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Grossi Toidukaupade
kauplus Sauel on avatud
Saue Sõna

G

rossi Toidukaupade kauplus
Sauel Pärnasalu
põik tänavas avas
uksed 16. mail.
See on jaeketi omanikfirma OG
Elektra 52 kauplus Eestis, millele lisandub kolm tööstuskaupade kauplust. Harjumaal on
firmal kauplused veel Kosel,
Keilas, Kehras, Jüris, Loksal,
Kuusalus, Viimsis ja Paldiskis.
Saue kaupluses on üldpinda
ligikaudu 1 200m². Müügipinnalt kuulub uus avatud
kauplus keti suuremate hulka,
mistõttu on kaupluses laiendatud kaubavalik, mis on sobilik
nõudlikumalegi kliendile.

Põhitoiduainete osas on
kaupluses rõhk suunatud eestimaisele toodangule: eelkõige
lihatooted, lisaks pagari-, kondiitri- ja kulinaariatooted.
Uues kaupluses on oma
koha leidnud apteek, mis peatselt uksed avab. Juba on avatud lillekauplus. Lisaks asub
tegutsema mobiiltelefonide
tarvikute müügipunkt.
Grossi Toidukaupade Saue
kaupluses on 17 töökohta,
mille täitsid eelkõige kohalikud elanikud, osaliselt ka
ümberkaudsed või tallinlased.
Hoone projekteeris K. Enno
Arhitektuuribüroo ja ehitas LM
Ehitus OÜ.

Grossi Toidukaupade kauplus Sauel Pärnasalu põik tänavas on avatud iga päev kell 8-22

Saue kaupluses on üldpinda ligikaudu 1 200m², see on üks suuremaid
kauplusi OG Elektra ketis
Põhitoiduainete osas, nagu liha-, pagari-, kondiitri- ja kulinaariatooted, on rõhk suunatud eestimaisele toodangule

Inglilill on oma „õied“ uues toidupoes juba avanud

Kaupluse Pärnasalu tänava poolses otsas paikneb taaraautomaat. Fotod:
Sirje Piirsoo
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Triibu & Liine päevahoid laieneb Saue valda

Saue Sõna
Saue vald sulges 2016. aasta
alguses Harku hooldekodu ja
korraldas konkursi, et leida
ettevõte, mis hakkab ruumides laste päevahoiuteenust
pakkuma. Konkursi võitis

Saue linna firma OÜ Triibuliine, mille päevahoid on meie
linnas tuntud kui möödunud
aasta teo üks nominent.
Signe ja Käthy Laaril on Saue
linnas kaks laste päevahoidu.
Naerupalli juhataja on Signe
ning Triibu & Liine päevahoidu
juhib Käthy. Kogemust lapsehoidude loomisel ja töös hoidmisel on neil kümme aastat.
Signe ütleb, et on päevahoiu laienemisest Saue valda
kaua mõelnud. Harku puhul
köitis maja ja asukoht, aiaga
piiratud õueala ja parkimisvõimalused.
Harku hoonetekompleks
sobib pärast ümberehitust
päevahoiuteenuse pakkumiseks

ning jääb paljudele lapsevanematele kodust tööle ja tagasi
sõites tee äärde. Saue vallas,
eriti Hüürus ja selle lähiümbruses, on lasteaias puudus
sõimeealiste laste kohtadest ja
lastehoidu pole üldse.
Triibuliinel on Harku peamajas plaanis avada kaks päevahoiurühma sõimeealistele
lastele vanuses 1,6 kuni 3
eluaastat. Maksimaalne laste
arv rühmas on 15.
Lastehoid näeb võimalust
pühenduda ka eri- või sobitusrühma vajavatele lastele ning on
teises järgus valmis avama kõrvalhoones veel ühe päevahoiurühma erivajadustega lastele.
Lisaks päevahoiuteenusele

pakub Triibuliine OÜ tunnihoidu päeval ja õhtul, tööpäevadel ja nädalavahetustel,
samuti lapsehoidja vahendamist lapse hoidmiseks tema
kodus. Triibuliine OÜ ruume
saab rentida laste sünnipäevade pidamiseks kuni 20-le
lapsele, koolituste korraldamiseks, lastekaupade tooteesitlusteks, huviringide ja beebikooli läbiviimiseks.
Lisaks plaanib Triibuliine
hakata Harkus pakkuma logopeedi-, pereterapeudi- ja perede
nõustamisteenust. Suveperioodil õnnestub ehk korraldada
õuesõppe päevalaagreid eelkooliealistele ja algklassilastele
või perepäevi ning tuua aeda

suveteatrite etendused.
Hoonetekompleks nõuab
ümberehitust, et päevahoiuga
alustada. Ruumid peavad vastama tervise- ja päästeameti
nõuetele. Maha on vaja võtta
mõned vaheseinad, vahetada
põrandakattematerjal, viimistleda laed ja värvida seinad.
Tualettruumid ja garderoobid
tuleb kohandada lastele sobivaks. Ümberehitustööd teostab
ja finantseerib Saue vald. Ruumide ja õueala sisustuse ning
mänguasjade soetust rahastab
Triibuliine OÜ.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, avab Triibuliine päevahoiu uksed Harkus 1. augustil
2016.

Teeme ära talgud
Saue linnas
Saue Sõna
Teeme ära talgulised katsid
talgupäeval, 7. mail, Sarapiku
terviserada hakkepuiduga,
koristasid jaanituleplatsi
ümbruses valmivatelt discgolfi
radadelt oksi, tegid haljastus-

töid mõisa ees ning korrastasid kortermaja keldri. Talgute
juhid olid Riho Johanson,
Valdis Toomast, Jaan Kriisa
ja Triinu Pääsik. Fotod: Riho
Johanson, Siiri Raagmets

Laululava värske nägu
Saue Sõna
Jaanituleplatsi laululava läbis
mais värskenduskuuri. Uus on
nüüd tantsupõrand, lava ning
esi- ja tagatrepp. Laulukaare
puitosa on värvitud, betoon-

sein puhastatud ja värvitud,
vihmaveerennid paigaldatud.
Selle nädala esmaspäeval
ei olnud värskenduskuur veel
lõpuni jõudnud, aga et laulu-

ja tantsupidu Saue Sõlg 21.
mail silmapiiril terendas, pidid
tööd lehenumbri ilmumise
ajaks lõpetatud olema. Foto:
Sirje Piirsoo

Vanad riideesemed ja jalanõud too
MTÜ Riidepunkt konteinerisse
MTÜ Riidepunkt paigaldas
Tule tn 7 hoone tagusesse
parklasse riidekonteineri,
kuhu kõik Saue linna elanikud
võivad tuua kasutatud ja veel
kasutamiseks kõlblikke rii-

deid, jalanõusid, kangaid ning
mänguasju. Esemed peavad
olema terved ja puhtad.
MTÜ Riidepunkt kogutavad
esemed jagatakse abivajajatele. Foto: Sirje Piirsoo
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
4. mai istungil kinnitas Saue
Linnavalitsus Saue Linnavarahalduse lihthangete
tulemused ning suunas volikokku kehtestamiseks otsuse
„Ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside tasuta võõrandamine ja vee-ettevõtja määramine“ eelnõu. Lihthankel
„Saue linna laululava renoveerimine“ osutus edukaks
OÜ Remoti Holding pakkumus
ja lihthankel „Saue Gümnaasiumi ujula lamekatuse renoveerimistööd“ OÜ Tabasalu
Meistrid pakkumus.

