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Soodsat tuult, Orm!
Täna, esmaspäeva õhtul, kui
kirjutan neid ridu, möllab väljas tuul. Uudistes antakse teada esimestest elektrita jäänud
majapidamistest. Kuigi ma
ei tea midagi purjetamisest,
veel vähem jää- ja maapurjetamistest, tean seda, et selle
spordiala puhul tuleb jälgida
tuult. Ilma tuuleta ei ole mõtet
purje püsti ajada. Olen alati
imestanud, kuidas purjetajad
kipuvad normaalsele inimesele vastupidiselt käituma ja tormavad lainetesse just siis, kui
teised hakkavad otsima tuule
eest varju.
„Hüva, poisid! Ma pean
minema, täna on soodne
tuul!“ — neid sõnu, Orm,
kuulsid paljud sõbrad ja kolleegid tihti Sinu suust. Kõik
vajalik varustus oli Sul alati
autos kaasas või vähemalt
kohe kodust haarata. Sa pidid
tabama hetke! Meenub, kui
paari aasta eest avasid uhkusega oma auto tagaluugi ning
näitasid mulle midagi, milles
ma ei tundnud ära muud kui
hunniku torusid ja mõned rattad. Sa rääkisid uhkusega maapurjetamisest ja sellest, kuidas
Eesti mehed, Sina nende hulgas, hakkavad selle spordialaga maailma vallutama. Sul oli
õigus! Alles mõne nädala eest
kuulsime kõik Sinu saavutustest maapurjetamise MMil
Belgias, kust just Sina naasid
medaliga. Möödunud nädalavahetusel Leedus olid Sa oma
edu kordamas, kui ...
Tean, et purjetamisel on õiges suunas liikumiseks kõige
olulisem tasakaalu saavutamine purjeka ja purje mõjutava
tuule vahel. Et teada, millises
suunas liikuda, tuleb tabada
ära tuule suund ja saavutada
tasakaal. Kui see oskus on
käes, oled meister!
Hea sõber! Sina olid meister
nii maapurjetamises kui ka linnajuhtimises. Alles nüüd tajun,
kui sarnased rollid need on —
purjetaja ja linnapea oma.
Leida tasakaal, „nuusutada
tuult“ ja määrata selle suund,
et liikuda sinna, kuhu soovid.
Orm, Sa tegelesid maapurjetamisega vaid paar aastat, kuid
saavutasid meisterlikkuse kii-

resti, sest olid seda harjutanud
juba pikka aega — kindlasti
ka maavanemana, kuid palju
kauem Saue linna juhtides nii
volikogu esimehe kui ka linnapeana.

Viimastel aastatel võis iseloomustada Saue linna arengut
sõnadega: stabiilne, kindel,
tasakaalus. Selles kõiges olid
olulised teened just Sinul. Sa ei
olnud selline juht, kes oleks te-

gutsenud üksi, ilma meeskonda innustamata või oma koostööpartneritega nõu pidamata.
Mäletan koalitsiooniläbirääkimisi ja pikki omavahelisi kõnelusi Sinuga. Sa olid konst-

ruktiivne, põhimõttekindel,
kuid mitte jäärapäine, pigem
paindlik ja parimat lahendust
otsiv. Sa otsisid tasakaalu ja
reeglina saavutasid selle ning
linn liikus nagu soodsa tuule

