Turvalisus

Ajalugu

Muusika

Sport

Sarapiku
terviseraja
suusamägi sai
turvapiirded

Pangem kirja
mälestused
EPT-aegsest elust
Sauel

„Tulkõ kokko“
toob
puhkpilliorkestrid
Sauele

Saue valla
ja linna
rattaretk oli
mõnus

lk 2

lk 4

lk 5, 12

lk 9

KOOLI LÕPETANUD ÕPILASTEL LÕPEVAD SÕIDUSOODUSTUSED 30. JUUNIL LK3
NR 12
14 (419)
(375)
NR
17.20.
august
juuni
2014
2012

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Jaan Rand jäädvustas kaunid
hetked jaanikust muusikasse
Saue Sõna

Sauelased peavad jaanipidu
aastaid üheskoos ja mõnusas
meeleolus jaanituleplatsil.
Kauaaegne Saue linna elanik
Jaan Rand jäädvustas kaunid
hetked Saue linna jaanikust
muusikasse. Imelisi jaane,
laulu- ja tantsulusti kõigile!

Sõnad ja viis Jaan Rand (pildil)

Imekaunis ja lembe on
jaanikuu,
kui õitsel on nurmed ja puud.
On saabunud suvine pööripäev
ja Sauel on pidupäev.
Refrään: Meil pidu on täies hoos
ja me laulame üheskoos:
„Head jaani me soovime
teile kõigile!“

Koduvainul koos peoõhtul viibime
me jaanitule lummuses
ja õllekapp peoõhtul ringi käib,
vain lusti ja rõõmu on täis.
Refrään: Meil pidu on täies hoos…

Laul rinna teeb rõõmsaks ja
ühendab meid
ja sillutab sõpruse teid.

Kui meil tuju on hea ja rahvas
on hoos,
perevalssi me tantsime koos.

Põhikooli lõpetas 51 noort
Saue Sõna

Refrään: Meil pidu on täies hoos…

Kord aastas, vaid jaaniööl
puhkeb üks õis,
üks maagiline sõnajalaõis.
Neidu, kes selle leiab, prints
oodata võib,
kel süda on hell ja soe.
Refrään: Meil pidu on täies
hoos…

Kui hämarik koidule ulatab käe,
pidu kestab, veel edasi lä´eb.
Koos laulame jaanitule lummuses
ja Saue meil südames.
Refrään: Meil pidu on täies hoos…

T

änavu lõpetas Saue
Gümn a a s i u m i s 9 .
klassi 51 noort inimest, kel seisab ees
sama tähtis valik, kui gümnasistidel - kuhu ja kuidas edasi.
Lõpetajatest 19-l olid tunnistusel neljad ja viied. Vaid
viitega lõpetajaid - nii aastahinded kui eksamitulemused oli kaks: Karin Kanamäe ja Grete
Saar 9.b klassist. Kuid igaüks
lõpetajatest oli omanäoline
ja erinev, tähtis ja silmapaistev - kes sportis, kes saavutas
mingis aines suurepäraseid
tulemusi, kes lõi kaasa koolielu elavdamises, kes oli lihtsalt
hea sõber ja semu.

Karin Kanamäe (vasakul) ja Grete Saar - viied nii aasta- kui
eksamihinded. Foto: Sirje Piirsoo

Edu teile kõigile edasistes
õpingutes, sest tegelikult jäi
seljataha vaid esimene etapp
pikal haridusteel, millel olid
teile toeks nii vanemad kui
kogu koolipere eesotsas klassijuhatajatega: Kirsti Kadakas
9.a ja Külli Vita 9.b. Vt lk 6
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Ettevõtjate ümarlaual
osalejate ring on laienenud
Evelin Povel-Puusepp
Ettevõtjate ümarlaud on ellu
kutsutud Saue Linnavalitsuse ja
Saue linna ettevõtjate vahelise
info jagamiseks ning igakülgse
koostöö arendamiseks. Nendest
kokkusaamistest on tänaseks
saanud hea tava. Laienenud
on osalevate ettevõtjate ring ja
süvenenud teemakäsitlused.
12. juunil toimunud ümarlaua päevakorras oli Swedbanki
peaökonomisti Tõnu Mertsina
põhjalik ülevaade Eesti majandusseisust ja lähiväljavaadetest. Abilinnapea Tõnu Urva
tutvustas Saue linna võimalikke
tänavaarendusi ja Harju EPT
kunagine juht Tõnis Laud tegi
lühikese tagasivaate Harju EPT
ajalukku, tutvustades seeläbi
EPT initsiatiivgrupi kavatsust
püstitada Sauele mälestusmärk
EPT ajastu auks.
Infopunkt käsitles Saue
keskusala visiooniprojekti, mis
on nüüdseks jõudnud detailplaneeringu lähteülesandeks
vajaliku lõppraportini. Küsimused-vastused puudutasid
päevakajalisi teemasid Sauel.
Tõnu Mertsina prognoosi
kohaselt maailmamajanduse
kasv kiireneb ja sealhulgas
kosub ka euroala majandus-

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsin andis Saue ettevõtjatele põhjaliku ülevaate Eesti majandusseisust ja
lähiväljavaadetest. Foto: Sirje Piirsoo

kasv. Kõige enam on sellesse
panustanud eratarbimine,
sealhulgas jaekaubanduse
kasv. Majanduskasvu on aga
alla tõmmanud transpordi- ,
ehitus- ja energiasektor. Eesti
majanduskasv sõltub esmajärjekorras ekspordist.
Probleemiks on tööhõive
vähenemine, mis tähendab,
et ettevõtetel tuleb majanduskasvu saavutamiseks rohkem investeerida. Viimast on
seejuures toetamas madal
intresside keskkond, mis jääb

Sarapiku terviseraja
suusamägi sai
turvapiirded

Saue Sõna
Riik eraldas 2014. aasta
alguses siseministeeriumi
regionaalministri valitsemisalast Saue linnale 5000 eurot

Sarapiku terviseraja arendustöödeks. Tänaseks on tööd
lõppenud, mägi sai endale
turvapiirded. Töid teostasid
Conet Holding OÜ ja OÜ Saumer. Foto: Sirje Piirsoo

püsima veel mitmeks aastaks.
Soodsa laenamiskeskkonna
kõrval on ka aktsiaturud olnud
viimasel ajal tõusuteel. Ehkki
inflatsioon on praegu madalam kui eurotsoonis tervikult,
hakkab see aasta teisel poolel
kiirenema ning samal teel on
ka toiduainete hinnakasv. Tõnu
Mertsina sõnul on Eesti ettevõtete finantsseis olnud siiski
hea, nii et need on suutnud
suurendada kasumeid.
Tõnu Urva sõnul rekonstrueeritakse hetkel Nurmesalu

tänavat ja aktiivses arutelus
on Kasesalu läbimurde tegemine. Ettevalmistavas etapis
on pöördutud kõigi Kasesalu
tänava ääres asuvate ettevõtete poole, praeguseks on
tagasisidet andnud AS Sami ja
Diapol Granite. Läbimurret on
plaanitud ellu viia analoogselt
Segu tänavaga, mille renoveerimisse panustasid kõik tänava
äärde jäävad ettevõtjad.
2015. aastasse on plaanitud
„Pargi ja sõida“ parklate laiendamine ja rajamine, samuti kerg-

liiklusteede võrgu avardamine.
Koostöös Saue vallaga jätkatakse olemasolevat kergliiklusteed Saue rongipeatuse juurest Keila suunas, kergteega
on kavas omavahel kokku viia
Meistri ja Laanesoo tänavad,
teid on plaanitud ehitada ka
Saku suunal.
Lähiaastatel on kavas ka
Tule tänava rekonstrueerimine
Fors MW juurest kuni Pärnasalu tänavani. Projekt on küll
varasemast ajast olemas, kuid
vajab üle vaatamist tänastest
oludest lähtuvalt.
Tõnis Laud tutvustas kokkutulnuile Harju EPT mälestuse jäädvustamise projekti,
kutsudes seeläbi ettevõtjaid
kaasa toetama raha, töö või
vahenditega mälestusmärgi valmimist. Projekti hinnanguline
maksumus on 10 000 eurot,
millest 2000 eurot moodustavat projekteerimist toetab Saue
Linnavalitsus. Mälestusmärgi
valmistamiseks ja paigaldamiseks loodetakse abi Saue ettevõtetelt, millest nii mitmedki
on kunagi välja kasvanud Harju
EPT allasutustest. Tõnis Laua
ettepanek leidis kohalolnutes
toetust ja loodetavasti õnnestub
seeläbi EPT mälestust Sauel
jäädvustada.

