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Saue laste õppeedukus aina tõuseb
Tänavu alustas Saue Gümnaasiumis kooliteed 826 õpilast, neist esimesse klassi astus 71
ning 10. klassi 65. „Kümnendike“ seas on populaarne reaalklass, kuhu astus 36 õpilast võrreldes humanitaarklassi 29 inimesega.
Gerli Ramler
Õppealajuhataja Karmi Rumm
arvab, et raskema klassi valimise põhjus tuleneb kodust.
“Sauelased väärtustavad õppimist, see on hea,” ütleb ta. “Ka
meie eelmine aasta läks üleeelmisest paremini korda.”
Nii usuvad Rumm ja kooli
direktor Jaan Palumets ka sel
aastal Saue õpilaste õppeedukuse kasvu. „Saue Gümnaasium on hea kool ja riigieksamite tulemused rõõmustasid
nii õpilasi kui ka õpetajaid.
Eelmisel õppeaastal tõusis
õppeedukus veelgi. Tublide
tulemuste taga on õpetajate ja
õpilaste ühine järjepidev töö.”
Parimad tulemused
matemaatikas
Iga gümnaasiumlõpetaja peab
kooli lõpetamiseks sooritama
viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid.
Gümnaasiumilõpetajale
on
riigieksamikirjand kohustuslik
eksam, teised on valikeksamid.
2009. aastal valisid Saue Gümnaasiumi 67 lõpetajat valdavalt
lõpueksamiteks ainult riigieksamid: 88% kõikidest eksamisooritustest olid riigieksamid ja
12% koolieksamid.
Saue Gümnaasiumi riigieksamite tase on olnud viimastel aastatel ligilähedane
Eesti keskmisega või sellest
kõrgem. Gümnaasiumilõpetajad on valinud kohustusliku
eesti keele eksami kõrval sagedamini inglise keele, mate-

Esimene koolipäev: värsked koolijütsid asusid innukalt uhiuusi aabitsaid uurima.
maatika, ühiskonnaõpetuse ja
bioloogia eksami. Igal aastal
esineb valikus 7–9 ainet.
Kokku sooritati 2009. aasta kevadel Saue Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilaste
poolt 313 riiklikku eksamit,
keskmise tulemusega 67,4
punkti. Arvestades ajalehes
Postimees esitatud andmeid,
on Saue Gümnaasium 42. kohal 274 kooli seas ehk koolide
edetabelis tubli esimese kuuendiku hulgas. Saue Gümnaasiumi õpilaste riigieksamite tulemused ületavad riigi keskmisi

tulemusi eesti keeles (kirjand),
inglise keeles, matemaatikas,
bioloogias,
ühiskonnaõpetuses, füüsikas, vene keeles,
keemias ja geograafias.
Tulemused aineti:
Matemaatika — Saue Gümnaasiumi keskmine tulemus
oli 65,22 punkti (riigi keskmine 52,2 punkti). Matemaatika riigieksamit sooritati 207
koolis, Saue Gümnaasiumi
tulemus koolide järjestuses on
18. koht, seega protsentuaalne
koht ehk protsendikoht on 8.

Inglise keel — Saue Gümnaasiumi keskmine tulemus
oli 74,71 punkti (riigi keskmine 69,9 punkti). Inglise keele
riigieksamit sooritati 245
koolis, Saue Gümnaasiumi
tulemus koolide järjestuses
on 34. koht, seega protsendikoht on 13.
Geograafia — Saue Gümnaasiumi keskmine tulemus
oli 69,1 punkti (riigi keskmine
62,4 punkti). Geograafia riigieksamit sooritati 199 koolis,
Saue Gümnaasiumi tulemus
koolide järjestuses on 40. koht,
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seega protsentuaalne koht ehk
protsendikoht on 20.
Eesti keele kirjand (kohustuslik kõigile) — Saue Gümnaasiumi keskmine tulemus
oli 63,63 punkti (riigi keskmine 58,7 punkti). Eesti keele riigieksamit kirjutati 205 koolis,
Saue Gümnaasiumi tulemus
koolide järjestuses on 48. koht,
seega protsentuaalne koht ehk
protsendikoht on 23.
Kõrgkooli astus 87%
gümnaasiumilõpetajatest
Suurepärased eksamitulemu-

sed avasid Saue õpilastele ka
ülikoolide uksed. 2009. aastal
lõpetanutest asus õppima erinevatesse kõrgkoolidesse 87
protsenti. Eelistatuim ülikool
oli Tallinna Tehnikaülikool,
kuhu astus 24% Saue kooli lõpetajatest. Järgnesid 21
protsendiga Tallinna Ülikool
ja 14 protsendiga Tartu Ülikool. Inglismaale ülikooli asus
õppima kaks noort ning erinevatel põhjustel ei asunud sellel aastal õppima 13 protsenti
gümnaasiumi lõpetanutest ehk
üheksa õpilast. 

Linnavalitsus Linna uudised
Linnavolikogu 44. istung

Lugupeetud valijad!

Saue Linnavolikogu 44. istung toimus 27. augustil 2009.
aastal, päevakorras oli:
1.
Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaadele
/otsustati 10 poolthäälega (3 erapooletut) vastu võtta
otsus nr 189/.
2.
Tule tänav 13 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine /otsustati 12 poolthäälega (3 erapooletut) vastu
võtta otsus nr 190/.
3.
Korteriomandite vahetamise kompensatsioon
/otsustati 10 poolthäälega (5 erapooletut) vastu võtta
otsus nr 191/.
4.
Riigihanke „Investeerimislaenu teenus Avatud Noortekeskuse ehitamiseks“ (registreerimisnumber 112910)
hankelepingu sõlmimisega nõustumine /otsustati 13
poolthäälega (2 vastu) vastu võtta otsus nr 192/.
5.
Saue linna Ladva tn 2 ja Tõkke tn 1 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine /otsustati 13 poolhäälega
(2 erapooletut) vastu võtta otsus nr 193/.
6.
Info Saue Linnavalitsuse 17. juuni 2009. a korraldusest
nr 197 „Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine“ /info võeti teadmiseks/
7.
Linnavalitsuse II kv tööaruanne /info võeti teadmiseks,
tööaruanne lisatud protokollile/.

18. oktoobril 2009 toimuvad kohalike omavalitsuste
volikogude valimised.

Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Linnavalitsuse 21. istung
Saue Linnavalitsuse 21. istung toimus 2. septembril 2009.
aastal, päevakorras oli:
1.
Tammesalu tn 13 üksikelamu ja majandushoone
laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 255/.
2.
Avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse
andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks
Saue linna jäätmeveo piirkonnas“ pakkumise edukaks
tunnistamine /korraldus nr 256/.
3.
Pärnasalu tn 24 rekonstrueerimiseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 257/.
4.
Kadakamarja tn 10 kahe korteriga elamule ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 258/.
5.
Vana-Keila mnt 120 üksikelamu lammutamiseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 259/.
6.
Viigimarja tn 18/a kolme korteriga elamule kasutusloa
andmine /korraldus nr 260/.
7.
Uusaru põik tn 1 elamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 261/.
8.
Tammetõru tn 29 elamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 262/.
9.
Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine
/korraldus nr 263/.
10. 2010 .a koondeelarve projekti läbiarutamine
/otsustati kokku kutsuda eelarve töögrupp
ja teha II lugemise järgmisel istungil/.
11. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Arengukava tegevuskava muutmine” /eelnõu suunati teisele lugemisele/.
12. Saue Huvikeskuse teenuste hindade kehtestamine
/korraldus nr 264/.
13. Õpilasvahetuse stipendiumi ja üliõpilaste välisõppe
stipendiumide määramine /korraldus nr 265/.
14.–17. Hooldaja määramine
/korraldused nr 266,267,268,269/.
18. Hooldaja määramine, Saue Linnavalitsuse 27.04.2005
korralduse nr 138 kehtetuks tunnistamine
/korraldus nr 270/.
19. Invatransporditeenuse kompenseerimine
/korraldus nr 271/.
20. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 272/.
21. Linnavalitsuse liikme puhkusele lubamine
/korraldus nr 273/.
22. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 274/.
20. Info
20.1 augustis sõlmitud lepingud
20.2 augustis makstud matusetoetused
20.3 otsustati, et gümnaasiumiõpetajate palkasid
ei vähendata.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Alates 18. juunist 2009 on valimistoimingutega tegeldud
ka Saue linnas: volikogu oma juunikuu istungil kinnitas uue
volikogu liikmete arvu, moodustas Saue linnas ühe valimisringkonna, nimetas Saue linna valimiskomisjoni liikmed ning
augustikuust alates on valimiskomisjon oma igapäevast tööd
teinud.
Saue linna valimiskomisjon on registreerinud 2 valimisliitu:
„Saue Linnarahva Heaolu Eest” ning „Kindlad tegijad — uus
tulevik”. 08. septembriks on mõlemad valimisliidud esitanud
valimiskomisjonile registreerimiseks oma kandidaadid.
Lisaks valimisliitudele on valimisteks kandidaatide nimekirjad esitanud ka kolm erakonda: Isamaa ja Res Publica Liit,
Eesti Reformierakond ja Eesti Keskerakond.
Kandidaate on kokku 89.
Valla või linna valimiskomisjon selgitab liisuheitmisega
numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude
vahel ning registreerib kandidaadid komisjoni 11.09.2009. a
koosolekul. Kandidaatidel on õigus kandideerimisest loobuda
3 päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist.
Valijad, kes 03. oktoobriks 2009 ei ole saanud valijakaarti,
võivad pöörduda koheselt linnavalitsusse linnasekretäri või
registripidaja poole (679 0179, 679 0178). Igaüks võib valijate nimekirja kontrollida ka kodanikuportaalis https://www.
eesti.ee
Meeldetuletuseks:
• elektrooniline hääletamine toimub 08. oktoobrist 14. oktoobrini 2009;
• eelhääletamine Saue linnas Tule tn 7 toimub 12. oktoobrist 14. oktoobrini 2009;
• 18. oktoobril 2009, s.o valimistepäeval toimub hääletamine Saue Gümnaasiumis.
• Valimiskomisjon kontrollib hääletamistulemusi ning koostab valimistulemuste kohta protokolli.
• Valimiskomisjon registreerib volikogu liikmed oma otsusega, avalikustab otsuse veebilehel ning kutsub volikogu
kokku hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.
Tulemuslikke valimisi soovides,

