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Moodullasteaed
avab uksed 1. oktoobril
Sirje Piirsoo
Saue lasteaia juurdeehitus
moodulmaja näol on jõudnud
sinnamaani, et 1. oktoobril
avab kaks uut rühma lastele
uksed. Koha saab 44 kolmeaastast mudilast.
Kahekordse juurdeehituse
kumbki korrus koosneb seitsmest moodulist, mõlemal korrusel on ruutmeetrid 175. Üks
rühmadest hakkab paiknema
esimesel ja teine teisel korrusel.
Uus hoone on peamajaga
ühendatud, selle teises otsas
on evakuatsioonitrepp. Hoones
on elekter, vesi ja kanalisatsioon - kõik, nagu peab
Mõlemad korrused on projektilt identsed: garderoob, tualett,
rühma- ja magamisruum lastele,
lisaks köök, kabinet, koristajaruum ning tualett kasvatajatele.
Ruumid on avarad ja valgusrikkad, värvitud pastelsetes
toonides.
Moodulid saabusid juba
osaliselt sisustatuna. Valmis
oli köök kappide, väikese
pliidi, kraanikausi ja nõudepesumasinaga ning tualetid.
Ülejäänud mööbli paigaldus
leiab aset 26.-27. septembril.
Saue Linnavalitsus on sõlminud moodulite rendilepingu
kolmeks aastaks, vajadusel on
võimalik seda pikendada.
Moodullasteaia valmistas
ja paigaldas hankel edukaks
osutunud Cramo Estonia AS.
Moodulite rendi maksumus
kolmeks aastaks on ligi 195
000 eurot. Rühmade mööbli
valmistas ja paigaldas AS
Aasoja Projekt, selle maksumus on pisut üle 20 000 euro.

Uus moodullasteaed
on kahekordne, selles
on pinda 350 m2

Valmimisjärgus
rühmaruum. Fotod:
Sirje Piirsoo
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Tere tulemast,
pisikesed sauelased!
Saue Sõna
Väiksed silmad sinised,
väiksed kõrvad punased,
väiksed põsed pudrused ai-ai-ai ja pai-pai-pai …

Et reede ja 13 on õnnetu päev
- see on puhas ebausk. Saue
linnale oli 13. september üks
igavesti tore päev: lasteaias
sai öeldud tere tulemast 16
tillukesele sauelasele. 10 neist
tüdrukud ja kuus poisid.

Kõik kutsutud olid ilusti
kohale tulla saanud - ei mäletagi, kas kunagi on nii palju
beebisid korraga sünnitunnistusi saamas olnud - ja nii kippus
lasteaia saal kitsakski jääma.
1. septembri seisuga on
tänavu Saue linnas registreeritud 37 lapse sünd. Möödunud
aastal oli selleks ajaks lapsi
juba 50.
2012. aastal sündis Saue
linnas 72 last, aasta varem 76.
2010. aastal oli sünde 103.

Vasakult: Helena Vinter, Rasmus Lobjakas, Martha-Katriin Tammekand, Melani Randalu, Dario Vabamäe ja Mathias
Viet emmede-isside, vennakeste ning linnapea Henn Põlluaasaga. Fotod: Sirje Piirsoo

Vasakult: Robin Eensalu, Elisabeth Brenner, Lisa Tamme, Leelo Margus, Jander Pikkar ja Nora
Jartsev emmede-isside, õekeste ning linnapea Henn Põlluaasaga

Vasakult: Maia Perla Ummik, Sofia Nigols, Karl-Ruuben Tiit ja Anni Bucht emmede-isside,
vennakeste ning linnapea Henn Põlluaasaga

Koos sügise saabumisega
jätkub ka töö Saue linnakeskuse visiooni kallal
Jüri Tümanok
abilinnapea
Kadri Koppel
MTÜ Linnalabor

Keskusala maaomanikud paigutavad kaardile funktsioone, mida tulevikus enda krundil näha soovitakse.
Foto: MTÜ Linnalabor

18. septembril toimus kokkusaamine keskusala maaomanikega. Sissejuhatusena
andsid läbiviijad ülevaate
osalusplaneerimisest kui
lähenemisviisist, tutvustasid
kevadel läbiviidud küsitluse
tulemusi ja 13. juunil toimunud töötoa ideid.
Esimese mõtteharjutusena
analüüsis maaomanikest
huvigrupp SWOT-meetodil
Saue linna tervikuna ning
tõi välja kohalikud tugevused,
nõrkused, ohud ja võimalused.
Töögrupi teises pooles kogunesid osalejad ümber keskusala

kaardi ja paigutasid kaardile
erinevaid funktsioone, mida
oma krundil tulevikus näha soovitakse, mida oma krundil tulevikus näha soovitakse. Eri värvi
silt tähendas eri funktsiooni.
Värvide tähendused olid järgmised: sinine – tootmine; roheline
- kaubandus/teenindus; helekollane – kontoripind; tumekollane – elamine; roosa - ühiskondlik ruum/avalik funktsioon,
teenused.
Töö tulemus näitas, et juba
täna on näha valmisolekut
arendustegevuseks keskusala
kahes otsas.
Kui Sul on küsimusi
või kommentaare keskusala visiooni teemadel, võta
kindlasti ühendust: kadri.
koppel@linnalabor.ee või
jyri@saue.ee.

27. september 2013 Saue Sõna
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Saue linn
on Eesti linnadest võimekaim

Henn Põlluaas
Saue linnapea
Aastaga on Saue linn kohalike
omavalitsuste haldusvõimekuse indeksi kohaselt tõusnud
Eesti linnadest esimeseks ning
üldjärjestuses Viimsi ja Rae
valla järel kolmandale kohale.
Järgnevad Tallinn ja Harku
vald.Võrreldes möödunud aastase uuringuga, on Saue linn
oma positsiooni parandanud
ühe koha võrra. See näitab, et
linnavalitsuse seatud sihid ja
sammud on olnud õiged.
Viiendat aastat koostatava
uuringu viis läbi konsultatsioonija koolituskeskus Geomedia.
Kohalike omavalitsuste
võimekuse uuringu põhinäitaja hõlmab nelja-aastast
perioodi. Omavalitsusüksusi
analüüsitakse 29 erineva näitaja lõikes, millest suurt osa
omavalitsused otseselt mõjutada ei saa. Arvesse on võetud elanike arvu, nende rännet ja heaolu, inimeste sissetulekuid ja toimetulekutoetusi, töökohtade olemasolu
ja töötuse määra, kohaliku
ettevõtluse mitmekesisust
ja seisundit, omavalitsuse
finantsolukorda, valimistel
osalemise ja kandideerimise
aktiivsust, haridusasutuste
olemasolu, keskkonnakaitselist olukorda, erinevate teenuste toimimist jne.
KOV-i indeks näitab omavalitsuste erinevate võimete
summat ehk valdade ja linnade potentsiaali midagi ära
teha. Kuivõrd seda potentsiaali
ära kasutatakse, on omaette
küsimus, kuid näitajad võimaldavad analüüsida omavalitsusüksuses toimunud arenguid ja
võrrelda end teistega.
Eesti omavalitsuste majanduslik ja haldusvõimekus on
piirkonniti väga erinev. Eestis
on 226 omavalitsust, neist 33
linna ja 193 valda. Üle pooltes

omavalitsustes on vähem kui
1800 elanikku, 40 omavalitsuses elab alla 1000 inimese.
KOV-i võimekus sõltub suuresti elanike arvust. On selge,
et näiteks Tallinna 400 tuhat
inimest on võimelised tegema
rohkem kui mõne väikevalla
700 inimest. Selle taustal
on tore, et me potentsiaalilt Tallinna edastame, kuigi
rahalistes vahendites on meie
võimalused täiesti teises kaalukategoorias.
Uuring näitab, et enamik Harjumaa linnadest ja
valdadest eristuvad teistest
Eesti piirkondadest suurema haldussuutlikkuse ja
inimeste keskmiste sissetulekute poolest. Reeglina on
võimeline rohkem ja stabiilsemalt töökohti pakkuma
ja makstavate palkade läbi
omavalitsusele eelarvetulusid looma just kohalik ettevõtlus. Meil ja Harjumaal
see päris nii ei ole. Kohaliku
majanduse suhtes on Saue
viiendal kohal, kuid pea
pooled meie maksumaksjatest (ca 1200 inimest) töötavad Tallinnas. Kuulume
Tallinna „kuldsesse ringi“.
Seetõttu on ka meie töötute
määr Eesti keskmisega võrreldes väike. Püüame kaasa
aidata, et Saue ettevõtlus
areneks veelgi ja annaks üha
enam tööd sauelastele: see
on kohaliku elu edenemise
ning ka riigi arengu ja heaolu alus.