Taaskasutus on Sauel au sees!
Evelin Povel Puusepp
15. juuni päikeseline pühapäev tõi „Pargi ja reisi “
parklasse kokku väga palju
taaskasutusest hoolivaid
sauelasi ja kaugemaltki tulijaid: asjadele oli uut omanikku otsimas 39 kauplejat
ja kaupa ostmas-vahetamas
üle 600 inimese.
Sel korral olid uudistajad
oodatud ka Maastiku 22 ja
Kuuseheki 4 koduhoovidesse.
Aitäh võõrustajaile!
Korraldajad tõdevad rõõmsal meelel, et taaskasutuse
väärtustamise iva on Sauel
õigesse pinnasesse istutatud
ja kasvab jõudsalt. Sestap
otsustasime taaskasutajate
rõõmu veelgi suurendada
ja anname teada, et lisaks
varemplaneeritud laadapäe-

Järgmine
Saue Sõna
ilmub 5. juulil

vadele 10. augustil ja 21.
septembril kutsume teid
kauplema ka juulis.
Registreerumine täiendavale laadapäevale 13. juulil
on alanud! Ühtlasi tuletame

meelde võimalust kaubelda
oma koduaias-garaažis. 10.
augustil kutsume teid oma
aias või korrusmajade hoovides avama kodukohvikuid!
Foto: Juhan-Reinhold Povel

Hea sauelane! Et juuli alguse
Saue Sõnas leiaks väärilise
koha laulu- ja tantsupeo tule
tulemine Saue linna ning III
Harjumaa Puhkpillipäev, jõuab

leht teie postkastidesse päev
hiljem, laupäeval, 5. juulil.
Pärast seda suundub leht
suvepuhkusele ja ilmub taas
15. augustil.

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

Saue Linnavalitsuse 11.
juuni istungi päevakorras
oli 29 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Määras Tõkke põik 6 ja
Tõkke põik 8 katastriüksuste (mõlemad elamumaa) liitmisel moodustuva
katastriüksuse aadressiks
Tõkke põik 6 (elamumaa).
◊ Kinnitas Sooja tänav 2
kaubandushoone ja Uusaru
tänav 7 tootmishoone projekteerimistingimused.
◊ Algatas Tule tänav 20 ja
20a kinnistute detailplaneeringu.
◊ Väljastas ehitusloa 0,4 kV
elektriliitumise rajamiseks

Sooja tn 1a kinnistule ja
Muskaadi tänav 12 kinnistule ning üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Palgi tänav 6.
◊ Otsustas avaldada tunnustust kõigile Saue gümnaasiumi 12. klassi medaliga
lõpetajatele väga heade
õppetulemuste eest ja
autasustada nelja kuldmedaliga lõpetanut ühekordse
rahalise kingitusega.
◊ Eraldas reservfondist
1200 eurot Saue Gümnaasiumi 12. klassi lõpetajatele väga heade õppetulemuste eest rahalise
kingituse tegemiseks.
◊ Andis Saue Huvikeskusele
loa korraldada jaaniõhtu
23. juunil kella 21-st kui

◊

◊

◊

◊

24. juunil kella 1-ni Saue
jaanituleplatsil.
Andis loa korraldada 15.
juunil kell 11-16 taaskasutuslaat ja rohevahetus Kuuseheki ja Ridva tänava nurgal „Pargi ja reisi“ parklas.
Avaldas tunnustust Saue
linna jaoskonnakomisjoni
liikmetele ja abistajatele
Euroopa Parlamendi valimiste ettevalmistamise ning
valimistel täpse ja korrektse
tegevuse eest ning otsustas
maksta neile linna eelarvest
valimisteks planeeritud summadest preemiat.
Eraldas spordiklubile Saue
Tammed toetust 1662
eurot.
Eraldas kergejõustikuklubile
Tipp toetust 5760 eurot 72

◊
◊

◊

◊

◊

Saue linna noore treeningkulude katteks perioodil 1. jaanuar kui 31. august 2014.
Määras hooldaja kahele
puudega isikule.
Pikendas 3-lapselise perega
Saue linnale kuuluva eluruumi üürilepingut kuni 31.
oktoobrini 2014.
Maksis sünnitoetuse esimest osa kolmele perele
kokku summas 390 eurot.
Kinnitas lihtsustatud korras
tellitava teenuse „Toitlustusteenus Saue Gümnaasiumis“ hankel edukaks Baltic
Restaurants Estonia AS-i
pakkumuse.
Tunnistas kehtetuks lihthanke
„Nurmesalu tn 9 spordisaali
ruumiakustilise olukorra
parendamine, II etapp“.

Saue linna Tule tn 20 ja 20a kinnistute
detailplaneeringu algatamine
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsuse 11. juuni
2014. aasta korraldusega nr
193 algatati Saue linna Tule
tn 20 ja 20a kinnistute detailplaneering.
Detailplaneering haarab

Saue linna Tule tn 20 ja 20a
kinnistuid, mille sihtotstarve
on tootmismaa ja kogupindala
23795 m².
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine
maa sihtotstarvet muutmata,
liitmisest tulenevalt kehtiva

ehitusõiguse ja hoonestustingimuste muutmine, tehnovõrkude, liikluskorralduse,
haljastuse ja heakorrastuse
lahendamine.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk ei muuda ega
võimenda tänast kinnistute

kasutamislaadi, millest johtuvalt puudub oluline keskkonnamõju ja vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande
koostamiseks.
Detailplaneering ei muuda
kehtivat Saue linna üldplaneeringut.

Kooli lõpetanud õpilastel
lõpevad sõidusoodustused
30. juunil
Heli Joon
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Õpilastel, kes lõpetavad
käesoleval õppeaastal põhikooli, keskkooli või keskharidust andva kutseõppeasutuse, lõpeb bussi nr
191 sõidukaardi kehtivus
automaatselt 30. juunil
2014. Põhikooli lõpetajad,
kes asuvad sügisel omandama keskharidust, peavad
taotlema uuest õppeaasast
alates uut sõidusoodustust.
Õpilastel, kes asuvad
õppima väljaspool Saue
linna asuvatesse põhikoolidesse, gümnaasiumitesse
või keskharidust andvatesse
kutsekoolidesse, on õigus
valida elektriraudtee või
bussiliini nr 191 sõidusoodustuse vahel.
Elektriraudtee kaart väljastatakse koos sinna laetud
sõiduõigusega perioodiks
1. september kuni 31. det-

sember 2014 augustikuu
teisel poolel.
Õpilased, kes soovivad
eelnevalt väljastatud elektriraudtee kaardile taotleda
uut sõiduõigust, peavad esitama uue kirjaliku taotluse.
Peri oodi kaardile laadimisest või kaardi valmimisest
teavitatakse augustikuu teisel poolel.
Info telefonil 6790174 või
6790180.

