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Põline sauelane Urmas Viilma
pühitseti peapiiskopiks
Anu Väliaho

J

umalateenistusel Tallinna Piiskoplikus
Toomkirikus pühitseti 2.
veebruaril piiskopiks ja
seati Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi ametisse õpetaja Urmas Viilma.
Urmas on Saue oma mees,
Tallinna Toomkirikus oli ta õpetaja viimased viis aastat. Saue
linnapea Henn Põlluaas ütles
värsket peapiiskoppi õnnitledes,
et põlise sauelase Urmas Viilma
peapiiskopiks valimine ja pühitsemine on Saue linnale suur au.
Urmas Viilma on olnud
sauelane kogu eluaja, perel on
Sauel oma kodumaja.
Vastne peapiiskop lõpetas Saue gümnaasiumi aastal
1991 ja hakkas õppima Eesti
luterliku kiriku usuteaduslikus
instituudis.
Pärast seda on Urmas
Viilma teeninud kirikus, olnud
kaheksa aastat Saue Gümnaasiumis usundiõpetaja, töötanud
kirikuõpetajana Pärnu-Jaagupis

ja viimaks Tallinna Toomkoguduses. Keila luterliku kogudus
diakonina teenis Urmas Viilma
oma karjääri alguses aastal
1993. Ta on olnud Saue linnavolikogu aseesimees.

Kohtumine peapiiskop Urmas Viilmaga
Keila luterlik kogudus kutsus peapiiskop Urmas Viilma
Sauele. Kohtumine Urmas
Viilmaga toimub pühapäeval, 1. märtsil, kell 13 Saue
Noortekeskuses.
Kohtumisele noortekeskusesse on tulemas kogu Viilma
pere: peapiiskop Urmas Viilma,
tema abikaasa, õpetaja ja Tallinna Toomkooli direktor Egle
Viilma ning tütar Birgitta-Simi.

Kohtumisel laulab EELK
Keila koguduse segakoor Miikael Pille Metssoni juhatusel,
esineb Katedraali ansambel
Tallinna Toomkogudusest ja
jutlustab peapiiskop. Üheskoos lauldakse ka tuttavaid
vaimulikke laule.
Kohtumine lõpeb kogudusepoolse kostitusega, on võimalus vestelda Urmas Viilma
ja ta perega.

Peapiiskop Urmas Viilma pidamas
jutlust ametisse pühitsemise jumalateenistusel. Fotod: Erik Peinar

Urmas Viilma pühitseti piiskopiks
ja seati Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku peapiiskopi
ametisse 2. veebruaril Tallinna
To o m k i r i k u s . P ü h i t s e j a k s
oli piiskop Einar Soone,
kaaspühitsejateks peapiiskop
emeeritus Andres Põder ja piiskop
dr Andres Taul. Assisteerisid
Luterliku Maailmaliidu
president, Evangeelse Luterliku
Kiriku Jordaanias ja Püha Maal
piiskop dr Munib A. Younan,
Porvoo Osaduse esindajatena
Iirimaa Kiriku peapiiskop dr
Michael Jackson ja Evangeelse
L u t e r l i k u K i r i k u Ta a n i s
piiskop Steen Skovsgaard ning
Evangeelsete Kirikute Osaduse
Euroopas peasekretär, Augsburgi
Usutunnistuse Evangeelse Kiriku
A u s t r i a s p i i s k o p d r Michael
Bünker.

Urmas Viilma on sündinud
1973. aastal Tallinnas.
1998. aastal lõpetas EELK
Usuteaduse Instituudi. Ta
ordineeriti diakoniks 1993.
aastal ja õpetajaks 1998.
aastal.
Urmas Viilma teenis
kümme aastat Pärnu-Jakobi
kogudust ja alates 2010.
aastast Tallinna Piiskoplikku
Toomkogudust.
Ta on olnud aastaid
religiooniõpetuse õpetaja
ja koolikaplan Saue ning
Pärnu-Jaagupi gümnaasiumis. 2011. aastal taasasutati tema eestvedamisel Tallinna Toomkool.
Aastatel 2004–2008 oli
Urmas Viilma OÜ Kiriku
Varahaldus juhataja ja aastast 2008 selle nõukogu
esimees. Aastatel 2005–
2008 oli ta konsistooriumi
assessor ja 2008. aastast
konsistooriumi kantsler.
2013. aastast Kirikute
Maailmanõukogu keskkomitee liige.
26. novembril 2014 valis
kirikukogu Urmas Viilma
peapiiskopiks.
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Saue linnas on väga hea või üldiselt hea elada
Sirje Piirsoo
Et uurida Saue linnaelanike
rahulolu linnavalitsuse pakutavate teenuste kvaliteedi, linna
heakorra ja elukeskkonna,
transpordi ning linna hallatavate
asutuste teenustega ja seeläbi
muuta linnajuhtimist sihipärasemaks ning efektiivsemaks,
tellis linnavalitsus küsitluse.
Selle viis läbi uuringufirma OÜ
Faktum & Ariko, mille töötajad
küsitlesid 2014. aasta detsembris neljasada Saue linna
elanikku vastavalt elanikkonna
sotsiaaldemograafilisele profiilile soo ja vanuse järgi.

Esmane hinnang elamisest
Saue linnas
Küsitletute hinnangul on Saue
linnas väga hea või üldiselt
hea elada (99%): siin on turvaline, rahulik ja vaikne.
Tulemus on võrreldes pooleteise aasta taguse uuringuga
isegi paranenud. Kui 2013.
aasta mais andis väga hea
hinnangu 49% vastanutest,
siis nüüd 55%. Eriti kõrgelt

hindavad Sauel elamist kodused linnaelanikud, kellest 80%
arvates on Sauel väga hea elada.
Negatiivsete hinnangute osa on
endiselt vaid üks protsent.
Positiivne on seegi, et
sauelaste identiteet tunda
end Saue linna elanikuna on
viimase poolteise aasta jooksul
veelgi tugevnenud.
Saue linnas toimuvast huvitub väga 43% vastanutest,
kusjuures madalam huvi on
noorte seas (36%). Huvi kasvab koos haridustaseme tõusuga. Infot linnas toimuvast
ammutab sauelane peamiselt
Saue Sõnast (81%) ja internetist (46%).

Hinnang olukorrale linnaelu
erinevates valdkondades
Linnaelu erinevatest valdkondadest said kõige kõrgemad
hinnangud põhi- ja gümnaasiumi haridus ning noortekeskus. Haridus oli parim valdkond ka 2013. aasta uuringus,
noortekeskust siis ei hinnatud.
Enim on sauelaste hinnangud paranenud linna üldise

heakorra, lasteaia ja lastehoiu,
jäätmehoolduse ning noorte
huviringide ja huvihariduse osas.
Heaks või rahuldavaks hindasid sauelased eluvaldkondi
järgmiselt: turvalisus (97%),
põhiharidus (84%), avalik kord
(96%), linna üldine heakord
(99%), jäätmehooldus (91%),
gümnaasiumi haridus (78%),
kergliiklusteed (88%), tänavavalgustus (96%), sportimisvõimalused (89%), noortekeskus
(61%), noorte huviringid ja
huviharidus (64%), lasteaiad
ja lastehoid (64%), kultuurielu
(78%), teede ja tänavate üldine
seisukord (92%), teede ja tänavate talvine korrashoid (90%),
täiskasvanute huviringid (50%),
sotsiaaltoetused ja -teenused
(45%), eakate tugiteenused ja
avahoolekanne (35%), bussitransport (47%), puuetega inimeste tugiteenused (28%).
Üldiselt näitab väiksem
protsent, et osa vastanutest ei
oska eluvaldkonnale hinnangut
anda, kuna ei ole sellega ilmselt
kokku puutunud. Näiteks puuetega inimeste tugiteenuseid ei

osanud hinnata 70% vastanutest.
Uuring näitab, et halvaks
või ebameeldivaks peavad
sauelased transpordiühendust.
See on valdkond, millele tuleb
enim tähelepanu pöörata, kuna
34% küsitluses osalenutest ei
ole bussitranspordiga rahul
ja suur osa vastanutest peab
seda enda või pere jaoks kõige
olulisemaks valdkonnaks,
mida tuleb arendada.

uuringuga on linlaste rahulolu
linnavalitsuse tegevusega kasvanud, keskmisest suurem tõus
on avaldustele ja kirjadele vastamisest kinnipidamises osas.

