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Kooliteed alustas 104 õpilast
Sirje Piirsoo

1.

september Saue
Gümnaasiumis oli
sel aastal eriline:
viit esimest klassi ei
ole koolis kunagi olnud. Ühtekokku on meie koolis õpilasi
tänavu 812, neljakümne võrra
enam kui möödunud aastal.
Kõik, kõik on uus septembrikuus ka neljal õpetajal, kes
sellest õppeaastast Saue lastele tarkust jagama hakkavad.
Liis Ots ja Marlen Pruunlep
annavad eesti keelt ja kirjandust. Tiia Müller õpetab inglise
keelt ja Marju Käo matemaatikat. Tere tulemast!
Direktor Jaan Palumets rõhutas aktusel, et kooli jaoks on
oluline järjepidevus, rahulik
meel ja koostöö kõigi poolte
vahel, sest edasi ei vii mitte
konkurents, vaid just koostöö.
Esimese klassi lastele ütles
ta, et õpilase kõige tähtsam
tegevus on õppimine. „Mängu
võisid lõpetada siis, kui polnud
enam tahtmist või tuju, õppimist aga sellisel viisil pooleli
jätta ei saa,“ selgitas ta. Direktor lisas, et lõpuks saab igaüks
aru, et õppimine on ennekõike
kohustus iseenda ja mitte kellegi teise ees ning et see, kes
enam ei õpi, suuremaks ei
kasvagi.
Jaan Palumets tõi abituriente noorematele eeskujuks,
nimetades neid tõeliselt arukateks, kes teavad, et õpivad
iseendale. „Õppimine ilma
mõtlemiseta on kasutu. Mõtlemine ilma õppimiseta aga
tihti ohtlik,“ andis ta mõtlemisainet.
Direktori sõnul loovad tugevad õpetajad, teadmishimu-

Kohe-kohe algab aktus. Fotod: Sirje Piirsoo

Ja nüüd me olemegi koolilapsed!

lised õpilased ja kaasaegne
õpikeskkond kindlustunde, et
Saue lapsed ei pea nähtavas
tulevikus kaasaegse gümnaasiumihariduse järele suuremasse linna minema.
Värskeid koolijütse ja abituriente tervitas ka linnapea
Henn Põlluaas, kes rõhutas
kooliaasta tähtsust mõlematele: „Esimene september on
suur ja tähtis päev kõigile koolilastele, eriti oma kooliteed
alustavatele, kellel on kõik
uus ja värske ning uus eluetapp alles ees. Abiturientidel
sõltub aga eelolevast aastast
elus väga palju.“
Linnapea ütles, et Saue
kool annab väga hea hariduse:
põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetajate riigieksamite kesk-

mised tulemused on aastaid
olnud tunduvalt kõrgemad
riigi keskmistest, ülikoolides
edasiõppijate protsent samuti.
Lõpetuseks kinnitas Henn
Põlluaas, et lapsed ei jää koolita ja teist vahetust ei tule.
„Kool laieneb ja saab endisest
veelgi paremaks. Oleme koos
gümnaasiumi, muusikakooli ja
huvikeskusega välja töötanud
optimaalse ruumiprogrammi
ning kõikide probleemid saavad lahendatud,“ ütles ta.
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Pea esimesed sõnad ja piimahambad suus …
Sirje Piirsoo

S

ündide pidulikule tähistamisele Saue lasteaia
Midrimaa saali kogunes
31. augustil 17 peret,
igal süles väike silmatera või
isegi kaks, kuna ühte perre
sündisid mais kaksikud.
Uusi väikseid sauelasi tervitas linnapea Henn Põlluaas,
kes rõhutas, et iga lapse sünd
on ime, mis on tähtis perele
endale, Saue linnale ja Eesti
riigile, mis toob ühest küljest
kaasa unetud ööd, muretsemise, suure vastutuse ja
kohustused, kuid teisest küljest
pakub palju rõõmu, üllatusi ja
unustamatuid emotsioone.
Vastuvõtu tegi mõnusaks
südamlik atmosfäär, lasteaialaste
siiras esinemine ja tervituskaart,
süüdatud küünlad ja peotort.
Selle aasta augusti lõpu seisuga on Saue linnas registreeritud
50 lapse sünd, neist 30 poisid ja
20 tüdrukud. Eelmisel aastal oli
samaks ajaks sündinud 51 last,
28 poissi ja 23 tüdrukut.
Saue linna pered on enamasti
lastele nime pannes originaalsed – nimi esineb üldjuhul aastas vaid korra. Tänavu on kaks
kena poisslast nimeks saanud
Marten, 2011. aastal sündis
neli Rasmust, kolm Karli ja kaks
Jani (ka liitnime ühe osana) ning
kaks Andrit ja Kasparit.
Tüdrukunimedest on populaarne erikujuliselt kirjutatud
nimi Grete (Greete, Grethe).
2011. aastal panid vanemad
kahele toredale pisitüdrukule
nimeks Mirtel.
Kaunis traditsioon, mis
väärtustab pereelu ja tähtsustab iga uue linnaelaniku sündi,
sai alguse 2000. aasta märtsis. Omamoodi sümboolne on
seegi, et vastsetele sauelastele
just lasteaias tere tulemast öeldakse. Direktor Anne Teetamme
sõnadega: „Varem või hiljem te
meie hoole alla tulete.“

Vasakult: Marten Millert, Caspar Ploompuu, Hanna-Brit Piht, Evert Viiding, Tormi Tammemägi, Grethe ja Hanno Vospert ning Robert Karin peredega. Foto: Sirje Piirsoo

Vasakult: Sofia-Nora Anis, Agatha Tinits, Liisa Alas, Saale Peterson ja Tristan Puri peredega. Foto: Sirje Piirsoo

Holger Kookmaa, Trendon Tarien, Arti Rästas, Kristo Pikkar ja Even Pruus. Kõigil kolmel fotol seisab linnapea Henn Põlluaas pildi paremas servas. Foto: Sirje Piirsoo

Tugev pere, tugev kogukond
Kristi Kruus
Noortekeskuse juhataja

Esimese nädala keraamika töötoas meisterdas igaüks endale huvitava
pitsmustrilise kruusi - täpselt nii suure kui vaja. Foto: Kristi Kruus

Reedel, 7. septembril, käivitus
noortekeskuses uus omanäoline
projekt „Tugev pere, tugev kogukond”, mille eesmärk on pakkuda
noortele lastega kodus olevatele
inimestele võimalust enesearenguks ja teistega suhtlemiseks.
Esimese nädala keraamika
töötoas oli igaühel võimalus
meisterdada endale huvitav
pitsmustriline kruus - täpselt
nii suur kui vaja.

Emasid oli kohal üheksa,
pisikesi mudilasi, vanusevahemikus kolm kuud kuni kolm
aastat, umbes samapalju.
Et emad saaksid rahulikult
savimätsimisele keskenduda, oli
kohal ka lapsehoidja Signe Rebane,
kes pisikestel silma peal hoidis,
nendega joonistas, pallimeres
möllas ja kurbuse korral lohutas.
Tulevikus on plaanis veel
järgmised töötoad: seikluskasvatus ja matkatarkused, kokandus, videomängud, küünalde

ja seebitegu, pakendite meisterdamine, fotograafia ja palju
muud. Töötube juhendavad
noortekeskuse noortejuhid Üllar
Põld, Monika Liiv, Jan Pillav, Liis
Enson, Anna-Christi-Karita Aruksaar, Karl Kuusiku, Astrid Mihelson ja Silver Arrak.
Projekt toimub igal reedel ja
kestab novembri lõpuni. Detsembris on ühine pidulik lõpetamine. Projekti toetab Harju
Maavalitsuse Avatud Noortekeskuste programm.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsus kinnitas
29. augusti erakorralisel istungil põhikooliõpilase koolilõuna
kompensatsiooni taotlemise
vormi, 28. istungi päevakorras
5. septembril oli 33 küsimust.
Linnavalitsus arutas läbi
ja suunas volikokku volikogu
määruste eelnõud „Koolieelses lasteasutuses vanemate
poolt kaetava osa määr ja
tasumine“, Saue Linnavolikogu 28. aprilli 2005. aasta
määruse nr 53 „Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi
määramise ja maksmise kord“
muutmine, „Sõidusoodustuste
kehtestamine“, „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saue
linnas“, „Saue linna 2012.
aasta II lisaeelarve“ ja „Linna
esindamine“.

Esimesel lugemisel olid
volikogu määruste eelnõud
„Koolieelse eralasteasutuse ja
lapsehoiuteenuse toetamise
kord“, „Saue linna 2013. aasta
eelarve“ ja volikogu otsuse eelnõu „Saue linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016“
ning Saue Linnavalitsuse korralduste eelnõud „Saue linna ja
Harju Infra OÜ vahel sõlmitava

teenuslepingu projekti
heakskiitmine“ ja „Saue Linnavarahalduse hallatavate ruumide
üüri ja teenuste hindade
kinnitamine“.