Asukoht on meie eelis
Meid ei puuduta ääremaastumise ja inimeste mujale rände
probleemid, mis tulenevad senisest regionaalpoliitikast ja mille
tagajärjel kaovad maapiirkondadest koolid, poed, apteegid,
töökohad ja muu, mis võimaldab normaalset elu. Valdav osa
madalama võimekusindeksiga
omavalitsustest paikneb KaguEestis (Valga-, Võru- ja Põlvamaa). Väljarände tagajärjel
vähenevad maaomavalitsuste
maksutulud ning nende pakutavate teenuste hulk, kvaliteet
ja haldussuutlikkus.
Harjumaal on raskusi hoopis juurdetulevatele inimestele kiiremas korras vajalike
teenuste (lasteaiakohad jne)
pakkumise ning infrastruktuuri
loomisega. Enam kasvanud
vallad-linnad paistavad silma
väikelaste suure ja eakate väikese osakaalu poolest, millest
võib järeldada, et sinna on
elama asunud palju noori pere-

sid. Samas tuleb aga arvestada
tulevikus elanikkonna vananemisest tingitud maksutulu
vähenemise ja sotsiaalkulude
tõusuga. Kahtlemata mängib
Harjumaal oma rolli väljaränne
teistesse riikidesse, kuid seda
kompenseerib Eesti siseränne.
Saue linn on arenenud
dünaamiliselt. Meil ei ole
olnud plahvatuslikku elanikkonna juurdekasvu, kuigi ka
meie elanikkond on viimase
10 aasta jooksul kasvanud
11,6% (võrdluseks Harku vald
89,8% ja Saue vald 35,8% ).
Seetõttu on linnal olnud võimalik arendada teenuseid,
mida omavalitsus on kohustatud pakkuma, järkjärguliselt,
vastavalt kasvanud vajadusele.
Pigem on probleeme tekitanud
erinevad rõhuasetused ja see,
mida on peetud oluliseks teha
ja mida mitte. Tänane vajadus
suurendada kiirkorras lasteaiakohtade arvu ja laiendada kooli
näitab, et õigel ajal, kui oleks
pidanud reageerima, on fookus olnud vales kohas. Seda,
et muusikakool pidi 17 aastat
töötama oma ruumideta, ei
oska parimalgi tahtmisel selgitada. Tänaseks oleme need
probleemid lahendanud, v.a.
vajadus spordihoone järele.
Omavalitsuste finantsolukorra edetabeli eesotsas on
põlevkivipiirkonna vallad, kelle
tulude poolt suurendab olulisel
määral eelarvesse laekuv ressursimaks. Esikohal on Mäetaguse vald. Eesti parima linnana on 20. kohal Saue linn.
Nüüd, kus oleme võtnud laenu
vee- ja kanalisatsioonitrasside
rajamiseks, gümnaasiumi
laienduseks, muusikakooli ehitamiseks ja teederemondiks,
me antud valdkonnas mõnevõrra langeme, kuid seda tasakaalustab põhivarade kasv läbi
nimetatud investeeringute.
Positiivselt mõjub kindlasti ka
eelmisel aastal esmakordselt
koostatud Saue linna nelja
aasta konservatiivne eelarvestrateegia.
Üldiselt tuleb heameelega
tõdeda, et Saue on haldusvõimekuse indeksi poolest olnud
ka eelnevatel perioodidel Eesti
esirinnas. Ma olen kindel, et
püsime seal ka tulevikus ja
Saue linn jääb kohaks, kus
kõigil on hea elada.
Kohalike omavalitsuste
võimekuse uuringuga saab
tutvuda siseministeeriumi
kodulehel:
w w w. si s e mini s te e riu m.e e /
haldussuutlikkus.

Kes küll nii teeb?
Saue Sõna
Saue on ilus, heakorrastatud
linn ja uuringu põhjal võimekaski, kuid viimase paari
nädala jooksul on kuulda ja
näha olnud üsna kummastavaid asju.
Saue lasteaed Midrimaa
on hädas kellegagi, kes laste
mängumajas roojamas käib.
Tegu pole loomaga, isik on
pühkimiseks paberit omanud
ja kasutanud mängumaja
kehakergendamiseks sellest
hoolimata, et lasteaia hoovis
välitualett olemas on.
Vaevalt et nii käitub täiskasvanud inimene - kuid iial
ei või teada, issanda loomaaed on ju mitmekesine.

Lasteaed palub aga lapsevanematel lastele rääkida, et
nii käituda ei ole ilus, samuti
ei tohi hoovipealseid atraktsioone lõhkuda.
Need, kes õhtuti lasteaia
hoovis kahtlast ja kahjulikku
tegevust märkavad, andku
sellest teada turvafirmale
G4S telefonil 1911. Lasteaed on nende valve all.
Teine juhtum on nahaalsemgi. Keegi oli keset linna
Saue raudteejaama pargi ja
sõida parkla servale maha
laadinud terve kuhja ehitusrämpsu (pildil), mis kaua
aega kusagil keldri-, kuurivõi garaažinurgas laagerdunud. Väga inetu, igatahes.
Foto: Sirje Piirsoo

Miks seisab Cramo
konteiner linna ujula
parklas?
Saue Sõna
Jüri Tümanok, abilinnapea:
„Cramo kaks ühendatud
moodulkonteinerit on ujula
parklas seetõttu, et Saue
Muusikakooli jazzistuudio
sai kooli juurdeehituste käigus veekahjustusi ja kõik
remonditööd ei saanud 2.
septembriks valmis.
Konteinerid on asendus-

klass muusikakoolile ehk
ajutine jazzistuudio ja seal
toimuvad muusikakooli teisedki tunnid.
Konteinerid on esmalt tellitud kuuks ajaks. Kasutame
seda kuud veel ka selleks,
et jazzistuudiot täiendavalt
kuivatada.
Konteinerites on küte ja
elekter, tualetis saab käia
koolimajas.“

Moodulkonteineri autolt õigesse paika mahatõstmine võttis aega loetud
minuteid. Foto: Sirje Piirsoo
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Miks ma pooldan vallaga ühinemist?

Valdis Toomast
Volikogu esimees

Mind on pärast Saue linna
20. sünnipäeva kritiseeritud
mõtte eest, mille aastapäevakõnes välja ütlesin, ning
süüdistatud linna Saue vallale
mahamüümises.
Jah, ütlesin, et usun ja
loodan, et Saue linnale jääb
see juubel viimaseks ning et
järgmised sünnipäevapeod toimuvad juba koos Saue vallaga
ühinenud omavalitsusena.
Ma pooldan vallaga ühinemist, aga mitte tingimusteta ühinemist, vaid kaalutletut ja läbimõeldut. On loogiline, et Saue
linnast saab valla keskus, nagu
teistegi rõngasvaldade puhul.
Vald, mille keskus on linn.

Teine pool on see, et Saue
linna volikogus on osadel jõududel „ärapanemine“ muutunud traditsiooniks, et enam ei
mõelda, mis on linnale vajalik
ja kasulik ning see on arengule
takistuseks. Ühinemine tooks
minu arvates kaasa uue hingamise ja laiema vaatenurga, uue
huvi arendada kodupiirkonda
uue hea energia ja sünergiaga.
Saue valla lähiümbrus on
nagunii linnaga seotud. Pärast
ühinemist kaoks ära, et vallaelanikud otsivad võimalusi, et end
fiktiivselt linna sisse kirjutada, et
saada koht lasteaias või koolis.
Mul on kahju, et Saue Linnavolikogu möödunud aastal

ei soostunud isegi alustama
Saue vallaga läbirääkimisi, mis
oleks andnud võimaluse riigi
rahastamisel läbi viia uuringud ja selgitada välja, mida
ühinemine endaga kaasa toob.
Rõhutan veel kord, et läbirääkimiste alustamine ei tähendanud ühinemisotsust.
Lõpetuseks märgin, et on
kahetsusväärne ja solvav nimetada Saue valda vaeseks kosilaseks. Saue vald on kohalike
omavalitsuste haldusvõimekuse indeksi kohaselt viimastel aastatel oma positsiooni
jõuliselt parandanud ja jõudnud võimekate omavalitsuste
esikümnesse.

Olgem oma valikutes vabad
Tõnu Urva
Saue Linnavolikogu
aseesimees
Saue linn on olnud muutustes
ja arenev. Seda, kuidas arendatakse linna järgneval neljal
aastal, otsustad Sina, hea
valija!
Kohalike omavalitsuste volikogusid valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimispäev on
alati valimisaasta oktoobrikuu
kolmas pühapäev.

Seega - 20. oktoobril valitakse taas volikogusid.
Volikogu on omavalitsuse
tasandil kõige kõrgem juhtimisorgan, mis langetab
otsuseid ja võtab vastu õigusakte, mille järgi omavalitsus
tegutseb. Valimised annavad
linnakodanikele võimaluse
mõjutada läbi valitud isikute
järgmiste aastate otsuseid.
Olgem oma valikutes vabad.
Mõelge, kaaluge ja langetage
sobiv otsus. Teie otsusest sõl-

tub Saue linna edasine areng.
Arusaam, et ühest häälest ei
sõltu midagi, on väär.
Just teie valikute põhjal formeerub volikogu.
Usun, et kõik erakonnad ja
valimisliidud, kes kandideerivad, teevad seda eesmärgi
nimel, et elu Saue linnas
areneks ja läheks aina paremaks. Erinev on vast see, mida
parema elu all mõeldakse.
Kasutagem teile antud võimalust ja mingem valima!

Saue Linnavolikogu kandidaatide
koondnimekiri valimistel
Jekaterina Tikerpuu
Saue linna
valimiskomisjoni esimees
Saue linna valimiskomisjon
registreeris esitatud dokumentide alusel volikogu
kandidaadid 10. septembril
2013 kohe pärast kandidaatide esitamise tähtaja lõppemist. Edasi tuli igale kandidaadile anda number, mille
all ta valimistel kandideerib.
Saue linna valimiskomisjonis 13. septembril 2013
toimunud liisuheitmise tulemusena selgus kandidaatide
järjestus ja Saue linna kandidaatide koondnimekiri.
Numbri saamiseks tuleb läbi
viia liisuheitmine, mis toimub
Vabariigi Valimiskomisjoni 7.
septembri 2009 määruses nr 17
ettenähtud korras. Liisuheitmist
korraldas Saue linna valmiskomisjon ning kohal olid erakondade ja
valimisliidu volitatud esindajad.
Liisutõmbaja oli valimiskomisjoni määratud valimiskomisjoni

liige Sirje Luberg, kes ümbrike
ettevalmistamise ja segamise ajal
ei võinud ruumis viibida.
Sirje Luberg võttis ümbrike
seast ühe, avas selle ja luges
ette sedelil oleva valimisliidu või
erakonna nime. Tulemus kanti
koosoleku protokolli. Pärast liisuheitmist algavad esimese numbri
saanud erakonna või valimisliidu
kandidaatide numbrid 101-st.
Valimiskomisjon soovib edu
kandidaatidele ja aktiivsust
valijatele.

