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Saue Sõlel osales
üle 600 laulja ja tantsija
Saue Sõna

I

gakevadisel laulu- ja tantsupeol, mis juba aastaid on
Elena Kalbuse ettepanekul
kandnud nime Saue Sõlg,
lõi tänavu kaasa üle 600
laulja ja tantsija. Külalised olid
Hiiumaalt: rahvatantsurühmad
Hiiu Sõlg ja Sõlesegajad.
Lõbus rongkäik Keskuse
pargist läbi linna jaanituleplatsile teatas kõigile peo algusest
ja kutsus osalema. Peo juhatas
sisse linnapea Harry Pajundi
tervitus ja rahvakultuuriauhinna üleandmine, mille pälvis
rahvamuusikaansambli Saue
Kapell kauaaegne kontrabassimängija Mati Kanter rah-

vamuusika edendamise eest
Saue linnas.
Saue Sõlg on suur Saue
linna taidlejate pidu, kus
tänavu osalesid lasteaia ja kooli
tantsurühmad, Saue Poistekoor
ja Saue Poistekoori ettevalmistuskoor, Saue Noorte Meeste
Koor. gümnaasiumi Väikeste
Tüdrukute Koor, Saue Segakoor, lauluansambel Rukkilill,
rahvatantsurühmad Vokiratas,
Kägara ja Simmajad. rahvamuusikaansambel Saue Kapell,
showgrupp Vikerkaat ja muusikakooli rivitrummarid.
Suur tänu kõikide kollektiivide juhtidele, peol osalejatele ja pealtvaatajatele!
Fotod: Sirje Piirsoo

Lõbus rongkäik läbi linna teatas kõigile peo algusest ja kutsus osalema

Linnapea Harry Pajundi (paremal) andis rahvakultuuriauhinna üle rahvamuusikaansambli Saue Kapell kauaaegsele kontrabassimängijale Mati
Kanterile (vasakul)

Esineb linna rahvatantsijate järelkasv lasteaiast

Saue Sõna nr 11 (464)
3. juuni 2016
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
17. juuni
Sõlesegajad, külalised Hiiumaalt

Kord iga pidu saab otsa
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Saue on pagarikoja võrra rikkam
Sirje Piirsoo
Ja see on tore uudis neile, kes
hindavad väga head leiba, saia,
ciabattat, saiakesi, kooke, torte
ja küpsiseid - lähitulevikus ka
kringleid -, sest uue pagarikoja
Buxhöwden perenaine Hanna
Ild kvaliteedis mingit hinnaalandust ei tee.
Eks ärksamad ja uudishimulikumad sauelased teavad
juba päris mitu aega, et pruulikoja Õllenaut kõrval ruumides
aadressiga Pärnasalu 19 käärib meeldivalt ja et sealt saab
head ja paremat, aga natuke on
nemad heas mõttes süüdi selleski, et pagarikoja väljahüüdmine venis.
Hanna Ildi sõnadega: „Suuresti on muutunud meie suunitlus. Kui algselt otsisime
peamiselt leivatootmiseks suuremaid ruume, sest olemasolevad pinnad Nõmmel jäid
väikeseks, siis tänaseks olen
end avastanud keset imelist
kohvikumaailma, milleks ma
polnud üldsegi valmistunud.
Ja selle taga on ainult ja eranditult sauelased, kes päevast 1
on meid niivõrd hästi vastu võtnud. Ja aina kõrgemaid nõudmisi esitanud. Saia, kooke,
saiakesi, pirukaid. Küsitakse
kõike ja oleme katsunud järjest
tootevalikut laiendada. Meilt
saab juba tellida kooke ja torte
ning üsna pea ka kringlit.“
Kes läheb ja proovib, võib
kahetseda. Keel on hooletutel lõnksti läinud, sest on nii
maitsev. Õnneks aitab taljet
ja kehakaalu hoida üha laienev kergliiklusteede võrgustik,
loodetavasti ka uus spordihall
lähitulevikus.
Hanna ütleb, et ta on tegelikult väga lummatud, tänulik
ja rõõmus, sest sellist kiiret
kuulumist kogukonda ei oleks
ta oma parimas unenäos ka
osanud oodata.
Saue kasuks osutus Hanna
valik seetõttu, et meil on siin
väga hea puurkaevust tulev
vesi, mis on oluline pagaritoodete valmistamisel ning et
hoone ise on väga ilus ja kaunis
kohas, võrreldes paljude pakutavate tootmispindadega mujal.
Kohast ja sauelaste soovist
sõltuvalt on varsti võimalik
pagarikoja tooteid nautida
lisaks lauale siseruumides ka
väikesel väliterrassil, mis on
juba töös. Seda muidugi, kui
Eestimaa ilm vähegi lubab.
Buxhöwdeni pagarikoja
leivad, aga ka sai, sepik ja
ciabatta on valmistaud juuretise baasil ning ei sisalda
pärmi. Tooraine kvaliteedis
mingit hinnaalandust ei ole.

Näiteks ostab pagarikoda päikesekuivatatud tomateid otse
väiketalust Itaalias ja kasutab toodetes vabapidamise
kanade mune. Sellest ka ilus
kollane värvus näiteks saial,
mis just neidsamu mune ja
võid sisaldab. Maitse saial on
just selline, mida allakirjutanu
mäletab lapsepõlvest vanaema
juures.
Omaette tooted küpsiste
näol on neile, kes gluteeni ei
talu - sisaldavad muule toorainele lisaks tatra- ja mandlijahu või vaid munavalget ja
üldse mitte mingit jahu.
Kui küsida Hanna Ildilt,
kuidas jõudis ta laulmise juurest pagarikojani, ütleb ta, et
aastaid Inglis- ja Prantsusmaal
elanuna, nautis ta sealset
pagarikoja- ja kohvikukutuuri
ning unistas, et ühel päeval on
tal endalgi miski, mis paneb
lisaks laulmisele silma särama
tal endal ja teistelgi.

Ja laulvas pagarina - nii Hannat täna ka kutsutakse - ta end
ühel päeval leidiski. Kes küpsetisi proovinud on, ainult rõõmustab selle üle. Ja rõõmustab
Hanna ise ka, sest ta naudib
kõike seda, mida ta teeb: küpsetamist, klientidega suhtlemist,
kaastöötajate koolitamist.

Hanna ütleb, et pagarikojale
meeldivad väga lapsed, kes
saavad alati pihku õhupalli, ja
et nad jumaldavad neljakäpalisi.
Koertele on muide väike küpsisetünn, et maiustada.
Pagarikojal on tekkinud
püsikliendid, kelle maitse-eelistused on juba teada ja neil on

Aitäh, Henkel Latvia!
Saue Sõna
Läbi MTÜ Koos Laste Heaks
jõudis Sauele kui laste- ja
noortesõbralikku linna firma
Henkel Latvia annetus - 120
pakki kapsleid pesu pesemiseks. Igas pakis 30 kapslit, s.o
30 pesukorda.
Saue Linnavalitsuse sotsiaaltöötajad tõid annetuse
Tallinnast Sauele ja viisid
päevakeskusesse, kust kapslid

neisse peredesse jõuavad, kes
lisatoetust vajavad.
To omas Palul MTÜ-st
Koos Laste Heaks on aga kiidusõnu Saue linnale: „Tore,
et oskate märgata abivajajaid! Kahjuks on Eestimaal
ametnikke, kes katsuvad
mitte märgata, et otsuseid
teha - ja siis ei pea ju ka
vastutama,“ tõdeb ta.

palju esmakordseid kliente, kes
üllatunult ukse peal tarduvad ja
valikut silmitsevad.
Naljaga pooleks on pagarikoda avatud, kui tuled põlevad. Pisut tõsisemaks minnes
tasub uurima minna mitte
varem kui kell 10 hommikul,
sest kõik valmib kohapeal ja
on värske, lisaks küpsetistele
ka näiteks toormoos. Ja see
kõik võtab aega.
Koda on avatud tööpäevadel umbes kell 10-19, aga võimalik, et ka kauem, ja võimalik, et ka laupäeviti lühemat
aega. Kõik vastavalt klientide
soovile ja nõudlusele.
Ja kui nüüd keegi just avastas endas pagari või kondiitri
pisiku ja tahab end kodulähedal proovile panna, tasub
Buxhöwdeni pagarikotta sisse
astuda ja maid uurida. Fotod:
Heiki Laan

