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Saue esmamainimisest möödub
460 aastat
Saue linnas elab ligi 6000
elanikku. Nad kõik on oma
eluloo ja sugupuuga.
Urmas Viilma
Suur osa tänastest Saue linna elanikest on siia viimase
poole sajandi jooksul kolinud teistest Eestimaa kaunitest ja kaugetest paikadest.
Kes tuleb ajaloolisest Paidest — linnast, mis uhkustab eestlaste nelja esimese ja
ainsa kuningaga. Mõni teine
tuleb Viljandist, kus juba 12.
sajandil oli muistsetel eestlastel oma linnus. Tuldud on
pika ajalooga Haapsalust,
Narvast ja Tallinnastki. Kõigil nimetatud linnadel on
väärikas ajalugu. Inimesed,
kes neis linnades on sündinud ja kasvanud, on uhked
oma sünnilinna ajaloo üle.
Seal on nende juured. Sauelgi elab inimesi, kes on siinsete perede viies või lausa
kuues põlvkond. Just Sauel
on nende juured.
Saue linn tähistas suvel
kaunite üritustega oma 15.
sünnipäeva. Me oleme uhked, et Saue on turvaline,
roheline ja kodune linn. Just
selline peabki olema üks
kodupaik. Kuid inimesed

tahavad kogeda sidet endiste põlvkondadega, esivanematega, ajalooga. See on ju
ometi olemas! See tuleb üles
otsida, jäädvustada ja talletada. Igal ajaloolisel paigal
on tema väärikast ajaloost
tunnistust andvad sümbolid.
Tavaliselt on need sajandeid
vanad kirikud või paarisajaaastased kalmistud sammalduvate kivitahvlite ja viltuvajunud ristidega. Ajalugu
on tajutav jupist munakiviteest või ka lääpas katusega palktarest. Sauelgi on
ajalooline mõisakompleks,
Euroopa põhjapoolseim looduslik tammik, restaureerimist ootav raudteejaama
hoone ja palju muud tähelepanuväärset. Meil on ajalugu, mida tundma õppida,
koolis lastele õpetada ja külalistele tutvustada.
Saue on moodne ja arenev linn — just sellisena
tahame ennast näidata ja sellisena meid tuntaksegi. Kuid
külalisi huvitab ka see, mis
on vana, ajalooline, eriline

Kõrtsi talu 1912 a.
ja omanäoline, sest moodne
püütakse olla igal pool. Tegelikult on Sauel väga pikk
ajalugu. Linn paikneb Vanamõisa küla aladel, mida
on Taani hindamisraamatus mainitud esimest korda
juba 1241. aastal. Sellest
on möödas juba 767 aastat!
Saue küla (Sawne) nimetatakse esmakordselt vanades

ürikutes 1548. aastal. Seega
möödub käesoleval aastal
460 aastat Saue esmamainimisest.
Eesti ajaloolised kihelkonnakeskused ja linnadki
tähistava oma esmamainimise aastapäevi, sest see annab
kohale väärikuse. Enamasti
eksponeeritakse oma väärikat vanust mõnel infotahvlil

või viidal. Mullegi meeldiks,
kui kodulinna sissesõitu tähistaks lisaks trafaretsele
asula algust tähistavale liiklusmärgile maitsekas tähis,
mis tervitaks külastajat ja
annaks ühtlasi edasi sõnumi,
et Saue on ajalooline asum
aastast 1548.
Linnaõiguste saamise ja
Saue esmamainimise viie ja

nulliga lõppevad juubeliaastad kattuvad. See annab harukordse võimaluse tähistada
iga viie aasta tagant mõlemat
tähtpäeva samaaegselt, ühendades ajaloo ja tänapäeva,
mineviku ja oleviku. Loodan, et 2013. aastal saame
kõik väärikalt tähistada Saue
esmamainimise 465 ja Saue
linna 20 aastapäeva! 

Linnavalitsus ja Volikogu
Kuuseheki “tondilossi” likvideerimine
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati Kuuseheki 7
barakis elanud vanapaarile vastremonditud sotsiaalkorter selle
aasta suvel. Samas kohustas linnavalitsus neid lammutama ohtlikus seisus ja elamiskõlbmatu
hoone ning tagama ümbruse
heakorra.
Kuivõrd hoonet õigeaegselt
ei likvideeritud, siis langes see
vahepeal kindlakstegemata põhjustel ka tuleroaks. Pärast seda

esitasid vanurid linnavalitsusele
taotluse väljastada luba hoone
lammutamiseks, mida ka tehti.
Et pensionäridel puudusid
rahalised võimalused ehitist ise
lammutada, siis otsustati linnavalitsuses Saue heakorra ja
inimeste ohutuse huvides hoone
lammutada linnavalitsuse kulul.
Baraki lammutamine toimuski 20. ja 21. novembril.
Vajalikud heakorratööd teostatakse kevadel. 

Linnavalitsusel
on neli arveldusarvet

Detailplaneeringu
avalikust väljapanekust
ja selle avalikust
arutelust Saue linnas
Saue Linnavalitsus teatab, et Saue linna Maasika, Maasika 3 ja Uusaru tn 10a maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 8. detsembrist kuni 22. detsembrini
2008. a Tule tn 7 esimese korruse vestibüülis, Saue Linnavalitsuse tööaegadel.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Saue linna idaosas
kolme seni kasutamata, kohati kõrghaljastusega kinnistu
jagamine väikeelamute-, mängu-, haljas-, äri- ja tootmismaaks. Nendele ehitusõiguse ja piirangute määramine
ning teede tehnovarustuse lahendamine.
Maasika, Maasika 3 ja Uusaru tn 10a detailplaneeringu
avalikustamise avalik arutelu toimub 5. jaanuaril 2009. a
algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuse III korruse saalis
Tule tn 7.

Detsembrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
1.–9. klass		
10.–12. klass

detsembrikuus tasuta
98 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Hansapanka a/a nr 221018424457 hiljemalt 29. novembriks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste)
nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas
01.12. kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest palume teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber.
Viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja
poole: ulle.jahesalu@real.edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

1. advendil
30. novembril

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

Järgmine number ilmub
19. detsembril

küünalde
süütamine
linna
jõulukuusel
Keskuse pargis
kell 16.00
Laulab Saue Poistekoor

Seoses uute arvelduskontode avamisega on Saue linnakodanikel senisest rohkem võimalusi valida, millisele arveldusarvele makseid teha.
Saue Linnavalitsuse arveldusarved:
Swedbank
1120155821
SEB		
10220028782015
Nordea
17001821116
Sampo
332810520008
Kõikidele arveldusarvetele saab kanda registritasusid, riigilõive, ehituslubade kasutus- ja väljastustasusid, muusikakooli, huvikooli ja lasteaia tasusid jms. Selgituse lahtrisse märkida arve number ja kuupäev või toiming, mille eest
makstakse. 

Teade
13. detsembril 2008 korraldab Saue Linnavalitsus koostöös MTÜ Eesti Elektroonikaromu ja Nordline Baltic OÜ
elektri- ja elektroonikjäätmete ning vanarehvide (vanade
autokummide) kogumise Saue linna elanikelt.
Elektri- ja elektroonikajäätmete hulka kuuluvad:
• suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
• väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kohvimasinad jms);
• kodused IT- ja telekom-seadmed (personaalarvutid,
sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
• tarbeelektroonika seadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
• elektritööriistad (v.a tööstuslikud);
• elektrilised mänguasjad;
• seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms).
Nimetatud jäätmeid saab üle anda kl 12.00–14.00 Sauepargi tn 1A (endise sauna) kõrval asuval platsil.
NB! Palume ka kõigil neil, kes on harjunud kasutatud
rehve metsa alla või garaažide taha sokutama, kasutada
pakutud võimalust. 