Jäätmeveoteenuse osutamise konkursi
Saue linnas võitis Ragn-Sells AS
Saue Linnavalitsus kiitis 2. septembri istungil heaks korralduse nr 256
Avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Saue linna jäätmeveo piirkonnas”
pakkumise edukaks tunnistamine.
Saue linnas on läbi viidud avalik konkurss ”Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Saue
linna jäätmeveo piirkonnas”.
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid on segaolmejäätmed, paber- ja kartong, suurjäätmed ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.
Korraldatud jäätmeveo hanke avalikul konkursil osalesid järgmised
firmad: Adelan Prügiveod OÜ, Suur-Sõjamäe 31, 11415 Tallinn; RagnSells AS, Suur-Sõjamäe 50a, 11415 Tallinn; Radix Hoolduse OÜ, Pikk
8a, Kose vald, 75101 Harjumaa; Veolia Keskkonnateenused AS, Artelli
15, 10621 Tallinn.
Saue Linnavalitsus tunnistas edukaks pakkujaks Ragn-Sells AS
(Saue Linnavalitsuse 2.09.2009 korraldus nr 256). Olmejäätmete veo
ainuõigus antakse Ragn-Sells AS-ile 5 (viieks) aastaks.
Ragn-Sells AS-i poolt konkursile esitatud pakkumise maksumuse
alusel arvutatud teenustasud segaolmejäätmete ja suurjäätmete vedamiseks ning vedaja soovitavad teenustasud biolagunevate jäätmete
ning paberi ja kartongi vedamiseks on:

Jäätmeliik

Segaolme-jäätmed

Paber ja kartong

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

Biolagunevad jäätmed

Järgmine number ilmub
25. september 2009

Jekaterina Tikerpuu
Valimiskomisjoni esimees

Suurjäätmed

Teenustasu
kroonides jäätmete ühekordse
vedamise eest
käibemaksuta

Teenustasu
kroonides jäätmete ühekordse
vedamise eest
käibemaksuga

Jäätmekott
kuni 20 l

10,02

12,02

Jäätmekott
kuni 150 l

16,04

19,25

Jäätmemahuti suurus

80 l

21,92

26,30

140 l

27,13

32,56

240 l

30,47

36,56

370 l

37,09

44,51

600 l

48,12

57,74

800 l

53,46

64,15

2500 l

133,66

160,39

4500 l

240,59

288,71

240 l

37,50

45,00

600 l

45,83

55,00

2500 l

83,33

100,00

140 l

50,00

60,00

240 l

66,67

80,00

1 m3

120,29

144,35

NB! Täpsem informatsioon järgmises Saue Sõnas 25. septembril.
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Saue–Laagri kergliiklustee
projekt on ettevalmistamisel
Saue linnapea Orm Valtson ja Saue vallavanem Mati
Tartu allkirjastasid 25. augustil 2009 Sauel Saue Linnavalitsuse ja Saue Vallavalitsuse vahel Laagri–Padula–
Saue kergliiklustee projekteerimise töövõtulepingu.
Vastavalt lepingule projekteeritakse valgustatud kergliiklustee Saue linna ja valla territooriumile. Teetrassi täpne asukoht selgub pärast läbirääkimisi maaomanikega.
Saue linna territooriumil hakkab tee kulgema raudteetrassi läheduses. Asfaltkattega tee laiuseks on kavandatud
3 meetrit. Iga 300 meetri tagant hakkavad olema puhkekohad istepinkide ja prügikastidega, samuti hakkab see pimedal ajal olema valgustatud.
Tee ehitatakse Saue linna ja Saue valla koostöös ning
kujutab endast osa Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku
projektist.
Põhiprojekt peaks valmima 2010. aasta esimestel kuudel
ning seejärel selgitatakse järjekordse konkursi käigus ehitustööde maksumus, teostaja ning tööde ajagraafik.
Projekti pearahastajaks on Euroopa Liit ja kaasrahastajateks Saue linn ja Saue vald. Projekti raames sooviks Saue
linn korrastada ka raudteejaama hoone. 

Saue Gümnaasiumis
saab verd loovutada
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab neljapäeval, 17. septembril kl 14.30–17.30 Saue Gümnaasiumis doonoripäeva.
Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda umbes 45 minutit, millest vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit ning ülejäänud
aeg kulub ankeedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele
ning väikesele puhkusele pärast vereandmist. Vereandmine
on valutu ja ohutu protseduur, mille käigus võetakse doonorilt 450 ml verd. See moodustab kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese verest. Vere maht taastub kohe, vererakkude arv
keskmiselt 72 tunni jooksul.
Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18–60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel
60 päeva ja naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud nõelraviseansse, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd loovutada
6 kuu möödudes.
Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja isikukoodiga isikut tõendav dokument.
Lisainfo: www.verekeskus.ee 

ÕPIBUSS HARJUMAAL
12. septembril kell 12 Tuula laadal

Saue linna hallatavate
asutuste kodulehed
Mitu Saue linna hallatavat asutust sai endale uue kodulehe.
Lasteaia ja raamatukogu kodulehed on veel viimistlemisel.
Allpool avaldame kõik Saue linna asutuste kodulehtede
aadressid:
Saue Linnavalitsus — www.saue.ee
Saue Gümnaasium — www.saue.edu.ee
Saue Muusikakool — www.sauemk.edu.ee
Saue Noortekeskus — www.sauenoortekeskus.ee
Saue Huvikeskus — huvikeskus.saue.ee
Saue Päevakeskus — paevakeskus.saue.ee
Saue Koolihaldusasutus — koolihaldus.saue.ee
Saue Lasteaed Midrimaa — lasteaed.saue.ee
Saue Linna Raamatukogu — raamatukogu.saue.ee

Vabandus

Saue Sõna toimetus vabandab 28. augusti lehes ilmunud
vigade pärast
• Esilehe artiklis Kauni Kodu
võitjate kohta peaks konkursi
ergutusauhinna saanud Karin
Paemre aadressiks Palgi 9
asemel olema Palgi 10.
• Artiklis „Oi kui palju ilu!“ ilmus
ekslikult pilt vale allkirjaga.
Õige pilt Ridva tn 4 kodust on
järgnev: 
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Olerexi ristmik saab valgusfoori
Lähipäevil algavad nn Olerexi ristmiku ümberehitustööd valgusfooridega ristmikuks.
Põhja Regionaalse Maanteeameti teatel on ehitustööde
maksumuseks 10,5 miljonit
krooni ning need peaksid lõppema orienteeruvalt oktoobrikuu lõpus.
Ristmikule paigaldatakse
anduritega valgusfoorid, täiustatakse tänavavalgustust ning
jalakäijate rõõmuks rajatakse
kaks ülekäigurada ning kõnniteed. Kokku saab uue teekatte
ning valgustuse 1,4 km pikkune teelõik alates Kanama viaduktist.
Sauelt viadukti poole sõites
saab tulevikus kasutada kahte
vasakpöörderada, Keila poole
ühte. Sauele sissesõiduks jääb
üks sõidurada ning viadukti
poolt Keila poole kaks. (Vaata
joonist!)

Fooride tõttu piiratakse kiirust ristmikul senise 70 asemel
50 kilomeetrini tunnis.
Kuni fooride paigaldamiseni korraldab liiklust reguleerija.
Liiklejate rahustamiseks võib
öelda, et teed täielikult üles ei
võeta ja teekattelt freesitakse
vaid pealmine kiht. Siiski võib

teetööde ajal esineda ummikuid.
Ehitustöid teostab AS Talter.
Maanteeameti statistika kohaselt läbib ristmikku keskmiselt 9700 autot päevas, Sauele
ning Sauelt välja sõidab neist
ligi tuhatkond autot.
Infoks — sel suvel asfalteeriti ka Alliku–Laagri tee. 

Olerexi ristmiku rekonstrueerimine
Seoses Tallinna ringtee ja Olerexi ristmiku rekonstrueerimisega
on liiklus tööde ajal häiritud. Tööd on suuremahulised, ehitatakse tee laiendused ja lisarajad, tee keskele sõidusuundasid
eraldavad ohutussaared ning paigaldatakse valgusfooridega
portaalid. Seoses sellega suletakse ajutiselt lisaradasid ja kitsendatakse töötsoonis sõiduradasid. Kiirus piiratakse töötsoonis kuni 30 km/h. Vastavalt vajadusele muudetakse jooksvalt
ka liiklusskeemi. Seega võib esineda suuremaid ja väiksemaid
ummikuid. Palume teil varuda aega ja kannatust ning võimaluse korral kasutada Tõkke tänava väljasõitu, Alliku–Laagri või
Alliku–Hüüru teed.
Roadservice OÜ

Saue Noortekeskuse
ehitamise ettevalmistustööd on alanud!

Rongid iga 15 minuti tagant?

Alanud sügiskuu tõi endaga kaasa Saue avatud noortekeskuse ehitamise ettevalmistustööd.

19. augustil kohtus Saue linnapea Orm Valtson Saue linnavalitsuses AS Elektriraudtee juhatuse liikme Kuldar Väärsi ning
turundusjuhi Tiiu Tammojaga. Linnapea tutvustas Saue linna
olulisemaid plaane ning eesseisvaid projekte ning andis ülevaate praegusest olukorrast. Elektriraudtee omakorda valgustas oma plaane järgnevateks aastateks.
Nimelt on ettevõttel plaanis lähiaastatel osta juurde mitukümmend uut rongi, mis hakkavad raudteel sõitma alates
aastatest 2012–1013 ning vahetavad välja senise rongipargi. Uued modernsemad rongid pakuvad ettevõttele võimalust
panna tipptunni ajal sõitma pikemad, muul ajal aga lühemad

AS-i Tallinna Vesi tellimusel kaevavad kopad praegu uut trassi
veevärgitorustiku jaoks, mis tuleb noortekeskuse alla jääva
maa alt ümber paigutada. Sel aastal algavad ka ehitustööd
noortekeskust kütva soojaveetrassi torustiku rajamiseks. Riigihange noortekeskuse ehitaja leidmiseks on praegu lõppfaasis ning pärast hanke võitja väljaselgitamist peaksid plaanide
kohaselt algama ligi 12 kuud kestvad ehitustööd. 

Elektriraudtee AS-i teatel on rongiliikluses oodata olulisi
muutusi, mis peaksid kokkuvõttes reisijate elu palju mugavamaks tegema.

