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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Aasta tegu 2013 raamat „Linnas on ilu“
Saue Sõna

Saue linna aastalõpu vastuvõtul andsid volikogu esimees
Valdis Toomast ja linnapea
Henn Põlluaas üle linna tänukirjad - ühtekokku 38 - ja
kuulutasid välja, mis on Saue
linna 2013. aasta tegu.
Pärast linnarahva hääletust
ja konkursikomisjoni punktide
andmist oli kahel konkursile
esitatud aasta teol võrdselt
punkte: Saue gümnaasiumi
juurdeehitustel ja raamatul
„Linnas on ilu“.
Komisjon otsustas, et linnarahva hääletus on kaalukam, ja
kuulutas Saue linna tänavuse
aasta teo konkursi võitjaks raamatu „Linnas on ilu”.
Tunnustuse, suure keraamilise plaadi pälvis trükise autor
Evelin Povel Puusepp, kes iseloomustab raamatut nii: „See
raamat on Sulle ja Sinust, hea
sauelane. Oled ju Sina see,
kes loob ilu enda ümber. Oma
kodus, oma linnas Sauel.“
Raamatu igal paarislehel
avaneb omaette teema alates
muinasmälestistest ja Saue
esmamainimisest kuni linna
iga-aastaste üritusteni välja.
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 autor Evelin-Povel Puusepp, AS-i Vaasan Baltic tehase juht Alar Oja ja kuna ülejäänud konkursile esitatud viie aasta teo elluviija oli Saue
Linnavalitsus, siis linnavalitsuse esindajana abilinnapea Mati Uuesoo. Foto: Sirje Piirsoo

raamatu loojate ringi hulgaliselt
Saue elanikke.
Raamat on orienteeritud
laiale lugejaskonnale: sauelastele, ajaloo- ja kultuurihuAasta teo valimine Saue linnas
sai alguse 2008. aastal. Siiani
on tiitli pälvinud
◊ 2008 - Saue Noortekeskuse matk „Matkates
vabariigi aastapäevale“
◊ 2009 -Vana-Keila maantee ja Tallinna ringtee ristmiku nn Olerexi ristmiku

vilistele, samuti Saue linna ja
sauelaste külalistele Eestis ja
välismaal. Raamatut on võimalik
osta Saue Kaubakeskusest, Saue
Linna Raamatukogust, Saue

◊
◊
◊

◊

rekonstrueerimine
2010 - laste mänguväljaku
rajamine Töö puiesteele
2011 - Saue Noortekeskuse uus hoone
2012 - kergliiklustee, mis
ühendas Saue linna Laagri
alevikuga
2013 - raamat „Linnas on ilu“

Linnavalitsusest, Saue Huvikeskusest ja Saue linna üritustel.
Konkursile „Saue linna aasta
tegu 2013“ esitasid linnaelanikud seitse erinevat ettepanekut. Ülejäänud kuus olid Saue
Gümnaasiumi juurdeehitused,
AS-i Vaasan Baltic külmutatud
pagaritoodete tehas, Sarapiku
terviseraja suusa- ja kelgumäe
laiendamine, Saue linna 20.
sünnipäeva pidu, moodullasteaed Saue lasteaed Midrimaa
juures ning Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekt.

184-st hääletajast 74 (40%)
andis oma hääle raamatule
„Linnas on elu“. 33 häälega
järgnes Saue Gümnaasiumi
juurdeehitus. Kolmas oli ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
laiendamise projekt 24 häälega.

Saue Sõna NR 23 (407)
20. detsember 2013
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 17. jaanuar
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Bussiliini 191 ja
191A SaueTallinn sõiduplaani muutus

Linnapea Henn Põlluaasa
kõne aastalõpu vastuvõtul

Hansabuss AS

L

ugupeetud sauelased,
sõbrad ja külalised!
Mul on hea meel tervitada Teid meie linna
järjekordsel aastalõpu vastuvõtul. Aeg on lennanud justkui linnutiivul, varsti on käes
jõulupühad ja uus aasta.
Lõpule jõuab ka meie linna
20. sünnipäeva aasta.
Traditsiooniliselt tehakse
aastalõpu kõnedes kokkuvõtteid möödunud aasta töödest
ja tegemistest. Ma ei liialda,
kui ütlen, et käesolev aasta
oli Saue linnale edukas ja
linna ajaloos üks tegusamaid.
Nii palju suurprojekte ei ole
kunagi ühekorraga läbi viidud.
Ma arvan, et ei hakka teid
väsitama ei numbrite ega
kõikide tehtud tööde üleslugemisega. Saue Sõna on andnud ülevaate ja ka volikogu
esimees mainis oma kõnes,
kuidas lisaks igapäevatööle
oleme saanud valmis vee- ja
kanalisatsioonitrassid, kelgu- ja
suusamäe laienduse, moodullasteaia, gümnaasiumi juurdeehituse söökla ja uute klasside
näol ning kuidas varsti avame
pidulikult ka kauaoodatud
muusikakooli.
Ei pea ilmselt rõhutamagi,
et meie väikesele rahvale on
just lapsed ja haridus iseäranis tähtsad, sest ainult
rahvuslikule kultuurile tuginev väikeriik võib püsida ja
püsima jääda teiste rahvaste
keskel. Oleme ainus Eesti riik
maailmas. Ainus, kus räägitakse ja mõeldakse eesti keeles. Eesti tulevik sõltub haridusest, mida saame koolist, ja
kogemustest, mida annavad
edasi eelnevad põlvkonnad.
Saue linn annab kahtlemata
meie laste õpitingimuste
parandamisega eesti rahva
tuleviku kindlustamiseks olulise panuse.
Kuid mitte sellest ei taha
ma täna rääkida. Tegelikult
tahaksin tänada kõiki kaaslinlasi, oma kolleege linnavalitsuses, volikogus ja hallatavates
asutustes koostöö, kaasalöömise, heade mõtete ja soovide
eest, mida olete esitanud ja
jaganud. Teieta ei oleks Saue
selline, nagu ta täna on.
Meile kõigile on oluline, et
Sauel oleks hea elada. Kevadel läbi viidud küsitluse põhjal väljendasid linnaelanikud
rahulolu nii eluga Saue linnas
kui praeguse linnavalitsuse
tööga. Üldhinnang oli selgelt
ja valdavalt positiivne: tervelt

Linnapea Henn Põlluaas (vasakul) ja AS-i Santa Maria tegevjuht Rainer Tammet aastalõpu vastuvõtul. Santa Maria pälvis linna tänukirja kui ettevõte, mis on suurim tööandja Saue linna elanikele.
Foto: Sirje Piirsoo

97% küsitletutest kinnitas,
et Saue linn on suurepärane
koht elamiseks. Seda oli väga
meeldiv kuulda. Küsitlus viidi
läbi, et saada teada, milline on
meie inimeste suhtumine linna
ja linnajuhtimisse, milliseid
probleeme nähakse, mida peetakse oluliseks, millised on inimeste mõtted ja ettepanekud.
Selleks, et edaspidises töös
saaksime nendega arvestada
ja pilku tulevikus hoida. Saue
linna peamiseks väärtuseks
peeti vaikust, rahu ja meeldivat elukeskkonda. See on meie
kõigi ühine visioon.
Head sõbrad! Selleks et elu
edeneks ja saaksime ellu viia
soove ja eesmärke, on oluline
hoida ja arendada majanduskeskkonda. Omavalitsused ja
riik saavad areneda vaid siis,
kui on edukaid ja töökohti
pakkuvaid ettevõtteid ning toimekaid inimesi, kes on huvitatud elukeskkonna paremaks
muutmisest. Mul on väga hea
meel, et Sauele on tekkinud
uusi ettevõtteid ja töökohti
ning töötute arv on meil täna
mitmete aastate väikseim.
Vaid elatustaset tõstes saame
peatada riigi tühjaksjooksmise
oma rahvast.
Käesolev aasta oli emotsioonide rikas poliitika-aasta
ja eriline iga nelja aasta tagant
toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste tõttu. Rahvas
sai oma sõna öelda ja tahet näidata. Hea on tõdeda, et Sauel
võimul olnud koalitsioon sai
valimistel linnaelanike valdava
enamuse usalduse ja toetuse

ning me jätkame oma tööd ka
järgmisel neljal aastal. Tänan
isiklikult mulle antud suure
hulga häälte ja isikumandaadi
eest. Usaldus annab jõudu, aga
usaldust on ka raske kanda.
Luban, et teeme jätkuvalt kõik,
et elu Sauel vaid paremaks
saaks minna.
Soovin selleks jõudu nii
koalitsioonile, linnavolikogule,
linnavalitsusele, kõigile asutustele, erinevatele MTÜ-dele
ja kõigile meie linna inimestele, kelle positiivne panus
linnaelu ja erinevate ürituste
korraldamisel on asendamatu.
Annab ju igaüks oma panuse
linna tuleviku heaks nii, kuidas ta seda oskab ja suudab.
Vaid ühtselt saame luua kindlustunde tulevikku.
Selle aasta jooksul toimunud väga paljude toredate
ja meeldejäävate kultuuri- ja
spordisündmuste seast tooksin eraldi välja Saue linna 20.
juubeli tähistamise ja juubeliraamatu „Linnas on ilu“ ilmumise. Kakskümmend aastat
pole teab kui pikk aeg, kuid
selle ajaga on ära tehtud palju
ja ka Saue linn on palju muutunud. Raamat annab kõigest
sellest ja eelnevatest aegadest
väga meeleoluka ning samas
asjaliku ülevaate.
Märkimisväärne oli linna
sünnipäev veel sellegi poolest,
et kirjutasime alla sõpruslepingule Montemarciano linnaga Itaaliast, kellega oleme
aastate jooksul saavutanud
suurepärase kontakti.
Meie sõpruslinn Rootsis

- Sollentuna, tegi meile sünnipäeva puhul väga erilise ja
austava kingituse. Ühele olulisemale tänavale Sollentuna
keskuses pandi nimeks Saue.
Äkki peaksime mõtlema sellele, et ka Sauel oleks meie
sõpruslinnade nimelised kohad
– Sollentuna, Inčukalnsi,
Montemarciano ja Quincy-sousSénarti tänavad, platsid või
purskkaev. Näiteks kunagi
tulevikus tekkivas linnakeskuses, mille visioon on koostöös
linnarahvaga loomisel.
See, et meil nii Eestis kui
välismaal palju häid sõpru on,
näitab, et väikesest rahvast on
saanud väike maailmarahvas.
Säilitagem, kus iganes võimalik, eesti meelt ja eesti keelt
ning ennekõike teadmist, et
meil eestlastel on oma riik ja
ühine vastutus, et katus peaks
vastu vihmadele ja tormidele
nii headel kui halbadel aegadel.Üheskoos suudame seda.
Armsad koosviibijad! Praegu
on advendiaeg, aasta pimedaim
aeg. On jäänud vähem kui kaks
nädalat jõuludeni, mil päike
taas uuele ringile pöörab. Toob
uue valguse ning uue teguderohke ja toimeka aasta.
Me oleme kogunenud täna
siia, et tunda rõõmu koosolemisest ja ühistest hetkedest,
mis kindlasti jätkuvad ka järgmisel aastal. Tänan teid möödunud aasta eest ja soovin
teile kõigile jaksu ja jõudu,
jätkuvat koostöötahet ja kõikide heade soovide täitumist.
Häid saabuvaid jõulupühi ja
rõõmsat aastavahetust!