Saue Linnavalitsus
◊ Määras üliõpilasele välisõppe stipendiumi summas
958 eurot.
◊ Andis avaliku ürituse korraldamise loa Saue Gümnaasiumile kooliolümpiamängude
läbiviimiseks 21. septemb-

Saue Linnavalitsuse
sisekontrolör
Jaan Kalbus

J

aan Kalbus asus Saue
Linnavalitsuses sisekontrolörina tööle 4.
septembril. Tema peamine tööülesanne on kontrollida Saue Linnavalitsuse ja
hallatavate asutuste tegevuse
tulemuslikkust ning esitatud
aruandluse vastavust tegelikule olukorrale.
Sisekontrolöri annab vahetule juhile teada, kui kehtestatud nõuetest on kõrvale
kaldutud või kui ressursside
kasutamisel pole järgitud
säästlikkuse ja tõhususe põhimõtteid. Lisaks kontrollib ta

vee-ettevõtjate tegevuse vastavust seadusele ja Saue linna
õigusaktidele.
Jaan Kalbus on sündinud
Keilas, kuid tegelikult on ta
kogu elu elanud Sauel. Ta
lõpetas Tallinna 2. Keskkooli
(täna Reaalkool) 1966. aastal
ja jätkas samal aastal õpinguid
TPI-s (täna TTÜ) tööstuselektroonika erialal, kus õppis
vaheaegadega aastatel 19661978, kuid ülikool jäi lõpetamata: elu ja töö nõudis oma.
Ta on töötanud raadiomehhaanikuna Pöögelmanni-nimelises Elektroonikatehases,
Harju EPT elektroonika jaoskonnas ja hiljem Seadistustööde Valitsuses.
Ajad muutusid ja tuli hakata
tegelema ettevõtlusega. Jaan
Kalbus on alates 1990. aastast
juhtinud erinevaid ettevõtteid:
SEL, AS Kavent ja A. A. Absoluut. Alates aastast 1991 kuni
praeguseni on ta Selco Elektroonika OÜ juhatuse liige.
Perioodil 1993-1999 oli
Jaan Kalbus Saue Linnavolikogu liige, sellest 1993-1996
Saue Linnavolikogu esimees ja
1996-1999 revisjonikomisjoni
esimees.
Sisekontrolörina loodab ta
anda oma panuse Saue linna
arengusse.

ril algusega kell 9 Keskuse
pargis. Rongkäik kulgeb
Keskuse pargist mööda Kuuseheki tänava äärset kergliiklusteed, Tule ja Nurmesalu
tänavat kooli staadionile, kus
olümpiamängud toimuvad.
◊ Kinnitas Laanesoo tn 8
üksikelamu projekteerimistingimused.
◊ Otsustas anda kirjaliku
enampakkumise korras
üürile Saue linnale kuuluva
korteriomandi Koondise
13-11. Korter on 44,5m2
suurune, enampakkumise
alghind on 3 eurot / m2 (vt
teade lk 3).
◊ Väljastas ehitusloa: üksikelamu rekonstrueerimiseks
Perve tänav 10 ja Kuusemetsa tn 9a; üksikelamu
laienduseks ja rekonstrueerimiseks Vana-Keila maantee 14; AS-ile Paulig Baltic

tootmishoone rekonstrueerimiseks Tule tänav 24a.
◊ Vä l j a s t a s k a s u t u s l o a :
Kuuma tänavale ja Kuuma
tänava kaugküttetorustikule; ajutisele teeninduspaviljonile Uusaru tänav
7; sidekonteineri elektrivarustusele Tõkke põik 7e;
sademeveetorustikule Tule
tänav T5; vee- ja kanalisatsiooni liitumisele Kungla
tänav 2, kolme korteriga
ridaelamule Kadakamarja
tänav 22 b; ühisveevärgija kanalisatsiooni rajamise
osale 2 (Ale tn, Pärnasalu
tn T1 ja T2, Kesa tn, Nurmesalu tn, Kuusemetsa tn
T1 ja T2, Tammesalu tn,
Vana-Keila mnt T3 ja T5,
Tõkke tn. T3, Ridva tn,
Ladva tn, Raiesmiku tn,
Kuuseheki tn 20, Tammepargi tn)

Korteri üürile andmise teade
Saue Linnavalitsus korraldab
enampakkumise vastavalt 5.
septembri 2012 korraldusele
nr 321 „Koondise 13-11 korteriomandi kirjaliku enampakkumise üürimise tingimused“
linnale kuuluva korteriomandi
üürimise kohta - 44,5 m2
suurune mõtteline osa kinnistust nr 5288302 aadressil
Koondise 13-11, Saue linn.
Enampakkumise korraldaja
on abilinnapea Kalev Israel.
Üürimine toimub kirjaliku
enampakkumise korras alghinnaga kolm eurot ruutmeeter.
Korteriomandiga saab tutvuda,
leppides aja kokku telefonil
6790184. Enampakkumises
osalemise osavõtumaks ja
tagatisraha puuduvad.
Enampakkumise tingimus-

tega saab tutvuda Saue linna
kodulehel või E 15-18 ja N
9-12 Saue Linnavalitsuse II
korruse kabinetis 201.
Enampakkumised esitada
märgusõna „Koondise 13-11
korteriomandi üürimise kirjalik enampakkumine” kandvas
kinnises ümbrikus Saue Linnavalitsuse kantseleisse Tule
tn 7, Saue linn hiljemalt 2.
oktoobril 2012 kella 10.25ks.
Enampakkumiste avamine
toimub 2. oktoobril 2012
Saue Linnavalitsuse III korruse saalis kell 10.30.

Täiendav informatsioon
Abilinnapea Kalev Israel,
telefon 6790184, kalev@
saue.ee

ÜVK osa 2 on valmis
Saue Linnavalitsus väljastas 5.
septembri istungil kasutusloa
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) rajamise osale 2,
mis hõlmab järgmisi tänavaid:
Ale tn, Pärnasalu tn T1 ja T2,
Kesa tn, Nurmesalu tn, Kuusemetsa tn T1 ja T2, Tammesalu

tn, Vana-Keila mnt T3 ja T5,
Tõkke tn. T3, Ridva tn, Ladva
tn, Raiesmiku tn, Kuuseheki
tn 20, Tammepargi tn.
AS Tallinna Vesi saadab
piirkonna elanikele lähiajal
koju teate, kuidas vee- ja kanalisatsioonitorustikega liituda.

Kaob bussiliini 191 Mere puiestee peatus
Tallinna Transpordiameti nõudel peab Hansabuss AS loobuma alates 17. septembrist
2012 Mere puiestee peatusest.
Sellele lähim peatus Viru asub

paarisaja meetri kaugusel
Musumäe kõrval.
Vabandame ebamugavuste
pärast!
Hansabuss AS

◊ Avaldas tunnustust ning autasustab Saue linna tänukirja
ja messingplaadiga linnasisese konkursi „Kaunis Kodu
2012“ võitjaid. Esikoha pälvis Maie ja Villu Matsiseltsi
kodu aadressil Kivipõllu tänav
20. Teisele kohale tuli Tiiu Ollmanni kodu aadressil Kauguse
tänav 2. Kolmandat kohta
jagasid Tiia ja Garri Kriegeri
kodu Istiku tänav 9 ning Eike
ja Mati Simmeri kodu Nõmmiku tn 9 (loe lk 7).
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
Gümnaasiumi laienduse
projekteerimistööd 2012“
edukaks OÜ EMP & I.
◊ Otsustas maksta sünnitoetust viiele perele kokku
summas 520 eurot.
◊ Kehtestas Saue Huvikeskuse käsitööringi „Pitsidsatsid“ osalustasuks 13
eurot kuus.

Kuidas saada
koolilõuna
hinnavahe
kompensatsiooni?
Saue linna eelarvest põhikooliõpilase koolilõuna hinnavahe kompenseerimise
eeltingimus on, et lapse
mõlema vanema / üksikvanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saue
linn.
Rahvastikuregistri andmetel on Saue linnas ligi
300 last, sh ka põhikoolis
õppijad, kelle üks vanem
või mõlemad vanemad ei ole
Saue linna registris.
Saue Linnavalitsus palub
kõigil vanematel, kelle
lapsed õpivad Saue Gümnaasiumi põhikooliastmes
(1.-9. klass) ja kui lapse
mõlemad vanemad ei ole
rahvastikuregistri andmetel
Saue linna elanikud, esitada koolilõuna hinnavahe
kompensatsiooni saamiseks
taotlus. Teiste omavalitsuste
põhikoolides õppijatel tuleb
esitada alati taotlus.
Taotluse vorm asub Saue
linna koduleheküljel www.
saue.ee Linna juhtimine/
blanketid. Taotlus tuleb
saata e-posti aadressile
saue@saue.ee või tuua linnavalitsusse. Lisage taotlusesse selgitus pere koosseisu kohta. Pärast taotluse
esitamist teeb linnavalitsus
otsuse, kas kompensatsiooni
saamine on põhjendatud.
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Tõnu Urva: noored silmad näevad
terasemalt, vanad sügavamalt

Tõnu Urva
Saue Linnavarahalduse juhataja
Artikli kirjutamise hetkeks on
möödunud kolm kuud, kui asusin juhtima uue asutuse, Saue
Linnavarahalduse tööd. Päevad
on möödunud täis tihedat ja
pingelist tööd. Olen kohtunud
linnavalitsuse ja selle allasutuste esindajatega, vaaginud
kitsaskohti ja otsinud probleemidele lahendusi. On olnud
avastamisrõõme ja muresid.
Pärast varade ja kohustuste
ülevõtmist ning objektide ülevaatust tuli leida lahendusi
erinevatele tehnilistele, majanduslikele, organisatsioonilistele
ja ehituslikele küsimustele.
Likvideerimist ootas pärast
2011. aasta jaanipäeva

ohtlikuks muutunud ja kasutamise tõkestamiseks lukustatud
külakiik. Täiustamist vajas jaanituleplatsile püstitatud ohtlikult kõrguselt allakukkumist
võimaldav laste mänguatraktsioon. Remondiootel seisid
mitmed lasteaia rühmaruumid
ja jaanituleplatsi tantsupõrand.
Vahetamist vajasid linnavalitsuse hoone purunenud aknaklaas, tuleohutusnõuetele mittevastav välisukse lukustussüsteem ja kabinettide valgustus.
Tuli leida võimalusi Saue
Gümnaasiumi ruumiprobleemide lahendamiseks, alustada ujula remonttöödega,
gümnaasiumi klassiruumide
ventilatsiooni väljaehitamise
teise etapiga ja noortekeskuse
mittetoimiva ventilatsioonisüsteemi probleemide lahendamisega, üle vaadata Kütise tänav
4 hoone sademeid mittepidav
katusekonstruktsioon jne, jne…

Mis on igapäevaste jooksvate tööde lahendamisele
lisaks tehtud?
Remonditud on lasteaia Muumipere rühmaruumid - maga-

mis- ja mängutuba, riietus- ja
pesuruum - paigaldatud uus
valgustus ja tuletõkkeuks.
Remonditud on gümnaasiumi
ujula laste- ja ujumisbassein
ning vahetatud meeste duširuumi roostes uks. Tellitud on
projekt gümnaasiumi kahe klassiruumi väljaehitamiseks, koostatud ruumide ehitamise hanke
läbiviimiseks vajalikud dokumendid ning korraldatud hange
soodsaima pakkuja leidmiseks.
Likvideeritud on külakiige katkine konstruktsioon, teostatud
tantsupõranda ja mänguväljaku
atraktsiooni remont.
Pooleli on gümnaasiumi
klassiruumide ventilatsiooni
ehituse teine etapp ja täiendavate klassiruumide ehitamine.
On otsitud ja leitud lahendusi noortekeskuse ventilatsioonisüsteemi toimimise tagamiseks ning võetud hinnapakkumisi erinevate remonttööde
teostamiseks ja linnavalitsuse
kabinettide valgustusprobleemide lahendamiseks. Teostatud on linnavalitsuse ühe
kabineti remont, purunenud
aknaklaasi ja välisukse lukus-

tussüsteemi vahetus. Koostatud on 2013. aasta eelarve
projekt.
Lõpetamisel on noortekeskusest, lasteaiast, linnavalitsusest ja koolihaldusasutusest
ületulnud lepingute ümbervormistamine. Käsil on uute ujula
eeskirjade väljatöötamine ning
paljude tehniliste süsteemide
ja tehnika kulumisest tulenevate probleemide lahendamised. Ootamas on elektriostu
hanke korraldamine, kohtumine kõigi halduskogu liikmetega ja kindlasti palju muid
ettenägematuid asju.

