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Harjumaa pidutses
Saue Sõna

H

arjumaa laulu- ja
tantsupidu „Ajamustrid“ tõi 1. juunil
Keilasse kokku 315
kollektiivi 6215 laulja, tantsija, orkestrandi, juhendaja ja
dirigendiga kogu maakonnast.
Saue linn oli maakonna
suursündmusel väljas vähemalt 400 osalejaga, kes kaasalöömisrõõmu ja nauditava
esinemisega peo kordumatuks
ja meeldejäävaks aitasid teha.
Suur tänu teile Saue Gümnaasiumi lastekoor Tirtsutajad,
Saue Gümnaasiumi Väikeste
Tüdrukute Koor, Saue Poistekoor, Saue Poistekoori ettevalmistuskoor, Saue Gümnaasiumi
noortekoor, Saue Segakoor,
Saue Muusikakooli puhkpilliorkester, Saue Kapell, Saue
Gümnaasiumi tantsurühmad –

Saue Gümnaasium peo rongkäigus. Foto: Valdur Vacht

1. klassi segarühm Tõrukesed,
2. klassi segarühm Tõrukesed,
1. klassi segarühm, 3.a klassi
segarühm, 3. klassi segarühm
Tõrukesed, 3.-4. klassi segarühm, 6. klassi segarühm ja
9. klassi segarühm -, Saue
Huvikeskuse sega- ja naisrühm
Saue Simmajad, memmederühm Vokiratas ning naisrühm
Saue Kägara.
Aitäh kõikide kollektiivide
juhendajatele: Grete Põldma,
Elviira Alamaa, Sirly Illak,
Reet Jürgens, Malle Liiv, Krista
Merilo, Ulvi Mägi, Elena Kalbus, Sirje Ojavee, Helle Käsk,
Ulvi Kanter, Gerli Kirikal ja
Marina Jurtšenko.
Tänu ka kõigile täiskasvanud saatjatele, kes lasterühmadele terve pika päeva vältel
toeks olid.

Midrimaa kogus heategevusliku kevadpeoga 2242 eurot
Saue Sõna

Ostjaid oli rohkesti ja kõik koogid
said müüdud

Saue lasteaed Midrimaa kogus
kaheteistkümnendal heategevuslikul kevadpeol lapsevanemate tehtud kookide, tortide
ja muude küpsetiste müügist
2242 eurot. Rohkem kui kunagi
varem ja peaaegu tuhat eurot
rohkem kui möödunud aastal,
mil kogunenud tulu - 1362,5
eurot - samuti rekord oli.
Tänavuse summa eest plaanib lasteaed osta lastele õue
mängumaja, mulluse eest osteti
lastele rahvariideid juurde.
Pidu algas rongkäiguga.
Järgnes laste uhke kontsert,
kus astusid üles nii suuremad

eriti ilusaid tervetena. Ostjaid
oli rohkesti ja kõik koogid said
müüdud. Lisaks läks kaubaks
morss, kohv-tee, lasteaia valmistatud hamburgerid ja suhkruvattki. „Suur, suur tänu koogiküpsetajatele ja -ostjatele,“
tänab direktor Anne Teetamm
kõiki kogu lasteaia nimel ning
soovib lastele, vanematele ja
Midrimaa-perele ilusat suve.

Õpetaja Helgi Haber „mõmmidega“, just need laste ilusad rahvariided
on ostetud möödunud aasta tulu eest. Fotod: Sirje Piirsoo

kui väiksemad midrimaalased.
Saue lasteaias käib enam
kui 360 last - nii oli kookegi

palju. Enamasti müüdi imemaitsvaid soolaseid ja magusaid küpsetisi tüki kaupa, aga
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Kevadsuvised suuremahulised
tänavate hooldus-remonditööd
Saue Sõna
Teede ja tänavate seisukord
puudutab kõiki linlasi, sestap
uuris Saue Sõna abilinnapea
Mati Uuesoolt ning linnamajanduse ja -ehituse peaspetsialist Andres Joalalt, millised
on selleaastased tänavate ja
teede hoolduse ning remondiplaanid Sauel.
Saue Linnavalitsus tunnistas
lihthankel „Saue linna tänavate
pindamine 2013“ edukaks pakkujaks OÜ Üle. Töö sisaldab ka
aukude lappimist. Lapitakseparandatakse kõik talvega tekkinud augud, teekatte ilmastikuja veekindluse tõstmiseks ning
neile parema väljanägemise
andmiseks on kavas osa linnatänavaid täies laiuses üle pinnata. Kasutatakse peeneteralist
graniitkillustikku.
Andres Joala sõnul on pindamistööde maht lepinguliselt
umbes 61 000 m2: „Arvestades, et tänava keskmine laius

on kuus meetrit, on pinnatavate tänavate kogupikkus üle
kümne kilomeetri. See moodustab Saue kõigist tänavatest
kolmandiku,“ märgib Joala.
OÜ Üle teostab tööd lepingujärgselt juunikuu jooksul.
Pindamistöödele järgneb joonimine, ülekäiguradade ja
künniste märgistamine värviga.
Andres Joala ütleb, et lisaks
tänavu juunis tehtavale on
ÜVK taastamistööde käigus
juba senise mustkatte asemele uue asfaltkatte saanud
mitmed kõrvaltänavad, nagu
Aiamaa, Kivikangru, Nurgakivi,
Tammetõru, Männi, Laanesoo,
Tammelehe osaliselt, Perve ja
Töö puiestee.

Mis saab Tule tänavast, mis
meenutab kuumaastikku?
Mati Uuesoo sõnul näitasid
kevadel läbiviidud geoloogilised
uuringud seda, mida võis karta:
„Kohati Tule tänaval aluskonstruktsiooni polegi. Asfalt on

laotatud paekivisõelmetele,
filtreeriv killustikkiht on alla 10
sentimeetri paks. Sellest siis ka
igakevadised augud.“
Abilinnapea lisab, et Tule
tänava remondiks on mõned
aastad tagasi koostatud projekt, et tee ehitada veidi kitsamaks. „Välja tuleb kaevata ligi
meetrine kiht teealust pinnast,
ehitada uus sademeveekanalisatsioon, paigaldada uued
äärekivid. Töö on väga mahukas ja kallis. Sel aastal Tule
tänavat selliseks, nagu seda
näha tahaks, võimalik ehitada
ei ole,“ hindab Mati Uuesoo
linna võimalusi nii suuremahulise projekti teostamiseks
veel sel aastal.
Rõõm on aga tõdeda, et
ÜVK-järgne tänavate ja haljastuse taastamine on jõudnud lõpusirgele. „Enamus
tänavaid-muruplatse on taastatud, jäänud on veel mõned
üksikud vaegtööd. Tänavatele
uue katte laotamisel on need

OÜ Üle alustas talvega tekkinud aukude lappimist, freesimistööd
Kuuseheki tänaval kaubakeskuse juures. Foto: Sirje Piirsoo

Juunis tehtavad suuremamahulised
tänavate hooldus-remonditööd Sauel
◊ Tule tänav lõigus Uusaru
tänavast Kuuseheki tänavani
◊ Kuuseheki tänav lõigus
Ladva tänavast Kuuseheki
44 sissesõiduni
◊ Tõkke tänav Ladva tänavast Tallinna ringteeni
◊ Pärnasalu tänav Tule tänavast Vana-Keila maanteeni
saanud siledamaks,“ räägib
Uuesoo, mööndes, et samas
on mõnede majade sissesõi-

◊ Vana-Keila mnt Tõkke
tänavast Tallinna ringteeni
◊ Ladva tänav
◊ Nurmesalu tänav
◊ Kohvi tänav
◊ Rauna tänav
◊ korruselamute piirkonna
alad (osaliselt Koondise ja
Kütise tänav)
duteed nüüd madalamad teepinnast ja tänavakivid tuleb
osaliselt ümber laduda.

Sauelased räägivad linna keskuse arendamisel aktiivselt kaasa
Kristiina Hindreks
Saue linna keskuseala visiooniloome küsimustikule vastanute enamus on veendunud, et
meie linna keskus vajab põhjalikke ümberkorraldusi, linlased
soovivad selle kujundamisel
meeleldi kaasa rääkida.
19. aprillist kuni 5. maini
2013 läbiviidud uuring näitas selget valmisolekut linna
keskuseala ümberkorralduste
algatamiseks. Kõik küsimustikule vastanud sauelased väljendasid huvi kaasa rääkida ja
avaldasid rohekelt huvitavaid
mõtteid.
Küsitluse eesmärk oli
selgitada välja sauelaste ja
Saue linnaga seotud väärtused, mõista inimeste hinnanguid praegusele olukorrale ja
aru saada tulevikuootustest,
-soovidest ning -vajadustest.
Kaudselt teavitas küsitlus
linnaelanikke käimasolevast
protsessist ja kutsus aktiivselt
kaasa rääkima.
Püstitatud eesmärgid said
suuresti täidetud ning kogutud arusaamad, meie inimeste
väärtused ja ettepanekud tule-