3. juuni 2016 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 30. mai
istungi päevakorras oli 26
küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Määras Koondise tänava
J1 maa-ala teenindusmaa
suuruseks 1582m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks
transpordimaa.
◊ Määras Nurgakivi tänav
T4 maa-ala teenindusmaa
suuruseks 528 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks
transpordimaa.
◊ Kinnitas projekteerimistingimused kergliiklusteele ümber
Saue mõisapargi Kuuseheki
tänavalt Kasesalu tänavani
ning side aktiivkapi ja kaabelliinide paigaldamiseks
Kivipõllu tn / Vana-Keila mnt
T4 ristmiku juurde.
◊ Kehtestas Tule tn 13, 13a,
13b ja Segu tn 3a kinnistute ning selle lähiala
detailplaneeringu.
◊ Väljastas ehitusload Uusaru
tn 12 üksikelamu, Kadakamarja tn 23 kaheteistkümne
korteriga ridaelamu ja Pär-

◊

◊
◊

◊

◊

◊

◊

nasalu tn 30a 14 korteriga
elamu püstitamiseks.
Kinnitas korraldatud jäätmeveo teenustasud Saue linnas
alates 1. septembrist 2016
(vt infokast).
Väljastas kasutusloa Meistri
tn 15, Muskaadi tn 7, Palgi
tn 5 ja Peenra tn 4 üksikelamule.
Määras hooldaja puudega
isikule.
Otsustas maksta koduse
mudilase toetust mais
kogusummas 3315 eurot
48 perele.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust ja ühekordset sissetulekust sõltuvat
tervisetoetust kogusummas
1015 eurot 14 abivajajale.
Määras tugiisikuteenuse
kahele r a ske puude ga
lapsele.
Otsustas pikendada isikuga
sõlmitud munitsipaaleluruumi üürilepingut.

Korraldatud jäätmeveo
teenustasud Saue linnas
alates 1. septembrist 2016
Segaolmejäätmete teenustasu (1m 3) käibemaksuta
5,50 eurot, käibemaksuga
6.60 eurot;

◊ Otsustas kehtestada Saue
Gümnaasiumi 2016.-2017.
õppeaasta koolivaheajad (vt
infokast).
◊ Lubas abilinnapea Andres
Kaarmanni puhkusele perioodiks 20. juuni-5. juuli (k.a).
◊ Seadis isikliku kasutusõiguse AS-i Tallinna Vesi
kasuks Saue linna omandis
olevatele Pärnasalu põik
tänav, Pärnasalu tn T2 ja
Pärnasalu tänav T1 kinnistutele õigusega omada
projekteeritavat vee ja reovee torustikku ning määras
isikliku kasutusõiguse tingimused.
◊ Nõustus Sarapiku terviserajal Tallinna Pargijooksu
etapi korraldamisega 13.
juunil kell 17.30-20.30 ja
Tallinna Teisipäevaku kor-

Miks on lisavaheaeg vajalik?
Saue Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets: „Ettepanekut
ajendas tegema teiste koolide
kogemus ja rahuolu. Et õpilased
oleksid talvel vähem haiged,
on lisavaheaeg veebruaris väga
vajalik. Tegelikkuses pikeneb
õppeaasta vaid kolme päeva
võrra. Jätame koolis õpetajatele
võimalikult vabad käed selle aja
sisustamiseks, näiteks õuesõpe
või ekskursioonid.“
Saue Gümnaasiumi hoolekogu
esimees Argo Ladva: „Hooleko-

gus oleme seda ka varem arutanud ning minu hinnangul igati
õigustatud. Kogemus näitab, et
õpilased on kevadel oluliselt
värskemad. Argumente oli hoolekogus nii poolt kui vastu, kuid
lapsevanematena leidsime, et
peaksime lähtuma eelkõige
laste huvidest.“
Abilinnapea Andres Kaarmann: „Linnavalitsus toetas
lisavaheaja ettepanekut järgmiseks aastaks ja ka isiklikult
pean seda mõistlikuks. Seni

jagunesid õppeperioodid ebaühtlaselt - sügisel vastavalt
seitse ja kaheksa nädalat ning
kevadel 10 ja 11 nädalat.
Ka tervishoiuspetsialistid on
kinnitanud, et lisavaheaeg
mõjub lastele hästi. Ja mitte
ainult lastele. Kevadine eksamiperiood on stressirikas ka
õpetajatele. Esialgu kinnitasime lisavaheaja vaid järgmiseks õppeaastaks ja siis saame
hinnata, kas Sauel on see põhjendatud.“

Õpilaste sõidusoodustused
muutusid 1. juunist
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Õpilastele väljastatud bussi nr
191 elektrooniliste sõidukaartidega on sõit mai lõpuni tasuta.
1. juunist augusti lõpuni kehtib
sõidukaartide omanikele soodussõit. 1. septembrist kehtib
taas tasuta sõit kuni 2017.
aasta mai lõpuni.
Õpilastel, kes lõpetavad
käesoleval õppeaastal põhikooli, keskkooli või keskharidust
andva kutseõppeasutuse, lõpeb

bussi nr 191 sõidukaardi kehtivus automaatselt 30. juunil.
Põhikooli lõpetajad, kes asuvad
sügisel omandama keskharidust
Saue Gümnaasiumis, peavad
taotlema uuest õppeaasast uut
sõidusoodustust.
Õpilased, kes asuvad 2016
sügisest õppima väljapoole
Saue linna asuvatesse põhikoolidesse, gümnaasiumitesse või
keskharidust andvatesse kutsekoolidesse, on õigus valida
sõidusoodustus elektriraudtee
või bussiliini nr 191 vahel.
Elektriraudtee kaart väl-

jastatakse koos sinna laetud
sõiduõigusega perioodiks
1.09-31.12.2016 augustikuu
teisel poolel.
Õpilased, kes soovivad juba
eelnevalt väljastatud elektriraudtee kaardile taotleda
pärast kehtivuse lõppemist uut
sõiduõigust, peavad esitama
uue kirjaliku taotluse. Perioodi
laadimisest või kaardi valmimisest teavitatakse rongikaardi
kasutajat SMS-i teel.
Info telefonil 679 0174,
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna
juht Heli Joon või 679 0180.

biojäätmete teenustasu
(1m3) käibemaksuta 2 eurot,
käibemaksuga 2,40 eurot;
jäätmekotid kuni 20 liitrit käibemaksuta 0,50 eurot
tükk, käibemaksuga 0,60
eurot tükk;

raldamisega 5. juulil kell
17.00-20.30.
◊ Tunnistas lihthankel „Tõkke
tn 1 pargi & reisi parkla
jalgrattaparkla ja turvakaamerate tarne ja paigaldus“
edukaks Bikeep OÜ pakkumuse.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
lasteaia Midrimaa rekonstrueerimine“ edukaks OÜ
Tabasalu Meistrid pakkumuse.
23. mai erakorralisel istungil
lähetas linnavalitsus linnapea
Harry Pajundi ja abilinnapea
Andres Kaarmanni Harjumaa
Omavalitsuste Liidu kevadkoolitusele 26.-27. mail Hiiumaal
ning muutis linnapea puhkuse
nädala võrra hilisemaks: 6-10.
juuni (k.a).

jäätmekotid kuni 150
liitrit käibemaksuta 0,60
eurot tükk, käibemaksuga
0,72 eurot tükk.
Korraldatud jäätmevedu
Saue linnas teostab AS RagnSells.

Saue Gümnaasiumi
2016.-2017. õppeaasta
koolivaheajad
sügisvaheaeg
22.-30. oktoober 2016
jõuluvaheaeg
24. detsember8. jaanuar 2017
talvevaheaeg
18.-26. veebruar 2017
kevadvaheaeg
14.-23. aprill 2017,
välja arvatud 9. ja 12. klass
suvevaheaeg
10. juuni-31. august 2017,
välja arvatud 9. ja 12. klass

Algab koolitoetuse
avalduste vastuvõtt
Heli Joon
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Koolitoetus on ühekordne
toetus esimesse klassi astuva
lapse toetamiseks. Koolitoetuse suurus on 70 eurot.
2016. aastal makstakse
koolitoetust lapsevanemale
tingimusel, et laps ja lapse
mõlemad vanemad on Saue
linna elanikud lapse esmakordsel kooli minemise hetkel
- s.o 1. septembril 2016 - ja
nad on olnud Saue linna elanikud seisuga 31. detsember
2015. Üksikvanemal on õigus
saada toetust kogu toetusmäära ulatuses.
Kui 1. septembril 2016 või
31. detsembril 2015 on Saue
linna elanik ainult üks lapse
vanematest, määratakse koolitoetust pool toetusmäärast,

s.o 35 eurot.
Taotlused koolitoetuse
saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada hiljemalt 30.
oktoobriks 2016. Taotluste
blanketid on kättesaadavad
elektroonselt Saue linna
kodulehel www.saue.ee või
paberkandjal Saue Linnavalitsuse infoletis. Digitaalselt allkirjastatud taotlused
saatke e-posti aadressil
saue@saue.ee.
Koolitoetus makstakse
taotlejale hiljemalt 30.
novembriks 2016.
Lähem info telefoni 679
0174 või e-posti aadressil
heli.joon@saue.ee.

