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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Villu Valdmaa:
Hinnata nii palju häid lauljaid
oli tõesti väga raske
Sirje Piirsoo

K

onkursil „Saue Laululaps 2014“ oli tänavu
rekordarv osavõtjaid,
ühtekokku 100 lauluhuvilist last ja noort vanuses 3-18 eluaastat. Pikkade
traditsioonidega lauluvõistlus tähistas sel kevadel 20.
sünnipäeva.
Eelvoorus kuulas lauljaid
žürii koosseisus Heli Karu, Uku
Joller ja Villu Valdmaa, kes hindas iga vanuserühma poisse ja
tüdrukuid eraldi. Žürii tõi välja
konkursi kõrge taseme ja selle,
et laulmine ning laulda tahtmine on Saue laste ja noorte
seas populaarne.
Lõppkontserdile, 6. aprillil
pääses iga vanuserühma kolm
paremat poissi ja tüdrukut, lauljaid saatis Hain Hõlpuse bänd.
Lauluvõistlusel „Harjumaa
Laululaps“ esindab meie linna
igast vanuserühmast kaks lauljat, reeglina need, kes saavutasid esikoha. Sel aastal on
maakondlik konkurss 25.-26.
aprillil Anija vallas, hoidkem
omadele pöialt
Saue Huvikeskuse juhataja
ja laululapse korraldaja Sirje
Luberg tänab laulukonkursil
osalejaid, nende vanemaid ja
lauluõpetajaid. Suur tänu Saue
laululapse pikaaegsetele sponsoritele: LC Saue, AS Sami ja
Saue Naisselts. Kohtumiseni
järgmisel aastal!

Jätkub lk 8

Saue laululapsel osales tänavu rekordarv lauljaid, kokku 100. Pildil iga
vanuse parimad lõppkontserdil koos õpetajatega „Põdra maja“ laulmas

Kõlab „Seitsme tuule poole“ Markus Lehtsalu esituses. Fotod: Sirje Piirsoo

Žürii liige Villu Valdmaa:
„Minu emotsioonid laulukonkursist „Saue laululaps
2014“ on ainult positiivsed. Imponeeris väga suur
osavõtjate arv, mis näitab,
et laulmine ja laulda tahtmine Saue laste ning noorte
seas on väga populaarne.
See teeb suurt rõõmu. Hinnata nii palju häid lauljaid
oli tõesti väga raske. Tuli
ju välja noppida vaid need
üksikud, kes just sel hetkel
suutsid ennast nii vokaalselt
kui emotsionaalselt avada.
Olen täiesti kindel, et võibolla tunni, päeva või nädala
pärast oleks olnud žürii
otsus absoluutselt teistsugune, sest kõik laulsid väga
hästi! Palju õnne tänavustele võitjatele ja tuult tiibadesse kõigile laulukonkursist osavõtnutele!

Laululapsi hindasid Villu Valdmaa
(paremal) ja Uku Joller
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Saue automudelispordi võistlus- ja
treeningkeskus on avatud
Sirje Piirsoo
Automudelisportlaste ja -huviliste unistus on teoks saanud,
sest Saue treening- ja võistluskeskus on kõigile avatud kolmel päeval nädalas: kolmapäeval, laupäeval ja pühapäeval.
Tegu on onroad siserajaga,
mis on mõeldud kasutamiseks
elektrimootoriga raadio teel
juhitavatele automudelitele.
Rada asub sauelaste seas Zoovetvaru nimega tuntud hoone
teise korruse suures saalis,
aadress Pärnasalu 31. Sisse
pääseb hoovi poolt, uks on sildiga varustatud. Rada paikneb
hoone Tule tänavaga paralleelses tiivas, sissepääs hoovi pool
on kohakuti umbes ülekäigurajaga Tule tänaval.
Rajal mahub korraga sõitma
6-8 mudelit. Saali ühes otsas
asub juhtimispukk pilootidele,
millest raja kaugeim punkt
jääb 24 meetri kaugusele,
teises turvaala pealvaatajatele
ja lauad, kus mudeleid kohendada remontida.
Raja lahendus on selline,
mis sobib nii algajatele kui
edasijõudnutele: on erineva
kiirusega kurve, on sirget.
Keskus pakub noortele suure-

Saue automudelite onroad siserada on avatud. Fotod: Sirje Piirsoo

pärast võimalust aega kvaliteetselt sisustada ja vanematel koos
lastega ühte hobi harrastada.
Seda enam, et tihti on just
isadel ja poegadel probleemiks
õhtuse ühistegevuse leidmine.
Modellism annab selleks suurepärase võimaluse, olgu see
siis ringrajal või kodus töölaua
taga amordiõlisid vahetades ja
mudelit seadistades.
Saue võistluskeskusest saab
koht, kus treenida tulevasi
autosportlasi, kus on mõnus
aega veeta inimestel, kes on
tehnikaspordi fännid ja kus
saab Eesti meistrivõistlusi läbi
viia. Pidulik lindilõikamine leiab
keskuses aset aprilli lõpus.

Esimene masin rajal võttis nii
kiireid ringe, et selle kaadrisse
saamine oli tõsine tegu

Tüüp: onroad
Pinnakate: spetsiaalne vaip
Pikkus: umbes100 meetrit
Laius: vähemalt 2 meetrit
Mudelite skaala: rada on
disainitud 1:10 skaala
mudelitele, aga sõita võib ka
väiksemate mudelitega
Keskus on avatud: K kell
19.00-22.00 ning L ja P
kell 11.00-19.00.
Lisainfo: http://saue.hobi.ee
Automudelispordikeskus on koht, kuhu tulla koos perega

Ettevõtluspäev ületas osalejate ootusi
Sirje Piirsoo
Linnavalitsuse korraldatud
Saue linna ettevõtluspäev,
mis oli suunatud alustavatele
ettevõtetele ja noortele, tõi
27. märtsil gümnaasiumi saali
need, kes tahtsid enam teada
ettevõtlusest: kuidas alustada
ja mida silmas pidada.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultant Ervin
Truu rääkis sellest, mis on ettevõtlus, millist ettevõtlusvormi
valida, ja rõhutas, et ettevõtlusega alustamiseks on vajalik
koostada äriplaan.
Paldiski Ettevõtjate Liidu
juhatuse esimees Sven Ratassepp Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatorist andis ülevaate
inkubaatorist ja sellest, mida
asutus ettevõtjatele pakub. Ta
tutvustas OÜ Bolefloori edulugu. Firma toodab uut laadi
täispuidust põrandalaudu, mis
on 100 % looduslikud ning
jälgivad puidu enda struktuuri
ja kasvamiskuju, võimaldades
nii luua igale ruumile kordumatu põranda.
Saue ettevõtja, LED
360 OÜ omanik ja juhataja

Johannes Põlluaas, osaleja:
„Mina ja mu sõbrad, võimalik, et tulevased äripartnerid,
oleme väga rahul, et käisime
sellel üritusel. Kavas oli kolm
huvitavat ettekannet, individuaalkonsultatsioon ja töötuba. Ervin Truu rääkis ettevõtlusest üldisemalt. Sven Ratassepp Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatorist rääkis nende
tegevusest ideede elluviimisel
ja alustavate ettevõtete toetamisel. Hea näitena tõi ta
välja ettevõtte, mis tänaseks
teeb maailmas ainulaadseid
põrandalaudu neid mööda puu
reljeefi kokku sobitades. Nagu
paljude teiste globaalsete

firmade puhul, sai kõik alguse
heast mõttest. Viimasena esines Saue ettevõtja oma alustamislooga ja näpunäidetega
teistele, kel plaanis ettevõte
rajada. Läbiv omadus esinejatel oli konkreetsus. Küsimustele vastati selgelt ja asjalikult.
Seejärel oli töötuba äriplaani
koostamise, finantspoole lahtimõtestamise ja planeerimise
teemal. Saime muu seas teada,
kuidas firmas tuleks osakud
jagada ja et endale tasub alati
kõrgemat palka maksta, kasvõi
motivatsiooni pärast. Kokkuvõttes ületas üritus ootusi ja hea
söök pärast loenguid oli nagu
kirss tordi peal.“

Marko Eensalu rääkis enda
kaheaastasest ettevõtluskogemusest, sellega kaasnenud
raskustest ja rõõmudest. Marko
oli 10 aastat olnud palgatööl,
kui tegevus ammendus. Koos
äripartneritega alustas ta
palgatöö kõrvalt LED 360
OÜ-ga, mis müüb LED lampe
ja valgusteid. Et saada äri käivitamiseks stardikapitali, müüs
Marko maha olulist vara. Vaatamata sellele, et äri alustamine
on vajanud raha rohkem, kui

see on täna tagasi toonud, on
Marko õnnelik ja ei plaani palgatööle tagasi minna: see on
tema arvates raskemgi töö kui
oma ettevõtte käivitamine.
Järgnesid töötoad. Ühes
neist õpetas Harjumaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse konsultant Annika Maasalu koostama
ettevõtte alustamiseks vajalikku
finantsprognoosi. Teises andis
BDA Consulting konsultant
Elmo Puidet ärikonsultatsiooni
alustavale ettevõtjale.

Võimla ruumiakustika
parandustöödega on algust tehtud
Tõnu Urva
Abilinnapea
2001. aastal rajatud Saue
Gümnaasiumi spordisaalis
treenides võis tunnetada
palju tagasipeegelduvaid
hääli, mille kohta öeldakse,
et ruum kajab. See tähendab, et tekkiv järelkaja vältab
liiga kaua ning pikalt püsima
jäävad helid segunevad uute
pealetulevate helidega, mistõttu kõne muutub arusaamatuks ja järelkaja saalisviibijale
häirivaks ning võimalik, et
kuulmiselegi kahjulikuks.
Olukorra hindamiseks
ning lapsi, õpetajaid, treenereid ja teisi saalikasutajaid
segava teguri kaardistamiseks tellisime 2013. aasta
augustis võimla ruumiakustilise olukorra kontrollmõõtmised ning ka projekti olukorra
parandamiseks.
Uuring näitas järelkaja
neljakordset ületamist võimlas. Mõõtmise läbiviinud
firma Akukon OY hinnangul,
mis põhineb EVS 842:2003

„Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“, ei
ole selliste ruumiakustiliste
tingimustega spordisaalid
sobilikud koolitundide ja treeningute läbiviimiseks.
Kaardistatud olukorra
parendamiseks ja tööde läbiviimise teostamiseks viisime
läbi hanke, mis hõlmas võimla
seintele akustiliste plaatide
paigaldust. Hanke võitjaks
osutus Ehitus5eco OÜ.
Võimla ruumiakustika
parendustööde esimese etapi
planeerisime märtsikuisele
koolivaheajale, et võimalikult
ruttu parandada saalikasutajate treeningtingimusi.
Firma teostas esimese
etapi tööd vastavalt pakkumuses ja lähteülesandes näidatud mahtudele ning lõpetas
need õigeaegselt. Töid teostati vastavalt Insinööritoimisto
Akukon OY Eesti Filiaali koostatud projektile.
Võimla ruumiakustika
parenduse teine etapp näeb
ette lakke akustiliste plaatide
paigalduse.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 25.
märtsi istungi päevakorras
oli 18 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Kiviloo tn 31
üksikelamu laiendamise ja
renoveerimise ning Sooja
tn 1a maakaabelliini ja liitumiskilbi projekteerimistingimused.
◊ Nõustus Keila mnt, raudtee, Tule, Pärnasalu ja
Tammetõru tänavate vahelisel alal Kaitseliidu Keila
malevkonna sisekaitsekompaniide väljaõppe läbiviimisega 5. aprillist algusega
kell 12.00 kuni 6. aprillini
lõpuga kell 15.00. Õppusel

kasutatakse relvi ja laskemoona imiteerivaid vahendeid, matkitakse konflikti
vastastega. Õppused ei
kujuta ohtu osavõtjatele
ega elanikkonnale. Lõpplahingu koht piiratakse lintidega ning kõrvaliste isikute
sattumine lahingualale on
välistatud.
◊ Otsustas kompenseerida
põhikooliõpilase koolilõuna
hinnavahe ühele õpilasele.
◊ Väljastas ehitusloa AS-ile
Sami sõiduautode parkla
rajamiseks Tule tn 20.
◊ Suunas volikokku kinnitamiseks eelnõud „Saue
Linnavolikogu 19.09.2013
määruse „Saue linnavara
eeskiri“ nr 68 § 9 punkti 3
muutmine“ ja „Korraldatud

◊

◊

◊

◊

◊

jäätmeveo riigihanke läbiviimise delegeerimine linnavalitsusele“.
Väljastas kasutusloa Kadakamarja tänav 8 üksikelamu
elektrivarustusele.
Kehtestas Saue Päevakeskuse reisi „Virumaa kõrgemad tipud“ hinnaks 27
eurot inimese kohta. Reis
toimub 15. mail.
Nõustus Saue linnas töömaleva korraldamisega 9.-20.
juunil.
Nõustus Saue Noortekeskuse linnalaagri korraldamisega 1.-5. juulil ja kinnitas
osalustasuks 70 eurot lapse
kohta.
Nõustus Saue Noortekeskuse kunstilaagri korraldamisega 8.-15. juulil

Valimisjaoskonna moodustamine
Saue Linnavalitsuse 25. märtsi
2014 määrus nr 3
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse“ § 10 lõike 2,
„Riigikogu valimise seaduse“
§ 8 lõike 2, „Euroopa Parlamendi valimise seaduse“ § 7
lõike 2 alusel.

