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Kodukohvikute päev Sauel küll see oli hää!
Saue Sõna

Saue
linnapea
Henn
Põlluaas:

S

aue linna elanikud ja
kaitseliit avasid 10.
augustil esmakordselt
oma koduaedades,
hoovides ja tänavatel kodukohvikud. 13 kohvikule lisaks
tegutses pehme mööbli restaureerimise töötuba, huvilistel
oli võimalik teha proovisõite
elektrijalgratastega, raudteejaama pargi ja reisi parklas
oli taaskasutuslaat, toimusid
garaažimüügid.
Kodukohvikutes pakutavad
hõrgutised valmisid pererahva ja sõpruskonna käe
all. Maitsta oli omatehtud
jäätist ja leiba, soolaseid ja
magusaid torte, pannkooke,
vitamiinirikkaid smuutisid,
Kaval-Antsu kilu ja Anni tuhlihaket, kaneelipirukaid, hõrke
tiramisusid, retrovahvleid,
Pavlova kooki, marjamuffineid, kukeseenepirukat, tikrija melissilimonaadi, külma
suppi, värskelt hapendatud
kurke ja mida kõike veel.
Kompanii teemaja pakkus
polkovniku päikest, kapteni
kalaampsu, nekruti ninaesist,
ohvitseri oodet, kaprali kana ja
muud põnevanimelist.
Kolmes kohvikus täiendas
suviselt mõnusat meeleolu
elav muusika.
Kõik olid oodatud: uued
naabrid, vanad sõbrad, head
tuttavad ja muidu toredad
inimesed! Ja neid tuli kohale,
oi-oi kui palju! Kõik hea ja
parem lõppes otsa ennegi, kui
oodatud.
Pehme mööbli restauraator
Eha Vacht jagas oma töökojas

Kompanii teemaja pakkus polkovniku päikest, kapteni kalaampsu, nekruti ninaesist, ohvitseri oodet, kaprali
kana ja muud põnevanimelist, mis lõppes otsa kiiremini, kui oodatud

Tammetõru tänaval nõuandeid
mööbli restaureerimiseks ja
katteriide valikuks. Perekond
Verilaskja pakkus võimalust
teha proovisõite elektrijalgratastega ja vastas huviliste
küsimustele.
Mõte korraldada Sauel
taaskasutuslaatu, garaažimüüke ja kodukohvikute päev
sündis kodanikualgatuse korras möödunud aasta novembris Saue Linnavalitsuse kokku
kutsutud linna kultuuri- ja
spordiseltside ümarlaual.
Suurepärasele mõttele pani
õla alla linnavalitsus ja sauelased võtsid selle omaks.
Regulaarsed taaskasutuslaadad koos rohevahetusega
ja garaažimüügid käivitusid

Regulaarsed taaskasutuslaadad koos rohevahetusega ja garaažimüügid käivitusid juba tänavu mais ning on võitnud suvega sauelaste poolehoiu. Järjekorras neljas 10. augustil oli rahvarohkeim kui kunagi varem. Fotod: Sirje Piirsoo

juba tänavu mais ning on
võitnud suvega sauelaste poolehoiu. Pühapäevase esimese
kodukohvikute päeva vastu oli
linnaelanike huvi uskumatult

suur. Aitäh, teile kõigile - kohvikupidajatele ja külastajatele,
kes te päikselise päeva Sauel
imetoredaks ja meeleolukaks
muutsite.

„Möödunud
pühapäeval oli
Sauel kohvikute
päev, mis kõigi meelest õnnestus suurepäraselt. Külalisi tuli
pea igast Eesti nurgast. Käisin
ise kõik kohvikud ja töötoad
läbi ning võin kinnitada, et
lisaks kõigele on sauelased
suurepärased pagarid, kokad,
jäätisemeistrid ja küpsetajad.
Mitmes kohas oli isegi elav
muusika. Minu siiras tänu
kõigile kohvikupidajatele ja
kõigile inimestele rohke osavõtu ja rõõmsa meele eest.
See oli väga tore päev! Kindlasti teeme sellest üritusest
traditsiooni.“

Saue Sõna NR 14 (421)
15. august 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 29. augustil
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Hea Nõuandja tegusad aastad
Piret Riim
9. juulil 80-aastaseks saanud
Õie Julie Väärtnõu toa seina
kaunistavad tänukirjad küll
Saue linnapealt, küll haridusseltsilt ja kodu-uurimise
seltsingult. Tänu on avaldatud
tervislike eluviiside propageerimise, rahvakultuuri traditsioonide arendamise ja säilitamise
ning saavutuste eest kabes ja
mälumängus. Kabet on Õie
õpetanud lastelegi ja 20 aastat
juhtinud käsitööringi Sauel.
„Eks käsitööline on ju edev:
näitasin oma töid kolleegile, kes
soovitas mul hakata ringi juhendama. Mina hüppangi ju vette
tundmatus kohas! Istusin saalis, vaatasin, kuidas tulijate arv
läheneb juba 60-le. Vaadatakse
ringi, et kes meid juhendama
hakkab... Lõpuks tõusin kui hall
hiireke püsti ja tunnistasin, et
mina see julge olengi!”
Esimeste kordade eel sai
võetud rahusteid, aga asi hakkas minema. Juhendamisega
paralleelselt käis Õie end uute
tehnikate alal pidevalt täiendamas ja arvab, et võib-olla
veel paar-kolm näputöötehnikat ongi talle tundmatud.
Käsitööhuvi sai alguse maastmadalast ema kõrval Läänemaa talus, kus lapsi kasvas
kaheksa, neist vaid üks poiss.
Palgatöölise elu algas aga
Õiel 14-aastaselt Siberis lumerookimise ja savivedamisega.
Tuli talitada sigu ja härgi,
lüpsta lehmi, teha erinevaid
põllutöid. Eestisse tagasi jõudes jätkas neiu poolelijäänud
7. klassis. Kolhoos pakkus
tööd farmi juhataja ja laohoidjana ning sigala brigadirina.
Zootehniku oskused omandas

Luterlikud jumalateenistused Saue Päevakeskuses
toimuvad pühapäeviti kell
13.00. Tere tulemast kõigile!
Õie kaugõppes.
Kui peresse juba kolmas
laps sündis, tuldi maalt ära
Sauele, kus Õie asus automajandi dispetšeriks.
Raamatupidamist tuli
samuti õppida, sest sedagi
tööd pakuti mitmel kujul.
„Teised ütlesid mulle ikka, et
ära võta nii palju teha, sest
kes võtab, sellele antakse alati
juurde,” meenutab Õie. Ilmselt oli hoiatusest vähe kasu,
sest kokku on Õie erinevaid
palgatöid pidanud üle 30.
Viimasel ajal on Õie innustunud pühapäeviti Saue päevakeskuses tegutseva luterliku
koguduse kooskäimistest. Tema
meelest sobib jumalasõnale
keskenduv luterlus hästi eestlaste hingelaadiga ja tal on
kahju näha, et rahvas ei oska
selles peituvat elutervet õpetust enam hästi üles leida. Õie
mäletab ise aega, kui rahvas
veel hoolsalt kirikus käis: „Siis
oli elul kultuurne alus ja kindlad tõekspidamised. Oli, kellele
loota - kõrgemale eestkostjale,
kes inimest kasvatab ja kontrollib! Praegu mõtleb inimene iseennast kõikvõimsaks, arvab, et
Jumal peab teda teenindama,
ja nuriseb, kui tal siis hoopis
halvasti näib minevat.”
Õie laskis kaks aastat
tagasi end Keila koguduse
nõukogu asendusliikmekski
valida, et Saue abikiriku tööle
paremini kaasa aidata, aga ta
loodab, et nooremaid abilisi
kasvab peale. Igal pühapäeval
muundub päevakeskuse saal