viku suhtes on hea alus edasise läbiviimisel.
Küsitlusest tuleb välja, et
kohalike jaoks kõige olulisem
väärtus, mis keskuse arendamisega kaduda ei tohi, on
looduskeskkond. Vastanud toonitasid haljasalade vajalikkust,
soovisid näha enam lillepeenraid ja hoolitsetud murupinda.
Kolm kõige populaarsemat
märksõna, mida sauelased
linna keskuses kõige enam
näha soovivad ning mis vastanute arvates tõstab linnas elamise kvaliteeti, on turg (18%),
erinevas vanuses lastele
tegevusi pakkuv mänguväljak
(16%) ja kino (16%).
Kui vastajatel paluti välja
tuua kuni viis teenust, millest
täna Sauel puudus on ja mille
lisandumine tõstab linnas elamise kvaliteeti, märkisid elanikud kõige sagedamini (43% vastanutest) parendamist vajavaks
valdkonnaks kaubanduse. Ligi
kolmandik vastanutest tõi välja,
et arendamist vajavad spordi- ja
puhketeenused (32%), toitlustus
ja majutus (31%).
Söögikohtade osas lisasid
sauelased mitmel juhul täpsus-

tuseks, et soovivad näha selliseid, mis on hubased ja atraktiivseid, ning pubisid, mis on
meeleolukaid ja kus on õhtuti
elav muusika. Samuti väljendasid linlased mitmel korral soovi
hooajaliste välikohvikute järele.
Liikumist ja liiklemist
iseloomustavate märksõnadena olid populaarseimad
ligipääsetavus ja liigeldavus,
jalakäija- ja kergliiklejasõbralikkus (lapsevanker, jalgratas).
Mitmel juhul tõid vastanud
esile liikluse piiramise, autovaba keskuse ja parkimise maaall lahendamise idee, millele
vastandub idee sõiduteest ja
parkimismajast.
Keskuse rajamine seostub
ka ühistranspordi korrastamisega. Näiteks soovitakse näha
ilmastikukindlaid ühistranspordipeatuseid, kus leiduvad
ka pingid.
Küsitlusest võib järeldada, et
alus keskuseala visiooni edasi
luua on olemas ja et elanike
hulgas leidub aktiivselt huvitatuid, kes on valmis keskuse
arendamisel kaasa rääkima.
Samas on esindatud mitmed vastanduvad hoiakud, mis

Mõned mõtted vastanutelt
“Kindlasti ei tohiks kaduda keskusest park, muu võiks kõik ümber kujundada.”
“Haljasalad linnas, mida võiks veelgi enam olla - kus saaks sõita rattaga ja jalutada lastega.”
“Läbi ladude kvartali kulgev jalakäijate tänav, mille mõlemal pool oleks teenindus ja söögikohad.”

osaliselt tulenevad teadmatusest, mida ja kuidas arendada
tahetakse, ning osalt harjumusest, soovides, et Saue linnas
püsiks kõik just
nii nagu on.
Leheruum
on piiratud, et
lugejat küsitluse kõikide
aspektidega
kurssi viia,
kuid huviline
leiab tulemused Saue linna
kodulehelt. Ja
juba 13. juunil
kell 18 on Saue
gümnaasiumi
aulas keskuse
visiooni loomise
mõttetalgud,
kus küsitluse
põhjal saulastele olulisi teemasid veelgi
sügavamalt
käsitletakse.
Mõttetalgutele
tulnutele saab
osaks nautida
visuaalselt
suurejoonelist
ja erakordselt
paeluvat dokumentaalfilm
„Samsara“.
Saue Linnavalitsus ja MTÜ

Linnalabor tänavad kõiki, kes
leidsid aega, et küsimustik täita
ja head mõtted edasi anda.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 22. mai
istungi päevakorras oli 28
punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Otsustas vastu võtta ning
avalikustada Saue linna
Kadakamarja tn 25 ja 40,
Tule põik 5 ja Kesa tn 20
kinnistute detailplaneeringu; Pärnasalu tn 30a ja
30b kinnistute detailplaneeringu ning Nurmesalu tn
9, 9A ja Tule põik T2 kinnistute detailplaneeringu.
◊ Kinnitas Kadakamarja tn 8
elektrikaabli rajamise ning
Pärnasalu tn ja Koondise tn
piirkonna kaugküttevõrgu
rekonstrueerimise projekteerimistingimused
◊ Määras Saue linnas asuvale
katastriüksusele Kuusemetsa tn 19 uueks koha-

aadressiks Nõmmiku tn 18.
◊ Määras katastriüksuse Tõkke
tn 1 ja Ladva tn 2 jagamisel
moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja
maakasutuse sihtotstarbed.
◊ Määras katastriüksuste
Vana-Keila mnt 60 ja VanaKeila mnt 62 liitmisel
moodustuva katastriüksuse
aadressiks Vana-Keila mnt
60 (elamumaa100%).
◊ Väljastas ehitusloa gümnaasiumi garderoobiosa
pealeehituseks, söökla
laiendamiseks ning õppehoone ja muusikakooli osa
ehituseks gümnaasiumi
laiendusena; abihoone
osaliseks lammutamiseks
Tule tn 24; tootmishoone
ruumide ümberehituseks
Tule tn 24a; tänava ja infrastruktuursete võrkude

rajamiseks Melissi tn T4
ja Muskaadi tn T1; poolelioleva üksikelamu osaliseks lammutamiseks ja
üksikelamu püstitamiseks
Viigimarja tn 12.
◊ Väljastas kasutusloa korterelamule Kütise tn 3 ja
üksikelamule Rauna põik 8.
◊ Otsustas maksta ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust 30 abivajajale
kogusummas 802 eurot;
sünnitoetuse esimest osa
kolmele perele kogusummas 260 eurot; koduse
mudilase toetust mai eest
kokku summas 6077,5
eurot 89 perele.
◊ Kinnitas Saue Linnavalitsuse poolt makstava vanadus- ning töövõimetuspensionäride ning puudega laste
sünnipäeva- ja jõulutoetuse

Teel priiuse põlistamise poole.
Kuhu kaob majanduskasv?
kasv on suur ja Eesti rahvaarv
samal ajal kahaneb, siis peaks
meie rahva heaolu igapäevaselt aina kasvama ja täna kuuluksime juba rikkamate riikide
hulka. Kahtlemata on meie
hulgas pisut ka neid, kes seda
rikkust juba tunnevad.

Kuhu see majanduskasv siis
kaob?

Gunnar Lambing,
majandusteadlane
Valimisliit Kindlad tegijad-uus
tulevik
Aastaid läbivat statistilist
informatsiooni lehitsedes selgub, et meie sisemajanduse
koguprodukt (SKP) on kasvanud vähemal või suuremal
määral kogu Eesti taassünnijärgse ajaloo vältel. Seega
peaks ka meie ühiskonna heaolu olema püsivalt kasvanud.
Me peaks olema rikkamad.
Minu teada arvestatakse
sisemajanduse koguprodukti
kasvu võrreldavates püsihindades, mistõttu tänases rahalises
vääringus peaks SKP olema
veelgi suurem.
Eesti on olnud edukas riik.
Ka meie priius on tänaseks
põlistatud. Eestit saatnud peaaegu püsiva majanduskasvu
üle on meid õpetatud uhkust
tundma. Kui üldine majandus-

Kirjutaja jaoks jääb arusaamatuks, miks majanduskasv
sunnib ligi viiendikku meie
töövõimelisest elanikkonnast
suunduma tööotsingutele teistesse riikidesse ja miks isegi
välismaale tööle suundumine
ei suuda juba registreeritud
töötust oluliselt vähendada.
Miks suur osa kodumaal
töötavatest inimestest ei tule
toime oma elementaarsete
kulude katmisega või suudab
seda vaevu?
Miks kahaneb meie sotsiaalsete tugisüsteemide (tervishoid,
päästeteenus, sotsiaalabi jne)
kättesaadavus selle vajajatele?
Miks suureneb vahe palgasaajate vahel nii, et maksuameti
andmetel saab üle poole maksumaksjatest vähem kui 400 eurot
kuus brutopalka ning enam
kui 1200-eurose brutotulu
saajaid on vaid mõni protsent
elanikkonnast. Samas ületab
osa tippametnike ja käputäie
ettevõtete juhtivtöötajate palk
nimetatud palgatasemeid 10kuni 20-kordselt või enam?

Miks on enamus rahvast
Eestis koondunud kolme-nelja
suuremasse keskusesse? Miks
eemaldub elu keskustest kaugemal olevatest maapiirkondadest? Miks on vaja haldusreformi vajadusele rõhudes
likvideerida väiksemad haldusüksused kohtadelt, kus nad
on mingikski sidemeks riigi ja
rahva vahel?
Miks loeme sagedamini lehtedest töötajate koondamistest ja
palgakärbetest, kui töökohtade
loomisest ja palgatõusudest?
Seda mikside jada võiks
veelgi jätkata, kuid juba sellegi põhjal saame küsida pisut
laiemalt: kas meil on vaja sellist majanduskasvu?
Loogiline oleks, et SKP
kasvu korral kasvavad muuhulgas elanikkonna sissetulekud,
töötasud suurenevad. Inimesed hakkavad paremini elama,
saavad ka rohkem investeerida
(järgneb).

Saue ujula on
1. juulist kuni
31. juulini
remondiks
suletud.

◊

◊

◊

◊

taotlemise avalduse vormi.
Eraldas reservfondist 1975
eurot projekti „Mudelistide maailm” omaosaluse
finantseerimiseks ning
Tule 6 korteri remondi
kulude katteks, kööginurga
ostmiseks ja kokkumonteerimiseks 12604,85 eurot.
Kehtestas Raereiside 29.
juunil Saueaugu Teatritallu
korraldatava väljasõidu ja
etenduse „Mee hind“ osalustasuks 19,20 eurot inimese kohta.
Andis avaliku ürituse loa
Saue Tervisespordipäeva
korraldamiseks 25. mail
kell 12-15 Saue jaanituleplatsil.
Tunnistas avatud hankemenetlusega riigihankel
„Investeerimislaen“ edukaks pakkumuseks Swed-

bank AS-i pakkumuse.
◊ Kehtestas Saue linna raamatupidamise ja finantsarvestuse sise-eeskirja.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
linna tänavate pindamine
2013“ edukaks pakkujaks
Üle OÜ (loe lk 2).
27. mail toimunud erakorralisel
istungil otsustas Saue Linnavalitsus eraldada mittetulunduslikuks tegevuseks toetust
järgmiselt: 120 eurot MTÜ-le
Saue Folk ja 1470 eurot Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile; andis avaliku ürituse loa
Eesti lipu päeva tähistamiseks
4. juunil kell 19-20 Keskuse
pargis ning kinnitas avatud
hankemenetlusega riigihanke
„Moodulmaja rent Saue Midrimaa lasteaiale“ hankedokumendid.