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.
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Muudatused liikluskorralduses ja
bussitranspordis
Saue Sõna
Et käivad Tõkke tn 1 pargi-jareisi-parkla ning Tõkke tänava
ehitustööd, on kuni 22. juunini
suletud lõik Tõkke tänaval, mistõttu sõidavad liinide 191 ja
190 bussid ajutisel marsruudil
ning ei peatu Laastu ja Raudteejaama peatuses.
Buss kasutab ümbersõiduks
Vana-Keila maanteed ning
Pärnasalu, Pärnasalu põik ja
Kütise tänavat. Ajutisel marsruudil vahepeatusi ei ole.
Laastu peatusele lähim peatus on Rauna Tõkke tänaval ja
Raudteejaama peatusele peatus Saue Kuuseheki tänaval.
Et remonditav lõik Tõkke
tänaval on liiklusele suletud,
peaksid sõite planeerides
arvestama ka tavaliiklejad.
Teavet liikluskorralduse
muudatuse ja ümbersõidu
kohta jagavad ajutised liikluskorralduse tahvlid, mis suu-

navad sõidukeid kasutama
ümbersõiduks Vana-Keila
maanteed ja Pärnasalu tänavat,
mis on Saue linna tingimustes
n-ö peamagistraalid - laiemad
ja kõnniteega.
Samas on üks osa autojuhte
hakanud kasutama ümbersõiduks

kitsaid ja käänulisi tänavaid eramajade piirkonnas, eirates sealjuures õuealal ettenähtud liiklusreegleid ja sõites ühesuunalisel
Koore tänaval vastassuunas.
Saue Linnavalitsus on tekkinud olukorrast politseid teavitanud ja liiklus piirkonnas on

politsei kõrgendatud tähelepanu all.
Head autojuhid, jälgige liikluseeskirju ja ärge ohustage
kaaslinlaste turvalisust, seda
enam, et piirkonnas elavad
lapsed ei ole harjunud sellise
liikluskoormusega kitsastel

Liiklusseadus liiklusest
õuealal
◊ Jalakäija tohib liikuda
ja laps mängida kogu
õueala ulatuses, kuid ei
tohi juhti põhjendamatult
takistada.
◊ Mo otor sõiduki kiirus
õuealal ei tohi ületada
20 kilomeetrit tunnis.
Jalakäija vahetuses läheduses tohib sõiduk liikuda jalakäija kiirusega.
◊ Juht ei tohi õuealal
jalakäijat ohustada ega
takistada, vajaduse korral
tuleb sõiduk seisma jätta.
◊ Mo otor s õiduk võib
õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks.
kõnniteedeta tänavatel. Arvestage sedagi, et tegelikult on
ajavõit, mida te saavutate, pea
olematu, ning kasutage ümbersõiduks Vana-Keila maanteed
ja Pärnasalu tänavat.
Saue Linnavalitsus palub
muudatuse ajal jälgida liiklusmärke ning soovib kannatlikku
meelt ja mõistvat suhtumist.
Aitäh!

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 25. mai
istungi päevakorras oli 11
punkti. Istungist võttis osa
14 volikogu liiget.
Mai viimasel nädalavahetusel sodisid huligaanid värskelt remonditud
laululava seinu

Aidake tabada linnavara rikkujad
ja linnaruumi risustajad
Saue Sõna
Viimasel ajal on sagenenud
hoonete, liiklusmärkide,
bussipeatuste, pargipinkide
ja isegi teekünniste värviga
sodimine Saue linnas.
Mai viimasel nädalavahetusel ei suutnud huligaanid
käsi eemal hoida just värske
näo saanud laululavast jaanituleplatsil. Täissoditud on
Kuuseheki 5a hoone seinad,
bussipeatus Saue, pargipink
Kuuseheki tänava ääres ja teekünnis Vana-Keila maanteel.
Teine osa linnaelanikke leiab,
et kulude kokkuhoiu mõttes
võib oma prügi viia sinna, kus

veel mõni korterelamu jäätmekonteiner prügimajja pole suletud. Ja kui see täis on saanud,
siis jätab kotid-kastid lihtsalt
konteineri kõrvale maha.
Selline vaatepilt, nagu
lisatud pildil, avaneb alatasa
Tule 7 konteineri juures - ka
siis, kui see on just eelmisel
päeval tühjendatud.
Et linnaruum meile kõigile
meeldiv paik oleks, palub
Saue Linnavalitsus elanike
kaasabi sodijate ja rämpsustajate leidmisel. Andke neist
teada kas politseile või linnavalitsusele e-posti aadressil
saue@saue.ee või telefonil
679 0180.

Saue Linnavolikogu
◊ Suunas teisele lugemisele
sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise
korra, Saue linna 2015.
aasta majandusaasta aruande, Saue linna 2016.
aasta I lisaeelarve ja Saue
Linnavolikogu kantselei
põhimääruse.
◊ Muutis Saue Linnavarahalduse põhimäärust. Asutuse
tegevuse eesmärk on tagada
Saue linnas heakorrakorrastatud, keskkonnasäästlik ja
turvaline keskkond, korraldada kehtestatud eeskirjade
nõuete täitmine ja luua linna
ameti- ja ameti hallatavatele asutustele tingimused
nende põhifunktsioonide
täitmiseks, linnavara efektiivseks ning säästlikuks
kasutamiseks. Linnavarahalduse ülesannetele lisandus
heakorra eeskirjade täitmise
ja jäätmemajanduse ning

Saue linna
jaanituli
ootab
toitlustajaid

tänavate korrashoiu, tänavavalgustuse ja tänavate
märgistuse korraldamine.
Asutuse igapäevast tegevust juhib asutuse juhataja
tähtajalise töölepingu alusel.
Asutuse juhi valib linnavalitsus avaliku või sisekonkursi
korras viieks aastaks. Asutuse juhataja kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea
ettepaneku alusel.
◊ Otsustas võõrandada AS-ile
Tallinna Vesi otsustuskorras
tasuta Kadaka elurajoonis
paiknevad ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitrassid investeerimiskohustustega, mis
tulenevad Saue Linnavalitsusega sõlmitud opereerimislepingust ja seaduses
sätestatust nõuetest ning
määras firma Kadaka piirkonna vee-ettevõtjaks alates
1. septembrist 2016.
◊ Määras töötasu linnapeale
ja abilinnapeadele - vastavalt 2700 ja 2500 eurot -,
kuna linnapeale ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele
määrab töötasu volikogu
oma otsusega. Kuni 5% kasvuga on linna 2016. aasta
eelarvesse arvestatud ka
linnavalitsuse teenistujate

palgafond.
◊ Nimetas volikogu esimehe
Valdis Toomasti tema nõusolekul ametisse palgalise
volikogu esimehena alates
1. juulist 2016 tähtajaliselt
volikogu volituste ajaks ja
määras palgalise volikogu
esimehe töötasuks 60% linnapea töötasust.
◊ Moodustas Saue linna ametiasutusena alates 1. juulist
2016 Saue Linnavolikogu
kantselei ning kinnitas kantselei koosseisu palgalise
volikogu esimehe ja volikogu
assistendi.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
28. veebruari 2013 otsuse
nr 174 „Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja
töökohtade kindlaksmääramine“ lisa järgmiselt:
reorganiseeris keskkonna
ja halduse peaspetsialisti
ametikoha ja viis selle alates 1. juulist 2016 üle Saue
Linnavarahalduse koosseisu;
arvas ametnike nimekirjast
välja volikogu assistendi ja
lisas ametikoha alates 1.
juulist 2016 volikogu kantselei koosseisu; lisas juhtide
nimekirja abilinnapea ametikoha.

Palun kõigil, kes soovivad
23. juunil Saue linna jaanitulel pakkuda sööki-jooki,
võtta ühendust

Sirje Lubergiga.
E-posti aadress
sirje.luberg@saue.ee,
telefon 523 4339.

