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Sauel läks esimesse klassi
110 õpilast
Saue Sõna
Saue Gümnaasium alustas
1. septembril uut kooliaastat
kogu koolipere ühisaktusega
staadionil. Tänavuse õppeaasta algus oli eriline selle
poolest, et tegu on juubeliaastaga - 28. novembril peab kool
30. sünnipäeva.
Sel sügisel läks Sauel esimesse klassi 110 õpilast - viis
klassikomplekti (lk 8). Ühtekokku õpib Saue koolis 924
õpilast. Koolis õpetab ja kasvatab 78 õpetajat.
Kool on tänavu kasvanud nii
suureks, et kaks esimest klassi
hakkavad õppima hoovi püstitatud moodulmajas (lk 2).
Lisaks esimese klassi õpilastele on kõik uus septembrikuus
neljal õpetajal, kes sellest sügisest Saue lastele tarkust, nõu ja
abi jagavad. Tere tulemast, klassiõpetaja Tiina-Ojasson-Võsa,
inglise keele õpetaja Kaisa Linnuste, eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Inga Jasmine Isabel
Adamson ning muusikaõpetaja
Ruth Heidmets.
Direktor Jaan Palumets
ütles kooliaasta avakõnes, et tal
on heameel näha ümberringi
rõõmu, palju lilli ja õnnelikke
nägusid, kuid arvas, et kõige
suurem pidupäev on ikkagi
õpilastel, kes saavad kätte tarkust täis õpikud, esimese klassi
lastel, kes saavad oma esimese
aabitsa, milles on tuttavad
tähed, aga uued lood.
„Täna alustame oma kooliteed, mis aitab meil saada
veel tublimaks ja targemaks.
Te saate koolist uusi sõpru ja

Nii nad tulid, suured väikestele toeks, näod naerul

Kooliaasta esimene kell on kõlanud. Fotod: Sirje Piirsoo

Daniel Bakler esitas aktusel Hans Hindpere laulu „Töökas orav“.

kohtute toredate õpetajatega,“
lubas direktor ja soovis kõigile
toredat algavat kooliaastat.
Linnapea Tõnu Urva meenutas, et just 30 aastat tagasi
algas tema koolitee siitsamast
koolist. Ta lisas, et kuigi sai
pisut poppigi tehtud, on kooliaeg talle meelde jäänud kui
üks toredamaid aegu elus,
ning kutsus tänaseid õpilasi
popi tegemisest loobuma.

Saue Sõna NR 16 (446)
11. september 2015
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Telefon 6790175,
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Kujundus:
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Gümnaasiumi hoovi kerkis
moodulkoolimaja
Saue Sõna
Kui näiteks Ruhnu koolis õpib
sel õppeaastal üheksas klassis
ühtekokku vaid 11 õpilast, siis
Saue linnas on lapsi nii palju,
et linnavalitsus rentis lähiaastateks gümnaasiumi tarbeks moodulkoolimaja, milles
hakkab õppima kaks esimest
klassi.
Väiksesse koolimajja viib
puidust trepp. Eeskojas on
garderoob ja tualetid. Mõlema
klassiruumi suurus on 54 m2.
Söömas ja sportimas käivad
lapsed peahoones.
Moodulite valmimine viibis,
kuna Cramo Estonia AS vaidlustas riigihanke „Moodulmaja
rent Saue Gümnaasiumi klassiruumideks“ tulemused.
Vaidlustuse tõttu lükkus
lepingu sõlmimine hanke
võitja Ramirent Baltic AS-iga
kuu võrra edasi - ja seega ka
moodulite valmistamise algus
ning paigaldus.
Septembri lõpuks on kool
ruumid enda käsutusse saanud
ja õppetöö neis võib alata.
Sinnamaani leidis kool
lapsesõbraliku lahenduse, et
alates 1. septembrist õppetöö
tõrgeteta sujuks: igal klassil
on oma ruum, tunnid algavad
hommikul.
Kolmas klass kasutab huvikeskuse kunstiklassi, neljas
klass spordisaali rõdu. Nende
koduklassis on aga moodulite valmimiseni kaks esimest
klassi.

26. august: koht, kuhu moodulkoolimaja paigaldada, on ettevalmistatud, kraana ootab

Saue Linnavalitsus kuulutas
riigihanke „Moodulmaja rent
Saue Gümnaasiumi klassiruumideks“ välja tänavu 9.
märtsil, pakkumiste esitamise tähtpäev oli 27. märts.
8. aprilli istungil tunnistas
Saue Linnavalitsus hankel
edukaks Ramirent Baltic AS-i
pakkumise.
Cramo Estonia AS vaidlustas
hanke tulemuse 23. aprillil.
Riigihangete vaidlustuskomisjoni tegi otsuse jätta vaidlustus rahuldamata 8. mail.

8. september: väikesesse koolimajja viib puidust trepp, käiguteed on
valmis, haljastus palub sooja sügist
26. august: kraana on vinnanud esimese mooduli õigesse paika

Aitäh kooliperele, kes kiiresti reageeris ja keerulises
olukorras võimalikest parima
lahenduse leidis. Aitäh lastele,
nende vanematele ja õpetajatele, kes toimuvasse mõistvalt
suhtuvad - eriti neile neljale
klassile, keda see, et moodulkoolimaja 1. septembril valmis
polnud, otseselt häirib.

Et ka aastatel 2009 ja
2010 sündis Saue linnas palju
lapsi - vastavalt 96 ja 102 - on
plaanis tulevalgi aastal koolile
juurde rentida täiendavad
moodulid kahe klassiruumi
tarbeks või leida muud, kõiki
osapooli rahuldavad lahendused, et kõik lapsed gümnaasiumisse ära mahuks.

8. september: pilvisestki ilmast hoolimata on sisustust ootavas klassiruumis
lisavalgustuseta piisavalt valgust ja akende taga rohelus. Fotod: Sirje Piirsoo

Mis on tehtud Saue lasteaias?

Mis on teoksil Töö puiesteel?

Saue Sõna

Saue Sõna
Septembri algusest on käsil
Töö puiestee ja raudtee vahelise kuivenduskraavi ning kanalisatsiooni avarii ülevoolu väljaehitamine. Lahenduse leiab
probleem, mis on üle kümne
aasta muret valmistanud piirkonna elanikele.
Lahtine kuivenduskraav
korrastatakse ning kanalisatsioonitorustiku avariiväljavool
rajatakse vastavalt kehtivatele

Kui möödunud aastal renoveeris
linn Saue lasteaia Midrimaa A-korpuse koridori ja paigaldas sinna
tuletõkkeuksed, siis sellel suvel, kui
lasteaed puhkust pidas, sai teoks
analoogne töö lasteaia B-korpuse
koridoris

Tundub võib-olla kellelegi vähetähtsana, kuid nüüd on kõikides Saue lasteaia rühmades kaasaegsed kööginurgad nõudepesumasinaga. Viimased
seitse said paika vahetult enne suvepuhkust. Ei pea enam ükski õpetajaabi kolm korda päevas konkusse pugema 24 lapse nõusid pesema, saab
hoopis selle asemel lastele keskenduda ja nendega tegeleda. Lasteaed on
plaaninud selle muudatuse isegi aasta teoks esitada. Fotod: Sirje Piirsoo

normidele ja standartidele.
Projekteerimis- ja ehitushanke
võitis MSM OÜ.
Kanalisatsioonitorustiku
avarii ülevool on ligikaudu 100
meetri pikkune ja see juhitakse
läbi toru kuivenduskraavi, mis
tuleb puhastada võsast koos
kändude juurimise ja utiliseerimisega umbes 150 meetri
pikkuses. Kraavinõlvad ja põhi
kindlustakse vastavalt normidele
ja standardtitele koos heakorrastustöödega. Foto: Sirje Piirsoo
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Saue abilinnapeaks sai Jan Trei
Sirje Piirsoo

omavalitsustes, sealhulgas Saue
linnas, Viimsi vallas ja Tallinnas.
Saue abilinnapeana hakkab
Jan Trei vastutama linna kultuuri-, hariduse- ja spordielu
ning sotsiaalhoolekande ja kodanikuühiskonna koostöö eest.
„Tunnen ja tajun Saue linna
probleeme, kitsaskohti ja väljakutseid. Mulle väga meeldib ja
sümpatiseerib Saue linn ilusa
ja kaasaegse elukeskkonnana
ning soovin omalt pooltki selle
arengusse panustada,“ ütleb
Trei, kes aastatel 2003-2005
Saue linnas elas ning linnavalitsuses juristi ja linnavalitsuse

Saue Linnavolikogu nimetas
27. augusti istungil Saue
abilinnapeaks Jan Trei (35).
Tema poolt hääletas üheksa
volikogu liiget, vastu oli
seitse. Volikogu istungist võttis osa 16 volinikku 17-st.
Jan Trei sõnul tegi talle ettepaneku Saue abilinnapeaks
asuda IRL-i Saue osakond, erakonda kuulub ta aastast 2001.
Otsuse langetamisel ja ettepaneku tegemisel rääkis Jan
Trei kasuks pikaajaline töökogemus riigihalduses ja erinevates

liikmena töötas, vastutades
linnavalitsuse ja volikogu õigusalase nõustamise, õigusaktide
ning lepingute koostamise ja
riigihangete korraldamise eest.
Vastne abilinnapea peab
oluliseks väljakutseks Sauele
uue spordihalli rajamist, samuti
ühinemisläbirääkimisi, et Saue
linna huvid oleksid uues ühinenud omavalitsuses esindatud,
eriti haridusvaldkonna pool, ja
et ühinenud omavalitsus saaks
riigigümnaasiumi.
Jan Trei on sündinud 1979
Tallinnas. Keskhariduse omandas ta Tallinna 21. Keskkoolis.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli
õigusinstituudi õigusteaduse
erialal, hetkel on pooleli
magistriõpingud Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudis.
Jan Trei on töötanud Saue
Linnavalitsuses juristi ja linnavalitsuse liikmena, Lasnamäe
Linnaosa Valitsuses sisekontrolöri ja linnaosa vanema asetäitjana, Viimsi Vallavalitsuses
abivallavanema ja vallavanemana, samuti EV Notarite
kojas juristina ja Siseministeeriumis ministri nõunikuna.
Jan Trei on abielus, peres
kasvab kaks last. Foto: erakogu

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 27.
augusti istungi päevakorras
oli kaheksa küsimust. Istungist võttis osa 16 liiget 17-st.
Saue Linnavolikogu
◊ Vabastas palgalise linnavalitsuse liikme abilinnapea
ülesannetes Jüri Tümanoki
ametist alates 18. augustist
2015 seoses tema surmaga.
◊ Otsustas maksta perele
erandkorras sotsiaaltoetust.
◊ Kinnitas linnavalitsuse koosseisu ja nimetas Jan Trei
tema nõusolekul ametisse
palgalise linnavalitsuse liikmena abilinnapea ülesannete täitmiseks alates 28.

augustist 2015 tähtajaliselt
volikogu volituste ajaks ning
määras talle töötasu.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
8.04.2015 otsuse nr 75
punkti nr 1 ning nimetas
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu põhikirja § 9 lg 1
alusel Saue Linnavalitsuse
esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
linnapea Tõnu Urva asendajaks palgalise linnavalitsuse
liikme abilinnapea ülesannetes Jan Trei.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
8.04.2015 otsuse nr 75
punkti nr 2.1 ning nimetas
Eesti Linnade Liidu põhikirja p 11 ja p 29 alusel
volikogu volituste perioodiks Saue linna esindajaks

Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul linnapea Tõnu
Urva asendajaks palgalise
linnavalitsuse liikme abilinnapea ülesannetes Jan Trei.
◊ Suunas teisele lugemisele
volikogu otsuse eelnõu „Liikluskorraldus Saue linnas“
ning volikogu määruse eelnõu
„Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud
ülesannete delegeerimine“.
◊ Muutis seoses Jüri Tümanoki surmaga Saue linna
esindatust Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimistes osalemise valdkondlikes
komisjonides, nimetades
hariduskomisjoni Jan Trei,
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni Jaan Moksi ning kultuuri-, spordi ja kolmanda

sektori komisjoni Valdis
Toomasti. Lisaks nimetas
volikogu Madis Millingu asemel hariduskomisjoni Anne
Teetamme.
Infopunktis andis projektijuht
Kadri Tillemann volikogule ülevaate, kuhu on ühinemisläbirääkimised jõudnud, puudutas
põgusalt ühinemislepingu projekti ja tutvustas edasist ajakava.
Linnapea Tõnu Urva andis
volikogule informatsiooni läbirääkimistest Harju Infra OÜ-ga.
Sotsiaalministeeriumi kirja
valguses kohalikele omavalitsustele oli päevakorras pagulaste temaatika, täpsemalt
omavalitsuse valmisolek nende
vastuvõtuks ja majutuse pakkumiseks. Volikogu oli seisukohal,

et Saue linnal ei ole hetkel vabu
eluruume pakkuda.
VVolikogu arutas ka linnaelanike pöördumist Tule tn 4a
detailplaneeringu algatamise
kohta. Detailplaneering on sellises menetlusstaadiumis, kus
sisulist lahendust ei ole välja
töötatud. Kui selleni jõutakse,
teavitatakse ja tutvustatakse
võimalikke lahendusi piirinaabritele ja teistele linnaelanikele.
Samas võimalikku ühinemist
silmas pidades ei pruugi Saue
linna elanike arvu suurendamine olla enam aktuaalne ja
langeb ära korruselamu ehitamise vajadus. Linnapea Tõnu
Urva vastas, et detailplaneeringuga saab anda maale sihtotstarbe ja taotleda selle riigilt
munitsipaalomandisse.

Konkurss
„Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2015“
Saue Linnavalitsus
Algamas on uus õppeaasta ja
taas on aeg välja selgitada, kes
linna haridusasutuste õpetajatest, ringijuhtidest, spordiklubide treeneritest, tugiteenuste
osutajatest (psühholoog,
logopeed, sotsiaalpedagoog)
väärivad kandma tiitlit „Saue
linna aasta õpetaja ja teenekas
õpetaja 2015“.
Konkursi eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile
edukate õpetajate tegevust, tunnustada õpetajaid, kes on pälvinud õpilaste, lastevanemate,
kolleegide, haridusasutuse
pidaja ja üldsuse lugupidamise
ning on töö ja isikliku eeskujuga
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ning mõjutanud positiivselt piirkonna hariduselu arengut.

Igal aastal võib määrata
õpetajatele järgmised aunimetused: aasta õpetaja; teenekas
õpetaja.

Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal eriti silma paistnud
õpetajat:
1. kellel on väljapaistvaimad
tulemused õpilaste innustamisel, saavutamaks paremaid võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel,
konkurssidel, võistlustel,
ülevaatustel jms ning kes
on koostöös peredega parimal moel toetanud ja soodustanud laste kasvamist ja
arenemist, arvestades nende
individuaalsust;
2. kes on tegelenud pidevalt
enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide

töös, tutvustanud oma
töökogemusi töökohas või
väljaspool seda;
3. kes on isiksusena pälvinud
laste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise.

Teeneka õpetaja aunimetuse andmisega tunnustatakse pikaajalise, vähemalt
15-aastase staažiga õpetaja
tegevust:
1. kes on laste õpetamisel ja
kasvatamisel saavutanud
silmapaistvaid tulemusi;
2. kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste,
lastevanemate, kolleegide
ning üldsuse lugupidamise;
3. kes on tuntud hariduselu
edendaja Saue linnas ja /
või maakonnas.
Ettepanekuid, soovitus- ja toetuskirju konkursi kandidaatide kohta

võivad Saue Linnavalitsusele esitada üksikisikud, õpilasorganisatsioonid, haridusasutuste hoolekogud, maakonna ainesektsioonid,
pedagoogilised kollektiivid,
haridusasutuste juhtkonnad, mittetulundusühingud ja haridusasutuse pidaja.
Ettepanekud esitatakse
komisjonile hiljemalt 18. septembriks.

Kandidaadi esitamiseks
tuleb täita vajalikud dokumendid:
◊ vormikohane avaldus koos
põhjendustega (vt www.saue.
ee / linna juhtimine / blanketid „Ettepanek Saue Linnavalitsusele konkursi „ Saue
linna aasta õpetaja, teenekas
õpetaja“ kandidaadi kohta“);
◊ soovitus- või toetuskirjad
kandidaadi töö ja tegevuse
kohta.

Saue
Gümnaasium
pakub
tööd
klassiõpetajale
Saue Gümnaasium pakub
tööd klassiõpetajale (üks
ametikoht).
Kandideerimiseks võtke
palun ühendust kooli direktoriga.

Kontakt
Direktor Jaan Palimets
E-posti aadress jaanpalumets@saue.edu.ee
Telefon 659 0122, 507
7883
www.saue.edu.ee
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Suvi Pivarootsis: sõbrad, seiklused ja suvesoojus!
Monika Liiv
Noortejuht
See sai alguse 14 aastat tagasi,
kui üks ema ei leidnud lapsele
sobivat suvelaagrit ja otsustas
selle talle siis ise korraldada.
Esimestel aastatel oli talle abiks
Saue Linna Lastekaiste Ühing,
viimastel aastatel on seda vedanud Saue Noortekeskus.

Kunstilaager toimus sel
suvel juba 14. korda!
Laagris osales 65 noort vanuses
8 kuni 15 eluaastat. Kasvatajateks-õpetajateks olid Saue Noortekeskuse noortejuhid Kaarel
Kiviloo, Rene Kolon, Monika Liiv,
Üllar Põld, Kirke Kasari, Maria
Liiv, Tiina-Riin Uulma, juhataja
Kristi Kruus ja lasteaia kunstiõpetaja Eha Tamme.
Vabatahtlikuna oli abiks üliõpilane Mouna Tuneesiast, kelle
osalemist vahendas üliõpilasorganisatsioon AIESEC. Mona korraldas muuhulgas meile Tuneesia kultuuri õhtu, kus näitas pilte
ning andis maitsta kodumaalt
pärit maiustusi ja maisteaineid.
Lisaks liitus meiega mõneks
päevaks Austraaliast pärit Rachel, kes tutvustas lastele hennamaalimise saladusi, ajalugu
ja tavasid. Kõik lapsed proovisid maalimist ja soovijatele tegi
meister ise kauni maalingu.
Käsitöötundides viltisime
mütse-kotte, punusime sõbrapaelu, värvisime patikatehnikas
särke, valmistasime erinevaid
ehteid, õmblesime haaremipükse ja seelikuid ning meisterdasime puidust laevu.
Kujutava kunsti tundides joo-

Austraaliast pärit Rachel
tutvustas lastele hennamaalimise
saladusi, ajalugu ja tavasid

Mütsiviltimine on täies hoos

Üks rühm noori käis vaba tahte alusel jalgrattamatkal Hiiumaal

nistasime, maalisime akrüül- ja
akvarellvärvidega; lavastasime
ja filmisime lühifilme ning
muusikavideo. Fotograafi abiga
õppisime loodust vaatama, korraldasime fotonäituse-võistluse
ja tegime sõbrapilte.
Üks rühm noori käis vaba tahte
alusel jalgrattamatkal Hiiumaal,
kus külastas Tihuse hobutalu.
Programm „Ava silmad“
rääkis osalejatele lähisuhtevägivallast ja andis nõu, kuidas
sellega hakkama saada. Esmaabi päeva viisid läbi esmaabiõpetajad Saaremaalt.

Ühel hommikupoolikul harisid meid tule, vee ja liikluse
osas Politsei- ja Piirivalveameti
Lääne prefektuuri töötajad. Vaatasime filmi, kuulasime loengut,
päästsime uppujat ja tegime
vigursõitu jalgrattaga.
Õhtuti laulsime karaoket,
esinesime ja elasime kaasa
omaloomingulisel Pivavisoonil. Loomulikult oli kesköine
ristimine ning traditsioonilised Müsteerium ja Kuningriigi
päästmise mäng.
Meie laagri puhul on üsna
tavapärane, kuna lapsed on vähe-

Käimas on kujutava kunsti tund. Fotod: noortekeskus

malt 75% ulatuses samad nagu
eelmisel aastal, et alati lausa nõutakse kõiki läbi aastate traditsiooniks saanud tegevusi ja mänge.
Kõiki meie päevi elavdas
salasõbra mäng. Mängu alguses loositakse igale lapsele ja
kasvatajale keegi laagrilistest
salasõbraks, kellele ta võib iga
päev väikseid tähelepanuavaldusi valmistada. Üks kasvatajatest on mängujuht, kes teab
kõiki salasõpru ja jagab igaõhtusel laagri kokkusaamisel
laiali kingitusi. Kingitusteks
olid nii luuletused, vilditud

käevõrud-mütsid kui metsast
korjatud maasikad. Salasõbra
avalikustamine-kallistamine
oli laagri lõpuõhtul ja üllatusi
oli palju, sest kõik suutsid salasõbra saladust hoida.
Laagri lõpetasime toreda
lõkkeõhtu ja saunaga. Järgmisel aastal läheme kindlasti taas
Pivarootsi laagrisse, sest enam
ei kujuta ei kasvatajad ega lapsed suve ilma selleta ette.
Kes tahab järgmise suve
plaanid varakult ära teha, siis
kunstilaager Pivarootsis toimub
3.-10. juuli 2016.

