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„Aasta tegu 2008“ nominendid
Saue Linnavalitsus alustab sel
aastal uue ettevõtmisega —
selgitatakse välja Saue linna
„Aasta tegu 2008“. Konkursi
eesmärkideks on väärtustada linnale ja linlastele olulise
tähtsusega ettevõtmist või
sündmust, mis on aasta jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud, tunnustada ettevõtmise eestvedajaid
ning ergutada teisigi linnaelule kasulikele tegudele.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Kuni 1. novembrini said sauelased esitada kandidaate Saue
linna konkursile „Aasta tegu
2008“. Kokku esitati 10 ettepanekut, millest mitmed kordusid. Konkursile võis esitada
üksnes 2008. aastal läbiviidud
ettevõtmisi.

Sina otsustad

Esitatud ettepanekute alusel
koostas linnavalitsus kandidaatidest
valimisnimekirja.
Palume lugejatel teha linnuke
selle aasta teo kandidaadi kastikesse, kes hääletaja arvates
on kõige rohkem selle tunnustuse vääriline.
Iga hääletaja saab hääletada
ühe korra. Hääletaja lõikab se-

deli välja ning toob või saadab
selle täidetult Saue Linnavalitsusse aadressil Tule 7, 76505
Saue. Sedeleid saab täita ka
raamatukogus ja linnavalitsuses. Hääletada saab ka Saue
linna kodulehe kaudu.
Konkursil osalenuid hindab komisjon, kes edastab
võitjate kinnitamiseks linnavalitsusele 3 enim hääli saanud kandidaati.
Võitjate nimed avalikustatakse volikogu esimehe ja
linnapea aastalõpu vastuvõtul
ning avalikustatakse Saue Sõnas ja linna kodulehel.
Linnavalitsus
tunnustab
konkursi võitjaid aukirjaga ja
esemeliste auhindadega. 

Konkursile „Aasta tegu 2008“ esitatud kandidaadid
Saue Noortekeskuse projekti „Matkates vabariigi 90. aastapäevale“ raames viidi Üllar Põllu eestvedamisel 23.–24. veebruaril läbi öömatk. Kõik matkajad, kelleks olid lisaks
sauelastele Harku, Keila, Nissi, Tabasalu ja Tallinna noored ja täiskasvanud, läbisid viie tunniga 12-kilomeetrise matkaraja ning 24. veebruari varahommikul osaleti Toompeal pidulikul
lipuheiskamisel.
OÜ Trofa Arendus, kes investeeris Sauel Pärnasalu 19 rajatava „Dwell cafe“ ja „Dwell Home“
kohvik-kaupluse ning bürooruumide rajamisse ligi 20 miljonit krooni.
Koondise 15 korteriühistu juhatus, kes on suutnud uuenduste ja ökonoomsuse nimel Saue
kõige vanema kortermaja korteriomanikud ühe mütsi alla saada. 2008. aastal renoveeriti maja
katus, vihmaveetorustik, paigaldati prügikonteinerite maja, kõigis korterites tehti sügavpuhastus
ja putukatõrje, paigaldati mitu mõõdikut, koristati kelder ning liituti Naabrivalve liikumisega.
Saue Noortekeskuse eestvedamisel 17. aprillil Saue Gümnaasiumis korraldatud noortekonverents „Ühised noored“, mille motoks oli „Üheskoos saab rohkem“. Konverentsil osalesid
noored ja omavalitsuste juhid Sauelt, Sakust, Keilast, Kiisalt, Kernust, Koselt, Jürist, Lagedilt
ja Riisiperest. Valla- ja linnajuhid allkirjastasid Piirkondliku Noorsootöö Memorandumi. Konverentsi korraldamine aitas kaasa omavalitsuste noorsootöö paremale toimimisele kogukonnas
ning aktiviseeris noorte ja noorsootöötajate omavahelist koostööd.
Keila Tarbijate Ühistu tehtud tööd ja enam kui 26 miljoni krooni suurune investeering nüüdisaegse kaubakeskuse loomisesse Saue linnas.
Projekt „Noorte Krimmi eestlaste jälgedes“, mille eestvedajaks oli Saue Noortekeskus ja rahastajaks „Euroopa Noored“. Saue Noortekeskuse töötajad ja 20 Saue noort olid nädal aega, 29.
juulist kuni 5. augustini Krimmis Krasnodarka külas, kus koos kohalike noorte ja vanade eestlastega koristati eestlaste surnuaeda, tutvuti piirkonna kultuuri, vaatamisväärsuste ja loodusega.
Saue Kodu-Uurimise Seltsing korraldas 8. aprillil Saue Mõisas teemaõhtu „Aegade sidet
luues“, millega anti ülevaade viie tegevusaasta jooksul tehtud tööst Saue ajaloo uurimisel.
Selleks puhuks mõisas üles pandud näitus Saue ajaloost avati hiljem ka Saue linna raamatukogus. Viie aasta jooksul on seltsing avaldanud mitu raamatut ning korraldanud arvukalt näituseid.
Seltsingu suurimaks sooviks on avada Sauel muuseum.
Saue folklooripeo „Saue Sõlg“ kontsert, kus astus üles ca 500 väga erinevas eas esinejat.
Korraldajateks olid Kalev Iisrael, Sirje Luberg ning taidluskollektiivide juhid. „Saue Sõle“
folklooripidu on peetud 2004. aastast saadik ning sellel on osalenud mudilased lasteaiast, koolinoored Saue Gümnaasiumist ning igas vanuses taidlejad Sauelt.
Saue Jalgpalliklubi poolt klubi kümnenda aastapäeva puhul korraldatud suur suvelõpu rockkontsert „Saue JK 10“. Üritus oli viimaste aastate suurim Sauel toimunud vabaõhuüritus, mida
külastas üle 2000 inimese. Üritus oli suur ka Eesti mastaabis, sest ükski jalgpalliklubi pole
varem oma juubelit sedasi tähistanud.
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Linna uudised
Saue ühistransport paraneb

Erakorraline istung

Alanud novembrikuu toob sauelastele juurde uusi võimalusi
ühistranspordi kasutamiseks.
Alates 17. novembrist 2008
alustavad kõigi eelduste kohaselt Saue ja Tallinna vahel
sõitmist bussiliin 190b ja
marsruuttakso liin nr 208.
AS Harjumaa Liinide opereeritav bussiliin 190b teostab reisijatevedu pühapäeviti
ning esmaspäevast laupäeva-

ni hilistel õhtutundidel. Buss
sõidab marsruudil Balti
jaam–Saue–Balti jaam. Neil
reisidel ei kehti Saue linna
poolt kehtestatud soodustused pensionäridele, õpilastele
ja tudengitele. Ühe korra pilet
bussis maksab igale reisijale
18 krooni.

Marsruuttakso nr 208

17. novembrist 2008 alustab
taas tööd septembri algusest
varjusurmas olnud marsruuttakso liin nr 208.
Reisijaid hakkab teenindama Osaühing Toiran. Liin
töötab ainult tööpäevadel ning
teeb Tallinna ja Saue vahel viis

reisi, mis katab sauelaste nõudmise tipptundide osas. Praegu
on veel lahtine, kus saab olema
liini Tallinnas asuv lõpp-peatus.
Kohe, kui selgus käes, teavitame sellest ka meie lugejaid.
Üksikpileti hind on 30
krooni, kell 23.30 Tallinnast
väljuval bussil 45 krooni. 

Bussiliin 190b — ainult pühapäeviti!
Balti jaam–Saue
Balti jaam

09.35

11.30

16.50

18.35

20.30

Kosmos
Vana-Pääsküla

09.41

11.36

16.56

18.41

20.36

10.15

12.00

17.25

19.10

20.36

Peoleo

10.20

12.05

17.30

19.15

21.10

Paulig

10.25

12.10

17.35

19.20

21.10

Saue

10.35

12.20

17.45

19.30

21.25

Saue

08.45

10.35

17.45

19.30

Saue–Balti jaam
12.20

Tõkke

08.52

10.42

12.27

17.52

19.37

Peoleo

08.58

10.48

12.33

17.58

19.43

Vana-Pääsküla

09.05

10.55

12.40

18.05

19.50

Balti jaam

09.35

11.30

13.15

18.35

20.20

Peatused: Balti jaam – Mere puiestee – Viru – Kosmos – Tallinn-Väike – Kalev – Risti – Valdeku – Hiiu – J. V. Janseni – VanaPääsküla – Viljaku – Laagri – Peoleo – Jälgimäe (nõudepeatus) – Saue tee – Kakao – Paulig – Tule – Pärnasalu – Linnavalitsus –
Saue – Raudteejaam – Laastu – Rauna – Tõkke – Kiviloo – Saue tee – Jälgimäe (nõudepeatus) – Peoleo – Laagri – Viljaku – Vana-Pääsküla – J. V. Janseni – Hiiu – Valdeku – Risti – Kalev – Tallinn-Väike – Kosmos – Viru – Mere puiestee – Balti Jaam.
Õhtubuss

Marsruuttakso liin nr 208

Balti jaam–Saue (E–L)

Saue–Tallinn

Tallinn–Saue

Balti jaam

23.15

06.30

7.30

Kosmos

23.21

8.30

9.30

Vana-Pääsküla

23.45

17.30

16.30

Peoleo

23.48

19.30

18.30

Paulig

23.55

00.30 (lõpp)

23.30

Saue

00.00
Saue–Tallinn (E–L)

Saue

00.00

Tõkke

0.03

Vana-Pääsküla

0.12

Autobussikoondis

0.25

Peatused: Balti jaam – Mere puiestee – Viru – Kosmos – Tallinn-Väike – Kalev –
Risti – Valdeku – Hiiu – J. V. Janseni – Vana-Pääsküla – Viljaku – Laagri – Peoleo –
Jälgimäe (nõudepeatus) – Saue tee – Kakao – Paulig – Tule – Pärnasalu – Linnavalitsus – Saue – Raudteejaam – Laastu – Rauna – Tõkke – Kiviloo – Saue
tee – Jälgimäe (nõudepeatus) – Peoleo – Laagri – Viljaku – Vana-Pääsküla – Nõmme – Männi – Autobussikoondis.

