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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Midrimaa on 50-aastane
Sirje Piirsoo

Saue linna lasteaed Midrimaa, mis on suurim ühes hoones paiknev eestikeelne lasteaed maailmas, tähistas eelmisel nädalal 50.
sünnipäeva. Lasteaias on 16 rühma 364 lapsega.

Midrimaa vastvalminud lipu õnnistas lasteaia vilistlane, Tallinna Piiskopliku Toomkiriku
õpetaja Urmas Viilma.
Midrimaa on eriline stabiilsuse ja
järjepidevuse poolest. 50 aasta
jooksul on lasteaial olnud vaid
kaks juhatajat – Meeli Paju ja Anne
Teetamm. Keskel õppealajuhataja
Andra Salutee.

L
Pidulik aktus toimus õhtul Saue noortekeskuses. Kontserdil astusid üles
lasteaialapsed (pildil), vilistlased, töötajad ja Saue poistekoor.

Enne keskpäeva tegid lapsed ja kasvatajad koos linnapea Henn Põlluaasa ning abilinnapeade Jüri Tümanoka ja Kalev Israeliga lasteaiamajale
suure sünnipäevakalli. Fotod: Sirje Piirsoo

Neljal aktusel laulsid lapsed Jüri (pildil) ja Mari eestvedamisel sünnipäevalaule. Külla tuli ka Supramag, kokk, kelle nimi tähendab suppi, praadi
ja magustoitu ning kes igale rühmale sünnipäevatordi tõi.

astevanemad osalesid
sünnipäevanädalal õppetegevuses, maitsesid
lõunasööki ja imetlesid
näitust laste joonistustest.
Saue Muusikakooli õpilased
tervitasid lapsi hommikukontsertidega. Sünnipäevapidu oli
5. oktoobril.
EPT Keila osakonna lastepäevakodu alustas Sauel
tegutsemist 5. oktoobril 1962
kahes kahetoalises korteris,
lapsi oli lasteaias 22. Aastate
jooksul on lasteaed paiknenud
kolmes hoones, sealhulgas
Saue mõisas. Tänane lasteaiamaja valmis 1986. aastal
280-kohalisena ja sai laienduse 2005.
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Kuidas liituda ÜVK-ga Sauel
AS Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi palub kinnistusiseseid torustikke
mitte ühendada enne nendepoolset teavitust ja liitumislepingu sõlmimist.
Vastasel korral on tegemist
omavolilise liitumisega.
Samuti võib tekkida keskkonnareostuse oht, sest
tänavatorustikud võivad
küll valmis olla, ent puudub
näiteks pumpla, mis reovett
edasi pumpaks.
Saue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise
projekti osa 2 ehitustööd
on lõppenud ning AS-is
Tallinna Vesi kehtiva korra
alusel on piirkonna elanikel võimalik ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liituma
hakata.
Kuidas seda teha, leiate
siit artiklist, mis on saadaval
ka AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Saue ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni laiendamise
projekti osa 2 kinnistute

Kuidas näeb välja liitumise
protsess, kui Teid on teavitatud liitumisvõimalusest?
1. Projekti raames liitumisvõimaluse saanud kinnistute jaoks oleme koostanud tehnilised tingimused
kinnistu liitumiseks ühisveevärgiga ja Saue linna
ühiskanalisatsiooniga,
mis on vajalikud vee- või
kanalisatsioonitorustike
nimekiri asub www.tallinnavesi.ee/et/Koduklient/liitumine/Soodusliitumine-Sauel
Saue Linnavalitsus pidas
AS-iga Tallinna Vesi pikalt
läbirääkimisi, et tingimusi
ehitusprojekti tellimise ja
selle kooskõlastamise osas
elanikele lihtsamaks saada,
kuid need ei andnud kahjuks tulemusi ja liituda
saab võrdsetel alustel teiste
omavalitsustega (näiteks
Maardu), kus AS Tallinna
Vesi teenust osutab.

projekteerimiseks ja ehitusloa saamiseks. Tehniliste tingimuste alusel
palume tellida litsentseeritud projekteerijalt projekti
vajaliku läbimõõduga ühenduste projekteerimiseks.
Projekteerimise teenust
pakub ka AS-i Tallinna Vesi
tütarfirma OÜ Watercom
allüksus Veemees, kontakttelefon 6262620 või
e-posti aadress watercom@
watercom.eu. See e-posti
aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti
aadressi nägemiseks peab
olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
2. Tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks Saue linna
ühisveevärgiga ja –kanalisatsiooniga leiate http://
www.tallinnavesi.ee/et/
Koduklient/liitumine/Soodusliitumine-Sauel
3. Kui projekt on koostatud,
tuleb see esitada AS-ile
Tallinna Vesi kooskõlastamiseks, mille käigus kontrol-

lime projekti vastavust tehnilistele nõuetele. Palume
projekti meile esitada kahes
eksemplaris, millest ühe
saab liituja kooskõlastatult
tagasi ja teine eksemplar
jääb meile. Projekti kooskõlastamine on tasuline
teenus. Hinnakiri asub
http://www.tallinnavesi.ee/
images/stories/varade_juhtimine_hinnakiri.pdf
4. Projekti kooskõlastuse järgselt vormistame liitumislepingu ja võtame Teiega
ühendust liitumislepingu
allkirjastamiseks.
5. Kinnistuomaniku hooleks on
välja ehitada kinnistusisesed torustikud. Ehitustööde
teenust pakub ka AS-i
Tallinna Vesi tütarfirma
OÜ Watercom allüksus
Veemees, kontakttelefon
6262620 või e-posti aadress watercom@watercom.
eu, pakkudes vajadusel
ka järelmaksu võimalust.
Pärast kinnistusiseste torustike valmimist palume Teil

meiega ühendust võtta, et
leppida kokku aeg objekti
kontrollimiseks.
6. Objekti kontrollimisel koostatud torustike ülevaatuse
akti ja vormistatud piiritlusjoonise põhjal sõlmime
Teiega teenuslepingu.

Milliste kuludega tuleb liitumisel arvestada?
Piirkonna tänavatorustike ja
liitumispunktide väljaehitamine on rahastatud Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondist,
mistõttu liitumistasu ei ole.
Sellest tulenevalt palume Teil
arvestada järgmiste kuludega:
1. projekti maksumus (oleneb
projekteerijast);
2. projekti kooskõlastamise
tasu (vastavalt kehtivale
hinnakirjale);
3. liitumislepingu sõlmimise
tasu (76,69 EUR, sh käibemaks);
4. kinnistusiseste torustike
ehituse maksumus (oleneb
ehitajast).

