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Keskuse pargi mänguväljak laienes
Saue Sõna

K

eskuse pargi mänguväljak sai novembri
alguses laienduse.
Uus ronimislinnak
on mõeldud lastele alates 4.
eluaastast. See koosneb kahest
ronimisseinast ja liurennist
ning võrgust ronimistunnelist,
mängunurgast, tasakaalurajast,
rippsillast ja tuletõrjetorust.
Mänguväljaku laienduse

tellis Saue Linnavalitsus, selle
valmistas ja paigaldas ning
rajas liivaaluse hankel edukaks osutunud Tiptiptap OÜ.
Esimestest päevadest
peale võtsid pisikesed sauelased mänguväljaku omaks
ja askeldavad seal rõõmsalt igal päeval, pühapäeval aga koos kogu perega.
Foto: Sirje Piirsoo

Saue on jätkuvalt laste- ja noortesõbralik linn
7. novembril oli Stenbocki Majas toimunud tunnustustseremooniale kutsutud need „Laste- ja noortesõbralike linnade“ liikumise koordinaatorid
ja linnajuhid, kes igapäevaselt seda tööd teevad ning on näidanud, et
iga Eesti linn saab muutuda veelgi lapsesõbralikumaks. Tunnustused ja
hõbedased tänumärgid andsid üle sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt
ja UNICEF Eesti Rahvuskomitee president Elle Kull. Foto: Riigikantselei

Saue Sõna
Saue linn pälvis laste- ja noortesõbraliku linna tiitli 2004.
aastal. See tiitel ei ole autasu
või lõppkokkuvõte, see on jätkuv osalemine protsessis. Osalussertifikaat hinnatakse uuesti

üle iga kolme aasta järel. Saue
linn läbis hindamise ja sai uue
sertifikaadi aastani 2018.
„UNICEF koos oma vabatahtlikega külastab aasta jooksul mitu korda igat linna ja teeb
kokkuvõtteid, mida arutatakse
hindamiskomisjonis. Lastesõb-

ralikkuse hindamise alus on
eelkõige koostöö linnavalitsuse,
ettevõtluse ja kõigi linnakodanike vahel väikeste linnakodanike tuleviku heaks ning loomulikult suur vastutus,“ räägib
UNICEF-i Eesti tegevjuht Toomas Palu hindamisest.

Viimase 14 aasta jooksul
on 23 Euroopa riiki ühinenud
UNICEF-i algatatud liikumisega
„Laste- ja noortesõbralikud linnad“. Liikumise eesmärk on
tõsta esile ja tunnustada neid
linnu, mis hoolivad väikestest
elanikest ja nende tulevikust.
Tänaseks on selle tiitli pälvinud
üle kahesaja Euroopa väiksema
ja suurema linna. 2011. aastal
läbiviidud küsitluste kohaselt
on neis linnades tunduvalt
paranenud investeerimiskliima
ja üldine maine ning laienenud
linna tuntus välismaal.
Eesti on osalenud liikumi-

ses 2004. aastast, seega juba
10 aastat. Liikumises lööb
aktiivselt kaasa 14 Eesti linna:
Tartu, Tallinn, Kuressaare,
Rakvere, Valga, Võru, Narva,
Viljandi, Haapsalu, Pärnu,
Jõhvi, Kunda, Põlva ja Saue.
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Spordipsühholoogia
seminar tõi auditooriumi huvilisi täis
Sirje Piirsoo
Spordiklubi Imperial korraldas
16. novembril seminari spordipsühholoogiast. Käsitluse all
oli ärevus, keskendumine ja
motivatsioon spordis ning tervisliku käitumise psühholoogia.
Koolitaja oli Jorgen Matsi, kes on
edukas sportlane, treener, koolitaja, õppejõud ja psühholoog.
Seminari sisse juhatades
ütles lektor, et tegu on assortiiga tema lemmikteemadest
ja et ta on rahul, kui osalejad
igast kas või ainult ühe uue
mõtte saavad või kindluse, et
ka teised mõtlevad nii.
Teema pakkus huvi ja gümnaasiumi 70-kohalises auditooriumis jäid vaid mõned kohad
täitmata. Neile, kes koolitusel
osalesid, oli kuuldu kindlasti
kasulik, huvitav, mõtlemapanev
ja andis küsimustele vastuseid.
Siinkohal olulisem, millest
igaühel, mitte ainult sportlasel, kasu võiks olla.
Ei saa öelda, kas ja kuidas
mõjutab ärevus sooritust - ja
sooritus on sooritus nii tippspordis kui koolipingis -, kas

Jorgen Matsi käsitles seminaril enda lemmikteemasid: ärevus, keskendumine ja motivatsioon spordis ning
tervisliku käitumise psühholoogia. Foto: Kert Paidre

ärevus on hea või halb. Oluline
on see, mida me ärevusega
oma mõtetes teeme. Tunded,
emotsioonid, sh ärevus, tekivad aju teadliku kontrollita
automaatselt. Neid on raske
kohe maha suruda, kuid mõtte
abil võib emotsiooni suunata,
sest mitte tunne, vaid tegevus
on see, mis loeb.
Mõistusel on piiratud võime
erinevate asjadega korraga
tegeleda ja see omakorda sõltub nii inimesest kui olukorrast.
Keskendumise häirumine
tekib ärevuse foonil, seega on
oluline töö mõtetega - sisekõne

Kaitseminister Sven
Mikser külastas Sauet
Liivi Lents
Saue Päevakeskuse juhataja
Novembri esimesel teisipäeval
külastas Saue linna kaitseminister Sven Mikser, kes kõneles selgelt ja arusaadavalt rahvusvahelisest olukorrast, eriti Eestist ning
Eesti võimalustest ja vajadustest
praeguses pingelises seisus.
Küsimused Sven Mikserile
puudutasid Eesti piiri ning
kohalikku olukorda parteides
ja valitsuses. Minister väljendas oma arvamust välisministri
vahetuse tagamaade kohta,
juttu oli ka Eesti tasemel prominentide parteivahetusest.
Kuigi kuulajaid ei olnud just
liiga palju, oli küsimusi ohtralt
ja aeg möödus märkamatult.
Huvitaval kombel ei ilmutanud Saue linna sotsiaaldemokraadid huvi „oma“ ministri
külaskäigu vastu.

Sven Mikser rääkis sauelastele
Eesti rahvusvahelisest olukorrast.
Foto: Tiina Univer

Minister aga on siiski sotsiaaldemokraat, mistõttu jagas
ta saatja kohtumise lõpus kõikidele osavõtjatele sotsiaaldemokraatlikke meeneid.
Saue Päevakeskuse ja Noortekeskuse juhatajad said ka
sümboolsed punased roosid.

Lugupeetud Saue ettevõtjad!
Saue Linnavalitsus ootab teid
27. novembril 2014 algusega
kell 14 pubisse Loft Lounge
(Saue linn, Pärnasalu 19) Saue

linna ettevõtjate ümarlauale.
Täiendav teave e-posti aadressil evelin.povel@saue.ee
või telefonil 56675252.

juhtimine. Mõtted ja nende ilmumine on paratamatus. Mõtteid ei
saa „tagasi saata“ ega vältida,
kuid neid on võimalik normaliseerida ja tasakaalustada.
Kel huvi tekkis, soovitas
Jorgen Matsi lugeda kahe
praktiseeriva psühholoogi Dennis Greenbergeri ja Christine
A. Padesky kirjutatud käsiraamatutut kognitiivset teraapiast
„Mõistus juhib tundeid“.
Motivatsiooni kui võluasja
pole olemas, on erinevad jõud,
mis panevad meid tegutsemakäituma ühel või teisel viisil.
Motivatsioon võib olla väline ja

sisemine, vahepeale mahuvad
veel pealesurutud, omaksvõetud
ja integreeritud motivatsioon.
Sisemine motivatsiooni
puhul on käitumine püsivam
ja emotsioonid meeldivamad.
Sisemine motivatsioon tekkib,
kui inimene saab rahuldada
kolme psüühilist vajadust:
autonoomsust, kompetentsust
ja seotust - eks ole ju inimene
oma olemuselt sotsiaalne loom.
Rääkides toitumisest, ütles
Jorgen Matsi, et ei ole ebatervislikku toitu, vaid on ebatervislikud toitumisharjumused, ja
et on vaid üks dieet, mis toimib

Spordiklubi Imperial juhataja Nils Joonas Põldme
ütleb, et käsitletud teema
on vajalik ja igapäevane
ning kaalub mõtetes kevadel korraldada seminar just
lastevanematele.
Koolitaja Jorgen Matsi tänab
südamest kõiki kuulajaid,
kes koolituse võimalikuks
tegid - ilma auditooriumita
ei ole lektor midagi väärt:
„Aitäh, inspireerimast!“

- see, mida sa tähele ei pane.
Tähele tuleb panna, et joodaks piisavalt, söödaks piisavalt tihti, et magataks piisavalt
ning et toit sisaldaks piisavalt
rasvu, valku ja süsivesikuid.
Aga see kõik on individuaalne.
Muretsema peaks, kui inimese toitumisharjumused on
tervistkahjustavad, kui söömisega seotult kogetakse psüühilist stressi, kui söömise tõttu on
sotsiaalne toimimine häiritud
või on tekkinud hõivatus toidust.
Huvilistele sobib toidupsühholoog Brian Wansinki raamat
„Arutu söömine“.

