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Saue Sõlg – meie rahvakultuuri pidu
Saue Sõna

L

inna igakevadisel lauluja tantsupeol, mis kümnel viimasel aastal on
Elena Kalbuse ettepanekul kandnud nime Saue Sõlg,
on juba kahekümneaastane
ajalugu. Ühena vähestest omavalitsusest on Saue linnal oma
rahvakultuuriauhind. Tänavu
pälvis Made Balbati graafilise
lehe „Saue Sõlg” rahvatantsurühma Saue Kägara tantsija Kersti
Anni suure panuse eest rahvatantsu edendamisse meie linnas.
Lõbus rongkäik Keskuse
pargist läbi linna jaanituleplatsile teatas kõigile peo algusest
ja kutsus osalema. Peo juhatas
sisse linnapea Henn Põlluaasa
tervitus ja rahvakultuuriauhinna üleandmine. Järgnesid
esinemised.
Saue Sõlg on suur Saue
taidlejate pidu, kus tänavu
osalesid lasteaia ja gümnaasiumi tantsurühmad, Saue
Kapell, gümnaasiumi Väikeste
Tüdrukute Koor, Saue Simmajate sega- ja naisrühm, Saue
Kägara naisrühm, päevakeskuse tantsurühm Vokiratas ja
naisansambel Rukkilill. Külalisena astus üles Kohila noorterühm Rõõmupäkad.
Uudsest küljest näitasid
end Saue Simmajate segarühma mehed, kes tõid rahva
ette meeleoluka võimlemiskava
„Terves kehas terve vaim“ ja
said marulise aplausi osaliseks.
Kava autor on Katrin Reinup.
Saue Sõna NR 11 (418)
6. juuni 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 20. juunil

Lõbus rongkäik läbi linna teatas kõigile peo algusest ja kutsus osalema. Fotod: erakogu ja Sirje Piirsoo

Suur tänu kõikide kollektiivide ja peo juhtidele ning
osalejatele!

Saue Simmajate segarühma mehed tõid rahva ette meeleoluka võimlemiskava „Terves kehas terve vaim“

Rahvakultuuriauhinna, Made Balbati graafilise lehe „Saue Sõlg” pälvis
Kersti Anni, teda õnnitlevad linnapea Henn Põlluaas (keskel) ja abilinnapea
Jüri Tümanok.

Midrimaa õpetajad Rita Reiman,
Eve-Mai Oruste, Helgi Rannu,
Ulvi Tulvik-Lauri, Merit Israel,
Anne Niinepuu, Mailis Lumi,
Elleriin Lepiste ja muusikaõpetaja Piret Kuld; Saue Kapelli
juht ja lasteaia muusikaõpetaja Reet Jürgens; Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute
Koori dirigent Grete Põldma ja

abidirigent Helle Käsk; Saue
Gümnaasiumi tantsurühmade
juhendajad Malle Liiv, Maret
Kärner ja Krista Merilo; Saue
Simmajate ja Kohila noorterühma Rõõmupäkad juhendaja
Ulvi Mägi; lauluansambli Rukkilill juhendaja Tõnu Kangron;
Saue Muusikakooli trummide
ansambli juht Riho Joonase;
Saue Kägara juhendaja Elena
Kalbus; Saue Folk juht Kalev
Israel; Saue Huvikeskuse juhataja Sirje Luberg.

Pidu hakkab lõppema, kõik tantsijad on juba laval
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Kas keegi nägi vandaale
jaanituleplatsil laste kiike
lõhkumas?

Korteriühistute
ümarlaud
kogunes taas

Saue Sõna

Saue Sõna

Saue on suhteliselt turvaline
linn, kuid juhtub siingi, et
mõnel mehepojal jääb rammu
üle. Seevastu aga mõistust
ülearu pole. Muidu ei juhtuks
ju nii, et ühel heal päeval
avastad, et ööga on lastekiik
Saue jaanituleplatsil maatasa
lõhutud.
Paraku juhtus nii meie koduses linnas, kus on hea elada,
maikuu eelviimasel nädalavahetusel, ööl vastu 24. maid.
Vandaalide tegevuse tulemus on pildil näha, samuti jäljed maapinnal, mis viitavad, et
kiigeposte võidi välja tõmmata
mootorrattaga.
Kui keegi nägi või teab, kes
laste mänguplatsi hävitas, olge
head ja andke teada kas politseile või Saue Linnavalitsusele.
Heategu ei jää märkamata ja
üheskoos on kergem kaakidest
jagu saada.

Üle pika aja kogunes 29. mail
Saue Linnavalitsuse ruumides korteriühistute esindajate
ümarlaud. Linnavalitsuse kutsel saadi kokku esmakordselt,
varasemalt koguneti kodanikualgatuse korras.
Et kohal oli Swedbanki
esindaja Janis Pugri, kes küll
tutvustas korteriühistutele
maja rekonstrueerimisvõimalusi laenu abil, kaldus arutelu
esmalt Swedbanki Saue kontori sulgemisele.
Korteriühistute esindajad
leidsid, et kui kontor kaob,
tuleb pangal panustada, et
ainukese allesjääva sularahaautomaadi kasutamine on
turvaline ja mugav kõigile, ka
puudega inimestele.
Et tipptundidel on kaubakeskuse automaadi juures
järjekord tänagi, siis peaks
olema varjualune ja istepink
ootajatele. Automaat ise
peaks paiknema kaardiga avatavas kinnises ruumis, mis on
kättesaadav ööpäevaringselt.
Ka sularaha sissemakseautomaadi vajalikkuses pärast

See on kõik, mis laste kiigest jaanituleplatsil alles jäi

Jäljed maapinnal viitavad mootorrattale. Fotod: Saue Linnavarahaldus

Sotsiaalminister
oli päevakeskusel külas

pangakontori sulgemist ei
kahelnud keegi. Need sõnumid on edastatud ka pangale
Korteriühistute ümarlaua
laiem eesmärk on aga see,
et üheskoos arutada, kuidas
probleeme lahendada ning
jagada positiivseid kogemusi ja kontakte, et ei peaks
ühistu elu parendamisel
„jalgratast leiutama“.
Maikuu ümarlaual arutasid ühistud koos linnavalitsusega, kuidas korrastada
ühistute vahelisi sõiduteid,
millised on võimalused kasutada alternatiivenergiat ja
milliseid töid või teenuseid
on otstarbekas ühiselt tellida.
Üheskoos vaeti ka lahendusi vaid ühe või teise korteriühistuga seonduvatele probleemidele.
Ümarlaud koguneb uuesti
sügisel, sinna on kavas kutsuda nende Saue linna korteriühistute esindajaid, kes on
juba hooneid renoveerinud, et
nad teistele kogemusi jagaks.
Saue linnas on teadaolevalt
29 korteriühistut, ümarlaual
osales enam kui kolmandik neist,
üks osa asjaliku halduri näol.

Saue Sõna
Sotsiaalminister Helmen Kütt
(fotol) kohtus 23. mail Saue
Päevakeskuses meie linna
vanema põlvkonnaga ja imetles
päevakeskuse ringide veel ametlikult avamata käsitöönäitust.
Esmalt tutvustas vastne
minister iseennast, seejärel
rääkis sotsiaalministeeriumis
täna töös ja tulevikus plaanis
olevatest eelnõudest ning vastas sauelaste küsimustele.
Minister andis ülevaate lastetoetuste ja pensionite tõusust
ning töövõimereformist.
Ta rääkis, et puuetega inimeste puudetoetused ei ole aastaid suurenenud ja et otsitakse
võimalusi nende tõstmiseks
lähiaastatel. Ta käis välja ka
lubaduse, et aastast 2015 võtab
riik enda kanda gümnaasiumiosas õppivate noorte koolitoidu
kulu sarnaselt põhikoolile täna.
EL toiduabi jaotamine
algab ministri sõnul uuesti kas
tänavu hilissügisel või aastal
2015. Küsimusele, mis saab
omavalitsustele renditud elektriautodest pärast rendilepingu
lõppemist aastal 2015, ei
teadnud minister kohtumisel
vastust. Foto: Sirje Piirsoo