SAUE ILUSALONGIS

pakume massaažiteenuseid!
◊
◊
◊
◊

- klassikaline massaaž;
- spordimassaaž;
- kupumassaaž;
- laavakivi- ja aroomimassaaž.

Saue Ilusalong, Sooja 1, Saue
Lisainfo www.sakurastudio.ee või
tel 54544559, Svetlana.

◊ Kinnitas lihthankel „Saue
lasteaed Midrimaa A-korpuse koridori remont“ edukaks OÜ Tabasalu Meistrid
pakkumuse.
◊ Lubas linnapea Henn Põlluaasa puhkusele 25. juuni20. juuli.
◊ Suunas Saue lasteaed
Midrimaa põhimääruse
muutmise eelnõu kehtestamiseks volikogusse.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu otsuste „Üürilepingu
sõlmimiseks nõusoleku ja
volituste andmine“ ja „Loa
andmine avatud hankemenetlusega riigihanke „Saue
linna välisvalgustuse hooldusteenused“ hankelepingu
sõlmimiseks“ eelnõud kehtestamiseks volikogusse.

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).
To e t u s e s a a m i s e k s
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.
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Harju EPT olulisust
linna ajaloos ei saa alahinnata
Sirje Piirsoo
Eesti Põllumajandustehnika
Harju Rajoonikoondisel ehk
Harju EPT-l oli tänavu kaks
tähtpäeva - 1. jaanuaril möödus 50 aastat EPT-de loomisest ning 20 aastat tagasi,
1994. aasta mais Harju EPT
likvideeriti. Selle ettevõtte olulisust linna ajaloos aga ei saa
alahinnata.
Nõukogude periood Eesti
ajaloos tõi endaga kaasa uued
seadused ja reformid mistahes
elualal, küsimata, kas me neid
tahtsime või mitte või kas need
olid otstarbekad. Nii ka põllumajanduses. Olid hobulaenutuspunktid, masina-traktorijaamad, remondi-tehnikajaamad.
Ükski neid ei õigustanud end.
1961. aastal loodi üleliiduline koondis Eesti Põllumajandustehnika (EPT), kuna oli
jõutud arusaamisele, et mehhaniseerimata pole võimalik
põllumajandustoodangut suurendada.
1964 algas Harju EPT ajastu
Sauel, ühtekokku 30 aastat.
Esialgu kuulusid EPT struktuuri
remonditöökoda, automajand,
farmide jaoskond ja kaubanduskontor. EPT tegeles väiketraktorite ja nende agregaatide

EPT endistel juhtidel on tore traditsioon pidada igal aastal erinevas Eesti paigas kokkutulekut. 13. juunil kogunesid nad Sauel, meenutasid möödunud aegu ning käisid külas AS-idel Sami, Toode ja Saue EPT.
Foto: Sirje Piirsoo

remondiga, hooldas lüpsi- ja
külmutusseadmeid farmides
ning teostas nende montaaži,
varustas kolhoose ja sovhoose
vajaliku majandus- ja elektrikauba, tööriistade, tehnika ja
varuosadega, osutas transporditeenust.
Muust Nõukogudemaast
erines Eesti selle poolest, et
farmide lüpsiseadmeid ei veetud hooldamiseks tsentraalselt
kokku, vaid pesti neid läbi
kohapeal. Ehk seetõttu olidki

Pangem kirja
mälestused EPTaegsest elust Sauel
Evelin Povel-Puusepp
Tänavu 1. jaanuaril möödus 50 aastat päevast, mil
Sauel loodi Eesti Põllumajandustehnika Harju Rajoonikoondis ehk Harju EPT,
mis kujundas ja korraldas
Saue elu pea 30 aastat.
EPT ajastu on linnapildis
siiani käegakatsutav ning
seal töötanud inimesedki on
jäänud paikselt siia elama.
Saue Kodu-uurimise Seltsing kutsub üles kirjutama
mälestusi EPT-aegsest elust
Sauel. Pakume kirjutajaile
abiks mõned vabalt valitud
küsimused / teemad, mille
üle meenutamisel mõtiskleda.
Millal asusite EPT-sse
tööle? Millises allasutuses
töötasite? Missugused olid
teie tööülesanded? Kes on

teile kolleegidest meelde
jäänud? Kes kujundas Saue
elu? Kuidas nägi välja päev
EPT-ajastu Sauel? Millega
tegeleti EPT-s vabal ajal?
Harju EPT ja sport. EPTaegne lapsepõlv Sauel.
Kuidas te Sauele elama
sattusite? Millisena mäletate oma esmakohtumist
Sauega? Milline nägi välja
Saue aastal …?
Mälestused ja fotod
(pärast skaneerimist tagastatakse) palume saata Evelin
Povel-Puusepale e-posti aadressil evelinpovel@gmail.com
või tuua Saue Linna Raamatukokku Marika Salule hiljemalt 5. detsembriks 2014.
Täiendav teave eelnimetatud e-aadressil või telefonil
56675252.

Eesti piimatooted nii nõutud,
kuna valmisid puhtast piimast.
1972 reorganiseeriti farmide jaoskond Harju liikuvaks
eriehitustööde mehhaniseeritud kolonniks (LEMK), mis
teostas üle Eesti silotornide
ja kuivatite montaaži ja elektrimontaažitöid. Monteeris farmiseadmeid ja teostas farmide
tehnilist teenindust. Omaette
jaoskond oli seadistustööde
valitsus (STV), mis tegeles
majandite mõõtetehnika, raa-

dioside, katlamajade automaatika ja kütusetanklate tehnilise
hooldamisega.
Remonditehnoloogia büroo
(RTB) valmistas ette tehnilist
dokumentatsiooni EPT-dele
ja põllumajandusettevõtetele.
Liikuv soojustööde mehhaniseeritud kolonn (LSMK) tegeles põllumajandusettevõtete
katlamajade montaažiga.
Lisaks olid Harju EPT-l kommunaalmajanduse jaoskond,
oma katlamaja ja lasteaed.

Hiilgeaegadel töötas ettevõttes ligi 1700 inimest,
paljud Saue korterelamud on
siia kerkinud just EPT ajal.
Samuti rajati teede ja tänavate võrk. Kuidas maju ehitati, on omaette lugu. Et eraldatud raha ja fondid ei katnud
objekti tegelikku maksumust,
finantseeriti ehitust tulevaste
objektide ja kapitaalremondi
arvelt. Siit sai alguse tolleaegsete majade kehv kvaliteet.
Sotsialismi lõpp tõi kaasa
ka EPT lõpu, plaanimajandus
asendus turumajandusega.
Harju EPT lagunes, lahkusid
STV, LSMK ja kaubabaas.
Harju EPT-st said alguse
ettevõtted Sami, Saue EPT,
Sauko, Kavent, Avre, Saurem,
Thermo.
Harju EPT rolli Saue linna
ajaloos ei saa alahinnata. Kui
poleks olnud Harju EPT-d, kes
teab, kas oleks olnud linnagi.
Võib-olla hoopis üks väike alevik valla koosseisus. Sestap
on tulnud endised EPT töötajad välja mõttega, et Harju
EPT mälestust tuleks ka Sauel
jäädvustada, nagu on tehtud
paljudes Eesti paikades.
Mälestusmärgi ideekavand
on olemas, loodame, et see
realiseerub.