Saue linn valimisringkond nr 1,
kandidaatide koondnimekiri
Eesti Keskerakond
nr 101 ILME ALANDI
nr 102 JAAN MOKS
nr 103 KOSTEL GERNDORF
nr 104 KAIRE SILDNIK
nr 105 VIKTOR TALSI
nr 106 PRIIT TÄHTSALU
nr 107 EVE ARRO
nr 108 VALDEKO REINUMA
nr 109 JURI PAVLOV
nr 110 VELLO KROHN

nr 111 PRIIDU KALBRE
nr 112 GRETA SILBERG-KÄÄRIK
nr 113 ANDRES PAJULA
Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
nr 114 VALDIS TOOMAST
nr 115 JÜRI TÜMANOK
nr 116 MONIKA LIIV
nr 117 KALEV ISRAEL
nr 118 TANEL OBERG
nr 119 SIGNE LAAR
nr 120 MATI RIIMAA
nr 121 TÕNU KUMARI
nr 122 JAAN KALBUS
nr 123 ARGO KIRIKAL
nr 124 VIRKO RAAGMETS
nr 125 VIRGO OLMET
nr 126 ELINA SIIMON
nr 127 SILVER ARRAK
nr 128 MARKO PRUUS
nr 129 TUULI MIZER
nr 130 HEIKI LUMILAID
nr 131 HINNO VOSPERT
nr 132 KATRIN CHARLES
Valimisliit Kindlad tegijad
nr 133 TÕNU URVA
nr 134 HENN PÕLLUAAS

nr 135 MATTI NAPPUS
nr 136 MAIE SÄRAK
nr 137 MEELIS TELLISKIVI
nr 138 KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE
nr 139 SIIRI KÄPA
nr 140 EVELIN POVEL-PUUSEPP
nr 141 ANTS TORIM
nr 142 HENN VAHER
nr 143 LEMBIT VARES
nr 144 ÜLO VATSK
nr 145 GUNNAR LAMBING
nr 146 HELLE RÄTSEP
nr 147 EGO KASEORG
nr 148 MARIA PAASIK
nr 149 OLEV LUHTEIN
nr 150 AADO LIBLIKMANN
nr 151 ALAR EHALA
nr 152 SILVIA KINGER
nr 153 ELLE VILJASTE
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
nr 154 ERO LIIVIK
nr 155 ANDRUS ORUSTE
nr 156 MEELIS RÕIGAS
nr 157 JAAN EILART
nr 158 ALO JÜRGENSTEIN
nr 159 LAURA LAUR
nr 160 KARL KUUSIKU

Linna
juhtimisest

Jüri Tümanok
Abilinnapea
Kutsun kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel osalevaid kandidaate
eemalduma võitlusest võimu
pärast - võitlus on midagi
enamat kui konkureerimine - vahendeid valimata,
eemalduma vihast, vaenutsemisest, valetamisest ja
silmakirjalikkusest. Õnneks
mõned nimekirjad ei ole
seda teed läinud.
Minu meelest on Saue
linn ja Saue elanikud väärt
avatud, hoolivat, heatahtlikku ning armastavat suhtumist.Usun, et linnajuhtimisel saavutatakse parem
tulemus, kui tuginetakse
koostööle, vaimsusele ja
loovusele ning vabadusele ja
vastutusele. Mina juhindun
sellest põhimõttest.

nr 161 KRISTI MÄND
nr 162 MARE SIPSAKA
nr 163 MAIRO MARJAMAA
nr 164 KRISTEL PALTS
nr 165 KRISTIINA HINDREKS
nr 166 DIMITRI BOROVIK
Eesti
Reformierakond
nr 167 MADIS MILLING
nr 168 HARRY PAJUNDI
nr 169 RAIVO OJAPÕLD
nr 170 TIINA SILLAR
nr 171 RIHO JOHANSON
nr 172 TIIT ISOP
nr 173 ANNE TEETAMM
nr 174 SASKIA RINK
nr 175 ERKI KULD
nr 176 MALLE LIIV
nr 177 ARGO LADVA
nr 178 MARGUS KALMANN
nr 179 OLEV MÄLL
nr 180 EVE PÄRNA
nr 181 RIINA TARIEN
nr 182 IVAR FELDMANN
nr 183 SVEN SOMMER
nr 184 ANDRES KÕLUVERE
nr 185 VELLO TOOMIK
nr 186 KALEV LILLO
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Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 19. septembri algses päevakorras oli
12 punkti. Volikogu istungist
võttis osa 15 volikogu liiget,
osaleda ei saanud Tõnu Urva
ja Jaan Moks.
Päevakorra kinnitamiseks
kulus volikogul sel istungil nii
aega kui arutust. Lõppeks jäi
päevakorda 11 küsimust.
Opositsioonivolinikud, kellega liitus kolm koalitsioonist,
hääletasid välja Saue linna II
lisaeelarve teise lugemise.
Selle arutelu ja vastuvõtmine septembriistungil kiirendanuks protsessi, et juba
võimla rajamisest alates lapsi,
õpetajaid, treenereid ja teisi

saalikasutajaid segav, võimalik, et kuulmiselegi mõjuv
akustika normi viidud saaks.
Selgituseks - Saue Linnavarahaldus tellis augustis
uuringu, mis näitas järelkaja
neljakordset ületamist võimlas. Mõõtmise läbiviinud firma
Akukon Oy hinnangul, mis
põhineb Eesti standardil EVS
842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra
eest“ ei ole selliste ruumiakustiliste tingimustega spordisaalid sobilikud koolitundide
ja treeningute läbiviimiseks.
Siiani poldud linnas võimla
akustika probleemiga tegeletud aastast 2001, mil võimla
valmis.
Volinikud hääletasid hääl-

teenamusega päevakorda eelnõu, mis muutnuks koolilõuna
kompenseerimise korda, lisades tasuta koolilõuna saajate
hulka ka gümnasistid. Et
vastavalt seadusele ei saa
volikogu päevakorda lülitada
eelnõusid, mida pole viis
päeva enne volikogu istungit
volinikele välja saadetud, ei
osalenud koalitsioon eelnõu
arutelus. Selle leidsid toore
olevat ka opositsioonipoliitikud ja suunasid edasisele
lugemisele.
Volikogu kehtestas Kütise
tänav 8 ja Pärnasalu põik 1A
kinnistute detailplaneeringu
ning nõustus kinnistuosa
ostmisega Saue linnale. Kinnistu suurus on 7067 m2, see

on osa Kütise 8 kinnistust
linna keskuses. Ostusumma
38632,52 eurot kuulub tasumisele 2014. aastal. Linnapea
Henn Põlluaasa volitati teostama kõik kinnistu ostmisega
seotud toiminguid.
Volikogu ei kehtestanud
Pärnasalu tänav 30A ja 30B
kinnistute detailplaneeringut,
põhjendades seda, et istungipäeva südaööni oli veel õigus
esitada vaideid.
Esimesel lugemisel oli Saue
linna II lisaeelarve, mis suunab 37 000 eurot kooli võimla
akustika parandamisele.
Volikogu võttis ühehäälselt
vastu Segu tänavale isikliku
kasutusõiguse seadmise
ja Saue linnavara eeskirja

Muutuvad
piletihinnad
liinil 190 ja 191

Oktoobrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis

AS Hansabuss teatas, et muudab alates 1. oktoobrist 2013
Tallinn-Saue bussiliinidel
paberkandjal piletite (bussist
ostetav paberpilet) hindu.
Ühekordne pilet hakkab
maksma 1,60 eurot ja ühekordne sooduspilet 1,20
eurot. 30 päeva sõidukaardi
hind on 27 eurot ja 30
päeva soodussõidukaardi
hind 18 eurot.
Kellele on Saue Linnavalitsus väljastanud kiipkaardid,
neid hinnamuutus ei puuduta.
AS Hansabuss põhjendab
muutust sellega, et tänavu
märtsis suurendas firma reisijate soovil väljumiste arvu,
mis tõi kaasa lisakilomeetreid ja -töötunde. Samas ei
suurenenud reisijate arv sel-

Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 eurot

lel määral, mis kataks liinimahuga seotud kulud.
Ehk muutuse põhjus on liinide jooksev kahjum. Viimane
hinnatõus oli aastal 2011.
Saue Linnavalitsus teatas küll AS-ile Hansabuss,
et ei nõustu hinnatõusuga,
kuid kommertsturu hinnamuutuste reguleerimiseks
puudub linnavalitsusel
hoob. Näiteks kütusemüüjad
muudavad vahel hindu mitu
korda päevas ja kui palju
maksab poes piimaliiter või
vorstikilo, sellesse ei saa ka
linnavalitsus sekkuda.
Et aga bussiliini näol on
linnaelanike jaoks tegu olulise
teenusega, on kaalumisel erinevaid variante, kuidas edasi
minna.

Saue Linnavalitsus
kutsub kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub linnarahvast kolmapäeval, 2.
oktoobril, kella 19-ks Saue mõisa kohtumisele, et üheskoos
arutleda päevakajalistel teemadel.
Kohtumise kestuseks on planeeritud
1,5 tundi, sellele järgneb kontsert.

Võtame vastu
mittetulundusliku tegevuse
toetustaotlusi
Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetustaotluste esitamise järgmine
tähtaeg on 20. oktoober 2013.
Taotlused esitada paberkandjal või elektrooniliselt Saue

Linnavalitsusele e-posti aadressil saue@saue.ee või margit@
saue.ee. Taotlusvorm asub aadressil www.saue.ee/VABA AEG/
organisatsioonid.

RK Teeninduse OÜ

◊ 1.-9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot.
Ülejäänud osa, 0,37 eurot
katab Saue linn, kui lapse
ja mõlema vanema elukoht
kompensatsiooniperioodil on rahvastikuregistri
andmetel Saue linn. Kui
mitte, siis katab vahe lapsevanem.
◊ 10.-12. klassi õpilase eest
maksab lapsevanem 1,15
eurot.