3. juuni 2016 Saue Sõna

Muusika

5

Lõpetas Saue Muusikakooli XIV lend
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor

Lõpetajate kõne

Saue Muusikakooli XIV lend
lõpetas 21. mail. Lõpetajaid
oli 13, neist rohkem rütmi- kui
klassikalise muusika poolelt.
Muusikakooli traditsioon
on, et lõpueksamitel esitatud
parematest paladest valmib
CD. Sellel aastal tegime duubelplaadi. Esimesel CD-l on
klassikalise muusika esitused.
Teisel rütmimuusika ansamblite
ja solistide salvestused.
Lennu teeb eriliseks, et
lõpetajate seas on tublid poistekoori solistid, kes on saavutanud vokaalansambli koosseisus
kõrgeid auhindu maakondlikel
ja vabariiklikel konkurssidel.
Samuti on vennad Rasmus ja
Oliver Strastin ning Kaur Erik
Pääsuke olnud edukad instrumentaalkonkurssidel. Karl
Hõbessalu on eriline laulja,
kelle hääl ja esitamisstiil ei jäta

Täna oleme me kogunenud siia,
et õppeaastad üheskoos lõpule viia.
Teekond siia on olnud raske,
ette on tulnud ka paar kahte.
Kuid me ei andnud alla,
ka kõige raskematel hetkedel...
sest et Allah.
Kuid oma suurimad tänud võlgneme me,
Sinule kallis lapsevanem ja
õpetajatele.
Neid raskeid hetki on olnud palju,
aga nalja sai ka palju, sai ju?!
Pool elu olen siin koolipinki
rühkinud,
ja oma varrukaga higi, verd ja
pisaraid pühkinud.
Nii mõndagi pähe sai taotud,
ka esinemised sujusid suuremas
osas veatult...
Meie närvikavad said kannatada
piisavalt,
kui mitte öelda, et jäädavalt.
Ei olnud kaugel hullus,
õnneks mõistus peas taas lahti
rullus.
Ja siin me nüüd oleme,
lõpetanud muusikakooli, maailm
siit me tuleme!

Rasmus Kuningas ja Markus
Lehtsalu

XIV lend: Alexis Alliksaar - kitarr; Maria Kristina Eerme - klaver; Marianna Janika Gontšar - viiul; Karl Hõbessalu - laul; Herman Erik Isop - löökpillid; Rasmus Kuningas - trompet; Robert Ladva - klaver; Markus Lehtsalu
- kitarr; Kaur Erik Pääsuke - klarnet; Triinu Saaremägi - kitarr; Oliver Strastin - kitarr; Rasmus Strastin - kitarr;
Kevin Telliskivi - löökpillid

külmaks ühtki kuulajat.
Tõeliselt meeleolukas oli
lõpetajate poolne sõnavõtt aktusel. Rasmus Kuninga ja Markus

Lehtsalu esitatud luuletus tegi
südame soojaks ja rõõmsaks.
Kõik lõpetajad on väga tublid ja töökad noored, kelle ees

on valla kõik uksed. Tunneme
uhkust ja soovime teid ka edaspidi laval näha. Tuult tiibadesse
XIV lend!

Saue laulupoistel on põhjust rõõmustada
Elviira Alamaa
Saue Poistekoori dirigentide
nimel
Nüüdseks, kus laulupoisid
on lubatud suvepuhkusele,
heidame pilgu tagasi kirevale
hooajale.
Möödunud hooajal osales
poistekoori tegemistes 180
poissi-noormeest vanuses 4-25
aastat. Poisid laulavad vastavalt vanusele kuues erinevas
kooris, poiste vanemad soovi
korral Saue Segakooris.
Lisaks tegutses möödunud
hooajal poistekoori juures kolm
vokaalansamblit: 3. klassi ja 4.
klassi poisteansambel ning 8.
klassi noormeeste ansambel.

Ansamblid pälvisid mitmeid
auhinnalisi kohti
3. klassi poisteansambel saavutas sügisel Harjumaa vokaalansamblite konkursil I koha ja
Tallinna-Harjumaa vokaalansamblite konkursil „Volüüm“,
kus nad võistlesid 4.-5.-klasside
arvestuses, III koha.
8.-klassi noormeeste ansambel tuli Harjumaa vokaalansamblite konkursil oma vanuseklassis esikohale ja võttis
konkursi võidu ehk grand prix.
Tallinna-Harjumaa vokaalansamblite konkursil „Volüüm“
jagasid nad II-III kohta.
Üleriigilisel vokaalansamblite konkursil Jõgeval jäi silma
üks noormeeste esitus - Alo
Mattiiseni „Emale“ -, mille eest

pälvis solisti eripreemia Markus
Lehtsalu.
Olid jõulu- ja kevadkontserdid, esinemised isade- ja emadepäeval.

Saue Noorte Meeste Kooril
oli tore esinemine emakeelepäeval koos Inseneride Meeskooriga Laagri Kultuurikeskuses. Hooaeg kulmineerus

kontsertreisiga Rootsi, kus
poisid andsid kolm kontserti.
Põhikontsert toimus Piteas
Studio Acusticumi saalis.
Nagu nimetuski ütleb, oli
tegu kõlalt suurepärase saaliga,
mistõttu poisid nautisid seda
esinemist väga ja vastutasuks
said aplausi püstiseisvalt publikult. Mõnele poisile oligi esinemine reisi kõige suurem elamus, kuid tegelikult jõudsid nad
külastada veel vasekaevandust,
tehnikamuuseumi, saamimuuseumi Jokkmokis ja veekeskust.
Hortlaxi meeskoor, kelle kutsel me Rootsis olime, jäi poiste
esinemisega väga rahule ja ootab
neid tagasi. Sama meeskooriga
andis poistekoor ühiskontserdi
Tallinnas Hopneri Majas.
Pärast kontsertreisi ja väikest hingetõmmet hakkas poistekoor valmistuma üleriigiliseks
poistekooride võistulaulmiseks
Viljandis. Konkursi korraldas
Eesti Meestelaulu Selts, osales 17 poistekoori üle Eesti.
5-liikmeline žürii koosnes oma
ala professionaalidest: järgmise
laulupeo peadirigent Heli Jürgenson, Riia Toomkiriku Poistekoori dirigent Martinš Klišans,
Jüri-Ruut Kangur, Ingrid Kõrvits ja Mart-Rasmus Puur.
Saue Poistekoor saavutas
A-kategoorias II koha. Poiste
esitust konkursil kommenteeris
toredasti dirigent Harry Illak:
„Saue Poistekoori tänast seisu
vaadates on igale võhikulegi
selge, et tehtud on pika aja

jooksul megajärjekindlat tulemuslikku tööd. Kes seda ei näe,
on pime.“
Saue Poistekoori ja Saue
Noorte Meeste Koori hooaja
lõpetas kevadkontsert Tallinnas
Hopneri Majas ja esinemine
Saue Sõlel.
Selleks, et ka edaspidi saaks
toimuda sellised kontserdid,
nagu oli võimas kevadkontsert
Hopneri Majas, tänan eelkõige
kõiki vahvaid laulupoisse, -noormehi ja nende vanemaid. See
on olnud suur tegemine, aga ka
vilju on olnud tore nautida.
Täname Saue linna, kes
toetas poistekoori sõitu Rootsi,
ja meie reisikorraldajat Katrin
Staldet. Selleks, et kooride
esinemised õnnestuksid, korraldame me igal hooajal mõned
laululaagrid poistele ja noortele
meestele. Enamjaolt toimuvad
need Padisel Kallaste turismitalus, kus meid võtab alati
avasüli vastu perenaine Ülle
Kuningas - aitäh talle külalislahkuse eest! Tänu hääleseadja
Anu Aimlale, kes jagas laagris
noortele meestele nippe paremaks hingamiseks laulmisel ja
ilusama häälekõla tekitamiseks.
Tuginedes nendele nõuannetele, tundsimegi end kevadel
esinedes suurepäraselt. Aitäh
Kristiina Liivikule, Ruth Pääsukesele, Evelin Povel-Puusepale
ja Kairi Kümnikule, kes on
olnud sel hooajal abiks poistekoori ürituste õnnestumistel.
Fotod: Ruth Pääsuke

Noored
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Linn tunnustas parimaid noori õppureid,
muusikuid ja sportlasi
Saue Sõna
Saue linnas on traditsioon
kevadel tunnustada kõiki Saue
gümnaasiumi ja muusikakooli
õpilasi, kes on õppeaasta
jooksul väga häid tulemusi
saavutanud aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel individuaalselt või
võistkondlikult Harjumaal,
Eestis või isegi rahvusvahelisel tasandil. Tänu kuulub ka
noorte õpetajatele ja juhendajatele.
Tänavu pälvis tunnustuse
enam kui 200 andekat noort
ja nende õpetajat.
Rõõm on tõdeda, et osa
meie linna andekatest noortest on mitmekülgselt andekad: ainetundmises, muusikas
ja spordis.
Vastuvõtul pidas noortele väga huvitava ettekande
Saue Gümnaasiumi 3. lennu
vilistlane Taavi Jakobson, kes
rääkis enda elust, raamatust
„Tõeline jumalaosake“, mille
autor ta on ja mis pälvis
2014. aastal Betti Alveri kirjandusauhinna, ning sellest,
miks ja millal ta ühe või teise
otsuse langetas. Ta pakkus
noortele välja soovitused,
millest elus juhinduda: olge
ärksad, olge ise, olge uudishimulikud, olge oma elu roolis,
olge loovad, olge elus - see
tähendab elu sees - ja tehke
kõike kirega.
Saue andekate no or te
saavutustega saate täpsemalt tutvuda linna kodu- ja
Facebooki lehel.