Saue kooli uued õpetajad

Saue Gümnaasium rikastus sel õppeaastal kolme noore
ja energilise õpetaja võrra.
Gerli Ramler
Triin Lille —
õpetajaks sündinud
3. B klassi klassijuhataja Triin
Lille sattus Sauele seoses elukohamuutusega. „Olin kaks
aastat Harkujärve lasteaedalgkoolis klassijuhataja, aga
siis kolisin siiakanti ning sain
Saue koolis tööd,“ räägib ta.
„Kohe esmapilgul meeldis
siin väga! Pisikesest koolist nii
suurde tulles oli väike kõhklus
hinges, aga kõik kolleegid on
nii sõbralikud ja toetavad igas
asjas.“
„Olen väikesest saadik tahtnud lastega tegeleda, arvan, et
see tuli minu enda suurepärasest algklasside õpetajast, keda
seni sooja sõnaga meenutan,“
ütleb ta.
Õpetaja Lille sai 2008.
aastal Tallinna Ülikoolis magistrikraadi
klassiõpetaja
erialal. Tema kõrvalalaks on
geograafia ning lisaerialad
kehaline kasvatus ning tööõpetus. „Armastan spordiga
tegelda — olen harrastanud

Triin Lille

Kerli Prass

Krista Merilo

kaheksa aastat korvpalli ning
praegu mängin kord nädalas
hobi korras naiste jalgpallivõistkonnas.“
Veel meeldib talle väga
lugeda, üheks lemmikkirjanikuks on Paulo Coelho. Veel
meeldivad Triin Lillele seiklusjutud, kuid kahjuks kooliperioodil ei jää peale erialakirjanduse muuks lugemiseks
eriti aega.

keeletoimetajana, Maalehes
juhatuse assistendina ja lisaks
vabakutselise ajakirjanikuna
Media Planeti väljaannetele lugusid kirjutanud. „Ühel
hetkel mõistsin, et tahaksin
midagi uut teha. Tekkis huvi
õpetajaameti vastu ja liitusin programmiga „Noored
Kooli“. See on ääretult hea
programm, kus saab kohe
kõike õpitut praktikas näha ja
kasutada, koolis olen õpetaja
esmaspäevast neljapäevani
ning reedel ja laupäeval käin
ise õppimas.“
Nii saab Tallinna Ülikooli
referent-toimetaja erialal lõpetanud ja praegu magistri-

kraadi keeletoimetajana tegev
Press kahe aasta möödudes
ka teise magistrikraadi ja seda
õpetajaametis. Ta kiidab väga
oma „Noored Kooli“ 17-liikmelist gruppi, kellest tema
esimesena ameti leidis. „Meil
on väga vahva grupp. Neljast
eesti keele õpetajatest kolm
saadeti Saue Gümnaasiumisse
vestlusele ja mul õnnestus siin
töökoht leida,“ jutustab ta. „Ja
mulle meeldib siin väga!“
Vabal ajal — nii palju kui
seda õppimise ja õpetamise
kõrvalt jääb — tegeleb Press
jazz-tantsuga. Lisaks meeldib talle väga reisida ning ta
püüab igal suvel paar nädalat

Õppiv õpetaja Kerli Prass
Sel aastal esmakordselt õpetajana ametisse asuv emakeeleõpetaja ja 4. A klassijuhataja
Kerli Prass on varem töötanud Ajakirjade Kirjastuses

rongid. Näiteks võib tulevikus tipptunni ajal Tallinnast Keilasse
sõita kuuevaguniline rong, mis Keilas jaguneb kaheks kolmevaguniliseks rongiks, millest üks sõidab edasi Paldiski suunal
ning teine Riisipere suunal.
Lisaks on ettevõttel kavas võtta kasutusele senisest teistsugune sõiduplaanisüsteem — näiteks tipptunni ajal võivad
tulevikus rongid Tallinna–Keila liinil sõita iga 15 minuti järel.
Selline plaan võib reaalsuseks saada aastatel 2013–2014.
Uute rongide soetamisega kaasneb ka paljude ooteplatvormide ümberehitus, millega on näiteks Riisiperes juba algust
tehtud, ning infrastruktuuri paranemine. Perroonid ehitatakse madalamaks ning reisijatele mugavamaks. Saue platvorm
ehitatakse 150 meetri pikkuseks ning see saab ka varikatuse
koos istumisvõimaluste ja infotulbaga.
Haldi Ellam
avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht

Konkurss „Saue linna
aasta õpetaja 2009“
Alanud on uus õppeaasta ja taas aeg välja selgitada, kes linna
õpetajatest, ringijuhtidest ja treeneritest vääriksid kandma tiitlid „Saue linna aasta õpetaja 2009“. Reglemendi järgi on konkursi eesmärgiks õpetajarolli tunnustamine ja väärtustamine
ning nende õpetajate, treenerite ja ringijuhtide esiletoomine,
kes on saavutanud oma õpilaste, nende vanemate, kolleegide
ja üldsuse lugupidamise ja kelle töö ning isiklik eeskuju on
kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud
isiksusteks, kelle õpilased on saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi konkurssidel, olümpiaadidel, ülevaatustel, võistlustel ja kes on piirkonna haridus- ja kultuurielu
edendaja.
Põhjendatud ettepanekuid kandidaatide kohta ootame
õpilastelt, lapsevanematelt, pedagoogide ühendustelt, kollektiividelt, üksikisikutelt, haridusasutuste juhtkondadelt,
hoolekogudelt jne 18. septembriks 2009. Ettepanekud palume esitada kinnises ümbrikus märgusõna all „Aasta õpetaja
2009“. Konkursi tulemused tehakse teatavaks 5. oktoobril.
Saue Linnavalitsus

autoga või seljakotireisijana
uusi maid avastada.
Krista Merilo on
oma valikuga väga rahul
1998. aastal Tartu Õpetajate
Seminari klassiõpetaja eriala
lõpetanud Krista Merilo on
pärit Tartust, kuid elu tõi teda
elama Laagrisse. „Olen olnud
mõned aastad lastega kodus
ning kevadel hakkasin uurima
ümbruskonna koolidest võimalikke töökohti. Saue kooliga jõudsime suhteliselt kiires-

ti „jah“-sõnani. Praegu olen
valikuga väga rahul. Mul on
toredad kolleegid ja mõistvad
ülemused.“
1. C klassijuhataja Merilo
nendib, et huvialad on viimastel aastatel veidi tagaplaanile
jäänud seoses elukoha muutumisega. „Armastan rahvatantsu, olen tantsinud nii kaua, kui
mäletan. Mulle meeldib lugeda
ja enda rõõmuks lihtsalt kirjutada. Kas või ülipikki kirju oma
Eestist väljaspool elavatele kallitele inimestele.“ 

Saue Sõna

Noored
Muusikakool alustas 14. hooaega
1. septembril alustas taas tööd Saue Muusikakool — sel sügisel astus Saue Muusikakooli sisseastumiskatsete alusel 20 noort muusikahuvilist.
Kristiina Liivik

Saue Muusikakooli direktor
Noori muusikuid, õpetajaid ja
vanemaid tuli tervitama Saue
linnapea Orm Valtson. Tervituskõnes rõhutas linnapea
muusikahariduse olulisust linna
arengus. Samuti tunnustas ta
kõiki muusikakooli õpilasi suure väljakutse eest õppida kahes
koolis. Samas mainis ta, et muusikahariduse omandamine kodu
lähedal on ka suurepärane võimalus, mida pakub kodulinn.
Kõigil noortel paluti teha esimene, solistile kohane kummardus, mida saatis soe vastuvõtt ja
aplaus. Muusikakooli poolt said
noored muusikud kingituseks
muusikakooli päevikud.
Erialade eelistused muutuvad igal aastal. Kõige populaarsemaks osutus sellel aastal
kitarri eriala, kuhu astus 7 õpilast. Lisaks kitarrile tuldi muusikakooli õppima järgmistele
erialadele: 4 klaveri, 2 viiuli, 1
klarneti, 1 kandle, 1 saksofoni,
1 trompeti, 1 löökpilli, 1 trombooni ja 1 pop-jazz klaveri erialale. Soovijaid muusikakooli

oli aga palju rohkem, kui me
vastu võtta saime. Pop-jazz
osakonnas õpib uuest õppeaastast ka 7 uut õpilast. Muusikakooli uued õpilased:
Marianna-Janika Gontšar
(viiul), Maria Kristina Eerme (klaver), Heidi-Hedvig
Tedvig-Eisler (klaver), Kaur
Erik Pääsuke (klarnet), Georgi Horuženko (klaver), Oliver Strastin (kitarr), Rasmus
Strastin (kitarr), Herman-Erik
Isop (löökpillid), Kaspar Taniel Kannel (tromboon), Liliana
Zakurakina (viiul), Rasmus
Kuningas (trompet), Lisanna
Sooäär (klaver), Markus Lehtsalu (kitarr), Jonas Jaansoo

Teated
Ootame 6–7-aastaseid lapsi Saue Muusikakooli ETTEVALMISTUSRÜHMA! Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 18.30 klassis 123. Esimene kokkusaamine on 8. septembril. Info tel: 650 6054 ja 5661 6313.
Saue Poistekoor ootab laulma 4–6-aastaseid poisse Saue
Poistekoori ettevalmistuskoori. Proovid toimuvad kolmapäeviti kell 16.00 Saue Lasteaia saalis. Info tel: 522 5359