Liini marsruut on järgmine: Olerexi
tankla – Tule – Kuuseheki – Ladva – Pärnasalu – Vana-Keila mnt –
Tõkke – Tallinna ringtee – Pärnu
mnt – Kadaka pst – Kadaka tee –
Mustamäe tee – Endla – Kaarli pst –
Kaubamaja (lõpp-peatus) – Viru
ring – Pärnu mnt (Musumäe) – Kaarli
pst – Endla – Mustamäe tee – Kadaka tee – Kadaka pst – Pärnu
mnt – Tallinna ringtee – Olerexi
tankla – Tule – Kuuseheki – Ladva –
Pärnasalu – Vana-Keila mnt – Tõkke – Olerexi tankla (lõpp-peatus).

Üldplaneeringu eskiisi avalikustamine
Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine.
17.11.–05.12.2008. a toimub Saue linna üldplaneeringu
eskiisi ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek.

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel. 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
28. novembril

Nimetatud üldplaneeringu
koostamise algatajaks ja
kehtestajaks on Saue Linnavolikogu ja korraldajaks Saue
Linnavalitsus. Üldplaneeringu koostajaks ja KSH läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko.
KSH aruande ja üldplaneeringu eskiislahendusega saab
tutvuda tööajal Saue Linnavalitsuses (Tule tn 7, Saue)
ning OÜ Hendrikson&Ko
kontoris (Pärnu mnt 30, Tal-

linn). Aruande ja planeeringu eskiisiga saab tutvuda ka Saue
Linnavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel aadressil:
www.saue.ee ja www.hendrikson.ee alajaotus „Avalikud dokumendid — Harjumaa”.
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub 16.12.2008. a kell
18 Saue Gümnaasiumi aulas (Nurmesalu 9) Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja KSH aruande avalik arutelu.
Üldplaneeringu eskiisi kohta saab ettepanekuid, küsimusi ja
vastuväiteid esitada kuni 05.12.2008 kirjalikult Saue Linnavalitsusele (Tule tn 7, Saue või e-posti aadressil kalle.koppel@
saue.ee, tel 679 0191) või OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja
plats 8, Tartu, e-post pille@hendrikson.ee). KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni
05.12.2008 kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats
8, Tartu, e-post triin.vall@hendrikson.ee) või telefoni teel 740
9802.

Saue Linnavalitsuse 23. istung (erakorraline) toimus 29.
oktoobril 2008. aastal, päevakorras oli:
1. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamnine /korraldus nr 404/.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.

Linnavalitsuse 22. istung
Saue Linnavalitsuse 22. istung toimus 22. oktoobril 2008.
aastal, päevakorras oli:
1. Sarapiku tervisespordikeskuse Vana-Keila mnt 3b ja 3c Jaanitule platsi rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 378/.
2. Saue linna Raamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kehtetuks tunnistamine /määrus nr 8/.
3. Saue Huvikeskuse õpilasringide teenuste hindade soodustuse kehtestamine /korraldus nr 379/.
4. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 380/.
5. Saue Koolihaldusasutuse ujula sooduspiletite kasutusaegade muutmine /eelnõu suunati teisele lugemisele/.
6. Saue linna, Nurgakivi tänav T1 maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks /korraldus nr
381/.
7. Saue linna, Nurgakivi tänav T2 maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks /korraldus nr
382/.
8. Saue linna, Nurgakivi tänav T3 maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks /korraldus nr
383/.
9. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Endla kinnistu detailplaneeringu algatamine“ /eelnõu suunati teisele lugemisele/.
10. Pärnasalu põik tn 9 ja Pärnasalu tn 19 elektriühenduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 384/.
11. Kuuseheki tn 7 hoone lammutamine /korraldus nr 385/.
12. Koondise tn 13 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 386/.
13. Koondise tn 11 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 387/.
14. Pärnasalu tn 19 ehitusloa väljastamine /korraldus nr
388/.
15. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Pärnasalu tn 19 /korraldus nr 389/.
16. Sooja 2b elektri õhuliinile kasutusloa andmine /korraldus
nr 390/.
17. Kiviloo tn 42 elektri õhuliinile kasutusloa andmine /korraldus nr 391/.
18. Maastiku tn 12 üksikelamule kasutusloa andmine /korraldus nr 392/.
19. Muskaadi tn 8 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 393/.
29. Viigimarja tn 18 ehitusloa väljastamine /korraldus nr
394/.
21. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Viigimarja tn 14 /eelnõu
suunati teisele lugemisele/.
22. Kadakamarja tn 22b ehitusloa väljastamine /korraldus nr
395/.
23.-24. Hooldaja määramine /korraldused nr 396, 397/.
25. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 398/.
26. Laste toiduraha ja huvitegevuse rahaline kompenseerimine
/korraldus nr 399/.
27. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 400/.
28. Raha eraldamine Saue linna eestkostel olevale alaealisele
/korraldus nr 401/.
29. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 402/.
30. Saue Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine (II lugemine) /eelnõu suunati kolmandale lugemisele/.
31. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linnavolikogu
20.12.2006. a määruse nr 17 kehtetuks tunnistamine“ /eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/.
32. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine /korraldus
nr 403/.
33. Info
33.1. Sõlmitud lepingud perioodil 29.09.2008 kuni
20.10.2008.
33.2. Saue Perearstikeskuse mitteeluruumi rendilepingu pikendamine
Otsustati pikendada rendilepingut endistel tingimustel.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Segu tänav tehakse korda
Sügise saabudes ei ole Sauel veel teetööd lõppenud — Segu
tänav, mis on Saue linna üks halvemas seisus olevaid tänavaid, saab veel sel aastal uue näo. „Kui ilm lubab, siis juba
enne aastavahetust peaks Segu tänav olema asfaltkattega
ning valgustatud,“ räägib Saue abilinnapea Mati Uuesoo.
Rahastamisel kasutatakse linnaeelarve vahendeid ja ka
ümberkaudsed ettevõtted panevad õla alla.
Uuesoo sõnul on koostöös arendajatega jõutud nii kaugele, et ka Paju tänava teetööd on lõppjärgus.
Segu ja Paju tänavaid mööda saab piirkonda, millest viib
otsetee Pärnu maanteele. Kahjuks on üks teeosa, Kungla
tänav, seal praegu halvas seisukorras killustikkattega. 
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Saue linn uuendas koostöölepingut
Taani sõprusomavalitsusega
Saue linn sõlmis 23.oktoobril 2008. aastal
sõprus- ja koostöölepingu Taani Kuningriigi
Egedali kommuuniga, mis tekkis 2007. aastal
Ledøje-Smørumi, Stenløse ja Ølstykke kommuunide ühinemisel.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Lepingule kirjutasid alla Saue
Linnavolikogu esimees Valdis Toomast, Saue linnapea
Orm Valtson, Egedali linnapea
Svend Kjærgaard Jensen ja
Egedali kommuuni haldusdirektor Alling Pjetursson.
Leping hõlmab Egedali
omavalitsuse ja Saue linna vahelist suhtlemist kultuuri-, haridus-, sotsiaal- ja spordivaldkonnas ning mittetulundusühingute
vahelist koostööd.
Egedali kommuun on Taani
kuningriigi pealinna Kopenhaageni lähistel asuv enam kui
40 000 elanikuga omavalitsus, kellega Sauel on sidemed

1995. aastast saadik. 30. mail
1996. aastal sõlmisid Saue linn
ning tol ajal Ledøje-Smørumi
nime kandnud kommuun omavahelise sõpruslepingu.
Et 2007. aastal liitus Ledøje-Smørumi kommuun Taanis
läbiviidava haldusreformi tõttu
kahe teise kommuuniga ning
moodustus Egedali kommuun,
tekkis vajadus uue koostöölepingu sõlmimiseks.
Sõprussidemete
algusest
saadik on Saue ja Ledøje-Smørumi kommuun teinud märkimisväärselt palju koostööd
kultuuri, hariduse ja spordi
valdkonnas, haarates kaasa nii

noori kui ka vanu. Saue noored on käinud taanlaste korraldatud keeleõppes Inglismaal;
Saue huvialade esindajad on
käinud Taanis õppimas huviklubide loomist ja juhtimist.
Lisaks on üksteisel külas käinud Ledøje-Smørumi ja Saue
puhkpilliorkestrid ning Saue
Muusikakooli õpilased. Ledøje-Smørumi kommuuni toetusel valmis Sauel 2005. aastal
jazz’i-stuudio.
Saue Linnavolikogu on
sõprus- ja koostöölepingu ratifitseerinud. Egedali linnavolikogus läheb leping arutamisele
detsembrikuus. 

Taani sõbrad on nähtuga rahul
Lisaks sõpruslepingu allkirjastamisele käis Taani delegatsioon tutvumas ka Saue
lasteaia, gümnaasiumi, huvikeskuse ja muusikakooliga. Taanlaste hinnangul on
Saue lasteaialapsed ja kooliõpilased palju distsiplineeritumad kui Taanis, kus domineerib vabakasvatus. Samuti jäi neile silma, et Saue lasteaia ja kooli hooned on
ilusad ja puhtad ning hästi hallatud. Taanlastele avaldas muljet ka Sarapiku terviserada ning – ehitamise tagajärjel ülejäänud pinnasest tehtud! — suusamägi. Egedali
linnapea otsustas isiklikult katsetada raja ääres asuvaid rööbaspuid.

