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Jõulurahu on alanud
Saue Sõna

Küünalde süütamise linna jõulupuul juhatas sisse Saue kristliku
vabakoguduse pastor Vahur Utno (paremal), jõulurahu kuulutas välja
linnapea Henn Põlluaas

V

ähese lumega, kuid
siiski lumisel esimesel
advendil juhatas küünalde süütamise linna
jõulupuul sisse Saue kristliku
vabakoguduse pastor Vahur
Utno. Jõulurahu kuulutas välja
linnapea Henn Põlluaas. Üheskoos läitsid mehed sümboolse
küünla, et valgustada eelkõige
kristlike pühade algust, nagu
jõulud, millega me pühitseme
jumala poja Jeesuse Kristuse
sündi, seda on.
Linnapea märkis oma
kõnes, et advent tähendab
ladina keeles tulemist, igat-

Linna uhke jõulupuu saabus Sauele 20. novembril Saku vallast
Kurtna lähistelt

sust kellegi-millegi saabumise
järele. „Kristlikus maailmas,
kuhu me kuulume, tähendab
see Kristuse tulemise ootust.
Rahu ja armastuse ootust, jõulude ootust,“ ütles ta.
Henn Põlluaasa sõnul
tehakse jõulude ajal ikka
üksteisele kingitusi ja soovitakse neid ka ise saada, kuid
parimaks jõulukingiks tema
meelest on soovida teineteisele, oma perele ja kõigile
inimestele kõike head, rahu
ja armastust. Sest just seda
jõulud sümboliseerivad.
„Head sauelased, soovin,

et rahu ja jõulutunne pääseks
iga linnaelaniku südamesse.
Kauneid valgeid jõule ja edukat uut aastat meile kõigile!
Kuulutan jõulurahu alanuks!“
soovis linnapea.
Keskuse parki kogunenud
sauelastele, keda tuleb aastaaastalt üha rohkem osa saama
jõulurõõmust, mida toob kaasa
küünalde süütamine kuusepuul, esinesid linna koorid:
Saue Gümnaasiumi Väikeste
Tüdrukute Koor, Saue Poistekoor, Saue Noorte Meeste Koor
ja Saue Segakoor. Saue vabakiriku rahvas pakkus kuuma
teed ja maitsvaid piparkooke.
Oli taas just selline õhtu, mil
tunned, et pühad on tulekul.

Saue Sõna NR 22 (406)
6. detsember 2013
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post

Küünlad jõulupuul lõid särama, algas jõulurahu. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue vabakiriku rahvas pakkus kuuma teed ja maitsvaid piparkooke

Järgmine number ilmub 20. detsembril

Linnaelu

Saue Sõna 6. detsember 2013

2

Enne, kui sain emaks

Tere tulemast, pisikesed sauelased! Tänavuse novembri lõpuks on Saue linnas sündinud 51 last. Pildil neist kõige värskemad emmede-isside ja suurte vendadega. Vasakult: Mirelle Ritsing,
Artur Alt, Sandra Elmi, Laura Tihvan, Marii Oras ja Joonatan Vaiklo. Taga keskel linnapea Henn Põlluaas. Foto: Sirje Piirsoo

Leelo Tungal
Enne, kui sain emaks,
tegin ja sõin sooja toitu.
Mul olid ilma plekkideta riided.
Mul oli vaikseid telefonivestlusi.
Enne, kui sain emaks,
magasin nii kaua, kui tahtsin,
ega muretsenud, kui hilja
magama läksin.
Kammisin juukseid ja pesin hambaid iga päev.
Enne, kui sain emaks, koristasin
iga päev.
Kunagi ei komistanud lelude otsa

ega unustanud unelaulu sõnu.
Enne, kui sain emaks,
ei mõelnud, kas minu toalilled on
mürgised või mitte.
Ei mõelnud kunagi vaktsiinidele.
Enne, kui sain emaks, ei olnud minu
peale kunagi oksendatud, kakatud,
sülitatud, hammustatud, pissitud ega
näpistatud väikeste sõrmedega.
Enne, kui sain emaks,
oli mul täiuslik enesevalitsemine
- mõtete ja keha kontroll.
Magasin kogu öö.
Ei olnud kunagi hoidnud karjuvat

last, et arstid saaksid teha uuringuid või süsti.
Ei olnud kunagi vaadanud pisarates silmadesse ja nutnud.
Ei olnud kunagi olnud ääretult
õnnelik pelgalt naeratuse üle.
Ei olnud kunagi öösel kaua istunud vaadates magavat last.
Enne, kui sain emaks,
ei olnud kunagi süles hoidnud
magavat last lihtsalt sellepärast, et
ei tahtnud teda voodisse panna.
Ei olnud kunagi tundud südant
purunemas miljoniks tükiks, kui

Naerupalli pere käis Kalli-Kallis kadrideks
Saue Sõna
On tore, kui meie rahvakalendri tähtpäevi meeles peetakse ja tähistatakse. Hakkavad need ju pisitasa mujalt
tulnud kommetele alla jääma.
Nii on juba mõned head aastad
Halloween´i ajal majast-majja
kollitavaid ning komm või
pomm hüüdvaid lapsi rohkem
liikvel kui marte ja kadrisid.
Seda toredam oli Naerupalli
päevahoiu ettevõtmine kadripäeva, 25. novembri hommikupoolikul, kui 12 pisikest

ja kolm suuremat kadrisanti
naabritele Kalli-Kalli lastehoidu külla läksid.
Vahvalt kostümeeritud ja
maalitud Naerupalli pisikesed armsad kadrid äratasid
piki Tõkke tänavat sihtkohta
suundudes suurt tähelepanu
- autod aeglustasid kiirust ja
möödujate näod olid naerul.
Et sellise hulga tillukeste
kadride riidesse sättimine,
värvimine ja rivvi paigutamine
on suur töö - ka rivi ühtlaselt
ja kukkumata liikumas hoidmine, muide -, siis jõudsid

Naerupalli kadrisandid KalliKallisse juba siis, kui sealsed
mudilased õue esimest lund
uudistama olid tulnud. Ja
parem oligi: nii ei hakanud
kellelgi kostüümides palav ja
kõik laulud-luuletused ning
kadripäevale iseloomulikud
head soovid said ilusti ette
kantud.
Kui esinemise osa läbi, suundusid mudilased mängima ja
pärast oli Naerupalli perel tükk
tegu, et kõik 12 jälle ilusti rivvi
saaks, et lõunasöögiks kenasti
koju jõuda. Foto: Sirje Piirsoo

ei saanud valu ära võtta.
Ei olnud kunagi teadnud, et keegi nii
väike võiks minu elu mõjutada nii palju.
Ei olnud kunagi teadnud, et võiksin kedagi nii palju armastada.
Ei olnud kunagi teadnud, et ma
armastaksin emaks olemist.
Enne, kui sain emaks,
ei teadnud seda tunnet, kui süda
on kehast väljaspool.
Ei teadnud, kui hea tunne võib
olla näljast imikut söötes.
Ei teadnud sidemest ema ja
lapse vahel.

Ei teadnud, et keegi nii väike
võiks panna mind ennast tundma
nii vajalikuna.
Enne, kui sain emaks,
ei olnud kunagi tõusnud öösel
üles iga kümne minut tagant, et
kontrollida, kas kõik on korras.
Ei olnud kunagi tundnud seda
soojust, rõõmu, armastust, südamevalu, imetlust või rahulolu,
mida emadus tekitab.
Ei teadnud, et võiksin nii palju
tunda…
Enne, kui sain emaks.

