktoobril 2007 ja
päevakorras olid järgmised
küsimused.

3. november 2007

1. Fraktsiooni koosseisu muutmine
( 9 poolt ja 3 erapooletut - võeti vastu otsus nr 109).
2. Saue linna 2007.aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve
(I lugemine) ( 13 poolt ja 1 erapooletu - otsustati suunata eelnõu
teisele lugemisele).
3. Saue linna Tule tn 20B, 22D, 20T kinnistute detailplaneeringu
kehtestamine (12 poolt - võeti vastu otsus nr 110).
4. Saue linna Segu tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
(13 poolt - võeti vastu otsus nr 111).
5. Saue linna Maasika 3, Maasika ja Uusaru tn 10a kinnistute
detailplaneeringu algatamine (12 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu - võeti
vastu otsus nr 112)
6. Saue Linnavolikogu 23.09.2004 a otsuse nr 147 lisa 2 „Saue
Linnavalitsuse ametikohtade nimetused ja koosseisud” muutmine
( I lugemine) (13 poolt , 1 vastu - suunati eelnõu teisele lugemisele).
7. Saue linna haridusasutuste töötajate töötasustamise alused
( I lugemine) (11 poolt, 1 vastu - suunati eelnõu teisele lugemisele).
8. Palgalisele linnavalitsuse liikmele puhkusetoetuse maksmine
(poolt 11, 1 erapooletu - võeti vastu otsus nr 113).
9. Raamatukogu kasutamise eeskirjad ( I lugemine) (12 poolt suunati eelnõu teisele lugemisele).
VAHEAEG
10. Saue linna 2007.aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve (II
lugemine) (10 poolt, 1 vastu - otsustati vastu võtta määrus nr 32)
11. Info

6. Väljaotsa tee tänavavalgustusele ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 354 /.
7. Kütise 11 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 355/.
8. Aniisi 11 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 356/.
9. Pärnasalu 14 ehitusloa väljastamine / korraldus nr 357/.
10. Segu 8 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 358/.
11. Paju 3 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 359/.
12. Pärnasalu 14 ehitusloa väljastamine / korraldus nr 360/.
13. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Koolieelse
eralasteasutuse toetamise kord”. Otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse.
14. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Koolieelses lasteasutuses
vanemate poolt kaetava koolituskulu suuruse kehtestamine”
Otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse.
15. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linnavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused”
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
16. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna osalemine MTÜ
Nelja Valla Kogu tegevuses”
Otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse.
17. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna 2008 a
eelarve” III lugemine. Otsustati eelnõud arutada eelarvete projektide
ettevalmistamise töögrupis.
18. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine /korraldus nr 361/.
19. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
20. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 362/.
21. Arengukavaeelnõu menetlemise kord /määrus nr 13/.
22. Hallatavate asutuste arengukavade läbivaatamine
/korraldus nr 363/.
23. Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine
Otsustati eelnõu suunata teisele lugemisele.
24. Koolilaste toetuse maksmine /korraldus nr 364/.
25. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine /korraldus nr 365/.
26. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 366/.
27. Raha eraldamine Saue linna eestkostel olevale alaealisele
/korraldus nr 367/.
28. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr 368/.
29. Lepingu sõlmimisega nõustumine /korraldus nr 369/.
30. Info

Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud
linnakantseleis.

Linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Linnavalitsus kinnitas
projekteerimistingimused, väljastas
ehitusload, arutas sotsiaalküsimusi ja
volikogu eelnõusid, nõustus lepingu
sõlmimisega, registreeris
kaubandustegevuse.
Linnavalitsuse 25. istung toimus 24.
oktoobril ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Kehtestatud detailplaneeringu alusel katastriüksuste piiride
muutmine /korraldus nr 347 /.
2. Tule tn 22D tootmishoone projekteerimistingimuste
Kinnitamine /korraldus nr 348 /.
3. Männiku äri- ja tootmiskvartali elektrivarustuse projekteerimise
lisatingimuste kinnitamine /korraldus nr 349 /.
4. Tule 20 täiendava autoparkla projekteerimistingimuste kinnitamine (
II lugemine)
/korraldus nr 350 /.
3. Muskaadi 1 ehitusloa väljastamine / korraldus nr 351 /.
4. Viigimarja 17 ehitusloa väljastamine / korraldus nr 352 /.
5. Viigimarja 19 ehitusloa väljastamine / korraldus nr 353 /.