Saue Linnavalitsuse 11. mai
istungi päevakorras oli 23
küsimust.
Saue Linnavalitsus

◊

◊

◊

◊

◊

◊ Määras Saue linnas asuvale katastriüksusele uued

lähiaadressid: Tule tn 17-le
Tule tn 29 ja Tule tn 19-le
Tule tn 31.
Määras Kiviloo tänava J2
maa-ala teenindusmaa
suuruseks 817 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks
transpordimaa.
Määras Kiviloo tänava J1
maa-ala teenindusmaa suuruseks 2715 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks transpordimaa.
Otsustas taotleda Arco
Transport AS-ilt Keskuse tn
1a asuvale kinnistule teeservituudi seadmist Saue
linna kasuks ja määras tingimused.
Väljastas kasutusloa Pärnasalu põik 1b kaubandushoonele ja Vana-Keila mnt
26 kahe korteriga elamule.
Moodustas Saue linna eelarvest mittetulundusliku
tegevuse toetustaotluste

läbivaatamise komisjoni
koosseisus abilinnapea
Andres Kaarmann, kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist
Margit Ots, Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht
Terje Toomingas, volikogu
spordikomisjoni esimees
Virko Raagmets ja volikogu
kultuurikomisjoni esimees
Evelin Povel-Puusepp.
◊ Otsustas avaldada tänu rahvamuusikaansambli Saue
Kapell kauaaegsele kontrabassimängijale Mati Kanterile rahvamuusika edendamise eest Saue linnas
ning autasustas teda Saue
Linnavalitsuse tänukirja
ja graafilise lehega „Saue
Sõlg“, mis antakse üle 21.
mail laulu- ja tantsupeol
Saue Sõlg.
◊ Suunas volikokku kehtestamisele Saue linna 2015.

Infojagamise võimalused laienesid
Saue Sõna
Sauelasi ja meie külalisi tervitab mai algusest Saue Kaubakeskuse parkla ääres reklaamtulp, mis annab teavet
linnas toimuvatest toredatest
ettevõtmistest.
Infojagamise võimalused
laienesid linnavalitsuse ja
Prisma NET OÜ koostöös.
Reklaamtulba kõrgus on
kolm ja laius 1,4 meetrit, see
on vaadeldav kolmest küljest.
Loe, mis tulekul on, jaga
infot sõprade-tuttavatega ja
löö kaasa! Foto: Sirje Piirsoo

Kandidaadil palume esitada
27. maiks järgmised dokumendid:

◊

◊

Nõuded kandidaadile

◊ avaldus;
◊ CV;
◊ haridust tõendava dokumendi koopia.
◊

Nõuded kandidaadile:

◊ vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
◊ valmisolek meeskonnatööks

suures organisatsioonis;
◊ hea suhtlemisoskus;
◊ pingetaluvus.

Saue lasteaed Midrimaa

Koondise 23, Saue 76505,
Harjumaa
Tel 6596 526
E-posti aadress
midrimaa@saue.ee

29. mail kell 9.00-12.00
teostab volitatud veterinaararst Vladimir Harkovski
koerte ja kasside vaktsineerimist Saue Linnavalitsuse
hoone juures parklas aadressil Tule tn 7. Marutaudivas-

tane vaktsiin on tasuta. Tasu
eest pakutakse kompleksvaktsiini.
Suured koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorviga.
Ära unusta kaasa võtmast
looma passi.

◊

◊

◊

◊

inimese kohta. Saue Päevakeskuse korraldatav teatrireis viib huvilised 29. juulil
Tapale.
Nõustus taaskasutuslaatade
ja garaažimüügi korraldamisega 29. mail, 12. juunil,
28. augustil ja 11. septembril. Taaskasutuslaadad
on nimetatud kuupäevadel
kell 10-15 Kuuseheki tänav
4a sõida-ja-pargi-parklas,
garaažimüügid endast teatanud elanike kodudes.
Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavarahalduse lihthanke
„Saue linna Nurmesalu tn
9 staadioni renoveerimine“.
Otsustas Saue lasteaiale
Midrimaa kasutamiseks üle
anda lauaarvuti Dell Optiplex GX620DT.
Lubas linnapea Harry
Pajundi puhkusele 30. mai3. juuni. Teda asendab abilinnapea Andres Kaarmann.

Saue Linnavalitsus
võtab tööle 0,5
kohaga tugiisiku
◊ Tugiisikuteenuse osutamine tööpäeviti kell 9-13
Tallinna Kraavikrõlli lasteaias alates 1. septembrist 2016.
◊ Erivajadusega lapse abistamine, juhendamine ning
toetamine õpi- ja arendusprotsessis.

Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine
Seadusejärgselt peab loomapidaja tagama talle kuuluvate
koerte ja kasside vaktsineerimise. Marutaudivastast kaitsesüstimist ei tohi teha harvemini kui 24 kuu möödumisel
viimasest vaktsineerimisest.

◊

Põhilised tööülesanded

Saue lasteaed Midrimaa
otsib logopeedi
Saue lasteaed Midrimaa kuulutab välja konkursi logopeedi
ametikoha täitmiseks tööleasumisega alates 1. septembrist
2016.

◊

aasta majandusaasta aruande, 2016. aasta I lisaeelarve, Saue Linnavarahalduse põhimääruse muutmise ning sotsiaaltoetuste
taotlemise, määramise ja
maksmise korra.
Kinnitas Saue lasteaia
Midrimaa ja Saue Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu
linnavalitsuse esindajana
abilinnapea Andres Kaarmanni.
Eraldas Saue Jalgpalliklubile noorte sporditegevuse
toetust 4080 eurot 51 Saue
linna noore treeningkulude
katteks perioodi 1. jaanuar-31. august 2016 eest.
Muutis Saue Gümnaasiumi
arengukava, lisades sellesse
2016. aasta eesmärgid ja
tegevuskava.
Kinnitas teatrietenduse
„Aleksei Karenin“ külastuse osalustasuks 25 eurot

◊ tal on vähemalt üldkeskharidus;
◊ omab head suhtlemisoskust lastega ja täiskasvanutega, kõrge pingetaluvus;
◊ tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust,
mille eest seadus näeb ette
vangistuse, ja teda ei ole
karistatud tahtlikult toime
pandud kuriteo eest;
◊ lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest;
◊ kasuks tuleb eelnev töö-

kogemus puuetega lastega,
pedagoogiline eriharidus.

Tingimused ja lisainfo

◊ Kandideerimiseks palun
saata digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus hiljemalt 15.06.2016
e-posti aadressile saue@
saue.ee koos CV ja haridust tõendava dokumendi
koopiaga.
◊ Tegemist on tähtajalise töökohaga alates
01.09.2016 kuni õppeaasta lõpuni. Sobivuse
korral edasine koostöövõimalus puuetega laste tugiisikuteenuse osutamisel
lasteaias või koolis.
Kontaktisikud: Heli Joon,
heli.joon@saue.ee, telefon
679 0174 ja Anneli Ritsing,
anneli.ritsing@saue.ee, telefon 679 0196.

Kauni kodu konkurss
Esita oma ettepanek Saue
linna konkursile „Kaunis
kodu 2016“.
Ootame linnakodanikelt

kuni 6. juunini ettepanekuid kandidaatide
kohta e-posti aadressil
saue@saue.ee.

Haridus
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Saue linna delegatsioon tutvus
Viljandi hariduskorraldusega
Saue Sõna

Direktor Ülle Luisk keskendus
Viljandi Gümnaasiumi õppekorralduse ja võimaluste tutvustamisele ning tõi esile noorte arengu
jaoks loodud akadeemilise ja
paindliku õpikeskkonna, mida
täistsüklikoolis on võimatu luua.

S

aue Linnavalitsus korraldas 10. mail külaskäigu Viljandisse, et
tutvuda sealse hariduskorraldusega. Ümarlauale
Viljandi haridusjuhtidega järgnes käik riigigümnaasiumi ja
põhikooli, et saada ülevaade
nende tööst.
Sauelt osalesid tutvumisreisil linnavalitsuse liikmetele
ja ametnikele lisaks esindajad
volikogust, Saue Gümnaasiumist, kooli hoolekogust ja lapsevanemad. Viljandi kasuks
langes otsus selle tõttu, et linnas on viimastel aastatel läbi
viidud palju hariduskorralduse
muudatusi ning elanike ja õpilaste arv on võrdväärne meie
ühineva omavalitsusega.
Kohtumisel Viljandi haridusjuhtidega oli peamiselt kõne all,
millised muudatused on linna
koolikorralduses toimunud, kuidas neid planeeriti ja ellu viidi
ning millist mõju on need haridussüsteemile avaldanud.