Saue linn tunnustab noorsootöö tegijaid
Kristi Kruus
Saue Linnavolikogu
noorsootöö komisjoni liige
Käesoleva aasta alguses sai
Saue Linnavolikogu noorsootöö komisjoni eestvedamisel
alguse noorsootöötaja tunnustamise statuudi väljatöötamine. Seni oli linnas noorsootööd tegevaid inimesi - ja neid
ei olegi nii vähe! - võimalik
esile tõsta õpetajate päeval,
kuid kevadel kinnitas volikogu
Saue linna noorsootöö aasta
tegija statuudi, mis annab
võimaluse tunnustada ja esile
tõsta just seda inimest, kes on
end teadlikult ja eesmärgistatult noortele pühendanud.
Noorsootöötaja on koondnimetus kõikide noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistide
kohta. Noorsootöö ja sellega
tegelevate asutuste spekter on

nii lai, mitmekülgne ja pidevalt
arenev, et tihti jääb inimestele,
kes valdkonda ei tunne, hoomamatuks, et kõik need noorte
arengu, psühholoogia, kasvatuslike iseärasuste ning vajaduste
asjatundjad ja spetsialistid on
noorsootöötajad, kes kannavad
iga päev hoolt laste ning noorte
eneseteostuse ja arengu eest.
Noorsootöötaja ja tema pädevus
on valdkonnas tehtava sisulise
töö alustala.
Saue Linnavolikogu noorsootöö komisjoni liikmete arvates
tehakse noorsootööd ka väljaspool haridusasutusi. Teadlikku
ja eesmärgistatud tegevust
võivad ellu viia kirik, kaitseliit,
MTÜ-d ja ettevõtted. Sellisele
seisukohale on näiteks jõudnud
ka Keila ja Pärnu linn, Hiiu
vald, Tallinn ja mitmed teised
omavalitsused, kes samuti kord
aastas noorsootööd ja noorsoo-

töötajaid esile tõstavad ning
tunnustavad. Noorsootöö tegija
ei ole ainult ülikoolis noorsootöö eriala lõpetanud inimene,
vaid võib olla iga aktiivne
kodanik, kes eesmärgistatult ja
läbimõeldult noortega tegeleb
- seda eelkõige noorte huvidest
ja vajadustest lähtuvalt.
Saue Linnavolikogu kinnitatud määruse eesmärk on tunnustada ja tõsta esile noortega töötavaid inimesi, kes on aasta jooksul
silmapaistvalt tegutsenud ning
teinud Saue linna noorte jaoks
olulist ja tähelepanuväärset tööd
ning aidanud seeläbi kaasa linna
noorsootöö arendamisele.

Noorsootöötaja statuudi
tähenduses:
1. on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata noorte
olukordi ja vajadusi, valida

ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida
teostatud töö mõjusust;
2. töö sisu võib olla individuaalne töö noore ja noortegruppidega; programmide
ja projektide planeerimine,
teostamine ja hindamine;
koostöö noortega, nende
vanematega, teiste huvi- ja
sidusgruppidega ning valdkondade spetsialistidega;
3. töötab riigi, kohaliku omavalitsuse, era- või kolmanda
sektori institutsioonis, sh
maavalitsuses, valla- või
linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorte teavitamis- ja
nõustamiskeskuses, noorteühingus, noortelaagris, kirikus, raamatukogus, kultuurija spordiasutuses vm;
4. töö noortega võib olla tema
põhitöö, aga ta võib seda

teha ka vabatahtlikult,
töötades samal ajal mõnes
teises valdkonnas.
Saue tunnustab linna noorsootöö aasta tegija aunimetusega
isikut, kes on aasta jooksul
silma paistnud noorsootöö
tegevusega Saue linnas, pakkudes ja luues noortele ning
noorsootööle huvitavaid, kaasavaid, arendavaid võimalusi,
ning toetanud noorte osalust ja
omaalgatust.
Tunnustus antakse üle Saue
Linnavolikogu esimehe ja linnapea aastalõpu vastuvõtul.
Kandidaate saab esitada igal
aastal ajavahemikul 1. septembrist 31. oktoobrini posti
teel aadressil Tule 7, Saue
või e-posti teel saue@saue.ee.
Kirjale tuleb lisada märksõna
„Noorsootöö Aasta Tegija“.
Lisainfo www.saue.ee.
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Lugu sellest, kuidas üks Saue poiss
välismaal õppimas käis
Martin Mäll

II osa: mida kogesin, nägin,
õppisin ja sain teada väljaspool ülikooli

R

ääkides jaapanlastest, nende kultuurist,
tööst ja eluolust, peab
kindlasti mainima
üht olulist seika. Igal sammul
hakkas silma, et vargusi ei ole.
Näiteks kohvikulauale jäetud
telefonid, arvutid ja kotid on
ka seal tunde hiljem alles.
Osad Jaapani sõbrad naljatasid, et kui isegi päevadeks
midagi kuhugi unustad, saad
asjad hiljem tagasi. See on asi,
millest meie kultuuriruumis on
veel palju õppida.
Väga oluline on Jaapanis
ka vanemate inimeste austamine ja pere au hoidmine.
Teiste oluliste väärtuste hulka
kuuluvad ka viisakus, alandlikkus, kannatlikkus ja ausus.
Sellel kõigel on sügav ja pikk
ajalooline tagapõhi. Jaapanis
elades, inimestega suheldes
ja nendega koos töötades on
igal sammul tunda seda pikka
ja väärikat ajaloolist kultuuritausta. Saan väikese ja kriitikapõhise eneseuhkusega
öelda, et ka minust sai seal
vist veidi parem inimene.

Väike kodutöö ja sõnaraamat võidab südameid!
Jaapanlased üldiselt on väga
huvitatud suhtlemisest välismaalastega. Nad soovivad
siiralt rohkem teada saada,
kuidas ja mismoodi elatakse
mujal maailmas. Inimestena
on nad ääretult abivalmid,
kuid tugevamate sõprussidemete loomine on keeruline.
Keeruliseks teeb selle ka loomulikult keelebarjäär.
Jaapanlased on uhked inimesed ja kui nad tunnetavad,
et rääkides võõras keeles, võivad vigu teha, siis nad pigem
ei räägi. Sellest tulenevalt on
suhtlemine ja näiteks juhusliku „smalltalk ” vestluse hoidmine küllaltki keeruline.

Minge, avastage ja nautige! Õhtu Shinjukus Brasiilia ja Jaapani sõpradega. Foto: Martin Mäll

mikuks. Kyoto on Jaapani
mõistes väike ja rahulik „linnakene”. Kui tuua meelevaldne
seos, siis jaapanlaste jaoks on
ta midagi meie Viljandi sarnast. Samas ületab selle linna
elanike arv veidi kogu eesti
elanike arvu (sic!).
Kyoto on ainukene linn,
mis pääses II maailmasõja
pommitamistest ning seetõttu
on säilinud suurel hulgal ajaloolist arhitektuuri ja kultuuriväärtusi.
Kyotost edasi viis mu reis
mind Hiroshimasse, mille ajalugu on kurb, kuid taastumine
imetlusväärne. Teatavasti hävitas selle linna aatomipomm 6.
augustil 1945.

Näpunäiteid

Märtsis Kyotot ja selle kultuurimälestisi külastamas. Pildil Nishi Honganji templis. Foto: Janika Olup

Üllatav oli, et jaapanlased
on geograafias tugevad, mida
ei saa paraku öelda paljude
teiste rahvaste kohta. Kui
minult küsiti, kust ma pärit
olen, siis vastust saades tuli
kohe kommentaar: „Me teame
Eestit.“ Loomulikult - esiteks
Baruto ja teiseks, et siin on
väga külm ja lumine.
Samas ei ole ju lumi jaapanlastele midagi väga eksootilist. Kui sõitsime Tokiost
välja 200 km loodesuunas
Naeba suusakuurorti, olid
hanged kahe meetri kõrgused
ja majad lume all.
Siinkohal väike soovitus kõigile, kel plaanis Jaapanit külastada: suhtluses näidake üles
initsiatiivi ja viisakust, hoidke
aeglast tempot, osake kasutada lihtsamaid fraase ja saab
hakkama küll! Väike kodutöö ja
sõnaraamat võidab südameid!

Jaapani joogi- ja söögikultuurist

Kultuurielu

Meile, eestlastele on Jaapani
köögist peamiselt tuntud sushi,
kuid nende köök on palju mitmekülgsem. Minu lemmikuks
sai tonkotsu ramen, mis sisuliselt
on nuudlisupp sealihakarbonaadiga.
Jaapanis ei ole Euroopa
mõistes pubisid ja baare.
Nende populaarsed joogi- ja
söögikohad on izakaya ’d, kus
maksad kahe tunni eest 2000
jeeni (15 eurot) ja selle aja
jooksul saad süüa ja juua nii
palju, kui mahub. Siinkohal
küsimus - mida saab Eestis 15
euro eest?
Need söögikohad on populaarsed just õhtuti pärast tööpäeva. Samuti on väga hinnatud väikesed intiimsed söögikohad, mida peavad pered. Seal
kohtab tõelist klienditeenindust, selle parimas tähenduses.

Ainuüksi Tokios toimub igapäevaselt mitmeid üritusi,
festivale, kontserte, näitusi
ja muid sündmusi, mille kirjeldamine hõivaks kogu Saue
lehe ruumi. Ilus kokkupuude
kodumaaga oli kontserdielamus, kus esines sümfooniaorkester, mille peadirigent alates
aastast 2015 on Paavo Järvi.
Samuti ei saanud külastamata jätta Tokio teatrijuveeli,
Kabukiza teatrit, kus etendus
võib kesta 30 minutist kuni
12 tunnini. Pileti võib osta
kas ühele vaatusele või terveks
päevaks! Soovitan soojalt kõikidele Tokiosse reisijatele: kultuurielamus on garanteeritud.
Märtsi koolivaheajal külastasin Jaapani kultuuripealinna
Kyotot, mis on endine Jaapani
pealinn ja geišade sünnilinn.
See linn sai kohe minu lem-

Reisides Jaapanisse, on hea
teada, et see on üks ohutumatest riikidest maailmas, kus
kuritegevus on nullilähedane.
Kui jääd hätta, on inimesed
sõbralikud ja abivalmis. Ühistranspordivõrgustik on parim
maailmas - seega on reisimine
väga lihtne ja mugav. Paljud
inimesed, kes turistina Jaapanisse reisivad, ei tea, et
kasulik on tellida enne reisi
transpordikaart ehk Japan Rail
Pass , mis teeb elu tunduvalt
kergemaks ja säästab raha.
Näiteks Tokio-Hiroshima kiirrongi üheotsa pilet maksab
kohapealt ostes ligikaudu 150
eurot, kuid omades Japan Rail
Pass i, saad ühe nädala vältel
220 euro eest sõita piiramatult
kõikidel erinevatel liinidel.

Lõpetuseks
Minu soovitus kõigile vahetusõpilastele, kellel plaanis
minna välisriiki - olge ausad,
avatud, uudishimulikud, suhtlejad ja õpihimulised. Kõik,
mida te teete, teete enda ja
oma tuleviku heaks ning keegi
ei saa maailma teie eest avastada. Vahetusõpilasena õpite
te paremini tundma ennast ja
saate teada, et olete võimelised paljuks enamaks. Minge,
avastage ja nautige!

Energia avastuskeskus avas ämbliku ja muti kodud
Saue Sõna
Energia avastuskeskus avas 8.
septembril lasteaia ja algkoolilastele mõeldud uue teadusnäituse „Arhitekt Ämblik ja
insener Mutt“. Näitusel saab
teada, kuidas loomad, linnud,
putukad ja teised elusolendid

kodusid ehitavad ning mida
on inimestel nende ehituskunstist õppida. Saab pugeda
muti käiku, ehitada kure pesa,
kanda teokarpi, olla mesilane
kärjes või tunda end kärbsena
ämblikuvõrgus.
Näitusele lisaks on loodud
suurematele lastele geomeet-

riateemaline 4DFrame töötuba
„Looduse arhitektid“ ja väiksematele lastele programm
„Mesimummula“. Vaadata
saab ka toredat Eesti multifilmi „Meemeistrite linn“.
Näituse ja lisaprogrammide
valmimist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus,

Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Loomaaed, Eesti Filmiinstituut ja RMK.
Energia avastuskeskus
on peredele ja lastele teadusnäitusi ning programme
loov külastuskeskus, mis
taasavati põhjaliku renoveerimise ja täieliku eksposit-

siooniuuenduse järel aasta
tagasi. Tänaseks on keskust
külastanud juba enam kui
110 000 inimest.
Energia avastuskeskuse
asutajad on Eesti Energia
AS, Tallinna linn, Tallinn
Tehnikaülikool ja AS Tallinna
Soojus.