§ 1. Valimisjaoskonna moodustamine ja piirid
1. Moodustada Saue linna haldusterritooriumil Riigikogu,
kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroopa Parlamendi
valimiste korraldamiseks üks
alaline valimisjaoskond nr 1.

2. Valimisjaoskonna piirid
ühtivad Saue linna haldusterritooriumi piiridega.

§ 2. Hääletamise asukohad

Päevakeskuses Kütise tn 4,
Saue linn.

§ 4. Elukohajärgses valimisjaoskonnas hääletamine

1. Hääletamine valimiste
päeval toimub Saue Gümnaasiumis asukohaga Nurmesalu tn 9, Saue linn.
2. Eelhääletamine toimub
Saue Päevakeskuses asukohaga Kütise tn 4, Saue linn.

Määrata valimisjaoskond nr 1
valimisjaoskonnaks, kus saavad hääletada valijad, kelle
elukoha andmed Eesti rahvastikuregistris on Saue linna
täpsusega.

§ 3. Väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda hääletamine

1. S a u e L i n n a v a l i t s u s e
19.08.2002 määrus nr 6
„Valimisjaoskonna moodustamine“ tunnistatakse
kehtetuks.
2. Määrus jõustub 01.04.2014.

Hääletamine väljaspool elukohajärgset jaoskonda toimub
eelhääletamise ajal Saue

§ 5. Määruse rakendamine

◊

◊

◊

◊

Pivarootsis ja kinnitas osalustasuks 190 eurot lapse kohta.
Nõustus Saue Noortekeskuse loodus-loomelaagri
korraldamisega 20.-24.
oktoobril Pivarootsis ja
kinnitas osalustasuks 100
eurot lapse kohta.
Otsustas maksta koduse
mudilase toetust märtsis 2014 kokku summas
4322,5 eurot 66 lapsele.
Otsustas maksta igakuiselt
perioodilist sotsiaaltoetust
ühele perele ja ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust 20 abivajajale
kogusummas 844 eurot.
Eraldas reservfondist
34206 eurot koondamishüvitisteks ja kohtu kaudu
nõutud hüvitiste katteks.

◊ Vabastas Saue lasteaia
Midrimaa direktori Anne
Teetamme lasteaia direktori ametikohalt alates 31.
märtsist ning kinnitas alates
1. aprillist direktori kohusetäitjaks Andra Salutee kuni
direktori konkursitulemuste
kinnitamiseni ja uue direktori tööleasumiseni.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
linna Tule põik tänava ja
Kadakamarja tänava ühendamise projekteerimine
2014” edukaks OÜ Hobiseil pakkumuse.
◊ Määras Uusaru tn 7 ja Tule
tn 41b liitmisel moodustuva
katastriüksuse aadressiks
Uusaru tn 7 ning maakasutuse sihtotstarbeks tootmismaa 70% ja ärimaa 30%.

Saue linna IKT valdkonna
arengukava avalikustamine
ja avalik arutelu
Hea kaaslinlane!
21. märtsist kuni 11. aprillini on avalikustamisel Saue
linna IKT valdkonna arengukava aastateks 2014-2019.
Arvamused ja ettepanekud arengukava kohta on
oodatud e-posti aadressil
saue@saue.ee.
14. aprillil algusega kell 17

korraldab Saue Linnavalitsus
Saue linna IKT valdkonna
arengukava avaliku arutelu
linnavalitsuse kolmanda korruse saalis Tule tänav 7.
Saue linna IKT valdkonna
arengukava on loetav linna
koduleheküljel aadressiga
www.saue.ee: Linna juhtimine
/ Avalik teave / Arengukavad.

Seitsmes talgukevad
Tarmo Tüür
„Teeme Ära!“
talgupäeva eestvedaja
Juba seitsmendat korda tulevad eestimaalased mai esimesel laupäeval kokku – tänavu
3. mail -, et ühendada jõud
meile kõigile olulise heaks.
Tänapäeval, mil üha enam
saab valdavaks projektipõhisus, lühiajalisus ja ühekordsus, on hea meel näha, et üleeestiline talgupäev kosub ja
kasvab. Iga aastaga lisandub
uusi talgukohti ning laieneb
talgutööde ja talguliste ring.
Talgupisik ja eeskuju on
nakkavad. Talguid on peetud
ju kogu aeg, ent tuues need
kokku ühele kevadisele nädalavahetusele ja paigutades
suurele talgukaardile, saame
alles aimu ühises talgupäevas
peituvast väest. Nii on aastaid

„Teeme Ära!“ Harjumaal
Harjumaalased on kõigil talgukordadel olnud aktiivsed talgute
korraldajad ja talgulised. Tänaseks on maakonnas registreeritud 131 talgud, neid lisandub
mitte päevade vaid tundidega.
Talgute korraldamise eestvedajaid on linnadest ja küladest,
kortermajadest ja taludest. Talgutöödeks on planeeritud nii

heakorratöid kui ka muid põnevaid ettevõtmisi. Inspiratsiooni
ja innustust saab vaadates talgulehte www.teemeara.ee.
Kui talgute korraldamisega seoses tekib küsimusi või murekohti,
siis selleks on igas maakonnas
vabatahtlik kooridnaator. Harjumaal
Anneli Kana, telefon 5784 0367,
anneli.kana@gmail.com.

või juba aastakümneid ühise
toimetamise traditsiooni elavana hoidnud külad innustanud
teisi asumeid ja kogukondi.

ja kohta, kus omavahel kokku
saada, kodukandis sündivat
arutada ning tarvidusel käsi
külge panna. Nii on talgupäeva
järel ikka kuulda paikadest, kus
endi jaoks avastatud koostegemise võlu, toredad naabrid või
ideed järgmisteks ettevõtmisteks. Just selles peitubki talgupäeva maagia - talgutelt leiame
elu ja rõõmu, hea tunde koos
tegutsemisest!

Koostegemise võlu
Viimase 10-15 aastaga on suurlinnade lähedusse sündinud
lugematul hulgal uusasumeid,
kus naaber ei tunne naabrit.
Või kui ka tuntakse, siis ei ole
veel jõudnud tekkida tava, aega

Eestist healoomulise kulutulena juba sajasse riiki levinud
„Teeme ära!“ idee ja mõtteviis
on ju tegelikult üks hästi lihtne
ja loomulik asi. Eks selles edu
saladus vist peitubki. Pole
ju midagi loomulikumat, kui
ühiselt elukeskkonna heaks
panustada, kui harjumus märgata enda ümber asju, mis võiks
teisiti olla. Põhjusel või teisel on
inimesed sellest aga võõrdunud.
Või napib kättevõtmist ja usku,
et mina saangi midagi muuta.
Just see veendumus koos oskusega ümbritsevat probleemi
märgata ja lahendamiseks käed
külge panna ongi väärtus: talgud on märkamatult Eesti ekspordiartikliks kujunenud.

Sügav kummardus
Mäletame, et esimese „Teeme
Ära!“ algatuse - prügikoristuse talgute - puhul oli prob-

leemi märkaja ja „Teeme ära!“
lausuja Rainer Nõlvak koos
mõttekaaslastega. Mullusel talgupäeval oli meil üle Eesti aga
juba üle pooleteise tuhande
rainernõlvaku. Igaüks neist talgujuhtidest märkas, et lähedal
asuva lasteaia mänguväljak on
räämas, kultuurimälestis võsastunud või üksikul naabrimemmel talvepuud lõhkumata. Ta
korraldas talgud, kutsus teised
appi ja ütles: „Teeme ära!“
Sügav kummardus kõigile
talgujuhtidele ja suur tänu
talgulistele, kes appi tulid.
Hoiame ja kasvatame talguõhinat ning ekspordihitti. Teeme
ühiselt ära, mis oluline ja tarvilik. „Teeme Ära!“ talguveebis
on talgukaart uuteks tegudeks
avatud. Talgute stardipaketid
on kokku pandud ja kevadine
talguilm tellitud. Seitsmes talgukevad on käes!
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Garaažimüügil ei kaubelda
garaažidega!
Evelin Povel-Puusepp
Käes on kevadiste suurpuhastuste aeg, mille käigus
tekib ikka esemeid, millele
ise enam rakendust ei leia.
Või on kelder täis eelmise
suve hoidiseid, mida ära
süüa ei jaksa. Või on raamaturiiulile jõudnud mitu
eksemplari ühesuguseid
raamatuid. Või oled välja
kasvanud varasematest riietest. Uuele tuleks ju ruumi
tekitada, aga kasutatut ära
visata ka nagu ei raatsi!
Kutsume teid leidma asjadele uut omanikku. 11. mail
on kõik soovijad oodatud Kuuseheki ja Ridva põiktänava
nurgal olevasse „Pargi ja reisi“
parklasse taaskasutuslaadale.
Müüa, osta ja vahetada võib
kõike, mida ise enam ei vaja!
Samas toimub ka taimede
rohevahetus. Tooge kaasa aia

ülejäägid (ilu- ja tarbetaimed,
seemned, istikud, tööriistad
jms) ning valige asemele uut
ja värsket kraami.
Laat kestab kella 11-16-ni
ja kauplema saavad tulla kõik,
kes on ennast eelnevalt registreerinud e-posti aadressil evelin.povel@saue.ee või telefonil
56675252. Müügilaud ja muud
kauplemiseks vajalikud esemed
tuleb endal kaasa võtta.

Miks siis ikkagi garaažimüük?

rakendust. Nii jätame endast
maha väiksema ökoloogilise
jalajälje, teeme ruumi uuele
või rõõmustame soodsalt
soetatud vajalike asjade üle.
11. mai laat on esimene
katse lükata Sauel käima
taaskasutust väärtustav aastaringne ettevõtmine, mis kutsub
sauelasi lisaks laatadel osalemisele avama garaažiuksi või
koduväravaid nii väljakuulutatud laadapäevadel kui muul
endale sobival ajal.

Mitmel pool maailmas
on levinud komme avada
koduaias või garaažis ajutine müügikoht, otsimaks
uusi omanikke esemetele,
mida enam majapidamises
ei vajata. Oleks ju patt viia
prügimäele töökorras teler,
vähekantud riided, söömatajäänud moosid või muu
väärtuslik kraam. Samal ajal,
kui need asjad leiaksid veel

Järgmised kauplemispäevad
on 15. juuni ja 10. august.
Selleks, et soovijad teaksid,
kuhu tulla, oleme loonud
Facebookis Saue garaažimüügi lehekülje (vaata www.
facebook.com/sauegaraazimuuk), mille kaudu on hea
võimalus kogukonda kavandatavast müügist teavitada.
Kui ootate garaažis-õues

pakutavat uudistama, pange
kirja müügikoha aadress, müümise kuupäev ja kellaaeg ning

olulisemad märksõnad pakutavast. Nii teavad huvilised,
kuhu, millal ja miks tulla!

Saue Noortekeskus osaleb EMP-i programmis „Riskilapsed ja -noored“
Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse
noortejuht, projekti
kohapealne koordinaator
Märtsis sai alguse üle-eestiline
kaheaastane projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“,
millest ka Saue noored osa
saavad ning mida rahastab
Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) toetuste programmi
„Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoor „Noorte- ja
noorsootööorganisatsioonide
võime kaasata riskilapsi ja

noori on paranenud“.
Programm on osa haridus- ja
teadusministeeriumi (HTM) üldisest strateegilisest tegevusest,
mis on suunatud laste ja noorte
heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö
mitmekesistamisele ning selle
abil ka ennetustööle. Koostöös
HTM-iga viib programmi ellu
Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partnerid on justiitsministeerium, sotsiaalministeerium
ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Projekti
koordineerib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Projekti eesmärk on parandada läbi noortekeskustele loodud
spetsiaalsete meetmete 7- kuni
26-aastaste noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku rakendatakse tegevusi 86 noortekeskuse
teeninduspiirkonnas. Projekti
sihtgrupid on rahvusvähemuste
ja ääremaade õpiraskuste ning
käitumuslike probleemidega
õpilased, purunenud, vaeste ja
nõrkade sotsiaalsete sidemetega
perede lapsed.
Programmi raames toimub
tihe koostöö Norra partneriga,
et valida ja kohandada tõhusaid
huvipõhiseid meetmeid (nt seik-

luskasvatus). Suur rõhk on laste
ja noorte sotsiaalsete oskuste
arendamisele suunatud tegevustel (huvitegevus, laagrid).
Projekti eeldab koostööd
kohalike omavalitsustega ning
sidusvaldkondade spetsialistidega (lastekaitse, sotsiaaltöö,
haridus jm), ühiselt koordineeritakse kohalikul tasandil

valdkondadeüleseid tugi- ja
võrgustikusüsteeme.
Projekt annab Saue Noortekeskusele toetust huviringi läbiviimiseks, laagri korraldamiseks, koostööks kooliga, huvipõhiste ringide
ja metoodikate rakendamiseks
ning võrgustikutöö arendamiseks
kogusummas üle 5000 euro.

