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Eesti Reformierakond ning Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit sõlmisid Sauel koalitsioonileppe
18. oktoobril 2009 toimunud
Saue linnavolikogu valimised on möödas ja tulemused
selgunud. Valimistulemused
Sauel kinnitasid, et linnarahvas oli rahul Reformierakonna ja IRL-i koalitsiooniga ja
seni tehtud töödega. Üle 60%
valijatest andis oma hääle senisele koalitsioonile. Võttes
arvesse valimistulemusi ja
valijatelt saadud mandaatide
arvu — Eesti Reformierakond 6 ning Erakond Isamaa
ja Res Publica Liit 5 —, otsustati senist koostööd jätkata ja ühitada jõupingutused
valijatele antud lubaduste
elluviimiseks.
Läbirääkimiste tulemusena sõlmiti 22. oktoobril 2009
Koalitsioonilepe aastateks
2009–2013, millele esimestena andsid allkirjad valimistel enim hääli saanud Orm
Valtson ja Rainer Sternfeld.
Koalitsiooni moodustamisel
lepiti ka kokku, et volikogu
esimehe kohale esitab kandidaadi IRL ja linnapea kandidaadi Reformierakond.
Koalitsiooniliikmed:
Orm Valtson
Madis Milling
Vello Toomik
Rafael Amos
Anne Teetamm
Erki Kuld
Rainer Sternfeld
Urmas Viilma
Valdis Toomast
Kalev Israel
Monika Liiv

Linnavolikogu ja Linnavalitsus

Koalitsioonilepe
Saue, 21. oktoober 2009
Eesti Reformierakonna ning
Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit Saue Linnavolikogusse valitud liikmed
allkirjastavad
käesoleva
koalitsioonileppe Saue linnas ühises valitsuskoalitsioonis tegutsemiseks perioodil
2009–2013.
Leppele allakirjutajad võtavad kohustuseks ja seavad
eesmärgiks üksteist usaldades ning ühiselt vastutust
kandes arendada Saue linna
kõiki eluvaldkondi nelja aasta jooksul tasakaalustatult,
lähtudes Saue linna arengukavast ja käesolevast koalitsioonileppest.
Valitsuskoalitsiooni
programm aastateks 2009–2013
Perepoliitika
1) Kehtestame lastehoiu toetamise uue korra
2) Rajame uusi laste mänguväljakuid
3) Taastame Saue linna perepäeva traditsiooni
4) Jätkame peredele ja lastele
suunatud toetuste maksmist
Hariduspoliitika
1) Viime lõpule algkoolihoone ehituse
2) Tagame lastehoiu võimaluse igale Saue linna eelkooliealisele lapsele
3) Jätkame lasteaia ja kooli
ruumide ning õpikeskkonna ajakohastamist
4) Investeerime
haridusse
Saue Gümnaasiumi säilitamiseks kvaliteetkoolina
5) Toetame Saue Gümnaasiumi koolivormi soetamist 1.
klassi õpilastele
6) Teeme õpetajate päeva
Saue õpetajatele veelgi
meeldejäävamaks

7) Lahendame muusikakooli
ruumiprobleemi
Kultuuripoliitika
1) Korrastame kultuuriühingutele ja -seltsidele toetusrahade eraldamise põhimõtteid
2) Kutsume ellu kultuuriümarlaua
3) Muudame Saue Sõle ühise
kavaga laulu- ja tantsupeoks
4) Toetame järgmisel lauluja tantsupeol osalejaid
5) Korraldame jaanituleplatsil rohkem kultuuri- ja
meelelahutusüritusi
6) Toetame rahvuslike mälestuspäevade tähistamist
7) Jätkame Saue „Aasta
Tegu“ konkursi korraldamist
Spordipoliitika
1) Loome eeldused nüüdisaegse spordikompleksi rajamiseks
2) Rajame linna uusi spordiväljakuid
3) Loome tingimused koolistaadioni aastaringseks
kasutamiseks
4) Jätkame Sarapiku terviseraja arendamist
5) Korrastame spordiseltsidele ja -klubidele toetusrahade eraldamise põhimõtteid
6) Kutsume ellu spordiümarlaua
7) Ehitame Sauet naaberomavalitsustega ühendava
kergliiklustee
Noorsoopoliitika
1) Viime lõpule avatud noortekeskuse ehituse
2) Loome noortele tänapäevased vaba aja veetmise
võimalused
3) Korraldame noortele tööja puhkelaagreid
4) Toetame noorteprojekte

Sotsiaalpoliitika
1) Jätkame
pensionäridele
jõulutoetuse maksmist
2) Jätkame soodustatud tingimustel bussitranspordi
võimaldamist Saue pensionäridele, koolilastele ja
represseeritutele
3) Korrastame erivajadustega
inimeste tegevuse toetamise põhimõtted lähtuvalt
nende vajadustest
4) Mitmekesistame päevakeskuse tegevust
Ettevõtluspoliitika
1) Jätkame
infrastruktuuri
nüüdisajastamist
2) Arendame edasi noorte ettevõtlusõpet
3) Sõlmime
koostööleppe
Tallinna Ettevõtlusametiga
4) Kaasame Saue ettevõtjaid
linna välissuhetesse
5) Tunnustame Saue edukaid
ettevõtteid ja ettevõtjaid
Ehitus-, planeerimis- ja
keskkonnapoliitika
1) Korraldame Saue keskuse
planeerimiseks ja arendamiseks ideekonkursi
2) Võtame vastu Saue linna
uue üldplaneeringu
3) Rajame vee- ja kanalisatsioonitrassid kogu linnas
4) Koostame läbimõeldud,
nüüdisaegse haljastus- ja
linnakujundusplaani
5) Rajame linna juurde parke
ja puiesteid
6) Rajame
korruselamute
piirkonda lemmikloomade
jalutusplatsi
7) Ehitame
nõuetekohase
jäätmejaama
lähtuvalt
Saue linna jäätmekavast
8) Korraldame igakevadise
talgupäeva koos jäätmete
tasuta äraveoga
Turvalisus ja transpordipoliitika
1) Moderniseerime tänava-
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aastal, päevakorras oli:

valgustuse
2) Jätkame koostööd politsei,
turvafirmade ja kaitseliiduga linna kõrge turvalisuse
tagamiseks
3) Planeerime linna turvakaamerate võrgustiku
4) Muudame ohtlikud lõigud
kooliteel turvaliseks
5) Lahendame
parkimise
kooli ja lasteaia ümbruses
6) Rakendame linnas läbimõeldud ja turvalise liikluskorralduse
7) Täiustame ühistranspordi
süsteemi
8) Paigaldame igasse bussipaviljoni linnakaardi
Turism
1) Anname jaamahoonele uue
sisu ja värske välimuse
2) Tähistame tammiku jalutusrajad õppetahvlite ja
viitadega
3) Viime läbi ideekonkursi
Sauele turismiatraktsiooni
loomiseks
4) Rajame Saue linna sissesõiduteedele pilkupüüdvad
„väravad“
5) Tähistame linna vaatamisväärsused
Info- ja juhtimispoliitika
1) Ajakohastame linnavalitsuse struktuuri
2) Kaasame investeeringuteks Euroopa Liidu ja erakapitali vahendeid
3) Jätkame Saue Sõna väljaandmist ja nüüdisajastamist
4) Töötame välja ja käivitame
uued e-teenused
Käesolev valitsuskoalitsiooni
programm viiakse ellu lepingupartnerite koostöötahte ja
konsensuse alusel, arvestades
Saue linna eelarve võimalusi.
Allkirjad:

Kuigi statistika näitab, et üldine kuritegevuse arv väheneb, on
käesoleval aastal nii Saue linnas kui ka mujal Eestis sagenenud
varavastased süüteod.
vanemkonstaabel
Seoses sellega palun inimestel
võimalike ebameeldivuste vältimiseks üle vaadata oma majade ja sõidukite valvesignalisatsioonid ning lukud. Kodust
ära olemise ajaks tuleks kindlasti lukustada maja või korteri
uksed ja aknad. Kindlasti ei tohiks järelevalveta sõidukitesse
jätta nähtavale kohale hinnalisi
esemeid, mis võivad varastele
tunduda kerge saagina. Palu-

me võtta kasutusele abinõud,
mis teeksid võõrastel võimalikult raskeks teie varani jõudmise. Suvisel ajal hakkab eriti
silma, et kortermajade trepikodade ette jäetakse lukustamata
jalgrattaid. Sellises olukorras
ei ole vargal muud vaeva, kui
peale istuda ja minema sõita.
Endiselt ootame, et kõikidest
kahtlastest tegevustest ja isikutest teavitatakse politseid
tasuta telefonil 110. Seni on
olnud hea tagasiside Koondise
15 naabrivalvesektoriga, kes

on teavitanud kahtlasest sõidukist. Kontrollimisel selgus,
et tähelepaneliku kodaniku
reageerimine oli igati põhjendatud. On alust arvata, et selline sekkumine võis ära hoida
võimaliku kuriteo.
Kätte on jõudnud pime aeg.
Kuigi Saue linn on pimedal
ajal valgustatud, oleks siiski
vaja rohkem tähelepanu pöörata helkurite nõuetekohasele
kandmisele. Sellega muutub
jalakäija autojuhile tunduvalt
paremini nähtavaks ning teeb
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Varavastased süüteod on sagenenud

Ahti Lill
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enda liiklemise märgatavalt
turvalisemaks.
Politsei paneb lapsevanematele jätkuvalt südamele, et
oma laste tegemiste vastu vabal
ajal tuleks rohkem huvi tunda.
Kui laps ei viibi õhtusel ajal
või öösel kodus, peaks vanem
teadma, kus ja kellega ta koos
on ning millega tegeleb. Halvimal juhul võib lapsevanemat
keset ööd ebameeldivalt üllatada kõne politseist — et laps on
seadusega pahuksisse sattunud,
tulge politseiosakonda... 

1.

Saue Linnavalitsuse 16.09.2009. a korralduse nr 283
muutmine /korraldus nr 333/.

2.

Toiduraha ja eluasemekulude kompenseerimine
/korraldus nr 334/.

3.

Laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide juhendajatele töötasu väljamaksmine /korraldus nr 335/.

4.

Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse kooskõlastamine. OTSUSTATI
kooskõlastada Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle
lähiala detailplaneeringu eskiislahendus ja volitada
linnapead seda allkirjastama.

5.

Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 336/.

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

Valimisliit „Kindlad tegijad —
uus tulevik“ vaidlustas Saue
linna valimistulemused
Sauel kolmanda tulemuse saanud valimisliit „Kindlad tegijad — uus tulevik“ kahtlustab pettust ja nõuab tulemuste
tühistamist. Valimisliidu volitatud esindaja Jaan Kalbus, kes
ei osutunud valituks Saue linnavolikogusse, ütles BNSile:
„Kahtlustame eelhääletuse ajal vähemalt 105 valimissedeli
lisamist valimiskasti, mis muudaks oluliselt jõudude vahekordi Sauel.“ Jaan Kalbuse sõnul kahtlustavad nad, et eelhääletuse ajal lisati kasti sedeleid, mille eest pole allkirja
vastu küsitud. Valimisliit tegi avalduse nii Harju maakonna
valimiskomisjonile kui ka Põhja Politseiprefektuurile, taotledes uurimise algatamist, lisas Kalbus.
Harju maakonna valimiskomisjon vaatas valimisliidu
„Kindlad tegijad — uus tulevik“ kaebuse 27.10.2009 läbi ja
ei tuvastanud Saue linna valimiste jaoskonnakomisjoni töös
eespool nimetatud rikkumisi ning tagastas kaebuse esitajatele. Valimisliit otsustas kaevata edasi Vabariigi Valimiskomisjonile.
Valimisliidu „Kindlad tegijad — uus tulevik“ nimekirjast
osutusid volikogusse valituks: Tõnu Urva, Andres Pajula,
Mati Nappus, Ero Liivik, Henn Põlluaas.
Eespool toodud asjaoludest lähtuvalt ei ole Saue linna
valimiskomisjonil õnnestunud valimistulemusi kinnitada ja
valitud saadikuid volikogu esimesele istungile kutsuda. 

Elektrirongiga — soodsalt!
Alates 1. novembrist kuni aasta lõpuni on elektrirongide sõiduplaanis igal laupäeval ja pühapäeval soodusrongid — nendes rongides maksab kogu liini ulatuses tavapilet 10 krooni ja sooduspilet 5 krooni.
Soodsama piletihinnaga rongid tulevad laupäeva ja pühapäeva hommikul igalt põhisuunalt Tallinnasse ning viivad
inimesed pärastlõunal ka tagasi. Kokku sõidab päevas kaheksa soodusrongi.
„Elektrirong on Harjumaa inimestele kiire, kindel ja mugav igapäevane transpordivahend, mis toob tööle ja kooli.
Aasta lõpus on ikka inimestel soov teha veidi teistsuguseid
sõite, olgu siis sooviks tulla sisseoste tegema, lastega kinno
või sõpradele külla. Tahame oma reisijatele pakkuda võimalust teha need sõidud senisest soodsamalt,“ sõnas Elektriraudtee AS-i juhatuse liige Kuldar Väärsi.
Soodushinnad kehtivad järgmistes rongides: Riisipere–
Tallinn (524), väljumisega Riisiperest 10.31; Paldiski–Tallinn
(518), väljumisega Paldiskist 9.11; Aegviidu–Tallinn (405),
väljumisega Aegviidust 8.28; Klooga-Rand–Tallinn (522),
väljumisega Klooga-Rannast 10.27; Tallinn–Riisipere (537),
väljumisega Balti jaamast 15.54; Tallinn–Paldiski (535),
väljumisega Balti jaamast 15.27; Tallinn–Aegviidu (410), väljumisega Balti jaamast 16.15; Tallinn–Klooga-Rand (543),
väljumisega Balti jaamast 17.47.
Lisainfo: www.elektriraudtee.ee ja rongiinfo 1447.
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Välisüliõpilasena Suurbritannias
Anneli Lepp
Kõigepealt tahaksin alustada
sellest, et välismaale õppimaminemine ei olnud kergekäeline otsus, ajendatud väikekodanlikust edevusest, justkui
välismaal on prestiižne õppida. Samuti polnud motiiviks
rahuldada nooruslikku seiklusjanu. Otsustasin Aberdeeni
kasuks just sellepärast, et siin
on minu eriala — rahvusvahelised suhted — kõrgelt tunnustatud ning see on hea stardipakk tulevase karjääri jaoks.
Pärast Saue Gümnaasiumi
lõpetamist jätkusid minu õpingud Suurbritannias Aberdeeni
Ülikoolis. Olen siin juba aasta
aega õppinud ja tahaksin oma
kogemust lugejaga jagada.
Minu artikli eesmärgiks on
tutvustada mõningaid tähelepanekuid kooliskäimise erinevustest ja anda ülevaade
sellest, millist elu üks välisüliõpilane elab. Järgnev lugu
jutustab minu kogemustest välisüliõpilasena — minu praegusest elust.
Aberdeen on linn PõhjaŠotimaal, kus elab 220 000
inimest. Aberdeeni ülikool
asutati 15. sajandil ja tänasel
päeval õpib siin umbes 14 000
usinat õppurit 115 erinevast
rahvusest. Laiemale ringkonnale on Aberdeen tuntud kui
Euroopa naftapealinn. Alates
1970. aastate naftabuumist
sai Aberdeenist Põhjamere
naftatööstuse keskpunkt ja
tähtis varustuskeskus Põhjamere
naftaplatvormidele.
See kajastub ka igapäevases
linnapildis. Tõepoolest meenutab Aberdeen luksusautode
kontsentratsiooni, häärberite
ja multikultuursusega miniversiooni Londonist. Lisaks
sellele on Aberdeen PõhjaŠotimaa tähtsaim kauba- ja
kalasadamalinn. Kuid siin õitseb peale tööstuse veel palju
muudki. Nimelt on Aberdeen
tuntud kui roheline linn, sest
siinne haljastus on esmaklassiline — linn on rekordarv kordi
võitnud Suurbritannia linnadevahelise haljastusvõistluse.
Siin on tõesti ilus!
Kliima kohta on levinud
ütlus, et siin on ühes päevas
kõik neli aastaaega esindatud.
See tähendab, et varahommikul on suhteliselt jahe ja
kindlasti oleks hea jope selga
panna. Üheksa ajal on juba nii
soe, et vabalt võib kampsunis
liikuda, kuid päeva peale läheb nii palavaks, et jopet ega
kampsunit ei lähe üldse vaja
ja neid on äärmiselt tülikas
kaasas kanda. Õhtul muutub
ilm uuesti üllatavalt külmaks
tagasi. Amplituud on suur. Kui
kliimast rääkida, siis üldlevinud arvamus, nagu Šotimaal
sajaks lakkamatult vihma,
Aberdeenis paika ei pea. Ena-

mik päevi on siin päikesepaistelised ning vahete-vahel
käivad väga juhuslikud 10-minutilised vihmasajud, millele
järgneb peaaegu alati rõõmus
päikesepaiste, mis koheselt
tänavad ära kuivatab, nii et
inimesed võivad ilusat päeva
edasi nautida. Ühele eestlasele tundub siin tõepoolest nagu
pidev suvepuhkus, sest olen
aru saanud, et ka talvel temperatuur siin alla 0 kraadi kuigi
tihti ei lange. Seega võib öelda, et siin on ikka suhteliselt
soe aastaringselt.
Õppime koos
Tagasi ülikooli juurde. Minu
praegune kooliskäimine erineb oluliselt eelnevast kooliteest Eesti haridussüsteemis.
Suhtumine on teine. Minu
arvates illustreerivad seda
erinevust kõige paremini avaaktusel direktori poolt öeldud
sõnad: „Tegelikult me oleme
siin kõik õpilased, sest me
kõik oleme siin õppimiseks —
nii õppejõududel kui ka tudengitel tuleb ennast täiendada.
Koos tuleb meil ju kogu aeg
juurde õppida, koos tuleb meil
oma eriala arendada ja edasi
viia.“ Selline koostöövaim ja
vennastuminegi õppejõudude
ja õpilaste vahel oli mulle Eesti hierarhilises koolisüsteemis
täiesti võõras. Välisüliõpilase
kogemus andis mulle kindla
veendumuse, et just seesuguses koostöövaimus ja sõbralikus keskkonnas, nagu valitseb
siin ülikoolis, ongi inimese
loovus ja produktiivsus kõige
suurem. Pärast nende sõnade
kuulmist sain aru, et olen enda
jaoks õiges kohas.
Rääkides veel süsteemide
erinevusest, siis neist ehk kõige fundamentaalsem on see,
et kui Eestis toimub üheselt
faktikeskne õpe, see tähendab,
et nõutakse faktide päheõppimist, siis Läänes õpetatakse
ning nõutakse analüütilise
ja kriitilise mõtlemise arendamist — seega teadmiste
rakendamist ja kasutatamist.
Loomulikult on tore peast igasuguseid numbreid teada, ent
pelgalt faktide teadmine ja oskamatus nendest midagi luua
ei aita ju elu edasi viia. Teisest
küljest on väheväärtuslikud
nõrkadele teadmistele rajatud
ideed. Selles suhtes täiendavad
kõne all olevad õppesüsteemid
teineteist ideaalselt.
Üks asi, mida ma välismaal
õppimise puhul tõesti väärtustan ja mida minu arvates
Eestis kõvasti puudu jääb,
on individuaalne lähenemine ja õpilasesõbralikkus. Nii
õpilasesõbralikkust kui ka
individuaalset lähenemist demonstreerib valitsev süsteem,
mis lubab ülikooliastujal valida kolm eriala, mis ei pruugi
üksteisega üldse seotud olla.