Lugupeetud pensionärid
ja peretoetuste saajad!
Alates 1. veebruarist 2009 muutub pensioni, toetuste ja
hüvitiste väljamaksmise kord. Postkontorist enam pensioni, toetusi ja hüvitisi välja võtta ei ole võimalik.
Kõigile isikutele, kes on siiani saanud postkontorist sularahas kätte oma pensioni, peretoetuse, sotsiaaltoetuse
või hüvitise, saadetakse pensioniameti poolt kodusel postiaadressil selgituskiri.
Kirjas antakse teada, et alates 1. veebruarist 2009 ei
ole enam võimalik pensioni, toetust või hüvitist postkontorist välja võtta. Kirjas tutvustatakse edaspidiseid raha
kättesaamise võimalusi ning palutakse valida endale kõige sobivam variant. Kirjale on lisatud avalduse blankett ja
ümbrik koos tagastusaadressiga.
Pensioniamet palub täita avalduse vorm ja saata see
hiljemalt 15. detsembriks 2008 elukohajärgsele pensioniametile.
Selgituskirja pensioniametist peaksid kõik postkontori
kaudu raha saajad saama enne 30. novembrit 2008.
Kui te ei ole saanud selgituskirja hiljemalt 30. novembriks 2008, palun teavitage sellest pensioniametit telefonil
16106. Uuendusest ja võimalustest teavitavad teid kõik
pangad ja postkontorid.
Meeli Kallas
Saue Linnavalitsuse sotsiaalabispetsialist
Tel 679 0176
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Linnavolikogu 36. istung
Saue Linnavolikogu V koosseisu 36. istung toimus 20. novembril 2008. Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Endla kinnistu detailplaneeringu algatamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 159/.
2. Saue linna 2009. aasta eelarve (II lugemine)
/eelnõu suunati kolmandale lugemisele/.
3. Teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord (II lugemine) /14 poolthäälega,
1 erapooletu, võeti vastu määrus nr 54/.
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaadele
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 160/.
5. Muudatused fraktsioonide koosseisudes /14 poolthäälega, 1 erapooletu, võeti vastu otsus nr 161/.
6. Saue Linnavolikogu 20.12.2006. a määruse nr 17
kehtetuks tunnistamine /ühehäälset võeti vastu
määrus nr 55/.
7. Saue linna jäätmehoolduseeskiri (I lugemine)
/eelnõu suunati teisele lugemisele/.
8. Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
(I lugemine) /12 poolthäälega, 2 erapooletut,
võeti vastu määrus nr 56/.
9. Saue Lasteaed Midrimaa põhimäärus (I lugemine)
/eelnõu suunati teisele lugemisele/.
10. Info 2007. aasta revideerimise tulemustest
/info võeti teadmiseks/.
11. Koolituslähetus /15 poolthäälega, 1 erapooletu,
võeti vastu otsus nr 162/.

Linnavalitsuse 25. istung
Saue Linnavalitsuse 25. istung toimus 19. novembril 2008.
aastal, päevakord oli järgmine:
1. Saue linna Koondise tn 20 katastriüksuse jagamisel
aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja pindalade
määramine /määrus nr 11/.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu “Saue linna Töö pst 5
ja Vana-Keila mnt 80 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine“ /eelnõu suunati teisele lugemisele/.
3. Saue linna Maasika, Maasika 3 ja Uusaru tn 10A kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine /korraldus nr 431/.
4. Paju tn 3 büroo-remondihallile kasutusloa andmine
/korraldus nr 432/.
5. Sooja tn 4 tootmishoonele kasutusloa andmine
/korraldus nr 433/.
6. Segu tn 8 tootmishoonele kasutusloa andmine
/korraldus nr 434/.
7. Ladva tn 1a sadeveetrassile kasutusloa andmine
/korraldus nr 435/.
8. Viigimarja tn 16 kahe korteriga elamule kasutusloa
andmine /korraldus nr 436/.
9. Aniisi tn 7 kahe korteriga elamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 437/.
10. Aniisi tn 8 kahe korteriga elamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 438/.
11. Aniisi tn 9 kahe korteriga elamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 439/.
12. Muskaadi tn 3 kahe korteriga elamule kasutusloa
andmine /korraldus nr 440/.
13. Viigimarja tn 10 kahe korteriga elamule kasutusloa
andmine /korraldus nr 441/.
14. Aniisi tn 4 kahe korteriga elamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 442/.
15. Kadakamarja tn 13 kahe korteriga elamule kasutusloa
andmine /korraldus nr 443/.
16. Aniisi tn 1 kahe korteriga elamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 444/.
17. Muskaadi tn 1 kahe korteriga elamule kasutusloa
andmine /korraldus nr 445/.
18. Uduri alajaama elektritoitele ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 446/.
19. Segu tänava rekonstrueerimistöödele ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 447/.
20. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 448/.
21. Laste toiduraha kompenseerimine /korraldus nr 449/.
22. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 450/.
23. Hooldaja määramine /korraldus nr 451/.
24. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 452/.
25. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 453/.
26. Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu kinnitamine
/korraldus nr 454/.
27. Saue Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
(III lugemine) /korraldus nr 455/.
28. Saue Päevakeskuse juhataja ametisse kinnitamine
/korraldus nr 456/.
29. Jäätmekonteinerite tasuta üleandmine
/korraldus nr 457/.
30. Saue Linnavalitsuse 10.09.2008. a korralduse nr 332
muutmine /korraldus nr 458/.
31. Saue linna 2009. a eelarve muudatuste läbiarutamine
/nõustuti volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni poolt
heaks kiidetud muudatustega/.
32. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 459/.
33. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr 460/.
34. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 461/.
35. Info
35.1 Elis Haav — perioodil 03.11.2008–13.11.2008
sõlmitud lepingud.
35.2 Ingrid Niid — sularahakassade kontrollimisest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused ning volikogu otsused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
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Jalgpallipoisid ja Hispaania staarid
Saue Jalgpalliklubi kuus poissi olid 11. oktoobril Tallinnas
A. Le Coq Arenal Eesti ja valitseva Euroopa meistri Hispaania
vahel toimunud jalgpalli MM-i valikmängul maskotipoisteks.
Saue JK kasvandikud osutusid valituks just Eesti kõige
tähtsamale jalgpallilahingule
2008. aastal, valitseva Euroopa meistri Hispaania vastu. Põnev õhtupoolik algas
kell 19.00 kui tehti liikumiste proov, poisid sammusid
julgelt A. Le Coq Arenale,
esialgu veel ilma mängijateta. Pärast proovi väike õhtusöök ja siis juba — selga
Eesti koondise võistlusvormid! Ärevus kasvas ja kasvas
ning pool kümme, kui mäng
algas, olid poisid valmis taas
väljakule astuma, seekord
juba koos oma lemmikmängijate ning 10 000-pealise publiku aplausi saatel. ...Kellel
värisesid jalad, kellel hääl,
aga Eesti hümn oli kõikidel poistel selge ja väljakult

Saue JK maskotipoisid (alates vasakult kolmandast): Kert Lehe, Jaan Vanaaseme,
Henri Heinola, Martin Aadli, Tanel Talumaa ja Martin Vendelin.
tuldi ära väga uhkete ning
rõõmsatena.
Õhtu peahetk möödunud,
said poisid vaadata ja kaasa
elada ka mängule. Suurepärane kogemus poistele, kel-

lest enamik oli esimest korda
suurel staadionil Eesti mängu
vaatamas!
Uskumatu unenägu —
oma lemmikmängija kõrval
väljakule astuda — sai teoks

paljudel poistel. Loodame, et
neil jätkub indu ja tahet pürgida tulevikus sama kaugele
ja astuda Eesti koondise särkides väljakule, kuid siis juba
mängijatena. 

Algas ülevabariigiline mälumäng Maakilb 2009
Algas omavalitsustevahelise mälumängu „Eesti Maakilb“ järjekordne hooaeg. Saue linn võtab sellest võistlusest osa kolmandat korda.
Kui 2007. a alustasime ühe võistkonnaga, siis eelmisel aastal oli väljas kaks ja tänavu juba kolm esindust. Võistluse reglement on endine. Peetakse kolm eelvooru ning iga voor toimub
viies regioonis üheaegselt. Eelvoorude 15 paremat pääsevad
otse kevadel peetavasse Superfinaali, järgmised mängivad
esialgu Rahvafinaalides, kust kolm paremat pääsevad samuti
Superfinaali.
Tänavu alustas üle vabariigi 69 võistkonda.
Harjumaa regiooni I voor toimus, nagu tavaks saanud, Keilas ning seal asus võistlustulle 19 esindust. Saue võistkond
„Tammetark“ (Sven Sommer, Vello Toomik , Villu Liiv) kogus 42
punkti ning sai 11. koha; Saue III (Virve Laan, Endla Lindmäe,
Enn Tuule, Paavo Paas) sai 31 punktiga 15 koha ning „Sammas“ (Ulvi Urgard, Terje Urgard, Kaido Lasn, Indrek Tibar) 27
punkti ja 16 koht. Ega seekordsete tulemustega väga kiidelda
ei saa, selleks et jõuda otse Superfinaali, tuleb edaspidi kõvasti pingutada.

Võitis Tallinn-Nõmme võistkond 55 punktiga, järgnesid Kõue
vald 54 Rae vald 52 punktiga. Üleriiklius arvestuses saavutas aga
fantastilise tulemuse — 63 punkti! — Hiiumaa Pühalepa vald.
Järgmine eelvoor toimub juba 6. detsembril ning loodame,
et sauelastel läheb tublisti paremini. Viimane vigade paranduse võimalus on 17. jaanuaril 2009, sest viimane, III eelvoor toimub ju meie „koduplatsil“ Saue Gümnaasiumis.
Eesti mälumängu uudiseid saab vaadata Interneti kodulehelt www.kilb.ee
2008. aasta lõpeb aga Saue mälumänguritele ja huvilistele
linna esivõistluste Superfinaaliga eelvoorude kahe kangema,
„Tammetark“ ja „Sammas“ vahel.
Kutsume huvilisi laupäeval, 13. detsembril kell 15.00 Saue
Gümnaasiumisse kaasa elama vägevale mõtteraginale, millele
vahelduseks musitseerib ja ajab mõnusat juttu suurepärane
näitleja ja tunnustatud mälumängur Jüri Aarma. (Vaadake ka
võistluse kuulutust!).
Samuti toimub esivõistluste paremate autasustamine.
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige

Inglise keele päev Ääsmäel
14. novembril 2008 toimus Ääsmäe põhikoolis inglise keele päev 5. klassidele. Tegemist
on traditsioonilise üritusega, mis sai alguse
Saue Gümnaasiumist aastal 2006.