Euroopa Parlamendi
valimised Saue linnas
Tuuli Urgard
Saue linna jaoskonnakomisjoni esimees
25. mail 2014 toimusid
Euroopa Parlamendi valimised, mis olid Saue linna
jaoks aktiivsed.
Saue linna valijatest
47,4% kasutas oma kodanikuõigust elektrooniliselt või
valimisjaoskondades hääletamas käies. Eesti keskmine
valimisaktiivsus oli 36,4%.
Saue linna valijate nimekirja oli kantud 4402 valijat,
nendest käis valimisjaoskonnas valimas 1297 inimest
ning elektrooniliselt hääletas
791 valijat.
Kõige enam hääli kogus
Saue linnas Eesti Reformierakond – 683. Järgnesid Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit 387 häälega
ja üksikkandidaat Indrek
Tarand 327 häälega.
Saue linna valimiskomisjon tänab Saue linna
aktiivseid valijaid. Suur

Harju maakonna valimiskomisjon kiidab ja
tänab Saue linna jaoskonnakomisjoni
Maakonna 56 jaoskonnast
kõige korrektsem valimisjaoskond on Saue linna
valimisjaoskond. Esimene
jaoskond, kellel on ka kõik
aruanded korras, 0,36 senti
jäi majanduskulude jääki.
Aitäh jaoskonna esimehele
ja kõigile liikmetele tehtud
töö eest!

tänu ka kõigile jaoskonnakomisjoni liikmetele, asendusliikmetele ja teistele
abistajatele, kes tegid oma
tööd professionaalselt, mille
tulemusena tegutses valimisjaoskond operatiivselt
ja häireteta.

6. juuni 2014 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 28.
mai istungi päevakorras oli
16 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas kasutusloa VanaKeila mnt 43 ja Sarapiku
tn 8 üksikelamule.
◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku
Saue Avatud Noortekeskusele õuealavahendite paigaldamiseks Koondise tn 20.
◊ Otsustas maksta koduse mudilase toetust mais kokku summas 4940 eurot 74 lapsele.
◊ Maksis ühekordset sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust kogusummas 768 eurot
18 abivajajale.
◊ Maksis sünnitoetuse esimest osa kogusummas 650
eurot kuuele perele.

◊ Otsustas pikendada kolme
isikuga sõlmitud munitsipaaleluruumi üürilepingut.
◊ Andis MTÜ-le Eesti Rannajalgpalli Liit loa korraldada
Eesti rannajalgpalli liiga
avaüritus ja Saue rannajalgpalliväljaku ametlik avamine 7. juunil kella 10.00
kuni 18.00 Saue rannajalgpalliväljakul, mis asub Saue
jaanituleplatsil. Vastutab
Kari-Andri Kask.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: spordiklubile Imperial
320 eurot treeneri osalemiseks 2-nädalases treeninglaagris välismaal; MTÜ-le
Sagittarius 800 eurot 12
Saue noore osalemiseks
Eesti Vibuliidu kalendri
võistlustel ja 10 Saue
noore osalemiseks suvises

Volikogu suunas
avalikustamisele Saue
linna eelarvestrateegia
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu suunas
22. mai istungil teisele lugemisele ja avalikustamisele
Saue linna eelarvestrateegia
aastateks 2015-2019, see on
huvilistele elektroonselt kättesaadav linna kodulehel ja
paberkandjal linnakantseleis.
Avalikustamine kestab 30.
mai - 13. juuni. Arvamused
ja ettepanekud linna eelarvestrateegia kohta on oodatud
elektroonselt e-posti aadressil saue@saue.ee või kirjalikult
Saue Linnavalitsusse (Tule tn 7).
Eelarvestrateegia avalik arutelu oli päevakorras kohtumisel linnarahvaga 3. juunil.
Volikogu suunas teisele lugemisele ka Saue linna 2013.
aasta majandusaastaaruande,
edasise arutelu juhtiv komisjon
on revisjonikomisjon. 14 poolt-

häält sai volikogult määrus nr
13 „Saue linna põhimääruse
muutmine“.
Ühe päevakorrapunktina
oli volikogus arutusel Saue
Vallavolikogu ettepanek haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamiseks ja
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Saue Vallavolikogu
otsustas 24. aprilli istungil
teha ühinemisettepaneku
Keila, Nissi ja Kernu vallale
ning Saue ja Keila linnale.
Seda tutvustas Saue vallavanem Andres Laisk.
Vastavalt Eesti territooriumi
haldusjaotuse seadusele tuleb
Saue Linnavolikogul anda põhjendatud vastus läbirääkimiste
alustamisega nõustumise või
keeldumise kohta kahe kuu
jooksul. See oluline küsimus
on uuesti päevakorras juunikuu istungil.

treeninglaagris; Türi AutoMotoklubile 640 eurot kahe
Saue noore osalemiseks
supermoto võitlustel; Saue
Tenniseklubile 500 eurot
17 Saue noore osalemiseks
suvises treeninglaagris Hiiumaal; Keila Korvpallikoolile
350 eurot viie Saue noore
osalemiseks treeninglaagris
Kurgjärvel; Saue Taekwondoklubile 1200 eurot võistlusvarustuse ostmiseks;
tantsukoolile Laguun 320
eurot sportlase osalemiseks
treeninglaagris Itaalias;
Saue Jalgpalliklubile 3563
eurot Eesti 2014. aasta
rannajalgpalli MV osalemistasudeks, Lilleküla jalgpallihalli turniiril osalemiseks,
Laagri kunstmuruväljaku
rentimiseks liigamängudeks ja Eesti MV liigavõist-

luste transpordi rendiks;
MTÜ-le Saue Haridusselts
Vitalis 128 eurot raamatupidamise korraldamiseks;
MTÜ-le Sinimustvalge Saue
810 eurot Eesti lipu päeva
tähistamiseks Sauel ja linnarahvale tantsuõhtu korraldamiseks; Saue Naisseltsile 350 eurot ühingu 20.
aastapäeva tähistamiseks;
seltsingule Saue Segakoor
1300 eurot esinemisriiete
ostmiseks; MTÜ-le Saue
Folk 50 eurot ansambli
Rukkilill osalemiseks Harjumaa Memme-Taadi päeval; Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile 2300 eurot
XII Rahvusvahelise Noorte
Rütmimuusika Festivali
Visioon korraldamiseks;
seltsingule Bereginja 200
eurot 10 seltsingu liikme

osalemiseks Vormsi ja Läänemaa reisil; Saue Autoklubi
erahuvikoolile Mängukool
412 eurot kahe suvise lastelaagri bussiväljasõitudeks;
Eesti Rahvuskultuuri Fondile
70 eurot Eesti biograafika
stipendiumiks; Keila Miikaeli Kogudusele 180 eurot
ruumide üüriks Saue Päevakeskuses.
◊ Tunnistas avatud hankemenetlusega riigihankel
„Saue linna välisvalgustuse
hooldusteenused“ edukaks
Belsneks Elekter OÜ pakkumuse, mis sisaldab Saue
linnas aastaringset tänavavalgustuse hooldust ja jooksvat remonti perioodil 1. juuli
2014-30. juuni 2017.
◊ Kinnitas Saue linna 2015.
aasta eelarve koostamise
üldtingimused ja vormid.

Võtame vastu koolitoetuse avaldusi
esimesse klassi astujate vanematelt
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Saue Linnavalitsus maksab
2014. aastal esimesse klassi
astuvate õpilaste vanemale
koolitoetust 65 eurot.
Toetuse saajad on kõik
2014 septembris esimesse
klassi astuvad õpilased,
kelle elukoht on registreeritud Saue linnas seisuga

1. september 2014. Lisaks
on nõutav mõlema lapsevanema registreeritud elukoht
Saue linna elanike registris
seisuga 1. september 2014.
Kui üks vanematest ei ole
Saue linna elanik, makstakse
koolitoetust 50% kehtestatud
toetuse suurusest (ei kehti
lahutatud, mittekooselavate
ja surnud vanemate puhul).
Toetuse saamiseks palume
lapsevanematel esitada

linnavalitsusele hiljemalt 30.
septembriks 2014 kirjalik taotlus.
Koolitoetus makstakse
välja taotluses esitatud arveldusarvele 1. oktoobrist kuni
30. novembrini 2014.
Blanketid on saadaval veebis www.saue.ee ja linnavalitsuse infoletis Taotlusi e-posti
aadressile saue@saue.ee saates, on vaja need digitaalselt
allkirjastada.
Info telefonil 6790174.