Esita kaunis jõuluehteis
hoone või aed konkursile
Alanud on suur ootuste aeg.
Aeg, mil nii väikeste kui ka
suurte südames on igatsus.
Igatsus millegi imelise ja
kauni järele. Linnaelanike
kaunilt ehitud hooned ja
koduaiad aitavad luua jõulutunnet ning on jõuluajaga
kaasakäiva meeleolu üks
väljenduse viise.

Hea sauelane!
Kui märkad kaunist jõuluehteis aeda või hoonet, anna sellest hiljemalt 13. jaanuariks
2014 teada Saue Linnavalitsuse e-posti aadressil inger@
saue.ee või saue@saue.ee.

Lumetõrjetöödest
Saue linnas
Saue Linnavalitsus
Teatame, et lume- ja libedusetõrje töid Saue linnas
teostab OÜ Saumer. Kui
tekib probleeme teede ja
tänavate lume- ja libedu-

setõrjega palume helistada
nende kontakttelefonil
5059509 või edastada
info e-posti aadressil
saumer@hot.ee.

Elron avaldas järgmise aasta piletihinnakirjad
Reisirongioperaator Elron avaldas oma kodulehel järgmise
aasta reisirongide piletihinnakirjad.

Täpne hinnakiri on avaldatud
www.elron.ee/hinnad2014
aadressil.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 20.
novembri istungi päevakorras oli 24 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Eraldas sporditegevuse toetust Saue linna noorte treeningkulude katteks perioodi
1. september kuni 31.
detsember 2013 eest järgmiselt: spordiklubile Sagittarius 600 eurot (15 Saue
linna noort); karateklubile
Kimura Shukokai 520 eurot
(13 noort); Nõmme Spordiklubile 120 eurot (3 noort);
spordiklubile TC 2000 160
eurot (4 noort); Partner Akro
OÜ-le 80 eurot (2 noort);
Saue Taekwondoklubile
1320 eurot (33 noort).

◊ Kehtestas Saue Gümnaasiumi Saue linna eelarvest
kaetava arvestusliku õpilaskoha maksumuseks 2014.
aastal 1189 eurot.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
6. novembri 2013 korraldus
nr 380 punkti 1.8 „Saue
lasteaia Midrimaa hoolekogu kinnitamine“. Lastevanemate esindajana kuulub
hoolekokku Reili Madalik.
◊ Määras Saue linnas asuvale
katastriüksusele Viigimarja
tn 18 uueks lähiaadressiks
Kadakamarja tn 19 / Viigimarja tn 18.
◊ Suunas volikogule kehtestamiseks kolme volikogu otsuse
eelnõu - „Tänava maa-ala
kinnistu linna omandisse võtmine“, „Saue linnale audii-

torteenuse ostmine 20132016 aastate auditeerimiseks“, „Saue Linnavolikogu
28.02.2013 otsuse nr 174
„Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade
kindlaksmääramine ja struktuuri kinnitamine“ muutmine“ - ning määruse eelnõu
„Represseeritute, represseeritutega võrdsustatud isikute
maamaksust vabastamine ja
üksikutele vanuritele ning
raske- ja sügava puudega
isikutele maamaksusoodustuste kehtestamine“.
◊ Kinnitas Saue Linnavalitsuse
liikmete tööjaotuse (vt lk 3).
◊ Väljastas kasutusloa viilhalltootmishoonele Tule tänav
13 ja Kadakamarja tn 21
majale A.

Tänukirjaga autasustamine
◊ Evelin Povel-Puusepp - raamatu „Linnas on ilu“ väljaandmine ja Saue linna 20.
sünnipäeva korraldamise
lõpuleviimine
◊ Saue Noortekeskuse projektijuht Maria Liiv - rahvusvahelise sõpruslinnade noorteprojekti „Tervis on rikkus“
elluviimine ja Lääne-Harjumaa noorsootöötajate ametivõistlusel esimese koha
saavutamine
◊ Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets - koolitöö
sujuv ja tõrgeteta korraldamine gümnaasiumi laienduste ehituse ajal
◊ Saue Linnavarahalduse
juhataja Tõnu Urva, juhataja asetäitja-haldusjuht
Henn Vaher ja hooldusjuht
Diana Kooskora - koolihoone hooldustöö sujuv
ja tõrgeteta korraldamine
gümnaasiumi laienduste
ehituse ajal
◊ Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht Virve Laan heatasemeline kunstiõppe
korraldamine ja uue kunstiklassi sisseseadmine
◊ Saue Noortekeskuse noortejuht Monika Liiv - aastatepikkune kvaliteetne töö
laste ja noortega, nende
arendamine ja toetamine
◊ Santa Maria AS - suurim
tööandja Saue linna elanikele
◊ Aare Leesmaa - vabatahtliku
sotsiaalabi osutamine
◊ Saue Linna Raamatukogu
raamatukoguhoidja Helgi
Saar - pikaajaline töö ja silmapaistev tegevus raamatukogus ja näituste kujundamisel

Saue Linnavalitsuse
teenistujad
◊ abilinnapea Mati Uuesoo,
abilinnapea Jüri Tümanok,
pearaamatupidaja Ingrid
Niid, avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna
peaspetsialist Sirje Piirsoo,
linnasekretär Jekaterina Tikerpuu, assistent Siiri Raagmets,
linnamajanduse- ja ehituse
peaspetsialist Andres Joala väga hea ja asjatundlik töö

◊

◊

Saue Gümnaasiumi õpetajad
ja töötajad
◊ Anu Vananurm, Sirje-Tiiu
Kreek, Toomas Kilgas, Ulvi
Urgard, Raimo Reitel - kohusetundlik ja innovaatilise
töö ning head õppetöö tulemused
◊ Sirje Ojavee, Mart Tamberg,
Virve Rajamäe, Reet Vester,
Ilme Püss - pikaajaline ja
kohusetundlik töö

◊

◊

Saue Linnavarahalduse
töötajad
◊ Urve Enni, Mae Odar, Helgi
Karolin, Sirje Reimann pikaajaline kohusetundlik
ja eeskujulik töö

◊

Saue lasteaed Midrimaa
◊ õpetaja abi Evelin Tippel ja
peakokk Piia Ladva - pikaajaline kohusetundlik ja
eeskujulik töö

Saue Päevakeskus
◊ perenaine Tiina Univer ja
hooldustöötaja Kaire Sildnik
- algatusvõimeline ja kohusetundlik töö

Saue Muusikakooli õpetajad
◊ kitarri osakonna juhataja

◊

Iljo Toming - õpilaste edukas
esinemine maakondlikel,
üleriigilistel ja rahvusvahelistel konkurssidel, kitarri
ja rütmimuusika osakonna
arendamine
rütmimuusika osakonna
juhataja Mairo Marjamaa
- rütmimuusika osakonna
edukas juhtimine, muusikakooli suurürituste ja festivali
Visioon korraldamine
poistekoori dirigent Elviira
Alamaa - suur panus Saue
linna kultuurielu ja koorimuusika traditsioonide arendamisel ning Harjumaa laulu- ja
tantsupeo läbiviimine
teooria osakonna juhataja,
vokaalansamblite juhendaja
Ulvi Kanter - suur panus festivali Visioon korraldamisel,
õpilaste silmapaistvad tulemused konkurssidel
klaveri osakonna juhataja,
kontsertmeister Elina Seegel - suur panus muusikakooli klaveriosakonna
arendamisel, õpilaste
silmapaistvad tulemused
maakondlikel ja rahvusvahelistel konkurssidel
puhkpilliosakonna juhataja
Sirly Illak - õpilaste aktiivne
osalemine maakondlikel
suurüritustel, Harjumaa
laulu- ja tantsupeo läbiviimine ning puhkpilliosakonna arendamine
keelpilli, rahvamuusika
osakonna juhataja Juta
Ross - õpilaste silmapaistvad saavutused maakondlikel, üleriigilistel ning rahvusvahelistel konkurssidel
ja festivalidel, suur panus
Harjumaa Keelpilliorkestri
arendamisel

