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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Läti kultuuri päev - enneolematult lahe!
Saue Sõna
märtsil oli
Saue linnal
külas enam
kui 60 lauljat
ja tantsijat Lätist Inčukalnsi
sõprusvallast, kes tõid meieni
killukese Läti kultuuri: koorilaule, rahvatantse, tarbekunsti
ja maale, käsitööd ja rahvuslikke toite.
Koos sõprusvalla segakooriga Mežābele ja rahvatantsurühmaga Virši astusid üles meie
rahvatantsijad Saue Kägarast

14.
Läti kultuuri päeva Sauel avasid meie linnapea Henn Põlluaas ja Inčukalnsi volikogu esimees Aivars Nalivaiko, kes sõlmisid kokku Eesti ja
Läti rahvusvärvides lindi

Koorid on ühislauluks valmis. Fotod: Sirje Piirsoo

ja Vokirattast Elena Kalbuse
juhendamisel, Saue Segakoor
dirigent Elviira Alamaaga ning
Saue Kapell, mida juhendab
Reet Jürgens.
Kooli saalis ja linna raamatukogus oli avatud Inčukalnsi
kunstnike tööde näitus: kootud
mustrilised sokid ja käpikud,
rahvuslikud ehted, maalid ja
fotod Läti kaunist loodusest.
Päev algas laulu ja tantsu
töötubadega. Järgnes ebatraditsiooniline avamine, kus ei
lõigatud läbi mitte ühtegi linti.
Seejärel oli käes käsitöölaada

ja rahvustoidu maitsmise kord.
Kahetunnine kontsert, kus
astusid üles Inčukalnsi ja Saue
rahvatantsijad ning koorilauljad ja Saue Kapell, oli vapustavalt fantastiline. Selle lõpetas Läti rahvaviis „Put, vejni“
/ „Puhu, tuul“. Laulsid kõik:
koorid, tantsijad ja linnarahvas
– seistes auavaldusena püsti.
Pidu jätkus Saue Noortekeskuses tantsuõhtu-diskoga,
millesse pikitud rahvuslikke
mänge. 2016. aastal korraldab
Saue linn Eesti kultuuri päeva
Inčukalnsis.

Käsitöölaadal sai imetleda ja osta ütlemata ilusaid esemeid

Saue Sõna NR 6 (436)
27. märts 2015
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175,
leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk:
AS Printall
Kojukanne:
AS Ekspress Post
Kase- ja vahtramahl, küpsetised ja suitsukana, kartuli-oa pallid, kuivatatud
aiasaadused ja kohalik õlu – pidi valvel olema, et keelt alla ei viiks

Esineb rahvatantsurühm Virši

Järgmine number ilmub
10. aprillil
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Õnne vanematele, kosumist pisikestele!

Elora Teetamm, Jako-Jesper Tamsalu, Nete Maivel ja Aron Vabamäe emmede-isside ning
vaid pisut suuremate vendadega. Linnapea Henn Põlluaas seisab paremal servas

Milana Honchar, Maiken Orgla, Marie-Mette Valmas ja Roosi Lotta Kustov emmede-isside
ning vanema õe ja vennaga. Linnapea Henn Põlluaas seisab taga keskel. Fotod: Sirje Piirsoo

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 11.
märtsi istungi päevakorras
oli 19 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa AS-ile
Eesti Sauko ajutise PVC
viilhalli püstitamiseks tähtajaga viis aastat ning tootmishoone laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks Sooja
tn 6.

◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku abihoone püstitamiseks Töö puiestee 8.
◊ Eraldas noorte sporditegevuse toetust Saue linna
noorte treeningkulude
katteks perioodil 1. jaanuar-31. august 2015
järgmiselt: karateklubile
Kimura Shukokai 1040
eurot (13 noort); Saue
Jalgpalliklubile 3840 eurot
(48 noort); Saue Spordiklubile 1200 eurot (15 noort);
Saue Taekwondoklubile

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

1760 eurot (22 noort);
Saue Tenniseklubile 2240
eurot (28 noort).
Eraldas Saue Spordiklubile
mittetulunduslikuks tegevuseks toetust 1000 eurot.
Nõustus Saue Huvikeskuse
kunstilaagri korraldamisega
8.-10. juuni Kloogaranna
Noortelaagris ja kinnitas
kunstilaagri osalustasuks
50 eurot osaleja kohta.
Andis Saue Päevakeskusele
kasutamiseks üle Saue Linnavalitsuse arvel oleva Sony
19 SDM-H93 LCD monitori.
Nõustuda seiklusspordiklubi X-Teami korraldatava
spordivõistluse „XT seiklusrogain Madaliku Cup“
läbiviimisega 28. märtsil
kell 10.00-18.00 Saue
linna tänavatel ja kergliiklusteedel.
Tunnistas kehtetuks lihthanke „Saue lasteaed Midrimaa B-korpuse koridori
remont“.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa summas
130 eurot ühele perele.
Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
kahele lapsele.
Määras Saue Gümnaasiumi
õpilasele erandkorras sõidusoodustuse.
Pikendas ühe isikuga Saue
linnale kuuluva sotsiaaleluruumi üürilepingut.
Kinnitas Saue Päevakeskuse 16. aprilli Keila-Joa
loodusreisi osalustasuks

18 eurot osaleja kohta ning
27.-31. mai Karjala kultuurireisi osalustasuks 320
eurot osaleja kohta.
◊ Lubas linnapea Henn Põlluaasa puhkusele 19.-22.
märts ja abilinnapea Jüri
Tümanoka 30.-31. märts.

Saue Linnavalitsuse 24.
märtsi istungi päevakorras
oli 16 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas kasutusloa Maastiku tn 7 üksikelamu
rekonstrueerimistöödele.
◊ Kinnitas Tule tn 49 ja
51 Olerexi tankla osalise
laiendamise ja täiendava
sissesõidu projekteerimistingimused.
◊ Määras Sarapiku tänav T2
maa-ala teenindusmaa suuruseks 5281 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks transpordimaa.
◊ Maksis koduse mudilase
toetust märtsis kokku summas 3120 eurot 48 perele.
◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
◊ Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust lastega
peredele ning ühekordset sissetulekust sõltuvat
tervisetoetust eakatele,
puuetega inimestele ja
töötutele kogusummas
979 eurot.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa summas
65 eurot ühele perele.
◊ Kinnitas hankel „Suvelil-

lede istutuse ja peenarde
hooldustööd“ edukaks
Keskkonnahoolduse OÜ
pakkumuse.
◊ Kinnitas Kuuseheki 5a
hoone üürile andmise
kirjaliku enampakkumise
tingimused ja määras
enampakkumise läbiviimiskomisjoni.
◊ Suunas volikokku kehtestamiseks Saue Linnavolikogu määruse „Saue linna
kaevetööde eeskiri“ ning
otsuse „Loa andmine Saue
Linnavarahalduse lihthanke
„Saue lasteaed Midrimaa
B-korpuse koridori remont”
(viitenumber 161119)
hankelepingu sõlmimiseks“
eelnõu.
◊ Kinnitas lihthanke „Saue
linna Töö puiestee ja raudtee vahelise kuivenduskraavi ning kanalisatsiooni
avarii ülevoolu väljaehitamine 2015“ edukaks MSM
OÜ pakkumuse.

Vigade
parandus
Saue Sõna
27. veebruari lehenumbris oli Saue Päevakeskuse
osutatavate teenuste hindadesse, mis kehtivad 1. märtsist 2015, sattunud viga.
Õige on: Saue li nna
sisene sõit esimesele objektile 2 eurot, iga lisanduv
objekt (nt kauplus) 1 euro.
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Laste esimesed virmalised ja päikesevarjutus
muutsid kevadlaagri eriti eriliseks
Kristi Kruus
Noortekeskuse juhataja
Saue, Keila ja Klooga Noortekeskuse ühine kevadlaager
toimus 16.-21. märtsil RMK
Simisalu Loodusmajas Järvamaal, selles osales ühtekokku
23 erineva piirkonna last.
RMK Simisalu Loodusmaja
on vastselt renoveeritud vahva
vana maja, mis aitas oma asukoha ja võimalustega laagri
väga põnevaks ning mitmekülgseks sisustada. Nii näiteks
saime kasutada loodusmaja
esitlustehnikat ja korraldada
tõsiseltvõetavaid ﬁlmiõhtuid.
Kaks päeva veetsime ümberkaudsetes rabades mööda
laudteid matkates, rabajärvi
imetledes, loodust fotojahtides
ja erinevaid taimi tundma õppides. Tänu sellele teame nüüd,
et parim taim, mida hiirte peletamiseks keldrisse poetada, on
just nimelt sookail.
Ühtlasi teame ka, et Kodru
raba turbakiht on kaheksa
meetri paksune, kuid maailma
kõige paksem turbakiht on
koguni 200 meetri paksune ja

Kevadlaagri fotovõistluse esikoha pilt. Foto: Sandra Sander

Ühtlasi teame ka, et Kodru raba turbakiht on kaheksa meetri paksune.
Foto: Jaan Joosep Raud

Laagri toimumist toetas
projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine
läbi noortekeskuste“, mis on
rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste
programmi „Riskilapsed
ja –noored“ taotlusvoorust
„Noorte-ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata
riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad
üheskoos ellu Haridus- ja
Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.
see asub kusagil Aafrika rabas!
Me teame, et Eestis kasvab
nelja liiki kaski, kuid ainult
üks männiliik ja et pöialpoiss
kaalub ainult viis grammi!
Kõiki neid teadmisi vahendas meile RMK loodusgiid Eda
Vespere. Matka lõpetasime
Vargamäe talu kiigeplatsil, kus
lapsed lasid lõunaleival hea
maitsta ja kiikusid hoogsalt
suurel külakiigel.
Lisaks sellele, et me matkarajal seigeldes loodusfotosid

tegime, sai iga laps meisterdada
oma parimatele fotodele raamid
ümber ja kõik kunstiteosed osalesid võistlusel, millest noored
ise valisid välja oma lemmikud.
Laagris jäi aega veel diskotada, küpsisetorte meisterdada, vaatetornist langevarje
alla lasta ja mööda vaatetorni
külge köitega üles ronida, grafﬁti-kunsti katsetada ja öösel
tõrvikutega kevadet tervitada.
Lõpus oli väike teadmiste
kontroll kõige selle kohta, mida
olime laagri jooksul õppinud.
Laagri muutis eriliseks, et
sellesse mahtusid laste elu
esimesed virmalised ja päikesevarjutus.
Tore oli, et erinevate piirkondade lapsed, kellest mõned
rääkisid ainult vene keelt, said
omavahel kiiresti tuttavaks ja
suutsid - väikeste erisustega
muidugi! - terve laagri sõbralikult üle elada.
Noori juhendasid Üllar Põld,
Monika Liiv ja Kristi Kruus Saue
Noortekeskusest, Urve Luht
Klooga Kultuuri- ja Noortekeskusest ning Eva Tiitus-Kajak
Keila Noortekeskusest.