Õnnitleme!
TAISIYA ULITINA
JULIE KIRVES
MARIA BASKOVA
HELMUT LEPPIK
AINO MARU
LEA ANDRESEN
UNO JÕEMAA
JAAN PERT
HEINO MARTINSON
ENDEL EHRBERG
ENDEL VEINBERG
HARRI NÕULIK
MARGIT MIHKELSON
V

87
86
86
85
81
81
80
75
75
75
75
75
70
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PÄEVAKESKUS

SAUE PÄEVAKESKUSE
NOVEMBRIKUU TÖÖPLAAN
6.11 15.30 – 19.00 Pärastlõuna südame heaks!!!
15.30 Mare Liiger‘i loeng ja küsimustele vastamine
17.00 Mynt Grupp: esmaabi vahendite tutvustus
ning müük. Paralleelselt toimub
kolesterooli, veresuhkru ja vererõhu
mõõtmine kuni kella 19.00-ni
7.11 12.00 Naturaalsest lambavillast raviomadustega
toodete müük: tekid, padjad, sussid,
istmekatted jm tarvilikku … : Ivo Metsjärv
7.11 15.00 Ülo Pender näitab videofilmi
Haanjamaa ekskursioonist
8.11 18.00 Küüditatute koosviibimine
9.11 12.00 SEENIORITANTS
9.11 15.00 Teie küsimustele vastab jurist Agnes Pilv.
Eelnevalt ootame küsimusi erinevate
notariaalsete toimingute kohta (pärimine,
kinkelepingud, volikirjad jms).
Küsimused palume esitada telefonil 6 595 070
kuni 8-nda novembrini.
13.11 11.00 Ps.erivajadusega inimeste sünnipäevapidu!
13.11 17.00 Kundalini joga, juhendaja Karita Mikko
(120.- krooni kord)
14.11 15.00 Saue Vabadusvõitlejate koosviibimine
15.11 19.00 Muusikali ühiskülastus Tallinna Linnahallis:
FANTOOM, piletihind 100.- krooni, palume
teatada oma soovist hiljemalt 7-ndaks nov.
16.11 16.00 Vabastav hingamine (täpsem info päevakeskusest)
19.11 09.45 Kaubakeskuse peatusest sõidame bussiga 190
Nõmmele, kõmbime Nõmme mändide vahel,
einestame bontsikubaaris ja kiikame Nõmme
turule. Tagasitulek vabal valikul – rongiga või
bussidega.
20.11 11.00 Kuulame lugusid Meelejahutaja kullafondist
21.11 15.00 Loeng-seminar Astrid Laamanen:
vähemteatud fakte Lydia Koidula elust
22.11 17.00 Sõidame Pärnu Endla Teatrisse etendusele
KOKKOLA (160.- krooni)
VEEL ON ÜKSIKUID VABU KOHTI!
Raha palume tasuda hiljemalt 13.novembriks.
23.11 11.00 Sõidame Saku Päevakeskusesse Kadripeole.
Kaasa saavad kostümeeritud Kadrid.
Kallid Kadrid, andke endast teada – bussi
mahub meid 13!
23.11 12.00 SEENIORITANTS
25.11 14.00 Salme Kultuurikeskuse ühiskülastus: Videviku
kontsert Rõõmumosaiik
26.11 16.00 Päevakeskuse külaline on Elle Kull
27.11 11.00 Ps. erivajadusega inimestele: Kadrika pidu
28.11 09.45 Sõidame 190 bussiga kesklinna, kinokülastus
(film täpsustub 2 nädalat enne)
28.11 14.00 Silvi Mänd: Puuviljade ja marjade
raviomadustest
30.11
Teatame - Harjumaa Muuseumis (Keilas) on
TASUTA SISSEPÄÄS!
30.11 16.00 Seltsing Tammetõru koosviibimine
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Saue Päevakeskus on reserveerinud piletid
Rahvusooper Estoniasse 4.12.2007 kell 19.00

