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Tähistati Eesti Lipu 125. aastapäeva
Hoolimata külmast ja kõledast vihmast, kogunes 4.
juuni õhtul kella seitsmeks
Saue Keskuse parki Eesti lipu
sünnipäeva tähistama ligi 50
inimest.
Sõna võtsid Saue linnapea
Orm Valtson, MTÜ Sinimustvalge Saue liikmed Urmas
Viilma, Rainer Sternfeld ning
Saue Vabakiriku pastor Vahur
Utno. Koos lauldi isamaalisi
laule ning räägiti Eesti lipu
ajaloost ning tähtsusest.
Eesti Lipu aastapäeva tähistamine jätkus 5. juunil lipu
sünnipaigas — Otepääl, kus
Saue linna esindas linnapea
Orm Valtson.
Eesti Üliõpilaste Selts korraldas rongkäigu hobuvankritel ja muudel sõiduvahenditel
Tartust EÜS-i maja juurest
Otepääle, kus Eesti lipp 125
aastat tagasi sisse õnnistati.
Lisaks avati Eesti lipu 125.
aastapäevale pühendatud pidustustel Otepää käsitöölinnak rahvusliku käsitöö ja talutoodetega.
Samuti toimus mälestusviiv Kalevipoja kivi juures

Väikesel Munamäel, kus
Nõukogude
okupatsiooni
karmil ajal, aastal 1984, kui
täitus 100 aastat esimese sinimustvalge lipu õnnistamisest,
tulid üksikud julgemad inimesed saladuskatte all siiski
lipu sünnipaika Otepääle, et
seda tähtpäeva tähistada. Ööpimeduses toksiti Kalevipoja
kivisse daatum 4. VI 1984.
Eesti Lipu Muuseumis
avati näitus Sinimustvalge
Eesti, kus esitleti ka Eesti lipu
postmarki.
Samuti toimus EELK Otepää Maarja kirikus pidulik
jumalateenistus ning kontsert
Otepää Linnamäel, kus osales
ka Vabariigi President. Esinesid ERSO ja laulukoorid, esitatusele tuli ka Rein Rannapi
uudisteos, Vabariigi President
pidas Eesti lipule sünnipäevakõne ning kinkis laulu- ja
tantsupeo kooride-rühmade
esindajatele tuhatkond sinimustvalget lippu. Kontserdi teises pooles astusid üles
rahvaliku tantsumuusikaga
Väikeste Lõõtspillide Ühing
ja Blacky. 

Hetki Eesti lipu sünnipäeva tähistamiselt Sauel ja Otepääl 4. ja 5. juunil 2009.
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Linna uudised
Sauelased paistsid silma
hääletamisaktiivsusega

41. aasta küüditamisest
möödus 68 aastat

Saue linna valimiskomisjoni teatel oli Euroopa Parlamendi
valimiste valimisaktiivsus Sauel 55,7 protsenti valimisnimekirjas olnutest.
„Saue linna valimisnimekirjas
oli 4543 valijat. Valimispäeva lõpuks oli nimekirjas 2049
hääletussedeliga valija allkirja
või märkust ja 481 kehtivat
elektroonilist häält. Hääletamisest osavõtt Saue linnas oli 55,7
protsenti,“ teatas Saue linna valimiskomisjoni esimees Tuuli
Urgard.
Kokku oli Urgardi sõnul
2038 kehtivat sedelit ning 11
kehtetut sedelit. Elektrooniliselt
hääletas 483 valijat, nendest 2
häält tühistati.
Üleriigiliselt oli valimisaktiivsuseks 43,2 protsenti. 2004.
aastal toimunud Euroopa Parlamendi valimistest võttis osa
26,8 protsenti valimisõiguslikest elanikest.
Nagu peegeldus ka üleriigilistes valimistulemustes, sai
Saue linnast kõige enam hääli — 645 — üksikkandidaat
Indrek Tarand, temale järgnesid Eesti Reformierakond 444
häälega, Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit 331 häälega
(arvestus ilma e-häälteta).
Saue linna valimiskomisjon tänab Saue linna aktiivseid
valijaid, kes andsid oma hääle
Eesti tuleviku eest Euroopas!

Saue Vabakiriku kõrval asuva mälestuskivi juures mälestati pühapäeval, 14. juunil 1941. aasta 14. juunil
küüditatuid.
Sombusest ilmast hoolimata kogunes mälestustseremooniale veerandsada inimest, kes tõid kannatanute leinamiseks
kivi juurde lilli ning leinaküünlaid.
Kõnelesid linnapea Orm Valtson ning Saue kiriku pastor
Vahur Utno. Auvalves seisid Saue Kaitseliidu mehed.
1941. aasta juunis küüditati Eestist Siberisse üle 10 000
inimese, vahendab ERR. Neist hukkus või lasti maha umbes
6000, sealhulgas peaaegu kõik 3500 vangilaagritesse saadetud meest. Ellujäänud jõudsid Eestisse tagasi ligi 20 aastat
hiljem, pärast Stalini surma. 

Minister tänas talgulisi
Suur tänu ka kõigile jaoskonnakomisjoni
liikmetele,
asendusliikmetele ja teistele
abistajatele, kes tegid oma tööd
professionaalselt, mille tulemusena tegutses valimisjaoskond
operatiivselt ning häireteta.
Hääletussedelite jaotus
Sauel erakondade ja üksikkandidaatide lõikes:
115 Indrek Tarand — 645
106 Eesti Reformierakond —
444

105 Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit — 331
104 Eesti Keskerakond — 221
109 Sotsiaaldemokraatlik Erakond — 167
114 Martin Helme — 88
111 Erakond Eestimaa Rohelised — 70
110 Libertas Eesti Erakond —
33
103 Eestimaa Rahvaliit — 16
107 Eestimaa Ühendatud Vasakpartei — 8
117 Dimitri Klenski — 6

108 Erakond Eesti Kristlikud
Demokraadid — 5
116 Taira Aasa — 2
102 Põllumeeste Kogu — 2
Valituks osutusid:
Edgar Savisaar (Keskerakond),
Indrek Tarand (üksikkandidaat),
Kristiina Ojuland (Reformierakond),
Siiri Oviir (Keskerakond),
Tunne-Väldo Kelam (IRL),
Ivari Padar (SDE). 

Töömalev tegutseb
Saue noorte töine suvi algas 8. juuni hommikul, kui
Saue Linnavalitsuse esisel platsil avati pidulikult Saue
Noorte Töölaager.
Noori tervitama tulnud Saue linnapea Orm Valtson ütles, et
töölaagris osalemine ning lihtsamate tööde tegemine annab
noortele olulise töökogemuse, mis tuleb neile tulevikus igati
kasuks. Lisaks kogemusele saavad malevlased töö eest ka
palka, mida nad saavad kasutada oma äranägemise järgi. Sellel suvel saab tööd 55 noort sauelast vanuses 13–18 aastat.
Töötasuks on 27 krooni tunni eest.
15. juunil alustas juba malevlaste teine vahetus.

Sel aastal töötab malev neljas vahetuses
I vahetus: 08.06–12.06
II vahetus: 15.06–19.06
III vahetus: 25.06–01.07
IV vahetus: 17.08–21.08

Saue Linna Töömaleva töötamise paigad

Lisaks sellele sõidavad viis noort sauelast Ukrainasse Krimmi,
kus ajavahemikul 7.–14. august korrastatakse vana eestlaste
surnuaeda ning Eesti taret. 14.–21. augustil tulevad viis Krimmi-Eesti noort Sauele ja töötavad kõik üheskoos Saue Gümnaasiumis. Ööbimine toimub vastastikku peredes. Kogu noortevahetus sai võimalikuks tänu rahvastikuministri büroo poolt
eraldatud rahalisele toetusele.

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Saue Lasteaed, komandör Lya Uuvits
Saue Gümnaasium, komandör Diana Kooskora
Saue linn, komandör Inger Urva
Saue Noortekeskus, komandörid noortejuhid

Töömalev teeb Saue linnas heakorratöid
•
•
•
•
•
•

puhastab bussioote paviljonid
puhastab umbrohust kõnnitee servad
rohib
värvib ja markeerib kogumiskonteinerid ja prügikastid
koristab prügi
peseb linna infotahvlid

Töömalevlased on abiks Saue linna eakatele
• rohivad
• laovad küttepuid

Järgmine number ilmub
3. juulil 2009

Gümnaasiumis ja lasteaias tehakse samuti heakorra- ja koristustöid. 