Aberdeeni vaateid.
Nii võib tudeng õppida näiteks
hispaania keelt, filosoofiat ja
majandust esimesel aastal ja
hiljem spetsialiseeruda omal
valikul ühele neist. Seega ei
pea õpilane sisseastumisel veel
lõplikult teadma, mis erialale
ta tahab pühenduda, vaid võib
seda otsustada pärast põhjaliku ülevaate saamist aine olemusest. Ka õpilasesõbralikkus
ja koolipoolne vastutulelikkus
on täisväärtusliku ja nauditava
ülikoolikogemuse saamiseks
hindamatult oluline. Nii on
iga tudengi jaoks olemas isiklik õppealane nõuandja, kelle
juurde võib iga murega pöörduda. Eestis olen kuulnud nii
mõndagi lugu sellest, kuidas
murega õppejõu poole pöörduv tudeng saab vastuseks, et
see polevat auväärse õpetaja
spetsialiteet ning seega annab
viimane viisakalt mõista, et
tema selle probleemi lahendamiseks kaasa ei aita. Siin oleks
selline situatsioon rohkem kui
mõeldamatu. Kui juhtubki, et
vastust ei teata, siis otsib õppejõud ise kellegi, kelle võimuses
on antud probleem lahendada
ning kunagi ei lõpetata enne,
kui murest on vabanetud.
Tere, Anneli!
Et eelnevas lõigus tuli juttu
isiklikust nõuandjast, siis tahaksin rääkida ka ühe väikse
seiga sellest, milline oli minu
esimene kohtumine selle kahtlemata olulise isikuga. Meie
kokkusaamine oli määratud
järgmisele päevale kohe minu
Aberdeeni saabumise järel.
Niisiis tuli juba esimesel õhtul ülikoolihoonetega tutvuma
minna ja kohusetundliku eestlasena tegin kindlaks, millisesse hoonesse ma pean minema,
sest kõik majad olid minu
jaoks ühtviisi tundmatud.
Hommikul asusin varakult
teele, et kindlasti mitte hiljaks

jääda. Mööda 14-korruselist
maja otsides ja lõpuks õige kabinetinumbri juurde jõudes ja
sellest sisse minnes olin väga
liigutatud, kui esimesed sõnad
minu nõuandjalt olid „Tere,
Anneli!“. Edasine vestlus jätkus küll juba inglise keeles,
kuid loomulikult oli ääretult
südantsoojendav ja julgustav
sellist tervitust kuulda.
See, et ülikool esimeste aasta tudengite eest nii suurt hoolt
kandis, oli alguses ikka eestlasele suureks üllatuseks ja kahtlemata igaühele suureks abiks.
Ülikool garanteeris kõigile
soovijatele ühikatoa, ülikoolilt tulid täpsed juhised kõigi
vajalike protseduuride täitmiseks, paberite kordaajamine
oli võimalikult lihtsaks tehtud,
saabuvatele uutele üliõpilastele
tuldi lennu-, rongi- ja bussijaama vastu ja nende kotid toimetati nende uutesse „kodudesse“
(ühikatuppa). Ka selle peale
oli mõeldud, et noor inimene,
vastne tudeng, seisab oma elu
ühe kõige drastilisema muutuse ees ning et äraolemist vähegi
rõõmsamaks teha, leidis igaüks
enda ühikatoa voodi pealt väikse “tudengi esmaabipaki“. Selles oli kõike — makaronidest
pastakateni ja kõiksugu muud
kraami, mis üliõpilaseeluga
kaasas käib. Igati soe vastuvõtt
jätkus linna-tutvustavate ekskursioonide, tutvumisõhtute ja
ülisõbralike õppejõudude ja vanemate kolleegidega. Eraldi tahaksin suure tänu öelda ülikooli
IT-meestele, kes aitasid sülearvutitesse Interneti üles seada.
Internet on ju see kõige suurem
side koduga — saab pere ja
sõpradega vestelda, Postimeest
ja Saue Sõna lugeda ning igal
muul viisil kodul, Eestil, silma
peal hoida. Tõepoolest, ülikooli
tuge ja hoolitsust on tõesti tunda igal sammul.
Ajalooline ülikoolilinnak ja

hooned 15. sajandist tuletavad
iga koolipäev meelde, millise
õnne osaliseks ma olen saanud, et mul on võimalik siin
oma õpingud läbi viia. Lisaks
sellele on suur au õppida nende professorite juhendamise
all, kelle raamatuid varasemalt innukalt lugesin. Samuti
olen väga tänulik, kõigi nende
hulgaliste võimaluste eest, mis
on õpilastele antud. Kindlasti
tuleb siinkohal ära märkida
ülikooli raamatukogu, mis on
üks väljapaistvamaid raamatukogusid kogu Suurbritannias.
Sajandite jooksul on sinna kogunenud üle miljoni raamatu
ning see on tõeline privileeg
omada juurepääsu nendele
rohketele materjalidele. Peale
selle, et mul on kooli kohta
üksnes kiidusõnu öelda, on
põnev õppida ka väga erinevas
keskkonnas. Minu õppejõud
on pärit Ameerikast, Austriast,
Saksamaalt, Prantsusmaalt,
Itaaliast, Kreekast, Nigeeriast,
Uus-Meremaalt,
Jaapanist
ja muidugi ka Inglismaalt ja
Šotimaalt. Kui juba multikultuursusest rääkida, siis kindlasti pean ära märkima, milline ainulaadne kogemus on
olnud jagada korterit itaallase,
hiinlase, hispaanlase, sakslase,
soomlase ja šotlastega. See on
tõesti erakordne ja äärmiselt
väärtuslik kogemus elada aasta aega koos erinevate riikide
ja kultuuride esindajatega,
puutuda nende kultuuriga nii
isiklikult kokku ja näha, kuidas need ühises korteris harmoneeruvad.
Kuid loomulikult ei proovi
ma väita, et elu Suurbritannia
saarel on üksnes puhas lust ja
lillepidu ning (tüüpilise?) eestlasena tahab kindlasti lugeja
ka karmimast poolest kuulda.
Reaalsus on see, et inimene
on üksi võõras riigis ja sõidab
kohta, kus ta ei ole veel kunagi

käinud, teadmisega, et ta jääb
sinna tervelt neljaks aastaks.
Mäletan, kui linna panoraam
mulle esimest korda silme
ette ilmus, tekkis paratamatult
võrdlus kodulinna Sauega ja
siis oli küll tunne, et millega
ma nüüd siis hakkama olen
saanud... Tulin siia ja sain aru,
kui lihtne ja mugav oleks olnud Eestis, sest seal oleksin
olnud tuttavas keskkonnas ja
teadnud kõike seda, mida siin
tuleb mul nullist õppida —
ümberorienteerumine on väga
mitmekülgne. Näiteks uus haridussüsteem ja uued nõuded
õppetööle, erinev kriteerium
hindamisele, kõikjal ingliskeelne ja hoopis uus multikultuurne keskkond, töölkäimine... olen pidanud muutma
enda juures nii mõndagi, alates käekirjast kuni kõige suurema ja üldise arusaamiseni
õppetöö läbiviimisel. Need on
olnud kõik asjad, millega tuleb
lihtsalt hakkama saada ja harjuda. Olen aus ja ei ütle, et see
on lihtne, ent samuti olen aus,
kui ütlen, et see kõik on seda
pingutust väärt. Üksnes piire
ületades on võimalik luua.
Kindlasti mitte ei soovita
ma kõigil lõpetajatel Eestimaa
tolm jalgadelt pühkida! Samuti
ei ole minu meelest adekvaatne haridusministri palve kõigil
lõpetajatel oma haridusteed
Eestis jätkata. Igaühe jaoks on
maailmas olemas õige koht,
ja seda, kus see koht on, teab
üksnes see inimene ise. Seega,
tulevased üliõpilased, koguge
informatsiooni ja kuulake soovitusi, kuid lõplik otsus tehke
alati ise oma südame järgi!
Kuigi lähedastest on tõesti raske eemal olla, olen siiski oma
valikuga väga rahul. Tean, et
Aberdeen on õige koht minu
õpingute jaoks. Olen tohutult
tänulik kõigile, kes on selle
mulle võimalikuks teinud. 

Saue Sõna
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Saue Muusikakooli sõpruskohtumine
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Tippmuusikud Sauel
Selleaastane kontsertide sari „Saue Kontsertsügis“
jätkab traditsiooniliselt kõrgetasemelise muusika
ja huvitavate interpreetide tutvustamist kokku viiel
kontserdil.

Augusti lõpus, kui toimus Saue Muusikakooli õppenõukogu,
tulime mõttele, et meie koolil võiks olla sõpruskool. Mõeldudtehtud!
Terje Mäss

Saue Muusikakool
Saku Muusikakool osutus
oma läheduse tõttu (6 km)
kõige sobivamaks sõbrakandidaadiks ning tore oli, et
Saku Muusikakooli pere oli
ka koheselt nõus meile sõbrakätt vastu sirutama.
22. oktoobril sai teoks vastastikune rõõmus kohtumine
Saku Muusikakooli muljetavaldavalt kaunis koolimajas, mis valmis gümnaasiumi
juurdeehitusena 2001. aastal.
Muusikakooli kammersaalis toimus meeleolukas ühiskontsert. Saue Muusikakooli
esindasid ilusa pillimänguga
Karl Korts (õp J. Ross), Kaisa
Käosaar (õp P. Karras), Laura
Pley (õp J. Hargel), Sigrit Pikkar (õp T. Kalvet), Saue Poistekoori lauluansambel (õp E.
Alamaa) ja kontsertmeister
Elina Seegel.
Kontserdi lõppedes kutsus
Saku Muusikakooli direktor
Tauno Valdna meid väikesele
ekskursioonile, kus ta tutvustas muusikakooli õpperuume.
Võrreldes Saue Muusikakooli õppetingimustega on

Saku ja Saue MK esinejate ja õpetajate ühispilt 22. oktoobril Saku Muusikakooli
Kammersaalis.
Sakus peaaegu igal õpetajal
kasutada oma klassiruum
tööks vajalike vahenditega
(klaveriõpetajatel kabinetklaveritega ruumid, rühmatundide klassid on sisustatud nüüdisaegsete õppevahenditega).
Direktoril on oma kabinet,
õpetajatel oma õpetajate tuba.
Saku Muusikakooli “MEIE
KOOLI” tunne algab kindlas-

Saku Muusikakooli õp Anneli Leima solfedžotund.