◊ Väljastas ehitusloa, et
rajada Kadakamarja tänav
38 üksikelamule vee- ja
kanalisatsiooniühendus
tänavatorustikuga.
◊ Pikendas kahe sotsiaaleluruumi üürilepingut.
◊ Maksis koduse mudilase
toetust novembris 50 perele
kokku summas 3347,5 eurot.
◊ Maksis ühekordset sotsiaaltoetust kokku summas 662
eurot 18 abivajajale ja igakuist perioodilist sotsiaaltoetust viiele perele.
◊ Maksis sünnitoetuse esimest osa kahele perele
kokku summas 260 eurot.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Kehtestas Saue lasteaia
personali toidurahaks 1,40

eurot päevas alates 1. detsembrist 2013.
◊ Võttis vastu määruse „Saue
Linnavalitsuse teenistujate
värbamise ja valiku kord“.
◊ Kinnitas Saue linna välisjõulukaunistuste hankel
parimaks Adam BD AS-i
pakkumuse.
◊ Kehtestas Saue Gümnaasiumi jõuluballi pileti hinnaks 7 eurot.
◊ Lähetas palgalise linnavalitsuse liikme abilinnapea
ülesannetes Jüri Tümanoka
27.-29. novembrini visiidile
Sollentuna sõpruskommuuni
Rootsis.
25. novembri erakorralisel
istungil otsustas linnavalitsus
autasustada tänukirjaga 43
inimest ja asutust (vt lk 3).

Linnavalitsuse liikmete
vaheline vastutus ja
tööjaotus
Henn Põlluaas,
linnapea
Juhib linnavalitsuse tööd ja
esindab linna.
Valdkonnad: arengu kavandamine, linna eelarve ja
rahandus, sisekontrolli korraldamine, linna esindamine kohaliku omavalitsuse
liitudes, linna esindamine
sise- ja välismaal, suhte- ja
teabekorraldus, koostöö korraldamine volikogu fraktsioonidega.

Jüri Tümanok,
palgaline linnavalitsuse liige
abilinnapea ülesannetes
Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, noorsootöö,
sotsiaaltöö, kodanikeühendused ja nendega koostöö, välissuhted, turism,
ühistranspordi sotsiaalne
külg, ülelinnalised üritused,
ümarlauad, ettevõtlus, valdkonna eelarve koostamine.

Tõnu Urva ,
palgaline linnavalitsuse liige
abilinnapea ülesannetes
Valdkonnad: planeeringud,
ehitustegevus (sh hoonete
renoveerimine ja kapitaalremont), mängu- ja spordiväljakud, ehitusjärelevalve,
maakorraldus, taristu,
arendusprojektid, energeetika, linnavara haldamine,
keskkonnakaitse, teede ja
tänavate korrashoid, liikluskorraldus, ühistranspordi tehniline korraldamine, heakord ja haljastus,

jäätmemajandus, korrakaitse, valdkonna eelarve
koostamine.

Ingrid Niid,
linnavalitsuse liige
Valdkonnad: linna eelarve ja
rahandus, eelarvestrateegia,
osaleb muude linna puudutavate küsimuste lahendamisel.

Kalev Israel,
linnavalitsuse liige
Valdkonnad: kriisireguleerimine, kriisikomisjoni ja
hankekomisjoni töö, osaleb
muude linna puudutavate
küsimuste lahendamisel.
Linnavalitsuse korralised
istungid toimuvad reeglina
igal teisel ja neljandal kolmapäeval algusega kell 9.
Linnapea või abilinnapeade
asendamise otsustab linnapea oma käskkirjaga.
Linnavalitsuse liikmed
v õtavad vastu kodanikke
esmaspäeval 15-18. Vastuvõtule eelregistreerimine on
telefonil 6790180.
ATS § 7 lg 6 ja Saue Linnavolikogu 28.02.2013 otsus
nr 174 „Saue Linnavalitsuse
koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine“ p.
2 lähtudes moodustus alates
07.11.2013 linnapea alluvuses linnapea ametisoleku
ajaks majandusvaldkonna
nõuniku töökoht.

Planeerimine ja koostöö
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Rekonstrueeritud jalakäijate tänav Brightonis (Inglismaal), mis äratas ellu terve kvartali. Foto: Gehl Architects

Linnaplaneerimine
tähendab elukeskkonna loomist
Kadri Koppel
Linnalabor
Eestis levinud arusaam planeerimisest keskendub peamiselt
ainult planeeringudokumentidele. On need siis tihedate
joontega arendaja laua peal lahtirullitavad detailplaneeringud,
millesse paigutatud mahtudest
oleneb investeeringu tasuvus või
omavalitsuste tellitud üldplaneeringud pikkade seletuskirjade ja
keeruliste joonistega, mis linnakodanikele vähe ütlevad.
Ent taoline, pigem bürokraatiale ja juriidikale keskenduv mõistmine planeerimisest
ei ole kaugelti ainus mõõde.
Ruumiline planeerimine tähendab tegelikult elukeskkonna
loomist. Läbi planeerimise,
ruumikorralduse ja kinnisvaraarenduse luuakse võimalusi
uute töökohtade või väikeäride
tekkeks, suunatakse kohalike
elanike liikumist, vaba aja

veetmise viise ja sotsiaalset
suhtlust. Muidugi võivad ka
puudulikult läbiõeldud arendused võimaluste loomise asemel
nende tekkimist hoopis pärssida.
See, milline on Saue linna
tulevane positsioon - kas seda
peetakse atraktiivseks piirkonnaks, kuhu endale kodu soetada,
kas Sauelt väljaspool elavate inimestel on põhjust Sauele tulla oleneb paljuski sellest, milliseks
kujuneb linnakeskus.
Keskusest mõeldes ei tohiks
kinni jääda tänastesse normidesse ja arusaamadesse, sest
ükski norm ei ole tegelikult
vankumatu seadus. Nii nagu
muutub tehnoloogia ja keskkond meie ümber, kaasajastub ka seadusandlik raamistik.
Juhinduda tuleb ennekõike
kestlikest trendidest, mis
mõjutavad elukorraldust ka 15
aasta pärast ning mida integreerivad ruumilised lahendused pakuvad kvaliteetset ja

täisväärtuslikku elukeskkonda.
Et leheruum on piiratud,
tutvustab artikkel vaid põgusalt trendi, mille kohta eesti
keeles täpne sõnastus puudub, kuid kutsugem seda jätkusuutlikuks linnaplaneerimiseks (inglise keeles sustainable
urban planning).
Jätkusuutlik planeerimine
integreerib omavahel keskkondlikud, majanduslikud ja
sotsiaalsed aspektid.
Keskkonnateemadest antud
vallas ehk olulisem on energiakasutus ja kasvuhoonegaaside
mahtude vähendamine ehk
jätkusuutliku planeerimise
vihmavarju all on populariseerunud roheline ehitus. See
tähendab hooneid, mis on
võimalikult energiaefektiivsed
ja mis saavad suurema osa
vajaminevast energiast taastuvenergiaallikatest, näiteks
päikesepaneelidest või tuulegeneraatoritest.