Kultuuriminister Laine Jänes autasustas Eesti Muinsuskaitse Ümarlaua esimeest Mika Oravat kultuuriministri tänukirjaga.
„Tahan südamest tänada Muinsuskaitse Ümarlaua panust
üleriigilise mälestiste korrastamispäeva organiseerimisel. Talgud näitasid väga ilmekalt, et meie ehituspärandi korrastamine läheb korda tuhandetele vabatahtlikele,“ seisis ministri
tänukirjas. „Riigile on väga oluline, et regionaalselt laieneks
muinsuskaitsjate kandepind. Mida rohkem on muinsusest
hoolivaid kaaskodanikke, seda tulemusrikkamad oleme oma
muinsuste säilitamisel.“
Jänese sõnul aitasid talgupäevad kahtlemata laiendada
muinsuskaitsjate ringi.
„On väga meeldiv tõdeda, et korrastustöödega liitusid sajad mälestiste omanikud, ilma kelleta poleks talguid olnud
võimalik korraldada. Koostöö ja vastastikune toetamine olid
kindlasti ürituse õnnestumise aluseks,“ kirjutas Jänes.
Laine Jänese tänukiri oli küll adresseeritud muinsuskaitse ümarlauale, kuid eelkõige tänas minister muinsuskaitse
talgute organiseerimise eest nii korraldajaid, läbiviijaid kui ka
talgulisi.
„Hea meel on tõdeda, et kogu Eestimaal on muinsustest
hoolivad inimesed valmis tegutsema ja mälestiste käekäigu
eest seisma. TÄNAME TEID! Ärge pidage paljuks edastada
kirja sõnumit ka oma talgulistele!“ teatasid talgupäevade korraldajad.
Üle Eesti toimusid muinsuskaitse talgupäevad 16. mail.
Sauel toimusid talgud 15. mail ülelinnalise heakorrapäeva
raames.
Ümarlaud planeerib talgupäeva ka 2010. aastaks ning teatab, et arvamused, soovitused ja ettepanekud on teretulnud.
Kirjutage, mis oli hästi ja mis võiks olla teisiti. 

Detailplaneeringu
avalikustamine
Ladva tn 2 ja Tõkke tn 1 kinnistute detailplaneeringu avalikustamise avalik väljapanek toimub
26. juunist kuni 10. juulini 2009
Saue Linnavalitsuse hoones Tule
tn 7, esimese korruse vestibüülis.
Detailplaneeringu avalikustamise avalik arutelu toimub Saue Linnavalitsuse
hoone kolmanda korruse saalis.
Planeeritav ala suurusega 10 271 m2 asub raudtee läheduses, Ladva ja Tõkke tänavate vahelisel alal. Detailplaneeringuga moodustatakse kolm elamukrunti ja transpordimaa.
Detailplaneeringuga määratakse hoonestusõigus ning lahendatakse elamute juurdepääsud ja tehnovarustus.
Detailplaneeringu avalikustamise avalik arutelu toimub
13. juulil 2009 algusega kell 17 Saue Linnavalitsuse saalis.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta palume saata kirjalikult Saue Linna kantseleisse Tule tn 7, 76505
Saue linn või saue@saue.ee
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Linna uudised
Selle aasta kolmas beebiball!
12. juunil toimus 2009. aasta kolmas beebiball, kus pidulikule sünnitunnistuse kätteandmisele oli kutsutud 15 peret.

Saue Sõna
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Tähelepanu!
22.06.–14.08. töötab Saue lasteaias Midrimaa kaks
suverühma. Rühmad on avatud kl 7.30–18.00.
Suviste valverühmadena töötavad D-4 Päiksekiirte ja D-3
Pokude rühm. Suverühma võetakse eelnevalt registreeritud
Saue lasteaia lapsi. Lisainformatsiooni saab lasteaia telefonil 659 6526.
Lasteaed Midrimaa

Saue Gümnaasiumi lõpuaktus
toimub laupäeval, 20. juunil kell 14.00.

Koolitoetuse avaldusi saab
esitada 30. septembrini

Vasakult: Gregor Lilienberg, Moreino Allik, Kert Räni; Teele Siren; Eva-Laura Leppik; Kert Kõlli; Rasmus Lokk.

Vastavalt Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008 määrusele nr
44 „Saue linna lastetoetuste maksmise kord“ maksab Saue
Linnavalitsus Saue linnas elukoha registreerinud õpilaste vanematele koolilaste toetust 2009./2010. õppeaastal kooliskäivate laste toetamiseks.
Toetuse saajateks on kõik õpilased, kelle mõlemad vanemad on registreerinud elukoha Saue linna elanike registris.
Juhul, kui üks vanematest ei ole registreeritud Saue linna
elanike registris, makstakse alates käesolevast aastast koolilaste toetust 50% kehtestatud toetuse suurusest. Toetust
makstakse ühel korral aastas ajavahemikul 1. oktoober kuni
30. november. Toetus kantakse lapsevanema poolt kirjalikus
avalduses näidatud arveldusarvele.
2009./2010. õppeaastal on koolilaste toetuse suuruseks
lapse esimesel kooliaastal — 1000 krooni ja järgmistel kooliaastatel (2. klass–12. klass/kutseõppeasutuse viimane kursus) — 500 krooni.
Avalduse blanketid on saadaval Saue Gümnaasiumi kantseleis, Saue Linnavalitsuses ja Saue linna koduleheküljel
www.saue.ee/sotsiaalhoolekanne-avalduste blanketid — koolitoetuse taotluse blankett/. Uusi avaldusi võetakse linnavalitsuses vastu kuni 30. septembrini 2009.
NB!
Lapsevanemad, kes esitasid koolilaste toetuse avalduse
2005.–2008. aastal ja kelle lapsed käivad endiselt samas
koolis ning arveldusarve numbrid ei ole muutunud, uut avaldust toetuse saamiseks esitama ei pea.
Lapsevanemad, kelle lapsed lõpetasid 2009. aastal põhikooli ning kelle lapsed asuvad alates 1. septembrist õppima
kutsekeskharidust andvatesse õppeasutustesse, peavad esitama linnavalitsusele lapse koolitõendi.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Info tel 679 0174

Esimesed juhiload
Taas on Saue Gümnaasiumist suvevaheajale vastu
läinud õpilased, kel taskus oma esimesed juhiload —
jalgratturi juhiload.

Ville Martin; Carola Kaarna; Evaliine Kask; Arina Lõssanova; Raiko Vimb; Tekla Kuusk; Nora Berg.

27. juunil saab tasuta ära anda
elektroonikajäätmeid ja vanarehve
27. juunil 2009 korraldab Saue Linnavalitsus koostöös MTÜ-ga Eesti Elektroonikaromu ja Nordline Baltic OÜ-ga 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 telekomi-seadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
• tarbeelektroonikaseadmed (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! Elektri- ja elektroonikajäätmete libakogujail palume kogumist mitte segada ning intsidentide vältimiseks koju jääda! 

Juba novembrist 2008 võtsid paljud õpilased vabatahtlikult
lisaks koolitundidele ja huviringidele ühe lisatunni nädalas
ja selleks oli liiklustund. Vahe mõne ainetunniga oli selles, et
hindeid sai endale panna ise ja päevikusse ega tunnistusele
need ei läinud. Õppeprotsess ei olnud kerge, sest selgeks
tuli saada kõik vajalik — kuidas tänaval ohutult ja õigesti jalgrattaga liigelda. Me kõik teame, et jalgrattur juhindub Liikluseeskirjast ja Liiklusseadusest, mis on mahukad dokumendid
ja ühele 10-aastasele vägagi rasked oma nüanssidega. Nii
tuligi ära õppida hulgaliselt liiklusmärke, teekattemärgistusi,
parema käe reegel, paiknemine, vasak- ja tagasipööre, ohutus ja käitumine liikluses — nii asulas, erinevatel ristmikel,
väljaspool asulat, õuealal jne. Pika seitsme kuu jooksul sai
aga kõik vajalik läbi võetud.
Et tund oli vabatahtlik, siis oli ka neid, kes algul uudistamas käisid ja seejärel leidsid, et neile seda vaja ei ole. Kevadel teadmistekontrollis — eksamil — oli aga selgelt näha, kes
kui palju ja mida oskas. Eksamil võisid osaleda loomulikult
kõik õpilased vanuses 10–15 eluaastat.
Jalgratturi juhiluba ei ole pelgalt paber, vaid dokument selle kohta, et laps on omandanud põhitõed ohutust liiklemisest
jalgrattaga. Samuti annab juhiluba lapsele seadusliku õiguse
iseseisvalt jalgrattaga liigelda. Suur osa liiklusõnnetusi juhtub
just meie lastega, kuivõrd neil puudub oskus ohutult liigelda,
sest nad ei tea, kus ja kuidas nad tohivad liigelda. Siinkohal on
oluline meie kõigi ühine panus laste liiklusteadlikkuse tõstmisel ja seda juba väikelapse east alates.
Suur tänu lastele selle suure töö eest ja lapsevanematele, kes toetasid oma lapsi kogu õppeperioodi vältel!
Leena Pukk
Lääne-Harju politseiosakonna noorsooteenistuse juht
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Võidupüha
Kaitseliidu Saue kompaniis
teenivad kõige paremad