Koduümbruse probleemid

Kõik hinnangud linnavalitsuse tööle on kokkuvõttes
positiivsed: informatsiooni
kättesaadavus linnavalitsuse
teenuste kohta, klienditeenindus linnavalitsuses, ametnike
kättesaadavus, linnaelanike
ja kodanikeühenduste kaasamine linnaelu korraldamisse
ning avaldustele ja kirjadele
vastamise tähtaegadest kinnipidamine. Kõige enam on
sauelased rahul informatsiooni
kättesaadavusega linnavalitsuse teenuste kohta.
Võrreldes 2013. aasta

Uuring annab vastuse, kui
levinud on Sauel öörahu häirimine, vargused, vägivald ja
muud õigusrikkumised, perevägivald, alkoholi kuritarvitamine avalikus kohas, hulkuvad
koduloomad, narkootikumide
müük ja tarbimine ning liikluseeskirjade rikkumine.
Enamik nimetatud probleemidest ei ole Saue linnas märkimisväärselt levinud. Erandi
moodustavad narkootikumide
müük ja tarbimine, mille kohta
44% küsitletutest ei oska vastust anda, ning liikluseeskirjade rikkumine, mille puhul
levinum vastus on „mõnevõrra
on“ probleemne.
Linnaelanike rahuloluuuringuga on võimalik tutvuda
linna kodulehel www.saue.ee:
Linna juhtimine→ Avalik teave
→ Uuringud.

veidi ka prantsuse keelt. Ta
on elav ja suhtlemisaldis,
heasüdamlik ning kiirelt
kohanev.
Eestis on tal olnud juba
esimest korda elus võimalus
seista koos Saue noortega
lumelaual. Samuti on ta
esmakordselt maitsnud siin
seljankat, visanud saunas leili,
mänginud plaate DJ-puldi taga
ja õppinud selgeks numbrid
1-99-ni.
Tommyle meeldib väga
siinne külm ilm - eriti lumi! -,

ent jäätunud teed ja tänavad
ei ole talle eriti meele järgi.
Samuti avaldavad talle muljet meie sõbralikud inimesed,
maitsev toit ja tõik, et Saue
lapsed ja noored räägivad oma
vanuse kohta tavatult hästi
inglise keelt.
Tommy on Saue Noortekeskuses laste ja noortega
suhtlemas ning mängimas 2.
märtsini.
Tulge kõik Tommyga kohtuma ja saksa või inglise keelt
praktiseerima!

Hinnang linnavalitsuse
tegevusele

Wer ist Tommy Siegmund?
Saue Noortekeskus
31. jaanuaril maandus Tallinna lennujaamas lennuk
kolme vabatahtlikuga Kölnist
Saksamaalt.
Tommy, Svenja ja Anni tulid
Eestisse selleks, et sooritada
erinevates Eesti noortekeskustes praktika. Nende eesmärk on omandada siin uusi
teadmisi ning saada praktilisi
kogemusi Eesti haridussüsteemi ja noorsootöö kohta.
Praktikavõimaluse pakkus

huvilistele Euroopa Liidu
haridus-, koolitus-, spordi- ja
noorteprogrammi Erasmus+
raames nende kool - Berufskolleg Ehrenfeld.
Tommy on 23-aastane
noormees, kes õpib Kölnis
laste- ja noortekeskuse kasvatajaks. Ta on pärit väikesest
Ida-Saksamaa 300 inimesega
külast, ent elab ja õpib nüüd
ühe miljoni elanikuga Kölnis. Tommyle pakuvad huvi
kitarrimäng ja arvutimängud
ning ta valdab hästi inglise ja

Noortekeskuse praktikant Tommy on 23-aastane
noormees, kes õpib Kölnis laste- ja noortekeskuse kasvatajaks

Eestis on Tommyl olnud esimest
korda elus võimalus seista lumelaual. Fotod: Saue Noortekeskus
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 28.
jaanuari istungi päevakorras
oli 34 küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Tunnistas lootusetuteks ja
kandis 2014. aasta bilansist välja nõuded kogusummas 432,15 eurot.
◊ Kinnitas bilansiliste ja
bilansiväliste varade, varude
ning sularahakassa aastainventuuride lõppaktid.
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused:
Kadakamarja põik tänava,
tänavarajatiste ning tehnovõrgud; Männi tn 8 üksikelamu laiendamine ja renoveerimine; Saue linna piires
Keila-Tallinn 83.7-87.2 km
raudtee maa-alale kergliiklustee rajamine.
◊ Väljastas ehitusloa korteri rekonstrueerimiseks
Kuuma tn 3.
◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku üksikelamu küttesüs-

◊

◊

◊

◊

teemi rekonstrueerimiseks
Koore tn 6, Perve tn 15 ja
Tähise tn 3.
Määras Saue linnas asuvale elamukrundile uue
koha-aadressi alljärgnevalt:
senine koha-aadress Kivipõllu tn 2a, uus koha-aadress Vana-Keila mnt 23.
Suunas volikokku kehtestamiseks järgmise eelnõu:
„Avatud hankemenetlusega
riigihanke „Moodulmaja
rent Saue Gümnaasiumile
klassiruumideks” läbiviimiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine“.
Määras Tule tänav J2 maaala teenindusmaa suuruseks 899 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks transpordimaa.
Luges Saue linna jäätmeveo
piirkonnas kuus jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, kuna
nad ei ela kinnistul ega
kasuta seda.
Lähetas Montemarciano
linnapea kutse alusel linna
ametliku delegatsiooni

Ühinemisläbirääkimiste
koduleht
Saue Sõna
See koduleht www.laaneharjuvald.ee kajastab nelja LääneHarjumaa omavalitsuse 2014.
aastal alanud ühinemisläbirääkimiste käiku. Kõnelustel
osalevad Saue linn ning Saue,
Kernu ja Nissi vald.
„Lääne-Harju valla ühinemisläbirääkimised“ on osapoolte vahel kokkulepitud
nimetus läbirääkimisprotsessile
ega tähenda, et ühinemise teel
loodav võimalik omavalitsus

ilmtingimata seesugust nime
kandma hakkab. Nimeküsimus
on üks neist, milles läbirääkijad kõneluste käigus kokku
leppima peavad.
Kodulehelt leiab huviline
ülevaate ühinemisläbirääkimiste ajaloost, uudiseid ja
meediakajastusi, teavet komisjonide koosolekute ja seal
räägitu ning muude oluliste
ühinemisega soetud ürituste
kohta.

◊

◊

◊

◊

koosseisus 10. aprillist kuni
14. aprillini Itaalia sõpruslinna Montemarcianosse
Saue Segakoori dirigendi
Elviira Alamaa, segakoori
juhatuse liikme Evelin
Povel-Puusepa, linnapea
Henn Põlluaasa abikaasaga
ning linnavalitsuse liikmed
abilinnapea Jüri Tümanoka
ja abilinnapea Tõnu Urva.
Kehtestas Saue Muusikakooli Saue linna eelarvest kaetava arvestusliku
õpilaskoha maksumuseks
2015. aastal põhiõppes 2
334 eurot ja rühmaõppes
302 eurot.
Kehtestas Saue Huvikeskuse Saue linna eelarvest
kaetava arvestusliku õpilaskoha maksumuseks 2015.
aastal 307 eurot.
Maksis koduse mudilase
toetust jaanuaris 43 lapsele
kokku summas 2730 eurot
ning sünnitoetuse esimest
osa kogusummas 390 eurot
kolmele perele.
Maksis ühekordset sissetulekust sõltuvat sotsiaal-

120 min

E-N 08.00-14.00,
R 08:00 -16:00

4.- €

täiskasvanud

Jõusaali kasutus koos ujula
kasutusega

120 min

E-N 14.00-21.00,
R 16:00 -21:00, P

7.- €

täiskasvanud

Ujula

120 min

E-N 06.30-14.00;
R 06:30-16:00

2.40 €

täiskasvanud

Ujula

120 min

E-N 14.00-19.00,
R 16:00-21:30, P

4.80 €

täiskasvanud

Jõusaali kasutus koos ujula
kasutusega

Tabel 1

◊

◊

◊

◊

toetust kogusummas 235
eurot neljale abivajajale,
ühekordset sissetulekust
sõltuvat tervisetoetust
kogusummas 591 eurot
19 abivajajale ning lastega
pere sissetulekust sõltuvat
perioodilist sotsiaaltoetust
neljale perele.
Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
ühele lapsele.
Suunas ühe isiku tugiisikuteenusele alates 1. veebruarist
2015.
Muutis Saue Linnavalitsuse
14. jaanuari 2015 korraldust nr 1 „Õpilaskodu
kulude hüvitamine“.
Muutis Saue Linnavalitsuse

10.09.2014 korralduse nr
299 „ Saue Linnavarahalduse hallatavate ruumide
ja teenuste hindade kehtestamine“ lisa 4 jõusaali ja
ujula kasutamise hindasid
alljärgnevalt:(vt tabel1)
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse 15. märtsil korraldatava Tartu Sadamateatri
teatrietenduse „Armastan, armastan, armastan!“ külastuse hinnaks
30 eurot osaleja kohta.
Hind sisaldab sõidukulu ja
teatripiletit.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavarahalduse hanke
„Saue Gümnaasiumi ujula
katuse renoveerimistööd“.

Politsei hoiatab libakõnede eest
Põhja Prefektuur
Viimasel ajal on liikvel petised, kes üritavad inimestelt
tunnetele rõhudes raha
välja petta.
Petuskeem on järgmine:
kelm helistab ohvrile, tutvustab end politseiniku või

advokaadina ja teatab, et
teie lähedasega on midagi
juhtunud. Seejärel nõuab
sularaha tekkinud kahjude
hüvitamiseks.
Kui keegi pöördub teie
poole rahanõudega, katkes-

tage kohe kõne ja kontrollige,
kas teie lähedasega on kõik
korras. Ärge kelmidele raha
makske!
Teavitage juhtunust kindlasti politseid lühinumbril
110.

EESTI VABARIIK 97
KAITSELIIDU SAUE KOMPANII
JA NAISKODUKAITSE SAUE JAOSKONNA PARAAD
24. VEEBRUARIL KELL 14
Ladva-Kuuseheki-Kütise-Pärnasalu

Klaasisulatuskursus
täiskasvanutele
huvikeskuses

KLAASISULATUSKURSUS
alates 2. märtsist.
E 18.30-20.00, kokku 4
korda, juhendaja klaasikunstnik Eve Koha. Kursuse
jooksul valmib unikaalne
klaasese. Jõukohane kõigile
kunsti- ja käsitööhuvilistele.