Kohtumine linnaelanikega oli sisukas
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsus kohtub
linnaelanikega 3-4 korda aastas. Sügisese kohtumise juhatas sisse linnapea Henn Põlluaas, kes meenutas suviseid
emotsionaalseid sündmusi:
esmakordselt läbis laulu- ja
tantsupeo tuli linna, peost
võttis osa ligi 10 protsenti
linna elanikest ja et kolmas
Harjumaa puhkpillipäev tõi
Saue jaanituleplatsile esinema 12 orkestrit.
Kuigi politsei laiemas
plaanis liikus Keilasse, jäid
Sauele piirkonna- ja noorsoopolitseinik, kellele Saue linn
rentis ruumid Pärnasalu põik
11 hoonesse.
Hea uudisena tõi linnapea
välja, et 2015. aastal tuleb
Sauele kiirabipunkt ja et
Saue on Eesti omavalitsuste
võimekuse tabelis viies.
Ühinemise kohta ütles
Henn Põlluaas, et protsess
on alles alguses, millise tulemini ja millal jõuab, on raske
öelda. Otsustest jagatakse
kindlasti infot ja kui läheb
ühinemiseks, tuleb rahvahääletus. Aasta lõpus korraldab
linnavalitsus elanike seas
rahulolu-uuringu. Üks küsimus on, milline on sauelaste

suhtumine ühinemisse Saue,
Keila, Nissi ja Kernu vallaga.
Abilinnapea Jüri Tümanoka
sõnul on tähtis, et 5886 elanikuga Saue hakkaks taas
kasvama, mistõttu on oluline
linna keskuse väljaehitamine arhitektuurikonkurss juba käib.
Ta ütles, et õpitulemused
Saue Gümnaasiumis on väga
head ning kool üks parematest
Harjumaal ja Eestis. Sügisest
käivitus huvikeskuses teadushuviharidus, ringis käib
32 last. Vanematel õpilastel
on võimalik osaleda arhitektuuri- ja programmeerimisringi
töös. Lähiaastatel kooli õpilaste arv suureneb ja mõelda
tuleb, kuidas ruumiküsimused
lahendada. Samas suudab linn
lasteaias kohti pakkuda ka
2,5-aastastele lastele. Uuest
aastast toitlustab koolilapsi
Baltic Restaurants Estonia AS.
Riigigümnaasiumi kohta
ütles Jüri Tümanok, et otsust
veel ei ole. Keila, Saue ja
Paldiski linn ning Saku ja
Harku vald on seisukohal, et
Lääne Harjumaal peaks riik
tugevdama just olemasolevaid
gümnaasiume. Selle ettepaneku esitasid omavalitsused
Haridus- ja Teadusministeeriumile - Harjumaal otsustati
korraldada täiendav uuring.

Abilinnapea Tõnu Urva
andis ülevaate suvel tehtust:
remont ja tuletõkkeuste paigaldus lasteaia A-korpuse
koridoris, uus valgustus ujulasse ja remont saunades,
võimla katusekatte vahetus ja
ruumiakustika parandamine.
Väljaehitamisel on Tule põik
läbimurre ja valmimas parkla.
Tõnu Urva rääkis veel plaanidest pikendada kergliiklusteed piki raudteed Keila
suunal ning rajada Tõkke
tänav 1 kinnistule pargi-jareisi-parkla, kuna olemasolev
on autodele kitsaks jäänud.
Võimalusel taotleda selleks
EL fondidest rahastust.
Majandusvaldkonna nõunik Kalev Israel kõneles bussiootepaviljonide hankest
ning vastas sauelaste küsimustele Sarapiku terviseraja,
Koondise 5 taguse liivakasti,
jaanituleplatsil olevate kiigepostide ja sügislehtede veo
kohta.
Pearaamatupidaja Ingrid
Niid tutvustas linna 2015.
aasta eelarve projekti, mis on
kõigile huvilistele kättesaadav
linna kodulehel.
Järgmine linnavalitsuse
kohtumine linnarahvaga
on plaanitud 2015. aasta
veebruari.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 12.
novembri istungi päevakorras oli 28 küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Otsustas pikendada Saue
lasteaia Midrimaa õpetajate
abide põhipuhkust alates
2015. aastast 35 kalendripäevani aastas.
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused: Tõkke
tn T1 osaline renoveerimine
ja Tõkke tn 1 autoparkla;
Tule tn 18 korteri rekonstrueerimine; Kadakamarja
tn 23 kinnistule elektri
liitumiskilbi ja 0,4 kV kaabelliini paigaldamine; Tule
tn 24a katlamaja täiendava mahuti paigaldamine;
Pärnasalu tn 26 korteri
rekonstrueerimine.
◊ Suunas Tule tn 20 ja 20a
kinnistute detailplaneeringu
kehtestamiseks volikogusse.
◊ Väljastas kasutusloa piirdeaiale Ladva tn 1 ja 1b.
◊ Väljastas ehitusloa tootmislaohoone laiendamiseks Tule
tn 13 ning üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Tammetõru tn 17.
◊ Suunas kehtestamiseks
volikogusse määruste „Saue
Linnavolikogu 11.04.2013
määruse nr 62 „Saue Linnavalitsuse teenistujate
palgajuhend“ muutmine“

◊

◊

◊

ning „Saue Linnavolikogu
19.01.2012 määruse nr 40
„Saue linna heakorraeeskiri“ muutmine“ eelnõud.
Luges kaks Saue linna jäätmeveo piirkonna jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 30.
novembrini 2017 põhjusel,
et jäätmevaldajad ei ela kinnistul ega kasuta seda.
Otsustas kompenseerida
kolme põhikooliõpilase koolilõuna hinnavahe.
Eraldas noorte sporditegevuse
toetust Saue linna noorte treeningkulude katteks perioodi
1. september-31. detsember
2014 eest järgmiselt: Keila
Korvpallikoolile 1200 eurot
(30 noort); Tallinna spordiseltsile Kalev 120 eurot (3
noort); Saue Spordiklubile
800 eurot (20 noort); Nõmme
Spordiklubile 40 eurot (1
noor); Saue Taekwondoklubile 1200 eurot (30 noort);
kergejõustikuklubile Tipp
2640 eurot (66 noort); Saue
Jalgpalliklubile 2120 eurot
(53 noort) ja karateklubile
Kimura Shukokai 400 eurot
(10 noort).
Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: spordiklubile Imperial
350 eurot spordipsühholoogia ja treeningseminari
korraldamiseks; MTÜ-le
Sagittarius 528 eurot halduskulude katteks ja õppe-

plokkvibu ostmiseks; Saue
Spordiklubile 1528 eurot
halduskulude katteks, osalemiskulude katteks Eesti MV
triatlonis ja duatlonis ning
kahe sportlase võistluskulude
katteks; Saue Tenniseklubile
128 eurot halduskulude katteks; Saue Taekwondoklubile
728 eurot halduskulude katteks ja võistlustel osalemise
transpordi rendiks; Saue
Jalgpalliklubile 128 eurot
halduskulude katteks; Saue
Mälumänguklubile 500 eurot
2014.-2015. aasta võistlushooaja läbiviimiseks; TC
2000 spordiklubile 200 eurot
noorsportlase osavõtuks treeninglaagrist USA-s; MTÜ-le
Saue Haridusselts Vitalis 300
eurot Saue Noortefilmi Festivali korraldamiseks; MTÜle Sinimustvalge Saue 128
eurot halduskulude katteks;
MTÜ-le Saue Folk 300 eurot
ühingu rahvatantsu- ja rahvamuusikaõhtu korraldamiseks
ning tantsurühma Vokiratas
15. sünnipäeva tähistamiseks; Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile 700 eurot sarja
„Saue Kontserdisügis 2014“
lõppkontserdi korraldamiseks; seltsingule Tammetõru
100 eurot aastalõpu ja jõulude tähistamiseks; MTÜ-le
Ellerheina Selts 100 eurot
Tallinna Muusikakeskkooli
koori laulja osavõtuks konkursist Itaalias.