Puulehtede tasuta kogumine!

Suusa- ja kelgumägi Sarapiku terviserajal on juba veidi tahenenud. Tee, mis on osa terviserajast, on läbi vettinud
ja ei kanna ühtegi masinat, et taastamistöödega alustada. Foto: Sirje Piirsoo

Vihmane ilm
ei lase Sarapiku terviserada taastada
Linnaelanikud tunnevad huvi
ja muret, millal saab korda
Sarapiku terviserada, mis
suusa- ja kelgumäele pinnase
vedamisega kannatada sai.
Vastab linnapea Henn Põlluaas: „Sarapiku terviserada
on väga oluline objekt. Tänu
ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitrasside rajamisele õnnestus
lõpuks valmis ehitada suusa- ja
kelgumägi, millest on juba aastaid räägitud. 17. augusti Saue
Sõnas kirjutasime selle arendamise ja taastamise kavadest.
Soovitud kõrgus on saavutatud
ja mäele kuju antud.
Lootsime, et saame töödega
lõpetada juba suvel, kuid kah-

juks on tänavune suvi ja sügis
olnud sedavõrd vihmased, et ei
ole olnud võimalik mäge ja sellele materjalivedamiseks kasutatud rada lõplikult valmis ja
korda teha. Teha on veel nende
silumine ja multšiga katmine.
Mägi on juba veidi tahenenud
ja loodame selle tasasemaks rullimisega peatselt alustada, kui
ilm lubab. Märksa hullem on aga
olukord teega, mis on osa terviserajast, sest see on täiesti läbi
vettinud ja ei kanna mitte ühtegi
masinat. Siin peame paratamatult veel ootama. Praeguste vihmaste ja märgade ilmade jätkudes saab seal töid jätkata ilmselt
alles pärast esimesi öökülmi, mis

pinnase tahendavad.
Mis puutub Tammetõru
tänavalt terviserajale pääsu, siis
tehakse tee korda ja kaetakse
taas kruusaga. Samuti taastatakse sealolev parkimiskoht,
et kaugemalt tulevatel inimestel oleks, kuhu auto jätta. Ka
need tööd on suuresti sõltuvad
ilmast, kuid kavandame teha
seda siiski võimalikult ruttu.
Loodame, et Saue elanikud
saavad aru, et tekkinud viivitus terviseraja taastamisel on
tingitud erakordselt vihmasest
ilmast, millele me ei saa midagi
parata, mitte linnavalitsuse tahtlikust viivitamisest. Lõpetame
tööd esimesel võimalusel.“

1. novembrist kuni 16.
novembrini korraldab Saue
Linnavalitsus linna elanikele
puulehtede tasuta äraveo.
Puulehed tuleb paigutada
tugevamatesse kuni 100-liitristesse kilekottidesse ja sellises koguses, mis välistab
kottide rebenemise. Kotid
tuleb paigutada tänavaäärsele haljasalale nii, et need ei
segaks liiklust. Kui kott rebeneb, koristab mahapudenenud
lehejäätmed kinnistu omanik.
Saue Linnavalitsus ei

vastuta, kui keegi pahatahtlik tänavaäärsele paigutatud
kotid lõhub.
Lehekottide üleandmise
soovist teatage hiljemalt 29.
oktoobriks 2012 Saue Linnavalitsuse telefoninumbrile
6790185.
Registreerimisel palume
kõigil huvitatuil esitada järgnevad andmed: nimi ja aadress.
NB!
Arusaamatuste vältimiseks
palume kilekottidesse teisi
jäätmeliike mitte sokutada.

Saue lasteaed Midrimaa tänab kõiki esinejaid,
vilistlasi, õnnitlejaid-külalisi.
Aitäh teile Daana Ots, Karl Kanter, Karl Hõbessalu,
Liis Viira ja Brigita Toomingas.

Saue Sõna NR 18 (379) 12. oktoober 2012
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 26. oktoobril
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Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest

Sauel on palju toredaid
inimesi, kes teevad
tööd südamega

Sirje Piirsoo

Henn Põlluaas
Saue linnapea

Saue Linnavalitsuse 31.
istungi päevakorras 3.
oktoobril oli 26 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kiitis heaks vee-ettevõtetega sõlmitava teenuslepingu projekti.
◊ Suunas volikokku volikogu
otsuste eelnõud „Saue Linnavolikogu 17.05.2012
otsuse nr 148 „Pärnasalu
tänav T2 kinnistule isikliku
kasutusõiguse seadmine“
kehtetuks tunnistamine
ja Pärnasalu tänav T2
kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“ ning
„Saue linna Kungla tn 2 ja
Jälgimäe tee T1 kinnistute
detailplaneeringu kehtestamine“.
◊ Kinnitas Koondise 13-11
korteriomandi üürimise
kirjaliku enampakkumise
pakkumuse maksumusega
3,5 eurot ruutmeeter ja
otsustas sõlmida pakkujaga lepingu.

sioonipumpla 0,4 kV elektriliitumisele Sarapiku tn 29e.
◊ Eraldas reservfondist Saue
Muusikakoolile 604 eurot,
et kompenseerida pedagoogide päevaraha, kes
olid kaasatud poistekoori
osalemisse kooride festivalil Roomas, ja 99,60
eurot projekti „Varaait“
raames viiuli soetamise
omafinantseeringuks.
◊ Lubas Saue lasteaial Midrimaa 50. juubeliaktuse ja
õpetajate päeva puhul sulgeda lasteaed 5. oktoobril
kell 16. Lasteaed peab
erandjuhul lahendama lapsehoiu pärast seda.
◊ Kinnitas HKP OÜ puulehtede kogumise, veo ja
taaskasutamisse suunamise parimaks pakkujaks
ja otsustas sõlmida ettevõttega teenuse osutamise
lepingu.

◊ Kinnitas Saue linna Koondise tn 7-19 korteri rekonstrueerimise ja Viida tn 20
üksikelamu laiendamise
projekteerimistingimused.

◊ Luges Saue linna jäätmeveo piirkonnas jäätmevaldaja aadressil Töö pst 43
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kuni 20.
november 2014 põhjusel,
et jäätmevaldaja ei ela ega
kasuta kinnistut.

◊ Väljastas kasutusloa automaatanklale Tule tn 22a ja
Sarapiku tänava kanalisat-

◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse
osutavate tasuliste teenuste
hinnad (vt infokast).