Sport
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Õhtujooks tõi võistlema ligi 400 spordisõpra
Saue Sõna
Uue tervisespordiaasta juhatas 4.
septembri õhtul sisse sarja „Sauelane liikuma“ üheksanda hooaja
esimene etapp, Saue Õhtujooks.
Jooks oli tänavu pikem.
Rada kulges asfaltkattega
kergliiklusteedel ja Sarapiku
terviseradadel.
Viie kilomeetri pikkuse ringi
läbis 250 sportlast. Põhijooksule eelnenud lastejooksudes
osales kokku 143 last, kes
jooksid vastavalt vanusele 1-4
staadioniringi.
Jooksuprotokollid leiate
Saue Gümnaasiumi stendilt

trükituna ning huvikeskuse
kodulehelt ja FB-st.
Selle aasta põhijooksu
kolm kiiremat meest olid Ats
Sõnajalg, Kaur Kase ja Sergei Rjabõškin. Kolm kiireimat
naist olid Stella Reinumägi,
Susan Pihelgas ja Maris Terno.
Et ajavõtul tekkis kiipide
tõttu segadus – ikkagi õhtujooksu ajaloos esimene kord,
sedaviisi aega võtta -, saavad
sportlased medalid kätte sarja
järgmisel etapil, orienteerimisel
10. oktoobril kell 12 Saue jaanituleplatsil.

Viimased hetked enne starti

Lõpetab põhijooksu võitja
Ats Sõnajalg

Siit me tuleme

Uus kergejõustikuklubi Sauel

Käimasolevatele Saue linna ning Saue, Nissi ja Kernu valla ühinemisläbirääkimistele juhtis tähelepanu fotosein ning Õllenaudi valmistatud
ühinemiskali. Soovijad said end vallavanemate ja linnapeaga pildistada.
Fotod: Virko ja Siiri Raagmets

Saue esivõistlused
mälumängus
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Jätkuvad Saue linna võistkondlikud esivõistlused mälumängus „Tammekilb 2015“.

Klubi vaba aja veetmise võimalusi tutvustaval päeval. Individuaalselt saavutas Saue noortest kergejõustiklastest
Ester Legonkovi (vasakul) juhendamisel 2015. aastal parima tulemuse Katre-Sofia Palm (paremal), kes tuli B
vanuseklassis meistriks kõrgushüppes Eestis ja Baltimaades. Foto: Sirje Piirsoo

Allan Elerand
Septembris alustas Sauel tegevust uus kergejõustikuklubi,
mille asutajaliikmed on Ester
Legonkov ja Allan Elerand.
Klubi nimi on Saue Kergejõustikuklubi ning peamine treenimiskoht Saue Gümnaasiumi
staadion ja võimla.
Ester on Saue Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja. Ta
on olnud pikki aastaid treener
ja osalenud treeningrühma
lastega TV 10 olümpiastardi
võistlustel, nagu ka paljudel
muudel võistlustel - seda siis

Tipp kergejõustikuklubi all,
mis tegutseb Keilas.
Allan Elerand on varem
tegutsenud Eesti Kergejõustikuliidu hüppealade vanemtreenerina ja olnud kõrgushüppaja Marko Aleksejevi - isiklik
rekord 2.28 - treener.
Koos üritavad nad Sauel
laste ja noorte kergejõustikuelu
heal tasemel hoida ning sportimist noortele meeldivaks teha.
TV 10 olümpiastardi Harju
maakonna võistlustel on Saue
Gümnaasiumi võistkond Estri
juhendamisel saavutanud mitmeid aastaid esikoha. Eesti

tasemel tuli esikoht aastal 2013
ja see on igati tubli saavutus.
Individuaalselt saavutas
Saue noortest kergejõustiklastest 2015. aastal parima tulemuse Katre-Sofia Palm, kes tuli
B vanuseklassi meistriks kõrgushüppes Eestis ja Baltimaades.
Kergejõustikutreeningud
toimuvad endiselt edasi Saue
Gümnaasiumi staadionil ja
võimlas esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ning reedel
alates kella 14.00 vastavalt
vanusele. Täpsem info treeneritelt: ester.legonkov@gmail.
com ja allan@elerand.ee.

II voor toimub teisipäeval,
22. septembril, algusega kell
19.00 Saue Gümnaasiumis
klassis 310.
Kevadel läbiviidud I vooru
järel on paremusjärjestus
järgmine:
1. Tammetark 44 punkti
2-3. Tammetõru ja Ettur 32
punkti

4. Sammas 30 punkti
5-6. SG4 ja Noortekeskus 24
punkti.
Tuletame meelde, et võistlus toimub kolmes voorus ja
lõpliku paremusjärjestuse
selgitamisel lähevad arvesse
iga võistkonna kahe parema
vooru tulemused.
Seega on kõigil võimalus
tulemust parandada ja kaasa
lööma on oodatud ka uued
kuni neljaliikmelised võistkonnad, sest neilgi on praegu
veel teistega võrdsed võimalused kokkuvõttes edukad olla.
Head mõttetrenni!

Ootame kõiki endisi Harju EPT RTB töötajaid asutuse
loomise 40. aastapäevale pühendatud üritusele.
Saame kokku
1. oktoobril kell 17.00 Tammevana pubis Sauel.
Kontakt 56486710, Jaan, 56619164, Liide.
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Huviringide infopäev tõi sauelased vaba aja
tegevusi uudistama
Saue Sõna
Nii paljusid erinevas vanuses
sauelasi, kui oli 2. septembri
õhtul Saue Gümnaasiumi
aulas ja fuajees, näevad koolimaja seinad harva - suminast ja sagimisest võis lausa
pea ringi käima hakata.
Huviringide infopäev tõi lapsed, noored ja täiskasvanud
uudistama, milliseid tegevusi
Sauel vabal ajal harrastada
saab.

Võ i m a l u s i t u t v u s t a s i d
huvikeskus, noortekeskus,
gümnaasium, muusikakool,
lasteaed ja päevakeskus ning
erinevad spordiklubid.
Kellele järjekord pikk tundus ja sobivasse ringi end
kirja panna ei jõudnud, saab
seda hiljemgi teha, sest kogu
info, mida Sauel pakutakse,
on asutuste kodulehtedelt või
Facebookist leitav.

Juba kolm minutit pärast kella kuut, kui infopäev oli alles alanud, oli kooli fuajee sauelasi, kes tundsid huvi
sportimisvõimaluste vastu linnas, puupüsti täis

Saue
Segakoor
ootab uusi
lauljaid

Huvikeskuses alustab uudsena animatsiooni ring

Tantsuklubi JJ Street tegutseb noortekeskuses. Fotod: Sirje Piirsoo

Viiendat hooaega alustav Saue
Segakoor ootab uusi lauljaid
kõikidesse häälerühmadesse.
Ootame teid ettelaulmisele 14.
septembril kell 19.00 Saue
lasteaia saali. Lisateave koori
dirigendilt Elviira Alamaalt
telefonil 5225359.

Huvikeskus pakub tegevusi lastele,
noortele ja täiskasvanutele

ÕPILASTELE
Tants
Showgrupp Vikerkaar
Õpetaja Elo-Marika Kongo
E, K kell 16.00-20.00, P kell
15.00-18.30 Saue koolimaja
saalis
Teadushuviharidus
Loodusteaduse huviring 3.-6.
klasside õpilastele alates 7.
septembrist
Erinevad juhendajad
E kell 13.00-14.30 ja kell
14.30-16.00 ruum 203
Kunstistuudio ringid huvikeskuse kunstiklassis
UUS! Animatsiooni ring koostöös MTÜ-ga Nukufilm Lastestuudio alates 16. septembrist
T kell 13.15-14.45
Kuutasu 25 eurot

Meisterdamine alates 16. septembrist
Õpetaja Evelin Voksepp
K kell 12.15-13.30; kell
13.30-15.00
Skulptuur ja pisiplastika alates
14. septembrist
Õpetaja Anneli Lupp
E, N kell 12.15-13.45
Sport
Üldkehaline ettevalmistus
Treener Rauno Neuhaus
T kell 15.00-16.00

TÄISKASVANUTELE
Kunstistuudio
Täiskasvanute kunstikursustele on vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil huvikeskus@saue.ee. Kursused toimuvad huvikeskuse kunstiklassis.
Keraamika
Juhendaja Virve Laan

15. septembrist T kell 18.3020.30
Savituba peredele
Juhendaja Made Kaares
19. septembrist L kell 11.0013.30. Vajalik eelregistreerimine
Tekstiil ja taaskasutus
Juhendaja Evelin Voksepp
7. oktoobrist K kell 18.0020.00
Joonistuskursus
Juhendaja Virve Laan
1. oktoober - 26. november N
kell 18.30-21.00
Maht 24 tundi, joonistame
erinevaid motiive pastellide ja
conte´ kriitidega
Klaasisulatuskursus
Juhendaja Eve Koha
Alates 2. novembrist E kell
18.30-20.00
Kursuse tasu koos materjalide
ja klaasisulatusega 36 eurot.
Kursuse jooksul on igal osalejal võimalus valmistada klaasisulatustehnikas kaks anumat.
Õlimaalikursus
Juhendaja Virve Laan
4. veebruarist 2016 N kell
18.30-21.00 (maht 36 tundi)

Fotograafia ABC
Juhendaja Kristjan Rosin
Alates 7. oktoobrist K kell
19-20.30 kokku 10 kohtumist.
Registreerimine viimsifoto@gmail.com, telefon
55537401.

Rahvakultuur
Rahvatants
Saue Simmajad segarühm ja
naisrühm. Juhendaja Ulvi
Mägi. Info Kalev Israel, tel
+3725078758
Saue Kägara naisrühm.
Juhendaja Elena Kalbus, tel
+37251944767
Rahvamuusikaansambel Saue
Kapell. Juhendaja Reet Jürgens, tel +372 5223635
Saue Segakoor. Dirigent Elviira
Alamaa, tel +3725225359

Tants ja liikumine
Linetantsu treeningud Saue
Gümnaasiumi saalis
Treener Kaie Seger, tel
+3725179066
P kell 19-20
Vesiaeroobika Saue ujulas
Treener Ave Lähker, tel

+3725018577
E kell 19.00-19.45 ja N kell
20.00-20.45
Vesiaeroobika sobib igas vanuses osalejale. Nii algajale kui
edasijõudnule treenitustasemest sõltumata. Tund annab
hea üldfüüsilise koormuse,
parandab südame tegevust ja
koordinatsiooni, suurendab
lihastoonust, vähendab rasva
osakaalu organismis ja annab
hea enesetunde. Tund algab
soojendusega, sisaldab liikumiskombinatsioone ja jõuharjutusi ning lõpeb venituse
ja lõdvestusega. Treeningu
intensiivsust saab vastavalt
võimetele kohandada ja igaüks
saab treenida endale sobiva
koormusega. Lihastreeningu
tõhustamiseks kasutatakse
erinevaid vahendeid (nuudlid,
hantlid, kindad, ujumislauad
jne), harjutusi sooritatakse
madalas ja sügavas vees.
Info ja registreerimine huvikeskus@saue.ee, tel 6595 009.
Vaata ka Saue Huvikeskuse
kodulehte sauehuvikeskus.ee
ja FB lehte.