Õie-Julie Väärtnõu koos pojaga 14. juuni massiküüditamise aastapäeval Kadrioru roosiaias president Toomas
Hendrik Ilvese vastuvõtul. Foto: Marek Metslaid

väikeseks kirikuks, kui üles
seatakse altarilaud koos krutsifiksiga. Soome misjonärist
õpetaja Juha Väliaho jutlustab
ja koos palutakse Jumalat nii
Eesti hea käekäigu eest kui
ka näiteks rahu eest Ukrainas.
Hiljem istutakse teelauas,
kuulatakse üksteise rõõmemuresid ja vajadusel kantakse
needki Taevaisa ette.
Õie on Jumalalt lausa imelist abi saanud, aga üldiselt
arvab ta, et elu koosnebki igapäevastest väikestest imedest.
Suuremad on olnud seotud
pereliikmete seletamatult kiirete paranemistega haigustest,
kallalekippuja taandumisega
tühjal pimedal tänaval, jalgratta
iseenesliku peatumisega, kui
Õie oli teed ületades auto ette

keeramas. „Ma ei pidurdanud,
ratas jäi iseenesest seisma!
Auto tuututas ja vihises mu
eest läbi...” Naine näib juhtunust siiamaani hämmelduses.
Jumalat tunneb Õie lapsest
peale, sest emagi oli usklik.
Vahepeal laskis Õie end ateistlikust mõtteviisist mõjutada,
nii et pojad jäid ristimata. Usu
uuenemine sai alguse mitte just
roosilisest abielust. „Mõtlesin,
et mina joodiku pilli järele ei
tantsi. Leidsin juba uue elukoha, kui Jumal mind kuidagi
puudutas. Olin ikka vaadanud
mehe pilte ja mõelnud, et miks
ta neil alati nii tigeda näoga
on. Nüüd vaatasin jälle ja abikaasa paistis hoopis nukker...
Tuli välja, et ta on ilma minuta
püsti hädas. Läksingi koju

tagasi, andsime mõlemad üksteisele andeks. Temagi muutus
ja me elasime enne ta surma
veel mitu aastat koos.” Sellest
ajast ongi Õie palvetamisest
jõudu ammutanud.
Kogudusse Saue päevakeskuses tahab Õie kutsuda juba
sellepärast, et sealt saab küsimustele ristiusu kohta asjatundlikke vastuseid. Kevadel
võeti läbi koguni kogudusekooli tunde koduste ülesannetega, mis Õiel siis küll tegemata jäid. „Jäin suvetööle,”
märgib muidu agar naine.
Tema meelest ongi kirikus hea
see, et sinna ei sobi ainult eeskujulikud, vaid oodatud on igaüks just sellisena, nagu ta on,
et Kõigekõrgema ja üksteise
toel eluga edasi minna.

Minu esimesed mälestused Sauest
Õie-Julie Väärtnõu
1958. aastal tulin perega
Saue-maile elama. Korteri
saime Topi tellisetehase
tööliste majja ja töö tellisetehases. Peale tehase likvideerimist 1960. aasta lõpul
oli minu elu ja töö seotud
Tuleviku kolhoosiga. Alguses
töötasin mõnda aega kolhoosi
aiandis, hiljem laohoidja-farmijuhatajaametis Jälgimäe
osakonnas. Kui 1963 kolhoosi tööle asusin, laiusid
raudtee ääres kolhoosi viljapõllud. Ei olnud Saue alevis
ühtegi korruselamut, kõik
need majad ja ka koolimaja
kerkisid tolleaegse Tuleviku
põldudele.

Praegusesse elukohta
Ratassepa tallu kolisime
1967. aasta novembrikuus.
Kolhoos loovutas selle eramaja ostueesõiguse meile ja
kolhoosi rahalise laenu abil
26. oktoobril 1967 see maja
ostetud saigi.
Tol ajal kasvas praeguse
Tule tänava kohal võimas metsavõsa, isegi Saue tuled ei
paistnud välja. Meie lähimad
naabrid olid Männimäe ja
Uusaru talud ning veidi eemal
Uustalu ja Maasika. Kõige
lähem autotee oli TallinnPärnu maantee.
Olime oma uue kodu ostnud
rahulikku maakohta. Ümber
maja liikusid põdrad ja kitsed,
rääkimata jänestest. Laulsid

ööbikud, lõokesed, kuldnokad ja pääsukesed. Enam neil
siia asja ei ole, ümberringi
on ainult autode mürin, sest
oleme kolmest küljest autoteedega piiratud. Magamistoa
akna taga on sõidutee vaevalt
viie meetri kaugusel.
Muidugi on elu edasi läinud. Igal asjal on ka omad
head küljed, pole ka põhjust
nuriseda. Saab kõpskingaga
minna otse koduvärava tagant
kuhu iganes, rääkimata bussiliiklusest. Oma maatükk on
meil alles: kartuli- ja juurviljamaa, viljapuud, marjapõõsad
ja lillepeenrad. Ma naudin
aiatöid.
Samas majas elades oleme
elukohajärgselt kuulunud

Evelin Povel Puusepp, Saue
Kodu-uurimise Seltsingu
juhataja: „Õie-Julie Väärtnõu kirjutas need read
2010. aastal Saue Koduuurimise Seltsingu üleskutsel jäädvustada kirjasõnas
oma esimesed mälestused
Sauest. Ta on pikki aastaid
kuulunud Saue koduloolaste sõbralikku perre, olles
nakatanud nii mõnedki
meist oma lemmikharrastuse - käsitööga. Tema kodu

esiteks Sauevälja külla, siis
külapiiride muutudes jäime
Vanamõisa külla ja alates
2003. aastast, kui liideti Saue
linnaga piirnevaid vallamaid

on nagu ERM-i filiaal täis
südamega tehtud tikandeid,
kudumeid ja pitsilisi heegeldusi, mida me erinevateks
seltsingu üritusteks temalt
„laenutamas“ käime. Õie
on olnud jõudumööda nõu
ja tegususega abis seltsingu
näituste ettevalmistamisel
ja ürituste korraldamisel.
Ja mis peamine, ta on alati
kohal, ta on alati meie jaoks
olemas. Hip-hip hurraa, kallis sõber!“

linnaga, olen täieõiguslik Saue
linna kodanik.
Ma pole kunagi linnas elada
tahtnud, aga linn tuli ise koju
kätte ja ma olen täitsa rahul!

15. august 2014 Saue Sõna

Koolitoetus esimese
klassi õpilastele
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Saue Linnavalitsus maksab
2014. aastal esimesse klassi
astuvate õpilaste vanemale
koolitoetust 65 eurot.
Toetuse saajad on kõik 2014.
aasta 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 registreeritud Saue linna
elanike registris, makstakse
koolitoetust 50% kehtestatud
toetuse suurusest (ei kehti
lahutatud, mittekooselavate ja
surnud vanemate puhul).
To e t u s e t a o t l e m i s e k s
palume lapsevanematel, kelle
laps astub 2014. aastal esimesse klassi, esitada linna-

Sõidusoodustused
õpilastele algaval
õppeaastal
valitsusele hiljemalt 30. septembriks 2014 kirjalik taotlus.
Koolitoetus makstakse välja
taotluses esitatud arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober
kuni 30. november 2014.
Koolitoetuse taotluse blanketid on kättesaadavad Saue
Linnavalitsuse infoletis ja Saue
linna koduleheküljel www.saue.
ee. Taotlusi e-posti aadressile
saue@saue.ee saates tuleb
need digiallkirjastada.
Info telefonil 6790174.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse
istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 30.
juuli istungi päevakorras oli
17 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas infosüsteemide
hankel parimaks OÜ Geodata Arendus pakkumuse.
◊ Tunnistas kehtetuks hanke
„Koondise tn 23 parkla ja
mänguväljaku projekteerimine ja ehitus“.
◊ Määras hooldaja viiele
puudega isikule.
◊ Maksis ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust kogusummas

361 eurot seitsmele
abivajajale.
◊ Maksis sünnitoetuse esimest osa kogusummas 390
eurot kolmele perele.
◊ Tunnistas kehtetuks hanke
„Saue Linnavalitsuse kontoriruumide ehitus- ja remonttööd 2014“.
◊ Seadis isikliku kasutusõiguse Elion Ettevõtted
AS-i kasuks Saue inna
omandis olevale Maastiku
tn T2 kinnistule õigusega omada maaüksusel
maatükiga püsivalt ühendatud elektroonilise side
võrke, Huawei aktiivkappi
ning maanduse ja 0,4 kV

elektrikaablit, samuti teostada nimetatud tehnorajatise jaoks vajalikke ehitus-,
hooldus- ja remonttöid.
◊ Muutis Saue linna kriisikomisjoni koosseisu:
arvas komisjonist välja
Mati Uuesoo ja nimetas liikmeks abilinnapea
Tõnu Urva.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse korraldatava Noarootsi reisi hinnaks 27
eurot inimese kohta. Reis
leiab aset 10. septembril.
◊ Suunas volikokku kehtestamiseks järgmise eelnõu:
„Saue linnas avalike ürituste korraldamise kord“.

