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Saue Õhtujooks 2010 — rekordarv osavõtjaid!

Loe ja vaata lk 6

Saue Sõna

Linnaelu
Linnavalitsuse 22. istung
Saue Linnavalitsuse 22. istung toimus
15. septembril 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linnas, Koondise tänav T1 maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks /korraldus nr 238/.
2. Saue linnas, Koondise tänav T2 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 239/.
3. Maastiku tn 30 üksikelamu laienduse
ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 240/.
4. Sarapiku tn 19 üksikelamu uusehituse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 241/.
5. Ladva tn 1A ja 1B piirdeaia projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 242/.
6. Kivipõllu 31 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 243/.
7. Kadakamarja tn 34 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 244/.
8. Maastiku tn 20 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 245/.
9. Hooldaja määramine /korraldus nr 246/.
10. Hooldaja määramine /korraldus nr 247/.
11. Hooldaja määramine /korraldus nr 248/.
12. Hooldaja määramine /korraldus nr 249/.
13. Hooldaja määramine /korraldus nr 250/.
14. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 251/.
15. Sotsiaaltoetuse maksmine /korraldus nr 252/.
16. Toiduraha, huvitegevuse ja majutuskulude kompenseerimine /korraldus nr 253/.
17. Hooldusteenuse kompenseerimine /korraldus nr 254/.
18. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 255/.
19. Hooldusteenuse osutamine /korraldus nr 256/.
20. Saue Linnavolikogu määruse “Arengukava tegevuskava
muutmine“ eelnõu II lugemine /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
21. Saue Linnavolikogu määruse „ Saue linna eelarvest
mittetulundusliku tegevuse toetamine“ eelnõu I lugemine
/otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
22. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 257/.
23. Kriisikomisjoni moodustamine I lugemine
/otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
24. Saue Noortekeskuse mööbli ostu avatud hankemenetluse
välja kuulutamine /korraldus nr 258/.
25. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 259/.
26. Reservfondist raha eraldamine /raha mitte eraldada ning
teha eelarve-sisesed muutused/.
27. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 260/.
28. Info
28.1. Sõlmitud lepingud
Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
28.2. Tasuta ujula kasutamise taotlus.
Rafael Amos tutvustas Saue huvikeskuse taotlust Saue
ujula kasutamiseks vaba aja olemasolul.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Augustis sündis Harjumaal
212 last
2010. aasta augustikuus registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 212 lapse sünd,
see on 44 võrra rohkem kui 2010. a juulikuus, mil registreeriti
168 sündi, ja 42 võrra enam kui 2009. aasta augustikuus, mil
registreeriti 170 sündi.
Poisse sündis 115 ja tütarlapsi 97. Kaksikuid sündis kolm
paari, ühte perre ka kolmikud. Esmasündinuid oli 63, teisi lapsi 103, kolmandaid 36, neljandaid 7, viiendaid, kuuendaid ja
seitsmendaid lapsi üks.
Surmakandeid koostati kokku 79, mehi suri 31 ja naisi 48.
Lahkunute keskmine vanus oli 75 aastat. Mehed elasid keskmiselt 70,5 ja naised 79-aastaseks.
Registreeriti 24 ja lahutati 2 abielu. Nimemuutmise avaldusi
rahuldati kuus.
Lähem teave:
Eevi Alaniit
Rahvastiku toimingute talituse peaspetsialist
Tel: 660 4607
e-post: eevi.alaniit@mv.harju.ee

Kuidas säilitada
ravikindlustuskaitse
pärast gümnaasiumi
lõpetamist?
Ravikindlustuse omamine on oluline iga inimese
jaoks, sest kindlustusandjana tasub inimese ravikulud
Haigekassa. Kui inimene on aga ilma ravikindlustuse
kaitseta, siis tasub ta oma ravikulud ise nii siin kui ka
välismaal.
Suvi on möödumas ning oluline on teada, mil viisil säilitada
ravikindlustus pärast gümnaasiumi lõpetamist. Kui oled gümnaasiumi lõpetamise ajal noorem kui 19-aastane, siis kehtib
ravikindlustus kuni 19-aastaseks saamiseni. Olles aga vähemalt 19-aastane, lõpeb Sinu kindlustuskaitse kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.
Enim levinud otsus on pärast keskkooli lõpetamist asuda
õppima kutse- või ülikooli. Sellisel juhul tagab riik ravikindlustuse kehtivuse kogu õppekava nominaalkestuse aja ning seejärel 3 kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Kui aga kool jääb
pooleli või ei lõpetata seda nominaalkestuse perioodil, siis lõpeb ravikindlustus 1 kuu möödumisel pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või siis pärast eksmatrikuleerimist.
Ravikindlustuse olemasolu on tagatud võrdsetel alustel nii
päeva- kui ka kaugõppe vormis õppides. Kui tudeng kasutab
oma õigust võtta akadeemiline puhkus, mis algab nominaalõppeajal, siis ravikindlustus peatub. Kui aga akadeemiline
puhkus on tingitud isiku haigusest või vigastusest, siis kindlustuskaitse ei peatu. Kindlustuskaitse tekkimiseks esitab
Haigekassale andmed Haridus- ja Teadusministeerium.
Välismaale õppima asudes tuleb aga meeles pidada, et
ravikindlustuse jätkamiseks tuleb isikul endal esitada iga-aastaselt Haigekassale välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav
dokument. Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi
Euroopa ravikindlustuskaardi alusel võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Vajaminev arstiabi
ei ole tasuta — maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa hindade järgi.
Pärast keskkooli lõpetamist tehakse valik ka tööle mineku
osas. Sellisel juhul on endisel õppuril õigus ravikindlustusele
tööandja kaudu. Hea soovitus on kontrollida mõne aja möödudes oma kindlustuskaitse kehtivust, sest esineb juhtumeid,
kus tööandja on unustanud andmed esitada.
Asudes tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana, peab
enne tegevuse alustamist esitama avalduse enda kandmiseks äriregistrisse ning ravikindlustuse saamiseks maksma
iseenda eest sotsiaalmaksu. Andmed kindlustuskaitse tekkimiseks esitab Haigekassale Äriregister. Kindlustuskaitse
on tagatud ka oma firma loomisel, asudes täitma juhatuse
liikme või äriühingu kontrollorgani liikme kohuseid. Sellisel juhul tuleb kindlustuskaitse tagamiseks siiski äriühingul tasuda
igakuiselt sotsiaalmaksu 1436 krooni kuus.
Ajateenistuses olles on garanteeritud ravikindlustuse kaitse riigi kaudu ning kindlustusandmete esitamise kohustus
lasub Kaitseressursside Ametil. Pärast armeeteenistuse läbimist on isikule tagatud ravikindlustus 1 kuu jooksul.
Olukorras, kus ainus võimalus on pärast keskkooli lõpetamist võtta end arvele töötuna, tagab ravikindlustuse kaitse
töötuskindlustuse hüvitise saaja staatus. Andmed kindlustuskaitse tekkimiseks esitab Haigekassale Eesti Töötukassa.
Juhul, kui Te siiski ei kuulu ühtegi kindlustatud isikute
gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida Haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse Teid ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud
isikuga. Lepingu sõlmimisel kuuluvad Haigekassale tasumisele kindlustusmaksed.
Hea on meeles pidada, et kui kindlustuskaitse algamise
kande tegemiseks vajalikud dokumendid esitatakse Haigekassale isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta. Oma ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee.
Lisainfot eespool toodu kohta saab haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee ja küsida infotelefonilt 16363.
Eesti Haigekassa

Krimi: Inetu intsident
5. septembri keskpäeval toimus Saue linna keskpargis intsident, kus 15-liikmeline noorukite seltskond tarvitas alkohoolseid jooke ja häiris ümbruskonna elanikke.
Linnakodanik K. R. palus noorukitel lõpetada avaliku korra rikkumine, misjärel ründas üks noorukitest korralekutsujat
õllepudeliga. Kodanik helistas politseisse, kes kutsus kohale
G4S patrulli. Vaatamata turvatöötaja saabumisele jätkasid
noorukid alkoholi tarbimist.
Kahetsusväärselt lõppes intsident tubli linnakodaniku ründamisega ühe nooruki poolt.
Politsei on algatanud juhtunu kohta kriminaalasja. Loodame, et järgneb ka vääriline karistus. Julge sekkumine võib
kaasa tuua teinekord õnnetusi, seepärast soovitame siiski esmalt pöörduda politsei ja G4S’i poole.
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Saue linna tööotsijatel
on nüüd võimalus saada
tasuta psühholoogilist
ja sotsiaalnõustamist
MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing viib läbi projekti, mis
on finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi
poolt. Projekti raames pakutakse TASUTA psühholoogilist ja sotsiaalset nõustamist.
Kellele on nõustamine mõeldud?
Inimestele, kes on töötud ja otsivad tööd või kellel on oht
tööturult välja langeda. Inimestele, kes sisenevad tööturule — lastega kodus olnud emad-isad, kooli lõpetanud noored.
Madala sissetulekuga töötajatele, kes otsivad tööalaselt uusi
võimalusi.