“Nobenäpp 2009”
kokkuvõte
17. oktoobril, vaatamata rõskele ja vihmasele ilmale,
toimus teist korda kõikide II–VI klassi klaveriõpilaste
etüüdide mängimise oskust demonstreeriv ja loodetavasti traditsiooniliseks kujunev tore nobedate näppude
esitlus.
Esimene taoline üritus toimus 2008. aastal.
Seekord pidi iga õpilane mängima kaks erineva tehnikaga
lugu — ühe kohustusliku ja teise vabal valikul. Kumbagi lugu
hinnati õpetajate poolt kümne palli piires ja pärast liideti tulemused kokku. Et tulemused võimalikult objektiivsed oleksid,
siis õpetaja oma õpilast hinnata ei saanud.
Esitustes hinnati tehnilist teostust ja muusikalist väljendusoskust (karakterit) ehk siis iga etüüdi terviklikkust.

ti oma majast, kus kõik muusikahuvilised õpilased ja nende õpetajad saavad tunda end
ühise muusikaperena.
Kohvilauas vesteldi muusikakoolide riikliku õppekava
muudatuste teemadel. Ühiselt
oldi seda meelt, et tugevatasemelise eelprofessionaalse
muusikahariduse jätkusuutlik
areng muusikakoolides on

väga oluline nii tulevaste muusikute kui ka mitmekülgselt
haritud Eesti kodanike kasvatamisel.
Kohtumine lõppes sooviga käia edaspidigi kord
aastas vastastikku teineteisel
külas, et vahetada professionaalseid kogemusi ja kujundada ühised kooskäimised
traditsiooniks. 

Karl Korts viiuliga ja Elina Seegel klaveril Saku MK.

Kõige parema tulemuse — “Nobenäpp 2009” II ja III klasside arvestuses saavutas Brita-Liis Oruste, õp Elina Seegel.
IV kuni VI klasside arvestuses teenisid “Nobenäpp 2009”
tiitli Sigrit Pikkar, õp Tiina Kalvet ja Johhan Rosenberg, õp
Terje Mäss.
Siinkirjutajale meeldis enim Sigrit Pikkari esituses L. Schytte “Sülfiid”, mis oli tehniliselt kenasti esitatud ja ilusate kõlavärvidega.
Hea esitusega paistsid silma Ilja-Viljard Vronski (õp Elina
Seegel), Hele Pukk (õp Marina Jurtsenko), Kaie-Mari Hanikat
(õp Elina Seegel) ja Eliise Lind (õp Gerli Kirikal).
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõik õpilased olid tublid! Kellel
sel aastal kõik ei õnnestunud, saab järgmisel aastal veel paremini mängida.
Tänan lapsevanemaid, kes tulid oma laste esinemist kuulama ja toetama!
Meeldivate muusikaliste kohtumisteni!
Terje Mäss, klaveriõpetaja ja õppealajuhataja

Kui avakontserdil esines kammerkoor „Voces musicales“,
siis 13. oktoobril astus üles palju kammerlikum koosseis
kavaga Henry Purcelli muusikast. Purcelli sünnist möödub
tänavu 350 aastat, selle tähistamiseks koostatud kavas
esitasid tema loomingut metsosopran Teele Jõks ja sopran
Pirjo Püvi, Imbi Tarum klavessiinil ja Tõnu Jõesaar viola da
gambal.
Kuivõrd kontserdisarja korraldab Saue Muusikakool eesotsas direktriss Kristiina Liivikuga, siis on sihtgrupiks eelkõige õpilased ja ka õpetajad. Eriti ootame, et häid kontserte
märkaks ka oma linna elanikud. Mõnikord õpilased küsivad:
„Kas see on kohustuslik?“ Kindlasti on kontsertide kuulamisharjumuse omandamine muusikahariduse tähtis osa. Lisaks saab kaasa rahulolu vaimule ja hingele, mida tänapäeva närvilises keskkonnas tegutsevale lapsele on eriti vaja.
Muusikaloo tundides muusika kuulamisel paistab sageli, et
järjest rohkem õpilasi on rahutud, raskusi on mõtte ja keha
paigal hoidmisega ühe tegevuse juures.
Kava oli Teele Jõksi poolt imehästi ja vaheldusrikkalt
koostatud, sisaldades Purcelli poolt erinevatel aastatel komponeeritud ilmalikke laule. Laulud ja instrumentaalpalad
kõlasid gruppidena, et ei oleks vaja pärast igat pala muusikafluidumit plaksutamisega lõhkuda. Põhjalikul kavalehel
oli lisatud teoste numeratsioon, teksti autorid, pärinemine
suuremast teosest ning eestikeelsed tekstid. Kontserdi alustuseks tutvustas end klavessiin — Almand Süidist in g. Uhkete kaunistustega klavessiini välimuse vastu tundsid lapsed
huvi juba enne kontserti, loodetavasti selle kõla ning rohked
muusikalised kaunistused pakkusid sama palju rõõmu.
Inglaste rahvuslik uhkus — Henry Purcell (1659–1695)
kirjutas oma napi 20-aastase loometee jooksul hulgaliselt
soololaule. Suurem osa neist on loodud teatrimuusikaks,
tihti väheväärtuslikele tükkidele. Kahjuks polnud ooper Inglismaal siis veel moes. Siiski pärineb Purcelli sulest üks ooper — ainus inglise barokkooper „Dido ja Aeneas“. Oma muusikas on ta eeskuju võtnud nii itaalia kui ka prantsuse stiilist,
luues siiski selgelt inglispäraseid teoseid. Ka soololauludes
kostab teatraalne väljenduslaad ja liigutav romantiline tundlikkus. Lauludes leidub pikki korduvaid sekventse, leidlikult
on kasutatud harmooniat ja kontrapunkti.
Sopran Pirjo Püvi kaunis ja kirgas hääletämber võlus kuulajaid, eriti ülemises registris. Kerge nõtke hääl sobib ideaalselt barokkmuusika laulmiseks. Kõige paremini tuli soprani
hääleilu esile näidendist „Don Quixote“ pärit laulus „From
rosy bow’rs“. Teele Jõks metsosopranina näitas mahlakamat, jõulisemat tämbrit ja kandvat alumist registrit. Tema
esituses kõlas ka kõige omapärasem lugu kavast — The
Blessed Virgin’s expostulation, retsitatiivne südantlõhestav
stseen Maarjast, kes on silmapiirilt kaotanud oma 12-aastase poja — Jeesuse.
Duetid kõlasid armsalt ja tõid esile interpreetide rõõmu
koosmusitseerimisest. Basso continuo ehk saatepillid – klavessiinimängija Imbi Tarum ja Tõnu Jõesaar viola da gambal
näitasid terve kontserdi jooksul äärmiselt täpset peent musikaalset esitust. Viola da gambat sai kuulda täies ilus semiooperist „Kuningas Arthur“ pärit palas „Fairest Isle“, mis originaalis on aaria. See seitsmekeelne pill meenutab välimuselt
kõige rohkem tšellot, kuid kõla on tal üpris erinev.
Purcelli vokaalteostes on tekst väga täpselt muusikasse
kirjutatud. Kontserdil kuulsime head inglise keelt, mõlemal
solistil on sellega oma suhe — Pirjo Püvi on lõpetanud Tartu
Ülikooli inglise keele ja kirjanduse eriala ning Teele Jõks on
laulmist õppinud Londonis.
13. oktoobri kontsert ka salvestati ning lubati järelkuulamiseks üles panna internetti aadressile: erpmusic.com.
Kontsert toimumus tänu Eesti Interpreetide Liidu ja produtsent Iren Lille abile.
Täname ka kõiki kontserdisarja Saue Kontsertsügis 2009
toetajad: Harjumaa Omavalitsuste Liit, Kultuurkapital, Saue
Muusikakool ja Saue linn.
Järgmine kontserdiõhtu toimub reedel, 6.novembril kell
18.00 Saue Gümnaasiumi aulas, kus esinevad tunnustatud
pianistid Mihkel Poll ja Age Juurikas.
Muusikaliste kohtumisteni Sauel!
Info: www.sauemk.edu.ee
Kirsti Raidma
Saue Muusikakool
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Kas linn kasvab iseenesest?
Planeerimisest Šveitsis
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengina
otsustasin 2008. aasta sügisel minna külalisüliõpilaseks Šveitsi Föderaalsesse Tehnikainstituuti Zürichis (ETHZ). Pärast kahte seal
veedetud semestrit võtan kokku oma teadmised sellest, kuidas toimub Šveitsis asulate planeerimine ning mis on selle eripärad võrreldes
Eestiga.
Grete Soosalu
Huvitav on kohe alguses
märkida, et Šveitsi Konföderatsioon on pindalalt Eestist
väiksem (41 277 km2, Eesti — 45 228 km2), kuid rahvaarvult peaaegu kuus korda
suurem: 7,6 miljonit šveitslast
võrreldes 1,3 miljoni eestlasega.
Kolm tasandit
Üldiselt jaguneb Šveitsis planeerimine kolmeks tasandiks,
nagu Eestiski: föderaalne
(meil ülevabariigiline), kantonisisene (meil maakondlik)
ning kohaliku omavalitsusüksuse sisene. Põhiline erinevus
seisneb selles, et Šveitsi föderaalse planeerimise tasandil
on üpriski vähe reguleeritud
ning see lubab igal kantonil — kokku on neid 26 —
planeerimist teistest väga
erinevalt organiseerida. Kantonid on jagatud iseseisvateks
omavalitsusüksusteks, mida
on ühe kantoni kohta palju
rohkem kui Eestis ühe maakonna kohta. Igas neist otsustatakse kohalikul tasandil
sealse ehitustegevuse üle —
nagu meilgi, kuid rõhutan,
et pindalalt on need üksused
siinsetest väiksemad. Näiteks
Zürichi kantonis (pindala
1661 km2) on 171 omavalitsusüksust ning ca 1,2 miljonit
elanikku. Sellega võrreldes
on Harjumaal (4333 km2) 24
omavalitsusüksust ning ca 0,5
miljonit elanikku.
Kõige kõrgemal, föderaalsel tasandil, sätestatakse planeerimise üldised põhimõtted,
strateegilised eesmärgid ja
nende ulatus, samuti koordineeritakse kantonite tegevust.
Järgmisel tasandil, kantonitel,
on õigus luua föderaalsele
seadusele toetuv täidesaatev
seadusandlus. Kohaliku omavalitsuse kohustuste hulka
kuulub oma alal maakasutuse
ja ehitustingimuste kehtestamine, ehituskeelu vööndite
piiritlemine, avaliku ehitusseaduse järgimise kontrollimine ning ehitusloa väljaandmine või sellest keeldumine.