Ent eespoolgi kasvuhoonegaaside tekitamisest on transport. Jätkusuutlik planeerimine
juhindub rohelise transpordi
põhimõtetest. Eelisarendatud on
liikumine ühistranspordiga, jalgsi
või jalgrattal. Linnaruum, mille
korraldus lähtub kergliikleja,
mitte parkiva või läbisõitva auto
vajadustest, mõjutab ka piirkonna sotsiaalset ruumi, näiteks
hoonete funktsioonide jaotumist.
Jätkusuutlikus võtmes planeerimine tähendab erinevate
funktsioonide paigutamist teineteise lähedale: et hoonete
tänavaäärsed korrused kuuluvad väikeäridele, kohvikutele,
teenindusasutustele, kõrgematele korrustele jäävad kontorija elupinnad.
Jätkusuutlik planeerimine
seab olulise rõhu avalikule ruumile - sotsiaalsele ruumile, kus
inimesed kohtuvad, loovad kontakte, kus tekivad kogukonnad.
Avalik ruum aga ei pruugi olla

suur park või väljak. See võib olla
ka kvartali sees looklev tänav,
mida ääristavad ärid ja söögikohad ning millel jalutamiseks on
loodud pinkide ja puudega niivõrd meeldiv keskkond, et see
lausa kutsub kodust väljuma.
Tänaval, kus elanikul on
meeldiv olla, veedab ta rohkem
aega, mis tähendab, et suurem
on ka tõenäosus, et ta külastab
ühe poe asemel mitut. Seega
on kergliikleja vajadustest
juhiduv tänavaruumi korraldus
omakorda kasulik ettevõtlusele.
Saue võib ehk jäädagi väikeseks magalaks Tallinna regioonis. Ent Sauest võib saada ka
regioonis asuv atraktiivne, tegus,
elava keskusega väikelinn, mis
pakub kohalikele elanikele kaasaegseid töökohti, kus on põnev
kogukondlik suhtlus ning kus
leiduvad uued elamispinnad on
hinnas ja väärtustatud tulenevalt terviklikust elukeskkonnast,
mis jääb välja poole koduseinu.

MTÜ-d pooldavad linnaosade teket Sauel
Saue Sõna
Saue linna mittetulundusühingute (MTÜ) ümarlaua 22.
novembri õhtul juhatas sisse
linnapea Henn Põlluaas, kes rääkis põgusalt linna 2014. aasta
eelarvest ja tutvustas pärast sügisesi valimisi moodustunud koalitsiooni nelja aasta programmi.
Õhtu jätkus ülevaatega
mittetulundustegevuse rahastamisest linnas. Kultuuri-,
haridus- ja spordivaldkonna
peaspetsialist Margit Ots
ütles, et MTÜ-de toetusrahad
on olnud mitmel aastal ühel
ja samal tasemel, nii jätkub
rahastamine ka aastal 2014.

Kokkuvõttev tabel, kui palju
ja milliseid projekte on sel aastal linna eelarvest rahastatud,
andis ülevaate, millele raha on
kulunud.
Rühmatöödena vormus kokkuvõte, mis on Sauel hästi ning
mida peaks tegema veel või teisiti, et elu linnas oleks parem.
Osalejad tõid plussina välja,
et linnavalitsus on koostööle
avatud, et linn toetab rahaliselt MTÜ-de tegevust, et
klubisid, seltse ja seltsinguid
on palju ning need pakuvad
erinevaid tegevusi, et linnaleht kajastab sündmusi ja reklaamib eesootavat, et linn on
rahulik ja turvaline.

Ettepanekutest jäi kõlama,
et MTÜ-del puudub oma maja
ja nad võiksid omavahel enam
koostööd teha, et tuleb välja
mõelda, kuidas panna inimesi
süsteemselt paar korda nädalas
liikuma ja kutsuda uuesti ellu
asutuste, ettevõtete, linnaosade, elamuühistute vaheline
spordivõistlus, panna paika
linna prioriteedid, millistel
suurvõistlustel osaleda, ning
vaadelda sporti kolme suunana:
laste-, massi- ja võistlussport.
MTÜ-de mõttest jagada
Saue linnaosadeks - millised
piirkonnad ja milliste nimedega
-, juba pikemalt 2014. aasta
esimeses lehes.

Spordiklubide esindajad (vasakult) Olev Baar, Ülo Vatsk, Ülo Vainura ja
Ester Legonkov kaaluvad, mis Sauel on hästi ja mida võiks teha paremini.
Foto: Sirje Piirsoo
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Vahetusüliõpilasena Hollandis
Daana Ots

K

ui mu postkasti saabus
kiri teatega, et olen
vahetusüliõpilasena
Utrechti Muusikakonservatooriumi üheks aastaks
vastu võetud, rõõmustas see
mind väga. Olin põnevil, sest
polnud kunagi varem Hollandis käinud. Samuti puudus
mul varasem kogemus elada
välismaal.
Läksin sellele kooliaastale
vastu eesmärgiga saada paremaks muusikuks, avardada
maailmapilti ja samas õppida
ka iseennast rohkem tundma.
Nüüd, vaadates ajas kaks aastat tagasi, mil ma ootusärevalt Amsterdami lennujaamas
maandusin, võin öelda küll, et
tol hetkel püstitatud sihid said
kuhjaga täidetud.

Hollandlased on siirad ja
avatud
Hollandis elab 17 miljonit inimest ja pindalalt on see pisut
väiksem kui Eesti. Peale selle,
et see maa on tuntud pealinna
Amsterdami, tuuleveskite, tulbipõldude, kanalite, juustu,
coffe shop ’ide ning puukingade
ja palju muu tõttu, on Holland
Eesti välisministeeriumi kodulehelt leitava info põhjal väidetavalt maailma suurim juurvilja
eksportöör. Peale selle saadetakse aastas riigist välja keskmiselt 4 miljardit lillesibulat.
Kel endal pole olnud võimalust Madalmaasid külastada,
saab sellest hoolimata osta
kodulinna toidukauplusest
endale hollandi tomatit, paprikat või õuna.
Hollandlased on siirad ja
avatud. Poemüüja, bussijuht,
piletikontrolör või valvur-turvamees - kõik need ametid on au
sees. See peegeldub inimeste
olekust ja rõõmsameelsest
suhtumisest klientidesse. Ei
tasu ehmatada, kui kauban-

Daana ja ta vahva velo kasutatud jalgrataste poest. Aastast umbes 1970, nimi Lendav Hollandlane (Flying Dutchman), hind 50 eurot.

duskeskuse ühistualetis muhe
koristajatädi põrandat pestes
raadiost tulevat laulu kaasa
vilistab. Hollandlastele meeldib väga vilistada - nii kodus
kui ka avalikes kohtades.

