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Häid pühi kõigile sauelastele!

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

nr
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Jõulukuu
Läbi sätendava õhu,
üle karge lume
pisikene ingel
paljajalu tuleb.
Süda soe ja särasilmil
külma ta ei taju,
kannab kuuma küünlaleeki,
läbi valge saju.

Kaunist jõulurahu ja tegusat uut aastat soovivad kõigile sauelastele
Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsus

Saue Sõna

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 3. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 3. istung toimus
3. detsembril 2009. a, päevakorras oli:
1. Volikogu komisjonide esimeeste valimine /otsus nr 14/:
1) eelarve- ja majanduskomisjoni esimees VALDIS TOOMAST
2) planeerimis- ja ehituskomisjoni esimees HARRY
PAJUNDI
3) arengukomisjoni esimees RAINER STERNFELD
4) hariduskomisjoni esimees KALEV LILLO
5) kultuurikomisjoni esimees MONIKA LIIV
6) sotsiaalkomisjoni esimees ANNE TEETAMM
7) spordikomisjoni esimees SIGNE LAAR
8) keskkonnakomisjoni esimees ERKI KULD
2. Volikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
/otsus nr 15/. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti:
MONIKA LIIV, TÕNU URVA, RAIVO OJAPÕLD, ERO LIIVIK.
3. Saue linna 2010. aasta eelarve (I lugemine)
/Ühehäälselt otsustati lõpetada esimene lugemine ja
suunata eelnõu teisele lugemisele. Juhtivkomisjoniks
määrati volikogu eelarve- ja majanduskomisjon. Võtta
eelnõu II lugemisele volikogu jaanuarikuu istungil/.
4. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine /Informatsioon võeti teadmiseks/.
5. Saue linna ametiasutuse hallatavate asutuste töötasustamise alused (I lugemine) /Ühehäälselt otsustati
lõpetada esimene lugemine ja suunata eelnõu volikogu
hariduskomisjoni, eelarve- ja majanduskomisjoni ning
kultuurikomisjoni. Juhtivkomisjoniks määrati volikogu
hariduskomisjon. Võtta eelnõu II lugemisele volikogu
jaanuarikuu istungil/.
6. Saue Linnavalitsuse teenistujate palgakorralduse
alused (I lugemine) /Otsustati 12 poolthäälega (üks
erapooletu) lõpetada esimene lugemine ja suunata
eelnõu teisele lugemisele. Juhtivkomisjoniks määrati
volikogu eelarve- ja majanduskomisjon. Võtta eelnõu II
lugemisele volikogu jaanuarikuu istungil/.
7. Saue Linnavolikogu 19.12.2002. a otsuse nr 26 kehtetuks tunnistamine /Otsustati 11 poolthäälega (vastu 1)
vastu võtta otsus nr 16/.
8. Info
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Harju Maavalitsus
avalikustas maakonna
sotsiaalse infrastruktuuri
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009–2015“
avalik väljapanek toimus 26.10–22.11.2009 kõikides Harjumaa kohalike omavalitsuste keskustes ja
Tallinnas.
Selle käigus laekus 5 avaldust, mis sisaldasid märkusi ja ettepanekuid ühistranspordi korralduse, teedeehituse, seltsimajade, spordiväljakute, hariduse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise ning planeeringu metoodika kohta. Kõikidele
planeeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud avaldustele
on vastatud.
Planeeringu väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 07.12.2009 Kuusalu Rahvamajas, 09.12.2009 Keila
Linnavalitsuses ja 10.12.2009 Kose Gümnaasiumis. Avalikel
aruteludel osalesid Harju Maavalitsuse esindajad, ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikud ning teised huvilised.
Aruteludel andsid selgitusi ja vastasid küsimustele Harju Maavalitsuse esindajad. Avalikel väljapanekutel esitati täiendavalt
ettepanekuid, mis võeti pärast täpsustamist arvesse.
Pärast avalikke arutelusid jäid lahenduseta ettepanekud,
mis puudutavad planeeringu koostamise metoodikat, keskkonnamõjude strateegilist hindamist ning haridusteenuste
kättesaadavust. Planeering esitatakse Siseministeeriumile
heakskiidu saamiseks pärast kokkulepitud muudatuste sisseviimist. Siseministeerium annab planeeringu järelevalve käigus ka oma seisukoha arvesse võtmata ettepanekute osas.
Planeering on kättesaadav Harju Maavalitsuse kodulehel
www.harju.ee. 

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Saue 2010. aasta eelarve eelnõu
läbis esimese lugemise
3. detsembril toimunud volikogu istungil läbis Saue linna 2010.
aasta eelarve eelnõu esimese lugemise. Järgmise aasta eelarve
tulude laekumise prognoos on konservatiivne ning mahulises
väljenduses vastab 2007. aasta tasemele.
Kati Ristoja

Avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Eelarve eelnõu on koostatud
eesmärgiga tagada linna avalike teenuste osutamine kõigile sihtgruppidele ning juba
alustatud projektide jätkamine ka järgmisel aastal.
2010. aastal peab valmima Saue Avatud Noortekeskuse uus hoone, mille ehitamist rahastatakse Euroopa
Liidu struktuurivahenditest
ja linna eelarvest kokku
22,4 miljoni krooni ulatuses. Samuti jätkuvad ettevalmistustööd ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni projekti
rakendamiseks ja kergliiklusteede ehituseks aastatel
2010–2013.
Linna hallatavates asutustes suudetakse säilitada
konkurentsivõimeline töötasu pedagoogidele ja teistele
töötajatele.
Volikogu istungil valiti ka volikogu komisjonide
esimehed ning revisjoniko-

misjoni liikmed. Eelarve- ja
majanduskomisjoni esimeheks valiti Valdis Toomast,
planeerimis- ja ehituskomisjoni esimeheks Harry
Pajundi,
arengukomisjoni
esimeheks Rainer Sternfeld,
hariduskomisjoni esimeheks
Kalev Lillo, kultuurikomisjoni esimeheks Monika Liiv,
sotsiaalkomisjoni esimeheks
Anne Teetamm, spordikomisjoni esimeheks Signe
Laar ja keskkonnakomisjoni
esimeheks Erki Kuld. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Monika Liiv, Tõnu Urva,
Raivo Ojapõld ja Ero Liivik.
Teisele lugemisele lähevad Saue linna ametiasutuse
hallatavate asutuste töötasustamise alused ning Saue
Linnavalitsuse teenistujate
palgakorralduse alused.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 17. detsembril 2009. a. 

Linnavalitsuse 30. istung
Saue Linnavalitsuse 30. ISTUNG toimus 9. detsembril 2009.
aastal, päevakorras oli:
1.
Saue linna Aiamaa tänava maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks /
korraldus nr 386/.
2.
Saue linnas Kivikangru tn 9 kinnisasjaga
piirneva maaerastamistoimingute algatamine
/korraldus nr 387/.
3.
Saue linna katastriüksuste lähiaadresside muutmine /
korraldus nr 388/.
4.
Uusaru tn 4 üksikelamu uusehituse projekteerimise
lisatingimuste kinnitamine /korraldus nr 389/.
5.
Tule nt 32 ja 32A tootmishoone laiendamise ja rekonstrueerimise projekteerimise lisatingimuste kinnitamine
/eelnõu suunati teisele lugemisele/.
6.
Koondise tn 7–1 korteri rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 390/.
7.–12. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine /
korraldused nr-d 391, 392, 393, 394, 395, 396/.
13. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 397/.
14. Arvestusliku kulu kehtestamine Saue linna haridusasutuses 2010. aastaks /korraldus nr 398/.
15. Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu koosseisu
kinnitamine /korraldus nr 399/.
16. Saue Linna Raamatukogu nõukogu koosseisu
kinnitamine /korraldus nr 400/.
17.
Saue Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu
kinnitamine /korraldus nr 401/.

18.

Saue Muusikakooli hoolekogu koosseisu
kinnitamine /korraldus nr 402/.
19. Saue Huvikeskuse hoolekogu koosseisu
kinnitamine /korraldus nr 403/.
20. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 404/.
21. Spordiühingutele raha eraldamine
/korraldus nr 405/.
22. Konkursi „Aasta tegu“ võitja(te) kinnitamine
/korraldus nr 406/.
23. Saue Linnavalitsuse 21.11.2007. a korralduse
nr 448 „Saue Koolihaldusasutuse ruumide ja vahendite üürihinnad“ muutmine /korraldus nr 407/.
24. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 408/.
25. Pensionäridele ja puuetega lastele jõulutoetuse maksmine /korraldus nr 409/.
26. Toiduraha kompenseerimine /korraldus nr 410/.
27.
Varade üleandmine /korraldus nr 411/.
28. Saue Linnavalitsuse 22.02.2006. a korralduse
nr 57 kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 412/.
29. Pärnasalu tn 36–4 korteriomandi võõrandamise enampakkumise nurjunuks tunnistamine
/korraldus nr 413/.
30. Pärnasalu 36–4 võõrandamisega seotud korralduste
kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 414/.
31. Info:
31.1 matusetoetused
31.2 sõlmitud lepingud
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts, Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
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Tagasivaade 2009. aastasse
Orm Valtson

Saue linnapea
Mööduv, 2009. aasta jääb
meelde eripalgelisena. Eesti
lipu 125. aastapäev, Laulu- ja
tantsupidu, Vabadussõja võidusamba avamine, „Teeme
Ära“ mõttetalgud, Euroopa
Liidu parlamendi ja Eesti
kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Teisest
küljest, Eesti majandus elab
üle raskeid aegu. Tellimuste
vähenemine eksportturgudel
tõi kaasa tööpuuduse kasvu
ja usalduse kadumise majanduses. Suve keskpaigaks oli
masu mõju jõudnud omavalitsusteni. Need, kes oskasid
seda ette näha ja võtsid vastu
konservatiivsed eelarved, võivad homsesse päeva vaadata
lootusrikkalt. Vabariigi valitsuse pingutused majanduse
tasakaalustamiseks on hakanud aasta lõpuks vilja kandma. Oleme täitmas Maastrichti defitsiidikriteeriumi ja
püsib lootus, et aastal 2011
saab Eestis kasutusele võtta
rahaühikuna euro. Kindlasti
oli 2009. suurte muutuste aasta, mis sundis meid hindama
ümber oma tegevusi ja hoiakuid ning annab lootust, et
tänased otsused toovad tagasi
majanduskasvu ja heade kasvuaastate taastumise.
Kuidas elas Saue linn aastal 2009?
2009. aasta algas Sauele lootusrikkalt.
Linnavolikogu
oli vastu võtnud 2009. aasta
linnaeelarve ja linnavalitsus
asus seda ellu viima. Koalitsioonileping ja valimistel
antud lubadused vajasid täitmist. Õhus oli tunda eelseisvate valimiste hõngu ja see
tegi olukorra närviliseks. Esi-