Johann Straussi operetile Viini Veri
Piletihind 100.- krooni. Pileteid saab tellida
päevakeskusest 20. novembrini telefonil 6 595 070
Saue Päevakeskuses alustab tööd

KUNDALINI JOGA TREENING-GRUPP.
Juhendaja Karita Mikko.
Hakkame kogunema teisipäeviti 17.00-19.00
päevakeskuses, esimene kogunemine on planeeritud
13. novembril. Palume soovijatel kindlasti eelnevalt
päevakeskusega ühendust võtta ja teatada oma
osavõtusoovist, kuna osavõtjate arvust hakkab sõltuma
treeningute tihedus!
Teatage oma soovist telefonil 6 595 070 või 50 87 872.

Psühhoterapeut Inge Taela
vastuvõtt Koondise 9-1 Saue Päevakeskuse
töö- ja õppetubades toimub 12. ja 26. novembril.
Soovijatel palume registreerida telefonil 6 595 070,
infot saate ka telefonil 50 87 872.
Päevakeskusest on võimalik tellida pileteid
26. detsembriks Tallinna Linnahalli lõbusale
pühade-etendusele, piletihind 145.- krooni
(hinna sees kommipakk).
ESMAKORDSELT LINNAHALLI FUAJEES
meelelahutuslik atraktsioon „Reisime koos
päkapikkudega”, Lõbusate Lumemägede Maa,
Joonistamise Maa, Multikate Maa, Maiasmokkade
Riik ja Õhupallide Kuningriik.
PÄKAPIKKUDE REIS ÜMBER MAAILMA
ALGUSAJAD 11.00, 14.00, 18.00
PÄEVAKESKUSE EELTEATED!
5. detsembril 13.00 – 15.00 toimub

MARAT‘i TOODETE MÜÜK!

17. DETSEMBRIL 15.00
ON PÄEVAKESKUSE KÜLALISEKS
REET LINNA!
KAKS ILUSAT KONTSERTI!
Broneeritud piletid mõlemile kontserdile:
80.- krooni sooduspilet.
Palume teatada piletisoovist 23. novembrini!
Neljapäev 27. 12. 2007.a. 19.00 Tallinn
Jaani kirik
Johann Sebastian Bach JÕULUKANTAADID
Reede 21. 12. 2007.a. 18.00 Tallinn
Jaani kirik
Jõulumuusika EESTI RAHVUSMEESKOOR
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EESTLASED MAAPURJETAMISE
EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSTEL
Ilmselt teavad vähesed, et Sauel on registreeritud
Maapurjetamise Klubi. Tegutsetud on lühikest
aega, kuid tänu sponsoritele õnnestus osa võtta
Euroopa meistrivõistlustest.
Meedia vahendusel saime teada, et 20.-21. oktoobrini
peeti Belgia Oostendes vaikse tuulega neljandad
Volvo Euroopa Blokart meistrivõistlused
maapurjetamises. Võistlustel osales 101 võistlejat 16
riigist. See on siiani suurima osavõtjate arvuga
võistlus, mis näitab, et uus ala on kiiresti populaarsust
kogumas.
Eesti sportlased osalesid nendel võistlustel
esmakordselt. Laupäeval jäid võistlussõidud tuule
puudumise tõttu pidamata. Pühapäeval puhus nõrk
tuul 2–4 m/s ning peeti 4 grupis 4 sõitu, millest halvim
läks maha. Sõitude pikkus oli 10 minutit ja distants
slaalom. Medalid jagati välja kümnes võistlusklassis.
Vähene võistluskogemus ja nõrk tuul eestlasi ei
soosinud. 10-aastane Aron-Eric Miljan, kelle elu
esimene võistlus see oli, sai Standard kärbeskaalu
arvestuses 5. koha. Omas grupis, kus kokku 22
võistlejat, sai Miljan kohad 21, 17, 22 ja DSF. Viimase
sõidu lõpetas ta küll 12-ndana, aga vale transponder
ei võimaldanud tulemust kirja saada. Oma teises
sõidus suutis Aron-Eric näidata paremuselt 8.
ringiaega.
Üliraskekaalus saavutas Orm Valtson 4. koha.
Järgmised Blokart maapurjetamise võistlused
toimuvad 17.-18. novembrini Leedus, Nidas.
Ala on uus, aga
tehnikat saab juba
ka Eestist osta.
Kellel
huvi,
k ü l a s t a g e
www.blokart.ee ja
t u t v u g e
andmetega. Siis
maaletoojale külla
ja maapurjeks on
teil
kodus.
Maksumus jääb
samasse klassi
purjelaudadega.
Sõitma õppimine