LC Saue lõpetas lionsaasta Pivarootsis
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
Rahvusvahelise Lions Klubide
Organisatsiooni Eesti piirkond
D 120 sai tänavu 25-aastaseks. See tähtpäev kulmineerus aprillikuus Tartus. Kõrgetasemelise ürituse tegi eriliseks,
et sel ajal külastas Eestit
rahvusvahelise lionsliikumise
president Barry J. Palmer Austraaliast. Tartus viibisid ka LC
Saue liikmed koos leedidega.
LC Saue selle erilise aasta
lõpupidu sai teoks Pivarootsi
taastatud mõisas Läänemaal.
Võõrustaja oli klubi liige Jaan
Kriisa.
Tegime jalgsimatka mõisa
lähiümbruses ning saime väga
ilusa ja huvitava elamuse osaliseks, kui tõusime vaatetorni
tippu. Ülevalt oli kogu kaunis
ümbrus hästi nähtav. Vaadet
soosis päikeseline ja mõnusa
tuulega ilm. Ümbruskonnas
asuvad krundid, majad ja golfiväljak paistsid silma eeskujuliku heakorrastuse poolest.
Mõisa maadel karjatatakse

LC Saue Pivarootsi mõisahoone ees pärastlõunase päikese varjudes.
Foto: Aidu Ots

hobuseid. Kogesime, et nad
hoiavad muru väga heas korras.
Lionsite pidu oli hästi ette
valmistatud, kätt sai proovida
minigolfis ja petangis.
Peolaua ettevalmistamise
eest pälvisid eritänu leedid
koos president Meelis Telliskiviga ja peokorralduse toimkond.
Meelis Telliskivi tänas kõiki
väga sisuka ja kordaläinud
lionsaasta eest. Juhatuse liikmetele kinkis ta raamatu meel-

dejääva pühendusega.
Ilm oli jätkuvalt päikseline.
Nentisime, et klubis LC Saue
valitseb sõbralik meeleolu. Jätkame ka edaspidi heategevusüritusi Saue linnas. Kui ühiselt
bussis hilisel õhtutunnil kodupoole sõitsime, oli kõikidel
südames rahuolu edukalt ja
huvitavalt kulgenud lionsaasta
üle. Selle meenutuseks tegime
ühispildi taastatud mõisahoone ees.
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Rütmivärvid sinu sees ja väljas
Gerli Kirikal
Improvisatsioonipäevade
korraldaja

XVII loomingu- ja improvisatsioonipäevad Saue Muusikakoolis 6.-8. juunini.

Improvisatsioonilaager tõi
Sauele teistmoodi tegijaid.
Need on väliselt täiesti tavalised lapsed, kes iga aasta juuni
alguses Sauele improvisatsioonilaagrisse kogunevad – nokatsid tagurpidi peas, lõhkised
teksad jalas ja Dead Trigger ’i
viimane versioon telefonis
ootamas. Aga need lapsed
ei tee tavalisi asju, nad otsivad enda seest uusi seoseid,
tonaalsust ja kõla.
Improvisatsioonilaagrid
Sauel sarnanevad üksteisega
selle poolest, et nad on alati
erinevad. Laagri lõpuks on
reaalsus alati rikkam. Ka see
reaalsus, kus mängitakse telefonimängu ja hängitakse kaubanduskeskuses.
Improvisatsioon on igal pool
ja hõlmab kõike. See tuleb läbi
õhu ja saab mõtteks instrumendil, hääles, tantsus või näpujälgede värvilistes akrüülilaikudes
paberil. Improvisatsioon algab
vaikusest ja lõõgastumisest.
Müra saab luua, aga vaikust ei
saa. Vaikus tuleb ära teenida.
Mida sa kuuled kinnisilmi?
Mitu heli on teisel pool hääletust? Et vastata sellele ja leida
väljendust enda sees, on vaja
märgata ümbritsevat.

Osalejad: muusikakoolide
õpetajad ja õpilased Harjumaa koolidest.
Lektorid: Aili Vint, Riine
Pajusaar, Kristina Paškevicius, Iljo Toming, Kirke
Karja ja Gerli Kirikal.
Tunnid: loovliikumine, viie
meele treening, kunst, pilliimprovisatsioon, ansamblid, orkester, tutvumine häikijatega Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemiast.
Toetajad: Eesti Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp,
Saue linn, HOL
Korraldaja: MTÜ Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkester

märgata; meeskond, kes julges
ennast rohkem ja erinevate
vahendite abil väljendada.
Lõppkontserdil sulasid õpetajad ja õpilased ühiseks loomingukanaliks ning haarasid koosloomisesse kaasa ka publiku.

Kõigil on õppida

Kitarriõpetaja Iljo Tomingu sõnul võttis raamidest väljatulemine aega,
kuid audiomuinasjutt valmis sellest hoolimata

Väljaspool õiget ja valet
Kolm laagripäeva on võimalikult erinevad tavalistest
koolipäevadest põhi- või muusikakoolis. Ja mitte ainult
selle poolest, et õpetajate
toast saab söökla. Või et
koolis võib ööbida. Eesmärk
on jõuda tegeliku endani, et
kogeda, tunda, kuulda, näha,
maitsta ja puudutada päriselt. Ja selles kõiges avastada
enda helisid, tantsu ja kunsti.
Improvisatsioonis pole õiget
ega valet. Kõik lihtsalt on.
Improvisatsiooni eelhäälestus

Improvisatsiooni eelhäälestus taandub sellele, et sa usaldad oma sõpra,
kes näitab sulle läbi slaidiraami loodust. Fotod: Saue Muusikakool

taandub sellele, et sa usaldad oma sõpra, kes laseb sul
puudutada kivi. Või sõpra, kes
näitab sulle läbi slaidiraami

loodust: Klooga rannamändide
käbisid ja pastelseid luiteid.
Laagri tulemus oli meeskond, kes suutis kuulata ja

„Laste puhul on tore see
vahetu info haaramine. See, et
nad saavad aru, kui sa tahad
midagi, mida sõnadega ei saa
seletada,” ütles improlaagri
kitarriõpetaja Iljo Toming
mõned päevad pärast laagrit ja
möönis samas, et noorem generatsioon on üledresseeritud.
„Raamidest väljasaamine võttis aega. Aga indigolapsi oli ka
hulgas, nii et me saime, mida
tahtsime. Saime muusikalise
tulemi - audiomuinasjutu.”
Ometi ei tehtud seda kõike
ainult laste jaoks. Helilooja
Riine Pajusaar juhendas muusika- ja pilliõpetajaid kasutama
algõpetusetundides improviseerimist ja loomingut ning tegema
Madisekaartide järgi lugusid.
Seitsmeteistkümnendad loomingu- ja improvisatsioonipäevad avasid uue akna teistmoodi
tegelikkusesse. Seitsmeteistkümne aastaga on Sauele ladestunud 51 päeva improvisatsioonilaagrit – ikka kolme päeva
kaupa, alati juuni alguses. Ja
alati samamoodi erinevalt.

„Tulkõ kokko“ toob puhkpilliorkestrid Sauele
Kristiina Liivik
MTÜ Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkester
juhatuse esimees
Kolmandat korda Saue linnas
toimuv Harjumaa Puhkpillipäev
populariseerib Eesti puhkpillimuusika traditsioone, toetab
laulupeo liikumist ja tutvustab
maakonna puhkpilliorkestreid.
Orkestrid kogunevad puhkpillipäevale vaid laulupeo aastal,
vahetult enne laulupeo algust.
2014. aasta Harjumaa
Puhkpillipäev „Tulkõ kokko“
on saanud nime Tõnis Kõrvitsa
samanimelisest puhkpilliorkestri teosest ja on seotud XXVI
üldlaulupeo „Aja puudutus.
Puudutuse aeg“ programmiga
ning laulupeo tule saabumisega
Saue linna.
„Tulkõ kokko“ peaesineja on
politsei- ja piirivalveorkester, dirigent Hando Põldmäe.
Puhkpillipäev algab 2. juulil
kell 17.30 orkestrite rongkäiguga Saue Keskuse pargist jaanituleplatsile ja jätkub galakontserdiga kell 18.00 jaanituleplatsil.