Vandaalid rikuvad
Sarapiku terviseraja inventari
Saue Linnavarahaldus
Viimasel ajal on sagenenud
juhtumid, kus vandaalid
rikuvad Sarapiku terviseraja
inventari.
Palume inimestel, kes
nägid või teavad midagi, sellest teada anda Saue Linnavarahalduse telefonil 6595611
või politseile. Fotod: Saue
Linnavarahaldus

Linnaelu
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Pildil olevad poomid lõiguti puruks 2. või 3. augustil

Heli Joon
Saue-Tallinn kommertsbussiliinil nr 191 kasutusel olevad õpilaste elektroonilised
juunior-kiipkaardid annavad
õiguse sõita bussides tasuta
alates 1. septembrist.
Alates 1. septembrist on kõikidel juunior-kiipkaartide omanikel õigus sõita tasuta. Saue
Linnavalitsus tasub iga linnasõidu pileti eest 1,25 eurot.
Õpilastel, kes lõpetasid
2014. aasta kevadel põhikooli, keskkooli või keskharidust andva kutseõppeasutuse,
lõppes kiipkaardi kehtivus ja
soodussõiduõigus automaatselt 30. juunil 2014.
Uutele bussisõidu soodustuste taotlejatele väljastame
uue kiipkaardi, kui ta on
kantud Eesti Haridusinfosüsteemi andmebaasi õpilaste
nimekirja. Õpilasel ja tema
mõlemal vanemal peab olema
elanikeregistri alusel elukoht
Saue linnas. Kaardi taotlemiseks tuleb esitada kirjalik
avaldus Saue Linnavalitsusele.
Üliõpilastele väljastatakse
bussiliinile nr 191 soodussõiduõiguse kiipkaart kirjaliku
avalduse alusel. Tingimusteks
on üliõpilase registreeritud
elukoht Saue linnas, vanus
kuni 26 aastat (kaasa arvatud) ja kinnitus üliõpilase
õppimise kohta Eesti Hariduse Infosüsteemis.
Õpilastel, kes on elukoha
registreerinud koos oma
vanemaga Saue linnas ja kes
õpivad väljaspool Saue linna
asuvates põhikoolides, gümnaasiumides või keskharidust andvas kutseõppes ning
kasutavad kooli sõiduks Saue
linna läbivat elektrirongi Keila
või Tallinna suunal, on õigus
taotleda Saue Linnavalitsuselt
elektriraudtee perioodikaart,
mis annab õiguse kõikidel
päevadel sõita kooli ja tagasi
tasuta. Taotlemiseks tuleb

Tuletame meelde, et 191
bussiliinil maksab Saue
linna sisene sõit 40 eurosenti. Kiipkaardi omanikel
palume kindlasti bussijuhti teavitada, kui olete
otsustanud sõita vaid Saue
linna piires. Käitudes nii,
hoiad linnaraha kokku!
esitada kirjalik avaldus Saue
Linnavalitsusele.
Elektriraudtee elektrooniline laetav sõidukaart väljastatakse taotlejale linnavalitsuse
infoletist. Kaardi valmimisest
teavitatakse taotlejat kontakttelefoni või e-posti teel.
Elektriraudtee perioodikaart on üldises kasutuses
olev laetav sõidukaart, kuhu
on laetud Elektriraudtee AS
poolt tasuta sõidu periood.
Sõiduõigus kehtib vaid koos
isikut tõendava dokumendiga. Samale kaardile saab
kaardiomanik soovi korral
laadida ka oma raha.
Kaart väljastatakse perioodiks 1. september kuni 31.
detsember 2014.
Õpilased, kellel on juba
elektrooniline elektriraudtee kaart olemas, peavad
avaldusele lisama olemasoleva kaardi numbri. Sel
juhul kantakse sõiduõigus
juba olemasolevale kaardile. Elektrirongi sõidusoodustuse taotlemisel tuleb
arvestada, et samaaegselt
ei väljastata bussi kiipkaarti. Õpilane peab valima
bussi või rongi sõidusoodustuse vahel.
Taotluste blanketid on
saadaval Saue Linnavalitsuse
infoletis ja Saue linna kodulehel www.saue.ee. Taotluse
saatmisel e-posti aadressile
saue@saue.ee on vajalik
lisada taotleja digiallkiri.
Info telefonidel 6790180
ja 6790174 või e-posti
aadressil saue@saue.ee.

Septembris Saue Päevakeskuses

Tõstepoomi käepide varastati 4. või 5. augustil.

◊ 10. septembril reis Noarootsi. Väljumine Saue
Kabakeskuse juurest kell
8.30. Istumiskohad bussis maksmise järjekorras.
Hind 27 eurot, maksta
saab päevakeskuses sularaha eest ja ülekandega.
◊ 12. september kell 15.00
Saue Päevakeskuse sünnipäev Saue Kontserdisaalis.
Vajalik eelnev registreeri-

mine päevakeskuses või
telefonil 6595070.
◊ 23. september kell 11.0013.00 eakate sünnipäevapidu Saue Noortekeskuses.
Oodatud on kõik, kellel
aastaid juba 65 ja rohkem
ning kelle sünnipäev oli või
tuleb juulis, augustis või
septembris.
◊ 24. september kell 10.00
vaegkuuljate teabepäev.

Linna sünnipäev
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20. augustil kohtume jaanituleplatsil:
Saue peab sünnipäeva!
Evelin Povel-Puusepp

K

olmandat aastat järjest
augustis toimuvast
Saue linna sünnipäevapeost on saanud
oodatud kogupereüritus, kuhu
tullakse sõbralikku suvelõpupäeva veetma lähemalt ja
kaugemalt.
Tegusa päeva juhatavad
kella 12-15 sisse ekskursioonid 222-aastaseks saavas
Saue mõisahäärberis. Hoovis on võimalus tutvuda ka
vanade autode väljapanekuga.
Ekskursioonile pääseb eelregistreerimisega ja huvilistel
tasub kindlasti aegsasti koht
broneerida.
Kell 15.30 kutsume sünnipäevalisi ehk siis kõiki Saue
linna elanikke ja külalisi Keskuse parki rongkäiguks rivistuma, et sealt juba ühise piduliku jalutuskäiguga peoplatsile
suunduda. Kõik tegevused jaanituleplatsil algavad kell 16.00.
Saue Savipäev toob kokku
mitmeid keraamikuid. Savitöötubades valmivad ehted ja meened, käima lükatakse savitreipink. Peole on tulemas näiteks
Ferrum Fabrica sepad, raudteeohutusega tegelev rahvusvaheline MTÜ Operation Lifesaver ja
MTÜ Eesti Pakendiringlus.
Kindlasti on kohal Saue
ühendused, nende hulgas
kaitseliidu Saue kompanii ja
naiskodukaitse Saue jaoskond.
Oma tegevust tutvustab Saue
Taekwondoklubi ja tänavatantsuagentuur JJ-Street. Meeste
mänguala korraldab MTÜ Sinimustvalge Saue ja heategevuslikku loteriid Saue lionsid.
Käsitöösõprade ja eestimaise omatoodangu austajate
rõõmuks on kohal hulk käsitöölasi ning maistva toidupoolise
valmistajaid üle Eesti. Tulijate
nimekiri täieneb iga päev!
Et lähimad pangaautomaadid

Linna möödunud aasta sünnipäevapidu täitis Keskuse pargi meluga, tänavu kohtume 20. augustil jaanituleplatsil

Olulised kellaajad ja vajalikud kontaktid
◊ Ekskursioonid Saue mõisas kell 12-15.
◊ Kogunemine pidulikule
jalutuskäigule Keskuse
parki kell 15.30
◊ Heategevuslikule koogilaadale saab küpsetisi
tuua kella 15-17.30, enne
16.00 toodud maiused
osalevad võistlusel.
◊ Erinevad tegevused
jaanituleplatsil algavad
kell 16.
◊ Ansambel Untsakad alustab esinemist kell 19.30.
◊ Tordioksjon ansambli Untsakad kontserdi vaheajal.
◊ Peo lõpp kell 22.30.

asuvad jaanituleplatsist kaugel, soovitame laada tarvis
kindlasti sularaha kaasa võtta.
Laululaval esinevad enam
kui kolme tunni vältel erinevad
Saue kollektiivid. Üles astuvad
pea kõik siintegutsevad rahva-

Peokorraldus, infovahetus ja
registreerumine laadale: Evelin Povel-Puusepp, telefon
56675252, e-posti aadress
evelin.povel@saue.ee
Saue Savipäev: Sirje Luberg,
tel 5234339, e-posti aadress
huvikeskus@saue.ee.
Registreerumine linnaosade
jõukatsumisele e-posti aadressil rauno.neuhaus@saue.
ee või telefonil 53992799.
Registreerimised mõisaekskursioonidele telefonil 5125553
(Eve).

ja šõutantsurühmad, rahvamuusikaansambel Saue Kapell
ja noortebänd sa/ue.
Kell 19.30 võtab esinemisjärje üle ansambel Untsakad,
kelle lustakad rahvalikud laulud ja pillilood kõlavad jaanituleplatsil kella 22.30-ni välja.
Päeva juhib Andres Karu.

Heategevuslik küpsetiste
laat tuleb taas!