Mida nõustamine võib anda?
Üldjuhul on tööturult väljalangejal või tööturule sisenejal kõige
raskem toime tulla oma emotsioonide ja negatiivsete mõtetega, mis tekivad tahes tahtmata: Ma ei saa hakkama. Miks
just mina? Mind ei vaja keegi. Kas ma olen kuidagi teistest
halvem? Miks teistel paremini läheb? Minul ei vea kunagi.
Mul ei ole jõudu. Minu elul pole mõtet. Uus elukorraldus, ilma
igapäevase töörutiinita ja eesmärkideta paneb proovile tugevamadki isiksused.
Juba nõustamisele tulemine tähendab otsust midagi muuta. Enda avamine toetusele ja abile avab tavaliselt ka uued
teed ja võimalused.
Nõustamisel saab tekkinud mõtetest ja tunnetest avatult
rääkida ja neist vabaneda. Paradoksaalne on see, et selleks,
et olla tugev ja edasi minna, on vaja lubada endale ka nõrkust.
Aitab ka erapooletu kuulamine või tagasiside saamine oma
mõtetele ja tunnetele.
Nõustamine ei anna tööd, vaid aitab inimesel iseseisvalt
leida väljapääsu ebarahuldavast olukorrast, aitab näha võimalusi ja leida üles oma varjatud ressursid ning jõud. Mida
mina teha saan? Mida ma pole veel teinud? Mis mind takistab? Saab mõelda oma elu puudutavate tähtsate küsimuste
peale ja vahel võib vaadata mõnele asjale uue pilguga. Uue
olukorraga kohanemine on nagu kõndima õppimine — kuid
teised ei saa meie eest õppida, vaid ainult meie jaoks olemas
olla, julgustada ja lohutada.
Peale nõustamist saab osaleda ka grupitöös, kus on võimalus arutada koos teiste grupiliikmetega erinevaid küsimusi,
jagada oma kogemusi ja teadmisi.
Projektis töötavad ja nõustavad pikaajalise töökogemusega spetsialistid.

Kuidas saab nõustamisele registreeruda?
Üks inimene saab tasuta nõustamisel käia kuni 5 korda.
Nõustamisele saab tulla koos pereliikmetega (lapsed, abikaasa). Nõustamine toimub Saue Päevakeskuses kolmapäeviti
iga kahe nädala järel. Järgmine nõustamispäev Saue Päevakeskuses on kolmapäeval, 6. oktoobril. Soovi korral saab
nõustamist Tallinnas Eesti Vaimse Tervise Ühingu ruumides,
Tallinna kesklinnas aadressil P. Süda tn.1 (ühistranspordi peatus „Vabaduse väljak“).
Kontakti saab võtta ja nõustamise soovist teada anda telefonil 646 0770, e-posti aadressil evty@evty.ee, postiaadressil
P. Süda tn.1, Tallinn, 10118 või Saue linna sotsiaaltöötajate
kaudu tel 679 0174 ja 679 0176. Vajalik on ette registreeruda!
Svetlana Varjun, projektijuht, psühholoog
Maret Bergström, psühhoterapeut

Teade
Saue Korteriühistute Ümarlaua järgmine kohtumine
toimub 29. septembril algusega kell 19.00 Linnavalitsuse saalis (Tule tn 7).
Päevakavas:
• valmistumine talveks
• võimalikud ühisostud
• turvalisus
• kohapeal tõstatatud küsimused
Oodatud on kõik Saue korteriühistute juhid!
Jüri Tümanok
Linnavalitsuse liige

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

Järgmine number ilmub
8. oktoobril 2010
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Linna uudised
Viies Beebiball!

10. septembril toimus Saue lasteaias Midrimaa järjekordne
beebiball. Sel korral said pidulikult sünnitunnistuse 24 last —
15 poissi ja 9 tüdrukut. 20. septembri seisuga on sel aastal
sündinud Saue linnas 76 last. Palju-palju õnne pisikestele
ilmakodanikele ja nende emmedele-issidele!

Vasakult: Susanna Rondo, Karl-Erik Ploom, Mihkel Orastu, Rebecca Uustalu, Iris Jartsev, Anette Mäe, Marten
Daniel Salumäe, Armin Orgla, Johanna Liisa Matsina, Hugo Elvelt.

Saue Sõna

24. september 2010

Kas me vajame Saue
korteriühistuid ühendavat
organisatsiooni?
Lõunamaadele omane kuum ilm on möödas ning meie põhjamaistesse postkastidesse on potsatamas tuhandetesse
kroonidesse küündivad küttearved. Tänaseks peaks olema
kõikidele sauekatele teada, et meie poolt ostetav kaugkütte
teenus on Eesti kõige kallim. Kõrged küttearved ei ole kahjuks
aga ainus Saue kortermajade ühine peavalu. On saabunud argipäev — lapsed koolis, ise tööl ja enamik autosid tagasi linnas
ning parkida pole kuskil… Kaugel ei ole talv, mil taas nuriseme
lumest lahtilükkamata teede pärast.
“Teeme ära” mõttetalgute raames kogunes käesoleval
aasta 1. mail 15 teotahtelist inimest kokku 12 erinevast korteriühistust. Korteriühistuid siduvatest teemadest koorus välja
idee “Me vajame korteriühistuid ühendavat organisatsiooni!”.
Idee tuli, nägi ja võitis! 15. juunil 2010 loodi Saue korteriühistute ümarlaud — kahjuks vaid 7 inimese osavõtul. Kas teile ei
tundu, et 7 inimest on veidi vähe, et esindada kõiki neid Saue
elanikke, kes on valinud oma elukohaks korteri?
Või saame ilma hakkama ja võime loota linnavalitsusele?
Kuid kas linnavalitsus:
1) tuleb meile pakkuma abi, et haljastada meie majade
ümber asuvad muruplatsid, luua uued parkimiskohad
ja turvalised mängualad meie lastele;
2) valib parima pakkumise elamute renoveerimiseks või
3) astub meie eest välja soojuse hinnatõusu vastu?
Võib-olla ta isegi teeks seda, kui meie hääl oleks tugevam ja
oleksime seeläbi Saue linnavalitsusele võrdväärsed partnerid.
Mina arvan, et on aeg ennast kuuldavaks teha. Populistlikuna kõlav üleskutse — Koostöös on jõud!, on siinkohal rohkem kohasem, kui esmapilgul tunduda võiks.
Pea meeles, asjad muutuvad vaid siis, kui Sina neid muudad!
Ebekai Härm
KÜ Koondise 19AB juhatuse liige

Eesti Liikumispuudega
Inimeste Liit
korraldab INFOPÄEVAD

Vasakult: Jan Erik Praks, Robert Kirs, Georg Kalvet, Meribel Janno, Andreas Lemmik, Tarvi Sõrmus, Romek Rätsep, Lisandra Kõrgesaar.

Vasakult: Laurali Sgirka, Terek Tuvi, Silver Niitlaan, Emma-Luisa Tõnismäe, Robin Härm, Oliver Aruvald.

„Puuetega inimeste aktiveerimine tööturul ning motiveerimine ettevõtlusega tegelemiseks“. Osalema on oodatud:
• puudega inimesed, kes töötavad, on töötud või alles
unistavad tööst;
• tööandjad;
• sotsiaaltöötajad;
• teised sihtrühmaga kokkupuutuvad isikud.
Infopäevade toimumise kohad ja ajakava on järgmised:
• Paides — Jõgeva-, Rapla- ja Järvamaa inimestele
01. okt 2010, registreerimine kuni 24.09.10
• Viljandis — Viljandi- ja Pärnumaa inimestele
08. okt 2010, registreerimine kuni 01.10.10
• Rakveres — Lääne- ja Ida-Virumaa inimestele
22. okt 2010, registreerimine kuni 15.10.10
• Tallinnas — Tallinna ja Harjumaa inimestele
05. nov 2010, registreerimine kuni 29.10.10
Kava uuendame/ täiendame jooksvalt. Sellega on võimalik
lähemalt tutvuda aadressil: www.elil.ee
Osalemise soovist palume kindlasti teada anda e-posti aadressil: infokersti@gmail.com või helistades numbril
5390 2126.
Liikumis- ja nägemispuudega inimestele tagatakse transport. Nägemispuudega inimestele tagame soovi korral infomaterjalid ka elektrooniliselt. Kurtidele ja vaegkuuljatele
tellitakse vajadusel viipekeele tõlk. Rakveres ja Tallinnas tellitakse vajadusel vene keele tõlk ning infopäeva venekeelne
materjal. Registreerimisel on vajalik ära märkida erivajadused
(viipekeele tõlk, transport jms). Registreerimata jätmise korral
ei saa korraldajad tagada osalejale infopäeva materjale, toitlustamist jt teenuseid.
Infopäev on osalejatele tasuta!
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.
Projekti rahastajad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Viipekeeletõlkide OÜ, Eesti Töötukassa.
Tiia Sihver
projektijuht
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige

Eterniidijäätmete kogumine
2. oktoobril 2010 korraldab Saue Linnavalitsus eterniidijäätmete tasuta kogumise Saue linna elanikelt.
Eterniidijäätmeid saab ära anda ainult eespool nimetatud
kuupäeval kl 10.00–14.00 aadressil Sooja tn 3 (AS-i Saumer
platsil).
NB! Teisi jäätmeliike vastu ei võeta!!!
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Haridus
Saue lapsed Harjumaa
Keelpilliorkestriga Ungaris

Saue Muusikakooli viiuliõpetaja
HKO juhatuse esimees
Harjumaa
Keelpilliorkester (HKO) on maakondlik
kollektiiv, kes tegutseb juba
seitsmendat hooaega. Orkestris osaleb 92 õpilast ja 12 õpetajat maakonna erinevatest
muusika — ja kunstikoolidest.
Orkestri nooremas koosseisus
ehk taimelavas mängib 47
last I–III klassist. Vanemasse
ehk põhikoosseisu kuulub 45
IV–VIII klassi noort muusikut. Tore on see, et ka juba
muusikakooli lõpetanutel on
võimalus ning soov orkest-

ris edasi mängida. Orkestri
töö eesmärgiks on arendada
laste
pillimänguoskuseid,
koosmusitseerimise oskust,
kuulamisoskust, dirigendi jälgimist, noodist lugemist ning
mängitava muusikaga rikastada maakonna ja kohalike
omavalitsuste
kultuurielu.
Saue Muusikakoolist osaleb
orkestri nooremas koosseisus
8 õpilast ja põhikoosseisus 4
mängijat. Põhikooseisus osaleb ka Saue Muusikakooli vilistlane ja Saue linna kodanik

Liisi Ruul. Saue Muusikakool
on kõige suurema õpilaste arvuga HKO-s osalev maakonna muusikakool.
Festivaliks valmistumise
tihe harjutamisperiood tõstis
tunduvalt mängijate ja orkestri taset ning oli oluliseks
motiveerijaks suure pingutuse
tegemisel. Seda tulemust said
hinnata ning nautida kõik, kes
külastasid 6. augustil 2010
Saue Mõisa juures toimuvat
Harjumaa
Keelpillorkestri
mõisamuusika kontserti. HKO
oli sellel aastal Ungari festivalil tantsijate, kooride ning rahvamuusikute seas ainuke Eestit esindav keelpilliorkester.

Oktoobrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

Teel Ungarisse toimus ekskursioon Budapestis ning sai
külastada basseine Cserkeszölös. Festivalipäevade jooksul
leidsid aset HKO kontserdid
Cserkeszölös, Kiskunhalasis,
Szankis ja Morahalomis. Koduteele jäid Egersi linn oma
uhke kindlusega, jääkoopad
Dobcina Ladova Jaskynas,
Tatra mäestik ning muinasjutuline Lõuna-Poola. Palavad
suvepäevad Ungaris koos
kauni
orkestrimuusikaga,
positiivsete emotsioonidega
ning kustumatute mälestustega andsid hea impulsi uue
kooliaasta alustamiseks. 

Lääne-Harjumaa noortekeskuste
Aasta noorsootöötaja on Karmo Tihane!
13.–14. septembril toimus Raplamaal Adila vallas LääneHarjumaa noortekeskuste noorsootöötajate kokkutulek.
Kristi Kruus

Saue Noortekeskus
Sündmuse eesmärgiks oli
omavahel kokku tuua kõik
piirkonna noorsootöötajad, et
saada omavahel tuttavaks ning
tugevdada usaldust ja koostööd. Teine eesmärk oli ametivõistluse käigus välja selgitada
piirkonna Aasta noorsootöötaja. Tiitli nimel võistlesid Üllar
Põld Saue noortekeskusest,
Karmo Tihane Keila Avatud
Noortekeskusest, Külli Kiika
Saku Avatud Noortekeskusest,
Epp Karu Kernu noortekeskusest ja Natalia Sereda Nissi noortekeskusest. Võistlust
hindas viieliikmeline žürii,
mille moodustasid noored.
Võistlus oli intensiivne ja
huvitav ning koosnes kuuest
osast. Esimese asjana pidid
võistlejad eksprompt korraldama tutvumis- või jääsulatamismängu ja jääma sellega
viie minuti piiridesse. Sellest
võistlusest neid ette ei hoiatatud, aga sellele vaatamata
said kõik väga hästi hakkama.
Mängude käigus saadi teada
üksteise nimed, sünnipäevad,
kinganumbrid ja ka füüsiline
kontaktki ei jäänud loomata...
Teise ülesandena tuli võistlejatel esitleda kodutöö —
oma noortekeskust tutvustav
1,5 minuti pikkune videoma-
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Toiduraha

9.–18. augustini 2010 toimus Ungaris Szegedi linnas
rahvusvaheline festival Europeade, kus osalesid ka Harjumaa
Keelpillorkestri noorem ja põhikoosseis. Saue Muusikakoolist
ja Saue linnast esindasid maakonda ja kodulinna Lisa
Kõllamõts, Raili Sõrmus, Kati Tamme, Liisi Ruul ja Evelyn Pil.
Juta Ross

24. september 2010

1.–9. klass
10.–12. klass

96 krooni
288 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a nr 221018424457 hiljemalt 29. septembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas
01.10. 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 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

… õpetage neid oma lastele!
Selline on tekst Piibist Moosese raamatust. Täna küsime, kui paljud meist teavad, et selline tekst on Piibliraamatus. Veel vähem teab tänapäeva inimene, mida
siis kästi õpetada oma lastele ja lastelastele. See Moosese raamatu tekst käsib meid õpetada oma järeltulevatele põlvedele Jumala suuri tegusid.
Paraku peame tõdema, et meile, kes täna oleme isad, emad,
vanaemad ja vanaisad, ei ole räägitud sellest. Me küsime —
miks? Lugedes Sofi Oksaneni raamatut „Hirm”, saame sellele küsimusele vastuse. Neid valdas hirm. Hirm on väga
ebameeldiv tunne ja sellel on arguse iseloom ning me keegi
ei tahaks tunnistada, et meie vanemad või vanavanemad või
meie ise olime või oleme arad. Lugedes aga lisaks veel Aleksander Solženitseni raamatut „Gulagi arhipelaag”, leiame, et
see oli päris loomulik osa meie ajaloost ning meil pole vaja
seda häbeneda. Pigem peaksime tundma kurbust, et meie
vanematel, vanavanematel ja selle kaudu ka meil, tänastel
isadel ja emadel on jäänud midagi väga olulist saamata.
Vaadates kunstiteoseid, mis annavad edasi Piibli temaatikat, jätavad need meid ükskõikseks, sest tihti me ei tunne
Piiblit ega sealset tegevust.
Oleme püüdnud pühkida välja palju nendest kohutavatest
aegadest, mis kujundasid meie mõttemaailma ja väärtushinnanguid, kuid asemele pole me saanud seda, mida väga
vajaksime. See on — teadmisi Piiblist ja Jumalast. Piibliraamatus ütleb Jeesus: „Laske lapsukesed minu juurde tulla ja
ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik!”
Käesoleval aastal, alates 26. septembrist 2010, kl 12.30
alustab Saue Kristliku Vabakirikus tööd pühapäevakool.
Tule ja võimalda oma lapsel saada teadmisi Piiblist, eetikast ja esteetikast ning selle rakendamisest elus.
Lugupeetud lapsevanem või vanavanem, sul on võimalus
teha midagi väga väärtuslikku oma lapse või lapselapse
jaoks ning alustada pühapäevakooli õpingutega Saue kiriku
juures. Sellega me anname lapsele tõelise valiku võimaluse, sest tal on teadmised ja kogemused oma isiklikus elus.
Juhul, kui aga on mõni isa, ema, vanaema või vanaisa ise
huvitatud saama algteadmisi Piiblist ja kristlusest, siis soovijate olemasolul on võimalik organiseerida ka täiskasvanute
pühapäevakool, et täita nõukogudeaegset lünka nende elus.
See pole häbiasi, vaid me teame, et tänapäeval hinnatakse eluaegset õpet vägagi kõrgelt ning selle koolituse kaudu
saame täita ühe lünga oma teadmistes.
Tule kohale või registreeru: sauelinnakirik@hot.ee
Saue Kristliku Vabakoguduse juhatus

terjal. Et kahel võistlejal oli
see osa tegemata, siis saavutasid ülejäänud kolm siinkohal edumaa. Videod olid väga
erinevad – oli teemakohaseid,
asjakohaseid ja ka veidi teise
nurga alt vaadatavaid asju.
Kolmas ülesanne viis võistlejad metsa ja murule. Tegemist oli geoseiklusega, kus
küsimused olid noorsootööalased. Iga võistleja sai kaasa ka toetusmeeskonna, mis
moodustati kohal olevatest
noorsootöötajatest ja võistleja
võis oma meeskonnalt kolmel
korral abi küsida. Võistlus

oli huvitav ja sportlik, kuid
tagantjärele selgus, et küsimused olid ehk liiga hästi ära
peidetud ja ega vastustegagi
väga hiilatud — 45-st võimalikust punktist sai kõige tublim
meeskond 26, viimane aga
vaid 6 punkti.
Edasi jälle kodus ette valmistatud ülesanne — võistlejatel tuli läbi viia töötuba,
milles osalejad vahetusid iga
15 minuti järel. Selle ülesandega tulid kõik väga võrdselt
toime — meisterdati kaarte,
paberist ja looduslikust materjalist lilli, arutleti eelarvamuste

teemal ning mängiti ka uudset
kaardimängu Set.
Viies ülesanne oli õpetlik ja
vajalik kõikidele võistlejatele,
pealtvaatajatele ja žüriile. Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsist oli meile appi tulnud Sirli
Arro, kes kujundas igale võistlejale reaalse esmaabi andmise
olukorra ning hindas sooritust.
Olukorrad olid erinevad — oli
uppumisohust pääsenud laps,
rattalt ja kiigelt kukkunud
noored, kaklevad tüdrukud,
marrastusi ning verejookse.
Toime tuldi päris hästi, aga tihti unustati kindad kätte panna,

kui tegemist oli verejooksuga,
ning haige soojalt kinni katta.
Viimane ja ühtlasi kõige
keerulisem ülesanne puudutas projektijuhtimise oskusi.
Võistlejatel tuli liiga lühikese
aja jooksul panna kokku suvepäevade kava ja eelarve. Žürii
hindas innovaatilisust ja uudset
lähenemist. Tuli ka väga häid
kontseptsioone, mida annaks
edaspidi kindlasti kasutada.
Esimene päev lõppes sooja
ja romantilise kontserdiga —
meile esines kaminatule valgel
Jaan Sööt, kes meeldis nii noor-

tele kui ka veidi vanematele.
Kokkuvõtvalt saan öelda,
et sündmus lähendas osalenud
noorsootöötajaid silmnähtavalt. Lõpuks ei olnudki enam
tähtis “oma inimese” võit,
vaid ikkagi parima tunnustamine. Nägime, kui hästi suudame kõik koos töötada, kui
tore see koostöö võib olla ja
kukutasime nii mõnedki eelarvamused.
Veelkord, palju õnne võitjale ja aitäh kõikidele osalejatele! 