Alates 6. jaanuarist 2014
muutuvad liinide 191 ja 191A
sõiduplaanid.
Muudatuse põhjuseks on märgatav reisijate arvu vähenemine
käesoleva aasta juulist, selle tingis
raudtee remonttööde lõppemine ja
uute rongide tulek tihedama graafikuga. Lisaks suurendab raudteefirma aasta algusest rongide
väljumisi kõikidel päevadel umbes
35% võrra mõlemal suunal.
Sellest tulenevalt hakkavad liinid 191 ja 191A käigus
olema ainult tööpäevadel ning
senise nelja bussi asemel hakkab päevas sõitma kolm bussi.
Samuti tõuseb 30 päeva
kaardi hind, mis alates 6. jaanuarist 2014 hakkab olema 30
eurot ja sooduskaart 20 eurot.
Kõik varem ostetud kaardid kehtivad kuni nende tähtaja lõpuni.
Uue sõiduplaaniga saab
tutvuda kodulehel www.hansabuss.ee. Peatustes toimub info
vahetus 4.-5. jaanuaril.
Rahulikku jõuluaega!
Väljumised Balti jaamast
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 9.50,
10.20, 11.40, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30
Väljumised Sauelt
6.30, 7.00, 7.30, 8,20, 8.50,
9.20, 10.10, 10.40, 11.10,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
20.30
2013. aasta lõpu riiklikel
pühadel teenindab AS Hansabuss liini Saue-Tallinn pühapäevase graafiku alusel.
Tuletame meelde, et 191 bussiliinil maksab Saue linnasisene sõit
40 eurosenti. Kiipkaardi omanikel palume kindlasti bussijuhti
teavitada, kui olete otsustanud
sõita vaid Saue linna piires. Käitudes nii, hoiad linnaraha kokku!

Tähelepanu,
koduste laste pered!
15. detsembril toimus Saue Kontserdisaalis Saue linna koduste
laste jõulupidu. Peole olid kutsutud 2012. aastal või varem sündinud eelkoolieas lapsed, kes ei käi
lasteaias või lastehoius.
Kui mõni pere ei saanud
peol osaleda, siis jõulupaki
saab kätte Saue Linnavalitsusest kabinetist 107 kuni 20.
jaanuarini 2014.
Info telefonil 6790196 või
e-posti aadressil anneli@saue.ee.
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Jõulurõõmust
Marek Roots
EELK Keila Miikaeli koguduse
õpetaja
Eesti luterlikus kirikus kõlab
jõuluõhtu jumalateenistuse
lõpus traditsiooniliselt laul,
mille esimene salm algab
sõnadega: „Oh sa õnnistav,
oh sa rõõmustav püha, kallis
jõuluaeg!“ Mil määral see laul
kajastab tänapäeva inimese
tegelikku jõulutunnet, ei oska
öelda. Meie esivanemate jaoks
kulgesid jõulud enam-vähem
kindlas raamistuses: omavahel põimusid kiriku õpetus
Jeesuse Kristuse sünnist ning
rahvausundilised arusaamad ja
kombed. Agraarühiskonnas said
advendiks kõik suuremad tööd
tehtud, mistõttu pühaderahul oli
konkreetne tähendus - võimalus
hinge tõmmata. Meie päevil tõuseb elutempo kohati just aasta
lõpul taluvuse piirini ja jõulurahu leidmisest võib kujuneda
tõsine pingutus. Selle taustal
saavad vanad laulureadki uue
sisu: jõuluaeg on tõesti „kallis“,
aasta kõige kulukam aeg…
Ja ometi tahaks ka rahmeldav inimene korragi tunda
ehedat, siirast rõõmu, kasvõi
jõulurõõmu. 1935. aastal ilmus
keeleteadlase Johannes Aaviku
tõlkes Rottenburgi piiskop Paul
Wilhelm von Keppleri tunnus-

tatud teos „Rohkem rõõmu“.
Raamatus leidub peatükk, mille
pealkiri on üsna pretensioonikas: „Liig palju lõbusid ja liig
vähe rõõmu“. Piiskop Keppler
väidab end elavat ajal, mil üha
kasvavate lõbustuste hulk mitte
ei suurenda, vaid kahandab
võimalusi rõõmuks. Ta kirjutab: „Suur osa lõbusust ja selle
maailma lusti on täiskasvanute
juures ainult selleks, et mõneks
tunniks unustada seda, mida
nad muidu ei võiks taluda ja
mis teistel tundidel neid täidab
kurbusega, sageli otse meeleheitega. /…/ Sel põhjusel on ka
alkohol esialgu võitmatu võim,
mitte et ta oleks naudinguvahendiks ja et nauding oleks
paljudele elu eesmärgiks, vaid
palju enam veel sellepärast, et
ta on „murede murdja“, unustusjõgi moodsale maailmale.
/…/ Kui Nietzsche kunagi on
kirjutanud ühe õige sõna, siis
see on järgmine: „Prassingute
emaks ei ole rõõm, vaid rõõmutus!“
Jah, Keppleri arutlus näib
meile ehk liiga moraalijüngerlik, kuid samas tuleb nentida
ka selle aktuaalsust. Iga terasema pilguga inimene teab, et
tänaseks on meelelahutuste
valik võrreldes 20. sajandi
algusega tormiliselt kasvanud.
Kõikvõimalike vahendite abil

pakutakse üha teravamaid
elamusi ja erutavamaid kogemusi - ekstreemsustest on saanud elustiil. Samas kuuleme
ikka ja jälle psühholoogide ja
psühhiaatrite sedastusi sellest,
kuidas ühiskonda ähvardavad
kasvav depressiivsus, võõrandumine loomulikest inimsuhetest virtuaalmaailma kasuks,
enesehävituslik käitumine jne.
Keppleri järeldus on igatahes
mõtlemapanev: väline lõbusus
ei pruugi alati olla eheda rõõmu
tundemärk, vaid osutab mõnikord hoopis selle puudumisele.
Kristlikes jõululauludes
kajastuv rõõm on inspireeritud
ingli kuulutusest karjastele:
„Ärge kartke! Sest vaata, ma
kuulutan teile suurt rõõmu,
mis saab osaks kogu rahvale,
et teile on täna sündinud
Taaveti linnas Päästja, kes on
Issand Kristus.“ Evangeeliumis kuulutatud rõõm toetub
niisiis millelegi, mis põhjustab
rõõmu: inimkonnale sündis
päästja Jeesus Kristus. Tõelisel
rõõmul peab olema ka tõeline
põhjus. Ja vastupidi: seal, kus
puudub tõeline põhjus rõõmuks, leiavad rõõmuotsingud
väljundi pinnapealses meelelahutuses ja odavas lõbukultuuris. Inimest sügavuti puudutav rõõm on alati enam, kui
lihtsalt mõne üksikvajaduse

Naksitrallide jõulupidu oli rahvuslik
Saue Sõna
Kaks viimast nädalat enne
jõulupühi möödusid lasteaias
Midrimaa pidude tähe all. Igal
õhtul lausa kaks, sest rühmi on
palju ja igaüks neist oli jõuluvanale esitamiseks toreda kava
ette valmistanud.
Naksitrallide rühma jõulupidu oli tänavu vahvalt rahvuslik - see on Midrimaal ammune
traditsioon, et iga rühm kord
rahvuslikus stiilis peo korraldab - koos vanade mängude
ja tantsudega ning lugudega
sellest, mida vanad eestlased
pühade ajal lauale panid või
millega nad kuuske ehtisid, kui
ostukeskuste kaubaküllusest ei
osanud keegi veel unistadagi.
Ei puudunud peolt jõulusokk
ega kaikavedu, lõppeks saabus
kauaoodatud jõuluvanagi, kott
„telliseid“ täis, nagu ta lastele
esialgu puru silma ajas. Õhtu edenedes osutusid „tellised“ piduliste
rõõmuks siiski kommipakkideks.
Kava õpetasid lastele selgeks
õpetajad Merit Israel ja Kati Kaljurand ning õpetaja abi Anne
Niinepuu ja muusikaõpetaja Reet
Jürgens. Foto: Sirje Piirsoo