Galakontserdil esinevad

Harjumaa Puhkpillipäev
sai alguse 2009. aastal.
Iga puhkpillipäev kannab
erinevat nime, mis on
seotud kas laulupeo või
mõne puhkpillitegevusega: 2009. aastal „Mõte
saab teoks“, 2011. aastal „Puhu tuul“, tänavu
„Tulkõ kokko“.
Harjumaa Puhkpillipäeva algataja ja korraldaja on Harjumaa
noorte puhkpilliorkester,
koostööpartnerid Eesti
Puhkpillimuusika Ühing
ja Saue linn.
Toetajad: Saue linn,
HOL, Kultuurkapitali
Harjumaa Ekspertgrupp,
Harju Maavalitsus, EAS
(KOP).
www.hnpo.ee/festival
2. juulil astub Saue jaanituleplatsil 12 orkestri seas lavale ka Harjumaa noorte puhkpilliorkester, dirigent
Harry Illak. Foto: erakogu

Puhkpillipäeval esineb 12
orkestrit, meeleolu loovad tantsutrupid ja Saue taekwondoklubi.

Päeva põhirõhk on ühismängimisel. Kõikidest mängijatest
moodustub ühendorkester,
kelle esituses kuuleme puhk-

pilliorkestrite ühendlugusid
laulupeo repertuaarist. Pidu on
tasuta ja ruumi jätkub kõigile!
Tulkõ kokko!

◊ Politsei- ja piirivalveorkester,
dirigent Hando Põldmäe
◊ Kose puhkpilliorkester,
dirigent Olev Roosa
◊ Keila puhkpilliorkester,
dirigent Valdo Rüütelmaa
◊ Tabasalu puhkpilliorkester,
dirigent Valdo Rüütelmaa
◊ Saue puhkpilliorkester,
dirigent Sirly Illak-Oluvere
◊ Harjumaa noorte puhkpilliorkester, dirigent Harry
Illak ja Sirly Illak-Oluvere
◊ Nõmme muusikakooli
puhkpilliorkester, dirigent
Aigar Kostabi
◊ Tallinna muusikakooli
puhkpilliorkester, dirigent
Ott Kask
◊ Kuusalu puhkpilliorkester,
dirigent Ott Kask
◊ Jüri gümnaasiumi trummarite orkester, dirigent
Kuuno Kasak
◊ puhkpilliorkester Nissi Trollid, dirigent Tõnu Sal-Saller
◊ Tallinna tuletõrjeühingu
puhkpilliorkester, dirigent
Aigar Kostabi

Haridus
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Saue Gümnaasiumi 9. klasside lõpetajad
9.a klass
Vallo Arukaevu, Stiiven Grahv,
Siim Grossthal, Karl-Hendrik
Haabu, Arttu Mattias Jauhiainen, Kristopher Kastehein,
Mari Kukerman, Patrick Kummer, Joosep Kuusk, Karl-Erik
Laurents, Loora Lumilaid,
Getter Mizer, Mirjam Männiste,
Martin Ojasalu, Karl Voldemar
Palm, Mario Palumets, Kristjan Pingas, Daniil Sekljutski,
Siim-Artur Sonist, Helen Urva,
Andra Patricia Vaarmaa, Hanna
Vaiklo, Brita Veldermann, LiisMarleen Verilaskja, Kristjan
Vimm. Klassijuhataja Kirsti
Kadakas

9.b klass
Karin Kanamäe, Grete Saar,
Merilin Ainsalu, Sten Erik
Aunpu, Ottomar Grossthal,
Laura-Liis Hanikat, Helena
Kallikorm, Ris-Eerik Kommersaar, Robert Ladva, Hendrik
Laretei, Sandra Lepik, LauraLiisa Liiu, Christyn Liiva, Janar
Lillep, Janno Maivel, Marko
Maivel, Rudolf Kasper Naruski,
Risto-Raul Pajula, Karl Ent
Pääsuke, Laura Reins, Anastasia Rogozinnikova, Markus
Saar, Angela Siimon, Eerik
Tarja, Rait Teder, Jürgen Tümanok. Klassijuhataja Külli Vita.
Fotod: Sirje Piirsoo

Linna vastuvõtt gümnaasiumi parematele

Birgit Veldi saavutas matemaatikavõistlusel Känguru esikoha 4576
osaleja seas ja tuli ka Harjumaa matemaatikaolümpiaadil esimeseks.
Lisaks on ta tubli sportlane

Pildil on esiplaanil üks osa parematest. Vasakult: Madis Voitk, Sigrit Pikkar, Eerik-Hannes Matsina ja Priit Norak

Saue Sõna
Saue linnas on traditsioon
kevadel tunnustada kõiki
Saue Gümnaasiumi õpilasi,
kes on õppeaasta jooksul
väga häid tulemusi saavuta-

nud aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõitlustel
nii individuaalselt kui võistkondlikult Harjumaal, Eestis
või rahvusvahelisel tasandil.
Tänavu oli 3. juunil linnapea Henn Põlluaasa vastuvõ-

tule oodatud ligi 200 gümnaasiumi õpilast koos neid
juhendanud õpetajatega.
Saue õpilaste saavutustega
saate tutvuda linna kodulehel
www.saue.ee uudiste rubriigis
ja Facebookis.

Paremaid kostitasid meeleoluka lühikontserdiga Saue Gümnaasiumi vilistlased Marilyn Kongo ja Karl Kanter. Fotod: Sirje Piirsoo
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Esimest korda Saue töömaleva ajaloos
läks välja välisrühm
Saue Sõna

Malevlased tööst
Ranna Rantšos

57 malevlast alustas 9. juunil
Saue linnas kes-teab-jubamitmendat töösuve. Noortekeskuse juhataja Kristi Kruusi
sõnul hakkas keskus töömalevat korraldama üsna algusaegadest peale. Vahepeal oli asi
soikus, kuid kümme malevasuve on läbi tehtud kindlasti.
57 malevlast, poisse-tüdrukuid pea võrdselt, toimetavad
9.-20. juunini linnaruumis,
noortekeskuses, lasteaias,
koolis, eralastehoidudes,
Saue kaubakeskuses, Lounge
Loft is, eakate juures kodudes
ja Ranna Rantšos Läänemaal.
Võrreldes tänavust malevasuve eelnevatega, hakkas noortekeskus juba eelmisel aastal
uuesti koostööd tegema Saue
linna ettevõtetega. Nüüdki
toimetavad malevlased eralastehoidudes, poes ja restoranis.
Tänavu pidid malevlased
esmakordselt tööle kandideerimiseks esitama CV ja motivatsioonikirja ning osalema
töövestlusel. Viimasele jätsid
kohale ilmumata vaid kaks
kandideerijat. „See kõik annab
noortele kindlasti hea kogemuse tulevaseks tööeluks ja
õpetab, kuidas asjad tegelikult
käivad,“ usub Kristi Kruus.

kõiksugustes maatöödes, alustades rohimise ja kõplamisega ning
lõpetades sõnnikuveo ja loomade
toitmisega. „Esmane tagasiside
nii kohalike kui noorte poolt
on väga positiivne ja kindlasti
tahame välisrühmaga jätkata
ka järgmistel suvedel,“ kinnitab
Kristi.