Seiklused Kurrunurruvutimaal jätkuvad
Mängukool
Mängukool korraldab 2015.
aasta suvel koostöös MTÜ-ga
Saue Autoklubi lastelaagrisuvekooli Saue vallas Jõgisoo
seltsimajas ja sealsel suurel
looduskaunil territooriumil.
Mängukooli päevalaager on
sobilik lapse esmakordseks
laagrikogemuseks ja valmistab neid ette juba pikemateks,
ööbimisega lastelaagriteks.
Laagri väljasõidud toimuvad
Saue linna toetusel.
Matkal tuleb ette nii mõndagi. Fotod: Mängukool

Laager on 5-päevane
Kaks väljaõppe saanud kasvatajat ootavad lapsi iga
päev laagrisse kell 9.00-ks,
programm kestab kella 17.00ni. Kell 17.00-18.00 tulevad

lapsevanemad lastele järgi.
Igal päeval on oma teema
ja õpieesmärgid, mida lapsed
läbi mängu ja isetegemise
omandavad. Nad viibivad või-

malikult palju värskes õhus,
matkavad ja tegelevad õuesõppega.
Programm on igas vahetuses
sama, vanema vanuserühma

tegevused on aga raskemad
ja õppematk pikem. Laste arv
vahetuses on 20, nendega
tegelevad kaks väljaõppinud
kasvatajat.
Matkade pikkus on kuni 4,5
km päevas, vahepeal on puhkepausid.
Toitlustamine on Jõgisoo
seltsimajas, kuhu toob kohalik
toitlustusettevõte sooja lõunasöögi koos magustoiduga.
Jõgisoo seltsimaja õuealal
on palju sportimisvõimalusi, lisaks
õuemängudele
on kasutada
ka korvpalli- ja
jalgpalliplats.
Laagrivahetuse maksu-

PROGRAMM
◊ Esmaspäev: Pipi saab kirja. Päeva uued teadmised: pudelipost, mered, ookeanid, saared
◊ Teisipäev: Pipi läheb laevale. Päeva uued teadmised: merega seotud elukutsed, tööd ja tegemised, kalad ja mereloomad
◊ Kolmapäev: Pipi jõuab Kurrunurruvutisaarele. Päeva uued teadmised: ellujäämine looduses, selle rõõmud ja raskused,
meie looma- ja taimeriik
◊ Neljapäev: Pipi kohtub mereröövlite ja haiga. Päeva uued teadmised: mereröövlid läbi aegade, nende tegevused ja
elustiil, röövkalad
◊ Reede: Pipi lahkub Kurrunurruvutisaarelt. Päeva uued teadmised: kuidas hoida sõprust, kingitused kodustele, reisimälestused
Lisainfo: www.mangukool.ee/opituba

VAHETUSED
5-7-aastased lapsed
◊ 6.-10. juuli
◊ 3.-7. august

8-11-aastased lapsed
◊ 20.-24. juuli

mus on 80 eurot. Pere teisele
lapsele kehtib 10% soodustus.
Laagris võib osaleda ka päeva
kaupa, 20 eurot päev.

Haridus
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Emakeelehommikud lasteaias: luuletused,
kõnekäänud, muistendid ja muinasjutud
Andra Salutee
Lasteaia õppealajuhataja
Lapsesuu: „Emakeel on sellepärast emakeel, et isal on juba
isamaa ja ema õpetab meid
rääkima, siis tulebki lapsele
emakeel”.
12. ja 13. märtsil toimusid
Midrimaal lastele emakeelepäeva
puhul emakeelehommikud .
4-aastaste rühmadel käisid
külas kevadekuulutajad Liblikas ja Mesimumm õpetajate
Glooria Kallase ja Ene Männamets-Tõlli esituses.
Kõik rühmad olid selgeks
õppinud ühe luuletuse ja esitasid selle teistele. Koos luuletusi lugedes imetlesid lapsed
emakeele ilusat kõla ning leidsid, et luuletused võivad olla
ilusad, tõsised ja naljakad.
Õpetaja Mari Paesüld ja
Elleriin Lepiste arutlesid koos
6-aastastega, kuidas erinevate
maade lastel on erinev emakeel
ja kuidas Eestimaal saab lastel

4-aastaste rühmadel käisid külas kevadekuulutajad Liblikas ja Mesimumm, koos luuletusi lugedes imetlesid lapsed emakeele ilusat kõla. Foto: Andra Salutee

olla erinev emakeel. Leiti, et
emakeeles mõeldakse kõige
ilusamaid mõtteid ja lauldakse
kõige ilusamad laulud.
Lapsed tutvustasid väikeste
lavastuste kaudu teistele vah-

vaid kõnekäände. Nii sai selgeks, kuidas vedada ninapidi,
millal on vesi ahjus, kuidas
jänes põue saab, millised on
triibulised püksid ja mida tähendab kärbeste pähe ajamine.

5-aastased tegelesid õpetaja Aili Auni juhtimisel muistendite, laulude ja muinasjuttudega. Nii said lapsed teada,
kuidas jänes lõhkise moka sai.
Esitamisele tulid muinasjutt

„Hunt ja hani“, tuntud rahvalaul „Kus sa käisid, sokukene?“, mõistujutt „Mees,
sokk, hunt ja kapsapea“ ning
kõigile tuntud Ellen Niidu luuletus „Rongisõit“.

Kõige paremad mõistatajad
2. klassis

Kõnekäände tundsid 3.
klassist kõige paremini

Arabella Reisberg, Carl Ciaran
Eesoja, Mati Vettner ja Ott
Kaarel Kümnik.

Liise Lotte Elmi, Tuule Mari
Kuningas, Rosanna Elisa
Rikka, Aleks Andrejev ja
Emma Laul.

Eesti keele kaunis kõla
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi
klassiõpetaja
Emakeelepäeva auks oli Saue
Gümnaasiumi algklassides 2.-6.
märtsini traditsiooniline eesti
keele nädal. Toimetamist oli
palju: kõik klassid kirjutasid etteütlust, 1., 2., ja 4. klassid võistlesid eesti keele ainevõistlusel.
Selgusid, kes kirjutavad kauni
käekirjaga. 2. klassidel oli vahva
mõistatuste mõistatamise võistlus ja 3. klassid võtsid mõõtu
kõnekäändude tundmises.
Parimad mõistatajad ja
kõnekäändude tundjad osalesid omakorda Kiilis Harjumaa
mõistatuste ja kõnekäändude
päeval ning seal läks väikestel
mõistatajatel Ott-Kaarel Kümnikul ja Carl Ciaran Eesojal
kohe nii hästi, et saavutati
esikoht! Nii tulid kooli ka rän-

Eesti keele ainevõistluse tublimad olid

Väikesed mõistatajad Ott-Kaarel Kümnik ja Carl Ciaran Eesoja tulid Kiilis
Harjumaa mõistatuste ja kõnekäändude päeval esikohale. Foto: Anu Lauri

dauhinnaks olevad uhked rahvariietes nukud, mis jäävad
meie juurde järgmise aasta
mõistatustepäevani.
Reedel, 13. märtsil, said
kõige-kõige tublimad eesti
keele oskajad aktusel ka tunnustatud.
Oli tegus ja arendav nädal,

mis loodetavasti tuletas lastele
meelde, et kõik algab ikkagi
oma emakeelest: lugemist,
kirjutamist, teksti mõistmise
ja eneseväljendamise oskust
on vaja ka teistes õppeainetes
ning loomulikult ka elus hakkamasaamiseks. Uute ainenädalateni uuel õppeaastal!

Eesti keele nädala üsna keerulise etteütluse kirjutasid veatult
Mihkel Rehepapp, Kätriin
Kondel, Beatrice Keldrema,
Keiti Lisann Engman, Oliver
Martin, Marta Ründva, Joonas
Beilmann, Helin Mari Must,
Kerli Kõdar, Kertu Madelene
Ladva, Heleri Marion Rüütli,
Senna Soome, Saskia Smitt,
Marten Võrklaev, Luisa Loore
Parbo, Tessa Iljas, Aleksander
Ader, Simon Tihvan, Crislyn

Laks, Kertu Käosaar, Brigitta
Ploom, Mattias Reisman,
Hugo Pepe Uustalu, Merit
Telliskivi, Arabella Reisberg,
Mirtel Kõluvere, Laura Liisa
Sillar, Carl Ciaran Eesoja,
Kenneth Leonard, Ott-Kaarel
Kümnik, Nataly Karu, Erik
Võrklaev, Anita Pihl, Luise Lota
Niitenberg, Maria Minkovski,
Eva Mai Rae, Aleks Andrejev,

Kaisa-Maria Oll, Elis Rosenberg,
Martin Rõigas, Rosanna Elisa
Rikka, Maik Arro, Kaisa Lotta
Käärik, Marii Anett Soots, Andra
Ojapõld, Norton Reintam, EvaMaria Oberg, Liisa Paadik,
Grete Soon, Birgita Sälik, Gregor
Prints, Stella Maris Liiva, Mona
Michal, Helena Raivo, Eva-Lotta
Ernits, Eliise Kiisler ja Anu-Li
Aruvald.

1. klassist Harriet Grünberg,
Elis- Kelly Hell, Mihkel Rehepapp, Keiti Lisann Engman ja
Helery Vatsk.
2. klassist Gloria Põllu, Tessa
Iljas, Aleksander Ader, Hugo

Pepe Uustalu, Kenneth Leonard ja Mirtel Kõluvere.
4. klassist Grete Soon, Karoliina Kollom, Norton Reintam
ja Eva-Lotta Ernits

Väga kauni käekirja eest said tunnustatud
Susanna-Marie Veskimägi,
Marta Jaska, Kaspar Schüts,
Serili Vähejaus, Säde Ivanson,
Devin Sagadi, Kathariina
Katrel Kaseväli, Villem Vahtras,
Jete Mägi, Hans Kaiv, Oliver
Martin, Kadriann Ruul, Lisette
Sorokin, Ranon Teetamm,
Mathias Johann Vilokas, Otto
Mattias Rootalu, Saskia Smitt,
Leela Mia Auväärt, Kristin
Emili Kõrge, Herzi Lootsar,
Liis-Marleen Linn, Gloria Põllu,
Tessa Iljas, Brigitta Ploom,
Kertu Käosaar, Hanna-Liisa
Stroo, Mattias Reisman, Laura
Toomsalu, Arabella Reisberg,
Mirtel Kõluvere, Laura Liisa
Sillar, Liisa-Lotte Vesk, Annamai
Arro, Kirke Kuusk, Nataly

Karu, Edeli Hain, Lisette Oja,
Kren Leppik, Timo Kaarus,
Liise Lotte Elmi, Rasmus
Kuuse, Kristjan Kala, Viivian
Suigusaar, Annika Sarna, Eliise
Bachmann, Marili Pender,Kert
Kaspar Kirss, Rosanna Elisa
Rikka, Grete Martin, Grete
Pilden, Roco Marten Reiner,
Annabel Lisandra Küngas, Elis
Rosenberg, Victoria Mets, KaisaMaria Oll, Grete Soon, Eliisbeth
Lokk, Carmel Tambrikas,
Maria-Brett Tammist, Hannabel
Kumpan, Birgita Sälik, Mia
Johanna Paas, Ethe-Liisa Parts,
Mona Michal, Helena Raivo,
Sandra Sillaots, Veikko Englas,
Lisete Roasto, Cassandrah
Eesmaa, Margot Lehtsalu.