LC Saue külastas Mectory maja
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
Mis on Mectory? Tutvustavatest
materjalidest jääb silma katkend,
„ja see on 4-kordne maja, kus
sünnivad ideed ja sünergia, kus
maailma targemad pead viivad
ellu põnevaid projekte ja aitavad
ettevõtetel areneda“. Selle maja
juhtimise andis Tallinna Tehnikaülikool 8. märtsil 2013 üle säravale Tea Varrakule, et arendada
teadust ja tehnikat.
Tea Varrak koos andeka
meeskonnaga on tänaseks välja
arendanud hästi funktsioneeriva
maja ja loonud huvitavad töökohad andekatele inimestele.
Läksime majaga Raja tn 15
tutvuma 3. aprillil. Kohtumise val-

mistas ette tuntud teadlane, professor ja LC Saue liige Mart Min.
Mectory direktor, innovatsiooni ja rahvusvaheliste
suhete professor Tea Varrak
leidis meie jaoks aega ja tegi
meile tutvustava ekskursiooni.
Ta andis ülevaate Mectory
maja sünniloost, arengust,
tulevikuplaanidest, abistanud
firmadest ja inimestest, põimides tutvustusprotsessi oskuslikult huumorikillukesi.
Nägime, et mitmed suursaatkonnad on juba panustanud maja arengusse, et mitmed seadmetega varustatud
ja töökorras laborid ootavad
innukaid spetsialiste tegema
vajalikke asju enda tarbeks ja
teaduse arendamiseks.

Huvi Mectory maja vastu on
suur, seda tunnistavad tuhanded külastused.
Lionitele on väga südamelähedane, et Eestis leidub inimesi, kes teevad tööd missioonitundest ühiskonna ja inimeste
heaks. Teatavasti on Saue väga
hea loominguauraga piirkonnas
ja selles osas oli LC Saue kohtumine Mectory maja juhi Tea
Varrakuga üpris tähenduslik.
Kõik LC Saue liikmed olid
kohtumisega väga rahul. Kuidas saaksime aga meie, lionid,
tulevikus produktiivsemalt kaasa
aidata sellele, et noored leiaksid
tee teaduse ja tehnika juurde?
See mõte mõlkus igaühe peas,
kui rahulolevatena hilisel õhtutunnil kodu poole sõitsime.

Tea Varrak (esireas keskel) ja LC Saue liikmed Mectory majas.
Foto: Aidu Ots
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Linn jätkab arendustegevust
vastavuses kehtiva üldplaneeringuga
Urmas Elmik
Linnaarhitekt

V

astavalt planeerimisseaduse § 45 peab
kohalik omavalitsus
tagama kehtestatud
üldplaneeringu (ÜP) olemasolu. Planeerimisseaduse § 29
kohaselt tuleb omavalitsusel
kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste korralisi
valimisi kehtiv üldplaneering
üle vaadata.
Saue linna üldplaneering
on kehtestatud Saue Linnavolikogu 2010. aasta 16.
detsembri määrusega nr 18.
Üldplaneering kajastab Saue
linna ruumilise arengu põhijooni ja tingimusi, mis on
välja töötatud kehtestamisele
eelnenud planeeringu koostamise ajal (ca 5 aastat), kui
Tallinna lähialadel toimusid
kiired ruumilised arengud.
Üldplaneeringu tegemisega
kaasnes ka keskkonnamõjude
strateegilise hindamise aruande (KSH) koostamine, mille
kiitis heaks keskkonnaamet
2009. aasta 21. mai kirjaga
nr HJR 6-8/10846-2.
Saue linna üldplaneering on
suhteliselt värske, mistõttu on
kogu planeeringuline tegevus
linnas toimunud vastavuses
kehtiva üldplaneeringuga.
Et Saue linn on piiritletud
ja kompaktne, on linnaterritoorium selgelt erinevate maakasutusvaldkondadena tsoonideks
jagatud. Omavaheliselt läbipõimunud, mis võib tihti olla
erimeelsuste ja probleemide
allikas, on terviklikus linnapildis
siiski vaid üksikud alad.
Kuivõrd planeeringuline
tegevus ei välju linna territooriumilt, on puudunud tegevus,
mis oleks mõjutanud maakonnaplaneeringu erinevaid
teemaplaneeringuid selliselt,
mis tinginuks teemaplaneeringute muutmise ettepanekuid. Piiriülest mõju omavate
planeeringute korral, nagu
kergliiklustee, on arvestatud
naabervaldade üldplaneeringutega ja on tehtud nendega
koostööd (Saue vald).
Arvestades tänase arengutempoga ja suhteliselt samasuguse arenguga lähiaastatel,
on üldplaneeringus olemas
reservterritooriumid praktiliselt
kõikidele arenguvaldkondadele:
tööstusele linna idasuunal;
ühiskondlikele hoonetele linna
keskuse maa-alal ning Tule
ja Tule põik tänava äärsetel

Kütise tn 8 ja Pärnasalu põik 1a kinnistute detailplaneering. Et eskiisist paremini aru saada, siis foto ülal paremal nurgas on näha Keskuse park ja
allservas, pildilt väljas kulgeb Pärnasalu tänav. OG Elektra plaanitava kaupluse peafassaad on suunatud Pärnasalu põik tänavale. Detailplaneeringu
pargipoolsesse ossa jääb avalikkusele suunatud äri-büroohoone, selle enam kui 7000 ruutmeetri suuruse kinnistu omandas linn

Planeeringud 2010-2011
◊ Diapol Granite tootmisterritooriumi detailplaneering
◊ Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiümbruse detailplaneering
◊ Männiku lõunaosa detailplaneering
◊ Kadakamarja tn 9 detailplaneering
◊ Kadakamarja tn 36 detailplaneering
◊ Tammetõru tn 39 kinnistu
detailplaneering
◊ Tule tn 24, 24b ja 24c ning
Tule põik 1 ja 3 kinnistute
detailplaneering

◊ Kungla tn 2 ja Jälgimäe
tee T1 detailplaneering
◊ Kütise tn 8 ja Pärnasalu
põik 1a kinnistute detailplaneering
◊ Tule tn 17 detailplaneering
◊ Pärnasalu tn 30a ja 30b
detailplaneering
◊ Nurmesalu tn 9, 9a ja Tule
põik T2 detailplaneering
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud
◊ Pärnasalu tn 24a detailplaneering

Planeeringud 2012-2013
◊ Tule tn 20 detailplaneering
◊ Saue EPT AS tootmisterritooriumi detailplaneering
◊ Tule tn 40 detailplaneering

Menetluses olevad detailplaneeringud
◊ Kadakamarja tn 25 ja 40,
Tule põik 5 ja Kesa tn 20
detailplaneering
◊ Kasesalu tn 10 detailplaneering

aladel; sotsiaalobjektidele
nende laiendamiseks (kool)
või uute rajamiseks (lasteaed,
linna multifunktsionaalne keskusehoone); korruselamutele
väikeses ulatuses Räni kvartalis kirdes ning Kadakamarja
tänava piirkonnas tootmismaade ja väikeelamumaade
vahelises vööndis; väikeelamute arendused jäävad samade
territooriumite jätkualadele.
Rohealad ja pargid on praktiliselt välja kujunenud.

Tänu Saue linna ÜVK-le
ning üldplaneeringule on väikeelamute piirkonnas välja
ehitatud veevarustuse- ja
kanalisatsioonitrassid. Toimub
järk-järguline soojatrasside
renoveerimine ja nende jätkuv
maa alla viimine. Erinevate
trasside rajamine kulgeb vastavuses kehtestatud detailplaneeringutele ja nende arengutempodele. Sama toimub
ka tänavavõrgu arenduses.
Reeglina antakse kõik Saue

linna territooriumil rajatavad
tänavad pärast kasutuslubade
väljastamist linnale üle.
Riigimaanteede renoveerimisel (Tallinna ringtee, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee) toimub koostöö maanteeametiga
Saue linna huvidest lähtuvalt
ja vastavuses linna üldplaneeringuga. Raudtee renoveerimine linna piiril on valdavalt
lõpetatud. Tulevased või renoveeritavad ristumised teede ja
raudtee vahel on kajastatud
üldplaneeringus.
Üldplaneeringu kehtestamisest alates on Saue linnas
algatatud 10 detailplaneeringut, millest on kehtestatud
kaheksa. Neist omakorda üks
on tunnistatud arendaja soovil
kehtetuks.
Üldplaneeringut muutvaid
detailplaneeringuid on olnud
kaks, mis ühel juhul oli tingitud enampakkumises olnud
endise sisekaitsemaa sihtotstarbe muutmisest tootmismaaks. Teisel juhul eeldasime
preventiivselt, et külmutatud
pagaritoodete tehase planeerimisel võib ilmneda suurem
keskkonnamõju - koostatud
KSH seda siiski ei täheldanud
- ning jätsime üldplaneeringuga
ette nähtud büroohoonete maa
sihtotstarbe tootmismaaks.
Üldplaneeringut muutvad

detailplaneeringud on lokaalsed ja ei mõjuta üldplaneeringu terviklikku lahendust.
Maavanema järelvalves on
olnud lisaks üldplaneeringut
muutvatele detailplaneeringutele veel kaks detailplaneeringut. Põhjuseks on olnud
avalikustamistel lahendamata
jäänud erimeelsused.
Täna on kohtuvaidlustes
menetlemisel kaks detailplaneeringut.

Kokkuvõte
Rahvaarv Saue linnas on püsinud viimastel aastatel suhteliselt stabiilsena ja ei näita erilisi muutumise märke. Sellest
tulenevalt ei ole ka ette näha
arengutegevuse märgatavat
laienemist, mis võiks tõstatada
päevakorda reservterritooriumite defitsiidi. Olukord lubab
prognoosida, et praegune Saue
linna üldplaneering on järgnevatel aastatel objektiivne ja
järjekestev.
Saue Linnavolikogu kohustas 20. märtsi 2014 otsusega
nr 34 Saue Linnavalitsusel
jätkata linna planeeringulist
arendustegevust vastavuses
kehtivale üldplaneeringule
ja luges kõik varem kehtestatud detailplaneeringud
linna territooriumil jätkuvalt
kehtivateks.

Haridus ja kultuur
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Marge Nõlvand - päikesekiirte päike
Sirje Piirsoo
Saue lasteaia Midrimaa õpetaja Marge Nõlvandi 4-5-aastaste rühmas Päikesekiired
käib 24 väikest „päikesekiirt“, neist 13 tüdrukut ja 11
poissi, kelle säravad silmad ja
soojus talle töös enim rõõmu
pakuvad, nagu ka head suhted
kolleegidega, nii et kohe tahad
hommikul tööle tulla. Möödunud aasta sügisel pälvis Marge
Nõlvand aasta õpetaja tiitli.
Marge on elupõline Valingu
tüdruk, koolis käis ta Keilas.
Kui elukutsevalik ees seisis, leidis õppealajuhataja,
et Marge kui maalaps tuleks
suunata Vana-Vigalasse traktoristiks õppima. Et nii ei
juhtunud, ei saa me kunagi
teada, kui palju kahju sai sellest Eesti põllumajandus, sest
Marge on just selline inimene,
kes kõigega hakkama saab ja
kõigesse sajaprotsendiliselt
panustab, kuid me teame, kui
palju on võitnud sellest lapsed,
et Marge läks õppima Tallinna
Pedagoogilisse Kooli, õppealajuhataja kahtlustest hoolimata
sisse sai ja lasteaiakasvataja
kutse omandas.
Pärast kooli lõpetamist töötas Marge Keila ja Saue lasteaias. Proovis vahepeal müügitööd Äripäevas, kuid hing
kutsus tagasi lasteaeda ja
eks endised kolleegidki teda
lõa otsas hoidnud ja tagasi
kutsunud. Peamine aga - töö
lastega pole kunagi igav.

Kolleegid Margest

Marge rõõmsameelse ja kaasahaarava Jüri rollis lasteaia 50.
sünnipäeval publikut naerutamas. Fotod: Sirje Piirsoo

Marge Nõlvand ja „päikesekiired“

Marge märgib, et lapsed
muutuvad üha iseteadvamaks,
aga samas ka avatumaks. Lastega tuleb tööd teha, rääkida
ja selgitada, kehtestatud reegleid üha üle korrata. Marget

teeb murelikuks, et terveid
peresid jääb vähemaks, katkisi tuleb juurde ja et juba
õrnas eas peab pisike talle
ülejõukäivate muredega kokku
puutuma.

Margel endal on kaks täiskasvanud last. Juristist tütar,
kel 5-aastane poeg Ats peres
kasvamas, ja maadeavastajast
poeg, kes hetkel Austraalias.
Margele meeldib rahvatants ta tantsib Saue Simmajate naisrühmas - ja aiandus. Kurk-tomat
kasvuhoonest ja marjad-õunad
aiast on hooajal alati laual olemas. Hoidised - väga hästi ja
maitsvaid - valmistab abikaasa.
Eriline koht Marge elus on
näitlemisel. Ei tule lasteaias
esitusele ühtegi näidendit,
kus Margel rolli poleks. Kes
näinud, ei unusta iial teda
lasteaia 50. sünnipäeval Jüri
rollis: pisarateni naersid lapsed, kolleegid ja linnaisadki.