Esimene välisrühm töömaleva ajaloos

Usaldust on raske võita, aga
kerge kaotada

Esimest korda Saue töömaleva
ajaloos avanes tänavu võimalus
avada välisrühm. Kümme malevlast ja kaks juhendajat veedavad
kaks nädalat Läänemaal Ranna
Rantšos. Nad saavad käe valgeks

Rääkides sellest, kas noortele on töökohti raske või
kerge leida, ütleb Kristi, et
nii ja naa. „Need, kellel on
malevlastega juba kogemus
olemas, on rõõmsalt valmis

Karmen: „Tore on elada kaks
nädalat maal ja teha teistsugust
tööd.“
Laura: „Kitsega on tore jalutada.“
Mailis : „Vahva on teha tööd,
mis on meelepärane.“

Marii: „Toredad töökaaslased
teevad töö lõbusaks!“
Oliver: „Tööst ei jää puudu.“
Kevin: „See on lahe koht.“
Rasmus: „Siin ma tunnen end
vabalt.“
Kaur: „S…hais käib üle pea.“
Laura T: „Siin on armsad loomad.“

Töösuvi võib alata

Töid on erinevaid. Alustades rohimisest …
Need rantšo asukad näivad olevat malevlaste meelest küll armsad

neid uuesti vastu võtma.
Keeruline on leida uusi töökohti ja ettevõtteid, sest neile
tundub malevlastega kaasnevat pigem jama kui tulu. Ka
Ranna Rantšot pidime pikalt
veenma, et nad nõustuksid
meile võimaluse andma, sest
neil olid eelmistest aastatest SA-ga Õpilasmalev üsna
kehvad kogemused ning nad
olid veendunud, et nad rohkem ühtegi malevlast näha
ei taha. Õnneks saime neilt
siiski võimaluse end tõestada
ja tundub, et nad on meiega
rahul,“ kirjeldab Kristi usalduse võitmise rasket teed.

… ja lõpetades sõnnikurookimisega. Fotod: noortekeskus ja Sirje Piirsoo

Töö kiidab tegijat

1.-2. klasside tublimad

Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Saue Gümnaasiumi 1.-4. klasside
kõige-kõige tublimad, kes õppisid

3.-4. klasside viielised. Fotod: Anu Vananurm

ja käitusid terve õppeaasta jooksul väga hästi, kogunesid 6. juuni
hommikul kooli juurde. Algas algklasside parimate traditsiooniline
preemiareis, mis sel korral viis

Eesti Vabaõhumuuseumi. Seal,
Kuie koolimajas, jagati lapsed
võistkondadesse ja põnev orienteerumismäng Vabaõhumuuseumi territooriumil võis alata.

Lapsed pidid külastama erinevaid
hooneid ja hankima nende kohta
infot kasvõi majaperenaiselt
endalt. Võistlus lõppes vanaaegse
mänguasja kokkupanemisega ja

seejärel tegime ühispildi. Lapsi
oli nii palju, et fotosid tuli teha
lausa kaks.
Oli auga välja teenitud vahva
retk värskes õhus.

Huvitegevus
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Ilmataat soosis
Saue Huvikeskuse kunstilaagrit

Valmivad uhked liivast mereelukad

Virve Laan
Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Kunstistuudio ringide õpilased
olid 9.-11. juunini Kloogaranna
noortelaagris laagrit pidamas.
Kohe esimesel päeval võttis
meid vastu sume männimetsalõhnaline laagripaik ja päikesepaisteline mererand.
Liivaskulptuure tegime
innuga, kõigil osalejatel olid
käed-jalad tööd täis ja varbadki said merevette kastetud.
Tulemuseks olid uhked
liivast mereelukad, mis mitu
päeva rannas näha olid, kuigi
meretuul neid pisut oma
maitse järgi ümber vormis.

Nii toredast laagrist ei taha muidugi keegi koju minna

Õhtupooliku veetsime VAT
Teatri näitleja juhendamisel
improvisatsioonimänge mängides ja õhtu lõpetas traditsiooniline matk mere äärde päeva
loojumist vaatama.
Teine päev algas sportliku
tegevusega, mille kava oli
koostanud Rauno Neuhaus.
Seejärel meisterdamine koos
õpetajate Evelin Voksepa ja
Anneli Luppiga.
Tüdrukud punusid uhked pärjad kõrtest ja omavalmistatud lilledest, poisid meisterdasid vibu
ja mõõka. Valmisid veel tuuleveskid, lehvikud, rannakivikestest,
traadist ja pärlitest ehted ning
võtmehoidjad. Meisterdamise

päev lõppes valminud esemete
demonstratsiooni ja tordisöömisega.
Õhtul mängisime mere
ääres palli ja tulime läbi
hämara metsa laagrisse tagasi.
Kolmas päev möödus merd
maalides ja loodust joonistades.
Ja tuligi kahjuks juba kohvreid
pakkima hakata, sest kunstilaager hakkas läbi saama.
Viimased tunnid õnnestus
veel mõnusasti mere ääres
veeta palli mängides või liivalosse ehitades. Vihma sel korral
ei tulnudki ja kõik plaanitu sai
teoks. „Kahju, et peab juba koju
minema, just hakkas laagrielu
meeldima,“ arvasid osalejad.

Läheb lahti isekorjatud kõrtest ja lilledest pärgade valmistamine.
Fotod: Saue Huvikeskus

Lõppes Saue Huvikeskuse huviringide õppeaasta
Virve Laan
Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Saue Huvikeskuse Kunstistuudio lõpetas õppeaasta
28. mail 2014. Kunsti- ja
käsitööringide õpilased said
kätte tunnistused ja osalesid
koos vanematega ühise kompositsiooni joonistamises. Iga
osaleja võis ennast joonte abil
vabalt väljendada, seejärel
valiti välja parim osa joonistusest -10 x 10 cm ruuduke.
Nendest ruudukestest kokkukleebitud mustrimosaiik
kaunistab nüüd meie seina.
Kooli saalis ja fuajees oli
lapsevanematele vaatamiseks
välja pandud valik parimatest
õpilastöödest. Näha sai maale,
joonistusi, laste voolitud loomafiguure, keraamikat, käsitööd ja huvitavaid meisterdusi
erinevates tehnikates.
Meeleolukas väljapanek

Lapsevanematele vaatamiseks välja pandud parimate õpilastööde hulgas
sai näha ka voolitud loomafiguure. Foto: Saue Huvikeskus

üllatas noori autoreid endidki
- nii palju toredaid ideid oli
teoks tehtud. Õpilaste loomingu õnnestumise taga on
aga ka meie kunstiõpetajate

oskused ja tubli töö.
Möödunud aastat jääb
tähtsündmusena meenutama
uude kunstiklassi kolimine.
Lahenes meie vajadus suu-

rema ruumi ja kaasaegsemate
õppetingimuste osas.
Lõppenud hooajal tegutses
Saue Huvikeskuses 10 koolitusloaga huviringi kokku ligi
200 õpilasega. Aasta jooksul
sai tegeleda soovitud huvialaga, avastada uut ja osaleda
konkurssidel.
Kunstistuudio ringide õpilased osalesid Robotexi joonistusvõistlusel, kunstikonkursil
„Mina ja sport“ ja loomekonkursil „Miks ma vajan perekonda“, kus meie õpilaste
tööd valiti parimate näitusele
sotsiaalministeeriumis.
Toimusid keraamika ja
meisterdamise töötoad peredele ning loovustöötuba õpilastele. Külastasime graafikatriennaali ja koolituskeskust
Kumus ning käisime maalinäitusel Kadrioru kunstimuuseumis.
Märtsis korraldasime Sauel
kunstikonkursi „Meie pere