on lihtne, pole võrreldv avamerepurjetamisega.
Tõeliselt masside, kogu pere spordiala. Sõita saab ka
talvel – uisud rataste asemele ja jääle/lumele.
Saue Sõna toimetus soovib kõigile huvilistele tuult
purjedesse.

10-aastane Aron-Eric Miljan

SPORT
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SARJA
“SAUELANE LIIKUMA”
III etapp
toimub juba 4. novembril 2007,
algus kell 12.00
Start ja finið Saue Gümnaasiumi staadionil.
Iga osavõtja läbib 1 km, ilma ajavõtuta.
Staadionil on kell,
kust näed soovi korral
ka oma distantsi läbimise aega.
Osavõtja saab tulla starti kuni 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

LINNAELANIKELE PAREMATE SPORTIMISVÕIMALUSTE LOOMISEKS
ON KÕIGIL LINNAELANIKEL NÜÜD VÕIMALUS

TASUTA

KASUTADA GÜMNAASIUMI VÕIMLAT KAHEL PÄEVAL NÄDALAS,
SENISE ÜHE PÄEVA ASEMEL.
TASUTA VÕIMLA KASUTAMISE AJAD.
L 12.00 - 14.00
P 12.00 - 15.00

LISAKS ON VÕIMALUS TASUTA
kasutada gümnaasiumi keldrikorruse raskejõustikusaali
L 12.00- 16.00.
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SOOJUSPUMBAGA
KÜTTEKULUTUSI KOKKU HOIDMA!
Energiakandjate ja nende kasutamisega kaasnevate teenuste
hinnatõus on pannud inimesi otsima alternatiivseid
küttelahendusi. Lahendusi, mis pakuks tavapärasest
suuremat energia kokkuhoidu ja sellest tulenevalt
majanduslikku säästu. Iga inimene otsib oma kodule parimat
lahendust.
Eestis leiavad iga päevaga aina rohkem kasutust erinevad
soojuspumbad ja suurem osa nüüdisajal ehitatavatest eramutest
varustatakse mingit liiki soojuspumbal põhineva küttesüsteemiga.
Populaarsust koguvad õhusoojuspumbad võimaldavad kütta
säästlikumalt ja hoida oma igakuised püsikulud madalad.
Kokkuhoid küttekuludelt võib olla märkimisväärne. Kuid kui suur
on investeering ja kokkuhoid õhusoojuspumbaga ning milline
on tasuvusaeg?
Mis asi on soojuspump?
Soojuspump on energeetiline seade, mis kasutab soojuse
tootmiseks ümbritsevasse keskkonda salvestunud soojusenergiat.
Soojuspumbas võib ära kasutada nii välisõhu, veekogu kui
maapinna soojust, mis muudetakse eluruumi kütteks ja soojaks
tarbeveeks. Maasoojuspumbad võtavad soojust maapinnast,
õhusoojuspumbad kasutavad ära õhus sisalduva energia.
Kui rääkida säästlikust kütmisest, siis selleks sobib väga hästi
inverteriga ÕHK-ÕHK tüüpi soojuspump. Õhusoojuspump
kombineerituna mõne teise alternatiivse kütteliigiga on ideaalne
lahendus, et hoida kokku küttekulusid. Investeering on mõistlik
ja igakuine kokkuhoid märgatav ning tasuvusaeg lühike. Tavalise
elektrikatla, -radiaatori vms. võrrledes võib soojuspumpade
energiatarve olla 30-50% väiksem. Näiteks kui soojuspump
toodab 5kWh energiat ja tarbib selleks vaid 2kWh, siis
ülejäänud osa – 3kWh – on tasuta energia, mis pärineb õhust.
Seda nimetatakse kütteteguriks (ingl.k COP), mis näitab kui
palju toodab soojuspump energiat oma tööks tarbitava
energia suhtes. Kui küttetegur on 3, siis tähendab see, et
soojuspump toodab kolm korda
rohkem kütteernergiat, kui ise selle
tootmiseks vajab. Kasutegur sõltub
otseselt välisõhu temperatuurist.
Mida soojem on välisõhk seda
suurem on küttetegur. Sellepärast
tuleb õhusoojuspumba ostmisel
jälgida kindlasti kasuteguri
muutumist erinevate temperatuuride
juures ning milliseks kujuneb sellisel
juhul aasta keskmine.
Kuhu see sobib? Inventeriga
õhusoojuspump sobib nii uude kui ka
vanasse majja, kuid eelkõige sinna, kus
on elektri-, õli-, gaasi-, või ahjuküte.
Väga levinud on õhusoojuspumpade