Surimuripäev
Midrimaal

Kevad ja Senjoriitad
Silvia Annus
Sel aastal tuli kevad teisiti.
Oli päikesepaistet, oli lund,
oli tugevat tuult ja vihma.
Ilm Saue seeniortantsijad ei seganud. 20. märtsi
hommikupoolikul asusime
Tallinna poole teele. Kristiine
Sotsiaalmaja seeniortantsijad
Kateriined kutsusid külla neli
tantsukollektiivi: Lasnamäe
Pihlakobara, Haabersti õied,
Tantsurõõmu Nõmmelt ja
Saue Senjoriitad ning olid ka
muidugi ise kohal. Teisi tntsukollektiive juhendavad EveMall Saar, Eve Jänes ja Aime
Kaasik, meie Senjoriitasid
Eve-Mall Saar ja Kateriinesid
Ann Alas.
Kristiine linnaosa vanem
Andrei Novikov ja võõrustajate tantsurühma juhendaja
Ann Alas tervitasid tantsijaid
ning külalisi. Marsihelide
saatel tulid tantsijad saali ja
koostantsitud „Vanad sõbrad“

Ta on töös lastega alati
rõõmsameelne, avatud, hooliv ja optimistlik. Ta tähtsustab eelkõige lapse heaolu ja
turvatunnet, arvestab iga
lapse individuaalset kohanemisvõimet.
Kolleegid hindavad tema
ausameelsust ja õiglust ning
julgust ka teiste eest seista.
Nad leiavad, et ta on koostöövalmis ja innovaatiline.
Ta on asendamatu näitleja näitemängudes või peojuht ülelasteaialisel üritusel,
lahendades suurepärase
improviseerijana ootamatult
tekkinud olukordi.
Rühmas organiseerib ta
meelsasti põnevaid tegevusi ja ekskursioone. Koostöö lastevanematega sujub
suurepäraselt.
Lasteaia uue arengukava
koostamisel andis ta suure
panuse keele ja kõnega seotud arendusgrupis.

Andra Salutee
Õppealajuhataja

Kristiine Sotsiaalmaja seeniortantsijad Kateriined kutsusid külla neli tantsukollektiivi, nende seas meie
Senjoriitad. Foto: Kristiine Sotsiaalkeskus

juhatas peo sisse. Vaheldusid
rühmad, tantsijad ja kostüümid. Kõik andsid oma parima.
Aeglaselt valsilt jõuti
„Unelmate tangoni“, rivistantsult bugi-vugi tüüpi tantsudeni. Oli, mida vaadata ja
kellelt mõõtu võtta. Vahepeal
lauldi kevadest, linnulaulust,
Abruka saarest ja kadunud

noorusest. Ühislaulu toetasid
kaks akordionisti, et viis ikka
paigal püsiks ja laul kenasti
välja tuleks.
Kaunite kevadlilledega,
tulpidega, tänati peokorraldajaid. Rühmade juhendajatele
olid kommikarbid ja peolistele
suur kommikott.
Kõrvalruumis ootas tantsijaid

rikkalik kohvilaud, mille katmisele kõik rühmad kaasa aitasid.
Oli väga meeldiv kevadine kohtumine. Tantsijate
soojad tänusõnad kuulusid
peokorraldajatele Kateriinedele, nende juhendajale Ann
Alasile ja Kristiine linnaosa
inimestele, kes kohtumisele
kaasa aitasid.

Naljapäeval, 1. aprillil oli Saue
lasteaias Midrimaa traditsiooniline Surimuripäev.
Kõik Midrimaa lapsed lippasid hommikupoolikul vabalt lasteaias ringi. Huvilisi jätkus saalidesse ja kõikidesse rühmadesse.
Kui suurem liikumislust veidi
rauges, leidsid lapsed endale
mõne vahva rühma, kus mängida
ja uusi sõpru leida.
Et Midrimaa väikseimad lapsed kõigest osa saaksid ja ennast
suures saginas turvaliselt tunneksid, jalutasid Nublude, Pätude,
Pöialpoiste, Rohutirtsude ja
Mesimummude lapsed ringi
koos õpetajatega. Kogu rõõmsat
sagimist turvasid ja juhendasid
treppidel ning koridoride ristumiskohtadel Midrimaa töötajad.
Õuemineku ajaks jõudsid
kõik seiklejad oma rühmadesse
tagasi.
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Teadusprojekt „Energiamajanduse olevik ja tulevik“
Ulvi Urgard
Loodusainete õpetaja,
teadusprojekti koordinaator
Saue ja Rudbecki Gümnaasiumi teadusprojekt „Energiamajanduse olevik ja tulevik“
oli suunatud koolinoorte ettevõtlikkuse arendamisele ja rahvusvaheliste teaduskontaktide
süvendamisele.
Saue Gümnaasiumil on
pikaajaline koostöökogemus
Rootsi Sollentuna kommuuni
Rudbecki gümnaasiumiga.
Ellu viidud projektides on
võrreldud Läänemere-äärsete
riikide loodus- ja tööstuskeskkonda. Eesti keskkonnaministeerium tunnustas ühisprojekti keskkonnateokese
auhinnaga. See andis indu
projekte edasi arendada.
EL-i heitmekaubandusest
tulenevalt seisab Eesti energiamajandus valikute ees:
põlevkivienergialt üleminek
muule energiaallikale. Riiklik energiamajanduse arengukava kavandab meetmeid,
et luua tuumaenergeetika
teadmus ning edendada vastavat õppe- ja teadustööd.
Koolitada on vaja inimesi,
kes suudaksid kaasaegseid

energeetilisi otsuseid teha.
2010.-2011. aastal külastasid Rudbecki kooli õpilased
koos Saue kooli õpilastega
Ida-Virumaad, kus nad tutvusid põlevkivi kaevandamise ja
põlevkivielektri tootmisega.
Tänaseks on mitmest projektides osalenust saanud TTÜ energeetika teaduskonna tudeng.
2013. aastal pakkusime
sõpruskoolile taas võimaluse
koostööd teha, et üheskoos
külastada Rootsi Forsmarki
tuumaelektrijaama. See
annab umbes 1/6 kogu Rootsi
elektrienergiast, tootes elektrit ohutult ja keskkonda säästvalt. Tore oleks näha, kuidas
investeeritakse tulevikku, ja
omandada parim kogemus
Eesti energiamajanduse jaoks.
Noored oskaksid hinnata erinevaid energiaallikaid, tuua
välja nende kasutamise pooltja vastuargumendid.
Tänaseks on teadusprojekt teoks saanud. 2. kuni 6.
aprillini käisimegi Saue Gümnaasiumi noortega Rootsis
- täname Saue linna rahalise
toetuse eest. Neljapäeval tutvusime ülemerenaabrite koolisüsteemiga ja osalesime energeetikaalasel õpilaskonverentsil.

Saue Gümnaasiumil on pikaajaline koostöökogemus Rootsi Sollentuna kommuuni Rudbecki gümnaasiumiga,
Forsmarki tuumaelektrijaama külastas ka direktor Jaan Palumets. Foto: Saue Gümnaasium

Teisel päeval külastasime
Forsmarki tuumaelektrijaama
ja veendusime aatomienergeetika ohutuses. Kolmandal
päeval nautisime kevadist
päikesepaistet ja kirsipuude õiteilu Skansenis ja

Stockholmi Gamlastanis.
Kindlasti täitis osalemine
projektis oma eesmärgid:
mitmekesistas õppe- ja kasvatustegevust, aitas kaasa lõimumisprotsessile ning arendas rootsi- ja eestikeelsete

noorte keeleoskust.
Tänan kõiki projektis osalejaid ja loodan, et meie ühistegevused mõjutasid praegust
koolinoort, hilisemat täiskasvanut nii, et ta suudab vastu
võtta iseseisvaid otsuseid.

Reaalkool) - parim näidend
Martin Talvik (Tallinna
Reaalkool) - parim novell
Annika Loor (Pirita Majandusgümnaasium) - parim novell
Eva Mõtshärg (Tallinna
Reaalkool) - parim lühijutt
Agnes Kolga (Keila kool) parim lühijutt
Parimad osalejad said aukir-

jaga kaasa žürii töös osalenud
luuletaja Contra arvamused ja
soovitused.
Kui alati on emakeelenädala
aktusel esinenud põhikooli- või
gümnaasiumi näitering, siis
sel aastal esitas õpetajate näitering etenduse Eduard Vilde
„Vigased pruudid“. Õpetajate
mäng meeldis õpilastele väga.

Jutu lõpetan Anton HansenTammsaare mõtetega: ,,Inimene
peab ikka emakeelt rääkima,
ikka emakeelt, pidage seda meeles. Armastage emakeelt, siis
õpite armastama võõraid keeli,
sest kuis armastada võõrast,
kui sa ei armasta oma! Iseoma,
iseennast peab alati armastama,
kõik muu tuleb siis kindlasti.”

Emakeel on minu kodu
Piret Uulma
Eesti keele ja kirjanduse
õpetaja
Selle aasta emakeelenädala
tähtsamad üritused põhikoolija gümnaasiumiõpilastele olid
loominguline konkurss „Mina,
minu pere ja maailm“, etteütluse kirjutamine ning kultuurilooline viktoriin Lydia Koidula
ja Lennart Meri loomingust
ning elust. Kuulutasime välja
ka haridusseltsi Vitalis korraldatud Harjumaa noorte kirjanduskonkursi „Mõistuse ja
südamega“ parimad tööd.
„Emakeel on minu kodu,“
nii kirjutavad paljud õpilased
loomingulises töös „Mina, minu
pere ja maailm“, kuigi nad alati
ei kirjuta otseselt keelest, emast
ega kodust. Pigem kirjutavad
nad ühistest perereisidest ja
-kokkutulekutest ning sellest,
kui erilised on vanavanemate
pool veedetud jõuluõhtud ja
vanaema imelised küpsetised
ning lohutavad lood, et hirmudest üle saada.
Nad kirjutavad ka sellest,
kuidas asjad, inimesed ja olukorrad minevikust kõnetavad
noort inimest kaasaja rutus.
Samuti sellest, kui tore on

õhtuti koos perega päevaseid
elamusi jagada ja et kõik on
koos õnnelikud.
Paljud jõuavad pärast pikka
välisreisi tõdemuseni, et eesti
keeles on ikka toredam rääkida, sest see on oma. Häid
töid oli palju ja enamiku avaldame kooli uues kogumikus.
Etteütluse kirjutamine emakeelenädalal on teematiline, sel
aastal oli see seotud Lennart
Meri elu ja loominguga. Parimad olid Gertrud Soone (6.b),
Heneliis Notton (6.c), Mirjam
Männiste (9.a), Albert Suur
(10.a), Marilin Letta (10.b),
Eva-Martina Põder (12.b) ja
Mari-Liis Viisimaa (12.a).
Kultuuriloolisest viktoriinist
võtsid osa gümnaasiumiõpilased. 12.b klass oli parim, seda
esindasid Eva-Martina Põder ja
Jaana Külim. Teise koha sai 11.a
- Elina Liiva ja Kaie-Mari Hanikat.
Kolmandat-neljandat kohta jäid
jagama 10.a - Albert Suur ja Marti
Michelson - ning 10.b - Birgit
Kruusmaa ja Kristiina Kai Kõiv.
Gümnaasiumiaktusel tunnustasime ka haridusseltsi Vitalis korraldatud Harjumaa noorte
kirjandusvõistluse „Mõistuse ja
südamega“ parimaid.
Raid Vellerind (Tallinna

Muusika
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Saue laululapsed 2014
3-4-aastased
I Isabella Maasik, „Põdra
maja“, õpetaja Piret Kuld
I Kristjan Strastin „Minu
hani“, õpetaja Elviira Alamaa
II Eva Roots, „Väike tihane“,
õpetaja Reet Jürgens
II Marko Vallimäe, „Kevad
tuli“, Reet Jürgens
III Tuuli Tammemägi, „Kanapere“, õpetaja Piret Kuld
III Georg Kalvet, „Pillimehed
pilliroos“, Piret Kuld

5-6-aastased
I Säde Vaher, „Kummikute talveuni“, õpetaja Kaie Külasepp
I Kristof Tammeleht, „Siidivend siil“, Elviira Alamaa
II Helena Kaiv, „Meie kiisu“,
Reet Jürgens
II Hardi Veske, „Pikk isa“,
Reet Jürgens
III Laura Talumaa, „Kodulaul“,
Piret Kuld
III Marten Võrklaev, „Sõit mootorrattal“, Elviira Alamaa

7-9-aastased
I Eliise Kiisler, „Kuidas sina
arvutad?“, Grete Põldma
I Karl Mattias Ploompuu, „Kui
ükskord seitse kassi“, Elviira
Alamaa
II Gitte Mariet Sepp,
„Marakrati laul“, Grete Põldma
II Ott Kaarel Kümnik, „Siili
laul“, Elviira Alamaa
III Karoliina Eerme, „Tihane“,

Kristof Tammeleht

Greta Reino

õpetaja Grete Põldma
III Mattias Donner, „Kuusekäbi laul“, Elviira Alamaa
Eripreemia Daniel Bakler,
„Väike luiskaja“, Elviira Alamaa

10-12-aastased
I Laura-Liisa Kümnik, „Vikerkaar“, õpetaja Külli Kiivet
I Oliver Strastin, „Kaks kuukiirt mu toas“, Elviira Alamaa
II Gethe Maria Eljas, „Siit
algab tee“, õpetaja Ulvi Kanter
II Kaur Erik Pääsuke, „Bustofer Jones“, Elviira Alamaa
III Melissa Melani Oruste, „Oma
tuba, oma luba“, Ulvi Kanter
III Rasmus Kuningas, „Magus
laul“, Elviira Alamaa

13-15-aastased
I Greta Reino, „Hommik“, Ulvi
Kanter
I Markus Lehtsalu, „Seitsme
tuule poole“, Elviira Alamaa

Reet Jürgens (vasakul) ja Elviira Alamaa on laululapsi konkursile ette
valmistanud pea võistluse algusest alates. Fotod: Sirje Piirsoo