27. märts 2015 Saue Sõna

Religioon

5

Saue Kristlik Vabakogudus pühitses
25. aastapäeva
Erki Kuld
Saue Kristliku Vabakoguduse
vanempastor
Käes oli 15. märts ja igal pool
oli tunda kevade hõngu. Juba
hommikul tassi kohvi juues
märkasime, et ilm on soe ja
päikesepaisteline. Kohal olid
esimesed rändlinnud, kes kuulutavad peatset kevade algust.
Aeda vaadates märkasime, et
muru on võtmas rohekat tooni
ja pungad puudel hakkavad paisuma. Kõik rääkis sellest, et talv
on kadumas ja uus elu algamas.
Kell hakkas jõudma keskpäeva ja korraga helisesid
Saue kiriku kellad, mis kõlasid sellel hommikul kuidagi
eriliselt. Kuulutasid rõõmsalt
jumalateenistuse algust.
Jõudes kiriku juurde, oli
üllatus suur, sest parklas oli
raske leida kohta autole - parkijate seas mõned väikebussid
ja kaks suurtki. Midagi erilist
oli toimumas ja oligi, sest Saue
Kristlik Vabakogudus pühitses
25. aastapäeva. Kohale oli tulnud külalisi kaugelt ja lähedalt
ikka selle sooviga, et tänada
jumalat ning anda aastapäevakogudusele edasi parimad
soovid ja tervitused.
Saal oli rahvast täis, 150
istekohast jäi väheks ja toodi
toole juurde.
Kell oli 13, kui vanempastor avas jumalateenistuse
sõnadega: „Alustame 25.
aastapäeva jumalateenistust
kolmainu Jumala Isa, Poja ja
Püha Vaimu nimel.“
Jumalateenistus algas piibli
lugemise ja alguspalvega, millega tänati ühiselt jumalat 25
aasta eest, mille jooksul on
kogetud jumala imet, lähedust

ja armastust.
Esimesena tervitas kogudust
Läti sõpruslinna Inčukalnsi
segakoor Mezabele, kes oli valmistanud ette terve missa kava,
kuid ajanappuse tõttu esitasid
nad ainult kaks laulu, mille
vahel pidas kõne Saue linnapea Henn Põlluaas, kes soovis
kogudusele ja kõigile kirikulistele õnnistusi aastapäeva puhul
ning tänas kogudust meeldiva
koostöö eest linnaga, soovides
jõudu jätkuvaks linna elanike
teenimiseks vaimulikul põllul.
Teiseks tõusis tervitama
Soome luterliku kiriku üliõpilaste koor. Tudengid on lõpetamas teoloogiaõpinguid ja olid
külas EELK-i peretöökeskuses.
Nende laulude vahel kuulsime
tervituse Soome misjonärilt,
EELK-i peretöö keskuse töötajalt Pia Ruotsalaiselt.
Kolmandaks astusid ette
Soome Forssa Vabakoguduse
külalised. Nende ansambel
esitas kaks tempokat ja ülestõstvat laulu kitarride saatel,
mille vahel tervitas Saue kogudust Forssa Vabakoguduse
pastor Pekka Murtolahti.
Seejärel esines EELK-i
oikumeeniline misjonikoor
Maarja Vardja juhatusel. Koor
oli valgeis riideis, meenutades
justkui inglite koori. Muusika
oli kvaliteetne ja meeliülendav.
Pärast nende esimest laulu
kuulsime tervituse EELK-i
peapiiskopilt Urmas Viilmalt.
Peapiiskop kõnetas kogudust
ja kirikulisi mõttega piiblist:
„Inimene ei ela üksipäini leivast,
vaid igast sõnast, mis lähtub
Jumala suust“. Juhtides tähelepanu sellele, et eesti inimene on
elu pühendanud igapäevase leiva
teenimisele, kuid väga tihti jääb

Läti sõpruslinna Inčukalnsi segakoor Mezabele tervitas Saue vabakogudust kahe lauluga, mälestuseks kinkis
vanempastor Erki Kuld koorile raamatu vabakoguduse ajaloost

ta vaimne osa nälga. Inimene
peaks igapäevast elu elama nii,
et tema vaimne ja füüsiline pool
oleksid kooskõlas.
Lühikese lõpujutluse pidas
EELK-i Lääne-Nigula koguduse
õpetaja Leevi Reinaru, kes on
tihedalt seotud Saue kogudusega
oma isa Karl Reinaru kaudu.
Saue koguduse algusaastatel oli
just Karl Reinaru tihe koguduse
külastaja Saue mõisas ja telgikoosolekutel. Nüüd on Karl Reinaru igavikus, kuid aastapäeval
olid teenimas tema poeg Leevi
ja pojapoeg Joel.
Artikli autor tuletab meelde
Oskar Lutsu „Kevadest“ köstri
sõnu Tootsile, et inimene
peab ka oma hinge eest hoolt
kandma. Need sõnad jäid
Tootsi südamesse. Hiljem tsiteeris ta neid koolivendadega
köstri juures peolauas. Meie
inimene aga kipub oma hingekese tihti nälga jätma või
toitma teda mingite aseainetega. Nii ei ole midagi imestada, kui normaalne muutub
ebanormaalseks, ja see, mis
on olnud taunitav, saab korraga popiks ja tunnustatuks.
Kuna Saue vabakogudus
on alates sünnist olnud oikumeeniline kogudus, oli sellest
johtuvalt ka teiste tervitajate
spekter lai. Esindatud oli katoliku kirik, õigeusu kirik, Eesti
luterlik kirik, metodisti kirik,
baptisti kirik ja vabakogudused.
Teenistuse lõpus tulid
kõigi konfessioonide esindajad, pastorid saali ette, võtsid
üksteisel kätest kinni ja lugesid üheskoos meieisa palve.

Sellega täitus apostellikust
usutunnistusest fraas, mida
kirikutes loetakse igal pühapäeval: „Mina usun üht püha
kristlikku kirikut.“ Õnnistussõnad ütles EELK-i peapiiskop
Urmas Viilma.
Teenistuse lõpus rääkis
Saue Kristliku Vabakoguduse
vanempastor lühidalt ka koguduse elust läbi 25 aasta.
Saue Kristlik Vabakogudus
kanti esmakordselt registrisse
22. novembril 1990. Koguduse
asutajaliikmeteks oli kakskümmend Saue linna kristlast erinevatest konfessioonidest:
metodistid, luterlased, baptistid, nelipühilased ja adventist.
Idee eestvedajad olid metodisti koguduse liikmed Ergo ja
Eva Reintam. Esimene jumalateenistus toimus enne ametlikku registreerimist 25. märtsil
1990 ja seda päeva loeb Saue
kogudus oma sünnipäevaks.
Algul töötati rendiruumides
Saue mõisas, kuid 1996. aasta
jõuludeks kerkis Sauele imeliselt üheksa kuuga kirikuhoone,
mis on tänaseks 18-aastane.
Saue Kristlik Vabakogudus
on töötanud Saue linnas 25
aastat, registreeritud liikmeskond on ületanud 60 piiri.
Viimased kuus inimest läbisid
leerikooli ja ristiti 21. detsembril 2014.
Kuid kogudusel on ka teine
nimekiri, mida me nimetame
koguduse sõprade ja rõõmujagajate nimekirjaks. Selles
on veel ligi 40 inimest, kes
pole ametlikult registreerunud
koguduse nimekirja, kuid nad

töötavad meie koguduses ja
osalevad jumalateenistustel,
hoolimata sellest, et nad on
mõne teise koguduse liikmed
Tallinnas, Keilas või mujal. Nii
on Saue koguduses leidnud
oma vaimuliku koja luterlased,
metodistid, baptistid, nelipühilased - koos oleme me kristlik vabakogudus.
Piibel ütleb erinevate koguduste ja konfessioonide kohta 1
Korintuse kirjas järgmist: „Teenimisviisides on erinevusi, kuid
vaim on sama. Väeavaldustes on
erinevusi, kuid vaim on sama
jne.“ Piibel õpetab: „Üks usk,
üks ristimine, üks Jumal“.
Jumal tahab, et me kõik
oleksime üks. Sauel on see
juba teostunud 25 aastat.
Oluline on piibli mõte: „Kes
usub ja keda ristitakse, need
saavad õndsaks“. Mõtleme
täna sellele, kas mina usun ja
kas ma olen ristitud? Veel on
aeg meile kõigile teha otsus
imelise jumala kasuks.
Oleme tulnud vanast lagunenud nõukogude ühiskonnast, oleme kammitsetud parteiajaloo loengute ja ateismi
vaimust - ehk on aeg hakata
mõtlema teisiti.
Kui soovid saada vastuseid
mitmetele küsimustele religiooni vallas, on õige aeg tulla
leerikooli ja saada teada, kes
on jumal, kas ta on olemas ja
mida räägib piibel. Sa leiad
uued väärtushinnangud ja uue
vaimuliku kodu.
Lugupeetud sauelased, soovin teile kõigile ilusat kevadet ja
uut jõudu elumõtte otsingutel.

Luterlikud jumalateenistused Saue Päevakeskuses
Anu Väliaho

EELK peapiiskop Urmas Viilma juhtis tähelepanu sellele, et eesti inimene
on elu pühendanud igapäevase leiva teenimisele, kuid väga tihti jääb ta
vaimne osa nälga. Fotod: Sirje Piirsoo

Luterlikud jumalateenistused
jätkuvad igal pühapäeval kell
13 Saue Päevakeskuses.
Palmipuudepühal, 29. märtsil,
peab kogudus kell 13 Saue Päeva-

keskuses kolmandat sünnipäeva.
Ülestõusmispühadel sõidame jälle tellitud bussiga
üheskoos Keilasse jumalateenistusele, et koos rõõmustada
Kristuse kannatusnädala lõppemise üle ja öelda, et Kristus on

tõesti üles tõusnud. Halleluuja!
Buss ülestõusmispüha jumalateenistusele Keila Miikaeli
kirikusse väljub Saue Päevakeskuse juurest 5. aprillil kell
10.30. Sel päeval Sauel luterlikku jumalateenistust ei toimu.