Vasakult: Sarah Raichmann, Piret Ploom, Anett Kadastu, Kristofer Bergström, Karin
Tümanok, Karl Hõbessalu.

Inglise keele päeva eesmärk
on anda õpilastele võimalus
kasutada ainealaseid teadmisi
ja seekord oli teemaks „Inglise keelt kõnelevad riigid“.
Osa võtsid kõik Harjumaa
koolid, igast koolist 3–5-liikmeline võistkond. Saue Gümnaasiumi esindasid Sarah
Raichmann ja Anett Kadastu
5. b klassist ning Kristofer
Bergström ja Karl Hõbessalu
5. c klassist. Juhendajad olid
inglise keele õpetajad Karin
Tümanok ja Piret Ploom.
Iga võistkond pidi valima
ühe inglise keelt kõneleva
riigi, meisterdama selle kohta
plakati ja seda 2–3-minutilise
etteastega tutvustama. Saue
Gümnaasium valis Šotimaa
ja tema kuulsad leiutajad.
Meie eeskava ilmestasid šoti
riided.
Päev oli üles ehitatud töötubade põhimõttel, kus õpilased panid oma teadmisi proovile mitmel erineval moel.

Mälumängust
Täname kõiki erksaid inimesi meile vastamast ning loodame, et osalejate arv iga vooruga üha kasvab.
Eelmises „Saue Sõnas“ ilmunud küsimuste vastused on
järgmised:
1. Mart Saarma
2. Märgistati esimene jalakäijate ülekäigurada ehk „sebra“
3. Niinimetatud „Mõõgaga mehe matus“, inimluud ja 13.
sajandi alguse 98 cm pikkune mõõk
4. 1990. a Direktoriks määrati vanempiirkonnavolinik
Lembit Ülper
5. Preester Valentinuse järgi valentinipäeva
6. 2000. a
7. Sergei Jessenin
8. …lühike ja sitane
9. Kamtšatka lumelammas
10. “Othello“
II vooru küsimused
1. Milline Eesti kirjanduse üks tähtteos algab järgnevalt:
“Õigupoolest ei olnud ju tema kord siin istuda. Ja üldse
on see labaste meeste asi merd valvata ja koitu oodata.
Põllud on tahenemas, sepikojas kilkavad vasarad hilisõhtuni, seppa on vaja nii rahus kui tapluses. Kes võiks
seppa sundida?“
2. Esmakordselt mainiti praeguse Saue linna kohal asunud Kircotaeni küla 1241. aastal. Mis ürikus?
3. 11. aprillil 1973.aastal ühendati Saue aedlinn ühe külaga ja moodustati Saue alev. Mis külaga ühendati Saue
aedlinn?
4. 9. novembri 1970. aasta õhtul istus ta teleri ees ja ootas kell 19.00 algavat kohalike uudiste saadet ning ladus ajaviiteks pasjanssi. Ootamatult pudenesid kaardid
tal käest, ta haaras rinnust ning kähises: “Oo, kui valus!
Seal, seljas…“ Vähem kui poole tunni pärast ta suri. Millise riigimehega on tegemist?
5. Mitu millimeetrit kasvab keskmiselt inimese sõrmeküüs
nädalas?
6. Hindu K. R. Gopalakrishna pühendas 15 aastat oma
elust, et välja mõelda uus keel, mis koosneb ainult arvudest. Mis nime see keel kannab?
7. Türgi kultuuri- ja igapäevaelus oli olulise tähtsusega üks
muutus, mis tehti 1928. aastal. Mis siis juhtus?
8. 1869. aastal võttis Austria-Ungari postitalitus kasutusele maailma esimesed… Mis võeti kasutusele?
9. Kes lavastas 1924. aastal Eesti esimese naljafilmi „Õnneliku korterikriisi lahendus“ ja mängis selles ise peaosa?
10. 1797. aastal tegi prantslane Andre-Jacques Garnerin midagi esmakordselt maailmas. Mida? 

Kõigepealt tutvustasime oma
plakatit ja seejärel siirdusime
keeleteadmiste töötuppa, millele järgnesid viktoriin inglise
keelt kõnelevatest maadest
ja lugemisoskuste kontroll.
Lõpuks tantsisime Inglise ja
Ameerika tantse.
Saue Günmaasiumi õpilaste tulemused olid väga head.
Maksimumpunktidest
jäi
puudu vaid üks. Õpilased olid

väga aktiivsed ja esindasid
meie kooli igati väärikalt.
Lapsed ja õpetajad jäid
päevaga väga rahule ja ootame suure põnevusega järgmise aasta üritust.
Täname õpetajaid ja lapsevanemaid, kes aitasid kaasa meie edukale esinemisele
Ääsmäel.
Piret Ploom
inglise keele õpetaja
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Ettevõtlus

Lions Club pidas sünnipäeva
8. novembril kogunesid LC Saue lion’id koos leedidega Saue
mõisa, et tähistada oma klubi 12. sünnipäeva ehk nagu lions’ite
ringkonnas nimetatakse — Charter Night’i.
Traditsiooniliselt toimus esmatervitus klubi presidendi,
Jaan Palumetsa ja tema leedi
Mirjamiga šampanjaklaase
kokku lüües ning seejärel
kõikide ülejäänud külaliste
ja lion’itega ning nende leedidega.
Et LC Sauel on väga tihe ja
hea koostöö Saue Gümnaasiumi ning Saue Muusikakooliga, siis olid seegi kord palutud
nende õpilased lion’itele esinema. Oma lauluoskusega võlusid kuulajaid Gümnaasiumi
vanema astme õpilased Carol
Männamets ja Ragnar Uustal. Kitarri käsitsemise kunsti
demonstreeris Muusikakoolis
õppiv Karl Hõbesalu. Lustliku meeleolu tekitas noortest
mehepoegadest koosnev poistekoor. Nende laulud vedasid
nii mõnegi lion’i suu naerule
ja jala muusikarütmis kaasa
lööma.
Õhtu avas oma kokkuvõtliku kõnega klubi president
Jaan Palumets. Koos lion Valdo Pilvega tänati kooli Olümpiamängudel aktiivselt kaasa
aidanud lion’eid Jaan Kalbust,
Meelis Telliskivi, Ants Torimit, Paul Leomari ja Toivo
Võsu. Tänusõnad ja väikese
meene eelnenud lions-aasta
suurepärase korraldamise eest
sai nüüd juba pastpresidendi
seisusesse tõusnud Aidu Ots
ja lilleõie leedi Karme. Oma
tänukõnes rõhutas Aidu Ots, et
ilma teiste aktiivsete lion’iteta
poleks kõik nii hästi sujunud.
Tänumeened tehtu eest said
pastpresidendilt Ülo Kesküll
ning Ants Torim.
Tänusõnad võõrustamise
eest kuulusid Jaan Kriisale ja
leedi Elgile.
Külalisi oli seekordsel peol
kaks. Kuberneri Liis Klaari

tervitused ja vabandused edastas asekuberner Mati Eliste.
Oma tervituskõnes tõi ta esile
sellise fakti, et küsitluse põhjal
loevad inimesed kõige usaldusväärsemaks liikumiseks
maailmas just Lions-liikumist
ning seetõttu on annetustena ja
sponsorabina antud Lions-liikumisele kõige rohkem raha.
Naaberklubi, LC Keila president Andry Sinijärv koos leedi Tiinaga tervitas kõiki Saue
lion’eid ning kutsus osalema
naabrite poolt organiseeritavatel heategevusüritustel.
Mõistva suhtumise eest
oma meeste „veidrustesse“,
perest lahus oldud õhtute ning
teinekord ka pisut ülemeelikumas tujus koju saabumise
talumise eest tänas kõiki Saue
lion’ite leedisid esimene asepresident Urmas Paisnik.
Et sünnipäeva tantsumaratonile ning heategevusloterii
möllus pikk õhtu vastu pidada, oli piduliste tarvis kaetud
Rootsi laud. Tantsulusti pakkus juba mitmendat aastat
Saue lion’eid tantsitanud hr
Kuldar Kalluste ühe-mehe orkester.
Kuivõrd lions-liikumine on
oma olemuselt heategevuslik,
siis veeretati selgi korral loosiratast loosidele, mis lion’id
kaasa olid toonud. Loosimine
toimus väga rõõmsas meeleolus, olulist rolli etendas
loosikomisjon eesotsas Ants
Torimiga. Kõik võidetud loosidele järele tulnud leedid said
boonusena „karu“ kallistuse ja
väikese õhulennu. Loosidest
saadud tulem läheb järgmise
aasta heategevusprojektidesse.
LC Saue Charter Night’i
muljeid jagas