Linnavarahalduse halduskogu tuleb kokku
Puhkuste lõppemine annab
võimaluse kõikide allasutuste
juhtide ning linnavolikogu ja
linnavalitsuse esindajate - s.t
halduskogu - kokku kutsumiseks. Juunikuisel volikogu
istungil valiti halduskogusse
ka volikogu esindaja.
Halduskogu on nõuandev
organ ning selle liikmed on
lisaks volikogu liikmele kõigi
hallatavate asutuste juhid ja

linnavalitsuse esindaja. Selline
halduskogu koosseis annab võimaluse nõustada ja analüüsida
situatsioone erinevatest lähtekohtadest nähtuna. Halduskogu
liikmete seas on elukogenud
ja noori inimesi. Mõlemad on
vajalikud. Öeldakse, et noored silmad näevad terasemalt,
vanad sügavamalt.
Loodan, et iga halduskogu
liige saab ja tahab nõuga
abiks olla ning oma soovide ja
ettepanekute osas sõna sekka
öelda, et enam kasu kui millelegi vastuolemine, toob argumenteeritud põhjenduste ja
ettepanekute tegemine ning et
koostöös keskendume sellele,
mida suudame paremini.
Tänan linnavarahalduse kollektiivi, kelle tööd ja tegemised
on leidnud vähest kajastamist.
Siin töötavad suurepärased ja
meeldivad inimesed, mispärast
ei näe ma põhjust ega kasu
upitada ühtesid ja rääkimata
jätmisega pisendada teisi.
Juhatajana püüan aidata nõu
ja jõuga ning teha koostööd nii
linnavarahalduse meeskonna
kui halduskogu liikmetega.

Läheneb fotokonkursi

„Linnas on ilu ja
linnas on elu - suvi“
tähtaeg
Saue Linnavalitsus kuulutas
välja fotokonkursside sarja
„Linnas on ilu ja linnas on
elu“, et püüda pildile see
saladuslik ja imeline, lõbus ja

Vasakult: Linnapea Henn Põlluaas, Helle Volber, maavanem Ülle Rajasalu, Maido Volber ning keskkonna ja
halduse peaspetsialist Inger Urva. Foto: Sirje Piirsoo

Harjumaa kauneim kodu on
Saue linnas

K

Konkursi tähtajad
◊ „Linnas on ilu ja linnas on elu – suvi“				
22. september 2012
◊ „Linnas on ilu ja linnas on elu – sügis“				
21. detsember 2012
◊ „Linnas on ilu ja linnas on elu – talv“				
20. märts 2013

Sirje Piirsoo
odukaunistamise Harjumaa Kogu tunnistas
„Eesti kaunis kodu
2012“ konkursil kõige
kaunimaks eramuks perekond
Volberi kodu Sauel. Nende
eramu Viigimarja tänaval võitis ka 2011. aasta kauni kodu
konkursi Saue linnas.

lustlik või väärikas ja väljapeetud miski, mis on täis elu ja
mis annab põhjuse Saue linna
kohta rõõmsalt hüüda või hardunult õhata „Kui ilus!“.

Tänavusele Harju maakondlikule konkursile esitas
14 omavalitsust kokku 31
objekti, neist 16 eramut või
korterelamut, üheksa maakodu
ja kuus ühiskondlikku hoonet
või ettevõtet.
Eramute ja korruselamute
hulgast tunnistati võitjaks

Helle ja Maido Volberi kodu
Saue linnas.
Perekond Volber pälvis
Eesti Vabariigi presidendi tunnustuse Haapsalus 19. augusti
vastuvõtul. Harju maavanem
Ülle Rajasalu tunnustas Harjumaa kauneid kodusid 30.
augustil Kiilis.

◊ „Linnas on ilu ja linnas on elu – kevad“			
1. mai 2013

Konkursi tingimused leiate linna kodulehelt www.saue.ee
uudiste alt. Lisainfo telefonil 6790175, Sirje Piirsoo.
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Esimene ettevõtjate
ümarlaud oli asjalik
Sirje Piirsoo

Uue tehase ehitus Sauel on jõudnud järku, kus „karp“ on valmis. Kaugel ees paistvast uksest siseneb tsehhi
tooraine, valmistoodang väljub hoone teisest otsast. Foto: Sirje Piirsoo

Vaasan Grupp loob
Sauele uusi töökohti
Vaasan Grupp

V

aasan Grupp ehitab
Sauele uut külmutatud pagaritoodete
tehast.
Uus tehas on osa äristrateegiast, mille kohaselt tugevdab
Vaasan Grupp oma turupositsiooni Põhjamaades, et tulevikus tootevalikut laiendada
ja aktiviseerida külmutatud
pagaritoodete müügivaldkonda
ka Baltimaades.
Uus kaasaegne tehas loob
Sauele uusi töökohti ja planeeritud võimsuse saavutamisel hakkab tehases tööle üle
100 inimese. Töötajate värbamine ja koolitamine algab
septembris. Tootma hakatakse
laia valikut kõrge kvaliteediga
külmutatud pagaritoodetest.
Tootmine algab uues tehases 2013. aasta alguses ja
mahud kasvavad järk-järgult

kuni 2014. aasta alguseni,
mil tehas saavutab plaanitud
võimsuse.
Vaasan Grupp on tuntud
Põhja-Euroopa pagaritööstusettevõte, mis tegutseb Põhjamaades ja Baltimaades ning
mille koduturud hõlmavad
nüüdseks Soomet, Rootsit,
Norrat, Taanit, Eestit, Lätit
ja Leedut. Äritegevus toimub
kolmes valdkonnas: värsked
pagaritooted, külmutatud
pagaritooted ja näkileivad.
Vaasan Grupi peakontor asub
Soomes.
Vaasan külmutatud pagaritoodete ärivaldkond pakub
oma jaemüüjatest ja toitlustusasutustest klientidele parimaid
lahendusi ning aitab neil kasvada ja oma äri arendada. Vaasan Grupi tugev kohalik organisatsioon teeb klientidega tihe-

dat koostööd, pakkudes neile
laia külmutatud pagaritoodete
valikut ja teenuseid, mis põhinevad klientide vajadustel.
Vaasan Grupp on juhtiv
rahvusvaheline pagaritööstuse
kontsern ning üks Pôhjamaade
ja Balti regiooni olulisi toiduainetetööstusi. Vaasan Grupp on
suurim õhukeste näkileibade
ning suuruselt teine näkileibade tootja maailmas ning
Põhjamaade juhtiv külmutatud
pagaritoodete valmistaja.
Grupi käive oli 2011. aastal
ligikaudu 408 miljonit eurot
ning kontsern annab tööd
Soomes, Eestis, Lätis, Leedus,
Rootsis, Norras ja Taanis kokku
2730 inimesele. Külmutatud
pagaritoodete valdkonnas töötab 400 inimest. Eestis tegutseb Vaasan Grupi perre kuuluv
250-aastane AS Leibur.

VAASAN Baltic AS
pakub tööd
- LIINIOPERAATORITELE;
- TAIGNAVALMISTAJATELE;
- PAGARITELE;
- PAKKIJATELE.

Tööülesanded:
- taigna ja pagaritoodete valmistamine tootmisliinidel vastavalt toomisplaanile ja ettenähtud
protseduuridele;
- liini seadmete ümberseadistamine ja puhastamine;
- regulaarsete tootmisraportite täitmine;
- toodete kvaliteedi tagamine protsessi käigus ja hügieenireeglite ning puhastusprogrammide järgimine.
Kandideerimise eeldusteks on:
- töökogemus tootmises või suurköögis (kasuks tuleb töökogemus toiduainete- või pagaritööstuses);
- rutiinitaluvus, süstemaatiline ja korrektne suhtumine töösse;
- soov õppida ja areneda meeskonnas;
- täpsus ja orienteeritus kvaliteedile.
Pakume:
- motiveerivat palka;
- meeldivat töökeskkonda vastvalminud tootmisüksuses;
- väljaôpet kohapeal ja vajadusel ka kontserni ettevôtetes Soomes vôi Rootsis.
- vahetustega tööd.
Kontakt:
Tel 5251778, e-mail karin.kelder@vaasan.com
Asukoht: Kungla 2, Saue (alates november 2012)
Koduleht: http://www.vaasan.com