Muljet avaldas riigigümnaasiumi ruumikasutus

Riigigümnaasiumi süda on avatud aatrium

Muudatusi aitab ellu viia
avatud suhtlus ja selgitamine
Haridusjuhid tõdesid, et muudatused on alati rasked, kuid
nende elluviimisele aitab kaasa
avatud suhtlus ja selgitamine.
Ümberkorralduste kõige suurem vaenlane on teadmatus ja
vähene informeeritus.
Viljandis toimusid arutelud
mida ja kuidas päris pikalt
ning ühel hetkel muutusid
koolide esindajad ja lapsevanemad kärsituks, kuna
koolivõrgu korrastamise mõte
käidi välja juba aastal 2000,
riigigümnaasiumi avamiseni
jõuti 2012, ja küsisid, mis te
ootate, hakake pihta.
Emotsioone oli Viljandis
päris palju, täna ollakse olukorraga väga rahul.

Riik peaks vastutama esmajärjekorras keskhariduse eest
Viljandi riigigümnaasiumis oli
võimalus muuhulgas kohtuda
haridus- ja teadusministeeriumi
koolivõrgu juhi Kalle Küttisega,
kes on töötanud õpetaja ja Viljandi maavanemana ning andis
ülevaate riiklikust hariduspoliitikast tervikuna. Tema sõnul on
täna riigis seisukoht, et riik vastutab esmajärjekorras keskhariduse eest - s.o gümnaasiumid ja
kutsekoolid -, et vallad ja linnad
saaks enam panustada põhiharidusele, mis täistsüklikoolis
kipub tihti suurema tähelepanu
alt välja jääma.

Kool on avar ja valgusküllane,
targalt ja läbimõeldult planeeritud, sh klassid ja laboridki,
et maksimaalselt olemasolevat
pinda ära kasutada. Enamjaolt
on seinad helikindlad, võimaldades keskendumist.
Kooli südameks on avatud
aatrium, kuhu mahub söökla,
raamatukogu, avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutid ja puhkeala. Et koolil saali või aulat
ei ole, on aatriumi võimalik kiiresti ja lihtsalt kohandada, et
seal korraldada üritusi või kontserte mitmesajale õpilasele.
Reeglina koolimajas ükski
uks lukus ei käi, hoonesse pääseb kiipkaardiga. Kooli avatust
rõhutab ka see, et õpetajate
tuba on klaasist seintega - õpilased näevad, kas nende soovitud õpetaja on kohal või mitte.

Päev lõppes Viljandi Kesklinna Põhikoolis
Riigiümnaasiumi keemialabor

Avatud garderoob gümnaasiumis. Fotod: Sirje Piirsoo

Sarnaselt Viljandi haridusjuhtidele rõhutas kooli direktor
Aavo Soopa, kuidas on pärast
reformi tõusnud põhikoolide
olulisus ja nende tase.
Täistsüklikoolides oli olulisim
gümnaasiumiaste, põhikooli
osale pöörati vähe tähelepanu.
Ta lisas, et põhikooli lõpuklasside ehk 7.-9. klassi noored on
muutunud palju iseseisvamaks
ja oluliselt tegusamaks. Nad
korraldavad nüüd koolis traditsioonilisi üritusi, mida varem
tegid gümnasistid, ja saavad
sellega väga hästi hakkama.
Samas tajuvad nad vastutust
kooli ees ja on kõige vanematena eeskujuks noorematele.

Plussid ja miinused Viljandi õppereisi näitel
◊ Põhikooli õpilased võtavad vastutuse, korraldavad
kooli üritusi, annavad välja
ajalehte, saavad rohkem
kogemusi ja muutuvad küpsemaks varem.
◊ Põhikoolid on partnerid,
puudub konkurents.
◊ Õppekava eesmärke on
kergem täita.
◊ Teismeiga saab rohkem
tähelepanu.
◊ Karjääriteema muutub
põhikoolis olulisemaks,

edasi õppima minnes on
kõik võrdses seisus.
◊ Eesmärgini, et gümnaasiumi, mis on siiski ettevalmistus kõrgkooliks, astuks
60% ja kutsekeskharidust
suunduks omandama 40%
põhikooli lõpetajatest, on
lihtsam jõuda.
◊ Gümnaasiumi keskkond on
akadeemilisem, levib positiivne vaimsus.
◊ Hindamine gümnaasiumis
on õppijat toetav - tuuma-

füüsikut ja kirjanikku ei
saa hinnata samadel alustel – ning õpetaja on otsustes piisavalt suveräänne.
◊ Õpikeskkond on paindlik,
õppetegevus sobib paljudele ja noortel on koolis
hea olla.
◊ Et noored tulevad gümnaasiumisse erinevatest koolidest, ei pruugi nii lühikese
aja jooksul tekkida tugevaid
koore või näiteks rahvatantsurühmi.

Osalejad õppereisist Viljandisse

Evelin Povel-Puusepp: „Tutvumine
Viljandi koolivõrgu korrastamisega oli värskendav ja
õpetlik. Sisutihedasse päeva
mahtus mitu ringkäiku koolidesse. Olulisemana jäi
silma-kõrva: laste seadmine
esikohale, hariduse tõstmine kvalitatiivselt uuele
tasemele, põhihariduse
väärtustamine, gümnaasiumihariduse akadeemilisus,
praktiliste oskuste vajalikkus, noori eluks ettevalmistav maailmavaade, linna ja
koolide pikaajaliste traditsioonide sidumine igapäevaeluga.
Iga omavalitsus on erinev
ja leiab ainuomaseid lahendusi, ent hea on seejuures
õppida toimivatest kogemustest.“
Signe Laar:
„Peame mõtlema
eeskätt lapse
huvidele. Eraldades põhikooli- ja gümnaasiumiastme, on lapse huvid
igal juhul kaitstud ja lapsed
rahulolevamad.Gümnaasiumimajas on õhkkond akadeemilisem, põhikoolis on
võimalik pühenduda kõikidele
kooliastmetele. Olukorraga on
rahul mõlema poole õpilased
ja õpetajad.
Sära oli silmis põhikooli
direktoril, kes varem juhtis
gümnaasiumi, ja riigigümnaasiumi direktoril, kes tuli
konkursiga ja kes ütles, et uue
õppekava järgi ei olegi võimalik õpetada väikestes gümnaasiumides, kus on vähem kui
viis paralleelklassi.Riigigümnaasiumis on võimalusi rohkem. Viljandis on gümnasistidel valida kuue õppesuuna
vahel. Maja on ehitatud kompaktselt, ruumikokkuhoidlikult ja läbimõeldult. Väga
positiivsed muljed on. Minule
väga meeldiks, kui minu lapsed saaksid õppida tugevas
põhikoolis ja edasi suunduda
gümnaasiumimajja.“
Anne Teetamm:
„Olen väga rahul,
et osalesin õppereisil. Nägime riigi
ehitatud ja finantseeritavat
hästi toimivat gümnaasiumi.
Meeldis suhtumine õpilastesse ning uudne ja õpilasest
lähtuv töökorraldus. Tore oli
näha õpetajate säravaid silmi
ja töömeeleolus õpilasi.
Põhikooli direktor selgitas
üleminekut gümnaasiumist
põhikooliks ning tõi välja
kaasnenud positiivse poole ja
mured. Muutused väärtustasid põhikooli 7. - 9. klasside
õpilaste tegevusi. Fookusesse
tõusis just see vanuseaste ja
võttis enda kanda gümnaasiumiõpilaste rolli.“
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Miks just Prantsusmaa?
Laura Merlin Petuhov
Minu nimi on Laura, olen
16-aastane tüdruk Sauelt, kes
otsustas minna vahetusõpilaseks Prantsusmaale. Sattusin
elama Lõuna-Prantsusmaale
Alpide pealinna Grenoblisse.
„Miks just Prantsusmaa?“
on küsimus, mida on mult
selle aasta jooksul kõige rohkem küsitud. Vastus on lihtne
- mind on alati lummanud
prantsuse keele kõla.
Otsustasin, et kui kasutada
ühte aastat elust, peab see
kindlasti olema seotud tulevikuplaanidega. Ei tahtnud
minna õppima keelt, mis on
vähekasutatav, ja kultuuri,
mis mind ei kutsu. Teadsin,
et ei taha minna inglise keelt
kõnelevale maale. Kui inglise
keele põhi on juba all, saab
seda täiendada ka kodumaal.
Nii sai minu eelistuseks prantsuse keelt kõnelev riik. Valikus
pole ma kordagi kahelnud.
Prantsusamaale saabudes teadsin prantsuse keeles
paarikümmet sõna, paraku
sellest ei piisanud suhtlemiseks prantslastega. Arvasin, et
saan alguses inglise keelega
hakkama küll, aga veendusin juba esimesel päeval, et
inglise keelega Prantsusmaal
midagi teha ei ole. See oli
minu esimene tagasilöök.
Iga algus on raske, kuid ei
arvanud, et see saab olema
niivõrd raske. Saada peaaegu
üheks võrdväärseks osaks võõras peres ja kohaneda nende
reeglitega ei ole just lihtne.
Sellest ei saagi tegelikult aru,