Harry Pajundi

Lion’id Sauel
Käes on Eesti Vabariigi juubeliaasta. Iseseisev Eesti riik on
saanud 90-aastaseks. Meie riigi ja ühiskonna arendamiseks
on aega olnud vaevalt 40 aastat ja sedagi 50-aastase vaheajaga.
Ka Eesti Lion’itel on 2009. a juubeliaasta. Täitub 20 aastat Lions-liikumisest Eestis. Meie motoks on „We Serve” (Meie
abistame) ja see ütleb, et oleme koos teiega, head lugejad,
kindlasti kaasa aidanud iseseisvuse taastanud Eesti ülesehitamisele ja heategevuse arendamisele.
Eesti Lions-liikumise heategevuskampaania 2008/2009
toetab intellektipuudega lapsi ja noori. Tahame neile anda
võimaluse areneda oma võimete kohaselt ja kujundada ühiskonna arvamust, et ka puuetega inimesed on osa meie ühiskonnast ning et neid pole unustatud. Klubide kaasabil kogutud annetused lähevad noortele kodu ehitamiseks.
Tahan tänada neid Saue organisatsioone, kes seni on annetustega toetanud Maarja küla Eesti maja ehitamist.
Need annetajad on lisaks lion’itele olnud AS Sami, OÜ Ostvar, OÜ Rotos Kaubandus, OÜ Paulig Balti, AS Saue EPT, OÜ
Ohutusekspert. Kõik klubide kaasabiga korjatud annetused
lähevad noortele kodu ehitamiseks.
„Aitame ehitada kodu”, s.t ehitame koos Eesti maja, mis
peab avama uksed 2009. aastal. Seni on valminud Rootsi ja

Kuberneri tervitused LC Sauele annab üle
asekuberner Mati Eliste.

Mehepoegade etteaste.

Saue Ettevõtete Liit
valis uue juhatuse
Saue Ettevõtete Liit (SEL) valis novembris toimunud korralisel üldkoosolekul uue juhatuse, kinnitas
2009. aasta tööplaani ja eelarve ning vaatas üle põhikirja.
Senise juhatuse kolmeaastane ametiaeg sai läbi ning kuivõrd eelmise juhatuse liikmed olid teinud tõhusat eeltööd
uue juhatuse moodustamisel, ei tekitanud valimine raskusi.
Oma koha loovutasid juhatuses Rein Remma ja Rein Joa —
uutele liikmetele Toomas Eenokile firmast Hydroscand
Saue ja FIE-na tegutsevale Malle Aunpule. Juhatuse liikmetena jätkavad Urmas Müürsepp Saue Auto’st, Reigo Ilu Alliku OS’ist ja juhatuse esimees Harry Pajundi. Sekretärina
oli nõus jätkama väsimatu Arno Vester. Revisjonikomisjoni
valiti Rein Remma, Olev Trei ja Jaan Suder.
Ühehäälselt kinnitati üldkoosoleku poolt 2009. aasta
tööplaan ja eelarve. Positiivse vastukaja leidis Saue Gümnaasiumiga koostöö arendamise ettepaneku lisamine
tööplaani, samuti täienes tööplaan firmade töötajate koolitamiseks koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning EVEA’ga. Viimaste kaasabi seisneks EAS’i tarvis
projektide vormistamisel.
Arno Vester teavitas üldkoosolekut liikmeskonnas perioodil 2007. sügisest kuni 2008. aasta sügiseni toimunud muudatustest. Seoses tegevuse lõpetamisega Sauel
või omanike vahetumisega ning viimasest tulenevalt huvi
puuduse tõttu on nimetatud perioodil SEL’ist lahkunud neli
firmat ning sama palju firmasid on astunud uuteks liikmeteks. Arutelu käigus tõdeti ka, et töö uute firmade kaasa
haaramisega ei ole olnud siiski piisavalt tõhus, et tagada
juurdekasvu.
Harry Pajundi kandis ette aruande eelmisel perioodil
tehtust. Lisaks kuuele korralisele üldkoosolekule toimus
aruande perioodil 20 juhatuse koosolekut. Juhatuses käsitletud teemade ring puudutas lisaks liikmeskonna ja üldkoosolekutega seotud küsimustele ka pöördumiste ning
taotluste läbivaatamist, arupärimiste saatmist Saue Olerexi ristmiku ohutuse küsimuses Maanteeametile ja Saue
Linnavalitsusele, ümarlaua korraldamist Saue Linnavalitsusega, koolituste ja seminaride läbiviimist jne.
Suurema tähtsusega üritused aastatel 2005–2008 olid
töökaitse alased koolitused, firmade jäätmekäitlust käsitlev
koolitus, töötajatele tervisekontrolli organiseerimine, Saue
linna firmade esindajate ja Saue Linnavalitsuse liikmete
ümarlaua kohtumise organiseerimine, Saue Ettevõtete
Liidu 15. aastapäeva tähistamine 2007. aasta juuni algul,
Saue linna 15. aastapäeva ürituste raames ettevõtlus-seminari „Saue ettevõtlus eile, täna ja maailma majanduses“
korraldamine, kultuuriprogrammide organiseerimine Saue
linna firmade töötajatele 2006. aasta kevadel Peterburi ja
sel kevadel Vilniusesse–Kaunasesse koos teatrietenduste
külastamisega ning ka iganädalaste sportimisvõimaluste
pakkumine lauatennise ja korvpalli huvilistele.
Seoses sellega, et SEL’i põhikiri on muutusteta püsinud juba aastaid ning mittetulundusühingute tegevust reguleerivates seadustes on sisse viidud hulk täiendusi ja
muudatusi, otsustati moodustada kolmeliikmeline redaktsioonigrupp (Ülo Kesküll, Henn Vaher ja Arno Vester), kelle
ülesandeks jäi põhikirja seadusandlikele dokumentidele
vastavuse kontrolli teostamine ning kevadiseks üldkoosolekuks parandusettepanekute esitamine.

SEL laiendab tegevust

Milline võiks olla võidupilet?
Skandinaavia lion’ite kogutud rahadega ehitatud puumajad.
2006. a valmis kolmas nn Saksa maja, mis on ehitatud
Saksa firmade rahaga. 2006. a alustati ka nn Arengumaja
ehitamisega. 2007. a alustati eeltöödega neljanda maja, Sõbra maja ehitamisel.
Täna on kurb tõsiasi aga see, et lion’id ja rotarid pole oma
eesmärki täitnud, puudu jääb rahalistest vahenditest. Kutsun
kõiki üles liituma heategevuskampaaniaga „Aitame ehitada kodu”. Sellega loodame saavutada kolme eesmärki.
Esiteks: teadvustada meie ühiskonnale, et on noori, kes ei
ole võimelised ise enda eest hoolt kandma, küll aga saavad
hästi hakkama, kui neid toetatakse.
Teiseks: ehitame lõpuks valmis Eesti maja meie lastele.
Kolmandaks: tähtis on ühistegevus ja ühtekuuluvustunne
ka majanduse keerukatel aegadel.
Kutsun kõiki jõulueelsel ajal tegema head ja toetama annetuste kaudu intellektipuudega noortele arengu- ja töötamisvõimaluste loomist. Iga summa on teretulnud.
Saue Lions Club
a/a 1120262280
märksõna „Aitame ehitada kodu”