Linnavalitsus kutsus koostöös volikogu arengukomisjoniga linna ettevõtjad 6.
septembri pärastlõunaks
Saue mõisa, et rääkida
koostöövõimalustest, et
arutleda, milline võiks välja
näha linna keskus ja arutada maamaksu küsimust.
Ümarlaua avas linnapea
Henn Põlluaas, kes tutvustas päevakorda ja rõhutas,
et linnavalitsus ja ettevõtjad
töötavad ning jagavad sama
ruumi, mistõttu omavaheliste kontaktide vahetamine ja tegevuste kooskõlastamine on väga oluline.
Samuti sisuline läbikäimine
ja seaduste piires Saue
ettevõtjate eelistamine linnale teenuse pakkujana.
Linnapea tõdes, et kontaktid ettevõtjatega on aastate
jooksul vähemaks jäänud, ja
rõhutas, et praegune koalitsioon kavatseb olukorda
parandada.
Ta rääkis visiidist Rootsi
sõpruslinna Sollentunasse
ja sealsete ettevõtjate
huvist Saue linnas koostööpartnereid leida, kutsudes
firmasid materjale kokku
panema, et linnavalitsus
need Rootsi edastaks. Võimalik on, et peagi külastab
Sauet Sollentuna ettevõtjate delegatsioon.
Linn on huvitatud kahepoolsest kasulikust koostööst1 ettevõtetega ja koostöövorme on palju. Üks
selline on just kontaktide
vahetamine Saue sõpruslinnade ja ettevõtjate vahel.
Diskussiooni, millistes
valdkondades ja kuidas
võiks linn ja ettevõtjad
koostööd teha, juhtis abilinnapea Jüri Tümanok.
Valdkondi on palju, esimesel ümarlaual käsitleti koostööd noortekeskuse ja gümnaasiumiga ning linna 20.
sünnipäeva korraldamist.
Noortekeskuse juhataja
Kristi Kruus kutsus ettevõtjaid töömalevalastele tegevust pakkuma. Ta ütles, et
piirangud ei luba noortel
kõike teha, kuid lisas, et
igas firmas leidub midagi,
millega malevlased abiks
saavad olla. Töökogemus
Saue ettevõttes on kindlasti oluline ja kasulik
mõlemale poolele: needsamad noored on kooli
lõpetamas, ametit valimas
ja tööelu alustamas.

Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets saatis ettepaneku, et gümnasistid,
kes süvendatult ettevõtlust
ja tootearendust õpivad,
võiksid käia linna ettevõtetega tutvumas, et paremini
siduda õpitavat ja elu. Kui
noor lõpetab kooli ja eriala
omandanuna firma asutab,
on see väikeettevõte ning
kasu on suur, kui ta on näinud, kuidas väikeettevõte
tegutseb, milline on ühe või
teise töötaja roll.
Arutledes linna 20. sünnipäeva üle, mida tähistame
tuleva aasta augusti lõpus,
pakkus Ants Torim Saue
ettevõtete liidust välja, et
moodustada tuleb töögrupp,
kes pidupäeva korraldamisega tegeleb. Ettevõtjad
ei olnud vastu, et sündmuse mitmekesistamiseks
ja väärtustamiseks võiks
firmad korraldada lahtiste
uste päeva või toodangut
tutvustada.
Saue on linn, kuid keskus kui selline puudub.
Ala, mis jääb Tule ja Pärnasalu tänava ristmiku
piirkonda ning kus tegutseb täna palju ettevõtteid,
võiks olla potentsiaalne
keskus moodsa liigendatud
arhitektuuri ning korterelamutega, mille esimesel korrusel on bürood, kauplused
ja kohvikud.
Jõuti kokkuleppele, et
linn võtab visioonikandja
rolli, veab detailplaneeringu teostamist ja investorite leidmist. Et visioonist
reaalsus saaks, peavad
lahendused olema piirkonna
ettevõtjatele majanduslikult
mõistlikud. Selleks tuleb
teha tihedat koostööd.
Asjalik diskussioon tekkis
maamaksu küsimuses, mille
sisu ja tagamaid tutvustas
Henn Põlluaas. Elamumaa
kuni 1500 m 2 ulatuses
vabastatakse maamaksust,
kuid linn vajab vahendeid,
et taastada tänavaid, tagada
heakord ja lahendada muid
linna arenguprobleeme.
Ettevõtjad mõistsid vajadust viia maamaksu määr
ümbritsevate omavalitsustega samale tasemele,
kuid nende ettepanek oli,
et maksu ettevõtetele võiks
tõsta järk-järgult. Volikogu
esimees Valdist Toomast
lubas, et ettepanek võetakse kaalumisele.

Haridus
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Muusikakool: otsige pakitud pillid välja
Sirje Piirsoo

S

aue Muusikakooli aktuse
musitseerisid avatuks
õpetajad Tanel Liiberg
ja Jaak Lutsoja, õpilasi
tervitas linnapea Henn Põlluaas,
möödunud suvest ja eesootavast
kõneles direktor Kristiina Liivik.
Henn Põlluaas ütles, et muusikakooli aktus on selle poolest
eriline, et kõik, kes saalis on, on
kooli ja pilli ise valinud. Ta lisas,
et muusika on nagu keel, mida
osad oskavad ja teised mitte,
ning kinnitas, et muusikakool
võib õppeaastat lootusrikkalt
alustada, kuna kooli ruumiprobleemid on lahenemas.

Suvi oli muusikat täis
Kristiina Liiviku sõnul nägid
kõik saalisolnud õpilased ja
õpetajad puhanud välja ning
valmis taas muusikast osa
saama. Paljudele neist oli
muusika hea kaaslane ka suvel.
Toimus noorte jazzimprovisatsiooni festival Visioon ning
loomingu- ja improvisatsioonipäevad. Õpilased osalesid
maakondlikes ühendorkestrites
ja õpitubades, poistekoor

individuaaltunde. Hea võimalus enda unistused täide viia!

Kes on muusikakooli uued
staarid?

Tänavu alustas muusikakoolis õpinguid 18 last. Foto: Sirje Piirsoo

festivalil Roomas. Õpetajad
täiendasid end erialakoolitustel
ja tunnustatud interpreetide
meistriklassides.

Sügis tuleb põnev
Direktor lubas, et uuel õppeaastal ootab kõiki ees palju uut ja
põnevat ning tutvustas esmalt
uut õpetajat. Sandra Kallmann
õpetab solfedžot ja muusikalugu.
Jätkub traditsiooniline kont-

sertide sari „Saue Kontserdisügis“, mille avalöök on juba 18.
septembril. Külla tuleb Saku
muusikakool ja aasta lõpetab
temaatiline kontsert, kus tulevad
ettekandele hitid tuntud muusikalidest. Jaanuaris tähistab Saue
poistekoor 15. sünnipäeva.

Otsige pakitud pillid taas välja
Muusikakool ootab sel sügisel
kõiki lastevanemaid, vilist-

lasi ja linnaelanikke osalema
Saue linna amatöörorkestris,
mida hakkab dirigeerima
Sirli Illak. Proovid on pühapäeviti. Esimene kogunemine
leiab aset pühapäeval, 16.
septembril, kell 13 muusikakooli stuudios. Kel pill
on olemas, võtke kaasa, kel
mitte, tulge kohale ja leiame
lahenduse. Kes soovib, võib
aga võtta orkestripillide

Huvikeskuse ringide laadale tuldi
koos peredega
Virve Laan
Huvikeskuse huvitegevuse juht
Saue Huvikeskuse infopäevringilaat laste ja noorte vaba
aja veetmise võimalustest Saue
linnas toimus 30. augustil kooli
saalis ja võimlas. Sobivaid huvialasid valima tulid pered terves
koosseisus, maja oli rahvast täis.
Infopäeva juhatas sisse
showgrupi Vikerkaar esinemine.

Saue Huvikeskus oli esindatud
kunsti-, tantsu- ja spordiringidega. Kunstistuudio õpetajad
pakkusid lastele tegevust ning
kõigil soovijail oli võimalus voolida ja värvida.
Sellest sügisest alustab taas
käsitööring uuenenud kava ja
uue juhendaja Anneli Luppiga,
kes tutvustas, kuidas hakkavad
valmima toredad helkur- ja kaisuloomad, mida huvitavat saab

teha pitside ja paeltega ning
kuidas litreid ja helmeid kasutada. Esindatud oli ka poiste
puutöö. Kunsti- ja meisterdamishuvilisi on Sauel rohkesti
ning tegevustes osaleti õhinaga.
Uuel õppeaastal toimuvaid
huviringe tutvustasid ka lasteaed
Midrimaa ja gümnaasium. Võimla
oli täis sporti: oma esinduse olid
välja pannud linnas laste ja noortega tegelevad spordiklubid.

Võimlatäis rahvast jälgis taekwondo treeninggrupi esitlust põnevusega. Foto: Sirje Piirsoo

Taekwondo treeninggrupp tegi
toreda, emotsioone pakkuva esitluse. Lastevanemate tähelepanu
tõmbasid kergejõustiku õpilaste
kõrgus- ja teivashüpped. Saue
jalgpalliklubi demonstreeris
koordinatsiooni, kiirust ja oskust
palliga liikuda. Karateklubi
Kimura Shukokai tutvustas ala
põhjalikult nii õpilaste kui täiskasvanute esituses. Huvilised
said ka malet mängida.
Lisaks demonstratsioonesinemistele olid ringilaadal väljas
veel Saue tenniseklubi, vibuklubi
Sagittarius, huvikeskuse ÜKE
ja malering, Saue spordiklubi,
Keila SwimClub Saue filiaal ja
Keila korvpallikooli Saue filiaal.
Suur tänu kõigile treeneritele ja
spordihuvilistele, kes tõestasid,
et Saue on sportlik linn.
Huvi vaba aega sisukalt ja
sportlikult veeta oli suur ning
osa ringe ja treeninggruppe
täitusid juba esimese tunni
jooksul. Infopäeva korraldas
Saue Huvikeskus.
Info ja registreerimine huviringidesse telefonil 6595009,
e-posti aadress huvikeskus@
saue.ee, kodulehekülg huvikeskus.saue.ee.