Kõige kallimalt, 60 euro eest müüdi mullu oksjonil maha
Saue naiskodukaitsjate valmistatud tort.

Saue lasteaia koogimüügi traditsiooni eeskujul ja innustunult
eelmisel aastal kordaläinud koogilaadast, kutsume selgi aastal
võtma sünnipäevapeole kingitusena kaasa omavalmistatud
torte, kooke ja muid küpsetisi,
olgu siis soolaseid või magusaid,
väikeseid või suuri.
Küpsetiste laat päädib kauneimate hõrgutiste väljaselgitamisega, mille juures heatahtlik žürii hindab ennekõike

nende välist ilu. Maitseelamused jäävad aga teile, kes te
otsustate võidutööd tordioksjonil endale välja kaubelda.
Midrimaa lasteaia õpetajad
võtavad küpsetiste laada telgis
teie maitsvaid kingitusi vastu
alates kella 15-st, võistlusele
jõuavad hõrgutised, mis toodud enne kella 16.00. Suur
tordioksjon toimub Untsakate
kontserdi vaheajal.
Maitsvaid kingitusi saavad
pidulised küpsetiste laada
telki tuua kuni kella 17.30-ni
ja maiustajail on hea võimalus
neid sealt osta kuni viimanegi
maiuspala otsa saab. Kingitused varustatakse laadatelgis
kinkija nimesildiga, samuti
avaldab linn kõigile küpsetiste
toojaile nimeliselt tänu Saue
Sõna vahendusel.
Müügi ja oksjoniga teenitud tulu läheb aasta eest ellu
kutsutud algatusse, millega
kogutakse rahalisi vahendeid
mälestusmärgi püstitamiseks
Saue rongipeatuse rajajatele.
Meeldetuletuseks, et eelmisel
aastal koguti heategevusliku
küpsetiste müügiga 343 eurot
ja oksjoniga 100 eurot.
Kõigil meil on võimalus
sünnipäevalistele oma küpsetistega rõõmu valmistada,
teiste valmistatud hõrgutisi
koogilaadal mekkida, tordioksjonil osaleda ja seeläbi
oma linna olemasolu eest tänu
avaldada!

Jätkub registreerumine linnaosade lustlikule jõukatsumisele
Kadaka, Uusaru ja Kiviloo,
Keskuse, Männi, Puidu ja
Tööstuse - kutsume kõiki Saue

linnaosasid lustlikule jõukatsumisele. Võistlused toimuvad
üheaegselt teiste sünnipäevategemistega jaanituleplatsi
spordiväljakutel.
Kes pelgab oma sportliku
vormi pärast, siis rahustuseks
olgu öeldud, et tegemist on
lõbusa ajaveetmisega, mille juures treenitus ja reageerimiskiirus
on vaid täiendavad lisategurid.
Võistlus tugineb Eesti filmiklassikal ja märksõnadena
olgu siinkohal mainitud vallatuid kurve, mehi, kes ei
nuta, ahjualust, kuulijänni
ja sügisest paadiuputamise
stseeni „Kevades“. Et nendest märksõnadest aga enam
aimu saada, ootame registreeruma kuueliikmelisi võistkondi
kõikidest linnaosadest.

Muudatused liikluskorralduses
Pidu toob kaasa mõningased
liikluskorralduse muudatused
Vana-Keila maanteel, millega
palume oma sõitude planeerimisel arvestada. Jaanituleplatsiga
külgnev osa tänavast on läbisõiduks suletud kella 14-21,
Sauele sisse- ja väljasõiduks palume kasutada Tule ja
Tõkke tänavat.
Peokülalised saavad parkida oma sõidukid Vana-Keila
maantee veerde.
Et tee äärde on pargitud ka
osalejate ja müüjate autod, siis
soovitame Saue elanikel autod
hoopis koju jätta ja tulla peole
jalgsi. Parkimine jaanituleplatsi
parklas on ainult lubade alusel.
Sünnipäevapeo korraldustoimkond loodab sauelaste mõistvale suhtumisele ja palub
vabandust võimalike ebamugavuste tekitamise pärast.
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Lauri Malsroos võitis
rattaorienteerumise MK-etapi
Saue Tammed
Lauri Malsroos võitis juuli keskel
Rootsis Kristianstadis toimunud
rattaorienteerumise MK-etapi
sprindirajal tulemusega 22.33.
„Võistlus algas minu jaoks
üsna närviliselt, kui esimese
punktiga kaotasin 15 sekundit. Seejärel hakkas sõit
sujuma ja sain enesekindluse
tagasi. Võistlusmaastik oli sarnane, kus olen kodus treeninud. Sain täie kiirusega sõita
ja hea vormi tulemuseks rea-

liseerida, ” ütles Lauri peale
finišit. Edu teise koha saavutanud Norra esindaja HansJorgen Kvale ees oli lõpuks 30
sekundit.
Võidule eelneval päeval toimunud lühirajal saavutas Lauri
6. koha ja päev hiljem lõpetas
pikal rajal toimunud võistluse
viiendana.
Pärast viit etappi hoiab Lauri
MK-sarjas kolmandat kohta.
Rattaorienteerumise hooaeg kulmineerub 24.-31.
augustil Poolas toimuvate

maailmameistrivõistlustega,
kus selgitatakse ka maailma
karikavõitja.
„MM-il tahan hästi sõita
eelkõige sprindis ja teatesõidus. Eestil on hea võistkond
ja tahaksime oma eelmise
aasta kolmandat kohta parandada. Praegune vorm lisab
enesekindlust ja lubab kõrgeid
eesmärke seada,” räägib Lauri
tulevikuplaanidest.
Lauri Malsroosi ettevalmistust toetab Saue linn, AS Sami,
SIS ja Õhuvägi. Foto: Arbo Rae

Saue Male-Kabeklubi esimene poolaasta
Valjo Rattasep
Male-Kabeklubi juhatuse
esimees

Saue linna meistrivõistlused
tavamales
Võistlused olid tasavägised.
Sel korral läks esimene ja teine
koht jagamisele Karel Uuritsa
ja Raivo Viidu vahel, kes kogusid mõlemad neli punkti, kuid
koefitsientide alusel kuulus
esikoht Karelile. Kolmas oli
Jüri Nõmmsalu kolme punktiga.

Saue linna meistrivõistlused
kiirkabes
Väga hea resultaadiga - seitse
punkti seitsmest partiist - tuli
esikohale Urmas Väärtnõu. Teist
ja kolmandat kohta jagasid

Jumalateenistused
augustis
Saue kirikus
„Lõikust on palju, aga vähe
töötegijaid . Paluge siis
lõikuse Issandat, et ta läkitaks
töötegijaid välja oma lõikusele“.
Matteuse 9:37-38

Pühapäev, 17. august kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.
Pühapäev, 24. august kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Pühapäev, 31. august kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Raivo Viidu ja Riho Kilp, kes
kogusid võrdselt viis punkti.

Saue linna meistrivõistlused
välkkabes
Kindlalt mängis Urmas Väärtnõu, kes saavutas esikoha tulemusega 20 punkti 20 partiist.
Teine koht kuulus Raivo Viidule
13,5 punktiga ja kolmanda
pälvis Raul Leeduks – 12,5
punkti.

Saue linna meistrivõistlused
kiirmales
Pingelise ja tasavägise võistluse
tulemusena sai esikoha Raivo
Viidu seitsme punktiga kaheksast
partiist. Teise koha tagas endale
Taavi (6,5 p) ja kolmas kuulus
Karel Uuritsale (5 p).

Saue linna meistrivõistlused
välkmales

„Kodumasinad“
kiirmaleturniir

Esimese koha kindlustas
endale Karel Uurits, kes kogus
17,5 punkti 19 partiist. Teisele
kohale jäi Raivo Viidu (15 p)
ja kolmandale platseerus Jüri
Nõmmsalu (10 p).

Eesti Male Toetusühing on
tänavu sarjas korraldanud
11 maleturniiri. Saue klubi
maletaja Karel Uurits oli juuni
keskpaiga seisuga sarja üldtabelis 356 osavõtja seas 222
punktiga 29. kohal.

Laste maleringi kevadine
kiirmaleturniir
Edasijõudnute grupis tuli esikohale Mihkel-Eduard Luude 9,5
punktiga 12 partiist. Teise koha
sai Markus Grossthal 8,5 ja kolmanda Vallo Arukaevu 7 punktiga. Algajate grupis võitis Marku
Pae 9,5 punktiga 12 mängust.
Teise koha saavutas Marko Birk
7,5 ja kolmanda Markus Sirts 7
punktiga.

Eesti ettevõtjate kevadmängude kiirmaleturniir
Jüri Nõmmsalu kindlustas nelja
punktiga seitsmest mängust
endale 14. koha 47 osavõtja
seas.