Saue Päevakeskuse
tasuliste teenuste hinnad
◊ koduabi ja isikuabiteenus
(teenuse osutamise aja
sisse kuulub olmeteenuste
korraldamine) 1 tund 2
eurot;

◊ küünarkargu või kepi laenutamine tasuta;
◊ pesu pesemine 1 masinatäis 2,6 eurot;

◊ sooja valmistoidu, toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete kojutoomine
vastavalt tellimusele 1
kord 0,5 eurot;

◊ pesu pesemine ½ masinatäit 1,6 eurot;

◊ valmistoit: 1 portsjoni supi
piirhind kuni 2 eurot, prae
piirhind kuni 4 eurot
.
◊ rulaatori või tugiraami laenutamine 1 kuu 1 euro;

◊ ruumide rent 1 tund 3,2
eurot;

◊ duši kasutamine kuni 70-aastastele 1 kord 0,7 eurot;

◊ ruumide rent isikuabiteenuse osutajale 1 tund 1,6
eurot.

◊ Otsustas maksta perioodilist sotsiaaltoetust 12 abivajajale.
◊ Kinnitas Saue lasteaia
Midrimaa personali toiduhinnaks üks euro söögikord.
◊ Tunnustas teeneka õpetaja aunimetuse andmisega Saue lasteaia
Midrimaa õpetaja Aino
Korrolit ja premeeris teda
640 euroga. Aasta õpetaja tiitli ja 400-eurose
preemia pälvisid Saue
Muusikakooli klaveriõpetaja Elina Seegel,
Saue Gümnaasiumi
matemaatikaõpetaja Elle
Viljaste ja Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
Eve-Mai Oruste.
◊ Kompenseeris põhikooliõpilaste koolilõuna hinnavahe
26 õpilasele.
◊ Kehtestas Saue mittetulundusühingute 16.-17.
novembril toimuva seminari osavõtutasuks 5 eurot
inimese kohta.
◊ Määras hooldaja kahele
puudega inimesele.
◊ Kinnitas Saue Linnavalitsuse makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise avalduste vormid.
◊ Otsustas maksta sünnitoetust kolmele perele kogusummas 390 eurot.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse 12. septembri
2012 korraldust nr 338
ja lisas sinna järgmise
punkti: „Hallatavad asutused ei arvelda omavahel ruumide kasutamise
osas. Kõik MTÜ-d ja
muud juriidilised isikud
tasuvad ruumide kasutamise eest vastavalt
kehtestatud hindadele.
MTÜ-d, kes on registreeritud Saue linnas ja
kelle tegevuse eesmärk
on Saue linna elu edendamine ja kellega Saue
Linnavalitsus on avalikes
huvides sõlminud koostöölepingu, vabastatakse
ruumide üüri tasumisest.
Koostööleping sõlmitakse
üheks aastaks.“

S

auel on terve hulk
linnaasutusi ja mittetulundusühendusi, kes tegelevad meie laste, noorte ja
täiskasvanutega. Pakuvad
tänuväärset lastehoiu-,
hariduse-, kultuuri-, spordi-,
harrastuse- ja vaba aja veetmise võimalusi. Paljud neist
on viimasel ajal tähistanud
oma tähtpäevi-juubeleid,
kus mul on olnud au linna
nimel neile tänu- ja õnnitlussõnu edastada.
Eelmises Saue Sõnas oli
juba juttu päevakeskuse
kaheksateistkümnendast
sünnipäevast ja tegemistest. Nende aastate jooksul
on korraldatud väga palju
toredaid üritusi ja meeldejäävaid sündmusi.
29. septembril tähistas
kümnendat juubelit Saue
Kodu-uurimise Seltsing.
Eesti kodu-uurimisel on juba
mitmesaja-aastane ajalugu. Teadaolevalt algas see
1637. aastal, mil Johannes
Rising oma „Kõnes Tartu linnast” teatas: „Mitte tunda
oma kodukohta on näotu ja
häbiväärne, seda aga põhjalikult tundma õppida ja
uurida on samavõrd kiiduväärne kui ka austav”.
Saue Kodu-uurimise Seltsingu tegevus on olnud äärmiselt aktiivne ja viljakas:
läbi on viidud põhjalikke
uurimisi nii arhiivides kui
inimeste seas, kirjutatud
artikleid, antud välja mitmeid raamatuid, korraldatud kohtumisi, konverentse
ja muid üritusi ning tervelt
24 näitust.
5. oktoobril tähistas 50.
sünnipäeva Saue lasteaed
Midrimaa. Tolleaegseid Saue
fotosid vaadates laiusid siis
enamiku Saue elurajoonide
asemel aiamaad ja põllud.
Täna asub lasteaed selleks
1986. aastal ehitatud majas.
2005. aastal sai hoone juurdeehituse, mida on imetlenud ja kiitnud kõik meie
sõpruslinnade Sauel külas
käinud esindajad. Võime
uhked olla, et meie lasteaed
on Eesti suurim ja seega ka
suurim eestikeelne lasteaed
terves maailmas.
12. oktoobril tähistab
Saue kontserdisaalis sügispeoga oma kümnendat aastapäeva Saue Huvikeskus,

kelle tegevuse eesmärk on
elanike kultuurialane teenindamine, eesti rahvuskultuuri
edendamine ja toetamine
ning loomulikult huvitegevuse (kunsti-, käsitöö-,
tantsu- ja sporditegevuse)
korraldamine nii lastele kui
täiskasvanutele. Huvikeskuse
korraldatud rahvaspordiüritused on läbi aegade olnud
väga populaarsed.
Kõike, millega eelpoolnimetatud asutused ja organisatsioonid tegelevad või on korda saatnud, ei ole siinkohal võimalik
üles loetleda. Sünnipäevadega
seotud tegevusi on jätkunud
mitmeteks nädalateks.
Kuid lisaks neile sündmustele on viimase kuu aja
jooksul toimunud Sauel ka
terve hulk muid toredaid ja
huvitavaid sündmusi: näiteks Saue Õhtujooks, gümnaasiumi olümpiamängud
koos rongkäiguga läbi linna,
Saue kontsertsügise avakontsert, teeneka ja aasta
õpetajate autasustamine
ning noortekeskuse juurde
ehitatud Eesti uhkeima
skate- pargi avamine koos
avavõistlusega. Lisaks laupäeval toimuv orienteerumisvõistlus „Sauelane
liikuma“ sarjas ja Hortus
Musicuse kontsert.
Mul on nii linnaelaniku
kui linnapeana väga hea
meel, et Sauel on niivõrd
aktiivne kultuuri- ja spordielu
ning palju toredaid ja aktiivseid inimesi, kes on südamega oma tegemiste juures.
Tänan teid kõiki selle eest ja
soovin teile jaksu ka edaspidiseks. Linnaelanikele soovin
aga rohket kaasalöömist kõigil meie linna üritustel: see
on korraldajatele parim tänu.