poolt juhitud purjekas just soovitud suunas.
Hoolimata sellest, kust
poolt ja kui tugev oli tuul, ei
unustanud Sa siiski kunagi
leidmast aega oma lähedastele — oma perele. Seegi osa
Sinus oli tasakaalus. Mäletan,
kui külastasime paari aasta eest Saue linna ametlike
delegaatidena Itaalias Saue
sõpruslinna Montemarcianot.
See oli üks väheseid ametireise, kuhu olid kaasa võetud ka
abikaasad. Kõndisite Tiiaga
mööda Assiisi keskaegseid
tänavaid käsikäes nagu alles
äsja teineteise leidnud noored
tudengid. Käsikäes läksite te
läbi kogu elu.
See elutee, mida käisid,
oleks võinud olla palju, palju pikem. Ometi katkes see
just siis, kui katkes. Sa oleks
võinud teha veel palju, palju
enam, kuid tegid just niipalju,
kui jõudsid. Tegelikult ei olegi
oluline see, kuhu välja jõudsid
või mida valmis jõudsid, oluline on, et tegid seda, mis on
õige. India tuntud suurmõtleja
Mahatma Gandhi on öelnud:
„Tähtis on tegu ise, mitte
teo tulemus. Sa pead tegema
seda, mis on õige. Tulemuseni
jõudmine võib mitte olla Sinu
võimuses või ei juhtu see Sinu
ajal. Aga see ei tähenda, et Sa
ei peaks tegema seda, mis on
õige. Võib-olla ei saa Sa kunagi ise teada, milline tulemus on
Sinu teol. Aga kui Sa ei tee midagi, siis ei ole ka tulemust.“
Hea Orm! Sind jäävad leinama lähedased, kes olid Sulle
kallid ja kellele Sina olid kallis.
Sind mäletavad ja mälestavad
Sinu sõbrad ja tiimikaaslased,
erakonna- ja koalitsioonikaaslased, kaasvõitlejad ja kolleegid Saue linnavalitsusest
ja -volikogust. Sind ei unusta
Saue linn!
Kallis sõber ja kaasteeline, soovin Sulle sellel uuel ja
tundmatul teekonnal soodsat
tuult!
Kui Jumal lubab, kohtume
veel!
Saue Linnavalitsuse
ja Saue Linnavolikogu nimel
Urmas Viilma
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Orm Valtson
1.12.1958–13.11.2010

TEADE
Saue Linnavalitsus teatab kurbusega, et ootamatult lahkus meie hulgast 51. eluaastal Saue linnapea Orm Valtson.

Meie kodulinn Saue
on leinas

1958. aastal sündinud Valtson oli Saue linnapea aastatel 1989–1999 ning 2008. aastast tänaseni. Aastatel 1999–2005 oli ta Harju maavanem.
Orm Valtson on töötanud Eesti Linnade Liidu asedirektori ametikohal ning olnud ka Saue Linnavolikogu
esimees.

Manalasse on varisenud Saue kauaaegne linnapea ORM VALTSON.
Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsus pöörduvad
teie poole, lugupeetud sauelased, ettepanekuga heisata leina tähistamiseks ORM VALTSONI viimse hüvastijätu päeval, laupäeval, 20. novembril Eesti lipp
leinalipuna.

Leinatalitus toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus
laupäeval, 20. novembril kell 14.00.
Perekond palub lillede asemel teha annetuse Saue
Noortekeskuse toetuseks kohapeal või Saue Linnavalituse arveldusarvele 1120155821.

Olgu see meie viimaseks tunnustuseks linnapea ORM
VALTSONILE.

Saue Linnavalitsus
15.11.2010. a

Kauaaegset Saue linnapead

Orm Valtsonit

1.12.1958–13.11.2010
mälestavad Saue Linnavalitsus
ja Saue Linnavolikogu
Südamlik kaastunne emale, abikaasa Tiiale
ning lastele Dagnyle ja Tanelile

Aastal 1985, kui avati Saue Gümnaasium, asus kooli
tööle Tallina Pedagoogilise Instituudi lõpetanud noor
tööõpetuse õpetaja

Orm Valtson
Temast sai kiiresti poiste lemmik, sest asutas automudelismi ringi. Noorele energilisele mehele tekkisid
uued väljakutsed ja nii siirduski ta tööle Tallinna Lenini rajooni Saue Alevivalitsusse... Kool ja lapsed jäid
aga endiselt tema südamesse. Kõigil oma ametikohtadel oli ta alati kooli toetav ja arengule innustav.
Mälestus temast jääb igaveseks osaks Saue Gümnaasiumi ajaloos.
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi direktor