◊ 1.-9. klass 6,66 eurot
◊ 10.-12. klass
20,70 eurot
Toiduraha palume tasuda 27.
septembriks RK Teeninduse
OÜ arvele: Swedbank, a/a
221018424457. Selgituse
osas palume kindlasti välja
tuua lapse (laste) nimi ja klass.
Kui õpilane on haige või
puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) telefonil
6596068 või e-posti aadressile ulle.jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast

ning moodustas 9-liikmelise
jaoskonnakomisjoni (KOV-i
valimisteks). Komisjoni esimees on Tuuli Urgard, liikmed
Haiko Käärik, Diana Kooskora,
Margit Ots, Kristi Kruus, Aino
Mänd, Anneli Ritsing, Ingrid
Kormik ja Sirje Peedu ning
asendusliikmed Krista Terno
ja Kirsika Lääts.
Teisele lugemisele suunasid
volinikud juba eelnevalt märgitud
lisaeelarvele ja koolilõuna kompenseerimise korra muutmisele
veel Saue linna eelarvestrateegia
aastateks 2014-2017 ning tänavakaubanduse müügipileti ja
müügipileti hinna kehtestamise,
kui kaubanduse korraldajana
tegutseb linnavalitsus või tema
hallatav asutus.

toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha
summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks.
Järgneva kuu toiduraha tasumisel palume kogunenud
ettemaksu summa ise maha
arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on
vajalik viitenumber. Viitenumbri
saamiseks palun pöörduda
söökla juhataja poole: ulle.
jahesalu@real.edu.ee.

Rongiliiklus Keila-Tallinn liinil sagenes
tööpäeva hommikul
Alates 23. septembrist on
Keila-Tallinn liinil tööpäeva
hommikul käigus kolm täiendavat väljumist, mis saabuvad Tallinna kell 7.44, 8.46 ja 9.44.

Veel olulisem väljumiste
arvu kasv toimub 1. jaanuaril
2014, mil näiteks Keila liinil
hakkavad rongid tipptunnil
sõitma iga 15 minuti järel.

Lisaväljumiste sõiduplaan
on avaldatud www.elron.ee
kodulehel. Ooteplatvormide
infostendidele on uued uued
sõiduplaanid paigaldatud.

Sünnipäevalapsed septembris
Ilse Tabur
Meeri Aps
Silvia-Ursula
Nõmmsalu
Jaan Rand
Renade Vaganova
Renate Vaino
Liidia-Renate Lange
Leonti Vlasenko
Luule Arrak
Armand Nagel

93
89
89
89
89
88
87
87
85
85

Kalju Heinvee
Lea Maurer
Eugen Promet
Heinrich Salumets
Valentin Allikvee
Antonina Gordievitš
Lev Tohver
Asta Eitspuu
Pilvi-Helene Joala
Ilmar Kallas
Peeter Zoova

84
84
84
84
83
83
83
82
82
82
81

Arne Välja
Ilme Poobus
Ester Kombe
Rein Saluvere
Linda Viidas
Elena Liivaots
Palju-palju õnne!

81
81
81
81
80
80
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Saue. Mitmel ajastul ja mitmes vaates
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsingu
juhataja
Oktoobri esimesel laupäeval on
Saue Kontserdisaali oodatud
kõik siinse aja- ja kultuuriloo
huvilised. Saue Kodu-uurimise
Seltsingu (SKuS) eestvõttel leiab
aset ettekandepäev „Kodupaiga
lood 2“. Meenutame, et eelmine
samanimeline üritus toimus
2010. aasta kevadel.
Ettekannete spekter on lai,
vahelduvad teemad ja ajastud,
püsides samas kogu aeg ühes
paigas - Sauel.
Lembit Teinbasi (SKuS) avalugu läheb ajas pea 240 aastat
tagasi, kui Saue mõisa omandas Friedrich Hermann von
Fersen. Viimase kokkupuude
Sauega oli küll lühiajaline, aga
just tänu Ferseni ettevõtlikkusele on Saue linnas tänaseni
olemas uhke mõisakompleks,
mõisapark ja pärnade allee.
Helle Koppeli (SkuS) ettekande keskmes on perekond
Straelborn, Saue ja Vanamõisa
mõisate viimased omanikud.
Wilhelm von Straelborni kirjade vahendusel avaneb vaade
aadelkonna elule 19. sajandi
lõpul vaikses maakohas, nende
väärtushinnangud ja peresuhted. Kirjad tulid ilmsiks Saue
mõisa talade vahelt remondi
käigus. Kuulajatele esitletakse
neid esmakorselt. Siinkohal

1975. aastal valminud Saue kauplus oli seniste väikeäride kõrval mahukas ja rikkaliku kaubavalikuga ning
sai üsna kohe sauelaste argikõnes suureks poeks. Nimi on käibel tänaseni. Fotol meenutus 1980. aastate
lõpust, kui toona Saue ainsa kaupluse järjekordades seismine oli sage rutiin. Foto: Arne Sillaste foto Saue
Kodu-uurimise Seltsingu fotokogust

suur tänu Elgi ja Jaan Kriisale!
Pärast vaheaega võtab sõnajärje üle Eesti Rahva Muuseumi
peaarhivaar Tiina Tael, kes tutvustab uudses valguses Saue
hariduslukku sügava jälje jätnud
Priidu Kohavat (Friedrich Kohtitsky). Selgub, et õpetaja ja koolijuhataja, kohalike seltside looja
ning aktiivne haridustegelane oli
100 aastat tagasi ERM-i pühendunud kirjasaatja, osaledes
vanavarakorjamise aktsioonides
ja kodumaa päevapiltide võistlusel. Kohava kogutud pärand on
tallel Eesti Rahva Muuseumis,
tema kogumisretked ja fotod
jäädvustatud Tiina Taela raamatus „Friedrich Kohtitsky. Päevapildiraamat“ (ERM, 2013).

Evelin Povel-Puusepp (SKuS) on
asunud koguma ja kaardistama
Saue omasõnu ehk erinevatele
objektidele (teed, maastik,
asumid, hooned) omistatud
nimesid ning hilistekkelist rahvapärimust, mille ainuomasus
ühendab sauelasi samavõrd kui
siinne elulaad ning ajapikku
kujunenud traditsioonid.
Saue Kodu-uurimise Seltsing tänab Saue Linnavalitsust toetuse eest ürituse
korraldamisel. Ettekandepäev
„Kodupaiga lood 2“ toimub
laupäeval, 5. oktoobril 2013
kell 12-15.30 Saue Kontserdisaalis (Nurmesalu 9).

Kultuuripärandi kogumine,
väärtustamine ja hoidmine on
ka viimase kahe ettekande läbivaks jooneks. Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Rein Saukas
võtab vaadelda Saue algkooli
õpilaste rahvaluulekirjapanekud 1920.-1930. aastatel, kui
toimus neli õpilastele suunatud
rahvaluulekogumise aktsiooni.
Ettelugemisele tulevad näited
laekunud kaastöödest. Tutvuda
saab aktsioonides osalenud
õpilaste nimekirjadega, mis on
äärmiselt huvipakkuvad oma
detailirohkusega.
Ürituse lõpuks jõuame ajas
viimasesse poolsajandisse, heites pilgu rahvaluulekirjapanekutele tänase päeva vaatevinklis.

Linnas on ilu
Evelin Povel-Puusepp
Linnas on ilu, annab lugejaile
teada pealkiri õige pea trükist
ilmuva raamatu kaanel. See
raamat on Sulle ja Sinust, hea
sauelane. Oled ju Sina see,
kes loob ilu enda ümber. Oma
kodus, oma linnas Sauel.
Lugejat oodatakse trükise
vahendusel tänavaile ja parkidesse jalutama, tammikusse
puutüvede krobelist koort kompama ning värvikirevatesse
koduaedadesse kiikama. Nautima üheskoos siinset kohalugu,
kultuuri ja traditsioone. Kogema
lõhnu, värve, maitseid ja helisid.
Raamatu igal paarislehel
avaneb omaette teema alates
muinasmälestistest ja Saue
esmamainimisest kuni linna
iga-aastaste üritusteni välja.
Ajaloo käsitlemisel on lugeja
ette toodud mitmeid senikajastamata fakte. Unikaalse osa
moodustavad raamatu autorile
usaldatud 19. sajandist pärit
kirjad, mille on kirjutanud
Saue viimane aadlisoost mõi-

saomanik ja mis leiti remondi
käigus mõisa laetalade vahelt.
Faktoloogia kõrval on tähendusrikas koht nii sõnas kui pildis väljenduvatel emotsioonidel.
Varasemast ajast pärinevad
must-valged kaadrid vahelduvad digitaalsete värvifotodega.
Mitmed neist on valitud 2012.
aasta augustist kuni 2013. aasta
maini väldanud fotokonkursi
„Linnas on ilu, linnas on elu“
fotode seast, haarates raamatu
loojate ringi hulgaliselt Saue elanikke. Visuaalset sära aitab esile
tuua väljendusrikas kujundus.
Raamat on orienteeritud laiale
lugejaskonnale: sauelastele, ajaloo- ja kultuurihuvilistele, samuti
Saue linna ja sauelaste külalistele Eestis ja välismaal. Pealkirjad raamatus ja fotode allkirjad
on tõlgitud inglise keelde, samuti
on raamatus olemas ingliskeelne
kokkuvõte.

Trükise väljaandmiseks
tegutses toimetuskolleegium.
Tekstide autor on Evelin PovelPuusepp ja kujundaja Riina
Soom. Raamatu tarbeks koostatud kultuuriloolised kaardid
kujundas Monika Liiv.
Saue raamatu „Linnas on ilu“
loojad ootavad kõiki huvilisi neljapäeval, 10. oktoobril 2013 kell
19 Saue Kontserdisaali (Nurmesalu 9) raamatuesitlusele ja
fotonäituse „Linnas on ilu, linnas
on elu“ avamisele. Sealsamas on
hea võimalus soetada endale trükisoe teos ja küsida soovi korral
pühendust raamatu loojatelt.
Edaspidi on raamatut „Linnas
on ilu“ võimalik osta Saue Kaubakeskusest, Saue Linna Raamatukogust ja Saue Linnavalitsusest ning Saue linna üritustel.
Lisateave Evelin Povel-Puusepalt
telefonil 56675252 või e-posti
aadressil evelinpovel@gmail.com.
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Sõbrad, ärgake!