Eakate kaheksas male välkturniir
Pääskülas toimunud turniiril oli osavõtjaid Haaberstist,

Pääskülast, Kristiinest, Nõmmelt ja Sauelt. Esikoht 24 osaleja seas kuulus Valjo Rattasepale meie klubist: kuus punkti
seitsmest partiist.

Paul Kerese tänava
maleturniir
Karel Uurits kogus seitsmest
mängust 4,5 punkti, see tulemus andis talle 88 osaleja
seas 22. koha. Keila linna
kiirmaleturniiril tuli Karel 59
osavõtja hulgas 27-ndaks.

Eesti 5. meistrivõistlused
males-kabes
Raivo Viidu ja Raul Leeduks said
mõlemad võrdselt 22 punkti
ning jäid turniiril jagama 12.13. kohta.

Linnaelu
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Kodukohvikute päev Sauel
Saue Sõna

Laua 5, Reet Teinberg
Veelmann:
„Võtsin selle julguse, et end kirja
panna. Abikaasa kõhkles veidi,
kuidas kahekesi toime tuleme.
Tütar oli kohe nõus meile abiks
olema ja tema üheksa-aastane
poeg oli valmis müüma omavalmistatud kooke ja pirukaid.
Nende arvates oli tänane päev
tore. Parim, mis lastelastele
meelde jäi, oli tänane isetehtud
kohvik ja ka väike taskuraha,
mis ei unune vist kunagi! Minul
ja abikaasal oli tore tutvuda
Saue toredate inimestega, kes
olid külalisteks meie kohvikus!“

Kuuma 3, Jüri Tümanok:

Ridva 7,
Tikrimusi kohvik,
Sirli Arm:

Puidu 17, Pudi-padi kohvik, Tiina Kallikorm:
„Oli meeldejääv päev, millele
eelnes paar unetut ööd uudse
ettevõtmise kordamineku
pärast. Päev osutus oodatust
toredamaks ja aktiivsemaks.
Meie hoovist käis läbi palju
vanu tuttavaid ja ka uudistajaid, kes polnud varem meile
sattunud või olid Sauel suisa
esimest korda. Selle päevaga

saime juurde hulga uusi tuttavaid, kelle jaoks minu tehtud
tšillimoos oli rõõmsaks üllatuseks ja kirivööd väärikaks kaaslaseks riietele. Käsitöö ikka
ühendab inimesi! Loodame,
et ka järgmisel aastal jätkub
korraldajatel indu ja rõõmu
üritust korrata. Meie pere on
jälle valmis kohvikut avama!

„Oli suurepärane päev ja rahvas oli rõõmus ja õnnelik, sest
sai inimestega suhelda, sai
märgata naabrit, maitsta tema
pakutavat head ja paremat
ning saada osa tema hoolest

ja armastusest. See soojendab südant. Ja kui külastajad
kiirgasid seda head tunnet,
tootis selline rõõm uut rõõmu.
Nii tekibki kogukond ja
ühtekuuluvustunne.“

„Oli imetore päev! Oleme Sauel
elanud natuke üle aasta ja meil
polnud aimugi, et siin elab nii
palju nii toredaid ja sõbralikke
inimesi, lausa kahju ära kolida.
Selline üritus on väga väärt ettevõtmine, Saue on just selline
mõnus väike kodune linnakene,
kus inimesed peaksidki üksteist
paremini tundma ja sellised üritused aiatavad kindlasti kaasa.
Meiegi kuulsime kohalikelt meie
aia ajaloost põnevaid lugusid.
Ilm oli imeline ja kõik meie
kliendid olid nii sõbralikud, lahked ja toredad. Tänane päev oli
võrratu energialaks!“

Kompanii teemaja

Maamõõtja 5, kohvik Anni ja Antsu juures, perekond Vöörmann:

Kompanii teemaja oli üks kolmest
kohvikust, mis kostitas külastajaid elava muusikaga – akordionil
Rainer Kährik

Kompanii teemaja pidajad:
„ Sõdurielu ei olegi ainult hernesupp ja laiguline. Ja kaitseliit ei ole ainult riigikaitsmine
relvaga metsas. Kaitseliitlased
on olemas kogu aeg ja igal
pool. Me teeme välikohvikuid
ja suhtleme linnarahvaga ka
tulevikus. Igavesti vahva koostegemise lust ja rõõm oli.“

„Kodukohviku tegemine oli üks
ütlemata meeleolukas ja vahva
ettevõtmine tervele perele
ning sõpruskonnale. Huvilisi
ja kohvikukülastajaid oli üllatavalt palju, nii et mõnedki
head koogid ning küpsetised
kadusid letilt kiiremini, kui
arvata oskasime. Lisaks kookidele läksid väga hästi kaubaks
ka soolased ampsud: lahtised
pirukad, kiluleivad, värsked
soolakurgid. Rõõmsameelsed, humoorikad, südamlikud
külastajad, kes ei virisenud,

Kohvikus Anni ja Antsu Juures musitseeris Trio Naturale

nautisid täiega päeva, olid
mõistvad üksteise ja teenindajate suhtes. Päev lõppes
sellega, et agaramad arutasid

juba seda, mida võiks järgmise
aasta menüüsse panna. Loodame, kodukohvikute päevast
saab Sauel tore traditsioon!“
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Tammetõru 40, pehme mööbli restaureerimise töötuba,
Eha (pildil paremal) ja Valdur Vacht:

Lehtla 13, Hanna-Liis Lepp:
„Kohvikutepäev on väga tore
ettevõtmine! Koostegemine
liidab nii pere- kui kogukonda! Meie kohviku ettevalmistuses ja töödes osalesid
otsast lõpuni kõik suured ja
väikesed pereliikmed ning
mõned sõbradki tulid appi!
Nii palju külastajaid ei osanud aga suveaja ürituste
rohkuse ajal ette näha, mis-

tõttu viimastele enam suurt
midagi pakkuda polnudki!
Kuigi oleks tahtnud ka teiste
kohvikutega tutvuda, siis sel
aastal jõudsime minna ainult
üleaedsete juurde kaema!
Selle vea parandame järgmisel aastal - oma kohvikutraditsioonist ei loobu, aga siis
juba oskame tööd paremini
planeerida!“

„Meie ei pidanud kohvikut.
Meie võtsime oma missiooniks pöörata tähelepanu vana
mööbli praktilistele väärtustele ja andsime kiirvormis
soovitusi, kuidas ise koduste
võimalustega anda vanale
mööblile uus elu. Huvilisi jätkus küllaga. Kõik need mõned
tunnid oli õu rahvast täis ja
kahel vastuvõtjal käed-jalad
tegemist nii täis, et isiklikud
tuttavad, kes ihanuks ehk
pererahvaga muustki rääkida,
pidid ootama sulgemisaega ja
ka pärast seda tuli ikka veel
inimesi huvi tundma. Olulisim,

mis hoovi pidades tunda andis,
oli äärmiselt soe õhkkond.
Ainult heatahtlikud ja siirad
küsimused, naeratused, tänamised. Mitte ühtegi virinat,
nurinat, kaeblemist.

Silma hakkas kaugemalt
tulnute suur osakaal. Kahju,
et pärast oma hoovis tegevuse
lõpetamist olid teised kohvikud pea kõik juba suletud ja
teistpidi elamus jäi saamata.“

Lehtla 2, Anneli,
Valdo, Jaanika, Erki:
„Meil kui kohvikupidajatel on
emotsioon siiani laes. Palju toredaid külastajaid ja palju positiivset tagasisidet. Suurim kiitus oli
ehk see, et paljud küsisid, kas see
kohvik nüüd jääbki siin avatuks?
Järgmisel aastal tahame kindlasti
ka osaleda. Mõtlesime eile õhtul
juba menüü täienduse peale.“

Gabriel Verilaskja, Särtsurattad:

Ridva 4, Siiri Raagmets:
„Superelamus, oodatust palju
rohkem rahvast. Arvestasin
Saue elanike vähese osalusaktiivsusega nagu üldiselt Saue
linna üritustel, kuid kohvikutepäev on ikkagi üle vabariigi
juba nii palju populaarsust
kogunud, et ka meie linn tuli
sellega uhkesti kaasa. Oli

küll väsitav ja palju tööd, aga
ikkagi nii lahe ja kogukonnatunde loomisele väga vajalik.
Saime palju mõtteid korralduslikult poolelt, kuidas ja mis
järgmisel aastal teisiti teha ja
siis juba nii, et toitu jätkuks
ja oleks mahti ka külastajatega
põgusalt juttu puhuda.“