Muusika
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Saue gümnaasiumi ja muusikakooli
vokaalansamblid on edukad

Teine koht ja Eestimeelse räpi eripreemia kuulus Saue Noorte Meeste Koori ansamblile. Foto: Delﬁ

Grete Põldma
Gümnaasiumi huvijuht
XIX Alo Mattiiseni Muusikapäevad - ja selle ühe osana vabariiklik koolinoorte vokaalansamblite konkurss - leidsid aset
6.- 7. märtsil Jõgeval.
Noori hindas auväärne žürii
ehk Suur Kõrv koosseisus
dirigent Raul Talmar, Thea

Paluoja, helilooja ja dirigent
Pärt Uusberg, Kait Tamra,
näitlejad Hele Kõrve ja Märt
Avandi, riigikogu liige Laine
Randjärv, muusik Toomas
Lunge ja Jaan Krivel.
Saue Gümnaasiumi esindas konkursil kolm ansamblit:
4. klassi ansambel Sirtsud,
6.-7. klassi tütarlasteansambel Ritsikad ja 10.-12. klassi

noormeeste ansambel. Saue
Muusikakool oli väljas Saue
Noorte Meeste Koori ansambliga.
6.-7. klassi vanuseastmes
saavutas 11 ansambli konkurentsis teise koha Saue Muusikakooli Noorte Meeste Koori
ansambel koosseisus Alexis
Alliksaar, Rasmus Strastin,
Oliver Strastin, Kaur Erik Pääsuke, Märt Tender, Markus

Saue Gümnaasiumi noormeeste ansambel saavutas 10.-12. klassi
vanuseastmes 21 ansambli konkurentsis meesansamblite arvestuses
kolmanda koha. Foto: erakogu

Lehtsalu ja Rasmus Kuningas. Juhendaja Elviira Alamaa,
cajonil Herman Erik Isop.
Saue Gümnaasiumi noormeeste ansambel saavutas
10.-12. klassi vanuseastmes
21 ansambli konkurentsis
meesansamblite arvestuses kolmanda koha. Ansamblis laulavad Robert Ladva, Karl Hõbessalu, Joosep Talumaa ja Jasper

Muusikakool alustas koostööd
Helsinki Pop-jazz Konservatooriumiga
Kristiina Liivik
Muusikakooli direktor,
festivali Visioon korraldaja
Helsinki Pop-jazz Konservatooriumi õppejuht Juha Kataja
ja Big Bandi õppejõud Markku
Renko külastasid 19. märtsil
esmakordselt Saue Muusikakooli. Koolid lõid esimese
kontakti 2013. aasta augustis,
kui Saue Muusikakooli õpetajate kollektiiv külastas esmakordselt pop-jazzi konservatooriumi Helsingis. Kohtumisel
arutati võimalusi omavahelise
koostöö arendamiseks jazz- ja
rütmimuusika valdkonnas ning
esinemisteks festivalil Visioon.
Tänavu tekkis Pop-jazz Konservatooriumil esmakordselt
võimalus osaleda rahvusvahelisel noorte rütmimuusikafestivalil Visioon 4.-6. juunil Tallinnas
ja Sauel (www.noortejazz.ee).
Koostöö paremaks korraldamiseks ja kontsertide ettevalmistamiseks soovisid Helsinki
partnerid külastada Saue
Muusikakooli. Külalisi võttis
vastu rütmimuusika osakonna
juhataja Mairo Marjamaa, kes
tutvustas osakonna õppekorraldust, uusi õpperuume ja

Helsinki Pop-jazz Konservatooriumi õppejuht Juha Kataja ja Big Bandi
õppejõud Markku Renko külastasid 19. märtsil esmakordselt Saue
Muusikakooli, et sõprussuhteid arendada. Vasakult Markku Renko,
Juha Kataja, meie muusikakooli rütmimuusika osakonna juhataja
Mairo Marjamaa ja direktor Kristiina Liivik. Foto: Saue Muusikakool

stuudiot. Samuti leppisid koolid kokku, milline on koostöö
tänavusel Visioonil.
Helsinki Pop- jazz Konservatooriumi Big Bandi 30-liikmeline koosseis (20 mängijat
ja 10 lauljat) esineb Tallinna
Vanalinna Päevade Muusikapäeval 5. juunil Raekoja platsil
ning 6. juunil Saue Noortepäeval Saue jaanituleplatsil.

Samuti toimub 6. juunil
Saue Muusikakoolis Big Bandi
koolitus algajatele õpilastele ja
meetodite tutvustus pedagoogidele. Kursusel saavad osaleda muusikakoolide õpetajad
Eestist ja külalised Lätist.
Delegatsioon jäi Saue linna
külastusega väga rahule ja nad
soovivad Saue Muusikakooliga
sõprussuhteid arendada.

Alamaa. Juhendaja Grete
Põldma, klaveril Gerli Kirikal.
Vabariiklikul konkursil
jagatud eripreemiatest tuli
kolm tunnuskirja Sauele.
Eestimeelse räpi eripreemia
kuulus Saue Noorte Meeste
Koori ansamblile, kitarrisoolo
eripreemia Joosep Talumaale,
rütmilise saate eripreemia
Karl-Kristjan Kuimetile.
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Kunstikonkursil
„Popp tänapäev“ osales 180 tööd
Virve Laan
Saue Huvikeskuse korraldatud
konkursil „Popp tänapäev“
osales kokku 180 erinevat
kunstitööd noortelt autoritelt.
Žürii koosseisus Merike Saul,
Evelin Voksepp, Ave Kongo,
Monika Liiv, Reet Vester, Virve
Laan ja Sirje Piirsoo tunnustas
konkursil osalejaid viies vanusegrupis järgmiselt:

7-8-aastased
I koht Kertu Madelene Ladva,
õpetaja Anneli Lupp, Saue
Huvikeskus
II koht Kätriin Kondel, õpetaja
Anneli Lupp, Saue Huvikeskus
III koht Hanna-Liisa Stroo, õpetaja Virve Laan, Saue Huvikeskus

13-14-aastased
I koht Grete-Mari Piiriste,
juhendaja Monika Liiv, Saue
Noortekeskus
II koht Milena Gamzina, õpetaja
Ave Kongo, Saue Gümnaasium
III koht Triin Torb, õpetaja Ave
Kongo, Saue Gümnaasium

15-16-aastased
I koht Marleen Mäekala, õpetaja
Ave Kongo, Saue Gümnaasium
II koht Karl-Andreas Turvas ja
Jürgen Seemaa, õpetaja Ave
Kongo, Saue Gümnaasium

III koht Kevin-Eric Küngas ja
Kristo Väljur, Saue gümnaasium
Saue Linnavalitsuse eripreemia
pälvis 12-aastane Susanna
Tauts Saue Gümnaasiumist,
juhendaja õpetaja Ave Kongo.
Saue L inna Lastekaitse
Ühingu eripreemia sai 10-aastane Elin Pukk Saue Huvikeskuse
joonistamise ja maalimise ringist.
Juhendaja õpetaja Virve Laan.
Konkursitööde näitus on
Saue Gümnaasiumi saalis avatud kuni 10. aprillini.

Kristiini võitjatöö. Fotod: Sirje Piirsoo

9-10-aastased
I koht Kristiin Tammeleht, õpetaja Virve Laan, Saue Huvikeskus
II koht Liisa-Lotte Vesk, õpetajaVirve Laan, Saue Huvikeskus
III koht Leela-Mia Auväärt, õpetaja Virve Laan, Saue Huvikeskus
III koht Brigitta Avalo, juhendaja
Monika Liiv, Saue Noortekeskus

11-12-aastased
I koht Eva-Lotta Ernits, iseseisev töö
II koht Melissa Melani Oruste,
Saue Gümnaasium
III koht Paula Ojala, õpetaja
Ave Kongo, Saue Gümnaasium

Äratundmisrõõm

Kristiin Tammelehe töö tunnistas žürii 9-10-aastaste seas parimaks

Saue Huvikeskuse õpilased käisid koolivaheajal KUMU-s
Virve Laan
Huvikeskuse huvitegevuse juht
Huvikeskus korraldas kunstihuvilistele õpilastele koolivaheajal
ekskursiooni KUMU-sse.
Osalesime haridusprogrammis „Tartu sõpruskond ja Ülo

Sooster“. Tutvusime viimastest pallaslastest koosneva
Tartu sõpruskonna ja Eesti
päritolu Moskva põrandaaluse
kunsti legendi Ülo Soosteri
maalidega.
Näha sai ka Valve Janovi,
Silvia Jõgeveri, Kaja Kärneri,

Lembit Saartsi, Lüüdia Vallimäe-Margi ja Heldur Viirese
töid. Neid kunstnikke kutsuti
Karlova avangardistideks ühe
Tartu linnaosa järgi. Saime
kuulda, miks nad ei saanud
nõukogude perioodil näitustel esineda ning kui palju

huvitavaid tehnilisi katsetusi
ja uuendusi nad oma töödes
tegid.
Äratundmisrõõmu pakkusid esimesed viltpliiatsitega
tehtud tööd. Mis 1960 oli uus
ja uuenduslik, on tänapäeval
tavaline - viltpliiatseid leidub

täna iga kooliõpilase pinalis.
Näitus oli huvitav ja giidi
seletused mõtestasid õpilaste
jaoks lahti selle omanäolise
sõpruskonna loodut. Haridusprogrammi lõpetuseks said
kõik osalised ka ise pisut
joonistada.

Huvikeskus korraldas kunstihuvilistele õpilastele koolivaheajal ekskursiooni KUMU-sse.
Foto: Virve Laan

Noored, teadus ja ettevõtlus
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Õpilasﬁrmast
edukaks ettevõtteks
Priit Norak
Karl-Tanel Paes

2013.
aasta sügisel tekkis Saue
Gümnaasiumi õpilastel võimalus osaleda noorte ettevõtlusprogrammis Entrum.
Sauelt otsustas osa võtta pea
20 õpilast erinevate ideedega
erinevatest valdkondadest.
Entrum andis noortele
teadmisi, kuidas luua töötav
ettevõte ja mille kõigega peab
ettevõtluse juures arvestama,
ning pakkus võimaluse näha
ettevõtluse võlusid ja valusid.
Üks Entrumi käigus loodud
ettevõtetest oli 3D Trükikoda,
mis pakub alates 2013. aasta
novembrist 3D printimise ja
modelleerimise teenust.
3 D Tr ü k i k o d a a l u s t a s
6-liikmelise meeskonnana,
mille koosseisu kuulusid Priit
Norak, Karl-Tanel Paes, EerikHannes Matsina, Allar Aasjõe,
Mike Gross ja Karl Hõbessalu.
Meeskonna mentor oli Tarmo
Saluste, kes nõustas ja abistas
meid kogu meie Entrumi tegevuse vältel.
3D Trükikoda lõi endale
kodulehe, Facebooki fännilehe
ja korraldas erinevaid auhinnamänge. Peagi täitsime juba ka
oma esimesi tellimusi ja soetasime ettevõttele oma 3D printeri. Nimelt tegime eelnevalt
kõik tööd Saue Gümnaasiumi
3D printeriga. Tänu suuremale
tootlikkusele oli võimalik rohkem tellimusi täita ja ettevõtet
kiiremini arendada.
Entrumi lõpuks olime saavutanud õpilasﬁrma kohta märkimisväärse käibe ja 3D Trükikoda
võitis Tallinna Ettevõtlusinkubaatori kategoorias „Loomemajandus: disain ja trükimeedia“
esikoha. Samuti pälvis Saue
gümnaasium tiitli „Eesti ettevõtlikum kool 2014”.
Pärast Entrumit registreerisime 3D Trükikoja osaühinguna ja jätkasime oma
tegevust aktiivselt 3D printimise valdkonnas. Võtsime osa
mitmetest üritustest, nagu
näiteks Ülemiste City festival
ja Change, Quick!, kus saime
suurel hulgal positiivset tagasisidet ning mitmeid kasulikke
kontakte.
Meedia kajastas meie tegevusi laialdaselt: Postimees,
Äripäev, ERR-i uudised,
Tudeng TV, ajakiri Inseneeria

3D Trükikoda alustas 6-liikmelise meeskonnana. Vasakult: meeskonna mentor Tarmo Saluste, Karl Hõbessalu, Priit Norak, Karl-Tanel Paes, EerikHannes Matsina, Mike Gross ja Allar Aasjõe. Foto: ENTRUM

KES NAD ON?