rahuldamisel tekkiv tunne. 20.
sajandi ühe silmapaistvama
teoloogi Paul Tillichi sõnul
sünnib tõeline rõõm loodu ja
Looja, inimese ja Jumala taaskohtumisest. Inimesele tähendab see oma tegeliku mina
ülesleidmist. Tillich kirjutab:
„Ainult selle teostamine, mis
me tegelikult oleme, võib valmistada meile rõõmu. Rõõm
pole midagi muud, kui meie
tõelise olemise teostumisest
teadlikuks saamine. /…/ Ainult
tõelikkus pakub rõõmu. Piibel
kõneleb nõnda sageli rõõmust,
kuna ta on realistlikum kõigist
raamatuist. „Tundke rõõmu!“
tähendab tungida läbi selle,
mis näib olevat tõelik, selleni,
mis on tõelik.“
Kristlikus usus kuulub rõõmu
juurde ka lootus. Rõõmustada
Jumalast tähendab rõõmustada
ühtaegu nii sellest, mida oleme
juba kogenud ja mõistnud, kui
ka sellest, mis seisab alles ees.
Piiblis väljendab apostel Johannes seda tulevikulootust: „Armsad, me oleme nüüd Jumala
lapsed, ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme.
Me teame, et kui tema (Jeesus
Kristus) saab avalikuks, siis me
oleme tema sarnased, sest siis
me näeme teda nii, nagu ta on.
Igaüks, kellel on selline lootus
tema peale, puhastab ennast,

just nagu tema on puhas.“
Tõepoolest, lootus aitab teha
valikuid, muuhulgas valida
rõõmu. Rõõmu kui valiku üle
mõtiskleb oma raamatus „Siin ja
nüüd“ katoliku preester ja hingehoidja Henri Nouwen: „Rõõm
ei ole sündmus, mis meile ühtäkki sülle langeb. Meil tuleb
rõõm valida, ja valida igal päeval
uuesti. See valik rajaneb teadmisel, et me kuulume Jumalale ja
oleme leidnud turvapaiga Jumalas, ja miski, ka surm mitte, ei
saa meilt Jumalat riisuda. /…/
Kaks inimest võivad üle elada
ühesuguse õnnetuse. Ühele on
see masenduse, teisele tänulikkuse allikas. Välised tingimused
on ühesugused, suhtumine aga
täiesti erinev. On inimesi, kes
vananedes järjest enam kibestuvad. Teiste vananemist saadab
rõõmusära. Kibestunute elu
pole rõõmsatega võrreldes vältimatult raskem olnud. Taustal
on valikute erinevus - sisemiste
valikute, südame valikute. On
oluline teada, et igal meie eluhetkel on võimalus valida rõõm.“
Olgu tänavused jõulud meile
sellised nagu öeldakse vanas
laulusalmis: õnnistavad, rõõmustavad, pühad ja kallid. Kallid mitte kulutuste, vaid väärtuse
tõttu. Juhtigu elutee - olgu see
käänuline või sirge - meid tõelise
rõõmu allikani!

Linnaelu
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 4. detsembri istungi päevakorras
oli 14 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas kasutusloa gümnaasiumihoone juurdeehituste III osa kolmanda ja
neljanda korruse ruumidele.
◊ Kinnitas Kütise tn 7 korteri
rekonstrueerimise projekteerimistingimused.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kahele
perele kokku summas 260
eurot.
◊ Eraldas sporditegevuse
toetust Saue linna noorte
treeningkulude katteks
perioodi 1. september kuni
31. detsember 2013 eest
järgmiselt: Keila Korvpallikoolile 1120 eurot (28

Saue linna noort), Keila
Swimklubile 1040 eurot
(26 noort), kergejõustikuklubile Tipp 2760 eurot
(69 noort), Saue Tenniseklubile 920 eurot (23
noort), Saue Spordiklubile
600 eurot (15 noort).
◊ Eraldas mittetulundusliku
tegevuse toetust järgmiselt: MTÜ-le Saue Folk
518 eurot halduskulude
katteks ja naisrühmale rahvariidepluuside ostmiseks;
Saue Spordiklubile 418
eurot noorsportlase 2013.
aasta võistlus- ja treeningkulude ning klubi halduskulude katteks; spordiklubile Sagittarius 508 eurot
halduskulude katteks ja
treenerikoolitusel osalemiseks; Saue Tenniseklubile
328 eurot halduskulude
katteks ja treenerikoolitu-

sel osalemiseks; spordiklubile TC2000 250 eurot
sportlase osalemiskulude
katteks treening- ja võistluslaagris Miamis; Keila
Korvpallikoolile 128 eurot
halduskulude katteks; spordiklubile Saue Tammed
128 eurot halduskulude
katteks; Saue Jalgpalliklubile 228 eurot halduskulude ja klubi 15. sünnipäeva korralduskulude
katteks; Saue Taekwondoklubile 700 eurot Soome
ja Läti võistlustel osalemise
transpordikulude katteks;
MTÜ-le Sinimustvalge
Saue 500 eurot aastavahetuse tantsuõhtu korralduskulude katteks.
◊ Otsustas lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
◊ Suunas volikogu määruse

Volikogu kinnitas komisjonide koosseisud
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 6. detsembri
istungil olnud päevakorrapunktidest pooled puudutasid volikogu
komisjonide koosseisude kinnitamist. Salajasel hääletusel
osutusid revisjonikomisjoni liikmeteks valituks Virko Raagmets,
Meelis Telliskivi, Valdis Toomast
ja Vello Toomik. Komisjoni esimees on Erki Kuld.
Volikogu võttis 10 poolthäälega vastu Saue linna 2013.
aasta III lisaeelarve, koondas
alates 5. märtsist 2014 linnavalitsuse ameti- ja töökohtade
koosseisust abilinnapea ametikoha, nõustus Saue Linnavalitsuse poolt lihthankemenetluse
„Saue linnale audiitorteenuse
ostmine 2013-2016 aastate
auditeerimiseks“ korraldamisega ning otsustas võtta tasuta
Saue linna omandisse transpordimaa Paju tänav T1 ja määras
tänava avalikuks kasutamiseks.
Esimesel lugemisel olid
volikogu määrused „Represseeritute, represseeritutega
võrdsustatud isikute maamaksust vabastamine ja üksikutele
vanuritele ning raske ja sügava
puudega isikutele maamaksusoodustuste kehtestamine“ ja
„Puude raieloa andmise kord“
ning teisel „Saue linna 2014
aasta eelarve“.

Volikogu komisjonid
Revisjonikomisjon
Esimees: Erki Kuld
Liikmed: Virko Raagmets,
Meelis Telliskivi, Valdis
Toomast, Vello Toomik

Eelarve ja majanduskomisjon
Esimees: Valdis Toomast
Liikmed: Jaan Kalbus, Mati
Riimaa, Ilme Alandi, Henn
Vaher, Gunnar Lambing,
Harry Pajundi, Siiri Käpa

Planeerimis-, ehitus-,
keskkonna- ja
arengukomisjon
Esimees: Meelis Telliskivi
Liikmed: Olev Luhtein, Ants
Torim, Siiri Käpa, Lembit
Vares, Priit Tähtsalu, Viktor
Talsi, Tiit Isop, Jaan Moks,
Valdis Toomast, Mati Riimaa,
Tõnu Kumari, Tanel Oberg,
Kaimo Käärmann-Liive, Harry
Pajundi

Kultuuri- ja
hariduskomisjon
Esimees: Maie Särak
Liikmed: Elle Viljaste, Maria
Paasik, Monika Liiv, Madis
Milling, Andrus Oruste, Elviira

Alamaa, Greta Silber-Käärik,
Signe Laar, Sirje Luberg

Sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon
Esimees: Matti Nappus
Liikmed: Kaimo KäärmanLiive, Helle Rätsep, Kaire
Sildnik, Erki Kuld, Heiki
Lumilaid, Katrin Charles,
Monika Liiv, Janne Põlluaas,
Ero Liivik

Noorsootöökomisjon
Esimees: Monika Liiv
Liikmed: Saskia Rink, Karl
Kuusiku, Virko Raagmets,
Kristi Kruus, Viljar Tõnutare,
Evelin Povel-Puusepp,
Tanel Oberg, Maria Liiv, Jüri
Pavlov, Silvia Kinger, Mart
Jõesaar

Spordikomisjon
Esimees: Virko Raagmets
Liikmed: Signe Laar, Valdis
Toomast, Valdo Pilve, Terje
Toomingas, Roomet Pikkor,
Ülo Vatsk, Vello Krohn, Aado
Liblikman, Riho Johanson,
Madis Pluum

Lumetõrje-töödest Saue linnas
Saue Linnavalitsus
Teatame, et lume- ja libedusetõrjetöid Saue linnas teostab OÜ Saumer. Kui tekib

probleeme teede ja tänavate
lume- ja libedusetõrjega
palume helistada nende

kontakttelefonil 5059509 või
edastada info e-posti aadressil
saumer@hot.ee.

„Saue linna avaliku korra
eeskiri“ eelnõu volikokku
kehtestamiseks.
◊ Tunnistas lihthankel „Patrullteenuse osutamine
Saue linnas 2014. aastal”
edukaks AS-i G4S Eesti
pakkumuse.
◊ Lubas detsembris Ridva tn
parklas ja Pärnasalu põik
11 platsil müüa Risti vallas
Koidu kinnistul kasvatatud
kuuski.
◊ Kinnitas konkursi „Aasta
tegu“ komisjoni koosseisus abilinnapea Jüri
Tümanok, kultuuri, hariduse ja spordivaldkonna
peaspetsialist Margit Ots,
avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna
peaspetsialist Sirje Piirsoo, linnaarhitekt Urmas
Elmik ja Evelin-Povel
Puusepp.

Saue Linnavalitsuse 11.
detsembri päevakorras oli
seitse küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas lihthanke „Saue linnale audiitorteenuse ostmine
2013-2016 aastate auditeerimiseks” hankedokumendi.
◊ Tunnistas konkursi „Aasta
tegu 2013“ võitjaks raamatu „Linnas on ilu“.
◊ Kinnitas vanemate poolt kaetava osa määraks Saue lasteaias Midrimaa 71 eurot kuus.
◊ Muutis Saue linna raamatupidamise ja finantsarvestuse sise-eeskirja.
◊ Kinnitas alaeelarvete
detailse jaotuse.
◊ Kinnitas Saue Gümnaasiumi lasketiiru põrandakatte vahetuse osas
parimaks HR Restauraator
pakkumuse.