Keskkonna-alane
õppereis Harjumaal
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
Keskkonna-alane õppereis
Saue linna elanikele toimub
4. juulil. Buss väljub Swedbanki kontori juurest kell 8
hommikul.
Osavõtusoovist teatage
Saue Linnavalitsuse telefonil 6790180. Kohtade arv
on piiratud.
Õppereisi käigus külas-

tame kolme kaunist koduaeda Viimsi vallas ja aiandit
Võluaed. Tutvume Pirita
kloostriaiaga ning vaatame
kloostri vana ja uut osa.
Tutvume Rootsi Kallavere külaga, mille asustus
on järjepidev muinasajast
tänaseni. Teeme peatuse
Ülgase fosforiidi kaevanduse,
Rebala kalmete ja Linnamäe
hüdroelektrijaama juures
(fotol). Külastame Jõelähtme
jäätmejaama.

Ootame ettepanekuid Saue linna
konkursile „Kaunis Kodu 2013“
Kodukaunistamise liikumise
eesmärk on tõsta esile inimesi, kes ümbrust kaunistades kodu ja ilu väärtustavad.
Juba traditsiooniliseks
saanud linnasisene koduaedade kaunistamise konkurss
toimub ka tänavu.

Ootame linnakodanikelt
kuni 10. juunini 2013
ettepanekuid kandidaatide
kohta e-posti aadressile
inger@saue.ee või telefonil 6790185, keskkonna
ja halduse peaspetsialist
Inger Urva.

Saue Linna Raamatukogu
suvised lahtiolekuajad
1. juunist kuni 31. augustini on raamatukogu avatud
◊ E, T, N kell 10-18

◊ K kell 10-19
◊ R kell 10-17
◊ laupäev, pühapäev suletud

Politseisündmused
29. mail avastati, et Sauel on Kuuma tänava keldriboksist
varastatud erinevaid elektrilisi tööriistu ja alkoholi. Kahju
kokku 640 eurot.

Poliitika
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Parem Saue - demagoogia musternäidis
Henn Põlluaas, linnapea
Jüri Tümanok, abilinnapea

E

elmisel nädalal potsatas sauelaste postkasti
ilusasti kujundatud ja
suurte värviliste piltidega ajaleht. Muidu võiks uue
lehe ilmumise üle rõõmustadagi, kuid sisu ei anna selleks
põhjust. Tuleb nentida lehe väljaandja, reformierakonna häbematust valetada linnarahvale ja
esitada pooltõdesid. Et mitte olla
paljasõnaline, vaatleme fakte.
Kalev Lillo on artiklis hämanud koolile ja lasteaiale saadud rahade kohta. 40 000
eurot kooli tarbeks eraldas
Saue linnale Haridus- ja Teadusministeerium ning 20 000
eurot lasteaiale tuli regionaalministri valitsemisalast mõlemad ministrid on IRL-ist.
Lepingud sõlmis ja allkirjastas
linnapea Henn Põlluaas.
Puhas vale on, justkui jätnuks linnavalitsus 40 000
eurot sihtotstarbeliselt kulutamata. Raha on kulutatud kooli
ruumiprobleemide lahendamiseks, sh algklassidele lisaruumide loomiseks. Ministeerium
kiitis rahakasutuse heaks. 20
000 euro eest sai lasteaed
endale uued mänguväljakud.
Samasugune vale on, nagu
oleks eelmine linnavalitsus
koostanud finantsplaani algklasside maja ehitamiseks.
Mingit finantsplaani polnud,
isegi Saue linna pearaamatupidaja pole seda näinud.
Esimene hinnang algklasside
maja ehitusmaksumusele valmis pärast võimuvahetust. Selgus, et sellisel kujul oleks algklasside maja ehitus maksma
läinud 3,8-4,0 miljonit eurot.
Linna laenuvõimekus 2012.2013. aastal on oluliselt väiksem - 2,8 miljonit eurot.
Kui raha ei jätku, siis seda
ei jätku. See tähendab omakorda, et sellist hoonet ehitada
ei ole võimalik.
Nüüd kaebab Lillo, et
pärast käimasolevat kooli
laiendamist ei olevat raha kooli
laiendada. Miks peakski seda
veel laiendama? Kool, muusikakool ja huvikeskus saavad
endale vajaminevad ruumid
ning õppetehnika. Nähtavasti
on mõnel tõsiasjadest ja raha
reaalsest väärtusest raske aru
saada. Linnale seda paraku
kilekottidega ei tassita.
Ka eelmine linnapea Harry
Pajundi viitab artiklis ebaotstarbekale rahakasutusele, sh
toimunud kaadrimuudatustega
seoses. Noortekeskuse eelmine juht sai vahetatud väga

lihtsal põhjusel: ta ei sobinud
sellele kohale. Uus juht, Kristi
Kruus, sai koha läbi konkursi,
kus ta edestas peajao võrra
teisi kandidaate. Praegune
noortekeskuse juht teeb tööd
väga hästi ja innuga. Ta ei ole
IRL-i ega valimisliidu liige.
Eelmise aasta alguses loodud linnavarahalduse juht Tõnu
Urva sai koha läbi korrektselt
korraldatud konkursi. Tema
juhtimisel on Saue linnavara
haldamine muutunud oluliselt tõhusamaks ja paremaks.
Igaüks võib seda koolist või
teistest linna hallatavatest asutustest järele küsida. Ka teised
artiklis mainitud inimesed on
tublid ja asjatundlikud, teevad

Pajundi ajal olid lihtsalt tegemata jäetud. Näiteks atraktsioonide aluse asfaltplatsi
ehitamise summat (35 000
eurot), mis oli suurem kui
EAS-ilt saadud toetus, linna
eelarvesse pandud polnudki.
Ei tea, kuidas Pajundi saab
kirjutada, et kogu positiivne,
mida praegune linnavalitsus
on teinud, on nende algatatud. Sellega vastandavad nad
ennast kõigile teistele poliitilistele jõududele, kes täna
koalitsioonis ja volikogus on.
Täiesti arusaamatuks jääb
kummaline väide, justkui
omistaks tänane linnapea
Henn Põlluaas endale teise
valimisliidu tehtut. Sauel ja

sauelased, mida on vaja linnas
paremaks muuta. Suur aitäh
asjalike arvamuste eest.
Paljud asjad on tehtud või
tegemisel, osad mõtetena
paberil ja ootel. Saue buss juba
sõidab Sauele sisse eri suundadest. Keskusest tööstuse
väljaviimisega tegeletakse ja
sauelaste osalusel koostatakse
keskuse visiooni, mis loob võimaluse ka uute elamispindade
ehitamiseks. Lapsed käivadki
ühes vahetuses koolis ja teevad
seda ka edaspidi: kooli laiendused saavad lepingu järgi valmis
augusti lõpuks. Teid parandatakse ja pinnatakse - uue katte
saab juunis enam kui 10 kilomeetrit Saue linna tänavaid

Ettevõtjate Liidu esimees, ise
mitte midagi sellist ei korraldanud …
IRL-i sõnul ei taha Pajundi
mäletada, et koostöö IRL-i ja
reformierakonna vahel kiskus
kraavi eeskätt sellepärast, et IRL
nõudis koalitsioonilepingu täitmist ja osutas reformierakonna
tegevusetusele linna juhtimisel.
Reformierakonna fraktsiooni esimees Raivo Ojapõld
kirjutab, et sauelased vajavad
tõest informatsiooni, kuid
paraku on lehes vähe õigeid
fakte. Kõige tõesem lehes on
see, et reformierakondlased
andsid sisse umbusaldusavalduse volikogu esimehe ja
abilinnapea vastu.

Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtotstarbelise rahaeraldis, 40 000 eurot kooli tarbeks kulus kooli ruumiprobleemide lahendamiseks, sh algklassidele
lisaruumide loomiseks. Ministeerium kiitis rahakasutuse heaks. Laienduste ehitus käib. Foto: Sirje Piirsoo

oma tööd hästi ja tulemuslikult.
Või kas tõesti saab ebaotstarbekaks rahakasutamiseks
pidada seda, kui Saue linna
valitsemiskulud on täna aastas väiksemad, kui need olid
perioodil 2008-2011?
Harry Pajundi väited võõraste sulgedega ehtimisest ei
pea samuti paika. ÜVK projekteerimine algas eelmise
linnavalitsuse ajal, kuid tööd
toimusid varakevadest 2012
kuni 2013. aasta kevadeni.
Mäletame kõik, kuidas pool
Sauet oli eelmisel aastal üles
kaevatud. Viimistlustööd on
alles nüüd lõpusirgel.
Skate -park projekteeriti
ja ehitati tänase linnavalitsuse ajal. Lahendasime ka
finantseerimisküsimused, mis

linnavolikogus ei ole mitte
ühtegi teist valimisliitu, kui
see, mille liige on linnapea
juba teist valimisperioodi
järjest alates 2005 aastast.
Enne kui sääraste veidrate
süüdistustega välja tulla, võiks
Harry Pajundi end tõsiasjadega
kurssi viia.
Täielik vale on ka Pajundi
pildi kõrval olev väide: „ Saue
linnavalitsus on viimase poole
aasta jooksul võtnud tööle
hulga inimesi mitte pädevuse
alusel, vaid lähtuvalt suhetest
koalitsiooniga“. Fakt on, et
viimase poole aasta jooksul ei
ole linnavalitsusse tööle võetud
mitte ühtegi uut inimest, tervetest hulkadest rääkimata! Miks
peab selliseid valesid levitama?
Lehes Parem Saue räägivad

ning kortermajade vahelisi teid.
Lisaks sellele on ÜVK taastamistööde käigus juba musta
katte asemele asfaltkatte saanud mitmed kõrvaltänavad,
nagu Aiamaa, Kivikangru, Nurgakivi, Tammetõru, Männi, Laanesoo, Tammelehe osaliselt,
Perve ja Töö puiestee.
Lasteaiale lisandub 48
kohta ja linnaleht Saue Sõna
reklaamib linnas toimuvat alati
ette, kui ainult korraldaja õigeaegselt info edastab.
Toetamaks ettevõtlust Sauel
oli tänavu aprillis esimene
ettevõtluspäev, toimub koostöö
Paldiski ettevõtlusinkubaatoriga, korraldame regulaarselt
ümarlaudu Saue ettevõtjatega.
Miks endine linnapea, kes
artiklis rõhutab, et on Saue

Kokkuvõttes paistab väljaanne mustamise ja demagoogia
musternäidisena. See räägib aga
kõige enam üllitise väljaandjatest endist. Aga nagu nad kirjutavad, saabumas on valimised.
Kurb, kui üks valimistel osaleja
kavatseb muuta valimised vaid
sopaloopimiseks. Soovime Saue
reformierakondlastele rohkem
ausust, teistest lugupidamist ja
koostöövalmidust.
Lõpetuseks veel näide, et
isegi lehe fotode osas ei ole
reformierakond ausalt toiminud. Noortekeskuse töötajatelt saadi luba neid pildistada
kätte pettuse teel. Fotograaf
kinnitas, et teeb pilte lihtsalt
ilusatest asjadest, salates
maha, et foto läheb tegelikult
reformierakonna ajalehte.
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Saue Muusikakooli
noorema astme lõpetas kiitusega kolm õpilast
Sirje Piirsoo
Saue Muusikakoolil - nii nagu
gümnaasiumilgi - on kevadel aktuseid rohkem kui üks.
Lõpetajate pidulik aktus on
tavana Kadrioru lossis, ülejäänud kool lõpetab õppeaasta
kontserdi ja noorema astme
tunnistuste jagamisega gümnaasiumi aulas.
Tänavu lõpetas Saue Muusikakooli noorema astme 17
õpilast, neist kiitusega Liliana
Zakurakina ning Oliver ja Rasmus
Strastin. Muusikakooli direktor
Kristiina Liivik loodab, et kõik
lõpetajad, hoolimata hetkeväsimuses langetatud otsusest,

Muusikakooli poistevägi vasakult: Rasmus Strastin, Martin Saar, Markus Lehtsalu, Oliver Strastin, Rasmus Kuningas ja Siim Pender. Vennad Strastinid lõpetasid muusikakooli noorema astme kiitusega. Fotod: Sirje Piirsoo

Pala „Metsik lääs“ esitasid Kristo Kangur (saksofon) ja Martin Mikk
Kõiv (klaver)

suvel puhkavad, kosuvad ja
sügisel muusikakoolis jätkavad.
Aktuse juhatas sisse meeleolukas kontsert, kus musitseerisid nii õpilased kui õpetajad.
Abilinnapea Jüri Tümanok
keskendus oma tervituskõnes
sellele, mida muusika meile
kõigile pakub, ja ütles, et ehitustööd on alanud, et muusikakool uut õppeaastat päris
enda ruumides alustada saaks.

Direktor Kristiina Liivik meenutas tegusat õppeaastat, täis
põnevaid sündmusi, kontserte,
muusikaüritusi ja konkursse.
Ta ütles, et Saue Muusikakooli õpilased ja õpetajad osalesid pea kõikidel maakonnas
toimunud instrumentaal- ja
vokaalkonkurssidel ning saavutasid auhinnalisi kohti.
Direktor tänas kõiki neid,
kes nii palju pingutasid ja aega

panustasid, tõstes nimeliselt
esile Sigrit Pikkari, Rasmus
Strastini, Oliver Strastini, Adele
Vainumetsa, Joosep Talumaa,
Karl-Ent Pääsukese, Rasmus
Kuninga, Hele Puki, Liisa Kõllamõtsa ja Emilie Gontšari.
Suure aplausi pälvisid õpetajad Elviira Alamaa, Ulvi Kanter
ja Gerli Kirikal: ka poistekoori
solistid, vokaalansamblid ja
koorid saavutasid auhinnalisi
kohti maakondlikel ja vabariiklikel võistulaulmistel.
Lõpetuseks rääkis Kristiina
Liivik suvest, mis ühest küljest
on puhkuse ja jõukogumise
aeg, teisest küljest aga tegus
ja sündmusterohke: konkurss
Siguldas, festivalid Soomes
ja Rootsis, Harjumaa lauluja tantsupidu, rütmimuusika
festival Visioon, loomingu- ja
improvisatsioonipäevad ning
Saue linna 20. sünnipäev 24.
augustil. Kõigest sellest võtab
kool osa.
Muusikakooli saatis teenitud suvepuhkusele laul „Suvi“
tütarlasteansambli esituses,
neid juhendab Ulvi Kanter.

Aasta huviringides oli tegevusterohke
Virve Laan
Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Tänavune õppeaasta huviringides oli tegevusterohke. Iganädalasele huvitegevusele lisaks
korraldasime koolivaheaegadel
meisterdamise töötubasid, väikeste nõidade peo ja ekskursiooni Tallinna Meremuuseumi
Lennusadamasse. Osalesime
üleriigilisel Metsanädala joonistusvõistlusel ja viisime läbi
kunstikonkursi „Tuleviku linn“.
Selleks, et tegemisi lähemalt tutvustada, oleme õpilaste töid eksponeerinud erinevatel näitustel. Möödunud
aasta oktoobris ja tänavu mai
algul sai huviringides tehtut

näha linna raamatukogus.
Meie õpilaste joonistuste ja
maalide näitus oli mullu detsembris ja nüüd mai lõpul
koolimaja fuajees.
Kõige suurema osalejate
arvuga ülevaatenäitus on huviringide lõpetamise ja tunnistuste üleandmise päeval koolimaja saalis - tänavu 29. mail.
Laste loodut on tore vaadata.
Loomingus avaldub ju noore
looja mõttemaailm, isikupära ja
tema vahvad ideed, mille teostamiseks meie õpetajad nõu ja
oskustega abiks on olnud.
Tänavu olid välja pandud
keraamika-, puutöö-, meisterdamise-, tarbekunsti-, käsitöö- ja
ja joonistamise-maalimiseringis
valminud tööd. Paljud lapseva-

nemad olid tulnud oma laste
loomingut vaatama ja nendega
koos töötubades osalema.
Koos meisterdati võtmehoidjat, prossi ja leporellot. Kellel töö
tehtud, võis küpsiste ja mahlajoogiga maiustada või mängus
osaleda. Töötubasid ja mänge
korraldasid meie õpetajad Made
Kaares, Evelin Voksepp, Anneli
Lupp ja Terje Toomingas. Aitäh
kõigile osalejatele.
Kooliaasta saab läbi, huviringid lõpetavad töö, algab
teenitud suvepuhkus. Ootame
kõiki huvilisi taas sügisel meie
huviringidesse.
Infopäev huvitegevuse võimalustest Saue linnas toimub
31. augustil kell 12-14 Saue
koolimaja saalis ja võimlas.

Abilinnapea Jüri Tümanok annab tunnustuse ja kingituse üle Saue
Gümnaasiumi 9.a klassi õpilasele Allar Aasjõele, kes saavutas individuaalselt üleriigilise füüsikaolümpiaadi Harjumaa voorus esimese
koha. Esikoht kuulus talle ka üleriigilise töö- ja tehnoloogiaõpetuse
konkursi Harjumaa voorus ning üleriigilises lõppvoorus. Võistkondlikult tuli Allar Aasjõe rahvusvahelisel võistlusel Robotex 2012 Lego
Sumos esimesele kohale. Allarit juhendasid õpetajad Toomas Kilgas
(füüsika) ja Valmar Kaur. Foto: Siiri Raagmets

Linna vastuvõtt
parimatele
Saue Sõna

Huvikeskus jagas tunnistusi. Foto: huvikeskus

Saue linnas on traditsioon
kevadel tunnustada kõiki Saue
Gümnaasiumi ja huvikoolide
õpilasi, kes on õppeaasta jooksul väga häid tulemusi saavutanud aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõitlustel nii
individuaalselt kui ansambli-

tes või võistkondlikult.
Tänavu oli 29. mail vastuvõtule oodatud ligi 300 gümnaasiumi ja muusikakooli
õpilast koos neid juhendanud
õpetajatega.
Saue õpilaste saavutustega
saate tutvuda linna kodulehel
www.saue.ee uudiste rubriigis
ja Facebookis.