Õpetaja Elviira Alamaa: „Mina
olen seotud Saue laululapse
konkursiga aastast 1998,
mil Saue Poistekoori esimese
hooaja kevadel sellele üritusele ühe poisi ette valmistasin. Minu teada toimus konkurss siis lasteaias.
Aastatega on osalejate arv
ja lauljate kvaliteet kasvanud
märkimisväärselt. Meil on alati

ka väga vahvad, innustavad ja
professionaalsed žüriiliikmed
olnud. Lõppkontserdil saadab
lapsi alati meisterlikult ansambel Hain Hõlpuse juhtimisel.
Sellist üritust ei saa korraldada suure toetuseta. Seda
toetust me tunneme nii huvikeskuse , naisseltsi, linna ja loomulikult lapsevanemate poolt.
Kõik need aastad on konkurssi

suurepäraselt korraldanud Sirje
Luberg ja lauluõpetajad on talle
selle töö eest väga tänulikud.
Mitmetest vahvatest laululastest on tänaseks saanud ju
tuntud muusikud-näitlejad ja
oleme kindlad, et selline elukutsevalik võib olla tingitud
just laululapse konkursil osalemisest. See on üks võimalus
lapsel end proovile panna ja
aastate jooksul areneda.
Õpetajad on väga rõõmsad,
et Saue linnas on palju vahvaid
solistilapsi ja tundub, et neid on
ka edaspidi, sest 3-4-aastased
lapsed laulavad iga aastaga aina
paremini ja paremini. Saue lapsed on alati vahvalt esindanud
linna Harjumaa laululapsel,
enamasti nopib keegi sealt ikka
mõne auhinnalise koha. Sel
aastal oleme võistlemas 25.-26.
aprillil Anija vallas, hoidkem
omadele pöialt!“

16-19-aastased
I Kaie-Mari Hanikat, „Siin või sealpool maad“, õpetaja Eve Pärnsalu
I Joosep Talumaa
,
„Nature boy“, Eve Pärnsalu
I Karl Hõbessalu, „Ausus“,
Eve Pärnsalu
II Kaia-Triin Pääsuke, „Lullaby
of Birdland“, Grete Põldma
III Sigrit Pikkar, „Into me“,
Grete Põldma
III Edi Krims, „Ballaad“,
Elviira Alamaa

Eliise Kiisler

Markus Lehtsalu

Isabella Maasik

Kristjan Strastin

Säde Vaher

Karl Mattias Ploompuu

Laura-Liisa Kümnik

Oliver Strastin

Kaie-Mari Hanikat

Joosep Talumaa

Karl Hõbessalu
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Eduka õppimise
üks eeldus on loovuse arendamine
Eve Tamm
Saue Gümnaasiumi
õppealajuhataja

S

aue Gümnaasiumi
õpetajad Karmi Rumm,
Grete Põldma, Tuuli
Tammemets, Eve Tamm,
Valdo Pilve, Toomas Kilgas ja
ringijuht Ants Soosõrv käisid
märtsi koolivaheajal kogemusreisil Hiina Rahvavabariigis.
Reisi finantseerisid suures osas
osalejad ise, toetajad olid Saue
Gümnaasium ja Saue linn.
Meid võttis vastu Ningbo Shounan NO. 1 Primary
School. Sõlmisime kahe kooli
vahelise koostöölepingu, et
edendada algklasside õpilaste
inglise keele oskust, pöörata
tähelepanu andekate laste
arendamisele ja vahetada õpetamisalaseid kogemusi.
Loodame, et sealsetel
õpetajatel avaneb võimalus
külastada Saue kooli. Meie
õpilased saavad teha koostööd
hiina õpilastega Ants Soosõrve
juhendamisel internetipõhiselt, mängides mõttemänge
gomoku ja rendžu.
Külastades Aasia ühes suurimas ja tähtsaimas sadamalinnas Ningbos erinevaid koole
ning lasteaedu, püüdsime
uurida, miks hiina lapsed on
PISA testis nii edukad. Tundus, et saime sellele küsimusele vastuseid.
Hiina lastes äratatakse
juba väga varakult uudishimu,
arendatakse loovust, loogilist
mõtlemist ja käelist tegevust.
Huvitavad olid loodusklassid
ja katseaiad nii lasteaedades
kui koolides, kus lapsed said
aktiivselt tegutseda ja arenguprotsesse jälgida.
Nägime imeilusaid joonistusi ja meisterdusi. Imetlesime
nende kiiret ja täpset kirjutamist kirjamärkidega (hieroglüüfidega). Nende keerukate
märkide kirjutamine nõuab
keskendumist ja tähelepanu.
Väga populaarsed on mõttemängud gomoku (viis nuppu
ritta) ja rendžu.
Meie rendžuõpetaja Ants
Soosõrv lahendas hiina lasteaialastega gomoku ülesandeid, seda jälgisid põnevusega
nende vanemad. Ka koolides
tegeleti gomoku ning rendžuga, mõnes koolis oli see
mäng lausa õppekavas.
Inimese loovus on midagi,
mis on meile sünniga kaasa
antud, mõnele rohkem, mõnele
vähem. Loovus on oskus, mida

Saue Gümnaasium ja Ningbo Shounan NO. 1 Primary School Hiinas sõlmisid sõpruslepingu

Rendžuõpetaja Ants Soosõrv lahendas hiina lastega gomoku ülesandeid. Fotod: Ningbo Shounan NO. 1 Primary School

on võimalik arendada.
Loovus on võime lahendada leidlikul viisil ebastandardseid probleeme. Inimeste
loovus väljendub ka nende
välimuse ja kodu kujundamisel, suhete arendamisel, laste
kasvatamisel ja mujal. Loovatel inimestel on uusi ideid ja
lähenemisviise, neil on hea
väljendusoskus. Loov inimene
ei pea olema valjuhäälne ja
eriliselt aktiivne tegutseja. Ka
vaikselt ja tagasihoidlikult võib
olla loov. Seega on loovus üks
olulisemaid omadusi, mida
peame lastes arendama.
Loov saab olla stressivabas
seisundis. Kui inimene on
stressis, ei saa mõtted vabalt
rännata, sest verevarustus aju
vajalikes osades on häiritud.
Vähesed täiskasvanud suudavad olla pingeseisundis loovad,
mis siis veel lastest rääkida.
Mis on siis loovuse allikas?
Soov tunda rahulolu, läbi uue
alustamise või vana muutmise.

Loova tegutsemise tunnused
on mängulust, oma intuitsiooni
kasutamine, ka lapsemeelsus.

Mäng aitab:
◊ õppida teistmoodi tegutsema;
◊ tutvuda uute inimestega;
◊ omandada uusi käitumismudeleid,
◊ tunda rõõmu.
Tundub, et meie ühiskonnas
oleme kahjuks vahetamas
loomupärast loovust intellektuaalse tarkuse ja tulemuslikkuse vastu. Laste arendamisel
on palju drilli ja tuupimist,
jättes sealjuures tahaplaanile
huvi äratamise. Aga parima
tulemuse saame ikka siis, kui
protsessi nauditakse ja on soov
midagi saavutada.

Mida saaks lapsevanem teha,
et arendada lapse loovust?
Kõigepealt olla lapse jaoks olemas. Kui laps tunneb, et ta on

armastatud ja hoitud, kasvab
ta stressivabas keskkonnas.
See ongi ju üks loovuse arenemise eeldus.
Leidke aega ja pakkuge
lapsele võimalusi loovateks
tegevusteks. Lubage tal katsetada. Juhendage ja suunake
vaid siis, kui seda on vaja või
ta palub. Seda saab teha lapsega mängides, meisterdades,
joonistades, vesteldes, probleemidele lahendusi otsides
ja paljudes muudes ühistes
ettevõtmistes.
Sageli kuuleme lapsi ütlemas
„mina ise“. Ajanappusest või
lihtsalt oma eesmärke silmas
pidades tõrjume lapse kõrvale
ja teeme asja hoopis ise ära.
Ei ole vaja keskenduda
ainult tulemusele, vaid ka
protsessile. Kui on näha, et
laps andis endast parima ja
püüdis, kuid oodatud tulemus
veel ei tulnud, väärib ta ikkagi
kiitust ja innustust, et järgmisel korral tulemuseni jõuda.

Ei tohi unustada, et loovuse arendamine on seotud
ikkagi piiridega ja reeglitega.
Kogu maailm põhineb süsteemil ja reeglitel. Ka loov laps
peab arvestama ümbrusega,
kaaslastega, materjali kasutamisega jne. Igal mängul on
ju ka omad reeglid ja kindel
kord. Isegi vabal mängul on
tavaliselt mingid piirangud.
See aitab protsessil ladusamalt ja tulemuslikumalt kulgeda. Loovalt toimetamine
saab järgneda õpitud alustõdedele. Kuulete ju sageli lapsi
mängides hüüdmas, et nii ei
ole lubatud, et nii ei tohi.
Loovuse arendamiseks
leiate nõuandeid ja ideid
ajakirja Sensa aprillikuisest
numbrist. Artikli „Meie oluline loovus“ autor on koolitaja
ja õpetaja Liina Kolk.
Saue Gümnaasiumi laste
PISA testi tulemused olid
samuti väga head. See annab
õpetajatele kinnitust, et oleme
õigel teel. Alati saab midagi
paremini, leidub uusi ideid ja
mõtteid. Neid saime ka reisilt
Hiina Rahvavabariiki.
Õpetajadki arendavad oma
loovust, pedagoogikateadus
areneb pidevalt, õpetamismeetodid täiustuvad. Saue
lastel on hulgaliselt loovuse
arendamise võimalusi huvikeskuses, muusikakoolis, noortekeskuses. Koolis toimuvast
saate ülevaadet kooli veebilehelt rubriigi alt „teadusruum“
h t t p : / / w w w. s a u e . e d u . e e /
teadusruum.
Täiskasvanute koostöö tulemusena peaksid Saue lapsed
olema jätkuvalt loovad, õpihimulised ja teotahtelised.

Sport
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Saue Gümnaasiumile
17 medaliga esikoht Harjumaa koolidevahelistel
meistrivõistlustel sisekergejõustikus
Ester Legonkov
Saue Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetaja

S

aue Gümnaasiumi
õpilased võitsid
Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel sisekergejõustikus 17
medalit.
12. märtsil toimusid
Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused sisekergejõustikus. Saue kooli esindanud õpilased tõid koju
17 medalit, sellega tagasid
nad koolide arvestuses Saue
Gümnaasiumile esikoha.
Vanuseklasse oli neli, iga kool
võis igal alal välja panna vaid
ühe õpilase. Viiendate klasside
õpilastel asendati kuulitõuge
võimalusega vabalt üks laps
jooksualadele võistlema panna.
Oli üllatusi ja altminekuid, nagu
spordis ikka. Teadsime, et mullust esikohta on raske kaitsta,
sest nii Kose kui Jüri ihkas
võitu. Südikalt esinesid Keila
kooli lapsed ja teisedki. Medalita jäi vaid kaks kooli.
Viiendate klasside tüdrukute suurim üllataja oli Karina
Koort, kes läbis 60 meetrit
väga hea ajaga 9,13 ja võitles
sellega välja hõbemedali. Teise
hõbeda jooksis Karina välja
300 meetri distantsil. Väga
tubli jooksu tegi ka neljanda
klassi tüdruk Birgit Veldi, olles
ajaga 53,77 kuues.
Teele Tammemets võitis kõrgushüppe 1.30-ga ja kaotas
napilt esikoha kaugushüppes.
Poistest tegi oma tulemuse
ära Kermo Kiisa kõrgushüppes,
hüpates 1.25. Tulemuseks
kuues koht.
6.-7. klasside tüdrukud
Katre Sofia Palm ja Laura
Häling olid hoos ja parandasid
rekordeid. Katre Sofia võitis
kõrguse kõrgest klassist tulemusega 1.60 ja oli teine kauguses uue rekordiga 4.64.