Õpilaste sõidusoodustused suvel
Heli Joon
Saue-Tallinn kommertsbussiliinil nr 191 kasutusel olevad
õpilaste juunior-kiipkaardid
annavad õiguse sõita bussides tasuta 31. maini. 1. juunist - 31. augustini on õpilastele bussisõit soodushinnaga.
1. juunist on juuniorkiipkaartide omanikel vaja
maksta bussi sisenedes sooduspileti eest. Sooduspileti
hind on 40 eurosendi võrra
väiksem pileti täishinnast.
Saue Linnavalitsus tasub
iga linnasõidu pileti eest 40
eurosenti, ülejäänud pileti
raha maksab õpilane.
Õpilaste tasuta sõidu
õigus taastub 1. septembrist.
Õpilastel, kes lõpetavad sel
õppeaastal põhikooli, keskkooli või keskharidust andva
kutseõppeasutuse, lõpeb kiipkaardi kehtivus automaatselt
30. juunil 2014.
Põhikooli lõpetajad, kes

asuvad sügisel omandama
keskharidust, peavad taotlema
uut sõidusoodustust alates 1.
septembrist. Uutele bussisõidu
soodustuste taotlejatele väljastab linnavalitsus kiipkaardi,
kui nad on kantud Eesti Haridusinfosüsteemi andmebaasi
õpilaste nimekirja.
Õpilasel ja tema mõlemal
vanemal peab olema elanike-

registri alusel elukoht Saue
linnas. Uus elanik peab olema
elanud Sauel vähemalt kolm
kuud enne taotluse esitamist.
Blanketid on saadaval veebis www.saue.ee ja linnavalitsuse infoletis. Kui saadate
taotluse e-postiga, tuleb see
digitaalselt allkirjastada.
Info telefonidel 6790180
ja 6790174.

Tasub teada

Mälestame
juuniküüditamisel
hukkunuid
Ööl vastu 14. juunit 1941 oli
esimene massiküüditamine
Eestis. Nälja ja kurnatuse tagajärjel hukkus - või tappis nad
NKVD - kokku umbes 6000
inimest Eestist. Juuniküüditamine hõlmas Eesti, Läti, Leedu,
Valgevene, Ukraina ja Moldova
alasid, selle käigus deporteeriti
üle 65 000 inimese.
Saue linn mälestab hukkunuid 14. juunil, üleriigilisel leinapäeval, mälestustseremoonia
ja -jumalateenistusega.

Mälestustseremoonia ja
pärgade asetamine Eesti
vabaduse eest hukkunute
mälestuskivi jalamile Saue
kiriku juures algab kell 17,
sellele järgneb jumalateenistus Saue kirikus, mille käigus
annab linnapea Henn Põlluaas
üle „Eestist küüditatud“ rinnamärgid neile sauelastele,
kes küüditati Eestist aastatel
1945-1953 või kes sündisid Venemaal küüditatute
perekonnas.

Saue linna ettevõtjate
ümarlaud
Lugupeetud Saue ettevõtjad!
Saue Linnavalitsus ootab teid
12. juunil 2014 algusega kell
13.00 pubisse Lounge Loft
(Saue linn, Pärnasalu 19) Saue
linna ettevõtjate ümarlauale.

tänavaarendused 2015. aastal
3. Harju EPT mälestusmärgi
rajamine. Ideed tutvustab
Tõnis Laud.
4. Ümarlaual üleskerkinud
teemad

Päevakorras on:

Ümaralaua kestuseks on planeeritud kaks tundi. Täiendav
teave e-posti aadressil evelin.
povel@saue.ee või telefonil
56675252.

1. Majandusülevaade Macro
Research Baltics peaökonomistilt Tõnu Mertsinalt
2. Saue linna võimalikud

Midrimaa võtab tööle
õppealajuhataja
Saue lasteaed Midrimaa kuulutab välja konkursi õppealajuhataja ametikoha täitmiseks
tööleasumisega alates 4.
augustist 2014.

Kandidaadil palume esitada
16. juuniks järgmised dokumendid:
◊
◊
◊
◊

avaldus;
CV;
motivatsioonikiri;
haridust tõendava dokumendi koopia.

Nõuded kandidaadile:
◊ vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
◊ juhtimiskompetents;
◊ vastutustunne, korrektsus ja
täpsus;
◊ koostööoskus ja väga hea
suhtlusoskus;
◊ positiivne ellusuhtumine.
Saue lasteaed Midrimaa, Koondise 23, Saue76505, Harjumaa. Tel 6596526, e-posti
aadress midrimaa@saue.ee.

Saue lasteaed
Midrimaa teatab
Lasteaiakoht
Saue Midrimaa on lasteaiarühmade komplekteerimine
2014.-2015. õppeaastaks
lõppemas. Kõik kohasaamise
teate saanud lapsevanemad,
kes koosolekul ei saanud osaleda, võtke palun ühendust
lasteaiaga lepingute vormistamiseks ja andmete täpsustami-
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seks hiljemalt 1. juuliks 2014.
Lasteaia e-mail on
midrimaa@saue.ee,
telefon 6596526.

Suverühm
Eelregistreerimisega suverühm
töötab perioodil 25. juuni kuni
8.august 2014. Täpsem informatsioon rühmades.

Laulu- ja
tantsupeo
Tule Tulemine
Sauele
15. juunist 4. juulini toim u v a l Tu l e Tu l e m i s e l
„Külast-külla, käest-kätte”
viivad kohalikud koorid,
tantsurühmad ja orkestrid
peotule peolinna teatesõiduna jalgratastel.
Enam kui 1000-kilomeetrine teekond kulgeb Tartust
läbi Tartu-, Jõgeva-, Ida- ja
Lääne-Virumaa, Järva-, Raplaning Harjumaa Tallinnasse.
Peotuli süüdatakse Raadil 15.
juuni päiksetõusul ja see jõuab
tantsupeole 4. juuli õhtuks.
Harjumaal liigub tuli
1.-4. juulil. Naabrite juurest
Saue valla Vanamõisa vabaõhukeskusest alustab tuli
teekonda Saue linna poole
2. juulil kell 15.00.
Raudtee ületamise järel
pööratakse paremale Tõkke
tänavasse ja seejärel liigutakse Vana-Keila maanteed
mööda Saue tammiku jaanituleplatsile.
Kell 15.15 toimub Saue
jaanituleplatsil peotule üleandmine, millest süüdatakse
III Harjumaa Puhkpillipäeva
„Tulkõ kokko“ tuli, on lustilugu
ja laulu Saue muusikutelt.
Iga soovija saab võtta
tule ja koju viia.
Saue Segakoori saatel
läheb tuli edasi Saku valda
Üksnurme küla Rehe küüni
poole teele 16.10.
I n f o Tu l e Tu l e m i s e
kohta on internetis:
www.tuletulemine.ee.

Saue Linna
Raamatukogu
suvised lahtiolekuajad
1. juunist kuni 31. augustini on raamatukogu uksed
avatud esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kella
10–18, kolmapäeval 1019, reedel kella 10–17.
Laupäeviti ja pühapäeviti on
raamatukogu suletud.

Ootame
ettepanekuid Saue
linna konkursile
„Kaunis Kodu 2014“
Ootame linnakodanikelt
kuni 13. juunini ettepanekuid kandidaatide
kohta e-posti aadressile
inger@saue.ee.