Suusakeskus on kodust autoga 30
minuti kaugusel. Suusatamas käidi
peaaegu igal nädalavahetusel

Augusti lõpus Pariisi keelelaagris

su riietus on väga kole. Kui
Eestis võib seda võtta ülbusena, on siin see täiesti normaalne. Sellepärast pole koolis palju ka koolikiusamist.
Mina käisin riigikoolis, kuigi
enamus minu sõpradest käisid
erakoolis. Erakoolis käivad Prantsusmaal ainult heledanahalised.
Riigikoolis võib leida kõiki rasse.
See on sageli rohkem vabam kui
erakool. Erakoolis peab sageli
käima ka laupäeval, telefoni ei
või kooli kaasa tuua ja reeglid on
rangemad. Koolipäevad kestavad
kaheksast üheksast hommikul
neljani viieni pärastlõunal või
isegi kuueni. Tunni pikkus on
60 minutit.

Prantslastel on mitmeid
voorusi

Viimane päev Pariisis. Külastasime Eiffeli torni

kui ise pole läbi elanud.
Sattusin perre, kus keegi
ei rääkinud ühtegi sõna inglise keelt. Ühtegi last neil ka
ei olnud. See oli minu jaoks
raske, sest ma polnud harjunud olema üksik laps, ja ma
vahetasin perekonda.
Uues peres oli peale minu
kolm last ja kuna isa on inglane, on pere bilinguaalne.
Olen väga tänulik neile, et nad
mu kohe omaks võtsid.
Prantuse keelt hakkasin rääkima jaanuari lõpus, veebruari,
viienda kuu alguses. Meile oli
räägitud, et tavaliselt hakkavad vahetusõpilased rääkima

Mu host-õde, mina ja host-ema Korsikal. Fotod: erakogu

neljandal kuul. Minul tuli keeleoskus hiljem ja see tekitas
mulle väga palju stressi. Terve
neljanda kuu üritasin hakata
rääkima, aga mida ei tulnud,
oli prantsuse keel.

Tunnen, et olen inimesena
väga palju muutunud
Olen saanud väga palju julgemaks ja iseseisvamaks. Nähes
igapäev erinevaid kultuure,
religioone ja rasse, muutun
tahes tahtmata tolerantsemaks. Pole kordagi tundnud
koduigatsust.
Olen inimesena muutunud
suuremaks. Olen lõpetanud

teistele lootmise ja hakanud
igas olukorras enda peale
lootma, sest olen pidanud ise
hakkama saama. Olen kogunud palju mälestusi, näinud
maailma ja saanud sõpru,
keda kunagi ei unusta.
Mul on sõpru üle maailma:
USA, Kanada, Mehhiko, Prantsumaa, Jaapan,Saksamaa, Hiina,
Taiwan, Norra, Soome, Tai...
Kuigi kultuur ei ole niivõrd
erinev, on siiski kultuurierinevused igapäevaselt tunda.
Prantslased on väga ausad.
Kuulsin iga päev, kuidas keegi
ütles, et ma ei viitsi sind enam
kuulata või mine minema või

Nad on väga südamlikud ja
siirad. Negatiivse poole pealt
võiks mainida rohket arvustust.
Väga kuulus on prantslaste
toidukultuur. Igas piirkonnas
on omad spécialités - eritunnused, mis iseloomustavad
just seda regiooni Prantsusmaal. Minu linnas on selleks
näiteks pähklid.
Prantsuse keel on siiski päris
raske. Grammatika õppimine
lõpetatakse koolis umbes viiendas klassis. Sealt edasi õpitakse
ainult kirjandust. Keeles on väga
palju erandeid ja nüansse, mis
muudabki õppimise raskeks.
Võin julgelt öelda, et mu
kodu ei asu ainult Eestis. Soovitan igaühel, kellel vähegi
võimalik, haarata kinni võimalusest ja minna välismaale, et
ennast leida ning õppida uut
kultuuri ja keelt.

Emadele mõeldes: kodu ei lähe kunagi kodust ära
Triin Lille
Saue Gümnaasiumi
klassiõpetaja
Saue Gümnaasiumis oli 2.-6.
mail iga-aastane emadepäeva
nädal, tundidesse olid kutsutud
külalisõpetajateks emad, vanaemad, õed või tädid, kes tutvustasid enda ametit või hobisid ning kelle eestvedamisel
lapsed meisterdasid, tutvusid
erinevate maadega ja tuletasid
meelde turvalisust kooliteel.
Kokku käis sel aastal tunde
andmas 27 ema. Suured
tänud Kaja Martin, Helen
Tammekand, Tuuli Kuningas,
Janika Kõiv, Liis Kurm, Ilona
Kroon, Kätlin Nurk, Helina
Ailt, Maie Bachmann, Reili
Madalik, Mailis Terno, Emilia
Martin, Annika Liitmaa, Marje
Sarap, Katrin Tõemets, Marili
Umal, Taimi Schüts, Liisi
Kirch, Sigrid Kuusk, Annika

Liitmaa, Christina Vallimäe,
Hedy Heinmets, Merli Teesalu,
Ivika Suigusaar, Relje Kivimäe,
Triin Rootalu ja Sigrid Salla.
Hindame väga, et leidsite kiiretes päevades aega tulla ja

rikastada meie õppetunde!
Kogu kaunis nädal sai imekauni lõpetuse emadepäeva
kontserdiga 5. mail, kus 1.-3.
klassi õpilased esitasid luuletusi
ja tantse, laulsid ja näitlesid.

Kontserdiks oldi harjutatud
kaua ja nüüd oli lastel võimalus oskusi emadele näidata. Ja
see on lastele väga oluline, et
oma ema istub publiku hulgas,
vaatab, kuulab ja tunnustab.