3D printer on masin, mille abil saab digitaalsest mudelist tekitada
kolmemõõtmelise eseme

Shaperize OÜ on 3D Trükikoda OÜ ja Mainor AS-i loodud ühisﬁrma, mille põhivaldkond on 3D printimine
ja kõik sellega seonduv.
Peagi pakub ﬁrma müügiks
3D printereid ja kvaliteetset
prindimaterjali. Ettevõtte
missioon on aidata ideedele
leida parimad lahendused
läbi kolmemõõtmelise
maailma. Tänu laialdastele
kogemustele 3D printimise
ja tootearenduse valdkonnas suudab Shaperize OÜ
tagada tellimuse parima
kvaliteedi lühikese ajaga.

ja ajaleht Harju Elu. Samuti
olime Robotex 2014 ametlikud toetajad.
Selle tulemusena võttis
meiega ühendust AS-i Mainor

arendusjuht, kellega koostöös
hakkasime koostama ettevõttele põhjalikku äriplaani ja
leidma meile sobivat suunda
uues innovaatilises äris. Julgeme väita, et äriplaani kirjutamine õpetas meile ettevõtlusest tohutult. Äriplaani
lõpuks oli meil paigas kindel
siht ja viis, kuidas sihini
jõuda. Meie äriplaani kiitsid
isegi suurimad ärihaid AS-i
Mainor koosolekutel.
Täna ja praegu on aga tulemuslikult jõutud nii kaugele,
et 3D Trükikoda OÜ koostöös
Mainor AS-iga on loonud
uue tütarettevõte Shaperize
OÜ, mis hakkab lähitulevikus tegelema 3D printerite
ja toormaterjali maaletoomisega ning avab ka Ülemistel
Eesti esimese 3D printerite
esinduse.

Tarmo Saluste - tegevjuht
Tarmo on vabakutseline
disainer ja programmeerija,
kellel on plaanis alustada
oma startupiga, luues Euroopasse elektroonika e-poe
ja elektroonikat õpetavat
kommuuni. Tema hobi on
elektroonika ja meisterdamine. Teda on lapsest saati
huvitanud, kuidas miski töötab. Hetkel on tal käsil 3D
printeri ehitamine täiesti
nullist. Tarmot iseloomustavad sõnad on abivalmidus
ja pidevad nutikad ideed. Ta
huvitub paljudest erinevatest
valdkondadest- alates arvutitest, lõpetades muusikaga.
Priit Norak - tootmisjuht
Priit on eeskujulik õpilane
ja aktivist. Hetkel õpetab
Saue Gümnaasiumis robootikat ja on tootearenduse
kursuse abiõpetaja. Ta on
osav modelleerija ja programmeerija. Priidu suur huvi
on robootika. Ta on võtnud
osa mitu aastat võistlusest
Robotex ja saavutanud seal
meeskonnaga häid tulemusi.
Priit pälvis erakordsete tulemuste eest Tulevikutalent
2013 stipendiumi „Teadus”
kategoorias. Ta on pühendunud ja sihikindel ning tema
hobi on just tema töö.
Eerik-Hannes Matsina tehnikajuht
Eerik on hetkel robootika

õpetaja. Ta on varem õpetanud ka tootearendust.
Tegeleb kummalise hobide
paletiga: robootika, raadioamatörism, autod jm. Tunneb
tohutut huvi kõige vastu, kus
on elekter ja millel on rattad.
Jalgadel entsüklopeedia. On
lõpetanud Junior Achievement-i majandusõppe programmi.
Karl-Tanel Paes - klienditugi
Karl-Tanel on Saue Gümnaasiumi kui mitte silmapaistvate, siis vähemalt heade
tulemustega õpilane. Teda
huvitavad peamiselt humanitaarained, kuid ta on siiski
leidnud aega ka reaalainete
ja tehnikaga tegelemiseks,
lähemalt õppimiseks. Ta on
käinud mitmel korral Robotexil ja õpetab robootikaringis. Iseloomult on ta väga
sihikindel ja avatud ning
enamasti leiab igale probleemile lahenduse.
Mike Gross - peamodelleerija
ja tootearenduse insener
Mike on Saue Gümnaasiumi
abivalmis õpilane, kes naudib vabal ajal 3D mudelite
modelleerimist ja tegeleb
ka spordiga. Hobiks on tal
vibulaskmine, kus ta on saavutanud palju suurepäraseid
tulemusi. Oma töösse suhtub ta tõsiselt ja viib alati
lõpule, mis on eesmärgiks
võtnud.
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Kuhugi ei kao ka 3D printimise ja modelleerimise teenused, mida hakatakse pakkuma
veelgi professionaalsemate
seadmetega.
Shaperize’i tegevus ei piirdu
vaid eelnevalt mainituga, vaid
ideaalis pakume ka erinevaid
koolitusi seoses 3D printimisega ning esimesena Eestis
ka 3D printerite parandust ja
hooldust. Shaperize’i tegevusega saab lähemalt tutvuda
kodulehel www.shaperize.com
ja facebooki fännilehel www.
facebook.com/shaperize.
Meie alustasime ettevõtlusega läbi juhuse. Nägime
võimalust ja haarasime härjal
sarvist. Firma loomine ei olnud
raha pärast. Teadsime juba
alguses, et ettevõtlus nõuab
meilt tohutult aega ja ka väikest omaﬁnantseeringut, kuid
tegime seda kõike kogemuste
ja enesearenduse nimel.
Hetkel oleme jõudnud nii
kaugele, et meil on garanteeritud töökoht, meil on tuleviku
jaoks CV-s ilus märge, et oleme
ettevõtte kaasasutajad ja
juhatuse liikmed. Me oskame
koostada professionaalset äriplaani, oskame luua osaühinguid, oskame paremini näha
riske ja nendega arvestada.
Oskame leida rahvusvahelisi
koostööpartnereid ja palju
muud.
Võib ehk tunduda vähetähtis, kuid ehk kõige tähtsam
asi, mida õppisime, on aja planeerimine. Pole lihtne kooli,
eraelu ja hobide kõrvalt veel
äriga tegeleda, kuid just see

Noored, teadus ja ettevõtlus
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Pilt räägib enda eest ise

sunnibki inimest aega mõistlikult planeerima.
Ettevõttega alustada ja sellega pinnal püsida on keeruline, aga julged riskid võivad
viia väga heade tulemusteni.
Võta aega, tegele ja pinguta
asjadega, mis sulle meeldivad. Ja mis kõige tähtsam, ära
lõpeta isegi siis, kui tunneli
lõpus valgust ei paista. Edu ei
tule küll alati kergelt, kuid iga
tunnel peab kord ju lõppema
ja sinu saavutused ei jää märkamata.
Albert Brisbane on öelnud:
„Sõnaraamat on ainuke koht,
kus tuleb edu enne tööd”.
Olgu see tsitaat sulle innustuseks sinu unistuste täitumisel.

Mis on 3D printer ja kuidas
see töötab?
3D printer on masin, mille
abil saab digitaalsest mudelist tekitada kolmemõõtmelise
eseme. Esmalt luuakse või laetakse alla mudel, mida soovitakse välja printida, ning seejärel muudab arvutiprogramm
detaili paljudeks kahemõõtmelisteks kihtideks. Seejärel
hakkab 3D printer peenikest
plastniiti ümber sulatades
detaili kihtide kaupa kasvatama. Uus materjal lisatakse
eelnevalt paigaldatud kihile.

Millist kasu toob 3D
printimine igapäevaellu?
3d printer lihtsustab meie

Mõned näited 3D trükikoja töödest. Fotod: 3D Trükikoda

igapäevaelu mitmel viisil: on
võimalik luua kiirelt ja soodsalt prototüüpe, millega saab
näiteks testida uue toote erinevaid disaine, on võimalik
luua kergelt valuvorme ning

erinevaid vajalikke mudeleid.
3D printimine annab võimaluse valmistada väga erineva
keerukusega detaile lihtsatest
plastikratastest kuni sisepõlemismootori mudelini välja.

Loodusteaduse huviring TTÜ-s toidu ja keemiaga tutvumas

Proovida sai nii marja-puuvilja smuutit kui ka veidi eksootilisemat smuutit, mille koostisse kuulus isegi spinat

Kerttu Pakkonen
Kevadvaheaja lõpul käisid
Saue Huvikeskuse loodusteaduse huviringi õpilased külas
Tallinna Tehnikaülikoolis, kus
nad tegid katseid ja tutvusid
sellega, milline on ülikool ja
kuidas näeb välja keemiatudengi elu.
Jaanuarist märtsini viisid

Sauel loodusteaduse huviringi
läbi Tallina Tehnikaülikooli
üliõpilased Triinu Kapp ja
Kerttu Pakkonen, kes õpivad
toidutehnikat ja tootearendust
keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonnas.
Kümne nädala jooksul rääkisime tervisliku toitumise
põhimõtetest, vitamiinidestmineraalainetest, puuvil-

jadest-köögiviljadest ning
suhkrust ja soolastki. Puudutasime nii teooriat kui tegime
ka mänge ja degusteerimisi.
Õpilased said ise palju küsida
ja kaasa lüüa.
Teemadele pani punkti
külastus TTÜ-sse. Triinu ja
Kerttu tegid koos õpilastega
mõned toidukatsed ning valmistasid kohapeal ka erine-

Läheb degusteerimiseks, et näha, kui hästi erinevad meeled töötavad.
Fotod: Sirje Luberg

vaid smuutisid. Proovida sai
nii marja-puuvilja smuutit kui
ka veidi eksootilisemat smuutit, mille koostisse kuulus isegi
spinat.
Võimalus oli ringi käia ka
mõnedes TTÜ toiduainete
instituudi laborites. Nendes
sai näha veidike, millega keemiatudengid kokku puutuvad,
ja lapsed said erinevate kat-

sete abil proovida, kui hästi
nende erinevad meeled töötavad.
Lõpetuseks oli võimalik
näha ja maitsta erineva välimuse ja päritoluga mett.
Lisaks TTÜ tudengitele Triinule ja Kerttule aitasid laboreid tutvustada TTÜ toiduainete instituudi töötajad Erge
Tedersoo ja Kaie Martverk.

Sport
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Superliiga rändkarikas „Maaraamat”
jäi tänavu Sauelt ühe punkti kaugusele
MTÜ Saue Mälumänguklubi
juhatus
MTÜ Eesti Mälumänguliit korraldas XVI korda üle-eestilise
omavalitsustevaheliste mälumängusarja Eesti Maakilb.
Mälumängusarja kahe
eelvooru tulemused - üks toimus 2014. aasta novembris
ja teine detsembris - liideti
kokku ja paremusjärjestuse
alusel pääses 12 esimest
võistkonda üle Eesti otse
superliiga ﬁnaali.
Nii jõudis 14. märtsi lõppvõistlusele Paidesse Sauelt
kaks võistkonda: varasemate
aastate mitmekordne võitja
Saue Tammetargad: Villu Liiv,
Vello Toomik, Jevgeni Nurmla
ja Villu Tamm, ning Saue Sammas: Endla Lindmäe, Kaido
Lasn, Andres Allpere, Ulvi
Urgard ja noormängija Madis
Voitk.
Sellel hooajal oli aga erakordne, et rahvaliiga A-finaalist murdis end 14. veebruaril superfinaali ka kolmas
Saue võistkond Saue Ettur:
Vir ve Laan, Priit Tähtsalu,
Urmas Väärtnõu ja Paavo
Grünberg.
See tähendab, et üleriigilise mälumänguturniiri lõppvõistlusel osales 18 ﬁnalisti
hulgas kolm võistkonda Saue
linnast!