Foto: erakogu

Saue linna elanike
keskkonna-alane
õppereis
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
Keskkonna-alane õppereis
Saue linna elanikele toimub
16.juunil.
Buss väljub Sauelt Swedbanki kontori juurest (endise
turuhoone kõrvalt) kell 8.00
hommikul.
Osavõtusoovist teatage telefonil 6790185 või 6790180.
Registreerimine toimub 9. juunist kuni 13. juunini. Kohtade
arv piiratud. Kes ees, see mees!
Õppereisi käigus tutvume
Haapsalu linnahaljastusega,
rannapromenaadi haljastusprojektiga kuursaali ümber
ja külastame ühte koduaeda
Haapsalu linnas.
Käime Hõbesalu biohuumuse farmis, kust on võimalik
osta väärtuslikku ökomulda,
tutvume Halingal Viivi Lepiku
suure kollektsiooniaia ja puukooliga. Soovijatel taimede
ostmise võimalus.
Lõunasöök on omal käel
Haapsalus. Sauele tagasi
jõuame orienteeruvalt kell 17
pärastlõunal.

Lepiku-Mardi talu (pildil)
on tavalisest maakodust aastatega kujundanud LääneEesti suurima püsikute
kollektsioonaia, kus kasvab
erinevaid püsililli üle 1800
sordi-liigi, lisaks kõrrelisi ligi
80 nimetust, sibullilli üle
500 nimetuse ja sõnajalgu 30
nimetust. Erilist huvi pakuvad
aiapidajatele kolmiklilled,
priimulad (üle 80 liigi-sordi),
hostad (üle 100 nimetuse),
päevaliiliad (üle 100 sordi),
liiliate liigid, kurerehad,
helmikpöörised, emajuured,
tulivõhad, siilikübarate sordid, siberi võhumõõkade (üle
100 sordi) ja jaapani iiriste
sordid, alpi taimed (päikselises, kuivas kohas kasvavad
madalad taimed, näiteks kivirikud, nõmmkannid) ja metsataimed (varjus kasvavad
taimed) Talul on noor park
kaskede, vahtrate, rodode,
tammede, leppade, pihlakate
ja okaspuude kollektsiooniga,
mille rajamist on alustatud
2006. aasta sügisel) . Hetkel
okaspuid üle 100 nimetuse,
lehtpuid-põõsaid üle 300
liigi-sordi.
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Laste- ja noortepäeval oli jaanituleplats
ägedaid tegevusi täis
Maria Liiv
Noortekeskuse projektijuht

T

raditsiooniline Saue
linna laste- ja noortepäev toimus 31.
mail juba kuueteistkümnendat korda. Tänavu oli
osalejaid ligi 300 ja hoolimata
kohatisest hoovihmast, mis
kõigi rõõmuks vaheldus siiski
sooja päikesega, oli kohale
tulnud pisemaid ja vanemaid.
Saue Noortekeskuse telgis
sai pähe näomaalingu ja koostöös Saue Linna Lastekaitse
Ühinguga korraldasime üleplatsilise lõbusa ristsõnamängu.
Kui ristsõna täidetud, oli või-

malus ära süüa üks maitsev
Naiskodukaitse Saue jaoskonna
naiste küpsetatud pannkook
moosiga või moosita.
Hoolimata tujukast ilmast,
täitsid jaanituleplatsi lava
graatsilised ja andekad Saue
Noortekeskuse tantsugrupi
SaChe ning showgrupi Vikerkaar tantsijad. Põnevust pakkusid Saue Taekwondoklubi
sportlased peatreener Badr
Eddine Lamdaghri Aloui käe
all. Kauni muusikaga täitsid lava Saue Noortekeskuse
trummiklubi, rahvusvahelise
noorte rütmimuusika festivali
„Visioon“ esinejad -Tabasalu
Muusikakooli saksofonikvar-

Need tüdrukud on juba noortekeskuse näomaalingute telgis olnud

Esineb Showgrupp Vikerkaar

Rahvusvaheline noorte rütmimuusika festival „Visioon“ on Sauel teist aastat
koos noortepäevaga toimunud. Esineb Saue Muusikakooli ansambel Zizi
Pops, solist on Markus Lehtsalu

tett, bändid More Drive, Mental Floss ja Zizi Pops - ning
õhtu peaesineja Ska Faktor.
Vabatahtlikud Kaitseliidu
Harju maleva Saue kompaniist
demonstreerisid sõjatehnikat
ja -varustust. Nooremad ja
vanemad tänavakorvpalli- ja
rannavollemängijad panid end
võistlustel proovile.
Interaktiivse löökpillitöötoa
viis läbi brasiilia päritolu profitrummar Francois Archanjo.
YFU Eesti naerusuised vabatahtlikud tutvustasid rahvusvahelist õpilasvahetust ja MTÜ
YFU Eesti võimalusi ning ühtlasi viisid läbi põnevaid mänge.
Müümiseks olid maitsvaid

muffineid küpsetanud tublid
vennad Rein ja Raul Jõgismann
ning toidu- ja joogipoolise eest
vastutas Tammevana pubi.
Paralleelselt esinejate, võistluste ja töötubadega oli võimalik ronida roniseinal, hüpata
batuudil ja osaleda sellel aset
leidnud seiklusmängus, katsetada sumomaadlust ja proovida
Eestis veel küllaltki vähetuntud
spordiala - lacrosse’i.
Saue Noortekeskus tänab
Saue Linnavalitsust ja Saue
Muusikakooli, rahvusvahelise
noorte rütmimuusika festivali
„Visioon“ korraldajaid ja andekaid esinejaid, Kaitseliidu Harju
maleva Saue kompaniid ja Nais-

kodukaitse Saue jaoskonda,
Suure-Jaani Noortekeskust,
Seikluskoolituse OÜ-d, MTÜ-d
YFU Eesti, Saue Taekwondoklubi, vapraid SaChe’i ja Vikerkaare tantsijaid koos juhendajate Tiina-Riin Uulma ja Elo
Marika Kongoga, Saue Linna
Lastekaitse Ühingut, perekond
Jõgismanni, turvafirmat G4S,
Johanna Saart ja Reigo Mägi,
Petra Tänavat, Martin Kuustikut
ja Helina Rokki, Mart Siidarit ja
Kristjan Arrakut ning päeva fantastiliselt modereerinud rõõmsameelseid Vendasid Vähke. Suur
aitäh kõigile, kes osalesid ja
abistasid, kohtumiseni järgmisel
noortepäeval.

Kõik ristsõna lahendajad said võimaluse süüa Naiskodukaitse Saue jaoskonna naiste küpsetatud maitsvaid pannkooke

Põnevust pakkusid Saue Taekwondoklubi sportlased

Interaktiivse löökpillitöötoa viis läbi brasiilia päritolu profitrummar
Francois Archanjo

Oli võimalik ronida ka roniseinal.
Fotod: Sirje Piirsoo ja noortekeskus
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Saue peab taas sünnipäeva!
Evelin Povel-Puusepp

T

äna, juuni esimestel
päevadel, mil suurem
õitsemine, puhkused,
maaelu ja rannamõnud veel ees, tundub suvelõpu
üritustest rääkimine kauge ja
võõrana. Ometi on hulk ärksaid
Saue inimesi juba jaanuarist
alates koos käinud ja mõtetesplaanides augusti lõppu ette
mananud.
Kallid sauelased, anname
rõõmsal meelel teile teada:
20. augustil on kindlasti põhjust Sauel olla, et üheskoos
linna sünnipäeva tähistada!
Tänavusuvine, nüüd juba
kenaks tavaks saanud sünnipäevapidu toimub jaanituleplatsil
Saue tammikus. Platsi väljakud
ja sopid ning alaga külgnev osa
Vana-Keila maanteest moodustavad kokku festivaliala, kus
sauelastel ja külalistel võimalus
meeleolukalt päeva veeta.
Taaskord on sellesse päeva
põimitud teinegi suvine traditsiooniline üritus - Saue Savipäev.
Seltskondlikku uudistamisttegutsemist jagub tervele perele:
savitöötubades valmistatakse
erinevaid ehteid ja meeneid, on
võimalik näha ja kogeda, kuidas
vormub savi treipingil. Mitmed
keraamikud on tulemas tutvustama ja müüma oma toodangut.
Toimumas on heategevuslik
koogimüük, Saue kollektiivide
esinemised vabaõhulaval, linnaosade sportlik mõõduvõtmine, käsitöö- ja omatoodangu
laat, oma tegemisi tutvustavad mitmed vabaühendused
ja spordiseltsid. Avatud on
laste batuudiala ja eraldi ajaveetmist pakutakse ka meestele. Sünnipäevapeo lõpetab
ansambli Untsakad kontsert.
Tegevuste loetelu pole kindlasti lõplik ja nimekiri jääb avatuks pea sünnipäevani välja.
Hea lugeja, siinkohal on Sinulgi
hea võimalus kaasa rääkida!
Kui teed midagi, mis võiks huvi
pakkuda laiemalt või oskad
kätte juhatada mõne paeluva
tegevuse, anna kindlasti märku.