Jäätmeveost vabastatud
jäätmevaldajal on kohustus
esitada kirjalik kinnitus
Saue Linnavalitsus
Jäätmeseaduse § 69 lg 5
kohaselt tuleb korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunud
jäätmevaldajal esitada igaaastaselt hiljemalt järgmise
aasta 20. jaanuariks Saue
Linnavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või
kinnistut ei ole kasutatud.
Palume kõigil jäätmevaldajatel, kes on Saue Linnavalitsuse korraldusega loetud
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja ei ole nimetatud kinnistul aasta kestel
elatud või kinnistut ei ole
kasutatud, esitada Saue Linnavalitsusele hiljemalt 20.
jaanuariks 2014 sellekohane
kirjalik kinnitus.
Kirjalikus kinnituses
palume märkida:

◊ korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja nimi;
◊ korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud
aadress;
◊ tegelik elukoha aadress;
◊ telefon, e- post (e-posti olemasolul);
◊ kinnituse tekst: käesolevaga
kinnitan, et Saue Linnavalitsuse poolt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks
loetud perioodi kestel ei ole
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud kinnisasjal 2013. aasta kestel
elatud ega seda kasutatud;
◊ allkiri ja kuupäev.
Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunud jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud
tähtajaks kinnitust, loetakse
alates 21. jaanuarist 2014
korraldatud jäätmeveoga
automaatselt liitunuks.

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
võisaue@saue.ee.
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Targalt läbi Eesti
Kristi Kruus
Saue Noortekeskuse juhataja
Üks pikk teekond on lõpule
jõudnud. Teekond, mille läbimisse panustas ühtekokku üle
60 inimese, nii noori kui veidi
vanemaid.
2012. aasta detsembris püstitasime ühise suure
eesmärgi - läbida üheskoos
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 370 kilomeetri
pikkune matkarada. Jagasime
raja kaheksasse etappi, millest
kaks läbisime juba eelmisel
aastal ja kuus sellel.
Kõige lühem matk oli 10
kilomeetrit, sellest võtsid osa
ka üsna pisikesed lapsed, kelle
jaoks oli see elu esimene pikem
kõndimine. Kõige pikem etapp
oli kokku 160 kilomeetrit, mida
väntasime kokku kolm päeva,
tagumikud armu palumas.
Mida see meile andis? Eelkõige ühise elamuse, üleelamise, koos hakkama saamise.
Alati ei olnud lihtne. Mõtled küll, et mis see kõndimine
siis ära ei ole, aga kui 20
kilomeetri järel jalad ikka all
süldid on, siis mõtled uuesti.
Iga etapi lõpus oli neid, kes
kirusid nii jumalat, matkajuhti
kui iseennast - no oli mul vaja siia
ronida. Kui aga järgmine etapp
välja kuulutati, olime kõik jälle
kohal: nendes matkades oli see
„miski”, mis alati tagasi kiskus.
Siinkohal tunnustan kolme
neiut, kes läbisid kogu pika
matkaraja algusest lõpuni,
kelle tagumikud ei tundunudki valutavat ning kes ei
murdunud ka raskete kottidega
rataste all. Palju õnne teile,
Laura Tammiste, Raili Sõrmus
ja Milena Gamzina!
Matkamise eesmärk ei ole

Tümanokalt ja Eesti Matkaliidu
presidendilt Tõnu Pihelgaselt.
Eripreemia, oma pühendusega raamatu kinkis alpinist
Jaan Künnap meie noortejuhile
Monika Liivile, kes läbi aasta
meisterdas ühtekokku 150 erinevat savist medalit, mille iga
matkaetapi lõpul osalejatele
kaela riputasime.

Osalejate arvamisi

Teekonnal läbi Eesti tuli ette igasuguseid kohtumisi. Sel korral ei olnud õnneks paksu metsa ja vastu ei tulnud
karusid, seljas mesitarusid, piibutobid suus

Seljakotid selga, koju jäägu sumadan ... Fotod: Saue Noortekeskus

matkamine, kõndimine, väntamine või sport iseenesest. Selle
eesmärk on tuua kokku erinevad inimesed, anda võimalus
end proovile panna, õppida
uusi teadmisi ja kogeda uusi
elamusi. See on looduses ole-

mine, ise lõkkel toidu valmistamine, eluks oluliste oskuste
õppimine. See on üksteise
toetamine, murede kuulamine
ja rõõmude ning eduelamuste
jagamine. See on meie ühine
tee, pingutus ühise eesmärgi

Maavalitsus
tunnustas noorsootöö
valdkonna tegijaid
Saue Sõna
Harju Maavalitsus tunnustas
tänuüritusel sel aastal Harju
maakonnas enim silmapaistnud
noorsootöötajat ning koolitajat,
aasta tegu ja koostööd noorsootöö valdkonnas. Aasta koostöö
tiitli pälvis Saue ja Keila linnavalitsuse ning Saku, Rae,
Kernu, Nissi, Kose ja Keila
vallavalitsuse koostöö noorsootöö valdkonnas, mille algataja
oli Saue linna noortekogu, IV

Viljar Tõnutare: „Selle projekti käigus õppisin kindlasti organiseerimist, läbirääkimist, vastutust. Oleks
pidanud veelgi rohkem ja
sügavalt süvenema teekonna planeerimisse ning
matka käigus pingsamalt
jälgima kaarti ja planeeritud teekonna järgimist.
Hästi läks see, et matkade
käigus pidas varustus vastu,
toitlustusega sujus kõik
suurepäraselt ning osalejad
olid aktiivsed ja rõõmsameelsed.“
Karl Kuusiku: „Õppisin
tegutsema meeskonnas,
rühmatööd, teistega arvestama. Matka korraldamisel
tuli tutvuda saja olukorraga.
Logistiline töö, transpordi
korraldus – buss, rong.
Matkal käsitlesime eelnevalt õpitud teooriat ja matka
jaoks vajalikku varustust.“

noorsootöötajate kutsevõistluse
korraldamine ja läbiviimine.
Noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk
on esile tõsta noorsootöösse
panustanud ning valdkonda
edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi,
millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

nimel, eneseületamine …
16. detsembril toimus noortekeskuses matkaprojekti „Targalt läbi Eesti” lõpupidu, kus
kõik osalejad said „Matkaja
Passi” ning tugeva käepigistuse Saue abilinnapealt Jüri

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab
autori seisukohti ja Euroopa
Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni
kasutamise eest.

Kultuur
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Contra: Õnne valem võikski olla,
et 1+1 ei võrdu 2
Jaana Külim

Saue Gümnaasiumis käis 3. detsembril esinemas luuletaja Contra, kodanikunimega Margus Konnula, kellest kiirgav positiivsus
ja ausus suutis ka kõige kriitilisema publiku hulgast kaasa elama panna. Luuletaja isegi tunnistas, et tundis pärast esinemist
oma ihukarvadega, kuidas tema jutt ja luule kohale jõudsid.
Külastus tuletas teile kindlasti
meelde ka oma kooliaega.
Missugune on teie eredaim
mälestus seoses kooliga?
Kui ma hakkan selle peale
mõtlema, tulevad järjest
meelde ainult pisikesed pättused, võitlused etteantud
normidega. Olin punk, jah,
ma arvan, et olin punk, hingelt. Vahel proovisin ka endale
ägedat pungivälimust teha,
aga see läks minu jaoks pungi
põhimõtetega vastuollu, sest
enda välimust ägedaks teha oli
liiga suur vaev, mis piiras sisemist vabadust. Tegin endale ka
kukeharja kord pähe, aga kui
see longu vajus, siis ta nii ka
jäi. Ilmselt oli mul üsna ajuvaba soeng, sest külgede pealt
oli paljaks aetud.
Aga ometigi õnnestus mul
saavutada see, et mind ei lastud 1992 Antsla kooli vabariigi
aastapäeva aktusele. Oli ju
tähtis hetk: vabariigi aastapäeva tähistati minu eluajal
esimest korda vabas Eestis.
Aga mul oli koolipintsak kriidiga täis kirjutatud ja ka juuksepahmakas hästi turris. Istusin siis fuajees ja muidugi olin
vihane, et minu soovi vabariiki
laheda välimusega tunnustada
ei peetud mitte millekski.
Aga küllap ma olin sisimas
ikka õnnelik. Kui minu välimust oleks rahulikult võetud,
valmistanuks see mulle arvatavasti pettumust. Nagu sel
puhul, kui meil hakati dressidega koolis käimisega võitlema, aga päris konkreetselt
koolivormi nõuda ka ei tahetud. Siis otsustati koolivorm
sõnastada ja järgmisest päevast pidi panema selga „tagasihoidliku tööriietuse, mis
võimaldab kanda kaelasidet“.
Kõik minu klassivennad
otsustasid selle peale panna
kaelasideme ehk pioneerikaelaräti, mis tegelikult oli juba
ajaloo prügikasti visatud. Küll
aga mitte päris prügikasti: need
olid meil siis veel alles. Aga
mina leidsin kodust oma isa
metsamehe tööriided, täitsa
puhtad, kasutamata, metsamajandi M-täht veel rinnatasku
peal uhkeldamas. Ja lips oli
täitsa kenasti näha. Direktor,

kes hommikul isiklikult ukse
peal kontrollis, naeris mu
lahenduse peale lõbustatult ja
ma isegi jäin korraks ootama, ei
ole ometi võimalik, et mul lubataksegi nii lihtsalt edasi minna.
Teistel poistel ei lubatud enne
siseneda, kui nad on pioneerikaelaräti ära võtnud.

Kas ja kui suur roll oli õpetajatel teie elukutse valikul?
Kui võtta luuletamist kui elukutset, siis suurim roll oli ilmselt matemaatikaõpetajatel,
kes tahtsid minust kui väga
heast matemaatikust oma au ja
uhkust teha, millega tekitasid
minus tõrjuva hoiaku, mis viis
selleni, et mul enam ei lubatud
matemaatikatunnist osa võtta,
kuna viisin ka teiste moraali
alla. Olen mõelnud, et võisin
luuletama hakata just seepärast, et otsisin matemaatikale
piisavalt vastandlikku tegevust.
Aga ega matemaatikaarmastus ei ole mind päriselt maha
jätnud, enda raamatupidamist
teen hea meelega ja ka luuletustesse trügib matemaatikatermineid ja arvutusi.