Birgit Veldi ja Jan Erik Alliksaare tulemused räägivad ise enda eest. Neid
tunnustab abilinnapea Andres Kaarmann
Gümnaasiumi parimad ainevõistlustel ja konkurssidel
Liis Pormeister, Birgit Veldi, Martin
Aava, Markus Rätsep, Ats Marek
Tender, Mia Marleen Oruste, Anette
Arulepp, Miina-Triin Hanikat, AaronAnders Jaani, Marten-Mathias Jaani,
Georgi Horušenko, Rasmus Kuningas, Jasper Taniel Kannel, Jan Erik
Alliksaar, Andra Ojapõld, Grete Soon,
Norton Reintam, Markus Lehtsalu,
Heneliis Notton, Alexis Alliksaar,
Hegne Murd, Carolin Kleen, Raili
Sõrmus, Hanna-Leen Keerov, Kristo
Kangur, Joosep Nahkor, Heleryn
Vatsk, Eva Liitmaa, Kaisa-Maria Oll,
Karl Kadak, Marcus Karu, Märt Tender, Tanel Talumaa, Harlis Viikmäe,
Kaur-Samuel Kannel, Priit Norak,
Mihkel Rehepapp, Markus Lilienberg,
Herzi Lootsar, Otto-Markus Veskimägi, Hugo Pepe Uustal, Henri Isok
Gümnaasiumi parimad aineolümpiaadidel
Birgit Veldi, Marii Telliskivi, TanelMartin Tambek, Kristina Zakurakina, Karl-Tanel Paes, Priit Norak,
Sandra Metsa, Britt-Anett Kristelštein, Liisa Kase, Taavi Karvanen,
Karin Kanamäe, Marten-Mathias
Jaani, Georgi Horušenko, Mike

Gross, Karin-Margareth Epner,
Britte Christina Avalo, Sten Erik
Aunpu, Karoliina Allmets, Alexsis
Alliksaar, Jan Erik Alliksaar
Gümnaasiumi parimad muusikakollektiivid
4.-5. klasside tütarlaste ansambel
Sirtsud: Tuule Mari Kuningas, Katariina Tõnismäe, Helene Vainumets,
Eliise Kiisler, Gitte-Mariet Sepp,
Helena Raivo
Tü t arlas t e an s ambel Ri t sik ad:
Mona-Riin Reiner, Britte Christina
Avalo, Karina Koort, Karina Pärtel, Mari Hõbemets, Herta Velner,
Paula Ojala, Triinu Saarmägi
Muusikakooli parimad
Rasmus Strastin, Karoliina Kollom,
Mirtel Kõluvere, Markus Lehtsalu,
Erik Võrklaev
Saue Poistekoor
Saue Poistekoori 3. klassi ansambel: Ott Kaarel Kümnik, Karl
Kristjan Lillepea, Fred Erik Sarna,
Daniel Bakler, Edward Horuženko,
Hugo Pepe Uustalu, Romet Morell,
Marten Ojapõld

Aktusel esmakordselt viibinule jäi algselt mulje, et oi, kui tore, kui paljud
on tulnud parimatele kaasa elama. Ohoo-efekt oli veelgi suurem, kui ta
aru sai, et see saalitäis ongi tegelikult kõik parimad. Fotod Sirje Piirsoo
Saue Noorte Meeste Koori ansambel: Alexsis Alliksaar, Rasmus
Kuningas, Markus Lehtsalu, KaurErik Pääsuke, Oliver Strastin, Rasmus Strastin, Märt Tender
Parimad noorsportlased
Timo Kaarus, Andreas Kaevats,
Brigita Avalo, Viivian Suigusaar,
Karel Eerme, Holger Kitt, Norton
Reintam, Eva-Maria Oberg, Grete
Soon, Katariina Tõnismäe, Juss
Kaspar Lvovs, Cassandrah Eesmaa,
Merilyn Ann Lippur, Romet Pajur,
Sandra Sillaots, Kristjan Heinloo,
Birgit Veldi, Minna-Marie Vihmann,
Martin Aava, Liisbeth Laar, Karoliina
Lisette Kaarlõp, Kati-Liis Karja,
Markus Rätsep, Karina Koort, Teele
Tammemets, Nele Tammsalu, JanErik Vaiksalu, Stefan Grahv, Remy
Puusepp, Maria Kristina Eerme,
Elys Anette Gerke, Silver Milpak,
Birgit Pihlak, Laura Häling, Rasmus
Kuningas, Frank Kuresaar, Mailis
Sinijärv, Argo Aasjõe, Ketrin Kastehein, Katre Sofia Palm, Kermo
Pihelgas, Richard Rain Kõiv, Kaidi
Betti Käärik, Jaan Vanaaseme,
Sven-Magnus Sülluste, Elisabeth
Valdmann, Liss Viilma, Marko Lipp,
Andreas Lanno, Erik Tarja, Hen-

rik Kummer, Kristofer Kastehein,
Laura Liisa Liiu, Christyn Liiva,
Mario Palumets, Merilin Ainsalu,
Patrick Kummer, Siim Grossthal,
Brita Veldermann, Getter Mizer,
Hanna Vaiklo, Mari Kukerman,
Ketrin Rannamägi, Silvia Ulrike
Sihver, Rainer Seil, Anett Kadastu,
Erik Dzotsenidze, Kristofer Härm,
Johannes Sildre, Karl Tanel Paes,
Andres Taats
Noorte õpetajad-juhendajad
Alli Salusaar, Evelin Kristin, Jekaterina Krivorutška, Jelena Laanjärv,
Kerstin Kippar, Kirsti Kadakas,
Külli Vita, Malle Liiv, Marlen Pruunlep, Piret Ploom, Sirje-Tiiu Kreek,
Tiia Tasuja, Ulvi Urgard, Valmar
Kaur, Anu Lauri, Anu Vananurm,
Ave Kongo, Elle Viljaste, Eneli
Pruul, Karl-Tanel Paes, Kristina
Kompus, Lea Jaansoo, Lea Mändla,
Liis Lainesaar, Marika Maivel,
Marju Käo, Marju Plamus, Monika
Viispert, Priit Norak, Triin Lille,
Tuuli Tammemets, Grete Põldma,
Ann Lemnits, Ester Legonkov,
Heiti Lumiste, Valdo Pilve, Elviira
Alamaa, Iljo Toming, Pille Karras,
Tiina Kalvet, Eve Pärnsalu, Ulvi
Kanter, Mihkel Alamaa

Timo-matk vol 3
Kristi Kruus
Noortekeskuse juhataja
Timo on üks tore Saue noormees, kes kaks aastat tagasi
otsustas noortekeskuse kahekümnekilomeetrise matka
Aegviidust Leppojale läbida
paljajalu. Lihtsalt. Niisama.
Sellest matkast sai alguse
meie inimkatse - kas on võimalik leida igal aastal veel keegi,
kes oleks valmis paljajalu matkama. Ilm on ju soe ja kevad
on käes. Eelmisel aastal oli
kaks vabatahtlikku.
Sel korral oli matkajaid
kokku 21. 12 alustas paljajalu
ja kaheksa neist pidas lõpuni
vastu: Juss, Otto Markus,
Romet, Clara, Jaan Joosep,
Maaris, Eiko ja Krister.