Stardis on viienda klassi poisid Kermo Kiisa (vasakul) ja Kaspar Reiman

Katre Sofia Palm (keskel) oli hoos. Võitis kõrguse kõrgest klassist tulemusega 1.60 ja oli teine kauguses uue
rekordiga 4.64

Hea esituse tegi Henrik Kummer (pildil esimene) 1000 meetri jooksus
ajaga 3.00,46. Fotod: Harjumaa Spordiliit

Laura tõukas kolmekilost
kuuli oma senisest rekordist
lausa meeter kaugemale 9.74! Teise hõbeda sai Laura
60 meetri jooksus ajaga 8,59.
Poistest võitis Argo Aasjõe
1000 meetri jooksu suurepärase tulemusega 3.03,32,
mis on vaid neli sekundit
nõrgem kooli B-vanuseklassi
rekordist.
Kuulitõukes oli Reiko Roopärg tulemusega 10.03 kuues.
Reiko tegi ka teise toreda isikliku rekordi 60 meetri jooksus
ajaga 8,69. Silver Milpak jagas

kõrguses 1.35-ga seitsmendat
kohta koos endise trennikaaslase Ken Kiiveriga.
8.-9. klasside tüdrukute
kuulitõuke võitis Liss Viilma,
tõugates kolmekilost raudmuna 11.17. Christyn Liiva
hüppas kauguses uue isikliku rekordi 4.70. Tasuks
hõbemedal. 600 meetri jooksus jäi Merily Palmissaarel
kolmas koht vaid käesirutuse
kaugusele. Liis-Marleen Verilaskja ületas kõrguse 1.50,
millega tagas endale kolmanda koha.
Patrik Kummer ja Emil Ojaperv said hõbemedalid kaela.
Patrick tõukas 5-kilost kuuli
sel korral 12.52. Emilile tagas
teise koha kaugushüppes tulemus 5.64. 60 meetri jooksus
saavutas Emil viienda koha.
Kiitust väärib Ottomar Grossthali esinemine. Esialgselt
vaid kõrgust hüppama pidanud
noormees tõi kastanid tulest
1000 meetri jooksus, asendades puuduvat võistlejat. Ottomar ületas kenasti kõrguseid
1.55-ni. Kahjuks tõi ta kõrgusel 1.60 jalgade puudutusega
lati alla - kuues koht.
Gümnaasiumi vanuseklassis saavutasid kolmanda koha
Liisbeth Salutee kaugushüppes
ja Doris Õunpuu kõrgushüppes.
Kuulis oli Doris neljas. Ranon
Kriisa ületas kõrguseid nauditava kergusega. Tulemus 1.85
tagas Ranonile hõbemedali.
Hea esituse tegi Henrik
Kummer 1000 meetri jooksus
ajaga 3.00,46.
Kristofer Härmi pikim hüpe
oleks talle taganud kaugushüppes medali. Kahjuks kukkus ta
maandumisel tagasi ja kohtunikud mõõtsid tulemuseks 5.29.
Huvi korral on võimalik protokollidega tutvuda
Eesti Kergejõustikuliidu
või Harjumaa Spordiliidu
kodulehtedel www.ekjl.ee ja
www.harjusport.ee.

Saue linna 2013. aasta
parimate sportlaste tunnustamine
Rauno Neuhaus
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Saue Linnavalitsus tunnustab
Sauel elavaid ja Saue linnas
tegutsevate klubide täiskas-

vanuid (alates 19. eluaastast)
sportlasi, kes on saavutanud
aastal 2013 häid tulemusi
tiitlivõistlustel.
Näiteks Harju meistrivõistlustel 1.-3. koha, Eesti
meistrivõitlustel 1.-10. koha,

Euroopa ja maailmameistrivõistlustel 1.-20. koha jms.
Ettepanekuid saab teha ka
Saue parima nais- ja meeskonna kohta.
Info sportlaste tunnustamisest on saanud ka Sauel

tegutsevad spordiklubid.
Ootan Teie kõiki ettepanekuid hiljemalt 28. aprilliks
2014.
Ettepanekud saatke
p a l u n e-posti aadressil
rauno.neuhaus@saue.ee.

Anda üürile erinevad
äri-, väiketootmis- ja
laopinnad Sauel, Kasesalu 12. Info telefonil
5015988.
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Rauno Neuhaus linna sporditegevuse juht
Saue Sõna
Saue Huvikeskuse sporditegevuse uus juht on Rauno
Neuhaus.
Rauno on pärit Kõue valla
väikesest külast Kose lähistelt,
mis kannab nime Habaja.
Ta lõpetas Saue Gümnaasiumis põhikooli 2007. aastal ning
2010. aastal juba gümnaasiumi.
Hetkel õpib Rauno Tallinna
Ülikooli terviseteaduste ja spordi
instituudis kehakultuuri erialal.
Töölt Saue Huvikeskuses
ootab ta põnevaid väljakutseid
ja huvitavaid spordiüritusi,
aga eelkõige soovib omalt
poolt avaldada positiivset
mõju sportimise populariseerimisele Sauel.
Kui Raunolt uurida, kas
endise sporditegevuse juhi
Terje Toomingase „mantel“
on talle suur, paras või hoopis
väike, arvab ta, et „mantel“ on

väga õige suurusega, öeldes, et
on juba üsna hästi sisse elanud. Esialgu oli tal ka raskemaid hetki, kuid praeguseks
on olukord kontrolli all ja ta
võtab ühe päeva korraga.
Rauno ise tegeleb jalgrattaspordiga, kuid silma hoiab pidevalt peal ujumisel, suusatamisel
ja jäähokil. Foto: erakogu

„Sauelane liikuma“ jalgrattaetapi
ja jalgrattakrossi juhend
Rauno Neuhaus
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht

Jalgratta etapi info
„Sauelane liikuma“ sarja
jalgrattaetapp toimub 26.
aprillil. Start on kell 12 Saue
jaanituleplatsil. Sõit kulgeb
mööda kergliiklusteid Saue
jaanituleplatsilt Olerexini, edasi
tullakse mööda Pauligist ja
Samist ning Pärnasalu tänava
ja Vana-Keila mnt ristumisel
pööratakse taas jaanituleplatsi
poole, kus sõit ka lõpeb.
Osaleda võivad kõik, olenamata vanusest. Osalemine
on tasuta ja vajalik on vaid
„Sauelane liikuma“ sarja osavõtukaartide ettenäitamine
ning templi pealepanek jaanituleplatsil asuva telgi juures.
Kõigil, kellel puudub osavõtukaart, on selle tegemise võimalus Saue jaanituleplatsil asuva
telgi juures.
Kiivri kandmine on KOHUSTUSLIK.
Järgida tuleb kõiki liiklusreguleerijate käsklusi.

Jalgrattakrossi info
Jalgrattakross toimub algusega
Saue jaanituleplatsilt. Võistluse
algus on kell 13.00. Võistlusnumbrite jagamine toimub
vahetult enne iga vanuseklassi
starti. Kõigepealt stardivad
üheskoos 2001-2003 ning
2004-2006 vanuseklassid.

Sport
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Pärast esimest sõitu stardib vanuseklass 1996-2000
ning pärast selle vanuseklassi sõidu lõppu stardivad
M ja N põhiklassid.
Võistlus kulgeb Sarapiku
metsaradadel. Rada on tähistatud ja võistlus toimub ringide näol. Ringide arv on välja
toodud vanuseklasside juures.
Kiivri kandmine on KOHUSTUSLIK.
Võistlusest osavõtt on
TASUTA.
Iga vanuseklassi kolme
paremat autasustatakse
medaliga. Kõiki osalejad saavad aga šokolaadimedali ja
kosutuseks morssi.

Vanuseklassid ja distantsi
pikkus
◊
◊
◊
◊

P/T (2006-2004) - 1 ring
P/T (2003-2001) - 1 ring
P/T (2000-1996) - 2 ringi
M (1995 ja varem sündinud)
- 3 ringi
◊ N (1995 ja varem sündinud) - 3 ringi
Võistlustel osalejatele on
kohustuslik eelregistreerimine e-posti aadressil rauno.
neuhaus@saue.ee, telefon
53992799, hiljemalt 24.
aprilliks kella 22.00-ks.
Registreerimisel märkige
võistleja nimi ja sünniaasta.
Võimalus on registreerida ka
26. aprillil kell 10.40-11.40
kohapeal.

Saue lahtiste
ujumismeistrivõistluste parimad
Tüdrukud, sündinud 2004 ja
hiljem, 25 m
1. Brigitta Avalo, 19,57
2. Eva Maria Oberg, 20,84
3. Sandra Sillaots, 21,05
Poisid, sündinud 2004 ja
hiljem, 25 m
1. Risto Koort, 18,87
2. Sander Paap, 20,18
3. Kaspar Kärner, 21,07
Tüdrukud, sündinud 20022003, 50 m
1. Karina Koort, 33,34
2. Kätlin Rajamäe, 42,48
3. Teele Tammemets, 42,94
Poisid, sündinud 2002-2003,
50 m
1. Ats Marek Tender, 42,65
2. Steven Allik, 1.05,52
Tüdrukud, sündinud 20002001, 50 m
1. Hele Pukk, 40,90
2. Mailis Rästas, 41,41
3. Stephanie Altmaa, 45,38
Poisid, sündinud 2000-2001, 50 m

1. Jan Erik Alliksaar, 31,63
2. Karl Korts, 36,65
3. Alexis Alliksaar, 36,74
Neiud, sündinud 1997-1999, 50 m
1. Birgit Kruusmaa, 38,33
Noormehed, sündinud 19971999, 50 m
1. Karl Richard Herem, 28,88
2. Richard Rain Kõiv, 35,48
3. Risto Mattheas Maiorov, 38,76
Juuniorid, sündinud 19941996, 100 m
1. Marek Matsu, 1.08,18
Naised, sündinud 1982-1993, 100 m
1. Ene Krinpus, 1.33,81
Mehed, sündinud 1982-1993, 100 m
1. Mattias Kõrge, 1.06,84
2. Roger Krinpus, 1.16,29
3. Kristo Krinpus, 1.13,46
Naised, sündinud 1972-1981, 100 m
1. Eili Paap, 1.16,28
2. Tuuli Mizer, 1.53,36
Mehed, sündinud 1972-1981,
100 m
1. Kaido Atspol, 1.09,83

2. Priit Janno, 1.11,32
Naised, sündinud 1962-1971,
100 m
1. Piret Krutob, 1.25,18
Mehed, sündinud 1962-1971, 100 m
1. Aldo Suurväli, 59,96
2. Ivar Pajula, 1.12,78
3. Sven Rohlin, 1.16,07
Naisveteranid, sündinud 19521961, 50 m
1. Mirt Graaman, 1.18,27
2. Tiina Valvas, 1.30,12
Meesveteranid, sündinud
1952-1961, 50 m
1. Jaanus Tõnisson, 47,29
2. Enn Uus, 57,9
Meesveteranid, sündinud
1942-1951, 50 m
1. Aksel Luige, 39,14
2. Tõnu Odamus, 51,26
Meesveteranid, sündinud 1941
ja varem, 50 m
1. Jevgeni Kozlov, 41,15
2. Igor Ovtšinnikov, 50,66
3. Aado Liblikmann, 1.06,34

Keskkond ja heakord
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Kulu põletamine on jätkuvalt aastaringselt keelatud
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse pressiesindaja
Sel aastal on kevad tulnud
suhteliselt varakult. Sulanud
lume alt on ilmunud nähtavale päästjate igakevadine
mureallikas - kulu. Juba on
tulnud palju teateid erinevatest kulupõlengutest, paar
varasemat jäid juba veebruari lõppu.
Eelmisel aastal registreeriti Harjumaal 181 kulutulekahju. Kõige rohkem oli
neid maikuus, tervelt 76.
Arvestades suhteliselt sooja
kevadet, algab kulupõlengute
kõrghooaeg sellel aastal kindlasti varem.
Kulu põletamine on kuritahtlik ja keelatud tegevus.
Põlev kulu teeb kahju elusloodusele ja keskkonnale. Kulutulekahjust võivad süttida
inimeste kodud, hävida muu
vara. Eelmisel aastal hukkus
kulupõlengus inimene.
Ohtlik kulutuli algab ena-

masti hooletust või tahtlikust
inimtegevusest. Paljud kulupõlengud põhjustab lõke.
Lõket ei tohi teha tugeva
tuulega ja lõkkekoht peab
olema ümbritsetud mittepõleva materjaliga.
Lõket tehes peavad olema
käepärast esmased kustutusvahendid ja tuld ei jäeta laste
valvata või hoopis järelvalveta.
Lõkkel tuleb lasta rahulikult
lõpuni põleda, lõkkejäägid
kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.
Veel võib kulu süüdata
mõtlematult kuluheinale
visatud suitsukoni või puruks
löödud pudel. Põlenguid võivad põhjustada ka hooletult
tehtud tuletööd. Samuti on
ohtlik näiteks ATV-ga kuival
kuluheinal sõita.
Kulupõlengute ennetamine
pole keeruline, palju raskem
on tagajärgede likvideerimine.

Igal kevadel näevad päästjad vaeva kulupõlengute kustutamisega. Foto: Kaarel Langemets

Kompostimine on keskkonnale parem
Eesti Jäätmeringluse OÜ
Miks on prügilasse saadetavate jäätmete koguse vähendamine nii tähtis?
Kui rohejäätmed panna
olmejäätmete prügikonteinerisse, siis viiakse need prügilasse. Prügilas orgaaniline
materjal laguneb hapnikuta
(anaeroobselt). See protsess
toodab halvalõhnalisi gaase ja
metaani, mille potentsiaalne
mõju globaalsele soojenemisele
on 25 korda kõrgem kui süsihappegaasil.
Orgaanilised jäätmed prügilas toodavad ka toksilist vedelikku, mis tekib materjali lagunemisel ning mida tuleb hoolikalt käidelda, kuna see sisaldab
kahjulikke aineid, mis võivad
saastada põhjavett ja veeteesid.
Kui annate rohejäätmed üle
ettevõttele, kes neid vastutustundlikult taaskasutab ja komposti toodab, hoiate ära nende

jõudmise prügilasse ning
seeläbi väheneb kasvuhoonegaaside, toksiliste vedelike ja
ebameeldiva lõhna eraldumine.
See ei ole aga ainus pluss
asja juures. Kompostimine
on keskkonnale parem. See
on naturaalne lagunemisprotsess, mis kasutab hapnikku
(aeroobne protsess) ja toodab
kasulikku materjali, mille
saame uuesti laotada maale,
et parandada mulla kvaliteeti.
Kompostimine muudab
rohejäätmed mitmeks erinevaks kõrgekvaliteediliseks naturaalseks mullatoidu tooteks,
nagu näiteks multšid, kompostid, mullasegud ja toalillede mullad, mida kasutatakse
aianduses, lillekasvatuses ja
põllumajanduses. Need tooted viivad rohejäätmed tagasi
mulda, seda rikastades ning
aidates kasvatada terveid ja
tugevaid taimi, mis toodavad
toitu kõigile. Tänased rohejäät-

med võivad kasvatada meie
homse toidu! Kasu saavad kõik,
kaasaarvatud maa.
Ükskõik, mis nurga alt
seda teemat vaadelda, võidavad kõik, kui te rohejäätmed
korrektselt taaskasutate.