Haridus ja kultuur
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Teenekas õpetaja 2012 on Aino Korrol
Tänavu valis Saue linn esimest korda teenekat õpetajat. Selle auväärse tiitli pälvis Saue lasteaia Midrimaa
kauaaegne õpetaja Aino Korrol, kelle töö ja pühendumise kirjeldamiseks kolleegidel sõnu ei jätku.
Saue Sõna

A

asta õpetaja tiitli pälvisid Saue Muusikakooli klaveriõpetaja
Elina Seegel, Saue
Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Elle Viljaste ja Saue
lasteaia Midrimaa õpetaja EveMai Oruste.
Harjumaa aasta õpetaja tiitli
pälvis tänavu 10 haridustöötajat üle kogu Harjumaa, nende
hulgas Saue Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Evelin Kristin.
Kõiki tunnustatuid tutvustab leht ükshaaval pikemalt
alates järgmisest numbrist.
Õpetajate päeva tähistatakse 5. oktoobril. Tänavusel
kontsertaktusel tervitasid
gümnaasiumi, muusikakooli

ja lasteaia õpetajaid ning huviringide juhte ja treenereid linnapea Henn Põlluaas, lasteaia
hoolekogu esimees Mati Riimaa
ja volikogu esimees Valdis Toomast. Abilinnapea Jüri Tümanok
luges ette, kuidas kolleegid
konkursile esitatud õpetajaid
iseloomustavad-hindavad.
Aktus päädis tšellokvartett
C-JAM kontserdiga. Unikaalne
kooslus meestest, kes ei karda
avardada piire ja püstitada
endale enneolematuid väljakutseid ehk neli meest, neli
tooli, neli tšellot ning kaunis ja
meeliköitev muusika, pikitud
muheda huumoriga, oli just
see, mida õpetajatel vaja, et
igapäevatöö korraks ununeks

Teenekas õpetaja Aino Korrol, kes päevasel aktusel koolimajas osaleda ei saanud, pälvis tunnustuse õhtul
lasteaia sünnipäevapeol. Fotod: Sirje Piirsoo

Pildil vasakult: Henn Põlluaas, Elle Viljaste, Evelin Kristin, Eve-Mai Oruste, Elina Seegel ja Valdis Toomast.

Elevust tekitas, kui Pärt Tarvas C-JAM-ist lasteaiaõpetaja
Anniriin Salutee lavale musitseerima viis.

Algab täiskasvanud õppija nädal
Saue Huvikeskus
Saue Huvikeskus korraldab
täiskasvanud õppija nädalal
portselanmaali töötoa täiskasvanutele. Huvilised on oodatud 15. oktoobril kell 18- 20
Saue koolimaja ruumis 407.
Maalida saab kruusi. Portselanivärvid, maalimistarbed ja
kruusid on kohapeal olemas.
Saue Huvikeskuses saavad täiskasvanud osaleda erinevatel kursustel.
◊ Tekstiil ja taaskasutus neljapäeviti kell 18-20 ruumis 407
Saue koolimajas. Juhendaja
tekstiilikunstnik Evelin Voksepp.

◊ Klaasikunsti kursus täiskasvanutele kolmapäeviti kell 18
ruumis 407 Saue koolimajas.
Juhendaja Ilona Rõžakova.
◊ Keraamika esmaspäeviti ja
teisipäeviti kell 18.30 – 21
Saue Huvikeskuse keraamika
töötoas. Juhendaja Virve Laan.
◊ Joonistamine täiskasvanutele kolmapäeviti kell18.30
Saue koolimaja ruumis
117, juhendaja Virve Laan.
Kontakt: e-posti aadress huvikeskus@saue.ee, telefon 6595 009,
www.huvikeskus.saue.ee

Tšellokvarteti C-JAM kontsert tegi õpetajate tuju heaks.

Raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus”
Marika Salu
Saue Linnaraamatukogu juhataja
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu algatusel
tähistatakse kõigis Eesti
raamatukogudes oktoobris
raamatukogupäevi. Paljude
teiste ettevõtmiste seas on
päev „Tuntud inimene raamatukogus“, mil kutsutakse
raamatukogutööga tutvuma,
raamatute laenutamisel kätt
proovima ja lugejatele raamatuid soovitama omakandi
tuntud inimesi.

18. oktoobril on lugejatel
suurepärane võimalus vahetada huvitavaid ja põnevaid
lugemiskogemusi linnapea
Henn Põlluaasa, huvikeskuse juhataja Sirje Lubergi,
avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna peaspetsialisti Sirje Piirsoo, päevakeskuse juhataja Liivi Lentsi
ning kultuuri-, haridus- ja
spordivaldkonna peaspetsialisti Margit Otsaga.

26. oktoobril kell 13-18
on ametis Saue Noortekeskuse kollektiiv. Loodame, et
sündmus muutub iga-aastaseks traditsiooniks ja lähendab lugejat raamatukoguga
veelgi.

Soovime Teile palju
sisukaid tunde meie
raamatukogus!
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StoneREXi fassaadiplaadid
lasevad majal hingata
Sirje Piirsoo
StoneREX OÜ, uus ettevõte Sauel
Segu tänaval, toodab loodusliku
kivipuruga kaetud või värvitud
fassaadi- ja sokliplaate, mis
lasevad majal hingata, vältides
nii liigniiskuse ja hallituse teket.

Lindilõikamise asemel saagis linnapea Henn Põlluaas pooleks rula. Seda hoidsid abilinnapea Jüri Tümanok
(vasakul) ja skate-pargi eskiisi autor Erik Pirn. Foto: Sirje Piirsoo

Saue linna skate-park on valmis
Ekstreemspordiharrastajate unistus on täitunud: Saue skate -park, mis kannab sponsori A.Le Coq AS-i auks
nime Limonaadi Skate -park, linna noortekeskuse juures on valmis. Tipptasemel ekstreemspordirajatise
pidulik avamine ja avavõistlus toimus 6. oktoobril.