Hollandis on 15 000 kilomeetrit rattateid
Statistika ütleb, et igal hollandlasel on keskmiselt 2-3 jalgratast ning aastas sõidab ta kokku
umbes 1000 kilomeetrit, see
teeb 2,7 km päevas. See pole
ka ime, sest Hollandis on kokku
rohkem kui 15 000 kilomeetrit
rattateid - üks suurepärane teedevõrgustik, mis ühendab kõiki
suurlinnu väiksematega. Kuna
veerand riigi territooriumist on allpool merepinda, siis on maastik
suhteliselt lauge ja sõita mõnus.
Kui oled Hollandit külastamas rohkem kui vaid paariks
nädalaks, tasub endale kindlasti soetada jalgratas. See
kergendab tunduvalt jalavaeva
ning tore on selle juures veel,

et rattaga sõidetakse aastaringselt, iga ilmaga.
Kuna minu planeeritud aeg
koha peal olla oli üheksa kuud,
otsustasin ratta osta juba teisel nädalal. Nii on võimalik
kokku hoida ühistranspordi
kui spordiklubi arvelt.
Sain endale vahva velo
kasutatud jalgrataste poest.
Aastast umbes 1970, nimi
Lendav Hollandlane ( Flying
Dutchman), hind 50 eurot.
Kui ma sellega rattapoest väljusin ja kohe 20 kilomeetri pikkuse kodutee ette võtsin, tundsin, et ratas on oma nime saanud
põhjusega: sõit läks lennates!
Et Hollandis on rattavargused levinud, peab kindlasti
hankima ka korraliku rattaluku. Kõige turvalisemaks peetav neist kujutab endast jõulist
lehmaketti suure tabalukuga.

Hollandis omandatud haridus on tunnustatud kogu
maailmas

Hollandis õppimine on tasuline, kuid see pole oluliselt
kallim kui Eestis. Õppetöö
on innovaatiline, praktiline ja
suurt rõhku pannakse meeskonnatööle. Enamus elanikkonnast räägib inglise keelt
ja seetõttu on suhtlemine
kaasõpilaste ning õpetajatega
lihtne. Rahvusvaheline üliõpilasi abistav sihtasutus Dream
Foundation kinnitab, et Hollandis omandatud haridus on
tunnustatud kogu maailmas.
Utrechti Konservatoorium,
kus aasta õppisin, on üks Hollandi viiest tunnustatumast
muusikakõrgkoolist. See kool
meeldis mulle esimesest hetkest alates oma vaba, sõbraliku ja sooja õhkkonna tõttu.
Kaasõpilaskond on rahvusvaheline ja koosneb pea 4000
õppurist. Lisaks sain endale
suurepärase viiuliõpetaja, kes
õpetas mulle selle aasta vältel
palju kasulikku.
Kõige enam hindan Hollandi õppesüsteemis seda, et
õpilasi kasvatatakse eesmärgipäraselt iseseisvateks-mõtlevateks ja heas mõttes eneseteadlikeks inimesteks.
Õppimine vahetusüliõpilasena sai võimalikuks tänu Erasmuse programmile, mis toetas
mind igakuise rahalise stipendiumiga. Peale selle aitas mind
veel Utrechti Kunstide Kooli
asutatud fond ja suur tänu ka
Saue Linnavalitsusele välisõppe
stipendiumi eest!

Hollandi traditsiooniline
köök on mõneti sarnane
eesti omale
Daana ja ta koolivennad-kammeransamblikaaslased: pianist Felix Indoneesiast ja tšellist kreeklane Giorgos.
Fotod: erakogu

Suur oli üllatus, kui mu hollandlasest korterinaaber mulle

õhtusöögiks kartulit, kastet,
kapsast ja vorsti pakkus.
Üks näide klassikalisest
hollandi toidust: kartulipuder
üheks massiks kokku segatuna hapukapsa ja ananassitükkidega, kõrvale jupike
keedetud sardelli. Võib kõlada
huvitavalt, kuid maitseb täitsa
mõnusalt. Hommiku - ja lõunasöögimenüüs on tavaliselt
erinevad võileivad.
Hollandlane peab lugu ka kiirtoidust. Seda kinnitavad kebabi,
friikartuli (patat) ja kalaampsu
putkad igas vähegi korralikumas
rongijaamas, turuplatsi ääres või
supermarketi kõrval. Kes kala
sööb, võib väga maitsva fastfood ’i elamuse osaliseks saada,
ostes näiteks värske heeringa
suutäie pehmel saial hakitud
sibulaga või hoopis kerge kõhutäie saada soojast paneeritud
valgest kalast, mille juurde erinevaid kastmeid pakutakse.

Kui oled eriti osav kaupleja,
võid kümne euro eest kokkupandava jalgratta osta
Kui meil Eestiski kogub aina
rohkem hoogu turu- ja laadakultuur, siis iga Hollandi linnakese
keskplatsil pannakse neljapäeviti ja laupäeviti püsti varjualused ning algab elav kauplemine.
Võib leida kõike: vanadest ärakantud saapataldadest värske
apelsinimahla või aastaid laagerdunud juustuni.
Kindlasti jääb ette mõni
ahvatlev pakkumine, millest
ei ole võimalik keelduda. Näiteks korralikud köögikäärid
ühe euro eest või kui oled eriti
osav kaupleja, võid kümne
euro eest kokkupandava jalgratta osta. See juba on midagi!
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Selgusid Saue linna mälumängumeistrid
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Lõpule jõudsid Saue linna
võistkondlikud meistrivõistlused mälumängus Tammekilb
2013. Kevadel alanud kolmevoorulise võistluse lõppmäng
toimus 20. novembril.
Kahe eelvooru kokkuvõttes
juhtis võistkond Sammas korraliku edumaaga ja eeldada võis
nende võitu. Teistele medalitele oli pretendente aga mitu.
Kahemehe võistkond Sammas - Kaido Lasn ja Andres Allpere - oligi võidukas viimases
voorus ning tuli esmakordselt
kokkuvõttes Saue meistriks 112
punktiga.
Viiekordne meister Tammetark - Villu Liiv, Vello Toomik, Villu Tamm ja Laura-Liisa
Tamm - kogus 101 punkti ning
neile kuulus hõbemedal.
Kolmandale kohale käis
heitlus viimaste küsimusteni
ning 93 punktiga saavutas
pronksi õpetajate SG4 koosseisus Ulvi Urgard, Malle Liiv,
Endla Lindmäe ja Priidu Valma.
Vaid kahe punktiga kaotas
neile eelmise aasta meister
Ettur ja viie punktiga Tammetõru. Kuuendaks tuli Noortekeskus 77 ja seitsmendaks
Male mehed 51 punktiga.
Kõigi voorude kokkuvõttes
osales 25 mälumänguhuvilist,
mis näitab, et kandepind on
üsna lai ja jätkuvalt edukas
esinemine üleriiklikel võistlustel ei ole juhuslik.
Suur tänu kõigile osalejatele ja eriti võistluste läbivii-

jale Tenno Sivadile, kes juba
seitsmendat aastat järjest
vahetpidamatult on koostanud
küsimusi ning võistlejaid nendega pommitanud. Siinjuures
üks näide tema vaimukate
küsimuste arsenalist.
Legendaarsele Soome jooksjale Paavo Nurmile püstitati
mälestussammas juba tema
eluajal, kuid Nurmile see eriti
ei meeldinud ja ta ütles: „Esiteks, pole see minu jooksustiil
ja teiseks pole ma kunagi jooksnud …“! Mida Paavo Nurmi
oma lause lõpetuseks ütles?
Vastus oli - alasti, sest
soomlased olid vana-kreeka
kombe kohaselt kujutanud oma
atleeti paljalt. Õigeid vastuseid
vist polnudki, kuid elevust kui
palju sellise pärli eest.
21. novembril korraldasid
õpetajad ja aktiivsed Saue Mälumänguklubi liikmed Ulvi Urgard
ja Malle Liiv gümnaasiumi
meistrivõistlused mälumängus
9.- 12. klassidele. Ka see võistlus on kujunenud traditsiooniks
ja üha paremini esinevad meie
õpilased üleriiklikel võistlustel.
Sel korral kogus kaks võistkonda võrdselt 39 punkti.
Meistri vääriliseks kuulutati
12.b: Annaliise Kalamees, Sigrit
Pikkar, Geelia Landes ja Kristin
Ladva. Ja meistri vääriliseks
kuulutati 11.a: Polina Piskopel,
Mihkel Sildnik, Andreas Aadli ja
Karl Tümanok. Järgnes 12.a 36
punktiga. Kokku osales võistlusel kaheksa klassi 32 õpilasega.
7. detsembril ootab kolme
Saue võistkonda ees Eesti
Maakilb 2013-2014 Harjumaa