Mis on teie arvates kolm asja
elus, mida ei ole kunagi liiga
palju?
Vabadust, puhast õhku, arusaamist.
Vabaduse all mõtlen väga
olulises osas ka sisemist vabadust, mõttevabadust. Kui oled
iseendas vaba, on ka teistel
raske sinu vabadust segada.
Arusaamise all mõtlen nii maailma asjadest arusaamist kui
ka inimeste omavahelist arusaamist. Huvide põrkumine on
alati, aga see peaks toimuma
võimalikult elastselt.

Tutvudes teie loomingu ja
avalike esinemistega, torkab kohe silma teie positiivsus ja jaatav ellusuhtumine.
Mis on teie jaoks õnne
valem?
Õnne valem võikski olla, et
1+1 ei võrdu 2. Kui suudad
sellega leppida, peakski kõik
korras olema.

Mis või kes on teie põhiline
inspiratsiooniallikas?

Contra koos õpilasesinduse presidentidega Jaana Külimi (vasakul) ja Eva Martina Põderiga (paremal).
Foto: gümnaasium

Kui põhilist välja tuua, siis
selleks on eesti keel. Ilusast,
huvitavast ja võimalusterohkest keelest saavad luuletused
tihti alguse. Aga muidu ikka
tavalised asjad, nagu toredad
naised, loodus ja elu mõte.

Viimasel ajal on palju räägitud eesti keele mandumisest ja hääbumisest. Kas
teie arvates on eesti keele
saatus ohus? Miks?
Ütlen sama nii võru kui eesti
keele kohta. Saatus ei ole ohus,
aga igaks juhuks peab hoidmisega
tegelema, sest kui ta juba ohus
on, võib hilja olla. Inimesi, kelle
jaoks on keele säilimine oluline,
leidub praegu piisavalt. Keelel
lubatakse uueneda, asjade arenguga kaasas käia, ka see takistab
keelel väljasuremist. Võõrlaenudega on nii, et neid on kogu aeg
tulnud ja tuleb edaspidigi ja nad
sulanduvad nii, et varsti ei pane
tähelegi. Näiteks mobla on ju
väga suupärane.

Abituriendid valmistuvad
juba praegu eesti keele
eksamiks. Soovitage mõnda

kirjanikku või raamatut,
keda või mida iga abiturient
peaks enne kirjandi kirjutamist läbi lugema?
Ma ei tea, milliseid raamatuid
just eksamil vaja võib minna. Mu
enda suur lemmik viimasest ajast
on Ivan Gontšarovi „Oblomov“.
No pani tõsiselt mõtlema. Ühest
küljest oli lodeva elu mahategemine, aga teisest küljest jäi ikka
vahepeal tunne, et rahulikul
olesklemisel on õigustus ja ...
palju mõtteid tekkis. Eesti asja
koha pealt võiks Andrus Kivirähki
„Rehepapp“ ja „Mees, kes teadis ussisõnu“ olulised olla. Leo
Kunnase „Kustumatu valguse
maailm / Sõdurjumala teener“
on üks väga mehine, mõtlemapanev ja põnev teos, eriti kui
võib aimata, et kõik jutustatu on
kirjanikuga ka toimunud. Mare
Sabolotny „Peaaegu inimene“
on väga hea noortekas, valus ja
realistlik.
Paljusid asju ma ikka ei ole
lugenud ka. Muide, ise tahan
varsti luubi alla võtta Juhan
Liivi: tunnen, et kooli ajal alahindasin teda, ta oli ikka omas
ajas üsna punk.

Mis on luuletajaks olemise
pahupool?
Pead tihti paljastama ennast
rohkem kui see mugav on.

Millega sisustate kõige
meelsamini oma vaba aega?
Jooksen, vaatan jalgpalli, ka
raamatute lugemise võib vist
vaba aja alla liigitada. Pingelise vaimse töö kõrvalt võib ka
lambapidamist, näiteks laudast
sõnnikuviskamist puhkuseks ja
vabaks ajaks nimetada, aga kui
on liiga palju, siis tundub tööna.

Öeldakse, et inimene õpib
kogu elu. Mis on see oskus,
mis te kindlasti veel oma elu
jooksul tahksite õppida?
Praegu otsustasin läti keelt
õppida. Pean võimalikuks ka
raamatupidamises ennast
täiendada, kuigi mulle tundub,
et raamatupidajaid on liiga palju
juba või vähemalt piisavalt.

Eestlased on tuntud kui paganad.
Kas teil on oma usk? Mis see on?
Ma ei saa öelda, et ma maausku
olen, aga usun loodusesse ja
saatusesse.
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Saue lapsed saatsid taas Afganistani jõulupakke
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi aulas võis
22. novembril näha liikumas
lapilistes vormiriietustes mehi
ja kooli õue peal seisis mitu
suurt sõjaväemasinat. „Mis
lahti?“ võis nii mõnigi mööduja
mõttes küsida.
Lahti ei olnud midagi hullu,
vaid kaitseväe esindajad olid
tulnud järgi Saue laste meisterdatud kingipakkidele.
Juba kolmandat aastat järjest
on Saue Gümnaasiumi õpilased
saatnud pakke Afganistanis teenivatele Eesti sõduritele ning

nagu eelnevatel aastatel nii ka
sel korral valmistasid pakke 2.a,
5.a ja 4.b klassi õpilased.
Lapsed joonistasid ja meisterdasid sõduritele mõeldes
ning lisasid pakki piparkooke
või jõulukomme.
Pärast pakkide üleandmist
oli lastel võimalus tutvuda
kaitseväe tehnika, vormiriietuse, relvade ja sõjaväeautodega. Poisid olid loomulikult
vaimustuses!
Jääb vaid üle loota, et
samamoodi vaimustavad meie
kingipakid Afganistanis viibivaid sõdureid.

Pärast pakkide üleandmist oli lastel võimalus tutvuda kaitseväe tehnikaga. Foto: gümnaasium

Matemaatikanädal
gümnaasiumi algklassides

Geograafia teemapäevad
on saanud traditsiooniks
Ulvi Urgard

Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi
klassiõpetaja
Novembrikuu lõpus toimus
Saue Gümnaasiumis reaal- ja
loodusainete nädal ning algklassideski möödus see huvitavate tegemiste saatel.
Iga päeva alustasime nuputamisülesannetega, toimus
peastarvutamise võistlus,
lahendasime sudokusid, kasutasime ära kooli uusi IT-võimalusi ja võistlesime Smart
tahvli tähelepanumängus.
Kolmandatel klassidel oli ka
matemaatika olümpiaad.
Nädala lõpuks selgusid iga
ala tublimad, keda tunnustasime aktusel kiituskirja ja
maiustusega. Uute nuputamisteni uuel kooliaastal.

Tublisid oli palju
Esimesed klassid
Liis-Marleen Linn, Tessa Iljas,
Hendrik Kookmaa, Simon
Tihvan, Tiit-Villem Toomingas,
Leela Mia Auväärt, Timo Toomits, Kaspar Kenno Kink, Aleksander Ader, Marten Ojapõld,
Crislyn Laks, Thor Härm, Hugo
Pepe Uustalu, Tristan Paas,
Laura Liisa Sillar, Max Velsberg,
Mirtel Kõluvere, German Tambrikas, Arabella Reisberg, Jasper
Toots, Romet Morell, Marleen
Kask, Laura-Liis Saluri, Martin
Riimaa, Kermo Rea, Hendrik
Rohtoja, Ott-Kaarel Kümnik,
Carl Ciaran Eesoja, Agnes Ots
ja Kenneth Leonard
Teised klassid
Nataly Karu, Berit Laar, Mirjam Pormeister, Edeli Hain,

Emma Laul, Aleks Andrejev,
Eliise Marie Junkur, Eliise
Bachmann, Marili Pender,
Liisa Veske, Kaisa-Maria Oll,
Tuule Mari Kuningas, Sten
Siidirätsep ja Mai-Britt Oja
Kolmandad klassid
Marii-Anett Soots, Eva-Maria
Oberg, Andra Ojapõld, Grete
Soon, Mia Johanna Paas,
Helene Vainumets, Kaspar
Aadli, Gregor Prints, Eliise
Kiisler, Helena Raivo, Sandra
Sillaots ja Jan Rasmus Rohtla
Neljandad klassid
Birgit Veldi, Liis Pormeister,
Karola Uusmaa, Robert Janno,
Evi Tamme, Martin Aava, Merilin
Maiorov, Kaisa Petuhhov, Markus
Rätsep ja Ats Marek Tender

Saue Gümnaasiumis toimus
selle õppeaasta esimene geograafia teemapäev Harjumaa
8. klassi õpilastele. Osales 29
kolmeliikmelist võistkonda.
Harjumaa haridus- ja
kultuuritalituse eestvedamisel korraldatakse geograafia
õppekava toetavat teadusüritust maakonna koolides juba
kuuendat aastat. Teemapäevadel lähtutakse põhikoolilõpetaja pädevusnõudest
väärtustada keskkonda ja
jätkusuutlikku eluviisi.
Eelmise õppeaasta viimase geograafia teemapäeva
võõrustaja oli Ruila põhikool,
kus mereimetajate ekspert
Mart Jüssi rääkis huvitavalt
Läänemere hüljestest.
Tänavu alustasime meie
metsades kasvavatest taimedest.

Bioloogiaõpetaja Uku Praks
kõneles teemal: „Parasvöötme
metsade floora” ja näitas enda
tehtud fotosid.
Pärast kohvipausi oli kuuldud loengu põhjal väike viktoriin. Pingelises konkurentsis
osutuks võitjaks Kuusalu
Keskkooli 8.a klassi võistkond.
Saue Gümnaasiumist osales
kaks võistkonda. 8.a klassist
Merily Palmissaar, Merilis
Roasto ja Sandra Metsa ning
8.c klassist Erik Hallikma, Erik
Orastu ja Joosep Nahkor saavutasid neljanda koha.
“Oli tore päev! Külaliste
tulek tekitas elevust ja muutis tavapärase koolielu põnevamaks,“ võtsid keskkonnateadlikkuse suurendamise
eesmärgil läbi viidud teemapäeva kokku õpilasürituse
korraldajad, allakirjutanu
Ulvi Urgard ja Malle Liiv.

Jaanuarikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
RK Teeninduse OÜ
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 eurot
◊ 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.
Toiduraha jaanuaris
◊ 1. -9. klass 7,40 eurot
◊ 10.-12. klass 23 eurot
Tublimad matemaatikatundjad 1.a klassist. Foto: gümnaasium

Toiduraha palume tasuda

3. jaanuariks 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
659 6068 või e-posti aadressile ulle.jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast
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.
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On, mille osas sõpruslinnaga Rootsis koostööd teha
Jüri Tümanok
Abilinnapea
Sõpruslinn Sollentuna Rootsis
on meile vaata et kõige olulisem
partner sõpruslinnade seas, kellega koos areneda ja vastastikku
end täiustada. Külastades Sollentunat 28. ja 29. novembril
uurisin nende tegemisi ja mõtteid ning siinkohal toon teieni
mõned ivad kuuldust.
Esmalt uurisin Sollentuna
linnaarhitektilt Jan Enforsilt,
mis on tema meelest kõige olulisem, millega ta arvestaks üht
uut kaasaegset linnakeskust
planeerides. Jan looks linna
keskusesse eelkõige kohtumi-

sepaiku erinevate huvidega ja
vanuses inimestele: kohvikud,
pargid, kultuurimaja, kino,
kaubanduskeskus, raamatukogu, vabaaja keskus jne.
Keskus peab olema mitmefunktsionaalne, selline, et
hetkekski ei ole linna inimestest tühi, v.a öösel. Keskuse
planeerimisel tuleb pigem
arvestada noorte inimeste
soovidega, sest kus on noored, sinna sünnib lapsi ehk on
tulevikku, ja sinna tulevad ka
nende vanemad.
Üks kohtumiskoht Sollentunas on Edsvik. See on mõisakompleks peamaja, tallide
ja pargiga ning asub lahesopi

ääres. Mõisakompleksi arendamisel on võetud suunaks,
et Edsvik peab saama üheks
kõige enam külastatavaks
kohaks Sollentunas.
Sellel aastal oli mõisas,
kunstigaleriis ja pargis igal
nädalal üle seitsme erineva
sündmuse - kalender on Sollentunas tihedam kui Sauel.
Neile pakkuks huvi teha
koostööd meie suure poistekooriga ja rütmimuusikafestivaliga Visioon.
Sollentuna noortekeskus
Satelliten asub keskuses samas
hoones koos spordisaaliga.
Kõik, kes lähevad sportima,
lähevad noortekeskusest läbi -

see on asutusele hea reklaam.
Sealses noortekeskuses
toimub põhimõtteliselt samalaadne tegevus kui Sauelgi.
Põhiline erinevus meie ja
Sollentuna noortekeskuste
vahel on, et Rootsis on noortekeskused jagatud vanuse
järgi kaheks. Ühed on kuni
16-aastastele noortele - selliseid on Sollentunas 10 - ning
teised on 16-aastastele ja
vanematele - neid on Sollentunas üks.
Satelliten on just üle
16-aastastele noortele mõeldud ja teine oluline erinevus
selles on, et noortel on võimalik keskusest oma projektile

või äriideele rahalist tuge või
stardiraha taotleda. Ja noored
on kaasatud nii raha jagamise
kui keskuse juhtimise juurde.
Ka Sollentunas on panustatud rohkelt kaunite kunstide
huviharidusse - nagu tants,
laul, muusika, maalimine ja
keraamika - ning sporti.
Teadushuviharidus aga
ei ole laste valikute hulgas.
Selles osas leidsime Sollentunaga kiiresti ühise arusaamise, et selleks, et meil oleks
piisavalt insenere ja teadlasi,
peaks panustama ka teadushuviharidusse. Tõdesin,
et meil on palju üksteiselt
õppida ja koostöös areneda.

Sportvibu klassis saavutasid Saue noored
väga häid tulemusi
Jaanus Gross
Vibuklubi Sagittarius treener

Päkapiku töötoas meisterdasid huvilised kaarte ja jõuluehteid.
Foto: Sirje Luberg

Jõululaadal oli käsitööd,
raamatuid, tarbe- ja
toidukaupu
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja
Nii nagu juba traditsiooniks saanud, toimus ka sellel aastal 7.
detsembril Saue koolimajas jõululaat, kus olid müügil raamatud,
käsitöö-, tarbe- ja toidukaubad.
Omavalmistatud käsitööd ja
küpsetisi olid tulnud müüma ka
Saue Haridusselts Vitalis, Saue
Kodu-uurimise Seltsing ning
päevakeskuse käsitööringid.

Saue Gümnaasiumi õpilaste
demonstreeritud uuel 3D printeril oli rohkesti uudistajaid.
Päkapiku töötoas meisterdasid huvilised kaarte ja jõuluehteid. Traditsioonilise heategevusloterii korraldasid Saue Naisselts
ja LC Saue. Loteriist saadud tulu
on otsustatud annetada abivajavale perele Saue linnas.
Kogu päeva mängis laadal
mõnusaid lugusid Jüri Mänd
kandlel.

Saue vibuklubi Sagittarius
laskjatele jätkus aasta viimasel
tiitlivõistlusel, Eesti sisekarikal,
rohkelt esikohti. Sisekarikale
pääseb eelvõistluste tulemusena vaid kaheksa noort igast
vanuseklassist, seega võistlesid
kõige tublimad.
2013. aastal peeti sisekarikas Järvamaal Koigi kooli
võimlas. Sportvibu klassis
saavutasid Saue noored väga
häid tulemusi. Alustaks kõige
noorematest.
Poistest võitis tubli edumaaga teiste ees Karl Oskar
Paju, kolmanda koha karika
tõi ära Kert Turvas. Tüdrukute
teise koha karikas läks Liisi
Tammarile ja kolmanda koha
lasi välja Anette Arulepp.
Noorte neiude klassis võitis
väga võimsalt ja heast klassist tulemusega Annabel Olgo.

15-17-aastaste noormeeste
vanuseklassis saavutasime
kaksikvõidu. Karikad vastavalt
- Villem Ruusile I koht ja Mike
Grossile II koht.
Juunioride võidukarika lisas
oma kollektsiooni meie edukaim
laskja Pearu Jakob Ojamäe. Pearu
võidu taustal tahaks meenutada
noorte MM-i 17. kohta Hiinas
Wuxis selle aasta oktoobris. Pearu
Jakob Ojamäe võistluskäike on
toetanud ka Saue Linnavalitsus.
Lisaks kõigele eelnevale autasustati Pearut sisekarikal eraldi
aukirjaga, kui 2013. aasta edukaimat meesjuuniori ja meesteklassi sportvibu laskjat.
Lisaks sportvibu arvestusele saime paar tubli tulemust
ka vaistuvibus. Rao Zvorovski
kuulus noormeeste arvestuses
II koht ja noorte poiste hulgas
tuli Ardo Teesalu III kohale.
Neljandaid ja viiendaid kohti
oli mitmeid, seega oli tublisid noori vibulaskjaid klubi

Vibuklubi Sagittarius noored edukad vibulaskjad: Foto: Maris Krünvald

esindamas rohkesti. Järgmistel võistlustel võib olla nende
tähetund.
Vibulaskmises pannakse
võistlustel endas proovile pingetaluvus ja jõuvastupidavus.
Pideva võistluskogemuse hankimise läbi arendame neid ja
mitmeid teisigi võimeid, mida
saame edukalt kasutada ka
edaspidises elus.
Uute noorte jõuline pealekasv on hea märk klubi järjepidevusest. Teeme kõvasti tööd
edasiste võitude saavutamise
ja noorte arendamise nimel.
Juba veebruaris 2014
toome Eesti vibulaskjad kokku
Saue linna. Saue Gümnaasiumi võimlas toimub 2014.
aasta esimene vibulaskmise
tiitlivõistlus - Eesti sisemeistrivõistlused. Kahe päeva jooksul käib eeldatavasti võistlemas erinevates vibuklassides
ja vanusegruppides kokku
150 osalejat.
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Soome 2013. aasta meistrivõistlused dancehallis
võitis Saue tüdruk
Saue Sõna
Soomes sai novembri lõpus uue
dancehalli kuninganna, parima
dancehalli rühma ja Skandinaavia dancehalli kuninga.
Kuningannaks pärjati Hanna
Marie Põlluaas (20) Sauelt.
Kes ei tea, siis dancehall
on tantsu- ja muusikastiil, mis
sai alguse Jamaicalt hilistel
70-ndatel. Nimi dancehall
tuleneb tantsusaalidest, kus
stiil ilmavalgust nägi. Tegemist
on sotsiaalse, nn tänavatantsustiiliga, mida iseloomustavad
tugeva rõhuga energilised tantsuliigutused. Tantsitakse peamiselt kindlaid tantsusamme, aga
samas areneb tantsustiil pidevalt, sest tantsijad mõtlevad üha
uusi tantse ja samme juurde.
Dancehalli muusika ja tants
käivad lahutamatult kokku. On
väga oluline kuulata ja saada
aru laulusõnadest, sest läbi
laulu juhendatakse tantsijaid,
mida ja kuidas tantsida. Või
toimub asi teistpidi. Tantsijad
tulevad välja uute tantsudega,
millele artistid seejärel muusika
loovad. Tihti on kindlatel lugudel kindlad tantsusammud.
Et olla hea dancehalli
tantsija, tuleb tunda tantsu
ajalugu, vanu põhisamme ja
-lugusid ning kõige uuemaid
tantse ja muusikat.
Dancehall on väga soopõhine tantsustiil. Meestel ja
naistel on erinev roll ning erinevad tantsud, millel on isegi
erinev muusika. Samas on
naistel lubatud meeste tantse
tantsida, kuid meestel naiste