Esimene koolipäev
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1.a klass. Kevin-Marten Aasjärv, Karoliine Alamaa, Karl
Bachmann, Alondra Ivask,
Maria Madli Kisljakova, Jasper
Kormik, Carl Kreek, Jaqueline
Lepasaar, Mairo Lindmann,
Mirtel Niin, Triin Pihlamets,
Henri Rebane, Nelly Riiner, Rainer Roasto, Jan Markus Sarap,
Märten Sokk, Laura Sofia Soots,
Laura Talumaa, Carl Gregor
Umal, Mia Lola Uustalu, Kerli
Vahur, Hermo Vospert. Klassijuhataja Merike Saul
1.b klass. Mia-Helena Arro,
Emma Aruoja, Trevor Keldrema,
Karmen Koks, Kristo Kolks,
Mathias Konts, Thea Anette
Kuusemäe, Gerda-Mai Leinsalu,
Loore Lemloch, Markus Lilienberg, Marten Midri, Elar Ots,
Juri Petrunun, Johannes Põder,
Kristofer Põder, Emma Emilia
Põld, Mia Reisman, Marissa
Reiter, Jasper Sten Sepp, Marten-Kristo Sonist, Tristan Süld.
Klassijuhataja Heli Uustal

1.c klass. Anar Ausmeel, Triinu
Ehala, Mia Karma, Laur Kink,
Henry-Gunar Kukkur, Stiina
Kulderknup, Richard Mati Kõnnusaar, Robert Lember, Eva
Liitmaa, Siim-Joonas Liive,
Gloria Martin, Kaspar Niitlaan,
Vanessa Orastu, Helen Ots,
Sofia Palmiste, Kerttu-Lisett
Parik, Karl Martjan Pikk, CarlEric Puulmann, Karl Markus
Rand, Ronan Teetamm, Venno
Vahtras, Karl-Kevin Visnu. Klassijuhataja Lea Jaansoo

1.d klass. Merilin Aaviku, Karl
Kristen Ain, Anna Grete Alt,
Caroli Besterman, Gerta Eerik,
Kati Fomitšev, Henry Helilaid,
Mihkel Karja, Mikk Kazarjan,
Kaur Erik Kell, Mihkel Kivaste,
Lars Laineste, Anni Lepp, Rasmus Lepp, Rasmus Margus,
Kenneth Mäe, Mia-Lisete Raudsep, Eliis Rea, Laura Sillaots,
Stenver Suve, Rait Vellmann,
Siim-Taniel Verilaskja. Klassijuhataja Maret Kärner

1.e klass. Kevin Allik, Freeta
Dikker, Kristen Eenok, Kaisa
Jaanus, Joosep Martin Karu,
Prait Kirilo, Oliver Kirs, Hendrik
Kohl, Beryl Kokka, Kert Kondrov,
Aaron Cristofer Kuusk, Karl-Martin Kruusamägi, Marie Lomann,
Amanda Madison, Greta Malva,
Gregory Melsas, Norden Pihl,
Britta-Liis Rosental, Bretlin
Rudissaar, Randar Teas, Helina
Vallimäe, Kätriin Variksaar, Kristofer Viikmäe. Klassijuhataja
Tiina Ojasson-Võsa.
Fotod: Pildikompanii OÜ

Saue Gümnaasiumi
lipuvanne
Tõotame austada oma kooli
lippu, isamaad ja emakeelt.
Olla head, tublid ja targad.
Teha kõik selleks, et koolielu
saaks ladus ja lahe, ilus ja sõbralik. Kasvatada endis julgust,
headust ja ligimesearmastust.
Vältida julmust, ülbust ja tänamatust - tõotame.
Soovime, et selle lipu alla
koonduvad kõik Saue Gümnaasiumi eilsed, tänased ja homsed õpilased ning õpetajad. Et
lipul olev sõnum - MENTE ET
CORDE - mõistuse ja südamega - oleks meile saatjaks
kogu eluks. Soovime kanda
seda lippu väärikuse ja uhkusega. Ikka MENTE ET CORDE.

Saue Gümnaasiumi
koolirahu leping
Soovides, et ka 2015.-2016.
õppeaastal valitseks meie
Saue Gümnaasiumis töine ja
sõbralik meeleolu ning õpilaste
ja õpetajate koostöö tugineks
üksteisemõistmisele ja usaldusele, lepime kokku järgnevas:
◊ me märkame, kuulame ja
tunnustame üksteist;
◊ oleme sallivad, hoiame
kokku ja aitame üksteist;
◊ hoidume vägivallast ja meelemürkidest - kool peab olema
turvaline ja sõbralik paik;
◊ teeme koostööd ja osaleme
aktiivselt koolielus;
◊ armastame õppimist ja
õpetamist.

Saue lasteaed
Midrimaa
võtab tööle
lasteaiaõpetaja ja
logopeedi
Saue lasteaed Midrimaa
kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ja logopeedi
ametikoha täitmiseks tööleasumisega alates 1. oktoobrist 2015.
Kandidaadil palume 18. septembriks esitada järgmised
dokumendid:
◊ avaldus;
◊ CV;
◊ motivatsioonikiri;
◊ haridust tõendava dokumendi koopia.

Nõuded kandidaadile:
◊ vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
◊ valmisolek meeskonnatööks suures organisatsioonis;
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Fotomeenutus Saue linna sünnipäevast
(järgneb 25.09 lehenumbris)

Leidlikkusel pole piire. Justrajatud
otseteed Kadaka rajooni Viikari ja
Viigimarja 17-1 kohviku vahel kasutab linnapea Tõnu Urva

Viigimarja 17-1 kohviku eesõues oli piirkonna laste spordipäev, kus sai
võistelda vigursõidus, voltida juhendi järgi lennukit ja see hiljem kommi
vastu läbi rõnga lennutada

Taaskasutuse nõuandehoov jagas ideid ja nõuandeid rõivaste ümbertegemiseks-parandamisekstajaid täis

Kuuba aia trummitöötoas said kõik katsetada erinevaid löökriistu

Kohvikus Silku, leiba ja lugusid tervitasid tulijaid valgetes pitspõlledes
prouad Saue Kodu-uurimise Seltsingust

Kalli-Kalli kohvikus sai nautida tõeliselt lastekeskset atmosfääri

Suvesangarite kohvik Ridva tänaval oli kogu lahtiolekuaja puupüsti külastajaid täis

Kiriku kohvikus nautisid külastajad elavat muusikat. Laulis Andrus Vaiklo, teda saatis klaveril Piret Kuld

Max´i kohviku menüüs olid mitmed reisidelt kogutud maailma maitsed
valmistatud kodusel moel

Õitevahus Saue aasta kodu 2009 tervitas külastajaid suupäraselt suurepäraste suupistetega
valmistatud kodusel moel

ET Burgeris oli avatud Longboardi kool

ET Burgeri gurmeekondiiter Morten
jagab selgitusi, millest on tehtud
linna parim šokolaadikook

Muusika
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Muusikakooli esimesse klassi astus 28 last

Kõik-kõik oli uus 1. septembril 28 muusikakooli esimese klassi õpilasel.

Saue Sõna
Saue Muusikakool alustas
järjekorras juba 20. õppeaastat meeleoluka aktusega
Saue Kontserdisaalis - 2016.
aasta sügisel tähistab kool
20. sünnipäeva.
Kui Saue Muusikakool

1996. aastal alustas, õppis
selles 28 last ja õpetas neli
õpetajat. Neist neljast õpetajast on tänaseni tööl Ulvi Kanter, Iljo Toming ja Pille Karras.
Täna on koolis 33 õpetajat, mõned neist küll ametis asendusõpetajana, kuid
koos lastega moodustavad

Uut eriala, jazzviiulit õpetab Liis Lutsoja. Fotod: Sirje Piirsoo

nad muusikalise meeskonna,
mil oma fännid vanemate,
vanavanemate, sõprade ja
sugulaste näol.
Kõik-kõik oli aga tänavu uus
28 esimese klassi õpilasel ja
mõnelgi noorel õpetajal.
Muusikakool avas tänavu
kaks uut eriala. Jazzviiulit

Saue Muusikakooli keelpillimängijate
tegus august
Juta Ross
Saue Muusikakooli
keelpilliosakonna juhataja
HKO juhatuse esimees
ESÜ juhatuse liige
Kui juunis osalesid viiulilapsed Harjumaa Keelpilliorkestriga Cremonas Euroopa
Sümfooniaorkestrite festivalil ja juulis Davosis Euroopa
Suzuki Ühingu konverentsil,
siis august oli veelgi töisemate
tegemiste kuu.
13.-16. augustil oli Moostes Harjumaa Keelpilliorkestri
(HKO) suvelaager, milles osales Saue Muusikakoolist tšelloõpilane, kaheksa viiulilast ning
nende õpetajad Ruslan Petrov
ja Juta Ross.

Suvelaagrid on alati ettevalmistuseks uuele hooajale ja
kohanemiseks uutele mängijatele
Orkestri noorema koosseisuga töötasid dirigendid Tekla
Tappo ja Kaari Klesment.
Põhikoosseisul oli lisaks oma
dirigendile külas dirigent Riivo
Jõgi Põlvast.
Nelja päeva jooksul harjutas orkester kahte erinevat
kava. Riivo Jõgi juhatusel
õpitud lood tulid esitusele
laagri lõppkontserdil. Hando
Põldmäe dirigeerimisel õpitut

Saue Muusikakooli tegusad keelpillimängijad. Foto: erakogu

saab kuulda muusika-aastale
pühendatud kontsertidel 24.
oktoobril kell 12.00 Viimsi
Püha Jakobi kirikus ja kell
17.00 Keila Muusikakooli
saalis. Viimane kontsert toimub 31. oktoobril kell 19.00
Tallinnas Niguliste kirikus.
Kontserdid toimuvad koostöös
Harjumaa kaheteistkümne
segakooriga.

Lapsed on laagris koos
vanematega
19.-23. augustil oli Eesti
Suzuki Ühingu (ESÜ) seitsmeteistkümnes harjutuslaager Noarootsis. Laager on
juba neljandat aastat rahvusvaheline. Sel korral olid
lapsi juhendamas õpetajad
Rootsist, Austriast, Belgiast,

Lätist, Leedust ja Eestist. Hea
koostöö Noarootsi Gümnaasiumiga on tinginud laagri toimumise nende toredas koolimajas juba kolmandat aastat.
Saue viiulilastest osalesid
Karl ja Henri Korts, Meelika
Karu, Susett Marin ja Mirk
Silver Kass, Aleksandra Massalski ning õpetaja Juta Ross.
Uudistamas käis ka tšelloõpetaja Ruslan Petrov.
Lapsed on laagris koos
vanematega. See on suurepäraselt koos veedetud kvaliteetaeg, mida naudivad nii suured,
kui väikesed.
Nii põhjaliku ettevalmistusega suvele saab järgneda vaid
suurepärane uus kooliaasta.
Jõudu kõikidele keelpillimängijatele!