Haldusreform Taanis tekitas palju stressi
Sauel käinud Taani Egedali kommuuni esindajad kirjeldasid,
kuidas 2007. aastal Taanis läbi viidud haldusreformi tõttu halvenes omavalitsuse rahaline seis niivõrd drastiliselt, et kaaluti
koguni raamatukogu ja ujula sulgemist.
Taanis 2002. aastal alguse saanud haldusreform idee muutus
reaalsuseks 2007. aasta hakul,
kui senise 271 kommuuni asemele moodustati 98 uut kommuuni. Taani 14 maakonnast
sai 5 regiooni.
Uue halduskorralduse peamiseks põhimõtteks oli, et ühes
omavalitsuses peab elama vähemalt 20 000 inimest, kuid
eesmärgiks võeti minimaalselt
30 000 elanikuga haldusüksuste loomine.
Haldusreformi tulemusel on
kommuunide pindalad märgatavalt suurenenud — enne reformi oli Taanis 271 haldusük-

sust, millest 206-s elas vähem
kui 20 000 inimest.
Pärast reformi on Taanis
98 haldusüksusest, millest
vaid seitsmes elab vähem kui
20 000 inimest. Praegu elab
Taanis ühes kommuunis keskmiselt 55 000 inimest, mis on
üle kahe korra suurem võrreldes reformieelse olukorraga.
1996. aastast saadik Saue
sõpruslinnaks olev, 31 km2se pindalaga ja üle 10 000
elanikuga
Ledøje-Smørumi
kommuun ühines 2007. aastal
Stenløse ja Ølstykke kommuunidega ning nõnda tekkis Egedali kommuun, kus elab nüüd

125,79 ruutkilomeetril 40 057
inimest.
Haldusreformi
hinnates
tuuakse Egedalis esile seda, et
isiklikus plaanis esines inimestel stressi ja läbipõlemise tõttu
rohkem vajadust psühholoogilise abi järele. Positiivse emotsioonina kogeti koostöötunnet.
Üldisemas plaanis jõuti järeldusele, et suurenenud institutsioonil võtab korralikult
tööle hakkamine aega. Kohanemisajal esineb aga tegematajätmisi, sest pole päris selge,
kes millega tegelema peab. Samuti võtab aega koostöö sujuvaks muutumine ja ülesannete

jagamine. Ka oli väga raske
ühildada kolme kommuuni
varasemaid prioriteete ja toetusmeetmeid, mis erinesid üksteisest märgatavalt.
Valdade ühinemine ja kasvamine tõi loomulikult kaasa
ka logistika muutumise: uues
suuremas vallas on viis erinevat administratiivkeskust. See
tõi kaasa nii palju sõitmist kui
ka ohtra e-kirjade vahetamise,
samas — puudu jäi vahetutest
kokkupuudetest. Kohtumiste
nappus aga omakorda raskendas koostöösuhete arenemist
ja ühise (töö)kultuuri ülesehitamist. 

Taani
ELiga ühinemise aasta: 1973
Poliitiline süsteem:
konstitutsiooniline monarhia
Pealinn: Kopenhaagen
Pindala: 43 094 km2
Rahvaarv: 5.4 miljonit
Rahaühik: Taani kroon
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Ettevõtlus

4

Ettevõtlusmaastik on väga kirju
Sauel asuvad firmad lõid aastaid tagasi liidu,
et üheskoos oleks kergem ettevõtlusmaastikul
tegutseda, omavalitsusega koostööd teha ning
kogemusi vahetada. Saue Ettevõtete Liidu esimees Harry Pajundi räägibki, millega täpsemalt liit tegeleb ning mida uut on plaanis.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Mittetulundusühing Saue Ettevõtete Liit loodi 1992. aasta 2. juunil Sauel tegutsevate
firmade ühiste huvide ja eesmärkide saavutamiseks. Algseks eesmärgiks oli kohaliku
omavalitsuse töös kaasa rääkimine, vastu võetavate otsuste
kallutamine kohalikele ettevõtetele kasulikus suunas ning
lootus äsjatekkinud firmade
õigusabile. Tänasel päeval on
mõnedki tolleaegsed eesmärgid minetanud oma tähtsuse.
Praegu on käsil uute suundade ja tegevusvaldkondade
otsingud. Uudseks ürituseks
oli augustikuu lõpus toimunud ettevõtluse seminar Saue
vanemate firmade tegevuse
tutvustamiseks ning plaanis on
gümnaasiumi noortele ettevõtlusega kaasneva selgitamine
ja elukutse valikul kaasa aitamine. Kindlasti vajavad Saue
ettevõtjad täiendkoolitusi kohapeal ja miks mitte ka mõnes
välisriigis! Sellealane töö on
käivitatud HEDC-i ja EAS-i
kaasamisega.
Aeg on selekteerinud välja
ka tegevused ja üritused, mis
on toimunud juba aastaid ning
on jäänud kestma: firmade
töötajatele iga-aastase tervisekontrolli organiseerimine,
tervisepäev spaas koos sügisese üldkoosolekuga, kevadine kultuuriekskursioon (Riia,
Peterburg, Vilnius-Kaunas),

firmadevaheline bowling’uvõistlus, lauatennise ja korvpallitreeningud jne.
Soiku on jäänud Saue ettevõtete ball ja Suvepäevad,
kuivõrd need olid ennast varajasemal kujul ammendanud.
Milline on Saue ettevõtlusmaastik, on siin uutele
tulijatele veel ruumi? Mida
peaksid välisinvestorid Saue
ettevõtluse kohta teadma?
Miks on Saue ettevõtetele
parimaks asukohaks?
Ettevõtlusmaastik on Sauel
vägagi kirju. Vaadates Äriregistrit, võib näha, et Sauel
on äritegevust alates üksikisikust ettevõtjatest ehk FIEdest kuni rahvusvahelistesse
kontsernidesse
kuuluvate
firmadeni. Esindatud on nii
välis- kui ka kodumaisel kapitalil põhinevad ettevõtted.
Ajalooliselt on välja kujunenud nõnda, et tooniandvateks
ja enam esindatud firmadeks
on metallitööga tegelevad ettevõtted, kuid aja jooksul on
meie tootmismaastikule tulnud ka õmblusfirmad, plastmasse töötlevad ettevõtted,
elektroonika- ning erinevaid
teenuseid pakkuvad firmad.
Nende hulgas on oma niši
leidnud ka keraamikaga tegelev firma ning arhitektuuri- ja
tööstusprojekteerimise
firmad. Viimasel kahel-kolmel

aastal on hoogustunud kaubandustegevus. Märke on ka
toitlustuse laienemisest.
Küll aga on Sauel probleemiks vabade tootmispindade
leidmine, sest Saue linn on
surutud suhteliselt kitsastesse piiridesse, vaid linna kirdeosas leidub veel välja arendamata alasid. Seetõttu on ka
vähe tõenäoline mõne uue üle
50 töötajaga firma tekkimine,
aga kindlasti vajaks Saue linn
ka innovaatilist, teadusmahukaid tooteid valmistavat
firmat.
Välisinvestorid on Saue
linna ja meie firmad üles leidnud juba aastaid tagasi. „Esmaavastajaks“ võiks nimetada kõikidele tuntud perekonda
Paulig, kes rajas Sauele firma
juba 90-ndate algul. Järgmise
suurema investeeringu tegid
rootslased, rajades firma Fors
MV. Edasi on tulnud ridamisi
Mira, Pesmel, Plastone. Ka
Rotos Plast oli välisinvestorite jaoks sedavõrd atraktiivne,
et 2007. aastal omandati kogu
tootmine. Koos Soome osanikega on Saue EPT rajanud
uue firma Elektromet Saue,
praeguse nimega Stera Saue
AS, nii et potentsiaali Saue
linna ettevõtetel välisinvestorite silmis on.
Kindlasti on Saue linn oma
vabade piirkondade osas uute
firmade jaoks asukoha eelised

Saue Ettevõtete Liidu esimees Harry Pajundi.
tänaseks päevaks juba minetanud. Praegu tegutsevatele
firmadele on väga oluliseks
plussiks logistika lihtsus: otse
Via Baltica ja Tallinna ringtee
äärne asukoht!
Milline on Saue positsioon
võrreldes teiste Tallinna
lähistel asuvate omavalitsustega, mis rajavad suuri
tööstusparke?
Kindlasti pole Saue linna positsioon sellest tugevnenud.
Tänapäeva majandustegevuse
seisukohalt on firmadele väga
oluline tuleviku perspektiiv,
sealhulgas tootmis- ning laopindade laiendamise võimalus— ja sellega on uutes
arenduspiirkondades arvestatud. Linna seisukohalt on
pigem oluline linna tulubaasi
kasv, mis tähendab maksujõulise elanikkonna olemasolu ja
juurdekasvu. Linnakodanikul
peaks olema rohkem võimalik
valida töökohta oma kodulinnas. Selle eelduseks on just
tugevate firmade olemasolu
Saue linnas.

dakse? Kas masinaehitust
võib pidada kõige olulisemaks?
Enamik Saue linna firmadest
on tõepoolest metallitöötluse
suunitlusega. Sellel on ka oma
ajalooline tagapõhi: enne eraettevõtluse teket oli Saue ja siin
tegutsev ligi 1500 töötajaga
Harju EPT peaaegu samatähenduslikud. Viimase tegevusest
ligi 75% moodustas metallitööga ja põllumajandusmasinate
remondiga seonduv. Sellest
tulenevalt oli ka Sauele elama
asunud väga palju inimesi, kel
oli kas masinaehituslik eriala
või vastavad oskused. Erastamise käigus tekkis väiksemate
üksuste baasil rida selle suunitlusega firmasid.
Samas ei saa väita, et üks
või teine valdkond oleks piirkonna jaoks kõige olulisem.
Pigem on tähtis see, et tegutsevad firmad oleksid heal
majanduslikul järjel ja konkurentsivõimelised. Mida mitmekesisem firmade tegevus on,
seda suuremad on linnaelanike
töökoha valiku võimalused.

Millised on peamised valdkonnad, millega Sauel tegel-

Millised on kõige suuremad
firmad?