Kasud:
◊ kõrgekvaliteediliste mullatoitude tootmine;
◊ prügihulga vähenemine
prügilas;
◊ vähenenud kasvuhoonegaaside ja jäätmevedelike
tekkimine;
◊ vähenenud ebameeldivate
lõhnade eraldumine.

Kompost on naturaalne mullatoit, mis:
◊ parendab mulla struktuuri
ning selle vee- ja toitainete
säilitamise omadusi;
◊ parendab saagikust;
◊ julgustab taimede juurestiku kasvu;

◊ vähendab mullast tulenevate
haiguste levimist taimedel;
◊ vähendab pestitsiidide ja sünteetiliste väetiste kasutamist.
Kompost toob kasu kõigile mullas elavatele organismidele, kes
omakorda aitavad parandada
vee- ja toitainete kättesaadavust taimedele ning vähendavad taimehaigusi. Parem mulla
struktuur on tähtis ka toitainete
säilitamiseks. Tervete ja tugevate taimede kasvatamiseks on
vaja head mulda!
Aia- ja rohejäätmete, okste
ja lehtede segaolmejäätmete
konteinerisse panemine on
Eestis seadusega keelatud.
Rohejäätmete prügilasse viimist reguleerib ka Euroopa
Liidu direktiiv 1999/31/EC.
Rohejäätmete korrektseks
taaskasutamiseks on mitmeid
võimalusi. Võite teha ise komposti, millega väetada mulda
peenardel ja põllumaal, alus-

tada ussikompostimisega,
mille tulemusena saate loodusliku väetis-komposti või
võite anda rohejäätmed üle
nende taaskasutamisega tegelevale ettevõttele.
Eesti Jäätmeringluse OÜ on
üks väheseid ettevõtteid Harjumaal, millel on litsentseeritud
kompostimisväljak. Pakume
iganädalast kottidesse kogutud
rohejäätmete kogumise teenust
aprillist detsembrini (vastavalt
ilmaoludele). Samuti pakume
okste kogumise ja hakkimise
teenust ning võtame vastu
suuremaid koguseid rohejäätmeid ettevõtetelt. Alates aastast 2005 on rohkem kui 99%
kogutud rohejäätmetest meie
kompostitud.
Ka enamik suurtest prügitranspordi ettevõtetest pakub
aia- ja haljastusjäätmete äraveo teenust.
Lisainfo e-posti aadressilt
info@e-compost.ee.

Kuidas toimida suurjäätmetega?
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
Suurjäätmed on jäätmed,
mida kaalu või mahu tõttu ei
ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud,

aknaraamid, kraanikausid, jõulupuud jms. Suurjäätmetena
ei käsitata ehitusjäätmeid,
suuremõõtmelisi probleemtooteid, nagu autoromud, elektrija elektroonikaseadmed või
nende jäätmed (sealhulgas
pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid) ning muid

tootjavastutusega hõlmatud
jäätmeid. Suurjäätmete üleandmine toimub tekkekohal
kinnistupõhiselt.
Kui Sul tekib vajadus suurjäätmetest lahti saada, siis paigalda need prügikasti kõrvale ja
telli nende äravedu, helistades
AS-i Ragn-Sells infotelefonile

15155. Jäätmete eest tasumine toimub vastavalt kehtivale
hinnakirjale.
Suurjäätmete kogumine on
hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, mis tähendab, et need
tohib üle anda ainult piirkonda
teenindavale jäätmevedajale,
seega AS-ile Ragn-Sells.

1. mail kell 9-16.00 toimub
Saue Lehekuu Laat. Kohal
kauplejad üle Eesti. Tulge
kogu perega! Info ja registreerimine 58050167,
laadakorraldus@gmail.com.

11. aprill 2014 Saue Sõna
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Sauelane küsib: kuidas elada koos lemmikloomadega?
Kahel pool naabritel on hundikoerad? Kui kõrge peaks
olema piirdeaed?
Piirdeaia kõrgus ei ole määrav,
sest vastavalt koerte ja kasside
pidamise eeskirjale Saue linnas
on looma lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud
looma oma tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele
loomadele kallaletungimine.

Lapsed mängivad oma õues
palli. Sõidavad rattaga, jooksevad ja kilkavad. Siia juurde
käib pidev koerte haukumine.
See on lõpuks väga häiriv.
Naabritega rääkimine ei anna
tulemusi. Nende koerad on
aktiivsed ja elurõõmsad. Oma
koeri nad ei kutsu korrale,
st piirdeaia juures ära. Meie
oleme kurjad ja halvad inimesed, kes ei salli loomi. Missugune oleks lahendus koerte
terrorile?
Eestimaa Loomakaitse Liidu
(ELL) poole on pöördunud

väga paljud kodanikud saamaks
informatsiooni teemadel, mida
võtta ette, kui naabri koera
haukumine on osutunud nii
häirivaks, et segab igapäevast
elu. Samuti on pöördunud liidu
poole ka isikud, kelle loomad
naabreid häirivad. Seetõttu
koostas Eestimaa Loomakaitse
Liit infomaterjali koos vajalike
käitumisjuhistega.
Vastuseks küsimusele,
ütleb infomaterjal, et teatavas mõistlikus ulatuses lasub
naabritel koera haukumise,
ulgumise ja niutsumise suhtes talumiskohustus, sest koerale on ulgumine, haukumine
ning niutsumine tavapärane
suhtlemis- või väljendusviis.
Teiselt poolt ei pea naabrid
taluma mitmeid tunde kestvat
haukumist, mis võib hakata
takistama kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi.
Seega juhul, kui haukumine
toimub lühikest aega (ka näiteks 1 tund), siis ei saa ELL
hinnangul lugeda seda kodanike igapäevaseid käitumishar-

omanikuga abi ei ole ja koera
käitumine on sedavõrd häiriv,
et takistab teiste elanike igapäevaseid käitumisharjumusi,
siis tuleks esitada omavalitsusele või politseile kaebus ja
viidata eeskirja rikkumisele.
Lisainfo http://loomakaitse.eu/
kui-koera-haukumine-hairib/.

Oleme kuulnud , et Saksamaal peab päeval kell 13-15
olema rahu, sest väiksed
lapsed magavad. Kuidas see
tegelikult on? Kas saaksite
infot selle kohta?

Koerale on ulgumine, haukumine ning niutsumine tavapärane suhtlemisvõi väljendusviis. Teiselt poolt ei pea naabrid taluma mitmeid tunde
kestvat haukumist. Foto: internet

jumusi takistavaks tegevuseks
ning tegemist ei ole kasside ja
koerte pidamise eeskirja rikkumisega. Ka ei saa lugeda häirivaks, kui koer haugub näiteks
aia taga või trepikojas liikumise
või lärmamise peale.

ELL soovitab probleemide
tekkimise korral esmalt pöörduda alati ikkagi loomaomaniku poole ja proovida probleemi lahendada omavahelise
mõistliku suhtlemise käigus.
Kui aga vestlustest looma-

Maret Iin Eesti Vabariigi Suursaatkonnast Berliinis vastab,
et seaduse tasemel ei ole Saksamaal reguleeritud, et lõunane aeg on n-ö vaikne aeg,
ent tõepoolest on Saksamaal
paljudes elamutes majakorras
kirjas, et lõuna ajal tuleks oma
toimetusi läbi viia pisut vaiksemalt, täpselt sama kehtib ka
näiteks pühapäevade kohta.
Ent nagu eelpool mainitud, ei
ole tegemist seadusega, vaid
pigem lihtsalt hea tavaga.

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saue linnas
Saue Linnavolikogu 25.
oktoobri 2012 määrus nr 55.
Vastuseks linnaelaniku kirjale
avaldab Saue Sõna veel kord
koerte ja kasside pidamise eeskirja Saue linnas.

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 22 lõike 1 punkti
362 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva eeskiri sätestab
koerte ja kasside (edaspidi
loom) pidamise nõuded Saue
linna territooriumil.
(2) Eeskiri on kohustuslik
täitmiseks kõigile juriidilistele
ja füüsilistele isikutele, kelle
omandis või valduses on loom.
(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse,
veterinaarkorralduse seaduse,
loomatauditõrje seaduse ja
teiste loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.
(4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) hulkuv loom on loom, kelle
omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes on omaniku juurest
lahti pääsenud ning viibib omaniku juuresolekuta väljaspool
omanikule kuuluvat või tema
kasutuses olevat territooriumi.
2) omanik on füüsiline või
juriidiline isik, kellele loom
kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viima-

sele kuuluva looma eest.
§ 2. Loomapidamise nõuded
(1) Looma on lubatud pidada
omanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või
territooriumil nii, et oleks
välistatud looma oma tahtel
välja pääsemine ja inimestele
või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
(2) Korterelamus lähtutakse
loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu
põhikirjast, kodukorrast ja
muudest elamu ühist haldamist
käsitletavatest dokumentidest.
(3) Korterelamute üldkasutatavates ruumides ja territooriumil
loomaga viibides on omanik
kohustatud järgima korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.
(4) Kui omanikuks on juriidiline
isik, on tal kohustus määrata
looma heaolu eest vastutav isik.
(5) Omanik vastutab selle
eest, et tema loom ei ohusta
inimesi ega tekita neile kahju.
(6) Loomaga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama teiste
inimeste ja loomade ohutuse ning
vältima looma lahtipääsemist.
(7) Ühistranspordivahendis peab
koeral olema jalutusrihm ja suukorv, v.a koera hoidmisel kinnises
kandmisvahendis. Ühistranspordis peab kassi hoidma kinnises
kandmisvahendis.
(8) Omanikul on keelatud loomaga viibida staadionitel, män-

guväljakutel, üldkasutatavates
hoonetes. Lõikes sätestatu ei
kehti vaegnägija juhtkoera või
teenistusülesannete täitmisel
teenistuskoera suhtes.
(9) Nakkusohtliku loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.
§ 3. Omaniku kohustused
(1) Omaniku juuresolekul
tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu viibimise
omaniku territooriumil.
(2) Tagama looma vaktsineerimise marutaudi vastu vastavalt
kehtivale seadusandlusele.
(3) Avalikus kohas koristama
oma looma väljaheited.
(4) Alates 01.10.2013 peab
loom kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti
poolt paigaldatud mikrokiipi.
(5) Pärast mikrokiibi paigaldamist tuleb loom registreerida
Saue linna koerte ja kasside
registris. Registrisse kantakse
linna haldusterritooriumil peetavad loomad vastavalt Saue
linna koerte ja kasside registri
põhimäärusele.
(6) Looma kadumisest peab
omanik 24 h jooksul teavitama Saue Linnavalitsust tel
6790180 või saue@saue.ee.
(7) Looma surmast peab omanik 7 päeva jooksul teavitama
Saue Linnavalitsust või tegema
vastava kande registrisse.
§ 4. Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

(1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Saue Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
(2) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole
võimalik kohe tagastada omanikule, tuleb loom kuni omanikule tagastamiseni paigutada
hulkuvate loomade pidamiseks
ettenähtud hoiupaika.
(3) Püütud loomi hoitakse
hoiupaigas 14 päeva arvates
hulkuva looma kirjelduse avalikustamist hoiupaiga interneti
koduleheküljel. Nimetatud aja
jooksul võib omanik looma
tagasi nõuda.
(4) Looma püüdmisega ja ülalpidamisega seotud kulud tasub
loomapidaja hoiupaigale, kellega Saue Linnavalitsus on sõlminud vastavasisulise lepingu.
(5) Pärast paragrahvi 4 lõikes
3 nimetatud aja möödumist
antakse loom uuele omanikule. Kui selle aja kestel ei
ole võimalik hulkuva looma
omanikku kindlaks teha ega
loomale uut omanikku leida,
viiakse läbi looma eutanaasia
loomakaitseseadusega sätestatud korras.
§ 5. Järelevalve ja vastutus
(1) Koerte ja kasside pidamise
eeskirjade nõuete rikkumise
eest karistatakse „Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse” § 663 alusel.
(2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalit-

sus ja politseiasutus vastavalt
oma pädevusele.
(3) Rikkumisega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad
on Saue Linnavalitsus ja politsei volitatud isikute kaudu.
§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saue
Linnavolikogu 20. märtsi
2003 määrus nr 14 „Saue
linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine”.
(2) Saue Linnavalitsuse kantseleil korraldada määruse avaldamine ajalehes „Saue Sõna”
ja linna veebilehel.
(3) Määrus jõustub teatavakstegemisest.

MTÜ Eesti Koerte Pääste
Selts palub abi
Head sõbrad, täname teid,
et olete meid toetanud!
Hetkel on kutside söögivarud otsa korral ja palume
teid jällegi appi! Kui Sinul,
hea inimene, on võimalik
annetada koerte söögi ostmiseks kasvõi mõni euro, on
meie neljajalgsed lõputult
tänulikud, sest nende oma
peremees ei suutnud, võib olla ei tahtnud seda teha.
Meile on võimalik annetada:
EE832200221055925168,
Eesti Koerte Pääste
Selts MTÜ. Info telefonil
5540518.