õpetab Liis Lutsoja ja fagotti
Kadri-Ann Nuut. Fagoti õpetamise algus küll nihkub mõne
kuu kaugusesse tulevikku,
kuna otsus pilliostu rahastada
viibis ja käsitööna valmivad
fagotiinod ei jõudnud kooliaasta alguseks valmis.
Saksofoni õpetab uuest

õppeaastast Aleksander Paal,
poistekoori kontsertmeister on
Mihkel Alamaa ja puhkpilliorkestrit dirigeerib Oliver-Povel
Puusepp, kes on ka poistekoori
abidirigent.
Uued asendusõpetajad on
Priidik Purga (klaver) ja Johannes Kiik (tromboon).
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Saue Gümnaasiumi rahvatantsurühm
Päikeseratas Ungaris
Malle Liiv, Maret Kärner
Saue Gümnaasiumi 5.-6.
klassi rahvatantsurühm Päikeseratas osales 8.-13. juulil
tantsufestivalil Ungaris Mako
linnas. Eestist võttis festivalist veel osa Keila kooli 6.-7.
klassi tantsurühm ja Tsirgulinna naisrühm Midrilinnud.
Lisaks eestlastele olid festivalil tantsurühmad Poolast ja
Slovakkiast.
Meie seltskond asus teele
5. juuli õhtul. Esimese öö
magasime bussis. Järgmise
päeva õhtupoolikuks jõudsime
Varssavisse ja ööbisime hotellis. Vaba aega kasutasime
vanalinnaga tutvumiseks.
Sõit jätkus Wieliczka poole
hommikul nii vara, et poiste
äratamiseks vajasid õpetajad
tervet tundi öist aega ja kohaliku lukuabi teenuseid.
Wieliczkas külastasime üht
maailma vanimat ja pikemalt
töös olnud soolakaevandust.
Põnev ekskursioon kuni 135
meetri sügavusel maa-aluses
linnas, kust võis leida nii soolase kinosaali kui kabeli, kestis
üle kahe tunni. Loomulikult
pakkus lastele huvi eelkõige
kaevanduse maitse, sest igal

võimalusel võis keelega üle
soolase pinna tõmmata. Öö
veetsime sel korral Zvoleni
linnas Slovakkias.
Neljandal päeval jõudsime
lõpuks Budapesti, mis tervitas meid peaaegu 39 kuumakraadiga varjus. Hoolimata
kuumusest, oli eestikeelne
ekskursioon huvitav. Jahutamiseks sobisid nii vihmutid
kui purskkaevud, mida targad
ungarlased ohtralt rajanud
olid. Seejärel 205 kilomeetrit
sõitu ja olimegi Makos.
Viie päeva jooksul oli huvitavaid esinemisi ja ekskursioone.
Õhtud kuulusid jalgpallimatšidele poolakate ja slovakkidega.
Sinna vahele tantsuõhtu, kus
iga rühm õpetas mõne oma
rahvatantsu. Meie õpetasime
„Kaera-Jaani“, kuid ilmselgelt
oleme poolakate ja slovakkide
kõrval põhjamaiselt külmad ja
uimased. Isegi meile, laulu- ja
tantsurahvale, tundusid nende
tantsud kaelamurdvad.
Kahel korral saime võimaluse esineda ja ujuda kohalikus spaas, kus publik meid
alati soojalt vastu võttis ning
„Oige ja vasemba“ ajal rõõmsalt plaksutas.
Põnevust pakkusid hobuste

LC Saue alustas
tegevusaastat
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
LC Saue liikmed kogunesid
neljapäeval, 3. septembril Saue mõisa kaminasaali
2015.-2016. lionsaasta esimesele klubiõhtule, kus eelmine president Tõnu Kumari
andis ametimärgi üle Aado
Liblikmannile, LC Saue selleaastasele presidendile.
Kõlasid õnnitlused ja laul
sünnipäevalastele. Seejärel
arutasid klubiliikmed elavalt
uue lionsaasta tegevusprogrammi ja eelarvet.
Aado Liblikmann käis
tänavu suvel rahvusvahelise
lionsklubide organisatsiooni
aastakongressil Hawaiil, kus
said ametliku kuberneristaatuse maailma kõik kubernerid.
Neid oli ligi 750 - nende hulgas
ka Eesti kuberner Heikki Koort.
On tähenduslik, et uus lionsaasta sai just sellelt Hawaii
saarelt alguse. Mäletatavasti
kirjutati nimelt selles piirkonnas
asuval sõjalaeval USS Missouri

alla Jaapani kapitulatsiooni
aktile, millega loeti teine maailmasõda lõppenuks. See laev seisab seal tänaseni. Loodame, et
teine maailmasõda oligi viimane.
Jälle on kutsutud ellu rahuplakatite võistlus on 11- kuni
12-aastastele lastele - meie
president viib võistlustingimused Saue Gümnaasiumi.
Teame eelnevate aastate
kogemustest, et Saue laste
käest on tulnud sisukaid töid.
Oleme põnevusega ootel ka
sellel aastal.
Jätkame heategevusega
ning soovime kogu südamest
ilusat sügist meie sponsoritele
ja kogu Saue rahvale!
22 liikmeline LC Saue
kuulub maailma suurima
heategevusorganisatsiooni
rahvusvahelise lionsklubide
organisatsiooni Eesti piirkonna
D120 koosseisu. Tänavu on
on rahvusvaheline president
dr Yamada. Eesti piirkonna
kuberner on Heikki Koort ja
LC Saue president on Aado
Liblikman.

Saue Gümnaasiumi 5.-6. klassi rahvatantsurühm Päikeseratas osales 8.-13. juulil tantsufestivalil
Ungaris Mako linnas. Foto: Malle Liiv

show Bugacpusztas, Szegedi
linnaekskursioon ja loomaaed.
Viis päeva möödusid lennates ja
süües, sest toidukorrad olid enamasti kolmekäigulised. Õpilased
kartsid juba, et meid tahetakse
toidukogustega tappa.
13. juuli varahommikul
alustasime tagasiteed üle
Madal-Tatrate. Jõudsime
Štrbske Plesosse, kus pisike
vihm meid mägimatkal saatis
ja esimest korda kogu reisi
jooksul veidi jahutas. Õhtuks

jõudsime Popradisse. Järgmisel päeval külastasime
Belianska koopaid.
Belianska koopad on turistidele avatud juba üle 125
aasta ja koobaste kogupikkus
on 3829 meetrit. Osa koobastikust on jääs. Tõelise elamuse
pakkus koobaste sissepääsu
juurde jõudmine, mis kujutas endast järsust mäeküljest
ülesronimist. Mida kõrgemale
jõudsime, seda vaiksemaks jäi
meie seltskond, sest keel oli

vestil ja tantsujalg värises.
Edasi jätkus sõit Varssavi
poole ja järgmisel päeval ootas
kodu.
Reis oli kõigile osalistele
meeldejääv, täis seiklusi,
pisikesi armumisi ja pisaraid. Vahvaks kaaslasteks
õpilastele olid Tsirgulinna
naised, keda lõpuks lausa
vanaemadeks kutsuti.
Täname toetuse eest Saue
linna ja Saue Gümnaasiumi,
et meie reis teoks sai.

Raamatute tagastuskast
Marika Salu
Juhataja
Saue Linna Raamatukogust
teoseid laenutanud lugeja ei saa
nüüd lugemisvara tagastamata
jätmist põhjendada sellega, et
ta pärast tööpäeva lõppu enam
raamatukokku ei jõua.
Juba nädalapäevad tagasi
paigaldati raamatukogu ukse
juurde raamatute tagastus-

kast, kuhu saab laenutatud
teoseid jätta ajal, kui raamatukogu on suletud.
Tagastuskasti tühjendatakse raamatukogu lahtiolekuaegadel ja tagastus
vormistatakse andmebaasis
tagastamisele järgneval tööpäeval. Laenaja tuvastatakse
raamatu vöötkoodi abil.
Eeldame, et tagastuskasti
olemasolu loob võimaluse,

kus raamatukokku jõuavad
tagasi ka need raamatud,
mis on pikalt lugejate käes
olnud.
Kui mõni raamatuvõlgnik
pelgab kätteununenud kirjavaraga raamatukogutöötaja palge
ette ilmuda, on nüüd temagi
jaoks lahendus olemas.
Tähelepanu! Paksud raamatud võib tagastuskasti
lasta keskelt avatuna.

MTÜ SEB Heategevusfond
ootab õppestipendiumile kandideerijaid
Merike Villard
MTÜ SEB Heategevusfond
projektijuht

ja fondi varade investeerimise
tulemusel teenitud tulust.

MTÜ SEB Heategevusfond
õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-,
turva- või asenduskodudes
elavad noored. Stipendiumile
on oodatud kandideerima ka
noored emad.
Stipendiumifondi suurus
2015. aastal on 50 000
eurot ja taotluse esitamise
tähtpäev on 25. september.
Stipendiume rahastatakse
fondi laekunud annetustest

◊ õppemaksu tasumiseks,
◊ õppevahendite soetamiseks ja / või
◊ igakuiseks isemajandamiseks,
◊ lastehoiu (lasteaia) maksu
tasumiseks (noore ema stipendium).
Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased
eestkosteperes, hooldusperes,
turva- või asenduskodus elavad
noored, kellel on soov alustada

Stipendium on mõeldud:

või jätkata haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.
Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad, kes on
emaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased
ning soovivad alustada või
jätkata haridusteed, õppides
täiskoormusega põhikoolis,
gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.
Vajalikud dokumendid
taotluse esitamiseks: http://
www.heategevusfond.ee/
oppestipendium.

Varia
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Kaitseliidu Männiku malevkond
ootab uusi liikmeid
Jukko Nooni
Ligi 15 000 tegevliikmega
Kaitseliit jaguneb 15 malevaks. Need omakorda valdavalt territoriaalsel põhimõttel
malevkondadeks. Kaitseliidu
ühes suuremas malevas Harju malevas - on lisaks veel
ka eksterritoriaalne allüksus
Männiku malevkond, mis
tegutseb kogu Harjumaal.
Männiku malevkond on välja
kasvanud 2003. aastal loodud
Männiku üksikkompaniist.
2010. aastal ületas liikmete
arv 300 piiri ja tollane Kaitseliidu ülem otsustas üksikkompanii nimetada malevkonnaks.
„Arvestades seda, et Kaitseliit konkureerib paljude erinevate
vaba aja veetmise võimalustega
ja seda eriti noorte seas, teeb
rõõmu, et Männiku malevkond
on jätkuvalt kiiresti kasvava liikmeskonnaga. Oleme noored nii
mitmeski mõttes. Selle aasta
juunis tähistasime viiendat sünnipäeva, aga ka liikmeskond on
nooruslik - meie keskmine vanus
on 36 eluaastat,” rääkis Männiku malevkonna pealik lipnik
Daniel Nüüd.

Männiku malevkond
manniku.harju@kaitseliit.ee
Männiku tee 121, 11216
Tallinn
harju.kaitseliit.ee/mannikumalevkond
Häid inimesi pole kunagi
liiga palju. Kui soovid riigikaitsesse panustada, siis võta
meiega ühendust. Leiame
sulle sobiva allüksuse ja
oleme abiks liitumisprotsessi
paberimajandusega.