pühapäev“, millest võttis osa
114 last ja noort.
Maleringi õpilased osalesid Harjumaa individuaalsetel
meistrivõistlustel kiirmales ja
võistkondlikel koolidevahelisel kiirmale võistlusel Paides.
27. mail oli showtrupi
Vikerkaar kevadkontsert Salme
kultuurikeskuses.
Sügisest rääkides alustab
kaks uut huviringi. Esmaspäeviti loodushuviala ring
III kuni VI klassi õpilastele,
laupäeviti savituba peredele
ja lastele. Savi voolima on
oodatud kõik õpilased ja eriti
keraamikahuvilised emad-isad
koos lastega.
Soovime kõigile õpilastele
head suvevaheaega ja ootame
teid taas osalema Saue Huvikeskuse huviringides järgmisel
õppeaastal.
Kohtumiseni infopäeval, 4.
septembril, kell 18.00 Saue
koolimajas.
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Saue valla ja linna rattaretk oli mõnus
Jüri Tümanok
Abilinnapea
Saue vald ja Saue linn korraldasid ühiselt jalgrattamatka.
See oli MTÜ Vanamõisa Seltsi
eestvedamisel järjekorras juba
kaheksas ning oli see vast lahe
ja mõnus retk.
Start oli juunikuu teisel
pühapäeval Vanamõisa vabaõhukeskuses. Ees ootas 52 kilomeetrit. Kohale oli tulnud üle
400 jalgratturi, registreerunud
oli rekordiliselt 460 inimest.
Mõtlesin, et kuidas selline
sõitjate hulk küll ühtlaselt raja
läbib, kuid iga 7-10 kilomeetri
järel oli peatus, kus matkajad
kokku kogunesid. Samal ajal sai
ülevaate, kus kohas me oleme
ja mis osas see koht on eriline.
Me külastasime siinsamas
Harjumaal selliseid paiku, kus
mina polnud varem käinud.
Põnev oli sõtkuda pedaale teedel,
mida pole varem sõitnud ja mille
läbimiseks on vaja maastikuautot.
Hommikul sadanud vihm oli
kõik värskeks pesnud, teed olid
mõnusalt porised, nii et jalad
said natuke mudavanni tunda.
Sõitsime ka paekiviklibusel
teel, mis lõhkus nii mõnegi
kummi. Aga see kõik oli mõnus.
Nagu mainisin, viis sõit meid

Tähelepanu, valmis olla, start

Peeter Suure aegsetest kaitserajatitest viimane Humala külas.
Fotod: Jüri Tümanok

läbi mitmetest huvitavatest
kohtadest: külastasime Kumna
mõisa, Humala kaitserajatisi,
püramiidmaju, Keila juga,
Naage kaitserajatisi, Vääna mõi-

satalli, Tugamani jahilossi.
Keila-Joal oli söögipeatus.
Supp oli väga maitsev. Kalevi
kommivabrik jagas kõigile osalejatele šokolaadi ja Premia jäätist.

Sõit viis matkajad huvitavatesse paikadesse Harjumaal. Fotol püramiidmajad Adra külas

Oli näha, kuidas jäätis rõõmustas
nii lapsi kui täiskasvanuid.
Sõidu lõppedes loositi välja
hulgaliselt toredaid ja vajalikke
auhindu, oli ka simman.

SÜNNIPÄEVALAPSED
JUUNIS

Päevakeskuse ettevõtmistest
võetakse hoolega osa

Peo lõpetasid hoogsad ja meeleolukad ringmängud

Saue Sõna
Saue Päevakeskus võttis hooaja kokku meeleoluka peoga
6. juunil Saue kontserdisaalis.
Koosviibimise juhatas sisse
ühislaul „Saue valss“, mida
saatis autor Jaan Rand klaveril.
Pidu jätkus etteastetega.
Jalga keerutasid tantsurühmad
Vokiratas ja Senjoriitad, laulsid
ansambel Rukkilill, lauluklubi
naised ning Marve Rekand ja

Andres Tarja. Mõnusa kavaga
astus üles daamide võimlemisrühm ning aasta jooksul valminut esitlesid käsitöönaised.
Järgnes viktoriin, kus pidi
pildi põhjal ära tundma, millise
päevakeskuse ettevõtmisega
tegu on. Küsimusi oli 13 ja
võistkond, mis päevakeskuse
juhataja Liivi Lentsi sõnul koosnes enamasti seeniortantsijatest, teadis kõigile vastust.
Kuna teisedki kaks teadmiste

Jalga keerutab Vokiratas. Fotod: Sirje Piirsoo

poolest eriti alla jäänud, annab
see juhataja sõnul märku, et
päevakeskuse ettevõtmistest
võetakse hoolega osa.
Peo lõpetasid hoogsad ja
meeleolukad ringmängud,
vägesid juhatas Elena Kalbus.
Ringijuhendajatele jäid
hooaega meenutama järjehoidjad - eesti vöö ja hardangeri
tikand, mis on mõlemad väga
haruldased ja töömahukad
asjad. Järjehoidjate meistrid

Saue linn osaleb kindlasti
ka järgmisel aastal selle jalgrattamatka korraldamisel ja
mina osalen kindlasti ka matkal
endal. Tänu korraldajatele.

Viive Ehrberg ja Elle Söödi said
tehtud töö ning nähtud vaeva
eest kingituseks lillepoti.

Päevakeskus tänab

Jaan Rand, Elena Kalbus,
Marve Rekand, Piret Kuld,
Mare Kask, Tõnu Kangron, Jane
Põldmäe, Eve-Mall Saar, Viive
Ehrberg, Endel Piirsoo, inglise
keele klubi ning kõiki teisi, kes
nõu, jõu ja kaasalöömisega aitasid hooaja sisukaks muuta.

ELISABETH LÕPP
LAINE VEIBER
SENTA KALM
HARRI RANDLA
SILVA LIIRA
MILVI RAASMANN
ANTS VIKERPUU
MALLE LENSOMIT
DANIEL MÄRTMAA
KONSTANTINHINDRIK PEEDU
INNA-MAI KRUUP
SILVIA ANNUS
PELAGEJA RIKKO
VAIKE KIPPASTO
HILJA ALLVEE
ELVI TANK
SELMA KOKMANN
GUIDO MILLI
ERGO REINTAM
HELVE-VIVIA
NEUHAUS
KAARIN
VASSILKOVA
ELVINA VEERE

Palju-palju õnne!

94
91
90
86
85
84
84
83
83
83
82
82
82
81
81
81
80
80
80
80
80
80
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Taas säras Vikerkaar
Anu Kell
Vikerkaare mitmekordne lapsevanem ja staažikas fänn

Ü

hel sumedal maikuu
õhtul, kui kastanid ja
sirelid üksteise võidu
õitsesid, võis Kalamaja tänavatel taas märgata
tavalisest suuremat elevust:
sajad väiksemad ja suuremad
tantsuhuvilised tõttasid Salme
Kultuurikeskuse poole, et
nautida iga-aastast Vikerkaare
kevadkontserti. Oli kätte jõudnud SEE ÕHTU, mille nimel
sajad tantsulapsed proovist
proovi olid pingutanud. Õhtu,
mil säras jälle showansambel
Vikerkaar.
Kes kas või kordki on sellisel tantsukontserdil käinud,
teab, millest ma räägin. Kuuldes tuttavat algusmuusikat,
hakkab jalg tahtmatult kaasa
tatsuma staažikatel Vikerkaare
fännidel ja esimest korda
kontsertelamust kogema tulnud pealtvaatajatel. Sest see
kontsert lihtsalt ei jäta kedagi
ükskõikseks, sest see lihtsalt
ongi NII HEA.
Igal Vikerkaare kontserdil
leiab vaataja värvikirevate
kostüümide, keeruliste tantsusammude ja meeleoluka muusika virvarris taas nii midagi
uut kui äratundmisrõõmu pakkuvat vana, olgu selleks siis
meeleolukad hernetondid või
graatsilised keerulisi tantsufiguure võtvad nõtked neiud.
Rõõm oli vaadata ka keerulist
etteastet juba ammu lõpetanud Vikerkaare tantsijate esituses. Ikka on need tüdrukud
truud oma vanale tantsuansamblile, mis lihtsalt on nii
südamesse kasvanud, et seda
ei saa unustada.
Vaadates säravat ja sujuvat
tantsuetendust, tajub vaataja
killukest sellest suurest tööst
ja vaevast, ka armastusest
ja vaimustusest, millega järjekordne kontsert on lavale
jõudnud. Lavatagune tohuvabohu, tantsijate viimseni üles
köetud emotsioonid, rõõm kordaläinud etteastest - see kõik