◊ Tunnistas avatud hankemenetlusega riigihankel „Saue
linna teede, tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus 2014-2017“ edukaks
Eesti Keskkonnateenused
AS-i pakkumuse.
◊ Muutis 2014. aasta hankeplaani.
◊ Otsustas korraldada lihthanke
„Patrullteenuse osutamine
Saue linnas 2015-2017“ ja
kinnitas hankedokumendid.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
24.09.2014 määrust nr 8
„Hankekorra kehtestamine“.
◊ Moodustas laste ja noortega
seonduvate küsimuste osas
nõuandvaks komisjoniks
Saue linnas Saue Linnavalitsuse laste- ja noorsootöö
komisjoni. Komisjoni esimees
on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon ning
aseesimees lastekaitse ja
noorsootöö spetsialist Anneli
Ritsing. Komisjoni kuuluvad
abilinnapea Jüri Tümanok, kultuuri-, hariduse- ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit
Ots, Saue lasteaia Midrimaa
direktor Meeri Tampere ning
õppealajuhatajad Helgi Vaher
ja Andra Salutee, Saue Huvikeskuse juhataja Sirje Luberg,
Saue Gümnaasiumi psühholoogid Mari Heina ja Kairi Kull
ning huvijuht Grete Põldma,
õppealajuhataja Eve Tamm,
sotsiaalpedagoog Kristi Vinkel ja tervishoiutöötaja Riina

Uibo, Saue Noortekeskuse
juhataja Kristi Kruus ja noortejuht Monika Liiv, PPA Põhja
Prefektuuri Lääne-Harju
politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Kadi Kuuseoja ja
noorsoopolitseinik Mariliis
Juuse.
◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust kahele
abivajajale.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 130 eurot kahele perele.

Saue Linnavalitsuse 17.
novembri istungi päevakorras oli viis küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Lubas Ruf Eesti AS-il korraldada ilustulestiku 19.
novembril kell 23-23.15
Saue mõisa territooriumil.
◊ Kinnitas Saue linna bussiootekohtade rajamise hankel edukaks Roadservice
OÜ pakkumuse.
◊ Kinnitas lihthankel „Saue
linna Tule põik tänava- ja
Kadakamarja tänava ristmiku ehitus” edukaks InfraRoad OÜ pakkumuse.
◊ Määras avatud hankemenetlusega “Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud
jäätmeveoks Saue linnas“
kontsessiooni teostamise
aja ja kestvuse.

Detsembrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis
RK Teeninduse OÜ
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 eurot.
◊ 1.-9. klassini kompenseerib
riik 0,78 eurot. Ülejäänud
osa, 0,37 eurot katab Saue
linn, kui lapse ja mõlema
vanema elukoht kompensatsiooniperioodil on rahvasti-

kuregistri andmetel Saue
linn. Kui mitte, siis katab
vahe lapsevanem.
◊ 10.-12. klassi õpilase eest
maksab lapsevanem 1,15
eurot.

Detsembrikuu toiduraha
◊ 1.-9. klass
15 päeva

5,55 €

Hääleta, mis on
Saue linna aasta tegu 2014
Saue Linnavalitsus
Konkursile „Saue linna aasta tegu
2014“ esitasid linnaelanikud
üheksa erinevat ettepanekut.
Nüüd on kõigil sauelastel
linna kodulehe küsitlusvormi
(www.saue.ee) või Saue Sõnast
väljalõigatud hääletusedeli
vahendusel võimalik kuni 1.
detsembrini hääletada, milline
neist ettevõtmistest väärib tänavuse aasta teo tiitlit.
Hääletus on nimeline. Hääle
saab anda vaid ühele kandidaa-

dile ja poolikult täidetud ankeet
või sedel arvesse ei lähe.
Kodulehel täidetud ja saadetud küsitlusvormid laekuvad
automaatselt linnavalitsusse.
Lehest väljalõigatud hääletussedel tuleb tuua Saue Linnavalitsuse infolauda aadressil Tule
tänav 7. Töövälisel ajal saab selle
panna linnavalitsuse postkasti
samal aadressil. Võitjat tunnustavad volikogu esimees Valdis
Toomast ja linnapea Henn Põlluaas aastalõpu vastuvõtul 19.
detsembril Saue Kontserdisaalis.

◊ 10.-12. klass 17,25 €
15 päeva
Toiduraha palume tasuda
28. novembriks RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank,
EE092200221018424457.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste)
nimi ja klass.

Kui õpilane on haige
või puudub, palume teatada (puudumise algus ja
lõpp) telefonil 659 6068
või e-posti aadressile
ulle.jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates.
Kasutamata päevade toi-

duraha summa arvestatakse järgmise perioodi
ettemaksuks. Järgneva kuu
toiduraha tasumisel palume
kogunenud ettemaksu
summa ise maha arvestada
ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate
päevade arv.
Meeldivat koostööd soovides.

HÄÄLETUSSEDEL
Konkursi „Saue linna aasta tegu 2014“ kandidaadid

Spordiklubi Imperial asutamine
Saue lasteaia Midrimaa A-korpuse remont koos tuletõkkesüsteemiga
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Isadepäeva
staadionijooksule
tuldi kogu perega
Saue Sõna
Sarja „Sauelane liikuma“ kolmas
etapp, staadionijooks tõi laupäeval, 8. novembril, staadionile
palju noori perekondi väiksemate
ja suuremate lastega, aga ka
vanaisasid. Tegu oli traditsioonilise isadepäeva jooksuga, millel
osalenud isad ja vanaisad pälvisid autasuks medali.

Osavõtjad läbisid staadionil
kolm ringi, kes tahtis, võis rohkemgi joosta. Kõik, ka kõige
pisemad, said distantsiga
hakkama.
Suur tänu kõigile osavõtjatele! Sarja neljas etapp, ujumine, toimub 7. detsembril
Saue ujulas.

Start on antud, esireas paremalt teine ja kolmas on võidumehed. Foto: Sirje Piirsoo

Me käime kõrvuti ja
teisiti ei saagi
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Novembrikuu teine pühapäev
oli isadepäev ja sellele eelnes
taas kord isadele pühendatud
nädal Saue Gümnaasiumi algklassides.
Nagu ka varasematel aastatel, oli ka sel korral isadel
võimalus kooli külla tulla, rääkida oma tööst või hobist või
korraldada lastele muul moel
põnev tund ja panna ennast
proovile, mis tunne on seista
klassi ees.
Terve nädala jooksul oli koolimaja isasid täis. Eriti agarad
külalised oli just 1.-2. klasside
isad. Isade tutvustatud hobidest ja teemadest lähtuvalt
soovisid lapsed ühel päeval
saada jahimeheks, teisel mootorratturiks, kolmandal hoopis
purjetamist katsetada või veelauatrikke õppida.

Nii mõnedki isad ja vanaisad kutsusid klassi hoopis
oma töö juurde või soovitasid
mõnd toredat kohta, mida
külastada. Nii sattus 3.a
klass ekskursioonile tehasesse
Metaprint OÜ, 2.b klass aga
külastas ühe isa õhutusel TTÜ
Innovatsioonikeskust Mektory.
Et algklassiõpilaste pere
on kasvanud väga suureks,
võtsime isadenädala tänavu
kokku lausa kahe kontserdiga.
Teisipäeval laulsid ja esinesid isadele 1.-2. klasside
õpilased ning neljapäeval
3.-4. klasside lapsed. Isasid oli palju kohal, meeleolu
oli rõõmus ja isade nädalast
jäi õpetajatele ning lastele
südamesse mõnus rahulolu
ja rõõm koostegemistest ning
koosolemisest. Loodame, et
sama üleva tunde said isadele pühendatud nädalast
isad ise ka.
Loo pealkiri on fraas laulusõnadest, millega tervitasid isasid 1. klasside koorid kooli aulas teisipäeval,
4. novembril.