Jaan Palumets
Saue LC president

SEL’il on plaanis oma tegevusvaldkondi laiendada ning
pakkuda liikmeskonnale laialdasemat toetust igapäevatöös ette tulevate probleemide lahendamisel, sestap otsustati üldkoosolekule kutsuda oma tegevust tutvustama
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni (EVEA)
esindaja Erik Sandla ning Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest (HEAK) Ervin Truu. Oma sõnavõttudes keskendusid mõlema organisatsiooni esindajad Saue ettevõtjatega
võimalike ühiste huvide leidmisele.
Sealjuures esitati ettevõtjate poolt rohkelt küsimusi just
juriidilise abi saamise ning täienduskoolituste organiseerimise võimaluste kohta. Selgus, et EVEA omab oma lepingulisi
juriste, kelledelt võib saada juriidilist konsultatsiooni soodustatud tingimustel. Samuti on EVEA’l olemas inimesed, kes aitavad koostada projekte riiklikest fondidest ja sihtasutustest
toetuste saamiseks. HEAK on võimeline andma hinnanguid
ja soovitusi projektide abikõlbulikkuse kohta.
Kõikide poolt ja vastu argumentide kaalumisel leiti, et
SEL’i tegevuses uuele tasandile jõudmiseks oleks mõttekas
liituda EVEA’ga ning teha tihedamat koostööd HEAK’iga.
EVEA’ga liitumiseks on vaja täpsemalt läbi rääkida liitumise
tingimused ning osalemistasud.
Üldkoosolek toimus Toila SPA’s ning koosolekust vaba
aja sisustasid SEL’i liikmed ravi- ja veeprotseduuridega Toila SPA Termides ning Wellness Keskuses. Aega jäi ka lähinaabruses oleva Saksa sõjaväekalmistuga tutvumiseks
ning president Pätsi suveresidentsi ja pargi külastamiseks
Toila Orus. Sealjuures jättis väga hea mulje, kui eeskujulikus korras olid nii kalmistu kui ka park!
Harry Pajundi
SEL’i juhatuse esimees
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Cameron Isaac White — noor maailmarändur
väikeses Saue linnas
2007. aasta detsembrist saadik on Saue vahel, eriti Saue
Noortekeskuses nähtud ringi liikumas 19-aastast sõbralikku ja
naeratavat austraallast, kelle nimeks on Cameron Isaac White.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Tänaseks on ta Eestimaa pinnalt
juba lahkunud ning seikleb ringi Saksamaal ja Suurbritannias,
peagi peaks ta taas kodumaale — Austraaliasse jõudma.
Cameroni tõi Eestisse soov
õppida tundma maad, mis oli
olnud tema vanaema kodumaaks. Sarnaselt paljude eestlastega, oli Tõrvas sündinud
Cameroni vanaema sunnitud
koos oma emaga II Maailmasõja ajal Eestist Saksamaale
põgenema. Kuna vanavanaema oli sel ajal lapseootel, anti
neile võimalus Austraaliasse
sõita, kus nad elasid kaks aastat põgenikelaagris. Cameroni
sõnul vanaema Austraalias

enam eesti keelt ei rääkinud,
ometigi tekkis tema lapselapsel soov õppida eesti keelt ja
kultuuri paremini tundma.
Eesti meeldib Cameronile
väga — ta leiab, et on raske
välja tuua asju, mis talle Eestis
ei meeldiks. Eriti meeldivad
talle siinne metsade rohelus ja
kliima. „Siin on alati roheline
ja ilus, samal ajal kui Austraalias on alati väga kuum ja
kuiv,“ räägib ta, meenutades,
et tema kodukandis, Sydneyst
3-tunnise autosõidu kaugusel
asuvas Singletoni linnas ei
ole viimastel aastatel vihma
sadanud. Erinevalt paljudest
eestlastest, meeldib talle kum-

malisel põhjusel see, et talvel
läheb Eestis juba kella nelja
ajal pimedaks.
Eestis olles töötas Cameron
ühes Tallinna hotellis ning
Saue Noortekeskuses, kus ta
aitas organiseerida Pivarootsi
kunstilaagrit, linnalaagreid,
noortepäeva ja jaanipäeva üritusi. Samuti külastas ta koos
teiste Saue noortega Krimmis
asuvat Eesti küla ning tegeles
aktiivselt eesti keele ja kultuuriga tutvumisega.
Tema hobideks on sukeldumine, ovaalsel väljakul ja
kummaliste reeglitega Austraalia jalgpalli mängimine
ning kriketi vaatamine. Samuti
meeldib talle rannas käia ning
purjetada. Sukeldumist proovis ta ka Eestis — nad koguni

eksisid sukeldujatega Tallinna lahte ära, sest meie vesi ei
paista ju kuigi hästi läbi.
Lehe ilmumise ajaks on
Cameron Eestimaalt küll lahkunud, aga ta plaanib järgmisel suvel tagasi tulla, et osaleda tantsu- ja laulupeol ning
Pivarootsi kunstilaagris. Seda
kõike aga siis, kui saabub koolivaheaeg ja ülikooli esimene
aasta mööda saab. Ülikoolis
plaanib Cameron õppida rahvusvahelist äri ning kaubandust ja tulevikus sooviks ta
töötada diplomaadina. Samuti
loodab ta, et ühel päeval saab
temast Austraalias poliitik.
Sydneys plaanib ta liituda
Eesti klubiga ning jätkata eesti
keele praktiseerimist ning õppimist. 

Kommentaar
Hmm... meie Cammy, kes alguses oma ameerikaliku avala naeratusega sundis imestusest kulmukaart kõrgemale
tõstma — kes see veel on?
Seesama Cameron, kes ei karda nalja iseenese kulul ja
on alati nõus osalema kõikvõimalikel pidudel, sündmustel
ja matkadel. Poiss, kes viimasel ööl Krimmis kondas mööda magamistube ja puistas kõik kohad wc-paberit täis:)
Ta pole veel kojugi jõudnud, aga juba toob temast mõtlemine nostalgia meelde ja igatsusetulukese silma.
Uskumatult omaks ja armsaks muutus see alati naeratav poiss — ja pani meid kõiki soovima talle sinna kaugele
külla sõita...
Lenda kõrgelt, Cammy!
Kristi Kruus

Šveits — aktiivsemad inimesed ja kallimad hinnad
Sauekas Grete Soosalu sõitis augusti lõpus Zürichisse, et kahe semestri vältel võtta osa
sealse Föderaalse Tehnikaülikooli ehk Eidgenossische Technische Hochschule Zürich
(ETHZ) arhitektuuriosakonna õppetööst. Õpinguid toetas Saue Linnavalitsus.
Gerli Ramler
Seni õppis Grete neli aastat
Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimise
erialal, kus plaanib järgmisel
aastal ka jätkata ning magistritöö kirjutada. Tulles väikesest kunstülikoolist suurde
tehnikaülikooli, on Grete
enda sõnul kogenud palju uut.
„Arhitektuuritudengeid
on
siin koolis 100 asemel umbes
1500. Osaliselt tähendab see,
et on võimalus valida paljude ainete hulgast endale huvi
pakkuvat, aga ka suuri gruppe,
mõnekümnest isegi paarisaja
üliõpilaseni. Suuremalt jaolt
toimub õppetöö saksa keeles,
osaliselt ka inglise keeles. See
minu jaoks on veidi raske,
sest tunnen, et kolmest aastast

keskkoolis ei piisanud, et saksakeelsetes loengutes kõigest
aru saada,“ jutustab ta. „Arhitektuuriosakonnas tuleb igal
semestril kõigepealt valida
erialastuudio: see tähendab, et
millise professori käe all teha
arhitektuurne projekt. Nagu
arhitektihariduses tavaks, on
kõik professorid praktiseerivad arhitektid.“
ETHZ’s on see nimekiri eriti kirju, näiteks Pekingi olümpiastaadioni arhitektid Jacques
Herzog ja Pierre deMeuron,
hollandlane Kees Christiaanse, hispaanlane Josep Lluis
Mateo, šveitslane Dietmar
Eberle, kelle büroo võitis Tallinna Admiraliteedi basseini
konkursi, ja paljud teised.
Grete valitud erialastuudio on
teadus- ja uurimustöö keskne

ning tema ülesandeks on analüüsida Kolkata (end Calcutta
linn Indias) erinevaid aspekte
ning detsembriks vormistada
materjalid raamatuks. Grupp,
kus ta töötab, tegeleb Kolkata
slummistunud alaga.
Ülejäänud aineid saab üliõpilane ise valida, alates tehnoloogilistest ja arhitektuuriteoreetilistest kuni sotsioloogia
ning urbanistikani. Ühes urbanistika aines teeb Eesti neiu
grupitööd külalisüliõpilasega
Soomest ning nende uurimuse
teemaks on “Tallsinki — bipolaarne linn?”!
Enda teada on Grete läbi
aegade teine eestlane, kes
õpib ETHZ’i arhitektuuriosakonnas. „Varasemalt on
siin õppinud minu õppejõud
Kunstiakadeemias ja Eesti
Arhitektide Liidu praegune aseesimees Inga Raukas.
Teistes osakondades on küllap
rohkem eestlasi olnud, praegu
tean näiteks üht tudengit tsiviilehituse ja keskkonnatehnika
osakonnast, üht füüsikast ning
üht energeetikast.“

Liigne bürokraatia
pole kuhugi kadunud
Grete Soosalu (keskel).