Noorem ja vanem generatsioon
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Tegus maikuu lasteaias

Traditsioonilisel pidžaamapeol jäävad kõikide koolirühmade lapsed ööseks lasteaeda. Foto: lasteaed

Anne Teetamm,
lasteaia direktor
Andra Salutee,
õppealajuhataja
Maikuu oli Saue lasteaias
Midrimaa kiire ja teguderohke:
pidžaamapidu, talgud, koolisaatmispeod ja heategevuslik
kevadpidu koogilaadaga.

Lasteaed saadab lapsed kooli
pidžaama- ja lõpupeoga
Traditsioonilisel pidžaamapeol
jäävad kõikide koolirühmade
lapsed ööseks lasteaeda.
Lasteaed on lastele tuttav ja
turvaline koht. Siin on igal
lapsel oma voodi, oma kapp,
oma tuttavad toad ja õpetajad.

Miks mitte proovida üks öö olla
emme-issi ja vanaema-vanaisa
hoole alt ära mitteharjumuspärases keskkonnas?! Arvame, et
ka see on ettevalmistus kooliks.
Õhtu lasteaias oli põnev ja
sündmusterohke. Lapsed mängisid ühiselt suures lasteaiamajas otsimismängu ja moodustasid leitud tähtedest lauseid. Oli
väike mõttemäng tuttava lastekirjanduse põhjal, mängiti vanu
häid laulumänge ja õhtu lõpetas
laste lemmik, disko.
Enamusele lastest oli selline
ööseks kodust eemalejäämine
esmakordne, aga kõik kohalejäänud said õpetajate lahke sõna
toel hästi hakkama. Voodis lesides jagasid lapsed õhinal õhtu
muljeid ja jäid siis rahustava

unejutu saatel tuttu. Hommikul
olid nad kõik väga rahul õhtuse
peo ja lasteaias ööbimisega.
Nelja koolisaatmispeoga
saatis lasteaed kooli ühtekokku 77 last.

Talguõhtul osales vähemalt
kolmandik lastevanematest
Lasteaia hoolekogu kutsel tuli
talgutele palju töökaid ja abivalmis lapsevanemaid. Talgulised vedasid 21. mai õhtul kahe
ja poole tunniga laiali neli autokoormatäit liiva. Uued mänguväljakud said senini puudunud
turvaalad ja liivakastides on
nüüd uus vahetatud liiv.
Talguõhtul osales vähemalt
kolmandik lastevanematest.
Suur aitäh kõikidele, kellel

Noortekeskus
oli taas sünnipäevaliste päralt
Saue Sõna
21. mail olid traditsiooniks
saanud ühisele sünnipäevapeole Saue Noortekeskuse
saali oodatud kõik need,
kel aastaid 65 ja enam ning
kelle sünnipäev on aprillis,
mais või juunis.
Sünnipäevalapsi tervita-

Foto: Sirje Piirsoo

sid linnapea Henn Põlluaas
ja abilinnapea Jüri Tümanok
ning volikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni esimees
Matti Nappus.
Meeleoluka laulukavaga
esines päevakeskuse naisansambel Rukkilill Harald Matvei juhendamisel. Keerukaid
tantsumustreid joonistasid

Lapsed saatis kooli telesaatest „Mõmmi ja aabits“ tuttav Mõmmibeebi.
Foto: Sirje Piirsoo

päevakeskuse Senjoriitad,
keda juhendab Eve-Mall Saar.
Kontserdi lõpetasid Anu ja
Juha Väliaho kitarrimuusika
ning lauluga.
Pidu päädis tordi- ja kohvilauaga, mille saateks mängis
Jüri Mänd kandlel. Iga sünnipäevalaps sai lahkudes kaasa
väikse üllatuskingituse.

Talgulised vedasid kahe ja poole tunniga laiali neli autokoormatäit liiva.
Foto: lasteaed

oli aega tulla taas lasteaiale
appi. Täname meeldiva koostöö eest hoolekogu esimeest
ja liikmeid, kes aitasid talgupäeva korraldada.
Täname lasteaia kõiki töö-

tajaid ilusa ja kordaläinud
õppeaasta eest ning soovime
lastele, vanematele ja kogu
Midrimaa perele ilusat suve
(suur heategevuslik kevadpidu
ja koogilaat lk 1).
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Tervisespordipäev lõpetas sarja
„Sauelane liikuma“ kuuenda hooaja
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Terje Toomingas

T

ervisespordipäev
pakkus laupäeval,
25.mail, Saue jaanituleplatsil erinevaid
sportlikke tegevusi igas vanuses spordisõbrale.
Päeva avas kõiki sportlasi
tervitades Saue abilinnapea
Jüri Tümanok. Showgrupp
Vikerkaar Elo Marika Kongo
juhendamisel esines kolme
kauni tantsuga.
Avatud oli takistusraja
batuut, kus lapsed aktiivselt
ronisid. Tugeva tuule tõttu, mis
batuuti kummuli visata püüdis,
tuli küll seda vahepeal pöörata,
kuid väikene vahejuhtum vaid
lisas möllamisele põnevust.
Esmakordselt oli huvilistel
võimalus osaleda joogatreeningul. Juhendaja Evely Sokk
kiitis osalejaid ja loodab peagi
huvilistega uuesti kohtuda.
Spordipäeva programm võimaldas võistelda mitmel spordialal. Oli ka neid, kes ei pidanud paljuks kõigist tegevustest
osa võtta. Spordialade parimad
pälvisid medali ja karika.
Suurt huvi pakkus vibulaskmise võistlus klubi Sagittarius
treeneri Zigmontas Strepaitise
juhendamisel, kes jagas pro-

Lapsed ei väsinud terve päeva vältel batuudil turnimast. Fotod: Sirje Piirsoo

Treener Zigmontas Strepaitis jagas professionaalseid nõuandeid, kuidas
vibu õieti lasta

Miilijooksul oli osavõitjaid igas vanuses, kõigile oli distants jõukohane

fessionaalseid nõuandeid ja
demonstreeris, kuidas vibu
õieti lasta. Absoluutarvestuses kogus kõige enam punkte
Leana Jete Korb.
Korvpalli vabaviskevõistlus,
kus osaleja sooritas kümme
vabaviset, oli samuti populaarne. Sel aastal absoluutvõitja ümberviskamist sooritama ei pidanud. Võitjaks tuli
Viljar Lilleväli üheksa tabamusega kümnest.
Miilijooksus oli neli starti,
iga jooksu kiiremat naist ja
meest autasustati karikaga.
Osavõitjaid oli igas vanuses,
kõigile oli üks miil jõukohane.

Rannavõrkpall pakkus palju põnevust. Pildil ründamas võitjavõistkond AFO

Korvpalli vabaviskevõistlus oli
populaarne

Miilijooksu võitjad olid Signe
Laar, Birgit Veldi, Leana Jete
Korb, Ingrid Kuningas, Tõnu Sillar, Rene Arvola, Marko Pruus ja
Lauri Poom.
Võistkondlik ala, rannavõrkpall pakkus palju põnevust.
Võistlus peeti turniirisüsteemis,
kus kõik kõigiga läbi mängisid.
Neljanda Saue rannavõrkpalli
turniiri võitis võistkond AFO
koosseisus Aivar Tamm, Ove
Piirsalu ja Fred Umal. Teise koha
saavutas võistkond Hombres Andres Pihlak, Egert Ader, Vaiko
Vaikla. Kolmandale kohale tuli
võistkond Serviti - Oliver Kreisberg, Ranno Maasikmets ja Silver Mikiver.
Sarja „Sauelane liikuma“
kuues hooaeg lõppes loosimisega. Peaauhinna, ilmastikukindla telgi võitis sarja kõigil
seitsmel etapil osalenud Grete
Johanna Korb. Hulgaliselt loosiauhindu jagus ka paljudele
teistele osalejatele. Palju õnne
kõigile võitjatele!
Tänusõnad kõigile, kellega
sarja kuuenda hooaja etappide läbiviimisel hea koostöö
oli: Saue Linnavalitsus, Saue
Linnavarahaldus, Saue kooli
kehalise kasvatuse õpetajad ja
Saue ujula kollektiiv, Saue Muusikakool, Saue Tammed, Keila
Korvpallikool, Saue Suusaklubi,
OÜ Roadservice, OÜ Goodmark,
Rademar ja KT Sport Agentuur
MTÜ.
Suur tänu neile, kes Saue
tervisespordipäeva edukale
toimumisele kaasa aitasid:
Sirje Luberg, Jaan Toomingas,
Kristiina Sekljutskaja, Henri
Kapp, Sirje Piirsoo, Sven Sumberg, Olev Baar, Urmas Joa, Priit
Tähtsalu, Evely Sokk, Elo Marika
Kongo, Zigmontas Strepaitis.
Tänan kõiki sarja kuuenda
hooaja osavõtjaid! Kohtumiseni 6. septembri õhtul, sarja
seitsmenda hooaja avaüritusel,
Saue õhtujooksul 2013!
Sportlikku ja kaunist suve!

Peaauhinna, ilmastikukindla telgi võitis sarja kõigil seitsmel etapil osalenud
Grete Johanna Korb (pisitüdruk paremal). Õde, Leana Jete Korb kogus kõige
enam punkte vibulaskmises

Sport ja vaba aeg
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Treener Araabia Ühendemiraatidest
viis Sauel läbi näidistunni

Saue Gümnaasiumi
kergejõustiklased on liidrina
TV10 Olümpiastarti finaalis!