Käibe ja töötajate arvu poolest on meie suuremateks
firmadeks Paulig Balti, Fors
MV, Toode, Sami. Kõik need
firmad omavad väga nüüdisaegset tootmisbaasi, kvalifitseeritud töötajaid ning laialdast toodangu turustusvõrku.
Olulise osa nende tootmisest
moodustab eksport.
Kes on uued tulijad-tegijad?
Viimaste aastate tulijatena
võib nimetada juba eelpool
mainutud Pesmel, Stera Saue
ja Plastone. Saue kirdeosas
ehk Saue Tehnopargis on oma
tootmis- ja laohooned püsti
pannud ehitus- ja kaevandusmasinaid müüv ning hooldav
firma Wihuri. Viimase kõrvale
on rajanud oma logistikakeskuse ravimite müügi firma
Oriola.
Uusaru tänava äärde on
ehitanud uued laohooned
Zoovetvaru ja Hesburger Logistic. Endise nn automajandi
territooriumil alustas sel aastal
ehitussoojakute
koostamist
korvpallisõpradele hästi tuntud Kalev/Cramo omanikfirma Cramo. 

HEDC asub kaardistama Saue firmade huve
Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus plaanib koostöös Saue Ettevõtete Liiduga viia läbi
küsitluse Sauel tegutsevate ettevõtete seas, et selgitada välja, millised huvid on praegusel ajal
nende jaoks aktuaalsed.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Neljapäeval, 30. oktoobril
toimus Saue linnavalitsuses
koosolek, millest võtsid osa
HEDC-i juhataja Kaupo Reede, HEDC-i ettevõtluskonsultant Ervin Truu, Saue Ettevõtete Liidu esimees Harry
Pajundi, Saue Auto tegevjuht
Urmas Müürsepp ning Saue
linnapea Orm Valtson.

Kohtumisel arutati võimalusi, kuidas aidata Saue ettevõtetel välisturgudele laieneda
ning kuidas kaardistada Sauel
tegutsevate firmade ühishuve.
HEDC-i soovitusel otsustati läbi viia küsitlus, mille
eesmärgiks on selgitada välja,
millised Saue ettevõtted on
huvitatud välisturgudele mine-

misest ning millised HEDC-i
poolt pakutavad toetused neile
huvi pakuvad.
HEDC maksab firmadele
mitmesuguseid toetusi koolitustel osalemiseks, ühisturundusmeetmete kasutuselevõtmiseks ning välismessidel
käimiseks. Maksimaalne toetus moodustab 50 protsenti
kuludest. Võimalik on ka teostada projekte, mis seisneksid
ettevõtete külastamises ning

sõprusomavalitsuste ettevõtetega tutvumises.
Saue Auto tegevjuht Urmas
Müürsepp kirjeldas, kuidas
tema ettevõtte esindajad on
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni eestvedamisel mitmel korral käinud
Saksamaal juhtimisakadeemia
poolt korraldatud koolitustel.
Detailsemalt kirjeldas ta 2000.
aastal aset leidnud koolitust
nn idabloki riikidele. Tema

sõnul ei olnud koolituse korraldajad esimesel korral kursis
sellega, kuivõrd nende riikide
majandus on arenenud. „Nad
ei kujutanud ette, kui kaugele
me arenenud oleme, arvasid,
et meil tase on madalam,“
rääkis Müürsepp. Järgmistel
koolitustel aga osati seda tema
sõnul juba arvesse võtta.
Müürsepa sõnul keskendusid nimetatud koolitused kitsale tegevusvaldkonnale ning

nende sisu muutus iga korraga
aina sügavamaks. Kui esimestel koolitustel räägiti juhtimiskorraldusest, ekspedeerimisest,
logistikast jms, siis hilisematel
keskenduti ettevõtlusparkide
tutvustamisele, suurte, veoautojuhtidele mõeldud puhkeparklate arendamisele, ettevõtluse arenemisele ja praktikasse
sulandumisele ning ettevõtluse
arendamisele kohalike omavalitsuste kaasabil. 

5

7. november 2008

Veemajandus

Tammetõru puurkaevpumpla
hakkab tööle aasta pärast
Tammetõru tänavas asuva amortiseerunud pumpla rekonstrueerimistööd lõpevad järgmise aasta septembriks, projektis
on ette nähtud puurkaevpumpla hoonete ehitus, mahutite ja
seadmete rekonstrueerimine ning veetöötlusjaama seadmete
paigaldus, automaatika ja kaugvalve uuendamine.
Gerli Ramler
„Saue linnas töötavad praegu
Segu ja Tule tänava puurkaevpumplad.
Amortiseerunud
Tammetõru puurkaevpumplat
kasutatakse aga ainult eriolukordades,“ räägib AS-i Tallinna Vesi varade juht Leho
Võrk. „Pärast Tammetõru
pumpla rekonstrueerimist ja
töölerakendamist suureneb
aga Saue linna veevõrgu töökindlus ja on paremini tagatud
surverežiimide stabiilsus.“
Et Tammetõru puurkaevpumpla tavaolukorras ei
tööta, siis selle rekonstrueerimistööd Saue inimeste veevarustuse teenust ei halvenda.
Võimalikud häired veevarustuses võivad Võrgu sõnul tekkida süsteemi ühendamisel ja

automaatika ning tehnoloogia
seadistamisel. „Enamik töid
toimub kinnistu piirides ning
võimalikud tänavasulgemised
on tingitud pumpla kommunikatsioonide ühendamisest
ühisveevärgiga Aiamaa tänavas. Antud töödest ja teostamise ajast teavitatakse juba
tööde käigus,“ lisab ta.
Pumpla renoveerimise investeeringute maht on umbes
seitse miljonit krooni ja suurem osa finantseeritakse AS-i
Tallinna Vesi omavahenditest.
Tammetõru pumpla rekonstrueerimine on olulise tähtsusega Saue linna ühisveevärgi
töökindluse, lisanduvate vooluhulkade ja tuletõrjeveevarustuse kindlustamiseks tulevikus.

Joogivee kvaliteet
on hea

Saue linna territooriumil on
ühisveevärgi süsteemis kasutusel neli puurkaevu — Tule
I, Tule II, Segu ja Tammetõru.
Tule II puurkaev saab vett ordoviitsiumi-kambriumi veeladestikust, puurkaevud Tule
I, Segu ja Tammetõru kambriumi-vendi veeladestikust.
Põhjavee pumplates on
kasutusel üheastmelised ja
kaheastmelised pumpamissüsteemid. Üheastmelise puhul, nagu Tammetõru pumplas, suunatakse puurkaevust
väljapumbatud vesi otse jaotusvõrku — selline süsteem
pole aga kasutusel ja nõuab
renoveerimist. Segu ja Tule
pumplates on kasutusel kaheastmeline pumpamine ehk

puurkaevust võetud vesi liigub puurkaevu pumba abil
läbi filtrisüsteemi, töödeldud
vee reservuaari, kust edasi juhitakse juba võrgu pumpade
abil tarbijale.
„2007. aastal paigaldati
Segu ja Tule puurkaevpumplatesse raua ja mangaanieraldusfiltrid, tänu sellele on
olukord tunduvalt paranenud
ja Saue linna joogivesi vastab
nõuetele,“ jutustab Võrk. „Nii
näitasid Saue joogiveevõrgust
võetud proovid, et 2008. aastal on linna joogivee kvaliteet
paranenud, vastates Euroopa
Komisjoni joogivee kvaliteedi direktiivis sätestatud nõuetele. Eelkõige on vähenenud
joogivees sisalduva raua hulk
ning vee hägusus.“ 

Shindo venitused

Sauel põles
mahajäetud maja
25. oktoobril kell 22.51 teatati häirekeskusele põlevast
hoonest Saue linnas. Süttinud oli ühekordne puumaja, teatas Põhja-Eesti päästekeskus.
Kuigi Keila päästjad jõudsid õnnetuspaika seitsme minutiga, leidsid nad Kuuseheki tänavalt ees juba lahtise leegiga põleva hoone. Maja aknad olid küll laudadega suletud,
kuid pealtnägijate sõnul olid seal ennast sisse seadnud
kaks mujal sobivat elukohta mitte leidnud inimest. Keila
ja Nõmme päästjate ühisel pingutamisel peatati tule levik
poole kaheteistkümneks õhtul. Tund hiljem oli väikseimgi
leek summutatud ning tuletõrjujad võisid pöörduda tagasi
komandosse.
Sündmus osutus siiski õnnelikuks, sest kannatanuid
ega hukkunud majast ei leitud. Selliseks sõnaseadmiseks
on ka alust. Eelmisel aastal Tallinnas tehtud kurb statistika
näitas, et 22-st tulekahjudes hukkunud inimesest leiti üle
poole, ehk arvuliselt 12, tühjadest hoonetest. Hoone ise
sai tules tugevalt kahjustada.
Tulekahju puhkemise täpsed põhjused on teadmata.

Noormehed segasid tulekahju kustutamist

Tulekahju kustutamise ajal püüdis lähedusse kogunenud
noormeeste seltskond tuletõrjujate tööd segada, mistõttu
oli päästeamet sunnitud politseilt abi paluma.
Lääne-Harju politseiosakonna vanemkonstaabli Ahti Lille sõnul tegi sündmuskohale jõudnud politseipatrull kindlaks noormeeste isikud, kes on ka varem korduvalt politsei
huviorbiidis olnud.
Üks isikutest toimetati politseiosakonda asjaolude väljaselgitamiseks. Seoses sellega on Lääne-Harju politseosakonnas alustatud väärteomenetlus KarS § 262 tunnustel.
Haldi Ellam
avalike suhete ja
kommunikatsioonivaldkonna juht

Shindo sündis Jaapanis 80.a algul Sensei Kazuko Kuratomi
vajadusest leida abi oma tütre astma ja allergia raviks. Sõna
shindo tähendab südameteed, südameõpetust ehk shindos
leiame tee iseendasse. Shindost on välja kujunenud laiaulatuslik ja mitmekülgne, ent samas lihtne eneseabi- ja enese
korrashoiumeetod igas vanuses ja erinevas füüsilises vormis
olevatele inimestel.
Shindos kohtuvad vana idamaine tarkus ja kaasaegne
teadmine inimese anatoomiast ja füsioloogiast. Shindo annab uut jõudu ja ideid suurte muutuste ajas elavale, pilguga tulevikku vaatavale inimesele. Aitab parandada liigeste
liikuvust, vähendada lihasvalusid, saavutada keha ja meele
tasakaal.
Shindo aluseks on kuus meridiaanivenitust, mis on vajalikud selleks, et lahti venitada 12 energiakanalit. Iga venitus
stimuleerib kahte elundit. Eriti tõhusa tulemuse annavad venitused, kui ühendada need toetuse, hingamise ja keskendumisega. Erinevad tasakaalutuse seisundid, nagu stress,
depressioon, lihas- ja emotsionaalsed pinged häirivad inimese loomulikku elujõudu.