Saue Laululaps 2015
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Eelvoor 27. märtsil.
Lõppkontsert 29. märtsil
kell 12.00
Saue Kontserdisaalis.
Võimalus kasutada ka värvilist klaasi ja erinevaid pinnalahendusi. Kursuse tasu koos
kõigi vajalike materjalidega
36 eurot.
Kursusele on vajalik eelregistreerimine
huvikeskus@saue.ee.

Vanuserühmad: 3-4-aastased;
5-6-aastased; 7-9-aastased;
10-12-aastased; 13-15-aastased; 16-18-aastased
Arvesse läheb lapse vanus
seisuga 30. aprill 2015.
Maakondlikule laulu-

võistlusele pääseb igast vanuserühmast kaks lauljat.
Eelvooruks tuleb ette valmistada üks laul pikkusega
kuni kolm minutit.
Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. Igas vanuserühmas
hinnatakse poisse ja tüdrukuid eraldi.
Lõppkontserdil esinevad
iga vanuserühma kolm paremat poissi ja tüdrukut, lauljaid

saadab Hain Hõlpuse bänd.
Igale osalejale maiustus ja
tänukiri, lõppkontserdil osalejatele auhinnad.
Osavõtjate registreerimine (tuleb täita ankeet)
kuni 23. märtsini Saue
Huvikeskuses. Ankeedi saab
saata ka e-posti aadressile
huvikeskus@saue.ee.
Ootame kõiki Saue linna
laululapsi osalema!

Keskkond
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Kaunimad jõuluehteis
koduaiad on selgunud
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist

S

aue Linnavalitsus
tänab kõiki linnakodanikke, kes jõuluajaga
kaasaskäiva meeleolu
väljendusviisiga - kaunilt ehitud hoonete ja koduaedadega
- jõulutunnet luua aitasid.
Kes pikkade jõulupühade
aegu Sauel ringi jalutas, võis
tõdeda, et sauelaste ilumeelel
ja fantaasial ei näi puudust
olevat. Jõuluilu jätkus kõikjale
eramute ja korruselamute piirkonda.
Oskuslikult oli kasutatud
valguslinte, vanikuid, pärgi ja
muud. Eriliselt mõjusid valgustatud skulptuurid, kujundid: kitsekesed, päkapikud,
südamed. Valguslampidega
ehitud kuused, kadakad,
puud ja põõsad olid pilkupüüdvad ning ehteks koduaiale ja linnatänavale.
Korruselamute piirkonnas
väärivad esiletõstmist Saue
mõisa, Kuuma tn 4, Kuuseheki tn 32 ja Koondise tn 19

ning kõik teisedki jõuluehteis
elamud ja aiad.
Muinasjutulised olid
Kadaka ja Kiviloo elamurajoonide, Lati, Kivipõllu, Tammetõru, Vana-Keila mnt, Tõkke,
Pärnasalu, Viida, Perve ning
veel paljude-paljude piirkondade ja tänavate majade ning
aedade kaunistused.
Loetelu saaks väga pikk ja
kõikide äramainimiseks jääks
leheruumist vajaka. Igatahes
veel kord tänu kõigile jõuluilu
loojaile! Täname ka kaaslinlasi, kes ehitud aedadest teada
andsid. Omalt poolt soovin
jätkuvat ilumeelt ja teotahet
edaspidiseks.

Eriliselt mõjusid valgustatud skulptuurid. Tammetõru tn 99. Fotod: Inger Urva

Saue kaunimad jõuluehteis
koduaiad
◊ Tõkke tn 62 - Anu ja Roland
Volt
◊ Tammetõru tn 99 - Merve ja
Andres Pajula
◊ Pärnasalu tn 3 - Aleksander
ja Irina Jerjomenko
Komisjon otsustas välja anda
ka eripreemia korteriühistule
Kuuseheki tn 32.
Oskuslikult oli kasutatud valguslinte, vanikuid, pärgi ja muud. Pärnasalu tn 3

Valguslampidega ehitud puud ja põõsad olid pilkupüüdvad. Tõkke tn 62

Komisjon otsustas välja anda ka eripreemia korteriühistule Kuuseheki tn 32

Kitseke ja päkapikud Tammetõru tn 99.

Korruselamute piirkonnas vääris ühena esiletõstmist Saue mõis. Foto: Saue mõis
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Kutseharidusmess
„Noor meister 2015“
www.noormeister.ee
Kas tead, mis on Noor Meister?
Aga kes on mehhatroonik? Mis
tööd teeb florist? Mis vahe on
pagaril ja kondiitril? Kus saab
õppida juuksuriks? Mida valmistab tisler? Kuidas valmivad
Facebooki reklaamid ja vinged
kodulehed? Miks on maastikuehitaja eriala eriti raju?

Vastused nendele küsimustele ja palju muud põnevat
leiad 6.-7. märtsil toimuval
kutsehariduse suursündmusel
Noor Meister 2015. Kaheks
päevaks koondub Tallinnasse
Eesti Näituste messikeskusesse kogu Eesti kutseharidus.
Toimuvad kutsemeistrivõistlused 25 alal, kus mõõtu
võtavad rohkem kui 300

kutseõppurit ning selgitatakse
välja parimatest parimad.
Arvesse lähevad kiirus, täpsus

Kutseharidusemessi korraldab sihtasutus Innove, et
tutvustada erinevaid erialasid
ja kutseõppevõimalusi ning
pöörata suuremat tähelepanu
meisterlikkuse väärtustamisele ja kutsehariduse rollile
ühiskonnas.
Täna suundub kutseõppesse
vaid 27% põhikoolilõpetajatest,

kuid haridus- ja teadusministeerium on seadnud Eesti elukestva õppe strateegias 2020
eesmärgiks, et nende osakaal
kasvaks ning aastal 2018 valiks
kutseõppe vähemalt 35% põhikoolilõpetajatest.
Kindlasti on kutseõppeasutustesse oodatud õppima
ka gümnaasiumide lõpetajad

ja täiskasvanud. Elukestvat
õppimist igati soosides ja väärtustades tahame kindlustada
eri- ja kutsealase hariduse
omandamise võimaluse kõigile, kes seda soovivad. Head
kutseoskused on väärtus igale
inimesele, kuid on oluline ressurss ka tööandjate jaoks ning
ühiskonnale tervikuna.

Saue
Gümnaasiumi
koolivormi laat

Kutseharidusemessil osaleb
30 ametikooli üle Eesti, kelle
käest saad küsida infot, mida
ilusad reklaamid ei kajasta.
Lisaks hoiab tuju üleval
meeleolukas lavaprogramm. Ja
mis kõige olulisem, sissepääs
suursündmusele Noor Meister
2015 on kõigile huvilistele
TASUTA! Kas pole lahe?
Tule ja vaata oma silmaga,
kuidas sünnivad meistrid!
Proovi erinevaid ameteid! Saa
tuttavaks koolidega ja leia
endale sobiv eriala!

Perekooli loengud väikelastega peredele
Anneli Ritsing
Lastekaitse ja noorsootöö
spetsialist

Saue Gümnaasium
Kas sul seisab
kapis vana,
lapsele
väikseks
jäänud,
aga korralik
koolivorm,
spordirõivad
või -jalatsid, ootab
vahetamist
suusavarustus?
Jäid hoopis tellimisega
hiljaks? Nüüd on sinu võimalus.
19. veebruaril kell 18.00 toimub Saue Gümnaasiumi koolivormi laat „Ostan, müün, vahetan, annan ära“, kuhu ootame
kõiki lapsevanemaid, et vanast
vabaneda, et see saaks kellegi
uus olla.
Kas müüa, vahetada, anda
aitäh eest, on igaühe enda otsustada. Meie pakume võimaluse,
teie haarake kinni.
Paneme välja ka kõik kooli jäetud-kaotatud esemed.
Laada eesmärk on propageerida rohelist mõtlemist ja
asjade taaskasutust, See, mis
on ühe vana, võib olla teise
uus. Tooge asjad uuele ringile,
laat on tasuta.
Ootame kõiki müüma, ostma,
vahetama, uudistama.
Laadale registreerumine hiljemalt 16. veebruaril e-posti aadressil gretepoldma@saue.edu.ee.

ning omandatud teadmised ja
oskused.
Just Sinule on mõeldud 10
töötuba, kus saad oma käega
proovida erinevaid ameteid
ja töövõtteid. Noored juuksurid õpetavad näiteks tegema
moodsaid punutisi, tervise töötoas saad selgeks esmaabivõtted, robootika-huvilised saavad
uudistada kaugjuhitavaid roboteid ja autofännidel avaneb
võimalus lausa auto värvimises
kätt proovida! Lisaks veel palju
muud põnevat!