Sirje Piirsoo

Saue Sõna

Saue taekwondo treeninggrupi
õpilastel oli mai keskel võimalus võtta osa unikaalsest ja
põnevast treeningust, mille viis
läbi Araabia Ühendemiraatide
taekwondo rahvuskoondise
treener Abdullah Hatim Ebrahim,
kes viibis Eestis ja Sauel meie
taekwondoklubi treeneri Badr
Eddine Lamdaghri Alaoui kutsel.
Badr tegi Abdullah Hatim
Ebrahimile Leedus rahvusvahelisel treenerite seminaril ettepaneku külastada Eestit ja meie
klubi. Mees nõustus ja nii said
lapsed treenida oma ala eksperdi ja professionaali käe all.
Abdullah Hatim Ebrahimi oli
väga rõõmus, nähes, kui väga
Saue lapsed naudivad treeningut. Teiselt poolt aga ka meeldivalt üllatunud ja hämmastunud kõrgest tasemest - seda
enam, et ta teadis, et tegu on
noore klubiga ja et treeningud
algasid alles septembris 2011.

Selgunud on TV 10 Olümpiastarti finaaletapil võistlevad koolid - 14 suurt ja kuus
väikest.
Suurtest (üle 250 õpilasega) koolidest võistlevad
14.-15. juunil Rakveres
toimuval finaaletapil: Saue
Gümnaasium - liider 21
167 punktiga -, Rakvere
Reaalgümnaasium, Viljandi
Paalalinna Kool, Valga Põhikool, August Kitzbergi nimeline Gümnaasium, Ülenurme
Gümnaasium, Kose Güm-

Koostöö jätkub
Saue Taekwondoklubi suvelaager on tänavu 20. juunist kuni
4. juulini Dubais Sharejah klubis. See saab teoks tänu meie
treeneri rahvusvahelistele kontaktidele ja suhetele. Abdullah
Hatim Ebrahim ja Nabil Ait
Biriz, treener Marokost, kellega Badr seal aastaid koos
treenis, võtsid Badriga ühendust ja tundsid huvi koostöö
vastu, et kogemusi vahetada.
„Nii me otsustasimegi astuda
esimesed reaalsed sammud
koostöö suunal ja laager on
üks neist,“ ütleb Badr.
Laagris osalevad lapsed
Eestist ja Araabia Ühendemiraatidest. Plaanis on kutsuda
treenima ka gruppe Egiptusest, Jordaaniast, Leedust, aga
ka ühe tuntud tiimi Koreast.
Treeninguid viivad läbi Rootsi
taekwondo olümpiakoondise
treener Markus Kohlöffel, Abdul-

Treening võib alata, paremal Araabia Ühendemiraatide taekwondo rahvuskoondise treener Abdullah Hatim Ebrahim

Vibuklubi Sagittarius
meeskond püstitas Eesti
rekordi
Jaanus Gross

Linna abil soetatud treeningvahendid on alati aktiivses kasutuses. Fotod:
Sirje Piirsoo

9.-11. juunini toimuvad Sauel
juba kuueteistkümnendat korda
loomingu- ja improvisatsioonipäevad. Kokku tulevad erinevate muusikakoolide õpilased,
et kolme päeva jooksul üheskoos avaneda loomingulistes
hetkedes nii individuaalselt kui
grupis, nii pillil ja häälega kui
kunstis ja liikumises.

Vibuklubi Sagittariuse meeskond püstitas 19. mail Järvakandis toimunud võistlusel
Kevad-FITA uue Eesti rekordi
sportvibu 3xFITA-1 formaadis.
Tulemus 3727 silma on viie
võrra rohkem, kui seni kehtinud
ja Järvakandi Ilves nimel olnud

eelmine rekord 3722 silma.
Rekordivõistkonnas olid
Jaanus Gross, Pearu Jakob
Ojamäe ja Mihkel Tomson.
Ühtlasi võttis klubi individuaalselt meeste kolmikvõidu ja Pearu Jakob Ojamäe
suutis 90 meetri distantsilt
korrata kehtivat Eesti rekordit - 307 silma.

Milline painduvus

lah Hatim Ebrahim ja Badr
Eddine Lamdaghri Alaoui.
Sauelaste laagris osalemiskulud, väljaarvatud lennupiletid, katab Sharejah klubi. Badr
meenutab, et kui ta lastele,
vanematele ja treeneritele rääkis, et tänavune suvelaager on
Dubais, arvasid kõik, et ta teeb
nalja või lihtsalt unistab, ning
ütlesid, et see maksab nii palju
ja et kellelgi pole võimalik katta

kahe nädala kulusid Dubais,
ühes kallimatest, kuid samas ka
ilusamatest linnadest maailmas.
Seda enam on Badr tänulik
Sharejah klubile abi eest, mis
võimaldab 23 eestlasel treenida
koos maailmatasemel sportlastega maailmatasemel treenerite
käe all ja tutvuda ühega atraktiivsetest linnadest maailmas.
Saue laste osalemist treeninglaagris toetab ka Saue linn.

Loomingu- ja improvisatsioonipäevad Sauel
Gerli Kirikal
Saue Muusikakooli õpetaja

naasium, Kuusalu Keskkool,
Tõrva Gümnaasium, Haapsalu
Gümnaasium, Elva Gümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium, Jüri Gümnaasium ja
Viljandi Jakobsoni Kool.
Väikestest (alla 250 õpilasega) koolidest võistlevad
Rakveres Koeru Keskkool,
Ääsmäe Põhikool, Orissaare
Gümnaasium, Osula Põhikooli
ja Sõmerpalu Põhikooli ühendvõistkond, Rannu Keskkool ja
Järvakandi Gümnaasium.
TV 10 Olümpiastarti võitjad
selguvad juba 15. juunil Rakveres. Hoiame omadele pöialt!

Õpetajad on oma ala kõrged professionaalid. Oma
instrumendil improviseer i m i s t j u h e n d a v a d Riine
Pajusaar ja Inga Lehto, hääleimprovisatsiooni õpetab
Priit Lehto, kunstimaailma
tutvustab Eve Hintsov ja loovliikumistundi juhendab Britt
Kõrsmaa.
Pillil improviseerimise
oskusi on edasi andmas ka
Saue Muusikakooli õpetajad

Iljo Toming ja allakirjutanu.
Kompositsioonisaladusi tutvustab Juliana Kuklin.
Teisipäeva, 11.juuni õhtul
on kõik sauelased oodatud
kuulama ürituse lõppkontserti
Saue Kontserdisaalis.
Täpsemat infot saab lugeda
www.noortejazz.ee.
Osalemissoovist on võimalik
veel teada anda Gerli Kirikalile gerli@sauemk.edu.ee või
55673200.

Rekordimehed vasakult: Jaanus Gross, Pearu Jakob Ojamäe ja Mihkel
Tomson. Foto: Sagittarius

Taimetrüki õpitoad
tekstiilistuudios Kiriline
Tiina Sillar
Tekstiilistuudio Kiriline
Soe ja mõnus suveilm on
Eestisse jõudnud ja taimetrüki hooaeg on alanud!
Tekstiilistuudios toimuvad
suvised taimetrüki õpitoad.
Nagu nimigi vihjab, on trükkimisel “peategelased” erinevad taimed, lehed, varred,
õied metsast või koduaiast.
Taimedega trükkimine
pakub palju avastamisrõõmu, sest iga trükijälg on
unikaalne ja teistest erinev.
Suvele kohaselt on looduslike materjalidega naturaal-

setele kangastele trükkimisel
tulemus mõnusalt suvine.
Trükimustriga saab kaunistada
enda kaasavõetud kangatüki
või eseme: T-särgi, laua- või
padjakatte, poekoti jne.
Oluline on, et kangas on
heledamat tooni naturaalne
puuvillane või linane.
Õpitubades on võimalik
osaleda 9. juunil või 7. juulil
(pühapäevad).Trükime kangad ja elu värviliseks!
Rohkem infot ja õpitubadesse registreerumine blogis: http://kiriline.blogspot.
com/p/koolitused.html. Tere
tulemast!

7. juuni 2013 Saue Sõna
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Olgem mõistvad ja tolerantsed
eriliste inimeste ja eriliste laste vastu
Liina Velner
logopeed

A

utism ei ole klassikalises mõttes haigus, mida saab välja
ravida, vaid puue, mis
võib esineda iseseisvalt või
koos teiste puuetega.
Autism on kaasasündinud
ajutalitluse häire. Täheldatavad on teatud iseloomulikud
jooned isiku käitumises, suhtlemises ja kõnes. Needsamad
autistlikud jooned on mingil
määral olemas tegelikult kõigil
inimestel, kuid enamasti me
ei pööra oma „autistlikkusele“
tähelepanu: see ei sega meie
igapäevaelu.
Siiani ei ole täpselt teada,
mis autismi põhjustab. Arvatavasti nii geneetilised kui keskkonnast põhjustatud tegurid
ehk kõik meid ümbritsevad
kahjulikud ained, mille mõju
inimesele on tegelikult uurimata. Uuringud autismi tekkepõhjuste kohta on maailmas
käimas. Autismispektri häirega
laps võib sündida igaühel, aga
teistmoodi lapse olemasolus ei
tohiks mitte keegi end vanemana süüdi tunda.
Autismispektrihäire avaldumine ja kulg võivad olla väga
erinevad. Nii nagu ei ole olemas kaht ühesugust tavalist
inimest, ei ole olemas ka kaht
ühesugust autismiga inimest.
Pooltel autistlikest isikutest
pole verbaalset kõnet ning
nad vajavad kõnet toetavat ja
asendavat kommunikatsiooni

- suhtlustahvlid, kommunikaatorid. Neil on ka vähemal või
rohkemal määral vaimu- ehk
intellektipuue.
Nii on autismispektrihäire
ühel pool kõrge IQ-ga Aspergeri sündroomiga isik ja teisel
pool raske või sügava vaimupuudega kõnetu isik.