Lugeja kiri ja soovitused
Lp „Saue Sõna“! Tore, et Sauel on nüüd oma ajaleht. Kuigi ka
infoleht teavitab rahvast vajalikest asjadest ja muudatustest, on
siiski tunne, et Saue on saanud täielikuks linnaks — tal on oma
ajaleht.
Väga meeldis, et leht on võtnud oma ülesandeks ka elanike kogemuste vahetamise. Kõigil perenaistel on oma nipid
ja oskused, mis kuluvad ära ka teistele. Seepärast tasub olla
vahendajaks kogemuste vahetamisel. Suured kogemused on
ka ajapidajatel, ka neid tuleks vahendada. Seetõttu lisan paar
soovitust oma kogemustest.

Sipelgad aias, kasvuhoones

Nendest saab lahti kaneeliga, selle sama kaneeliga, mida me
lisame piimasuppidele ja saiadele. Kaneel tuleb puistata sipelgapesale, võib katta selle koha ka kilega. Sipelgad ei talu
kaneeli lõhna ja lahkuvad. Selle soovituse sain Soome TV aiandussaatest ning see toimis. Sipelgad kadusid kasvuhoonest
tõesti ära! Juhul, kui sipelgad kipuvad pesaheitmise ajal (neile
kasvavad tiivad) majja, siis võib neid minema kupatada keeva
veega, raputada nende kogunemiskohta soola või kaneeli.

Joonis: Saue pumplad.

Saue joogivee kvaliteet 2003–2008
Aasta

Proovide
arv

Mikrobioloogiline
vastavus

Üldine
vastavus

2003

120

100%

95,00%

2004

120

100%

87,50%

2005

108

100%

94,44%

2006

96

100%

87,50%

2007

96

100%

98,96%

2008

44

100%

100,00%

Airin Lehesoo maalide
näitus
Saue Linna Raamatukogus (Nurmesalu
9) on kuni novembri
lõpuni avatud Airin
Lehesoo
maalide
näitus.
Airin Lehesoo on
sündinud 1956. a
Venemaal Vorkuta
linnas. Tema isa oli soomlane, elas Eestis ja oli saadetud Vorkuta vangilaagrisse. Maalimist õppis Airin Moskva
Krupskaja-nimelises kunstiülikoolis. Eestisse tuli Airin Lehesoo elama 1986. a. Praegu elab ja maalib ta Lääne-Virumaal väikeses mereäärses Eisma külas.
Oma piltidesse on kunstnik jäädvustanud Eestimaa kaunist loodust — merd, randa, metsa ja külaelu.
Olete oodatud näitust nautima esmaspäevast reedeni
kella 10–18 ja laupäeval 11–17.

Jahukaste

Selle tõrjeks sobib seebivesi. Selleks lahustada vees rohelist
seepi või tavalist majapidamisseepi, võib ära kasutada ka seepidest alles jäänud liistakud. Vesi peab olema pisut libe. Selle
veega valada üle ------ varred, kust nad on kahjustatud. Kindlasti peab seebiveega korralikult läbi kastma ka lillede all oleva
maa. Tõrjet võib teha kuni maa külmumiseni sügisel.
Sama vahendiga võib pidada võitlust ka tikripõõsaste jahukastmega.
Sain sellest jagu siis, kui väikelapse pesu seebivee kallasime tikripõõsastele. Järgmisel aastal olid põõsad terved!

Koid kapis

Naftaliini asemel võib kappi panna riiete vahele värskeid ajalehti. Trükivärv meie haistmismeeli eriti ei häiri, aga koid kardavad seda nagu naftaliini. Iga 3-5 ülikonna-mantli vahele panna
värskest ajalehest 1-2 lehte. Kuu aja pärast võib vanad lehed
ära korjata ja asendada uute, värskelt läbiloetud lehtedega.
Parimate soovidega,
endine sauelane E. Vain
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Noored

Hejsan! Hur mår ni alla?*

“Tulevik täis muusikat”

Saue Linnavalitsus toetas juunis kolme Saue noort 15 000
krooniga välismaa ülikoolidesse õppima asumiseks. Maria
Liiv on end sisse seadnud Rootsis ja jutustab ka meile sealsest elust ja õpingutest.
Maria Liiv
„Mina olen Maria, põline
sauekas ja Tartu Ülikoolis
ajalugu õppiv student. Praegu resideerun Rootsis, Tartusuuruses armsas linnakeses
Jönköpingis, mis asub riigi
suuruselt teise järve Vätterni
ääres. Siinset ümbruskonda
kirjeldavad kõige paremini
Astrid Lindgreni raamatud,
sest paljude tema juttude looduskirjeldused
baseeruvad
just siinsel järvede-metsaderohkel Smålandi piirkonnal.
Jönköpingit peetakse Rootsi
kõige usklikumaks linnaks,
siin on palju vanu ja kauneid
kirikuid. Ei tea, kas on tegu
piltilusa järve, kõrgetasemelise ja modernse ülikooli, maailma ainsa tikumuuseumi või
pisikestest kohvikutest täidetud tänavatega, igatahes on
linnake meelitanud siia inimesi nii Rootsi suurlinnadest
ja küladest kui ka mitmelt
poolt mujalt maailmast.
Üheks oma kireks pean
kindlasti reisimist ja mind on
alati köitnud võõrad riigid,
kultuurid, keeled ja inimesed.
Rootsi olen varem sattunud nii
mõnelgi korral, kuid nii nagu
paljud teisedki eestlased —
vaid kruiisiga Stockholmi.
Kuigi Rootsi asub meile nii lähedal, ei teadnud ma enne siia
tulekut rootslaste kommetest,
eluolust, tavadest ja kultuurist
suurt midagi. Enne tulekut
kaalusin küll mitme riigi vahel, sest Erasmuse programmi kaudu on võimalik õppida
väga erinevates ülikoolides,
kuid jäin Rootsile kindlaks ja
võin kindlalt väita, et oma otsust ma kahetsenud ei ole.

Eestlased on Jönköpingis harv nähtus

Jönköpingi Ülikoolis veedan
vahetusõpilasena ühe semestri
ehk umbes pool aastat. Tartus
on minu põhierialadeks ajalugu ning sotsiaalpoliitika ning
siin õpin nii rootsi keelt, kultuuri ning ajalugu kui ka rahvusvahelist sotsiaalpoliitikat
ja kommunikatsiooni. Minu
põhieesmärgiks oli Põhjamaade heaoluühiskonna mudelit paremini tundma õppida
ning lihvida oma rootsi keele
oskust. Viimane on aga osutunud suhteliselt keeruliseks,
sest enamik inimesi valdab
siin perfektselt inglise keelt.
Õppetöö ülikoolis toimub samuti inglise keeles.
Ülikoolilinnak
koosneb
neljast eri koolist, raamatuko-

gust ja Üliõpilasliidu majast,
mis asuvad lähestikku linna
keskpaigas. Jönköpingis õpib
umbes 9500 üliõpilast, kellest
1200 on rahvusvahelised üliõpilased. Minu koolis on aga
vahetusüliõpilasi kokku vaid
10, mistõttu on meid ehk veidi äragi hellitatud. Peale minu
õpib Jönköpingis veel üks Eestist pärit poiss ning Ukraina
päritoluga eesti tüdruk. Seega
on eestlane siin küllaltki harv
”nähtus”.
Rootslased teietavad üksteist harva ning õppejõud on
sulle kui sõber. Pärast loengut
professoriga kohvi jooma minemises ei leita midagi kummalist. Loengutes on alati kõik
võrdsed, väga palju diskuteeritakse ning enamik eksamitestki on suulised. Kui näiteks
kollektivistlikus Jaapani ühiskonnas — nagu vahel Eestiski — peavad üliõpilased koolis vaikselt oma kaustikutesse
konspekteerima, arvutisse materjali toksima ja teraselt õppejõudu kuulama, siis siinses
õppetöös rõhutakse just sinu
enda arvamuse kujundamisele, pidevale õppejõu ja õpilase vahelisele diskussioonile
ning
eneseväljendusoskuse
arendamisele. Väga palju tööd
tehakse gruppides või praktika raames koolist väljaspool.
Praktikapäev kohalikus haiglas oli minu jaoks kindlasti üks
erilisemaid kogemusi!