Saue Sõna

Kultuur
Meeldejääv õppereis

Viljandit taasavastamas
ja Olustveret avastamas

Saue Linnavalitsusel on välja kujunenud tava organiseerida
igal aastal loodus- ja aiandushuvilistele väljasõite tutvumaks
kaunite koduaedade ja looduse vaatamisväärtustega.
Armand Nagel
Vaatamata kurjakuulutavale ilmale kogunes augustikuu kolmanda teisipäeva hommikul
kohalikule turuplatsile sõita
soovijaid peaaegu 54-kohalise
bussi jagu. Ja oli üllatav: kui
tavaliselt tuleb pikisilmi bussi oodata, siis nüüd vastupidi,
buss oli sõiduootel juba kolmveerand tundi enne väljasõitu.
Oma sõitu alustasime AS-i
Ragn-Sells jäätmete sorteerimisjaamast, sest tahes-tahtmata puudutab see meid kõiki. Et territooriumil liikudes
paremini silma torkaksime,
jagati meile nägusad kollased
turvavestid.
Kui linna üldpraht, olmejäätmed, mida koduaias ei
komposteerita, läheb prügimäele, siis siia jäätmete sorteerimisjaama tuuakse spetsiaalsetesse
konteineritesse
visatud jäätmed. Kallur kallab
koorma jooksvale lindile, mis
toimetab selle lindi ääres seisvate sorteerijateni, kelle vilkad
käed sorteerivad ja loobivad
erinevatesse punkritesse paberi-papi, kile, plasti. Siinne
töö ei ole kergete killast, peale
füüsilise koormuse on ebameeldiv ka jäätmetest leviv
lõhn. Teatavasti kilepakendid,
mis visatakse konteinerisse,
peavad olema puhtad, ometi
ei peeta sellest nõudest alati
kinni, siit ka ebameeldiv lõhn.
Meile tehti selgeks, et näiteks
klaastaara konteinerisse ei tohi
panna aknaklaasi kilde, mis
lähevad prügimäele, ja mitte
mingil juhul ei või sinna visata
portselani. Sorteerija töö üldiselt ohtlik ei olevat, kuid siiski
on olnud juhuseid, kus jäätmete hulgast on leitud narkomaanide süstlaid. Delikaatsele
küsimusele — palju sorteerija
teenib, jäädi vastus võlgu.
Jätsime prügi ja jäätmed
seljataha ning meie tee viis
Jõelähtme valda Iru külla.
Meid võttis lahke tervitusega
vastu abielupaar Pugi. Siinse
aia olid nad 12 aasta jooksul
kujundanud ja oma kätega rajanud. Seda ilu ei ole võimalik
kirjeldada, seda peab ise nägema! Eelkõige jäi mulje, et
aed on kujundatud selliseks, et
endal oleks hea ja mõnus olla.
Selleks kõigeks on aga vaja
tahtmist, et oma vaba aega selleks kulutada, iseenesest mõistetavalt ka ilumeelt ja võib-olla
natuke fantaasiatki.
Sisenesime aeda pruunidest
keraamilistest plaatidest kõnniteed mööda. Aias domineeris punane toon — palju õits-

vaid roose ja pelargoone. Väga
ilus kiviktaimla, loendamatu
arv väikevorme — loomi,
linde, väike koer, latern hambus. Oli isegi kolmekorruselisi
skulptuure. Pilku püüdis suur
bassein valgete vesiroosidega,
ümber selle aga viis väikest
lindu ja veel purskkaev konnaga, kelle suust purskab vett.
Endastmõistetavalt ei puudunud puhkenurk — terrass
laua ja toolidega. Abielupaar
Pugi töö ja vaev on leidnud
ka väärilist tunnustust — nad
on Jõelähtme valla ja vabariigi
kauni kodu konkursi võitjad.
Et me juba Jõelähtme vallas olime, siis uudistasime
ka kohalikku Maarja-Magdaleena kirikut, mis on üks
Eesti vanemaid pühakodasid.
Esmased andmed pärinevad
aastast 1312. Mitmel korral
on kirik põlenud ja taas üles
ehitatud. Altar olla 1670. aastast. Kirikut ei ole jäetud saatuse hooleks — puupõrand
on asendatud kivipõrandaga,
aknaid kaunistab moodne vitraaž. Kiriku juures olev Vabadussõja mälestussammas
on näinud näguripäevi: 1939.
aastal ehitati, 1941. aastal
lõhuti esimest korda, 1944.
aastal — teist korda. Nüüdne
kõrguv sammas on see, mis
iseseisvumise taastamise järel
samuti taastatud sai.
Edasi viis tee meid Kaberneemele, kus abivallavanem
Jaana tutvustas meile poolsaare Saare küla. Neeme tipust
avanes avar vaade merele.
Näha oli kolm saart — Rammu, Koipsi ja Rohusi. Kaunist
vaadet häiris vana piirivalve
lagunenud kordonihoone. Teatavasti oli siin Vene ajal range keelutsoon. Jaana pajatas
lõbusa loo, kuidas kohalikud
poisid piirivalvureid ninapidi
vedasid. Olla olnud sama soe
ja ilus suvi nagu tänavugi.
Meri mõne sammu kaugusel, aga merre ujuma minna
ei tohi: merd ja maad eraldas
rehitsetud liivariba. Poisid
sidusid kingadele konservikarbid alla ja käisid merevees
end karastamas, vaatamata
keelule. Kui piirivalvurid, kes
olid suure liidu lõunavabariikidest pärit noormehed, nägid
rannaliival neid jälgi, olevat
olnud imestunud, et mis loomad need siin põhjamaal küll
elavad, kes selliseid jälgi jätavad, kui mere ääres joomas
käivad … Kaberneemel kui
endise Kirovi kalurikolhoosi
maadel on vanade hurtsikute
asemele kerkinud moodsad
majad ja suvilad, siin elavad ja

suvitavad paljud tuntud seltskonnainimesed. Nii tegutseb
„punaste laternate tänaval“ endises jahisadama hoones Raimo Kägu. Temal olla tavaline
hotell, naisi siit raha eest siiski
ei saavat, olla muidu mõnus
koht, kus sõbrannaga olla ja
aega veeta.
Naabruses asuval Juminda
poolsaarel külastasime Tõnu
talu puukooli. Siinne pereproua lõpetas 30 aastat tagasi
Räpina aianduskooli, omandas praeguse krundi ja alustas
oma tegevust okaspuuistikute
kasvatamise ja turustamisega.
Nüüd on pere keskendunud
rooside aretamisele, kasvatavad ja katsetavad, millised sordid on sobilikud ja vastpidavad
meie ilmastikutingimustele.
Praegusel ajal on nõutavad
ka erksavärvilised mägi-ebaküpressid, punane vaher ja
kikerpuu. Vaatamata praegusele majanduse languse ajale
tulevad nad abikaasa ja kahe
abilisega toime, elavad ära.
Siin, Juminda poolsaare Tapurla külas, imetlesime Signe
koduaeda. Ta elab siin 21 aastat. Nüüd on see ääremaa —
bussipeatus on 5 km kaugusel,
kool Loksal (üldse on külas
kolm koolilast). Signe maavaldusel on loendamatu hulk kive.
Neid polevat keegi lugenud, aga neid olevat mitusada.
Kivirohkusele vaatamata on
siin kõik kaunis, tänu suurele
tööle ja vaevale. Kivide ümber
on toodud mulda ja istutatud
lilled. Ei puudu isegi nägus
lõkkeplats, mis ümbritsetud
kividest. Teerada aias on tehtud mere äärest toodud väikestest kividest. Aeda kaunistab
suur viieharuline must lepp.
Saatuse irooniana — kui Signe aias on otseses mõttes kiviuputus, siis naabritel on ainult
kaks suurt kivi.
Viinistut on esmakordselt
märgitud 1372. aastal. Endine
kaluriküla on nüüd kaluriteta.
Elanikke on umbes 150. Tegija
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Jaan Manitski tuli 1990. aastal
Rootsist tagasi ja on nüüd endistes Kirovi kalurikolhoosi
kalatööstuse hoonetes avanud
kunstisaali ja hotelli koos restoraniga. Vanades hoonetes toimuvad suviti teatrietendused.
Kohalikus koduloomuuseumis
nägime nii kalapüügiriistu,
kodutehnikat ja ka peremärke, mida kasutatakse tänapäevalgi, ainult et nüüd on need
märgid omandanud tähe kuju.
Kiviku talus toimetavad
kevadel-suvel 80. aastates
vanurid. Talvel elavad nad
linnas. Aeda sisenedes äratab
tähelepanu mööda maad roomav kadakas, umbes 8-meetrise ümbermõõduga. Siingi
aias on kaks tohutu suurt kivi.
Ühel kivil on ankur ja võrgu
ujuk. Aiale annab ilmet nägus
väikevorm — lilledega pada.
Loomulikult ei puudu ka puhkenurk suitsuahju ja pakkudest
laua ja pinkidega, ning vihmase ilma puhuks — katusealune
laua ja toolidega. Aia iluks on
väike tiik hundinuiadega.
Olgugi et olime juba käidust-nähtust küllastunud, heitsime siiski pilgu veel Andi talu
aeda. Erinevalt teistest püüdis
siin pilku lillepeenar madalate
päevalilledega, teine peenar
ääristatud astritega, seespool
saialilled ja võõrasemad. Märkamata ei saanud jääda ka puhkenurk sauna ja selle kõrval
oleva tiigiga, kus ujuvad kalad.
Oma ringkäigu lõpetasime
Igavere Puukoolis. Olgu mainitud, et kui külastasime Tõnu
talu puukooli, sadas lausvihma
ja seega seal oldi ostudega tagasihoidlikumad. Siin aga käis
kauplemine ülivilkalt. Sõime
kõhud täis ja oligi aeg koduteele asuda.
Arvan, et see ilus, huvitav,
meeldejääv ja informatiivne
õppereis andis osalejatele uusi
ideid ja mõtteid edaspidiseks.
Tänan reisi organiseerijat ja
korraldajat Inger Urvat, linnavalitsust ja giidi Katrinit. 