Kuidas autismispektrihäiret
ära tunda?
Põhilised tunnused on:
1. Iseärasused sotsiaalses
käitumises: eelistavad olla
omaette, vaadelda mingeid
tavainimese jaoks väheolulisi detaile, jätvad mulje
nagu ei kuuleks vms.
2. Kõne arengu või kasutamise
iseärasused: kajakõne, räägivad ainult ühel teemal või
„oma keeles“.
3. Võimetus mõista teiste
inimeste tundeid, mõtteid
ja kavatsusi. On raske luua
sõprussuhteid, ei mõista
mängureegleid.
4. Emotsionaalse kontakti saamise raskused, pilkkontakti
kvaliteet võib olla puudulik.
5. Kindlate korduvate käitumiste või liigutuste olemasolu: kätega lehvitamine,
enese keerutamine, teatud
rituaalkäitumise järgimine
igapäevaelus, ekstreemne
korraarmastus.
6. Meelte üli- või alatundlikkus: näljatunde puudumine,
üliterav kuulmine, rahvaroh-

kete kohtade mittetalumine.
7. Muutuste ja üllatuste talumatus.
8. Ei suuda näha põhjus-tagajärg seost.
Autismi esinemissagedus
on tänaseks maailmas tõusnud juba 1:86-st (varem oli
1:100). Autismi kirjeldasid
esmakordselt 1940. aastatel psühhiaatrid Leo Kanner
ja Hans Asperger. Aspergeri
sündroom sai diagnoosi staatuse USA-s aastal 1994.
Autismi hakati Eestis diagnoosima möödunud sajandi
90. aastatel, kuid alles viimasel
ajal on meil avalikult autismist
ja sellega kaasnevatest probleemidest rääkima hakatud.
Autismispektri häirete
alla kuulub ka Aspergeri
sündroom, mille puhul isikul
on autismi tunnused, kuid
päris autismist eristab teda
norm- või isegi normist kõrgem intellekt. Lapsena võivad
nad olla n-ö „väikesed professorid“, olles mingis kitsas
valdkonnas hämmastavalt
kompetentsed, ja jätta väga
targa inimese mulje. Täiskasvanuna ei tule nad aga tugiisikuta igapäevaelus toime:
ei suuda kinni pidada kokkulepetest, ei suuda hoida üht
kindlat töökohta, kalduvad
depressiivsusele. Nad tunnevad, et ei sobi justkui teiste
inimestega kokku (lugemissoovitus: G. Gerland „Päris

inimene“, D. Tammet „Sündinud sinisel päeval“).
Eestis puudub kahjuks
riigipoolne süsteemne abi ja
väljaõpe autistlikele isikutele,
nende vanematele ja autistidega töötavatele õpetajatele.
Autistlikke lapsi käib näiteks
Tallinna Laagna LasteaedPõhikoolis, lasteaias Õunake
ning teistes erilasteaedades ja
-rühmades. Koolidest õpetab
autismispektri häirega lapsi
Herbert Masingu kool Tartus.
Aktiivselt tegutsevad PõhjaEesti Autismiliit ja Eesti
Autismiühing.
Põhja-Eesti Autismiliit koolitab vähesel määral ka tugiisikuid autismispektrihäirega
laste vanematele. Tugiisikuga
saavad autistlikud lapsed käia
tavalasteaedades. Vajadus
tugiisikute järele on mitmeid
kordi suurem kui Euroopa
fondidest rahastatud projektid
seda võimaldavad.

Mida me tavakodanikena
saame teha autismispektriga isikute heaks?
Eelkõige olla mõistvad ja
tolerantsed eriliste inimeste
ja eriliste laste vastu. Tausta
teadmata ei maksa imelikult
käituvat last ja temaga hädas
olevat ema või isa kohe paika
panema hakata. Et vältida
üldsuse hukkamõistu, üritavad vanemad lapse erilisust
ja diagnoosi varjata kaasko-

danike ning isegi lähedaste
eest, rääkimata süvenevast
süütundest ja suutmatusest
abi küsida.
See, et lapsel on puue, ei
ole häbiasi. Probleemist või
kahtlustest lapse kõne ja käitumise osas tuleb võimalikult
vara rääkida spetsialistiga
- psühhiaatri, logopeedi või
kliinilise psühholoogiga -, et
otsida koos lahendusi perele
ja lapsele. Autismi ei saa küll
ravida, kuid koostöös spetsialistidega on võimalik leida
kompenseerivaid meetodeid ja
viise, kuidas muuta autismiga
isiku suhtlemine ladusamaks
ja ta elu sisukamaks.
Eesti hariduspoliitika
lähtub kaasava hariduse
põhimõtetest, mille kohaselt kõigil õppijatel on õigus
saada haridust vastavalt oma
võimetele ja vajadustele. Kahjuks tänapäeva kool ei ole veel
valmis õpetama autismispektrihäirega lapsi kodulähedases
koolis. Kõigist kooliõpilastest
on 15% hariduslike erivajadustega, sh ka autismispektri häirega lapsed. Tänane
koolikorraldus Eestis vajab
ülitugevaid muutusi selleks,
et need ja veel paljud teised
erivajadustega lapsed saaksid
võimetekohast haridust kodukoolides.
Ülemaailmset autismi teadlikkuse päeva tähistati sel aastal
2. aprillil juba kuuendat korda.

Foorum tõi Sauele
sotsiaalpoliitika ja
inimõiguste spetsialistid
Saue Sõna
EAPN Eesti MTÜ (European
Anti Poverty Network) korraldas mai lõpus Laulasmaal rahvusvahelise õppefoorumi, mis
tõi Eestisse 100 väliskülalist,
sotsiaalpoliitika ja inimõiguste
spetsialisti.
20 külalist tuli Eestisse
Dignity Internationali vahendusel Indiast ja Aasiast, 80
Euroopa rahvuslikest vaesusevastastest võrgustikest ning
rahvusvahelistest katusorganisatsioonidest.
Foorumi raames toimusid

23. mail õppekäigud Paldiskisse, Raplamaale, Tallinnasse, Sauele ja Keilasse
eesmärgiga tutvuda avalike
teenustega, üksteiselt õppida
ja kogemusi vahetada. Märksõnad olid laste vaesus,
vanemluse toetamine, varajane märkamine ja võrdne
ligipääs haridusele, noorte
tööhõive, omastehooldus,
kodutus ja töötus.
Sauel kuulasid külalised linna
tutvutust, said ülevaate linna
pakutavatest sotsiaaltoetustest
ja -teenustest ning külastasid
noorte- ja päevakeskust.

Noortekeskust tutvustab külalistele Makedooniast, Prantsusmaalt, Belgiast, Tšehhist, Lätist, Hispaaniast, Itaaliast
ja Norrast juhataja Kristi Kruus (vasekul esimene). Külalisi saatis abilinnapea Jüri Tümanok (vasakul kolmas).
Foto: Sirje Piirsoo
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Fallingstar alustas Sauel eakate
päevahoiuteenuse pakkumist
Lauri Lobjakas
Saue linnas ja lähipiirkonnas
on senini puudunud võimalus
eakate päevahoiuks tasemel,
mis võimaldab lisaks järelevalveteenusele ka voodikoha
ja toitlustamise.
OÜ Fallingstar on erakapitalil baseeruv väikeettevõte, mis
osutab eakatele mõeldud päevahoiu- ja järelevalveteenust.
Meie teenus on suunatud eelkõige neile eakatele, kelle tublid kodused hooldajad vajavad
igapäevase hoolduse vahele
lühiajalist puhkust või pausi.
Iga inimene, olgu ta noor
või vana, vajab vahel aega jõu
kogumiseks, puhkamiseks,
mõtete kogumiseks ja vaimseks
taastumiseks. Eakate hooldus
on aega, südant ja empaatiat
vajav tegevus. Tulles välja oma
igapäevastest kohustustest,
unustades kasvõi paariks tunniks nädalas argimured, vajades puhkust või aega mõtete
kogumiseks, saate jätta hooldust ja järelevalvet vajava eaka
meie hoolde. Vabade kohtade
olemasolul pakume lisaks Saue
linnale teenust ka Saue, Keila,
Saku ja Harku valla eakatele.
Meil on päevahoius perenaine, kes organiseerib toitlustamise, päeva sisustamiseks
tegelused, aitab pesemisel ja
tualetikülastusel. Meie päevahoius on võimalik lugeda
raamatuid, vaadata telerist
tulevaid saateid ja seriaale.