Aktuse viimases osas astusid
lavale muusikakooli uued staarid, 18 esimese klassi õpilast,
kes kingituseks õpilaspäeviku
said, et kõik vajalik ühes kohas
kirjas oleks. Siin nad on, valitud
pill ja õpetaja sulgudes: Sten
Erich Melsas ja Joosep Lepik
(kitarr, Iljo Toming), Elin Pukk
(klaver, Marina Jurtšenko),
Melani Telliskivi (klaver, Terje
Mäss), Helene Vainumets (kannel, Pille Karras), Emma Victoria
Kustov (kitarr, Georg Merioja),
Mario Palumets ja Oscar Parbo
(basskitarr, Tanel Liiberg), Marko
Birk (kitarr, Georg Merioja), Daniil
Emilian Zakurakin ja Rebecca Brigitta Silva (klaver, Elina Seegel),
Marya-Alice Mändmaa, Mait Pihotalo, Eliise Kiisler ja Iris Pinsel
(viiul, Juta Ross), Merilin Pruul
(flööt, Jüri Hargel), Martin Mikk
Kõiv (klaver, Gerli Kirikal) ning
Karel Kruusement (klarnet, Andreas Aben).

Saue lasteaed
Midrimaa 50
5. oktoobril 2012 tähistab
Saue lasteaed Midrimaa 50.
juubelit.
Sünnipäevaga seotud
ettevõtmisi jagub tervesse
nädalasse. Toimuvad kontserdid ja aktused lastele.
Lapsevanemad saavad tutvuda lasteaiaga, osaleda
laste õppetegevustes ja
maitsta lasteaia lõunasööki
(eelregistreerimine rühmas). Sünnipäevanädala
lõpus on kõigile praegustele
ja endistele töötajatele ning
külalistele pidulik aktus
Saue Noortekeskuses.
Tähelepanu kõik Midrimaa
endised ja praegused töötajad!
Olete oodatud Midrimaa 50.
aasta juubeliaktusele Saue
Noortekeskuses 5. oktoobril
kell 17.
Alates kella 15-st saab
tutvuda lasteaiaga, vaadata kroonikaraamatuid,
meenutada lasteaia algusaastaid ja ühiseid toredaid
ettevõtmisi.
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Saue kauneim koduaed
on selgunud

2012. aastal maakodude hulgast kauneimaks tunnistatud Sadevälja talu
perenaine Jana (paremal) räägib sauelastele talu renoveerimise ja aia rajamise lugu. Foto: Inger Urva

Õppereis andis mõtteid ja
ideid koduaia kujundamiseks
Armand Nagel

Lihtsad geomeetrilised jooned, püsiku- ja okaspuude peenar maja ja kõnniteed raamistamas – lihtsuses
peitubki tihtipeale võlu

Sirje Piirsoo

R

ingkäik Saue kaunitesse koduaedadesse
oli küll juba varasuvel,
kuid nüüdseks on žürii
otsuse langetanud ja linnavalitsus korraldusega kinnitanud,
kes on konkursi „Kaunis kodu
2012“ võitja Saue linnas.
Žürii kuulutas ühehäälselt
võitjaks Maie ja Villu Matsiseltsi koduaia Kivipõllu tänav
20. Teisele kohale tuli Tiiu
Ollmanni koduaed Kauguse
tänav 2. Kolmandat kohta
jagasid Tiia ja Garri Kriegeri
koduaed Istiku tänav 9 ning
Eike ja Mati Simmeri koduaed
Nõmmiku tänav 9.
Linnavalitsus autasustab
võitjaid tänukirja ja messingplaaniga, mille linnapea
sügisesel pidulikul vastuvõtul
üle annab.
Artiklit ilmestavad fotod
Maie ja Villu Matsiseltsi koduaiast. Teiste kaunite aedadega
kohtute Saue Sõna järgmistes
numbrites.

Hoolimata krundi väiksusest, on üks aianurkadest köögivilja päralt.
Fotod: Sirje Piirsoo

Maitsekas istumisnurk on leidnud koha tagaaia privaatsuses

Saue linnas on heakorra ja keskkonnateadlikkuse tõstmisega
tegeletud juba aastaid. Igal suvel
korraldab keskkonna ja halduse
peaspetsialist Inger Urva jalutuskäigu linna kaunitesse aedadesse
ning keskkonnaalase õppereisi.
Tänavune keskkonnaalane
õppereis Järva- ja Harjumaal
toimus augustikuu teisel neljapäeval. Külastasime Roogoja,
Sadevälja ja Raba talu, Mäepere
jäätmejaama ja Haide aiandit.
Huvi selliste sõitude vastu näitab, et enne ärasõitu ei tarvitse
üle kontrollida nimekirja: kõik
kohad bussis on hõivatud.
Roogoja talus Kosel on Aili ja
Uno Kivistik aiapidajaid aastaid
paelunud ilusates värvitoonides
maailmaga. Aias on elulõngu
350 sorti, millest 150 nende
endi aretatud. Uskumatu, kui
pole oma silmaga näinud ja
mööda elulõngadega ääristatud
alleed aeda sisenenud. Nägime,
et elulõng ei pea ilmtingimata
maja seina ääres kasvama, nagu
harjutud. Muruplatsidele istutatud elulõngade toestused olid
erinevad, alates postidest, millega saab reguleerida taime kõrgust ja lõpetades auväravatega.
Taime asukoha valikul tuleb
arvestada, mida üks või teine
vajab. Kes armastab varju, kes
kasvab mööda maad. Olgu öeldud, et Roogoja talus on peale
elulõngade ja muude lillede ka
150 sorti viinamarju.
Sadevälja talu pere võttis
meid vastu nagu oodatud kalleid külalisi sõbraliku tervituse
ja naeratusega. Et oli kätte
jõudnud lõuna, istus, kes kuhu
sai, või kuulas seistes pereproua Jana juttu, nosides kaasavõetud võileiba ja rüübates
kõrvale lahkete vastuvõtjate
pakutud kohvi või teed.
Saime teada, kuidas pere
2007. aastal hakkas renoveerima 100 aastat vana lagu-

nema kippuvat maja ja korrastama räämas aeda. Tubli töö ja
vaevaga on nad imeilusa kodu
kujundanud. Aastatega tehtud
töö on leidnud väärilise tunnustuse: Sadevälja talu tunnistati
tänavu Harjumaa kauneimaks
maakoduks. Aed on täis kauneid lilli, jões õitsevad vesiroosid. Jõeäärsest saunast saab
hüpata karastavasse vette, üle
nägusa kivisilla pääseb teisel
kaldal olevasse grillkotta.
Terje Luige Raba talu Raplamaal rõõmustas lillede rohkusega. Neid jätkus kõikjale – korvidesse, peenardesse, kuivjõe ja
oja kaldale. Silma torkas maakivide küllus ja nende oskuslik
ärakasutamine aia kujundamisel.
Et Terje moto on: „Kus jõge
pole, tuleb see süvendada“,
kaevas ta kraavi, kattis selle
kaldad väikeste maakividega,
rajades nõnda kuivjõe, mida
ääristavad kõikvõimalikud lilled. Eriti palju oli õitsvaid liiliaid. Imekauneid roose jätkus
kõikjale, nii muru sisse kui oja
kaldale. Kui Roogoja talus oli
maailma rikkalikum elulõngade
kollektsioon, siis Terje uhkustas
pikima, neljameetrise taimega.
Reis jätkus Mäepere jäätmejaama külastusega Rapla vallas
Ülejõel. Jaam töötab 2003.
aastast ja teenindab kuut omavalitsust. Sorteeritud jäätmed
võetakse vastu tasuta, sorteerimata jäätmete äraandmisel
tuleb maksta.
Oma aia kujundamiseks uusi
mõtteid ja ideid andnud õppereis lõppes Kaereperes Haida
puukoolis. Tuli välja, et siit sai
alguse kuivjõe idee, mida rakendas Terje Luik oma talus. Puukool pakkus müügiks erinevaid
istikuid, sealhulgas imeilusaid
kaktusi, mida oli lausa 400
sorti. Tänusõnad kauni ürituse
korraldajatele, Inger Urvale ja
giidile, ning loomulikult Saue
Linnavalitsusele.

Noorsootöö
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Mobiilne noorsootöö Sauel
Jan Pillav
Noortekeskuse noortejuht

K

ui lähemalt rääkida
mobiilsest noorsootööst (MoNo) Sauel,
oleks õige alustada
definitsioonist. MoNo kontseptsioon on sotsiaalpedagoogiline lähenemine, mille juured on Ameerikas ja Hollandis
ning mis on välja töötatud
Tübingeni Ülikoolis Saksamaal
1970. aastate alguses.
MoNo kontseptsioon on
noorte eludele keskenduv
avatud noorsoo- ja sotsiaaltööd sisaldav lähenemine. See
sisaldab noorteni jõudmist, aga
ka grupinõustamist sotsiaalruumist lähtudes. Mobiilse noorsootöö eesmärk on parendada
noorte elu ja soodustada arengut, aidates noortel püstitada

eesmärke ning kasutada nende
saavutamiseks noores endas
peituvaid ressursse.
Üpris keeruline sõnastus?
Lahti seletades on tegu noorsootööga, mis toimub väljaspool noortekeskust noortele
endale sobivast keskkonnas.
Selleks võib olla linnatänav,
internet, noorte kogunemiskohad jne. Mobiilset noorsootööd
käisid Saue noortekeskusest
õppimas Jan Pillav ja Kristi
Kruus. Osaleti ligi 80 tunni
pikkusel koolitusel, mis hõlmas kõike MoNo-ga seonduvat. Kuidas noortega kontakti
luua ja kuidas end ohtude eest
kaitsta - seda nii internetis kui
reaalses keskkonnas.
Mobiilsed noorsootöötajad

Jan ja Kristi lõid kaasa erinevates tegevustes koostöös
Artlandiga, mis on Tallinnas
Rotermanni kvartalis tänavakunstiga tegelev grupp, osalesid noortekeskuse erinevates
laagrites, töötasid aktiivselt nii
Saue tänavatel kui internetis.
Saue linnapildis liikusid nad
ringi rohekate MoNo helkurvestidega ja suhtlesid erinevate noortega.
Projekt on tänaseks kestnud
juba aasta ja Saue noortekeskus kavatseb ka edaspidi selles
kaasa lüüa. MoNo on väga hea
meetod jõudmaks noorteni,
kes ei pruugi noortekeskusesse
jõuda, kuid kelle arvamused
on meile tähtsad ning kes on
noorsootöö oluline osa.