Isa Tiit Toomits rääkis 2.a klassi tunnis purjetamisest. Foto: Anu Lauri

Krõllide tsirkuses esinesid klounid, lõvid ja lõvitaltsutaja, ahvid, koerad koos dresseerijaga, köieltantsija, madu,
mustkunstnik ja kassid. Foto: Raivo Sooäär

Krõllid tähistasid isadepäeva
tsirkusetendusega
Kaja Vatt ja Merike Malkus
Krõlli rühma õpetajad
Otsustasime Krõlli rühmaga
tähistada isadepäeva tänavu
veidi teisiti ja käisime septembris lastevanemate koosolekul välja idee teha lastega
tsirkuseetendus. Vanematele
see mõte meeldis ja sestap
tegime ka neile ettepaneku
tsirkuseprogrammis osaleda.
Väga õigel ajal tuli pakkumine minna Tallinnasse
Ukraina tsirkust vaatama. Muidugi haarasime sellest võimalusest kinni. Lapsed said vahva
tsirkusekogemuse ja aimu,
mida tsirkus endast kujutab.
Arutlesime koos lastega,
millises osas keegi soovib olla
ja nii kujuneski meie tsirkusetrupp. Otsustasime, et sel korral esinevad Krõllide tsirkuses
klounid, lõvid ja lõvitaltsutaja,

ahvid, koerad koos dresseerijaga, köieltantsija, madu,
mustkunstnik ja kassid.
Eeltööna olime otsinud
välja materjalid, mida üks või
teine tegelane võiks tsirkuses
teha. Konsulteerisime muusika- ja liikumisõpetajaga
ning ühises koostöös valmis
eeskava, mida asusime hoolega lastele õpetama, et nad
saaksid näidata laulmis- ja
liikumisoskusi. Juba harjutamise käigus selgus, et
lastele meeldib väga tsirkust
mängida.
Lõpuks oligi see kauaoodatud päev käes. Vanemad
olid lastele muretsenud vahvad kostüümid, väike grimm
ja kõik muutusid ehtsateks
tsirkusetegelasteks. Lapsed
nautisid kogu programmi ja
andsid endast parima.
Suureks rõõmuks ja ülla-

tuseks olid ka lapsevanemad
eeskava kokku pannud. Nii
tuhises ühtäkki saalis ringi
kloun, kes teadustas aina
uutest tsirkusenumbritest.
Esinesid klounid, trikimeister,
vallatu karu tõukerattal, lõvid,
veel üks tugev karu, lammas,
jänes, põder ja hobune. Ühiselt said loomad hakkama
vahva püramiidiga.
Vesteldes peale pidu lapsevanematega, jäi kõlama
mõte, et koos tegutseda on
vahva ja seda tuleks kindlasti
korrata. Üks lapsevanem
ütles, et ta pole kunagi paremas tsirkuses käinud. Selline
positiivne tagasiside annab
meile edasiseks jõudu ja julgust uute ühiste ettevõtmiste
korraldamiseks. Täname
kõiki lapsevanemaid, kes
aktiivselt osalesid Krõllide
tsirkuses!
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Saue pildistamise päev kui peatatud ajaga keskkond
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise
Seltsingu juhataja
Neljapäevast, 13. novembrist,
on kõigil huvilistel võimalus
Saue Noortekeskuses tutvuda
valikuga fotodest, mis üles
võetud Saue pildistamise päeval, tänavu 26. mail.
Fotonäituse juured ulatuvad
veerandsaja aasta taha. Just
siis, 26. mail 1989, oli Saue
vahel liikumas üle kahekümne
fotograafi Tallinna ja Haapsalu fotoklubist. Tegemist oli
nimetatud klubide iga-aastase
ettevõtmisega, mille raames
korraldati väljasõite mõnda
Eestimaa paika, tavaliselt Tallinna ja Haapsalu lähistele.
Pildistati üles loodust, inimesi, olmet, vahetati kogemusi ja veedeti mõnusalt
aega. Ööbimispaika tõmmati
üles kalavõrgud, mille külge
riputati pesulõksudega üles
läinud aasta fotoparemik, hinnati vastastikku töid ja jagati
tunnustust. Näitusele oodati
ka kohalikku rahvast.
Saue pildistamise päev oli
toimumise järjekorras kümnes.
Kohtumise korraldas Harju
EPT fotograaf Aarne Sillaste.
Ööbiti mõisas. Reedel, 26.
mail, liiguti ringi Saue vahel ja
jäädvustati toonast argipäeva.
Teadmata teid, ühelt healt
inimeselt teisele, jõudis karp
fotodega 2000. aastate teisel
poolel koduloolasteni. Et pildid uuele elule äratada.
Fotonäituse idee hakkas
idanema millalgi kolme-nelja
aasta eest, jäädes siiski veel
ümmargust tähtpäeva ootama.
Nõnda siis oligi tänavu kevadel-suvel soovijail võimalus
aastatetaguste fotodega linnaraamatukogus tutvuda. Ühel
hetkel, kui 2014. aasta juba
esimesi kuid kestmas ning aeg
fotonäituseks küps, sai selgeks,
et pelgalt fotode ülespanekust
jääb terviklugu poolikuks,
sõnum sõnamata ja fotode tõeline väärtus avamata.
Tänane Saue on õnnega
koos, omades pildilist ülevaa-

det toonasest eluolust, inimestest ja olustikust. See oli
see Saue, mille pinnalt astuti
sammhaaval oma linna suunas. Oli ainumõeldav, et koos
näitusega peab tulema ka uus
pildistamine, uus peatatud või
fikseeritud aegruumi loomine
keset kulgemist - päev Sauel 25
aastat hiljem, 26. mail 2014.
Näituse ettevalmistamise
käigus võeti kasutusele veel üks
kaasaegne väljund – sotsiaalmeediavõrgustik Facebook. Täna
jälgib seal lehekülge „Saue: aeg
ja lugu“ pea pooltuhat inimest
üle maailma. Erilist elevust tekitasid just 1989. aasta pildid,
kommentaaride abil on tuvastatud väga palju fotodel kujutatud
inimesi, mis Facebooki-sõprade
aktiivse panuseta olekski jäänud
hõredaks ja infovaeseks.

Äratundmisrõõm - millised minu pildid näitusele lähevad

Noorimad päevapildistajad Erik Elias ja Kevin Malmström mälestuseks
saadud fotoraamatu ja tänukirjaga

Tänavukevadisest pildistamispäevast võttis kokku
osa 28 inimest. Ajalugu
olid kutsutud ühes looma
kõik fotohuvilised, kes sellel
päeval Saue peal liikumas.
Üllatuslikult kasvas tegijate
ring Sauelt väljapoolegi, kui
pildistamise päevaga otsustasid liituda mitmed fotograafid Tallinnast, Haapsalust ja
Hollandistki. Osa neist - Mall
Väljan, Toomas Kiige, Vambola
Salupuu ja Peeter Langovits oli Sauet üles pildistamas ka
25 aastat tagasi.
Seltsingule hetkeseisul

laekunud ülesvõtete arv on
jahmatamapanevalt suur 1836 fotot! Ja nende seas
mitte ühtegi üks-ühele sarnanevat kaadrit, ehkki mitmed
piltnikud olid liikumas samu
radu. Noortekeskuse seinale
on neist jõudnud käputäis ehk
103 jäädvustust. Avarama
pildi saamiseks kutsume huvilisi virtuaalnäitusele seltsingu
Facebooki seinal, mis kättesaadav aadressil: https://www.
facebook.com/saueaegjalugu.
Tänukummardus kõikidele,
kes koduloolaste üleskutsega
kaasa tulid ja Saue argipäeva

Näituse panid üles fotograafid ise, pildil kinnitavad Ly ja Ants Vikerpuur
omi pilte pesulõksudega võrgule. Fotod: Sirje Piirsoo

jäädvustasid: Valdur Vacht,
Heiki Lumilaid, Liia Lõhmussaar,
Juhan-Reinhold Povel, Maie Uhtlik, Daniel Märtmaa, Anu Lauri,
Mare Tõnisson, Valdo Pilve,
Jüri Tümanok, Merle Kerm, Ly
ja Ants Vikerpuur, Maie Särak,
Wim Lamboo, Peeter Langovits, Mall Väljan, Toomas Kiige,

Savi töötuba on menukas
Saue Sõna
Saue Huvikeskus avas
sügisel savitoa peredele,
mis osutus sauelaste seas
populaarseks. Iga laupäeva
hommikupoolikul käib
kunstiklassis Made Kaarese
juhendamisel tõsine meisterdamine, millest võtavad
osa väiksemad ja suuremad

lapsed koos isade ja
emadega.
Kokku osaleb savitoa
töös üle kümne pere ja
klass kipub kitsaks jääma,
mistõttu kaalub huvikeskus
aasta alguses käivitada eelregistreerimise, et kõik soovijad ära mahuks.