On võimalus mängida lauamänge, tegeleda käsitööga,
arendada eakate vestlusringe
jne. Meie päevahoid abistab,
juhendab ja toetab eakat ka
üldiste avalike teenuste osas
- meil on päevahoius kasutamiseks internetiühendusega
arvuti. Vajaduse ja huvi korral
kutsume eakatele kohapeale
juuksuri ja pediküürija.
Meie päevahoiu eesmärk on
pakkuda võimalikult kodusarnast hoiu- ja järelevalveteenust,
kus eakale on tagatud järelevalve, puhtus, isiklik hügieen,
ajaveetmine teiste eakate seltsis ja toitlustamine. Vajadusel
ja kokkuleppel saame pakkuda
ka ööpäevaringset hoiuteenust
ja eaka jälgimist.
Kodusarnane päevahoiu ja
järelevalveteenus tähendab seda,
et pakume eakale kogu teenusel
viibimise perioodil voodikoha
mugavas ja õdusas miljöös, säilitades samaaegselt kindlad pereja lähisuhted omastega. Meie
teenus ei ole mõeldud neile, kes
soovivad tüütuna tunduvast ja
sageli ka kapriissest eakast pereliikmest lihtsalt vabaneda. Meile
tullakse vabatahtlikult, rõõmsal
meelel järjestikku mitte kauemaks kui 30 kalendripäevaks
teadmisega, et eakal säilivad
alati kodu- ja peresuhted.
Meie päevahoid asub Sauel
kaunis ja vaikses eramajade
rajoonis. Iga eakas, kes meie
teenust kasutab, saab teenusel
viibimise ajaks omale kindla

Esimesse klassi astujad saavad
koolivormi ette tellida
Saue Gümnaasium
Saue Gümnaasiumi koolivormi
tervikuna või esemete kaupa
on võimalik osta aastaringselt
e-poest http://sauekoolivorm.shops.
pipfrog.com.
Et kõik
2013. aasta
sügisel Saue
Gümnaasiumis
kooliteed alustavad esimese
klassi õpilased saaksid
endale osta
koolivormi,
toimub 12.
juunil kell
17-19 koolis vormi ettetellimine (esimene korrus, kabinet 118).
Kohapeal on võimalik

tutvuda kõikide toodete ja suurustega. Info e-posti aadressil
info.unispot@gmail.com.
Avatud on ka foorum, mille
vahendusel on vanematel
võimalik Saue
Gümnaasiumi
koolivormi
osta, müüa
või vahetada. Info
asub kooli
koduleheküljelt üldinfo/koolivorm
alt, aadress
http://awey4ve.
havike.eenet.ee/
vorm/index.php
Koolipoolne
kontaktisik on
Grete Põldma,
gretepoldma@
saue.edu.ee.

Iga eakas saab teenusel viibimise ajaks omale kindla voodikoha ja öökapi tualett-tarvete paigutamiseks.
Foto: Fallingstar

voodikoha ja öökapi tualetttarvete paigutamiseks.
Meeles tuleb pidada, et
päevahoiuteenusele saabuv
isik ei tohi olla ilmsete viirusvõi nakkushaiguste tunnustega, samuti ei võeta teenusele
joobes isikuid. Meie ruumides
on keelatud kasutada alkohoolseid jooke, suitsetada või
tarbida narkootilisi aineid.
Arsti määratud ravimid peavad
teenusele saabujal endal kaasas
olema ja neid annab perenaine
ainult arsti kirjaliku ettekirjutuse
alusel ning eaka või tema seadus-

liku esindaja nõusolekul.
Et tegemist on päevahoiuteenusega, mis on mõeldud
eakale puhkamiseks ja ajaveetmisvõimalusteks, ei taga me
eaka ravimitega varustamist,
arstiabiteenuse korraldamist
või muude meditsiiniabi teenuste korraldamist, välja arvatud erakorralise meditsiiniabi
tellimist vajadusel.
Et oleme oma tegevust alles
alustav ettevõte, ei ole meie
teenuste nimekirjas praegu
transporditeenust saabumisel
ja lahkumisel. Vajadusel ja

nõudluse olemasolul püüame
tulevikus ka seda osutada.
Et meie teenusele mahub
korraga kuni kümme eakat, on
vajalik teha eelnevalt broneering
kas telefoni teel või e-kirjaga.
Broneering on ka alus toitlustamise tellimiseks eakale.
Me oleme avatud kõigil nädalapäevadel kella 7-19. Lisainfot
teenuse tingimuste kohta ja
lepingu sõlmimise osas leiate
meie koduleheküljelt : http://fallingstar126.weebly.com/index.
html. Asume Vana-Keila maantee 126/1, telefon. 58569835.

Suvel Saue Päevakeskuses
◊ 7. juunil kell 15 Saue Päevakeskuse ringide hooaja
lõpupidu Saue kontserdisaalis.
◊ 12. juunil kell 10-13 riiete
müük.
◊ 18.-19. juuni reis „Eesti
süda - Paide ja Põltsamaa
kandis“. Kohad bussis

reisi eest tasumise järjekorras.
◊ 29. juunil korraldab Raereisid väljasõidu Saueaugu
Teatritalusse etendust „Mee
hind“ vaatama. Tegemist on
Balti teatrifestivali 2012.
aasta parima lavastusega.
Buss väljub Sauelt kell 17
ja on tagasi Sauel 22.20.

◊ 8.-13. juuli reis „Rootsi
väikelinnad“.
◊ 6.-7. august reis „Otepää
ja Urvaste kant“. Reisi
maksumus 12 eurot. Reisi
eest tasumine 1.-19. juuli.

Kodakondsus- ja migratsioonibüroo sulges
Narva maanteel Foorumi keskuses uksed
Saue Sõna
Kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindus Narva
maanteel Foorumis sulges
uksed ja kolis Lasnamäele
Vikerlase tänavale Ida politseijaoskonda aadressiga
Vikerlase 14.

Inimesed, kes soovivad
dokumente taotleda kesklinnas, saavad seda teha J.
Vilmsi 59 asuvas teeninduses.
Endiselt on klientidele
avatud Sõle 61a teenindus.
Kõik kolm teenindust töötavad esmaspäevast reedeni
kell 9-18.

Pärnu mnt 139 (E-R kell
8-17) toimub ainult isikutunnistuse, elamisloakaardi ja reisidokumentide väljastamine,
kui te olete kättesaamiskohaks
määranud selle büroo.
Küsimuste korral helistage, Heli Joon, telefon
6790174.

7. juuni 2013 Saue Sõna
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Kuulutused
Teenused
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid, jne).
TA S U TA d e m o n t e e r i m e .
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja

Oma head algatajaliiget
ILMARINE UDRIST
mälestab
seltsing Tammetõru

Tuul puude ladvus tasa liigub,
me vaikses leinas langetame pea
…

Südamlik kaastunne
mängukaaslasele
Kristjanile venna ja isaga
armsa ema ja abikaasa
KRISTIINA HÕBESSALU
kaotuse puhul.
Muumipere lapsed, õpetajad
ja lapsevanemad

puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.
ee, www.arbormen.ee.
Õhkbatuudi
Piraadilaev
rent koduaia
pidudeks!
E-N 90 € ja
R-P 180 €.
Broneerimine 56461100.
www.hyppa.ee

Need armsad, kellest äkki
jäime ilma,
on tegelikult alles - meie
sees.
Nad on me ligi, ei torka
silma,
nii nagu valgus
tolmukübemes.
(Leelo Tungal)

Kallid Karl ja Kristjan isaga,
jagame teie kaotusvalu kalli
ema ja abikaasa
KRISTIINA HÕBESSALU
surma puhul.
Saue Poistekoor, Saue
Noorte Meeste Koor ja
dirigendid

Kinnisvara
Soovin üürida 1-2-toalise korteri Sauel. Telefon 53467588.
Soovin osta 3-4-toalise rõduga
korteri Sauele I-IV korrusele.
Telefon 5060292.
Müük
Müüa küttepuud, hind kokkuleppel. Telefon 56886868.

panipaigaga külgedes. Telefon
õhtuti 56909010.
Pakun tööd
Toi Toi Eesti otsib oma kollektiivi Eesti-sisest logistikut.
Info jonas.dalis@toitoieesti.ee,
telefon 53420426. Asume 6
km Sauelt ja 7 km Keilast.

Müüa uus eksklusiivne prantsuse valge-helehall kompaktvoodi (206x147x85) kuue

Toi Toi Eesti OÜ otsib oma meeskonda hooldusautojuhti. Nõutav
C-, E-kategooria. Kontakt info@
toitoieesti.ee, telefon 55532450.
Asume 6 km Sauelt ja 7 km Keilast.

Me üle on taevas,
me ümber on maa,
ja kuigi tahaks,
kõik tõusta ei saa ...

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus õhtu
eel …

Kallis Karl isa ja
väikevennaga!
Meie sügav ja siiras
kaastunne
ema kaotuse puhul.
Saue Gümnaasiumi 9.c
klass, klassijuhataja ja
lapsevanemad

Langetame leinas pea
endise laulukaaslase ja hea
abilise
KRISTIINA HÕBESSALU
mälestuseks.
Avaldame sügavat
kaastunnet Karlile perega.
Saue Segakoor

SAUE LOOMAKLIINIK

Sooja 1, Saue, telefon 600 3382, www.sauekliinik.ee
Avatud E-R 15-19, L-P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, kiibistamine.
Hill`s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
Koduvisiidid.
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!

Otsin tragi ja hoolast abilist
aeg-ajalt aiatöödeks. Sobib
ka keskkooli õpilasele või
lõpetajale (neiule või noormehele). Aga oodatud on kõik
pakkujad, kes paaril päeval nädalas sooviks mõned
tunnid aia korrashoiutöödel aidata. Kontakt jantsa.
jantsa@mail.ee.
Otsin tublit ja agarat remondimeest maja välisfassaaditöödeks. Kontakt jantsa.jansta@
mail.ee.

Leiname endise ilusalongi
Kats&Pets omanikku
KRISTIINA HÕBESSALU
ning avaldame kaastunnet
lahkunu lastele ja
abikaasale.
Saue Ilusalongi kollektiiv

Jumalateenistused juunis
Saue kirikus
9. juunil kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Jutlustab Forssa koguduse
pastor.
16. juunil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
23. juunil kell 11
VÕIDUPÜHA KONTSERTJUMALATEENISTUS. Teenistust juhatab Vahur Utno.
30. juunil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Luterlikud jumalateenistused Saue Päevakeskuses
pühapäeviti - 9., 16., 23.
ja 30 juunil - algusega kell
13.

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
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