Saue Mälumänguklubi juhatuse liige Villu Liiv (vasakul) tänab võitjavõistkonda Sammas. Foto: Sirje Piirsoo

Gümnaasiumi võistlustel pälvisid võrdselt punkte 12.b ja 11.a. Foto: gümnaasium

II eelvoor, kus mängus on 12
pääset Eesti Superfinaali ning
Tammetark on praegu teisel ja
Sammas 20. kohal. Ettur on
küll veidi tagapool, kuid see-

kordne võistlus toimub koduses
Saue Kontserdisaalis ja koduseinad pidid ju ikka abiks olema.
Kindlasti annab üritusele
kaalu asjaolu, et samal ajal

toimub gümnaasiumis Saue
jõululaat ning arvukad külalismälumängurid saavad tutvuda
ka meie linna kultuurilise ja kaubandusliku küljega.

osales enam kui 250 sportlast
Venemaalt, Valgevenest, Lätist
ja Eestist.

treenerid, kuidas valmistada
tippsportlasi ette tehniliselt,
taktikaliselt ja psühholoogiliselt, ennetada vigastusi ning
milles seisneb treeneritöö
võistlustel.

Taekwondoklubi tegus november
Sirje Piirsoo
Saue Taekwondoklubi osales
novembris kahel rahvusvahelisel võistlusel, treenis oma
ala tõeliste meistrite käe all ja
tähistas vahvalt isadepäeva.

Taekwondoseminar Sauel

Isadepäeva ühistreening
Juba teist aastat järjest tähistab Saue Taekwondoklubi
isadepäeva. Tänavu juhatas toreda ettevõtmise sisse
taekwondod tutvustav video.
Järgnes treening, mille kohta
ütleb treener Badr Eddine Lamdaghri Alaoui, et alati on hea
näha vanemaid lastega koos
õnnelikke momente jagamas.
Treeneri arvates on koostreenimine lahe, annab tagasisidet,
mida vanemad treeningust arvavad, miks nad just taekwondo
valisid, motiveerib mõlemat
poolt ning sellest võidavad kõik.

Isaga koostreenimine on lahe. Foto: Siiri Raagmets

Võistlused Rakveres
9. novembril saatis klubi noori
sportlasi Rakveres edu: 10-st
kaheksa tulid koju medaliga,
neist viis hõbedat ja kolm
pronksi. Pjedestaalile tõu-

sid Laura-Liisa Kümnik, Sofia
Samoilova, Kaspar Aadli, Eloura
Charles, Carmen Raagmets,
Armin Riis, Aleksandr Galaktionov ja Grete Dudarenko.
Kõrge tasemega võistlustel

16.-17. novembril oli sportlastel võimalik treenida oma
ala meistrite käe all. Saue
Taekwondoklubil olid külas
Rootsi taekwondo föderatsiooni president Abdenbi
Amhand (6DAN) ja Araabia
Ühendemiraatide taekwondo
rahvuskoondise treener Abdullah Hatim (5DAN).
Esimesel päeval viisid suurmeistrid läbi treeningu algajatele ja edasijõudnutele. Nad
leidsid, et Saue sportlaste tase
on hea ja noore klubi tulevik
rahvusvahelisel areenil paljutõotav. Eriti avaldas neile muljet
treeneri, lastevanemate ja laste
vaheline lahe meeskonnatöö.
Te i s e l p ä e v a l õ p p i s i d

Helsingi lahtised meistrivõistlused
Enam kui 350 sportlast Venemaalt, Rootsist, Soomest ja
Eestist osales 30. novembril
Helsingi lahtistel meistrivõistlustel taekwondos. Eesti oli
väljas 15 sportlasega, neist 10
Saue Taekwondoklubist.
Võistlustel saavutatud üheksast medalit - kolm kulda, neli
hõbedat ja kaks pronksi - kuulus kaheksa Saue klubile: Carmen Raagmets, Aleksandr Galaktionov, Marika, Mariam ja Leyla
Ushakova, Eloura Charles, Filipp
Leinberg, Aleksandr Afanasjev
ning Aleksandr Muskevitš.
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Virve Laan (vasakul) ja osa kursuslastest, kes pärast pingelist päeva tööl
kella viieks näituse avamisele jõudis. Taustal joonistused

Kunstistuudio
täiskasvanute
kursuse tööd
võluvad vaatajat
Saue Sõna
Saue Linna Raamatukogus
on 2.-15. detsembrini eksponeeritud Saue Huvikeskuse
kunstistuudio täiskasvanute
joonistus- ja keraamikakursusel valminud tööd. Näitus
on kunstiharrastajate jaoks
suur sündmus, kus tehtu välja
panna ja enda loomingut teise
pilguga näha.
Joonistustest on näitusel
maastikuvaateid, natüürmorte,
abstraktseid etüüde ja koopiaid kunstnike töödest. Tööd
on erinevates tehnikates: söe-,
conté kriidi-, tušši- ja grafiitpliiatsi- ning segatehnikas
joonistused.
Vitriinides on eksponeeritud keraamika: kleepimis- ja
templitrükitehnikas kaunistatud tarbeesemed, mis on valminud sel sügisel huvikeskuse
uues kunstiklassis.
Saue Huvikeskuse huvitegevuse juhi ja kursuste juhendaja Virve Laane sõnul osales
selle poolaastaga lõppevatel

joonistuskursusel 11 kunstihuvilist. Keraamikagrupis, mis
jätkab, on 13 inimest.
Virve Laan ütleb, et joonistuskursusel olid sel korral
ülekaalus need, kes tulid joonistama esimest korda: „Kursuslased olid teadmishimulised ja täis tahtmist rohkem
uusi oskusi õppida. Nõuab
visadust, et õhtul pärast tööpäeva süveneda ja töö lõpule
viia, aga keegi ei nurisenud, et
raske on. Pigem hindasid uusi
väljakutseid,“ hindab juhendaja osalejate pühendumist.
Ta lisab, et keraamikaski
alustas sel sügisel mitu uut inimest, kuid rohkem siiski neid,
kes on ka varem osalenud.
Keraamikakursus õpetas
valmistama erinevaid tarbeesemeid ja katsetama glasuuridega parema tulemuse nimel.
Enamasti see õnnestus.
„Kui lihtsamate esemete
valmistamine selge, proovime
keerulisemate vormidega hakkama saada - ikka õhinaga
õppimas,“ lubab Virve Laan.