mesed masu märgid sundisid
ettevaatlikkusele ja juba mais
vähendasime eelarvet. Täna
võib öelda, et see oli ainuõige
otsus, mis lubas koalitsioonilepinguga kavandatu 90%
ulatuses realiseerida.
Meie 2009. aasta peamine
investeeringuprojekt — Saue
Avatud Noortekeskus — ootas realiseerimist. Ehitustööd
algasid küll natuke kavandatust hiljem, kuid nüüd on nad
alanud ja saan kinnitada, et
noortekeskus valmib aastal
2010. Lahendatud sai ka kooli
juurdeehituseks vajaliku maa
küsimus. Linnavalitsus tegi
tihedat koostööd mitme riigiasutusega vanade probleemide lahendamiseks. Nüüd on
sauelastele tagatud Tallinna
ringteele ohutu väljasõit. Tänaseks on valgusfoorid paigaldatud ja ristmik renoveeritud. Minu siiras tänu kuulub
Maanteeameti juhtkonnale
ja abilinnapea Mati Uuesoole, ilma kelleta see projekt ei
oleks teostunud.
Mööduv aasta oli kindlasti Eesti rahvuskultuuri aasta.
Meie linna 200 lauljat, tantsijat ja pillimeest osalesid
laulu- ja tantsupeol. Olime
kohal ka Eesti lipu 125. aasta pidustustel Otepääl. Saue
Puhkpillipäev tõi meile koju
kätte puhkpilliorkestrite paremiku suurepärased esinemised meie oma laululaval.
Sauelane on spordirahvas.
Läbi aasta toimunud tervisespordisari „Sauelane liikuma“ tõi sportima tuhandeid
inimesi. Orienteerumisklubi
„Saue Tammed“ tõi Ilvesteate
võidukarika jälle Sauele. Populaarsust on kogumas mälumäng ja Harjumaa parimad
mälumängurid elavad Saue
linnas.

Heategevuslik kevadpidu Saue lasteaias Midrimaa.

Saue on jätkuvalt lastesõbralik linn. Ilmavalgust nägi
peaaegu 100 pisikest sauelast,
kelle vanematele andsime pidulikult üle sünnitunnistused
ja käsitöömemmede kootud
tekid. Kui aasta alguses oli tõsine mure, kuidas nende väikeste sauelaste hoidmine saab
korraldatud, siis aasta lõpuks
on meil linnas lisandunud
kaks uut lastehoiuga tegelevat firmat. Suur tänu Signe
Laarile ja Urmo Treile, kes
võtsid kuulda linnavalitsuse
üleskutset.
Saue noored osalesid Briti
nõukogu projektis „Tulevikulinna mäng” ja pakkusid väl-

ja 5 ideed, kuidas linna atraktiivsemaks muuta. Võiduidee
kandis nime „Infojaam“, mis
näeb ette vana raudteejaama
renoveerimise ja selle ümberehitamise tänapäevaseks
infojaamaks. Õpilasmalevlased panid käed külge linna
heakorrastamisel ja käisid ka
Ukrainas Krasnodarka külas
eestlaste ajalugu uurimas.
Saue Gümnaasiumi lõpetas 6 noort kuldmedaliga ja
kahele noorele anti koos lõputunnistusega üle hõbemedal. Ilma heade õpetajate ja
kodu toetuseta ei oleks selline tulemus saanud sündida. Järgmisel aastal tähistab

Lasteaia pidu.

meie kool oma 25. tegevusaastat.
Aktiivselt lõid linnaelu
korraldamisel kaasa 14 MTÜd, kes aitasid korraldada spordi- ja kultuurielu. Tantsumemmede klubi „Vokiratas“
tähistas oma 10. tegevusaastat
meeleoluka peoga.
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi
poolt rahastatud koolitusprojekt
„Saue linna haldusvõimekus
paremaks”, mis kaasas 40 Saue
Linnavalitsuse ja hallatavate
asutuste töötajat, tõi meile tiitli
„Harjumaa koolitussõbralikum
omavalitsus 2009”.
Aasta tähtsündmuseks poliitilises elus olid Saue linna-

volikogu valimised. Kolm
erakonda ja kaks valimisliitu
asusid püüdma linnaelanike
toetust järgmiseks neljaks
aastaks. Linnapeana on mul
hea meel, et valijad andsid
Eesti Reformierakonna ja
Erakonna Isamaa Res Publica
Liit koalitsiooni senisele tegevusele positiivse hinnangu ja
usaldasid meid linna juhtima
ka järgmiseks neljaks aastaks.
Suur tänu teile selle eest!
Lõpetuseks,
Soovin kõigile sauelastele
rahulikku Jõuluaega ja Head
vana aasta lõppu! 
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Tagasivaade mööduvale aastale
Jälle on üks aastaring täis saamas. Jälle on aeg heita pilk möödanikule ja seada atra uuele vaole.
Milline oli 2009. aasta Saue linna jaoks ning milliseks võib kujuneda tulevane, 2010. aasta?
Saue Sõna esitas volikogu poliitikutele, linnavalitsuse ametnikele ja hallatavate asutuste juhtidele kolm küsimust, vaata lk 5.
Volikogu esimees
Valdis Toomast

Reformierakonna
fraktsiooni esimees
Raivo Ojapõld

Isamaa ja Res Publica liidu
fraktsiooni esimees
Rainer Sternfeld

1. Mööduvat, 2009. aastat jäid igas mõttes ilmestama
meid kõiki puudutanud kohalike omavalitsuste volikogude valimised, mis ka Saue linnas tekitasid suure
küsimuse tuleviku osas. Tundub, et õnneks oli eelmine
koalitsioon, kuhu ka ise kuulun, teinud head tööd, mida
tõestab ka valijate üle 60%-line toetus valimistel. 11
kohta kahe nimekirja peale 17-kohalises volikogus on
hea saavutus, nii rohkete kanditaatide ja nimekirjade
hulgas.
2. Nagu korra olen ka leheveergudel öelnud, ei saanud ülevabariigilise laenupiirangu tõttu alustada Saue Gümnaasiumi algklasside maja ehitust, mis on kindlasti teema,
millest enim kahju.
3. Soovin kõigile Saue linna elanikele rahuliku jõuluaega,
rõõmuküllast vana aasta lõppu ning kordaminekuid uuel
aastal!

1. Mööduval aastal rõõmustas mind kõige rohkem Saue
inimeste rekordiliselt suur osavõtt KOV-i valimistest ja
loomulikult jätkuvalt suurim toetus Reformierakonna
nimekirjale.
2. Jäi küll. Lastehoiu ja uue algklasside maja probleemistik
on ikka teravalt püsti. Vaatamata keerukale finantsolukorrale, peame need küsimused võimalikult kiiresti
lahendama.
3. Jõulusooviks on, et meie inimestel oleks jätkuvalt sõbralikku meelt, et naeratus ei ununeks ja et püsiks usk
Eesti riigi tulevikku.

1. Isiklikus plaanis on see aasta olnud tegus ja teatud
mõttes ka kordumatu. Saue linna jaoks pean oluliseks,
et sügisestel valimistel osales rekordarv valijad ning
eelmise koosseisu koalitsioonile andis oma poolehoiu
üle 60% hääletanutest. See tagab linna stabiilse arengu
ka järgnevaks neljaks aastaks.
2. Alati saab asju paremini teha.
3. Ma soovin, et igaüks meist saaks olla oma lähedastega
koos ning tegelda vähemalt jõulude ajal sellega, mis
tõeliselt meeldib.

Linnapea Orm Valtson

Abilinnapea Mati Uuesoo

Abilinnapea Rafael Amos

1. Mööduv, 2009 aasta jääb meelde eripalgelisena. Positiivse poole pealt kindlasti Eesti lipu 125. aastapäeva
tähistamine Otepääl, Laulu- ja tantsupidu, Vabadussõja
võidusamba avamine. Mööduv aasta oli ka kahtede
valimiste aasta — Euroopa Liidu parlamendi ja kohalike
omavalitsuste volikogude valimiste aasta. Valimised
on ju iga poliitikas osaleva inimese suur tõehetk — kas
valijad toetavad ja usaldavad või tuleb asjad pakkida...
Täna on hea tõdeda, et valimised olid mulle ja Reformierakonnale Sauel edukad. Meelde jääb ka 7 beebiballi,
mis näitavad jätkuvalt suur sündivust Sauel. Negatiivse
poole pealt jääb meelde majanduslanguse mõjude
jõudmine Sauele, mis sundis tegevuskavasid ümber hindama. Pikas perspektiivis võib majanduslanguse mõju
osutuda linnale aga ka kasulikuks. Esimesed märke on
juba tunda.
2. Mõned planeeringud oleks võinud valmis saada, nüüd
jääb nende kehtestamine järgmisse aastasse.
3. Sooviks väga, et jõulud tuleksid valged ja igasse perre
tuleks ka Jõuluvana.

1. Lõppeva aasta märksõnaks võiks olla „ettevalmistamine“. Valmisid rahastamise taotlusprojektid Saue Avatud
Noortekeskuse, Saue linna ja Laagri vahelise kergliiklustee ning vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödele.
Kaks esimest nendest on saanud positiivse vastuse
ja Noortekeskuse ehitustööd juba ka alanud. Veeprojekti heakskiitu ootame 2010. aasta esimestel kuudel.
Kokku loodame Euroopa Liidu erinevatest fondidest abi
kavandatu elluviimiseks ligi 100 miljonit krooni. Rõõmu
valmistavad ka valgusfoorid Keila maantee ristmikul.
2. Kui üldiselt võiks aastat lugeda kordaläinuks, siis veidi
meelehärmi tegi mängureeglite muutmine poole mängu
pealt. Veel kevadel oli võimalik kaasrahastamist taotleda
linna tänavate rekonstrueerimiseks, plaanisime korda
teha Tule tänava. Varasuvel seadsid otsustajad aga
korra selliseks, et Tallinna lähiümbruse linnad-vallad abi
siiski ei saa.
3. 2009. aastal tehtud ettevalmistustööd peaksid vilja
kandma saabuval, 2010. aastal. Tööalaselt, samuti
Saue elanikuna loodan, et nii ka läheb.