Isadepäeva eel käis töötoas tõsine meisterdamine. Foto: Sirje Piirsoo

Valeri Larionov, Helgi Maripuu,
Vambola Salupuu, Taimi Krims,
Virve Laan, Kaimo KäärmannLiive, Marika Salu, Külliki Trepp,
Heidi Tooming ning 8-aastane
Erik Elias, 10-aastane Kevin
Malmström ja 8-aastane Daniel
Bakler Rene Koloni juhendamisel Saue Noortekeskusest.

Koolitus ja heategevus
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„Tulest targem“ tuleohutuskoolitus koolieelikutele
Andra Salutee
Lasteaia õppealajuhataja
Päästeamet viib Saue lasteaias
Midrimaa läbi ennetusprogrammi „Tulest targem“.
5. novembril tuli Keila
komando päästemeeskond päästeautoga lasteaeda ning rääkis
Naksitrallide ja Lepatriinu rühma
lastele tulega seotud ohtudes
ning ohutuse tagamisest.
Päästjad tutvustasid päästeautot ja selles olevaid põnevaid vahendeid. Laste ette
astus täies varustuses päästja
ning nad said teada, kuidas
käituda, kui suitsuandur annab
häiret, või kuidas evakueeruda.
Koolituse läbivad novembrikuu jooksul kõik koolieelikute
rühmad.

Keila komando päästjad tutvustasid lastele päästeautot ja selles olevaid
põnevaid vahendeid

Lasteaia evakuatsiooniõppus kulges ladusalt

On eriti oluline, et lapsed teaks, milline näeb välja täisvarustuses
päästja. Tulnukaga sarnanev, võib ta lapsi hirmutada ja kui hoones tulekahju lahti, nad veelgi kaugemale peitu pugema kohutada.
Fotod: Andra Salutee

Ka tänavu täidab Inglipuu
Saue laste jõulusoove
Ty Lehtmäe
Maxima Eesti

Lasteaiapere kogunes lipuväljakule. Info saabujatest kogus kokku direktor Meeri Tampere (lipuvardast vasakul)
ning edastas evakueeritud laste ja töötajate arvu saabunud päästetööde juhile. Fotod Sirje Piirsoo

Sirje Piirsoo
Saue lasteaed Midrimaa korraldas oktoobri alguses evakuatsiooniõppuse, mis päästekeskuse hinnangul kulges
rahulikult ja ladusalt.
Õppuse legend ütles, et
remonttööde tõttu süttisid
lasteaia A-korpuse keldrikäigu
ees ehitusmaterjalid. A-tiiva
tuletõkkeuksed sulgusid,
kuid mürgine suits võis majas
levida C- ja B-tiiva pika koridori kaudu, mistõttu tuli kõik
hoones viibivad lapsed ja töötajad evakueerida.

Tuletõrjealarm hakkas tööle
kell 11. Õpetajad ja õpetajaabid sulgesid rühmaruumide
aknad ja vaheuksed, lugesid
puudujate graafiku alusel rühma
lapsed üle, riietusid, rivistusid
ning liikusid rahulikult ja kiirelt
majast välja lipuväljakule, laste
nimekiri kaasas.
Info saabujatest kogus
kokku lasteaia direktor Meeri
Tampere ning edastas evakueeritud laste ja töötajate
arvu saabunud päästetööde
juhile.
Põhja päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist

Rühmad liikusid rahulikult kogunemispaika

Ott Lagemaa ütleb, et päästekeskus on Saue lasteaia
evakuatsiooniõppusi käinud
vaatlemas juba mitmeid aastaid. Ta lisab, et selleaastane
õppus kulges üldjoontes väga
rahulikult ja ladusalt. „Kõiki
ettepanekuid ja soovitusi, mis
hõlbustavad lastaia ohutut ja
kiiret tegutsemist tulekahju
korral, on alati täie tõsidusega
võetud ning järgmiseks õppuseks alati täidetud. Koostöö
Saue lasteaiaga jätkub kindlasti ka tulevastel aastatel,“
rõhutab Lagemaa hea koostöö
tulemuslikkust.

Sarnaselt varasematele aastatele paigaldab Maxima
novembri viimasel nädalal
Saue kauplusesse üles heategevuskampaania Inglipuu
kuusekese, millele on koos
linna lastekaitsespetsialistiga
kantud 20 lapse nimed, kellele
pühadekingitus teha ja sellega
jõulurõõmu valmistada.
Inglipuu on tegelikult esmapilgul üks igati tavaline kuusepuu. Eriliseks teevad Inglipuu
kuusel rippuvad jõuluehted,
igal on ühe lapse nimi. Need
lapsed ootavad inglilt kinki ja
ootavad seda pikisilmi, kuna
see võib olla nende tänavune
ainus jõulukink.
Inglipuu projektiga soovime
Sauel ja mujal Eestis kutsuda
kõiki inimesi head tegema,
tuues kingitusi puudustkannatavate perede lastele ning
valmistades nii võimalikult
paljudele Eestimaa lastele
jõulurõõmu ja pühadetunnet.
See soov võib olla esmapilgul nii mõnelegi üsna väike
- mõni sporditarve, riietusese
või koolitarve -, kuid kõige
olulisem on kingituse saamisrõõm, mis nende toredate laste
pühad helgemaks aitab muuta.
Inglipuult valitud jõuluehtel
on kirjas lapse nimi, vanus ja
tema kingisoov. Igal poekülastajal on võimalik teha lastele
kas ostetud või isemeisterdatud kingitusi. Kinki ei pea
tingimata ostma sellest poest.
Kui on soov selline, et asja
annab ise valmis meisterdada,
on seegi enam kui teretulnud.

Maxima Saue kaupluse Inglipuul on 20 Saue lapse nimed
ja jõulukingisoovid. Need lapsed
ootavad inglilt kinki ja ootavad
seda pikisilmi, kuna see võib
olla nende tänavune ainus jõulukink. Foto: Maxima Eesti

Saue Maxima kaupluses on
20 lapse nimed ja soovid, kes
on leitud ja kelle kingisoovi on
uuritud linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti abil. Ka eelmise
aasta lõpus olid Saue Inglipuul
20 lapse jõulusoovid, mis
heade inimeste abiga kiiresti
täitusid.
Ühtekokku kogub Maxima
Eesti kauplustes kingitusi
enam kui 1100 lapsele. Kingitusi kogutakse Maxima poodides alates novembri lõpust
kuni jõuludeni. Kingitused toimetatakse Inglipuu alt lastele
kohale jõuludeks.
Inglipuu projekti on
Maxima Eesti kaasanud Eesti
linnade ja valdade sotsiaalosakonnad, et just nende abiga
leida need pered, kus kõige
enam abi vajatakse. Inglipuud
koos laste kingisoovidega
on Maxima kauplustes juba
kuuendat aastat järjest.
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Vibuklubi Sagittarius sportlased võistlesid
San Marinos ja külastasid Montemarcianot
Jaanus Gross
Treener
Vibuklubi Sagittariuse sportlased osalesid 29. oktoobrist kuni 1. novembrini IFAA
Euroopa vibulaskmise sisemeistrivõistlused EIAC 2014
San Marinos väga edukalt.
Kristopher Kastehein võitis
sportvibus meesjuunioride
klassis kulla ja Annabel Olgo
naisjuunioride klassis pronksi.
Jaanus Gross tuli meeste klassis 4. kohale ja Liisi Tammar
naisjuunioride klassis viiendaks. Mike Grossi päralt oli 10.
koht meeste vanuseklassis.
Noortele vibulaskjatele on
IFAA võistlused väga hea stardikoht, et tutvuda suuremate
välisvõistluste õhustikuga. Leidsime juba suvel, et EIAC 2014
tuleb plaani võtta. Tagantjärele
võib tõdeda, et oskasime ettevalmistustöö hästi teha.
Sagittariuse vibuklubi sai
kokku 7 medalit. Eesti oli
üldse medaliriikide üldarvestuses suurepärasel kolmandal kohal. Meist edukamad