Põnevad erialad
Nüüdi sõnul tegeletakse Männiku malevkonnas, nagu teisteski Kaitseliidu allüksustes
Eesti Vabariigi riigikaitse edendamisega. „Kuna malevkond
koosneb erialarühmadest, on
leidnud selles endale sobiva
riigikaitsesse panustamise viisi
väga erinevate elualade esindajad,” rääkis ta.
„Männiku malevkond koosneb erialarühmadest, mis
võimaldavad spetsialiseeruda
tavapärasest põnevamatele
militaarvaldkondadele, mida
ei ole teistes Harju maleva

Kaitseliidu Männiku malevkond Harju maakaitsepäeval Tabasalus. Foto: Birgit Vaarandi

malevkondades. Iga uus Kaitseliidu liige peaks Männiku
malevkonnas leidma endale
just selle eriala, mis teda
kõige rohkem paelub - alates
tagalatoetusest ja lõpetades
demineerimisega,” lisas Nüüd.

Oskused leiavad rakendust
tavaelus
Kaitseliit on küll sõjaväeliselt
korraldatud organisatsioon, kuid
selle tegevus loob riigikaitsevõimet tervikuna, mitte ainult
sõjaväelist väljaõpet andes ja

korraldades. Männiku malevkond
paneb suurt rõhku väljaõppele,
kuid riigikaitsesse saab panustada ka muul moel, kui korra
kuus seljakoti ja relvaga metsas
roomates. Näiteks mõnes koolis
riigikaitse tunde läbi viies, noorkotkaste ja kodutütarde tööd korraldades või mõnel spordivõistlusel malevkonda esindades.
Samuti annab Kaitseliit
teadmisi ja oskusi, millele leiab
rakendust tsiviilelus. Alates
põhjalikest esmaabiteadmistest
lõpetades näiteks sellega, kui-

das metsa eksides öö üle elada.
Samuti oskusi ja teadmisi, et
olla vajadusel abiks metsatulekahjude või reostuste likvideerimisel või metsa eksinud
inimeste leidmisel. See kõik
aitab suurendada elanikkonna
võimekust pere, kodu ja kodukandi turvalisuse tõstmisel.
Kaitseliitu võivad kuuluda
nii mehed kui naised. Ainult
naistele pakub harivat ja
väljakutseterohket tegevust
Kaitseliidu eriorganisatsioon
Naiskodukaitse.

tähistamine ja näituse
avamine Sammassaalis
kl 17.00. Etenduse algus
kell 18.00. Hind 22 eurot.
Palume kohe registreeruda
päevakeskuses. Ameerika
kirjaniku Tennessee Williamsi psühholoogiliselt keeruka näidendi peateema on
ideaalide ja unistuste vastuolu argise tegelikkusega.
Kodu ja seltskondliku positsiooni kaotanud Blanche
otsib pelgupaika õe Stella
ja tema abikaasa Stanley,
lihtsa töömehe juures. Ülitundlik naine jääb selles

keskkonnas aga võõraks ja
üksildaseks ning ajapikku
kistakse päevavalgele tema
hapra loomuse hämaram
külg.

Sügis Saue Päevakeskuses
◊ 19. september kell 16.00
Johannes Brahmsi „Saksa
Reekviem“ Estonia Kontserdisaalis. Pileti hind 5 eurot.
◊ 25. september kell 10.15
reisiklubi, Elena Kalbus
räägib Islandi reisist ja näitab pilte.
◊ 27.-28. oktoober Obinitsa
ja Lindora laat. Sõidame
tutvuma soome-ugri rahvaste maailmapildiga
soome-ugri kultuuripealinna Obinitsasse. Kultuuriprogramm: kõneleme
soome-ugri eepostest, esinevad laulugrupid, kunst-

nikud, tutvume käsitööga
ja lööme ise ka erinevates
tegevustes kaasa. Järgmisel
päeval külastame Lindora
laata. Esimest korda peeti
Lindora ristis laata sadakond aastat tagasi. Kaubad on tänapäeval teised
kui algusaastatel. Siis olid
müügiks kariloomad, nüüd
on aukohal kohalik käsitöö ja aiasaadused. Muidu
laat nagu laat ikka. Huvitav
selle poolest, et toimub
vana traditsiooni järgi igal
aastal samal kuupäeval,
sõltumata nädalapäevast.

Elukestva õppe nädal
Saue Päevakeskuses
12.-16. oktoober
Esmaspäev, 12. oktoober
◊ kell 11.00 laulame ja tantsime noortekeskuses
Teisipäev, 13. oktoober
◊ kell 11.00 turgutame mälu
ja võistleme
Kolmapäev, 14. oktoober
◊ kell 9.30 kustutame tuld ja
tutvume arvutiga – arvutiga

tutvumise ajad palume päevakeskuses kokku leppida
Neljapäev, 15. oktoober
◊ kell 14.00 meisterdame
- kaasa võtke tühjad kohvipakid, õpime punuma
korvi
Reede, 16. oktoober
◊ läheme Keila sõpradele külla
- kell 12.30 külastame Keila
Sotsiaalkeskust

Hind 115 eurot inimese
kohta sisaldab bussisõidu,
giiditeenuse, ööbimise
hotellis Kubija, saunade ja
basseinide kasutuse, hommikusöögi ja kerge lõuna.
Palume kohe registreeruda
päevakeskuses.
◊ 31. oktoober esietenduse
ühiskülastus Endla teatris.
Tennessee Williams „Tramm
nimega iha“. Osades Kleer
Maibaum, Karin Tammearu,
Märt Avandi, Ago Anderson
jt. Buss väljub kell 14.00
Saue kaubakeskuse eest.
Endla teatri sünnipäeva

MTÜ-de tegemised
◊ 18. septembril kell 18.30
alustab lauluklubi Metsalilled
◊ 25. septembril kell 16.00
Ta m m e t õ r u k o o s v i i b i mine, külaline on linnapea
Tõnu Urva.
◊ 2. oktoobril kell 15.00
Bereginja
◊ 6. oktoobril kell 10.00
invaühingu koosolek

Saue Päevakeskuse ringid sügisel ja talvel
Esmaspäev
11.15-13.00 s e e n i o r tantsuring noortekeskuses
10.30-11.30 soome keele
klubi päevakeskuses
17.30 näitering päevakeskuses, näitering alustab 14.
septembril

Teisipäev
9.30-10.15 tervisevõimlemine
11.00-13.00 käsitööring,
alustab oktoobrist

14.00-15.00 inglise keele klubi
12.00-13.00 daamide võimlemine noortekeskuses

Kolmapäev
9.00-10.00 tervisevõimlemine
9.00-10.00 saksa keele klubi
17.00-18.30
rahvatantsurühm Vokiratas
18.15-19.15 eakate jooga
(tasuline)

Neljapäev

10.00-11.30 Hiina tervisevõimlemine Qigong noortekeskuses (tasuline)
11.00-13.00 käsitööring,
alustab oktoobrist
13.00- 16.00 aktiveeriv käeline tegevus kuu teisel ja neljandal nädalal

Reede
9.00-10.00 tervisevõimlemine
Kõik uued ja vanad huvilised
on väga oodatud!
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Kuidas lapsi kooliajaks ette valmistada?
Mariliis Juuse
Noorsoopolitseinik
Kooliaasta alguses on taas tänavapildis kiirustavad seitsmeaastased, kelle jaoks omapäi liikluses olla on alles uus kogemus.
Et uude rolli sattunud laps võib
teadmatusest või tähelepanematusest vigu teha, on kõigi
teiste liiklejate ülesanne väikeseid kooliminejaid abistada ja
nende turvalisus tagada.
Et kooliaasta algus mööduks
võimalikult murevabalt lastele
ja nende vanematele, tuleb
koolitee koduuksest koolimajani lapsega läbi käia - seda
muuhulgas hommikuse tipptunni ajal, et laps harjuks rahvahulga ja liiklusega.
Kindlasti peab vanem lapsele selgitama, et ülekäigurajal
ei joosta kunagi. Tänav tuleb
ületada rahulikus tempos ja

ülekäigurada ei ole mängimiseks sobiv koht. Enne tee ületamist peab veenduma, et auto
on jalakäijat märganud ja jääb
päriselt seisma.
Jalakäijana liigeldes on oluline kuulda, mis ümberringi
toimub, mistõttu ei tohi laps
kanda kõrvaklappe. Lemmikmuusikat saab kuulata, kui
ollakse koju jõudnud.
Jalakäija ja jalgrattur on
liikluses alati nõrgem pool
ning õnnetusse sattudes on
nende vigastused tihti tõsised.
Seega ei maksa liikluses alati
enda õigust põikpäiselt taga
ajada, vaid tuleb keskenduda
iseenda turvalisusele. Näiteks
ei tasu teed ületada ükskõikselt jalakäija eesõigusele lootes, vaid tuleb veenduda, et
autojuhtki austab jalakäija
eesõiguse reeglit.
Saue linnas juhime tähele-

panu liikluskorraldusele Saue
Gümnaasiumi ees, kus tekivad
ummikud, kuna vanemad soovivad lapsed autoga otse kooli
ukse ette viia.
Autode jaoks on kooli kõrval
olemas parkla, kus laps saab
ohutult autost väljuda ja peab
mõnikümmend meetrit jalgsi
kooli ukseni kõndima, mis kindlasti ei ole ületamatu raskus.
Kui vanemad lapsed selleks ettenähtud parklas autodest välja laseksid, jääksid
ära ummikud kooli ümbruses,
mille keskel peavad lapsed
leidma tee koolini.
Juhime ka tähelepanu sissesõidu keelumärgile, mis on Kesa
ja Nurmesalu tänava ristmikul.
Selle märgi rikkumisi jääb
paraku tihti silma. Märgil on
lisatahvel, mis lubab sissesõidu
kooli teenindavale transpordile näiteks kaubaautole, kuid kind-

lasti mitte lapsevanemale.
Kui laps käib koolis ühistranspordiga, tuleb meeles
pidada, et sõiduteed ei tohi
ületada ei bussi eest ega tagant.
Selle tungiva soovituse põhjus
on väga lihtne. Bussi eest läbi
joostes võib jääda bussi enda
või sellest möödasõitva auto
ette. Ühissõiduki tagant teele
tormates võib samuti auto alla
jääda, sest juhil pole piisavalt
reageerimis- ega pidurdusmaad.
Mida vähemaks jääb valget
aega, seda olulisemaks muutub
jalakäija roll turvalisuse tagamisel. Last aitavad sõidukijuhtidele
nähtavaks teha erksavärvilised
riided. Eriti tähtis on aga müts,
sest lapse keha võib jääda tee
ääres olevate põõsaste, autode
või kasvõi lumevallide varju.
Teine elupäästja on mõistagi
helkur ja mida rohkem neid on,
seda parem. Lapsele uute sügis-

ja talveriiete ostmisel tasub
arvesse võtta ka helkurribade
olemasolu rõivastel ja seljakotil.
Laps kohaneb liiklusreeglitega kiiresti ennekõike siis,
kui tal on hea vanemlik eeskuju helkuri kandmisel, õiges
kohas tee ületamisel ja jalgratturina kiivri kandmisel. Sestap
on uue kooliaasta algus meie
kõigi jaoks hea võimalus saada
paremaks liiklejaks - seda nii
jalakäija, jalgratturi, autojuhi
kui lapsevanemana.
Kõikidele autojuhtidele aga
paneme südamele, et sügise
saabudes on mõistlik varuda
veidi rohkem aega, et jõuda
õigeks ajaks kooli, tööle või
muid hommikusi kohustusi
täitma. Katse teha liikluses tasa
seda viit minutit, mis hommikul
kohvitamisele kulus, on ummikus ülimalt keeruline ja võib
pealegi maksta elu.

tuse korral suunduvad.
Algklasside lapsed tohivad
lahtist tuld (küünal, gaasipliit,
küttekolded) kasutada vaid
täiskasvanu juuresolekul. Tikud
ja tulemasinad pole mänguasjad, need tuleb paigutada lastele kättesaamatusse kohta.