1. Oli keeruline ja uusi väljakutseid pakkuv aasta. Oli
valimiste aasta. Vaatamata masule, suutsime tänu heale
koostööle kindlustada hallatavate asutuste plaanipärase
töö. Sündis palju lapsi ning ükski abivajaja ei jäänud
abita. Saue linna noorte ettevõtlike inimeste algatusvõime laste päevahoiu korraldamisel andis kindlust, et
üheskoos suudame me palju ära teha.
2. Virisemist oli rohkem kui headel aegadel. Kahju, et algklasside maja ehitamine edasi lükkus ja lasteaias kõiki
kavandatud remonditöid ei saanud ära teha. Kahju, et
raudteejaam laguneb ja Mööbliait tühjalt seisab.
3. Uskuda meie ühisesse jõusse, loota, et elu läheb paremaks ja armastada oma lähedasi. Iidne talupojatarkus
on eestlasi ennegi keerulistel aegadel avitanud, avitab
nüüdki. Peamine on vastu pidada ja taas kindlalt edasi
minna.
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1. Mis jäi meelde mööduvast, 2009. aastast? (oma valdkonnas)
2. Kas tehtu kõrval jäi ka mõni asi hinge kripeldama?
3. Milline on Teie jõulusoov?
Linnasekretär
Jekaterina Tikerpuu

Saue Lasteaia „Midrimaa“
juhataja Anne Teetamm

1. Linnasekretäri töö hõlmab kõiki valdkondi ja kantseleid
puudutavad kõik muudatused, mis linnavalitsuses toimuvad. Seetõttu meenubki eelkõige kogu linnavalitsuse
suur töö prioriteetide ja võimaluste ümberhindamisel,
kui linnapea 2009. a alguses tõstis üles 2008. a vastu
võetud 2009. a linnaeelarve ja ütles umbes nii, et vaadake seda eelarvet viimast korda, see on meie unistuste
eelarve.
Suur töö infoturbe ja andmekaitsega seotud nõuete
täitmiseks.
Suur töö seoses valimistega ja sellele järgnenud uue
volikogu töö käivitumisel.
2. 2009. a unistuste eelarves oli arendustena kirjas mitme
ametikoha loomine ja nende hulgas oli ka klienditeenindaja ametikoht. Ametikoha eesmärk oli klientide viisakas
vastuvõtmine ja juhendamine selleks, et linnakodanikud
ei eksleks korruste ja kabinettide vahel. Siiski on olemasolevate võimaluste piires mitutki varianti arutatud ja
2010. aastaks plaanid tehtud.
3. Et kõik inimesed võtaksid jõulude ajal „aja maha“,
paneksid küünlad põlema, istuksid küünlavalgel ja mõtleksid: „On jõuluaeg.“ ja ei midagi muud.
2010. aastaks soovin, et nii minu lähedased kui ka kõik
teised, kes tööd vajavad, saaksid tööd ja tunneksid jälle,
et nende tulevik on turvaline.

1. Lasteaiale Midrimaa jääb mööduv, 2009. aasta meelde
kordaläinud heategevusliku kevadpeoga, kus kookide
eest annetati rohkem raha kui kunagi varem. Lastvanemate initsiatiivil remonditi liivakastid ja korrastati
terrass. Samuti saime plaanitud rühmaruumi remondi.
Sõimerühma asemele moodustasime aiarühma. Sellel
aastal kinnitati arengukava ja sügisest rakendus uus
õppekava. Toimus palju koolitusi kohapeal kõikidele
õpetajatele ja ka koolitus hoolekogule.
2. 2009. oli lasterohke aasta ja väga palju 2–3-aastaseid
lapsi ei saanud lasteaeda kohta. Oli kokkuhoiu aasta.
3. Tänan meeldiva koostöö ja usalduse eest lastevanemaid, kes oma kõige kallimad on usaldanud lasteaiatöötajate hoole alla. Soovin, et kollektiiv oleks sama tubli ja
teotahteline ka uuel aastal!
Uueaasta soov on, et kõikidel jätkuks aega ja südamesoojust oma lähedastele ja et uus aasta tuleb parem kui
mööduv!

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon

Saue Huvikeskuse
juhataja Sirje Luberg

Saue Noortekeskuse
juhataja Erna Gerndorf

1. Eriliselt meeldejääv oli tänavune laulu- ja tantsupidu
„ÜhesHingamine“. Kohalikku kultuurielu rikastas Saue
Muusikakooli poolt läbi viidud Puhkpillipäev mitme eri
maa orkestrite osavõtul.
2. Ruumipuudus. Kahju et 30 õpilase ja 15 täiskasvanu
tegevuseks on meie keraamikatöötuba liiga väikene.
3. Tänan kõiki sauelasi, kes on osalenud meie kultuuri- ja
spordiüritustel ning aidanud kaasa nende korraldamisele. Soovin, et jõulud oleksid kaunilt lumised ja tooksid
kõigile rõõmu!
Toredate kohtumisteni meie üritustel ning huviringides!

1. Saue Noortekeskusele — ja arvan, et ka kogu meie
linnale — on väga oluline, et saame uue nüüdisaegse noortekeskuse. Samuti rõõmustame, et käivitus
rahvusvaheline töömalevate vahetus Ukrainaga. Tore on
ka see, et projekte kirjutades tõime noorsootöö jaoks
linnale lisaraha ligi 300 000 krooni.
2. Muret teeb, kas suudame käivitatud rahvusvahelisele
töömaleva projektile tagada jätkusuutlikkuse, st leida
projektidele rahastuse.
3. Soovin kõigile kaunist jõuluaega! Rõõmu, päikest, teotahet!

1. Kiire töötuse kasv Sauel ja sellega seoses abivajajate
arvu tõus. 2009. aastal sündis rekordarv beebisid ja oli
ilus suvi!
2. Ei jäänud.
3. Et kõigil Saue linna elanikel ja kõigil eestlastel oleks
jõuluõhtul soe tuba ja hinges siiralt head soovid.

Saue Gümnaasiumi
direktor Jaan Palumets

1. Meelde jäi meie kooli õpilaste edukus nii riigieksamitel, kuid ka ülevaatustel, olümpiaadidel, laulupeol jne.
Kindlasti jäi meelde ka põhjendamatu Haridusministeeriumi soov lahutada põhikool ja gümnaasium ilma kõiki
komponente ja argumente põhjalikult kaalumata.
2. Kahjuks ei alustatud jälle mitmelgi põhjusel algklasside
maja ehitust. Selle edasilükkumine tulevikku.
3. Soovin kõigile pühendumust valitud tegevus- või erialal.
Tervist, õnne ja tööd ning teadmist, et keegi meist ei ole
nii vaene, et ei võiks oma kaaslase päeva paremaks
muuta.
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Saue Muusikakooli
direktor Kristiina Liivik

1. 2009. aastast Saue Muusikakoolis meenuvad õpilaste
ja õpetajate põnevad kontserdid ja tublid saavutused.
Oluliseks festivaliks kujunes Harjumaa Puhkpillipäev 3.
juulil, mis tõi osakese XXV Üldlaulupeo „hingamisest“
meie kodulinna. VII Rahvusvaheline Noorte jazz-improvisatsiooni festival Visioon salvestas mällu Hispaania
muusika ja sadu huvitavaid noori muusikuid. Tänud
kõigile suurepäraste muusikaelamuse eest!
2. Kõike saab teha paremini, kuid nurisemiseks pole põhjust. Muusikakoolil õpilastest puudust ei ole ja olulised
vahendid ka olemas. Seega elame nii nagu kõik teised
oma murede ja rõõmudega.
3. Soovin, et Jõulude ajal oleks kõigil võimalust ja aega
mõelda olulistele asjadele, tunda rõõmu lähedastest ja
olla lihtsalt positiivne. Ameerika traditsionaalis „Jõulud
iga päev“ on öeldud, et ära unusta jõulutunnet ka argipäeval. Head jõulutunnet kõigile!

Saue Päevakeskuse
juhataja Liivi Lents

1. Saue Päevakeskuse üritused.
2. Hetkel ei kraabi midagi hinges.
3. Et töötajatel jätkuks töölusti ja päevakeskuse külastajatel elurõõmu!

Ivo Sandre

1. Oli suhteliselt rahulik aasta, seda üldisest majandusolukorrast tingituna. See andis võimaluse põhjalikumalt
läbi mõelda lähitulevikuplaane ja tegelda rohkem selliste
probleemidega, mida kiiretel aegadel teisejärgulisteks
loetud.
2. Ega hinges eriti midagi kripelda, kui kripeldas siis proovisime koheselt ravida.
3. Rahulikke valgeid piparkoogilõhnalisi jõule ja optimistliku meelelaadi ka uueks aastaks!

Saue Ettevõtete Liidu
juhatuse esimees
Harry Pajundi

1. Saue Ettevõtete Liit (SEL) liitus EVEA-ga, mille tulemusena laienesid võimalused õigusabi saamisel ning
võimalus teavitada valitsusringkondasid väikeettevõtluse
ette kerkinud probleemidest. Sügisesel SEL-i üldkoosolekul oli esmakordselt meil külas EAS-i ekspordi divisioni
kliendihaldur Toomas Molok, kellelt saadi infot EAS-i abi
võimalustest eksporditurgudele minekuks.
2. Kahjuks ei täitunud meie lootused oma liikmeskonna
laiendamisel. Selle aasta majandussurutise tingimustes
pidid kahjuks paar meie liikmesfirmat oma tegevuse lõpetama. Ka jäi samal põhjusel ära aasta algul tööplaani
võetud väliskoolituse projekt.
3. Saabuvaks 2010. aastaks tahan soovida kõikidele Saue
ettevõtjatele nende plaanitud ettevõtmiste täitumist ning
uute turgude leidmist. Ainult seeläbi on meil võimalik
kindlustada inimestele töökohad, seega ka kindlus homse ees.
Jõulusoov Saue linna elanikele: olgem julged vastu võtmas uusi väljakutseid!

Raamatukogu juhataja
Marika Salu

1. Mööduv aasta oli keeruline, kummatigi tuli raamatukogu tänu linnavalitsuse toele kenasti toime. Lugejaid
tuleb aina juurde ja ka raamatute hankimisel pole suuri
probleeme olnud. Heameelt teeb see, et raamatukogus
korraldatakse palju näitusi ning meie linna kodanikeühendused on oma ürituste korraldamiskohana avastanud just kultuuriaurase raamatukogu.
2. Aastast aastasse üks ja sama mure — võlgnikud. Kel
raamat kauem käes, kes koos raamatuga hoopistükkis
redus. Aga mis parata, sellised me, inimesed, juba ükskord oleme. Tahaks linnarahvale-raamatulaenutajatele
öelda — katsuge uuel aastal tähtaegade suhtes korrektsemad olla!
3. Kõrgkooli lõpetamine tuleval aastal.
Tervist meie töötajatele ja head lugemislusti meie külastajatele!