Noortekeskus
on avatud ka pühapäeval
Sirje Piirsoo
Saue Noortekeskus alustas
pärast suvepuhkust uut hooaega
augustikuu viimasel päeval ning
tutvustas, mida keskus pakub ja
millega seal tegeleda saab.
Uudsena on noortekeskus
tänavu avatud ka pühapäeval kella viiest kuni kümneni
õhtul, kusjuures argipäevade
vanusepiirang ei kehti. Reedeti
pakub projekt „Tugev pere,
tugev kogukond” noortele lastega kodus olevatele sauelastele võimalust enesearenguks
ja teistega suhtlemiseks.
Ringide laadal said huvilised end kirja panna aeroobika-,
kokanduse-, pääste-, kunsti
ning õmblus- ja käsitööringi,
trummi- ja tüdrukuteklubisse
ning showtantsu. Huvi oli suur
ja paljud ringid täitusid koheselt
(vt ringide tabelit).

Mobiilsed noorsootöötajad Kristi ja Jan.

Saue Noortekeskuse huviringid 2012-2013
AEROOBIKA
Esmaspäeviti
kell 14:00 7-9-aastased
kell 16:00 10-12-aastased
5 eurot/kuus KRISTI KRUUS,
53911611, noortekeskus@saue.ee
Kohad on täis!
KOKANDUSRING
Reedeti
kell 18:00 12-13-aastased
10 eurot/kuus LIIS ENSON,
55504841, noortekeskus@saue.ee
Kohad on täis!

Juhendaja Astrid Michelson tutvustab, millega õmblus- ja käsitööringis
tegeleda saab. Tähelepanu, ringis on veel vabu kohti. Foto: Sirje Piirsoo

Milline võitluskunst on
taekwondo, demonstreerisid
Saue taekwondo grupi õpilased
eesotsas treener Badriga. Oma
plaane tutvustas mängukool.

Õues oli järjekord atraktsioonile skyjump. Esines JJ-Street
ja kohalik räppar HJM. Õhtu
lõpetas kontserdiga Chalice.

KOKAKLUBI
Teisipäeviti
kell 14:00 7-10- aastased
Neljapäeviti
kell 18:00 11-13-aastased
Pühapäeviti
kell 16:00 13-16-aastased
10 eurot/kuus
KARL KUUSIKU,
56660273, noortekeskus@saue.ee
Kohad on täis!
KUNSTIRING
Kolmapäeviti
kell 15:00 7-9-aastased
kell 17:00 10-13-aastased
8 eurot/kuus MONIKA LIIV,
5043382, noortekeskus@saue.ee
Kohad on täis!

PÄÄSTERING
Kolmapäeviti kell 15:00
TASUTA! ÜLLAR PÕLD,
51939322, noortekeskus@saue.ee
Kohad on täis!
SHOWTANTS
Laupäeviti kell 12:00
10 eurot/kuus
TIINA-RIIN UULMA,
58164128, noortekeskus@saue.ee
Kohad on täis!
TRUMMIKLUBI
Teisipäeviti kell 18:00
7 eurot/kuus
JAN PILLAV,
55506810, noortekeskus@saue.ee
Veel on vabu kohti!
TÜDRUKUTE KLUBI
Teisipäeviti kell 16:00
5 eurot/kuus
ANNA-CHRISTI-KARITA
ARUKSAAR, 53052999,
noortekeskus@saue.ee
Kohad on täis!
ÕMBLUS- JA KÄSITÖÖRING
Esmaspäeviti kell 15:00
5 eurot/kuus ASTRID MIHELSON,
53412812, noortekeskus@saue.ee
Veel on vabu kohti!

Noortekeskus käis külas Arena Satellitenil
Kristi Kruus
noortekeskuse juhataja
Augustikuu lõpus oli noortekeskuse noortejuhtidel ja kahel
noorel suurepärane võimalus
külastada meie sõpruslinna Sollentuna noortekeskust Rootsis.
Külastuse peaeesmärk oli
endast märku anda ja panna
alus edasisele koostööle.
Näiteks on järgmisel suvel
plaanis korraldada rahvusvaheline noortevahetus Sauel,

kus osaleksid lisaks Saue ja
Sollentuna noortele ka teiste
sõpruslinnade noored.
Arena Satelliten on suur,
uus ja uhke ehitis, kus jagub
ruumi nii noortekeskuse, suure
spordisaali kui ka kohviku
jaoks. Noortekeskuse osa on
hubaselt sopiline, kujundatud
vanade restaureeritud mööblitükkidega ja on suunatud
erinevatele tegevustele. Suur
rõhk on muusikal ja näitekunstil. Selle tarbeks on majas

mitu stuudiot ja suur lavaruum
väga võimsa heli- ja valguspargiga. Lisaks toimetavad noortekeskuses erinevad huviringid,
nagu näitlemine ja kunst.
Arena külastamiseks peab
noorel olema kliendikaart, mille
aastamaks on 50 Rootsi krooni
(6,3 eurot) ja ringis osalemiseks tuleb tasuda aastamaks
200 Rootsi krooni (25 eurot).
Lisaks huvitegevusele ja
noortega suhtlemisele ning
suunamisele tegeleb sealne

noortekeskus ka mitmete sotsiaalsete projektidega - näiteks töötute noorte ja erinevate probleemidega silmitsi
seisvate noorte naistega.
Kurb oli kuulda, et koostööd
ei tehta ei kohalike koolidega
ega ka samas majas tegutsevate spordiklubidega. Vastupidi
- spordisaali kasutamiseks on
järjekorrad kilomeetrised ja võimalus selleks peaaegu olematu.
Seda, mitu kooli Sollentunas
üldse on, ei osatud öeldagi.

Samuti puuduvad seal sellised
noortekeskused nagu meie
Eestis oleme harjunud, pigem
kujutavad need endast koolide
juures asuvaid pikapäevarühmi
kuni 16. eluaastani. Seetõttu
ongi Arena Satelliten seadnud
oma tegevustes vanusepiiriks
16 ja enam eluaastat.
Meie kollektiiv sai sõpruslinnast palju häid mõtteid,
näiteid, arengusuundi ja ideid.
Järgmisel korral kohtume sõpradega juba Sauel.
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Algas sarja
„Sauelane liikuma“ kuues hooaeg
Terje Toomingas
Huvikeskuse sporditegevuse juht

S

arja „Sauelane liikuma“ kuues hooaeg
algas õhtujooksuga 7.
septembril. Sauelane
on sportlik - jooksul osales
kokku 357 suuremat ja väiksemat linnaelanikku. Rõõm
oli näha, et sportimishuvi üha
suureneb.
Põhidistantsi eel toimusid
staadionil lastejooksud kuni
12-aastastele. Joosti kuues
erinevas vanusegrupis, distantsid jäid vahemikku 270-st
kuni 1080 meetrini.
Lapsed olid väga tublid
- aplausi väärisid 127 jooksusõpra! Iga osavõtja sai
mälestuseks Saue linna pastapliiatsi ja suu magusaks šokolaadist medaliga. Vanusegruppide kolm paremat pälvisid
Saue õhtujooksu medali.
Enne põhijooksu algust
pakkus jooksjatele positiivseid emotsioone Saue poiste-

SUUR TÄNU KÕIGILE
OSAVÕTJATELE! VÕITIS
TERVIS JA SPORT!

Aitäh abilinnapea Jüri Tümanokile, kes ei pidanud paljuks
meiega sportlik reedeõhtu
veeta. Tänusõnad: Saue Linnavalitsus, Saue Linnavarahaldus, Tantsugrupp Vikerkaar,
Saue Muusikakooli trummide
ansambel, Saue Poistekoor,
KT Sport Agentuur, OÜ Roadservice, Goodmark, G4S Eesti,
Saue Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetajad. Aitäh
abilistele, kes ürituse edukale
toimumisele kaasa aitasid:
Sirje Luberg, Lehte Kilp,
Angela Kuusk, Kristel Tamm,
Sirje Piirsoo, Elo Marika
Kongo, Elviira Alamaa, Riho
Joonase, Jaan Toomingas,
Rauno Neuhaus, Hendri Korju,
Kristiina Sekljutskaja, Iti-Lee
Neuhaus, Karmen Veerme.

Start on antud, õhtujooksu põhidistantsist võttis osa 230 sportlikku sauelast. Foto: Sirje Piirsoo

koor, kes esitas Elviira Alamaa
juhendamisel „Poisteklubi
laulu”. Õhtujooksu avas abilinnapea Jüri Tümanok, kes oli
tulnud 3,5 kilomeetri pikkusest distantsist osa võtma.
Põhijooksul püsis kuueliik-

„Nunnumeeter“ põhja – stardivad kuni kolmeaastased tüdrukud. Foto: Sirje Piirsoo

meline juhtgrupp koos üle kahe
kilomeetri, pärast mida tegid
otsustava käigu Erkki Aadli
ja Martin Sagaja. Õhtujooksu
võitis Erkki Aadli spordiklubist
Saue Tammed, aeg 12.12,4. Ta
edestas teisele kohale tulnud
Martin Sagajat üheksa sekundiga. Kolmanda koha saavutas
Andres Laineste ajaga 12.25,0.
Naistest oli parim Saue Tammede esindaja Susan Pihelgas
tulemusega 14.58,5. Teise
koha saavutas Marliis Odamus,
aeg 16.13,1 ja kolmanda Terje
Odamus, aeg 16.16,9 - mõlemad Saue Spordiklubist.
Koolimajas ootas jooksjaid
ees soe jook ja kontsert, mis pakkus elamuse kogu rahvale. Elo
Marika Kongo juhendamisel esines tantsugrupp Vikerkaar, sellele järgnes Saue Muusikakooli
trummide ansambli etteaste.
Ansamblit juhib Riho Joonase.
Ja oligi aeg kiiremaid jooksjaid
autasustada. Vanusegruppide
võitjad pälvisid karika, laste- ja

noorteklassis said ka teine ja
kolmas koht kaela õhtujooksu
medali. Palju õnne võitjatele!
Heameel oli näha, et perede
osalus võistlusel oli suur. Kogu
perega jooksust osa võtma tulnuid, kes olid eelregistreerinud, autasustati karikaga.
Suurima kollektiivi kategoorias läks esikoht Saue poistekoorile - osales 55 jooksjat. Teise
koha saavutas Naerupall 37
osalejaga. Kolmas koha võtsid
Saue Tammed. Parima kostüümi
auhind läks tiimile Naerupall,
kes olid riietunud sinistesse särkidesse. Õhtujooksu lõpuprotokolliga saab tutvuda huvikeskuse
kodulehel huvikeskus.saue.ee.
Sarja „Sauelane liikuma”
järgmine etapp toimub koostöös spordiklubiga Saue Tammed 13. oktoobril 2012 kell
12. Spordiala on orienteerumine, start antakse Saue Keskuse pargist. Tule kindlasti,
rada on jõukohane igale osavõtjale!