Matti Nappus
Volikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni esimees
Nii hüüdis von Glehn oma
lemmikkoraali: „Ärgake! Nii
vahid hüüdvad“. Vaadates
reformierakonna valimiseelset reklaami lehes, Kanal 2
ja mujal, tuleb vägisi tahtmine reformierakondlastele
hüüda: „Ärgake!“
Saue kooli juurdeehitused
on käesoleva aja vajadusteks
osaliselt juba valmis ja mõne
kuu pärast lõplikult valmis tulge ekskursioonile.
Saue linnast õpib keskeltläbi
koolis 600 õpilast, naabervaldadest 200 õpilast. Omavalitsusseadus näeb ette eelarves
kindlalt koolitada ainult enda
omavalitsuse noori. Numbritest
nähtub, et oleme investeeringutes helded olnud. Tõsi, mujalt
õpilaste „pearaha“ ja tänase

linnavalitsuse kokku lepitud
investeeringute komponendi
maksavad naabervallad Saue
linnale kinni.
Aga alustame noorematest. Tuletage meelde, sõbrad
reformierakonnast, et viimane
suurem lasteaia juurdeehitus
toimus aastal 2003, kui teie
olite opositsioonis. Nüüd oleme
meie jälle võimul, uut lasteaeda
ehitada ei jõudnud, kuna lasteaiakohtade puuduse probleemile lahenduse leidmisega ei
saanud viivitada. Lahendusena
rendime moodulruumid. Suur
tänu teilegi, et selle lahenduse
heaks kiitsite!
Hea lehelugeja, kas sa seda
tead, et Saue Gümnaasiumile
on eelnevalt, enne valimisliidu
Kindlad tegijad - uus tulevik
ja IRL-i koalitsiooni võimule
tulekut 2012. aasta märtsis
tehtud koolimaja laienduseks
koguni kaheksa „unistuste ehitusprojekti“, kusjuures sellel
ajal on enamasti võimul olnud
reformierakond.
Selle venitamise peale mõtlesid kooliõpetajad humoorika
näidendi välja, mille ka ise
ette kandsid.
Praegune võimuliit, kuhu
ka mina kuulun, vaatas viimase ehitusprojekti üle. Spetsialistide arvates oleks ehitusmaksumuseks kujunenud neli
miljonit eurot. Nii suurt laenuvõimalust linnal ei olnud,
seda tunnistasid minule isik-

likult ka härrad Harry Pajundi
ja Raivo Ojapõld.
Lähenesime kooli laiendusele
rahaliste võimaluste piires juurdeehituse näol. Nüüd saavad
ehitatud muusikakoolile ruumid,
mis eelnevas projektis puudusid,
samuti teine karjuv vajadus söökla laiendus - ja veel teised
vajalikud ruumid. Loodetavasti
andestab kooli personal meile
ehituse mõningase viivituse.
Mis teha, kui aega jäi väheks
ja ilmsiks tulid vana koolihoone
vead, mis tingisid ehitusprojekti
ümberprojekteerimise.
Pärast 2009. aasta valimisi
küsisin naabri käest, keda valisid? Tema vastas, et ei lähe
enne valima, kui vee- ja kanalisatsioonitrassid tema krundi
piirini ehitatakse. Nüüd ütlen

talle, et tehtud. Oma kogemustest võin öelda, kuidas paberimajandus käib Tallinna Veega.
1. Leidsin oma naabertänavalt
firma, kes tegi vee ja kanalitsiooni majaga ühendamise projekti, mille hind oli
minule sobiv.
2. Tallinna Vesi saatis mulle
postiga liitumislepingu, millele alla kirjutasin ja postiga
tagasi saatsin. Liitumise
maksumus 76,69 eurot.
3. Tallinna Vesi saatis postiga
ehitusprojekti kooskõlastuse,
teenuse tasu 62,80 eurot.
Nüüd jääb leida firma, kes
süvendi majani kaevab, torud
võin ise oma oskustega paigaldada. Töö vaatab üle kindlasti
Tallinna Vee inspektor ja pai-

galdab tasuta veemõõtja. Seejärel jääb üle sõlmida Tallinna
Veega teenusleping.
Kui alustasin kandideerimist
Saue alevist Tallinna Linnavolikokku, lubasin valijatele käima
panna bussiliini Saue ja Tallinna vahele. Täitsin lubaduse.
Mõne aasta möödudes õnnestus volikogul leida linna eelarvest vahendid, et pensionärid
ja lapsed saaks sõita tasuta.
Nüüd, 24 aastat hiljem ärkasid Eestimaa linnad, vallad ja
nende poliitikud ning said aru,
kui vajalik on bussitransport ja
sellega seonduvad soodustused.
Oktoobris on järjekordsed
kohalikud valimised, ootan
huviga, missugused volinikud
linna taibukas valijaskond
välja valib.

2012. aasta jaanuaris algasid Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamistööd Tammesalu ja Raiesmiku tänava alguses ning Vana-Keila maanteel. Foto: Saue Linnavalitsuse arhiiv

Tšehhimaal kauneimat kõla otsimas - esimesena Eestist

Kristiina Liivik ja Elina Seegel valisid Petrofi klaverivabrikust muusikakooli uude, peatselt valmivasse kammersaali tiibklaveri, millel on kõige
ühtlasem mängutundlik klaviatuuri, mis allub sõrmele pingutusteta ja
lausa kutsub musitseerima. Foto: IS Music Team

Elina Seegel
Saue Muusikakooli
klaveriosakonna juhataja
Saue Muusikakool saab selle
õppeaasta sügisel päris oma
ruumid. Seetõttu korraldas

linnavalitsus koostöös muusikakooliga riigihanke uude
kammersaali tiibklaveri muretsemiseks. Et välja valida parim
instrument, sõitsime koos
hankel edukaks osutanud
firma IS Music Team esindaja

Raivo Sersanti ja muusikakooli
direktori Kristiina Liivikuga
Tšehhimaale Petrofi klaverivabrikusse.
Meie reis algas lennuga Prahasse, kuhu meile tuli vastu
klaverivabriku auto, millega
sõitsime Hradec Kralowesse,
armsasse Tartu-suurusesse
linna, kus asubki Petrofi tootmishoone. Meid võttis väga
südamlikult vastu Petrofi Baltimaade müügijuht Eva Horinkova, kes tutvustas firma ajalugu ja tegi meile ülevaatliku
ringkäigu vabrikus.
Petrof on üks juhtivaid
Euroopa klaveritootjaid, väärikas firma, mis on asutatud
juba aastal 1864. Viimastel dekaadidel on nende
tootmine märkimisväärselt
laienenud. Valikus on nii
pianiinod kui tiibklaverid,
klassikaliste mudelite kõrval
ka erineva välisviimistlusega kaasaegsed ja ajaloolise disainiga pillid. Firma
suurimad eksporditurud on
Saksamaa, Venemaa, Jaapan,

Austraalia, Taiwan, Hiina jt.
Ülitäpseid masinaid kasutav tööstuslik tootmine on
Petrofis ühendatud kõige
kogenenumate tööliste professionaalsete oskustega, kes
annavad pillile isikupära ning
eelkõige iseloomuliku õrna,
romantilise ja ülla kõla. Kuigi
erinevaid detaile toodavad
masinad, reguleerivad, kontrollivad ja tasakaalustavad
spetsialistid pilli kokkupanekul kõik klaviatuurid igas
punktis üle.
Esmakordselt nägime klaverivabrikus masinat pillide
sissemängimiseks - erilises
toas mängib programmeeritud
arvuti võrdse tugevuse ja sagedusega klaveri kõiki klahve.
See on vajalik, sest tuttuue
klaveri klahvistik jätab esialgu
harali ja vastupanu osutava
tunde. Klaviatuuri tõeline olemus ilmneb alles siis, kui pilli
on ka päriselt mängitud.
Klaveri valmistamise lõppfaas on nädalatepikkune
periood, mil instrumenti teatud

vaheaegade järel häälestades
kõla täiuslikkuseni lihvitakse.
Ilmnes, et Eestist oleme
päris esimesed, kes on ise
kohale tulnud, et enda jaoks
parim klaver välja valida. Et
Petrofi tehas tähistab järgmisel aastal suurejooneliselt
150. tegutsemisaastat, siis
filmiti üles ka meie delegatsiooni tervitus plaanitavasse
reklaamfilmi.
Petrofi esindajate välja
pakutud klaverid, millest võisime valida enda lemmiku,
olid kõik romantilised, kauni
kõlaga pillid. Valituks osutus
kõige ühtlasema mängutundliku klaviatuuriga instrument,
mis allus sõrmele pingutusteta
ja lausa kutsus musitseerima.
Oli väga huvitav ja õpetlik
reis. Ootame innuga muusikakooli ruumide valmimist,
et saaksime valitud pilli uude
koju tuua, ja loodame, et
lisaks muusikakooli rahvale
tunnevad sellest instrumendist edaspidi rõõmu kõik
sauelased.