Paljude väikelaste vanemad
teavad juba paar aastat, et
kord kuus reede hommikul tasub koos titaga seada
sammud Saue noortekeskusesse, kus toimuvad juba
alates 2013. aastast perekooli loengud väikelastega
peredele. Et osavõtt on olnud
tihe ja lapsigi igal loengul
pea tubli rühmatäis, otsustasime lektor Pille Kriisaga
teha vestlusringe sel aastal
veelgi rohkem.
Loengud beebide vanematele
toimuvad kord kuus reedeti kell
10.00-11.30 noortekeskuses
Loengud-vestlusringid
beebide vanematele põhinevad Pikleri metoodikal.
See on väga lapsekeskne
ja annab vanematele tõeliselt hea kogemuse lapsega
koos olles.
Pikler ütleb, et laps
annab väga selgelt märku
vajadustest ning kõige olulisemad on lapse söötmise,
riietumise ja mähkimise
ajad, mil peaks olema ema
ja lapse vaheline intensiivne
suhtlemine. Just sellel ajal
saab laps rahuldatud põhilised psühholoogilised vajadused. Muul ajal on laps
rahumeelne ja toimetab
omaette mänguasjadega.
Pikler ei poolda lapse liigset arendamist, sest laps võib
kogeda selle käigus ebaedu,

Lapsevanemad varasematest loengutest
◊ Loengutes ei öelda,
mis on vale või õige,
vaid pannakse mõtlema
asjade ja situatsioonide
üle, mida ma ise ei ole
osanud näha.
◊ Pikleri lapse vaba liikumise teooria toimis minu
lapse jaoks imehästi.
Ravivõimlemiseta, mida
soovitas lastearst, hakkas mu laps väga varakult
ise keerama, istuma ja
10-kuuselt juba kõndis.
◊ Meeldib eelkõige kõneleja kaasahaarav väljenduslaad asjadest rääkimisel.
◊ Arusaam, et lapse

kuna ta iseseisvalt ei saaks
nende asjadega hakkama.
Laps peaks tegutsema võimete piirides - mida suudab,
seda teeb.
Tänapäeva lapsevanematel on tavaliselt kiire lapse
arendamisega ning laps ei
saa seetõttu sageli nautida
käesolevat hetke ja õnnetunnet lihtsas koostegemises.
Suuremate laste vanemad
kogunevad kell 12
Ve i d i s u u r e m a t e l a s t e
(vanuses 1-7 eluaastat) vanemad kogunevad
samuti kord kuus reedeti
noortekeskusesse, aga kell
12.00. Nemad on juba edasijõudnud lapsevanemad,

◊

◊

◊

◊

kasvatamine on tegelikult lihtne - sain lahti nii
mõnestki oma hirmust.
Elu on läinud lihtsamaks,
oskan näha erinevaid
lihtsaid lahendusi.
Igast kooskäimisest
saan mõne uue huvitava
mõtte, mida püüan kasutama hakata.
Nähes, et kõik lapsevanemad tegelevad igapäevaselt sarnaste muredega,
annab see ka endale
jõudu, energiat ja enesekindlust, et kõik on hästi
ja mured on ületatavad.
Kohal olnud laste käitumist jälgiti ja toodi kohe

kes on Pikleri teooria omandanud ja tahavad kuulda
ka teistest tunnustatud
kasvatus- ja arenemisteooriatest ning nende rakendamisest praktikas. Lektor
Pille Kriisa, kes on erialalt
eripedagoog ja logopeed,
kasutab loengus mitmete
Pikleriga analoogselt mõtlevate psühholoogide-kasvatusteadlaste põhimõtteid
(Jesper Juul, Benjamin
Spock jt). Mõnedki neist
võivad olla praeguse hetke
„kuumade kasvatustrendidega“ vastuolus.
Vanematega koos on
lapsed samuti vestlusringi
teretulnud teiste põnnidega
tutvuma ja mängima.

ka loengut illustreerivaks
näiteks - loeng ei olnud
ainult teoreetiline, vaid
kohe praktikas vaadeldav.
◊ Sain aru, et lapse kasvatamine ei pea olema
pidev arendamine ja
lapse arengu „tagant tõukamine“. Ma oleksin juba
ammu olnud stressis, kui
poleks neid loenguid
külastanud.
◊ Oli väga hea teiste vanematega kogemusi jagada
ja nendelt õppida.
◊ Sain aru, kui lihtne ja
loogiline võib olla probleemsete olukordade
lahendamine.

Loengud koolilaste vanematele
Märtsist algab uus loengutsükkel ka kooliealiste
laste vanematele.
Jälgi reklaami: meie tegemisi kajastab Saue Sõna,
samuti on info üleval linna
Facebookis ja kodulehel.
Kõige kindlam info saamise
viis on saata kiri meiliaadressile anneli@saue.ee ja
paluda ennast panna lastevanemate listi. Listirahvas
kuuleb uutest loengutest
esimesena.
Loengud on kõigile tasuta.
Eelmiste aastate loenguid on
lisaks Saue Linnavalitsusele
finantseerinud ka Hasartmängumaksu Nõukogu.

Valimised

Valimistel on
igal häälel jõud
Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni
esimees

Riigikogu valimiste
jaoskonnakomisjon
Saue linnas

Märtsikuu esimesel pühapäeval valitakse Eestile XIII Riigikogu. Taasiseseisvuse järgsel
ajal on see rahval juba 20 kord
kas üldvalimiste (Riigikogu,
Euroopa Parlament, kohalikud
volikogud) või rahvahääletuse
raames otsuseid langetada.
Kuigi järjekordsete valimiste
eel valimisreeglites suuri muudatusi ei ole toimunud, toon siiski
mõned juhised, mida peaks
valija teadma ja tähele panema.
Valimistulemuse selgitamiseks on Eesti jaotatud 12 valimisringkonnaks. Valija saab hääletada ainult oma ringkonna ühe
kandidaadi poolt. Valimisringkond sõltub valija elukoha aadressist rahvastikuregistris. Igale
valijale saadetakse hiljemalt 9.
veebruariks kas elektrooniliselt
või paberkujul valijakaart, mis
teavitab, millise valimisringkonna kandidaatide poolt ning
kus ja millal ta hääletada saab.
Neile, kes aga siiski valimiste pühapäeval jaoskonda
minna ei saa, on pakkuda
mitmeid teisi võimalusi oma
eelistuse väljendamiseks.
Kümme päeva enne valmispäeva ehk 19. veebruarist algab
elektrooniline hääletamine, mis
kestab 25. veebruarini. Samal
ajal saab juba oma hääle anda
ka jaoskondades – 19.-22.
veebruarini toimub hääletamine maakonnakeskustes ning
23.-25. veebruarini on avatud
kõik jaoskonnad. Nendel päevadel viiakse läbi ka hääletamine haiglates ja hoolekodudes, samuti kaitseväeüksustes.
Eelhääletamise perioodil saab
hääle anda ka väljaspool oma
alalist elukohta. Valimispäeval, 1. märtsil saab hääletada
vaid oma jaoskonnas ja tellida
hääletamiskasti ka koju. Seega
on meil loodud mitmekesised
võimalused oma tahte avaldamiseks.

Valimisjaoskond nr 1 Saue
Gümnaasiumis Nurmesalu
tn 9, hääletamisaeg 1.
märtsil kell 9-20.
Eelhääletamine 23.-25.
veebruaril kell 12-20 Saue
Päevakeskuses Kütise tn 4.
Kontaktandmed: telefon
56222945, e-posti aadress
siivi@360.ee
Esimees: Siivi Holmberg
Liikmed: Haiko Käärik,
Diana Kooskora, Margit Ots,
Anneli Ritsing, Monika Liiv,
Inna Eirand, Tiina Sillar ja
Sirje Peedu
A s e n d u s l i i k m e d : Tu u l i
Urgard ja Krista Terno

Mis juhtub valija antud häälega?
Riigikogu valitakse proportsionaalse valimissüsteemi alusel.
Selle eesmärk on tagada, et
erakondade nimekirjad saaksid
üle Eesti valijate antud häälte

KANDIDAADID
RIIGIKOGU VALIMISTEL

WWW.VVK.EE

Saue Sõna 13. veebruar 2015

6

arvuga võrreldes ligilähedaselt
sama arvu kohti ka parlamendis. Hääletades konkreetse
kandidaadi poolt, annab valija
hääle ka erakonnale, mille
nimekirjas ta kandideerib.
Samas tuleb arvestada, et
enamik kohti Riigikogus (viimastel valimistel 82 kohta
101-st) jaotatakse kandidaadi
isiklikust edukusest lähtuvalt.
Siin ei ole määrav kandidaadi
koht nimekirjas, vaid nad reastatakse ümber sõltuvalt valija
antud toetusest.
Viimane osa kohtadest (viimastel valimistel 19 kohta
101-st) läheb jaotamisele
nn parteinimekirjade alusel.
Ka siin on valituks osutumisel piirang. Kandidaat peab
mandaadi saamiseks koguma
piisava arvu hääli (viimastel
valimistel sõltuvalt ringkonna
suurusest 234–324 häält).
Üksikkandidaat võistleb
koha eest Riigikogus vaid oma
ringkonnas. Selleks peab ta
koguma nn kvoodi jagu hääli
(viimastel valimistel sõltuvalt
ringkonna suurusest 64614670 häält). Häälte ülekandmist ühelt kandidaadilt teisele
Eesti valimissüsteem ei tunne.
Palju on tuntud huvi ka
selle vastu, mis saab siis, kui
enim hääli kogunud kandidaat
loobub oma kohast - kas siis
lähevad hääled kaotsi? Lühike
vastus on, et ei lähe, sest sellisel juhul tuleb Riigikokku
sama erakonna asendusliige.
Riigikogu koosseisu selgitamisel
on oluline iga hääl. Need, kes
valimistel ei osale, delegeerivad
õiguse määrata riigi asjade üle
otsustamine järgmiseks neljaks
aastaks neile, kes seda teevad.
Valimistel on igal häälel jõud!