Igal Vikerkaare kontserdil leiab vaataja värvikirevate kostüümide, keeruliste tantsusammude ja meeleoluka
muusika virvarris taas nii midagi uut kui äratundmisrõõmu pakkuvat vana. Fotod: Vikerkaare kogu

jääb tantsijate sisse ja jõuab
nende kaudu vaimustusena
vaatajateni. See on ehe rõõm,
armastus tantsu vastu ja vaimustus liikumisest, mis toob
lavalt saali nii palju puhtaid
emotsioone, et neid on või-

Jumalateenistused juunis
Saue kirikus

matu kirjeldadagi.
Tantsivaid tüdrukuid vaadates tabasin end mõttelt,
missugused võitjad on need
lapsed. Ei olegi ju tegelikult
tähtis, missuguseid tantsusamme nad täpselt teevad:

Politseisündmused
Põhja Prefektuur
Vargused

◊ Pühapäev, 22. juuni kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
◊ Esmaspäev, 23. juuni kell 12
Võ i d u p ü h a k o n t s e r t jumalateenistus, juhatab
Vahur Utno.

◊ Pühapäev, 29. juuni kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Vikerkaare fenomen on palju
sügavam. Nendest tantsivatest
neidudest ei saa kunagi igavlevaid tänavalapsi, kes tegevuse
puudusel narkootikume tarbima hakkavad või kuritegelikule teele lähevad. Ei, sest

◊ 3. juunil teatati politseile, et
Sauel on Segu tänava majast
varastatud tööriistu. Kahju
kokku umbes 150 eurot.
◊ 11. juuni öösel varastati
Sauel eramust sülearvuti
väärtusega 200 eurot.
◊ 15. juuni öösel teatati

politseile, et Sauel prooviti
varastada maja terrassil
seisnud kahte lukustatud
jalgratast, kuid vargad
põgenesid rattaid maha
jättes. Hiljem vargad tabati
ja patrull viis jaoskonda
varguses kahtlustatavatena
28- ja 30-aastase mehe.

neil pole selleks kunagi aega
ega teki ka selliste ebatervete
asjade vastu huvi.
See, mida lapsed Vikerkaarest õpivad, on palju suureplaanilisem. Nad harjuvad
teiste inimestega arvestama,
sest ühe inimese puudumine
rikuks ära terve rühma esinemise. Nad õpivad aega planeerima ja end paljude kohustuste
vahel jagama, mis hiljem elus
on hindamatu väärtusega
oskus. Nad õpivad seda, et
tõeliste sõprade peale saab
alati loota, nad kogevad koos
õnnestumisvaimustust kui
vahel ehk ka pettumusvalu,
kui kõik piisavalt hästi välja ei
tule – aga see ongi elu. Kõige
sellega edukaks toimetulekuks
on Vikerkaare ühisvaim väärtuslik ettevalmistus, mida pole
võimalik üle hinnata.
Koos õpitakse selgeks
tantsud, aga ühiselt tehakse
valmis ka kostüümid, mis väärivad küll eraldi väljatoomist.
On otse ime, kuidas vanast isa
triiksärgist saab pitse peale
õmmeldes ja maitsekalt kujundades huvitav ja omanäoline
tantsuriietus, mida vaadates
pealtvaatajad ahhetavad.
Ning töö ja vaev, mis selle
valmistamiseks ning tantsude
õppimiseks on kulunud, teeb
pealvaatajate tormilise aplausi
veel tänuväärsemaks.
Kogu selle rõõmu, vaimustuse ja maitsekuse taga seisavad endiselt vankumatult
treenerid – aitäh teile, Marika
Kongo, Piret Mikk, Marilyn
Kongo ja Gerly Aadli.
Vaadates, missuguse vaimustuse ja rõõmuga koolipäevast tegelikult väsinud
tantsutüdrukud kaks-kolm
korda nädalas trenni lähevad,
näen suurt pedagoogivaistu ja
pühendumist. On suur rõõm ja
õnn sellise hoolivuse ja pühendumisega kokku puutuda.
Aitäh, et jagate oma säravat
vaimustust ka sadade lastega.
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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.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon

Teated ja reklaam

11

5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.

Soovi korral võtta ühendust
telefonil 5182901. Piret.

m2. Elekter, vesi. Hind 25000
eurot. Telefon 56698863.

Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.

Teostame maalritöid. Transport ja tööriistad omalt poolt.
Hind kokkuleppel. Telefon
54629229.

Puuokste äravedu 5 m3 40
eurot, puulehtede äravedu
1,70 kott ja igasuguse olmeprügi äravedu. Ostame vanarauda. Telefon 53476867.

Kaks ehitusmeest teostavad
üldehitustöid: betooni valamine, müüritööd, krohvimine,
maalri- ja puusepatööd. Telefon 58067058.

Müük
Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 15 eurot / m3,
sisaldab laadimist. Transpordi
võimalus. Saadaval ka pakendatud kompostmulda. Info telefonil
55581673 või www.jalteko.ee.

Võtan suvekuudel hoida ühe
lapse. Endal on kodus kaks
last. Tingimused kokkuleppel.

Kinnisvara
Müüa Saue linna külje all
Rahula külas elamumaa 2000

LIIV, EHITUSLIIV, KILLUSTIK,
KRUUS, MULD, FREESASFALT kohaleveoga Sauel, Saue
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 5079362

Suvel Saue Päevakeskuses

Reis Muhu- ja Saaremaale
8.-9. juulil
Tähelepanu! Viimased vabad
kohad! Reisi hind on 103 eurot.
Hinnas on kõik muuseumid,
kolm söögikorda (hommikusöök,
kaks lõunat ja õhtusöök) ning
ööbimine Mardi hotellis Kuressaares. Kohad bussis maksmise
järjekorras. Väljasõit Saue Kaubakeskuse juurest kell 7.30
26. juulil väljasõit Kukruse
Polaarmõisa Maksim Gorki

näidendit „Vassa Zeleznova“
vaatama.
Ainus päevane etendus sellel
suvel! Peaosas Ülle Lichtfeldt!
Hind 28 eurot. Üksikud vabad
kohad, kohad bussis maksmise
järjekorras.

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

AS SAMI pakub koheselt tööd

LUKKSEPP-PINGITÖÖLISELE
Töö sisu: detailide töötlemine manuaaltööpinkidel.
Vajalik kogemus, jooniste lugemise oskus,
täpsus, kohusetunne.
Töötasu kokkuleppel.
Tule tn 20, Saue, tel 6709 040, sami@sami.ee

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Paju talu (Haiba juures) otsib
vaarikakorjajaid. Töö algus 15.
juulist. Transport meie poolt.
Tel 55634191, Karin.
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