Saue Male-Kabeklubi esimene poolaasta oli tegus
Valjo Rattasep
Male-K abeklubi juhatuse
esimees
Eelmise aasta detsembris alanud ja tänavu veebruaris lõppenud Saue linna 2011. aasta
meistrivõistlused tavamales
olid pingelised ja tasavägised.
Meistritiitli võitis esmakordselt Raul Leeduks, kaotamata
ühtegi mängu.
Teise ja kolmanda koha
pärast käis tasavägine võistlus, mille tulemusena kogusid
Jüri Nõmmsalu ja Valjo Rattasep
võrdselt kolm punkti, kusjuures

kahepartiilises järelmatšis kiirmales oli võidukas Jüri Nõmmsalu.
Märtsis tuli Saue linna
2012. aasta meistrivõistlusel
kiirmales hea resultaadiga
6,5 punktiga seitsmest partiist esikohale Martin Velling,
teise koha kindlustas endale
Karel Uurits kuue punktiga ja
kolmanda pälvis Jüri Nõmmsalu
viie punktiga.
Ka meistrivõistlused kiirkabes toimusid märtsis. Võidutses absoluutse tulemusega
Urmas Väärtnõu, kes sai 10
punkti kümnest mängust,

tagades sellega Saue linna
kiirkabe tšempionitiitli. Teisele
kohale tuli Raul Leeduks kuue
ja kolmandale platseerus Riho
Kilp viie punktiga.
Tänavustel linna meistrivõistlustel välkmales aprillis kindlustas endale meistritiitli Martin
Velling 19 punktiga 21 partiist.
Teisele kohale tuli Karel Uurits
16 ja kolmanda koha saavutas
Raivo Viidu 12 punktiga.
Mais toimunud Saue
meistrivõistlustel males-kabes
summeeriti võistleja mõlemas
mängus saavutatud punktid.
Omapärase ja huvitava kahe-

võistluse võidu saavutas Raivo
Viidu, kes sai kaheksa punkti
10 partiist. Teine ja kolmas
koht läks jagamisele Jüri
Nõmmsalu ja Valjo Rattasepa
vahel, kes said võrdselt seitse
punkti, reglemendi kohaselt
kuulus viimasele teine koht.
Lisaks oma linnas asetleidnule võtsid Saue Male-Kabeklubi mängijad esimesel poolaastal aktiivselt osa ka klubivälistest üritustest, nagu Laagri,
Rapla, Võnnu Nipernaadi, Jüri,
Nõmme Paul Kerese tänava ja
Keila linna kiirmaleturniir ning
Leo Brashsinky, H. Kajaka ja

M. Kaljase ning Lembit Olli
mälestusturniir kiirmales. Neil
võistlustel osalesid Raivo Viidu,
Jüri Nõmmsalu, Uldis Feldmanis,
Karel Uurits ja Valjo Rattasep.
Mais Nõmmel toimunud
Eesti kolmandatel meistrivõistlusel males-kabes, mängiti
šveitsi süsteemis üheksa vooru
nii males kui kabes. Iga võidetud partii andis kaks punkti
ja võistleja mõlemas mängus
saavutatud punktid summeeriti. Meie klubi võistlejad Raivo
Viidu ja Valjo Rattasep said
vastavalt 20 ja 19 punkti ning
tulid 6.-9. ja 10.-11. kohale.

Sport ja haridus
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Sauelane tuli taekwondo
MM-il pronksile
Sirje Piirsoo

Harju Jalgpallikooli treenerid lõid finaalmängus Saue Jalgpalliklubile ühe värava ja tulid Saue linna meistriks.
Foto: Jano Järvelaid

Saue meister jalgpallis on Harju
Jalgpallikooli treenerite meeskond
Valdis Toomast
Saue Jalgpalliklubi juhatuse esimees

S

aue jalgpalliturniiril
osales tänavu neli võistkonda. Saue meistriks
tulid Harju Jalgpallikooli
Treenerid (HJK), teise koha
võitles välja Saue Jalgpalliklubi
(JK). Kolmandaks jäi Team Leegid ja neljandaks HJK Fänn.
Osalejate vähesuse tingis
arvatavasti valesti valitud
kuupäev: samal nädalavahetusel toimus mitu üle-eestilist
võistlust. Samas ka varem on
olnud kolm juhust, kui osavõtjaid sama vähe on.
Võistluste alagrupis mängisid
kõik meeskonnad kõigiga läbi,
mille tulemusel moodustusid
poolfinaalipaarid: Saue JK ja
HJK Fänn ning HJK Treenerid ja
Team Leegid. Finaali pääsesid
HJK Treenerid ja Saue JK.

AJALUGU
Esimesed kahed Saue linna
jalgpallivõistlused toimusid
aastatel 1996 ja 1997 linnavalitsuse ning kooli koostöös. Saue JK korraldamisel
olid võistlused tänavau 14.
korda. Keeruline oli võistlusi korraldada kuni aastani
2004, kui kunstmuruväljakut veel polnud, ja vahel sai
mängitud „veejalgpalligi“.
2005. aastal renoveeris linn
riigi toel kogu staadioni.

Turniiri finaal möödus võrdsete heitluses. Mõlemal poolel
oli vähe väravavõimalusi, kaitset
mängiti hoolikalt. Teisel poolajal

õnnestus HJK Treenerid võistkonna mängijal Stefan Kullal
lüüa Saue JK võrku iluvärav.
Seega võit ja Saue jalgpallimeistrivõistluste esikoht kuulus
HJK Treenerid meeskonnale.
Penalti löömise võistluse
võitis Saue JK, teine koht kuulus meeskonnale Team Leegid,
kolmas oli HJK Treenerid ja
neljas HJK Fänn.
Turniiri parim mängija oli
Erkki Liiv ja väravavaht Henri
Heinsalu. Turniiri kohtunikud olid
Kaspar Kotter ja Valdis Toomast.
Et turniiri eesmärk on
selgitada välja parim Saue
noorte, meeste ja ettevõtete
võistkondadest, on langenud
osavõtvate tiimide hulk, kuid
kasvanud just sauelaste võimalus end proovile panna.

Taekwondo maailmameistrivõistlused (MM), mis toimusid
23.-26. augustil Tallinnas, olid
eestlastele edukad: Eesti sportlased teenisid kaks hõbe- ja ühe
pronksmedali. MM-il võistles
üle 1000 sportlase 60 riigist.
Sparringu võistkondlikus
arvestuses veteranklassis
jättis Eesti meeskond koju
pronksmedali. Võistkonda
kuulusid Andres Jaakman,
Robert Trofimov, Igor Gavronski, Nikolai Kazantsev ja
sauelane Mihhail Samoilov.
Mihhail Samoilov elab
Sauel juba 12 aastat. Ta
on spordiga tegelenud kogu
elu - poks, kergejõustik -,
kuid taekwondo juurde jõudis alles aasta tagasi, kui

viis oma 11-aastase tütre
Sauel Badreddine Lamdaghri
Alaoui juurde trenni, ja selle
asemel, et last pingil istudes
oodata, otsustas hoopis koos
temaga treenima hakata.
Mihhail ütleb, et määravaks sai Badri kui treeneri
andekus, kuna ta suudab
laste ja täiskasvanute treeningut samaaegselt ja huvitavalt läbi viia, ning see, et
taekwondo on sport noortele.
Sellega tegeledes tunneb
värske pronksiomanik end
kordi oma vanusest nooremana. Tõsisemalt lisab
Mihhail, et tegelemine mis
iganes spordialaga annab
palju erinevaid positiivseid
emotsioone. Ja kui treenida
koos lastega, on tegu kasvatusprotsessiga mõlemale
poolele.

Sauelane Mihhail Samoilov (paremal) tuli taekwondo MM-il pronksile

Huvikeskuse ringides on veel vabu kohti
◊ Lauluklubi alustab uut
hooaega 28. septembril
kell 19.00 Saue koolimaja
saalis. Laulame koos vanu
laule ja õpime uusi. Ootame
lauluhuvilisi inimesi meiega
ühinema! Juhendaja Katrin
Järvlepp.

Ringid õpilastele
◊ Meisterdamine - meisterda
nutikalt! algklasside õpilastele neljapäeviti kell
12.15-15 Saue koolimajas
keraamika töötoas. Õpetaja
Evelin Voksepp. Õpime kasutama erinevaid materjale,
tehnikaid ja meisterdamise
võtteid (tutvume erinevate
trükkimisvõimalustega,
dekoreerime klaasi, pappi,
paberit; punume; valmistame paberimassi, õpime
dekupaažitehnikat). Õpime
loometöö nutikaid ja kesk-

konnasõbralikke lahendusi.
Valmistame endale, perele
ja sõpradele kingitusi.
◊ Skulptuur ja pisiplastika
esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 12.15-13.45 Saue
koolimajas keraamika töötoas. Õpetaja Anneli Lupp
Tutvume põhiliste modelleerimisvahendite, materjalide ja võtetega. Teeme
ümarplastikat ja reljeefi.
Modelleerime natuuri,
mälu ja fantaasia järgi.
Kombineerime looduslikke
ja tehismaterjale.
◊ Joonistamine ja maalimine
Saue koolimajas: teisipäeviti 15-16.30 ruumis
117 ja neljapäeviti kell
15-16.30 keraamika töötoas. Õpetaja Virve Laan.
Õpime joonistama erinevate
vahenditega, maalime akvarellide ja kattevärvidega,

kujundame pilte, plakatit ja
katsetame mitmesuguseid
kõrgtrüki- ja segatehnikaid.
◊ Puutöö poistele (alates III klassist) teisipäeviti kell 15.1516.45 koolimajas ruumis
120. Õpetaja Valmar Kaur.
◊ Male kolmapäeviti ja reedeti
kell 15.15-17 koolimajas
ruumis 218. Treener Valjo
Rattasep.