Sõna on Riigikokku
kandideerivatel
sauelastel
1. Miks otsustasite kandideerida Riigikogu valimistel?
2. Millist tuge võiks Saue linn ja linlane saada
Teilt, kui osutute valituks Riigikogusse?
3. Kui pääsete Riigikokku, siis milliste
eluvaldkondadega tahaksite kõige enam tegeleda?
4. Millised on Teie valimiseelsed lubadused?
5. Mida ootate uuelt Riigikogult?

pärit riigikogulane ei ole seda,
vaatamata oma retoorikale,
teinud.

3.

Henn Põlluaas, Saue linnapea, Eesti Konservatiivse
Rahvaerakonna (EKRE)
esinumber Harju- ja Raplamaal, kandidaat nr 172

1.

Eesti tuleb välja tuua
demokraatia-, demograafia- ja majanduskriisist. Riigikogusse on vaja uut, ausat ja
värsket jõudu, kes oleks valmis seisma Eesti riigi, selle
majanduse, kultuuri ja rahva,
mitte ainult erakonna või kellegi isiklike huvide eest. Ainus
erakond, kes on valmis peatama tänase stagnatsiooni ja
kartellipoliitika jätkumise, on
EKRE. Olen kindel, et suudan
riigikogus anda oma panuse,
muutmaks Eesti inim- ja elamisväärseks riigiks.

2.

Linnapeana olen saanud
väärtuslikke kogemusi ja
teadmisi, k.a tänase riigijuhtimise vajakajäämistest. Tean
hästi, mida on vaja nii riigi kui
kohalikul tasandil. Ma ei pea
õigeks, et on suurendatud omavalitsuste kohustusi, samas aga
vähendatud nende rahastamist ja õigusi. Omavalitsuste
tulubaasi ja otsustusõigust
tuleb tõsta. Sellest võidaksid
nii Saue linn kui ka linnakodanikud. Riigikogulasena
saan kaasa aidata nii Eesti
kui sauelaste elu paremaks
muutmisele, teadvustada meie
inimeste ja linna vajadusi riigi
tasemel ning kaasa aidata Saue
probleemide lahendamisele,
kasvõi bussitranspordi küsimuses. Kahjuks tänane Sauelt

Tegeleda tuleb kõikide valdkondadega,
kõik teemad ja valdkonnad
on olulised. Leian, et Eesti
peab käituma iseseisva,
suveräänse riigina, lähtuma
väärtuspõhisest poliitikast ja
rahvuslikest huvidest. Täna
järgitakse pigem väljastpoolt
saadud suuniseid, olgu need
siis meie jaoks sobivad või
mitte. Enam huvi pakuvad
mulle ehk välispoliitika ja riigikaitse küsimused. Kui me
ei panusta piisavalt enda kaitsevõime arendamisesse, siis
võivad kõik muud pingutused
osutuda asjatuks. NATO abi
ei jõua meieni üleöö, senikaua peame suutma ennast
ise kaitsta.

4.

On aeg teha Eesti eestlaste jaoks kõige elamisväärseimaks maaks maailmas. Riiki ei saa juhtida kui
äriühingut, kus lähtutakse
ainult kasumlikkusest. Riik
peab lähtuma ja tegema kõik
selleks, et Eestis oleks kõikjal
hea elada, et inimesed oleks
uhked oma riigi üle.
On aeg muuta Riigikogu
valimiskorda, kaotada ära
häälte ülekandemehhanism ja
luua võimalus saadikute tagasikutsumiseks. Presidenti peab
valima rahvas. Kodanik peab
saama rahvahääletuse algatamise õiguse. Tuleb vähendada
erakondade riiklikku rahastamist ja kehtestada nulltolerants korruptsioonile.
Tööpuuduse vähendamine
ning sissetulekute tõstmine
pole võimalik, kui Eestis ei
arene meie enda väike- ja
keskmine ettevõtlus, pangandus ning maamajandus.
Selleks loome ettevõtlusele
soodsa majandus- ja seaduskeskkonna, vähendame
bürokraatiat ja põhjendamatuid piiranguid. Välisfirmade

maksustamata kasumite
väljakantimisele ja pankade
omavolile tuleb panna piir.
Inimene peab saama pangalaenust priiks, kui ta viib n-ö
võtmed panka. Vähendame
käibemaksu ning kütuse- ja
elektriaktsiisi. Teeme kõik,
et peatada maapiirkondade
tühjenemist ja inimeste lahkumist välismaale. Teisiti ei
ole võimalik tagada Eesti riigi
ja rahva püsimajäämist.
Toetades traditsioonilisi
pereväärtusi, loome sotsiaalsed tagatised, mis soosivad
sündimuse kasvu, tagavad
kõikjal hea ja kättesaadava
arstiabi, hariduse ja mureta
pensionipõlve. Pensionistaaži
juures arvestame igat töötatud aastat täisaastana ja
viime sisse lesepensioni. Iga
lapse sünniga kustutame
noorperede kodulaenust 25%
ja vähendame tulumaksu 5%
võrra. Saadame kooseluseaduse rahvahääletusele.
Rääkides lubadustest, siis
kuulutavad kõik parlamendierakonnad, mida nad ette
võtavad, kui tagasi pääsevad,
aga ise on nad ju tänase olukorra tekitanud. Miks te ei
ole seni oma lubadusi täitnud? Inimesed ei usu enam
neid, kes täna lubavad üht
ja homme teist, teevad aga
hoopiski muud.

5.

Eeskätt tarkust, koostöövõimet ja seda, et
Riigikogu oleks oma töös
objektiivne ja vastutustundlik. Täna me seda ei näe.
Riigikogu ei tohi olla allutatud välismaisele survele ega
kitsastele huvigruppidele,
mis on viinud rahva tahtest
ja moraalsetest tõekspidamistest ülesõitmiseni, nagu
juhtus näiteks ESM-i ja kooseluseadusega. Loodan, et
Riigikogu suudab end kehtestada Eesti rahva esindajana.
Mina ja Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond seisame selle
eest.
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Madis Milling,
Eesti Reformierakond,
kandidaat nr 309

1.

Otsus kandideerida Riigikogu valimistel ei sündinud kergelt. Mulle on tehtud
kandideerimisettepanek kahel
korral - 2007. ja 2011. aastal,
millest keeldusin.
Ma ei ole kunagi olnud
huvitatud lihtsalt häältepüüdja
staatusest ja ei tahtnud kandideerida pelgalt sellepärast,
et olen näitleja. Samas olen
kindel, et Eesti Vabariigi Riigikogu peab olema läbilõige
ühiskonnast ja sinna peavad
kuuluma näitlejad, arstid,

sportlased jne.
Erinevate eluvaldkondade
esindajate arvamused ongi
see, millest sünnib hea mõte.
Kurb oleks elada riigis, mida
juhiksid näiteks AINULT raamatupidajad. Nemad tõlgendaksid kultuuri ja riigikaitse
ilmselt mittekasumlikeks projektideks…
Teiseks põhjuseks, miks
kahel korral kandideerimast
keeldusin, oli minu arvamus,
et mul on veel piisavalt õppida.
Olen jätkuvalt seda meelt, et
iga Riigikokku kandideeriv inimene peaks eelnevalt olema
kohaliku omavalitsuse volikogus, saamaks aimu seadusloomest ja poliitikast laiemalt.
Tänase seisuga saan öelda,
et kümme aastat volikogus on
andnud mulle piisava pildi
sellest, kuidas „asjad päriselt käivad“. Selle aja sisse
on mahtunud nii koalitsioonis
kui ka opositsioonis olemist.
Olen saanud kogemusi, mida
ülikoolis ei õpetata.
Seekordse kandideerimisotsuse tegin ise. Meie idanaabri
järjest agressiivsem käitumine

valitsejate isikliku nägemuse
järgi laiali jagada. Ühest
sellisest riigist me 23 aastat tagasi vabanesime, ärme
pöördu tagasi.

2.
Kalev Lillo, Riigikogu
Harjumaa toetusrühma
esimees,
Eesti Reformierakond,
kandidaat nr 302

1.