Linnaosadevaheline
jõukatsumine
Territooriumi kompaktsusele
vaatamata kulgeb kogukondlik
elu Sauel väiksemate tänavakobaratena, millest on ajapikku
kujunenud linnaosad. Kadaka,
Kiviloo ja Uusaru linnaosa
elanikud määratlevad endid
linnaosana juba pikemat aega,
sarnaselt võiks välja kujuneda
teisedki Saue linnaosad.
Selleks, et piirkonnas elavad

TÄHELEPANU!
LINNAOSADEVAHELINE
JÕUKATSUMINE
20. AUGUSTIL!
LUSTAKALE VÕISTLUSELE
OOTAME
6-LIIKMELISI
VÕISTKONDI!

inimesed üksteisega tuttavamaks saaksid ja kogukondliku
elu käima lükkaksid, kuulutame
Saue sünnipäeval välja linnaosadevahelise jõukatsumise.
Tegemist on pigem lustaka
ajaveetmise kui tõsise ja erioskusi nõudva võistlusega. Ootame
registreeruma kuueliikmelisi
võistkondi igast linnaosast.
Kui te veel ei tea, kuhu
ennast määratleda, heitke pilk
juuresolevale kaardile, mille
koostamise alus on läinud
aasta novembris toimunud
MTÜ-de ümarlaual väljapakutu.
Tulge kokku, saage tuttavaks,
tehke midagi ühiselt! Ja liituge
kindlasti linnaosadevahelise
jõukatsumisega Saue sünni-

päeval. Registreerumine e-posti
aadressil rauno.neuhaus@saue.ee
või telefonil 53992799.

evelin.povel@saue.ee või helistage telefonil 56675252.

Käsitöö- ja
omatoodangu laat

Saue mõis - 222 aastat
mõisaansambli
valmimisest

Ühe õige kogupereürituse
juurde kuulub kindlasti laadamelu. Sestap ootame sünnipäevaüritusega liituma oma toodangut müüa soovivaid käsitöölasi
ja väiketootjaid (talutoodang,
mesi, maiustused, aiasaadused
jm). Tööstuses toodetud ning
turustatud, vahendatud ja kasutatud tooted ürituse konteksti
ei sobi. Müüma pääseb ainult
eelregistreerimisega. Täiendava
info saamiseks ja registreerumiseks kirjutage e-posti aadressil

Tänavu möödub 240 aastat
ajast, mil Saue mõisa maad
omandas Friedrich Hermann
von Fersen, kes on rajanud tänaseni Sauet ehtiva barokkstiilis
mõisaansambli. 1786. aastal
nimetati mõisa toonane nimi
Klein Sauss ametlikult Friedrichshofiks ümber ja 1792. aastaks oli hoonekompleks valmis.
Saue mõisa pererahvas tähistab 222 aasta möödumist mõisaansambli valmimisest, avades
mõisa eluhoone uksed kõigile

soovijatele. Ekskursioonid toimuvad Saue linna sünnipäevapeoga
samal päeval, 20. augustil ajavahemikus kella 12-15. Samal
ajal saab mõisa juures tutvuda
ka vanade autode väljapanekuga.
Ekskursioonidele pääseb
ainult grupi koosseisus eelregistreerumisega, mida saab
teha telefonil 5125553 (Eve).

Olulised kellaajad
20. augustil
◊ Ekskursioonid Saue mõisas
kella 12-15.
◊ Erinevad tegevused jaanituleplatsil algavad kell 16.
◊ Ansambel Untsakad alustab
esinemist kell 19.30.
◊ Peo lõpp kell 22.30.
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Abilinnapea Jüri Tümanok on Reimo Allikule (ees) tunnustuse
esikoha eest Eesti MV taipoksis, kaaluklass 80 kg, üle andnud.
Foto: Sirje Piirsoo

Tervisespordipäev võttis
kokku sarja
„Sauelane liikuma“
Saue Sõna
Tervisespordipäev pakkus pühapäeval, 25. mail, Saue jaanituleplatsil erinevaid sportlikke
tegevusi igas vanuses spordisõbrale.
Päeva avas abilinnapea Jüri
Tümanok, kes tunnustas linna
parimaid täiskasvanud sportlasi,
kes 2013. aasta võistlustel meil
ja mujal kõrgeid kohti saavuta-

sid. Meeleolukat päeva juhtis
Sven Sumberg.
Päeva jooksul sai proovida vibulaskmist, osaleda rannavõrkpalliturniiril, saada aimu, milline spordiala
on NIA, ja panna end proovile Sarapiku takistusrajal. Pisemad ei saanud batuudist kuidagi kaugemale.
Spordikaupu pakkus Sportservice. Lõpetuseks läks kõigi sarjas
„Sauelane liikuma“ osalenute
vahel loosi hulgaliselt auhindu.

2013. aasta parimad täiskasvanud sportlased
Patrick Pals, Prants Pals, Indrek
Salis, Vello Toomik, Villu Liiv, Villu
Tamm, Laura-Liisa Tamm, Kaido
Lasn, Andres Allpere, Virve Laan,
Ulvi Urgard, Ingrid Piht, Andreas
Aadli, Erkki Aadli, Lauri Malsroos, Johannes Tasa, Ülo Vainura,
Susan Pihelgas, Krista Terno,
Hille Tasa, Edith Madalik, Heino
Heinloo, Jüri Püssim, Merle Aadli,
Riho Kilp, Lembe Lutterus, Jaanus Gross, Pearu Jakob Ojamäe,
Mihkel Tomson, Kaidi Kirs, Aado
Liblikmann, Aimar Pedari, Marliis Odamus, Terje Odamus, Tõnu
Odamus , Reimo Allik, Karmen

Veerme, Liisbeth Salutee, Andre
Kesküll, Alla Shilenok, Vladimir
Issajev, Tarmo Palmsaar, Karl
Tümanok, Reno Donald, Rudolf
Kasper Naruski, Raul Leeduks,
Raivo Viidu, Rivo Pajur, Mart Jõesaar, Kaspar Kotter, Vincent Ray
Lambin, Marek Pöldroos, Sander
Avingo, Roland Tammela, Argo
Alaväli, Henri Heinsalu, Urmo
Timusk, Erkki Liiv, Kristjan Suurjärv, Silver Liiv, Lauri Esko, Jaanus
Järvela, Jano Järvelaid, Jaan Koit,
Ranon Kriisa, Indrek Nuuma,
Janar Pajo, Kristjan Ploompuu,
Ervin Sternfeld, Carl Sõlg

Spordiklubi Imperial
edukas võistlus
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Eesti Muay Thai Liiga võistlused, mida korraldas Tallinna
Taipoksi Klubi, leidsid aset
laupäeval, 31. mail, Spartas.
Meie klubi esindas seal
Kristofer Härm. Ta tegi oma
elu esimese matši ja võitis
tugevalt: vastane andis pärast
kahte raundi alla.
Amatöörmatš toimus
Vasakult Nils Joonas Põldme, Rasmus Metsva, Kristofer Härm ja Erki Vellmann. Foto: Marek Matsu

kaalukategoorias 70 kg ning
raundidega kolm korda kaks
minutit. Registreerisime ka
Rasmus Metsva, kuid kahjuks
ei olnud talle sel korral vastast. Loodame, et lähitulevikus saab ka tema end proovile
panna.
Tänu kõigile, kes kaasa
tulid elama.