Harju XIV Maakaitsepäev
toimub 23. juunil
Loksa linnas

Kaitseliidu Saue kompanii sai tänavu 19-aastaseks, kompanii taasloodi 1990. aasta 10. mail kümne tubli mehe poolt. Tänaseks on
Saue kompaniis juba 242 liiget ning arvukalt uusi soovijaid.
Gerli Ramler
„Kompanii esimene pealik oli
kapten Lo Ostumaa, kes tänaseks on reservis. Alguses asusime tsiviilkaitsestaabis Kütise tänaval,“ meenutab 1995.
aastast kompanii pealik olnud
nooremleitnant Jüri Pääsuke.
„Kui algas erastamine, sai
meie malevkond endale uueks
hooneks kunagi sidepolitseile
antud vana sidekontori.“
Kaitseliidu Harju maleva
Keila malevkonna Saue kompanii noorim liige on 15-aastane ning vanim 87-aastane Viktor Peri Hüürust, kes muide on
igal kell valmis jalgrattal kohale sõitma, kui mingi olukord
nõuab. Aktiivseid liikmeid on
Pääsukese sõnul 140 meest,
kes samuti on valmis kohe iga
hetk välja tulema.
„Samas on ligi 170 inimest
sellised „surnud hinged“, kes
„tiksuvad“ nimekirjas ega tee
suurt midagi. Näiteks on nad
välja jäänud valvest, mida oma
majas 24h teostame — valves
olev mees ei tohi ruumist lahkuda, vaid peab olema kogu
aeg side teel kättesaadav, et
teaksime, kui midagi kusagil
juhtub ja on abijõude vaja,“
ütleb ta. „Hädaolukorras saame
kolme tunniga sada meest kokku — oleme seda proovinud
ja katsetanud. Aprillirahutuste
ajal näiteks oli 127 meie kompanii meest kohe olemas.“
Tegelikult käibki Kaitseliidus aktiivne tegevus pidevalt.

Malevas kinnitatakse aastaplaan, millest peavad kompaniid osa võtma, lisaks omad
üritused. „Üritusi on rohkem,
kui suudame osa võtta,“ ütleb
Pääsuke. „Keskmiselt on tavakaitseliitlased iga kuu üks nädalavahetus kinni, aktiivsemad
liikmed on igal kuul vähemalt
kaks nädalavahetust kinni.“
Lisaks on Saue kompaniil
väga hea koostöö Saue linna
ja vallaga ning Kaitseliit on
alati suurematel üritustel abiks
korda tagamas. Võidupäeval
tuuakse tuli, aidatakse noorteüritustel ning tehakse näitlikke
demonstratsioone. Suurepärane
läbisaamine on ka Naiskodukaitsega, kes peavad oma koosolekuid Saue kompanii majas.
Kaitseliidu Saue kompaniis on
naisi momendil kaheksa.
Tase tõuseb iga aastaga
Pääsukese sõnul tulevad paljud noored Kaitseliidu elu
huvi pärast proovima. Selleks
peab andma sooviavalduse
ja tervisetõendi ning inimese
kohta tehakse taustauuring
politsei abiga. Tulevane kaitseliitlane peaks arvestama, et
liitu astumine tähendab vähemalt kaks korda kuus staabis
informatsiooni saamas käimist, aktiivsuse ja tõsise huvi
ülesnäitamist.
Nagu igal eestlasel, on
ka kaitseliitlastel peas Eesti
hümn. Kindlalt on määratletud
kodukord ja karistused. Tänaseks on Saue kompanii välja

VABADUSSÕJA VÕIDUSAMBA AVATSEREMOONIA
22. juunil 2009 Vabaduse platsil
22.00 Rahvas on oodatud Vabaduse platsile. Videoekraanil näidatakse kaadreid Vabadussõjast. Monumendi juures seisab
auvahtkond.
23.00 Avatseremoonia algus. Vabariigi Presidendi kõne, samba pühitsemine. Urmas Sisaski oratooriumi “Pro Patria” ettekanne.
Võidutulede ühendamine. Pärgade asetamine monumendi jalamile.
00.00 Samba avamine. Vabariigi President saadab võidutule teele Võidupüha paraadi toimumiskohta Jõgevale.
00.20 Tseremoonia lõpp. Soovijail võimalik asetada lilli samba jalamile.

Kutse Vabadussõja
ausamba avatseremooniale

Avatseremoonial kantakse ette Urmas Sisaski oratoorium Pro Patria, teksti autor Jaan Lõo (1872–1939). Solistid metsosopran Merle Silmato (Soome rahvusooper) ja bariton Jassi Zahharov (Rahvusooper Estonia). Ühendkooris osalevad Estonia
Seltsi segakoor, kammerkoor A.LeCoq, Pärnu kammerkoor, Vanalinna segakoor ja Revalia kammermeeskoor. Eesti Kaitseväe
orkestrit juhatab dirigent kolonelleitnant Peeter Saan.

Head kaasmaalased, armsad sõbrad,
kolleegid ja toetajad!

Osad:
I Praeludium – Esimesed eestlased asuvad Läänemere kallastele, harivad üles põllud, ehitavad üles kodud. Nad on hüvad
sõjamehed, võites oma kodude ohustajaid.
II Pastorale – Pärast võitlust ootab kodu. Koht, mis annab jõudu ja teeb mehed võitmatuks.
III Eroica – Võitlused – Bravalla, Ümera ja Riia all. Möödunud on sada aastat. Eestlased tõotavad vabaduse tagasi võita Jüriööl.
IV Requiem aeternam – Mäel kasvavad kased, mille all puhkavad viimast und kodumaa kaitsjad.
V Jubilatum – Pöördumine tänapäeva. Kutse esivanematele tulla koju hingedepäeval – nende auks süütame tuled. Kui iial peaks
Eestit ähvardama oht, olgu ka muistsed sõdalased oma maa eest uuesti väljas.
I osa Praeludium kordus.

Vabadussõja võidusamba autoritel on rõõm
kutsuda Teid 22. juuni õhtul Vabaduse väljakule,
et saada osa ning olla tunnistajateks
ajaloolisele sündmusele.

Kogunemine alates kl 22.00, avatseremoonia algab kl 23.00
Ligi 90 aastat kestnud püüdlused tasuda auvõlg oma esivanemate ees on teoks saamas. Olgem sel hetkel kõik koos, sest
siit edasi läheb ühine tee tulevikku.
Rainer Sternfeld, Andri Laidre, Kadri Kiho, Anto Savi

visanud kaks meest ja seda alkoholi liigtarbimise põhjusel.
„Meil pole rühma- ja jaopealikke, kes ütleks „ei viitsi“. Kord on hea ning noored,
gümnaasiumist tulnud poisid
on väga tublid, kuigi teadmatusest saavad just nemad ju alguses kõige enam valu ja vaeva,“
jutustab Pääsuke. „Koolilastele on meil konkreetselt paika
pandud: number üks on kool,
number kaks on kodu ja alles
kolmandana tuleb Kaitseliit.
Ja kõik meie Kaitseliidu noored, kes sõjaväkke on läinud,
on saanud seersantideks. Meie
baas on lihtsalt nii tugev.“
Kaitseliidus õpitakse põhiliselt jalaväetaktikat — liikumine maastikul, käemärgid,
topograafia, laskmine, moondamine jne. „Kõik võivad
mõelda, et oleme hästi koolitatud, kuid kordamine on tarkuse ema,“ toonitab kompanii
pealik. „Oleme õppinud erine-
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Kompanii pealik nooremleitnant Jüri Pääsuke.
vad lahingmudeleid — USA,
Inglise, Eesti ja Soome varianti. Tase on iga aastaga kõrgemaks läinud.“ 

Mis on Kaitseliit?
Kaitseliit on kaitsejõudude osa, Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi
valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale seadusega ja selle alusel pandud
ülesandeid. Kaitseliit on apoliitiline, vabatahtlik, riiklike ülesannetega seltskondlik rahva omakaitse organisatsioon. 