Saue Päevakeskus pani oma selle aasta kevadsuvistele reisidele väärika punkti väljasõiduga Olustvere lossi
ja Viljandi linna.
Päevakeskuse reisid on muutunud aegade jooksul nii populaarseks, et bussitäie reisihuviliste registreerumine toimub
tuuletiivul. „Joonealustel“ jääb üle ainult loota, et keegi kärmem loobub mingil põhjusel reisist.
Ilusal septembrikuisel reedel kogunesid reisi- ja kultuurihuvilised ammu teada-tuntud kogunemispaika Saue Kaubakeskuse ette. Esimene peatus oli Olustvere.
Olustvere lossikompleks on väidetavalt üks paremaid näiteid kultuurivaldkonnas eurorahade kasutamisest. Lootused
ja ootused olid kõrged, kuid kompleksi laiaulatuslikkus ja
haare üllatas ja ületas ka fantaasiarikkamad kujutlused!
Erinevates töötubades leidis igaüks oma. Käsitööhuvilised süvenesid lapitekkidesse, kunstihuvilised peatusid pikemalt klaasi ja portselani majas, leivatoad ja tallid pakkusid
aga huvi kõigile. Erilist tähelepanu vääris toatäis väikeseid
puuhobuseid. Hobused olid rakendatud kõikvõimalikesse
töödesse, mida Eestis ajaloo jooksul, erinevates maakondades ja kihelkondades tehtud on. Hobused osalesid ka erinevates perekondlikes sündmustes: väljapanekul sõitsid nad
nii pulma kui ka matustele, saanide ja regedega, ikka igas
kandis omamoodi. Et väljapanek oli ainult osa hobusemeistri töödest, siis jääb üle vaid oodata, millal ülejäänud kogu
välja pannakse ja uuesti Olustvere maile sõidetakse.
Järgmine peatus oli Viljandis, kus me kõik oleme varemgi
olnud, kes rohkem, kes vähem, kes lühemat, kes pikemat
aega. Viljandi linna tutvustas meile hästi särtsakas giid.
Paljudele oli ilmselt meeldivaks üllatuseks see, kui põnev ja
väärikas on olnud Viljandi ajalugu, milline on Viljandi linna
elanike koosseis, millised on rahvussuhted ja kui palju on
Viljandis „miljonivaatega” imeilusaid maju. Viljandi ei oleks
Viljandi ilma lossimägedeta ja nii ka meie lõpetasime oma
jalutuskäigu Viljandi linnas lossimägedes. Igaüks meist leidis Viljandist oma „rosina“, kes „onu koeraga”, kes „kirjaniku
pingil”, kes imeilusa vaate mäele, või meenusid kellelegi romantilised noorusmälestused Viljandi järvel koos paadimehega…
Olles kiirelt kinnitanud keha, kiirustasime kõik koos Viljandi Pärimusmuusika Aita III hooaja avakontserdile. Reisikorraldajat tabas kontserdi alguses ehmatav teadasaamine
sellest, et kontsert kestab kolm tundi, aga päevakeskuse
eakad olid juba tunde vapralt ringi kõndinud ja aktiivsed olnud. Õnneks oli kontsert niivõrd ilus, et kolm tundi jäi justkui
veel lühikesekski ja need, keda alguses kolm tundi ehmatas,
olid pärast väga õnnelikud. Kontserdil esines Mari Kalkun
sõpradega, nende muusika ei kuulu tavapäraste kilda ja paljud kuulsid midagi sellist esimest korda elus. Kontserdi teine
pool oli teada-tuntud „Lindpriide” päralt, kelle esituses kõik
laulud olid ilusad, aga mõned kohe nii ilusad, et pisar tahtis
silma pugeda.
Korraldajatele tundus, et Saue rahvas jäi reisiga rahule.
Valdavalt on korraldajad kuulnud kiidusõnu ja tänu. Selle
eest suur aitäh Teile, Saue reisihuvilised. Saue Päevakeskus
on edaspidigi täis teotahet uusi ja huvitavaid reise korraldama. 

AUSTATUD MÄLUMÄNGUSÕBRAD

VÕISTLUST JUHIB TUNTUD
MÄLUMÄNGUR TENNO

SIVADI

SAUE LINNA I INDIVIDUAALSED
ESIVÕISTLUSED MÄLUMÄNGUS

OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!

TOIMUVAD

29. SEPTEMBRIL 2010. A
ALGUSEGA KELL 19.00
SAUE GÜMNAASIUMIS
AADRESSIL NURMESALU TN 9.

SAUE MÄLUMÄNGUKLUBI JUHATUS

5

Saue Sõna

Sport

6
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Saue Õhtujooks 2010 — rekordarv osavõtjaid!

Reedel, 10. septembril 2010 toimus Saue Õhtujooks, kus osales ligi 400 jooksuhuvilist.
Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Põhidistantsi eel toimusid
staadionil jooksud kõige pisematele. Joosti erinevates vanusegruppides, kahe eluaasta
kaupa, tüdrukud ja poisid eraldi. Lapsed olid väga tublid!
Iga osavõtja sai meene linnavalitsuselt eduka osalemise
eest sarja „Sauelane liikuma“
avaüritusel ja suu magusaks
šokolaadi-medaliga.
Vanusegruppide kolme paremat
autasustati „Saue Õhtujooksu
2010” medaliga.
Enne starti esines Saue
Poistekoor, kes võitis ka „Suurima kollektiivi” auhinna.
Jooksukogemusi ja nõuandeid
jagas meistersportlane Roman
Fosti. Jooksu 3,5 km pikkuse
põhidistantsi läbis 239 osalejat. Rõõm oli näha, et osalema
oli tuldud üle Eesti.
Saue Õhtujooksu võitis Roman Fosti spordiklubist Stamina, ajaga 11.17 edestas teisele
kohale tulnud Raplast pärit
Arvi Alamaa kümne sekundiga. Kolmanda koha saavutas
Kaur Kase spordiklubist Võru
OK, ajaga 11.50. Naistest oli
parim Marina Järve, tulemusega 15.33,6. edestades teiseks
tulnud Alla Silenoki Saue Tenniseklubist kaheksa sekundiga,
kolmanda koha saavutas Terje
Odamus ajaga 15.47,1.
Ka vanusegruppide võitjaid
autasustati karikatega. Palju
õnne võitjatele! Iga osavõtja
sai diplomi Saue linnavalitsuselt eduka osalemise eest sarja
Sauelane liikuma avaüritusel.
Jooksuvõistlusest
kogu
perega oli tulnud osa võtma
üle 20 pere. Aktiivsemad,
kes olid end võistlusele eelregistreerinud ning esindasid
perekonda 100%, autasustati

Saue Õhtujooksu karikaga.
Pered, kes enne autasustamist
lahkusid, saavad karika kätte
Saue Huvikeskusest. „Parima
kostüümi” auhind läks tiimile
„Naerupall”, kes olid tulnud
osalema jooksule vahvate peakatetega.
Suur tänu härra abilinnapea
Rafael Amosele, kes ei pidanud paljuks meiega sportlik
reedeõhtu veeta. Tänusõnad
ka Saue Linnavalitsusele,
Saue Poistekoorile, KT-le Timing, OÜ-le Roadservice,
Goodmark’ile, G4S-ile, perekond Tõnissonile ja Saue
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajatele, kes spordivahendeid võimaldasid. Samuti
tänan kõiki abilisi, kes ürituse
edukale toimumisele kaasa
aitasid: Sirje Luberg, Lehte
Kilp, Õrne Teidla, Kati Ristoja, Rauno Kais, Signe Viidu,
Kristel Tamm, Jaan Toomingas, Hendri Korju, Kristiina
Sekljutskaja, Karmen Veerme,
Iti Lee Neuhaus.
Projekti “Paremas tööeas,
parema tervise poole” toetas
Euroopa Sotsiaalfondi programm “Tervislikke valikuid
toetavad meetmed 2010–
2011”.
Sarja “Sauelane liikuma”
järgmine etapp toimub 9. oktoobril algusega kell 12.00.
Spordialaks on sel korral GPS
orienteerumine, start antakse Saue jaanituleplatsil. Tule
kindlasti, rada on jõukohane
igale osavõtjale!
SUUR TÄNU KÕIGILE
OSAVÕTJATELE! VÕITIS
TERVIS JA SPORT!
Võistluste täielik protokoll
asub Internetis:
http://huvikeskus.saue.ee





































Koht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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35
36
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Stardinr
1
94
44
250
22
2
224
279
222
253
30
254
236
138
4
270
16
21
6
13
140
265
217
139
20
172
26
14
143
276
281
249
11
19
212
12
275
10
169
251
162
158
71
38
48
282
31
66
287
50
27
49
243
29
277
274
181
134
81
260
95
96
23
297
91
272
40
58
57
278
70
25
153
149
266
141
7
262
115
97
68
51
144
104
164
3
137
34
259
220
101
289
244
45
267
263
271
67
257
18

Vanuseklass
MI
MJ
MI
M II
MI
MI
M III
MJ
M III
M II
M II
MV I
P16
P16
M III
MJ
P16
MJ
M III
MJ
M II
MI
M II
MJ
MV II
P16
M II
M II
P16
M III
N III
T16
N III
MJ
M II
MV II
MI
T16
P16
NI
P16
P14
T10
P16
M II
M III
N II
NI
M II
M II
M II
N II
M III
P12
NI
MJ
P10
NI
NI
NI
N II
M II
NI
P16
N II
P12
N II
M II
NI
T12
T12
N III
P12
P14
T12
N II
T12
MV II
MV II
MI
N II
M II
N II
T14
P14
M II
N II
M II
MV I
M II
N III
MV I
MI
NI
T10
N III
MJ
NI
NI
MI

Koht
1.
1.
2.
1.
3.
4.
1.
2.
2.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
5.
4.
5.
5.
6.
1.
4.
6.
7.
5.
5.
1.
1.
2.
7.
8.
2.
6.
2.
6.
1.
7.
1.
1.
8.
9.
6.
1.
2.
10.
11.
12.
2.
7.
1.
3.
8.
1.
4.
5.
6.
3.
13.
7.
9.
4.
2.
5.
14.
8.
1.
2.
3.
3.
2.
3.
6.
4.
3.
4.
7.
7.
15.
8.
1.
3.
16.
9.
17.
2.
18.
4.
3.
8.
9.
2.
5.
9.
10.
11.
9.