tantse mitte. Seega liigitub
dancehall pigem unisex- ning
naistetantsudeks, mille nimetus on Dancehall Queen Style Dancehalli Kuningannade stiil.
Hanna Marie on Saue tüdruk, kes on tänaseks elanud
juba aasta Soomes Helsingis
ja tantsu harjutanud. Ta alustas
tantsimist hip-hopiga JJ-Streeti
tantsukoolis 2005. aastal Keilas, tegutses seal ka hip-hopi
treenerina, kuid nüüd on kaks
viimast aastat ennast täielikult
dancehallile pühendanud.
2013. aasta alguses käis ta
koos Soome Bubblin’ Moves
tantsukooli grupiga Jamaical,
et tutvuda dancehalli kultuuriga selle sünnikohas ja võtta
õppeklasse Jamaica parimatelt tantsijatelt. Hanna sõnul
võlub see stiil teda enim, ta
leiab selle olevat parima viisi
eneseväljendamiseks ning ta
armastab jäägitult selle vibe’i
ja mitmekesisust.
Pidev ja sihikindel harjutamine tõi sellel aastal Hanna
Mariele võidu esmalt Dancehall Champion võistlusel juunikuus Helsingis ja seejärel
Soome ametliku Dancehall
Queeni tiitli novembris Turus
toimunud viiendatel Soome
meistrivõistlustel. Võistlusel oli viis pingelist vooru ja
rahvusvaheline žürii. Hanna
Marie saavutas esimese koha
kaheksa väga tugeva konkurendi seas. Samas toimus
ka Soome parima dancehalli
tantsugrupi tiitlivõistlus, mille
võitis Bubblin’ Crew ja Skandinaavia ametliku Dancehall

Kingi valimine, kelleks sai
Kristoffer Rootsist.
Dancehall Queeni, Kingi ja
Crewsi tiitliga pärjatud võitjad
esindavad Soomet ja Skandinaaviat tulevastel Euroopa
meistrivõistlustel 2014. aastal. Dancehalli maailmameistrivõistlused toimuvad igal
aastal Jamaical Kingstonis.
Hanna Mariel on kindel soov
osaleda ka neil võistlustel.
Meie siin kodulinnas hoiame
talle igatahes pöialt.
Oma artistinime Hanna Braveheart on ta auga välja teeninud. Braveheartiks (vaprakeseks) hakati teda kutsuma
pärast esimese tšempionitiitli
võitmist Helsingis. Nüüd
lisandus sellele ka Dancehall
Queeni, DHQ-tiitel, mille saavad ainult tantsijannad, kes
on ametliku meistrivõistluse
võitnud. Igal maal on omad
meistrivõistlused, lisaks on
Skandinaavia, Euroopa ja
muud rahvusvahelised võistlused. Meestantsijatele korraldatakse samuti võistlusi, nemad
võistlevad DHK-tiitli eest, mis
tähendab Dancehall Kingi
(Dancehalli Kuningas). Meistrivõistlusi, kus valitakse uued
kuningannad ja kuningad,
korraldatakse igal aastal, kuid
eelnevatele võitjatele jääb väljateenitud tiitel terveks eluks.
Tavapärane dancehalli tantsuvõistlus ei sarnane ülejäänud
tänavatantsuvõistlustega, kus
tantsijad vastakuti teineteisest
mõõtu võtavad, vaid tantsijad
esinevad publiku ees ükshaaval või tantsurühmade kaupa

Hanna Marie Põlluaas saavutas Dancehall Queeni tiitli kaheksa väga
tugeva konkurendi seas. Foto: erakogu

ning kohtunikud annavad neile
punkte. Kui kohtunikke pole,
otsustab rahvas enda lemmiku
poolt hõisates. Hindamiskriteeriumiteks on täpne ajastus
ja muusikas püsimine, oskus
improviseerida ja näidata, et
saad aru, mida laulus sinult
oodatakse, voolavus liigutustes, loovus tantsusammude
kokkuseadmisel, tehnika ja
koreograafia valdamine. Ka
kostüüm ja esinejate välimus
on olulised.
Tulevikus plaanib Hanna
Marie jätkata nii õppimist, õpetamist kui võistlemist. Ta loodab reisida ja jagada oma kirge
ning muidugi esindada Soomet
ametliku Dancehall Queenina

erinevatel ringreisidel, võistlustel ja tantsuüritustel.
Lähedased soome sõbrad
imetlevad sügavalt Hanna
Marie vaprust asuda elama
Helsingisse, et pühenduda
tantsimisele ja töötada end
tantsijana üles, osalemist
kõikidel võistlustel ning seda,
kuidas ta oma iseseisva elu
alustamisega Soomes hakkama on saanud. Ka meil on
põhjust olla uhked, et üks
Saue tüdruk on oma sihikindlusega nii kaugele jõudnud.
Loodame, et Hanna Marie
tuleb peagi Eestisse tagasi
õpetama dancehalli samme
ja saladusi meie tantsuhuvilistele noortele.

Lionsid hääletasid rahuplakatite konkursi võitjaks Grete Mari Piiriste töö

Osa LC Saue rahuplakatite konkursile esitatud töödest. Foto: LC Saue

Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
2013/2014

LC Saue iga-aastane aastapäevapidu charter night leidis aset
9. novembril Saue mõisas.

Peole olid oodatud kõik lõviklubi liikmed leedidega. Lisaks
neile võõrustas tuledesäras
Saue mõis ka klubi külalisi
Soome sõprusklubist Kannelkmäkist ja naaberklubidest.
Külalisi tervitas LC Saue
president Meelis Telliskivi
koos leedi Kairiga. Kõne lõpus
tutvustas ta lühidalt LC Saue
lionsaasta plaane. Eelmine
president Jaan Kalbus rääkis
klubi tegevustest möödunud
aastal. Tervituskõnedega esinesid ka külalised.
Pidu jätkus Saue Muusikakooli noorte muusikute esinemisega. Suur tänu neile ja juhendajatele, eeskätt Elviira Alamaale.
Mõisa ühes saalis olid
hindamiseks välja pandud
järjekordsed võistlustööd rahuplakatid Saue õpilastelt,

millele sai hindeid anda iga
peokülaline. Ja üllatus-üllatus,
salajase hääletuse tulemusena
selgus, et võidutöö autor oli
taas noor kunstnik Grete Mari
Piiriste, kelle eelmise aasta
võidutöö oli rahvusvahelise
lionsklubide organisatsiooni
eelmise aasta maailmakonkursi finaalis. Grete Mari kahe
plakati põhjal võib väita, et ta
oskab teha sisukaid töid.
Hindeid said kõik tööd ja
seega oli konkurss esikohale
väga tihe. LC Saue tänab Saue
Gümnaasiumi, juhendajaid ja
kõiki noori, kes konkursile oma
töid esitasid. Koguge juba häid
ideid järgmise aasta konkursiks.
Iga-aastane jõululaat, mida
organiseerib Saue Huvikeskus
ja mida toetas ka LC Saue, toimus sellel aastal 7. detsembril

ja õnnestus igati. Müügil oli
originaalsed meened, käsitsi
valmistatud maiustused ja
kaunistused, temaatilised
kaardid ja kirjatööd. Paljud
nendest asjakestest jõuavad
ka kingikottidesse ja toovad
rõõmu paljudele.
Kuigi ilmaennustused lubavad lumeta pühi, ei vähenda
see meie õnnetunnet lähenevate
jõulude ja eelseisva uue aasta
puhul. LC Saue soovib teile kõigile, kallid Saue elanikud, häid
jõule ja rahu südamesse!
LC Saue kuulub maailma
ühe suurema ja tõhusama
heategevusorganisatsiooni,
Rahvusvahelise Lions Klubide
Organisatsiooni Eesti Piirkonna D 120 koosseisu. Klubil
on käesoleval, 2013.-2014.
lionsaastal 21liiget.

Vanem generatsioon
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Aastalõpureis Rakverre
Elina Mägi
Seltskond reisihuvilisi kogunes
4. detsembril juba tuttavasse
kaubakeskuse parklasse, et
alustada selle aasta viimast
Saue Päevakeskuse korraldatud reisi - sel korral Rakverre.
Meid tervitas bussijuht Toomas oma äsja Poolast toodud
bussis. Ilmateade oli vastukäiv:
eelmisel nädalal lubati ilusat
ilma, viimane prognoos lubas
aga kõike muud. Kogenud reisiselle see muidugi ei heidutanud.
Enne reisi sihtpunkti põikasime maanteelt kõrvale, et
heita pilk Aaspere mõisale.
Kahjuks seisab see 16. sajandist pärit kaunis mõis juba
aastaid tühjana. Isegi ei teata,
kes selle praegune omanik on.
Seega piirdusime ainult bussiaknast nähtuga ja kuulasime
giid Jaani juttu mõisa ajaloost
ning endistest omanikest.
Veel mõnikümmend kilomeetrit sõita ja olimegi Rakveres, linnas, mis leidis esmamainimist Läti kroonikas juba
1226. aastal, kus praegu elab
veidi üle 15 tuhande inimese,
kellest 88% on eestlased.
Esimesena külastasime Kolmainu kirikut, kus võttis meid
vastu õpetaja Tauno Toompuu,
kes rääkis kiriku saamise loost.
Kiriku alguseks loetakse aastat
1400, see hävis Põhjasõja ajal
ning ehitati taas üles. Praegu
on koguduses liikmeid 300

Päevakeskuse reisseltskond jälgib Rakvere linnuse hoovil püssirohu põlemist. Foto: Tiina Univer

ringis, pühapäeviti käib koos
30-40 inimest.
Meil lubati kirikutorni
ronida ja mõningaid vapramad
seda võimalust ka kasutasid.
Igal päeval kell 12 kostab
kellatornist Arvo Pärdi loodud
kellamäng. „Virumaa Teatajast“ võis lugeda, et maestro
on algatanud korjanduse kiriku
fassaadi remondiks.
Kirikust väljudes sattusime
lumelörtsi kätte, õnneks polnud kaugele minna. Istusime
bussi ja sõitsime veidi maad,
et külastada linnakodaniku
majamuuseumi. Maja on pärit
1783. aastast ning selle on

loonud erinevad meistritest
omanikud. Aastast 1983 on
majas muuseum.
Hoones oli küllaga äratundmisrõõmu vanaemade pitslinade, 1930-ndate tigumööbli,
Singeri masina ja kõikvõimalike majapidamisriistade näol.
Maja uhkus on Arvo Pärdi
esimene klaver, Tartus valmistatud Oscar Heine, mille helilooja muuseumile kinkis. Klaver on täiesti töökorras, meil
lubati sellel mängida. Leiduski
kaks julget, Tiina ja Joosep,
kes suutsid ajaloolisest pillist helid välja võluda. Väga
kodune ja armas muuseum.