(kitarr), Tanel Neemre (kitarr),
Triinu Saaremägi (kitarr), Alexis Alliksaar (kitarr), Seliina
Raivo (kannel), Taavi Karvanen (saksofon), Andreas Vinkel (pop-jazz, klaver).
Alustab tööd puhkpilliorkestri algajate grupp, kus
noored saavad tutvuda lihtsama orkestri repertuaariga ja
sujuvalt üle minna suurde orkestrisse. Tegutseb tütarlaste
vokaalansambel ja poistekoor.
Aktuse muusikalise numbri
esitasid muusikakooli õpetajad
Mairo Marjmaa (saksofonil) ja
Iljo Toming (kitarril). Nende
esituses kõlas Antonio Carlos
Jobimi pala „Jazz’n’Samba“.
Kõigil õpilastel, vanematel
ja muusikasõpradel soovitame
külastada meie kontserte. Algamas on taas professionaalmuusika kontsertide sari „Saue
Kontsertsügis“. Esimene kontsert toimub 29. septembril kell
19.00 Saue Gümnaasiumi saalis. Esineb kammerkoor Voces
Musiciales.
Külastage meie kodulehte
www.sauemk.edu.ee! 
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Tants, trall ja tõhus trenn
Augustikuu 21. õhtul vurab Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli ette üha rohkem
ja rohkem autosid, millest väljuvad mahukate pampudega suured ja väikesed tüdrukud. Õu täitub rõõmuhõisete ning kallistustega. Algab traditsiooniline showgrupi
Vikerkaar 5-päevane tantsulaager. Selles majas juba kolmandat aastat järjest.
Esimene õhtu kulub tubadesse majutamisele ja meeleolukale rebaste ristimisele. “Kogenud” laagrielanikud juhatavad kinniseotud silmadega uustulnukaid mööda käänulist ja takistusterohket
teed. Kõige lõpuks peab iga “rebane” andma paljudest punktidest koosneva vande. Algus on viks
ja viisakas, jättes mulje, et tantsuõpetajad on üheskoos otsustanud pisikeste südametunnistusele
koputada. Ent kohustus kõik kahjulikud krõpsud otsemaid suurematele tantsutüdrukutele tuua,
reedab tõelised autorid. Elo-Marika Kongo ehk lihtsalt (õpetaja) Marika ei tee numbrit, kui esimesel õhtul kella 11-sest öörahust kinni ei peeta. “Järgmistel öödel magavad nad nagu kotid,” on
kogenud tantsupedagoog kindel ega oska aimatagi, kui mööda seekord oletab. Lapsed tantsiks ja
laulaks hommikuni.
Laagri päevakava on kindlalt paigas, kuid kõik tegevused mitte. “Me jätame ikka välkideedele
ka ruumi,” lubavad treenerid Piret Mikk ja Marika. Äratus toimub kell 9, sest poole tunni pärast on
hommikusöök. Seejärel jagunevad tüdrukud 2 trennigruppi. Kell 10.30 algab 1,5-tunnine ühistrenn
Saue ja Tallinna noorematele. Ainuüksi soojendusharjutused panevad muidu nii vastupidavad tüdrukud hingeldama, tekitades imestust ja muretki. Kukliks pole ju keegi suvel paisunud ja õues on
samuti ringi lipatud, mis siis nüüd lahti?! “Näete, kui vajalik on tantsijale regulaarne trenn, et vormis
püsida,” tõdeb Marika ja lohutab, et iga järgmise korraga tuleb jaksu aina juurde. Appi! Aga järgmine sama pikk trenn on juba pärastlõunal! Tegelikult pole hullu midagi. Noored on märksa tublimad,
kui nad ise arvavad, toonust lisab ka kosutav lõunasöök. Päeva teine tantsutund, mida annab Piret,
kulgeb hoogsalt ning lõbusalt.
Suuremate tüdrukute tantsutundideks vurab kohale Vikerkaare kolmas treener ja ühteaegu ka
tantsija Marilin Kongo. Hoolimata sellest, et tema päevakavasse peavad mahtuma bänd Kongomania, intervjuud ja fotosessioonid ning hilisõhtused lavaleastumised, leidub alati ruumi ka Vikerkaare
jaoks.
Tantsulaagri üheks eesmärgiks on laste loomingulisuse arendamine. Iga päev saavad kõik vanusegrupid ehk rühmad ülesande, mille esitamine toimub juba sama päeva õhtul. Kõigepealt peab
iga grupp valima muusika ning seadma selle järgi n-ö massitantsu, mille õppimisega saaks ka mittetantsija hakkama. Nii suured kui ka väikesed on asjaga tõsiselt ametis ja kohati on õhus pingetki,
sest aeg pressib peale, kuid ideid on erinevaid ja nendest paremate väljavalimine polegi nii lihtne.
Järgmise õhtu ülesandeks saavad kõik tantsugrupid loomaetüüdi — maastikul omavalitud,
looduslikult põnevas kohas. Pärast esitamist antakse igale grupile matkimiseks mõni tuntud telesaade, mille ettevalmistuseks on aega vaid 5 minutit. “Midagi andekamat ja naljakamat pole
ma ammu näinud,” kõõksub naerust fotograaf, kes klõpsimise sootuks unustanud, ja lisab siis
tõsinedes: “Need tüdrukud on fantastilised.” Seejärel vaadatakse üheskoos videot Vikerkaare 45.
juubeli kontserdist. Alles nüüd saavad tantsulapsed ka ise täieliku ülevaate sellest suurepärasest
etendusest, millega nad hakkama said.
Viimane laagriõhtu möödub karnevalimeeleolus nimetuse all The King and The Queen, austamaks Madonnat ja Michael Jacksonit. Nende muusika järgi on ette grupid ette valmistanud oma
tantsukava ning valinud ka vastavad kostüümid. Tantsud, laulud ja lustakad mängud kestavad hiliste öötundideni. Järgmisel hommikul pärast sööki tänab kogu Vikerkaare rahvas köögipersonali
ühislauluga, pakib asjad, korrastab toad ja asub koduteele. Vana koolimaja jääb ühtäkki harjumatult vaikseks.
Marika ja Piretini pole pingelangus veel jõudnud. Võib vaid ette kujutada, kui väsinud nad tegelikult on. “Päris esimene laager Vikerkaare ajaloos toimus 1978. aastal Pärnus. Siis hakkasime
käima pioneerilaagrites. Tuhalas olime tantsurühmana, laulsime ka. Hiljem toimusid meie laagrid
Keila-Joal. Vahepeal tekkis paariaastane paus, kuni saime teada, et ühe tantsulapse vanaisa töötab siin koolis. Tema kaudu saimegi võimaluse jätkata oma laagritraditsiooni siin looduskaunis kohas,” jutustab Marika, kellele ühtäkki üks puuladvas käbi krõbistav orav puru juustesse pudistab.
“Lastele meeldib siin samuti väga. Ma väga loodan, et need päevad ühendavad meie suurt, peaaegu 80-liikmelist tantsuperet veelgi enam, tugevdavad sõprussuhteid ja omavahelist läbisaamist.
Terve trupp saab korraga kokku ju kontsertide eel ja ajal, aga siis me teeme tõsist tööd, närveerime
üheskoos. Tavatrennides valitseb samuti töine meeleolu. Laagris näevad lapsed üksteist veidi teistsuguses keskkonnas ja küllap meid ka. Paljud lapsevanemad ei usu, aga laagris oldud päevadega
teeme me vähemalt kuu aja töö ära. Edasiminek on silmaga nähtav. See on tõeline hüpe.”
“Keegi ei usu, et selle lühikese aja jooksul õpivad lapsed 2 kuni 3 täistantsu ära,” kinnitab Piret.
“Ei maksa arvata, et Vikerkaarde pääsevad vaid kõige andekamad, musikaalsemad või imelapsed.
Meie sekka on oodatud kõik, kes tahavad ja armastavad tantsida. Mina arvan, et kõik on võimelised laulma ning tantsima, kui neid osatakse suunata. Tahe on kõige olulisem.”

Lasteaed töötab täiel koormusel
Kaunis suvi on möödas ja puhkused läbi, lapsed koolis ning lasteaias tagasi. Saue
Lasteaias Midrimaa alustas tööd 16 rühma, kokku 352 last.
Sellel aastal läks lasteaiast kooli 64 last ja umbes sama palju lapsi sai ka koha lasteaias. 2-aastaseid lapsi võtsime vastu 31 ja 3–6-aastaseid 36. Kuigi meie lasteaed on Eesti suurim ja linn oma
elanike arvult ei kuulu suurte linnade hulka, ei mahtunud lasteaeda kõik pisikesed, kes kohta soovisid. Tänavu alustas tööd ainult kaks 2-aastaste ehk sõimerühma. 2007-ndal oli neli sõimerühma,
2008-ndal kolm. Selletõttu ei saanud juba eelmisel aastal kohta paljud 2-aastased lapsed. Selleks
kevadeks olid need lapsed kõik juba kolmeseks saanud. Maikuus rühmade komplekteerimise ajal
nimekirju analüüsides jõudsime otsusele, et tuleb ühe sõimerühma asemele moodustada veel
3-aastaste rühm ja kaotada sõimerühm, sest kolmeaastaste laste emad ei saa enam kodus olla.
Nii saime võtta vastu rohkem vanemaid lapsi. Praeguseks on koha saanud kõik Saue linna 4-, 5- ja
6-aastased lapsed, kes soovisid. Sellega on võimalus kooliks ettevalmistus saada vanematel lastel
meie lasteaias olemas. Kuid kahjuks jäi veel kohta ootama palju 3-aastaseid lapsi ja rahuldamata
jäid suurelt jaolt 2-aastaste laste vanemate avaldused. Loodame, et ka need lapsed, kellel ei õnnestunud veel kohta saada sellel sügisel, saavad koha aasta või paari pärast.
Tänase seisuga töötab lasteaias 2 sõimerühma, 3 kolmeaastaste rühma, 4 nelja-aastaste laste
rühma, 3 viieaastaste rühma, 3 vanemat rühma ja 1 erivanuseliste laste rühm. Laste arv on sõimerühmas 16 last ja aiarühmades 22 kuni 24 last. Lasteaias on olemas kõik lasteaiaõpetajad,
2 logopeedi, tervishoiutöötaja ja muu teenindav personal. Sellest sügisest töötab lasteaed uue
õppekava alusel.
1. septembril tähistasime vanemate rühmadega teadmiste päeva ja uue õppeaasta algust.
Saalis olid vanemate rühmade lapsed ning neil käisid külas ja tervitamas aabitsategelased. Külas
olid mõmmi, kukk ja siil, kes tutvustasid oma aabitsaid. Tegelasteks olid kehastunud vanemate
rühmade õpetajad.
Alates 1. septembrist täitusid ka teised rühmad kõik lastega ja töö on hoo sisse saanud. Õppetööga alustame 15. septembrist. Praegu on veel aega õpetajatel tegevusi planeerida ja lastel
lasteaiaga kohaneda. Laseaiapere on rõõmus ja rahul oma eluga, sest mänguasju ja õppevahendeid oleme saanud osta, Lepatriinude rühm sai äsja remonditud rühmaruumid koos uue mööbliga.
Personali arvu ei ole pidanud muutma ja palgaraha jätkub. Püüame oma tööga anda parima Saue
laste kasvatamisel ja kooliks ettevalmistamisel.
Anne Teetamm, Lasteaia Midrimaa juhataja

Mida arvavad tantsulaagrist vikerkaarlased ise? Siin on nende värsked muljed:
“Siin on küll rohkem trenni kui mujal laagrites, aga samas on ka väga lõbus ja saab palju nalja. Eriti
vahva on loominguline tegevus, näiteks need loomaetüüdid, mis pidime ise välja mõtlema. Kõik siin
teavad üksteist ja see lisab turvatunnet.”
“Mina olen Vikerkaares tantsinud juba 12 aastat. Laagrites ka alati käinud. Kui terve suvi pole
trenni teinud, siis on nii hea tunne jälle üheskoos alustada!”
“Laager on liiga lühike! Võiks ikka vähemalt 2 nädalat kesta. Koos on nii tore olla. Tahaks veel oma
tantse välja mõelda.”
“Minu jaoks on muud trennid aja raiskamine. Kui oled Vikerkaares käinud, siis temast loobuda
enam ei saa.”
“Siin on nii äge! Trennid, karneval, õpetajad — kõik on nii toredad. Ja siin saab kõhnaks ning sõpradega kokku.”
“Parim lõpp suvele, kui me kõik saame kokku.”
Riina Reiman-Männiste, Jaago Männiste
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Töö ei karda kedagi ja keegi ei karda tööd!
2008. aasta suvel toimus projekt „Noorte krimmi-eestlaste jälgedes“, mille käigus 15 Saue noort töötas ja puhkas Krimmis Krasnodarka külas. Selles projektis osalesid ka sealsed eesti päritolu noored.
Projekt oli igati edukas ja soov tagasi minna oli suur. Sel aastal toimusid uued kohtumised.