Mida määravad ehitustingimused?
Ettekirjutuste loetelu erineb
omavalitsusüksuseti
palju.
Levinumateks ettekirjutusteks on, nagu Eestiski, ehitise otstarve, korruselisus,
maksimaalne kõrgus (Saue
linnas on see näiteks max 10
m), katuse kuju, soovitatavad
välisviimistluse materjalid ja
ehitise kaugus krundi piiridest ja tänavast.
Lisaks
reguleeritakse
Šveitsis ka hoone fassaadi
maksimaalne pikkus, aedade
tüüp (kõrgus ja värvus), kasutusaluse pinna näitaja (Ausnützungsziffer, brutopinna ja
krundipinna suhe) ja hoone
massinäitaja (Baumassenziffer, maapealse hoonemahu
ning kasutusealuse pinna
suhe). Esimest piirangut minu
teada Eestis ei kasutata ning
järgmist kahte vaid osades
omavalitsustes. Neljas, nn
massinäitaja, on 50–60ndatel
Eestis kasutusel olnud, kuid
täna enam mitte. Eespool
mainitud arvulisi näitajaid
peetakse tähtsaiks abivahendeiks muu hulgas kulude
arvutamisel, statistika kogumisel ja hoonestustiheduse
võrdlemisel.
Detailplaneerimine või
mitte?
Kui Eestis on omavalitsused
jagatud vastavalt asustustihedusele detailplaneeringukohustusega ja -kohustuseta
aladeks, siis mind üllatas, kui
kuulsin, et Šveitsis taoline
laialdane detailplaneeringute koostamise tava puudub.
Selle asemel reguleeritakse
ehitustegevust nii linnas kui
ka maal vaid maakasutuse
ning ehitustingimuste määramisega.
Meie mõistes detailplaneeringutele vastab Šveitsis „Gestaltungsplan“, mida
nõutakse ainult juhul, kui
maaomanik soovib ületada ehitusmäärusega lubatud
hoonemahte või paigutada
hooneid lubatud ehitusalast
väljapoole. Eelmainitud juhul on see vaid maaomaniku
enda (ennekõike ärilistes)

huvides — Eestis aga on detailplaneeringu
algatamise
ja koostamise korraldamise
kohustus kohalikul omavalitsusel. Sellest ma järeldaksin,
et meil on selle võrra linna- ja
vallavalitsustel palju rohkem
tööd.
Informatsioonitahvel ja
mahumastid
Üks suur erinevus Eesti ja
Šveitsi linnaplaneerimises on
see, kuidas ning millal avalikustatakse plaaneeritava ehitise iseloom ning millal on
ümbruskondsetel võimalus
öelda oma arvamus selle kohta. Eestis on detailplaneeringu
menetlemise protsess avalik
ja ehitusloa taotlemise protsess mitte. Detailplaneeringut
taotledes toimub avalikustamine, see tähendab planeeringu avalik väljapanek ning
arutelu. Hiljem, ehitusloa saamiseks tuleb projekt kooskõlastada kõigi naabritega. Kui
luba on juba väljastatud ning
alustatakse hoone ehitamisega, tuleb omanikul püstitada
ehitusplatsile hoonet kirjeldav
informatsioonitahvel.
Šveitsis (kus, nagu eelpool
mainitud, puudub detailplaneeringute tava) on kohustus,
et kui omanik annab kohalikku omavalitsusse sisse ehitusloa taotluse, tuleb tal koheselt
püstitada krundile uue hoonemassi gabariite näitav struktuur – justkui mastid. Olenevalt objekti suurusest on see
kas puidust (kui olemasolevale hoonele soovitakse korrust
või vintskappi juurde ehitada)
või metallist mastid (kõrgete
hoonete puhul). Ühe hiljutise
näite, Prime Tower’i puhul
läks taolise tähise püstitamine
omanikule maksma väidetavalt üle miljoni krooni, sest
tulevase hoone kõrguseks on
126 meetrit (36 korrust).
Selline hoone mahtu näitav struktuur peab olema üleval ja kõigile näha vähemalt
30 päeva. Naabruses elavad
inimesed, kellel on tulevase
hoonemahu osas vastuväiteid,
peavad projekti kohta täpsema informatsiooni saamiseks
esitama omavalitsusele taot-

Kortermajale korruse pealeehituseks püstitatud tähised.
luse. Kui projekt on läbinud
kõik omavalitsuse instantsid, saadetakse huvi tundnud
naabrile selle kirjeldus ning
omavalitsuse otsus. Siis on
naabril võimalus öelda oma
vastuväide (rahulolematuse
puhul ei kaevata mitte projekti autori või krundi omaniku peale, vaid omavalitsuse
otsuse peale), mis võib anda
projektile uue suuna.
Kui Šveitsis visualiseeritakse tulevane hoonemaht
linnaruumis, siis Eestis kasutatakse selleks 3D-visualiseeringuid. See esitatakse
tähtsamate hoonete puhul eskiisprojektis ning ehitust alustades informatsioontahvlil.
Erinev ajalugu
Kokkuvõttes, siinkirjutajale tundub, et Eesti ja Šveitsi
planeerimistavade erinevus
tuleneb peamiselt sellest,
kui kaua on need protsessid
jõudnud kujuneda. Eestis on
erinevate võimude ajal maaomandi ümberjagamised põhjustanud planeerimistavade ja
seda puudutava seadusandluse katkendliku arengu. Usun,
et välisriikidelt on meil planeerimises mõndagi õppida,
kuid kõik see tuleks kasvatada olemasolevatele kohalikele tavadele.

Kortermajale korruse pealeehituseks püstitatud tähised ning kõrvalhoone juba pealeehitatud korrusega.

Suur tänu Saue linnaarhitekt
Kalle Koppelile ning ETHZ’i
õppejõudele Axel Paulusele
ja Martin Eglinile väärtuslike
teadmiste eest. 
Perspektiivse kõrghoone mahutähis.

VESIAEROOBIKA
Treeningud
novembrikuus
E ja K algusega kl 19.30
Kuupilet 9 x 70 = 630.-;
üksikpilet 90.- krooni.
3 tundi tervisele
igal nädalal!

SAUE UJULA

HINNAD ON JÄTKUVALT ODAVAIMAD!
AVATUD E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kohtumiseni ujulas — Nurmesalu 9, Saue!
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Mitmesugust

Lionsid ulatavad terekäe
vanemateta jäänud lastele
Harry Pajundi
LC Saue

Eesti Lions-piirkonna kuberneri sõnul elab praegu Eestis
laste asenduskodudes, mis
varem kandsid nime lastekodud, 1322 last. Sealjuures
peab kurbusega tõdema, et
igal aastal see arv suureneb.
“Nii näiteks suurenes
2008. aastal nende laste arv,
kes sattusid elama asenduskodudesse, ilma isa ja emata,
585 võrra. Riik pakub neile
küll katuse ja ülalpidamise,
kuid ei asenda isa-ema ega
saa kaotada koduigatsust,”
lisas kuberner.
Heateo nädala jooksul
püütakse leida inimlik ja
sõbralik kontakt lastega just
nendega aktiivselt suheldes ning sõpruskondi luues.
Lapsed ootavad oma kurvas
olukorras eelkõige inimlikku
soojust ja täiskasvanute tuge,
mida Lions-organisatsiooni
kogemustega liikmed kindlasti suudavad täiendavalt
pakkuda. Samuti korraldatakse erinevaid üritusi ja kogutakse annetusi üle Eesti.

Riigil jätkus 2009. aastaks
raha ainult hooldusvanemate koolitamiseks — kokku 6
koolitusgruppi maksimaalselt 72 inimesele. Eelkoolitust vajab aga rohkem kui 80
hooldusvanemat ja lapsendada soovijat. Põhikoolitust
vajavad aga sajad hooldusvanemad ja lapsendajad, kelle peres juba kasvamas vanemateta jäänud lapsed.
Kas me saame aidata?
Jah, see on võimalik: 1. novembril alustasid ligi 1300
Eesti lion’it kokku 58 klubist
heateoaktsiooniga “Tere, sõber! — Igale lapsele kodu”,
mille eesmärk on toetada vanemliku hooleta jäänud lapsi. Selle üritusega on liitunud

ka Saue lion’id, kes ligi kuu
aega tagasi panid Saue Kaubakeskusesse korjanduskasti
koos vastavasisulise teemasildiga.
Mida me teeme?
- Toetame lapsendajate ja
hooldusvanemate
koolitamist
- Organiseerime osade
asenduskodude juurde Sõprade klubid
- Korraldame asenduskodude töötajatele vajalikke
lisakoolitusi/kursuseid
Lapsendajate ja hooldusvanemate koolitamiseks valiti PRIDE koolitus, kuivõrd
on olemas sertifitseeritud
koolitajad ja kogemus koolituste läbiviimisel. PRIDE
koolituse eesmärgiks on

arendada ja toetada perekondi, kes soovivad võtta või on
juba võtnud oma perre kasvatada teistest vanematest
sündinud lapse.
Et anda igale soovijale võimalus osaleda laste aitamisel
ümbritseva ühiskonnaga kohanemisel, algatatakse asenduskodude juures Sõprade
klubid (kus neid veel ei ole).
Mis on sõprade klubi?
Sõprade klubi:
- toetab asenduskodudes
elavaid lapsi ja töötajaid
kõikvõimaliku nõu ja abiga;
- aitab lastel leida oma anded ja oskused ning julgustab
neid kasutama ja arendama;
- soovib lastes äratada
usaldust maailma vastu ja
usku tulevikku;
- pakub oma elukogemusi,
teadmisi, kontakte, võimalusi ja lihtsalt hoolivat suhtlemist, et toetada lapsi, kellel
pole olnud võimalust saada
seda oma vanematelt.
Paljud asjad on võimalikud, kui asenduskodu lapsed
tunnevad, et neid mõistetakse ja toetatakse.
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Saue Muusikakool
kutsub kontsertidele!
6. november Pianistid Mihkel Poll ja Age Juurikas 18.00
Saue Gümnaasiumi aulas
24. november Saue Muusikakooli õpilaste kontsert 18.00
Tallinna Keskraamatukogus
29. november Saue Poistekoori ettevalmistuskoori kontsert
12.00 Saue Gümnaasiumi aulas
29. november Saue Poistekoor, I küünla süütamine kuusel
16.00 kuuse all
1. detsember Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste kontsert
19.00 Saue Gümnaasiumi aulas
11. detsember Iljo Toming ja Peep Ojaveski „Django
Reinhardt’i õhtu“ 19.00 Saue Gümnaasiumi aulas
13. detsember Poistekoori jõulukontsert Keila Uusapostlikus Kirikus
13. detsember Koduste laste jõulupidu. Esineb Saue Poistekoor Saue Gümnaasiumi aulas
15. detsember Temaatiline aastalõpukontsert „Jõulud“
18.00 Saue Gümnaasiumi aulas