Lapse tänu emale on siiras,
soe ja vahetu, nagu ka kontserdil kõlanud sõnad: „Emata ei
saaks me üldse olemas olla.“
Aitäh, teile, emad! Fotod: Anu
Vananurm

Lasteaed
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Kus kasvavad tomatid ja kurgid,
kuidas valmib smuuti?
Helgi Vaher
Saue lasteaia Midrimaa
õppealajuhataja

S

aue lasteaed Midrimaa
on juba mitu aastat
saanud Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ameti (PRIA)
kaudu Euroopa Liidu toetust,
et pakkuda lastele puu- ja köögivilja terviseampse. Seetõttu
oli meil teist aastat järjest
võimalik PRIA kaasabil rahastada puu- ja köögiviljaprojekti
toetavaid tegevusi.
Lasteaia esitatud projekt
leidis heakskiidu ja nii oli
sellelgi kevadel kahe viimase
vanuserühma lastel võimalus külastada köögiviljadega
tegelevaid ettevõtteid, et
oma silmaga näha, kuidas
kasvatatakse ja töödeldakse
köögivilju.
Midrimaa 5-6-aastaste laste
rühmad külastasid 3. ja 4. mail
Sagro OÜ aiandit Laagris. Väikesed õppurid nägid, kus ja
kuidas kasvatatakse tomateid
ja kurke, millest saab alguse
kapsa kasvatamine ja milliseid
taimi aiand üldse kasvatab.
Aiandis tehtavatest töödest
andis põhjaliku ülevaate Madis
Kahu. Lapsed said vastuse
kõigile küsimustele ja neil oli
väga huvitav lähemalt uurida
kasvuhoones elavaid ja oma
tööd tegevaid kimalasi.
Et tänavu külastasime kasvuhooneid palju varem kui
eelmisel aastal, siis sel aastal
me toodangut ei maitsnud,
sest saak ei olnud veel valminud. Küll aga oli lastel huvitav näha, kuidas aiand taimi
kasvatab, kastab ja milliseid

Kadarbiku köögiviljatalus läks smuutide proovimiseks

Lapsed nägid masinaid, millega põllul tööd tehakse

Käib uurimine, millised taimed aiandis kasvavad. Fotod: Helgi Vaher

Sagro aiandis tehtavatest töödest andis põhjaliku ülevaate Madis Kahu,
väikesed õppurid nägid, kus ja kuidas kasvatatakse tomateid ja kurke

vahendeid kasutab saagi korjamisel. Palju imestamist oli
suurte, kasvatamiseks kasuta-

tavate turbakottide juures.
Oli huvitav võrrelda kodust
või vanavanemate kasvuhoonet

Reedel, 27. mail 2016, kell 17.00 toimub Saue lasteaias Midrimaa

• laste esinemised
• lõbusad sportlikud ettevõtmised lastele ja vanematele
• heategevuslik koogilaat
Koogilaada õnnestumiseks ootame emade-isade ja vanaemade-vanaisade küpsetatud kooke.
Koogimüügist laekunud tuludest on seni lasteaiale ostetud jalgrattahoidikud, kiik, õuemööblit, suusad,
rahvarõivad ja õuepaviljon.
Selle aasta heategevusliku koogilaada tuludest saavad lasteaiarühmad osta omal valikul vajalikke
vahendeid.

Suur tänu kõigile eelmiste aastate koogiküpsetajatele ja maiustajatele.
Saue lasteaed Midrimaa

õppereisil nähtuga. Kindlasti
sai iga laps retkel teada midagi
uut ja kinnistas juba olemasolevaid teadmisi.
Need lapsed, kes eelmisel
aastal Sagro OÜ aiandis õppereisil käisid, viis sõit 10., 11.
ja 12. mail Kadarbiku Köögivili
OÜ talusse. Nagu eelmiselgi
aastal, oli ka tänavu lastel
võimalus saada teadmisi köögiviljade tootmise ja töötlemise
kohta. Kindlasti oli neil hea
meelde tuletada, mida nad
nägid ja kogesid aasta tagasi
kasvuhooneid külastades.
Õppereisil näitas Lisli Pak
6-7-aastastele lastele kapsapõlde, kuhu olid esimesed taimed istutatud. Lapsed nägid
suuri konteinereid kapsataimedega ja masinaid, millega
põllul tööd tehakse.
Käisime tootmisruumideski, et anda lastele ettekujutus aedviljade töötlemisest.
Põnev oli vaadelda smuutiliini,
uurida köögiviljahoidlaid ja
ladusid ning jälgida toodangu
kaubandusse saatmise korda.
Kindlasti oli lastel põnev näha,
kust jõuavad poodi ja koju beebiporgandid, keedetud peedid,
smuutid, hapukapsas või muu.
Tegin selgi aastal projekti
koordinaatorina laste ja õpetajatega mõlemad reisid kaasa.
Oli huvitav näha, et ka kõige

kärsitumad huvilised suutsid
jälgida, mida näidati.
Tagasiteel oli huvitav meenutada, milliseid smuutisid
said lapsed maitsta, milline
oli lõhn erinevates tootmishoonetes ja milline tööprotsess oli
kõige huvitavam.
Loodan, et ka järgmisel
aastal on lasteasutustel võimalus PRIA kaudu sarnasteks
tegevusteks toetust taotleda
ning et meie lasteaias on rühmasid, kes soovivad projektis
kaasa lüüa!
Veidi üle aasta tagasi valmis meie lasteaia uus arengukava. Üks olulisi eesmärke,
mis leidis kajastamist õppeprotsessi mitmekesistamise
juures, oli erinevate meetodite kasutamine, et tekitada
huvi uute teadmiste vastu.
Just seda eesmärki õpperetked täitsid.
Uut ja huvitavat meelde
jätta on palju lihtsam, kui
õppimise ajal saab vahetuid
kogemusi, emotsioone ja
erinevate meeltega tajutud
elamusi. Igaüks meist õpib
ja meenutab õpitut erinevalt:
mõnele õppijale meenub
loetud või kirjutatud lehekülg, mõnele meist meenub
õppimise ajal meelde jäänud
lõhn, värvus, maitse. Nii on
see kindlasti ka laste puhul.

20. mai 2016 Saue Sõna
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Turvalisusepäeval
osales üle tuhande huvilise

Vaata ka fotoreportaaži 6.
mai Saue Sõna numbrist.

Ahti Tasuja
Turvalisusepäeva
koordinaator
Turvalisusega tegeleb igapäevaselt politsei ja piirivalve,
kiirabi ja päästeamet, kaitseliit, naiskodukaitse, maanteeamet, erinevad riiklikud
asutused ja erafirmad ning
paljud vabatahtlikud ühendused. Turvalisusepäeval, 3. mail
Saue gümnaasiumi juures oli
võimalik lähemalt uurida, millega nimetatud organisatsioonid tegelevad.
Ettevalmistamiseperiood
päeva läbiviimiseks algas pool
aastat varem ja algas kokkulepete sõlmimisega kõikide
osapoolte vahel.
Turvalisusepäev gümnaasiumi staadionil oli eelkõige
mõeldud lastele ja noortele,
kuid avatud ka linnarahvale.
Töötasin ise üle kahekümne
aasta sisejulgeoleku valdkonnas, seetõttu pean väga oluliseks ennetustegevust igapäevase ohutuse tagamisel.
Igapäevase turvalisuse
peale ei mõelda just sageli,
kuid sellel teisipäevasel päeval
oli kõigil võimalik uudistada
kuidas ja milliste vahenditega
meie turvalisus tagatakse.
Turvalisuse päeval osales
hinnanguliselt üle tuhande
huvilise. Päeva eesmärk tutvustada igapäevaturvalisust
tagavaid organisatsioone sai
täidetud. Osalejate ja pealtvaatajate tagasiside oli positiivne ning kõik ootavad uusi
võimalusi kohtumisteks.
Saue Gümnaasiumi õpetaja
Alexei Alexeev tegi päevast
kokkuvõtva filmi, mida saab
vaadata aadressil https://www.
youtube.com/watch?v=ON_
SIwS0Y9Q

Kinnita-turvavöö-stendis käis testimine, miks on turvavöö kinnitamine vajalik

Kes mida tutvustas?