Olen abielus, mul on kaks
tütart ja poeg. Mullu sai
minust vanaisa, peres on nüüd
toredad kaksikutest tüdrukutirtsud. Iga lapsevanem seab
esikohale järeltulevate põlvkondade tuleviku, nii ka mina.
Tänase Riigikogu liikmena
soovin edasi panustada Eesti
arengusse - et meie kõigi
ühine tulevik oleks parim võimalikest, majandus kasvaks
ja riigis oleks hea elada nii
noorel kui vanal, ettevõtjal kui
palgatöötajal.
Liberaalina leian, et Eesti
inimesel peab olema endal
võimalikult suur vabadus
tema pere sissetulekut, laste
kooliteed või kogu temale olulise kogukonna elukorraldust
puudutavates otsustes. Olen
kardinaalselt „paksu riigi“
ehitamise vastu, kus maksumaksjailt hakatakse rahakotist
oluliselt rohkem võtma, et siis

Nelja aasta jooksul Riigikogus on Eesti ja Saue
jaoks nii mõndagi ära tehtud.
Kaasa on aidatud nii lasteaia
Midrimaa mänguväljaku rajamisse kui investeeritud Saue
gümnaasiumi. Meenub üks
sügisene nõupidamine majandusminister Paloga, mille
teema oli teehoiuraha suunamine ettevõtjate kitsaskohtade
lahendamiseks.
Kohtumise alul ei puudutanud see Harjumaad ehk niiöelda kuldset ringi. Harjumaa
toetusrühma esimehena saavutasin olukorra, kus Harjumaagi
ettevõtjatele on tugi olemas.
Täna on selle meetme raames
ka Saue linnal võimalus taotleda kuni 100 000 eurot.
Teine näide: aastaid on
Keila-Paldiski vahel olnud
vaidlus ligi miljonieurose laenu
tasumise üle. Algatasin seadusemuudatuse, mille raames
see mure lahendati. Paldiski
sai oma varade omanikuks,
Keila tervelt miljon eurot lisaraha.
Kahjuks tuleb tõdeda, et
linnajuhtidel oleks olnud võimalik minuga koostöös Saue
arenguks rohkem teha. Kui
nad omaette nohisevad ja
koostegemisest huvitatud pole,
siis on raske ühiselt Saue elanike heaks töötada.
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teeb mind kui Kaitseliidu
ohvitseri murelikuks. Samamoodi muretsevad minus
näitleja, õpetaja, päästja ja
poliitik.
Olen olnud Eesti Vabariigi
taassünni juures ja tean, et
seda riiki kaotada ma ei taha.
Ma ei taha, et juhtuks taas
aasta 1940. Ma ei taha, et
meie lapselapsed vaataksid ajas tagasi ja küsiksid:
„Vanaisad, miks te midagi ei
teinud?“ Ma tahaksin hoopis
kunagi teispoolsuses oma
enda metsavennast vanaisale
häbenemata silma vaadata…

2.

Majanduslanguse ajal
kärbiti kohalike omavalitsuste rahastamist riigi
poolt. Majandus on kosunud
ja aeg on toetused uuesti üle
vaadata. Olen ka selle poolt,
et Saue inimeste ühiskondliku transpordi korraldamist
ja rahastamist ei peaks täitma
ainult omavalitsus - siin peaks
lähtuvalt regionaalpoliitikast olema ka riigil rohkem
kohustusi.
Omaette teema on hariduse

Kujunenud olukorra võtab
kokku mõttetera: rusikasse
pigistatud käega teise kätt
suruda ei saa. Tulevikus loodan suuremale koostööle, et
koos omavalitsusega lahendada
kohaliku tasandi muresid, aidates ka Saue linna ja elanikke.

3.

Praeguses Riigikogu
koosseisus olin kolm aastat majanduskomisjoni liige.
Majandusküsimused on mulle
lähedased, eriti merendus.
Majandusteemadega plaanin
võimalusel jätkata. Viimase
aasta olen töötanud maaelukomisjonis, mis tegeleb kohalike
omavalitsuste tuleviku küsimustega. Muuhulgas vedasin
haldusreformi puudutavat
eelnõu. Olen veendunud, et
pelk piiride muutmine ei tee
ühtegi omavalitsust tugevamaks ega jõukamaks - reformi
võtmeks on ülesannete jaotus
ja rahastamine. Ma ei tagane
hoiakust, et kohalik võim peab
jääma inimestele võimalikult

rahastamine. Olles ise õpetaja,
ei saa ma kuidagi nõustuda
olukorraga, kus õpetajatel
jääb aasta lõpus palgaraha
puudu. Kohaliku omavalitsuse
kultuuri- ja haridustöötajate
palkade rahastamise printsiibid on teema, millega tuleb
tõsiselt tegeleda. Me kutsume
noori üles innovatiivsusele ja
loovusele, aga ilma õpetajateta
ja huviringijuhtideta seda ei
saavuta.
Olen juba paar aastat tagasi
oma südameasjaks võtnud
Saue Kadaka piirkonna lõputu
probleemi lahendamise. Kuna
paistab, et omavalitsuse tasemel lahendust ei tule, peab
proovima seda lahendada kõrgemal pool.

3.

Loomulikult riigikaitsega, sest kuulun Kaitseliidu ridadesse aastast 1990,
olen Kaitseliidu Tallinna
maleva taasasutajaliige, lõpetasin 2009. aastal Tallinna
Ülikooli riigikaitseõpetajate
kursused ja viimased viis aastat olen olnud riigikaitseõpetaja Keila Koolis.

lähedale, peab säilima iseotsustamine oma eluolu üle.
Eesti lipu vähene kasutamine on olnud ja on minu
mureks seni, kuni hakkame
oma rahvuslippu rohkem
tänavapildis nägema ja julgemini kasutama. Kas ikka
peame lipu heiskama enne
kella kaheksat ja ööseks ära
peitma? Minu arvates mitte.
Ka USA-s ei arvata nii. Plaanin seista seadusemuudatuse
eest, et Eesti lipp võiks lehvida ööpäevaringselt. Edukaks
näiteks toon võitluse lipu
Riigikogu saali toomise eest.
Vaidlesin aastaid, kirjutasin
kirju, küsisin arvamusi ja
ekspertiise. Võttis aega, mis
võttis, aga eelmise aasta 12.
novembrist toimub Riigikogu
esindussaalis seaduseloome
Eesti lipu valvsa pilgu all.

4.

Pean kõige olulisemaks
Eesti riigi ja rahva püsimajäämist. Oluline on nii
julgeolek kui meie inimeste

Mis puutub kultuuri ja hariduse valdkonda, siis alustaksin
lihtsatest asjadest. Kindlasti
oleks arutluse teema kultuuriürituste ja raamatute käibemaksu vähendamine. Paraku
on teatris / kontserdil käimine
ja raamatute ostmine paljudele inimestele liigne luksus.

4.

Ma luban, et Riigikogusse saades teen ma
tööd samasuguse pühendumusega, kui siiani vabatahtliku
kaitseliitlase ja päästjana.

5.

Rohkem dialoogi. Seda,
et valdkonnad, nagu riigikaitse, haridus ja kultuur oleks
n-ö poliitikaülesed. Erinevad
erakonnad ajavad ju ühte asja
- Eesti asja.
Paraku kipub poliitiline
võimuvõitlus häid ideid summutama. OMA ideedele kindlaksjäämine on maailmavaate
alus, aga oponendi HEADELE
IDEEDELE vastutulek on üllas,
väärikas ja aus. Aus kõikide
erinevate valijate suhtes.
Poliitika ongi kompromisside kunst…

elujärje kasv, mille tõstmiseks vähendame tööjõumakse. Ent see kõik on teisejärguline, kui meie sündimus
ei suurene. Vajame uut peremudelit senise kahelapselise
asemel: uueks tavaks peab
saama kolmelapseline pere.
Selle saavutamiseks tõstame
alates 3. lapsest lapsetoetust 3 korda - 300 euroni.
Seisan Riigikogus selle eest,
et 300-eurone lapsetoetus
hakkaks kehtima juba aastal
2016. Reformierakonna kõigi
plaanidega saab aga tutvuda
aadressil www.reform.ee/valimisprogramm.

5.

Uuelt Riigikogult ootan
otsuseid, mis aitavad
parandada meie inimeste elujärge ja tõsta pensione. Meie
riigi julgeolek peab olema
tagatud ja kõik otsused peavad olema kantud eesmärgist,
et Eestis sünniks rohkem
lapsi, kes elaksid õnnelikes
peredes.

Sport
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Seiklusrogain: uskuge,
pärast kahte tundi kõndimist tekib hasart
Edith Madalik ja Randy Korb
Rogain on pika kontrollajaga
võistkondlik valikorienteerumine. Eesmärk on koguda
kontrollaja jooksul võimalikult palju punkte maastikule
paigutatud kontrollpunktide
läbimisest. Kontrollpunktide
väärtus on erinev ning sõltub
kaugusest ja tehnilisest keerukusest. Klassikalise rogaini
kontrollaeg on 24 tundi, sellise kontrollajaga peetakse
rogaini tiitlivõistlusi. Rahvaspordivõistlusi korraldatakse
ka lühema kontrollajaga.
Võistkonna suuruseks võib
olla 2-5 liiget ja võistkond
peab liikuma koos. Allikas:
et.wikipedia.org/wiki/Rogain

X

Tsport ja seiklusspordiklubi X-TEAM
korraldavad 28.
märtsil Saue linnas
ja selle ümbruses seiklusrogaini võistluse, millest on osa
võtma oodatud Saue-meelsed
ja Saue-keelsed, aktiivsed
ja vähem aktiivsed inimesed
perede, sõprade, töökaaslaste,
klassiõdede-vendadega või
koolikaaslastega.
Tulge jalutage - joosta on
ka lubatud - neli tundi värskes
õhus. Pärast saab sauna ka
- kuid ei pea - ning igale lõpetajale anname suppi ja juua.
Võistlusklassi parimat võistkonda
ootab auhind, kuid enamus neist
läheb loosi. Seega on kõigil võimalus mingi „nänn“ saada.
Võistkonna suurus on 2-5
inimest ja nad liiguvad koos.
Ürituse keskus - start-finiš-sööksaun - on Saunapunktis, mis
jääb kergliiklusteed pidi Laagri
ja Padula rongipeatuse poole.
Kui te olete hoidnud käes
mõne linna plaani, siis saate ka
Saue linnas ja selle ümbruses
kenasti hakkama. Kui ei, siis
ka see on ju seiklus. Kontrollpunkte (KP) on umbes 50, mõni
neist jääb ikka teele ette. Ja
uskuge, pärast kahte tundi kõndimist tekib hasart ning lõpuks
tundub, et aega on liiga vähe.