Võidupüha Kaitseliidus
Võidupüha algab tänavu 23. juunil maakaitsepäevaga Loksal,
kus toimuvad paraad ja demonstratsioonid (vaata kava kõrvalveerus). Seejärel tullakse kompaniisse, paremad saavad
medalid-märgid-tänukirjad ning uued kaitseliitlased annavad
vande Eesti Vabariigile. Kell 19 jagab Saue kompanii välja võidutule teistele — Saue linna, Saue valda, Harku valda, Keila
linna, Paldiskisse ja Vääna. Õhtul toimub Vabadussamba avamine, kus osalevad ka Kaitseliidu Saue kompanii mehed. 

Võidupühal, 23 juunil kell 12.00
on Saue kirikuaias mälestuskivi juures
võidupüha mälestusteenistus.
Pastor Vahur Utno

Pärgade asetamine Vabadussõjas võidelnute mälestuseks 23. juunil
Saue Vabakiriku kõrval asuva
mälestuskivi juurde kell 15.00.

Soovime kõigile
sauelastele
kaunist võidupüha ning
meeldejäävat jaanipäeva!
Saue Linnavolikogu, Saue Linnavalitsus

VABADUSSÕJAS VÕIDU SAAVUTAMISE 90. AASTAPÄEVALE
PÜHENDATUD HARJU XIV MAAKAITSEPÄEV LOKSAL 23. juunil 2009.
9.30 Kaitseliidu Harju Maleva Noorkotkaste ja Kose malevkonna lippude pühitsemine ja annetamine Loksa
kirikus. Pärgade asetamine Eesti vabaduse eest langenute mälestuseks Loksa kirikuaias asuva mälestuskivi jalamile.
11.20 Politseiorkestri, trummarite, kaitseliitlaste ja noorkotkaste pidulik jalutuskäik. (Loksa kirik — Loksa
linnaplats)
OPERATIIV- JA KAITSEJÕUDUDE PIDULIK RIVISTUS, PARAAD
JA DEMONSTRATSIOONESINEMISED
12.00 Harjumaa operatiiv- ja kaitsejõudude pidulik rivistus
ja paraad. (Loksa linnaplats.)
12.30 Maakaitsepäeva avamine. Politseiorkestri kontsert.
12.30 Tutvumine operatiiv- ja kaitsejõudude näitustega.
Värvikuulide lasketiir. (Valgejõe orus.)
12.45 Võidupühale pühendatud aastajooks — 2009 meetrit — kõigile. Auhinnad saavad parim mees, naine,
poiss, tüdruk ja võistkond (4 liiget). Registreerimine
alates kl 12.35 stardis.
13.00 Teenistuskoera esitlus. Piirivalve veebel Sven Savioja
koos teenistuskoeraga Clipper.
13.10 Veeshow. Osaleb BRONTO. Põhja-Eesti Päästekeskus,
Loksa ja Kolga komandod.
13.20 Aastajooksu võitjate autasustamine. (Lava ees.)
Järgnevate demonstratsioonesinemiste jälgimiseks
on publikul soovitav liikuda üle Männi t purde Valgejõe luha kaldale!
13.45 Langevarjurite demonstratsioonhüpped. (Maandumine staadionile) Tallinna Maleva Kalevi Malevkonna
Langevarjurühm.
14.05 Pantvangi vabastamine. Osaleb helikopter Agusta.
(Luhal.) Põhja Politseiprefektuuri Korrakaitseosakonna kiirreageerimisteenistus, Piirivalve Lennusalk.
14.25 Rünnak kolonnile. Osaleb soomuk PASI ja helikopter
Robinson. (Luhal.) Kaitseliidu Harju Malev, Scoutspataljon, Lennubaas.
14.50 Viimane sõjasuvi. Osaleb tank T-34. (Luhal.) Ajalooklubi FRONT LINE, Eesti Vabadusvõitluse Muuseum
Lagedil, Kaitseväe Logistikakeskus. (Luhal.)
15.30 Võidutule üleandmise tseremoonia. (Loksa linnaplatsil.)
Kogupereüritusena tähistatakse võidupüha 1996. aastast,
kuigi idee sellise isamaalise ürituse korraldamiseks tekkis
paar aastat varem ning päris esimene sellesisuline päev toimus 1995. aastal Rae vallas. Idee on kantud vajadusest väärtustada noortes isamaalist kodanikukasvatust, populariseerida maakonnas militaarse ja eriteenistusliku hariduse ning
elukutse omandamist. Ühtlasi kannab võidupüha tähistamine
tahet ja vajadust austada kõiki neid, kes andsid Vabadussõjas
oma elu. Tänu neile on meil oma maa, oma kultuur ja ajalugu,
mida mäletada ning mille pinnalt edasi minna.
Allikas: loksa.ee
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Koostöös peitub jõud!

Varsti on käes jaanipäev ja suvepuhkuste aeg. Kuid enne, kui meie väikelinn suvevaikusesse mattub
ning inimesed linnast välja puhkama lähevad, soovib Saue lasteaed Midrimaa tänada abivalmis ja
ettevõtlikke lapsevanemaid!

Anne Teetamm

Midrimaa juhataja
Alustaksin meie kevadpeost,
mis tänu heale koostööle
lapsevanematega väga hästi
õnnestus. Kui tantsu- ja laulupidu vaheldub üle aasta
spordipeoga, siis koogilaat
toimub traditsiooniliselt igal
aastal. Aeg on praegu keerulisem kui kunagi varem ja igati
tuleb kokku hoida, aga meie

koogilaadal seda tunda ei olnud. Saadud tulu oli eelmiste
aastatega võrreldes suurim,
heategevuslik tulu oli 17 466
krooni! Eelmise aastaga võrreldes on see peaaegu kaks
ja pool tuhat krooni rohkem.
Nagu igal aastal, oli ka seekord kookide valik rikkalik
ja koogisööjatest oli pikk järjekord. Suur-suur tänu teile,
head küpsetajad ja koogisööjad! Seekord tegi hoolekogu

ettepaneku osta saadud raha
eest rattahoidikuid.
Laupäeval, pärast kevadpidu oli aga lasteaia õues taas
tegutsevaid vanemaid liikvel.
Nimelt pani hoolekogu liige
Mati Riimaa ette, et teeme
korda liivakasti servad. Selline algatus lastevanemate
poolt on tõeliselt austust ja
tunnustust vääriv. Perekond
Riimaaga olid liitunud veel
perekond Laul, Reisberg, Tel-

liskivi, Soone, Karm ja Härm.
Tööks vaja minev tehnika,
saed-kirved, naelad jne, oli
omalt poolt kaasa võetud. Ilm
oli kaunis ja tehti ära suur töö.
Liivakastid said uued puidust
servad, uuesti pandi liivakastide ümber plaadid. Emad kärutasid kastidesse puhta liiva.
Sellega lastevanemate heateod ei piirdunud. 1. juunil oli
taas meeldiv üllatus: Muumipere lastevanemad etendasid

Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi Midrimaal

oma rühma lastele muinasjutu „Lumivalgeke ja seitse
pöialpoissi.“ Pärast edukat
esietendust oma lastele olid
Muumipere vanemad nõus
esitama etendust ka teistele
lasteaia lastele ja õpetajatele.
Vaatajaid oli nii palju, et meie
saal jäi kitsaks. Aitäh Muumipere lastevanematele!
Täname ka PR Firmareklaami, kes lisaks ilusale
logo ja valgustusega lasteaia

nimesildile valmistas toreda
plakati, millega lasteaed sai
uhkelt Saue Folgi rongkäigus
marssida.
Sellised meeldivad üllatused valmistavad tõelist rõõmu!
Täname oma lastevanemaid
meeldiva koostöö ja abi eest.
Suur-suur tänu! Üks heategu
päevas, siis ei ole asjatult elatud päev. Palju ilusaid suuri ja
väikseid heategusid kõigile!
Ja ilusat suve! 