Sirje Piirsoo
Juba skate -pargi eskiis pälvis
Facebookis professionaalidelt
kiidusõnu kujunduse, paigutuse
ja obstaaklite osas. Tegijad olid
kohe nõus asjad pakkima ja
sõitma tulema! Ja nad ei jaganud niisama lubadusi. Kui Saue
skate -pargi avavõistlus välja kuulutati, registreerus sellele mõne
päevaga üle 200 ekstreemsportlase ja pealtvaataja. Paljud neist
olid laupäeval ka kohal. Võisteldi
kolmes klassis: tõukeratturid,
BMX ratturid ja rulatajad.
Saue skate -pargi autor on
20-aastane ektreemsportlane

Erik Pirn, kes Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehitust
õpib. Projekti skate-pargi ehituse rahastamiseks kirjutas
Saue Noortekeskuse juhataja
Kristi Kruus.
Linnapea Henn Põlluaasa
sõnul on Eesti ühe uhkeima
skate -pargi avamine linnale
oluline ja rõõmutekitav sündmus. „Seda enam, et tegemist
on noortele suunatud objektiga, mille valmimisel osalesid
nad ise juba projekteerimise ja
projektikirjutamise staadiumis.
Et tegu on vajaliku ja õnnestu-

nud asjaga, näitas skate -pargi
aktiivne kasutamine juba enne
ametlikku avamist,“ rõhutas
linnapea noorte omaalgatust
ja pargi vajalikkust.
Ehitust rahastas 32 000
euroga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Saue linn
finatseeris skate -parki 42 000
euroga, sellest 7000 eurot oli
projekti omaosalus, 35 000
eurot eraldas Saue linnavolikogu asfaltplatsi rajamiseks,
millele kaheksa mooduliga
skate -park kerkis. Selle ehitas
Tiptiptap OÜ.

Mida peab pargi kasutaja teadma
◊ Park on avalikuks kasutamiseks iga päev kell 10-22.
◊ Ekstreemsport on ohtlik ala
– kaitse end kiivri ja teiste
vajalike kaitsevahenditega.
◊ Pargis sõites on kiivri
kandmine kohustuslik!
◊ Parki tule alati koos sõbraga: õnnetusjuhtumi korral saab sõber abi kutsuda.

◊ Õnnetusjuhtumi korral
helista hädaabinumbril 112.
◊ Sõites ole tähelepanelik,
austa teisi ja väldi õnnetusi
◊ Park asub noortekeskuse
territooriumil, siin on keelatud tarbida alkoholi, narkootilisi aineid ja tubakatooteid.
◊ Noortekeskuse territooriumil on vanusest olenemata

keelatud viibida alkoholivõi narkootilises joobes.
◊ Prügi pane selleks ettenähtud kohta.
◊ Hoia ja ära lõhu parki: see on
sulle kasutamiseks ehitatud.
◊ Kui näed kedagi parki lõhkumas või leiad lõhutud rambi
osa, teavita sellest kohe telefonidel 6091597, 59185556.

EKSTREEMSEID ELAMUSI!

Saue Noortekeskus
tänab
A. Le Coq AS, Mira Ehitusmaterjalid OÜ, BMX pood
Mystic, Nikon, Tiptiptap OÜ,
Matkamaailm, Freegun Estonia, Exitsport, Peetri Pizza,
AS Topauto, Fazer Eesti ja
Funtime Showservice,

Hetk võistluselt - see pilt ei ole ümberpööratud. Foto: Mikk Kalamees

Firma tegevjuhi Vahur Volti
sõnul on fassaade kahte tüüpi
– tuulutatavad ja mittetuulutatavad. Siiani on Eestis põhiliselt ehitatud „umbse“ fassaadiga hooneid, kasutades fassaadikattena vahtpolüstorooli
ja krohvi. Samuti on levinud
puidu kasutamine. Mõlemad
tunduvad esmapilgul hea ja
odava lahendusena. Perspektiivis toovad aga kaasa enam
kulu: sellist fassaadikatet
tuleb iga mõne aasta tagant
värskendada-värvida, auke
parandada. Lisaks muutub
umbne hoone liigniiskeks ja
ruumidesse tekib hallitus, mis
ei ole kindlasti tervislik.

StoneREX alustas tänavu juulis
Eesti kapitalil põhinev StoneREX OÜ alustas Eestis
uudsete fassaadiplaatide
tootmist tänavu juulis. Ettevõttes on tööl kümmekond
inimest, esindused paiknevad
üle Eesti, plaanis on siseneda
Baltimaade, Rumeenia, Horvaatia, Poola ja Soome turule.
Vahur Volt näeb, et paari aasta
pärast on StoneREXi töötajaskond kasvanud 30-40 inimeseni, ettevõtte toodangust
90% läheb välisturule.
Millest selline kindlus?
Inimeste teadlikkus kasvab ja
3-5 aasta perspektiivis mittetuulduvaid fassaade ei ehitata.
„Uued plaadid on ilmastiku-,
löögi- ja lolluste kindlad, raskestisüttivad, elueaga 50-60
aastat“, ütleb Vahur Volt. Plaati
on lihtne asendada, kui tõepoolest midagi juhtub. See tuleb
vaid lahti kruvida ja uus asemele panna. Määrdunud plaate
saab puhastada survepesuga.
Vahur Volti teada on Soomes selliseid plaate toodetud
20-25 aastat. Eestis ei ole
plaat samuti tundmatu, analooge on siin valmistatud juba
10-15 aastat. StoneREX on
aga teinud kvaliteedis sammu

StoneREX kivipuruplaadid on
kaetud loodusliku kivipuruga
ja mis saaks olla ilusam kui
loodus ise. www.stonerex.ee

edasi ja pakub ka selliseid
plaate, mis on täiesti uudsed.

Põhiline komponent on
tsement
Plaate on kahesuguseid, kuid
põhiline komponent neis on
tsement. Tsementlaastplaadid
koosnevad tsemendist ja kvaliteetsest männipuidust toodetud immutatud puidulaastudest. Need plaadid on kergemad ja sobivad kohtadesse,
kus on oluline materjali kaal.
Tugevamad ja ilmastikukindlamad on StoneREX tsementkiudplaadid, milles on
tsemendisisaldus oluliselt suurem, teised koostisosad on tselluloos ja polüpropüleenkiud.
Tsementkiudplaatidel põhinevaid kivipuruplaate seni
Eestis ei toodetud. Et need
on kvaliteedilt paremad kui
tsementlaastplaatidel põhinevad fassaadiplaadid, võib neid
pidada uueks põlvkonnaks ehk
hüppeks tulevikku, nagu StoneREXi meeskond ise ütleb.