Saue Perearstikeskuse
juhataja Anu Mäeorg

1. Oli tavapärane aasta. Haigestumisi ei olnud rohkem kui
tavaliselt, patsientide hulk jäi põhimõtteliselt samaks
võrreldes 2008. aastaga. Saue Perearstikeskus oli
Eestis esimene, kes sai inimeste vaktsineerimiseks nn
seagripi vaktsiini.
2. Kummitab ruumipuudus, siit ka mõnede patsientide
närvilisus ja mõningane rahulolematus.
3. Soovin kõigile sauelastele tugevat tervist, tervislikest
eluviisidest kinnipidamist ja rohkem rahulikku meelt!
On ju Jõuluaeg.
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Mitmesugust
Päästeteenistuse jõulusoovid
Jõuluaeg toob ellu ootusärevust, kauneid hetki ja palju rõõmu.
Ollakse koos lähedaste, sõprade ja meeldivate inimestega. Kaminas praksuv tuli teeb olemise mõnusaks, vilkuv küünlaleek
lisab hubasust. On rahulik aeg, mille jätkumist soovib igaüks.
Et jõulurõõm jääks kestma,
tuletab päästeteenistus
meelde,
et lahtist tuld ei jäeta järelevalveta — kaminast välja lennanud söetükist võib võtta tuld
põrand või vaip;
et küünlad asetatakse tulekindlale alusele ja eemale
kergesti süttivatest esemetest — valveta küünlaleek
võib süüdata nii kardina kui ka
küünlajalga ümbritseva kaunistuse;
et küünalt ei asetata plastmaterjalile — alus kuumeneb,
sulab näiteks läbi teleri korpuse ja süütab selle;
et kaalutaks, kas kasutada
kuuse kaunistamisel just elava
tulega küünlaid — puu okkad
ja oksad võtavad kiiresti leegi
külge;
et talvekorterist välja võetud elektriliste jõulukaunistuste juhtmed vajavad kontrollimist;
et õues maja kaunistamiseks kasutatakse vaid välitingimustesse mõeldud elektriküünlaid;
et ahju ja kaminat köetakse
mõõdukalt ning vastavalt küttekolde kuumataluvusele —

üleköetud liigtuline ahi, soojamüür või korsten pole harv
tulekahju põhjustaja;
et kõik kasutatavad elektriseadmed ja -juhtmed peavad
olema korras;
et vooluvõrk ei talu ülekoormust — jälgi, et töös ei
oleks korraga liiga palju seadmeid;
et jõulurooga ei jäeta üksi
pliidile valmima ega praadi
ahju;
et süttinud rasva või õli ei
kustutata veega — leek summutatakse tulekustutusteki või
käepäraste vahenditega, nagu
näiteks potikaas või vaip;
et pärast suitsetamist tuleb
sigaret hoolikalt kustutada;
et voodi pole suitsetamiskoht;
et alati tuleb reageerida ja
kontrollida, kui on tunda imelikku lõhna, kui elektrijuhtmed
on kuumad, kui ahi praksub
jms;
et viimane kustutab tule! —
küünlad, kaminad ja teised
lahtise tule allikad on kustutatud, kui lahkutakse kodust või
minnakse magama;
et kõik peavad teadma, kus
asub majas tulekustutustekk ja

tulekustuti ning oskama neid
kasutada;
et ainult igaüks ise saab
muuta enda ning oma lähedaste jõulud turvaliseks, kui järgib
ohutu käitumise reegleid ega
lase peomeeleolul tähelepanu
hajutada.
Jõulude ajal mõeldakse
alati lähedastele ja sõpradele.
Näitamaks, et te neist tõesti
hoolite, kinkige neile suitsuandur, tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis korstnapühkija
külaskäik — see toob alati
õnne.
Päästeteenistus soovib kõigile rahulikku ja ohutut jõuluaega!
Päästeteenistuse
soovitused ohutuks
aastavahetuseks
Aastavahetuse lähenedes tuletab päästeteenistus meelde,
et rõõmu ja meelelahutust
pakkuva ilutulestiku tegemine
eeldab tähelepanelikkust ja ettevaatlikkust.
Kõige sagedamini põhjustavad aastavahetusel tuleõnnetuse ilutulestiku raketid, mis
hoonesse või rõdule lennates
tekitavad tulekahju või vigas-

tavad inimest.
Loe alati läbi ilutulestikuga kaasas olev kasutusjuhend.
Paigaldada ja süüta rakett vastavalt sellele.
Meeles peab pidama:
Kui soovid uut aastat õues
tervitada, varu väljumiseks
aega ja ära kiirusta, kustuta
toas põlevad küünlad ja võta
kaasa võtmed: hädaabinumber
112 saab pärast aastavahetust
hulga kõnesid pidulistelt abipalvega päästjad appi saata
lukus ust avama.
Vali ilutulestiku tegemiseks
ohutu koht ja kaugus hoonetest.
Kinnita ja toesta ilutulestik
korralikult, veendu, et raketid
lendaksid otse üles.
Süütenööri süütab üks inimene, kes seejärel kiiresti eemaldub, ja teised on ohutus
kauguses.
Veendu, et kukkunud rakett
ei põhjusta põlengut.
Ilutulestik ei ole lapse mänguasi!
Sinu lõhutud pudeli killud
ei too õnne vaid õnnetust!
Päästeteenistus soovib kõigile mõnusat aastavahetust! 

Ootan, nagu tuleks keegi
üle värske lumetee,
astuks tuppa, puistaks leegi
rõõmuleegi südame.
Tuleb tõesti, tuleb keegi –
Jõulupüha tuleb teel!
Tulgu ta ja heitku leegi –
uks on avatud ta eel!

Saue Kodu-Uurimise Seltsing soovib kõigile
Saue inimestele kaunist jõulurahu,
armastust ja kordaminekuid uuel aastal!
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... Ma kuulutan teile
suurt rõõmu!

Pildi autor: Rauno Kais
Jälle on käes aasta kõige pimedam aeg — päev on kõige lühem ja öö kõige pikem. Võiksime öelda, et pimeduse aeg.
Kuid seal, kus pimedus kõige suurem, seal on valgus kõige
märgatavam. Kui süütame küünla päikesepaistel, siis see ei
anna mingit efekti. Kui aga süütame küünla pimedas toas,
siis on efekt kõigile märgatav. Sama efekt on tuntav ka meie
igapäevases elus. Kogu aasta oleme hõivatud töö, pere ja
paljude probleemidega, kuid nüüd, jõulude perioodil, kus
kõigele eelnenule lisandub veel jõulukampaania ja kingituste ning roogade valmistamise kohustus, on korraga tulnud
paljudesse päevaplaanidesse veel üks kindel kohustus —
jõululaupäevane kirikus käimine. Tekib küsimus — miks?
Rumeenlane Mircea Eliade on uurinud väga paljusid
kultuure ja rahvaid, alates Euroopast ja lõpetades India,
Austraalia ja Vaikse ookeani saartega. Tema on leidnud, et
hoolimata tohututest arengu erinevustest nii kultuuris kui
ka majanduses, on midagi kõigil ühist ja see on sisemine
religiooni vajadus ja tunnetus. Ta ütleb välja sügava tõe:
„Inimene on oma olemuselt religioosne.” Isegi siis, kui ta on
üles kasvanud ateistlikus õpetuses ja keskkonnas, on temas
siiski religioosne tunnetus ja igatsus, mis on uinuvas olekus
ja ootab hapniku ligipääsu, et ärgata elule. Ilmselt sellepärast tahame igal aastal vähemalt jõulude ajal kuulda Piiblist
seda inglite hüüet: „Ärge kartke! Sest vaata ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna
sündinud Päästja, kes on Issand Kristus.” Usun ja loodan,
et sama sõnum on elav ja pakub julgust, lootust ja valgust
ka tänapäeval, kui inimestel on muret, ahastust ja valitseb
nõutus.
See sõnum rõõmust kogu rahvale on Saue linnale aga
maalitud eriti elavalt ja jõuliselt. Sest kolmteist aastat tagasi võisime üheskoos kogeda ühte suurt jõuluimet, teoks sai
see, mida ainult vähesed suutsid uskuda — Sauel valmis kirik. Üks tuntud Saue poliitik on öelnud, et tema arvas selle
mõtte olevat väikese „sinilinnukese” sarnase, mis täna tekkis ja homme haihtub. Kuid see linnuke osutus elavaks, kes
munes munad ja paljunes. Tänaseks on Saue kirik leidnud
laia kasutuse Saue linnas ja paljud on selle võtnud rõõmuga omaks. Kirikul on meeldiv koostöö Saue Linnavalitsuse
ja mitme huvigrupiga. Ehk mäletame veel 22. detsembrit
kolmteist aastat tagasi, mil kirikus oli kellade kontsert Aivar
Mäe juhatusel ja kirik oli nii rahvast täis, et ei saanud uksest sissegi ja viimased pidid sisenema läbi akna... See ime
räägib sellest, kuidas meie inimestes elab religioossus tuha
all, kuid Jumal sai tarvitada paljusid poliitikuid, ettevõtjaid ja
eraisikuid ja seda mitte ainult Sauel, vaid võiksime öelda, et
üle maailma. Toetajaid oli USA-st, Kanadast, Rootsist, Soomest ja Taanist. See ime on elav ja on ajanud uusi võsusid
ning alles hiljuti võisime jälle kogeda, kuidas religioossus tuli
tuha alt välja kirikule kellade paigaldamise käigus. Armas
Saue rahvas, meil on lootust! Tõstame oma pead pehmetelt
patjadelt ja anname nendel jõuludel kirikukelladel heliseda
meie südametes nii, et see Jõululaps võiks täita meie südamed erilise rõõmuga, rahu ja armastusega!
Neljandal advendil, 20.12.2009 kell 17:00 toimub Saue
kirikus kontsert, kus kuuleme esinemas Estonia Seltsi Segakoori, mida juhatab Heli Jürgenson.
Koori kava koosneb nii traditsioonilistest kui ka uuema
helikeelega jõululauludest. Sellist koori kuulata pole võimalik iga päev, see on eriline võimalus jõulukingina meile
kõigile. Tean, et nii mõnigi Saue inimene pole veel kordagi
astunud kirikusse. Raputa oma eelarvamused ja religioosne
uni maha! Tee seda selle aasta jõuludel ja sa võid kogeda, et
pisikesest „sinilinnust” võib saada tõelisus.
Saue kirikus on jumalateenistused:
Jõululaupäeval, 24.12.2009 kell 15.00
Jõulu esimesel pühal, 25.12.2009 kell 13:00
Jõulu teisel pühal, 26.12.2009 kell 13:00
Vana-aasta jumalateenistus 31.12.2009 kell 18:00
Saue Kristliku Vabakiriku juhatus
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Võrratult kaunis kontsert!
Jõulukuu esimesel päeval
täitis Tallinna Muusikakeskkooli Laste Keelpilliorkester
Saue Gümnaasiumi saali
kaunite helidega.
Juta Ross

Saue Muusikakooli viiuliõpetaja
Orkestris mängivad kooli
kuuenda ja seitsmenda klassi
viiuli, tšello, vioola ja kontrabassi eriala õpilased. Laste
keelpilliorkester on TMKKs esimeseks võimaluseks
orkestrimängu
kogemuse
saamisel. Edasi siirduvad
üheksanda klassi õpilased
mängima kooli sümfooniaorkestrisse. Orkestrit dirigeerib
Toivo Peäske, kontsertmeister on noor viiulivirtuoos
Robert Traksmann.
See kontsert oli üks Saue
Kontsertsügise sarjas toimunud muusikasündmustest.
Avaloona kõlas Carl Stamitzi C-duur orkester-kvarteti kolm osa (Allegro assai,