XTsport rogainil. Foto: Edith Madalik

XT Suveseiklus. Foto: XTsport

Katrin (lihtsalt sauekas):
„Rogaini täpset definitsiooni
ma muidugi ei tea, aga minu

jaoks on see meeskondlik päevaorienteerumine. Oleme oma
neljaliikmelise seltskonnaga
osalenud viimased kuus aastat.
See on olnud ülitore ja mõnus
sportlik-seltskondlik üritus.
Arvan, et see on ühtmoodi
põnev nii sportlastele kui ka
lihtsalt looduse nautlejatele!»

XTsport ja seiklusspordiklubi
X-TEAM asutajaliikmed on
Randy Korb ja Heigo Põld.
Mõlemad on osa oma elust
elanud ka Sauel.
„Korralduskogemust on viis
aastat, orienteerumises 25
aastat. Me pakume sportlikku
ja vabaaja veetmise võimalusi:
kanuumatkad, firmaüritused,
rogainid, koolitused, erinevad võistlused. Meil on omad
regulaarselt toimuvad üritused: XT Talverogain (keskus
sel aastal Saku Suurhall), XT
Kevadrogain, EXTAR 48h, XT
Suverogain, XT Run&WalkEST
maraton, XT Bingo, Matkaspordi Open 6h rogain jne.
Eelmisel suvel korraldasime
ka rogaini Euroopa meistrivõistlused Põlvamaal.
Edith Madalik ärgitas meid
koos temaga pakkuma ka
sauelastele mingit teistsugust

sportlikku tegevust. Me väga
loodame, et Saue inimesed
tulevad meie mõtetega kaasa.
Meile väga meeldis mõte
ühest arengukavast: „Kultuur
ei ole asi iseeneses (ka spordikultuur), seda kujundavad
inimesed, ideed ja institutsioonid vastastikuses koosmõjus.“ Seega tule, osale ja jäta
oma jälg Saue kultuurilukku!
Minult küsiti: „Kas Saue inimestele on selliseid asju vaja?
Kas Saue inimesed vajavad
sellist üritust?!“ Kust mina
tean! Kuid me väga loodame,
et inimesed oma osavõtuga
annavad sellest teada.“
Info ja registreerimine: www.
xtsport.ee. XTsport kodulehel
on võimalik end registreerida
ka vabatahtlikuks. Lisaks on
XTspordil ka oma facebooki
lehekülg: www.facebook.com/
XTsport.

Mis on rogain ja milliseid
emotsioone see pakub?

Timmo (sportlane): „Rogain on
võistkondlik orienteerumisspordiala. Eestis harrastab rogaini
üle 1000 inimese: noortest
eakateni ja saavutussportlastest metsas matkajateni. Rogainivõistluse eesmärk on koguda
maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest võimalikult
suur punktisumma. Võistkond
ise otsustab, milliseid punkte,
mis järjekorras ja kui palju nad
jõuavad kontrollaja jooksul
külastada. Ma naudin, mida
füüsiline liikumine annab.
Rogain pakub motiveeritud
võimalust avastada enda jaoks
kohti, kuhu mitte kunagi muidu
ei satuks.“
Ingrid (tavaline tööinimene):
„Mulle meeldib, et me saame
matkata kogu võistkonnaga
koos. Rogainil on oluline saada
võimalikult suur punktisumma
(näiteks KP 23 annab kaks
väärtuspunkti; KP 54 viis väärtuspunkti). Tahan alati läbida
võimalikult väikese vahemaa,
kuid saada rohkem väärtuspunkte. Seega on mul vaja
enne liikuma hakkamist leida
võistkonna jaoks optimaalne liikumistee. See lisab põnevust.
Seiklusrogainil olen leidnud KP
ka puu otsast ja lahendanud
KP-des lisaülesandeid.“

Sten-Eric (lihtsalt aktivist):
„Tore on see, et stardijoonele
ei kogune liibuvates kostüümides hirmkalli varustusega
„tippsportlased“. Rogainil
osalevad tavalised inimesed,
nagu sina ja mina. Rogaini raja
pikkuse valib igaüks ise, vastavalt oma võimetele ja soovidele. Rogaini rada võib läbida
ka jalutades või matkates.“
Sofia (4-aastane, osalenud
kuue tunni seiklusrogainil):
„Mulle meeldis piknik. Emme
pusis sel ajal midagi ...“ Jutt
on lisaülesandes aset leidnud
sündmustest.
Marje (veteran, kellele meeldib

rogaini pikkus): „24 tunni
rogain - seda emotsiooni peab
ise tundma, mis pärast valdab.
Hetk finišijoont ületades, hetk
teada saades oma tulemust,
lõputud analüüsid, jõuetuse
hetked, pimeduse võlud, ärkav
hommik, tõusev päike, nälg ja
isutus, tiimitöö ja kaasvõistlejad, unne mattunud külad, haukuvad koerad, hõõrdunud jalad.
Võidurõõm enese üle ja seda
oma kaaslasega jagada. Hea
tulemuse korral on väsimuse
kogus palju väiksem. Kordumatus absoluutselt kõiges. Hea
eesmärk aastaseks treenimiseks
nii vaimselt kui füüsiliselt.“

SÕLTUB
DEST!
LUMEOLU
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Aino Johansoni maalide näitus Saue Päevakeskuses
Terje Menert
20. veebruaril avatakse Saue
Päevakeskuses Aino Johansoni
maalide näitus.
Kunstiinstituudi maalieriala lõpetanud Aino Johanson
(22.08.1928-06.10.2014)
oli laste huviharidusega seotud alates 1955. aastast,
mil ta asus tööle Tallinna
huvikeskusesse Kullo, tollase
nimega Tallinna Pioneeride
Palee.
Kolm aastat hiljem sai
temast dekoratsiooniringi
juhataja ja 1971. aastal
kunstilise kasvatuse osakonna
juhataja. Tema alluvuses
tegutsesid kõik huvikeskuse

kunstiringid, samuti muusikaja teatrikollektiivid.
1983. aastal asus Aino
Johanson vastloodud Kullo
Lastegalerii, tollase nimega
Laste Loomingu Maja, etteotsa ning oli seal aastaid
maja juhataja ja hiljem peaadministraatorina galerii hing
ja süda.
Tema juhtimisel kujunes
Kullo Lastegaleriist laste loomingu- ja näitusekeskus ning
arvestatav esinemispaik.
Aino Johansoni juhendamisel-kureerimisel on veerandsajandi jooksul korraldatud üle-eestilisi ja rahvusvahelisi laste kunstikonkursse
ja näitusi ning olnud vaadata

üle 650 ekspositsiooni.
Aastatel 1983-1996 oli
Aino Johanson Kullo Lastegaleriis tegutsenud Poisteklubi
looja ja juhendaja. Selle klubi
töös osales palju Eesti praeguseid kultuuri- ja ühiskonnategelasi: Ken Saan, Mait Vaik,
Karl-Martin Sinijärv, Neeme
Raud, Tamur Tohver, Madis
Milling jpt. Sellel perioodil
on valminud ka suurem osa
Saue näitusel eksponeeritud
maalidest.
Kauaaegse armastusega
tehtud töö eest pälvis Aino
Johanson Kullo teenetemedali
ning Tallinna linnavalitsuselt
Raemedali, samuti Kultuurkapitali elutöötoetuse.

Kunstnik modellide keskel 2008. aastal. Foto Külli Leppik

Päev täis valikuid
Liivi Lents
Saue Päevakeskuse juhataja
Elus juhtub ikka nii, et kõik
asjad kuhjuvad ühele päevale
ja ühele ajale. Nii juhtus ka
päevakeskuses veebruari esimesel teisipäeval.
Juhtus nii, et valikusse jäid
meie linnapea ja ajaloolane
David Vseviov. Henn Põlluaas
kohtus Saue linna invaühingu
kutsel linnakodanikega päevakeskuses, ajaloolane David
Vseviov aga Tallinna teletornis.
Sel korral edestas linnapea huviliste arvuga David
Vseviovi. Kui linnapeaga kohtumisel läksid käiku kõik päevakeskuse toolid, siis teletorni
sõitjad oli pea poole vähem.
David Vseviov rääkis tööst
„Müstilise Venemaaga“ ja
pisut ka tööst Eesti Kunstiakadeemias. Küsimusele, kuidas

ruumid asutusele ülitähtsad.
Kui neid ei ole, vajub organisatsioon koost laiali.
Siinkohal saigi kohe paralleele tõmmata päevakeskusega,
kus ka ringid tegutsevad nii
noortekeskuse kui päevakeskuse ruumides. Noortekeskuse
ruumid on küll väga head ja
ringi liikmed on pakutud võimaluse eest tänulikud, kuid
päevakeskuse kui terviku seisukohast annab see vägagi tunda,
et paljude inimestega puudub
pidev isiklik kontakt.
Müstilise Venemaaga seoses tõmbas David Vseviov
paralleele ka Eestiga. Tema
sõnul suurt erinevust Eesti ja
Venemaa vahel ei ole. Inimsuhted, võim ja võimuiha on
mõlemal pool kõige tähtsamad ja määravamad jõud. Erinevus on ainult mastaapides,
Eesti ja Vene suurused ei ole

võrreldavad.
Päevakeskuse rahval sattus
samale päevale ka kontserdi
külastus. Seekord külastasime
lõunamuusika raames Mustonen Festi ühte kontserti.
Tegemist oli Viini muusikaga,
keelpillide ja klaveriga.
Muusika oli ilus. Need,
kes sellest osa said, muutsid vähemalt mõneks ajaks
oma helge olekuga maailma
paremaks.
Neile, kes kohtumistel ja
kontserdil käia ei saanud, soovitame vaadata päevakeskuse
kodulehte: sauepaevakeskus.
ee. Seal on väljas pildid meie
viimastest ettevõtmistest.
Päevakeskuse kodulehte
soovitame vaadata kõigil. Sealt
leiate kogu teabe meie tegemiste
kohta. Ka teave sotsiaalteenuste
ja nende saadavuse kohta on
kodulehel kirjas.