Ave Arakase keraamika. Fotod: Sirje Piirsoo

Cantores Vagantes viis kuulaja
elektri ja võimenduseta ajastusse
Kristiina Liivik
Saue Kontserdisügis 2013
korraldaja
Plokkflöödiansambel Cantores Vagantes kaunistas Saue
Kontserdisaali renessansiajastu viisirüüdega. Kontserdisarja Saue Kontserdisügis kammerkontserdil kõlasid
26. novembril ansambli esituses renessansiajastu kaunimate chansonide ja madri-

galide seaded.
Ansambli koosseisu kuuluvad Eesti tuntuimad plokkflöödimängijad Reet Sukk,
Taniel Kirikal, Taavi-Mats Utt
ja Andres Siitan (fotol).
Kontserdi tegi eriliseks
see, et muusikud mängisid
Taavi-Mats Utti valmistatud
pillidel, mis on väga sarnased
originaalpillidele nii ehituse
kui kõla poolest.
Neid seadeid ja muusikat

esitati omal ajal erinevatel instrumentidel ja viise
kaasa lauldes. Kontserdi
kava elavdasid Taniel Kirikali kaunid lauluosad, mis
viisid meid just sellesse
ajastusse, kus elu elati
elektri ja võimenduseta.
Esinejad olid Saue publikule väga tänulikud suurepärase õhkkonna, aga ka saali
kauni kujunduse eest. Foto:
Sirje Piirsoo

27. novembril toimus Keila Muusikakoolis EML-i 20. aastapäevale pühendatud Harjumaa viie muusikakooli
ühiskontsert. Sauelt osales kontserdil
25 õpilast ja kaheksa õpetajat

EML-i 20.
aastapäev
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Eesti Muusikakoolide Liit
(EML) tähistas 20. aastapäeva
kontsertidega üle Eesti. 27.
novembril toimus Keila Muusikakoolis EML-i 20. aastapäevale pühendatud Harjumaa
viie muusikakooli ühiskontsert.
Saue, Keila, Tabasalu,
Saku ja Rae muusikakoolide
õpilased esinesid vaheldusrikka ning meeleoluka
kavaga. Valitses rõõmus meeleolu, hea õhkkond ja soov
musitseerida.
Sauelt osales kontserdil 25
õpilast ja kaheksa õpetajat.
Sarnased kontserdid leidsid samal kuupäeval kell
kuus aset üle kogu Eesti.
Saue Muusikakool on EML-i
liige alates 1996. aastast.
EML on mittetulundusühing,
mis ühendab 84 muusika- ja
kunstide kooli.
Täname kõiki ürituse korraldajaid, osalejaid ja abilisi!
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Killuke Marokot Sauel
Anna-Christi-Karita Aruksaar
Saue Noortekeskuse
noortejuht
Maroko päike soojendas 21.
novembri õhtupoolikul kõiki
suuri ja väikseid sauelasi, kes
olid oma sammud Saue Noortekeskusesse kultuuriõhtule
seadnud.
Õhku täitsid lõunamaised
lõhnad ja muretu olemine.
Lauad olid huvilistele vaatamiseks kaetud mitmesuguste iluasjade, riiete, kokaraamatute,
korvide ja käsitööga. Kööginurgast tulevad aroomid andsid

Lauad olid huvilistele vaatamiseks kaetud mitmesuguste iluasjade,
riiete, kokaraamatute, korvide ja käsitööga Marokost. Foto: noortekeskus

Kaunis tava üheskoos sünnipäeva
tähistada on aastane

aimu lõunamaistest vürtsidest
ja küpsevast lambalihast.
Õhtu edenedes saabus
külla Kätlin Hommik-Mrabte,
raamatu „Minu Maroko“
autor, kes tutvustas Maroko
kultuurilugu. Ettekande ajal
sai valmis meie õhtu kulinaarne pool, mispeale palusid
toiduvalmistajad kõiki osalisi
julgesti sööma ja nautima
rahvusrooga, kuskusi lambalihaga. Tõepoolest imehea
roog, mis kõigile hästi maitses. Õhtu lõpetasid mõnusad
vestlused magusa safranimünditee saatel.

Saue ATH laste vanemate
tugirühma kokkusaamine
Anneli Ritsing

Särtsakas mustlastants tõi sunnipäevalaste sekka elevust

Saue Sõna
Novembrikuu kolmanda teisipäeva hommikupoolikul oli
Saue noortekeskus taaskord
sünnipäevalaste päralt. Aastaring oli täis saanud ning
suurele sünnipäevapeole olid
oodatud jälle kõik sauelased,
kel vanust üle 65 ja kelle
sünnipäev tänavu oktoobris,
novembris või detsembris.
Sünnipäevalapsi tervitasid ning jagasid neile häid
soove linnapea Henn Põlluaas
ja abilinnapea Jüri Tümanok.
Päevakeskuse juhataja Liivi
Lents märkis, et nii, nagu aasta
tagasi, meeldib talle nüüdki
luuletusi lugeda ja kandis ette
Helvi Jürissoni „Oktoobrikuu“.
Sünnipäevalastele esines
päevakeskuse ansambel Rukkilill
Harald Matvei pillimängu saatel.
Kauneid tantsumustreid joonistas
rahvatantsuansambel Voliratas,
keda juhendab Elena Kalbus.
Särtsakat külakosti pakkusid Nõmme tantsuansambli

Alhambra seeniortantsijad
Riina Aro juhendamisel, kes
vihmase päeva mustlastantsuga värvikirevaks muutsid.
Kontserdi lõppedes ootas
pidulisi kohvilaud tordiga ja
kingitusena viis iga sünnipäevalaps koju pisikese praktilise

kingituse - taskulambi, mida
pimedal ajal alatasa vaja läheb.
Idee üheskoos sünnipäevi
tähistada tuli 2012. aasta
kevadel võimule tulnud koalitsioonilt, et nii Saue vanemat
generatsiooni meeles pidada ja
väärtustada.

Vokiratta tantsudaamid pakkusid kingituseks kauneid tantsumustreid.
Fotod: Sirje Piirsoo

Maroko nädala idee tuli
Saue Taekwondoklubi treenerilt Badr Eddine Lamdaghri
Alaouilt, kel on tulevikus plaan
korraldada taekwondo treeninglaager Marokos.
Nädala jooksul käis Badr
noortekeskuse kunstiringides
oma kodumaa kultuuri tutvustamas ja tema sõnul oli väga
vahva näha, milline nägemus
on lastel Marokost.
Aitäh Islami kultuurikeskusele Turath ja kõigile, kes
abistasid toidu valmistamisel.
Suur aitäh Badrile ja kõigile
osalistele.

Saue aktiivsus- ja tähelepanuhäirete (ATH) sümptomitega laste vanemate tugirühm
saab kokku 16. detsembril
kell 18.00-19.30 Saue lasteaia Midrimaa salongis.
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps
nõuab teda ümbritsevatelt
täiskasvanutelt väga palju
tähelepanu ja energiat, aga
ka rahulikku ning järjekindlat
käitumist. Parim koht kogemuste vahetamiseks on tugirühm: kord kuus kokkusaamine teiste vanematega annab
juurde kogemusi ja kindlust.
Kindlust, et te ei ole ebaõnnestunud lapsevanem,
vaid teil lihtsalt on puudunud
oskused ja teadmised, mida
on lapsega toimetulekuks vaja.
ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel,
kellel on ATH diagnoosi või
selle tunnustega laps kodus,
koolis või lasteaias. Rühmas

pakutakse nõu ja tuge eelkõige
kuulamise ja mõistmisega,
räägitakse enda kogemustest
ning leitakse koos lahendusi
erinevatele muredele.
ATH tugirühm on alati avatud
uutele liikmetele ja grupis võib
osaleda nii kaua, kui selleks vajadust nähakse. Grupi suurus on
keskmiselt 5-12 inimest. Kohtutakse üks kord kuus esmaspäeval, kella 18.00-19.30.
Tugirühma juhib rühmajuht, kes valib kohtumise
vestlusteema, hoiab rühma
meeleolu, hoolitseb selle
eest, et kõik rühmaliikmed
saaksid grupis oma mõtetest
rääkida ja ei tunneks end tõrjutuna.
ATH tugirühma märksõnad
on usaldus, sallivus, sõbralikkus, avatus ja positiivsus.
Tugirühmas osalemine on
tasuta ja eelneva registreerimiseta. Tule ja ühine meie
tugirühmaga!
Info telefonil 6790196,
5292820, Anneli Ritsing.
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Jõulukuul ja uue aasta alguses
Saue Päevakeskuses
AVATUD ON
JÕULUTEEMALINE NÄITUS

Jõulukuul ja koolivaheajal
huvikeskuses
◊ Saue Huvikeskuse täiskasvanute joonistuskursusel ja
keraamikaringis valminud
tööde näitus Saue Raamatukogus 2.-15. detsembrini.
◊ Jõululaat Saue koolimajas
7. detsembril kell 9.0016.00.