Rootsi — sõbralik, avatud, multikultuurne

Leian, et Rootsi on elamiseks üks maailma paremaid
paiku. Inimesed on äärmiselt
sõbralikud, avatud, omakasupüüdmatud, kompleksivabad,
vastutulelikud ja abivalmid.
Klienditeenindajad naeratavad
sulle alati poes või kohvikus
vastu, autojuhid säästavad jalakäijaid nii vihmasel kui ka
päiksepaistelisel päeval ja abi
paludes aidatakse sind alati.
Kõrged maksud ja küllaltki
karge kliima ei ole kedagi riigist eemale peletanud, pigem
vastupidi, heaoluühiskonna
etaloniks peetav kuningriik
tõmbab ligi nii põgenikke,
asüülitaotlejaid kui ka seiklejaid, tööotsijaid. Igal sammul
võid tunda maailma kindlamat
ja inimsõbralikumat sotsiaalsüsteemi. Rootsis eksisteerivat võrdõiguslikkust naiste
ja meeste vahel on märgata
kõikjal, näiteks töötab valitsusorganites tihti rohkem naisi

kui mehi, tänaval kohtab lapsevankriga mehi rohkemgi kui
naisi ning meestele ja naistele
puuduvad eraldi tualetidki...
Mehhiklasi, hispaanlasi,
austraallasi ja teisi kuumaverelisi on kuuldavasti ära
ehmatanud rootslaste kohatine külm olemus. Rootslased
isegi räägivad neid piiravast
„nähtamatust“ isiklikust poolemeetrisest territooriumist,
kuhu teisi lähedale ei lasta.
Tihti istutakse näiteks bussis
kahel istmel üksinda ja seda
ka siis, kui buss on rahvast
pungil ning kui tihkadki blondi ja sinisilmse rootslase kõrvale istuda, saadetakse sulle
tihtilugu pisut hukkamõistev
pilk. Skandinaavlastele omastele veidrustele vaatamata on
rootslased tõeliselt armas ja
sõbralik rahvas. Nii mõnigi
rootslane on mulle rääkinud,
kuidas nad ise arvavad, et nad
on liialt stressis, depressiivsed
ja sünged, kuid mina leian,
et siin leitakse vaba aja nautimiseks ning puhkamiseks
palju enam võimalusi ja aega
kui meil Eestis. Rootsi kultuuri lahutamatuks osaks on
fika-paus, mis kujutab endast
lühikest kohvipausi loengute
või töötundide vahel, et end
korraks lõdvaks lasta, juttu puhuda ning muidugi kohvi juua.
Oletatavalt joovad rootslased
maailmas ühe inimese kohta
kõige rohkem kohvi. Rootslastele meeldib iga paari tunni
tagant fika’t pidada, arvan, et
fika on ka esimene välisüliõpilastele õpetatav rootsikeelne
sõna.
Rootsi ühiskonnas meeldib
mulle väga ka siinne multikultuursus. Kohalikus supermarketis piipu tossutavad
türgi vanamehed, india sarisid
või islami hijab’it kandvad
lapsi kantseldavad naised,
kohalikus kultuurikeskuses
tantsu vihtuvad hiina naised
või nigeeria mehed näitavad,
kuidas rootsi keele ja kultuuri
omandanuna suudavad nad
endiselt oma traditsioone au
sees hoida. Piirkonda, kus
ma elan, võib „rahvaste paabeliks“ pidada ka selle tõttu,
et siin elab enamik nii rootsi

päritolu kui ka välismaalt saabuvatest üliõpilastest. Ma ei
oleks iial arvanud, et võin kohata nii palju erineva kultuuritaustaga inimesi nii kaugetest
eksootilistest riikidest kui ka
eestlaste endi naabrite seast —
mul on olnud võimalus süüa
hommikust Moskva moodi,
lõunatada vietnamlastega, õhtustada gaanalaste ja türklastega, juua veini prantslastega
või saket jaapanlastega. Olen
õnnelik, et olen tantsinud hispaania ja mehhiko moodi,
mänginud kaarte Balti riikidest, Moldovast, Serbiast ja
Brasiiliast pärit tudengitega,
jalgpalli austraalia ja ameerika moodi, nautinud kohalikke
kanelbulle’sid või Lindgreni
Karlssoni raamatust tuntud
lihapalle (köttbullar) kohalike
heledapäiste rootslastega ning
arutanud maailma poliitikat nii
grusiinlaste kui ka venelastega — ning seda ühe laua taga!
Siin olles olen mõistnud,
et sõprus ja armastus ei tunne
ei riigipiire, keelebarjääre ega
poliitikat.
Võõrasse riiki kolimine ei
pruugi alati lihtne olla ning
iga algus on raske, kuid tean,
et see on paremaid võimalusi õppimaks tundma teistest
kultuuridest pärit inimesi ning
eelkõige just iseennast! Kaugel olles õpid oma kodu, peret
ja sõpru veel enamgi hindama.
Ma olen väga õnnelik, et tulin
just Rootsi, sest siin kohatud
inimesed, nähtud paigad, kogetud sündmused on asendamatud ning ma soovitan kõigil
huvilistel vahetusõpilase elu
järele proovida! Uskuge mind,
te ei kahetse!“

21. oktoobril esinesid Saue Gümnaasiumi aulas noored
muusikud Tallinna Muusikakeskkoolist.
Tallinna Muusikakeskkooli kontserdid on saanud professionaalmuusika kontsertide sarja “Saue Kontsertsügis” juba
traditsiooniks. Tallinna Muusikakeskkooli kontserdi nimeks
sai “Tulevik täis muusikat”.
Põneva kavaga esinesid seekord Joosep Teppo õp Marja Jürissoni klaveriklassist, Marcel-Johannes Kits õp Laine
Leichteri tšelloklassist, Rasmus Andreas Raide õp Ell Saviaugu ja Marti Raide klaveriklassist, Robert Traksmann õp Tiiu
Peäske viiuliklassist ning Johan Randvere õp Ivari Ilja ja õp
Marja Jürissoni klavereriklassist.
Kavas oli palju toredat muusikat erinevate ajastute heliloojatelt. Kõige ebatavalisem oli helilooja Frederic Rzewski
(USA) looming. Teda peetakse USA kultusheliloojaks, kelle
looming on maailmas kõrgelt hinnatud. Eriti muljetavaldav
on tema helikeel: klaverimängu kõrval peab pianist suutma
klaverikaanel rütmi taguda, vilistada, rääkida ja improviseerida. Siiski ei ole tegu vaba improvisatsiooniga. F. Rzewski
esines ju ise tänavu Estonia kontserdisaalis Tallinnas 24.–
31.oktoobril toimunud festivalil “Klaver 2008”. 70-aastane
helilooja andis muljetavaldava pooleteise tunnise kontserdi.
Sauel kõlanud F. Rzewski teosed kõlasid noorte muusikute
Johan Randvere ja Joosep Teppo esituses ka festivalil “Klaver 2008”.
Meie kontserdil kõlasid veel Edvard Griegi, Nicolo Paganini, Pablo Sarasate, Kistaps Petersonsi, Wilhelm Krolli, ja
Jaan Räätsa teosed.
Muljelt avaldav oli tšellist Marcel-Johannes Kitse esinemine. Tema esituses kõlanud teos “Variatsioonid ühel keelel
G. Rossini teemale” haaras nii noori kui ka vanemaid kuulajaid. Suure ulatusega ja ilusa kõlaga pill tekitas pisikestel
kuulajatel küsimusi pilli kohta. Noore interpreedi tehnika oli
vapustavalt virtuoosne!
Ei saa mainimata jätta ka noort viiuldajat Robert Traksmanni, kelle esituses kõlanud kaks teost pälvisid hästi tugeva aplausi. Tähelepanuväärne oli seitsmenda klassi õpilaste
poolt esitatud helilooja Jaan Räätsa Trio nr 2 op 17, milles
näitas oma professionaalsust noor pianist Rasmus Andreas
Raide.
Sauelastest kuulajad said tuttavaks noorte andekate
muusikutega, kes pühendavad kogu oma vaba aja harjutamisele. Lisaks headele eeldustele muusikaga tegelemiseks
on kõige olulisem olla distsiplineeritud ja järjepidev.
Paljud Muusikakeskkoolis õppivad lapsed ei ela kodus,
vaid kooli ühiselamus. Lisaks suurele koormusele koolis
peavad nad ka tavaliste koduste töödega hakkama saama.
Saue kooli esinema tulnud noorte juures oli omavahelises suhtlemises märgata hoolitsust ja sõbralikkust.
Saue Muusikakooli tänab kõiki esinejaid ja soovib noortele interpreetidele edaspidiseks palju rõõmu muusikast ja
toredaid kontserte!
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor

Muusikakooli õpetajad
Saue kontsertsügises

-------------------------------------

* Tere! Kuidas teil kõigil läheb?

Välismaale õppima
Maria sai võimaluse Rootsis õppida Erasmuse programmi
kaudu.
Rohkem infot leiad järgmistelt lehekülgedelt:
www.esn.ee
www.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=93

Muusikasõbrad, kes sel sügisel on külastanud sarja „Saue
kontsertsügis“ kontserte, said kindlasti suurepärase muusikaelamuse, kuulates 7. oktoobri õhtul meie muusikakooli
õpetajate esinemisi.
Kui õpilaste esinemiste puhul istuvad õpetajad saalis ja
elavad kaasa ning pabistavad koos õpilasega, siis seekord
oli vastupidi — õpilased olid publikuna saalis toeks õpetajatele ja kindlasti pakkus nii mõnegi õpetaja esinemine üllatusi. Väga meeldivana jäid meelde Kristi Raidma, Ulvi Kanteri,
Sirly Illaku ja Eve Pärnsalu vokaalsed etteasted, Kristiina
Liiviku klaverisaated ja Elina Seegeli — Tiina Kalveti klaveriansambel, Pille Karrase kandlel kõlanud pulmamarss, Jaak
Lutsoja, Tanel Liibergi, Harry Illaku, Juta Rossi, Gerli kirikali,
Riho Joonase, Sulev Sommeri, Iljo Tominga, Marina Jurtšenko, Mairo Marjamaa instrumentaaletteasted.
Üllatusesineja oli Belgiast pärit laulja Jean-Marie Lenaerts, kes pani muusikaõhtule väärika punkti. Kontsert oli
üks ere värvilaik vananaistesuve lõpetuseks ja väärib kordamist ka tulevikus!
Margit Ots
Kontserdist osasaanu