Kasutusvõimalused on pea
ammendamatud
StoneREX plaatide kasutusvõimalused on pea ammendamatud – need sobivad era- ja
kortermajade, ühiskondlike
tootmis- ja laohoonete fassaadide ehitamiseks ja renoveerimiseks, aga ka räästakastide ja
rõdupiirete, siseseinte ja põrandate ehitamiseks, soklite katmiseks ja soojustamiseks. Lisaks
on plaadid leidnud kasutust
aianduses, kus neist ehitatakse
peenraääri ja taimekaste.

StoneREX OÜ tegevjuht Vahur Volt selgitab näidismaja baasil, kuidas
fassaadikatteplaate paigaldada. Foto: Sirje Piirsoo
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Saue sõpruskool Ukrainas tähistas 100. aastapäeva
Jelena Laanjärv
Saue Gümnaasiumi õpetaja

S

aue Gümnaasiumi kolmeliikmeline esindus
viibis 27.-30. septembrini Ukrainas. Direktor
Jaan Palumetsal ning õpetajatel
Jelena Laanjärvel ja Valdo Pilvel
oli au kutsutud külalistena
viibida sõpruskooli Kozeletsi
gümnaasiumi nr 1 sajanda
aastapäeva pidustustel.
Oleme Kozeletsi gümnaasiumi, selle õpetajate ja
õpilastega seotud juba kuus
aastat ning võime, arvestades
ukrainlaste külalislahkust ja
sõbralikkust, nimetada kooli
ning tema autoriteetset direktorit Aleksei Mihhailitšenkot
heaks kolleegiks ja sõbraks.
Rõõm oli kohtuda ja nentida,
et vaatamata kitsastele oludele, on Kozeletsi koolis palju
muutunud paremuse poole.
Kool on saanud kaasaegsema
näo nii seest kui väljast, tööle
on tulnud noori õpetajaid.
Pidustused kooli auks toimusid reedel, 28.septembril. Need
algasid tagasihoidlikumalt kooli
aulas väikeste sissejuhatavate
sõnavõttudega, mis tutvustasid
gümnaasiumi ja selle ajalugu.
Järgnes väike, kuid maitsekas
furšett ja edasi jätkusid pidustused linna kultuurikeskuses.

Jäi vaid imestada, kui palju imelisi lauluhääli ja häid tantsijaid on ühes
väikeses koolis. Foto Valdo Pilve

Õnnitlejaid oli palju, sõnavõtud emotsionaalsed. Külalisi oli lähemalt ja kaugemalt,
nende seas meie kool ja uued
koostööpartnerid Poolast.
Tervitajate hulgas oli endisi
ministreid ja Ukraina kangelastähe omanikke.
Kontsert annaks silmad ette
ükskõik millisele tantsu- ja
laulukonkursile. Meil jäi vaid
imestada, kui palju imelisi
lauluhääli ja häid tantsijaid on
ühes väikeses koolis. Võlus ka
see, et kõik esinejad olid naeratavad, õnnelikud ja nautisid
oma etteasteid.
Meie delegatsiooni nimel

võttis sõna Jaan Palumets, kes
tervitas pidupäevalisi nende
rahvuskeeles ja tervituse lõppedes helistas kingituseks
toodud koolikella.
Kohalik rajoonikomitee ja
haridusosakond hindasid meie
kooli abi ja Jaan Palumetsa
panust kahe kooli suhetesse
kauni tänumedaliga.
Pärast pidulikku aktus-kontserti ootas valitud külalisi suurepärane peolaud. Ei puudunud
sealt südamlikud toostid, tervitused ega kaunid laulud - taas
kord, millised anded rahva hulgas!. Väga lõbusalt ja särtsakalt
laulsid ning võlusid külalisi ka

Saue Kodu-uurimise Seltsing - 10
Saue Sõna
Saue Kodu-uurimise Seltsing
tähistas septembris kümnendat
sünnipäeva kodulootundide, õpitubade ja näitustega. Sünnipäev kulmineerus 29. septembril kontsertdokumentaaljutustusega „Olnud
aegade võlu“, mille idee ja kuvandi
pani kokku seltsingu juhatuse liige
Evelin Povel-Puusepp.
Kodulootundides rääkisid
seltsingu liikmed Evelin PovelPuusepp, Helle Koppel. Lembit
Teinbas ja Daniel Märtmaa Saue
ja lähiümbruse kaugemast ajaloost ja kujunemisest, Saue vallamajast, Vene tsaaridest ning
Saue masinatraktorijaamast ja

Harju remondi-tehnikajaamast
aastatel 1957-1961.
Õpitubasid, kus sai teada,
kuidas alustada suguvõsauurimist, või õppida rahvuslikus
tikandis kasutatavaid pisteid,
juhendasid Evelin Povel-Puusepp ja Õie-Julie Väärtnõu.
Augusti lõpust kuni poole
septembrini oli Saue linnaraamatukogus avatud näitus
„Kella viie tee“, kus olid väljas
kannud, tassid, suhkrutoosid
ja palju muud 19. sajandist
kuni tänapäevani. Septembri
lõpust kuni oktoobri keskpaigani tutvustas näitus „Siin me
oleme – Saue Kodu-uurimise
Seltsing“ seltsingu tegemisi ja
väljaandeid läbi aastate.