◊ Politsei- ja piirvalveamet
oli väljas mitme meeskonnaga. Tööd tutvustasid piirkondlikud ja ennetusega
tegelevad politseitöötajad.
◊ Künoloogiateenistuse koerad
tegid teenistuskohustuste
täitmisel väikese pausi ja
näitasid kuulekust peremehele. Politsei kasutab teenistuses koeri esemete ja
inimeste otsimiseks.
◊ Lennusalga kopteri tulekust
andis teada kauge mürin.
Koostöös sisekaitseakadeemia kadettide ja politseinikega hoiti lapsed jalgpallistaadionilt eemal. Kopter
tegi staadioni kohal tiiru ja
maandus. Nägime, kuidas
toimub inimese päästmine.
Lennusalga meeskonna liige
„päästetavaga“ jäi staadionile

ja helikopter lahkus. Peagi
lähenes see uuesti ja tõmbas „päästetava“ alla lastud
korviga ja meeskonnaliikme
vintsiga kopteri pardale.
Kasutatud korv on mõeldud
merest inimeste päästmiseks
ja on varustatud ujukitega.
◊ Võisime näha piirivalve Tallinna kordoni kaatrit, mis oli
varustatud merelt inimese
päästmiseks mõeldud võrguga - nn marcuse võrk.
Piiri valvamise ja muude
põhitegevuste kõrval tegelevad nad ka merepäästega.
◊ Piirivalvurid Tallinna piiripunktist ja kadetid sisekaitseakadeemiast näitasid erinevaid võltsitud
dokumente, mida on piiril
järjest raskem tuvastada,
kuna võltsingud on muutunud üha paremaks. Laual
oleva mikroskoobiga sai

Kodus kasutatavaid erinevaid turvasüsteeme ja -lahendusi esitles G4S

Künoloogiateenistuse koerad näitasid kuulekust peremehele

uurida Eesti ID-kaardile
trükitud luuletust. Sisekaitseakadeemia kadettide
laual olid ka levinumate
meelemürkide näidised.
◊ Maanteeameti väljapanekud puudutasid liiklusturvalisust. Kõik soovijad said
proovida turvavöö kinnitamise vajalikkust sõiduvahendis - pöörlevas autos ja
kinnita-turvavöö-stendis.
Samuti tutvustas maanteeamet peatoe õige asendi
tähtsust sõiduvahendis.
Lapsed said samaaegselt
harjutada vigursõitu rattaga
ja kontrollida teadmisi liikluseeskirjade tundmisel.
◊ Põhja Eesti Regionaalhaigla brigaad andis võimaluse tutvuda kiirabiauto
sisemusega, soovijatele
õpetasid meedikud õigeid
elustamise võtteid.

◊ Naiskodukaitse liikmed
näitasid, kuidas toimida
situatsioonides, kui on tekkinud sügavad lõikehaavad
ja nahapõletused. Kaitseliit
näitas erinevaid relvi.
◊ Kodus kasutatavaid erinevaid turvasüsteeme ja
-lahendusi esitles G4S.
◊ Vabatahtlikud päästjad
Hüürust said tihedatest
kevadistest kohustustest
hoolimata - suurim kulupõlengute kustutuste arv
sellel kevadel 17 põlengutõrjet ühes päevas - tulla
turvalisuse päevale kustutusautoga. Kõik soovijad
said proovida, kui suur on
surve suunatud veejoas.
◊ Päästeameti demineerijate
laua ümber oli palju uudistamist, eksponeeritud oli demineerimisvarustus ja erinevad
lõhkekehade näidised.

Mikroskoobiga sai uurida Eesti ID-kaardile trükitud luuletust, laual olid
erinevad võltsitud dokumendid. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue Huvikeskuse kevadnäitus
Virve Laan
Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Huvikeskuse kevadnäitus
Saue Linna Raamatukogus on
saanud traditsiooniks, millest
kunstistuudio täiskasvanute
kursustel osalejad hea meelega
osa võtavad. Maikuu alguses
paneme välja paremiku talve
jooksul tehtud töödest - tänavu
juba seitsmendat korda.
Sel aastal domineerisid näitusel tekstiili- ja taaskasutuse
kursustel kaasaegse tikandi ja
pakutrükiga tuunitud rõivaese-

med. Keraamikat ja portselanimaali oli mõnevõrra vähem,
sest suurem keraamikanäitus
oli aprillis eesti kultuuri päevadel Saue linna sõprusvallas
Inčuklansis Lätis.
Kujutava kunsti poolelt oli
esmakordselt eksponeeritud
õlimaale. Kursustel kolme kuu
vältel maalitud natüürmorte,
kauneid eesti maastikke ja koopiafragmente tuntud kunstnike
töödest jätkus kõikidele vabadele seintele raamatukogus.
Selleks õppeaastaks on kursused lõppenud. Maalijatel on
ees veel vabaõhu maalilaager

Padisel. Täname kõiki osalejaid ja soovime kaunist suve.
Kohtumiseni 14. augustil
Saue linna kohvikutepäeval
huvikeskuse Savikohvikus,
mille avame kunstiklassi
sissepääsu juures hoovis.
Savikohvikus saab maitsta
õpetajate tehtud küpsetisi,
voolida koos lastega, meisterdada endale amuletti või
proovida pakutrükki tekstiilile ja trükkida endale tore
poekott. Sealsamas lähedal
on keraamika must maapõletus. Oodatud on kõik huvilised.

Õlimaalikursustel kolme kuu vältel
maalitud natüürmorte, kauneid
eesti maastikke ja koopiafragmente
tuntud kunstnike töödest jätkus
kõikidele vabadele seintele raamatukogus

Sel aastal domineerisid näitusel
tekstiili- ja taaskasutuse kursustel
kaasaegse tikandi ja pakutrükiga
tuunitud rõivaesemed.
Fotod: Virve Laan

Varia
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Palju õnne sünnipäevaks!
Saue Sõna
Saue Noortekeskuse saal oli
17. mai ennelõunal eakamat
elurõõmu täis. Ühist sünnipäevapidu pidasid need
sauelased, kel aastaid 65
või enam ja kelle sünnipäev
oli või tuleb aprillis, mais või
juunis (pildil).
Sünnipäevalapsi tervitasid
ja õnnitlesid linnapea Harry
Pajundi, abilinnapea Andres
Kaarmann ja päevakeskuse
juhataja Liivi Lents, kel kõigil
sünnipäevalastele luuletus ette
lugeda oli – linnapeal isegi
kaks, millest üks krutskeid täis
ja lehes avaldamist leiab.
Tervitusmuusikat mängis
kandlel Jüri Mänd. Tantsis
ingerisoomlaste tantsuansambel Kadaja ja meie Vokiratas

- mõlemat juhendab sauelane
Elena Kalbus, ning laulis
Saue valla ansambel Pihlamari (pildil) Tõnu Kangroni
saatmisel.
Ja nagu iga tõelise
peo ikka, lõpetas sellegi
maitsev sünnipäevatort.
Fotod: Sirje Piirsoo

Kevadsuvi Saue
Päevakeskuses
Avatud on fotograaf Sven
Tupitsa fotonäitus.
◊ 20. mail kell 11.00
käsitöönäituse avamine
päevakeskuse käsitöö
poolel. Käsitöönäitus on
avatud 20.-26. mai kell
11.00 -17.00.
◊ 20. mail kell 18.30
lauluklubi.
◊ 3. juunil kell 11.00 ringide
kevadpidu noortekeskuses.

vabad kohad!
◊ 27. -28. juunil Kihnu saar,
giid Jaan Masing, hind
105 eurot.
◊ 23.-26. augustil Viiburi ja
Lappenrantaa. Hind 250
eurot.
Jätkuvalt on võimalik maksta
ka Norra (hiljemalt 15. mai)
ja Kaliningradi (hiljemalt 1.
juuni) reisi eest.

Päevakeskuse reisid

◊ 5. juunil kell 16.00 seltsingu Tammetõru kaminaõhtu Ale tänaval koos külalistega.

◊ 21. mail romantiline rannatee, giid Kaire Käära,
hind 30 eurot. Üksikud

Seltsingud

Saue Huvikeskuse
linnalaager „Kirju suvi”
Toimub 13.-17. juunil iga
päev kell 11-17 Saue Huvikeskuse kunstiklassis ja Saue
linnas. Osalema on oodatud
kõik 8-13-aastased õpilased,
kes tahavad vaba aega erinevate tegevustega sisustada.