6

Kultuur ja meelelahutus
Suur tänu koostöö eest!
Siin maailmas pole oluline see,
kus me oleme,
vaid see, millises suunas me liigume.
Oliver Wendell Holmes sen (1809–1894)
Alustasin tööd Saue Päevakeskuses 2002. aasta detsembris tegevusjuhendajana. Kolm aastat tegevusjuhendajana
töötamist andis mulle julgust ja enesekindlust selleks, et
võtta vastu päevakeskuse juhataja ametikoht pärast väga
lugupeetud inimese, Tiiu Kuuskme ametist lahkumist.
Tegevusjuhendaja amet ning viimaste aastate töö päevakeskuse juhatajana on olnud mulle väärtuslikuks kogemuseks. Tööd tehes olen õppinud ja harjunud olema päevakeskuse juhataja, vahel ilmselt armastatud ja vahel ka
nurinaid tekitanud. Olen pidanud lahendama erinevaid olukordi, vastu võtma otsuseid — häid ja halbu, kuidas keegi
neid tõlgendanud on… Alati valmis koostama dokumente —
neid ümber tegema, planeerima, samuti ette valmistama
tegevus- ja arengukavu ning samas neidki muutma ja kohandama. Normaalne, nii see käib mujalgi! Elu on pidev
muutumine!
Olen kohtunud erinevate inimestega ja mõistnud, et igaühel on õigus olla selline, nagu ta on. Olen õppinud kõiki
inimesi sellistena armastama ja suheldes nendega muutunud ise paremaks. Igast inimesest on minusse jäänud jälg
ja mingi emotsioon, iga inimene on mind omamoodi õpetanud. Suurt rõõmu on valmistanud see, kui uusi inimesi
on kodudest välja tulnud — päevakeskusesse! Olgu selleks
ürituseks siis matk, loeng, seminar või lihtsalt uudishimu
toimuva vastu. Olen päevakeskuses paljugi õppinud ja
olen tänulik, et mulle see võimalus anti. Tänan kõiki kolleege linnavalitsusest huvitava koostöö eest! Tänan oma
töökaaslasi hea töö ja mõistmise eest läbi aastate! Tänan
päevakeskuse külastajaid ja entusiaste osalemise ja elurõõmu jagamise eest!
Ma ei otsi endale tegevust, et aega „surnuks lüüa“, vaid
õpin edasi ja kui kunagi on võimalik, siis annan värskelt
õpitu teistele edasi. Pärast tegutsemist tuleb puhata ja pärast puhkust tegutseda — et tekiks vaheldus ja sealt juba
uus koostöö tasand! Muistse õpetuse kohaselt tuleb elus
vältida kolme asja: viha, kadedust ja põlgust. Kuidas seda
teha, näitab ainsana tarkus. Tarkus tuleb elust õppides.
Tänapäeval mõtlevad inimesed tihti üksnes lähitulevikule, kõige rohkem viis kuni seitse aastat ette. Poliitiliselt kõlaks see nii: valimistest valimisteni. Ometi on huvitav mõelda järgneva kahekümne, viiekümne, saja ja veel edasi…
aastate peale: millise maailma me oma lastele jätame?
Kõigile edu ja õnne soovides,
Päevakeskuse endine juhataja
Ulvi Seermaa

Päevakeskuse üritused
novembris
07.11

11.11
12.11
13.11
14.11

18.11

19.11
20.11
24.11
25.11

26.11
27.11
28.11

12.00 Kiropraktik Rainer Kägo loeng-seminar:
geriaatriline kiropraktika
16.00 Koguneb vabastava hingamise grupp! Palume eelnevalt registreeruda.
11.00 Ps erivajadusega inimeste Mardipäevapidu
14.00 Ps erivajadusega inimeste külaskäik tervisekeskusesse
15.00 Vabadusvõitlejate koosviibimine
12.00 Väljasõit loodusesse (ps eriv inimesed)
17.00 Küüditatute vestlusring
11.00 Saue Linna Invaühingu infotund
15.00 Agnes Pilv vastab Teie juriidilistele küsimustele, palume võimalusel küsimused eelnevalt
edastada päevakeskusesse! Teemad: pärandus,
pärimine, kinkimine, laenulepingud, volitused jms.
11.00 Novembrikuu 3 x sünnipäevapidu, ps eriv
inimestele!
19.00 Estonia ooperiteatri ühiskülastus: Minu
veetlev leedi
11.00 Stability Consulting terviseloeng: immuunsüsteemi tugevdamisest, organismi puhastamine
ja energetiseering sügis-talvisel perioodil!
12.00 Ps erivajadusega inimestele: õpime kaduneljapäeva tarkustest
15.00 Põhja Politseiprefektuuri sügisene ennetustund; nõu annab ka arst. Katame ka kohvilaua!
12.00 Kadripäeva ühiskontsert Endla 59, Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuses. Esinevad Saue
päevakeskuse ja Kristiine päevakeskuse taidlejad.
12.00 Ps erivajadusega inimestele: Kadrika pidu!
14.00 Silvi Mänd’i terviseloeng: liigesehaigused
14.00 Ps erivajadusega inimestele: Keila tervisekeskuse külastamine
15.30 Ühiskülastus Vanemuise teatrisse: Kõik
aias
16.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine

7. november 2008

Saue Sõna kilb algab!

Mälumängu Superfinaal

Hea sauelane!
Saue Mälumänguklubi ja infolehe „Saue Sõna“ koostööna algab tänasest lehest ja kestab järgmise aasta maikuu
lõpuni mälumäng „Saue Sõna“ kilb.
Igas lehenumbris avaldatakse kümme küsimust, kusjuures vähemalt kaks neist peavad olema seotud Saue linna
mineviku või tänapäevaga.
Vastused võib saata elektronkirjana aadressil:
leht@saue.ee või tuua ümbrikusse suletuna Saue Päevakeskusesse või Saue linna raamatukokku.
Vastuste laekumise viimaseks tärminiks on lehe ilmumise järgmise nädala kolmapäeva õhtu.
Esmakordsel vastamisel tuleks kirja panna vastaja eesja perekonnanimi, soovi korral ka varjunimi ning (avaldamisele mitte kuuluvad) kontaktandmed.
Õigete vastuste eest on võimalik saada 2 punkti, poolikute või ebaõigete eest 1 punkt. Osavõtjate vahel peetakse
jooksvat pingerida, mille esikümme avaldatakse infolehes
Saue Sõna koos järgmise vooru küsimustega.
Võistluse lõppedes on parematele ette nähtud auhinnad.
Head nuputamist!
Lugupidamisega,
Saue Mälumänguklubi juhatus

Saue linna 2008. aasta mälumängu esivõistlused on jõudnud otsustavasse faasi. 22. oktoobril toimus viimane, neljas eelvoor, mis selgitas kaks Superfinalisti — võistkonnad
„Tammetark“ ja „Sammas“.
Kui „Tammetarkade“ edasipääs oli kindel juba pärast
3. vooru, siis teise edasipääseja kohale käis äge võitlus,
sest „Sammast“ ja võistkonda „SG4“ lahutas vaid 4 punkti.
Kahjuks ei saanud õpetajate võistkond „SG4“ esineda oma
parimas koosseisus ning nii nad lõpetasidki 3. kohaga.
„Sammas“ andis samal ajal aga tõelise lahingu „Tammetarkadele“. Esimene poolaeg lõppes viigiliselt, siis läksid nad paari punktiga juhtima, „Tammetark“ jõudis järele
ja nii alustatigi viimasele boonusküsimusele (punkte sai
vastavalt viidetele) vastamist viigiseisult. Lõpuks jäi „Tammetark“ siiski peale ja kogus kokku 54 punkti 82-st. „Sammas“ kogus 51 ja „SG4“ 40 punkti.
Viimast vooru ilmestas veel üks meeldiv fakt. Saue Noortekeskus oli peale esindusvõistkonna välja pannud koguni
neli noortevõistkonda — „Munchies“, „Auris“, „Kollanokad“
ja „U.F.O.-d“ — ning ega nad häbisse küll ei jäänud! Pisike
probleem tekkis ainult võistluse korraldajal Tenno Sivadil,
kes ei osanud arvestada sellise uhke osavõtuga (tavaliselt
6-8 võistkonda, seekord 11) ning tal tuli lausa küsimuste
paberitest puudu. Siit järeldus – mälumängu huvi on noortel olemas ning seda tuleks veelgi süvendada näiteks omavahel võisteldes. Noortekeskuse noorte koondvõistkond
võiks olla järgmisel hooajal arvestatav vastane kõigile.

„Saue Sõna“ kilva küsimused
1. Kes Eesti teadlastest on alates 1990. aastast Helsingi
Ülikooli biotehnoloogia instituudi direktor?
2. 1951. aastal tehti Inglismaal Slough'i linnakeses üks
liikluskorraldust käsitlev uuendus. Milline?
3. 1999. aasta septembri lõpus leiti Sauel veetrassi rajamisel… Mis leiti?
4. Saue linnas on tegutsenud ka munitsipaalpolitsei TASAPO. Mis aastal moodustati TASAPO?
5. Ühe legendi järgi eiras Rooma preester keiser Claudiuse
määrust, et Rooma sõdalane ei tohi abielluda, sest see
muudab ta sõjamehena nõrgaks. Preester hukati 14.
veebruaril 306. aastal selle eest, et oli laulatanud sõdureid. Kuidas meie tähistame selle preestri mälestust
tänapäeval?
6. Hiina kalendri järgi 4704 aasta, juutide ajaarvamise
põhjal 5766-5767 aasta, islami kalender annab 1427.
aasta ja india ajasüsteem hoopis aasta 1928. Milline
aasta oli meie kalendrilehtedel?
7. Kes kirjutas poeemi „Lurjuste maa“ ning kes ühe versiooni kohaselt sooritas 1925. aastal enesetapu ja teise versiooni kohaselt tapeti riigi julgeolekuteenistuse
poolt? Asja uurija oli Wolf Erlich.
8. Liivlastel on vanasõna: “Elu on nagu väikese lapse
särk — … “ Mis tuleb kirjutada punktiiri asemele?
9. Kes on Tartu Ülikooli zooloogiamuuseumi vapiloom?
10.Šoti kuningast James VI sai Inglismaa kuningas James
I. 1604. aastal etendati kuninga ees esmakordselt üht
William Shakespeare'i tragöödiat. Millist?