Nurmesalu 18, Mare Tõnisson:
„Oli tore, meeleolukas kohvikute päev. Rahvast oli liikumas
parajalt palju, nii et igav ei
hakanud. Tegemist oli üksjagu,
sest menüüs olid suvikõrvitsa
kotletid, mis osutusid üle
ootuste menukaks ja pidin neid
aina juurde tegema. Külastajad olid toredad ja mõistvad,
isegi kui meil seal väike sega-

dus ja sebimine oli, sest herilasedki olid karjakaupa kohale
tulnud, kuna pakkusime ka
mett ja magusat arbuusijooki.
Suured tänud ka meie headele
sõpradele Andele ja Peebule,
samuti Riinale ja Reinule, kes
päeva õnnestumisele suuresti
kaasa aitasid. Kohtumiseni
uuel aastal.“

„Emotsioonid on igati positiivsed, nii et järgmisel aastal
ei teagi, kas ise korrata seda
üritust ja teiste toredate kohvikute melust ilma jääda või
minna vaatama, mida teised
sauelased on välja mõelnud.
Uskumatult palju rahvast oli
uudistamas meie rattaid ja
loodame, et kõik läksid meie

juurest edasi meeldejääva
kogemuse võrra rikkamana.
Tore oli vaadata suuri mehi
poisikeseõhinas tagasi tulemas proovisõiduringilt, soliidseid prouasid küsimas, kas
minu rattale ka saaks mootori
peale panna, rääkimata lastest, kes issidega koos sõidule
läksid.

Melissi 2, Piret Ploom ja Helina Helmdorf:
„Meil on väga hea meel, et
Saue linn sellise toreda ürituse algatas. Melissi 2 kohvik
sai püsti pandud kahe pere
toel. Meie algseks sooviks oli
tutvuda omakandi inimestega. Menüüd kaalusime ja
katsetasime pikalt ning eelkõige pakkusime oma perede
lemmikhõrgutisi. Palava
päeva tõttu kujunes eriti nõutuks meie enda retsepti järgi
valmistatud melissilimps.
Vaatamata sellele, et olime
keskusest eemal, oli osavõtt

väga arvukas ja tagasiside
ülipositiivne. Kõik küpsetised
söödi viimseni ära. Kindlasti

julgeme ka tulevikus oma
peredega Saue kohvikutepäeval sauelasi kostitada.“

Kuuseheki 36,
Ahjumeistri kohvik,
Ädu Kriisa:
„Suured tänud korraldajatele
selle vahva ürituse organiseerimisel. Kohvikute päev andis
meile võimaluse pakkuda omatehtud küpsetisi, mida tuldi
maitsma peredega. Kiidusõnadega ei oldud kitsid ja see
muutiski selle päeva imeliseks.“

Kultuur ja vaba aeg
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Päevakeskuse juulikuu kultuuriprogramm sisaldas
etendust ja Kukruse polaarmõisa külastust
Elina Mägi
Saue Päevakeskuse kultuuriprogramm sai jätku 26. juulil
väljasõiduga Kukrusele, kus
etendus vene kirjaniku Maksim
Gorki 1910. aastal valminud
näidend „Vassa Železnova“.
Jõudsime kohale väikese
ajavaruga. Kes soovis, võis
kohvikus keha kinnitada või
tassikest kohvi nautida.
Etendus toimus mõisa kõrvalhoones. Istmed olid ruumi
paigutatud tõusvalt, mis tagas
hea nähtavuse kõikjalt.
Näidend jutustab ühe perekonna traagikast Venemaa väikelinnas 19. sajandi lõpus. Kõige
ja kõigi üle valitseb võimas,
halastamatu ja raudne naine
Vassa Železnova, kelle moto on:
„ Raha eest saab kõike“.
Kahjuks kohtab sellist käitumisviisi üha sagedamini
tänapäevalgi - on, mille üle
järele mõelda.
Peaosas säras alati kaunis Ülle Lichtfeldt. Rakvere
teatrist mängisid veel Terje
Pennie, Natali Lohk ja Marin
Mägi. Väga hea rolli tegi Meelis Rämmeld Ugalast, kaasatud
oli ka harrastusnäitlejaid IdaVirumaalt.

Saue prouad Kukruse mõisas, 18.-19. sajandi rõivad üll. Foto: Tiina Univer

Palju andis juurde lavakujundus, näiteks terrassile avanev vaade, mis päädis ehtsa
mõisa müüriga. Oma osa oli
imeilusal ilmal, mis õuevaadet
kasutada võimaldas.
Pärast etenduse lõppu oli
võimalus külastada Kukruse
polaarmõisa, kõige idapoolsemat taastatud mõisa Eestis.
Giid andis ülevaate mõisa
ajaloost. Mõisa on mainitud
juba 1453. aastal, mil see
kuulus Fromhold Lodele.Mõisa
on mitmeid kordi ümber ehitatud. Praegust peahoonet hakati
ehitama 1760-ndatel, esialgu
ühekordsena, võttes aluseks
barokkstiili, mis oli tol ajal moes.

Tollide suguvõsa kätte läks
mõis 1762 ning viimane Toll
lahkus sealt 1923. Suur osa
mõisa arengus oli Robert von
Tollil, kes 1841. aastal mõisaomanikuks saades lahkus
sõjaväest ja pühendus täielikult
mõisale. Tema teene oli põlevkivi avastamine ja esmane kasutuselevõtt 19. sajandi lõpus,
mis küll ebaõnnestus.
Lisaks oli Robert von Tolli
kirg vanade ürikute kogumine
ja korrastamine, vanimad
neist on isegi orduaegsed.
Kokku oli tema kogus üle
1500 üriku, mis on nüüdseks
üle antud ajalooarhiivi.
Alates natsionaliseerimisest

1923, on mõisal olnud mitmeid
funktsioone: seal on olnud kool,
korterid, kontorid. Seega oli
mõis päris viletsas seisus.
2009. aastal alustati renoveerimisega, oktoobris 2010
avati peahoone külastajatele.
Mõisal oli ka hulk huvitavaid
kõrvalhooneid, millest praeguseks on enamik varemeis.
Saime külastada muuseumi, võisime proovida 18.19. sajandi aadlike rõivaid ja
õppida gooti kirja. Keldrikorrus
on pühendatud ilmselt kuulsaimale Tollile – geoloog-polaaruurija Eduard von Tollile, kuigi ta
ise pole Kukrusel elanud.
Polaarväljapaneku alguses

tervitasid meid jääkarud, tutvusime uurimislaeva meremeeste
eluolu ja proviandiga. Käisime
ka paljajalu „lumel“ jäämägede
vahel ja tegime „lumesõda“.
Eduard von Tolli elu eesmärk
oli leida Sannikovi maa. Ta korraldas mitmeid retki maa arvatavasse asukohta ja kaotas oma
elu ilmselt 1902, kuid Sannikovi maa on siiani leidmata.
Mõisa vasakusse tiiba, kus
on ruumid pidulike ürituste tarvis, me paraku ei saanud, sest
seal peeti parasjagu pulmi. Küll
aga saime osa pruutpaari vastuvõtutseremooniast mõisa õuel.
Ja oligi aeg koju sõita. Et
Sämi sild oli remondis, viis tee
läbi Kunda ning sündis äkkmõte
pooleks tunniks Kunda randa
minna: ilm ju lausa meelitas ja
rahvast oli rannas palju.
See vast oli vaatepilt. Mitukümmend peoriietes ja kübarates soliidses eas daami vette
tormamas!
Ettevõtlikumad jõudsid isegi
veidi ujuda, enamus piirdus
siiski põlvist saati vetteminekuga. Vesi oli väga mõnus,
puhas liivane põhi - see oli väärt
kõrvalehüpe. Oli tore laupäev,
mille eest tänu meie tegusatele
päevakeskuse daamidele.