21 matkajast 12 alustas paljajalu ja kaheksa neist pidas lõpuni vastu

Paljajalu ei ole lihtne kõndida. Eriti, kui need kakskümmend kilomeetrit sisaldavad
kruusateed ja käbisid ja okkaid
ja metsarägastikku ja varvaste
vahelt pritsivat muda.
Üks asi, mis ettevõtmise

kergemaks muudab, on sõbrad.
Koos sõpradega on iga raskus
kergemini ületatav. Nii päästis
selgi korral sõprade eeskuju nii
mõnegi mehe allaandmisest.
Teine motivaator on põhimõttekindlus. Kui ma juba alustasin

Arvata võib, et veetakistuse ületasid kõik matkajad paljajalu. Fotod: noortekeskus

paljajalu, siis ma lähen paljajalu
lõpuni välja. Ka selliseid mehi
leiab meie matkadelt! Timo-matka
juures on tore see, et pärast
suurt kannatust saabub paradiis.
Leppoja talus ootavad meid soe
toit ja kuum suitsusaun ning kellel

veel energiat on üle jäänud, saab
järve peal kanuudega rallitada.
Timo-matk tuleb järgmisel
aastal jälle … ja pärast seda ka.
Kui ka sina oled vapper ega karda
paljajalu raskusi ületada, ootame
sind kampa!
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Lasteaed kogus heategevusliku
koogimüügiga 2094,2 eurot
Saue Sõna
Saue lasteaia Midrimaa heategevuslikul kevadpeol on päris
pikk ajalugu. Tänavune oli järjekorras juba viieteistkümnes.
Algselt oli tegu kevadpeoga,
kus lauldi ja tantsiti või tehti
sporti Midrimängude nime all.
2001 lisandus heategevuslik
koogimüük.
Üle aasta on pidu kas laulutantsupidu või spordipidu.
Tänavu oli spordipidu. Reeglina
lähevad emade-isade, vanaemade-vanaisade annetatud
küpsetised müüki tükkidena,
kuid eriti ilusad tervetena.
Möödunud aastal kogunes
vanemate ja vanavanemate
soolaste ja magusate küpsetiste müügist kokku 2040
eurot, aasta varem oli summa
vaid pisut väiksem – 2011
eurot. Rekord oli aastal 2013,
mil kogunes suisa 2242 eurot.
Heategevusliku koogimüügi
tulust on lasteaed ostnud

lastele rahvariideid, rattahoidikuid, õuemööblit, kiige,
jupikese jalgratta ringteed ja
suuski. Kolme viimase aasta

heategevuslikust koogimüügist
laekunud raha eest sai õueala
paviljoni. Tänavune summa on
plaanis jagada rühmade vahel,

kes ise otsustavad, milliseid
vahendeid osta.
Suur aitäh koogiküpsetajatele ja -ostjatele ning Kaarel

Kiviloole ja Rene Kolonile noortekeskusest kvaliteetse heli ja
muheda suhtumise eest. Fotod:
Sirje Piirsoo, Andra Salutee

Lasteaia linnuprojektid andsid uusi
teadmisi loodusest

Midrimaa valmistub
ühinema e-lasteaiaga

Andra Salutee
Õppealajuhataja

Helgi Vaher
Saue lasteaia Midrimaa
õppealajuhataja

Selle aasta varakevadel oli lasteaedadel võimalus taotleda
Keskkonnainvesteeringute
Keskusest (KIK) projektiraha
keskkonnateadlike õppeprogrammide läbiviimiseks. Saue
lasteaed Midrimaa taotles
rahastust õppeprogrammidele
„Kevadised aialinnud ja nende
abistamine“ ning „Linnuhommik“ - mõlemad said heakskiidu. Projekti tegevusi viis
Midrimaal läbi Eesti Ornitoloogiaühingu koolitaja Thea Perm.
Loodusega tutvusid lähemalt viie koolieelse rühma lapsed, kes kinnistasid teadmisi
Eesti tavalisemate kevadiste
aialindude kohta. Thea Perm
rääkis, miks, kuidas ja kellele
valmistada pesakaste ja luua
turvalisi pesitsusvõimalusi ning
kuidas lindude heaolu parandada. Lisaks tutvusid lapsed
erinevate pesakastitüüpidega.
Iga rühm valmistas näidispesakasti, millele lapsed õues
sobiva koha otsisid ja koos
vanematega üles panid.
Mõnel rühmal läks pesakasti ülespanekuga aega - nii
saavad mõned linnud uue
kodu järgmisel kevadel. Programmi esimene osa oli toas

Iga rühm valmistas näidispesakasti Foto: Andra Salutee

loengu ja vestluse vormis,
teine lasteaia õues. Soovijad said koos juhendajaga
teha õppekäigu parki, mis
lausa kajas linnulaulust. Enamus kevadisi hõiskajaid sai
juhendaja abiga hääle järgi
ka tuvastatud. Kõik projektis
osalejad said Eesti Ornitoloogiaühingu trükise „Lindude
pesad ja munad“.
„Linnuhommiku“ õppeprogrammis osales neli 5-aas-

taste laste rühma.
Õppekäik viis lapsed lasteaia ümbrusesse ja Saue
mõisaparki, kus nad õppisid
eristama kuuldud-nähtud linnuliike ja nende laulu.
Lapsed harjutasid metsas
vaikselt liikumist ja selgus, et
lause: „Mis sa karjud, ega sa
metsas ole,” on täiesti kohatu.
Binokliga õnnestus linde
vaadelda ainult neil lastel, kes
suutsid vaikselt ja tähelepanelikult loodust jälgida ning
lektori juhiseid kuulata. Lisaks
lindude vaatlusele räägiti ka
nende käitumisest, kohastumustest, rändest, pesitsemisest ja lindude abistamise
võimalustest.
Kuna selle õppeaasta üks
õppe- ja kasvatustegevuste
oluline eesmärk oli laste
õuesoleku aja pikendamine ja
õuesõppe mahu suurendamine
õppeprotsessis, andis projekt
selleks toreda lisavõimaluse.
Ke skkonnate adlikkus e
projekt andis lastele palju
uusi teadmisi kevadistest
aialindudest. Õpetajad said
lisaks oma teadmiste kinnistamisele ka kogemuse, kuidas
õuesõpet põnevalt läbi viia ja
seeläbi mitmekülgsemalt toetada laste looduses liikumise
harjumuste kujunemist.

Täna ja praegu lastele hariduse
andmisel on väga oluline arvestada, et maailm meie ümber on
muutunud. Õppimiseks ja õpetamiseks on olemas väga palju erinevaid tehnoloogilisi vahendeid.
Erinevate digivahendite abil
on võimalik muuta õppeprotsess kättesaadavaks ja mänguliseks. Digiajastu toob õpetajatele rohkem võimalusi jagada
õpetamiskogemusi ja teha
koostööd erinevates kogukondades (eTwinnig, Koolielu jms),
luues uusi koostöösuhteid ja
interaktiivseid õppematerjale.
Koostööpõhine lähenemine
ongi kaasajal läbiv mõtteviis
tegevuste planeerimisel. Õpetaja
on see, kes kogub kokku, edastab teadmisi, vajadusel nõustab lapsevanemaid ja kolleege.
Sel viisil kujuneb laiapõhjaline
teadmistepagas, milles on palju
vajalikku igapäevase õppimis- ja
õpetustöö läbiviimise, mitmekesistamise ja toetamise tarvis.
7. mail algas Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuse
(HITSA) koolitus haridusasutuste juhtkondadele, selles osaleb ka Saue lasteaia Midrimaa
juhtkonna esindus.

Meie meeskonna ülesanne
mitmest astmest koosneval
koolitusel on ettevalmistuste
tegemine lasteaia ühinemiseks
e-lasteaiaga ja koos õpetajatega veebipõhise dokumenteerimise keskkonna väljavalimine.

Kuhu oleme tänaseks jõudnud?
Õpetajad on kohtunud eLasteaed.eu ja eLasteaed.ee töökeskkondade haldajatega ning
saanud võimaluse võrrelda kahe
erineva keskkonna võimalusi
oma töö dokumenteerimiseks,
infovahetuseks ja lapsevanematega suhtlemiseks. 17. mail
oli tutvumiskoolitus keskkonna
Eliis.ee esindajaga.
Nüüd on õpetajatel võimalus
üheskoos välja valida, milline
keskkond on meie lasteaiale sobilikem. Aprillikuu arenguvestlustel
rühmameeskondadega selgusid
ka õpetajad, kes on valmis alustama e-lasteaia kasutamisega.
Selleks, et kõikide rühmade
õpetajad saaksid tööd kajastada
e-lasteaia keskkonnas, vajab
olulist täiendamist lasteaia internetiühendus ja arvutipark, ees
seisab õpetajate koolitamine.
Meil kõigil tuleb kohaneda
teadmisega, et nii suurtes kaugustes olev ja õppimist toetav
maailm on interneti vahendusel
ainult ühe hiireklõpsu kaugusel.