Religioon ja vanem generatsioon
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Näitus „Meie pildipiibel“ Saue Päevakeskuses
Anu Väliaho
Diakon
Tuleval pühapäeval, 14. aprillil, on palmipuudepüha. Kristlikus maailmas algab suur
nädal, millal meenutatakse
Jeesuse kannatust ja surma.
Keila luterlik kogudus korraldab palmipuudepühal kell
13 armulauaga jumalateenistuse Saue Päevakeskuses.
Päevakeskuse saalis on üles
seatud uus näitlus „Meie pildipiibel“, mille jaoks on restaureeritud 21 suurt 80 aasta
vanust värvilist piibliteemalist pilti, mis on trükitud aastatel 1935-1937 Ameerikas
pühapäevakooli jaoks.
Näitus „Meie pildipiibel“ sai
alguse, kui õpetaja Kalju Kukk

Üks näituse piltidest – Jeesus ja Samaaria naine kaevul

andis Anu Väliahole, kes
töötas Venemaal hõimurahvaste juures misjonärina,
80 aastat vanad, aga juba
halvas seisukorras olevad
värvilised pildid. Pilte oli
21 ja need rääkisid vana ja
uue testamendi juhtumistest
lühikeste selgitustega. Piltide suurus oli 42 korda 56
sentimeetrit.
Andsime pildid asjatundjatele korrastamiseks. Kauneid
töid nähes sündis mõte teha
neist näitus.
Nüüd on päevakeskuses
piltidest esimest korda eksponeerimisel näitus eestikeelsete
tõlgetega. On huvitav näha
suuri pilte ajast, mil värvipildid olid haruldased.
Näituse piltides on ka aja-

kohane teema Iisraeli rahva
põgenikuajast, „küüditamisest“, millal suur osa rahvast
sunniti minema Babülooniasse. Huvitav on ka kuningas
Beltsassari pidu või Jeesus ja
Samaaria naine kaevul.
Näitus on päevakeskuse
saalis huvilistele avatud kogu
aprillikuu.
Keila luterlik kogudus
alustas luterlikku kogudusetööd Saue linnas kaks
aastat tagasi palmipuudepühal. Õpetaja Juha Väliaho ja
diakon Anu Väliaho on kahe
aasta jooksul pidanud pühapäeviti kell 13 jumalateenistusi valdavalt päevakeskuse
saalis. See traditsioon jätkub,
samuti piibliõpetus neljapäeviti kell 18.

Kevadel Saue Päevakeskuses
Uus teenus päevakeskuses!
Reedeti kell 10.00-13.00
juuste lõikus. Juuste lõikus
meestele ja naistele 6 eurot.
Registreerimine päevakeskuses.

Näitus
Avatud on näitus „Meie pildipiibel“. Näitus koosneb
1935-1937. aastal trükitud
piltidest. Näituse koostajad
on Anu ja Juha Väliaho.
Sõpruslepingu allkirjastasid Marek Roots (vasakul) ja Jussi Mäkinen, Tampere Lõuna koguduse õpetaja.
Foto: Anu Väliaho

Keila Miikaeli kogudus sai uued sõbrad
Marek Roots
EELK Keila Miikaeli koguduse
õpetaja
EELK Keila Miikaeli kogudus
ja Soome Evangeelse Luterliku
Kiriku Tampere Lõuna kogudus
allkirjastasid laupäeval, 29.
märtsil sõprus- ja koostöölepingu. Esimesed omavahelised
kontaktid tekkisid 2013. aastal, eestvedajateks Tampere
Lõuna koguduse misjonärid
Juha ja Anu Väliaho. Sõpruse
loomist innustas mõte leida

toetust luterlikule kirikutööle
Sauel, kus Juha ja Anu tegutsevad alates 2012. aastast.
Sõpruslepingu allkirjastamisel viibisid Keila Miikaeli
koguduse juhatuse liikmed
ning Tampere Lõuna koguduse
esindajatena kirikuõpetaja Jussi
Mäkinen, juhatuse liige Ari
Rannisto, misjonitöö sekretär
Tiina Sarkapalo ja diakoniss Eveliina Ruokola. Eeloleval sügisel
plaanib Eveliina Ruokola tulla
Keilasse kolmeks kuuks praktikale, mis oleks kahe koguduse

ühistegevuse esimene samm.
Tampere Lõuna kogudus on
suur ja toimekas: kogudusse
kuulub üle 30 000 liikme,
lisaks jumalateenistuslikule
elule korraldatakse seal laste-,
noorte-, pere-, diakoonia- ja
misjonitööd. Ülemöödunud
aastal tähistas Tampere Lõuna
kogudus kirikuhoone 80. aastapäeva. Olgu siinkohal nimetatud, et üle 70% soomlastest
on luterliku kiriku liikmed ja
enam kui 80% Soome noortest
käib leeris.

Keilas alustab leinarühm
Marek Roots
Kõikide inimlike kogemuste
hulka kuulub paratamatult
ka meie lähedaste surm.
Lähedase kaotusest tulenev
lein on igal inimesel erinev.
Leina olemasolu võib eitada
ja maha suruda, aga ka jaatada ning sellega tegeleda.
Niisuguse tegelemise eesmärk on kaotusvalu mõtestamine ja jõu leidmine oma elu
jätkamiseks.

Juba mitu aastat kogunevad
Eesti eri paikades leinarühmad, et kaotusvalu kogevaid
inimesi toetada. Põhiline eeskuju selleks tuleb Soomest,
kus taolised rühmad on väga
levinud. Leinarühm on sisult
eneseabi grupp, kuhu saavad
tulla need, kes mõistavad
leinaga kaasnevaid tundeid
ja annavad seeläbi üksteisele
jõudu jätkata. Leinarühmal on
kaks juhendajat.
EELK Keila Miikaeli kogudus

alustab leinarühmaga neljapäeval
8. mail kell 18.30 kogudusemaja
saalis, aadress Paldiski mnt 2.
Leinarühm koguneb seitse
korda, kohtumiste sagedus
lepitakse kokku esimesel
korral. Keilas alustavat leinarühma juhendavad Kaja Peetris
ja Marek Roots.
Kui soovid rühmaga liituda,
palun teata sellest hiljemalt 5.
maiks, telefon 51931501 või
marek.roots@eelk.ee.
Rühmas osalemine on tasuta.

Kavas
◊ 13. aprillil kell 10.00
Itaalia Suursaatkonna
Tutto Verdi raames korraldatud ooperi vaatamine
EMA-s kinolinal.
◊ 17. aprillil kell 13.00 räägib Märt Õigus elust Filipiinidel ja seal üleelatud
looduskatastroofidest ning
näitab fotosid videoprojektori vahendusel.
◊ 17. aprillil kell 18.00 Anu
Väliaho piiblitund.
◊ 21. aprillil kell 13.00
Miss Muna v a l i m i n e .
Palume kõigil kaasa võtta
värvitud muna. Munast
kristlikus sümboolikas
räägib Anu Väliaho. Elav
muusika.
◊ 30. aprillil alates kella
10.00 kontrollib Silmarõõm silmi. Silmade kontroll 6 eurot, prillitellijatel
kontroll tasuta. Vajalik

eelnev registreerimine
päevakeskuses.
◊ 2. mail kell 17.00 tutvustab kunstiajaloolane Juhan
Kilumets muinsuskaitse
kuu raames Tallinna Pühavaimu kiriku (Pühavaimu
2) hävinud ja praegu
kasutatavaid tornikelli.
Sisenemine hoovi poolt.
◊ 14. mail kell 17.00 tutvustab kunstiajaloolane
Sirje Simson muinsuskaitse kuu raames Tallinna
Siselinna kalmistu Aleksandr Nevski osa ajalugu
(Herne tn 26).

Reisid
29. mai kuni 4. juuni reis Taani
lossidesse. Kohad bussis
maksmise järjekorras. Buss
väljub Sauelt kell 06.15
hommikul. Viking Line väljub
sadamast kell 8.00.
15. mai loodusreis „Virumaa
kõrgemad tipud“. Maksumus
27 eurot, maksmise tähtaeg
25. aprill.

MTÜ-de tegemised
25. aprillil kell 16.00 seltsing Tammetõru koosviibimine, lihavõtte järelkajad.

Keeleklubid
Soome keele ja inglise keele
klubi ootab juhendajat ning
uusi huvilisi!

11. aprill 2014 Saue Sõna

Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. SOODSAD HINNAD.
Tel 56263857.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne).
TA S U TA d e m o n t e e r i m e .
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Puuokste äravedu 5m3
40 eurot, puulehtede
äravedu 1,70 kott ja igasuguse
olmeprügi äravedu. Telefon
53476867.

Teated ja reklaam
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Kinnisvara
Müüa Sauel Kuuseheki tänaval garaaž. Hind kokkuleppel.
Telefon 56698863.
Ostan Sauele maja. Hind kuni
140 000 eurot. Pakkumised
teha: tauno.omanik@mail.ee.
Telefon 55520120.
Noor pere soovib osta elamukrunti Saue linnas või selle lähedal. Kõik pakkumised on oodatud e-mailile: heigo47@gmail.
com või telefonil 53494682.
Soovin osta 2-toalise korteri
Sauel otse omanikult. Kontakt
korter2@hot.ee.
Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615, www.keilabrikett.ee.

Välisvooder h:al. 4,5-7,5 €/
m2; sisevooder h:al. 4-6,4
€/m2; põrandalaud h:al.
7-13,5 €/m2; tuulekastilaud
h:al. 4-6,5 €/m2; voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Transpordivõimalus. Telefon
54551700, ivo@voikapuit.ee.
Saue Puit müüb Sauel saepurubriketti. Hind alates 160
eurot tonn. Saadaval kotid 25
kg. Transpordi võimalus. Telefon 5065937.
Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 15 €/m3,
sisaldab laadimist. Transpordi
võimalus. Saadaval ka pakendatud kompostmulda. Info
telefonil 55581673 või www.
jalteko.ee.
AS Metsaküla Piim müüb sõnnikut. Hind 6 eurot/tonn + käibemaks 20%. miinimumkogus

5 tonni. Kohalevedu tellimisel. Tellimine: 6049826,
56483533.

Huvilistel palun saata cv meiliaadressile fallingstar126@
gmail.com.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Pakume tööd veoautojuhtidele
nii tendi kui tagaluugi peal
Skandinaavia suunal. Nõuded
uuele juhile: eelnev töökogemus, (C-, E-kategooria), kehtiv autojuhi kutsetunnistus.
Lisainfo telefonil 5167758,
FinRes OÜ.

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Pakume suvetööd Tallinna
Vanalinnas perioodiks 01.0631.08 ühele-kahele noorele
(soovitavalt alates 18. aastast)
karastusjookide müüjana. Töö
eeldab head füüsilist vormi ja
inglise ning vene keeles minimaalset suhtlemisoskust. Varasem töökogemus ei ole oluline,
küll aga korrektsus ja ausus.

Seoses koolimaja laienemisega
pakub Saue Linnavarahaldus
tööd hooldustöötajatele. Võimalus töötada poole kohaga.
Info telefonidel 6595611,
Henn või 6596519, Diana või
linnavarahaldus@saue.ee.
Otsin tööd
Otsin tööd korteriühistute
sise- ja väliskoristustel, võimalus teha ka firmana. Telefon 5114648, e-posti aadress
pillereidla@gmail.com.

Jumalateenistused Saue kirikus
Kallis Reet lastega
Südamlik kaastunne armsa
ISA ja VANAISA
kaotuse puhul
sõbrad Saue Kapellist

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Ps 98:1

Pühapäev, 13. aprill kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.

Raivo Kaustel.
Muusikaga teenib Saue koguduse ansambel.

Reede, 18. aprill kell 13, suur reede
Teenistust juhatab ja jutlustab

Pühapäev, 20. aprill kell 13,
ülestõusmispüha

Masinaehitusettevõte AS
SAMI pakub tööd
TÖÖDEJUHATAJALE ja
LUKKSEPALE.
Lisainfo www.saue.ee
tööpakkumiste lehel.

SAUE ILUSALONGIS
(Sooja 1, Saue) pakume
massaažiteenuseid!
- klassikaline massaaž
- spordimassaaž
- kupumassaaž
- laavakivi- ja
aroomimassaaž.
UUS! Meil on
šokolaadimassaaž!
Lisainfo www.
sakurastudio.ee või
tel 54544559, Svetlana.

Teenistust juhatab ja juhatab
Vahur Utno.
Muusikaga teenib Saue koguduse naiskoor.
Pühapäev, 27. aprill kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Raivo Kaustel.

Müüme sõelutud mulda,
liiva ja killustikku
kohaletoomisega.
Kopp-laaduri teenus.
Info ja tellimine telefonil
53460382 või
info@kalsep.ee.

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval algusega kell 18.00.

Saue Kirikus alustab
tegevust leerikool
pühapäeval 13. aprillil
kell 11:30. Lugupeetud
Saue kodanik, sul on
võimalik lähemalt tutvuda
kristlikkuse ja piibli
õpetusega ning saada
vastuseid küsimustele
kristlusest ja Jumalast.
Pärast leerikooli läbimist
on sul võimalik liituda
Saue kogudusega.
Saue Kristliku
Vabakoguduse juhatus.
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Kristina Kams Koduõendus
Aitame Sind seal, kus Sa end kõige
paremini tunned, see tähendab,
Sinu enda kodus.

5 277 437
info@koduoendus.ee
www.koduoendus.ee