Oli tunne, nagu elataks seal
praegugi, tubades oli palju
elavaid lilli ja pliit oli köetud.
Sõitsime ajaloolist Pikka
tänavat pidi, kahel pool stiilsed linnakodanike elamud,
paljud neist kaunilt korda tehtud, aga oli ka neid, mis alles
ootavad värskendamist.
Järgmisena üritasime Tõusu
tänavat pidi linnusele läheneda, aga äsjasadanud lumi oli
tänava nii libedaks muutnud, et
see mõte tuli katki jätta ja linnusele teisest küljest läheneda.
See tähendas väga kõrget treppidest ronimist üles Vallimäele,
mille kõrguseks loetakse 90

Benita eakate kodus on
nüüd 70 lisakohta
Benita Kodu AS
Benita eakate kodus saab
nüüd muretut vanaduspõlve
veeta senisest poole rohkem
eakaid. Varasema 70 asemel
ootab elanikke 140 kohta üheja kahekohalistes tubades ning
apartementides. Koos kohtade
arvu suurendamisega korrigeeris Benita eakate kodu ka hinnakirja ja ühtlustas eri hinnaga
paketid, aga säilitas pakutava
teenuse kõrgetasemelise kvaliteedi.
Uue hinnakirja järgi maksab
üks kuu eakate kodus alates
720 eurost inimese kohta (24
eurot ööpäevas) senise 1050
euro asemel. Hinnas sisaldub majutus kahekohalises
toas, soe hommiku-, lõuna- ja
õhtusöök ning personali abi
igapäevatoimingutes ja päeva
sisustamisel.
Koduselt hubane ja tänapäevaselt mugav elukeskkond
ning looduskaunis ümbrus

teevad Benitast suurepärase
valiku eakale inimesele, kes
vajab elukorralduses tuge ja
turvatunnet. Tallinna-lähedane hea ligipääsetavusega
asukoht on mugav ka perele
ja lähedastele sagedasteks
külaskäikudeks ning ühiseks
ajaveetmiseks.
Lisainfo Benita eakate kodu
võimaluste ja hindade kohta
asub aadressil http://www.
benita.ee/eakatekodu/.
Benita on moodsa sisustuse
ja kõrgetasemelise teenindusega mitmekülgne majutus- ja
tervishoiuteenuste keskus.
Benitas tegutseb eakate kodu,
taastusravi- ja rehabilitatsioonikeskus, hooldushaigla ja
Eesti ainus invahotell. Benita
asub Tallinnast 25 kilomeetri
kaugusel Keila vallas Valkse
külas kauni männimetsa keskel. Benita ning Pärnus asuv
Wasa hotell ja taastusravikeskus kuuluvad MMG Ravikeskused OÜ alla.

meetrit merepinnast. Trepiastmed ja käsipuud olid libedad
ja lumised, aga üles me saime.
Linnuse soojas fuajees tervitas meid sealne giid, energiline, kõlava häälega väike piiga.
Temalt kuulsime palju linnuse
ajaloost, saime katsuda erinevaid mõõku, nägime püssirohu
valmistamist ja võisime maitsta
salpeetrit, mis on üks püssirohu komponente. Hiljem jälgisime linnuse õuel püssirohu
põlemist. Linnuse tuur päädis
„põrgu läbimisega“. Õnnelikult
põrgust pääsenutena lasksime
„taevatreppi“ mööda jälle alla
bussini.
Pärast sellist katsumust
sobis hästi rikkalik lõunasöök
külalistemajas, millele järgnes lühike jalutuskäik kesklinnas. Vaatasime Arvo Pärdile
pühendatud skulptuuri „Poiss
jalgrattaga“ ja väisasime mõnd
kauplust.
Ja oligi aeg suunduda Aqva
spaasse. Kaks tundi spaas möödusid kiirelt seitsmes erinevas
saunas, mitmetes basseinides.
Lihtsalt lesides 32-kraadises
soojas vees ja lastes end veejugadel masseerida.
Niimoodi hingelt ja ihult
puhastununa alustasime koduteed. Sadu oli lõppenud, taevas oli kohati selge ja tähine.
Kõik olid rahul kordaläinud
päevaga. Arvamuse võttis oma
kõnes kokku Armand kõiki reisi
korraldajaid tänades.

SÜNNIPÄEVALAPSED
DETSEMBRIS
MAGDALENA SÖÖDRE
HERMINE SCHÖN
ALINA LAURBERG	
ALEKSANDER OLESK
BENITA-ELMERISE
PÄRN
LAINE TAALBERG	
MEEDI ZOOVA
VALVE LINDEBERG	
HEINO NUUT
MILVI ALEV
ARNOLD MÄGI
LAINE RINNE
LY VIKERPUU	
ROLAND VILLOKO	
UNO-ALEKSANDER
LIIK
ELLEN SIIR
GALINA KOVALEVA

Looduskaunis ümbruses on hea muretut vanaduspõlve veeta.
Foto: Benita Kodu AS

Palju-palju õnne!
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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.
V i i m e TA S U TA ä r a t e i e
VANARAUA (vannid, pliidid,
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pesumasinad, radiaatorid,
jne). TASUTA demonteerime.
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Kanalisatsiooni ja vee liitumistrasside projekteerimine.
OÜ Diale, telefon 5079889,
diale@hot.ee.
Kinnisvara
Müüa garaaž Koondise tänaval, hind 3000 eurot. Helista
56957817.

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.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Telefon
5029075

Ostan
Ostan kooli geograafiaatlase
(välja antud 1945-1987),
praeguse põhikooli atlase ja
diaprojektori. Kiire! Telefon
56478135.
Pakun tööd
Otsin kogemustega lapsehoidjat 2-aastasele lapsele. Tööaeg 1 päev nädalas, neljapäeviti. Hoid toimub lapse kodus.
Kontakt: Sirli_k@hotmail.com
või telefonil 56462766.

Saue Päevakeskuse aastalõpu info
AVATUD JÕULUTEEMALINE
NÄITUS
◊ 24. detsembril kell 16
päevakeskuse ja Keila
kiriku ühine ettevõtmine,
jumalateenistus Keila kirikus. Täpsem info ja registreerimine päevakeskuses.
◊ 27. detsembril kell 14
seltsing Tammetõru jõulupidu Tammevana pubis.

Ringid aastal 2014
Tegevust jätkavad kõik ringid, täiendav informatsioon
päevakeskusest. Ringidesse
on oodatud uued liikmed,
eriti aga
◊ kolmapäeviti kell 10.00
toimuvasse saksa keele
ringi. Oodatud on kõik,
kes on saksa keelega elus
kokku puutunud ja omavad
pisut eelteadmisi.
◊ neljapäeviti kell 10.00 toi-

muvasse Qigongi, hiina tervisevõimlemisse, mis sobib
igale eale, harjutused tuginevad iidsele Hiina meditsiinile ning on kooskõlas
kaasaegse meditsiiniga.
Osalustasu 3 eurot kord.
Päevakesksus ootab endiselt uut soome keele ringi
juhendajat. Ringi juhendajalt
ootame head pealehakkamist
ja omalt poolt pakume rõõmsameelse seltskonna soome
keele huvilisi.

Talvised reisid aastal 2014
◊ 8. veebruaril väljasõit Viljandi teatrisse Ugala vaatama Tõnu Õnnepalu etendust „Sajand“. Väljumine
Sauelt kell 10.00, tagasi
Sauel 20.30. Reisi hind
23 eurot. Maksta saab
kuni 10. jaanuarini. Istekohad bussis maksmise

järjekorras. Päevakeskus
makstud raha ei tagasta.
◊ 28. veebruar kuni 2. märts
rahvatantsijate esinemisja kultuurireis „Petseri,
Pihkva, Mihhailovskoje“.
Petseri, Pihkva, Svjatogorsk, Mihhailovskoje,
Ostrov, Irboska, vastlapäeva pidustused ja rahvatantsijate esinemised.
Registreerumisega palume
kiirustada ja registreerunutel palume teatada oma
passi andmed viisa taotlemiseks! Reisi maksumus
ilma viisata 200 eurot.
Päevakeskus makstud
raha ei tagasta. Täpsem
info ja reisikava päevakeskuses.
◊ 29. mai kuni 4. juuni „Reis
Taani lossidesse“. Registreerimine on alanud,
täpne osalustasu on selgitamisel.

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, 22. detsember
kell 13, neljas advent
Saue kiriku 17. aastapäev. Teenistust juhatab Erki Kuld. Jõulukantaat „Ta tuli meie juurde”
Keila ja Saue ühendkoorilt.
Teisipäev, 24. detsember
kell 13, jõululaupäev
Teenistust juhatab Vahur Utno,
jutlustab EELK Keila Miikaeli
koguduse abiõpetaja Juha
Väliaho. Laulame kauneid jõululaule koos Saue kiriku ansambli
ja mari laulja Anna Mishinaga.
Kolmapäev, 25. detsember kell
13, jõulude esimese püha jumalateenistus armulauaga
Teenib EELK Keila Miikaeli
koguduse abiõpetaja Juha
Väliaho ja diakon Anu Väliaho.

Laulab Saue kiriku naisansambel ja mari laulja Anna Mishina.
Neljapäev, 26. detsember
kell 13, jõulude teine püha
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno. Järgneb koguduse
jõulupidu.
Pühapäev, 29. detsember kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel. Laulab Oleviste
kiriku segakoor Irma Vaiklo
juhatamisel.
Teisipäev, 31. detsember kell
17, vana-aasta õhtu
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.
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