Helle Koppel (keskel) tutvustab näitust „Siin me oleme – Saue Koduuurimise Seltsing“. Fotod: Sirje Piirsoo

uued tuttavad Poolast.
Meie delegatsioon leidis
aega külastada ka väikest
maakooli Kozeletsi linna lähedal. Kui kool nägi väljast päris
korraliku maja moodi, siis
sisemus meenutas pigem möödunud sajandit. Sellele vaatamata üritavad tublid õpetajad
anda lastele 21. sajandile
sobilikku haridust. Kuigi meie
koolide majanduslik tase ja
kultuuriline taust on erinevad,
on ka meil kindlasti midagi
õppida Ukraina koolidelt ja
samaaegselt neile midagi
vastu anda. Endiselt jätkuvad
õpilasvahetused.
Kuna ilmad Ukrainas olid
tõeliselt suvised -26-28 kraadi
sooja - kulus laupäevane päev

Jaan Palumets tervitas pidupäevalisi nende rahvuskeeles ja tervituse
lõppedes helistas kingituseks toodud koolikella. Foto Valdo Pilve

Hiina Tervise Qigong Sauel
Liivi Lents
Saue Päevakeskuse juhataja

Evelin Povel-Puusepp

Kontsertetendus „Olnud
aegade võlu“ viis sauelased
29. septembril minevikuradadele seiklema. Ettelugemisele
tulid Saue ja lähiümbrusega
seotud mälestused, mõtisklused, kroonikakatked ja põnevad faktid. Evelin Povel-Puusepa mõtetega tulid kaasa ja
aitasid need ellu viia Jüri Mänd
kandlel, Saue segakoor koos
dirigent Elviira Alamaa ja klaverisaatja Gerli Kirikaliga ning
Saue gümnaasiumi kooliteater,
keda juhendab Leo Uulma.
Saue Kodu-uurimise Seltsing sai alguse 23. septembril
2002 kodulooklubina. Täna
on seltsingul 27 liiget. Kümne
tegevusaasta jooksul on seltsing
korraldanud 24 näitust, talletanud kohalikku aja- ja kodulugu
ning kultuuripärandit.

meeleolukaks puhkuseks pealinnas Kiievis ja tuttavate-sõprade külastuseks. Sai räägitud
tööjuttu, arutatud ja võrreldud
hariduselu arengut ning suundi,
koostatud tulevikuplaane.
Veidi sügisesem pühapäev
oli juba ärasõiduks.
Suur tänu kooli direktorile
Aleksei Mihhailitšenkole, meie
ustavale abilisele kõikides
küsimustes Andrei Tšupriile,
kellele ei olnud ükski ülesanne
ega palve võimatu lahendada ja
muidugi kogu töökale Kozeletsi
gümnaasiumi perele! Tervitused ka meie teise sõpruskooli,
Kiievi 32. keskkooli direktorile
Tšumakile ja õppealajuhataja
Morgunovale, kes meie Kiievis
viibimise muretuks tegid!

Qigong tekkis juba muistses
Hiinas. Tänapäeva Hiinas on
qigong laialt levinud ja tervisevõimlemisega tegeletakse massiliselt. Hiina arstid kasutavad
qigongi haiguste ravimiseks ja
tervise säilitamiseks.
Kirjanduse põhjal parandab
qigong nii füüsilist kui vaimset vormi. Füüsiliste näitajate
puhul võib paraneda reaktsiooni
kiirus, suureneda painduvus,
paraneda koordinatsioon, korrastuda südame töö, vererõhk
ja luutihedus. Vaimses plaanis
aitab qigong leevendada ärevust ja tõsta tuju.
Eakate inimeste puhul võib
qigong edasi lükata vananemise
ilminguid, reguleerida oma
emotsioone, toitumist ja mälu.
Osa sauelasi kindlasti teavad
juba, millega on tegemist. Pisut
üle paarikümne inimese Saue
Päevakeskusest käis qigongiga
tutvumas Pelgulinna Rahvamajas. Kõik, kes osalesid, olid
huvitatud ka edaspidi Mart Par-

mase juhendamisel hiina tervisevõimlemisega tegelemisest.
Pelgulinna Rahvamaja jääb
meie inimestele kaugeks ja
nii kujuneski, et Mart Parmas
tuleb alates oktoobrist Sauele
ja viib sellel aastal ühel korral
kuus läbi Hiina Tervise Qigongi.
Saue Päevakeskus usub,
et neid inimesi, kes tahavad
parandada oma füüsilist vormi
ja meeleolu, leidub Sauel nii
palju, et päevakeskuse ruumidesse kõik huvilised ei mahu.
Seetõttu hakkavad treeningud
toimuma Saue Noortekeskuses.
Treeningud toimuvad 2012.
aastal üks kord kuus neljapäeviti algusega kell 10 ja kestavad
korraga mitu tundi. Mart Parmas
õpetab selgeks lihtsamad võtted,
mis on kõigile jõukohased. Kahe
treeningu vahepealsetel päevadel võib ja peakski harjutustega
omaette kodus tegelema.
Olete oodatud 25. oktoobril kell
10 Saue Noortekeskusesse vaimset ja füüsilist vormi parandama.
Oodatud on kõik vanused!
Lisateavet saab Saue Päevakeskusest.
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Jumalateenistused Saue
vabakirikus oktoobris

Kuulutused
Teenused
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
telefon 56600290.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid, jne) ja
igasuguse ELEKTROONIKA
(televiisorid, monitorid, raadiod ja muu). TASUTA demonteerime. Hoolsad töömehed.
Telefon 55939504.
Kinnisvara
Soovin üürida 1-2-toalist
möbleeritud korterit Sauel
otse omanikult. Maakleritel
mitte tülitada. Kontakttelefon
58900490. Kiire!
Müük
Müüme küttepuid, hind kokkuleppel. Telefon 56886868.
Müüa turbabriketti, ümmargust
ja kandilist puitbriketti ning sõe-

lutud kivisütt. Transport Sauele
tasuta. Telefon 53593615.
Müüa soojustusplaadid (vundamendi) EPS120 Perimeeter
Pluss, 100 mm, 5 pakki (30
m2). Hind 45 eurot pakk. Telefon
56682396.
Müüa kartulit `Laura` 10 eurot
kott (30 kg). Telefon 5291793.
Otsin tööd
Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Töödest
pildid. Materjal, transport
meie poolt.Tel.58033448

Mõni hetk on elus valusam kui teine
mõni hetk on kohe väga-väga valus...

Avaldame siirast kaastunnet
Katrinile ja Elourale abikaasa
ja isa
John Cardoso Charles´i
kaotuse puhul.
Koondise 19a naabrid
Avaldame sügavat kaastunnet
Katrinile ja Elourale abikaasa
ja isa
John Cardoso Charles`i
surma puhul.
Saue Jalgpalliklubi

Pakun tööd
Otsime kuuekuusele poisile usaldusväärset lapsehoidjat sõidutundide ajaks ja vahel ka väljaskäimiseks. Telefon 55602730,
e-post t.marge@ymail.com
Otsin 9-aastasele tüdrukule
kitarrimängu õpetajat. Telefon
56474263.