Mari Lattik
Selle aasta projekti,, Töö ei
karda kedagi ja keegi ei karda tööd!“ mõte oli noorte
eestlaste ja krimmi-eestlaste
taaskohtumise korraldamine.
Projekt nägi ette, et ühe nädala töötame ja elame Krimmis
nende peredes, pärast tuleme
koos Eestisse, kus elavad nemad meie juures ja töötame
koos malevarühmana Saue
Gümnaasiumis.
Projekti elluviimist toetas
Rahvastikuministri Büroo.
Paljud teavad Krimmi kohta, et see on Ukraina poolsaar,
mis asub Musta mere ääres,
kuid tegelikult on see vaid tibatilluke detail.
Krimmis asub väljarännanud eestlaste küla Krasnodarka, kus nüüdseks on eestlased
segunenud paljude teiste rahvustega, kuid eesti keel ei ole
veel täielikult välja surnud.
Krasnodarkas elab ja veab
Eesti tare tegemisi väsimatu
krimmi-eestlane Rita. Tänu
Eesti toetusele toimub koolis eesti keele õpetus ja eesti
keelt oskavad lisaks vanemale põlvkonnale ka mitmed kohalikud noored.
Minu meelest erineb see
väike külake suuresti sellest,

millega oleme harjunud Eestis. Seal jalutavad külatänaval
lehmad, haned ja on tavaline,
kui tagaaias mõni siga püherdab. Inimesed on elurõõmsad
ja neil ei ole kunagi kiire.
Krasnodarkast ja selle elanikest jäävad meelde ainult
positiivsed mälestused: koht,
kus päike paistab kuumemalt
ja taevas on palju-palju tähisem ja muidugi soojad inimesed ja hea reisiseltskond!
Koht, kuhu tahaks alati tagasi
minna.
Sauelased Krimmis
Meie väike seiklus sai alguse
7. augustil, kui viis noort koos
Saue NK töötaja Monikaga
alustasid lennureisi Kiievisse.
Kiievis tuli istuda ümber, et
edasi sõita sooja Krimmi, kus
lisaks sõbralikele kohalikele
ees ootamas ka Kristi.
Simferoopoli lennujaama
jõudsime ööpimeduses, istusime autodesse ja algas pooleteisetunnine autosõit mõnusasse Krasnodarka külakesse.
Esimesed kilomeetrid läbitud,
tuli mõnus äratundmisrõõm,
sest enamikule meist oli selline reis juba teine. Kaks pisikest Žigulid viisid meid Eesti
tare ette, kus meil olid ootamas meid majutavad pered, et

Kommentaarid
Mulle meeldis Krimmis kõige rohkem elu lihtsus, keegi ei jookse kella järgi, inimesed elavad nii, kuidas kulgeb. Suhtlemine,
käte ja jalgade abil enda arusaadavaks tegemine ainult vene
keelt kõnelevatele kohalikele tekitas soovi ise rohkem vene
keelt õppida. Ja noh, muidugi ei saa ka unustada armsaid
väikseid pruunisilmseid tüdrukuid.
Rainis
No minu arust oli see Ukraina-reis vägagi tähtis, et sealset
eesti kultuuri natukenegi säilitada ja teisalt see, et just noored selles projektis osalesid, sest just noored on need, kes
muudavad tulevikku ning head sidemed kohalikega on ainult
positiivne.
Reigo

viia meid oma kodudesse.
Esimesed päevad olid tutvumiseks oma peredega ja
kohalike noortega. Selle aja
jooksul jõudsime käia ka ujumas. Meiega ühinesid kohalikud noored. Nagu ilm, oli ka
vesi väga soe ja nii mõnigi ei
tahtnud veest välja tulla. Eesti
poisid osalesid ka kohalikult
diskol (tantsulkal).
Esimesed kaks tööpäeva algasid vara ja aeg kulus
surnuaia korrastamisele, poisid trimmerdasid ja kaevasid
ning tüdrukud koristasid aia
ümbrust prahist. Pärast kaht
päeva sai puhtaks surnuaed,
värvitud väravad ja valmis sai
ka prügiauk. Õhtud veetsime
koos Krimmi noortega, kelle
seast nii mõnigi eesti keelt
räägib.
Viimane tööpäev läks Eesti tare korrastamisele, alustasime maja koristamise ja
lupjamisega. Seinte lupjamine läks sujuvalt üle sõprade
lupjamiseks ja lõpuks võis
meie kõigi pealt leida kas
või natukene valget... Aknad
ja uksedki said värske ja ilusama värvi, kuid kõige enam
jäime rahule maalingutega,
sest päeva lõpuks nägi maja
hoopis teistsugune välja —
kaugele paistsid maja seintel
suured rukkililled ja katuse
all pääsukesed. Rõõmu tegi,
et meie kätetöö pälvis ka kohalike tähelepanu, üks traktorist pidi peaaegu teelt välja
sõitma, sest jäi üksisilmi Eesti
tare vaatama.
Veetsime pika päeva Jevpatorias Musta mere ääres,
meil oli renditud suur buss,
kuhu mahtusid peale meie
ka paljud külaelanikud. Isegi
neile oli mere äärde saamine
suur sündmus.
Viimane hommik tähendas
meie jaoks lahkumist, jätsime
hüvasti uute ja vanade tutta-

vatega, kes meist maha jäid.
Meid oli vastu võetud nii soojalt, et oli kurb „oma perest“
lahkuda.
Õhtul jõudsime Eestisse,
kuid see polnud kaugeltki
mitte meie projekti lõpp, tagasi tulime koos viie Krimmieestlasega.
Krasnodarkalased Eestis
Esimene hommik Eestis algas
bussisõiduga,
seekordseks
reisisihiks oli Vormsi. Praamilt ööbimiskohta sõitsime
jalgratastega. Õhtul sõitsime
lähedal asuvasse seltsimajja,
kus toimus erinevate rahvaste kultuuriõhtu. Kohal olid
portugallased, itaallased, lätlased, hollandlased, hispaanlased ja muidugi ka eestlased.
Õhtu jätkudes panid mitmete
rahvaste esindajad publiku
tantsima, kuid tõenäoliselt
kõige edukamalt läks jenka.
Asjale lisas vürtsi Portugalile
omane elaval tulel küpsetatud
liha ja maitsvad maiustused
nii Itaaliast, Hispaaniast ja ka
mujalt.
Pühapäeva hommiku ja
päeva veetsime saarel ringi
sõites, nautides puutumata
loodust. Loodus, millega meie
oleme harjunud, tundus neile eriline: Mihkel ja Maksim
uurisid põhjalikult samblikke
ja kõiksugu putukaid. Õhtuks
jõudsime tagasi Sauele.
Hommikuti töötasime Saue
Gümnaasiumis, õhtuid sisustasime Tallinna vanalinnaga
tutvudes, bowlingut mängides, kinos 3D filmi vaadates,
noortekeskuses ning Saue ja
Saue noortega tutvudes.
Neljapäeva
hommikul
olid nii mõnedki meist pisut
ärevil, sest peagi algav paadireis Naissaarele ei olnud
päris igapäevane. Lohusalu
sadamas ootas meid eriti kiire
kummipaat nimega da Capo,

mis pidi meid Naissaarele
viima 20 minutiga. Paadisõit
kujunes üllatavalt toredaks
ning õige ruttu suutsid kõik
asja vabamalt võtta ja laineid
nautida.
Sadamas ootas meid Tõnu
Kaljuste, kes näitas oma elamist ja tutvustas küün-kontserdisaali. Suure puuriida
ladumine võttis meie töökal
seltskonnal aega mõned tunnid ja siis ootas meid kukeseene pasta. Lõunasöögi järel
korjasime oma asjad kokku
ja kihutasime edasi Tallinna
poole Noblessneri sadamasse, et aidata ette valmistada
kontserdiks vana laevaremondi tehase peahoonet. Tänu
suurepärasele akustikale on
maestro Tõnu Kaljustel plaanis sinna rajada kontserdisaal,
kus saab ka tulevikus ette kanda sümfoonilisi suurteoseid.

Seekordsest Nargen festivali
lõpetavat ,,Vene reekviemi“
saime nautida meiegi, sest
olime lausa kutsutud külalised. Elamus oli vägev!
Reede hommik oli meie
kõigi jaoks natukene kurb,
sest see tähendas, et osa meist
oli pakkinud oma asjad, et
sõita tagasi Krimmi — koju.
See projekt andis meile sõbrad, kellega suhtleme edasi ja
plaanime ka kokku saada.
Karini, Silveri, Reigo, Rainise ja ka enda nimel tahan
kõigepealt tänada Saue Noortekeskuse töötajaid Kristi
Kruusi ja Monika Liivi, tänu
kellele see kõik teoks sai.
Suur tänu ka Silver Arraku isale, kes korraldas meile
eestipoolse transpordi ja Rainis Tammari vanematele, kes
usaldasid meie kätte oma toreda elamise Vormsil. 

Muztagh-Ata TIPP
ja Saue Noorteka LIPP!
Juunikuus kinkisime armsale kolleegile Üllarile noortekeskuse logoga lipu.
Üllari eesmärgiks oli tõusta Muztagh-Ata mäe tippu Hiinas
(7546m) ja — üllatus-üllatus — 4. augustil 2009 jõudsidki
Saue Noortekeskuse ja Eesti Vabariigi lipp koos Üllar Põllu ja
Tiina Tammega pidulikult kõne all oleva mäe tippu!
Ka Eesti lipu jaoks oli see esmakordne elamus, sest mitte
kunagi varem ei ole Eesti alpinistid selle mäe tippu tõusnud!
Loodame, et tulevikus sirgub Üllari juhitavast noortekeskuse matkaklubist palju vapraid noori, kes sedasama lippu veel
palju kordi erinevate mägede otsas pildistavad! 
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Tore päev Haapsalus
27. augustil toimus Saue inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks väljasõit Haapsallu.
Tiiu Kuuskme
Huvi reisi vastu oli väga suur,
soovijaid oli üle 60. Õnneks
oli tellitud kahekorruseline
buss, mille teiselt korruselt
oli eriti tore loodust silmitseda.
Päev algas töiselt: teel
Haapsallu kuulasime Ingeri loengut ökosüsteemidest.
Saime teada, et ökosüsteem — see on mingis paigas
elavad organismid ja nende
keskkond kokku. Eestis on
taimekoosluste osas kõige
liigirikkamad ökosüsteemid
puisniidud, kõige liigivaesemad aga liivikud. Loengust
jäi meelde mõte: loodus ei
ole ümbertegemiseks, vaid
temaga koos elamiseks.
Silmaringi laiendamiseks
oli kavas külastada kolme
Haapsalu koduaeda, mis kõik
on millegi poolest erilised ja
pärjatud Kauni Kodu auhindadega.
Esimene aed oli kujundatud Jaapani stiilis. Varem oli

perenaine kasvatanud roose,
kuid siis tüdines lopsakast
õiteilust ja valis hoopis uue
stiili. Jaapani aia olulised
komponendid on kivid ja
voolav vesi. Aeda sisenesime läbi sümboolse värava,
millel rippuva kellukesega
sai oma tulekust teada anda.