Täiskasvanutele
◊ Keraamika alates 10. septembrist esmaspäeviti kell
18.30 Saue koolimajas
keraamika töötoas. Juhendaja Virve Laan.
◊ Joonistamise 2-kuuline kursus alates 3. oktoobrist
kolmapäeviti kell 18.3020.30 Saue koolimajas
ruumis 117. Juhendaja
Virve Laan. Õpime joonte,
valguse ja varju abil kuju-

tama esemeid ja inimest.
Joonistame maastikku ja
õpime tegema üldistusi.
Kasutame erinevaid materjale: pliiats, süsi, conté kriidid, akvarell, tušš.
◊ Tekstiili ja taaskasutuse
2-kuuline kursus alates 4.
oktoobrist neljapäeviti kell
18-20 koolimajas ruumis
407. Juhendaja Evelin Voksepp. Sügiskursusel meisterdame tekstiili ülejääkidest lilleprosse (materjalid samet, tööstuslik
vilt, erinevad trikotaaž- ja
puuvillased kangad). Tuunime kappi seisma jäänud
sviitrit ja tutvume nõelviltimisega. Tunni tarbeks
tuleks koguda erinevaid

meelepäraseid kangaid
prosside valmistamiseks
ja otsida kapipõhjast mõni
sviiter või kampsun, mida
tuunida ja uuskasutada.
Esimene tund on kursust
tutvustav, kus näitan pilte
tehtud töödest ning jagan
täpseid juhiseid ja ideid
◊ Klaasikunst, tiffanitehnika
kolmapäeviti kell 18 koolimajas ruumis 407. Juhendaja Ilona Rõžakova.
Info ja registreerimine E-N kell
12-18 Saue Huvikeskuses,
ruum 124 Saue Gümnaasiumi
I korrusel. Telefon 6595009,
e-posti aadress huvikeskus@
saue.ee, kodulehekülg huvikeskus.saue.ee.
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Saue Päevakeskuse tegemised
Üritused
◊ 26. septembril kell 13
külastame Tallinna Piiskoplikku Toomkirikut. Vajalik
eelnev registreerimine.
◊ 29. septembril korraldab
Saue Linna Invaühing väljasõidu Sillamäe ja Jõhvi.
◊ 30. septembril toimub projekti „Köök ühendab rahvast!“

raames „Pliinide pühapäev“.
Osavõtjate arv on piiratud.
◊ 3. oktoobril kell 10.15 loeng
liiklusohutusest. Meened.
Registreerimine päevakeskuses.
◊ 4. oktoobril kell 10 turumüük.
◊ 20. oktoobril Viljandi teater
Ugala etenduse „Kalmistuklubi“ külastus. Maksumus
19.90. Maksta saab kuni 17.

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, telefon 600 3382, www.sauekliinik.ee
Avatud E-R 15-19, L-P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill`s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit ainult 5 eurot.
Koduvisiidid.
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!

MÜÜA KÜTTEPUUD
Tükeldatud ja lõhutud küttepuud (lepp, sanglepp, haab,
segalehtpuu).
Pikkused vastavalt tellija
soovile 30-60 cm. Tasuta
transport.
Helista ja küsi lisa. Telefon
56889116.

◊

Ringide tegevus
◊ Esmaspäeviti kell 10 koguneb soome keele klubi.
◊ 18. septembril kell 12 erivajadustega inimeste tervisevõimlemine.
◊ 19. septembril kell 9 alus-

Kuulutused
Teenused
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
telefon 56600290.
Vajad raamatupidamisteenust?
Helista 56692596.

MÜÜK
Saetud ja lõhutud küttepuud
30, 40, 50, 60 cm (kuiv, märg).
Aastaringne tootmine ja lai puu
sortiment. Kütteklotsid ja 30 cm
kask 40 l võrkkottides, saepuru
200 l kottides, tootmisjäägid.
Tasuta transport väiksema
kalluriga! Saue, Sooja 3a, tel
53600375, halupuu24@hot.ee

Septembrini. Täpsem info
päevakeskuses.

Karateklubi Kimura
Shukokai ootab uusi
õpilasi karate trenni
alates 7 aasta vanusest.
Trennid on teisipäev ja
neljapäev kell 18-19
Saue Gümnaasiumi
spordisaali rõdul. Info
Renee Toome, telefon
55619155.

Kinnisvara
Müüa garaaž Saue linnas. Hind
kokkuleppel. Telefon 56 682 019.
Soovin osta garaaži Sauel. Pakkumise korral helistage 5110404.
Müük
Müüme küttepuid, hind kokkuleppel. Telefon 56886868.
Müüa turbabriketti, ümmargust
ja kandilist puitbriketti ning sõelutud kivisütt. Transport Sauele
tasuta. Telefon 53593615.
Müüa soodsalt lepa küttepuid
30 cm, 40 cm, 50 cm. Täiendav info: 54550956.
Otsin tööd
Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Töödest
pildid. Materjal, transport meie
poolt. Tel 58033448.
Pakun tööd
Otsime inglise keele eraõpetajat
täiskasvanule. Tunnid peaksid
toimuma õhtuti Sauel. Täpsem
info telefonil 56485494.
Otsin lapsehoidjat kahele tüdrukule (3-aastane ja 1 aasta
9-kuune) haiguste ajaks ja aegajalt ka õhtuseks ajaks. Telefon
56982177, Katri.
OÜ Kinnisvarateenindus otsib
Laagrisse Saue valda puhastusteenindajaid. Huvi korral palume
ühendust võtta telefonil 507 8587.
Väikeettevõte pakub tööd ehitusmehele. Kontakttelefon
54550956.
Saue Gümnaasium vajab turvatöötajat. Info telefonidel
6596070, 6709234.

tab tervisevõimlemine.
◊ 19. septembril kell 18 alustab rahvatantsuansambel
Vokiratas.
◊ 2. oktoobril kell 11 alustab
käsitööring. Oodatud on
uued huvilised!
◊ 8. oktoobril kell 15 alustab
saksa keele klubi. Oodatud
on uued liikmed!

MTÜ-de koosolekud
◊ 18. septembril kell 10
Saue Linna Invaühingu
koosolek.
◊ 21. septembril kell 16 seltsing Bereginja koosviibimine.
◊ 28. septembril kell 16 seltsing Tammetõru koosviibimine. Oodatud on uued
liikmed!

Luterlikud
jumalateenistused Sauel
16. septembril kell 13
23. septembril kell 13
30. septembril kell 13

–
–

jumalateenistus armulauaga.
jumalateenistus armulauaga.
Jutlustab õpetaja Urmas Viilma.
–
jumalateenistus armulauaga.

Luterlikud jumalateenistused
toimuvad Saue Päevakeskuses (Kütise 4)
Jumalateenistusi korraldavad
misjonärid Juha ja Anu Väliaho.

Tegevust koordineerib EELK
Keila Miikaeli kogudus.
Täpsem info keila@eelk.ee,
telefon 51931501.

Diapol Granite OÜ toodab kivist köögitasapindu.
Võtame tööle:
1) käsitööseadmete operaatoreid;
2) CNC-tüüpi kivitöötlemisseadmete operaatoreid.
Kandidaadilt eeldame:
vähemalt kesk-, kutse- või keskeriharidust;
väga head eesti keele oskust;
kasuks tuleb varasem töötamine tootmises.
Pakume kaasaegseid töötingimusi, põhjalikku
väljaõpet ja tööriideid.
Palk 6,07-7,8 eurot tunnis.
Töö võib olla vahetustega.
Avaldus ja CV palume saata info@diapol.com.
Telefon 6051130, faks 6051135.
Aadress Kasesalu 10, Saue
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Visiitkaardid 100tk
5.- € +km ,
valmiskujundusest (pdf-fail)

www.soha.ee
Soha OÜ, Saku, Niidu 9
info@soha.ee tel 5559 0727
AS G4S Eesti, turvalahenduste pakkuja Stockmanni kaubamajas, kutsub oma meeskonda

TURVATÖÖTAJAID
AS Metsaküla Piim müüb
sõnnikut - hind 5,5 eurot/tonn +
käibemaks 20%.
Kohalevedu tellimisel.
Tellimine telefonidel
6049826, 56483533.

kelle tööks on sujuva klienditeeninduse tagamine
ning korrarikkumiste tõkestamine.
Pakume:
Kandideerimise eelduseks on:
• mitmekesist tööd ja karjäärivõimalusi
• vanus alates 19 eluaastast
• paindlikku tööaega
• põhiharidus
• sportimisvõimalusi G4S spordiklubis
• eesti keele oskus
• stabiilset sissetulekut
• seadusekuulekus
• soodsat ühiselamukohta
• kvaliteetseid koolitusi
• kollektiivlepingust tulenevaid õigusi ja soodustusi
• kuulumist Stockmanni sõbralikku kogukonda
Huvi või küsimuste korral tule meie karjäärikeskusesse
Tallinnas, Mustamäe tee 5. Oleme Sinu jaoks avatud
E-R 9.00-16.00. Kaasa võta pass või ID kaart ja haridust
tõendav dokument.
Lisainfot küsi telefonil 6511 787, 13322 või
e-posti aadressil personal@ee.g4s.com.

KAHJURITÕRJEVAHENDID KOJU JA AEDA MAALETOOJALT!
PROCHEMICAL OÜ
TELEFONID 53 063 066,56
69 88 63

TÖÖ KESET KESKLINNA GLAMUURI!