Andante di molto, Poco
presto). Solistidena astusid
üles noored flötistid Natalia
Kononchuk (VIII klass) ja
Rasmus Valdna (VI klass).
Nende suurepärases esituses
kõlas tervikuna Antonio Vivaldi flöödikontsert G-duur.
Kava mitmekesistas ja andis
teistele mängijatele puhkust
seitsmenda klassi õpilaste trio koosseisus Robert
Traksmann (viiul), Maria
Kits (viiul) ning Christopher Carr (vioola). Ludwig
van Beethoveni Groteskne
tants balletist „Prometheus“
kõlas säravalt ning pälvis
publikult võimsa aplausi. Natukene mõtiskleda ja

unistada lubas kerge lennukusega mängitud Edward
Elgari teos Salut d’Amour.
Suurepärase kontserdi lõpetuseks esitati neli osa Eoin
Hamiltoni tantsusüidist.
Kes ise kohal oli, pidi
tunnistama, et tegemist on

erakordselt kõrgetasemelise
lasteorkestriga. Lisaks jõulukuu avamisele muutis kontserdi veelgi pidulikumaks ja
tähendusrikkamaks dirigendi tähtpäev — samal päeval
oli Toivo Peäske sünnipäev!
Kontsert oli ilus ja meelde-

Saue Kontsertsügis lõppes
hoogsa mustlas-jazziga

tänaseni. Muusikalises plaanis iseloomustab gipsy-jazzi
energilisus, kiired käigud,
esineja suurepärane tehnika,
mida kaunistavad improvisatsioonilised arendused ja
positiivsus. Tegu on läbinisti
suurepärase muusika ja väärika muusikastiiliga.
Duo Iljo Toming — Peep
Ojaveski kontsert oli gipsyjazzi parim näide, mida Eestis
praegu on võimalik leida.
Muusikute üks hingamine
ja muusikast ühine arusaamine hoidsid publiku erksana kontserdi algusest lõpuni.
Tunnisel kontserdil köitsid

publiku tähelepanu energilised soolod, rütmilised saatefaktuurid ja maitsekad teemade arendused.
Kontserdil kõlasid ka muusikute seatud jazzi standardid, mida on mänginud kõik
maailmas tuntud gipsy-jazzi
kitarristid. Muusikute fantastiline koosmäng meenutas
teatevõistlust, kus suurepärast
sõrmetehnikat täiendasid meloodilised soolod ja vaheldusrikkad rütmid.
Kontsert oli mängitud ühe
hingetõmbega ning andis pimedale sügisõhtule energiat
ja optimismi.

Kontsertsügise korraldajale
Kristiina Liivikule, tänu kellele nii palju kõrgetasemelist
muusikat Sauele koju kätte
tuleb. Kindlasti käivad päkapikud usinalt tema jõulusussi
täitmas...
Kaunist jõulukuu jätku! 

Gümnasistid võitsid
ROBOTEXil III koha!

Reedel, 11. detsembril toimus Saue Gümnaasiumi aulas Saue
Kontsertsügise lõppkontsert. Viiest professionaalmuusika kontserdist koosnev kontserdisari sai väärika punkti.
Lõppkontserdil esinesid kitarristid Iljo Toming ja Peep
Ojaveski, kes Sauel on tuntud
esmalt kui muusikakooli pedagoogid.
Kava teemaks oli Django
Reinhardti muusika. Django
Reinhardt (s 1910) oli esimene Euroopa kitarrist, kes viis
enda välja töötatud stiili, gipsy-jazzi (mustlas-jazz) Euroopast Ameerikasse. (Jazzi sünnimaa on Ameerika!) Django
Reinhardt tegutses aktiivselt
aastatel 1930–1950. Gipsyjazzi mängiti algselt Belgias
ja Prantsusmaal, hiljem levis
see kiirelt üle kogu Euroopa.
Sotsialistlikes maades oli jazzmuusika viiskümmend aastat
keelatud ja põlu all, seetõttu ei
ole gipsy-jazz Eestis levinud ja
publikule väga tuntud. Sellele
maailmas laialt tuntud stiilile pühendatakse lausa suuri
festivale, kus sajad muusikud
ootavad võimalust osaleda ja
ennast proovile panna. Piltlikult võib gipsy-jazzi võrrelda
võidu tulistamisega.
D. Reinhardt mängis erilist
tüüpi kitarril nimega Gitane
(mustlas-jazzkitarr),
millel
mängivad kõik tema järgijad

jääv kingitus nii publikule
kui ka dirigendile endale. Täname noori muusikuid, õpetajaid ning dirigent Toivo Peäsket kauni kontserdielamuse
eest ning soovime neile palju
muusikalisi vallutusi ja kordaminekuid. Suur tänu Saue

Täname kõiki, kes kuulama tulid ja kaasa aitasid!
Täname projekti Saue
Kontsertsügis 2009 toetajad:
Harjumaa Omavalitsuste Liit,
Eesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapital, Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp, Eesti Interpreetide
Liit, Saue linn ja Saue Muusikakool. Kohtumiseni aastal
2010!
Ilusat jõuluaega soovides,

Kristiina Liivik

Saue Kontsertsügis 2009
projektijuht
www.sauemk.edu.ee

Tänavusügisene tootearenduskursus “Tootearendus
ja disain”, mille korraldas Tallinna Tehnikaülikool koos
partnerkoolidega, osutus populaarseks ja edukaks.
Lõppvõistlusel, mis toimus ROBOTEX 2009 raames,
saavutas Saue Gümnaasiumi võistkond III koha.
22. septembrist kuni
4. detsembrini osalesime meie, Saue
Gümnaasiumi abituriendid Mari Kareda,
Tanel Oberg, Kassandra Kütt, Kaspar
Süvirand ja Reigo
Mägi Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli Tootearenduskursusel. Meie juhendajateks olid Rainer
Sternfeld ja Andri Laidre. Kursusel osales veel neli Tallinna
Tehnikaülikool partnerkooli ning ühiseks eesmärgiks oli välja mõelda stend, mis muudaks õpilastele paremini omandatavaks ning selgitaks tõhusamalt mõnd konkreetset nähtust
keemias, matemaatikas, füüsikas või mõnes muus koolis
õpetatavas aines.
Meie grupi ideeks oli vektorite kujutamine võrdkülgses
ruumis ehk täpsemalt kuubis. Stendi eesmärgiks oli selgitada õpilastele, kuidas asetsevad vektorid, kuidas on neid
võimalik liita ja lahutada, määrata nende liike ning lahendada erinevaid ülesandeid ruumis. Meie idee tuligi sellest, et
õpetajal oli väga raske klassi ees seistes õpilastele selgeks
teha vektorite asetsemist ja liikumist ruumis ning samuti
oli õpilastel seda raske visuaalselt ette kujutada. Kui nüüd
kaugemale mõelda, siis selle kuubi mõõtmeid vähendades
ja seda kergemaks muutes oleks võimalik see jagada õpilastele klassis näiteks paari peale ja samuti ka õpetajale
eraldi. Õpilased saaksid ise juurelda omaenda kuubi kallal
ja lahendada ülesandeid individuaalselt. Õpetaja saaks neid
õpilastele klassi ees omakorda selgitada. Kuubi valmistamiseks andis Tallinna Tehnikaülikool igale võistkonnale 3000
krooni, mille eest tuli soetada kõik vajalikud materjalid stendi ehitamiseks. Enne praktilist tööd kuulasime veel erinevaid
loenguid, kuidas muuta just oma stend kõige paremaks ja
atraktiivsemaks. Meie jäime oma projektiga ja kogu selle
kursusega väga rahule ja saime palju uusi teadmisi alates
disainist kuni meeskonnatööni. Saue Gümnaasium saavutas Robotexi lõppvõistlusel kolmanda koha. Esimese koha
sai Tallinna Reaalkool optika- ning teise koha Viimsi Gümnaasium maavärina-teemalise projektiga.
Mari Kareda, Saue Gümnaasiumi 12. klassi õpilane
Foto: Mari Kareda

Saue Sõna

Noored

Kõik lapsed on head

Jaanuarikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis

Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda. (Iiri vanasõna)
Helle Torim

Saue lasteaia Midrimaa logopeed-eripedagoog
Käes on aeg, mida lapsed on
nii väga igatsenud ja oodanud:
päkapikkude, piparkookide ja
kauni jõulukuuse aeg. Nüüd
püüab iga laps olla nii hea ja
tubli, kui vähegi oskab ja suudab. Lasteaias näeme iga päev
laste tublidust, nende üha arenevaid suutmisi, iseseisvuse
kasvamist, suurenenud oskust
olla selle rõõmsalt askeldava
pere tegus liige.
Ei saa salata, et sügisel
kogesid mõned lapsed kohanemisraskusi. Lülitumine
lasteaia elurütmi oli väsitav
ja pingeid tekitav. Siiski on
lastevanemate ja õpetajate
koostöös kõik laabunud. Üksteist on paremini tundma ja
hoidma õpitud, laste vajadusi
väärtustatud, mõistlikke piire
kehtestatud, kompromissidelegi mindud.
Laste areng ja kasvamine
kulgeb küll üldiste kindlate
seaduspärasuste järgi, kuid
isikuti siiski erinevalt. Mis
ühele tuleb kergelt nagu mängides, on teisele esialgu kättesaamatu. Kiiresti väsivat, labiilse närvisüsteemi ja sellest
tulenevate ootamatute käitumisilmingutega last ei tohiks
üle koormata, näiteks panna
korraga mitmesse huvialaringi, trenni, keele- ja muusikaõppesse. Siin tuleb teha tarku
valikuid ning otsustada lapse
soove ja vajadusi arvestades.
Kui me lapse iseloomu
ja põhivajadusi piisavalt ei
arvesta, tekib tal sisemine

ebamugavustunne, mis viib
jonni ja halva käitumiseni.
See omakorda muudab keeruliseks lapse suhted eakaaslaste ja täiskasvanutega ja tekitab
lisapingeid. Seepärast soovitatakse pöörata tähelepanu
järgmistele lapse vajadustele:
Küllaldane uni. Ööuni
kestku vähemalt 10 tundi,
päevane kuni 2 tundi. Lapse
väsimus väljendub kahel viisil — apaatia ja unisusena või,
vastupidi, rahutuse ja närvilisusena.
Füüsiline
tegutsemine
soovitavalt õues. Laps peab
saama palju liikuda, joosta,
hüpata, ronida — see soodustab tema arengut igakülgselt.
Äärmiselt vastutustundetu on
jätta laps tundideks teler-lapsehoidja või arvuti meelevalda. Selle asemel peaks terve
laps iga päev olema värskes
õhus ja liikuma-mängima.
Lapse eale vastav mitmekülgne toit, mille hulka ei
kuulu kindlasti mitmesugused
kihisevad joogid, krõpsud,
liigne hulk maiustusi. Arstid
väidavad, et neil, kelle igapäevamenüüsse väikelapsena
kuuluvad eespool mainitud
mittesoovitatavad toidud-joogid, on suurem tõenäosus
muutuda hüperaktiivseteks
tähelepanuhäirega kooliõpilasteks.
Muidugi ei vallandu hüperaktiivsus alles koolis, kuid
üldjuhul märgatakse seda seal
rohkem, sest kool oma regle-