◊ 12. märtsil kell 12.00 Saue
abilinnapea Tõnu Urva näitab pilte ja räägib muljeid
Austraaliast.
◊ 15. märtsil sõidame Tartu
Sadamateatrisse lüürilist
armastuslugu „Armastan!
Armastan! Armastan!“ vaatama. Etendus algab kell
16.00 ja lõpeb 18.30.
Sauele jõuame kell 22.00.
Enne etendust jääb tunnike
omal käel ringivaatamiseks.
Buss väljub kell 12.00 Saue
kaubakeskuse juurest. Hind
30 eurot osaleja kohta. Huvilistel palume eelnevalt registreeruda päevakeskuses.

◊ 21. veebruar Põltsamaa veinikelder ja Värska veekeskus.
Saunad ja basseinid on avatud kuni kella 22.00.
◊ 22. veebruar Saatse kirik
ja muuseum (sõidame läbi
Venemaa), Obinitsa kiigeplats ja Seto vastlad, pakutakse pliine ja midagi „teravat“, saame lasta vastlaliugu
ja nautida kontserti.
◊ Õhtusöök ja hommikusöök
on hinna sees.
◊ Hind on 95 eurot inimese
kohta! Giid Katrin Stalde.
Maksta saab kuni 16. veebruarini, kohad bussis on
maksmise järjekorras.

Jaani kirikus.
◊ Käime Sortavalas ja selle
ümbruses, Ruskeala marmorikaevanduses, soovijad
võivad käia ka Valamo saare
kloostris. Meie kollektiivid
esinevad Kinnermäel vabaõhu
muuseumis. Tutvume ühtlasi
ka Karjala kultuuriga.
◊ Tagasi sõidame ümber Laadoga (Pelgalt Petrozavodskist Peterburgi on 8 tundi).

Tähelepanu reisihuvilised!

28.-31. mai „Kultuurireis
Karjalasse“

Ajaloolane David Vseviov rääkis tööst „Müstilise Venemaaga“ ja pisut ka
tööst Eesti Kunstiakadeemias. Foto: Tiina Univer

ta on rahul kunstiakadeemia
rektori valimise tulemustega,
oli vastus mõtlemapanev. Vseviovi seisukoht oli, et tema
tööd rektori valik ei muuda.

Loenguid peab ta ikka samamoodi. Küll aga pidas ta uue
rektori kõige olulisemaks tööks
akadeemiale ruumide leidmist.
Vseviovi arvates on ühtsed

Veebruaris ja märtsis Saue Päevakeskuses
Tähelepanu!
◊ Näitemänguring neljapäeviti
kell 17.00 ootab uusi huvilisi.
◊ Saksa keele klubi kolmapäeviti kell 9.30 ootab
samuti uusi huvilisi.

Sündmused
◊ 17. veebruaril. kell 11.00
Saue Noortekeskuses
eakate sünnipäeva pidu
neile, kel sünnipäev jaanuaris, veebruaris või märtsis ja aastaid 65 või enam.
Registreeruda palume päevakeskuses.
◊ 19. veebruaril kell 15.00
esinevad Senjoriitad Villa
Benitas.
◊ 20. veebruaril kell 11.00
Aino Johansoni maalide
näituse avamine.
◊ 22. veebruaril kell 11.00

ooperi „Traviata“ vaatamine
kinolinalt Eesti Muusikaakadeemias. Sõidame Sauelt kell
10.05 väljuva rongiga.
◊ 10. märtsil kell 11.00
esinevad päevakeskuse
kollektiivid Keila Sotsiaalkeskuses.
◊ 11. märtsil kell 18.00
„Naised kunstis“ Kadrioru
muuseumis. Ülevaate naiskunstnikest, naiste rõivamoest ja ehetest, kommetest ja peremudelistest läbi
kolme sajandi teeb Kadrioru
kunstimuuseumis eksponeeritud kunstiteoste põhjal
kunstiajaloolane Tiina-Mall
Kreem. Hind pensionärile 3
eurot. Sõidame kell 16.05
raudteejaamast väljuva 191
bussiga. Palume eelnevalt
registreeruda päevakeskuses.

21. ja 22. veebruar „Maaselitsa
(vastlad) Setomaal koos Värska
tervisekeskuse külastusega“

◊ Sõidame läbi Peterburi. Esimene esinemine Peterburi

Seltsingud
◊ 20. veebruaril kell 18.30
lauluklubi koosviibimine.
◊ 27. veebruaril kell 16.00
seltsing Tammetõru koosviibimine.
◊ 3. märtsil kell 10.00 Saue
Linna Invaühingu koosolek.
◊ 3. märtsil kell 10.30 reumaalane loeng.

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.
Haagiste rent Sauel. Hinnad
mõistlikud, haagised korralikud. Info a-treiler.ee, tel
5640109.
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Lõikemööbel, liuguksed ja
garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 5029075.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.

Soovin osta ühte või kahte
garaažiboksi Sauel, soovitavalt
Kuuseheki tänaval, aga oodatud on ka muud pakkumised.
Aare, 56495627.

Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.

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

Valmistan vastavalt Teie soovile
tordi, koogi, kringli ja palju muud.
Tutvuda saab minu töödega FBlehel Gaili Küpsetised. Lisainfo
telefon 56979122, Gaili.

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

Nõustan juriidilistes küsimustes. Koostan lepinguid ja muid
juriidilisi dokumente. Infot
saab e-posti aadressil saueoigusabi@gmail.com.

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

Saue Sõna 13. veebruar 2015
Pakun tööd
Otsime autojuhti hüdrotõstukiga konteineriveo autole.
Nõutav C-kategooria juhiluba. Asume Sauel. Info tel
5640109.
Otsime inimest, kes oskaks ja
tahaks tegeleda vanade autode
taastamisega. Tingimused kokkuleppel, vanuse piire pole.
Info 5640109.

2-3 korda kuus. Tegemist on
eramajaga, mis asub Laagris.
Lisainfo 5049623.
Asjalik, peagi pooleteiseaastaseks saav tüdrukutirts otsib
igapäevast seltsilist. Soovime, et hoidja käiks meie
oma kodus. Kontakttelefon
56496882.

OÜ RIAB Transport Saku vallas
Harjumaal pakub KOHE tööd
kogemustega ekskavaatori- ja
buldooserijuhile! KIIRE! Täpsem info GSM 53448851 või
sten@riabtransport.ee.

Avaldame sügavat kaastunnet
Tõnu ja Velly Vallsalule
kalli ema ja ämma
surma puhul
Saue Simmajate segarühm

Otsime koduabilist, kes aitaks
maja üldpuhastustöödega

Leiname head naabrimeest
JAAN NIINE
ning avaldame sügavat
kaastunnet
abikaasale ja lastele
Naabrid Kesa tänavalt

HUMANA

Oled osav käsitöös ning otsid
võimalusi lisaraha teenimiseks?
Pakun tööd inimestele, kes oskavad
kududa käsitsi või masinaga.
Lisainfo telefonil 56486908 ning
meiliaadressil
reet.laane@gmail.com

Jumalateenistused
veebruaris Saue
kirikus

Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks, teenige
siis üksteist armastuses!
Gal 5:13

Pühapäev, 15. veebruar kell
13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Pühapäev, 22. veebruar
kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.

*garaaziuksed
*aiaväravad
*automaatika
OTSE TOOTJA LAOST
Tule 17, Sauel (Pauligi vastas)
tel. 6 596 912, info@hansadoor.ee

puldid*
aiapostid*
paigaldus*

Teisipäev, 24. veebruar
kell 14.30 Eesti Vabariigi
aastapäev
Pärgade asetamine mälestuskivi juures, millele järgneb jumalateenistus Saue
kirikus. Teenistust juhatab
Vahur Utno. Muusikaga
teenib Keila segakoor Noodimurdjad.

HANSADOOR

Palve ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.00.

13. veebruar 2015 Saue Sõna
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Saue Sõna 13. veebruar 2015
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13. - 15.
veebruar

-34%

Maks ja Moorits
Kodune hakkliha 500g

1,89 €

(3,78 €/kg)
tavahind 3,20 €/kg

-41%

2,29 €/kg

tavahind 3,30 €/kg

1,19 €

2,30 €

(6,75 €/kg)
tavahind 3,50 €/kg

Hernesupi põhi singiga

Härmavili singipitsa
340g

Rakvere
suitsusingike 350g

(3,50 €/kg)
tavahind 1,69 €/kg

-30%

Grite Hey Kids
paberrätik
120lehte

-30%

Soolaoad

-32%

0,85 €

tavahind 1,49 €

-43%
Pakkumine kehtib 13. - 15. veebruar või kuni kaupa jätkub!

1,90 €/kg

tavahind 2,80 €/kg

Küpsis LUX
tume ja hele

8,90 €/kg

tavahind 12,90 €/kg

-31%

Lisainfo: www.keilaty.ee, tel: 6580800