Heategevus ja kõige pisemad
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Lasteaed kogus
heategevusliku kevadpeoga üle 2000 euro
Saue Sõna
Saue lasteaed Midrimaa kogus
kolmeteistkümnendal heategevuslikul kevadpeol lapsevanemate tehtud kookide, tortide
ja muude küpsetiste müügist
2011,85 eurot. Tänavuse
summa eest - nagu ka möödunud aastal - plaanib lasteaed
osta lastele õue veel ühe mängumaja juurde.
Heategevuslik spordipidu
algas rongkäiguga. Järgnesid
vahvad etteasted, kus astusid
üles nii suuremad kui väiksemad midrimaalased. Oli

Kevadpeo juht oli vallatult
sportlik Jänes

tantsu, oli püramiide, lasti
tireleid ja tehti kätekõverdusi.
Sportliku kava olid lastele
selgeks õpetanud lasteaia võimlemisõpetajad Anniriin Salutee ja Ly Miett Lõoke. Vägesid
juhatas vallatult sportlik jänes
Marge Nõlvandi kehastuses.
Et Saue lasteaias käib
enam kui 400 last, oli kookegi
palju. Enamasti müüdi imemaitsvaid soolaseid ja magusaid küpsetisi tüki kaupa, aga
eriti ilusaid tervetena. Ostjaid
oli rohkesti ja kõik koogid said
müüdud. Lisaks läks kaubaks
morss ja kohv.

Rongkäik suundub lipuväljakule

Ostjaid oli rohkesti ja kõik koogid said müüdud

Midrimaa-pere tänab südamest kõiki
koogiküpsetajaid ja -ostjaid ning soovib lastele ja vanematele ilusat suve,
täis päikest, meelelahutust ja puhkust.

Pisut veel ja tants võib alata. Fotod: Sirje Piirsoo

Midrimaa lapsed tulid
üle-eestilisel spordipäeval kolmandaks
Anniriin Salutee
Midrimaa liikumisõpetaja
Seitsmeteistkümnes üle-eestiline lasteaedade spordipäev
toimus 2. mail Audentese
spordihallis. Saue lasteaeda
esindas kuuest tüdrukust ja
kuuest poisist koosnev võistkond, kuhu kuulusid Helei-Lota
Parts, Susanna Marie Veskimägi,
Kadi Erendi, Maribel Kivi, KertuMadelene Ladva, Delia Tammin, Otto Mattias Rootalu, Kaur
Kippar, Karl Sander Saia, Hans
Kaiv, Ats Raud ja Marten Eenok.
Jõudu katsus 36 lasteaeda,
kes võistlesid omavahel teatejooksus, kombineeritud teatejooksus, tüdrukute osavusvõistluses ja poiste köieveos.
Lapsed pidid olema samal
ajal osavad, täpsed, tugevad
ja kiired, sest oli vaja hüpata
hüpitsatega ja visata täpsust, ületada takistusi, joosta
slaalomjooksu ning anda
õigesti üle teatepulk.
Kohtunikud olid karmid,

harjutada järgmiseks võistluseks. Täiskasvanutele jäi mõistatuseks, mil moel jaksasid
lapsed alade vahepeal joosta
staadioni ringe.
Kõikide alade lõpuks kogusime 127 punkti ja tulime
kolmandale kohale Tabasalu
Tibutare ja Tallinna Vesiroosi
lasteaia järel.
Auhindu oli palju. Lisaks
ilusatele medalitele ja diplomitele said lapsed vihmavarjud, maiustusi, kinkekaarte

ja muud põnevat. Lapsed olid
tulemuse üle uhked, ometigi
peegeldus nägudest väsimus
ja uni oli bussis kiire tulema.
Lastega olid võistlustel kaasas võimlemisõpetajad Anniriin
Salutee ja Ly Miett Lõoke ning
logopeed Kersti Pruul. Suur
tänu lastevanematele Irma
Erendile, Toomas Rootalule,
Kaur Kippari ja Marten Eenoki
perekonnale laste juhendamise, õpetamise ja kaasaelamise eest!

Midrimaa võistkond võimlemisõpetajate Ly Miett Lõokese ja Anniriin Saluteega

aga õiglased ja kutsusid võistleja tagasi, kui laps eksis.
Lapsed arvasid, et kõige raskem oli köievedu, sest seda
tuli teha mitu korda ja see oli
kõige viimane ala.
Köieveos sai Kaur vigastada ja teda asendas finaalis
Kertu-Madelene, kes poistega
võrdväärselt võitles. Finaalis
saavutas meie Midrimaa teise

koha Kiili lasteaia järel.
Samuti tundus lastele keerulisena teatejooks, kus tuli
poolel teel orienteerumise kontrollpunktis augustada paber.
Lapsed ei olnud seda varem
teinud, aga sellest hoolimata
tuli Midrimaa esimesele kohale.
Alade vahepeal sai hüpata
ja pikutada kõrgushüppe mattidel, elada teistele kaasa ja

Köieveo finaalis saavutas meie Midrimaa teise koha Kiili lasteaia järel.
Fotod: Saue lasteaed
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Saue Muusikakooli
noorema astme lõpetas 10 õpilast

Muusikakooli aktuse juhatasid sisse kooli kõige väiksemad laululapsed, neid õpetavad Ulvi Kanter ja Piret Kuld

Sirje Piirsoo
Saue Muusikakoolil - nii nagu
gümnaasiumilgi - on kevadel
aktuseid rohkem kui üks. XII
lennu pidulik aktus oli juba
17. mail kooli uues kammersaalis, ülejäänud kool lõpetas
õppeaasta mai lõpus kontserdi

ja noorema astme tunnistuste
jagamisega gümnaasiumi aulas.
Tänavu lõpetas Saue Muusikakooli noorema astme 10
õpilast: Märt Tender, Richard
Rain Kõiv, Timo Erendi, Verner Vichmann. Henri Korts.
Edgar Koroljov, Heidi-Hedvig
Tedvig-Eisler, Johanna Kristina

Leetmaa, Karita Vinni ja Karen
Tammsaar.
Muusikakooli direktor Kristiina
Liivik loodab, et kõik lõpetajad
suvel puhkavad, kosuvad ja sügisel taas muusikakoolis jätkavad.
Aktuse juhatas sisse meeleolukas kontsert, seejärel meenutas Kristiina Liivik tegusat

Kuule, soovita mulle mõni
hea lasteraamat

Marika Salu
Raamatukogu direktor
Lasteraamatuid ilmub palju.
Selles suures ja laias valikus
orienteerumises ning oma lemmikute leidmises püüab teile
abiks olla raamatukogu.
Lastekirjandus on lapsele uks
raamatute maailma. Siit algab
kogu elu saatev raamatuhuvi ja
lugemisharjumus. Sellepärast
ongi lasteraamatute soovitamine
ja lugemine väga oluline.
26. mail käis õpilastele oma
lugemissoovitusi eestikeelsetest lasteraamatutest jagamas
Eesti Lastekirjanduse Keskuse
konsultant Anne Kõrge. Kindlasti suutis ta esinemine nii
mõnelgi lapsel aidata leida

tee raamatuteni. Kohaletulnud lastel kulus aeg lõbusalt
ja märkamatult. Jagame ka
lastevanematega Anne Kõrge
soovitusi, milliseid uusi eesti
kirjanike kirjutatud raamatuid
8-12-aastased lapsed võiksid
lugeda. Kohtumiseni raamatukogus iga ilmaga.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse
lugemissoovitused 8-12-aastastele
lastele. Fotod: Anu Lauri

õppeaastat, täis põnevaid
sündmusi, kontserte, muusikaüritusi ja konkursse.
Ta ütles, et muusikakooli 96
õpilasest lõpetas aasta kiitusega 38 – see tähendab, et neil
olid tunnistusel ainult viied.
Lõpetuseks tunnustasid
abilinnapea Jüri Tümanok ja

Tõnu Urva neid 28 muusikakooli õpilast ning kollektiivi,
kes saavutasid õppeaasta
jooksul auhinnalisi kohti
maakondlikel ja vabariiklikel
konkurssidel. Leheruumi piiratuse tõttu leiate parimate
nimekirja linna ja muusikakooli kodulehelt.