Armastatud linnapea,
noorte ja noorsootöö toetaja ja visionäär

Teatame kurbusega, et ootamatult lahkus
armas poeg, abikaasa ja isa

Langetame leinas pea
hea sõbra ja erakonnakaaslase

Orm Valtson

ORM VALTSONI

1.12.1958–13.11.2010
Leinatalitus toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus
laupäeval, 20.11 kl 14
Lillede asemel palume teha annetuse
Saue Noortekeskuse toetuseks kohapeal
või Saue Linnavalituse arvele 1120155821
Leinavad ema, abikaasa, tütar ja poeg

Südamlik kaastunne lähedastele abikaasa ja isa

Saue Noortekeskuse kollektiiv

Meie siiras kaastunne Ormi emale,
abikaasale, pojale ja tütrele
Eesti Reformierakonna
Saue piirkondliku organisatsiooni liikmed

Orm Valtsoni

Saue Linnavolikogu IRL-i fraktsiooni
ja IRL-i Saue osakonna liikmed mälestavad
head sõpra ja koostööpartnerit

ootamatu kaotuse puhul

Orm Valtsonit

Kauaaegset linnapead ja kolleegi
mälestab Saue Muusikakooli pere

ning avaldavad kaastunnet emale,
abikaasale ja lastele

Kõike võib tahta, karta ja loota,
seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota.
(B. Alver)

Valimisliit „Kindlad tegijad, uus tulevik“
avaldab kaastunnet linnapea

ORM VALTSON

Orm Valtsoni

Mälestame austatud linnapead ja avaldame
südamlikku kaastunnet kõigile lähedastele

abikaasale ja lastele

Saue Lasteaed Midrimaa pere

Orm Valtson
Leiname lohutamatus kurbuses
ning avaldame kaastunnet perekonnale

mälestuseks

Kauaaegset Saue linnapead
Ei tulek ega minek pole meie endi teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb,
ja see on elavate mäletada.

Orm Valtsoni
mälestab Saue Huvikeskus ning avaldab kaastunnet
perekonnale ja lähedastele valusa kaotuse puhul

Mälestame

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

ja avaldame sügavat kaastunnet omastele
Järgmine number ilmub
3. detsembril 2010

Saue Linna Raamatukogu

Saue Päevakeskus ja Saue Linna Invaühing
mälestavad linnapea

Orm Valtsonit
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Mälestame head kolleegi

Lugupeetud Saue Linnavalitsus, lugupeetud Saue Linnavolikogu,
lugupeetud sauelased

Orm Valtsonit
Inimese surm on traagiline. Seda enam ootamatu, parimais aastais inimese lahkumine. Paraku seekord nii juhtus. Peame hüvasti jätma hea kolleegi Orm Valtsoniga.
Ormi lahkumine sunnib mõttesse. Kõik jääb ju pooleli. Nii need tegemised, mis pikalt plaanitud, kui ka see, mis igapäevaselt korraldamist vajab. Kõik see, mis pere
ja iseenda jaoks mõtteis oli, kui ka see, mis juhina elluviimist ootas. Võib ju mõelda,
et Ormile oli palju antud, sest Eestis ei ole palju neid linnajuhte, kes enam kui 20
aastat tagasi peaaegu nullist uut teed alustades siiani omavalitsuse vankrit mäkke
vedada suutnud. Orm on tahtnud ja suutnud seda teha. Ikka selleks, et Eesti ja kõigi
linnakodanike elu saaks parem, selleks, et kohapeal otsustamise õigust ja tahet
rohkem oleks, selleks, et parematele aegadele jälle sammukese lähemale jõuda.
Ootamatu, kurb ja liiga karm on Ormiga seoses kirjutada “oli”.