◊ 21. oktoobril kell 12 valmistame projekti „Köök
ühendab rahvast“ raames
koos ukrainlaste ja valgevenelastega mulgi putru.
Oodatud on endised osalejad, kes soovivad toidu
valmistamisel ja pärast
ruumide korrastamisel
aktiivselt kaasa lüüa. Kaasa
vahetusjalatsid.
◊ 25. oktoobril kell 10 Hiina
Tervise Qigong Saue Noortekeskuses. Juhendab Mart
Parmas. Sobib igale vanusele. Selga mugavad riided.
Täpsem teave päevakeskuses.

◊ 6. novembril kell 14.15
külastame riigikogu. Sõidame kell 12.47 Saue
Kaubakeskuse juurest väljuva bussiga 190. Vajalik
eelnev registreerimine koos
isikukoodidega.
◊ 9. novembril kell 10 turumüük.
◊ 18. novembril keedame
projekti „Köök ühendab
rahvast“ raames koos
ukrainlaste ja valgevenelastega suppi. Toimub osalejate vahetus. Neil, kes
soovivad supi keetmisel
aktiivselt osaleda, palume
registreeruda päevakeskuses. Osavõtjate arv projektis

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!

Niikaua kui püsib maa, ei lõpe
külv ega lõikus, külm ega

kuum, suvi ega talv, päev ega
öö. 1Ms 8:22;

Südamlik kaastunne
väikesele Elourale ja ta
emale
kalli isa ja abikaasa
John Cardoso Charles`i
surma puhul

Saue Päevakeskuse tegemised
oktoobris ja novembris
Üritused
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on piiratud.
◊ 21. novembril kell 11
tähistame hingedeaega.
Esineb Saue Päevakeskuse
erivajadustega noorte
ansambel ja Tallinna Piiskopliku Toomkiriku õpetaja Urmas Viilma räägib
pühade kristlikust taustast.
◊ 26. novembril kell 14 esineb Saue Päevakeskuse
erivajadustega noorte
ansambel Marve Rekandi
juhendamisel Kesklinna
Sotsiaalkeskuses.

MTÜ-de koosolekud
◊ 26. oktoobril kell 16 seltsing
Tammetõru koosviibimine.

Pühapäev, 14. oktoober kell 13
Lõikustänu püha
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno
Muusikaga teenib Oleviste koguduse segakoor Irma
Vaiklo juhatusel

Pühapäev. 21. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld
Muusikaga teenib Piret Kuld
Pühapäev, 28. oktoober kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno
ja jutlustab Raivo Kaustel

Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18

Kontsertjumalateenistus Keila
Miikaeli kirikus
Marek Roots,
EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja
Selle aasta oktoobris möödub
150 aastat Martin Lutheri
mälestussamba püstitamisest
Keila lähistele (aastal 1862).
Tegemist on ainulaadse
mälestusmärgiga, mille hävitas nõukogude võimu 1949.
aasta jõulukuul.
Laupäeval, 27. oktoobril
kell 12 toimub Keila Miikaeli
kirikus kontsertjumalateenistus, mis on pühendatud
mälestussamba püstitamise

aastapäevale. Viiulil musitseerib Urmas Vulp, orelil
Pille Metsson. Jumalateenistuse järel peetakse kirikus
teemakohaseid lühiettekandeid, kaetud on kohvilaud.
Päev algab 11.15 kogunemisega mälestussamba
kunagisele asukohale Tutermaa külas Tallinn-Paldiski
maantee ääres.
Kutsume kõiki huvilisi
osalema!

Saue Harrastuspuhkpilliorkestri
proovid
Pühapäeviti algusega kell 15.15 toimuvad Saue Muusikakooli
stuudios Saue Harrastuspuhkpilliorkestri proovid.
Osalema on oodatud emad, isad, vanaemad, vanaisad kõik, kes on kunagi pillimänguga kokku puutunud.
Kellel on kodus pillid olemas, palume need proovi kaasa
võtta. Proove viib läbi dirigent Sirly Illak.
Soovi korral on võimalik võtta lisatasu eest individuaaltunde koostöös Saue Muusikakooli pilliõpetajatega.
Orkestris osalemine toimub Saue Linnavalitsuse kinnitatud
hinnakirja alusel.
Soovijatel palume eelnevalt täita avaldus, mille leiate Saue
Muusikakooli kodulehelt www.sauemk.edu.ee

Head Saue
mälumänguhuvilised!
Suur sügis on looduses võimust võtmas ja päevavalget
jääb kukesammu võrra ikka
vähemaks.
Ongi saabunud õige aeg
jälle kilvalainele häälestuda.
Saue linna mälumängu
võistkondlike esivõistluste

kolmas voor toimub 24.
oktoobril kell 19 Saue Gümnaasiumis.
Tulge suvel saadud teadmisi tuulutama ja vanade
semudega suhtlema!
Saue Mälumänguklubi
juhatus

Hea Saue elanik!
Suvine kampaania bussiliinil 191 Tallinn-Saue-Tallinn on läbi
saanud.
Täname kõiki kampaanias osalejaid ja Hansabussiga sõitjaid
ning õnnitleme võitjaid: Ranno Maasikmets, Sille Varik, Birgit
Skolimowski, Veiko Busch ja Siim Nuuma.
Turvalist bussisõitu ja uute üllatusteni!
Hansabuss AS
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Hea kultuuri- ja spordisõber!
Saue Linnavarahaldus annab
erinevateks kultuuri- ja spordiüritusteks,
individuaalseks treenimiseks, sünnipäevade
pidamiseks ruume rendile
- kontsertsaal kuni 250 inimesele
- võimla (korvpall, jalgpall, tennis)
- ujula, lastebassein
- erinevad ringitoad
- käsitöö- ja kunstiklassid
- staadion
- kunstmuruga jalgpalliväljak
- jõusaal
Helista ja küsi lisa telefonil 6 596 611
Meil on harjumaa soodsaimad hinnad!

Saue Linnavarahaldus
Nurmesalu tn 9, Saue 76506

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.

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

SAUE SÜGISLAAT
13. oktoobril kell 9-16
Sauel
Pärnasalu põik 11
Info 58050167

Sakurastuudio pakub massaaže
- klassikaline rootsi massaaž
- laavakivimassaaž
- spordimassaaž
- tseluuliidivastane massaaž jne.
Soodustusi püsiklientidele ja
kingitusi uuele! Kinkekaardid.
Lisainfo: www.sakurastudio.ee
või telefon 545 44 559.
Asukoht: Petz ja Katz ilusalong Sooja 1, Saue

Saue Sõna 12. oktoober 2012