Vanemad lapsed, kes kasutavad toidu valmistamiseks
pliiti, peavad jälgima, et nad
toitu tulisele pliidile ei unusta
ja pärast kasutamist pliidi
kindlasti välja lülitavad.
Päästeamet soovib kõigile
turvalist kooliaastat!

lähevad taudipunktide või
matmispaiga juurde uudishimust olukorda uurima või
pildistama, võivad ise taudi
edasi kandja.

Erinevaid olukordi analüüsis
ja mitmeid allikaid refereeris Vladimir Vahesaar, VTA
Harjumaa Veterinaarkeskuse
juhataja.

Päästeamet soovib turvalist kooliaastat
Kooliteed alustanud laps on
saanud tublisti iseseisvamaks
ja hindab, kui vanemad teda
usaldavad. Päästeamet tuletab
meelde, et tal tuleb siiski veel
silm peal hoida, et ennetada
kogenematusest või teadmatusest juhtuvaid õnnetusi.

Kooli minnes hakkavad lapsed kodus omapäi aega veetma,
mistõttu tuleb neile meelde
tuletada ettevaatusabinõud, et
kodus tuleõnnetust ei juhtuks.
Esimese klassi lapsele peab
selgeks õpetama koduse aadressi,
et ta saab vajaduse korral abi kut-

suda hädaabinumbril 112.
Vaadake koos lapsega kodus
üle väljapääsud, veenduge, et
need on seestpoolt hõlpsasti
avatavad ja kasutamiseks turvalised. Leppige koos perega
kokku kogunemiskoht õues,
kuhu kõik pereliikmed õnne-

Kuidas käituda, et takistada seakatku levikut?
Sigade Aafrika katku levik on
tekitanud küsimusi ka neis, kes
ei ole igapäevaselt seapidamisega kuidagi seotud ja seafarmi
ei külasta. Sellised inimesed
tõenäoliselt taudi edasi ei
kanna. Sellest hoolimata soovitame kõigil järgida lihtsaid
käitumisreegleid, mis aitavad
takistada viiruse levikut.
On teada juhtumeid, kus
suured loomataudid on saanud
alguse inimeste mõtlematust
käitumisest. Näiteks võib tuua
Belgia, kuhu sigade Aafrika
katk jõudis 1985. aastal eraisiku pagasis. Vastutustundliku
käitumisega saame vähendada
riske Eesti seakasvatusele.

Kuidas käituda, et takistada
seakatku levikut? Mõned
lihtsad reeglid.
◊ Ära karda - seakatk ei
ohusta inimesi. Sigade Aafrika katk on loomataud, mis
ohustab vaid kodu- ja metssigu. Samas võivad kõik inimesed viirust edasi kanda.
◊ Sealiha võib süüa, see on
ohutu. Ametlikult turul olev
liha on kontrollitud. Sigade
Aafrika katkuga piirkondadest
ei saa teistesse Euroopa Liidu

liikmesriikidesse vedada elussigu, sealiha ja sealihatooteid.
Väldi teadmata päritolu sealiha ostmist juhuslikelt pakkujatelt-müüjatelt.
◊ Ära jäta toidujäätmeid loodusesse. Ka lahtine kompostihunnik metsatalus või
suvilas võib osutuda nakkuse allikaks metssigadele,
kui neil on sellele ligipääs.
Ka matmine ei aita, sest
sigadel on hea nina.
◊ Ära too reisilt ega võta reisile
kaasa loomseid saadusi. Viiruse levikul kujutavad endast
suurt ohtu inimesed, kes
toovad teisest riigist kaasa
sealiha või sealihatooteid.
Kui sellise toidu jäägid satuvad loodusesse või seafarmi,
tekib otsene oht seakatku viiruse levikuks. Viirus on väga
vastupidav ka külmutatud,
soolatud, vinnutatud lihas
ning toorsuitsulihas ja vorstides, kuid talub ka mõõdukat
liha kuumutamist (60-70
°C). Seega on kõik nakatunud sealihatooted sigadele
potentsiaalselt ohtlikud ka
väga väikestes koguses.
◊ Hoia seafarmidest eemale!
Kui oled viibinud riigis, kus

sigade Aafrika katku on diagnoositud, siis hoia eemale
seafarmidest ja loomasööta
käitlevatest ettevõtetest,
kuna võid olla viiruse edasikandja. Viirus on väliskeskkonna tingimustele väga vastupidav, säilides külmutatud
lihas mitu aastat, soolatud
lihas kuni 310 päeva, suitsutatud lihas kuni 6 kuud,
mullas ja pinnases kauem
kui 6 kuud, loomakorjustel
kuni kaks kuud, looma väljaheidetes kuni 11 päeva.
◊ Surnud või haiged loomad
metsas. Kui leiad metsast
surnud metssea, helista
Harjumaa Veterinaarkeskuse
numbrile 658 0420 (info.
harju@vet.agri.ee) või Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750 (vet@
vet.agri.ee). Pärast looduses
ja metsas viibimist puhasta
oma riided ja jalanõud, kui
kahtlustad, et oled olnud
kontaktis nakatunud sea korjuse või väljaheidetega. Tutvu
täiendavalt informatsiooniga
www.seakatk.ee.
◊ Hoia eemale taudipunktidest
ja sigade matmispaikadest!
Mõtlematud inimesed, kes
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
Tänavakivi, paekivi, munakivi
paigaldus ja müük, asfalteerimistööd, aedade ehitus. 12 aastat kogemust. henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee.
Telefonid 5519855, 5588842.
Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 58033448, Ain.
Korstnapühkija teenused, lõõriAIVAR KORPUS
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
FinEst Steel AS
töökaaslased

Täname südamest
Saue Kristlikku
Vabakogudust,
kõiki sõpru ja naabreid,
kes aitasid meid raskel
hetkel,
kui saatsime oma kalli
ADELE
viimsele teekonnale.
Ly perega ning Ivar ja Liisi

Mälestame kauaaegset
klubiliiget
LEV TOHVERIT
5.09.1930-3.09.2015
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Saue Male-Kabeklubi

Südamlik kaastunne
Karlile, Liinale ja
lähedastele
AIVARI
kaotuse puhul.
Perekonnad Aasjõe, Oll,
Tomberg ja Lehtsalu
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uuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.

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

Kaasaegsed ja klassikalised
küttekolded. Professionaalne
pottsepateenus nõustamisest
dokumentatsioonini. Korstnapühkimine. Kõikidele töödele
pikaajaline garantii. Lisainformatsioon: www.ahjumees.ee. Tel
56681555, tanel@ahjumees.ee.

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

Ehitusluba. Kasutusluba.
info@arhitektjainsener.com,
5220023, Mikk.
AB TAVA OÜ teostab arhitektuurseid ehitusprojekte
ning hoonete tagantjärgi seadustamisi. info@abtava.ee;
58171894.
Haagiste rent Sauel. Hinnad
mõistlikud, haagised korralikud. a-treiler.ee, tel 5640109.
Valmistan vastavalt Teie soovile
tordi, koogi, kringli, külmalaua
(salatid, singirullid, täidetud
munad jne). Tutvuda saab minu
töödega FB-lehel Gaili Küpsetised.
Lisainfo tel 56979122, Gaili.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
20. september kell 9-16
Saue Pärnasalu
põik 11 platsil
MIHKLIKUU LAAT
Tulge ostma ja kauplema!
Info 58050167, laadakorraldus@
gmail.com.

Karateklubi
Kimura Shukokai
võtab algajaid trenni.
Nii poisse kui tüdrukuid
alates 7. eluaastast.
Trennid toimuvad
teisipäev ja neljapäev
kell 18.00-19.00
Saue Gümnaasiumi
spordisaali rõdul.

Saue Sõna 11. september 2015
LIIV, KILLUSTIK, MULD,
ASFALDIPURU, KRUUS kohaleveoga Sauel, Saue vallas,
Tallinnas ja lähiümbruses kuni
50 km. Tel 5079362.
Küttehooaeg on kohe ukse
ees! Saue Puit müüb puitbriketti ja 8mm pelleteid. Telefon
5065937, 5079267.

Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40L/60L võrgus,
puitbrikett, klotsid 5-30cm
võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru. Tel 5018594,
kaminapuu.ee.

Küttepuud - lõhutud toores
lehtpuu, hind alates 30€; kuiv
lehtpuu alates 40€; metsakuiv
okaspuu alates 35€, tarne alates 10 rm, telefon 5024895,
info@pajakapuit.ee.

Müüa väga soodsa hinnaga kvaliteetsed värava, aia ja tõstuste
lahendused. Liugvärav avale
kuni 4,5m 1500 eurot (liugvärav, automaatika, paigaldus).
Liugväravad on tsingitud ja
värvitud. Tel 58958809.

Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 20 eurot/m3
sisaldab laadimist. Transpordi
tellimise võimalus. Info tel
55581673 või www.jalteko.ee.
Alates 6 m3 hind 15 eurot/m3.

Müüa turbabriketti, ümarat ja kandilist puitbriketti,
pelleteid, sõelutud kivisütt
ning kütteklotsid võrkkotis.
Transport Sauele tasuta. Tel
53593615.

AS Metsaküla Piim müüb sõnnikut. Hind 6,00 eurot/tonn + käibemaks 20%. Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 6049826, 56483533.

Telli Eesti lipud, mastivimplid ja
lipumastid E-poest: www.lipuvabrik.ee.

Müüa kasutatud korralikud terasradiaatorid TÜÜP 11 külgühendusega ning kahepoolne siseuks
mõõdus 203 x 43, üks pool kaetud metalliga. Telefon 5231332.

Kinnisvara
Soovin osta garaaži Sauel.
Ootan pakkumisi numbril
53482245.
Ostan Sauele eramaja otse
omanikult, vaatan läbi kõik
pakkumised. Tel 56680809.
Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.
Pakun tööd
Otsime autojuhti hüdrotõstukiga konteineriveo autole.
Nõutav C kategooria juhiluba. Asume Sauel. Info tel
5640109.
Otsime Laagrisse sisekoristajaid. Täpsema info saamiseks
palume helistada telefonil
5078587. KIIRE!
KMK Stuudio OÜ soovib
võtta tööle arhitekti (võib
olla ka osalise tööajaga
tudeng). Asume Sauel Pärnasalu 11. CV palun saata
info@kmkstuudio.eu. Täiendav info tel 5643889 või
53905158.
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KIVITÖÖKODA
Hauakivid, hauaplaadid
www.meiekivi.ee
Tel 5128721,
Pärnu mnt 560, Laagri
Asume Maksimarketi taga

MASSAAŽITEENUSED Saue Ilusalongis!
• klassikaline massaaž
• spordimassaaž
• kupumassaaž

• laavakivi- ja aroomimassaaž
• tselluliidivastane massaaž

Ootame oma endise ja uusi kliente!
Meil on müügil kinkekaardid - kingiidee.
Aadress: Sooja 1, Saue linn
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