Avaldame Teile kõigile sügavat kaastunnet linnapea

Orm Valtsoni
surma puhul
Harju maavanemana oli Orm Valtson meie kolleeg ja mõttekaaslane. Oli näha, kuidas ta elas sissepoole, kuid ta oli rakkes kuni viimase päevani, sest veel 12. novembril käis ta Moostes Põllumajandus-Kaubanduskoja lõikuspeol.
Surma vastu me ei saa ja tegelikult oli Orm Valtson noor mees ning tema ametikohad polnud kerged. Tema kaotuse puhul on ka meie meel kurb.
Rein Aidma, Riigikogu liige

Kahju, et ajad kulutavad vahel kiiremini, kui hädapärast vaja oleks, otse välja paistab või märgata oskame.

Mait Klaassen, Eesti Maaülikooli rektor
Kalev Kreegipuu, Mooste Valla Volikogu eelarvekomisjoni esimees

Lohutama peab meid jääma Ormi pika pilguga visioon, millele oma sädeme juurde
põimida saame. Ideed, mille tüve külge harud, õied ja viljad kasvada võivad, kui oma
teo juurde lisada suudame, ning Ormi alati reibas ja terane mõte, millele kaasa ja
millest edasi mõelda võime. Selle võimaluse loos ja jättis Orm meile, teadmata ise,
et hea mõte poolelt lauselt ootamatult pooleli võib jääda.

Hannes Maasel, Hiiu maavanem
Peeter Olesk, Eesti Maaülikooli rektori nõunik
Rein Randver, Valga maavanem 1992–2003
Kalle Talviste, Põllumajandusuuringute Keskuse direktor

Avaldame sügavat kaastunnet Orm Valtsoni perele ja lähedastele.
Eesti Linnade Liidu juhatus, Eesti Linnade Liidu büroo

Minu kaastunne
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Tartus 15. novembril 2010

hr linnapea

Öeldes hüvasti kustumatu töötahtega
ja energilisele linnajuhile,
soovime väljendada oma siirast kaastunnet

Harju maakond on kaotanud pikaaegse tippjuhi ja
meie linnade ja valdade koostöö eestvedaja. 13. novembril suri Saue linnapea

õnnetu surma puhul

Orm Valtsoni

Orm Valtson

Austusega,
Ain Saarna, Tallinna Linnakantselei,
linna avalike suhete direktor

Saku Vallavolikogu ja Saku Vallavalitsus
avaldavad sügavat kaastunnet
varalahkunud linnapea

Eesti omavalitsusmaastik kaotas tegija, kes oma lennukate mõtete, sihikindluse ja tegutsemislustiga jõudis palju korda saata, mida mahajääjad austusega
meenutavad. Lõpetamata jäi veel palju projekte, ellu
viimata hulk ideid, mille juures Orm Valtson kindlasti
olla tahtnuks.
Saue Vallavolikogu ja Saue Vallavalitsuse liikmed on
teile täna oma mõtetes toeks, langetades pea leinas
ja mälestades sügavas kurbuses väärikat linnaisa ja
avatud meelega koostööpartnerit.

Orm Valtsoni
lähedastele, kolleegidele
ning kogu Saue linna rahvale
Oleme mõtetes teiega
Marianne Rande		
Saku Vallavolikogu esimees

lähedastele, kolleegidele ja linnarahvale

Saue Vallavolikogu nimel

Kuno Rooba
Saku vallavanem

Rein Riga			
Volikogu esimees		

ja Saue Vallavalitsuse
nimel
Andres Laisk
Vallavanem

Hea Saue linn ja Sinu rahvas,
olete kaotanud oma linnapea

Kaitseliidu Saue Kompanii avaldab kaastunnet
lahkunud Saue linnapea

Orm Valtsoni

Orm Valtsoni

Oleme leinas teiega.
Meil on silmad pisarais
ja mõtted Ormi käidud radadel.