Saue Linna Invaühingu suvepäevad
Käsmus olid rahesajused
Armand Nagel
Hoolimata tujukast ja külma
tuulega ilmast, mida pakkus
jaanikuu kolmanda teisipäeva
hommik, asusid Saue invaühingu inimesed teele Käsmu
suvepäevadele. Seda laagrit
korraldab juba aastaid Eesti
Puuetega Inimeste Liit.
Rahesajuseid suvepäevi
avades ütles Samuel Golumb
naljatades, et tänavu on meil
pärast avamist plaanis suusavõistlus korraldada.
Suvepäevad algasid laagrilipu heiskamisega ühislaulu
saatel ja ühispildi tegemisega,
kuhu oli vaja mahutada kõik
ligi paarsada osalejat.
Järgnes lõunasöök. Igal
ühingul oli sel aastal oma laud
ja osavõtjal oma tool, kuhu
istuda. Tänu noortele kärmetele vabatahtlikele abistajatele
sujus kõik väga kiirelt.
Külma ja tuulise ning lumevihmase ilma tõttu tegutsesime esimesel päeval hoonetes. Oli võimalus näidata oma

oskusi nuputamisülesannetega
orienteerumismängus või olla
tegev erinevates töötubades.
Õpetust anti nii portree maalimiseks kui ka nahatükkidest
esemete valmistamiseks.
Suures saalis toimus kohtumine riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Margus
Tsahknaga, kes vastas huvipakkuvatele küsimustele.
Enne õhtusööki esinesid
Kübaramoorid Tapalt muljetavaldava kavaga. Õhtusööki me
ise endile grillima ei pidanud,
selle tegid meie eest need
samad vilkad noored abilised.
Tantsuhuvilisedki ei pidanud pettuma, meeleolukaid
akordioni viise esitas Vello
Taari Väike-Maarjast.
Teine päev algas virgutusvõimlemisega Anu Jonuksi
juhendamisel. Õues algasid täpsusmängud suurtele ja väikestele. Ekskursioonihuvilisi LääneVirumaale oli sedavõrd palju, et
korraldati lausa kaks reisi.
Pärast kolmveerandtunnilist
sõitu läbi Lahemaa loodus-

kaitseala, kus silm puhkas tikksirgetel kuuskedel ja mändidel
ning nende all olevatel mustika- ja pohlavartel, jõudsime
talumuuseumi, kus nägime
vanaaegseid esemeid, endisaegadel majapidamises kasutatud
tööriistu ja riideid. Slaidiprogramm andis ülevaate Lahemaa
kaunimatest paikadest. Oli võimalus tutvuda okaspuumetsa all
olevate taimedega, mille juures
selgitavad tahvlikesed. Reis oli
muljetavaldav ja huvipakkuv.
Tänavu esmakordselt avanes laagrilistel võimalus sõita
purjekaga Käsmu lahel. Meid,
poolt tosinat sauelast viis
väikebuss sadamasse. Pärast
päästevestide selgapanekut
võis minna purjekale.
Meile kõigile oli see esmakordne purjekasõit. Ilma vabatahtlike abistajateta ei olnud
meist mitte keegi võimeline
iseseisvalt purjekale minema
ja sealt ka lahkuma.
Kui sõidu algul paigutas
kapten mõlemale poole võrdse
arvu sõitjaid, siis sõidu ajal

Armand Nagelile, nagu ka teistele Saue invaühingu liikmetele avanes
sel korral esimest korda võimalus teha üks purjekasõit Käsmu lahel.
Foto: Liia Lumilaid

tuli tal tuule suunda ja purjeka
kaldenurka arvestades seda
muuta. Pooletunnine sõit oli
muljetavaldav ja teatud mõttes
riskantnegi.
Kõigil eelnevatel aastatel
on meie invaühingu taidlejad
Käsmu suvepäevadel üles astunud omapoolse kavaga. Tänavu
oli selleks Marve Rekandi ja
Andres Tarja pärastlõunakontsert. Nende esinemist tuli
kuulama mitukümmend muusikahuvilist, kes meie taidlejate
kontserdi eriliselt tugeva aplausiga vastu võtsid.
Kolmandal päeval, kui suvepäevad lõppesid, toimus tänukirjade ja auhindade jagamine.

Meie ühingust pälvis tänukirja
Andres Tarja. Suvepäevade lõpetamisel viibis ka Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu president, Europarlamendi saadik
Indrek Tarand, sai Andres oma
tänukirjale temalt autogrammi.
Tänusõnad Käsmu suvepäevade organisaatoritele ja vabatahtlikele abistajatele ning laagripäevad võis lugeda lõpetatuks.
Laagrilipu langetamine usaldasime kõige nooremale ja kõige
eakamale laagrilisele. Kosutav
lõunasöök ja kojusõit võis alata.
Suur tänu Elenale, kelle korraldusel sai teoks Saue Linna
Invaühingu rahva osalemine
Käsmu suvelaagris.
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Õendusabi osutamine alates 1. juulist
Eesti Haigekassa
Tänavu kevadel viis haigekassa
läbi lepingupartnerite valiku
õendusabis (varasema nimetusega hooldusravi).
Juuni alguses kinnitas haigekassa juhatus koduõendusteenuse (sh vähihaigete kodune
toetusravi) ja statsionaarse
õendusabi lepingupartnerite
valiku tulemused. Uus valikupartnerite lepinguperiood algas
1. juulist 2014.
Haigekassa tellib õendusabiteenuseid nagu varasemaltki
haiglavõrgu arengukava haiglatelt ning valikupartneritelt.
Nende valikupartneritega,
kellega õendusabi leping lõpeb,
sõlmitakse vajadusel lepingupikendus. Lepingupikendusega
tagatakse seisuga 30. juuni
2014 ravijärjekorras või ravil
olevatele patsientidele õendusteenuse jätkamine senise teenuse osutaja juures vajadusel
kuni selle aasta lõpuni. Seega
ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks osutunud
teenuseosutaja juures pooleli
või ei toimu kokkulepitud ajal.
Edaspidi on perearstidel
ja kindlustatul võimalik leida
teenuseosutaja haigekassa
lepingupartnerite seast (nii
haiglavõrgu arengukava haiglad
kui valikupartnerid). Koduõendusteenuse ja statsionaarse
õendusabiteenuse saamiseks
peab olema perearsti või muu
eriarsti suunamine. Saatekiri
antakse meditsiiniliste näidustuste olemasolul.
Loetelu haigekassa õendusabi lepingupartneritest ja infot
õendusabi teenustest leiab haigekassa kodulehelt aadressiga
www.haigekassa.ee. Lisateavet
lepingupartnerite kohta saab
ka haigekassa infotelefonilt
16363.

Kellele on koduõendusteenus vajalik?

Sihtrühm on näiteks tõsiste
füüsiliste probleemidega
piiratud liikumispuudega inimesed, kellel on keerulised
tervisega seotud vajadused,
mida patsiendi lähedased ja
/ või sotsiaalhooldaja lahendada ei suuda.
Üks koduõde külastab päevas 5-6 patsienti. Samas
kõiki patsiente ei külastata
iga päev, vaid vastavalt vajadusele (näiteks üks kuni neli
korda nädalas).
Koduõde ja patsient sõlmivad
koduõendusteenuse osutamise lepingu, milles kirjeldatakse teenuse osutamise
tingimused.

Õendusabi lepingupartnerid Harjumaal
STATSIONAARNE ÕENDUSABI HARJU MAAKONNAS
Raviasutus

Raviasutuse aadress maakonnas

Telefon

Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA

J.Sütiste tee 19, Tallinn 13419

6171300

Kallavere Haigla AS

Haigla 2, Maardu 74116

6060862

Benita Kodu AS

Kodu tee 8 Valkse küla Keila vald
76616

6744600

PJV Hooldusravi SA

Pargi 30, Keila 76607

6 422 224

Hiiu Ravikeskus SA

Laste 1, Tallinn 11613

56 873 104

Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Tallinna Diakooniahaigla
SA
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS

Hiiu 42, Tallinn 11619

6 510 330

Paldiski mnt 68, Tallinn 10617

1314

Ida-Tallinna Keskhaigla AS

Ravi 18, Tallinn 10138

6207000

KODUÕENDUSTEENUSE OSUTAJAD HARJU MAAKONNAS
Raviasutus

Teenuse osutamise
vald või linn

Telefon

Alba Õendusteenused OÜ

Kuusalu vald

58504483; 58506333

Alba Õendusteenused OÜ

Loksa linn

58504483

Albinea SA

Tallinn

5052272

Ascoli SA

Tallinn

3546994

Ascoli SA

Maardu linn

3546994

AZELTOR OÜ

Harku vald

5169226

AZELTOR OÜ

Harku vald

53736424, 5169226

Avahoole OÜ

Tallinn

6840901

DEPOO OÜ

Tallinn

5013998

DEPOO OÜ

Saue linn

5277437

DEPOO OÜ

Saue vald

5277437

DEPOO OÜ

Paldiski linn

5277437

DEPOO OÜ

Keila linn

5277437

DEPOO OÜ

Keila vald

5277437

DEPOO OÜ

Nissi vald

5277437

DEPOO OÜ

Vasalemma vald

5277437

DEPOO OÜ

Padise vald

5277437

DEPOO OÜ

Kernu vald

5277437

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Tallinna Diakooniahaigla SA

Tallinn

6510330

Eldred OÜ

Harku vald

58200202

Eldred OÜ

Saku vald

58200202

Eldred OÜ

Saue linn

58200202

Eldred OÜ

Saue vald

58200202

Eldred OÜ

Harku vald

58200202

Eldred OÜ

Saku vald

58200202

Ida-Tallinna Keskhaigla AS

Tallinn

6207000

Koduõde OÜ

Tallinn

6505095

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS

Tallinn

1314

Medendi OÜ

Tallinn

6525434; 53443849

Medendi OÜ

Viimsi vald

6525434; 53443849

Medendi OÜ

Paldiski linn

6525434; 53443849

Medendi OÜ

Keila linn

6525434; 53443849

Medendi OÜ

Keila vald

6525434; 53443849

Medendi OÜ

Nissi vald

6525434; 53443849

Medendi OÜ

Vasalemma vald

6525434; 53443849

Medendi OÜ

Padise vald

6525434; 53443849

Medendi OÜ

Kernu vald

6525434; 53443849

Tallinna
Munitsipaalperearstikeskuse OÜ

Tallinn

6377730; 53088068

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Tallinn

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Maardu linn

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Harku vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Rae vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Kiili vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Anija vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Kose vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Jõelähtme vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Raasiku vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Aegviidu vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Paldiski linn