Fotonäitus „Saue ja
sauelased 26. mail 1989“
Lugemissoovitused
8-12-aastastele

Uued lasteraamatud pakkusid Saue õpilastele huvi

Esineb Verner Vichmann, üks tänavustest noorema astme lõpetajatest.
Fotod: Sirje Piirsoo

Leelo Tungal „Naljatilgad
lähevad laulupeole“, „Porgand töötab porgandina“
Aino Pervik „Tirilinnas algab kool“
Piret Raud „Tobias ja teine
B“, „Natuke napakad lood“
Kristiina Kass „Samueli võlupadi“, „Õpetaja Kusti kummitab“, „Sandri mikroskoop“
Reeli Reinaus „Aguliurka lapsed“,
„Detektiiv Triibik loomaaias“
Ketlin Priilinn „Evelini lood“
Kadri Hinrikus „Et head
haldjad sind hoiaksid“
Mika Keränen Supilinna
laste krimkade sari
Ilmar Tomuski Kribu ja Krabu
krimkade sari, „Pöörane puhkus Parakatkus“, „Mauno
saladuslik kadumine“

Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise
Seltsingu juhataja
Saue Linna Raamatukogus
on avatud fotonäitus „Saue
ja sauelased 26. mail 1989“.
Tegemist on ülesvõtetega
Saue inimestest ja olustikust, mis kõik tehtud ühel
ja samal päeval 25 aastat
tagasi, kui siin kohtusid Tallinna ja Haapsalu fotoklubide
fotograafid, kes jäädvustasid
siinset elu-olu oma argises
kulgemises, liikusid kõikjal:
looduses, tänavail, elamute
vahel ja tootmishooneis.
Täna on kujutatud kohad
ja inimesed veel äratuntavad
ning seda põnevam on teadvustada arengut või märgata
toimunud muutusi.

Näituse avamisele 20.
mail tulid kutsutud külalistena ka toonased fotograafid:
Toomas Kiige, Mall Väljan,
Heiki Kustavus, Arvo Silm ja
Kalju Heinvee.
Näituse on korraldanud
Saue Kodu-uurimise Seltsing ja see jääb raamatukogus avatuks kuni 10. septembrini. Tulge kindlasti
vaatama!
Fotoklubide sõpruskohtumistest 1980. aastatel ja
tänavusest Saue pildistamise päevast saab lähemalt
lugeda sügise poole. Toonased ja tänased fotod, aga ka
vaatajate äratundmisrõõm
ning tähelepanekud on väljas
Facebooki leheküljel Saue:
aeg ja lugu (www.facebook.
com/saueaegjalugu/).

Luuleraamatutest
„Isa sokk on
matkasell“,
„Isa sokk on
ufonaut“,
Wimbergi
„Rokenroll“, Ilmar
Trulli „Tuvi
jalutab“,
Jaanus Vaiksoo „Supipotikarneval“

Näituse avamisele 20. mail tulid kutsutud külalistena ka toonased
fotograafid. Foto: Sirje Piirsoo

Vanem generatsioon
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Kaunis tava
üheskoos sünnipäeva tähistada jätkub
Saue Sõna
Maikuu kolmanda teisipäeva
hommikupoolikul oli Saue
Noortekeskus taaskord sünnipäevalaste päralt. Ring oli täis
saanud ning suurele sünnipäevapeole olid oodatud jälle kõik
sauelased, kel vanust üle 65 ja
kelle sünnipäev tänavu aprillis,
mais või juunis.
Pidulised suundusid saali
Jüri Männi kandlemängu saatel. Seekordne kokkusaamine
eristus eelnevatest meeste
suure osakaalu poolest.
Sünnipäevalapsi tervitasid
ning jagasid neile häid soove
linnapea Henn Põlluaas, abilin-

Maikuu kolmanda teisipäeva hommikupoolikul oli Saue Noortekeskus taaskord sünnipäevalaste päralt.
Foto: Sirje Piirsoo

napea Jüri Tümanok ja volikogu
aseesimees Matti Nappus. Päevakeskuse juhataja Liivi Lents

kostitas sünnipäevalapsi sel
korral luuletusega „Mu õnn“.
Sünnipäevalastele esines

päevakeskuse ansambel Rukkilill Tõnu Kangroni pillimängu
saatel. Kauneid tantsumustreid

Päevakeskuse reis viis huvilised Virumaale
Elina Mägi
Algus 23. mai lehes

Sallas vaatasime ringi mõisahoones, millest on esimesed
teated 15. sajandist. Veel
viimaseid päevi tegutseb seal
kool. Mis saab hoonest edasi,
on veel selgusetu. Samas on
maja kenasti remonditud ja
heas korras. Jääb üle loota,
et seda ei taba teiste tühjade
hoonete kurb saatus.
Mõisaparki, mis on PõhjaEesti okaspuurikkamaid, on
püstitatud puujuurikatest piisoni kuju ja põlenud iidsest
tammest on meisterdatud
rüütli kuju.
Järgnes pikem sõit läbi
põlislaante, tee äärde jäi mitmeid ahervaremeid, endisi
külakohti, aga õnneks ka
mõningaid toimivaid eluasemeid. Sihtkoht oli Avinurme,
mis on mainimist leidnud
juba 1599. aastal.
Esmalt käisime kohalikku
tõmbenumbrit, rongi vaatamas
ja seejärel suundusime Elulaadikeskusesse, kus meid ootas
rikkalik maitsev lõunasöök.
Elulaadikeskus on endine
pastoraadihoone, mis oli väga
halvas seisus, kui see kogudusele tagastati. Nüüdseks on
hoone eurotoetustega kenasti
korda tehtud. Giid oli kohalik
kirikuõpetaja Rene Alberi, kes
on ühtlasi ka koolis kehalise
kasvatuse õpetaja ja kui vaja
siis ka ehitaja või abiks köögis. Hoone ülakorrusel asub
muuseum.
Avinurme, mis asub metsade keskel, on tuntud kui
puutöökeskus. Teateid sellest on juba 18. sajandist.

19.sajandi lõpust 1930-ndateni oli Avinurme tähtsaim
puunõude valmistamise paik.
Muuseumis võib näha kõikvõimalikke puust esemeid, aga
ka naiste käsitööd.
Avinurme kirik on suhteliselt uus ehitis, valmis 1909.
aastal. Vägev maakivist hoone
on ehitatud kohalike inimeste
annetuste toel.
Külastasime ka puuaita,
kust sai kaasa osta kohalike
meistrite käsitööd ja seemneleiba, mis oli tõesti väga
maitsev.
Tagasiteel sõitsime läbi
Laekvere, mille vaatamisväärsuseks peetakse maakivist arhitektuuriansamblit: koolimaja,
kauplus, meierei, pritsikuur,
mis kõik on ehitatud lähedalasuva endise Moora mõisa
lammutamisel saadud kividest.

Mooras külastasime Rehe
talu ehk huumoriaeda, mille
peremees on oma leidlikkusega pälvinud isegi presidendi
äramärkimist. Aias kippus
pähe mõte, et midagi ei tohi
niisama ära visata: kõike võib
elus tarvis minna ja kõike saab
kastutada millegi meisterdamiseks. Lõbusa tuju tekitas aed
kindlasti meis kõigis, sest
oli näha, et tööd oli tehtud
mõnuga. Samas laiusid ka kaunid lille- ja maasikapeenrad.
Möödusime Kellavere
mäest, mille kõrgus on 156
meetrit. Mäe tippu ehib suur
roheline pall - radar. Simunas sõitsime mööda 1849.
aastal W. Struvele püstitatud
kivisambast ja suundusime
Katku allikatele, mis on Pedja
jõe alguseks. Saime veel kord
maitsta puhast allikavett.