Eterna kitarrimängijat ja
laulusolisti, mõnda aega ta
meil oligi, lemmiknumbriks
sai biitlite kaver Arthur Alexanderi palast „Anna“. Ühel
päeval takerdus ta mängu
ajal juhtmesse ja kukkus
ristseliti lavale. Meie tormasime lava taha, kartsime, et
publik arvab meid joodikuteks. Lava taga kuulsime, et
ta plännib üksinda mikrofoni
ees kitarri ja laulab edasi,
meie hiilisime vaikselt tagasi
ja jätkasime mängu“. Keda
on Heiki Tark meenutanud?
Saue Sammas kogus 120 võimalikust punktist 80, tulemuseks teine koht maakilval. Vasakult: Madis Voitk,
Andres Allpere, Endla Lindmäe, Kaido Lasn ja Ulvi Urgard. Foto: Allar Viivik

Superliiga rändkarikas
„Maaraamat” jäi tänavu
Sauelt ühe punkti kaugusele
See läks 81 punktiga Räpina
valda. Saue Sammas kogus
120 võimalikust punktist 80
ja oli sunnitud tunnistama
mulluse võitja ühepunktilist
paremust, mis aga ei vähendanud rõõmu üle-eestilise
mälumängu Eesti Maakilb
teise koha üle. Edu tõi kindlasti Madis Voitki kaasamine.
Kui hooajal 2013-2014
saavutasid Saue Tammetargad
superﬁnaalis neljanda koha 60
punktiga, siis tänavu 75 punktiga. Superliiga finaali kolmanda koha napsas omakorda
ühepunktise eduga sauekate

ees Otepää vald.
Harjumaa omavalitsuste hulgas kujunes maakilval järgmine
pingerida: 1. Saue Sammas, 2.
Saue Tammetargad, 3. Harku,
4. Keila linn, 5. Anija vald.
Saue Ettur saavutas kokkuvõttes 59 punktiga kolmeteistkümnenda koha. See näitab,
et üle-eestilise mälumängusarja Eesti Maakilb XVI tase
oli tänavu väga kõrge, sest
eelmise hooaja ﬁnaalis oleks
selline punktisumma andnud
kuuenda tulemuse.

Küsimused hõlmasid erinevaid valdkondi ja olid seotud
ka meie igapäevase eluga
◊ Nn „Novorossia“ idee sai

alguse juba Katariina II
ajal, kel tekkis mõte asustada Krimm ja Ukraina
lõunaosa teatud inimestega. Vastava ülesande sai
saadik Semjon Vorontsov,
kes pidas isegi mõningaid
sellealaseid läbirääkimisi.
Asi jäi katki aga tänu uutele
maadeavastustele. Kellega
plaanis Katariina II asustada Ukraina lõunaalasid?
◊ Meenutab kunagine mitmetes ansamblites basskitarri mänginud Heiki
Tark: „Tegime noorpõlves
ansamblit Vaarao. Ühel
päeval tõin proovi uue noormehe ja tutvustasin teda
kui laiali läinud ansambli

Liilia Kärneri treening- ja võistlustingimused
olid Miamis ideaalsed
Tiina Kärner
Liilia Kärner on tennise treening- ja võistlusreisilt Miamis tagasi kodulinnas Sauel.
Ta treenis ja võistles Miamis
perioodil 23. november 2014
kuni 2. märts 2015.
Treening- ja võistlustingimused olid Miamis ideaalsed.
Liilia mängutase ja füüsiline
vorm paranes märgatavalt:
treeningud toimusid eranditult
vaid värskes õhus ja mitmekesiselt, tennisetreeningutele
lisandusid jalgpalli- ja üldfüüsilise treeningud.

Hindamatu oli ka võistluskogemus!
Liilia tõi koju kaks medalit ja
ühe karika. Täname õnnestunud treeninglaagri eest treener Rene Buschi, kes teeb
oma tööd suure südamega.
Samuti täname Saue Linnavalitsust toetuse ning Saue

Liilia tõi tennise treening- ja võistlusreisilt Miamis koju kaks medalit ja
ühe karika. Foto: Tiina Kärner

Gümnaasiumi juhtkonda ja
õpetajaid mõistva ning toetava suhtumise eest.

Liilia jätkab edukalt treeningute ja võistlemisega Eestis
14. märtsil osales Liilia esimesel võistlusel Eestis, tennise

noorteliiga turniiril Tallinnas
Audentese Tennisehallis. Ta
näitas ilusat mängu ja saavutas kolmanda koha vanuseklassis 10-14 eluaastat.
Kasutades treener Rene
Buschi kuldseid sõnu: „Siit
on hea edasi minna!“

MTÜ Saue Mälumänguklubi
valmistab ette juba uut hooaega
Plaanis on läbi viia linna mälumängu meistrivõistlused täiskasvanutele ja koolinoortele
ning osaleda hilissügisel algavas mälumängusarjas Eesti
Maakilb XVII.
Saue linna mälumängu
võistkondlike esivõistluste Tammekilb 2015 esimene eelvoor
toimub teisipäeval, 19. mail,
Saue Gümnaasiumis. Osalema
oodatakse eelkõige väljakujunenud võistkondi, kuid kutsume
teadmisi proovile panema ka
uusi MTÜ-de, ettevõtete ja
hallatavate asutuse võistkondi.
Osavõtuks on vaja natuke aega
ja teie silmaringi laienemine on
garanteeritud.

27. märts 2015 Saue Sõna
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Nädal Türgi Rivieras
Elina Mägi
nur Airi lennuk viis
30 reisihuvilist 25.
veebruaril Antalyasse
kevadet avastama.
Lennureis vahemaandumisega Riias kulges viperusteta.
Antalyas võtsid meid vastu
eestlannast giid Kai ja Türgi
noormees Ahmet. Nemad koos
bussijuht Mustafaga olidki
meie saatjad nädal aega.
Sõit läks läbi kuurortlinna Antalya, maapealse
paradiisi, kus temperatuur
ei lange kunagi miinusesse.
Puhta õhuga linnas puudub
tööstus, seda ümbritsevad
männimetsad, lubjakivimäed
ja meri. Tänavaid ääristasid
juba värvilised lilled: võõrasemad, tulbid. Sooja oli 15
kraadi. Muide, türgi rahvuslill
on tulp.
Esimene peatuspaik oli
viietärni hotell Karmir Resort
Kemeris, imposantne hoone
seest ja väljast. Pärast tervituskokteili ja majutust kaheinimesetubades ootas meid rikkalik
buffet -laud. Hiljem võis ümbruskonnaga tutvuda, läheduses
oli veel mitmeid hotelle, huvitavaim nendest laevakujuline
Queen Elisabeth.
Järgmisel hommikul asusime pärast rikkalikku hommikusööki teele Myra poole. Teel
peatusime, et pildistada ja
esimesi suveniire ning ehtsat
Türgi kohvi osta.
Kogu tee rääkis Kai meile
Türgist, selle majandusest,
inimestest, keda on üle 30 erineva rahvuse, põllumajandusest ja loodusest. Nägime suuri
kasvuhoonealasid, kus kasvatatakse tomateid, maitserohelist
ja muud, oliivisalusid, apelsini-, sidruni- ja mandlipuid.
Myra suurim vaatamisväärsus on 4.-5. sajandil eKr
lüükialaste kaljudesse rajatud
hauakoopad ja amfiteater.
Lüükialased elasid neil aladel
juba 1000 aastat eKr. Kust nad
tulid ja kuhu nad kadusid, ei
teata. Nad olevat olnud pikka
kasvu, pikkade juustega - nii on
neid kujutatud leitud rahadel.
Myras asub ka Nikolai kirik,
kuhu oli maetud püha Nikolaus. 1087. aastal säilmed
rööviti ja need asuvad nüüd
osaliselt Itaalias, osaliselt
Antalyas.
Pärastlõunal asusime Üdzas
paati, et sõita uppunud linna
uudistama. Ilm oli päikeseline,
vaated imelised. Kaljudel oli
näha veel majade fragmente:
treppe, uksi, seinu. Linn vajus
mere põhja 7. sajandil suurte

varemete kivistel radadel tohutute sarkofaagide vahel. Linna
õitseng jääb Rooma keisrite
aega, siin asuvad 3. sajandist
pKr pärit Apolloni templi varemed ja Rooma teater 50 travertiinist astmega. Ümberringi
punetasid murulapid punaste
anemoonidega.
Unustamatuks kujunes
Pamukkale lumivalgetel lubjakiviterassidel soojas termaalvees
solistamine. Samas lähedal oli
võimalus tervistavate omadustega allikavett kaasa võtta.
Õhtul ootas meid Pamukkale Richmond hotell,
3-kordne, kus maavärinate ohu
tõttu puuduvad liftid. Pärast
õhtusööki oli võimalus baari
terrassil kõhutantsu nautida.

O

Reisiseltskond looduskaunis kohas teel Myra linna

maavärinate tõttu.
Õhtuks jõudsime veidi
vähem luksuslikku hotelli
Dalaman Airport Lykia.

Kilpkonnade jaoks oli vesi
külm
Kolmas päev algas paadireisiga läbi Dalyani roostiku
Iztuzu Beachile, mis on tuntud kilpkonnarannana. Teel
nägime Kaunose linna lähedal
kaljudel lüükialaste nekropoli.
Kilpkonni muidugi veel polnud, nende jaoks oli vesi veel
külm, aga meie saime küll
Vahemere lainetes joosta. Vapramad käisid ujumaski, mõnus
rannailm oli.
Pärast mitmeid peatusi
jõudsime õhtuks Egeuse mere

äärde Kusadasisesse hotelli
Tusan Beach Resort, kus ööbisime kaks ööd. Jälle luksuslik
hoone, tubadest avanemas
kaunis vaade merele, õhtuti
võis hotelli lobbys elavat muusikat nautida.
Neljas, Efesose külastuse
päev osutus kahjuks vihmaseks. Efesos oli Rooma-aegne
tähtis kaubasadam, praeguseks on aga meri taandunud.
Väljakaevamisi alustati 19.
sajandil. Praeguseks on ligi
18% linnast välja kaevatud ja
see on väga hästi säilinud.
See oli üks kolmest Rooma
linnast, kus tänavad olid öösiti
valgustatud. Linn, kust kristlus
alustas täisvõidukäiku ja mis oli
kuulus naispreestrinnade poolest.