Roman Fosti
Arvi Alamaa
Kaur Kase
Jaanus Gross
Carl Sõlg
Lauri Malsroos
Tenno Alamaa
Fred Joa
Mati Riimaa
Martin Sagaja
Rivo Pajur
Maido Kaljur
Reimo Liiv
Marko Mõek
Tiit Tõnismäe
Kert Paidre
Cristian Anton
Karl Simmer
Martin Eerme
Kristo Peterson
Egon Mõek
Maikel Enok Oll
John Charles
Martin Mõek
Kuno Tormer
Karl Kristjan Kuimet
Ivo Särak
Ivar Puusepp
Kristjan Vaikla
Ilmar Toomsalu
Marina Järve
Alla Silenok
Terje Odamus
Henri Kapp
Rain Freiberg
Tõnu Odamus
Renar Koppel
Mariliis Odamus
Mihkel Alamaa
Karmen Veerme
Martin Mätlik
Joosep Talumaa
Merili Urva
Robert Aare
Steve Kümnik
Einar Järve
Agnes Pajur
Berit Pilden
Aivo Pruul
Jaanus Kormik
Toomas Kuusk
Kairi Kümnik
Jüri Tümanok
Egvard-Allan-Matis Joaki
Kätlin Vau
Marten Mänd
Jan-Erik Alliksaar
Mari-Liis Kaljur
Thea Kaljur
Krista Tõnisson
Ingrid Vehlmann
Danilo Piht
Eva Patune
Maarjo King
Liis Kurm
Kaur Kiisler
Madli Välja
Hannes Tuulmägi
Kairi Tuulmägi
Getter Mizer
Helen Urva
Pille Sabolotni
Tanel Talumaa
Andres Taats
Helen Elmelo
Tiia Mõek
Martina Eerme
Jaan Vehlmann
Toivo Võsu
Mario Reinu
Elleriin Lepiste
Hendri Toom
Signe Vaikla
Brita Liivamaa
Martin Rattasepp
Risto Roonet
Helen Roonet
Aleksandr Koroljov
Jaanus Tõnisson
Reimo Reisberg
Riina Laretei
Rein Soosalu
Rainer Sternfeld
Kaisa Kase
Degrid End
Marge Elmelo
Ander Ader
Nancy Einberg
Kärt Tõnisson
Taaro Niin

S.aasta
1983
1991
1987
1975
1985
1986
1966
1992
1965
1980
1976
1960
1994
1995
1970
1993
1995
1993
1968
1991
1974
1990
1976
1993
1949
1994
1977
1974
1994
1968
1967
1994
1969
1991
1978
1943
1990
1995
1994
1990
1995
1996
2000
1994
1971
1967
1978
1987
1977
1975
1971
1977
1966
1999
1990
1991
2000
1985
1960
1988
1976
1972
1986
1995
1978
1999
1976
1979
1984
1998
1998
1968
1999
1997
1999
1974
1998
1945
1950
1982
1973
1975
1971
1997
1996
1976
1978
1976
1955
1976
1961
1960
1982
1984
2000
1966
1991
1988
1981
1987

Klubi
Stamina SK
Rapla
OK Võru
Vibuklubi Sagittariu
Sidepataljon
Saue Tammed
OK Orvand
Koondise Kormoran
Eesti Raudtee SK
Harju KEK RSK
GAG
Laagri Kool
Vanamõisa Suusaklubi
Plekk-Liisu
Saue Gümnaasium
TTÜ
Plekk-Liisu Rattaklu
Glamox HE
Koondise Kormoran
Saue Gümnaasium
Leibur AS
Saue Poistekoor
Saue Suusaklubi
Overall Eesti AS
Keila Kool

Saue Tenniseklubi
Saue Suusaklubi
SG
Koondise Kormoran
Saue Suusaklubi
Nõmme Suusaklubi
Saue Poistekoor
Saue Poistekoor
Saue Poistekoor
Saue Gümnaasium
Gustav Adolfi Gümnaa
Saue

TTÜ
Saue
OÜ Helens
Saue
IRL Saue
Saue Tammed

Saue Poistekoor
Harju KEK RSK
Harju KEK RSK
SK Mercury
SK Mercury
Saue Tammed
Saue
Saue Poistekoor

SG
Saue
Saue Poistekoor
Saue Poistekoor
TIP
Glamox HE
Saue Gümnaasium
LC Saue
Saue Lasteaed
SWECO
Keila vald
Laagri Kool
Saue Poistekoor
Craft
Craft

Koondise Kormoran
Saue
Diale OÜ
IRL Saue
Saue Tammed
Saue Gümnaasium

Tallinna Majanduskoo

Tulemus
11.17,2
11.27,4
11.50,7
11.54,7
12.01,6
12.32,6
12.39,2
12.52,3
12.59,8
13.00,1
13.07,1
13.09,3
13.20,1
13.22,7
13.28,9
13.31,9
13.54,5
13.56,2
13.57,7
14.15,8
14.20,6
14.37,2
15.06,9
15.09,6
15.19,1
15.19,9
15.22,7
15.26,3
15.28,1
15.31,3
15.33,6
15.41,6
15.47,1
15.50,4
15.52,6
15.54,6
15.56,2
15.57,4
15.59,1
15.59,4
16.00,6
16.02,4
16.11,2
16.12,8
16.14,5
16.17,3
16.21,9
16.25,0
16.34,7
16.37,9
16.51,7
16.52,1
16.52,4
17.11,0
17.11,9
17.17,4
17.23,5
17.26,4
17.28,9
17.30,2
17.33,7
17.34,0
17.35,2
17.36,5
17.37,7
17.38,3
17.42,9
17.46,7
17.47,2
17.49,9
17.50,1
17.51,4
17.55,1
17.55,6
17.56,4
17.59,7
18.08,4
18.09,2
18.12,7
18.17,7
18.18,2
18.20,2
18.21,0
18.21,8
18.30,2
18.33,9
18.34,2
18.35,8
18.38,5
18.39,1
18.41,7
18.44,1
18.50,2
18.50,5
18.51,4
18.54,9
18.57,4
19.02,4
19.05,0
19.05,4

Saue Sõna

Mitmesugust

Loomaarst vastab

Saue Päevakeskus
tähistas tähtpäevi
Saue Päevakeskusel oli septembrikuus põhjust tähistamiseks — 12. septembril täitus päevakeskuse asutamisest 16 aastat, 14. septembril tähistas päevakeskuse
auväärne käsitöömeister Helmi Aulik oma 85. juubelit.

Vastused väikesele Uunole (2. osa), algus eelmises
lehenumbris.
SULLE,
kes Sa otsid tööd või tööalaselt uusi võimalusi —

TULE INFOTUNDI

Saue Päevakeskusesse
6. oktoobril kell 17.00–18.30
Räägime sellest:
• Kuidas võib töö kaotus mõjuda enesehinnangule ja suhetele perekonnas?
• Kuidas saada tagasi oma jõud ja eneseusk?
• Kuidas ennast aidata? Kuidas saavad lähedased aidata?

Mõlema tähtpäeva tähistamine toimus päevakeskuses 14.
septembril koos Liia Lumiladi kunstinäituse avamisega. Lia
Lumilaidi kunst väärib ka meie rahvusringhäälingu huvi ja nii
juhtuski, et sünnipäevaliste sekka sattus ka ETV saate „Puutepunkt” võttegrupp.
Helmi Aulikku ja päevakeskust olid tervitama tulnud Saue
Linnavalitsuse esindajad ja Saue Lasteaia esindajad. Sõnavõtjaid ja õnnesoovijaid oli ka päevakeskuse enda inimeste hulgast.
Tähtpäeva puhul meenutas päevakeskuse juhataja viimaseid üritusi. Tema arvestuse kohaselt toimus lisaks teistele üritustele päevakeskuses sel kevadsuvel kaheksa eri suunitlusega
väljasõitu. Et keegi päevakeskuse juhatajat ei parandanud, siis
võib loota, et väljapakutud arv vastas tegelikkusele. Päevakeskuse juhataja tänas kõiki inimesi, kes osalevad päevakeskuse
töös ja üritustel, tublisid töötajaid ja eriti neid vabatahtlikke, kellel jätkub aega ja tahtmist ürituste ettevalmistamisel osaleda.
Sünnipäevalapsi tervitasid väikese kontserdiga oma majaga seotud kollektiivid. Väikese kontserdi avalaulud olid naisansamblilt „Rukkilill”. Kontserdi põhiosa täitis Keila Päevakeskuse
ja Saue Päevakeskuse ühendkollektiiv kavaga „Sünnipäev Viljandis”, Elena Kalbuse juhtimisel. Väikese kontserdi lõpetasid
Marve Rekand ja Andres Tarja Keila SOS laululastega.
Ametliku osa järel pakuti kõigile pikantset ja mittepikantset
sünnipäeva magustoitu. Pikantsem kausike tõi külalistele põsepuna palgele. Esinejatele oli kaetud laud.
Päevakeskus ja Helmi Aulik tänavad kõiki õnnitlejaid ja sõpru, kelle head soovid ja tähelepanu annab jõudu ja indu edaspidiseks. 