Tule ja tee oma suvi
kirevaks!
Kavas: savi voolimine, lühifilmi
tegemine, 3D puzzle skulptuur, lilleseade, heegeldusmaraton ja heegeldatud ketist
pildi kokkupanek, maalimine
ja joonistamine looduses,

paberskulptuur, ehete meisterdamine, mööbliriide jääkidest
kaisulooma meisterdamine.
Tegevused vabas õhus:
asfaldijoonistused, pallimängud, liikumismängud ja jalutuskäigud Sauel.
Linnalaagri maksumus
viie päeva eest 75 eurot.
Hinna sees on lõunasöök ja
oode, kõik kunstimaterjalid ja
töövahendid.
Registreerimine hiljemalt
10. maiks aadressil huvikeskus@saue.ee. Registreerimine
aadressil huvikeskus@saue.ee.

Oled sa kunagi
Oled sa kunagi suudelnud
jõehobu?
Või maalinud aiatraktorit
loojuva päikese taustal?
Oled sa kunagi lehvitanud
neile, kes kardavad kaalus
juurde võtta?

Või röövinud tühjaks
riigipanka?
Või hoopiski kaitsnud väitekirja
„Ateisimi kahjulikkusest
siseveekogudes?”
Või kirjutanud romaani
pealkirjaga „Kokaraamat
neile, kel aastaid üle 63“?

„Aleksei Karenin“
Tapa raudteejaamas
Saue Päevakeskus
Ilmselt ei kahtle ükski eestlane, et Lev Tolstoi „Anna
Karenina” lugu sobib Tapa
vanas raudteejaamas mängimiseks nagu rusikas silmaauku. Vene klassiku romaanis
on raudteel ju tähtis osa. See
andis ja annab mastaabi ja
liikumisvõimaluse, peatades
samas mõtted ja aja.
Siberi lavastaja Aleksei
Pessegov (1953), kes on
Vene suurema teatriauhinna
„Kuldne mask“ üks tänavusi nominente, tuleb suvel
Tapale ja räägib seal publikule koos Eesti näitlejatega
loo, kus näitab, mida tunneb
Anna mees Aleksei Karenin.
„Kirg on purustav? Armastus loov? Või siis kirg on alati
purustav - armastus alati
loov?” on Aleksei Pessegov ise

eesootavat lavastust tutvustades napp. Kirg ja armastus,
elu ja surm edasi-tagasi sõeluvate rongide vahel. Millised
on peatused inimeste peades?
Lavastuse teksti, dramatiseeringu kirjutas samuti siberlane, Vassili Sigarev (1977).
Näidendit mängitakse praegu
üsna suure eduga Venemaal ja
mujal maailmas.
Lavastaja: Aleksei Pesegov,
kunstnik: Svetlana Pesegova.
Mängivad: Aivar Tommingas, Elina Purde, Raimo Pass,
Roland Laos, Jekaterina Novosjolova, Terje Pennie jt.
Etendus „Aleksei Karenin“ Tapa raudteejaamas 29.
juulil kell 19.30. Väljasõit
Sauelt kell 17.30.
Palume registreerida päevakeskuses, hind täpsustamisel.

Äkki oled sina see,
kes on leiutanud lihapiruka?
Või ajanud puskarit seal,
kus parkimine on keelatud?
Ei ole kõike seda teinud?
No siis on sul ju paremad
päevad veel ees!

Maikuu
sünnipäevalapsed
AINO SIMSON
ELLI AERO
HELGA TÜRK
ALFRED-ADOLF
TAMMERT
JÜRI TOMBERG
ANNA BURMINSKAJA
LEONOORA KOTKAS
HELJU NURK
SAMUEL LILLEORG
ELVIIRA SAAREN
NEIDI JÄRVEMÄGI
ILME HERMSON
HELDI SALUMETS
EVI PÕLDMANN
SAIMA RÄÄBUS
AGDE PÄRISMAA
ENDEL EIN
VILLU KARK
MAI SÕLG
VALVE KASEMAA
LEMBIT VAHAR
HILLAR AASLAID
TOIVO KRIMS
AINO KUUSMAA
ELJU LEHEMA
VELLO MIGGUR
LINDA PÄRNOJA
LEHTE SAALVEL

Palju-palju õnne!
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Gaasi- ja vinguandurid
aitavad ära hoida halvimat
Viljar Vallner
G4S Eesti tehnilise toe juht
Majapidamistes kohustuslik
suitsuandur ja selle vajalikkus
ei vaja enam lahtiseletamist.
Küll aga ei teata sageli, et nendes kodudes, kus kasutatakse
maagaasi ehk n-ö olmegaasi,
tasuks paigaldada ka gaasiandur. Nii nagu igas ahju või
kaminaga kodus peaks olema
vinguandur.
Andurid annavad valju
heliga märku, kui mürgine
gaas on eluruumidesse sattunud. Kõige olulisem on
seda ennetada ja gaasiseadmeid regulaarselt hooldada.
Samamoodi, nagu kord aastas tuleb ahju ja korstna
ülevaatamiseks kutsuda
korstnapühkija, tuleks gaasiboilerite omanikel lasta
spetsialistil gaasiseadmed
üle vaadata.

Mis on gaasiandur?
Gaasileketest annavad märku
gaasiandurid, mille saab igaüks koju paigaldada. Oluline
on valida õige gaasiandur. On
olemas andurid, mis reageerivad vedelgaasile, n-ö balloonigaasile, ja on olemas andurid,
mis reageerivad maagaasile,
mida näiteks gaasiboilerites
kasutatakse.

Kust saab, kuhu paigaldada?
Gaasiandurite hinnad algavad
15 eurost ja neid saab osta
turvaettevõtetest ja tuleohutustooteid müüvatest firmadest. Enne paigaldamist on
oluline läbi lugeda kasutusjuhend, kuna seal on täpselt
kirjas, kuhu ja kuidas seade
paigaldada ning kuidas seda
hooldama peab. Kuna maagaas on õhust kergem ja levib
ruumi ülemisse ossa, paigaldatakse gaasiandur seinale ruumi

ülaossa. Vedelgaasile reageeriv andur aga paigaldatakse
madalamale, kuna vedelgaas
on õhust raskem.
Andur peaks paiknema ruumis, kus on gaasiseadmed ja
on gaasilekke oht. Samas ei
toimi gaasiandurid niisketes
ruumides, nagu vannituba.

Mida annab valveseadmetega ühendamine?
Soovitav on andurid alati valvesüsteemiga ühendada. G4S-i
pakutavatel anduritel on selline
tehniline võimalus olemas. Valveseadmetega ühendatud gaasiandur annab ohtlikust olukorrast teada ka siis, kui inimene
on kodust ära, ja turvaettevõtte
saab vajadusel saata patrulli
olukorda kontrollima.
Kui andur on ühendatud
valvesüsteemiga, on selle
häire kuuldav ülejäänud
ruumides. Näiteks ei pruugi

eramajas gaasikatlamajja
paigaldatud gaasianduri häire
kostuda teise korruse magamistuppa. Sellist probleemi ei
teki, kui andur on ühendatud
valvesüsteemi ja annab sedasi
häireteate ka ülejäänud ruumidesse ning turvaettevõtte
juhtimiskeskusesse, kes saab
vajadusel abi välja saata.
Samuti annab valvesüsteem
märku, kui sellega ühendatud
anduril on mingi rike või hakkab patarei tühjenema. See
info jõuab ka turvaettevõtte
juhtimiskeskusesse, kes saab
kiirelt koduomanikku teavitada.
Samamoodi saab koduvalve
seadmetega ühendada suitsuja vingugaasiandurid.

Mis on vinguandur?
Vingugaasiandur reageerib
põlemisjääkidele ehk CO-le.
Kõige rohkem võib vingugaasi
tekkida, kui ahju siiber liiga

vara suletakse. Vingugaas
võib tuppa imbuda ka siis, kui
küttekeha on katkine ja hooldamata, samuti võib vingugaas
eluruumidesse levida, kui
kasutatakse rikkis gaasiboilerit. Vingugaasiandur võiks olla
igas kodus ja suvemajas, kus
on ahi või kamin.