menteerituse ja kindlate piiride olemasoluga toob selle
eredalt välja. Oma hellitavalt
“hüpikuteks” kutsutud põnnid
on lasteaiaski olemas. Tüüpiliselt on need lapsed pidevas
liikumises,
paigalistumine
on neile tõeline piin. Nad ei
suuda kontsentreeruda ühele
asjale, tegevusi lõpule viia.
Käitumiselt on nad impulsiivsed, ebapiisavast suhtlemisoskusest tingituna lahendavad
tekkinud konflikte “jõupositsioonilt”: kipuvad teistelt
mänguasju jõuga võtma, vahel isegi lööma. Neil on tihti
suurenenud tähelepanuvajadus, mis võib väljenduda jonni või agressiivsusena. Neid
iseloomustab enesekesksus ja
vähene tähelepanu ümbritseva
suhtes. Nende kohta öeldakse,
et kuulavad, aga ei kuule; vaatavad, aga ei näe, kusjuures
meeleorganitega on kõik korras. Nad ei ole kerged lapsed
ei lapsevanemale ega õpetajale. Ometi peame mõistma, et
nad ei ole halvad, kuigi mõni
nende tegu on halb. Ja kindlasti kannatavad nad ise oma
käitumise ja olemuse eripära
tõttu kõige rohkem.
Kuidas “hüpikutega” toime
tulla, milliseid kasvatusprintsiipe arvestada?
Aitab kannatlikkus ja tolerantsus. Last tuleb toetada ka
siis, kui ta on midagi halvasti
teinud. Laps peab tunnetama
vanema muret, kuid see mure
ei tohi kasvada kurjuseks.
Suunav, mitte autoritaarne kasvatus. Lapsele tuleb
asju rahulikult selgitada. Ka
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1.–9. klass
10. –12. klass
seda, mis tema käitumises
häirib ja kurvaks teeb. Lahendusi tuleks konfliktidele otsida koos. Samas on selge, et
piire ikkagi seadma peab. See
on eelkõige lapse enda huvides. Piiride olemasolu ja püsivus annab lapsele turvatunde.
Psühholoogid väidavad, et
neljandaks eluaastaks peaks
laps omandama sõnade “ei”,
“ei tohi” tähenduse. Muidugi
on vaja anda lisaks keelule ka
seletus ja põhjendus, sest ise
ta veel järeldusi teha ei oska,
kuigi arutleb ja analüüsib
omal kombel.
Maksimaalselt
individuaalne suhtlemine. Lapse turvatunne algab kodust.
Suured lasteaiarühmad oma
pideva liikumise ja lärmiga
hüperaktiivsetele lastele hästi ei sobi. Väga palju saavad
siin aidata vanemad. Soovitav
oleks laps mõnel päeval lasteaiast varem ära võtta või hoopis anda nädala jooksul üks
lasteaiavaba päev. Viimatinimetatud võimalust soovitavad
psühhoterapeudid sageli ka
kooliealistele hüperaktiivsetele lastele. Kõige suuremaks
toeks lapsele on vanemate tingimusteta armastus.
Kiitus kui parim motivaator. Lapse tunnustamine
ja kiitmine ka väikeste asjade eest, mis teile tema käitumises meeldivad, on lapsele
väga tähtis. Mitte ükski väike
laps ei taha olla halb ja edutu.
Anname neile siis võimaluse
tunda, et neid hoitakse ja armastatakse, sest nad on meie
jaoks parimad! 

90 krooni
270 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank a/a nr 221018424457 hiljemalt 07. jaanuariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas
11.01 kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest palume teavitada toitlustusfirmat,
söökla telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks vajaliku viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole: ulle.jahesalu@real.edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039, söökla juhataja Ülle Jahesalu.
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Noortekeskuses
alustab noortering
„NOORPÄÄSTJAD“
Koostöös Nõmme Päästekomandoga alustab Saue Noortekeskuses tööd ring „Noopäästjad“. Ootame sinna
13–16-aastaseid noori, kellel on soov olla treenitud ja tugev
ning õppida, kuidas ära hoida õnnetusi aga ka õnnetuste
puhul märgata abivajajat ning teda aidata. Õpime käitumist
tulekahju korral, andma esmaabi. Käime vaatamas, kuidas
töötab häirekeskus, kiirabi, kuidas töötavad päästjad Nõmme Päästekomandos, koostöös pommirühmaga uurime
lõhkekehade ohtlikkust. Samuti paneme end proovile öömatkadel, õpime lõkkel toidutegemist ja hakkama saamist
ekstreemsetes olukordades. Et aga 2010. aasta on kuulutatud vetelpääste aastaks, siis pöörame ka meie suurt tähelepanu veeohutusalaste teadmiste omandamisele ning õpime
seda jaanuarist maini vähemalt kord kuus basseinis.
Ringi liikmetel peab olema püsivust, sest tegevused toimuvad kord nädalas 1,5 tundi. Ringi tööd juhendavad asjatundja Nõmme Päästekomandost ja noortejuht Üllar Põld
Saue noortekeskusest. Noorpäästja ringis osalemine on tasuta.
Olge kiired registreeruma, sest osaleda saab vaid 15
noort!
Erna Gerndorf
Saue Noortekeskuse juhataja

Avame jaanuaris 2010 uue väikelaste päevahoiu
(1,5–3-aastastele lastele) Saue linnas

Ootame Teid kõiki külla
meeleolukale tutvumispäevale Lustilasse
19. detsembril kl 10.00–13.00!
Lustila uksed on avatud ka 22. dets kl 17.00–19.00,
28. dets kl 17.00–19.00 ja 29. dets kl 10.00–12.00
Asume: Tule 21, rohkem infot: www.lustila.ee, lustila@lustila.ee
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Saue Sõna

Sport

Kahe lume vahel
Eero Neuhaus

Lapsevanem
Plekkliisu Rattaklubi liige
Saue Suusaklubi toetaja
„Saue Sõnas“ on korduvalt
kirjutatud uudiseid jalgpallurite ja orienteerujate kordaminekutest, male-kabeklubi
tegemistest, mälumänguuudiseid ja veel paljust muust,
aga kas armas Saue rahvas
teab ka, et rattaspordis on
„Plekkliisu Rattaklubi“ sõitjad teinud suve jooksul „mehetegusid“ päris Eestis tipptasemel. Nüüd, kui pikk ja
väsitav hooaeg on sportlastel
seljataga, tulemused kõik ritta seatud, tekkis kindel soov
sellest teavitada kõiki sauekaid.
13. märtsi „Saue Sõnas“
ilmus ilus lugu Saue suusatajate tublist esinemisest
Mammastes, kus saavutati
Saue linnale Eesti väikelinnade arvestuses suusatamises
esikoht. Ilus on seda tagantjärgi lugeda! Aga mida on
need sportlased ja treenerid
peale lume sulamist korda on
saatnud, sellest teavad vaid
vähesed sauekad.
Aprilli alguses alustasid
mitmeid suusatajad koheselt
kevadisi rattatreeninguid. Lisaks treeningutele hakati osalema võistlussarjades. Ega
aktiivsed inimesed ei kao
kuhugi, eestvedajateks jälle
samad inimesed — Marko
Pruus ja Indrek Palu.
„Plekkliisu Rattaklubi“
värvides võeti osa Elioni
rattamaratonidest, käidi Viljandis ja Jõgevamaal, sõideti Pärnumaal ja Võrumaal.
Võistlusgraafik oli suvel kohati nii tihe, et noored said
võistelda kaks või isegi kolm
korda nädalas.
Väga suurt populaarsust
on kogunud Kolmapäevakute rattasari Harjumaal ja Tallinna ümbruses. Selles sarjas
pedaalisid meie ratturid väga
edukalt.
Ette rutates olgu märgitud, et Kolmapäevakute
12-etapilisest sarjas, mis kestis aprillist kuni septembrini,
saavutati kokkuvõttes koguni
7 poodiumikohta:
N12 — Brita Liivamaa, I
koht; N14 — Mariliis Odamus, I koht; M14 — Cristian
Anton, I koht; M14 — Andre
Kesküll, III koht; M30 —
Rauno Neuhaus, III koht;
M40 — Tarmo Neemela, I
koht; M60 — Tõnu Odamus,
I koht. M12 klassis kaotas
alles viimasel etapil oma III
koha Ragnar Teas, jäädes
sarja kokkuvõttes oma vanuseklassis neljandaks.
Enamik eestimaalasi on
teadlikud Swedbank’i noorte suusasarjast. Kas teate, et
samasugune võistlussari toi-
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Saue Kilb VII voor
Enne kaunist jõulupuhkust esitame kilva vahekokkuvõtte: esikolmikus on juba tuntud trio — Tiiu Kuuskme, Helmut Karin ja Jaanus Kukk. Teistel on vähem
punkte.

mub ka jalgratturitele maastikusõidus, ainult sellel aastal
natuke teise nime all. Sellest
sarjas said „Plekkliisu“ ratturid kirja hooaja jooksul juba
väga korralikke tulemusi:
N12 — Brita Liivamaa, 4
koht; M12 — Ragnar Teas,
11 koht; M14 — Cristjan
Anton, 11 koht; M18 —
Rauno Neuhaus, II koht, Mehed SEN1 — Marko Pruus,
VI koht; M SEN2 — Aimar
Pedari, 10 koht; M-Eliit —
Tarmo Neemela, I koht. Selles sarjas oli juba mitmes
vanuseklassis tegemist Eesti
tõeliste tippudega, käisid ju
vormi proovimas ka Jaan
Kirsipuu, Martin Loo jne.
Eesti linnade
40. suvemängud
27.–28. juunil toimusid Jõgeval Eesti linnade 40. suvemängud. Jälle olid kohal
jalgratturid Marko Pruusi ja
Indrek Palu eestvedamisel.
Maastikukrossis
saavutati
väga tubli II koht Elva järel. Tahapoole jäid Räpina,
Türi, Paide, Rakvere. Millisel Saue spordiklubil on veel
ette näidata sellist tulemust:
suusatamises Eesti väikelinnade esikoht ja rattaspordis
linnade teine koht? Siinkohal nimetaksime ära need
ratturid, kes esinesid Saue
linna eest: Rivo Pajur, Marko Pruus, Rauno Neuhaus,
Cristjan Anton, Ragnar Teas,
Aimar Pedari, Brita Liivamaa ja Jana Matvejeva.
Südilt esinesid ka meie
võrkpallurid, nii mehed kui
ka naised. Kahjuks puudusid
mitme teise spordialad esindajad, mis ei lubanud Saue
linnal saavutada kõrget kohta
Eesti linnade suvemängudel
üldarvestuses.
Hooaja edenedes hakkasid üha enam sportlaste
sooritused ja tase andma
lootust heaks esinemiseks
ka erinevatel Eesti meistrivõistlustel jalgrattaspordis.
Sõideti maanteel eraldistarti,
grupisõitu, võisteldi EMV
maratonis, EMV teatekrossis, individuaalses maasikusõidus EMV-l, osaleti Eesti
sügiskrosside sarjas. Eesti
MV medalitega pärjati tänavu „plekkliisulastest“ Tarmo
Neemela (I koht) ja Tõnu
Odamus (III koht).
Elioni
rattamaratonide
sarjas pedaalisid (koht kokkuvõttes):
Tarmo Neemela — 24,
Kristo Peterson — 176, Aimar
Pedari — 178 Arbo Aasoja —
270, Rauno Neuhaus — 280,
Raigo Kebja — 347, Urmas
Väärtnõu — 659. Tõnu Odamus ja Mariliis Odamus osalesid poolmaratonidel.
Kui suvel segavad väntamist kuumus ja sääsed, siis
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VII VOORU KÜSIMUSED:

1. Mida kutsusid alkeemikud TSAARI (CAESARI) VIINAKS?
2. Millist jooki jõi Faust Goethe romaani keldristseenis? Muide, samast joogist on Schubert komponeerinud ka laulu.
3. Uue aasta vastuvõtt on hiinlaste jaoks vaieldamatult aasta
suurim perekondlik pidu. Teine tähtis perekondlik püha on
SHING MING (Selge ja Ere). Mis üritusega tegu?
4. Kes on see Eesti filmilavastaja, kes sai 2008. a Cannes’i
filmifestivalil Euroopa Talendi auhinna ainuüksi oma ideestsenaariumi eest? Ja mis nüüdseks valminud filmi stsenaarium see oli?
5. Hendrik Relve on öelnud, et Eestis pole ühtegi teist metsa,
parkmetsa ega parki, kus leiduks üheskoos niisama palju
eri puuliikide kasvurekordeid. Seal kasvavatest okaspuudest on 100-aastane Jaapani lehis 39 meetrit kõrge ja ebatsuuga 42-meetrine. Samuti kasvavad seal Eesti kõrgeim
Siberi nulg (38 meetrit) ja valge mänd (37 meetrit).Lehtpuudest on rekordiomanikud hall pähklipuu (28 meetrit),
manzuuria pähklipuu (27 meetrit) ja Amuuri toomingas (21
meetrit). Millisest metsapargist on jutt?
6. Prantsuse Akadeemia loodi juba 1635. aastal, kuid alles
1980. aastal valiti akadeemia esimene naisliige. Kes?
7. Läinud sajandi kahekümnendatel aastatel tegutses Saue
koolimajas ka esperanto keele õpperühm. Mis nime see
kandis?
8. Nimetage Saue sõpruslinna Kozeletsi peamine vaatamisväärsus.
9. 1912. aasta Stockholmi OM-il esindasid Venemaad krahv
Mihhail Sumarokov-Elston ja Aleksandr Alenitsõn. Loos viis
nad avaringis vastamisi ja Alenitsõn andis krahvile loobumisvõidu. Mis alal nad võistlesid?
10. Kolm soomlasest 1936. aasta olümpiavõitjat langes Talve
ja Jätkusõjas. Kes?

sügiskrossidel olid „kaaslasteks“ paduvihm, lumi ja
kleepuv muda. Hoolimata
nendest
ebamugavustest,
saavutas Eesti sügiskrosside
karikasarjas vanuseklassis
N12 Brita Liivamaa esikoha.
Rauno Neuhaus oli kokkuvõttes M18 klassis 12.
Kõiki võistlusi ja tulemusi ei
jõua siinkohal üles lugedagi...
Treeneritest oli juba eelnevalt juttu, kuid meeskonnas
on veel üks liige, kelle abiga
olid mitmed mured paljude
jaoks olematud. Anne-Ly
Puusepp aitas kogu hooaja
vältel lahendada sportlaste eest paljud muud mured,
nagu näiteks registreerimised ja majutused, transport ja
toitlustamine. Samuti tuli tal
anda vastuseid küsimustele
kus, kes, kuhu, kellega, miks
ja mis kell jne… Ja kui oli
vaja, istus Anne-Ly ka bussirooli.
Meheteod
Loo alguse juurde tagasi tulles, mis olid need „meeste
teod“, mis ajendas siinkirjutajat sulge haarama? Nimelt
saavutas „Plekkliisu Rattaklubi“ Eestis 2009. a klubide
arvestuses maastikurataste
klassis 42 punkte saanud
klubide seas 9. koha, seljatades sellised suurklubid nagu
Pärnu Kalevi Jalgrattaklubi,
Fixus Sport, Hawaii Expert.
Noorteklubide
arvestuses
saadi 10 koht, seeniorite
klubide arvestuses koguni II
koht Eestis. Maanteesõidus
on veel arenguruumi ja seal
on raske suurte klubidega
veel võrdne olla, aga ütleme

siis nii, et töö selle arendamise kallal käib.
Juba mitu kuud toimuvad
treeningud ja ettevalmistused suusahooajaks. Suusakilomeetreid on juba kogutud
ja tänaseks on seljataga pikk
suusalaager Põhja-Soomes
Rukal. Ikka selleks, et saavutada korralikke tulemusi
eeloleval talvel ja mis peamine — need noored naudivad
kõike seda!
Kõik oleks nagu ilus, aga
6000 elanikuga linna kohta
on 6–7 aktiivselt treeningutega tegelevat last natuke
vähevõitu. Võib-olla on tegemist infopuudusega, aga
kindlasti on noori ja andekaid Sauel veelgi. Tuleb vaid
omada tahtmist ja huvi spordi
vastu. Eestlane on spordirahvas ja tugevad tegijad ei ole
kaugel, võib-olla siinsamas
meie hulgas. Kui tärkab mõnel lapsevanemal või noorel
peale selle kirjatüki lugemist
huvi tegelda suusatamisega
või jalgrattatrenniga natuke
aktiivsemalt kui ainult oma
pere seltsis ajaveetmise võimalusega, võtke ühendus
meiega, ärge olge tagasihoidlikud!
Miks peavad tugevad spordimehed olema pärit Pärnust
või Võrust, nad on tegelikkuses võib-olla just sinu kõrval
iga päev ja just siin, Sauel.
Saue spordielu vajab edasiarendamist. Sauelaste hulgas
on olnud lähiminevikus väga
häid sportlasi nii tehnikaspordis, suusa-kahevõistluses kui
ka orienteerumises. Ärgem
magagem oma noorust arvuti
taga maha. 

VI VOORU KÜSIMUSED:

1. Missugusest hoonest on jutt? Selle põhiosa ehitati 1792.–
1800. a Itaalia pseudorenessansi stiilis, hiljem on maja
mitu korda laiendatud, seejuures restaureeriti põhjalikult
1948.–52. a. Oma praegust nime hakkas ametlikult kandma 1902. aastal.
2. See toiduaine oli Hiinas tuntud juba kolm tuhat aastat tagasi. Selle tootmiseks tuli puuviljamahla termiliselt töödelda.
Euroopasse jõudis valmistamisõpetus Marco Polo vahendusel. Millest on jutt?
3. Kes oli see NSV Liidu äsja surnud kosmonaut, kes ainsana
NSV Liidu kosmonautidest ei kuulunud kommunistlikusse
parteisse?
4. Juba Piiblist on tuntud piimatoit, millest pikal kuumutamisel
valk eraldub ja hilisemal kasutamisel toode pannil ei kõrbe.
Kuna vitamiinid töötlemisel hävivad, siis on roa toiteväärtus
väike, kuid see on maitselt meeldiv ja tahketest rasvadest
üks paremaid. Mis on see suhteliselt kallis aine, ka üks kosmeetikute lemmikuid?
5. Napoleon on öelnud, et „kui venelast kratsida, tuleb alt välja tatarlane“. Kes oli see kirjaoskamatu, kuid muidu üsna
edumeelne Venemaa valitseja, kes allkirja asemel kritseldas ürikutele pääsukest meenutava kujundi, sest ta nimi
tulenevat tatarikeelsest pääsukesest?
6. 2005. aasta oktoobri lõpus toimusid Ukrainas Lutski linnas
ühe ürituse raames ka selle ala Ukraina esimesed meistrivõistlused. Mis alal?
7. Praegusel keerulisel ajal kuuleme ikka ja jälle, kuidas palku
alandatakse. Aga Sauel on olnud ka üks „hea ja õiglane“
mõisahärra, kes mõisateenijate palku kogunisti tõstnud.
Kes?
8. Perestroika käivitumisega hakkasid muutused toimuma ka
Sauel asuvas Harju EPT-s, sest anti võimalus moodustada
väikeettevõtteid. Milline oli esimene Harju EPT baasil moodustatud väikeettevõte?
9. Kaks Eesti olümpiamedalimeest hukkusid sõja ajal Nõukogude tagalas. Kes?
10. Tartus peeti tänavu sügisel esmakordselt omapärane võistlus „Isad ja Pojad, Emmed ja Mehhaanikud“. Mis alal võisteldi?
11. Küsime Eesti poolsaart, kus asub tervelt kaks tuletorni, millest üks on Eestis ainus töötav puittuletorn, ehitatud 1859.
aastal. Poolsaare nimeline praam oli tegev Eesti esimeses
katastrooffilmis „Keskpäevane praam“. Mis poolsaar?

Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:
1. Valge Maja Washingtonis
2. Jäätis
3. Konstantin Feoktistov
4. Ghee
5. Boris Godunov
6. Pekisöömises
7. Wilhelm von Straelborn
8. VE Sami
9. Albert Kuznets ja Harald Tammer
10. Veemoto

Saue Sõna

Teated
Sauele rajati
uus korvpalliväljak

Pildi autor: Rauno Kais
Spordisõprade meeleheaks ehitati Saue linna jaanituleplatsi piirkonda asfaltkattega korvpalliväljak. Saue linna jaanituleplatsi rekonstrueerimise käigus rajati parkla ja asfaltplats,
kus paikneb uhiuus avaliku kasutamisega korvpalliväljak.
Saue linn loodab, et seda kasutatakse heaperemehelikult ja
et vastne rajatis ei langeks vandaalide ohvriks.

EKV 2009. aasta triatloni
ja duatloni kokkuvõte
Eesti Triatlonide Liit autasustas 2009. aasta paremate
sportlaste autasustamisel ka sauelasi, pidulik üritus toimus
28. novembril Maardu mõisas.
Eesti eakamat triatleeti Aado Liblikmanni autasustati
triatloni ja duatloni I koha karikaga. Tõnu Odamust triatloni
III koha ja duatloni II koha karikaga.
Saue Gümnaasiumi 8. klassi õpilast Marliis Odamust
triatloni III koha ja duatloni II koha karikaga.
Edukat 2010. aastat!

Treeningud detsembrikuus:
02.–21.12 E ja K algusega 19.30
Kuupilet 6x70=420.-; 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!