Suur tänu!
Saue lasteaia suured ja
väikesed tänavad Hüppa OÜ-d
lõbusa ja sportliku õhtu eest.
OÜ Hüppa batuudid pakkusid
lustimist kõigile!
Saue lasteaia Midrimaa pere

LEERIKURSUS
Tallinna Piiskoplikus
Toomkirikus
29.09–12.12.2010









Kursus sisaldab algtõdesid kristliku
kiriku õpetusest, traditsioonidest ja
kultuurist (16 kokkusaamist)
Kursus lõpeb ristimise (kui varem
ristimata) ja leeritamisega
Kõigile huvilistele alates 15. eluaastast
Kursuse läbijal õigus abielu kiriklikule
laulatusele, oma laste ristimisele ja
ristivanemaks saamisele
Esimene tund 29.09 kl 18.00 kirikus
Tunnid kolmapäeviti kl 18.00–19.30
ja viiel pühapäeval kl 11.30–13.00

Tutvustame Sauel pakutavaid võimalusi tööotsijatele. Tulla
võivad ka tööotsija pereliikmed.
Palun anna tulekust teada tel: 646 0770, evty@evty.ee
või sotsiaaltöötaja kaudu tel: 679 0176, 679 0174.
MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing

Huvikeskus oktoobris
Õpilastele 7–18 a
• Käsitööring — tekstiilimaal, õpetaja Ülle Raadik
Alates 7. oktoobrist neljapäeviti kell 16.00–18.00 Saue
Käsitöökeskuses Kütise tn 4. Õpitakse siidimaali ja teisi
toredaid tekstiilitehnikaid. Ringitasu 203.40 krooni/ 13.eurot kuus. Ülle Raadik liitub meie õpetajatega sellest
sügisest. Ta on tunnustatud tegevkunstnik ja kannab tiitlit
Aasta Tekstiilikunstnik 2000. Tema erialaks on kujundustekstiilid: kardinad, padjad, voodikatted. Ta valdab
erinevaid siidimaali ja trükitehnikaid; www.ulleraadik.eu
• Lepingute sõlmimine lapsevanemaga toimub Saue Huvikeskuses E 11.00–18.00 ja T–N 15.00–18.00

Saue Huvikeskuses täiskasvanutele
• Joonistamise kursus täiskasvanutele
Kursus toimub alates 6. oktoobrist kolmapäeviti kell
18.30–21.00 Saue Gümnaasiumi I korrusel ruumis
117. Õpime kasutama erinevaid joonistusmaterjale ja
vahendeid. Joonistame esemeid, maastikku, arhitektuuri,
teeme visandeid inimfiguurist ja koopiaid eesti kunstnike
töödest. Õpime perspektiivi ja ruumilist kujutamist. Osaleda võivad algajad ja edasijõudnud. Kursus on kahekuuline. Tasu ühes kuus 297.30 krooni. Juhendaja Virve Laan.
• Klaasikunsti kursus täiskasvanutele
Tunnid toimuvad alates 5. oktoobrist teisipäeviti kell
18.00 ruumis 407 Saue Gümnaasiumi IV korrusel. Võimalik on õppida tiffanitehnikat, klassikalise vitraaži valmistamist ja klaasimaali. Kutsume osalema ka gümnaasiumiõpilasi. Õpilased saaksid alustada kell 16.00. Kuutasu
250.00 krooni
• Tekstiilimaal täiskasvanutele
Neljapäeviti, alates 7.oktoobrist kell 18.00–20.00 Saue
Käsitöökeskuses. Ootame osalema ka gümnaasiumiõpilasi. Töövahendid on kohapeal olemas. Kuutasu õpilastele 203.40 krooni/ 13.- eurot. Kuutasu täiskasvanutele
391.20 krooni/ 25.- eurot. Juhendaja Ülle Raadik
• Kõhutants
Tunnid toimuvad alates 7. oktoobrist neljapäeviti kell
18.00–19.00 Saue Lasteaia võimlemissaalis. Kuutasu
297.30 krooni/ 19.- eurot. Juhendaja Mai Suvi.
• Salsa tantsutunnid üksik- ja paaristantsuna
alates 10. oktoobrist 2010 Saue Gümnaasiumi aulas.
Ootame kõiki ladina-ameerika rütme armastavaid naisi
ja mehi (vanuses 20–50 aastat). Vajadusel avame eraldi
grupi koolinoortele. Kõikidel palume esimene kord kell
14.00 kohale tulla. Registreeru: pjsalsa@gmail.com või
huvikeskus@saue.ee
Kõikidesse huviringidesse vajalik eelregistreerimine Saue
Huvikeskuses, tel 659 5009, e-post: huvikeskus@saue.ee

Saue Huvikeskuse üritused

Kursusele registreerimine esimesel kokkusaamisel,
telefonil 644 4140 või e-postiga aadressil tallinna.toom@eelk.ee
Õpetaja Urmas Viilma

24. september 2010

• 8. oktoober kell 18.00 Sügispidu Saue koolimajas saalis
• 9. oktoober kell 12.00 „Sauelane liikuma“ raames GPS
orienteerumine
• 10. oktoobril kell 11.00–13.00 Täiskasvanud õppija
nädala raames toimub Saue koolimaja fujees Käsitööpäev „Mina, ema ja vanaema“. Valmistame fimosavist
ja vildime villast ehteid. Materjalid on kohapeal olemas.
Tulla võib kogu perega. Vajalik eelregistreerimine. Üritus
on tasuta.
• 29. oktoober kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus
„Minu sõbratar Maksuamet“. Piletid hinnaga 125.-/150.krooni müügil Saue Huvikeskuses E–N 15.00–18.00
Saue Huvikeskus, ruum 124 Saue Gümnaasiumi I korrusel
Telefon 659 5009, e-post: huvikeskus@saue.ee

Eelmises lehes selgitasin põgusalt, mida peaks koera ja kassi võtmisel silmas pidama, millistele küsimustele vastuseid
otsima. Täna räägiks paari sõnaga veel mõningatest teemadest, mis lemmiklooma perre-tulemisega ning tema hooldamisega kaasnevad.
Nimi. Tänapäeval on tõukoertel tulenevalt oma vanemate
uhkest sugupuust pikad ja keerulised nimed passis, krantsiga on selle võrra lihtsam. Näiteks Kolumbus Krisostomus või
Bruno Benno Bernhard on omal keeruline välja öelda ning
kutsikal ka raske meelde jätta. Mõelge ise vahva nimi välja,
lühikesed nimed jäävad kutsikale kergemini meelde!
Märgistamine. Igal aastal kaob tuhandeid loomi. Seetõttu tuleb kutsikas märgistada kas mikrokiibi, tätoveeringu
või vähemalt kaelarihmal asetseva lipikuga, millel on teie
kontaktandmed. Loomade kiibistamine on neist kõige tänapäevasem ja levib ka Eestis üha rohkem. Mõnede omavalitsuste territooriumil on lemmikloomade kiibistamine juba
kohustuslik. Usaldusväärseimaks julgen siinkohal pidada
Eesti Väikeloomaarstide Seltsi (EVS) poolt peetavat andmekogu seepärast, et andmekogu haldab loomaarstide erialaühing ning sinna kuuluvad väikeloomaarstid kõikidest Eesti
väikeloomakliinikutest. Seltsi kuuluvad arstid vastutavad ka
nõuetekohase kiipimise ning looma ja tema omaniku andmete privaatsuse eest. Vt ka: www.lemmikloomaregister.ee
Söögi- ja jooginõu. Soovitav on kasutada keraamilisi või
roostevabast terasest, mitte kummuli minevaid kausse, mis
peavad olema vastupidavad ning mida saab iga päev kergesti puhastada. Loomal võiks olla oma „sööginurk“, mis on
eemal pereliikmete liikumisteest ja võimaldab loomal rahulikult süüa ja juua.
Kaelarihm. Kaelarihm peab olema paras, rihma ja kaela
vahele peab jääma 2 sõrme jagu ruumi. Kutsika kasvades
andke kaelarihma järele. Mõne mugavama kaelarihmaga
võib kutsikat harjutama hakata juba varsti, kui loom on uue
pererahva ja koduga kohanenud.
Hooldusvahendid. Esialgu võiks olemas olla koera hari
ja õrnatoimeline koerašampoon. Kutsikal tuleb regulaarselt
lõigata küüsi, seetõttu vajate küünetange. Küünte lõikamise saate loomaarsti abiga kindlasti selgeks. Kui te seda ise
teha siiski ei soovi, aitab teid loomaarst. Kliinikus abistatakse teid meeleldi ka õige šampooni valikul.
Mänguasjad. Närimislelud aitavad kutsikal lõbusalt aega
veeta ning ära hoida mööbli, seinte, kingade ja muude esemete lõhkumise. Mänguasjadega peab aga olema ettevaatlik — igasugused tükid tuleb koheselt ära korjata, et kutsikas
või pere väikesed lapsed neid alla ei neelaks. Kõige sobivamad mänguasjad on pallid ja sõlmedega köied.
Magamisase. Magamisase peab olema pestav. Esimesel
paaril ööl võib kutsikas tunda end üksikuna ja karta. Vaikselt
mängiv raadio või tiksuv kell võivad aidata tal uinuda.
Kandepuur. Kandepuuriga on mugav kutsikat autos sõidutada. Seda saab kasutada ka kutsika magamisasemena
ning kohana, kuhu ta saab omaette olemiseks varjuda. Ostke puur kasvuruumi varuga.
Õigeid valikuid soovides,
Teie
Raimond Strastin
loomaarst
Saue Loomakliinik
Sooja 1 Saue, tel 600 3382
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Avatud E–R 13.00–19.00, L 10.00–14.00
www.sauekliinik.ee
Saue Loomakliinikus kõik Royal Canin’i tooted
septembris –15%!!!
UUDIS!!! Kolmapäeviti nüüd pensionäridele kliiniku
visiiditasu ainult 75.- krooni (tavahind 175.-)