Kõndisime mööda paekiviplaate ja püüdsime mustriliseks riisutud killustikku
mitte tallata. Kõikjal oli rahu
ja vaikus, ideaalne koht mediteerimiseks. Ürdiaias oli
pilgupüüdjaks värvikirev sügisheleenium.
Teine külastatud aed oli

traditsiooniline, kuid keskmisest liigirikkam. Nägime
uudse kujuga marjapõõsaid
ja õunapuid, oli näha, et pererahvas on uuendusmeelne.
Tähelepanu äratas dekoratiivne riitsinus, aias vulises
tilluke purskkaev. Soe august
oli uuesti õitsema meelitanud

Ühel soojal ja sombusel augustikuu varahommikul algas meie reis
Hiiumaale tavapärase tormijooksuga bussile — paremate kohtade
saamise nimel. Bussisõit ja pooleteisetunnine meresõit ja olimegi
Eestimaa suuruselt teisel saarel.
Pärast lühiajalist ringisõitu saarel sattusime nagu 19. sajandisse — Soera talumuuseumis.
Nägime tollele ajale omaseid
töö- ja tarberiistu. Erilist huvi
pakkus suitsusaun. Külalislahke perenaine jagas selgitusi hiiu
keeles. Siinsamas talumuuseumis pakuti ka lõunat. Umbusklikult uuriti lauale toodud rahvustoitu — läätserokka. Pärast
maitsmist jätkus kiidusõnu nii
toidule kui ka valmistajale. Oli
neidki, kes lisa palusid ja ega
perenaine kitsi olnud — kes
palus, see ka sai.
Edasi viis tee kohalikku
pealinna Kärdlasse. (Hiidlane
ütleb, et ei see tee vii kuhugi,
eks ise tuleb ikka minna!).
Seal külastasime sõjas pimedaks jäänud Paul Kammi maja
ja selle lähedal asuvat allikat.
Allika vesi pidi aga olema
imettegevate omadustega —
tegevat nooreks ja kauniks.
No kes meist seda ei tahaks!
Loomulikult ei jätnud keegi
seda ainulaadset võimalust kasutamata.
Hiidlaste väga püha paik
on Ristimägi. Legendi järgi

toimus just siin pruutpaaride
omavaheline kaklus, kus ühe
paari pruut ja teise paari peig
jätsid elu. Allesjäänud noored
abiellusid omavahel ja elasid
õnnelikku elu. Iga Ristimäe
külastaja jätab siia oma risti.
Pole siis mingi ime, et neid on
siin tohutult palju — kümneid
tuhandeid.
Ristna looduskeskuse majas asuvasse meremuuseumisse sisenedes imestasime
eksponaatide rohkuse üle. Siin
oli välja pandud kõik, mis merest leitud. Olid lausa erinevad
osakonnad — kosmeetika, apteek, jalanõud. Eraldi ruumis
sai näha merest saadud kraamist valmistatud esemeid, mis
olid müügiks.
Kahtlemata on Hiiumaa üks
kaunimaid kohti Ristna rand.
Meid paelusid eriliselt rannast
jalge alt leitud auguga kivikesed. Läbi augu merd vaadates
pidavat kõik soovid ja unelmad täituma. Oh neid soove,
mis sellel päeval siit teele
saadeti! Hiiumaa sümboliks
loetakse Kõpu tuletorni, mis
pidavat tegutsevate tuletornide
seas olema maailmas vanuselt
kolmas. Hoiatus, et üles minna

on raske, järske trepiastmeid
on üle saja, ei hirmutanud kedagi. Kel tahtmist jagus, see ka
üleval käis. Pettuda ei tulnud
kellelgi, vaade, mis avanes oli
võrratu, seda ei saa kirjeldada,
peab ise nägema.
Muljetavaldav ja väsitav
päev oli seljataga. Valida tuli
kas odav magamisase Lauka
koolimajas või kui rahakott
võimaldas, siis lähedalasuvas
kõigi mugavustega külalistemajas. Koolimajas said need
õrnema soo esindajad, kes
mehepoegi pelgasid, omaette
ruumi, teised jagasid ruumi
abielupaaridega. Kõik jäid rahule.
Uut päeva alustasime matkaradadel. Oh üllatust, läbida
tuli tõeline kadakamets, kõrged ja sirged kadakad, mis
on kahtlemata ainulaadne
kogu Euroopas. Raja läbimine
lõppes aga uue üllatusega —
laudtee oli vee all, tuli valida
kas märjad jalanõud või paljad
varbad...
Suure huviga tutvusime
Käina päevakeskusega. 3000
elanikuga vallal on ilus, avar
kahekordne hoone koos õunapuuaiaga. Pensionäride ka-

ja õlijäätmete taarat, pappi
ja paberit, piima-, metall-,
plast- ja klaaspakendeid.
Jäätmekäitlus on aktuaalne
igas piirkonnas.
Tänavu juunis tähistas
Haapsalu linn oma 730.
aastapäeva. Linn on täis lilli, kuursaali ja promenaadi
restaureeritakse.
Viimasel
ajal on üha rohkem kultuuriinimesi kolinud Tallinnast
Haapsallu. Meie jõudsime
külastada Epp Maria Kokamäe galeriid ja tema tütre
Anni Arro Müüriääre kohvikut.
Päev möödus kiiresti ja
kasulikult — saime uusi ideid
aia kujundamiseks, õppisime
tundma uusi koduaeda sobivaid taimi. Tagasiteel tegime
peatuse Nurga puukoolis, et
kohe uusi taimi osta. Kogu
reisiseltskond tänab linnavalitsust ja reisi eestvedajat
keskkonna- ja halduse peaspetsialisti Inger Urvat sisutiheda, õpetliku ja meeldejääva päeva eest! 

Saue Päevakeskuse ürituste kava

Päevakeskuse suvised reisid

Armand Nagel

Tellissaare õunapuu. Lahke
peremees ulatas maitsmiseks
korvitäie õunu.
Eriti stiilne oli viimasena
külastatud koduaed VäikeViigi tänavas. Kahel pool
peaust kõrgusid kerakujuliseks pügatud pukspuud,
nende all olid lamamisasemed kahele Inglise kokkerspanjelile. Päikese käes helkis
karraara marmorist killustik,
ümbritsedes valgeid liiliaid.
Kevadel õitsevad samas valged tulbid. Aias domineerivad värvid ongi valge ja roosa. Eriti kaunis oli lopsakate
suvelillede pits rõdul ja akende taga. Kõik oli maitsekas
ja väljapeetud. Aia kujundas
maastikuarhitekt Ülle Grišakov, peaaegu kõiki aiatöid
teeb nooruke perenaine ise.
Vahepeal tõstsime oma
keskkonnaalast teadlikkust
keskkonnajaama
külastamisega. Erinevatesse konteineritesse saab ära anda
väga mitmesugust taarat:
värvijäätmete, olmekeemia

sutuses on üks kord nädalas
puhas ja valge köök ning duširuum ja kontor mitme arvutiga, kus üks pensionäride päralt. Üks ruum on ka külaliste
majutamiseks.
Vaemla Villavabrikus saime jälgida lambavillast lõnga
valmistamist üle saja aasta
vanuste masinatega. Tegijad
lootsid, et nende tooted leiavad
uue omaniku. Ja pererahval ei
tulnud pettuda.
Meie reis lõppes Suuremõisa hilisbarokkstiilis hoone külastusega. Tänusõnad noorele
jutukale giidile Inna Lepikule — ja oligi aeg praamile minna ning koduteed alustada.
Suur tänu selle meeldiva
ja meeldejääva reisi korraldajale, päevakeskuse juhatajale Liivile ja tema abilisele
Tiinale ning pensionäride
seltsingu Tammetõru juhile
Maiele!
Siinkohal olgu öeldud, et
päevakeskus on sellel suvel
pensionäridele pakkunud rohkemgi reisivõimalusi. Peale
Hiiumaa käidi aprillikuus
Pandiveres, juulis Peipsi põhjarannikul ja 3. septembril külastatakse Kunda kanti. 

• 11.09.09. kell 14.00 Päevakeskuse sünnipäeva tähistamine
• 14.09.09. kell 19.00 Teatrihuvilised korraldavad Ugala
teatri etenduse „Börs ja börsitar” (autor ja lavastaja Ott
Aardam) külastuse Eesti Draamateatris
• 16.09.09. kell 13.00 Silvi Mändi loeng „Loodusannid
tervistavad”
• 17.09.09. kell 12.00 kohtumine Saue linnapea Orm
Valtsoniga
• 22.09.09. kell 12.30 Armeenia kiriku külastus Tartu mnt
16. Koguduse tööst räägib kohaliku koguduse esindaja,
buss 190 väljub Saue Kaubakeskuse juurest kell 10.50,
osavõtust palume teatada.
• 27.09.09. kell 15.00 kohtumine Armeenia Kultuuriseltsiga, eesti ja armeenia rahvustoidud. Osavõtust palume
teatada ja osalustasu maksta hiljemalt 14.09.09. Rong
väljub Sauelt 13.58, Lilleküla jaamas teeme ümberistumise bussile nr 17.
• 29.10.09. Teatrihuvilised korraldavad Tartu Vanemuise
Teatri muusikaetenduse „Kaunimad hetked sinu elus”
külastuse. Buss väljub Saue Kaubakeskuse eest kell
13.00, etendus algab kell 19.00. Vahepealse aja Tartu
linnas saab sisustada omal valikul. Teatripileti hind 164.krooni I, II ja IV rida. Ürituse maksumus koos sõiduga Tartu
ja tagasi 50 osavõtja puhul orienteeruvalt 350.- krooni.
Osavõtust palume teatada ja osalustasu palume maksta
hiljemalt 24.09.09. Hilisema äraütlemise puhul kallineb
reisi maksumus teistele osalejatele. Ootame teie soove ja
ettepanekuid järgmise suve reiside osas!
• Juuksur Anne Toomist lõpetas juuksuriteenuste osutamise Saue Päevakeskuse ruumides. Täpsem informatsioon
telefonil 5565 5690.
• Massöör Kaire Sildnik osutab igal neljapäeval massaažiteenust registreerimise alusel, registreerimine telefonil
5559 5228.
• 18.09.09. kell 17.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine

Tähelepanu!