Sport
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Saue võttis revanši ja võitis Keilat 4:2
Saue Sõna
Tänavu augustis täitus 90 aastat, mil Saue jalgpallimeeskond
pidas esimese matši Sauel vastased olid Keilast - ja see
leidis äramärkimist tolleaegses
ajakirjanduses.
Päevaleht kirjutas 18. augustil 1923, et Keila spordiringi
B-meeskond kohtus 12. augustil
Saue noorteühingu spordijaoskonna A-meeskonnaga. Mäng
lõppes Keila võiduga 3:0. Kus
täpselt mängiti, ei ole teada.
See tore fakt tuli ilmsiks
tänu Rein Tammise huvile jalgpalli ja spordiajaloo vastu.
Ajaloolise mängu mälestuseks plaanis Saue Jalgpalliklubi (JK) sügisel ühe vägeva
sõprusmatši maha pidada - vastased kust mujalt kui Keilast.
Matš, kus vastamisi omavahel võrdsed - nii Keila kui
Saue jalgpallurid mängivad II
liigas – toimus 21. septembril
meie kooli staadionil. Tasavägisest mängust väljus võitjana
Saue JK meeskond seisuga
4:2. Vastaste väravasse lõid
palli meie mehed-noormehed:
Ranon Kriisa ja Sander Avingo
ühe ning Carl Sõlg kaks. Saue
väravat kaitses Kaspar Kotter.
Veelgi ilusam oleks olnud,

Saue meeskond punases ja Keila oma mustas. Keskel seisavad Rein Tammis, kelle „süül“ taaskohtumine aset leidis, ja Valdis Toomast, kes matši korraldas

Põnevust jagus piisavalt, võitis Saue 4:2

kui mäng oleks lõppenud Saue
meeste kolmepunktilise ülekaaluga, siis oleks mõlemal
meeskonnal löödud ühepalju
väravaid, aga on, mida järgmiselt kohtumiselt oodata.

Siinkohal kutsub Saue JK
kõiki sauelasi jagama mälestusi ja koondama vanu pilte
jalgpalli ajaloost Sauel.
Klubi ootab endaga ühendust võtma ka kõiki nooremaid

Ajaloolist matši tulid jälgima jalgpalliveteranidki. Rein Tammis paremalt
teine. Fotod: Sirje Piirsoo

ja vanemaid Saue jalgpallureid
või nende sugulasi, et ajaloolisi
fakte täpsustada ja kontrollida
ning ajaloolisi fotosid ja esemeid talletada.

Saue Jalgpalliklubiga saab
ühendust telefonil 5065937,
Valdis Toomast, Saue JK juhatuse esimees. E-posti aadress
valdis.toomast@sauejk.ee.

Saue JK esineb tublilt ka
karikavõistlustel. Väikestel
karikavõistlustel millest võtavad osa teise, kolmanda ja
neljanda liiga meeskonnad,
jäi Saue JK jagama II-IV kohta.
Veerandfinaalis tuli alla vanduda Rummu meeskonnale.

Eesti karikavõistlustel, kus
löövad kaasa kõikide liigade
meeskonnad, sh ka esi- ja
meistriliiga, seisab Saue JK-l
ees 1/16 finaali kohtumine.
Vastamisi tuleb minna Tartu
Tammeka duubelmeeskonnaga.
Mäng on oktoobris Tartus.

Saue XVI jalgpallimeistrivõistlused
võitis FC Terav Medoff
Sirje Piirsoo
Samal päeval, kui Saue ja Keila
meeskonnad üle 90 aasta taas
omavahel mõõtu võtsid, selgus
16. korda Saue meister jalgpallis. Nelja meeskonna konkurentsist väljus võitjana FC Terav
Medoff, kus mängisid turniiri
noorimad mehed, kel vanust
17-18 aasta ümber.
Turniiril mängisid kõik
meeskonnad kõigiga läbi, misjärel oli kolmel neist võrdselt
kuus punkti. Parima väravate
vahega oli esimene tiim Leegid, teine FC Terav Medoff ja

kolmas meeskond Timo.
Poolfinaalis läksid omavahel
kokku Leegid ja Saue Jalgpalliklubi (JK) meeskond ning Timo
ja Terav Medoff. Mõlemad poolfinaalid lõppesid seisuga 4:0.
Kolmanda ja neljanda koha
saatuse otsustasid omavahel
Saue JK ja Timo. Sellest mängust väljus võitjana Saue JK.
Turniiri võidu peale mängisid Leegid ja Terav Medoff.
Nii turniiri kui penaltivõistluse
võitis FC Terav Medoff.
Saue jalgpallimeistrivõistluste
põhiturniiri parim väravakütt oli
Saue JK mängija Sander Avingo

ja parim väravavaht Mart Jõesaar
tiimist Leegid
Saue jalgpalli meistrivõistlusi
korraldab Saue JK, mis loodud
aastal 1998 ja tänavu oktoobris
15. sünnipäeva tähistab.
Klubi juhatuse esimees
Valdis Toomast ütleb, et iga poiss
- ja miks mitte tüdruk - võiks
käia jalgpallitrennis, sest jalgpall pole mitte ainult sport, vaid
siin leiad sa endale vähemalt 11
sõpra kogu eluks, õpid üksteist
austama ja teistega arvestama.
Sauel toimuvad treeningud kooli
staadionil ja saalis, eriti oodatud
on esimese-teise klassi poisid.

Saue Jalgpalliklubi edukas hooaeg
Sirje Piirsoo
Saue Jalgpalliklubi (JK) on
käsil läbi aegade edukaim
hooaeg. Klubi esindusmeeskond mängib esimest aastat
Eesti jalgpalli II liiga Põhja-Ida
piirkonnas ja on pärast esimest
ringi tabelis viiendal kohal neljateistkümne meeskonna seas.
See on esimese aasta kohta
II liigas väga hea saavutus.
Teine ring on meeskonnal het-

kel käsil. Kuidas hooaeg lõpeb,
selgub novembri alguses.
Rannajalgpalli võistkond on
tänavu meistriliiga debütant: eelmise hooaja tulemus võimaldas
pääsu esiliigast meistriliigasse.
Tunnust vääriv tulemus: senini ei
ole ükski linna võistkond meekonnaalana meistriliigasse jõudnud.
Kuigi hooaja algus oli Saue
rannajalgpalluritel rabe, pakkusid nad pärast sisseelamist vastastele igas mängus parajat pea-

valu ja lõpetasid debüüthooaja
seitsmendana kümne hulgas,
jättes seljataha näiteks tugeva
meeskonnana tuntud Nõmme
Kalju rannajalgpallurid.

Tu b l i l t m ä n g i t a k s e
karikavõistlusi
Põhiliselt Eesti koondise mängijate kõrval tegi imesid Saue
JK mängija Roland Pele Tammeka, kes tuli parimate väravaküttide arvestuses teiseks.

27. september 2013 Saue Sõna
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Oktoobris
Saue Päevakeskuses

Saue Päevakeskuse sünnipäeva auks panid töötajad püsti näituse iseenda näputööst, pildil külalised näituse taustal

Saue Päevakeskus
sai 19-aastaseks
Saue Sõna
Saue Päevakeskus tähistas
juubelieelselt 19. sünnipäeva
tagasihoidlikult, kuid seda
huvitavamalt. Avatud oli päevakeskuse töötajate käsitöönäitus, kus kõik väljapandu ise
aastate jooksul valmistatud.
Ka pidulaua hea ja parem oli
naiste enda küpsetatud-tehtud.
Peomeeleolu aitas luua päevakeskuse ansambel Rukkilill,
mis vaid mõni päev päevakeskusest noorem on. Ansamblit

juhendab Harald Matvei.
Juhataja Liivi Lentsi sõnul
olid näitusel põhiliselt viimaste
aastate tööd, kuid üks pärines
lausa 50 aasta tagant ja üks oli
20 aastat tagasi valminud, kuid
need olid üsna erandlikud.
Rääkides taustast, selgitab
Liivi, et ta ise ja Jane Põldmäe
ongi eluaeg käsitöötegijad
olnud. Kaire Sildnikul on hoogu
ja entusiasmi iga asja jaoks.
Temas on ettevõtlikkust ning
ta asub innukalt ja edukalt uue
kallale.

Liivi tunnustab aga Tiina
Univeri ja Sirje Kimstot, kes küll
jonnisid algul natuke, kuna nad
ei ole loomu poolest sukavardaveeretajad. Said aga nemadki
oma elu esimesed siidisallid
valmis, laekus midagi lapsepõlvestki.
Liivi ütleb, et oskamisega
on nii, et mõnda asja oskavad
päevakeskuse naised ikka ise
ka, aga neil on ju käsitöönaised
omast käest võtta, kes näiteks
näitusel väljas olnud siidisallide
tegemist ja viltimist õpetasid.

◊ oktoobril esinevad Saue
Päevakeskuse kollektiivid
Eakate Festivalil Salme
Kultuurikeskuses.
◊ oktoobril kell 9.00 saksa
keele klubi päevakeskuse
käsitöö poolel.
◊ 5.-6. oktoobril toimub reis
Jurmala SPA-sse ja Riiga.
Väljumine kell7.00 Saue
Kaubakeskuse juurest.
◊ 7. oktoobril kell 10.0014.00 riiete müük.
◊ 9. oktoobril kell 14.00
külastame mošeed eesti
keelse teejuhi saatel. Islami
kultuurikeskuse Turath,
Tallinna mošee ja Eesti
Islami Koguduse ruumid
asuvad Ülemiste keskuse
taga asuvas vanas tehasekvartalis, suure musta
punaste detailidega Elioni
hoone kõrval. Väljume Saue
Kaubakeskuse peatusest
191 bussiga kell 12.50.
Palume osavõtust teatada
Saue Päevakeskusesse.
21.-25. oktoober elukestva
õppe nädal
◊ 21. oktoobril külastame
Saue linna ettevõtteid
(aeg ja koht täpsustamisel).
◊ 22. oktoobril kell 11.00
avatud tervisevõimlemine,
kell 12.00 sügisene kepikõnd.
◊ 23. oktoobril kell 11.00
ristsõnade lahendamine

ja viktoriin Saue Noortekeskuses.
◊ Osavõtust palume teatada
Saue Päevakeskusesse.
◊ 24. oktoobril kell 16.3018.00 kohtumine Adamson-Ericu Muuseumis
Ülle Ulla ja Malle Leisiga.
Muuseumis on avatud
Estonia teatri näitlejate
portreede näitus. Pensionäri pilet 1.50 maksta
kohapeal. Sõidame kell
15.15 kaubakeskuse juurest väljuva bussiga.
◊ 25. oktoobril kell 12.00
tutvustab Jaan Masing
2014. aasta reise ning näitab fotosid. Võimalus reisiplaanides kaasa rääkida!
Tähelepanu lauluhuvilised!
◊ 25.10. kell 18.00 taasalustab lauluklubi. Lauluklubi eeslaulja on Piret
Kuld. Osalejatel palume
kaasa võtta suupisted!
Kõik uued ja vanad lauluhuvilised on oodatud!
Seltsingud ja ühingud
◊ 8. oktoobril kell 10.00
Saue Linna Invaühingu
koosolek.
◊ 18. oktoobril kell 16.00
Seltsing Tammetõru koosviibimine. Seltsing Tammetõru ootab uusi liikmeid!
Seltsingu koosviibimistel
osalevad külalised, kaetud
on kohvilaud. Koosviimist
saadab laul ja tants.