Kuhu paigaldada?
Kõige olulisem on järgida
tootja kaasa pandud kasutusjuhendit. Andur paigaldada
madalamale, n-ö magamiskõrgusele - poole või meetri
kõrgusele. Soovitavalt igasse
magamistuppa või nende lähedusse. Mõistlik ei ole andurit
paigaldada hästi ventileeritud
kohtadesse, näiteks akna alla.
Vinguanduri hinnad algavad paarikümnest eurost ja
neid müüvad turvaettevõtted,
tuleohutusfirmad ja ehituskauplused.

Ohutu kodu on oluline
Põhja päästekeskus
Inimene veedab kodus suure
osa ärkveloldud ajast, seal ta
ka magab. On loomulik, et
koduomanik kujundab elamisest ohutu keskkonna.
Eestis hukkus aasta esimese
nelja kuuga eluhoonete tulekahjudes 21 inimest, viis neist
Tallinnas ja kolm Harjumaal.
Enamikul neist puudus elamises suitsuandur, enimlevinud
tules hukkumise põhjus oli hooletu suitsetamine. Koduohutus
peab olema üks olulisemaid
prioriteete, selle saavutamine
on jõukohane kõigile.
Pole ühtegi vabandust, miks
kodus ei peaks olema nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras
suitsuandur. Kui kodus kasutatakse lahtist tuld või gaasi, on

lisaks soovitatav vingu- ja gaasianduri olemasolu.
Siseruumides või rõdul
suitsetamine on päriselt ka
ohtlik. Lohakalt kustutatud
sigaretikoni võib prügikasti
sattudes põhjustada suure
tuleõnnetuse. Piisab väikesest tuuleiilist, et suitsev koni lendab aknale või
rõdule asetatud tuhatoosist
minema ja põhjustab palju
pahandust.
Kevadise suurpuhastuse
ajal tasub üle vaadata rõdu,
kelder või muu panipaik. Kui
pole ladustatud kergestisüttivaid asju, ei ole tulekahju
korral millelgi põlema minna.
Kui sulged kodu välisust
seestpoolt võtmega ja seda
muul viisil avada ei saa, hoia
võtit kõigi pereliikmete jaoks

ühes kindlas kohas ukse juures.
Kodust lahkudes ära jäta
tööle vooluvõrku ühendatud
elektriseadmeid (pesu-, nõudepesumasin).
Veendu, et korsten, küttekehad ja elektrisüsteem
on korras. Küsi nõu kogenud
asjatundjalt.
Kas kodukandis saab päästeauto ligi elumajale ja veevõtukohale? Ära pargi autot nii,
et see takistab operatiivsõidukite ligipääsu.
Kodu peab olema tähistatud nähtava majanumbriga.
Kodu tuleohutusest saab
ülevaate, täites tuleohutustesti leheküljel www.kodutuleohutuks.ee. Kui helistate
numbrile 1524, saate päästeametnikuga kokku leppida
kodunõustamise.

Harju Elekter on ligi 50-aastase
kogemusega juhtiv kesk- ja madalpingeliste elektrijaotus- ja automaatikaseadmete välja arendaja, tootja
ja turustaja. Harju Elekter Gruppi
kuuluvad tehased Eestis, Soomes
ja Leedus, kus töötab kokku 500
inimest. Ettevõtte aktsiad on
noteeritud Tallinna Börsil.

Otsime oma meeskonda

LAOTÖÖTAJAT
Kelle põhiülesanneteks on:
• kauba vastuvõtmine ja kontroll, paigutamine
ja ladustamine, komplekteerimine, pakkimine
ja väljastamine
• lao korrashoid ja inventuurides osalemine
Kandidaadilt eeldame:
• valmisolekut füüsiliseks tööks, täpsust ja korrektsust
• eelnevat laotöö kogemust
• arvutikasutamise oskust (Excel, Outlook)
• eesti keele oskust kõnes ja kirjas
Kasuks tuleb majandustarkvara Microsoft Dynamics
Axapta tundmine ja tõstukijuhi kutsetunnistuse
omamine
Omalt poolt pakume:
• töösuhet stabiilses ettevõttes ja sõbralikku
meeskonda
• kaasaegset töökeskkonda
• teadmistele, oskustele ja töötulemustele vastavat
töötasu
Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega
palume saata hiljemalt 03.06.2016 personal@he.ee.
Lisainfo telefonil 674 7410 või ettevõtte kodulehelt.
www.harjuelekter.ee
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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.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 5092936.
Muru niitmine, võsalõikus, hekkide hooldus, tänavakivi puhastus, viljapuude hooldus, puude
langetamine, lehtede koristus.
58866044, www.niidumeister.ee.
Liiv, muld, killustik, freesasfalt,
kruus + transport. Tel 53953788.
Väikeveod kalluriga kuni 8t.
Kohaletoomisega: muld, liiv,
täitepinnas, freesasfalt, graniitkillustik, betoonisegu, killustik,
kivisüsi. Tel 5015992.
Tänavakivi paigaldus ja müük,
aedade ehitus, haljastus.
13-aastane kogemus antud
valdkonnas. henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee.
Telefon 5519855, 5588842.

Liugvärava komplekt avale kuni
4,5m (tsingitud ja värvitud vär
av+vundament+paigaldus+
automaatika komplekt) hind
1500 eurot. Tõstuks 2,5mx2m
450 eurot. Tel 58958809,
info@finegarden.ee.
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, kompostturbamuld,
freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Tel 5079362.
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KUNDALINI JOOGA Sauel
KOLMAPÄEVITI kl 10.00 ja
19.00! Lisaks ka Laagris E
18.30 ja Keilas N 19.00. Täpsem info www.simran.ee.
Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.
Killustik, liiv, kruus, graniitkillustik, täitepinnas, muld,
vundamendi tagasitäide kuni
20t korraga, soodsalt kohaletoomisega! Tallinn-Harjumaa.
Tomz@hot.ee. Tel 58057676.
Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 58072581;info@
potipoiss.ee.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.
Müüa küttepuud, hind alates 35
eurot / ruum. Puud koormasse laotud ja võrgus. Puitbrikett 140 eurot /
tonn. Pellet 185 eurot /960 kg. Info
tel 5011898. Transport hinna sees.
Müüa saetud lõhutud küttepuud. Hall lepp olenevalt pikkusest 32-35€/ruum. Pakkumises
ka must lepp ja kask. Transport hinnas. Lisainfo telefonil:
56482704 (Kullamaa).
Müüa soodsalt uusi ja vähekasutatud inglise suveriideid naistele
ja neidudele. On nii töö, peo- kui
vaba aja kleite, pluuse, seelikuid jm suuruses 34-52. Helista
53417075 ja tule vaatama!
Müüa haljastusmuld, liiv, killustik. Toome kauba ise kohale.
Kopplaaduri teenus. Info tel
53460382.

Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 53529476.
E-mail ehitus@miltongrupp.ee.

Kinnisvara
Noor pere soovib osta Saue linnas või selle lähistel väiksemat
maja. Võib vajada renoveerimist.
Tel 56913700.

Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9.0018.00. Hooldus ja rehvide
vahetus. Broneering telefonil
53727060 või kohapeal.

Müüa garaaž Sauel. Helistada
telefonil 56496123, Martin.
Üürin Sauele 2-toalise mugavustega korteri pikemaks ajaks.
Telefon 56698863.

Varia
Garanteeritud kaalukaotus koduse
tervisliku toitumise abil. Arstide
heakskiit! Alates vaid 6.90 kuu.
Liitu: www.erikorgu.ee.
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras.
Tee riiulitele ruumi Tel 53468430.
Mälestame
seltsing
Bereginja liiget
NATALIA
KARABANOVAT
Avaldame
kaastunnet
omastele
Seltsing
Bereginja

Meie hulgast
on lahkunud
ema,
vanaema ja
vanavanaema
ASTRID
JAKOBSON
Mälestavad
omaksed
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