Sportlik kevad Midrimaal
Lasteaialastele algasid sportlikud üritused juba aprillikuu viimastel päevadel. Alustasime spordipäevadega, mille raames
võistlesid lapsed kaugushüppes, kiirus- ja vastupidavusjooksus, täpsus- ja kaugvisetes. Sõimeealised lapsed võistlesid
liivakoti täpsusvisetes, 60 m kiirusjooksus ning läbisid 10
elemendist koosneva takistusraja. Igal aastal lisandub mõni
uus ja põnev ala. Sellel aastal hüppasid lapsed hüppepalliga
50 m aja peale. Jalgratastega võisteldi vigursõidus ning 170
m kiirussõidus. Spordipäevade lõppedes andsime paremaid
tulemusi näidanud lastele medalid. Lisaks said kõik lapsed
diplomid ja kommi. Käidi matkamas terviserajal, kus viidi
läbi võistlusi ning sportlikke mänge. Nooremad lapsed matkasid lasteaia ümbruse matkarajal, kus ületasid teele jäävaid looduslikke takistusi. Vanema rühma lastega võtsime
ette põneva jalgrattamatka, mis meeldis lastele väga.
Maikuus esinesid võimlemistrenni tüdrukud oma sõpradele ja lastevanematele toredate võimlemiskavadega. Toimusid ka ujumistunnid koolimaja ujulas, need jätkuvad ka
juunikuus. Selle eest suur tänu ujula kollektiivile!
Sportlik kevad on lõppenud ja ees ootab suvi. Soovime
kõikidele lastele ja lastevanematele sportlikku suve ning —
kohtumiseni sügisel!
„Midrimaa” võimlemisõpetajad
Ly-Miett Lõoke ja Terje Toomingas

Kaia Välling

Saue lasteaia
Muumipere rühma õpetaja
Ühel juunikuu õhtul etendus
Saue lasteaias kõikidele teada-tuntud muinasjutt Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi.
Kogu ettevõtmises ei
olekski midagi ebatavalist,
sest erinevaid näidendeid
tuuakse Midrimaal lavale
igal aastal mitu tükki ning
tegijateks on olnud nii väi-

kesed kui ka suured midrimaalased, seekord olid aga
näitlejateks Muumipere rühma laste emad-isad. Asja tegi
põnevamaks tõsiasi, et kogu
näidendi ettevalmistust oli
laste eest salajas hoitud ja
nii said nad õppeaasta lõpuks
vahva üllatuse osalisteks.
Kui tavaliselt annavad lapsed
oma lasteaia-aasta kokkuvõtteks vanematele kontserdi
või mõne etenduse, siis sel
korral said Muumipere rüh-

ma lapsed ise kingituseks
etenduse oma vanematelt.
Ja teatrielamus oli suurepärane — lapsed olid keeletud
ja täiskasvanud sügavalt liigutatud. Sellist mängulusti ja
pühendumust ei kohta üleliia
sageli. Kui lapsed esimesest
ehmatusest üle olid saanud,
muutis suur äratundmisrõõm
nende näod naeruseks, ning
seda uhkust, mida etenduse
lõppedes oma ema või isa
etteastest tunti, oli kogu las-

teaed täis. Ei ole see ju tavapärane, et sinu oma ema on
nagu päris kuninganna või
isast on saanud prints tulihobusel. Etendus sai nii vahva,
et oleks väärinud näitamist
kindlasti ka suurema publiku ees, kuid paraku pidime
leppima vaid ühe lisaetendusega, mida juba kogu Midrimaa pere nautida sai.
Aitäh teile, head emadisad, sellise vahva elamuse
eest! 
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Noored
VII Visioon läks korda!

Piirkondlik noorsootöö õitseb

VII Rahvusvaheline Noorte Jazz-improvisatsiooni festival Visioon
toimus 4.–6. juunini 2009 Sauel ja Tallinnas. Festival Visioon oli
tänavu keskendunud Hispaania muusikale.
Kristiina Liivik
Projektijuht

Esinema oli palutud noor andeks flamenco-kitarrist José
Torres koos vioolamängija
Jasio Velascoga. Koostöös
Hispaania Saatkonnaga Eestis
korraldati teatris NO99 Hispaania Päev, mis oli täidetud
flamenco-muusikaga,
uute
ideede ja noorte muusikute
„jammimisega“.
Hispaania muusikat mängitakse Eestis vähe, kuid leidub
ka erandeid. Eriliseks elamuseks osutus ansambel F1
Guitars esinemine koos tantsija Maria Räägu ja Amargo
Tantsustuudioga. Uudisena
kõlasid erilise energiaga laetud Peep Ojaveski teosed teatri
NO99 jazziklubis.
Eriliseks auks ja üllatuseks
oli Riia All Starsi, Läti parimate muusikute esinemine Sauel
restoranis Loft Lounge, www.
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6. juunil kogunesid Lääne-Harjumaa noortekeskuste noored
Kloogaranna noortelaagrisse tähistamaks üheskoos piirkondlikku noortepäeva.
Sündmuse peakorraldajaks oli sedapuhku Saue Noortekeskus, kaasatud olid ka Saku, Kiisa, Kernu, Nissi ja Rae
noortekeskused.
Päeva jooksul jõudsid noored tegelda fotojahi, geopeituse, viltimise, seiklemise, tänavakorvpalli, tänavakunsti, diskoritöö ja palju muuga.
Kokkutulnud noorsootöötajatele oli päeva alguses loeng
uuest töölepinguseadusest ja tööohutusest oma töös noortega, eriti, mis puudutab noorte töömalevat.
Trotsides vihmast ilma oli kokkuvõttes tegemist väga toreda ja erinevaid noori ühendava päevaga, mida kõik osalejad
täiel rinnal nautisid.
Kristi Kruus
noortejuht

Lustakamad loomapildid
Saue Muusikakooli jazzbänd esinemas 5. juunil Tammsaare pargis Tallinnas.
loftlounge.eu. Noorte bändide
esinemisi võis kuulata Tallinnas Tammsaare Pargis, Raekoja Platsil ja restoranis Loft
Lounge Sauel.
Festival Visioon kannab
endas igal aastal palju loovust
ja uudislikkust, mis on elav
ja muutuv, avaldudes noorte
muusikute ideede ja professionaalide küpsuse koostöös.

Täname kõiki toetajaid,
ilma kelleta poleks festival
võimalikuks saanud:
Saue linn, Saue Muusikakool, Kultuurkapital, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti
Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium,
Hispaania Saatkond, Eesti
Rahvusringhääling, Vanalinnapäevad, Loft Lounge, Eesti

Mari Raak tantsuhoos,
koos F1Guitars’idega
5. juunil NO99-s.
Jazzliit, Hotell Schlössle, Hotell Salzburg, Teater NO99.
Samuti au ja kiitus kõigile tublidele abilistele, korraldajatele
ja vabatahtlikele.
Infot esinejate kohta saab
lugeda: www.noortejazz.ee. 

Aprillikuus toimus — naljakuu puhul! — naljakate lemmikloomafotode võistlus, mille 10 paremat pilti avaldame tänases
Saue Sõnas. Võidupilte valisid Saue lasteaia Midrimaa kasvandikud.
Laste poolt hinnatud naljakate koduloomade 10 paremat
pilti:

Tessa jõuluavana käest
kinki nurumas.

Ronja lillepotis.