Saue Kontserdisügis 2013
◊ 15. oktoober - soolokontsert, klassikalist kitarrimuusikat esitab kitarrist
Vahur Kubja.
◊ 26. november - plokk-

Sellisena näeb päevakeskuse naisi Ain Padrik: Fotod: Sirje Piirsoo

flöödiansambel Cantores
Vagantes, kavas renessansiajastu kaunimad šansoonid ja madrigalid.
◊ 3. detsember - lõppkontsert.

Sauelased Urvaste ja Otepää kandis II
Anne-Liis Liivik

Algus 13. septembri Saue Sõnas

Uhtjärve Ürgoru Nõiariigist
Urvastesse
Majutuseks oli meid paigutatud
kahestesse mugavatesse tubadesse, mis asusid peamajas.
Ümber selle oli teisigi ööbimiskohti, näiteks nõiaonnid „kanajalgadel“, samuti suur saun,
noorpaari sviit jm. Selle talu
omanikud on palju vaeva näinud
ja loonudki tõelise nõiariigi.
Enne õhtusööki korraldati
meile retk vaatamisväärsustega tutvumiseks. Elevust
tekitas luualoopimise võistlus,
medalid said kaela Diana, Ants
ja Loone, sest nende luuad

lendasid kõige kaugemale.
Kaasa sai osta nõiamett.
Teise päeva hommikul sõitsime Urvaste kirikusse. Poola
allikate järgi on Urvaste kirik
pühendatud püha Urbanusele.
Kuna Urvaste kiriku ehitamise
aega pole teada, võib arvata, et
seda on ehitama hakatud mõne
samanimelise paavsti ajal 14.
sajandil. Kirik on oma stiililt
basiilika, maakirikuna on see
Eestis ainulaadne ja muuseas
tunnistab keskaegse kihelkonna jõukust.
Arvatakse, et kiriku ehitamisel on eeskujuks olnud Riia
Toomkirik. Igatahes on kirik
vanim säilinud ehitis Võrumaal.
Tamme-Lauri tamm on Eesti

kõige jämedam tamm. See kasvab Tamme-Lauri talu maal.
Tamme kõrgus maapinnast on
17 meetrit ja ümbermõõt rinnakõrguselt kaheksa meetrit.
Uuringute järgi läks puu kasvama aastal 1326. Puuhiid
võeti looduskaitse alla 30. juunil 1939.
See puu kätkeb endas erilist
väge, mis aupaklikul lähenemisel
aitab inimestel elujõudu koguda,
tervendada ning hingerahu leida
- mida ka meie reisiseltskond
aktiivselt endasse kogus. Loodan, et see aasta tuleb tervislik
meie Tiinale ja Mairele, neile
laulsime tamme all sünnipäeva
laulu. Täis väge ja jõudu asusime
Pokumaa poole teele (järgneb).

Sauelased Uhtjärve nõiariigiga tutvumas. Foto: päevakeskus

Huvitegevus ja koolitus
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Huvikeskuse ringides on veel vabu kohti
täiskasvanutele
◊ Line-tants algajatele Trennid
toimuvad pühapäeviti kell
18.30 Saue koolimajas.
Juhendaja on Kaie Seger.
Saue Huvikeskuse kunstistuudio
◊ Keraamika täiskasvanutele
Teisipäeviti 18.30- 21.00
Saue Gümnaasiumi keldrikorruse keraamikaruumis.
Alates oktoobrist Saue Huvikeskuse uues kunstiklassis.
Lauanõude, seinaplaatide
ja dekoratiivesemete valmistamine ja glasuurimine.
Madalkuumus- ja kõrgkuumuspõletus. Rakukeraamika ja rakupõletus augustis
2014. Juhendaja Virve Laan
Ühe korra tasu 8 eurot.
◊ Tekstiil ja taaskasutus täiskasvanutele Kolmapäeviti
kell 18.00-20.00 Saue
Huvikeskuse uues kunstiklassis. Juhendaja Evelin
Voksepp.

◊ 2. oktoobril algab kahekuuline kursus, kus tutvutakse
jaapanipärase kangavärvimise tehnikaga Shibori.
Selles tehnikas saab mustri
kangale tekitada voltimise,
kortsutamise, õmblemise ja
sõlmimise teel. Shibori tehnika pakub suurepäraseid
võimalusi valmistada endale
ainulaadseid rõivaid, kodutekstiile ja kombineerida
tehnikat muude kangastega. Iga ese ainulaadne.
Kuutasu 15 eurot.
◊ Joonistamise kursus täiskasvanutele Kursus toimub alates
3. oktoobrist neljapäeviti kell
18.30-21.00 Saue Huvikeskuse uues kunstiklassis.
Juhendaja Virve Laan. Õpime
joonistama maastikke,
esemeid, kujutama
ruumilisust. Pöörame
tähelepanu heletumedusele
ja kontrastsusele. Harjutame

erineva joonekasutuse abil
edasi andma materjali
iseloomu. Uurime pintsli
ja pliiatsi abil inimese
proportsioone. Skitseerime
üksteist ja võimalusel ka
modelli. Tutvume erinevate
joonistusvahenditega ja
katsetame nende võimalusi.
Vajalik eelregistreerimine.
Kuutasu 20 eurot
◊ Klaasikunsti kursus Alates
oktoobrist kolmapäeviti kell
18.00-20.00 ruumis 407.
Juhendaja Ilona Rõžakova.
Oodatud on kõik klaasvitraaži- ja tiffanitehnika huvilised. Kuutasu 18 eurot
◊ Portselanmaal Alates 4.
novembrist esmaspäeviti
kell 18.30 -20.00. Juhendaja Virve Laan. Maalida
saab lauanõusid ja kahhelplaate. Kasutame pesukindlaid värve ja lüstrit.
Põletus kuni 850 kraadi.

Luterlikud jumalakeskuses

Anneli Ritsing
Lastekaitse- ja noorsootöö
spetsialist

Saue Päevakeskuses toimuvad luterlikud jumalateenistused pühapäeviti kell 13.
Teenistuse viivad läbi
EELK Keila koguduse abiõpetaja Juha Väliaho ja diakon Anu Väliaho.
Tere tulemas kõigile.

Marek Roots
EELK Keila Miikaeli koguduse
õpetaja
EELK Keila Miikaeli kogudus
korraldab sel sügisel leerikursuse Sauel.
Leerikooli tulija alumine
vanusepiir on 15 eluaastat, ülemist piiri pole. Kiriku ja kogudusega liituda pole kunagi liiga
hilja - põhiline eeldus on siiras
huvi ja valmisolek õppida.
Sauel viivad leerikursust
läbi Keila Miikaeli koguduse
õpetaja Marek Roots ja abiõpetaja Juha Väliaho. Kursus algab
8. oktoobril kell 18.00 Saue
Vabakoguduse ruumides (Saue
kirik, Tammetõru 2). Leeripüha
jumalateenistus toimub detsembris. Tere tulemast!

Kõikidesse huviringidesse vajalik eelregistreerimine.
Telefon 659 5009,
e-posti aadress huvikeskus@saue.ee.

Saue Perekooli
vestlusring 11. oktoobril

teenistused päeva-

Leerikursus
Sauel

Oodatud on kõik, kes soovivad endale või kingituseks valmistada omanäolisi
tarbeesemeid. Töövõtted
omandab kiiresti, kasutada
saab ka šabloone. Meil on
olemas vajalikud värvid ja
töövahendid, valik kruuse
ja taldrikuid. Võib tulla ka
oma nõudega. Nõud peavad
olema portselanist või fajansist, uued, kasutamata.
Vajalik eelregistreerimine.
Ühe korra tasu 4 eurot
◊ Fotograafia kursus Alates 16.
oktoobrist kolmapäeviti kella
19.00-20.30. Kursus koosneb 10 kohtumisest ja on
mõeldud eelkõige nendele,
kes alustavad alles fotograafiamaailmaga tutvumist

ja tahavad õppida oma kaamerat tundma. Tutvutakse
fotograafia ajalooga, erineva
fotovarustusega, õpitakse
selgeks fotograafia põhitõed
ning kuidas omada täielikku kontrolli kaamera üle.
Lisaks tutvutakse valguse ja
varju omaduste-vormidega,
kompositsiooni reeglitega
fotograafias ja õpitakse valgustama portreepilti. Kursuse jooksul saab õpilane
ka teadmised digitaalsest
fototöötlusest. Kursus lõpeb
näitusega. Kursuse tasu 75
eurot. Juhendaja Kristjan
Rosin, www.walldec.eu.

Koriks-Fiiber OÜ pakub tööd
alumiiniumi keevitajale. Töökoht
asub Sauel. Telefon 56508976,
e-mail markus@koriks.ee.