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Keila linn

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Keila vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Nissi vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Vasalemma vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Padise vald

55902547

TNP KONSULTATSIOONID OÜ

Kernu vald

55902547

Vähihaigete Toetusravi SA

Tallinn

6172313; 7341092

Vähihaigete Toetusravi SA

Saku vald

6172313; 7341092

Vähihaigete Toetusravi SA

Saue linn

6172313

Vähihaigete Toetusravi SA

Saue vald

6172313; 7341092

Vähihaigete Toetusravi SA

Tallinn

6172313; 7341092

Vähihaigete Toetusravi SA

Saku vald

6172313; 7341092

Vähihaigete Toetusravi SA

Saue linn

6172313; 7341092

Vähihaigete Toetusravi SA

Saue vald

6172313; 7341092

Kui mõni lähedastest - olgu
selleks ema-isa või nende
vanemad - vajavad igapäevast
hooldamist, kuid mitte haiglaravi, tuleb appi kvalifitseeritud
koduõde, kes aitab kodus ravi

ja hooldust korraldada.
Võrreldes raviga õendushaiglas on koduõendusteenus inimesele ja tema lähedastele
tasuta, selle eest maksab täielikult haigekassa.

Statsionaarse õendusabi
patsient tasub 15% voodipäeva tasust ehk 7,38
eurot päevas. Haigekassa
maksab raviasutusele ühe
hooldusravi päeva eest uumbes 41,79 eurot e 1274,6
eurot kuus. Ka hooldusravis
kehtib sarnaselt eriarstiabile
voodipäevatasu 2,50 eurot
päevas, maksimaalselt 25
eurot ühe haiglasoleku korra
kohta. Ambulatoorsed hooldusraviteenused, sh kodu-

õendusteeus, on inimesele
tasuta.
Maksimaalne võimalik
patsiendi viibimine statsionaarsel ravil õendusabihaiglas on 60 päeva, kuid teatud
juhtudel (näiteks tuberkuloos, psühhiaatriline haigus,
raske trauma järgne seisund
või kaugelearenenud vähktõbi) saab aega haigekassa
ja tervishoiuasutuse kokkuleppel pikendada veel kuni
60 päeva kaupa.

Mis on õendusabi?
Inimeste hooldamise küsimustega tegelevad nii tervishoiu- kui hoolekandesüsteem.
Iseseisev statsionaarne õendusabi on hooldusravi uus nimetus, õendushaigla on endise
hooldus(ravi)haigla uus nimetus.

Õendusabi eesmärgid on
◊ väljakujunenud tervisliku
ja funktsionaalse seisundi
säilitamine ning võimalusel
parandamine;
◊ stabiilses seisundis patsientide

pikaajaline ravi ja toetamine,
vaevuste leevendamine;
◊ inimese ettevalmistamine
hooldusasutusse või koduhooldusele suunamiseks.
Õendusabi erinevus aktiiv- ja
järelravist seisneb selles, et
põhiliste teenustena osutatakse õendusabi- ja hooldusteenuseid ning patsiendi
seisundi jälgimise ja protsessi
eest vastutab õde.
Õendusabi ei hõlma taastusravi
ega füsioteraapiat. Neid teenuseid osutavad spetsialistid vastavalt inimese terviseprobleemile .

Teated ja reklaam

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
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
LIIV, EHITUSLIIV, KILLUSTIK,
KRUUS, MULD, FREESASFALT kohaleveoga Sauel, Saue
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vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 5079362.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Abistame hoonete projekteerimisel, seadustamisel, kasutuslubade taotlemisel, detailplaneeringute koostamisel. info@
abtava.ee, telefon 58171894.
Paigaldame teie vanale või
uuele kodule kõrgkvaliteetse
vihmaveerenni soojenduse
süsteemi komplekti. Konsultatsioon ja paigaldus üle eesti.
Kontakt: 58410028, www.rennisoojendus.ee.
Projekteerimine, tootearendus,

KÜ Tule 4
mälestab ja meenutab
oma endist raamatupidajat
ELVI SIIMONIT
Südamlik kaastunne poja
perekonnale

Avaldame sügavat
kaastunnet
Andres Pajulale perega
kalli ema
LEIDA PAJULA
surma puhul.
Perekond Vellmann

Me südames sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...
Avaldame sügavat
kaastunnet
Andres Pajulale perega
kalli ema ja vanaema
surma puhul.
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu

Südamlik kaastunne
omastele
väikese HENRI
ootamatu kaotuse puhul
Kuuseheki 32 elanikud

väiksemad metalli- ja keevitustööd. Abi jooniste koostamisel
ja vanade digitaliseerimisel.
Tel +3725187318; e-mail
engrib@engrib.eu; info: www.
engrib.eu.

Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615, www.keilabrikett.ee.

e-posti aadressil janefrosh@
gmail.com.

Kinnisvara
Välja üürida 3-toaline möbleeritud korter Sauel. Info telefonil 5012508.

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

Pakkuda tööd kaubikujuhile,
kasuks tuleb hea pingetaluvus, Tallinna linna tundmine.
Töö on aeg-ajalt ka nädalavahetustel. Lisainfo 5252489,
info@cksveod.ee.

Soovin üürida korteri või kaks
tuba majast Sauel. Telefon
56979122, Gaili.
Müük
Müüa puitbrikett kandiline
145€/960 kg, premium 8mm
pelletid 185€/960 kg, turbabrikett 110€/950kg, klotsid
1,6€/kott, lepp 2,5€/kott, kask
2,8€/kott, tel 53803858.
Südamlik kaastunne
omastele
ELVI SIIMONI
surma puhul.
Saue Päevakeskus

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas.
Meie seast on lahkunud
ARNOLD HEINRICH PREGEL
Teda jäävad mälestama
abikaasa, poeg abikaasaga
ja lapselapsed peredega

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus see
ASTRID KIRMET
Langetame leinas pea
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Linda ja Asta

Vanem meesterahvas
teeb ehitus- ja
remonditöid, aedade
koristust, heki pügamist.
Telefon 56492800,
Heiki.

Saue Autokool korraldab
B-kategooria kursuse.
E-õppe võimalus.
Sõidud Sauel ja Laagris.
Lisainfo: 50 27 993

SAUE ILUSALONGIS
pakume massaažiteenused!
◊
◊
◊
◊
◊
◊

klassikaline massaaž
spordimassaaž
kupumassaaž
laavakivi- ja aroomimassaaž
tselluliidivastane massaaž
UUS! Šokolaadihoolitsus kehale tutvumishinnaga.
Aadress: Sooja 1, Saue linnLisainfo
www.sakurastudio.ee või telefonil
54544559, Svetlana

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

Saue Gümnaasiumi sööklasse
vajatakse nõudepesijat. Telefon 5032700, Ülle.

Pakun tööd
Otsime koristajat Sauel asuvasse eramajja. Täpsem
info telefonil 56990303 või

Harmet OÜ otsib oma meeskonda tõstukijuhti. Vajalik
tõstukijuhilubade olemasolu
ja soovitavalt varasem töökogemus tõstukijuhina. Asukoht:
Tule põik 1, Saue. Lisainfo
telefonil 666 0420, e-post:
personal@harmet.ee või www.
harmet.ee.

Mälestame ja meenutame
oma head naabrit
ASTRID KIRMETIT
Südamlik kaastunne
omastele.
Tule 4 korterid 8, 9 ja 11

Südamlik kaastunne
lähedastele
ASTRID KIRMETI
surma puhul.
Saue Päevakeskus
Saue Linna Invaühing

Mälestust hella Sa pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jäi.
Meie seast on lahkunud
ASTRID KIRMET
Teda jäävad mälestama
lapsed ja lapselapsed
peredega.

Mälestame kauaaegset
naabrit
HELMUTH LEPPIKUT
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
KÜ Koondise 15 esimese ja
teise trepikoja elanikud
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