Septembri
sünnipäevad
AILI KUNINGAS 97
EMMELINE RANNIK 97
LEIDA REMMIK 97
ILSE TABUR 90
MEERI APS 86
SILVIA URSULA
NÕMMSALU 86
JAAN RAND 86
RENADE VAGANOVA 86
HELMI AULIK 85
RANATE VAINO 85
LIIDIA-RENATE LANGE 84
LEONTI VLASENKO 84
HANS PÄRT 84
LUULE ARRAK 82

ARMAND NAGEL 82
KALJU HEINVEE 81
LEA MAURER 81
EUGEN PROMET 81
HEINRICH SALUMETS 81
VALENTIN ALLIKVEE 80
ANTONINA GORDIEVITŠ 80
LEV TOHVER 80
NATALIA KOROBANOVA 75
MIHKEL ARULEPP 70
KALJO ELVING 70
ELMAR OLUP 70

PALJU-PALJU
ÕNNE!
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
Sügispidu
8. oktoobril kell 18.00 Saue koolimajas

24. september 2010
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Sarja “Sauelane liikuma” II etapp

GPS Orienteerumine
Laupäeval, 9. oktoobril 2010 algusega kell 12.00
toimub Saue Jaanituleplatsil orienteerumine,
koostöös OÜ-ga 360 Kraadi.

Esinevad naisansambel Pihlamari
Flamencostuudio Amargo tantsijad
Päevakeskuse tantsuansambel „Senjoriitad“
Tantsuks mängib Saue rahvamuusikaansambel
Õhtujuht Helgi Tõnnemaa

Tule ja veeda õdus õhtu teelauas!
Sissepääs vaba

Tule kindlasti!

rega ja paneme
koos pe
Saue üheskoos liik
Tule

Kütise 2A Saue

Külastage meid E–R 8.00–16.00
Pakume Teile kohapeal küpsetatud pirukaid
ja kooke ning maitsvaid lõunasööke.
Võimalus reserveerida ruume sünnipäevadeks, pidulikeks sündmusteks ja peiedeks.
Soovi korral ka catering.
Täiendav info kodulehel www.tammevana.ee
Tel 5648 2025
Rõõmsate kohtumisteni!

!
uma

Võta kaasa oma osavõtukaart. Kui sul seda veel ei ole, saad selle kohapealt.
Sarjast osavõtt on tasuta!

Üritus on XIII täiskasvanu õppija nädala raames, 8.–15. oktoober 2010
Ürituse korraldajad:

S

aumer oü

Pakume järgmiseid teenuseid eraisikutele ja firmadele:

ootab poisse ja tüdrukuid vanuses 7–14 a
algajate karate trenni

VESIAEROOBIKA

Oktoobrikuus vesiaeroobika
treeningud T, N algusega 19.45
Kuupilet 8 x 70 = 480 kr; üksikpilet 90 kr.
Saue ujula juures töötab iga päev

jõusaal

• Fekaalivedu

Pakume
järgmiseid teenuseid
• Sanitaartehnilised
tööderaisikutele ja firmadele:

• Ummistuste likvideerimine
•• Fekaalivedu
Vee- ja kanaliühenduse ning veemõõdusõlme
ehitus
tööd ümberehitus
•• Sanitaartehnilised
Majasiseste torustike
•• Ummistuste
Niitmine niiduki
ja/ või trimmeriga
likvideerimine
• Puude ja hekkide lõikamine
• Vee- ja kanaliühenduse ning veemõõdusõlme ehitus
• Sügisene lehtede koristus
torustike ümberehitus
•• Majasiseste
Sise- ja välikoristus
•• Niitmine
Korstnapühkimisteenus
niiduki ja/ või trimmeriga

Täpsemat
infotjajahekkide
hinnapäringuid
saab küsida telefonil
• Puude
lõikamine
659 6520, 505 9509 või e-postil: info@saumer.ee
• Sügisene lehtede koristus
• Sise- ja välikoristus

Meeldivat koostööd soovides,
Saumer OÜ

• Korstnapühkimisteenus

Karateklubi Kimura Shukokai

5. oktoober — 23. november 2010,
T kell 18.00–19.30
Saue Päevakeskuses
Info ja registreerimine: 528 2511
või evely@keilakundalini.ee

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

Korraldavad Saue Huvikeskus ja Saue Päevakeskus

TAMMEVANA PUBI

KUNDALINI JOOGA KURSUS
ALGAJATELE alates 16. eluaastast

„Gepsimine” on haarav meeskonnamäng looduses.
Mäng on LIHTNE ja JÕUKOHANE kõigile.
Oodatud on igas vanuses huvilised! Parimatele auhinnad.

Täpsemat infot ja hinnapäringuid saab küsida telefonil 659

Hinnad väga soodsad.
Täpsem info: http://koolihaldus.saue.ee/
või tel 659 6669.

Saue Puit
(Kesa 20, Saue linn)
müüb

puitbriketti

hinnaga alates 2300.- kr
tonn. Saadaval 35-kilosed
ja 500-kilosed kotid.
Transport Saue piires
TASUTA.

6520, 505 9509 või e-postil: info@saumer.ee
Meeldivat koostööd soovides,
Otsime Sauele
Saumer
OÜ
LEHEKANDJAID

ja AUTOJUHTLEHEKANDJAID,

Trennid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
Saue Gümnaasiumi rõdul kl 18.00–19.00.
Samuti oodatakse täiskasvanute trennidesse mehi ja
naisi, teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.00–20.00.

kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (4.30–6.45)
kanne. Töötasu on 50.- kr tund + reklaamikande tasud.

Info: René Toome, 5565 9155
e-post: renetoome001@gmail.com

Oma soovist palume teada anda: tel 617 7717 või täita CV
aadressil www.expresspost.ee/395

Müüa

FREESASFALTi
(Keilas)

60 kr/ tonn + 20%

Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 650 6448

AS Metsaküla Piim müüb

SINU MAAKLER

SAUE LINNAS
Kristel Grossthal 5648 9927
kristel.grossthal@domuskinnisvara.ee

www.domuskinnisvara.ee

sõnnikut
Hind 70 kr/ tonn +
käibemaks 20%
Kohalevedu tellimisel.
Tellimine:
604 9826, 5648 3533

Otsin tööd

 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel: 5803 3448, Ain.
 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121
 Olen Saue elanik, otsin tööd
elektroonika valdkonnas; alles saanud
väljaõppe telekommunikatsiooni alal,
oman Nõrkvoolu paigalduse tunnistust.
Saan hästi hakkama lukksepatöödega,
pakkuda võib kõike. Tööd võib pakkuda
ka väljaõppega. Oman B-kat juhilube ja
võin asuda tööle esimesel võimalusel.
Kontakt: 5665 3584, Sass9@msn.com

Pakun tööd

 Sauel tegutsev transpordiettevõte
otsib oma meeskonda rahvusvaheliste
vedude autojuhti Euroopa suundadele. Kontakt: info@khtransport.ee ja
506 0606
 Otsin inimest, kes annaks matemaatika järeleaitamistunde 9. klassis
käivale õpilasele. Kontakt: 515 8880
 Soovin leida 6. klassi poisile 2 korda nädalas toredat inimest, kes aitaks
õppida matemaatikat. Tel: 5346 7026
 Otsime Sauel aktiivset lapsehoidjat/ koduabilist, kellele meeldib
lastega tegeleda. Kasuks tuleb juhiloa
ja auto olemasolu. Sooviavaldus palun
saata greta.pohl@mail.ee
 Pakun tööd hästitoimivas firmas.
Registreeru vestlusele tel 514 6815.
 OÜ Zoovetvaru — Uusaru 5, Saue —
otsib positiivse suhtumisega laotöötajat (naine, 25–40), kelle tööülesanneteks on kauba komplekteerimine.
Avaldus koos CV-ga saata: kuulutus@
zoovet.ee

Kinnisvara

 Kütise 13 müüa renoveeritud 3- ja
4-toaline korter eraldi või koos, nii
et moodustub 7-toaline korter (65 +
79 m2). Kivist keldriboksid. Tel 501
5525
 Välja üürida 3-toaline möbleeritud
korter Sauel kivimajas 1/3.
Tel 501 2508

Müüa

 Müüa turbabriketti (Tootsi) ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport
Sauel tasuta. Tel 5359 3615
 Müüa kartul princess 4.- kg, alates
25 kg toome tasuta koju! Tellimine:
525 5527
 Laupäeval, 9. oktoobril 2010 kl
9–16.00 Sauel Pärnasalu põik 11
maa-alal SÜGISLAAT. Kohal kauplejad
üle Eesti! Info: laadakorraldus@gmail.
com. Tel 5805 0167