Saue Huvikeskuse noorte suvi algas
Kloogaranna Noortelaagris
Virve Laan

Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Järelkaja
Suvelaagrisse sõitsime esmaspäeval, 8. juunil. Ilmajaam lubas terveks nädalaks
aina vihma ja jahedat ilma,
aga läks teisiti. Tõsist vihma sadas vaid siis, kui kogu
laagriseltskond Lohusalu SPA
basseinides pärast pikka jalgsimatka lõbusalt aega veetis.
Kui veemõnud nauditud, oli
ka sadu läbi ja buss viis meid
tagasi laagrisse.
Laagrielu oli tihedalt erinevate tegevustega sisustatud.
Kolmel päeval mängiti mõttemänge — rendžut ja gomokut.
Toimus turniir nii poistele kui
ka tüdrukutele ja simultaan
õpetaja Ants Soosõrvaga. Ujumise teatevõistlust SPA-s ja
orienteerumisvõistlust korraldas õpetaja Terje Toomingas.
Algajad õppisid ära kaardilugemise ja paremaid orienteerujaid autasustati tennisereketitega.
Õhtuid sisustasid sportlikud
liikumismängud, mida korraldas õpetaja Hellen Floren.
Mängud olid lõbusad ja osalejaid ei heidutanud ei sääsed
ega õhtune udu.
Esimesel õhtul toimus meil
fotosessioon. Kohale sõitis
kutseline fotograaf Maret

Piltide autor: Maret Maasalu

Maasalu, kellel olid kaasas
kõik vahendid mänguks, mille
käigus kehastuti ümber valitud
teemade järgi. Pildistamiseks
ettevalmistamine toimus suure õhinaga ja piltidel poseeriti
ilmse rahuloluga, mida on ka
fotodelt näha.
Teisipäeva
hilisõhtuks
korraldasid vanemad lapsed

noorematele ööhäire ja kolmapäeval toimus ülelaagriline
diskoõhtu.
Esimesel päeval toimusid maakunsti tutvustavad
üritused. Lapsed valmistasid
looduslikust materjalist maastikku kujundavaid taieseid nii
rannale kui ka laagri metsatukka. Osavõtjad oli innukad,

kõigil päevadel võeti kunstitegemist tõsiselt ja mõned
ideed olid üllatavalt huvitavad. Järgmistel päevadel õppisime männipuid joonistama,
looduspargi maketti tegema,
kivikestele maalides putukaid, linde ja loomi kujundama õpetajate Made Kaarese
ja Virve Laane juhendamisel.
Rassimist jätkus ka viimasel
hommikupoolikul rannas liivalosside ehitamisel. Kahjuks
oli merevesi liiga jahe ja kuigi
uljamad meist oleks ka külma
suplusega leppinud, jäi meres
ujumine seekord ära.
Laagripäevad
lõppesid
„ajalootunniga” nagu ütles
giid Peep Raun, kes meile
kahe tunni vältel Keila-Joa
mõisakompleksi, hüdroelektrijaama ja parki tutvustas.
Lapsed kuulasid huviga ja
said ka vastused kerkinud
küsimustele. Nii viisakaid ja
hästikasvatatud lapsi pole ma
ammu näinud! — kõlasid giidi
viimased sõnad kiituseks meie
laagri lastele. Suvelaager kestis 11. juunini.
Suvelaagri ja ekskursiooni
Keila-Joale korraldas Sirje Luberg, kes kõigi ürituste õnnestumisele igati kaasa aitas.
Lõpetuseks jääb soovida
ilusat suve ja head koolivaheaega kõigile osalenutele.
Ootame teid sügisel taas
meie ringides kaasa lööma! 

Ka kassid peavad
hambaid pesema?

Kass rotiga tutvumas.

Murka külmkapis.

Murka ahjus.

Tessa — ei tea, kas kohvi ka
serveeritakse?

Kõik on kontrolli all!

Kassi ei sega miski!

Kiisu kalaga
mängimas.
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Varia
Päevakeskuse ringid läksid suvepuhkusele
Saue Gümnaasiumi saalis toimus 10. juunil traditsiooniline Saue
Päevakeskuse ringide tegevushooaja lõpupidu.
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Saue Male-Kabeklubi
tegevusest 2009. I poolaastal
• 26. jaanuaril k.a lõpetati eelmise aasta detsembrikuul
alustatud Saue linna 2008. a meistrivõistlused tavamales (ajakontrolliga kummalegi mängijale 1 tund 15 min).
Võistlused oli pingelised ja väga tasavägised, nii kogusid
kolm võistlejat võrdse arvu punkte, nimelt 7 punkti 9
mängust, jagades 1.–3. kohta. Koefitsientide alusel
kuulus esikoht Jüri Nõmmsalule, teine koht Leo Tohverile ja kolmas koht Uldis Feldmanisele, teised võistlejad
kogusid punkte vähem.
• Ajavahemikul 30.03–08.04.2009. a viidi läbi Saue linna
2009. a meistrivõistlused kiirmales (ajakontrolliga 15
minutit kummalegi mängijale). Mängud olid väga võitluslikud. 100%-lise eduga kindlustas endale esikoha Martin Velling, kes võitis kõik vastased, saades 9 punkti
9-st partiist. Seejuures käis tugev heitlus 2.–4. kohale,
kus kolm võistlejat said võrdse tulemuse 6 punkti, kuid
koefitsientide kohaselt läks teine koht Karel Uuritsale,
kolmas koht Raivo Viidule ja neljas koht Leo Tohverile,
ülejäänud võistlejad said punkte vähem.

Päevakeskus tänas ringijuhte tehtud töö eest ja avaldas
lootust koostöö jätkamise suhtes. Ringijuhid Aime Kaasik,
Elena Kalbus, Endel Piirsoo,
Harald-Johannes Matvei, Tiiu
Kuuskme, Enla Odamus, Helmi Aulik, Viive Ehrberg ja Eve
Ello said kingituseks käsitsi
valmistatud kingitused, milleks olid vilditud seebid.
Tänu avaldati ka endisele
soome keele juhendajale Silvia Mägile, ja terviseloengute
lektorile Silvi Mändile. Suurepäraste võileivatortide tegemise eest läksid tänusõnad
Asta-Leale ja Lindale.

Peojuhiks oli Aime Kaasik
ja pilli mängis Konstantin.
Esinesid rahvatantsurühm Vokiratas, seeniortantsijate rühm
Senjoriitad, laulis ansambel
Rukkilill.
Vilditud seebid valmistasid psüühiliste erivajadustega
kliendid Merle Nukke juhendamisel ja tänukaardid tegi
kunstnik Ruth Alev.
Ilus punkt
Päevakeskus korraldas 10.
juunil uue üritusena kõikide
Päevakeskuses
tegutsevate
ringide ühise peo, mis pani
aasta tegevusele ilusa punkti.

Saue Päevakeskus

Õhtu läbiviijaks oli juba oma
tuntud lauluoskusega seeniortantsu juhendaja Aime Kaasik. Värskendavalt mõjusid
seeniortantsijad oma kaunite
kostüümide ja ilusate tantsunumbritega. Aime põimis
meid kõiki ühtseks tantsuseltskonnaks ja tants ei tahtnud
kuidagi lõppeda. Saime kõik
rohkem tuttavamaks ja oli tunda õlg-õla tunnet, mis praegusel ajal teadagi on väga vajalik.
Perenaise Tiina eestvõtul oli
valmistatud kaunis kohvilaud
hea ja paremaga. Mõned meie
eakaaslastest suhtuvad kriitiliselt meie tegevusse ega taha

kuidagi kodust välja tulla. Igas
Saue Sõnas ilmub Päevakeskuse tööplaan. Leidke endale
sobiv üritus ja olete oodatud!
Ise tehtud — hästi tehtud.
Õhtu lõpetas positiivse sõnumiga igal ajal ja igal pool kaasa lööv aktiivne Armand. Kõik
ringid töötavad paremini kui
kunagi varem. Toimuvad huvitavad loengud, ekskursioonid, isegi suvel ei vaibu ühised üritused. Selleks soovime
Liivile ja Tiinale palju jõudu ja
kogugu suvel energiat, et uuel
hooajal koos alustada.
Vokiratta liikmete nimel
Aino Mänd. 

• 25.06–30.06.09 toimub reisihuviliste korraldatud reis
Ungarisse

XXV Laulupeo tuli süttib
Sauel „Puhkpillipäeval“

• 26.06. kell 19.00 muusikahuvilistel võimalus kuulata
Rein Rannapi klaverikontserti „Klaverikuld” Keila kirikus;
pileti hind 100.-, pileteid saab päevakeskusest tellida kuni
22.06.09.

Reedel, 3. juulil 2009 kell 19.30 kutsub Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester kõiki sauelasi ja sõpru osalema
Harjumaa puhkpilliorkestrite peol „Harjumaa Puhkpillipäev“.