Lasteaed
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Hoogsalt vastu suvele
Helgi Vaher
Saue lasteaia Midrimaa
õppealajuhataja
Sisutihe õppeaasta Saue lasteaias Midrimaa on jõudnud
tegusalt kevadesse. Pered koos
rühmadega on selle lõpetanud
traditsiooniliste kevadpidudega,
lõpurühmade reisid on saanud
vahvateks mälestusteks ja kõik
sügisel kooli minevad lapsed on
saadetud heade soovidega kooliteele. Suurem enamus sügisel
üheskoos tehtud plaanidest on
viidud ellu ja soojas kevades
olles vaatame lootusrikkalt saabuva suve poole.
Millised on need märksõnad,
mis jäävad meenutama meie
tegemisi septembrist maikuuni?
Kindlasti on olnud laste jaoks
väga oluline uue hoo sisse saanud kiusamisest vaba lasteaia
metoodika kasutamine kahes
rühmas, lasteaia töötajatele
korraldatud kogemustevahetust
võimaldavad õppereisid Tartu ja
Harjumaa lasteaedadesse, lasteaia 53. sünnipäeva tähistamine,
tempokad jõulupeod ja Saue
linnapea vastuvõtt lõpurühmade
lastele Eesti 98. sünnipäeva eel.
Kindlasti on seda õppeaastat värvikamaks muutnud õpetajate näitetruppide etteasted
lastele tähtsatel päevadel. Jõudumööda oleme püüdnud meie
tegemisi kajastada Saue Sõnas
ja lasteaia kodulehel.
Kui üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval osalemine
on Midrimaa lastele juba traditsiooniks saanud, siis sellesse
kevadesse mahutus veel tervisenädal 4.-8.aprillil. Laste valmistatud liikumisteemalistest
plakatitest valmis ühistöö, mil-

Head lapsevanemad!

Lotte ja Trollide lapsed unustasid aja ja ruumi, kui hakkasid koostöös
rühmakaaslastega Lego WeDo komplekti abil robotit kokku panema ja
programmeerima

Õpetajate osavate käte vahel sündis kaheksa erinevat töökorras robotit.
Fotod: Helgi Vaher

lega osalesime esimest korda
eTwinningu projektis „Tervisepäev 2016 meie koolis“.
Lisaks osalesid meie vanemate rühmade lapsed PRIA
kooliköögiviljaprojekti toetavates tegevustes ning KIK-i linnuprojektis.
Lõppeks mahtus kiiresse
kevadesse võimalus tutvustada
kahe rühma lastele robootikat.
Lotte ja Trollide lapsed unustasid aja ja ruumi, kui hakkasid
koostöös rühmakaaslastega
Lego WeDo komplekti abil
robotit kokku panema ja prog-

rammeerima! Väga põnev oli jälgida pühendumist ja tunnetada
põnevust, mis lapsi valdas. Kõik
meeskonnad jõudis tulemuseni
– valmis robot ja liigutas ka!
Kui laste puhul oli enne
tegevuse algust võimalik tajuda
vaid suurt uudishimu ja tegutsemisvalmidust, siis lõunase
puhkepausi ajal õpetajatele
robootika võimalusi tutvustades
oli esialgu tunda väikest ärevust
ja skeptilisust. Ei kulunud aga
palju aega, kui saali täitis sama
õhin ja põnevus, mida kogesin
lapsi jälgides. Õpetajate osa-

Peagi saabuv suvi toob kaasa
pingelanguse ja suverühmade
töö. Puhkuse on auga ära
teeninud lapsed ja lasteaia
töötajad. Juuni alguses toimuvad väikesed muudatused
rühmade töös, 20. juunist
alustavad tööd suverühmad.
Tööaeg suverühmas on kell
7.30-18.00. Rühmade arv
muutub sedamööda, kuidas
on vanemad andnud teada
pere vajadusest kasutada
lasteaiakohta suveperioodil.
Püüame töö korraldada viisil,
et kõik eelregistreeritud lapsed leiavad koha suverühmas.
Siinjuures palume vanematel
veelkord läbi mõelda, kas laps
ka tänase seisuga vajab varem
teatatud aegadel kohta suverühmas. Muutustest on veel
võimalik õpetajatele teada
anda ja muudatusi teha.
Pisut kurb on tõdeda, et
igal aastal leiame soovijate
nimekirjast lapsi, kelle jaoks
ei ole pere terves suves ühtegi

vaba lasteaiapäeva planeerinud. Ka laps vajab puhkust
lasteaiaelust-melust! Algab
ju lasteaialapse tööpäev veel
varem kui vanematel ja lõpeb
veel hiljem kui vanematel.
Väga oluline lapse arengus
ja tunnetemaailma kujunemisel on perega koos veedetud
aeg ja võimalus puhata. Just
vanemate tugi ja tähelepanu on
see, mis paneb lapse särama ja
elust rõõmu tundma!
Lasteaiapäevad on küll
põnevad ja teguderohked,
kuid seetõttu ka väsitavad.
Tõeliselt pingevaba ja nauditav on lapse jaoks siiski vaid
koos vanematega veedetud
puhkus.
Soovin kõigile toredat ja
lõõgastavat suveaega. Samas
panen veelkord südamele, et
hoogsalt suvele vastu astudes
peaksime silmas meile kõige
kallimate heaolu ja turvatunnet. Vaid üksteisest hoolides
kogeme suurimat kooskasvamise õnne ja rõõmu.

vate käte vahel sündis kaheksa
erinevat töökorras robotit.
Tegevust läbiviinud MTÜ
Robootika esindaja Ramon
Rantsus tutvustas osalejatele
Lego WeDo robootika õppekava
ja robootika kasutusvõimalusi
õppetegevustes. Koolituse lõppedes oli suur rõõm tõdeda, et
ka skeptikud olid valmis edasi
uurima robootika võimalusi ja
tekkis huvi koolituste vastu, mis
võimaldavad õpetajate teadmisi
selles valdkonnas täiendada.
Väga põnev oli näha, mida kõike
on võimalik ette võtta õppetege-

vuse mitmekesistamiseks!
Nii võibki öelda, et sügisel
alguse saanud õppeaasta on
kevadeski veel teguderohke ja
tempokas. Vaieldamatult on
aga üks suurem kogu lasteaeda
ja peresid kaasav ettevõtmine
heategevuslik kevadpidu koogilaadaga, mis on erinevatel
aastatel vahelduvalt kas rahvuslik või sportlik. Selle aasta
tegemistele pani punkti sportlik
kevadpidu! Täname kõiki, kes
leidsid võimaluse anda oma
panus selle ettevõtmise õnnestumiseks!

Pidžaamapidu lasteaias
Helgi Vaher
Pidžaamapidu Midrimaal sai
Krõllide rühma jaoks alguse
juba 20. mai ennelõunal, kui
lasteaia B-tiiva õuealale tulid
toimetama suured mehed ja
kõigi silme all kerkis lapsevanem Raivo Kallase eestvedamisel keset õue suur Kaitseliidu
Saue kompanii sõduritelk.
Õpetajate vahva plaan korraldada lastele päevane puhkepaus suures telgis saigi teoks.
Ettevõtmine oli laste jaoks nii
meeli erutav, et esialgu oli
mõnelgi keeruline end unepausiks valmis seada. Lõpuks
väsisid ka kõige vapramad ja
uni sai võidu.
Sellel päeval oli eriti tähtis
end lõunase puhkepausi ajal
välja puhata, sest õhtul, pärast

Krõllide õpetaja Merike:
„Lastel oli väga vahva päev
ja öö. Kui uurisin, mis neile
meeldis kõige rohkem, siis
selgus, et päeval telgis
magamine - magama jäi
peaaegu terve rühm - disko,
raamatute äraarvamine,
tähtede otsimine ja tondid.
Mis sellest, et tondid tunti
värviliste pükste järgi kohe
ära. Eriti vahva oli enne
magamaminekut jubejutte
rääkida. Kõik soovijad said
oma jutu rääkida ja siis tegi
õpetaja Merike veel tonti ka.
Oh seda kiljumist!“