Saue Perekooli vestlusring
„Pikleri kogemused lastekodulaste sotsialiseerimisel mida on tänapäeval nendest
kogemustest õppida“ toimub
11. oktoobril kella 10-12
Saue Noortekeskuses.
Vestlusring põhineb Emmi
Pikleri metoodikal, mis on
lapsekeskne ja annab vanematele hea kogemuse oma
lapsega koos olles.
Pikler ütleb, et laps annab
väga selgelt märku vajadustest. Kõige olulisemad on
lapse söötmise-, riietumiseja mähkimise ajad, mil peaks
olema ema ja lapse vaheline
intensiivne suhtlemine. Just
siis saab laps rahuldatud
põhilised psühholoogilised
vajadused. Muul ajal on ta
rahumeelne ja toimetab omaette mänguasjadega.
Pikler ei poolda lapse liigset arendamist, sest laps võib

kogeda selle käigus ebaedu,
kuna ta iseseisvalt nende
asjadega hakkama ei saa.
Laps peaks tegutsema oma
võimete piires - mida suudab, seda teeb. Tänapäeva
lapsevanematel on kiire lapse
arendamisega ja seetõttu ei
saa laps sageli nautida käesolevat hetke ja õnnetunnet
lihtsas koostegemises.
Lektor Pille Kriisa (eripedagoog, logopeed) kasutab oma
loengus mitmete Pikleriga
analoogselt mõtlevate psühholoogide-kasvatusteadlaste
põhimõtteid (Jesper Juul,
Benjamin Spock jt). Mõnedki
neist võivad olla praeguse
hetke „kuumade kasvatustrendidega“ vastuolus.
Hea lapsevanem, tule
kuulama ja kaasa mõtlema.
Igas vanuses lapsed on koos
emmedega samuti teretulnud. Loeng on kõigile tasuta.
Info telefonidel 6790196,
5292820,
Anneli Ritsing

27. september 2013 Saue Sõna

Kuulutused
Teenused
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, info@
arbormen.ee, www.arbormen.ee.

Teated ja reklaam
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Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.
Teostan veoteenust väikekaubikuga MB Sprinter. Tasu kokkuleppel. Telefon 5284475, Toomas.
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud.
Telefon 600 3382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg ette
registreerida! Koduvisiidid.

Müük

tasuta. Telefon 53593615.

Müüa kuivad küttepuud 40l võrkkottides. 30cm segapuud 2.50eurot/tk ja
5-25cm haluklotsid
2.00eurot/tk,Transport tasuta!
Tel 55983688

Müüa lõhutud küttepuud:
lepp-35€/rm; segapuu-32€/
rm; kask-40€/rm. Transport
alates 10 ruumist tasuta.
Telefon 53544240.

Müüa kartul Laura 9 eurot kott
(26 kg). Telefon 5291793.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud kivisütt ning kütteklotsid
võrkkotis. Transport Sauele

Kinnisvara
Anda üürile 3-toaline korter
Kanamal Teemeistri 1, otse
omanikult. Telefon 53675088
või skallas@hot.ee.
Pakun tööd
Saue Linnavarahaldus

pakub tööd koristajatele
koolis. Võimalus töötada
poole kohaga ja ka õhtuti.
Info telefonidel 6595611,
Tõ n u v õ i 6 5 9 6 5 1 9 ,
Diana, e-posti aadress
linnavarahaldus@saue.ee.
Harmet OÜ otsib seoses tootmismahtude pideva kasvuga
oma meeskonda OSTUSPETSIALISTI ning EHITAJAID ja
ABITÖÖLISI. Täismahus töökuulutuse leiate linna kodulehelt www.saue.ee (Ettevõtjale –Töökuulutused).

Keila rahvusvaheline tervisefestival
28. september 11-18 Keila
Tervisekeskuses
Keila tervisekeskus ootab
Saue linna elanikke 28. septembril kell 11.00-18.00 Keila
Tervisekeskusesse rahvusvahelisele tervisefestivalile.
Külla tulevad Keila sõpruslinnad. Kõigile külastajatele
pakutakse tasuta tervisemõõtmisi ning sotsiaalset programmi.
Üritust toetab Euroopa Liit.
Tervisemõõtmised: veresuhkur,
vererõhk, kolesterool, hemoglobiin, keharasv, CO2, kapillaaride uuring, kopsutest jne.
Tervisekoolitused
◊ Kell 11.30 Liikumine ja tervis.
Loeng on inglise keeles. (Kaa-

rel Zilmer, Tallinna Ülikool)
◊ Kell 13.00 Naeruteraapia
(Stability Consulting OÜ)
◊ Kell 14.00 Stressijuhtimine „Oska ennast aidata“
(Oonüks MTÜ)
Terviseliikumine
◊ Kell 11.30 Matk Keila loodusrajal (9 km), alustame
Keila Tervisekeskusest
◊ Kell 11.30 Disc golf ´i tutvustus Keila terviseradadel
◊ Kell 14.30 Disc golf ´i tutvustus Keila terviseradadel
◊ Kell 15.30 Matk Keila loodusrajal (9 km), alustame
Keila Tervisekeskusest
◊ Kell 16.00 Kõhutantsu tutvustus ja harjutamine Keila
Tervisekeskuse klubisaalis

Kultuuriprogramm
◊ Kell 11.00 Festivali avamine
◊ Kell 11.15 Esineb lasteaed
Vikerkaar
◊ Kell 11.40 Flamenko
◊ Kell 12.00 Esineb võimlemisklubi Sistrum
◊ Kell 13.00 Kloun Fatkini show
◊ Kell 14.30 AS Protten F.S.C
moeshow, naisterõivaste
sügiskollektsiooni esitlus
◊ Kell 15.30 Kõhutantsutrupp
Asmarah
◊ Kell 16.30 Ansambel Eesti Mees
Lastele ja noortele
◊ Free Jump, batuudid
◊ Kell 14.00 Keila SmartFish,
arvutamis- ja loogikamäng
noortele
Lisainfo www.programm.ee

Teatrietendus „Tule tagasi, Gabriel!“
25. oktoobril kell 19.00 Saue
Kontserdisaalis
„Tule tagasi, Gabriel!“
M I K A WA LTA R I ( S o o m e )
„südametu komöödia“ kahes
vaatuses

Lavastaja: LASSE LINDEMAN
(Soome)
Kunstnik: JAAK VAUS
Mängivad: ANNE PALUVER,
ENE JÄRVIS, AGNES AALISTE
ja JÜRI AARMA

Esietendus: 15. septembril 2013
Salme Kultuurikeskuses
Piletid hinnaga 10/12 eurot müügil
Saue Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum 124) E-N 15.00-18.00 ja
1 tund enne algust kohapeal.

Jumalateenistused
oktoobris Saue kirikus
◊ Pühapäev, 6. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
◊ Pühapäev, 13. oktoober kell 13
Lõikustänu püha. Teenistust
juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Muusikaga teenib Oleviste
koguduse naiskoor Irma Vaiklo
juhatusel.

Pühapäeval, 29. septembril,
tähistab Keila Miikaeli kogudus
oma 794. aastapäeva.
◊ Kell 11.00 perejumalateenistus armulauaga. Pühapäevakooli õppeaasta avamine.
◊ Laulab segakoor „Miikael“.

Diapol Granite OÜ toodab kivist köögitasapindu.
Enamus toodangust läheb ekspordiks.

Otsime JALGSI lehekandjaid SAUE linna
ja AUTOGA lehekandjaid SAUE valda,
kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune
(3.30-7.00) kanne.
Töötasu on 3,40 EUR tund + reklaamikande tasud.
Kompenseerime isikliku auto kasutamise kulud.
Oma soovist palume teada anda: telefonil 617
7751 või täita CV aadressil www.expresspost.ee

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Mihklipäev Keila Miikaeli koguduses

Karateklubi Kimura Shukokai võtab vastu
uusi õpilasi karate trenni. Trennid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00-19.00
Saue Gümnaasiumi spordisaali rõdul. Info
Rene Toome, GSM 55619155.

Express Post AS on alates 1997. aastast tegutsev
ajakirjandusväljaannete tellimise ja kojukandega
tegelev ettevõte.

◊ Pühapäev, 20. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
◊ Pühapäev, 27. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.

Seoses tootmismahtude suurenemisega võtame tööle:
◊ käsitööseadmete operaatorid;
◊ servatöötlemismasina operaatoreid;
◊ liimijaid;
◊ pakkijaid.
Kandidaadilt eeldame:

◊ vähemalt kesk-, kutse või keskeriharidust;
◊ väga head eesti keele oskust;
◊ kasuks tuleb varasem töötamine tootmises.
Pakume kaasaegseid töötingimusi, põhjalikku väljaõpet ja tööriideid. Palk 6,0-7,8 eurot tunnis.
Töö võib olla vahetustega.
Avaldus ja CV palume saata info@diapol.com.
Telefon 6051130, faks 6051135.
Aadress: Kasesalu 10, Saue.

Järgneb kohvilaud kirikus.
◊ Kell 13.00-14.00 võimalik
külastada kiriku kellatorni.
◊ Kell 17.00 Pille Lille Muusikute Fondi kontsert. Musitseerivad Madis Kari (klarnet)
ja Kadri Ploompuu (orel).
Vaba sissepääs.

Teated ja reklaam

Suur Saue linna valimisdebatt
7. oktoobril kell 19.00 Saue
Gümnaasiumi aulas
Korraldaja: Valimisliit Kindlad Tegijad
Kutsutud on kõik Saue linnavolikogu valimistel
osalevad erakonnad.
Head linnaelanikud, olete teretulnud kuulama ja
küsimusi esitama.
VL Kindlad Tegijad, telefon 5651087.
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30. septembril toimub
kell 19.00 Saue mõisas
Valimisliit Kindlad
Tegijad kohtumine
valijatega.
Tutvustame kandidaate, anname
ülevaate tehtust, räägime
tulevikuplaanidest, vastame
Teie küsimustele.
VL Kindlad Tegijad, telefon 5651087.

Hotell Salzburg
(Pärnu mnt 555) pakub tööd
toateenijale, hommikulaua
kokale ja töömehele. Täpsem
info tel 6503965 või
e-post riina@salzburg.ee