• 02.07.09. kell 10.00 päevakeskuses: keha sisemise rasvasisalduse mõõtmine, terviseprobleemide alane informatsioon ja konsultatsioonid pr Jana Mee’lt

Pidu saab alguse Saue Keskuse väljakul, kus esineb atraktiivse kavaga Soome Kaitseväe Ajateenijate Orkester. Pärast
esinemist liigub rongkäik Saue Jaanituleplatsile. Oodatakse
esinema üle 10 orkestri ja 200 puhkpillimängija kõikjalt
Harjumaalt ja ka sõpru välisriikidest.
Kõlavad orkestrite etteasted ja lõpetuseks ühislood XXV
Laulupeo repertuaarist. Dirigeerivad laulupeo üldjuhid.
Harjumaa Puhkpillipäeva motoks on: „Mõte saab Teoks!“.
Hüüdlausel on kaks tähendust: esimene seostub puhkpillimängijate kokkusaamise mõttega, aga teine hoopis Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri sümboli, TEOGA.

• 14.07.–15.07.09 Reis Peipsi põhjarannikule.
NB! On jäänud üksikud kohad! Reisi eest tasumine: 750.krooni hiljemalt 30.06.09. Info päevakeskuses telefonil
659 5070.
• 18.08.–19.08.09 reisihuvilised ja seltsing Tammetõru
korraldavad reisi Hiiumaale.
18.08 Soera talumuuseum, Kärdla, Ristimägi, Reigi kirik,
Ristna looduskeskus, Kõpu tuletorn. Lõuna Soera talumuuseumis. Ööbimine Kõpu koolis.
19.08 Vanajõe org, Orjaku matkarada, Sääre tirp, Kaarel
Voitki iluaed, Vaemla villavabrik, Käina Päevakeskus, Suuremõisa loss. Lõuna Veltsi tallis.
Reisi marsruudis võib tulla muudatusi Täpsem info Saue
Päevakeskuses telefonil 659 5070. Reisijuht Jaan Maasingu välisreiside kavaga on võimalik tutvuda päevakeskuses.

Ürituse kava:
16.30 Puhkpilliorkestriti proov Lauluväljakul.
17.30 II kontserdi läbimäng Lauluväljakul.
19.30 Soome Kaitseväe Ajateenijate Orkestri etteaste
Saue Keskuse pargis ja rongkäik Saue Jaanituleplatsile.
20.00 XXV Laulupeo tule süütamine, kontserdid Saue
Jaanitule platsil.

PALJU ÕNNE!
TÕNIS-JAAK GEORGIN 91
ADDA PARIK 90
ELISABETH LÕPP 89
SALME VIISITAMM 87
LAINE VEIBER 86
SENTA KALM 85
ERNA LÄTT 82
VILMA TAMBUR 82
HARRI RANDLA 81
SILVIA LIIRA 80
KAARIN VASSILKOVA 75

HELGI-REET MÄGEDI 75
HELVE-VIIVIA NEUHAUS 75
GUIDO MILLI 75
LAUR PINSEL 75
ERGO REINTAM 75
ELVIIRA VEERE 75
MARIA ŽUKOVA 75
ARVO AARISTE 70
VAIKE MURD 70
VIKTOR STOKGOLM 70

Esinevad orkestrid Sauelt, Koselt, Viimsist, Nissist, Keilast,
Tabasalust, Sakust, Kuusalust, Raest, lisaks ka Belgiast ja
Soomest.
Lõpetuseks: XXV Laulupeo puhkpilliorkestrite ühendlood: popurrii Uno Naissoo lauludest (seade Naisso/Põdra),
„Puhkus Viljandis“ (Ü. Raudmäe, L. Normet), „Siverhaus“ Ed.
Tamm.
Ürituse korraldab Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester
Registreerumine ja info www.hnpo.ee/festival
Toetavad: Saue linn, Kultuurkapital
Sissepääs tasuta. 

• Ajavahemikul 20.–27. aprill k.a toimusid Saue linna
2009. a meistrivõistlused välkmales (ajakontrolliga 5
minutit kummalegi mängijale), mängiti 4 ringi. Seejuures
arvesse võeti 3 parema ringi tulemused. Siin võidutses
kindlalt Enn Veskimäe, kes kogus 22,5 punkti 25 partiist, teisele kohale platseerus Raivo Viidu 19 punktiga
ja kolmanda koha sai Karel Uurits 15 punktiga, teistel
võistlejatel oli punkte vähem.
• 16. märtsil k.a toimusid Saue linna 2009. a meistrivõistlused kiirkabes, kaheringilisena (ajakontrolliga 15 minutit
kummalegi mängijale). Ülekaalukalt võitis esikoha Urmas
Väärtnõu, saades 7,5 punkti 8 mängust, teise koha sai
Riho Kilp 4,5 punktiga ja kolmanda koha Helmut Karin
3 punktiga, teised mängijad said punkte vähem.
• Ajavahemikul 11.–18. mai k.a toimusid Saue linna 2009.
a meistrivõistlused välkkabes, neljaringilisena (ajakontrolliga 5 minutit kummalegi mängijale), kusjuures arvesse läksid 3 parema ringi tulemused. Suurepärase tulemusega sai esikoha Urmas Väärtnõu, kes kogus 13,5
punkti 14 mängust, teise koha pälvis Valjo Rattasep
9,5 punktiga ja kolmanda koha Riho Kilp 8,5 punktiga,
teised kogusid punkte vähem.

Peale selle võtsid Saue Male-Kabeklubi mängijad
k.a I poolaastal aktiivselt osa alljärgnevatest klubivälistest üritustest:
• 8. jaanuaril k.a Ess ”Kalev” Firmaspordi male meistrivõistlustel said meie klubi võistlejad Jüri Nõmmsalu ja
Väino Lavonen mõlemad 4 punkti 7 mängust, tagades
koefitsientide alusel vastavalt 11. ja 18.koha ning Karel Uurits 3,5 punktiga 21. koha 41 osavõtja hulgas.
• 9.–10.jaanuaril k.a korraldatud Kalevi malekiirturniiril
“Meenutades Paul Kerest” (B grupis) kogus meie klubi
mängija Enn Veskimäe 4 punkti 7 partiist, tulles 11.
kohale. Karel Uurits tuli 3,5 punktiga 23. kohale 35
osavõtja seas.
• 24. jaanuaril k.a. said Rapla malekiirturniiril meie klubi
maletajad Raivo Viidu 5,5 punktiga (7 mängust) 6. koha
ja Karel Uurits 5 punktiga 9. koha 30 osavõtja hulgas.
• Ajavahemikul 28.02–01.03.2009. a toimusid Põlvas
Eestimaa XI talimängude raames linnade vahel võistkondlikud malefinaalvõistlused, kus võistkondade mängijate maleline tase oli võrdlemisi kõrge. Meie 5-liikmeline malevõistkond (2 meest — R. Viidu ja K. Uurits,
1 naine — K. Sildnik, 1 koolipoiss — M. Sildnik ja 1
koolitüdruk — G. Landes) jäi mainitud võistlustel suurvõistluste väheste kogemuste ja tagasihoidlike esinemistulemuste tõttu 11 võistkonna hulgas viimasele kohale.
Eelnevalt oli meie malevõistkond Elvas 17.–18.jaanuaril linnadevahelisel võistkondlikel malevõistlustel eelturniiri raames saavutatud tulemuste alusel pälvinud
õiguse mängida malefinaalvõistlustel Põlvas.
• 9. aprillil k.a Äripäeva Eesti Firmaspordi male meistrivõistlustel saavutas Karel Uurits (SEB Panga AS esindajana)
5,5 punktiga 7 mängust hinnatava 3. koha 38 osavõtja
seas.
• 11. aprillil k.a toimunud Eesti meistrivõistlustel välkmales
(mängiti 15 vooru) jäi meie klubi maletaja Raivo Viidu 5,5
punktiga 31. kohale 33 osavõtja hulgas.
• 24. mail k.a toimunud Keila linna male kiirturniiril (osavõtjaid 74) osales Saue Male-Kabeklubist 6 maletajat,
mängiti 9 vooru. Edukamad olid Martin Velling ja Valjo
Rattasep, kes kogusid mõlemad 5 punkti, tulles koefitsientide alusel vastavalt 24. ja 29. kohale, Raivo Viidu sai 4,5 punkti (37. koht), Karel Uurits 4 punkti (48.
koht), teised meie mängijad kogusid punkte vähem.
Valjo Rattasep
Saue Male-Kabeklubi juhatuse esimees
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Saue Sõna

Tarbijainfo

Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas ja Saue kodulehel tasuta! leht@saue.ee

Soodushinnad kehtivad

Saue Kaubakeskus
19.90

24.