Kristopher Kastehein eesti lipuga pjedestaali kõrgeimal astmel – meesjuunioride kuld

olid vaid Itaalia ja Saksamaa.
Sauele tõime ühe kuld- ja ühe
pronksmedali juunioride vanuseklassidest.
Võistluspäevad olid väga
pikad - alates kaheksast
hommikul kuni õhtul kuueni
välja. Laskmised erinevates
vanusegruppides olid hajutatud,
saime üksteisele toeks olla.
Pärast võistlusi jäi meil
kaks päeva ringisõitmiseks,

Liilia Kärnerile
noorteliiga
tenniseturniirilt teine ja
kolmas koht

Tüdrukute osas läksid noorteliiga üksikmängu tenniseturniiri kolm esikohta Rene Buschi tennisekooli kasvandikele. Saue tüdruk Liilia Kärner
(keskel) tuli tüdrukute üksikmängus teiseks ja paarismängus ainukese
tüdrukute paarina poiste seas kolmandaks. Foto: Tiina Kärner

Tiina Kärner
Liilia Kärner osales möödunud
nädalavahetusel Haapsalus
noorteliiga üksikmängu tenniseturniiril vanuseklassis 10-14 eluaastat. Veerand- ja poolfinaalis
alistas Liilia oma vastase ülekaalukalt 6-0, 6-0 ja jõudis finaali,
kus pidi tasavägises mängus
tunnistama vastase paremust.
Tulemuseks tubli teine koht.
Koos trennikaaslasega võttis
Liilia osa ka noorteliiga paaris-

mängu turniirist, olles ainuke
tüdrukute paar poiste seas. Paarismängu veerandfinaalis alistasid tüdrukud 13- ja 14-aastased
poisid ülekaalukalt 8-2, saavutades tubli kolmanda koha.
Tüdrukute osas läksid noorteliiga üksikmängu tenniseturniiri kolm esikohta Rene Buschi
Tennisekooli kasvandikele - Liiliale ja tema treeningukaaslastele, kes treenivad Rene Buschi
ja Alar Simsoni käe all. Suur
tänu treeneritele tubli töö eest!

et mõista, kuhu me üleüldse
olime tulnud.
Esimese vaba päeva kasutasime San Marinoga tutvumiseks
ja teisel päeval tegime teoks
ka sõpruslinna Montemarciano
külastuse Itaalias. Mõlemal
päeval saatis meid imeilus ilm.
San Marino ilusatest vaadetest veel lummatud, suundusime teisel vabal päeval
sõpruslinna poole. GPS suunas

Annabel Olgo (paremal) tuli naisjuunioride klassis pronksmedalile

meid kiirteelt 20 kilomeetrit
enne linna kõrvale. Keerutasime ligi pool tundi kohalikel
kõrvalteedel ja saime niimoodi
tuttavaks ümbruskaudsete
kaunite loodusmaastikega.
Tegelikult ongi tore vahel peateelt eksida ja näha Itaalia
külakeskkonda.
Vastuvõtt Montemarcianos oli soe ja tore. Andsime
intervjuu kohaliku ajalehe

jaoks, tutvustasime kodulinna Sauet ja vibulaskmist
kui spordiala. Pärast käisime
väikesel ekskurssioonil, mille
ajal paar mööduvat kohalikku
küsis, kust me tuleme. Kui
selgus, et Eestist, ei oldud
kiitustega kitsid, kuna oldi
mõned aastad tagasi ka
siinmail käidud.
Ootame juba põnevusega
järgmisi võistlusreise.

Team HOBIzone käis Tšehhis Euroopa
paremikuga mõõtu võtmas
Saue Sõna
Saue HOBIzone tiim koosseisus Reimo Kosk, Kalev
Lukk, Märten Heinloo ja Rando
Mere käis enda oskusi võrdlemas Euroopa ühel suurimal
automudelispordivõistlusel. Eestlaste delegatsioon
koosneski Saue HOBIzone
tuumiku liikmetest. Kevadel lubavad mehed tagasi
minna, et näha, kui palju
head trennivõimalused Saue
automudeli treeningkeskuses
on pilti muutnud.
Võistlust kirjeldab värvikalt Rando Mere HOBIzone
blogis: „1. novembril 2014
toimus Tšehhi väikelinnas
Hrtovices MIBOSPORT Cup
sarja avavõistlus. Kõik tõotas
juba algusest peale paljulubav, 150+ võistlejat, onroad ja
offroad samal päeval ja samas
kohas ning seinast seina
sõitjate tase, et konkurentsi
jaguks kõigile.
Kui me kolmapäeva õhtul
umbes pool üksteist auto nina
HOBIzone eest Tšehhi suunas
keerasime, ei olnud meil tegelikult õrna aimugi, mis meid
ees ootab.
Sõit möödus kui unenägu
ja juba neljapäeva õhtul leid-

HOBIzone tiim (vasakult): Kalev Lukk, Reimo Kosk, Rando Mere ja
Märten Heinloo ning tšehhitarid

sime end kohaliku mudeliraja
restoranist õhtusöögilt.
Kui ma ütlen mudeliraja
restoran, siis ma tegelikult pean
silmas üli cool`i hotelli, mis on
keskendunud sportlastele ja
mille südameks on suur saal,
kus saab läbi viia mistahes
spordivõistlusi RC võidusõidust
kaljuronimise ja tenniseni.
Lisaks muidugi mõnusad
numbritoad, baar koos boolinguradade ja piljardilaudadega
ning väike SPA kompleks. Kõik
mõnusalt ühe katuse all, nii et
toasussides võib rajalt tuppa ja
sealt edasi sauna sahistada. Ma
olen läbi aastate väga paljudel
välisvõistlustel käinud, aga

midagi sellist polnud kunagi
enne näinud.
Et meie rajad - onroad Saue
HOBIzones ja offroad VäikeMaarja mudelihallis - on võrreldes sealsetega väga tehnilised
ja keerulised sõita, olid kõik
eestlased treeningutel tegelikult
kohe tempos ning oli selge, et
võistlustel me viimaste kohtade
peale sõitma ei hakka.“
Kuidas meie meestel läks,
lugege juba blogist, kus
mõnusale jutule lisaks lahedad pildid ja videodki vaadata. http://hobizone.ee/blog/
team-hobizone-kais-tsehhiseuroopa-paremikuga-mootuvotma
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Saue noorte filmifestivalile
„SNOFF 2014“ laekus 112 filmitööd

Filmihuviliste jäägitu tähelepanu kuulub ekraanil toimuvale

Leo Uulma ja Alexei Alexeev
Festivali korraldajad
Ameerika kuulus filminäitleja
Robert Montgomery ütles:
„Nautige publiku aplausi ja
ülistusi. Kuid ärge kunagi
seda uskuma jääge“. Nende
sõnadega algas Saue noortefilmi festival „SNOFF 2014“,
mille eesmärk on noorte loovuse arendamine ja huvitegevuse mitmekesistamine.
Filmifestival, mille idee
autor on Saue Gümnaasiumi
direktor Jaan Palumets, toimus
juba kolmandat korda. Tänavu
kujunes festival rahvusvaheliseks, kuna osalejad olid ka ka
Peterburist.

Õhtujuhtidena astusid üles
Saue Gümnaasiumi õpilased
Alice Närep ja Jaspar Jaansoo.
Filmide vaatamine kestis ligi
1,5 tundi.
Festivali žüriisse kuulusid
dokumentaalfilmide režissöör
ja operaator Kullar Viimne,
Saue Huvikeskuse juhataja
Sirje Luberg, meediaõpetaja
Alexei Alexeev ja kooliteatri
juht Leo Uulma.
Festivalile laekus 112 kuni
seitsme minuti pikkust filmitööd, nendest jõudis lõppvooru
45 parimat tööd, mille hulgast
valis žürii välja viis võitjat.

Võidutööd on järgmised:
◊ parim telereportaaž: Albert

Žürii tööd juhtis dokumentaalfilmide režissöör ja operaator Kullar Viimne

◊
◊

◊
◊

Suur „Reportaaž telesarjast“;
parim uudis: Albert Suur
„Kultuuriuudised“;
parim muusikavideo:
Aleksander Zhemzhurov
„Pühendamine“;
parim TV saade: Joosep
Talumaa „Foorum“;
parim lühifilm: Dmitri
Domoskanov „Surnud kohta
puudutada“.