Lüükialaste kaljudesse rajatud hauakoopad

Külastasime Püha Johannese basiilikat, tähtsat bütsantslikku ehitist, kuhu Johannes ka maetud pidi olema.
Veel käisime lähedal asuvas
mošees, kus kuulsime huvitavaid fakte moslemite tavadest.
Samas nägime ka ühte
seitsmest maailmaimest,
Kreeka jahijumalanna Artemise templi varemeid.
Pärastlõunal ootas meid
Sirince mägiküla, rajatud
16. sajandil kreeklaste poolt,
kes sealt 1922 välja aeti ja
küla türklastega asustati.
Praegu elab Sirinees ligi
1500 inimest, kes tegelevad
peamiselt põllunduse ja käsitööga: teevad naturaalseid
veine, oliiviõli, rakit, granaatõuna ekstrakti, valmistavad
ehteid. Sirinee on küla, kuhu
kogunesid sajandivahetusel
maailma lõppu ootama sajad
inimesed: vaid see paik pidi
alles jääma.
Meile korraldati veini, õli,
raki ja granaatõunaekstrakti
tutvustus ning degusteerimine. Oli ka võimalus kõike
kaasa osta.
Pühapäeval sõitsime läbi
Aydini piirkonnast, mis on
peamine viinamarja- ja tubakakasvatuse piirkond. Tegeldakse ka kaamelikasvatusega.
Kevadeti peetakse kaamelifestivale, valitakse ilusaimat
emaslooma ja pannakse isased
tema pärast võistlema.
Kaamel on igati kasulik
loom, teenib inimest, elab
kaua, karvadest tehakse villa,
luudest ehteid, liimi, seepi ja
lihast vorsti. Hobuseliha Türgis
ei sööda.
Suures tekstiiliﬁrmas näidati
meile kõikvõimalikke kodutekstiile, eriti hinnas on bambuselisandiga tooted. Järgnes jalgsimatk võimsa Hierapolise linna

Türgi on tuntud käsitsi kootud
vaipade poolest
Järgmisel hommikul algas
tagasisõit Antalyasse läbi imelise Tauruse mäestiku umbes
1500 meetri kõrgusel merepinnast üles-alla sõites. Teel
oli näha varinguid ja lausa kinniseid teelõike. Üles vaadates
võis näha kivirahne, mis mingi
ime läbi püsisid, ähvardades
iga hetk alla variseda.
Sõitsime läbi Denizli, mis
on ammustest aegadest tuntud
tekstiili-, metalli-, kivitööstuse
ja tervisevee keskus. Samas
valmistati ilma ühegi naelata
mööblit.
Meie järgmine käik oli
vaibatöökotta. Saime näha,
kuidas nobedate näppudega
näitsikud tohutu kiirusega
lõngasid sõlmisid. Näidati ka
lõngade värvimist ja siidiusse.
Seejärel toodi meile näitamiseks ja ostmiseks vaipu, üks
kaunim kui teine. Igal piirkonnal on oma värvigamma. Värvid
tulenevad eri piirkonna värvainetest, samuti erinevad mustrimotiivid. Näiteks Antalyas on
selleks skorpion.
Sõitsime läbi Serinkisari
linna, kus on 17 mošeed. Siin
möllasid suured metsatulekahjud. Nüüd pannakse suurt
rõhku metsa uuendamisele,
kuhu on kaasatud ka kooliõpilased. Üks omapära on puuvõõrikute rohkus. Neid kasutatakse haiguste raviks. Samuti
otsivad neid noorpaarid, et
ennustada ilusat tulevikku.
Teeäärses restoranis saime
kogeda ilmataadi järjekordset
vempu, vihma koos rahehooga.
Mägedes aga imetlesime mitmel korral topeltvikerkaart.
Õhtuks jõudsime juba tuttavasse Kemeri hotelli.
jätkub lk 12

Vanem generatsioon

Linnatuuri lõpetasime jalgsimatkaga läbi vanalinna kitsaste
tänavate. Nägime linna sümbolit Yivli minaretti, vana kullatorni, iidset sadamat. Lõpetuseks saime veel omal käel ringi
vaadata ja poode külastada.
Päevale pani punkti Türgi
õhtu, mis algas derviši tantsuga, mis oligi kõige huvitavam. Järgnesid pulmakommete
tutvustus ja rahvaste tantsud,
kaasati ka publikut.
Viimasel ööl ei tulnud
magamisest midagi välja, sest

Algus lk 11

Viimane päev Antalyas oli
eriti sisutihe
Kõigepealt külastasime kullatöötlemisﬁrmat Argos, mis on
Türgi on suurim kulla ümbertöötleja. Esmalt pakuti meile
võimalust puhastada ja parandada kaasasolevaid kuldesemeid, seda võisime teha tasuta.
Puhastatud sõrmused meie sõrmes hiilgasid veel kaks nädalat
hiljem nagu uued.
Järgnes moedemonstratsioon nahkjopesid, kasukaid
ja mantleid tootvas ettevõttes,
mis kasutab ainult lamba seljanahka, mis on töödeldud nii
õhukeseks ja pehmeks nagu
siid. Firma teeb koostööd paljude maailma tuntud moeﬁrmadega. Võisime proovida ja
osta, mida süda ihaldas.
Läbi Antalya sõites rääkis giid Kai meile linnast,
kus elab alaliselt umbes 1,6
miljonit inimest. Suveperioodil küündib see arv kahele
miljonile. Talvel temperatuur
alla kaheksa kraadi ei lange,
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Türgi on tuntud käsitsi kootud vaipade poolest

aga sajab palju ja on äikest.
Pilvelõhkujaid linna ehitada
pole lubatud, sest maavärina
järellainetuse tagajärjed on
karstipinnasese tõttu etteai-

mamatud.
Järgmine peatus oli kose
juures, millel oli tõlkes huvitav
nimi Arbuusi hüpitaja - jälle
üks looduse kaunis vaatemäng.

Karpuzkaldirani kosk Antalyas, selle nimi tõlgituna on huvitav - Arbuusi
hüpitaja. Fotod: Terje Menert

Lüüriline armastuslugu Tartus

Kevad Saue Päevakeskuses

Liivi Lents
Päevakeskuse juhataja

◊ 27. märtsil kell 15.00 kohtumine IRL-i Saue osakonnaga (eestvedaja esimees
Jüri Tümanok). Toimub
ühine arutelu Saue linna
ning Saue, Nissi ja Kernu
valla ühinemise teemadel.
◊ 5. aprillil kell 11.00 ülestõusmispühade jumalateenistus Keila kirikus.
Sõidame Sauelt tellitud
bussiga, mis väljub kaubakeskuse eest kell 10.30.
Vajalik registreerimine.
◊ 10. aprillil alates kella
10-st OÜ Silmarõõm silmade kontroll, prillide
müük ja pisiremont. Silmade kontroll 10 eurot,
prillide tellijatele kontroll
tasuta. Vajalik etteregistreerimine tel 6595070.
◊ 13.-17. aprill tervisenädal.

Ilusal märtsikuu pühapäeval
sõitis päevakeskuse rahvas Tartusse, mis oli jälle saanud uue
ilme: vana kaubamaja asemel
oli auk ja linnakeskus oli nihkunud senisest veelgi enam
tigutorni ja uute kaubanduskeskuste kanti.
Tartuga tutvumiseks liiga
palju aega ei jäänud. Peaeesmärk oli ikka teater, sel korral
Tartu Sadamateater. Välja oli
valitud Gruusia lüüriline armastuslugu „Armastan, armastan,
armastan!“.
Armastusest oli lugu tulvil, armastati ikka rohkem

Gruusia lüürilise armastusloo
„Armastan, armastan, armastan!“
lavakujunduses oli kasutatud Niko
Pirosmani maale, pildil „Naine
ämbritega“. Foto: internet

kell 1.30 oli juba „hommikusöök“ ja peagi hakkasime
lennujaama sõitma, et kell 6
hommikul startida.
Sellele vaatamata, et paljud
meist olid koju jõudes tervisega
kimpus, oli see ikka meeldejääv
reis. Türgi on väga kauni looduse
ja omapärase kultuuriga maa.
Meie inimestele on harjumatu
nende kauplemisstiil ja igal sammul vastu vaatavad „tipikarbid“.
Aga selleks me ju reisimegi, et
jälle midagi uut avastada.

kui kunagi varem. Selle loo
armastus tärkas vahetult enne
2008. aasta Lõuna-Osseetia
sõda ühes Gruusia rahulikus
külakeses. Armastus lõppes
koos sõja algusega. Loo teises
pooles oli noor grusiinlanna
juba oma kaksikutega üksi.
Mees langes mõttetus sõjas.
Armastus aga elas elu edasi ja
tärkas uuesti.
Sinnasamasse külakesse
oli mehi vähe jäänud. Need
grusiinid, kes alles, olid sõja
tõttu sandistunud. Leidus aga
üks vene mees, kelle lugu oli
grusiinidega tihedalt seotud.
Lõpp hea, kõik hea.
Uus armastus oli lootustandev. Kui jälle uus sõda vahele ei
tule, elab see veel pikalt edasi.
Lugu rääkiski sellest, mida
teeb sõda inimsaatusega, kuidas selles sõdimiste virr-varris
tegutsevad erinevad rahvused,
miks nad seal on, miks nad
sõdivad ja üksteist tapavad.
Sellele vastust ei olegi.
Etenduse oli lavastanud
ja muusikaliselt kujundanud
grusiin. Meile oli alguses kõik
võõras ja pisut ehmatavgi. Esimese ehmatuse elasime üle ja
lõpuks harjusime. Lavakujundus
oli samuti eht gruusiapärane,
kasutatud oli Niko Pirosmani ja
David Kakabadze maale. Koju
sõites mõtlesime, et ka muusikas
oleks võinud olla rohkem Gruusia
meloodiaid.
Ega see teatrikülastus päevakeskusel viimaseks jää, suve
alul plaanime Virumaale Connamare pealuud vaatama minna.

Tähelepanu reisihuvilised!
◊ 16. aprill tervisereis „KeilaJoa ja lähiümbrus“
◊ Hind 18 eurot osaleja
kohta, see ei sisalda lõunasööki. Väljasõit Saue Kaubakeskuse eest kell 10.00.
Istekohad bussis maksmise
järjekorras. Maksta saab
kuni 31. märtsini.
14. mai loodusreis Vooremaale,
giid Jaan Masing
◊ Väljume Sauelt kell 8.00.
Anna, Peetri ja Koeru kaudu
jõuame Baeri sünnikohta
Piibe mõisa.
◊ Kell 10.15 Kärde rahumajake
◊ Kell 10.45 Jaan Poska

◊
◊
◊

◊
◊

◊
◊
◊

◊
◊
◊

sünnikoht ja Laiuse ordulinnuse varemed
Kell 11.15 voor ja kirikuaed, Karl XII pärn
Kell 12.15 Kuremaa tuulik ja
mõis, jalutskäik järve äärde
Kell 13.15 Palamuse koolimuuseum, kirik, „Kevade“
tegevuspaigad
Kell 14.00 lõuna pastoraadis
Kell 15.00 Luua mõis,
„piparkoogimaja“ ja park,
möödasõidul Vudila lastepark
Kell 15.45 Elistvere loomaaed
Kell 16.45 Kukulinna mõis
Kell 17.00 Äksi Jääajakeskus ja soomepoiste tuba,
hiljem kirikuaed, edasi läbi
Tabivere
Kell 18.45 Kursi kirik ja
pastoraat
Kodutee läbi Puurmanni,
Sauele jõuame kell 21
Hind täpsustamisel, huvilistel .palume registreerida.