kasutamine vanades majades, mille tsentraalküte on asendatud
elektriküttega. Paraku on elektri hind iga aastaga tõusnud ja
elektriradiaatoritega
kütmine
kalliks
muutunud.
Elektriradiaatoriga kütmine võib külmadel talvekuudel 60m2
korteri elektriarve kasvatada 1200 kroonini kuus. Suured
küttekulutused sunnivad inimesi kokku hoidma. Õhk-õhk tüüpi
õhusoojuspump ongi seade, mida on lihtne ja kiire paigaldada ja
mis sobib ideaalselt pea igasse koju olemasoleva küttesüsteemi
säästjaks ning olmemugavuste suurendajaks.
Mis oleks kõige sobivaim lahendus? Soojuspump valitakse alati
nominaalvõimsuse järgi. Valiku tegemisel on kõige tähtsamaks
osaks hoone soojapidavus. Eelpool kirjeldatud korteri puhul oleks
kõige sobivaim lahendus õhk-õhk tüüpi soojuspump. See on
soojuspumpadest kõige odavam ja tõhusam ning ei nõua
spetsiaalsete küttesüsteemide väljaehitamist. Kõige külmemal
kuul võib kütte elektriarve sellisel juhul ulatuda 400-500 kroonini
kuus. Kokkuhoid oleks kaks kuni kolm korda võrreldes
elektriradiaatoriga kütmisega. Näiteks maksab selline Panasonic
õhusoojuspump koos paigaldusega 22 000 krooni. Sõltuvalt maja,
korteri vms. tüübist, soojustusest, kasutatavast küttest, tasub
soojuspump end ära kolme aastaga.
Õhk-õhk tüüpi soojuspumba kasutamine on lihtne ja mugav
kõigi pereliikmete jaoks.
Võrreldes elektriradiaatoriga ei tekita soojuspump toas krõbedat
ja ebameeldivat lõhna, vaid puhastab olemasoleva õhu ning
värskendab seda läbi filtrite ja ionisaatori. Tänu sellele muutub
lisaks toatemperatuurile ka ruumis oleva õhu kvaliteet. Suvel on
selle seadmega võimalik ruumi ka jahutada. Seega on tegemist
multifunktsionaalse seadmega, mis kütab, jahutab ja vajadusel
eemaldab õhust niiskust.
Kui rääkida põhiküttest, siis selleks sobib väga hästi ÕHK-VESI
tüüpi soojuspump. Sellise soojuspumba kasutamine leiab üha
rohkem kasutamist nii Skandinaavias kui ka Eestis. See on parim
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lahendus eramu, korrusmaja, tootmishoone või kontori
kütteseadmena, mis aitab viia igakuised küttekulud