• Saue Päevakeskus otsib inglise ja soome keele ringide
juhendajat.
• Saue Päevakeskuse ruume on võimalik üürida eakate tähtpäevade tähistamiseks ja eakatele teenuste osutamiseks.

Vana Baskini teatri etendus „Taaskord“

9. oktoobril kell 19.00 Saue Gümnaasiumi aulas

Autor: LAWRENCEROMAN (USA)/tlk JÜRI KARINDI; Lavastaja: IVO
EENSALU; Kunstnik: MARE RAIDMA; Osades: ITA EVER (Eesti Draamateater), ANNE PALUVER, HELENA VANNARI (Tallinna Linnateater),
TÕNU KILGAS ja MADIS MILLING

Piletid hinnaga 125.-/150.- krooni müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124) T–N kl 15.00–18.00

Saue Sõna

Teated
Harjumaa Puhkpillipäev 2009

Huvikeskuse kava

Harjumaa Puhkpillipäevaga tähistasime XXV Üldlaulupidu.
3. juulil 2009 toimus esmakordselt Saue linnas Harjumaa
Puhkpillipäev, kus osales 365 mängijat 3 riigist. Harjumaa
Puhkpillipäeva motoks sai kahemõtteline lause — „Mõte
saab TEOKS“. Ürituse korraldaks ja idee autoriks oli Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, kelle sümboliks või logoks on
„pasunaga tigu“. Sealt ongi kogu sõnamäng alguse saanud.
Korraldajate endi ja vaatlejate arvates on idee vaimustavam pool hoopis kokkuhoidlikkus. Harjumaa Puhkpillipäevaks valiti XXV Üldlaulupeole eelnenud peaproovi päev.
Pärast peaproovi laulukaare all suundusid osalejad orkestrid täies koosseisus Sauele, et mõnusas seltskonnas õhtut
sisustada.
Tänu heale ajastusele saime Sauel esmakordselt näha
ja kuulda Soome Kaitseväe Ajateenijate Orkestrit. Soome
Kaitseväe Ajateenijate Orkestri tattoo-esinemine Saue linna
keskuse pargis oli muljetavaldav. 80-liikmeline noorte meeste etteaste koosnes väga heal tasemel muusikast, põnevast
liikumisest ja huvitavatest trikkidest. Püsside vibutusi ja
loopimisi harjutatakse päevast päeva ja esitatakse Soome
tähtsatel aastapäevadel ja üritustel. Soome orkester osales
samuti laulupeol ning viibis Eestis Eesti Kaitseväe Orkestri
kutsel. Peadirigent Peeter Saan oli Saue Puhkpillipäeval esinemise võimalusest kuuldes samuti rõõmus, sest esinemine
aitas ka noortel muusikutel sisukalt aega veeta.
Pärast ergutavat etendust siirduti rongkäigus Saue Lauluväljakule, kus esinejaid ootas ilus lava, meeldiv kuulajaskond ja särtsakas õhtujuht Jüri Peetson.
Äsja renoveeritud lauluväljakul tõusid Eesti, Soome ja
Belgia hümni saatel riikide lipud. Meeleolu oli veidi olümpiamängude sarnane. Puhkpillipäevale andis jõudu ja sära Laulasmaa Tuletoomise tseremoonialt toodud XXV Üldlaulupeo
tuli. Tule võttis Laulasmaa sadamas vastu ja tõi Sauele Saue
linnapea Orm Valtson. Pärast linnapea avasõnu süütas XXV
Üldlaulupeo tule Harry Illak, kes on Saue linnale puhkpillimuusika isaks saanud.
3-tunnilisse kavasse mahtus 12 puhkpilliorkestri esinemised
ja grandioosne lõppakord, kus laulupeo üldjuhtide dirigeerimise all esitati üheskoos XXV Üldlaulupeo lugusid, nagu „Puhkus
Viljandis“(Ü. Raudmäe, L. Normet), dir Harry Illak, „Popurrii Uno
Naissoo lauludest“ (seade Naisso/Põdra), dir Valdo Rüütelmaa,
„Siverhaus“ Ed. Tamm, dir Margus Kasemaa.
Täname kõiki osalenud orkestreid ja dirigente:
1. Saue Muusikakooli Puhkpilliorkester, dirigendid Harry Illak ja Sirly Illak
2. Kose Pasunakoor, dirigendid Olev Roosa ja Peeter Sööt
3. Viimsi Muusikakooli jazzbänd, dirigent Ott Kask
4. Kuusalu Pasunakoor, dirigent Ott Kask
5. Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkester, dirigent Valdo
Rüütelmaa
6. Keila linna Puhkpilliorkester, dirigendid Valdo Rüütelmaa
ja Triin Viljus
7. Jüri Gümnaasiumi puhkpilliorkestri trummarite ansambel, dirigent Kuuno Kasak
8. Puhkpilliorkester Saku, dirigent Ants Reinhold
9. Soome Kaitseväe Ajateenijate Orkester, dirigent Juha Ketola
10. Puhkpilliorkester Nissi Trollid, dirigent Tõnu Sal-Saller
11. Jeugdconcertband Landen, Belgia, dirigent Didier Reynaerts
12. Puhkpilliorkester Tartu, dirigent Margus Kasemaa
3. juuli laulupeo tuli jäi pikaks ajaks põlema kõikides osalejates.
Kellel tekkis huvi puhkpillimuusika vastu, võib tulla muusikakooli õppima. Täpsemat infot suvel toimunu kohta saab
lugeda kodulehel www.hnpo.ee
Täname kõiki abilisi ja toetajaid — Saue linna, Saue Muusikakooli, Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgruppi, EAS-i.
Kohtumiseni aastal 2011!

• KLAASIMAALI KURSUS TÄISKASVANUTELE
Laupäeval, 3. ja pühapäeval, 4. oktoobril toimub kahepäevane klaasimaali kursus täiskasvanutele. Õppida saab
valevitraaži ehk klaasile värvitud vitraaži valmistamist klaasi
külmvärvide ja tinateibiga. Kursuse hind osalejale oleneb
valmistatava töö suurusest ja materjali kulust. Iga osaleja
saab valmistada endale sobiva kodukaunistuse. Kursus
algab 03.10.09 kell 11.00 Saue Gümnaasiumi ruumis 407.
Juhendaja Eva-Lotta Eisenberg. Kursusele saab registreeruda tel 659 5009 ja Saue Huvikeskuses ruumis 124 (Saue
Gümnaasiumi I korrusel) ning e-posti aadressil sauehuvikeskus@hot.ee
• TIFFANITEHNIKAS EHETE VALMISTAMINE
Tiffanitehnikas klaasist ehete valmistamise töötuba toimub
täiskasvanud õppija nädala raames 7. oktoobril kl 18.00–
21.00 Saue Gümnaasiumi ruumis 407. Juhendaja Ilona Rõženkova. KURSUS ON KÕIGILE OSALEJATELE TASUTA! Vajalik
eelregistreerimine tel 659 5009 või sauehuvikeskus@hot.ee
• PORTREE JOONISTAMISE KURSUS TÄISKASVANUTELE
Neljapäeval, 1. oktoobril kell 18.30 algab kahekuuline
portree joonistamise kursus täiskasvanutele. Kursuse maht
on 24 tundi. Selle aja jooksul tutvume kontuurjoonistuse
ja hele-tumeduspindadega joonistamisega. Õpime proportsioone, teeme visandeid, joonistame koopia mõne kuulsa
kunstniku tööst, skitseerime kursusekaaslasi ja joonistame
portreed modelli järgi. Joonistusvahendid ja paberid on
kohapeal olemas. Kursus toimub 1. oktoobrist kuni 20. novembrini Saue Gümnaasiumi ruumis 117. 1. oktoobri tund on
igale osavõtjale täiskasvanud õppija nädala raames tasuta.
Kuutasu oktoobris 250.- krooni ja novembris 300.- krooni.
Juhendaja Virve Laan. Eelregistreerimine Saue Huvikeskuse
tel 659 5009 või sauehuvikeskus@hot.ee
• Esmakordselt on Sauel võimalik õppida iiri tantsu. Trennid
toimuvad laupäeviti kell 15.00–17.00 Saue Gümnaasiumi aulas. Esimene trenn 3.10.2009 algusega kell 15.00
on kõigile tasuta! Kõik huvilised on oodatud õppima nii
kaasahaaravaid traditsioonilisi iiri rahvatantse kui ka lõike
Riverdance’i ja Lord of the Dance’i etendustest. Õpetab
Tartus tegutseva iiri tantsu trupi Solas juhendaja Liina Bucht.
Lisainformatsioon ja rühma registreerimine: lbucht@hot.ee
või 5344 5011
• Saue Lauluklubi alustab hooaega 25. septembril kell 19.00
Saue Gümnaasiumi saalis. Juhendaja Katrin Järvlepp. Olete
oodatud!
• Saue Huvikeskus kutsub laevareisile!
SALADUSLIK SAAR — GOTLAND Võimalus osa võtta Rootsi
suurima keskajafestivali lõpupidustustest! 13.–18.08.2010
(6 päeva). Täpsem info ja registreerimine 1. oktoobriks tel
659 5009, 523 4339
• Line-tants jätkajatele toimub kolmapäeviti kell 19.00 koolimaja peegelsaalis. Juhendaja Kristin Kurtna.
• Sügisene fotokoolitus, mis mõeldud algajale fotohuvilisele
ja neile, kes tunnevad, et fotograafia tähendab enamat kui
tühi klõpsimine. Vaatame läbi põhilised fotoalased tõed ja
teadmised. Õpime kasutama kaamera erinevaid režiime ja
võimalusi. Arendame neid oskusi, mida igapäevasel pildistamisel vaja. Kursust juhendab Raimond Roopärg (Saue Foto).
Kursus koosneb kolmest kolmetunnisest loengust ja ühest
sügisese ilu pildistamisest looduses (grupis või individuaalselt). Ajakava: 13. oktoober–20. oktoober–3. november/
kell 18.30–21.30 Saue Gümnaasium. Pildistamise looduses
lepime kokku kursuse alguses. Kursuse hind: 680.- Kõik
osalised saavad soovi korral esitada tehtud fotosid, mida
koos vaatame ja analüüsime. Grupp kuni 15 osalejat. Info ja
registreerimine hiljemalt 28. september. Saue Huvikeskus tel
659 5009 e-post: sauehuvikeskus@hot.ee või Saue Foto tel
5345 6441 e-post: info@tatagrupp.ee/www.tatagrupp.ee

Kristiina Liivik, Harjumaa Puhkpillipäeva projektijuht
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Huvitavamad fotod trükitakseIgalt!
Saue linna 2010. aasta kalendris!
Viimane
tähtaegSaue
on 5. Linnavalitsus,
oktoober 2009. a.
Korraldajad:
Saue
Linna Lastekaitse
Fotokonkursile
b asjatundlik Ühing
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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

11. september 2009

Mälumänguritel
algab sügishooaeg
Pikk suvepuhkus on läbi ning mälumänguritelgi on käes aeg
oma mälu värskendada ja võistlustel teadmisi näidata. Saue
Mälumänguklubi poolt korraldatavad linna esivõistlused
jätkuvad sügisvoorudega 30. septembril ja 28. oktoobril.
Võitja selgub aasta lõpus Super-finaalis eelvoorude kahe
parema duellis.
Meeldetuletuseks tabeliseis pärast kahte kevadvooru: 1.
Tammetark 124 p; 2. Sammas 101 p; 3.–4. Ettur ja Tammetõru 100 p; 5. SG4 98p; 6. Noortekeskus 90 p; 7. Tere
89 p; 8. Noored 54 p; 9. Agarad 32 p.
Nagu näha, on tabeliseis äärmiselt põnev ning Superfinaali jõudmiseks on võimalusi lausa seitsmel võistkonnal.
Saue Mälumänguklubil on plaanis korraldada veel teisigi
üritusi, kuid nendest juba edaspidi. Seniks head mälutrenni ja kohtumiseni kolmapäeval, 30. septembril kell 19.00
Saue Gümnaasiumis.
Villu Liiv, Saue Mälumänguklubi juhatuse liige

Kutse

jalgpallitrenni!!