Koolivaheajal õpilastele
◊ Ekskursioon Kadrioru Kunstimuuseumisse 30. detsembril.

◊ 6. detsember kell 10.0014.00 riiete müük.
◊ 12. detsember alates
kella 10-st käsitöö poolel
silmaarsti vastuvõtt. Vajalik
eelnev registreerimine.
Prillide tellimisel visiiditasu
ei võeta. Täpsem info
ja registreerimine
päevakeskuses.
◊ 20. detsember kell 16.00
eakate jõulupidu Saue
Kontserdisaalis. Vajalik
eelnev registreerimine.
◊ 24. detsembril kell 16.00
päevakeskuse ja Keila
kiriku ühine ettevõtmine

◊ Loovuse töötoad 3. jaanuaril kell 12.00-14.00 Saue
koolimajas. Meisterdame
käepärastest materjalidest
rütmipilli, seejärel improvisatsioonid ja loovusmängud
näitlejate juhendamisel.
Osavõtust teatada hiljemalt
16. detsembril huvikeskus@
saue.ee.
Ekskursioon ja töötoad on õpilastele tasuta.

Jumalateenistused detsembris
Saue vabakirikus
„Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan Teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna
sündinud Päästja, kes on Issand Kristus”. Luuka ev.2:10-11

Pühapäev, 8. detsember kell
13, teine advent
Teenistust juhatab Raivo Kaustel
Laulavad Kungla memmed ja
Varbola naisansambel

Pühapäev, 15. detsember
kell 13, kolmas advent

Teenistust juhatab Erki Kuld
Jõulukantaat „Ta tuli meie
juurde” Keila ja Saue ühendkoorilt

EELK Keila Mikaeli koguduse
abiõpetaja Juha Väliaho

Teisipäev, 24. detsember
kell 13, jõululaupäev

Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno
Järgneb koguduse jõulupidu

Ansambel Robirohi kontsertjumalateenistus
Teenistust juhatab Erki Kuld

Teenistust juhatab Vahur Utno,
jutlustab Juha Väliaho
Laulame kauneid jõululaule
koos Saue kiriku ansambliga

Pühapäev, 22. detsember
kell 13, neljas advent

Kolmapäev, 25. detsember
kell 13, jõulu esimene püha

Saue kiriku 17. aastapäev

Teenistust juhatab ja jutlustab

Neljapäev, 26. detsember
kell 13, jõulu teine püha

Teisipäev, 31. detsember
kell 17, vana-aasta õhtu
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel
P alve ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

- jumalateenistus Keila
kirikus.
Täpsem info ja registreerimine päevakeskuses.

Reisihuvilistele
◊ 8. veebruaril 2014 väljasõit
Viljandi teatrisse Ugala
vaatama Tõnu Õnnepalu
etendust „Sajand“.
◊ Väljumine Sauelt kell
10.00, tagasi Sauel kell
20.30. Reisi hind 23 eurot.
Maksta saab 10. detsembrist kuni 10. jaanuarini.
Istekohad bussis maksmise
järjekorras. Päevakeskus
makstud raha ei tagasta.
◊ 28. veebruar kuni 2. märts

2014 rahvatantsijate esinemis- ja kultuurireis „Petseri,
Pihkva, Mihhailovskoje“.
◊ Petseri, Pihkva, Svjatogorsk,
Mihhailovskoje, Ostrov,
Irboska, vastlapäeva pidustused ja rahvatantsijate
esinemised. Reisi maksumus ilma viisata 200 eurot.
Päevakeskus makstud raha
ei tagasta. Täpsem info ja
reisikava päevakeskuses.
◊ 30. mai kuni 5. juuni 2014
reis Taani lossidesse.

MTÜ-de tegemised
◊ 27. detsembril kell 14.00
seltsing Tammetõru jõulupidu Tammavana pubis.
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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.
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.
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 .
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Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Kinnisvara
Müüa garaaž Koondise tänaval, hind 3000 eurot. Helista
56957817.
Müüa garaažiboks aadressil
Nurmesalu 3, 21 ruutmeetrit. Hind 2650 eurot. Telefon
5113939.
Omanik müüb 2-toalise korteri
Tule 5 (II korrus, 54,2 m2,
köögipoolne klaasitud rõdu,
eraldi vannituba ja wc, pakettaknad, fonolukk). Telefon
51961415.
Müüa garaaž Kuuseheki tänaval. Info telefonil 59190757.
Soovin üürida 2-toalise korteri Saue linnas. Telefon
5186301.
Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja

kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615.
Saue Puit müüb Sauel saepurubriketti. Hind alates 160
eurot tonn. Saadaval kotid 25
kg. Transpordi võimalus. Telefon 5065937.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Telefon
5029075.
Ostan
Soovin kiiresti osta sõiduauto kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ülevaatuseta. Telefon
58190200, rain30@hot.ee.
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase,
r a i n 3 0 @ h o t . e e . Te l e f o n
58599737.
Pakun tööd
Saue Linnavarahaldus pakub
tööd täiskohaga spordirajatiste

Saue Sõna 6. detsember 2013
hooldustehnikule ja majahoidja-tehnikule. Info telefonidel 6595611, Tõnu
või 6596519, Diana või
linnavarahaldus@saue.ee.
Caramira Pet Trade OÜ otsib
oma Laagri Maksimarketis
asuvasse lemmikloomapoodi
müüjat. Lisainfo info@caramira või telefon 5103886,
Heidi
Otsime Sauel inglise keele
koduõpetajat 6. klassi poisile.
Kontakt eppsi@hot.ee.
Seoses suurenenud töömahuga võtab moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas tööle kogemusega
õmblejaid. Tööle asumise
aeg koheselt. Kontakttelefon
6747567.
Otsin tööd
Meespensionär, lõpetanud
TEMT-is masinaehituse, soovib
tööd. Telefon 56698938.

Südamlik kaastunne
Arne Väljale poja
AVO VÄLJA
surma puhul
Saue Päevakeskus ja
kaaslased inglise keele
grupist

Avaldame kaastunnet
Vilve Kuimetile abikaasa
ELMAR KUIMETI
surma puhul
Saue Päevakeskus ja inglise
keele klubi

Kustus elu, vaikis valu,
väsisid su töökad käed …
MADIS KUTSERIT
mälestavad sõbrad EELK Keila
Miikaeli kogudusest Sauel

Avaldame kaastunnet
lähedastele
MADIS KUTSERI
surma puhul
Saue Päevakeskus

Südamlik kaastunne
abikaasa Helgile ja omastele
MADIS KUTSERI
surma puhul
Õie, Erika, Heljo, Heino
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