abikaasale ja lastele

Kernu rahva nimel Enn Karu

Avaldame sügavat kaastunnet Orm Valtsoni abikaasale, lastele ja emale. Jagame sügavat leina kõikide
sõprade ja kolleegidega.
Harjumaa Omavalitsuste Liit

Mälestame head koostööpartnerit,
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse
juhatuse liiget

Orm Valtsonit
Avaldame sügavat kaastunnet omastele

Mälestame endist maavanemat

Avaldame kaastunnet omastele
Harjumaa Spordiliit

Südamlik kaastunne omastele
ja Saue Linnavalitsusele

Vaatamata lühikesele elueale tuleb Orm Valtsonit
nimetada legendaarseks Harjumaa Omavalitsuste
Liidu koostööpartneriks. Tema ebatavaline võimekus
ja hinnangute kaalukus tulenes eelkõige sellest, et
ta seadis tingimuste loomist meie linnade ja valdade
ühistegevuseks alati kõrgemaks isiklikust heaolust.
Ta oli Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimeste sammude tunnistaja. Orm Valtson kandis Harju maakonna võimekuse tõstmise missiooni näiliselt lihtsalt,
kuid tulemustega, millele jääme toetuma aastakümneteks.

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Orm Valtsonit
Orm Valtson

1. detsembril oleks ta saanud 52-aastaseks.

Igavikuteele on lahkunud
hea sõber ja mõttekaaslane

ORM VALTSON
Siiras kaastunne omastele

Henn Pärn

Mälestame leinas kauaaegset LC Saue liiget

Orm Valtsonit
ning avaldame sügavat kaastunnet omastele
Saue Lions Klubi

Mõni hetk on kohe väga-väga valus...
Südamlik kaastunne Tiiale perega kalli abikaasa

ORM VALTSONI
kaotuse puhul
Swedbanki Keila ja Saue kontori
praegused ja endised töökaaslased

Saue Mälumänguklubi

Sügav kaastunne Saue linnale ja

Orm Valtsoni
lähedastele
Springmari Reklaamikoja kollektiivi poolt
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Sellest elust lahkumine on vaid
uue teekonna algus.
Aga mitte nende jaoks,
kes maha jäid (C. de Lint).

Südamlik kaastunne
Dagnyle ja tema perele isa

Orm Valtsoni
surma puhul
Sõbrad,
klassikaaslased ja klassijuhataja Õie Jakobson

Südamlik kaastunne Tiiale, Dagnyle ja Tanelile
kalli abikaasa ja isa

Avaldame sügavat kaastunnet
klassijuhataja Tiia Valtsonile kalli

abikaasa
kaotuse puhul
Saue Gümnaasiumi IV lend

Ormi
surma puhul

Mälestame head inimest ja sõpra

19. november 2010

Andres Pajula perega

Orm Valtsonit

Kallis Tanel ja Sinu pere,
südamlik kaastunne

Isa ja Abikaasa

Südamlik kaastunne emale,
Tiiale, Dagnyle ja Tanelile
Terje, Kalev, Sandra, Grete Liis, Martin ja Annika

Armas Orm Valtsoni pere,
Saue Linnavolikogu ning Linnavalitsus,
sügavalt vapustatuna ühinen leinas

kaotuse puhul
Saue Gümnaasiumi 19. lend klassijuhatajatega

Orm Valtsoni
Avaldame kaastunnet Tanel Valtsonile
ja tema lähedastele

Sügava kaastundega,
Teie,
Jüri Liventaal

Orm Valtsoni
surma puhul

ootamatu lahkumise puhul ning soovin
troosti ja hingejõudu perele ning kolleegidele

Korp! Sakala

Kaotus on valus, mälestus jääb

ORM VALTSON
Avaldame sügavat kaastunnet omastele
Peenra 4, Peenra 5, Peenra 10
ja Tammelehe 29 naabrid peredega
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