22. detsembril kl 15.00
toimub Saue Gümnaasiumis

üle 70-a eakate jõulupidu
Jõulupeo viivad läbi Reet Linna ja Are Jaama.
Peokutsete jagamine toimub päevakeskuses
alates 1. detsembrist.

Teade
12. novembril kell 18.00 toimub Saue koolimajas
Iidset tervendamistehnikat — reikit tutvustav loeng
Lektor Reiki Aliance’i liige Ilme Hunt
Loeng on tasuta
Soovist osaleda palume teatada:
sauehuvikeskus@hot.ee, tel 659 5009

Reis Baierimaale
Saue Huvikeskus kutsub laeva- ja bussireisile
Baierimaale! 25.04–02.05.2009 (8 päeva)
STOCKHOLM–LÜBECK–ROTHENBURG–NEUSCHWANSTEIN–GARMISCH-PARTENKIRCHEN–ETTAL–LINDERHOF–
PARTNACHKLAMM–OBERAMMERGAU–MÜNCHEN
Sellel reisil sulavad ühtseks tervikuks romantika ja muinasjutt, looduse jõud ja ilu, Alpi mäed ja aasad, suurlinnad
ja väikesed imekaunid Baierimaa külad.
Täpsem info: Sirje Luberg tel 523 4339

Eelvoorude lõplik tabel (esimeses reas on lõppjärjestus 3
parema vooru kokkuvõttes ning seejärel kogutud punktid
voorude kaupa):
1.
Tammetark
174
56+59+59+54=228
2.
Sammas		
144
45+48+35+51=179
3.
SG4		
129
38+48+41+40=167
4.
Ettur		
112
0+36+39+37=112
5.
Tammetõru
104
31+30+36+37=134
6.
Tere		
103
29+35+36+32=132
7.
Saue NK		
93
0+29+28+36=93
8.
Tölpa		
37
37+0+0+0=37
9.
Munchies
28
0+0+0+28=28
10. Auris		
24
0+0+0+24=24
11. Kollanokad
18
0+0+0+18=18
12. U.F.O.-d		
17
0+0+0+17=17
13. Saue Kunnid
9
9+0+0+0=9
Seega Superfinaalis 13. detsembril 2008 kohtuvad ja selgitavad võitja „Tammetark“ (Ralf Amos, Vello Toomik, Sven
Sommer, Villu Liiv) ning „Sammas“ (Kaido Lasn, Terje Urgard, Kadri Steinbach, Indrek Tibar).
Lõppkokkuvõttes saavutas auväärse III koha SG4, kus
hooaja jooksul oli osalejaid koguni kaheksa: Endla Lindmäe, Ulvi Urgard, Uku Praks, Malle Liiv, Urmas Kaup, Aet
Madison, Kristi Kadakas, Kairi Kadakas.
Suur tänu kõigile osalejatele! Pikema kokkuvõtte hooajast teeme pärast Superfinaali.
Saue Mälumänguklubi tegemised ei ole seotud mitte ainult linna esivõistlustega, vaid juba 7. novembril algab vabariigi üks kaalukamaid mälumänge „Eesti Maakilb 2009“,
millest võtavad osa omavalitsuste esindused. Eelmisel
aastal osales 71 võistkonda ning SaueI võistkond saavutas
tubli 8. koha ning „Sammas“ esines Rahvafinaalis. Tänavu
on plaanis osaleda vähemalt kolme võistkonnaga ja sihid
on seatud veelgi kõrgemad.
Mälumänguklubil on veel üks tore algatus — alates käesolevast lehest esitatakse lugejaile 10 küsimust ja kevadel
selgub parim lahendaja. Kuidas kõik toimub on tänases lehes omaette lugu.
Lõpetuseks veel kord meeldetuletus: Saue linna mälumängu esivõistluste Superfinaal toimub 13. detsembril
Saue Gümnaasiumi aulas. Tulge ja vaadake, sest seal on
peale mõtteragina näha ja kuulda ka palju muud! Täpsem
informatsioon ilmub edaspidi.
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige

Saue enne ja nüüd
Head sauelased, kutsume teid tähistama Saue
esmamainimise 460. aastapäeva! Pidulik üritus toimub neljapäeval, 27. novembril 2008 algusega kell 18.00 kooli saalis.
Tagasivaate ajalukku teevad ajaloolane Jüri
Kuuskemaa ja ajaloohuviline Lembit Teinbas.
Seejärel toimub fotovõistluse „Saue enne ja
nüüd“ võitjate autasustamine ning fotonäituse
avamine raamatukogus.
Korraldajad: Saue kodu-uurijate seltsing,
Saue Linna Lastekaitse Ühing, MTÜ Sinimustvalge Saue.
Ettevõtmist toetab Saue Linnavalitsus.
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Tarbijainfo
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Puhastusfirma
pakub tööd

koristajale
õhtuks, objektid Sauel
tel: 5615 1196

Shindo venitused
Tule ja venitame koos!
Neljapäeviti algusega 18.30
Põnni mängumaal
Pärnasalu 31, Saue
Shindo assistent
Marju-Merike Brück
Info telefonil 5629 4469

KIRJANDUSÕHTU
Saue Gümnaasiumi saalis
14. novembril kell 19

“MISSUGUNE OLI
A. H. TAMMSAARE
INIMESENA
JA KIRJANIKUNA”
Faktoloogiat ja katkendeid
esitab HANS KALDOJA
Muusikalised vahepalad viiulil
SISSEPÄÄS VABA
Korraldab: Saue Huvikeskus

Saue Kontsertsügis 2008
Reedel, 28. novembril kell 19.00
Saue Gümnaasiumi aulas

“Ooperimuusika kontsert”
Anna Liisa Pillak (sopran) ja Jaanika Sirp (klaver)
Pilet 25.-/50.müügil enne kontserdi algust
Korraldaja: Eesti Interpreetide Liit
Toetavad Saue linn, HOL,
Kultuurkapital

JÕULUKINGI LAAT!

KAS OTSID KINGITUST?
Kingi oma armsamale
või sõbrale meeldiv kogemus
ning parem enesetunne
LPG massaaži kaudu.
Kinkekaardi maksumuse
saad valida ise!
Vaata ka www.vagahea.ee
Info: Ele Ilustuudio
Pärnasalu 11, Saue
LPG massöör Reet
Tel: 711 1634; 5662 1700
(E, N)

10. novembril kell 18.00–20.00
SAUE PÕNNI MÄNGUMAAL

•
•
•
•

Jõulupakkumistega kohal:
Funnytoys- Jussi pere ja teised puidust
mänguasjad
Taibula- Erilised (mängu)asjad erilisele
lapsele! :)
MTÜ Kõu- Satunalled OY-arendavad mänguasjad ja vahendid,
Aloe Vera tooted, käsitöö (ehted, keraamika)
Beebitarbed OÜ-PUKY rattad ja mänguautod.

OSTJATELE sissepääs TASUTA
Mis toimub Põnni mängumaal?
Vahvad PEOD ja SÜNNIPÄEVAD!
Usaldusväärne ja turvaline PÄEVAHOID!
Toredad ÜRITUSED ja HUVIRINGID kogu perele!
Lisainfo: www.ponnimangumaa.ee,
telefonil 56563888
Aadress:
Pärnasalu 31, Saue
(Säästumarketi hoone)

Müüa
kvaliteetset
puitbriketti
info 5649 6866
www.lumarinfo.ee

Transporditeenus
Ford Transit bussiga
3,1 x 1,8 x 1,6 m
Hind kokkuleppel
tel: 524 1416

Müüa

SAUE REHVIKESKUS

sõelutud mulda,
täitepinnast,
liiva ja killustikku

Võtan rendile

 Noor pere soovib üürida Sauel
või selle lähiümbruses 2-toalise
korteri. Tel. 5366 6789, Siret.
 Välja üürida 3-toaline möbleeritud korter Sauel (1/3).
Info tel. 5194 8282.

Annan rendile

 Üürile anda korras möbleeritud
2-toaline korter Sauel Tule tänaval
II korrus. Omanik, tel. 510 4641

Müük

 Müüa kartul Matilda 120 krooni
kott (30 kg). Tel. 529 1793

Teenus

 POTTSEPATÖÖD.
Ahjud, pliidid, soemüürid, korstnad.
Tel. 5638 7187
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii.
Tel. 502 9075

TÄHELEPANU! TÄHELEPANU! TÄHELEPANU!
Seoses kasutatud riiete jagamisega päevakeskuses
27.10 ja 28.10 läks kaduma KOLLASE-MUSTAKIRJU,
SEEST VALGE FLIISVOODRIGA spordijope, mis ei olnud mõeldud jagamiseks, vaid on ühe päevakeskuse
külastaja jope!
PALUME INIMESEL, KES PIDAS JOPET JAGAMISELE MÕELDUKS, TUUA JOPE TAGASI päevakeskusesse. Vabandame!!!

Sauel avatav kohvik-bistro otsib oma meeskonda
rõõmsameelset ja hakkajat

kokka, saaliteenindajat ja nõudepesijat
Eelnev kokatöö kogemus on soovitav.
Kandideerimiseks saatke CV
hiljemalt novembri lõpuks e-posti aadressile
rainis.maasing@mail.ee, tel. 5663 8888

Tranpordivõimalus
Tel: 509 6546

TULE POIK 1A, SAUE

Vaata

www.saue.ee

GARAAZIUKSED
A I AVÄ R AVA D
A U T O M A AT I K A
Tule tn.17 Saue, info@hansadoor.ee,
müügitel. 5 255 224, 5 254 292, üldtel. 6 596 912
Nõmme, Keila, Saku, Saue tellijatele

soodustus - 10%

HANSADOOR.EE
90
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