Loomulikult on keeruline võrrelda Zürichit ja Sauet, sest üks
on Šveitsi suurim linn ning äri-

ja majanduskeskus, teine väikelinn Eesti pealinna külje all.
Huvitav on aga tõdeda, et rahvaarvult on Zürich kui Šveitsi
suurim linn tegelikult isegi
Tallinnastki väiksem. Samas,
Zürichi kantonis (üks Šveitsi
26-st kantonist) elab umbes
sama palju inimesi kui terves
Eestis. „Võrreldes Zürichit ja
Tallinna olen ma tähele pannud, et Zürichi tänavad on palju aktiivsemad: rohkem ärisid
ja kohvikuid, rohkem väikseid parke. Ja see kõik ei ole
koondunud ainult vanalinna
ümbrusesse, vaid ulatub igasse
linnaossa. Seetõttu ütleksin, et
Zürich on palju elavam linn.“
Harjumatu on Grete sõnul
ka kohalik šveitsi murrak,
mille üle naabrid, sakslased
ja austerlased, viskavad tihti
nalja. Et see on niivõrd erinev
saksa keelest, mõistab ta vaid
üksikuid sõnu. Šveitslased on
eestlastest kõvasti konservatiivsemad, kusjuures nad armastavad bürokraatiat, kui nii
võib öelda, aga sarnaselt eestlastega reserveeritud ja pigem
tagasihoidlikud.
Grete jaoks üllatusena ei
olegi sealsetes poodides kaubad eriti palju kallimad kui
Eestis, kuid kui tahta välja
minna – kas sööma, kinno

või peole, siis see on kõvasti
kallim. Söögikohtades algavad eine hinnad umbes 200
kroonist ja piletid kontserdile
või peole võivad olla 100–500
krooni. Eestist teistmoodi on
siinne ülihea linnadesisene ja
-vaheline transpordiühendus.
Alla 25-aastased saavad osta
aastakaardi, millega iga päev
pärast kella 19 saab üle riigi
rongidega tasuta sõita.

Oma arhitektuuribüroo?

„Mille järele puudust tunnen?
Loomulikult igatsen perekonda ja sõpru, kuigi Interneti
teel hoiame tihedalt ühendust.
Ja igatsen lihtsa asjaajamise
järele — mobiiliga bussi- või
parkimispileti ostmisest võib
siin vaid unistada!“ räägib ta.
„Aga olin juba pikemalt plaa-

ninud, et tahan õpingute jooksul kindlasti ka välismaale
minna. Otsus ETHZ’i kasuks
tuli sellest, et eelistasin kooli, kus õppetöö toimuks saksa
keeles, et saaksin seda praktiseerida. Ja ETHZ on üks
Euroopa hinnatud akadeemilistest keskustest! Olen väga
rahul oma valikuga.“
Kahe semestri järel tahab
Grete Eestisse tagasi tulla,
et lõpetada õpingud Kunstiakadeemias. Ta on kaalunud,
et huvitav oleks hiljem siiski
Šveitsis töötada või õpinguid
järgmises astmes jätkata, kuid
teisest küljest oleks põnev ka
kusagile mujale minna. „Kindlad eelistused praegu veel puuduvad. Samas, kui millalgi asutan oma arhitektuuribüroo, siis
teeksin seda tõenäoliselt ikkagi
Eestis,“ nendib Grete. 
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Noored

Sügisene koolivaheaeg
algas Ontikal

Hiiumaa — odratolguste,
tõrvakõplajate
ja kohvilähkrite kodumaa

Fotod: Silver Arrak

27. oktoobril sai sügisene koolivaheaeg Saue noorte jaoks
ekstreemse avapaugu — noortekeskuse eestvedamisel käidi
Ontikal seiklemas.

Kristi Kruus
Uniste nägudega osalejaid
tuli esmaspäeva varasel hommikutunnil kohale päris palju
ja sõit ida poole võis alata.
Bussisõit läks üllatavat kiiresti ning märkamatult olimegi ilma ja väsimust trotsides jõudnud paika, kus meid
ootas kolmesajakuuekümnekraadine meeskond, eesotsas
Toomas Holmbergiga.
Seiklus ise koosnes kolmest osast:
1. Sälkorust ülesõit. Ülesõidul oled kinnitatud rakmetega horisontaalsele köiele
ning köiest tõmbad ennast 30
meetri kõrgusel üle 60 meetri
laiuse oru. Jõu lõppemist ei
pea kartma, sest oled köitega julgestatud ning kui ise ei
jõua lõpuni ronida, tõmmatakse sind köiest.

2. Sälkoru ületamine paralleelsetel köitel. Oru ületamine paralleelsetel köitel on
eelmisest natuke ekstreemsem. Esmapilgul võivad
paralleelsed köied 15 meetri sügavuse lõhangu kohal
tunduda ületamatutena, aga
kui oled jõudnud “teisele
kaldale”, tunned rõõmu saavutatust.
3. Laskumine Valaste joalt.
Sälkorust viie kilomeetri
kaugusel asub Eesti kõrgeim
juga. Rahvasuu räägib, et mitmed inimpõlved tagasi kaevanud kohalik mees Kraavi Jüri
praeguse Valaste suurkraavi
kohale esimese kuivenduskraavi, millest siis saanud ka
alguse praegune juga. Valaste
joa 20 meetri kõrguselt vaateplatvormilt laskume köitega

Saue kontsertsügis 2008
teisipäeval, 9. detsembril kell 19.00 Saue Gümnaasiumi aulas

Jõuluootel

Esineb

saksofonikvartett

SaxEst

JAMES WERTS

(basskitarr, laul)

Lauri Sepp

Sulev Sommer
Ivo Lille

Meelis Unt

piletid 50.-/100.- müügil 1 tund enne kontserdi algust kohapeal
muusikakooli õpilastele 25.täname: Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapital, Saue linn

alla. Laskuja on julgestatud
eraldi köiega.
Enne viimast osa jõudsime
Valaste joa kaldal kohvikus
väikese pikniku maha pidada, kuuma teed juua ning siis
oligi aeg köied sappa saada ja
sillalt alla laskuda.
Kui päev oli alanud vihma

ja tugeva tuulega, siis seikluse lõppedes mereranda pidi
tagasi bussi juurde jalutades
ning sealt Valaste juga imetledes, siras taevas juba suur
päike.
Osalejad olid väsinud, porised ja rahul!
Järgmiste seiklusteni! 

Politsei tagasivaade suvele
Politsei jaoks iseloomustavad
möödunud suve eelkõige Saue
linnas sagenenud noorte poolt
toimepandud avaliku korra
rikkumised ja lõhkumised, kus
ründe objektiks oli enamasti
üldkasutatav linna- või siin tegutsevate asutuste vara. Politsei on need sündmused registreerinud ning iga sündmuse
kohta on alustatud ka menetlus asjaolude väljaselgitamiseks. Käesolevaks ajaks on
politsei osa lõhkujaid ka kindlaks teinud ning nad on saanud
seaduses ette nähtud karistuse.
Paraku peab tõdema, et lõhkumisi toime pannud noored olid
alkoholijoobes ning nende ainsaks selgituseks, miks nad sedasi käitusid, ongi jäänud see,
et nad olid purjus ja ei saanud
oma tegevusest ega selle tagajärgedest aru. Eraldi võiks nimetada noormeest, kes lisaks

rahatrahvidele, mis ta oma
kontole jõudis koguda, veetis
meie niigi lühikesest suvest
kokku peaaegu poolteist kuud
arestimajas, kandes karistusi
rikkumiste eest, mis olid suunatud avaliku korra vastu.
Politsei paneb kõigile lapsevanematele südamele: palume, et te kindlasti pööraks
tähelepanu sellele, millega teie
lapsed vabal ajal tegelevad
ning mis kell nad õhtuti koju
jõuavad. Politsei omalt poolt
selgitab välja, milliseid kanaleid pidi on alkohol alaealistele kättesaadav.
Lugupidamisega,