Käisime kirikuaias, kuhu
on maetud mitmeid kuulsusi:
Rakke lubjatehase asutaja
Fr. Kaddak, kunstnik CT von
Neffi pere ja parun Ernst Maydell. Simuna kiriku uhkus on
1724. aastal valminud barokkajastu puunikerdustega kantsel, ainulaadne kogu Eestis.
Viimaseks peatusime Võivere, UNESCO pärandisse
võetud W. Struve meridiaani
mõõtmise samba juures.
Samas on ka restaureeritud
tuulik, kuhu tuleb muuseum.
Edasi järgnes kodutee läbi
Väike-Maarja, Ambla, Albu,
Peningi ja Jüri Sauele.
Väga tore ja tegus päev oli.
Saime rohkesti uusi teadmisi
ja muljeid jagub kindlasti
kauemaks. Täname Liivit, Tiinat ja Jaani, kes meile selle
kena päeva organiseerisid.

Salla mõisaparki, mis on Põhja-Eesti okaspuurikkamaid, on püstitatud puujuurikatest piisoni kuju.
Foto: Tiina Univer

joonistas rahvatantsuansambel
Vokiratas, keda juhendab Elena
Kalbus. Särtsakat külakosti pakkusid Nõmme tantsuansambli
Alhambra seeniortantsijad Riina
Aro juhendamisel.
Kontserdi lõppedes ootas
pidulisi kohvilaud tordiga
ja kingitusena viis iga sünnipäevalaps koju pisikese
praktilise kingituse - mille,
jäägu tulevaste piduliste
tõttu saladuseks.
Idee üheskoos sünnipäevi
tähistada tuli 2012. aasta
kevadel võimule tulnud koalitsioonilt, et nii Saue vanemat
generatsiooni meeles pidada ja
väärtustada.

Suvelavastus
„Vassa Zeleznova“
Saue Päevakeskus korraldab 26. juulil suvelavastuse
„Vassa Zelesnova“ külastuse.
Väljasõit Sauelt kell 10.30,
tagasi Sauel kell 19.00. Kell
14.00 etenduse algus Kukruse polaarmõisa kõrvalhoones. Hind 28 eurot.
Osades: Ülle Lichtfeldt,
Terje Pennie, Marin Mägi,
Natali Lohk (Rakvere Teater),
Saara Kadak, Meelis Rämmeld (Ugala teater), Hannes
Prikk. Lavastusse on kaasatud ka Jõhvi teatri Tuuleveski
näitlejad ja harrastusnäitlejad
Ida-Virumaalt.
Maksim Gorki loomingus
eristub „Vassa Zeleznova“ jõuliselt. Sisulisel tasandil on kätketud paljut tunnete ja tundlikkuse tasandil. Armastusest
ei räägita palju, kuid sõnade
taga aimub sügavik.
„Vassa Zeleznova“ on ühe
perekonna lugu, mis leiab
aset 19. sajandi lõpus Volga
äärses linnakeses. See on
lugu ühe perekonna vaimsest
enesehävitamisest, kus igaüks
hävitab ennast omal viisil.
Tegemist on näidendiga, kus
eredalt on kujutatud tolleaegset vene perekonda, kohalikke
tüüpe ja erilist eluviisi - pidulist, patust, arutut. Ootamatult aktuaalselt puudutab
see praegust ühiskonda, kus
materiaalsete väärtuste ülehindamine viib perekondade
lagunemiseni.
„Vassa Zeleznova“ on tõeliselt huvitav näidend, kus kõigil
osatäitjatel on mida mängida
ja publikul avaneb võimalus
langetada otsus, milliseid
väärtusi elus hinnata.

6. juuni 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.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Puuokste äravedu 5m3 / 40
eurot, puulehtede äravedu
Mälestame head kolleegi
ja kauaaegset osakonna
juhatajat
endise
põllumajandusministeeriumi
TKB päevilt
REIN KASSMANNI
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Endised TKB töötajad

Elu on laul, nii habras ta viis
Heliseb korraks ka katkeb siis…
Oma kauaaegset juhatuse
esimeest
REIN KASSMANNI
mälestavad AÜ Mareka
liikmed.
Avaldame siirast kaastunnet
Ehale ja lastele.

1. juunist
muutus
rongide
sõiduplaan
Elron tuletab meelde, et
1. juunist muutus rongide
sõiduplaan.
Kinnitatud sõiduplaanid
on avaldatud kodulehel ja
need on leitavad aadressil:
http://elron.ee/elron-avaldasjuunikuust-kehtima-hakkavad-soiduplaanid/, kodulehe
otsingumootorist ning www.
peatus.ee lehelt.
Sõiduplaanid on avaldatud ka
ooteplatvormide infostendidel.
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1,70 kott ja igasuguse olmeprügi äravedu. Ostame vanarauda. Telefon 53476867.
LIIV, EHITUSLIIV, KILLUSTIK,
KRUUS, MULD, FREESASFALT kohaleveoga Sauel, Saue
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 5079362.

Kinnisvara
Müüa Saue linna külje all
Rahula külas elamumaa 2000
m2. Elekter, vesi. Hind 25000
eurot. Telefon 56698863.
Müüa 2-toaline korter Sauel.
Hind kokkuleppel. Kontakt
õhtuti 56641111.

telefonil 55581673 või www.
jalteko.ee.
Müüa küttepuud, erinevad
puuliigid. Halu pikkus 30-60
cm. Puud koormasse laotud,
kogused õiged. Hind alates 37
eurot / ruum. Transport hinna
sees. Info tel 5011898.

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.

Müük
Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 15 eurot / m3,
sisaldab laadimist. Transpordi
võimalus. Saadaval ka pakendatud kompostmulda. Info

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

Avaldame sügavat
kaastunnet
Eha Kassmannile perega
kalli abikaasa
REIN KASSMANNI
surma puhul.
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu

Avaldame sügavat kaastunnet
Margit Otsale perega
kalli ema
surma puhul.
Koondise 15 KÜ trepikoja nr
5 naabrid

KÜ Kütise 11
avaldab kaastunnet Eha
Kassmannile abikaasa
REIN KASSMANNI
kaotuse puhul.
KÜ Kütise 11 juhatus

Mälestame armsat lahkunut
HANS PALLI
ja avaldame kaastunnet õde
Evile venna surma puhul.
Mälestab Saue Kristlik
Vabakogudus

Mälestame ja meenutame
oma endist rühmakaaslast
MARIA PÄSSI.
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Tantsurühm Vokiratas

Mälestame armsat lahkunut
MARIA PÄSSI
ja avaldame kaastunnet
tütar Tiinale koos perega.
Mälestab Saue Kristlik
Vabakogudus

Jumalateenistused
juunis Saue kirikus
◊ Pühapäev, 8. juuni kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
◊ Laupäev, 14. juuni kell 17
Pärgade asetamine küüditatute mälestuseks, millele
järgneb mälestusteenistus
kirikus. Juhatab Vahur Utno.
◊ Pühapäev, 15. juuni kell 13
Teenistust juhatab Vahur
Utno, jutlustab Ülo Niinemägi.
◊ Pühapäev, 22. juuni kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
◊ Esmaspäev, 23. juuni kell 12
Võidupüha kontsert-jumalateenistus, juhatab Vahur Utno.
◊ Pühapäev, 29. juuni kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

7.juuni 5tk 3.-

pPärnu mnt 536b, Pääsküla koduselveri
2. korrusel. Rohkem infot tel. 53073943.
www.humanae.ee

Soovin osta kiiresti sõiduauto,

hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Harmet OÜ pakub tööd ehitajatele. Peamiseks tööülesandeks on element- ja moodulmajade ehitamine. Kasuks
tuleb ehitusalane töökogemus
ja kutseharidus. Asukoht: Tule
põik 1 Saue. Kandideerimiseks palume saata CV e-posti
aadressil personal@harmet.ee
Lisainfo telefonil 666 0420
või www.harmet.ee.
REIN KASSMANN
05.07.1940 - 28.05.2014
Südamlik kaastunne
omastele.
Garaažiühistu tublit juhatuse,
volikogu ja asutajaliiget
mälestab KÜ Koondise
Garaažid
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