00

8

19. juuni 2009

64.90

53.- kr/kg.
26.90

Marineeritud sibul kg

Saue Linnavalitsus ootab ettepanekuid linnasisese konkursi
„Kaunis Kodu 2009” kandidaatide osas alljärgnevates kategooriates:
• väikeelamud;
• korruselamud;
• ettevõtted, asutused.
Ettepanekud esitada hiljemalt 30. juuniks 2009 e-posti aadressile inger@saue.ee või telefonil 679 0184; 679 0185.

Saue linna ühingud,
klubid ja asutused!

Taotlusi toetuste saamiseks 2010. aasta linnaeelarvest võib
esitada 30. juunini käesoleval aastal. Allkirjastatud taotlused
koos põhjendustega edastada Saue Linnavalitsusse aadressil
Tule 7. Taotluse saatmine ei garanteeri automaatselt toetuse
saamist.
Saue Linnavalitsus

FOTOVÕISTLUS
SAUE SUURED SÜNDMUSED

SAUE
Võistlusele ootame fotosid

Saue linnas 2009. a toimuvatest
kultuuri-, spordi- ja muudest
huvitavatest sündmustest

SUURED

Hindamine toimub kolmes kategoorias:
lapsed, noored ja täiskasvanud.

SÜNDMUSED

Digifotod suuruses vähemalt 1 MB

Võistlusele
ootame
fotosid
Saue
linnas
(pikem külg
vähemalt
2000
pikslit)
2009. a toimuvatest
saata meiliaadressil
anneli@saue.ee
või edastada
salvestatuna
infokandjale
kultuuri-,
spordiSaue
Linnavalitsusse
kab 107,sündmustest.
Anneli Ritsingule
ja muudest
huvitavatest
või Saue Noortekeskusesse Monika Liivile.

Hinine
ja täiskasvanud
.
Igalt
osavõtjalt
kuni 6 fotot!
Viimane tähtaeg
on
5.
oktoober
2009. a.
Digifotod suuruses 2000
pikslit)

Fotokonkursile
töid premeerib
saatalaekunud
infokandjale
asjatundlik žürii,
täiskasvanute,
noorte
Saue
või
Saue Noortekeskusesse
Monika Liivile.
ja laste kategoorias.
Huvitavamad fotod trükitakseIgalt!
Saue linna 2010. aasta kalendris!
Viimane
tähtaeg on
5. oktoober
2009. a.
Korraldajad:
Saue
Linnavalitsus,
Saue
Linna Lastekaitse
Ühing
Fotokonkursile
b asjatundlik žürii,
täiskasvanute,
noorte
ja laste
kategoorias.
Info võistluse
kohta: 529
2820
Anneli;
504 3382 Monika

99.00

kg.
79.90

Felix salatikastmed
(Itaalia, küüslaugu)

Kaunis Kodu 2009

19.06-21.06

375g

115.00

Punane šašlõkk (Rakvere LT)

Termokast

LASTEAED OOTAB
MÄNGUSÕPRU
kolmele vabale kohale Midrilindude rühma
Mõisa Hambaravi OÜ
Pärnasalu 31, I korrus,
Saue
tel 670 9015

E, T, K
R
L

Lastekeskus Midrimaailm
Pargi 16, Nõmmel
tel. 5014354/6514656

Hambaravi,
hammaste kirurgia,
proteesimine,
hammaste valgendamine,
hammaste soodapesu.

www.midri.ee

www.moisahambaravi.ee

S A U E L I N N AVA L I T S U S E T O E T U S E L

Palume firmadel,
kes soovivad
toitlustada
Saue jaanitulel,
võtta ühendust
Sirje Lubergiga
tel 523 4339

9.00–17.00
9.00–16.00
9.00–14.00

Müüa

kvaliteetset lõhutud
küttepuud,
koos kohaletoomisega
Info ja tellimine tel 505 0924, www.hikkor.ee
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MÜÜA
RIDAELAMUKORTER
Saue linnas
Tammiku servas
UHIUUUS!
- 2 tuba
- kvaliteetne viimistlus
- kamin
- 2 terrassi
- oma aed
- autokoht
- kuur
- soovi korral aurusaun
- küttekulu talvel
300...400 kr/kuu
Soodushind 990 000.vaata www.alevik.ee
info tel. 5345 8373
Firma otsib avatavasse
riietekauplusesse

AKTIIVSET
MÜÜJAT
Lisainfo 507 2027
või Saue kodulehelt.
Töö

Saue linnaraamatukogu
lahtiolekuajad suvekuudel
(01.06–31.08):
Esmaspäev, kolmapäev,
neljapäev, reede
10.00–18.00;
Laupäev, pühapäev —
suletud.

Autokool Leles kutsub Teid

B-kategooria AUTOJUHIKURSUSTELE
Saue Gümnaasiumis, algusega 30.06.2009
kell 18.00 Kursuse hind 6000.- krooni
Võimalik maksta 4 osas
Täpsem info ja registreerimine:
www.autokoolleles.ee või telefonil 5816 6547

Huvitavamad fotod trükitakse Saue linna 2010. aasta kalendris!
Korraldajad: Saue Linnavalitsus, Saue Linna Lastekaitse Ühing
Info võistluse kohta: tel 529 2820 Anneli; 504 3382 Monika

Ohtlike puude raie
Küttepuude lõikamine ja lõhkumine.
Haljastustööd.
Haljastuskeskus OÜ, tel 565 8686, www.haljastuskeskus.ee

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 250 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Sauel müüa
soodsate hindadega,
kasutatud, Soome

pehmeja nahkmööbel
Üksikud diivanid kuni
1000 krooni tükk!
659 6187, 529 1793

Vaata ka: www.hot.ee/janoreks

 57-aastane mees, väljaõppinud puusepp–mööblitisler, otsib tööd puusepana.
Olen nõus abistama ehitustöödel. Avatud
igale pakkumisele! Tel 5561 9082, Einu.
 Pakume tööd koristajale, osalise
tööajaga, 5 päeval nädalas, õhtusel ajal.
Objekt: kontoriruumid. Eelistatud on
kogemusega ja vanemad töötajad. Töö
ei sobi kooliõpilastele. Helistada telefonil
507 4046, kl 9–15.00, Heidi.
 Korralik 39-aastane naine otsib tööd
Sauel: kontori assisteerimine, klientide
haldamine, klientide nõustamine, klienditeenindus, asjaajamine, hinnapakkumiste
koostamine, jooksvate küsimuste operatiivne lahendamine. Sobib ka koristaja,
müüja, asendustöö suvepuhkusteks.
(Kogemused USA-s haljastustööde ja
majutusteenuste alal.) Viimane peamine
tööülesanne oli maksimeerida hallatavate äriobjektide puhastulu ja tagada
maksimaalne kaetus allüürilepingutega
ning tegelda klientide nõustamisega,
nende probleemide lahendamistega ja
deebitoridelt võlgnevuste sissenõudmisega. Haldus- ja hooldustöö korraldamine,
läbirääkimised lepingute sõlmimiseks.
wolflady@hot.ee, victoria.tauts@mail.ee,
tel 5667 4228.
 3-a tüdrukule Sauel vajatakse lapsehoidjat alates 15 juulist 2009. Tööaeg:
tööpäevadel 7.00–18.00. Töötasu kokkuleppel. Suhtluskeel: eesti ja vene. Lisainfo:
5396 7751.
 Pakun tööd muruniitjale Sauel Pärnasalu 20. Niiduk olemas. 501 9828, Marko.
 18-aastane tütarlaps otsib suveks
tööd. Pakkuda võib kõike. Tel 5669 8863.

Teenus

 Pottsepatööd, klassikalised kaminad
ja looduskivi paigaldus. Tel 5803 3448.
 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel 502 9075.
 Kingsepp teenindab Saue elanikke teie
kodus, kokku lepitud ajal. Tel 5300 7354.
 AHJU-, KAMINA-, PLIIDIPUUD Saetud
2008. a sügisel, lõhutud, erineva pikkusega, vastavalt tellija soovile. Enamikus lepp
ja kask. Hind alates 410 kr/m3. Harjumaa,
Tallinn, Läänemaa. 5341 2836.