27.-31. mai kultuurireis
Karjalasse.
◊ Hind 320 eurot. Istekohad
bussis maksmise järjekorras.
Maksta saab kuni 6. aprillini.
Vene viisa taotlemiseks on
vajalik üks vene viisa foto.
Viisa taotlemise ankeedid on
päevakeskuses.
Seltsingud
◊ 27. märts kell 17.00 seltsing Tammetõru koosviibimine kohe pärast ühinemisteemalist ümarlauda.
◊ 7. aprill kell 10.00 Saue
Linna Invaühingu koosolek.

MÄRTSI
SÜNNIPÄEVALAPSED
ARTUR TRUSS
98
HELJE KUUS
90
MARTA PIIN
90
JEVGENI SARING
89
UNO TÜRK
89
ALFRED
JAKOBSON
87
IISE SIMENSON
87
LEO SOOTS
87
MAIMU TEOSTE
87
ELVI-MELAINE
PAASIK
85
ARVED VULP
85
HELGA
ALLILENDER
84
HARALD-JOHANNES
MATVEI
84
ALEKSEI
VASSILKOV
83
HELGI-ANNE
TRUMM
83
TIIU OLLMANN
82
ENDEL PALSNER
82
TIIA LIIK
81
PILVI RÄHNI
81
IVI-MARE MÄGI
80
HELGI LEPPIK
80
LIIA-MAI PENDER 80
HAIMA DAUKŠA
80
ELVE TULP
80
LEMBIT PAJO
80

PALJU-PALJU ÕNNE!
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Koostöö politsei ja haridusasutuste vahel
Saue Sõna
Saue linna ja valla koostöös toimus 12. märtsil
Saue lasteaias Midrimaa
infonõupidamine haridusasutuste ja politsei koostöö
tugevdamiseks.
Teemaks oli laste probleemse käitumise märkamine
lasteaias ja koolis. Ühise
arutelu käigus said õpetajad
vastuseid mitmetele küsimustele, mis puudutavad
õpetajate võimalikku käitumist agressiivse lapse puhul
ja narkojoobe kahtluse korral.
Politsei tutvustas projekti „Puhas tulevik“.
Foto: Andra Salutee

Millised nõuded kehtivad lõkete
tegemisele ja grillimisele?
Sirje Piirsoo
Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb lähtuda siseministri 30.08.2010 määruses nr 40 „Küttekoldevälise
tule tegemise ja grillimise
kohale esitatavad nõuded“
sätestatust.
Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb
lõkkekoht vähemalt kaheksa
meetri kaugusel mis tahes
hoonest või põlevmaterjalide
lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal paikneb nimetatud läbimõõduga lõkkekoht
vähemalt 10 meetri kaugusel
metsast, kui ohutus ei ole
tõendatud muul viisil.
Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja
avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15
meetri kaugusel mis tahes
hoonest või põlevmaterjali
lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal paikneb nimetatud läbimõõduga lõkkekoht
vähemalt 20 meetri kaugusel metsast, kui ohutus ei
ole tõendatud muul viisil

Avalikul üritusel lõkke
tegemise koht ja tule leviku
piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse
korraldamisel Päästeametiga.
Kattega lõkkekohal on
suitsulõõr ja sädemepüüdja,
selle tuld piiravat kaks külge
ja alus on mittepõlevast
materjalist. Rajatis peab
paiknema hoonest või metsast viie meetri kaugusel,
selle avatud külgedel kaetakse maapind vähemalt 1,5
meetri ulatuses mittesüttiva
materjaliga, nagu liiv, kruus
või kiviplaadid. Suletud külgedel piisab poolemeetrisest
turvaalast.
Grill asetatakse tasasele
pinnasele väljapoole hooneid,
selle ohutu kaugus hoonest
sõltub seadme kasutusjuhendist ja sellest, millist kütust
kasutatakse. Kui sütt tehakse
puudest või muust lahtise
leegiga põlevast materjalist,
olgu grill hoonetest või metsast viie meetri kaugusel. Kui
kasutatakse valmis grillsütt,
piisab paarist meetrist.

Lõkkekohas ja kattega
lõkkekohas on vähemalt üks
tule kustutamiseks mõeldud
tulekustutusvahend. Sõltuvalt
lõkke või muu küttekoldevälise tule suurusest võetakse
vajadusel kasutusele täiendavad tulekustutusvahendeid,
tagamaks tule kustutamine ja
selle leviku piiramine täies
ulatuses.
Tulekustutusvahendi tagab
ning selle sobivuse ja koguse
üle otsustab lõkke või muu
küttekoldevälise tule tegija,
arvestades, et olemasoleva
tulekustutusvahendiga tagatakse tule kustutamine ja
selle leviku piiramine.

◊

◊

PEA MEELES!
◊ Metsas tee lõket vaid selleks ette nähtud tähistatud
kohas või omaniku loal.
◊ Enne lõkke tegemist uuri
kohaliku omavalitsuse
õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on
määratud, mida lõkkes
põletada tohib.
◊ Lõke tee selleks etteval-

◊

◊
◊

mistatud mittepõlevale
alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele nii,
et see ei kujuta ohtu hoonetele, puuriidale, metsale
või näiteks turbapinnasele.
Lõkkeaseme või grilli
ümbrus hoia poole meetri
ulatuses puhast süttivast
materjalist, et lahtine
leek, kõrge temperatuur või
sädemed seda ei süütaks.
Tule tegemisel jälgi tuule
suunda, et sädemed ei
langeks hoonele, metsale,
kuivanud taimestikule või
muule kergesti süttivale.
Kui selline võimalus on
olemas, tee lõket, kui tuule
kiirus on alla 5,4 meetri
sekundis.
Kasta enne tule tegemist
kuiv lõkkekoht ja selle
ümbrus veega märjaks.
Piira lõkkekoht kivide või
pinnasevalliga.
Lahtist tuld ei jäeta kunagi
järelevalveta, sel lastakse
lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.

Kulu põletamine on
Eestis aastaringselt keelatud ja karistatav!

Lääne-Harjumaa
jäätmekava
2015-2020 avaliku
arutelu tulemused
MTÜ Harjumaa Ühisteenuste
Keskus
MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus avalikustab 2.
veebruaril 2015 toimunud
Lääne-Harjumaa jäätmekava
2015-2020 avaliku arutelu
tulemused.
Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 avaliku
väljapaneku ajal 2. jaanuarist
15. jaanuarini esitas muudatusettepanekuid üks Harku
valla elanik. Avalikul arutelul
otsustati muudatused LääneHarjumaa jäätmekava 20152020 eelnõusse sisse viia.
Pärast muudatuste sisseviimist esitab MTÜ Harjumaa
Ühisteenuste Keskus jäätmekava eelnõu arvamuse saamiseks Harju maavanemale ja
Keskkonnaametile.

Pääste- ja
politseisündmused
Põhja päästekeskus
20. märtsil kell 11.52 teatati,
et Sauel Tule tänaval on süttinud elektri alajaamas trafo.
Päästjad kustutasid põlengu
kella 12.34-ks. Põleng sai
alguse elektrilühisest.

Põhja prefektuur
Päästeamet
Märtsi keskel väga kiiresti
kasvanud maastikupõlengute
arv viitas sellele, et Eestis on
alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektor määras

k äskkirjaga tuleohtliku aja
alguseks kogu Eesti territooriumil 20. märtsi 2015.
Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks

ettenähtud kohtades. Metsas
liikujatel on lõkke tegemisel
ja grillimisel soovitatav kasutada riigimetsa majandamise
keskuse lõkkekohti, nende

asukohad leiab internetilehelt
www.rmk.ee.
Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab
päästeala infotelefonilt 1524.

22. märtsil teatati, et Saue
linnas varastati ehitusobjektilt
ekskavaatori paagist diiselkütust
ja turvasüsteemi kaamera anduriga. Vargusega tekitatud kahju
on 320 eurot.

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.
Lõikemööbel, liuguksed ja
garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Telefon 5029075.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
5888 0999, info@EUclean.eu.
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Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi.
Telefon 53468430.
Tänavakivi, paekivi, munakivi
paigaldus ja müük, asfalteerimistööd, aedade ehitus. 12 aastat kogemust. henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee.
Telefonid 5519855, 5588842.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Telefon 5220321.
Muru niitmine, võsalõikus,
hekkide pügamine, umbrohutõrje, muru õhutamine ja väetamine jne. Tel 58866044,
www.niidumeister.ee.
Viime TASUTA ära teie
VANARAUA (vannid, pliidid,

pesumasinad, radiaatorid, jne).
TASUTA demonteerime. Hoolsad
töömehed. Telefon 55939504.
Kevadisi koristustöid toetab
PRÜGIVEDU.ee. Kõik teenused -10%. Helista 6723000
või vaata lähemalt www.prügivedu.ee.
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatööd - remont ja ehitus. Tel
56639398.
Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 58033448, Ain.
Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615, www.keilabrikett.ee.

Saue Autokool korraldab
B-kategooria autojuhikursuse
E-õpe, individuaalõpe,
võimalus 1,5 kuuga lõpetada.
Sõidutunnid Sauel ja Laagris.
saueautokool@hot.ee, 5027993

Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba kompostmulda 15 €/m3 sisaldab
laadimist, Transpordivõimalus.
Info telefonil 55581673 või
www.jalteko.ee.
Müüa orgaanilist kanakaka
väetist 500 kg kottides.
Hind kokkuleppel. Telefon
56698863.
Saue Puit OÜ müüb Saue puiduhallis puitbriketti (siberi lehis)
25 kg kotis. Hind 150 eurot tonn
ehk 3,5 eurot kott. Olemas transpordivõimalus. Suurema koguse
ostu puhul ALLAHINDLUS!!.
Telefon 5065937, Kesa 20.
Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info tel 53492730, www.
metsasoojus.ee. Müüme ka
liiva, killustikku, laudaväetist.

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

puldid*
aiapostid*
paigaldus*

HANSADOOR

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Otsime Veskitamme 4, Laagri
(Saue Vallavalitsus) objektile
sisekoristajat. Täpsema info
saamiseks palume helistada
telefonil 5078587.

Mälestame head naabrit
VELLO KAUNISMÄED
ning avaldame sügavat
kaastunnet
abikaasale ja tütrele.
KÜ Tule 14

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase.

Jumalateenistused
aprillis Saue kirikus
Te otsite Jeesust Naatsaretlast, kes oli risti löödud. Ta on ülestõusnud, teda ei ole siin. Markuse ev.16:6

Reede, 3. aprill kell 13 suur reede
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Muusikaga teenib
Saue koguduse naisansambel.
Pühapäev, 5. aprill kell 13 esimene ülestõusmispüha
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Ülestõusmispühade
kantaat, mille esitab Saue
koguduse, Keila Miikaeli koguduse ja Keila Baptistikoguduse
ühendatud koor.

*garaaziuksed
*aiaväravad
*automaatika

Telefon 58599737, e-posti
aadress tarbeklaas@hot.ee.

Pühapäev, 12. aprill kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Pühapäev, 19. aprill kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Pühapäev, 26. aprill kell 13
Teenistust juhatab Raivo Kaustel. Kuuleme viiulimuusikat.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval algusega kell 18. Teema andestamine.
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