minimaalseks.
Õhk-vesi tüüpi soojuspump kasutab sooja tootmiseks ära
välisõhku salvestunud soojusenergiat, mille
energiakandjaks siseruumides on vesi. Peamiseks eeliseks
maasoojuspumba ees on maakollektori puudumine. Seade
reageerib kiiremini kui maasoojuspump ja suvel on
tarbevesi ning vajalik küte märgades ruumides kättesaadav
väga säästlikult. Investeeringu mõistes on mõlemad
kütteliigid samaväärsed. Õhk-õhk tüüpi soojuspumbaga
võrreldes on õhk-vesi soojuspump autonoomne, mis on
mõeldud kasutamiseks põhiküttena ning mis ei vaja oma
tööks alternatiivse küttesüsteemi olemasolu. Küll aga on
õhk-õhk tüüpi soojuspump oma investeeringult kordades
odavam ja sobib ideaalselt pea igasse eramusse, korterisse,
kontori täiendava küttesüsteemina küttekulude
kokkuhoidmiseks.
Õhk-vesi soojuspumbad on kompaktsed, mis vajavad
hoonesse paigaldamiseks vaid ruutmeetri suurust
põrandapinda. Kõik vajalik on koondatud ühte seadmesse:
veesoojendi, juhtarvuti, lisaküttekatel jne. Täiuslik
juhtautomaatika võtab arvesse kõiki parameetreid (välisja siseõhu temperatuur, vee temperatuur jne.) ja juhib
soojuspumba tööd sujuvalt ning ökonoomselt. Samuti
vabastab täielik automatiseeritus omaniku eramu kütmise
ja sooja vee murest. Enamus õhk-vesi süsteeme on võimalik
kasutada ka renoveeritavates hoonetes kütte- ja tarbevee
tootmiseks. Seadmeid saab kasutada ka õli- või elektrikütte
süsteemide asendamiseks, kasutades mõningatel juhtudel
ka juba olemasolevat soojusmahutit.
ÕHK-VESI TÜÜPI SOOJUSPUMBA
PEAMISED EELISED:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madalad ülalpidamiskulud – hooldus (võrreldes
õlikatlaga 5 korda) ja püsikulud
Sõltumatus energiapoliitikast
Lühike tasuvusaeg
Pikk eluiga - näiteks õlikatlaga võrreldes 2 korda pikem
Keskkonnasõbralik – ei tekita saastet ja lisakulutusi
Müra – minimaalne müratase katlaruumis
Lihtne ja kiire paigaldada
Puudub vajadus lisaruumile küttekolde ladustamiseks
Sobib väljaehitatud küttesüsteemi asendamiseks ja nii
radiaator- kui ka põrandaküttesüsteemidega liitmiseks