Võitjate väljakuulutamine
toimub Saue Gümnaasiumi
sünnipäevaaktusel 28.
novembril.
„Kui sügisel redist saada
tahad, tuleb kevadel seeme
mulda panna,“ kõlab tsitaat
filmist „Malev“. Sellega on

Õhtujuhtidena astusid üles Jaspar Jaansoo ja Alice Närep.
Fotod: Saue gümnaasium

kõik öeldud. Tuleb hakata
uusi filme tegema, sest me
kohtume juba täpselt aasta

pärast. Täname Saue Linnavalitsust festivali toetamise
eest.

Diiva tuleb Sauele
Saue Muusikakool
Saue Kontserdisügis toob 2.
detsembri õhtul Sauele lavakooli lõpetanud dramaturgi
Paavo Piigi kirjutatud ja lavastatud kontsertetenduse „Diiva.
Kontsert, mida juhib tuju“,
mis esietendus 25. mail 2012
Kumu auditooriumis.
Tollal lavakooli lõpetava kursuse dramaturgiatudeng Paavo
Piik kirjutas ja lavastas selle
loo tunnustatud ooperilaulja,
mezzosopran Annaliisa Pillaku
eluliste märkmete põhjal.
Etendus on olnud väga
menukas paljudel draama,
muusika ja ooperifestivalidel
üle Eesti, nagu Tartu Draama
festivalil, rahvusooperi Estonia
kammersaalis ja Saaremaa
ooperipäevadel.
Etenduse lugu on lihtne.
Klassikalise muusika kontserdil
lähevad pianist ja ooperidiiva

Kontsertetendus „Diiva“
2. detsembril kell 18.30
Saue Kontserdisaalis.
Sauel esinevad:
Annaliisa Pillak
(metsosopran)
Siim Selis (klaver)
Lavastaja Paavo Piik
(Tallinna Linnateater)

laval tülli. Klaverimängija ei
pea suuremat lauljast ja laulja
peab klaverimängijat käpardiks. Üheskoos peavad nad aga
esitama Verdi, Bizet’ ja Wagneri
loomingut. Lisaks on raha vähe

ja kõik arvavad, et klassikaline
muusika on surnud. Laval on
tõeline isiksuste konflikt.
Eksperimentaalne kontsertetendus räägib tänapäeva
tippmuusikute keerukast

maailmast, esineja konfliktidest
kolleegide ja iseendaga, sellest,
mis toimub kulisside taga.
Diival on järjest uued probleemid. Peaksid kõlama Verdi,
Bizet’, Wagneri, Rossini aariad,

kõlavadki, aga ettearvamatul
moel. Lavastuse eneseiroonia mõjub värskelt, avaneb
ka muusikaprofessionaalide
inimlik külg.
Kuulaja saab vastuse küsimustele: milline on tõeline
ooperidiiva ja kas kontsert saab
toimuda, kui läbisaamine pianistiga pole just kõige parem?
Kõik, mis ühe ooperidiivaga
laval juhtuda võib, see ka juhtub.
Etendus on vaheajata ja
kestab ühe tunni.
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Päevakeskus külastas sünagoogi ja tutvus judaismiga
Liivi Lents
Saue Päevakeskuse juhataja
Saue Päevakeskus on nüüdseks jõudnud tutvuda eelkõige
kristlike jumalakodadega Eestis. Eelmisel aastal külastasime ka budistlikku pühakoda
ning saime teada hoopis enam
kui seni budistlikest rituaalidest ja budismist üldse.
Selle aasta oktoobri viimasel kolmapäeval jõudsime
judaismini, mis on vanim
tänapäevani püsinud monoteistlik religioon, mis tugineb
Tanahile, eriti Toorale ning Talmudile. Judaism tekkis II aastatuhandel eKr, sellest on välja
kasvanud kristlus ja islam.
Tallinnas Karu tänaval tegutseb igati moodne ja kaasaegne
sünagoog. Ilm soosis huvilisi ja
oktoobri lõpu päike säras taevas, kui üle 30 sauelase liinibussidel sünagoogi poole sõitis.
Kui Saue rahvas kohale jõudis,
meid juba oodati.
Saime teada, kuidas juudi
kogukond Eestis ja eriti Tallinnas ennast sisse on seadnud. Selgus, et on olemas
juudi kool, mis on olemuselt
tavaline munitsipaalkool, kus
lisaks kõigele muule õpitakse
ka heebrea keelt. Õppida võivad seal kõik. Kuna külastuse
sünagoogi korraldas Saue Päevakeskus, tundus eriti huvipakkuv juudi päevakeskuse
olemasolu. Sel korral me sinna

Sünagoog Tallinnas Karu tänaval on igati moodne ja kaasaegne

Päevakeskuses on nüüd olemas kohapeal vaatamiseks juudi kalender.
Fotod: Tiina Univer

ei jõudnud, kuid saime teada,
et üldjoontes on see samasugune kui meie oma, vahest ehk
sotsiaalteenuseid on rohkem ja
tegevus mitmekesisem. Tulevikus teeme kindlasti tutvust ja
saame veelgi täpsemalt teada.

Sünagoog on sõna otseses
mõttes igati kaasaegne ehitis
koos kõikvõimliku atribuutika ja
elektroonikaga. Igal pool nupud
ja nuppude taga tuled. Kõrgtehnoloogia kõrval on siiski ka
igavikuhõngulist, näiteks Toora-

rullid. Algupäraseid Toorarulle
meile ei näidatud: need pidavat
maksma 25-30000 dollarit.
Toorarull koosneb kahest
kettast ja iga juudi aasta algul
alustatakse lõpust. Toorarullis
täishäälikuid ei ole ja selle lugemine ei olegi niisama lihtne.
Sõrmega rulli ei puudutata.
Hoitakse kinni kahest pulgast,
mille küljes rull on. Kui Toorat
loetakse, peab saalis olema
vähemalt 10 täiskasvanud
meest. Täiskasvanud mees võib
olla ka 13-aastane poiss, kes on
vastavad rituaalid läbinud.
Juudi peredes on tavapäraselt palju lapsi. Näiteks
Tallinna sünagoogi rabil on
nüüdseks juba kaheksa last.
Vanim poeg on 13 aastat täis
ning elab ja õpib juudi mõis-

tes täiskasvanud mehena juba
iseseisvalt.
Saime palju põnevat teada
ka juudi kalendrist. Juudi
kalendris määravad kuu kestvuse kuu faasid. Päev aga algab
päikeseloojanguga. Kuus on 29
või 30 päeva. Aastas 344 päeva
ja üheski kuus ei ole 31 päeva.
Kuul on 19-aastane tsükkel.
Järgneb liigaasta, sellel aastal
on aastas 13 kuud. Praegu on
neil 5775. aasta.
Uue aasta esimestel päevadel puhutakse sarve, muid
muusikariistu sünagoogis ei ole.
Sünagoogist ja judaismist
võiks veel väga palju huvitatavat kirjutada, aga neil, kel
huvi tekkis, on alati võimalus
ise minna ja vaadata. Saue
Päevakeskuses on aga nüüd
olemas kohapeal vaatamiseks
juudi kalender.
Osa inimesi jäi sünagoogi
pikemalt. Need, kellel oli huvi
ka juudi köögi vastu, degusteerisid koššertoitu, mille
hulka kuuluvad lubatuna näiteks mäletsejad ja sõralised
ning need olendid, kellel on
uimed ja soomused. Piim ja
liha on alati eraldi. Toitumisel
on muidugi veel palju keeldusid, kuid kõigest siinkohal
kirjutada ei jõua.
Päevakeskusel on veel
tutvumata hinduismiga, siis
on kõik maailma suurimate
usundite esindused Eestis
läbi käidud.