Detsember
Keila Miikaeli koguduses
• 20. detsember kell 11.00 — 4. advendipühapäev
Jumalateenistus armulauaga. Järgneb kohvilaud!
• 24. detsember kell 16.00 — Jõuluõhtu jumalateenistus
Esineb koguduse seenioride segakoor
• 24. detsember kell 18.00 — Jõuluõhtu jumalateenistus
Esineb koguduse segakoor „Miikael“
• 25. detsember kell 11.00 — I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
• 27. detsember kell 11.00 — I pühapäev pärast jõule
Jumalateenistus armulauaga
• 31. detsember kell 18.00 — Vana-aasta jumalateenistus
armulauaga

PIIBLI- JA PALVETUND EAKATELE
toimub 30. detsembril kell 13.00 koguduse majas
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Huvikeskuse kava

Kordaläinud jõululaat

• Aastalõpupidu 29. detsembril kell 19.00 Saue koolimajas.
• 30. detsembril toimub Saue Huvikeskuse Kunstistuudio
koolivaheaja ekskursioon Tarbekunsti- ja Disainimuuseumisse, ühtlasi külastame näituse raames toimuvat
rakenduskunsti disainistuudio töötuba. Buss väljub kooli
juurest kell 11.00.
• Line-tantsijate jõulupidu 20. detsembril kell 18.00 Nõmme Kultuurikeskuses . Sauel jätkuvad tunnid 3. jaanuaril
kell 17.00 Saue koolimajas.
• Seltskonnatantsu kursus edasijõudnutele jätkub 10.
jaanuaril kell 19.00 Saue koolimajas.
• Keraamika töötuba täiskasvanutele jätkub 11. jaanuaril
kell 18.30 Saue koolimajas.

Pühapäeval, 13. detsembril toimus Saue Gümnaasiumis traditsiooniline Saue linna jõululaat.

Täpsem info Huvikeskuse kodulehel
www.huvikeskus@saue.ee
tel 659 5009, e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

Päevakeskuse
ürituste kava
• 23.12.09 kell 15.00 Eakate (70 ja rohkem eluaastat)
jõulupidu Saue Gümnaasiumi saalis. Registreerimine ja kutsed päevakeskusest. Registreerimine
kuni 15.12.09.
• 20.01.2010 Külastame Eesti Panka. Ekskursioon ja muuseumi külastus giidiga. Buss 190 väljub kl 11.50 kaubakeskuse peatusest. Registreerimine kuni 14.01.2010. Osavõtjate arv piiratud, kaasa võtta isikut tõendav dokument.
• Jätkub registreerimine Ida-Preisimaa (praegune Poola)
reisile.
• 22.12.09. kell 15.00 Saue Linna Invaühingu jõuluõhtu
• 28.12.09. kell 17.00 Seltsingu Tammetõru jõuluõhtu

VESIAEROOBIKA

18. detsember 2009

Saue Haridusselts VITALIS
korraldab

INGLISE KEELE RIIGIEKSAMI
ettevalmistuskursuse
60-tunnine kursus toimub
12. jaanuarist kuni 30. aprillini,
teisipäeviti kl 18.00–19.30
ja reedeti kl 17.00–18.30
Saue Gümnaasiumi ruumis 414.
Kursuse juhendaja: Anu Tammeleht
Kursuse maksumus ühele osalejale
1800.- krooni.
Osalussoovist palume teatada
e-postiga: shs2@hot.ee
või telefonil 528 1677

Teadaanne
Saue Kristlikult Vabakoguduselt
• Pühapäeval, 20. detsembril kell 15.00 jumalateenistus.
Teenib pastor E. Kuld.
Kell 17.00 Jõulukontsert. Esineb “Estonia” seltsi segakoor.
• 24. detsembril, jõululaupäeval kell 15.00 toimub jumalateenistus. Teenivad õpetaja Urmas Viilma ja pastor Vahur
Utno. Muusika kammerkoorilt.
• 25. detsembril, 1. jõulupühal kell 13.00 jumalateenistus.
Teenib pastor Vahur Utno. Pärast jumalateenistust koguduse jõuluõhtu, mil on oodata jõuluvana tulekut.
• Pühapäeval, 27. detsembril kell 13.00 jumalateenistus.
Teenib pastor R. Kaustel. Jumalateenistusel esineb külaliskoor Oleviste kirikust Irma Vaiklo juhtimisel.
• Neljapäeval, 31. detsembril kell 18.00 Vana-aasta lõpu
jumalateenistus.
• Reedel, 1. jaanuaril kell 13.00 Uus-aasta jumalateenistus
2010.

Soovime kõigile Saue elanikele õnnistatud jõulupühi,
head vana aasta lõppu ja õnnelikku uut, 2010. aastat!

Jõululaada ettevalmistuse ja läbiviimise eest kandsid hoolt
Saue linn, Saue Gümnaasium, Saue Huvikeskus, Saue Gümnaasiumi hoolekogu, Saue Raamatukogu, Saue Naisselts, ja
Saue Lions-klubi. Laada külastajad võisid osta käsitööesemeid, raamatuid ja muid jõuluteemalisi kingitusi. Huvilistel
oli võimalik töötubades harjutada jõulukaartide ja päkapikkude meisterdamist ning küünalde kaunistamist. Muusikalise poole eest hoolitsesid rahvamuusikaansambel Saue
Kägara ja Saue Gümnaasiumi solistid.
Toimus heategevuslik õnneloos, millest saadud tulu läheb Eesti Lionsi heategevuskampaania „Tere, sõber! — Igale
lapsele kodu!“ toetuseks. Nimetatud heategevuskampaania
eesmärk on aidata vanemlikust hoolest ilma jäänud lapsi. LC
Saue tänab kõiki annetajaid!
Urmas Paisnik, LC Saue president

PALJU ÕNNE!

Detsembrikuu sünnipäevad
LJUBOV KIRJUTINA 98
THEODOR TRUUSA 94
MAGDALENA SÖÖDRE 88
ALINA LAURBERG 85
HELGA KELL 84
HARRI VÄGI 84
ELLEN TAMM 82
LAINE TAALBERG 81
MEEDI ZOOVA 81
EVI PETERSON 75
ASTA SILD 75
VALENTINA JURJEVA 70
TAIVO PILVET 70
1. DETSEMBRIL —

KULDPULMAPÄEV
LIIDIA TOLMATŠOVA
ja BORISS TOLMATŠOV

Kalender valmis!
Anname linnarahvale teada, et on ilmunud uus, 2010. aasta
Saue linna kalender. Piiratud arv kalendreid on müügis Saue
linna raamatukogus.
Pildi autor: Rauno Kais

Tarbijainfo

Saue Sõna

18. detsember 2009
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas ja Saue kodulehel tasuta! leht@saue.ee

EleEleIluStuudio’s
IluStuudio’s
 Juuksur (meeste, naiste, laste)
 Kosmeetik
 Küünetehnik
 Maniküür
 Pediküür
Juuksur
(meeste, naiste,
laste)
 Solaarium
 Kõrvarõngaaugud
Kosmeetik
 Küünetehnik
Pärnasalu 11, Saue
Tel. 7111 634, www.elestuudio.ee




 Maniküür
 Pediküür
 Selle reklaami esitamisel
kõikidele normaalhinnaga
 Solaarium
 Kõrvarõngaaugud
kosmeetiku- ja juuksuriteenustele
Tel. 7111 634,
www.elestuudio.ee
11, Saue
ühekordne
soodustus Pärnasalu
–10%
Selle reklaami esitamisel kõikidele normaalhinnaga

kosmeetiku- ja juuksuriteenustele ühekordne soodustus -10%

         

Kallid kliendid!
Teie paremaks teenindamiseks

     
   
 Selle
reklaami esitamisel kõikidele normaalhinnaga
2009 > 2010!

OOTAN TEID SAUEL
kosmeetiku- ja juuksuriteenustele ühekordne soodustus -1
JUUKSURISSE KA ÕHTUSEL AJAL

Saadame ära vana aasta
ja võtame vastu uue —
sära, särtsu ja pauguga!

Tööaeg kl 10.00–18.00, helistades ja
tellides saate teenust kuni 20.00-ni
Ele Ilustuudio (Swedbank’i majas).
Kontakt: 711 1634 või 5631 9199
Mehed: 90.- krooni
Naised: 100–150.- krooni
Lapsed: 85.- krooni
Blond triip (Goldwell): 200.- krooni
Soovin oma klientidele kena jõuluaega!
Teie juuksur Pille

Müüa
ATV vints —

         
     
   

uus, pakendis, (Soome).
Tõmme 1250 kg,
trossiga.
Hind 2600.- krooni.
Sauel. Tel 502 1939

AS Terrat on 1991. a loodud, Eesti kapitalil põhinev ehitusfirma, mis on spetsialiseerunud vee- ja kanalisatsioonialaste, parkide ja keskkonnakaitseliste ehitusprojektide läbiviimisele.
Otsime oma kollektiivi

EELARVESTAJAT
Töö kirjeldus:
• Ehitustööde eelarvete, hinnapakkumiste ja prognooside
koostamine
• Mahtude arvutamine
• Hinnapakkumise analüüsiks vajalike andmete süstematiseerimine ja arhiveerimine
Nõudmised kandidaadile:
• Ehitusalane kõrgharidus ja töökogemus tegevusvaldkonnas (vee-, kanalisatsiooni- jm keskkonnakaitselised
projektid) vähemalt 5 aastat
• Eesti keele oskus, soome, inglise ja vene keele oskus
tööks vajalikul tasemel
• Arvutikasutamise oskus (Word, Excel, Project, AutoCad,
E-mail, Internet)
• Hea analüüsivõime
• Täpsus, korrektsus
• B-kat juhilubade olemasolu
Ettevõte pakub:
• Vastutusrikast tööd stabiilselt arenevas ettevõttes
• Erialast täiendkoolitust ja arenemise võimalust
• Motiveerivat töötasu (palk + tulemustasu)
• Ühisüritusi
Lisainfo:
Asukoht: Tutermaa, Harku vald, Harjumaa
Töö tüüp: täistööaeg
Tööleasumise aeg: kokkuleppel
www.terrat.ee
Lisainfo tel: 5329 2858, Janika Sirvi
CV palun saata e-postile janika@terrat.ee
Aadress: Sooja 1 (2. korrus), Saue

Kuuskede
pidulik ärasaatmine
8. jaanuaril 2010 kell 19.00

teeme Jaanituleplatsil kuuskedest lõkke
Tulega ümberkäimist õpetab spetsialist
Nõmme Päästekomandost

31. detsembri keskööl
toimub Saue keskuse pargis
aastavahetuse ilutulestik
Tulge õigel ajal kohale,
sest ilutulestik kestab
täpselt 7 minutit!

Pisut üllatusi!
Pakutakse ka kuuma jooki ja piparkooke.
Kui Sinu jõulukuusk ei ole veel
jaanituleplatsil, siis tule koos kuusega kohale!
Korraldajad:
Saue Huvikeskus ja Noortekeskus

TEADE

Tähelepanu, sauelased!
Sauele jõudis kohale
seagrippi vaktsiin.
Lisainfot saab
Saue Perearstikeskusest
või telefonil 670 9646.

Ilutulestiku korraldab Saue linn, teostab Ruf Eesti AS

Teenus

Müük

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

 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

 Teostan fekaalivedu. Hind kokkuleppel. Tel: 5332 2288

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 225 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