Klubiga võib liituda igaüks, kes tunneb, et saab ja
tahab olla meie toetajaks.
Klubiga võib liituda nii eraisik kui ka firma või muu organisatsioon.
Inimesed, kes teevad oma
igapäevast tööd asenduskodudes, annavad igal hetkel
killukese iseendast, oma südamesoojusest lastele. Sellest suurest andmisest võivad
tekkida omad mured, stress.
Lions-klubidel on erinevad võimalused organiseerida koolitusi ja nõustamisi
asenduskodude töötajatele.
Need üritused korraldatakse

koos asenduskodude ja Sõprade klubiga.
See ei ole ühekordne
kampaania. See on algatus
pidevale tähelepanule, meie
panus nende inimeste toetamiseks, kes on võtnud vanemateta lastega tegelemise
oma südameasjaks.
Lugupeetud sauelane!
Rahaga ei ole võimalik
anda lapsele tagasi kaotatud endist kodu. Kuid
saab aidata leida uut kodu!
Seetõttu on iga Teie poolt
annetatud summa suureks
abiks ülaltoodud projekti
teostamisel. 

Vikerkaar tantsib
ka läbi rahvamasside
Riina Reiman-Männiste,
Jaago Männiste
On laupäev, 10. oktoober ja
kell Solarise keskuses näitab mõned minutid üle 14.
Marilin Kongo on just laulnud Vikerkaare sümbollaulu
„Sinuga koos“, tantsijatekskaasalauljateks grupi kaheksa neidu. Hetk vaikust ning
tuure hakkab koguma „Disco
Inferno“. 0- ja esimese korruse rahvas vaatab ootusärevalt pisikesele lavale. „Palun
hoidke mu kotti, ma lähen
tantsima!“, ulatab keset rahvamassi üks tavariietes tütarlaps oma koti naabruses
seisvale pealtvaatajale. Hämmeldunud külastaja võtab
kilekoti banaaniga vastu.
Õige pea selgub, et mõlemal
korrusel koorub rahvamassist „vabatahtlikke“ tantsijaid, kes kõik hoogsalt diskot
vehivad. Üllatavalt kombel
väga stiilselt ja ühtemoodi.
Rahvas on hämmingus, mõni
laseb tantsutüdrukutel lausa
varba peale astuda või näpu-

ga peaaegu silma torgata, taipamata eest ära astuda. Üks
tõre vanamemm vihastab
niivõrd, et trügib jõuga läbi
koondunud tantsijate ja poriseb midagi kasvatamatusest
ning hukkaläinud noortest...
„Poisid, tulge kähku siia, siin
toimub midagi põnevat!“
kisab üks ähmis noormees
mobiiltelefoni.
Mõlemal
korrusel on tantsijad moodustanud read, mis ikka veel
täienevad. Lõpuakordideks
heidavad kõik neiud jopehõlmad valla ja nende alt paljastuvad roosad särgid kirjaga
VIKERKAAR.
Elo-Marika Kongo,
Vikerkaare juht ja treener:
„Vikerkaarele oli see esimene taoline esinemine. Tüdrukutel oli põnev näost näkku
rahva ees olla, nad pidid ise
improviseerima,
publikut
osaliselt kokku tõmbama ja
vajadusel ka „toore jõuga“
rahvamassist läbi tantsima.
Koht oli meie jaoks täiesti
tundmatu, viimse hetkeni tel-

linguid täis. Ma ei hoomanud
algul üldse, kui suur see pind
on, mille peal 93 tüdrukut liikuda saaksid. Veel paar päeva
enne avamist, kui Solarises
proove tegime, ei saanud ma
aru, kas esimesel korrusel on
tellingud või kandvad talad.
Nii mõnigi tüdruk oleks äärepealt värvipotti lennanud!
Mina oleksin tahtnud lapsed
tantsima panna esimesele
korrusele ühe suure pinna
peale, sest siis oleksid inimesed näinud kogu 100-inimeselist (Vikerkaar esines
vähendatud koosseisus) truppi. Aga hoolimata sellest, et
publikul puudus täielik ülevaade, asi toimis — inimesed olid natuke segaduses,
mõned jäid tantsu keskele
kinni ega osanud sealt enam
välja minna — ja tüdrukud
olid väga tublid. Hoolimata
sellest, et nii laupäeval kui ka
pühapäeval esineti kaks korda ning etenduste vaheajad
olid mitmetunnised, õnnestus iga kord aina paremini. Ja
silmad särasid kõigil!“ 

Hetki Solarise avamiselt.
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Teated
Saue Kilb IV voor
IV VOORU KÜSIMUSED:

1. Ühe riigi presidendi tütar esineb estraadil pseudonüümi all
GOO-GOOSHA. Ta on 35-aastane, lõpetanud Harvardi ülikooli teaduste doktori kraadiga, tal on must vöö karates, ta
töötab välisministeeriumis ning on edukas ärinaine. Lisaks
on ta õppinud klassikalist laulmist ja temas nähakse isa
mantlipärijat. Mis riigist on jutt?
2. Karl Saral kaitses esimese eesti rahvusest loomaarstina
oma väitekirja. Mis oli väitekirja teema?
3. Keskaja alguseks loetakse Rooma riigi jagunemist 395.
aastal või Lääne-Rooma riigi langemist 476. aastal. Keskaja
lõpuks peetakse kas Ameerika avastamist 1492. aastal,
Konstantinoopoli langemist 1453.aastal või reformatsiooni
algust Saksamaal. Aga mis sündmusi loetakse keskaja alguseks ja lõpuks Eestis?
4. Äsja otsustasid Ida-Saksamaal Poola piiri ääres asuva Forsti linna võimud jätta ühe ajaloolise isiku ilma linna aukodaniku tiitlist. Kellelt see tiitel siis ära võeti?
5. Vastavalt islami tavadele on moslemitel sealiha söömine
rangelt keelatud. Kuid ühel juhul on neil lubatud seda liha
pruukida. Millisel juhul?
6. Selle riigi vasakpoolne president käskis riigi vappi muuta
selliselt, et vapil kujutatud valge hobune ei kappaks enam
vasakult paremale, vaid paremalt vasakule. “Eelmine hobune ei olnud ……. hobune, tegemist oli imperialistliku või
keiserliku hobusega,“ väitis president. Mis riigil on selline
riigipea?
7. 6. juunil 1991. aastal sai Saue alev esmatasandi omavalitsuse staatuse. 18. oktoobril 1991. aastal anti Saue mõisas
Saue alevile pidulikult üle ka sellekohane ametlik paber.
Kes oli see Eesti Vabariigi Ülemnõukogu saadik, kes dokumendi üle andis?
8. 1. juunil 1993. aastal avati Sauel pidulikult SA Paulig Baltic
tehas. Eesti Vabariigi poolt viibisid avamisel Eesti Vabariigi
president Lennart Meri ja Riigikogu spiiker Ülo Nugis. Kes
oli aga Soome-poolne kõrgeim külaline?
9. Milline riik on jalgpalli MM finaalturniiridel kaotanud kõige
rohkem mänge (kokku 22 kaotust)? Eesti on temaga kohtunud korra sõprusmängus neutraalsel väljakul ja saanud
paraja „sauna“.
10. Millise olümpialinna nimi tähendab tõlkes Ulualuste org?

III VOORU KÜSIMUSED:

1. Jaapanlaste arvates on sellega kõige parem tegeleda ratsutamise ajal, voodis lesides või tualetis prill-laual istudes.
Millega siis?
2. 85 aastat tagasi, 20.septembril 1924. aastal kell 11.15 väljus Tallinna Balti jaamast mootorvagunist ja kolmest järelvagunist koostatud elektrirong oma avasõidule. Baltimaade
esimese elektriraudtee esimese pileti sai … Kes?
3. Mis lind on Paapua Uus-Guinea vapilind?
4. Selle aasta oktoobri alguses üritas Al-Qaidasse kuulunud
Abdullah Hassan al Asik mõrvata Saudi Araabia printsi
Mohhamed bin Nayefi. Kuhu peitis terrorist lõhkeseadme,
mille ta mobiilitelefoni abil ka õhkis?
5. 1875. aastal esietendus Pariisis Opera Comique’is üks hiljem maailma menukaimaks saanud ooper. Ooper vilistati
esietendusel välja, kriitikud tegid selle maatasa ning niigi
tõbine helilooja suri kolme kuu pärast infarkti. Nimetage
helilooja ja ooper.
6. Kes on see muusikateadlane, kellest sai 1995. aastal Eesti
esimene muusikateaduse ajaloo doktor?
7. Jaan Kross kirjeldab oma raamatus „Kallid kaasteelised“,
kuidas nad Teise Maailmasõja ajal lühikest aega Sauel sõjapaos olid. Kelle majas nad elasid?
8. Harju EPT uus peahoone (praegu politsei käsutuses) valmis
1979. aastal. Selle ehitise suures saalis hakkasid toimuma
ka klubiõhtud. Mis oli toona selle klubi nimi?
9. Läbi aegade on kolm eestlast tulnud nii olümpiavõitjaks,
maailmameistriks kui ka püstitanud maailmarekordi. Kes?
10. Millises kuulsas spordikompleksis asub Graveyard of Champions ehk Meistrite Surnuaed?

Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:
1. Mõtlemisega
2. Riigivanem Friedrich Akel
3. Kuningparadiisilind
4. Pärasoolde
5. George Bizet „Carmen“
6. Urve Lippus
7. Konstantin ja Paul Pedussaare majas
8. HAKK
9. Alfred Neuland, Jaan Talts ja Erika Salumäe
10. Wimbledonis 

PALJU ÕNNE!

Oktoobrikuu sünnipäevad
MARIA BAŠKOVA 88
JULIE KIRVES 88
HELMUT LEPPIK 87
LEA ANDRESEN 83
AINO MARU 83
LINDA VARIK 81
ENDLA KURGPÕLD 80
MAIMO PALUMETS 80

RENEE RÄSTA 80
ANNE-MARI ROHDE 75
IRMA VAIKLO 75
ARNO VESTER 75
HELLE-MAI MURUMÄGI 70
JEKATERINA SIIDRA 70
VALVE VAHAR 70
ENDEL BÄRENDSON 70

Päevakeskuse ürituste kava

• 06.11 kell 19.00 Eesti Draamateatri uuslavastus „Hiilgav”
• 12.11 kell 11.00 Kodune tuleohutus. Kohtumine PõhjaEesti Päästekeskuse töötajaga.
• 19.11 kell 10.30 Mardid läinud, kadrid tulevad. Esinevad
Estonia noored solistid.
• 20.11 Teatrihuvilised korraldavad ühiskülastuse Ugala
teatrisse etendusele „Arturi laulud ja aastad“.
• 25.11 kell 13.00 Jaan Maasing räägib 2010. aasta suveplaanidest ja Maroko muljetest.
• 15.12 Valge gospel. Kontsert toimub Pärnus Eliisabeti
kirikus. Pilet pensionärile 175 krooni.
• Reisihuvilised korraldavad 06.06.–11.06.2010 bussireisi
endisele Ida-Preisimaale (praegune Poola). Registreerimine
päevakeskuses.
• 30.10 kl 16.00 Alates 20.10.09 teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 18.00 ja kell 20.00 KUNDALINI JOOGA. Tasuline!
• Neljapäeviti toimub jätkuvalt bussiring. Info päevakeskusest.

Huvikeskuse kava
• 8.11 kell 12.00 Sauelane liikuma!
Isadepäeva Eri — staadioniljooks.
• Line-tants algajatele pühapäeviti kell17.00.
Juhendaja Kaie Seger
• Keraamika töötuba täiskasvanutele esmaspäeviti,
kolmapäeviti kell 18.30.
• Kõhutants neljapäeviti kell 18.00 peeglisaalis
• 11. novembril algavad tiffani-tehnika ja klaasimaali
kursused, hind 250 kr kuus. Palume huvilistel registreeruda telefonil 659 5009, e-post: sauehuvikeskus@hot.ee
• 13.11 kell 19.00 Lauluklubi. Juhendaja Katrin Järvlepp
• 20.11 kell 19.00 Komöödiateatri etendus „Kuidas
dresseerida meest“, peaosas Merle Palmiste. Piletid
hinnaga 110/150 krooni müügil Huvikeskuses.
• 17.11 kell 18.30–21.00 Avatud töötuba naistele:
Jõud, rõõm, rahulolu naise ja emana
Kuidas olla endaga rahul ja kooskõlas? Kust leida jõudu
ja aega enda jaoks? Mida teha edukuse survega? Kuidas võivad uskumused olla toetavad või takistavad? Kuidas luua toetavaid suhteid? Teeme praktilise harjutuse.
Töötuba on tasuta. Töötuba viib läbi Maret Bergström,
gestalt-terapeut, lähisõltuvuse rühmajuht. Palume registreeruda maret.bergstrom@mail.ee või 512 8662
Tutvustame ka alustavat 10-nädalast kursust naistele:
Kursus on Sulle, kui Sa tahad olla rahulolevam naise,
ema ja inimesena, vaadata sügavamalt endasse ja
vaimselt kasvada. Töötame teemadega: Kuidas olla
endaga kooskõlas? Minu avastamata küljed. Minu ootused. Minu vajadused. Minu jõu allikad. Minu suhted.
Kuidas ma seisan enda eest? Minu uskumused. Õpime
suhtlema sügavamalt enese ja teistega, nägema enda
rolli oma elu kujundamises. Tule, kui tunned tühjusetunnet, segadust, rahulolematust, stressi, konfliktsust
või väsimust. Kasutame rühmatööd ja gestalt-teraapia
metoodikat. Lisaks jagamistele teeme loovaid harjutusi
värvide, sõna, hääle ja kehaga. Kursus algab jaanuaris
ja toimub kord nädalas Saue Huvikeskuses. Rühma suuruseks on maksimaalselt 12 inimest, uusi inimesi poole
pealt juurde ei saa võtta. Kursuse tasu 1900 krooni (võimalik küsida soodustust). Juhendab Maret Bergström,
lähisõltuvuse terapeut, gestalt-terapeut (Skandinaavia
Gestalt-teraapia Instituudi litsents 2003. aastast)
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Saue mälumängu
esivõistlused ja
Eesti Maakilb 2009/2010
Möödunud nädal kujunes mälumänguritele pingeliseks, sest nelja päeva jooksul toimus kaks olulist
võistlust. Läbi said linna esivõistluste eelvoorud ja algas üleriiklik omavalitsuste-vaheline mälumäng „Eesti
Maakilb“ 2009/2010.
Linna esivõistluste viimane, neljas eelvoor toimus 28. oktoobril 6 võistkonna osavõtul. Kahjuks puudusid noortevõistkonnad, kuid see oli ilmselt tingitud koolivaheajast. Kõik favoriidid
olid aga kohal, sest mängus oli pääs Superfinaali. Enne viimast vooru olid võistkonnad Tammetark ja Sammas praktiliselt küll edasipääsu kindlustanud, kuid kolmandale kohale
pretendeeris veel kolm võistkonda.
Võistlus kulges põnevalt ning liider vahetus peaaegu iga
küsimustebloki järel. Lõpuks selgus, et esmakordselt esivõistluste 3-aastase ajaloo jooksul ei tulnud Tammetark puhtalt
võitjaks, vaid jäi jagama esikohta koos Etturiga.
IV vooru lõpptulemused: 1.–2. Tammetark (Ralf Amos, Vello Toomik, Villu Liiv) ja Ettur (Virve Laan, Tiiu Kuuskme, Riho
Kilp, Urmas,Väärtnõu) 62 p; 3. Tammetõru (Katre Amos, Madis Milling, Helmut Karin, Siim Aas) 57 p; 4. Sammas 55 p; 5.
SG4 54 p; 6. Tere 42 p.
Suurepärase esinemisega viimases voorus kindlustas Ettur edasipääsu Superfinaali ning et arvesse läksid kolme parema vooru punktid, siis möödusid nad Sambast ning tõusid
teisele kohale.
Eelvoorude lõppjärjestus: (sulgudes punktid voorude kaupa ja kogusumma)
1. Tammetark 197
(60 + 64 + 71 + 62 = 257)
2. Ettur
172
(47 + 53 + 57 + 62 = 219)
3. Sammas
171,5 (53 + 48 + 63,5 + 55 = 219,5)
4. Tammetõru 165
(53 + 47 + 55 + 57 = 212)
5. SG4
160
(50 + 48 + 56 + 54 = 208)
6. Tere
131
(42 + 47 + 37 + 42 = 168)
7. Noortekeskus 131
(40 + 50 + 41+ 0 = 131)
8. Noored
94
(21 + 33 + 40 + 0 = 94)
9. Humanitaar 34,5
(0 + 0 + 34,5 + 0= 34,5)
10. Agarad
32
(0 + 32 + 0 + 0 = 32)
Superfinaal kolme parema võistkonna vahel toimub eeldatavalt 19. detsembril. Täpsemalt sellest edaspidi!
Laupäeval, 31. oktoobril algas üleriiklik omavalitsuste-vaheline mälumäng „Eesti Maakilb“ 2009/2010. Võisteldakse
üheaegselt 5 regioonis. Harju/Rapla regiooni I eelvoor toimus
Keila Tervisekeskuses 19 võistkonna vahel, Saue linna esindas sealhulgas koguni 4 võistkonda: Tammetark (Ralf Amos,
Vello Toomik, Villu Liiv ja uue liikmena Indrek Salis), Sammas
(Kaido Lasn, Ulvi Urgard, Terje Urgard, Indrek Tibar), Ettur (Virve Laan, Tiiu Kuuskme, Riho Kilp) ja Saue IV (Sven Sommer,
Siim Aas, Marek Lill, Jaanus Kukk). Enamik neist, sealhulgas
kõik Sauel mitte elavad kilvarid, on Saue Mälumänguklubi liikmed.
Seekordne võistlus kulges Tammetarkadele suurepäraselt,
sest juba 1. poolaja 25 küsimuse järel juhtisime 5-punktilise
eduga järgnevate ees. Lõpuks tuligi üsna kindel võit 75 punktiga. Järgnesid Tallinn/Metsa 69 p ja juba pikema vahega Keila linn 60 p.
Praeguseks on selgunud, et Saue Tammetark tuli 75
punktiga esmakordselt „Eesti Maakilb“ eelvooru võitjaks
ka kogu Eesti ulatuses! Järgnesid Tallinn/Metsa 69 p, Pühalepa vald 67 p ja Tartu/Karlova 65 p. Täielik lõpptabel ei olnud
artikli kirjutamise ajaks veel teada. Teisedki Saue võistkonnad esinesid tublilt ning kuigi Keilas jäädi tabeli lõpupoole,
siis — arvestades Harjumaa oluliselt kõrgemat keskmist taset
ülejäänud regioonidega võrreldes — on nad koguarvestuses
keskmised tegijad ja võivad vabalt pürgida Rahvaliiga finaalidesse.
„Maakilb“ 2009/2010 Harjumaa II eelvoor toimub 30. jaanuaril 2010 Saue Gümnaasiumis.
Tänavu on „Eesti Maakilva“ reglementi muudetud ning toimubki vaid kaks eelvooru, mille 15 paremat pääsevad otse
27. märtsil toimuvasse Superfinaali ja neile lisandub kolm paremat 27. veebruaril toimuvast Rahvaliiga A-finaalist.
Tuletame meelde, et võistkond Tammetark saavutas eelmisel aastal üleriiklikus Superfinaalis 4. koha ning tuli ühtlasi
Harjumaa meistriks. Selle hooaja eesmärgiks on kindlasti medalikoht ka vabariiklikus ulatuses.
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige

Galy ja Anti Kõdar!
Olgu te päevades päikesekulda,
õhtutes tähtede hõbedat.
Olgu te südames sügavat õnne,
tegudes rõõmu ja rahuldust!
40. pulmapäeval õnnitlevad ja soovivad kõike head
Kersti, Kerli, Raina, Asso, Lilia perega
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Saue Sõna

Tarbijainfo
Dieet — kas lõputu õudus?