Ahti Lill

vanemkonstaabel

Mariliis Juuse

vanemkonstaabel

1. ja 2. novembril toimus Hiiumaal meie jaoks midagi väga uut ja huvitavat — vaikses ja armsas Emmastes said kokku paljud Hiiumaa muusikahuvilised, et
pidada koos maha üks tore üritus, kus leidub nalja,
muusikat, jämmi ning kasulikke nõuandeid. Tänu
Saue Noortekeskuse initsiatiivile saime meiegi seekord suurepärase võimaluse sel sündmusel osaleda,
et anda kordaminekuks omapoolne panus.
See tõeliselt hämmastav üritus kandis nime „Hiiumaa
noorte muusikute päev“.
Kõik algas laupäeva hommikul kell pool üheksa, kui
Saue Linnavalitsuse eest startis bussitäis noori Emmaste
poole. Kaasas olid kaks bändi — Chasing Matthew ja Melony Green ning nende truud toetajad. Hommik oli küll vihmane ja tuuline, kuid kui Rohukülast praam hoo sisse sai,
oli ka päike rõõmsalt meiega kaasas. Kõik tundus olevat
väga ideaalne — mõnus ja karastav hommik praami tekil,
jälgisime vahutavaid lainekesi praami tagaosas... Kõigile
üllatuseks avastasime Heltermaa sadamas, et suvi nagu
polekski Hiiumaal veel otsa saanud — päike siras ning värvikas rohelus kiirgas kõikjal silma, nagu oleksime reisinud
täiesti teisele maale. Pärast väikest ja lõbusat bussisõitu
olimegi Emmastes, kus Hiiumaa muusikutel juba soojendused tehtud ning kohe-kohe valmis õpitulle kargama. Meiegi
pakkisime ennast ruttu lahti, registreerisime end ära ning
suundusime prooviruumidesse. Üritus oli täis värvikaid töötubasid, kus ühte saali tosin trummarit õpetaja Liina Amoni
juhendamisel müdistama pandi, kitarristid kõik koos Marek
Taltsiga vägevaid soolosid kütma lasti, lauljate häälepaelad
Jakko Maltise abiga valla päästeti, basskitarristidele Kaarel Liivi poolt sõnad peale loeti, et keegi ei kardaks oma
annet rohkem välja näidata… ning palju vägevat veel. Minu
arust oli üks ürituse kõige huvitavamaid töötubasid — omnilaulmine. Seda juhendas Avo Tamme. Omnimuusika — see
on improvisatsiooniline hääle tekitamine, mille tulemuseks
on harmooniline helimaailm. Avo Tamme leiutatud on ka
omnipasunad, mis mängivad kõikides registrites ning millega on võimalik maha mängida väga keerulisi muusikapalu.
Vahepeal saime korraliku kehakinnituse, mis kulus kohe
väga marjaks ära. Jätkasime musitseerimisega. Kuid ega
see veel kaugeltki kõik ei olnud! Pärast töötubasid hakkas
suur jämm, kus kõik soovijad said kaasa mängida Eesti tegijatemate muusikutega — kas pole see mitte harukordne
võimalus?! Jämm oli vägev, see viis noori blues’ist jazz’ini
ja kaugele edasigi.
Seejärel algas ürituse kõige magusam osa — kontserdid.
Esimesena astus lavale Emmaste enda kullatükk — The Filler, kes rahva oma rajude ja kaasakiskuvate lugudega „käima“ tõmbas ja sauekaid täiesti imestama pani. Ei osanud
arvatagi, et selline tegija bänd nii väikesest kohast välja
võib tulla. Kui rahvas soojaks köetud oli, astus lavale Chasing Matthew, kelle tõeliselt siiras lüürika kõiki kuulama
pani. Ja milline imeline lauljanna nende bändi kandis — vägev!!! Kuid ka sellega polnud veel kaugeltki kõik — lavale
tuli Melony Green, kes eriti libedalt laval liugles ning publikugi liikuma pani. Parajal hetkel kutsuti lavale ürituse korraldaja, kes samas ka The Filler’i üks lauljatest oli. Koos sai
tehtud üks mõnus jämm ning kui lõpuks kitarrikeeled enam
vastu ei pidanud, pidi kahjuks kontserdi ka lõpetama. Kuid
ega see tähendanud veel uneaega! Otsustasime oma ööbimiskohas möllu püsti lüüa, tehes kõikvõimalike vidinatega
köögis väga eksootilisi rütme ning helisid...
Ka järgmine päev oli täis värvikaid elamusi — saime terve
päeva (millest küll ilmselgelt väga väheks jäi!) reisida Hiiumaa peal ringi, ilm oli ikka veel suurepärane. Saime Hiiumaast teada rohkem, kui oskasime ettegi kujutada! Lisaks
sellele sai päev läbi ohtralt nalja, sest Hiiumaa huumor on
hoopistükkis teist masti kui meie, mandrilaste oma.
Kui lõpuks armsale giidile Innale, kes teadis Hiiumaast
rohkem kui kõik mandimehed kokku, hüvastijätuks lehvitasime, tuli asuda koduteele. Laulu ja nalja jagus Saueni!
Olen tõesti üllatunud, kui vägev selline üritus võib olla!
Ja ärge unustage — Hiiumaal pole üldsegi muusikakoole.
Sellised üritused ongi ainukesed võimalused hiidlastel
muusikukogemusi vahetada ja lisaõpetust saada. Aga kui
selliseid üritusi veel rohkem laiendada ning propageerida,
äkki siis on varsti ka hiidlastel oma muusikakool olemas?!
Sauekana olen sellest üritusest väga positiivselt üllatunud!
Soovin neile kõike paremat ning olen valmis aitama igal
ajal!
Väga muku tripp oli! (muku — hiiumaa keeli „mõnus“,
„äge“, „lahe“ ja palju muud head).
Eero Kõressaar
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Sport ja meelelahutus
Esmakordselt Saue linna ajaloos!!!

Saue mälumängu esivõistluste

Superfinaal

Saue Sammas ja Tammetark
Superfinaali juhib ja vabadel hetkedel musitseerib
Eesti Tarkade Klubi liige Jüri Aarma
Võistluste peakohtunik
on Eesti Mälumänguliidu juhatuse liige Tenno Sivadi
Superfinaal toimub Saue Gümnaasiumi aulas
13. detsembril algusega kell 15.00
Sissepääs prii
Tule ja naudi mälu mälumist!
Saue mälumängu klubi

Harjumaa Naisettevõtjate
Konverents
03. detsembril 2008 Endla Talus
(Koppelmaa küla, Saue vald, Harjumaa)
10.30–11.00
11.00–11.20
11.20–11.50
11.50–12.30
12.30–13.40
13.40–14.00
14.00–14.30
14.30–15.00
15.00–16.00

Konverentsi kava:
Kogunemine ja tervituskohv
Konverentsi avasõnad ja sissejuhatus
(Kaupo Reede — HEAK)
Naisettevõtluse olemus ning Euroopa
Liidu ja Eesti hetkeseis (Kersti Kracht —
Eesti Naisettevõtjate Liit, AS Kermon)
Koostöövõrgustiku vajadus
(Sirje Vällmann — MTÜ ETNA Eestimaal)
Lõunapaus
FEM NET Rapla teabekeskuse lugu
(Anneli Bauvald — FEM NET Rapla)
Naised ettevõtluses psühholoogilisest
vaatevinklist (Anu Virovere, lektor)
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni lugu (Ene Lill — VEDA)
Vaba arutelu kohvi ja suupistetega

Ootame osalema kõiki Harjumaal tegutsevaid või alustavaid
naisettevõtjaid. Konverentsil osalemine on tasuta, vajalik on
eelregistreerimine hiljemalt 30.11.2008
Täiendav info ja registreerimine: e-post silja@hedc.ee,
telefon 656 6641, 5335 9445

Novembri sünnipäevad
AINO PETA
SILVIA MÄGI
ERNA KABER
LAINE PEDAJAS
AGATHE VAARD
HIRLANDA KONGO
ARMILDE POOLA
SILVIA SARING
MEIDA OJAPÕLD

87
86
85
84
84
83
82
82
81

ZOJA ALTEBERG
80
VILMA ERENDI
80
MALL SAAR
75
HELJE SALUVERE
75
INNA-MARIE ÕISPUU 75
JUTA PÄRTEL
75
EIKI PÄRTEL
75
VELLO MÜÜRSEPP 70

Õnnitleme!

Tammsaare õhtu
Saue Huvikeskuse korraldatud kirjandusõhtul Saue koolimajas 14. novembril pidas näitleja Hans Kaldoja kolmveerandtunnise ettekande A. H. Tammsaarest. Huvilised said
teada seiku kirjaniku elust. Vahepaladena kõlas viiulimuusika. Kirjaniku loomingu tutvustamiseks esitas Kaldoja
miniatuuri „Poiss ja liblikas“ ning „Tõe ja õiguse“ II osast
matemaatikaõpetaja Molotovi monoloogi matemaatikast ja
armastusest. Tore õhtu oli!
Silvia Annus