Väga oluline on, et soojuspump oleks valitud õige võimsusega.
Võimsusega, mis oleks ligilähedane energiavajadusega.
Soojuskoormuse täpse arvutamise ja küttelahenduse
koostamisega peaksid tegelema oma ala spetsialistid. Üle- ja
aladimensioneerimine ei anna lubatud tulemust ja säästu. Õige
võimsusega seade tagab ökonoomse kütmise ja tarbeveega
varustamise. Kõige tähtsam on kliendi ja seadme müüja
koostöö. Spetsialisti arvestuste ja arvutusteta võivad otsused
valeks osutuda. Näiteks juhul, kui seadme võimsus on
väiksem, kui eramu soojustarbivus, siis töötab seade
ettenähtust rohkem ning tarbib ka rohkem energiat. See
kulutab samuti soojuspumba tööressurssi ja lühendab seadme
eluiga. Sellest tulenevalt on väga oluline osta seade

usaldusväärsest ja tuntud ametlikust esindusest. Samuti tuleks
pakkumiste võrdlemisel jälgida, et tegemist oleks omavahel
võrreldavate toodetega ehk samaväärsed oma võimsuse ja kasuteguri
ning kvaliteedi poolest. Kuna seadet ei soetata üheks ega kaheks
aastaks ja tehtav investeering on pikaajaline, siis peaks olema otsus
kaalutletud.
Erinevad arvutused on tõestanud, et soojuspumbaga kütmisel
on kulutused muude kütteliikidega võrreldes oluliselt
väiksemad. Püsikulude järsk langus ja kokkuhoid muudab
soojuspumba tasuvusaja lühikeseks, olles erinevate
soosjupumpade puhul vaid mõni aasta. Eesti tingimustes on
õhusoojuspumba kasutamine majanduslikult otstarbekas.
Võrreldes soojuspumpa teiste alternatiivsete kütteliikidega,
tuleks investeeringute vahe jagada ekspluatatsioonimaksumuste vahega. See näitab kui kiiresti seade ennast ära
tasub ja kui mõistlik on investeering õhusoojuspumpa.
Hoolimata pakutavate küttesüsteemide rohkusest ja erinevatest
võimalustest, tuleks kõigepealt mõelda oma hoone
soojustamisele ja alles seejärel säästliku küttesüsteemi
paigaldamisele. Ühtlane soovitud temperatuur on see, mis
muudab koduse olemise hubaseks.
Uuri lähemalt www.bestair.ee!
Ivo Kõpper
Bestair OÜ juhatuse liige
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SAUE SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

MÜÜJA

Pakume tubli töö eest
brutopalka alates 7 800 krooni,
palju arenemisvõimalusi ja
huvitavaid koolitusi.
Info telefonil 6 844 041 või
cv.smarket@rimibaltic.com
Infot saab ka kaupluse
juhatajalt.
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Müüa
PUIDUBRIKETTI
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HIND
SOODNE

Täpsem info
55 33 237
Ilmar
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OSTAN MAAD

Sobib erineva
sihtotstarbega
maa linnas või
linna läheduses.
Kõik pakkumised
on teretulnud.
Telefon
56 483 464”

S. Ojamäe FIE
FEKAALIVEDU

MÜÜME

Hinnad
kokkuleppel

Tel: 557 3691
56 48 8332
IGA PÄEV

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

GARDEROOBID JA
LIUGUKSED

Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075
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SAUE PLEKIKODA
Kõik plekkdetailid teie majale,
RÄÄSTAPIKKUSED,
VIHMAVEERENNID
VALTSKATUSED
JA
KIVIKATUSED
OÜ Weltende Tel: 55 43 331
e-post:roofman@hot.ee
Soovin osta
GARAAÞI
Koondise tänavale
Kontakt:
50 92 792, 659 6841
e-post: imre@kpehitus.ee

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

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

MÜÜA
LAMBANAHAD
hind 450.-.
Helista tel:
50 49 366

Diapol Granite OÜ toodab graniidist köögitasapindu.
Pakume tööd

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

Solhjell AS
on suurim Norra rahvarõivaste
tootmisega tegelev ettevõte Norras.
Seoses müügimahtude suurenemisega ja tootmistegevuse
laiendamisega, vajatakse tütarettevõttesse
Solhjel Baltic OÜ Tallinna tootmisüksusesse

ÕMBLEJAID
Oluline on erialane haridus ja
eelnev praktiline töökogemus õmbluse alal.
Oled vastutustundlik, täpne ja korrektne.
Sind ootab stabiilne rahvusvahelise taustaga
unikaalset teenust pakkuv ettevõte.
Solhjell Baltic OÜ pakub Sulle häid töötingimusi,
töötasu kuupalgana 7040.- EEK (bruto)
Solhjell Baltic OÜ , Saku 13A, Tallinn 11314
kaja.vallsalu@solhjell.ee
lisainfo 5 182 880

Asukoht Saue, tööaeg - täistööaeg
Avaldus ja CV palume saata info@diapol.com või Kasesalu 4, Saue
Lisainformatsioon telefonil 6 051 134
Pakutav brutopalk 18 000-24 000

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: Marko Hellamaa
Trükk: Rebellis, tiraaþ: 2500