Aastalõpu sünnipäevalapsed pidasid pidu
Saue Sõna
Leheilmumise nädalal pidasid noortekeskuses sünnipäevapidu linna eakamad
sünnipäevalapsed, kel see
päev, mil jälle aasta vanemaks ja targemaks saadakse,
on oktoobris, novembris või
detsembris.
Kontsert oli meeleolukas,
selle lõpetas sünnipäevalaul
linnapea Henn Põlluaasa

ja abilinnapea Jüri Tümanoka esituses. Tort maitses hästi, väike kingitus jäi
mälestuseks.
Aitäh esinejatele: Senjoriitad ja Eve-Mall Saar, lasteaialapsed ning Reet Jürgens,
Piret Kuld ja Merit Israel, Juha
ja Anu Väliaho, Marek Roots,
Inga Marist ja Jüri Mänd.
Foto: Sirje Piirsoo

Rukkilill ja Senjoriitad esinesid
Tallinna Kesklinna sotsiaalkeskuse isadepäeva kontserdil
Tiiu Kuuskme
Päevakeskuse ansambel Rukkilill ja tantsurühm Senjoriitad
said kutse esineda Tallinna
Kesklinna sotsiaalkeskuse isadepäeva kontserdil.
Kesklinna sotsiaalkeskus on
eakate hulgas populaarne koht,
mis pakub soodsalt erinevaid
teenuseid ja osalemisvõimalust paljudes huviringides, et

vaba aega sisustada. Tegutsevad naisansamblid Liivalaid ja
Miraaž, meesansambel Vanaisad ja lauluklubi. Kõiki juhendab väsimatu Vaike Sarn, kes oli
ka isadepäeva kontserdi peakorraldaja.
Rukkilille lauljatele oli see juba
kolmas kord keskuses esineda.
Meenub, kui käisime 2006. aastal, istus esireas väärikas vanahärra Karl Plutus, kes oli tollal

102-aastane ja Tallinna vanim
mees. Juba tookord tunnetasime
keskuse eriliselt sooja aurat.
Isadepäeva hakati pühana
tähistama väärtustamaks isade
rolli pere- ja ühiskonnas. Eestis
on isadepäev suhteliselt uus
püha, puuduvad erilised traditsioonid. Samuti on isadest vähe
laule ja luuletusi.
Kontserdil esitas Rukkilill laule
armastusest, igatsusest ja ootu-

sest - tundeist, mida on kogenud
iga isa. Rahvale meeldisid eriti
kergemuusika klassikasse kuuluvad laulud „Rohelised niidud“ ja
„Mul meeles veel“.
Senjoriitade esinemine oli
nauditav nagu alati. Punaste
pluuside ja mustade kübarakestega meenutasid nad tuules
hällivat moonipõldu. Kontserdi
lõpetas „Unustuse valss“ ja
sügav kummardus publikule.

Meie juhendajad Eve-Mall
Saar ja Tõnu Kangron said tänutäheks kaunid gerberaõied.
Ühises kohvilauas tutvusime
lähemalt kohalike laulunaistega.
Selgus, et ansamblid Liivalaid ja
Rukkilill on mõlemad 20-aastased, ka repertuaar on sarnane.
Seepärast otsustasime edaspidigi kokku saada ja võimalusel
koos laulda. Lahkusime sõbralike
kallistustega nagu vanad sõbrad.
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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.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.

Puuokste äravedu 5m3 / 40
eurot, puulehtede äravedu
1,70 eurot / kott ja igasuguse olmeprügi äravedu.
Ostame vanarauda. Telefon
53476867.
V i i m e TA S U TA ä r a t e i e
VANARAUA (vannid, pliidid,
pesumasinad, radiaatorid
jne). TASUTA demonteerime.
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Katused, fassaadid, üldehitus ja viimistlustööd. E-post:
marko@artellehitus.ee, telefon
53529476.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spetsiaalset teks-

tiilipuhastusainet ja tehnikat.
Telefon 56879448, info@
smart-furniture.eu.
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatööd:
remont ja ehitus. Telefon
56639398.
Teostan krohvi-, maalri-, puusepa-, betooni- ja müüritöid.
Telefon 58067058.
Kinnisvara
Ostan Sauele laopinna.
Oodatud on kõik pakkumised. tauno.omanik@mail.ee,
56698863.
Soovin üürida 2- või 3-toalist
korterit Sauel.

Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud kivisütt ning kütteklotsid
võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Telefon 53593615,
www.keilabrikett.ee.
Müüa puitbrikett kandiline
155€ / 960kg, pellet premium 195€ / 960kg, pellet premium pluss 205€ /
960kg, turbabrikett 112€ /
950kg, lepp 2,7€ / 40L kott,
kask 3,1€ / 40L kott, telefon
53803858.
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
Töö kodu lähedal! OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue,
otsib laotöötajat, kelle
tööülesanneteks on kauba
komplekteerimine, lao korrashoid. Avaldus koos CV-ga
saata: kuulutus@zoovet.ee.
Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.

Luba endale puhkust
ja lõõgastust külmas
pikas novembrikuus:
◊ klassikaline massaaž
◊ spordimassaaž 20 % soodustus
◊ kupumassaaz 20% soodustus
◊ laavakivi- ja aroomimassaaž
◊ tseluliidivastane massaaž
◊ shokolaadimassaaž

Parkett- ja
laudpõrandate
paigaldus.
Telefon
56492800.

Meil on müügil
kinkekaardid - kingiidee.
Aadress:
Sooja 1, Saue linn. Lisainfo
telefonil 54544559,
Svetlana,
www.sakurastudio.ee või
beauty.ee.

Too oma toodang jõululaadale!
Head sauelased, kes te
soovite tulla 6. detsembril Saue gümnaasiumis
toimuvale jõululaadale
oma toodangut müüma!
Eelregistreerimine

Jumalateenistused
novembris Saue kirikus

SÜNNIPÄEVALAPSED
NOVEMBRIS

Pühapäev, 30. november kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.

Pühapäev, 23. november kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Saue koguduse noorte ansambel.

ESIMENE ADVENT, laulame koos
tuntud Jõululaule. Advendi
väljakuulutamine kell 16 Saue
Keskuse pargis.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Aasta lõpp Saue Päevakeskuses
Tähelepanu!
◊ Päevakeskus kogub jätkuvalt tühje kohvipakke.
Palun tooge kõik oma
tühjad kohvipakid meile.
Täname neid, kes juba
varustasid meid tühjade
kohvipakkidega.

Sündmused
◊ 28. novembril kell 11 vaatame Saue valla kultuurikeskuses filmi „Kirsitubakas“,
hind pensionärile 2 eurot.

Sõidame kell 10.15. Saue
peatusest väljuva 191 bussiga ja tagasi tuleme 13.29
Viljaku peatusest väljuvaga.
◊ 3. detsembril kell 13 on
päevakeskuse aktiivi jõulueelne koosolek.
◊ 12. detsembril kell 10 toimub mälutreening.
◊ 13. detsembril väljasõit Viljandi teatrisse Ugala Peter
Quilteri komöödiat „Eesriie
avaneb“ vaatama. Pärast
etendust kohtume Luule

kestab kuni 1. detsembrini e-posti aadressil
huvikeskus@saue.ee,
telefon 5234339 Sirje
Luberg.
Kauplemine on tasuta!

Komissaroviga. Väljume
Sauelt kell 10.30 ja tagasi
oleme kell 19. Viljandis on
lõunatamise võimalus. Hind
25 eurot inimese kohta.
Kohad bussis maksmise
järjekorras.
◊ 29. detsembril kell 14
eakate aastalõpu pidu
Saue Gümnaasiumi aulas.
Oodatud on kõik, kel aastaid 70 ja enam. Registreerimine päevakeskuses
või telefonil 6595070.

Vabaühendused
◊ 28. novembril
kell 16 seltsing Tammetõru koosviibimine.
◊ 02. detsembril
kell 10 Saue Linna Invaühingu koosolek.
◊ 16. detsembril
kell 13.30 Saue Linna
Invaühingu jõulupidu.
◊ 19. detsembril
kell 13 seltsing Tammetõru koosviibimine.

ERNA KABER
AGATHE VAARD
SILVIA SARING
MARIA LIMBERK
SALME LÄÄNEMETS
VILMA ERENDI
ERIK ANDRESEN
LEMBIT ANNI
MARIA VASSILEVSKI
EHA ASSO
JUZEM ŠAVIGULLA
ÕNNE VURMA
EEMI ISRAEL
ALLA SAZANOVITŠ
KLAUDINE VOSMI
VILLI JOALA
HELGI VARIK
MALL SAAR
JUTA PÄRTEL
HELJE SALUVERE
INNA-MARIE ÕISPUU
EHA TÕLL
Palju-palju õnne!
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