Päevakeskuse üritused detsembris
4.12
5.12
8.12
10.12
10.12
12.12
18.12
19.12
20.12
30.12

kell 15.00 Hortus Musicuse kontsert Estonia kontserdisaalis, pilet 40 krooni, registreerimine päevakeskuses
kell 13.00 Tervisevõimlemine, juhendaja Eve Ello
kell 16.00 Vabastav hingamine. Alates 16.00 on päevakeskus suletud!
kell 13.00 Seeniortants
kell 11.00 Psüühiliste erivajadustega inimeste kinokülastus
kell 12.00 Lambavilla toodete esitlus ja müük, Aloe Vera toodete esitlus ja müük, võimalus osta jõulukingitusi.
Väljasõit Riiga. Jõulueelne Riia ja jõuluturg. Registreerimine päevakeskuses, osavõtutasu 350 krooni.
kell 12.00 Psüühiliste erivajadustega inimeste jõulupidu
kell 11.00 Seeniortants
kell 14.00 Psüühiliste erivajadustega inimeste jõulupidu Saue Mõisa Trahteris
kell 19.00 Peterburi Mungakloostri koor OPTINIA PUSTÕN Estonia kontserdisaalis, pilet pensionäridele 90 krooni.
Registreerimine päevakeskuses.
kell 19.00 Pärnu Linnaorkester, solistid Kaia Urb, Teele Jõks ja Oksana Sinkova. Rootsi Mihkli Kirikus, pilet pensionäridele 105 krooni, registreerimine päevakeskuses.
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Triatleetide saavutused 2008
Perekond Odamus perevõistluse parim („Duatlon läbi aasta
2008“/DLA/). Spordiklubi Raudmees lõpetas DLA hooaja VI
etapiga Pärnus, kus perekond Odamus saavutas ülekaaluka
üldvõidu. Individuaalselt: Marliis Odamus võitis I koha C-vanuseklassis, Terje Odamus võitis I koha naiste vanuseklassis, Tõnu Odamus võitis I koha veteranide vanuseklassis.
Eesti Triatloniliit lõpetas ETL 2008. aasta karikasarja 22.
novembril Vasalemma mõisas. Saue triatleedid Aado Liblikman, Sulev Veerberk, Tõnu ja Marliis Odamus saavad nüüd
täiendada oma spordimeenete vitriine uute ETL karikasarja
2008. a triatloni ja duatloni karikatega.
Triatlonis — ujumine, rattasõit ja jooksmine — on vastupidavust ja head füüsilist ettevalmistust nõudvad alad. Triatloniga ja duatloniga saab tegelda looduses ja sobib nii noortele kui ka vanadele. Aado osales veteranide 70-aastaste
vanuseklassis, Tõnu osales veteranide 60-aastaste vanuseklassis, Sulev osales veteranide 50-aastaste vanuseklassis,
Marliis osales laste C-vanuseklassis. Duatlonis on esimene
ujumisetapp asendatud jooksmisega. Marliis on tänavu osalenud 15 võistlusel. Ta võitis üldkokkuvõttes ETL 2008 karikasarjas I koha karika duatlonis ja III koha karika triatlonis.
Marliisile pakub rõõmu erinevate vastupidavusalade harrastamine. Seda kinnitab ETV–Swedbanki noorte suusasarjas
IV koht üldkokkuvõttes.
Saue Gümnaasium viis läbi „Kooli olümpiamängud Peking 2008“ üritusena Saue teise triatloni — ujumine, jalgrattasõit ja jooks. Vanuseklasside parimad olid: Kassandra
Kütt, Elen Freivald, Marliis Odamus, Johanna Rae, Anna-Liisa
Tõnismäe, Merilis Roasto, Merily Palmissaar, Mailis Rästas,
Raili Sõrmus, Rauno Neuhaus, Cristian Anton, Andreas Aadli,
Allar Aasjõe, Martin Aadli, Jan Erik Alliksaar.

Sagittariuse 2 tegevusaastat
2006. aasta 15. novembril alustas meie klubi treeninguid
Saue linnas. Nüüdseks võib nentida, et täis on saanud kaks
väga edukaks kujunenud tegevusaastat. Sellega seoses
tooksin välja selle aasta paremad välishooaja tulemused.
Eesti Noorte Meistrivõistlustel 05.07.2008 saavutas
noorte vanuseklassis I koha Henn Tomson, III koha PearuJakob Ojamäe. Kadettide vanuseklassis III koha Mihkel
Tomson ja Kaisa Norak. Täiskasvanute Meistrivõistlustel
08.–10.08.2008 saavutas meeskond võistkondade arvestuses tubli III koha.
Oktoobris esines Mihkel Tomson Türgis Antalyas toimunud juunioride MM’il. Esimest korda tippvõistlusel osalenud
Mihkel saavutas 100 osaleja hulgas 79. koha. Võistlustel
püstitas noormees mitu isiklikku rekordit. Usume, et järjekindel treenimine toob tulevikus kõrgemaid kohti!
Täname kõiki toetajaid, kes on meid aidanud eesmärkide
saavutamisel!
Jaanus Gross

Staadionijooks läks korda
Pühapäeval, 9. novembril 2008 toimus sarja „Sauelane liikuma“ III etapp — „Isadepäeva eri“. Sel korral oli alaks staadionijooks, millest võttis osa üle 100 liikumishuvilise. Võistlejad
lasti jooksma stardivilega ja neil tuli läbida neli staadioniringi ehk kokku 1080 meetrit. Kohal oli 38 tublit ja aktiivset
isa, kes oli tulnud oma lapsega või lapselapsega üheskoos
jooksma, sörkima ning käima. Isasid autasustati medaliga.
Kolmandast etapist osavõtjate vahel loositi välja auhindu!
Sarja järgmine etapp — ujumine — toimub 14.12.08. a
kell 9.00–16.00, palume aegsasti eel-registreeruda Saue
ujulas või telefonil 659 6669.
Täname osalemast! Aplaus tublidele isadele! Üheskoos
liikuda oli tore, võitis sport ja sõprus!

Kasutatud Soome pehme
ja nahkmööbli lao tühjendusmüük
Hinnad kuni 50% all
www.fotoalbum.ee/photos/janoreks
Tel. 529 1793
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Tarbijainfo

Vaata

http://uus.saue.ee
Soodushinnad kehtivad

Saue Kaubakeskus

25.-

28.11-30.11

74.90

23.90
150g.

65.90

Nanny Services OÜ
pakub
lapsehoidja
ja koduabilise
teenust

SAUE SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

Küsige hinnapakkumist.
Lisainfo tel. 520 1201
ja meie kodulehel

VAHETUSE VANEMA

www.nanny.ee

Töö kirjeldus:
• töövahetuse müügiprotsessi juhtimine
• müügiaruannete vormistamine
• rahade käitlemine
• kaupade tellimine, vastuvõtt ja ladustamine ning
väljapanek
• vajadusel klientide teenindamine kassas
• kaupluse korrashoid
• juhataja asendamine tema äraolekul

Tekst

Talli Vanamõisa külas
otsitakse
tallitöötajat

Töö sisuks:
hobusebokside puhastus,
hobuste koplisse viimine,
muud tallitööd.
Telefon 515 9151,
kasemae@hot.ee.

VANEMMÜÜJA
Töö kirjeldus:
• klientide teenindamine nii kassas, kui ka müügisaalis
• kaupade väljapanek
• kaupluse korrashoid
• vahetuse vanema ja juhataja asendamine nende
äraolekul

Päramootorite
hooldus ning remont
Tarnime mõistliku
hinnaga varuosad (filtrid,
tihendid, veepumbaja starteriosad).
Teeme mootori enne
järgmist hooaega korda!
Tel. 510 1139

Nõudmised kandidaadile:
• eelnev samalaadne töökogemus
• hea pingetaluvus
• hea eesti keele oskus
• soov töötada meeskonnas
• hea arvutioskus
Ettevõte pakub:
• huvitav ja vastutusrikas töö
• tore väike kollektiiv
• palju arenemisvõimalusi
• põhipalk + lisatasu heade töötulemuste eest
• väljaõpe ja huvitavad koolitused
• erinevad sportimisvõimalused

Müüa
kvaliteetset
puitbriketti

Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 8. detsembriks
aadressil cv.smarket@rimibaltic.com
või täida aadressil www.smarket.ee CV vorm.
Lisainfo värbamistelefonil 684 4041

Professionaalne nõustamine koduvahetus- ja laenuküsimustes.
Esinduslepingu sõlmijale soodustused!
Esialgne konsultatsioon tasuta.

Atesteeritud maakler Janek Ruusmere
508 7978, 626 6455, janek@eri.ee, www.eri.ee

eriline kinnisvara
www.eri.ee

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

50

info 5649 6866
www.lumarinfo.ee
Võtan rendile

Kiire, mugav, turvaline kinnisvara ost-müük-üür!

GARAAZIUKSED
A I AVÄ R AVA D
A U T O M A AT I K A
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Müüa kuiva küttepuud konteineris
30–50cm, 690.-/m2

koos kohaletoomisega.
Tarneaeg lühike.
Tellimine
tel. 5340 8290

Aaiad,
väravad,
aiamajad,
terrassid

Fekaalivedu,
kogumiskaevude
tühjendus.
Hinnad mõistlikud.

Tel. 509 6158
www.kraugon.ee

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Müüa

sõelutud mulda,
täitepinnast,
liiva ja killustikku
Tranpordivõimalus
Tel: 509 6546

 Soovin Saue keskuses üürida
teeninduspinda hambaravikabinetiks ja jalatsiparandustöökojaks.
Sobib ka 3–4 toaline korteri I korrusel. Tel. 5300 7354 Enn

Pakun tööd

 Otsime matemaatika ja inglise
keele koduõpetajat, 9. klassi õpilasele Sauel. Tel. 5806 7822

Teenus

 Õmblen ja parandan naistele ja
lastele riideid. Tel. 5622 2546
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii.
Tel. 502 9075

Avaldame kaastunnet Ülle Milpakule

ISA

surma puhul
Monika, Janika, Margus, Ivar