6. november 2009
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas ja Saue kodulehel tasuta! leht@saue.ee

Ei pea olema Needikunn või
Püha Peetrus taevaväravas
nägemaks asjaolu, et siit
maailmast pääsevad ainult
üksikud meist hea tervisega.
Suurel osal inimestest on
kinnisideed, mis on meile juba
emapiimaga sisse söödetud,
nagu näiteks arusaam, et paks
laps on ilus laps. Kui laps laua
taga ütleb, et enam ei jaksa siis
öeldakse: söö, küll siis jaksad... Sellised arusaamad on
meisse, eestlastesse ülitugevalt
juurdunud ja põhjuseid sellele
võib otsida meie ajaloolisest
mälust — ajast, mil oli vaja tugevat füüsilist tööd teha; ajast,
kui polnud keskkütet ja mikrolaineahju. Selleks, et metsast
puu kätte saada, pidi kõigepealt paar hunti lauda ümbert
maha laskma, metsahaldjale
kana ohverdama ja hobusele
kõvasti kaeru sisse söötma.
Nüüd oleme siin selle ajaloolise koormaga ja imestame, et rahvas on haige. Üks
osa meist teeb meeleheitlikult
trenni. Maksab selle eest, et
jõusaalis tööd teha, ja ikka
selleks, et saavutada meedia
vahendusel saadud ettekujutus oma kehalisest vormist või
ka taastada tervist. Teine osa
teeb kepikõndi või metsasörki ja kolmas osa peab dieete.
Neid erinevaid dieete on juba
üksjagu palju popiks saanud,
seejärel tuleb jälle uus dieet ja
kaalupassimine. Sellega tegeldakse nii kaua, kui ära väsitak-

se ja hakatakse otsast pihta...
Siis on meil bulimia nevrosa
ja anoreksia, põdurad ja närvilised inimesed, erinevate ahastuste kandjad, hukkunud omaenese masendusse. Harjumuse
jõud on võimas ja seda peale
jumaliku sekkumiseta naljalt
ei muuda. See on nagu osooniauk atmosfääris, mida inimene
oma harjumuste pärast enam
kokku lappida ei saa, selleks
on vaja kedagi suuremat.
Kuid mida siis teha? Sööma peab, ja nii, et ka need harjumused oleksid rahuldatud.
Nüüdseks on olemas erinevaid tooteid, mis rahuldavad
juurdunud harjumusi ja samas
annavad eluks vajalikud toitained, nagu lahja margariin ja
piima- ning kooreasendajad.
Vahukoore asendajad, mis on
valmistatud naturaalsest kaerast ja sisaldavad kõigest 5%
taimset rasva. Piimaallergikud ei saa piimatooteid süüa.
Laktoosi ehk piimasuhkru talumatus esineb enamikul üle
50-aastastest inimestest, seda
pole endale lihtsalt teadvustatud. Kurdetakse küll, et millegipärast lööb kõhtu vali valu ja
selle asjaga pole kõik korras.
Aga arsti juurde ei minda.
Nüüd on Keiju nime kandvad, kaerast, sojast ja riisist valmistatud piimalaadsed joogid,
mis sisaldavad kõiki vajalikke
toitaineid, nagu kaltsium ja valkained. Lisaks sellele on kaeraproteiin eestlastele palju oma-

Sarja „ Sauelane liikuma“
III etapp

ISADEPÄEVA-ERI
toimub 8. novembril 2009
Saue Gümnaasiumi staadionil
algusega kell 12.00
QJUTBU

Staadionijooksul tuleb läbida 1 km, ilma ajavõtuta. Osalema on oodatud kõik huvilised!
Isadele ja vanaisadele, kes osalevad koos lapse või lapselapsega — eriauhind! Võta
kaasa oma osavõtukaart, kui sul seda veel ei ole, saad selle vormistada kohapeal.
Starti saab tulla kuni kella 13.30-ni. Sarjast osavõtt on tasuta!
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Üritust korraldab Saue Huvikeskus

sem kui näiteks sojaproteiin,
sest meil siin sojauba ei kasva.
Piimajoomise
harjumusena
saab nüüd juua jooki, mis on
tulvil ülivajalikke kiudaineid.
Ka loomsed rasvad puuduvad
ning seega puuduvad ka kolesterooli tekitavad rasvhapped.
Puudub laktoos, mis kõhuvalu
tekitaks ja — mis peamine —

Info ürituse kohta:
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht Terje Toomingas
+372 5343 5855
terje@saue.ee

neid tooteid võivad vabalt ja
ilma südametunnistuse piinadeta süüa ka need, kes oma
figuuri pärast muret tunnevad.
Keiju tähendabki põhjanaabrite
juures Haldjat. Nii et võib-olla
ongi mingi võimalus tervelt ja
ilma suurema ähkimiseta taevasse pääseda. Austusega,
Indrek Avarand

Veoteenus
MB kaubikuga,

pikkus 4.20 m,
kõrgus 1.90 m,
kandejõud 1300 kg.
Samas koristame
vanarauda TASUTA
5346 8430, Geotrans OÜ
Saue Linnavalitsus võtab ametniku asendamiseks
ajutiselt tööle

AVALIKE SUHETE
JA KOMMUNIKATSIOONIVALDKONNA JUHI

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

Puulehtede
vedu
100-liitrine
prügikotitäis 30 kr
Muu aiaprahi koristamine,
hind kokkuleppel.

Tel 5346 8430

Tööülesanded:
* Saue Linnavalitsuse ning hallatavate asutuste tegevuse
kajastamine üleriigilises ning kohalikus meedias,
* Saue linna infolehe väljaandmise korraldamine,
* Saue linna kodulehe haldamine,
* Saue linna välissuhtluse koordineerimine.
Nõuded kandidaadile:
* Avaliku halduse või ajakirjanduse alane kõrgharidus
* Väga hea suhtlemisoskus
* Oskus korraldada infoliikumist ning organiseerida koostööd
* Eesti keele oskus kõrgtasemel
* Inglise keele ja vähemalt veel ühe võõrkeele oskus väga
heal tasemel
* Arvuti ja MS Office programmide kasutamisoskus
* Kodulehe haldamise oskus
Pakume:
* vastutusrikast, arendavat ning huvitavat tööd
* konkurentsivõimelist palka
* puhkust suvel (35 kalendripäeva)
* iseseisvust töö korraldamisel
* täiendkoolitustel osalemisvõimalust
* sõbralikku töökeskkonda
Konkursil osalemise avaldus ja CV palume saata hiljemalt 9.
novembriks 2009 Saue Linnavalitsuse kantseleisse (Tule 7,
Saue 76505) või e-posti aadressile kati@saue.ee.

Karate trennid Saue Gümnaasiumis!
Oodatakse nii poisse kui ka tüdrukuid vanuses
7–14 a. Trennid toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti kl 18.00–19.00 spordisaali rõdul.

Info: Renè Toome, 5561 9155
Otsin tööd

 Otsime eelneva kogemusega
lapsehoidjat 1,1-aastasele poisile meie
Saue kodus. Tööaeg osaline (ca 10-20 h
nädalas, kokkuleppel). Tel: 502 6162
 Otsin osalise tööajaga tööd koristajale. Võib ka eramaja. Tel: 5804 9126
 Autojuht otsib tööd osalise tööajaga.
Kõik kategooriad olemas. Tel: 5560 0701
 Otsin tööd transpordi, autoremondi või
elektroonika valdkonnas. Hiljuti lõpetasin
õpingud telekommunikatsiooni erialal.
Olemas ka töökogemus. Oman B-kat.
juhiluba ning auto. Olen noor, töökas ning
kohusetundlik. Pakkuda võib ka poole
kohaga töökohta. Tel: 56450523, e-mail:
ess10@hot.ee

Pakun tööd

 Lustila OÜ hakkab pakkuma Saue linnas väikelaste (vanuses 1,5–3 eluaastat)
päevahoiuteenust. Seoses sellega otsime
pedagoogilise haridusega ja vastava
ala kogemusega töötajaid. Ülesanne on
tagada häireteta toimiv töö laste päevahoius — laste vajaduste eest hoolitsemine.
Nõuded kandidaadile: pedagoogiline
haridus, töökogemus väikelastega, soovitav on juhilubade olemasolu. Ootame
CVd koos kaaskirjaga, kus muuhulgas

välja tuua ka kandideerija peamised põhimõtted väikelaste kasvatuses. Ootame
kandideerijate CVsid e-posti aadressil
kaire.trei@mail.ee

Teenus

 Kvalifitseeritud pottsepp ehitabremondib ahjusid, kaminaid, pliite,
korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata kodulehte http://www.hot.
ee/tanel12345/. Tel: 5668 1555

Müük

 Müüa Sauel kanaliga garaažiboks.
Telefon: 5660 7251
 Kennelis Edenbridge
müüakse toredaid ning
väga hea sugupuuga INGLISE SETTERI kutsikaid
(isased). Need koerad sobivad ideaalselt aktiivsele inimesele ning on
lastega alati sõbralikud. Uuele omanikule
garanteerime igakülgse abi kasvatamisel,
aretamisel ning koera koolitamisel! Lisainfo: tel 551 9396, e-post: rosaliisa@gmail.
com, www.edenbridge.pri.ee
 Müüa küttepuud: lepp — 400 kr/
ruum; metsaokaspuu — 400 kr/ruum;
kask — 500 kr/ruum; segapuu — 400 kr/
ruum. Transport alates 8 ruumist tasuta.
Tel: 506 2645