Alates sügisest 2009 võtab

Saue Jalgpalliklubi oma
treeningrühmadesse vastu
4-6-aastaseid lapsi (uus rühm!) ja
7–13-aastaseid jalgpallihuvilisi lapsi.
Treeningud on väga lapsesõbralikud
ning suunatud nii laste füüsiliste kui
ka vaimsete võimete arendamisele.
Rohkem infot: www.sauejk.ee
või tel: 5800 2819

Infopäev oli sisukas
Infopäev laste ja noorte vaba aja veetmise võimalustest Saue
linnas toimus 2. septembril Saue Gümnaasiumi aulas ja võimlas. Oma esinduse olid välja pannud kõik Saue linnas laste ja
noortega tegelevad õppeasutused ja spordiklubid. Külastajaid
oli rohkesti üle poole tuhande. Kohale oli tuldud peredega ja populaarsemate tegevusalade (õppe- ja treeningugruppide) nimekirjad said juba esimese tunni jooksul kuhjaga täis. Kohapeal
pakkusid lastele tegevust Saue Huvikeskuse Kunstistuudio ringid õp Reet Vesteri ja Made Kaarese juhendamisel. Iga soovija
võis endale ilusa sügisese lehepildi trükkida või savist meene
voolida. Huvilised said ka malet ja rendžut mängida.
Infopäeva korraldas Saue Huvikeskus.
Tel 659 5009, e-post sauehuvikeskus@hot.ee ja koduleht
http://huvikeskus.saue.ee 

September Keila Miikaeli koguduses
6. september kell 11.0 — 14. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga.
13. september kell 11.00 — 15. pühapäev pärast nelipüha.
Jumalateenistust armulauaga. Kohvilaud kirikus! Järgneb Juhani Pörsti loeng misjoni teemal.
20. september kell 11.00 — 16. pühapäev pärast nelipüha.
Jumalateenistus armulauaga.
27. september kell 11.00 — 17. pühapäev pärast nelipüha.
Jumalateenistus armulauaga.
PIIBLI- JA PALVETUND EAKATELE toimub 23. septembril kell
13.00 koguduse majas.
VAIMULIKUD ÕHTUD 16. septembril kell 19.00 koguduse majas.
LEERIKOOL alustab 3. oktoobril kell 11.00 koguduse majas.
„Kus on teie aare, seal on ka teie süda“ /Lk 12:34/
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EELK Keila Miikaeli koguduse

SÜGIS-TALVINE LEERIKOOL

algab 3. oktoobril kell 11.00 koguduse majas
(Paldiski mnt 2)
• Leerikooli võib tulla vanuses 15 a kuni ...........
• Leerikool annab võimaluse saada koguduse täieõiguslikuks liikmeks ja aitab tutvuda kristliku usu põhialustega
• Leeriõnnistamine on eelduseks oma laste ristimisel, ristivanemaks saamisel ja abielu laulatamisel
• Leerikursus lõpeb detsembris 2009
Info: 5193 1501 (õp Marek Roots); 604 4808 (kantselei); keila@
eelk.ee

Tarbijainfo

Saue Sõna

11. september 2009
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas ja Saue kodulehel tasuta! leht@saue.ee

E-hääletus 8–14.10. Eelhääletamine 12–14.10. Valimispäev 18. oktoober 2009

Alles see oli, kui lasteaed suleti juba kell kuus ja
palka said õpetajad lasteaias vähem kui koolis.
Täna ei pea lapsevanem kiirustama,
laps on hoitud kella seitsmeni.
Täna saavad õpetajad koolis ja lasteaias samaväärset palka.

Kalev Lillo linnavolikogu liige

Kirjuta aadressile kalev@reform.ee ja anna teada, mida saan volikogus Sinu heaks veel ära teha!

Raamatupidamisteenused ja juriidiline abi

Analüüsime ja korrastame Teie raamatupidamist. Aitame ka
personali-, töökeskkonna- ja juriidilstes küsimustes.
Tegele probleemiga kohe ja sa väldid olukorda kus abi ei ole enam
efektiivne.

Alates septembrist asume Sooja 1 (II korrus), Sauel
Juriidilised küsimused
Raamatupidamine
leridas@hot.ee

509 0194
513 0290

Saue kaubanduskeskuses avatud

Tammevana Pubi
Maitsvad kodused toidud
Tordid, kringlid, koogid, pirukad — omatoodang
Reserveerimine tel 5648 2025
Sünnipäeva-, pulma-, peie- ja muude ürituste korraldamiseks.
Peolaua menüü vastavalt kliendi soovile.

Sõidu- ja pakiautode
käsipesula ja teenindus
Teenindus:
Õlivahetus
Veermikutööd
Rehvitööd
Summutitööd
Sildade reguleerimine
Automaatkastide remont
Mootorite remont
Klaasitööd
Kliimaseadmete täitmine
Kere- ja värvitööd
Generaatorite
ja starteriteremont

pesula:
Välipesu
Sisepuhastus
Mootoripesu
Vahatamine
Poleerimine
Müügieelne ettevalmistus
Keemiline puhastus
Vaipade, diivanite jne puhastus
nii meil kui ka teie kodus

ANTUD REKLAAMI ETTENÄITAJALE
VÄLIPESU –50%!
Lisaks:

PUHASTUSJA HALDUSTEENUSED
Äripindade hoolduskoristus
Majaühistute teenuspakett
Väliterritooriumide hooldus
Eramute ja korterite koristus
Akende pesu
Koristusteenus allergikutele
Ükski töö pole meile liiga väike!

Rehvide hooajaline hoiustamine
Kliendi ooteruum (kuum kohv, televiisor, wifi)

Helia service OÜ, Pärnasalu põik 9, Saue
Oleme avatud: E–R 9.00–18.00
Tel 670 9038, gunnar@heliaservice.ee

Müüa kvaliteetset
lõhutud küttepuud
koos kohaletoomisega

Info ja tellimine: tel 505 0924, www.hikkor.ee

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

Veoteenus
MB kaubikuga,

pikkus 4.20 m,
kõrgus 1.90 m,
kandejõud 1300 kg.
Samas koristame
vanarauda TASUTA
5346 8430, Geotrans OÜ

info@aadarg.ee
www.aadarg.ee
Mob: 5551 4507

vesiaeroobika

Superhinnad
klaasplastist
KOGUMISMAHUTITELE
ja SEPTIKUTELE!

Mahutid:
5 m3 — 9000.-,
10 m3 — 15400.-,
Septik 3 m3 —
11 000.(lisandub k/m)
Tel +372 622 8088,
www.eccua.ee
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Alates 14. septembrist 2009 algavad Saue ujulas
taas vesiaeroobika treeningud.
Trennid hakkavad toimuma esmaspäeviti
ja kolmapäeviti algusega kl 19.30. Kuupilet maksab
septembris 6 x 70 = 420 krooni. Üksikpilet 90 kr.
Tere tulemast Saue ujulasse!

Kolmapäeviti alates 16. septembrist
kell 16.45–18.15 hakkavad Saue ujulas toimuma

ujutamise rühmatunnid
beebidele ja väikelastele
Rühmatund sobib 3 kuu kuni 2,5 aasta vanustele
lastele koos emadega.
Ujumise tunnid toimuvad Saue ujulas.
Kogunemine ujula valvelaua juures.
Vees ollakse umbes 35–40 min.
Nõutud on ühekordsed ujumismähkmed
või spetsiaalsed imikute ujumispüksid.
Juhendab Kei Kvarnstrom
Lisainfo: www.paikesetants.ee
Otsin tööd

Teenus

 Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Tel 5803 3448

 LIUGUKSED, GARDEROOBID,
KÖÖGID. HINNAD SOODSAD. GARANTII.
Tel 502 9075
 Kvalifitseeritud pottsepp ehitabremondib ahjusid, kaminaid, pliite,
korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata kodulehte www.hot.ee/
tanel12345/ Tel 5668 1555
 Juuksur Pille Laht ootab Teid Sauele
Arco majja (Pärnasalu 11) juuksurisse.
Ootan mehi, naisi ja lapsi. Kohtumiseni!
Tel 5631 9199
 Juuksur Anne Toomist ootab oma endisi ja uusi kliente Ele Ilustuudios Pärnasalu 11, tel 711 1634, mob 5565 5690.
Pensionäridele hinnasoodustus!

Müük
 Müüa odavalt vähekasutatud
malmkatel Siime, 36 kw, ning uued vene
malmradiaatorid (25 tk). Tel 5197 6680
 Müüa garaažiboks Sauel, Koondise
tänaval. Telefon: 652 9750; 5399 6754
 Müüa puhastverd emane saksalambakoera kutsikas väga heade tööomadustega vanematelt. Sündinud 26.08.
Loovutamine oktoober 2009.
Telefon: 5393 5797

Kinnisvara
 Soovin osta Saue linnas vähemalt
70 m2 suuruse, kinnise köögiga, 4-toalise korteri kivimajas (mitte paneelmajas).
Tel 5360 2609
 Vahetan 2-toalise korteri Kütise tn.
3-toalise vastu Sauel. Tel 505 7746, Priit

Teade
 Ära anda 20–30 liitri suuruseid veinikääritamispudeleid. Telefon: 510 4641

Saue Päevakeksus avaldab
kaastunnet Marek Pruus’ile

vanaisa
surma puhul