Suurde sõduritelki puges riburada 19 last ja õpetaja ka.
Foto: Sirje Piisoo

teiste laste lahkumist sai hoo
sisse pidžaamapidu! Kella
19-ks oli lapsevanemate korraldatud õhtusöök söödud ja kõik
kooliminevad lapsed kuuest
rühmast kogunesid koos õpe-

tajatega muusikasaali.
Õhtu algas orienteerimisega
lasteaias ülesandega leida igast
rühmast üks täht ja seada
kokku üks hea soov kooliteele.
Pidu jätkus muusikaliste

mängude ja lasteraamatute
viktoriiniga. Õhtu lõpetanud diskot ilmestasid värvimuusika ja
videod. Korraks ajas laste meeled elevile õuealal tantsu lööv
tondipaar, kes naeru kihistades
puude varju kadus. Rõõmsat
äraarvamist võimaldasid tondikostüümi alt välkuvad tuttavad
pidžaamapitsid ja hiljem ka
mõne õpetaja eriti kavalad näod.
Rühmadesse tagasi minnes
võtsid lapsed veel väikse eine ja
siis ootas ees öö lasteaias. Ühe
rühma lapsed käisid une eel veel
jalutuskäigul, et kuulata ööbikulaulu ja nautida õhtust rahu.
Sellel aastal jäid lasteaeda
ööseks kolme rühma lapsed ja
õpetajad. Laupäeva hommikul
andsime lapsed vanematele
üle. Peost sai vahva meenutus
lasteaia lõpetajatele.
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Tervisespordipäeval selgusid Saue
mitmevõistluse võitjad
Terje Toomingas
Huvikeskuse sporditegevuse
juht
Saue tervisespordipäeval, 22.
mail oli kavas Saue mitmevõistlus, kus huvilised said kaasa
teha seitsmel spordialal: miilijooks, kaugushüpe, petank, 60
m jooks, discgolf, korvpalli distantsivisked ja võrkpalliturniir.
Lisaks sellele viisid Nils Joonas Põldme ja Reimo Allik läbi
taipoksi näidistunni ning joogatundi juhendas Evely Sokk.
Ujula oli sauelastele tasuta
avatud keskpäevast kolm tundi,
mudilased lustisid suurel takistusraja batuudil.
Iga spordiala paremad said
medali. Saue mitmevõistluse
kuus paremat tüdrukut, poissi,
naist ja meest pälvisid karika.
Osavõtjate vahel läksid loosi
auhinnad.
Korvpallis tuli visata minuti
jooksul nii palju korve, kui
jõuad. Maha oli märgitud kolm
viskekohta: ühe, kahe ja kolme
punkti vise. Visete vanusegruppide võitjad: Birgit Veldi (5),
Kaur Kippar (8), Laura Häling
(5), Tiit Einberg (10). Eriauhinna võitis Gregor Raagmets,
kes viskas ühe minuti jooksul
väiksesse korvi 31 korda.
Petank koosnes kolmest
viskest. Snädi oli 6 meetri kaugusel, paremusjärjestus selgus
visatud kuulide kaugusest snädist, kui kolme kuuli kaugused
olid kokku liidetud. Vanusegruppide võitjad: Gert Mathias
Eljas (241 cm), Eva Lotta Ernits
(169 cm), Maia Kuul (219 cm)
ja Eduard Elijas (129 cm).
Miilijooksu võitsid Birgit
Veldi (5.59 min), Oliver Graunen (5.53 min), Brigitta Toomingas (6.39 min) ja Kert
Paidre (5.26 min).
Kaugushüppes oli osalejal kolm katset, kirja läks
parim. Vanusegruppide võitjad: Laura Häling (4,71 m),
Kert Paidre (4,74 m), Aron
Taganõmm (3,94 m) ja Birgit
Veldi (4,20 m).
60 m jooksus olid parimad
Laura Häling (8,4 sek), Kert
Paidre (7,6 sek), Birgit Veldi (8,5
sek) ja Aron Taganõmm (9,0 sek).
Võrkpalli mängisid kõik neli
4-liikmelist võistkonda turniirisüsteemis. Võitis võistkond
koosseisus Rasmus Kuuse,
Kert Paidre, Brigitta Toomingas
ja Tarmo Kärner.
Discgolfis läbisid lapsed
ühe ringi kolme korviga, naised ühe ringi kuue korviga ja

Suured kiidusõnad spordipäeva toimkonnale, tänu
kellele päev edukalt kulges:
Tõnis Milling, Valdis Toomast, Kelly Toomast, Sirje
Piirsoo, Urmas Joa, Tiit
Einberg, Ann Lemnits, Nils
Joonas Põldme, Reimo Allik,
Evely Sokk, Brigitta Toomingas, Kerstin Põld, Jaan
Toomingas, Olev Baar, Taavi
Müürsepp, Virko Raagmets,
Henn Vaher, Marko Laretei,
Muhamad Normatov ja ujula
kollektiiv.
mehed kaks ringi kuue korviga.
Paremusjärjestus selgus visete
arvu järgi. Vanusegruppide võitjad: Kaur Kippar (3 korvi - 14
viset), Carmen Raagmets (3
korvi - 16), Brigitta Toomingas
(6 korvi - 38), Tiit Einberg (12
korvi - 31).

Mitmevõistluse esikuuikud
Tüdrukud: Birgit Veldi 365
punkti, Eva Lot ta Ernits
316 punkti, Kris Jette 223,
Carmen Raagmets 190 punkti,
Kadriann Ruul 164 punkti,
Kerstin Kippar 147 punkti.
Poisid: Aron Taganõmm 358
punkti, Kaur Kippar 262
punkti, Oliver Grauen 227

punkti, Mattias Donner 207
punkti, Lauri Poom 198 punkti,
Juss Kaspar Lvovs 182 punkti.
Naised: Brigitta Toomingas
362 punkti; Siiri Raagmets
307 punkti; Laura Häling 247
punkti; Mairi Põder 234 punkti;
Kristiina Martin 188 punkti,
Mari Tammur 188 punkti.
Mehed: Tõnis Kuuse 344

punkti; Kert Paidre 317 punkti;
Artur Ernits 258 punkti; Roland
Rebane 247 punkti; Virko
Raagmets 236 punkti, Margus
Vellman 203 punkti.
Suur tänu osavõtjatele
ja palju õnne võitjatele!
Kohtumiseni 9. septembril
juubelijo oksul „Saue
Õhtujooks 10”.

Tule, esinda Sauet Eesti linnade
suvemängudel
Terje Toomingas
Huvikeskuse sporditegevuse
juht
41. Eesti linnade suvemängud toimuvad 2.- 3. juulil
2016 Türil. Kavas on kergejõustik, meeste ja naiste

võrkpall, tennis, jalgrattakros s, orienteerumine,
mälumäng, petank, jahilaskmine CSP ja juhtide võistlus.
Täpse juhendiga saate tutvuda http://www.joud.ee/est/
g78s3808.
Saue linn läheb ka sel

aastal mängudest osa võtma.
Oma osalussoovist palun
teatada hiljemalt 15. juuniks
2016 meiliaadressile terje@
saue.ee või telefonil +372
5343 5855.
Olete oodatud oma linna
esindama!
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Tule pargijooksude sarja etapile Sauel
Üritus toimub Saue tammikus,
start ja finiš on Saue laululaval
13. juunil 2016.
Jooksuürituse eesmärk on
pakkuda jooksuelamust Tallinnas ja selle lähiümbruses,
kaunites linnaparkides ja seda
just Saue tammik pakub.
Pargijooks on kahekümnest
osavõistlusest koosnev rahvaspordisari. Üritused toimuvad
aprillist septembrini esmaspäeviti. Start on kõikidele soovijatele
avatud kella 17.30 kuni 19.30.
Tallinna Pargijooksul leiavad
sobiva distantsi nii tipp- kui liikumisharrastajad. Oodatud on
igas vanuses osalejad, kõik, kes
naudivad liikumist looduses.
Oleme mõelnud ka lastele:
rajad on kooliealistele ja kõige
pisimatele osalejatele - tillurada
eelkooliealistele lastele. Üritus
on mõeldud kogu perele.
Rada kulgeb pargiteedel,
metsaradadel ja maastikul
ning on igati sobilik kõigile.
Raja pikkus on 2 kuni 5 km,
tillurada kuni 300 m.
Saue etapi stardis on kõigil

võimalus saada jooksu- ja orienteerumisalast juhendamist.
Soovi korral pane kokku
kolmeliikmeline võistkond,
teie ajad liidetakse aga saate
ka individuaaltulemuse. Sarja
raames pakume võimalust ka
orienteeruda, läbides märkeorienteerumise raja.

Orienteerumise
suurüritus Sauel!

Jooksudistantsi pikkuse
ja rajaprofiili poolest on hea
võimalus treeningutesse sisse
tuua anaeroobseid treeninguid,
sobides hästi võistluste ettevalmistuseks.
Tule jookse või kõnni ja vali
endale sobilik kiirus. Tule rada
läbima koos kaaslasega või üksi

Saue mälumängu „Tammekilb 2016“
kevadvooru võitis Sammas

Kaido Nurja
Peakorraldaja
5. juulil 2016 toimub esmakordselt Sauel orienteerumise
terviseteisipäevak, kuhu on
oodata 500 osalejat!
Sellekordse teisipäevaku
etapi tõime Sauele, kuna
Saue elanikud soovisid.
Teisipäevakul leiavad
sobiva distantsi tipp- ja liikumisharrastajad. Oodatud
on igas vanuses osalejad,
eelkooliealistele lastele on
tillurada. Üritus on mõeldud
kogu perele.

Kavas on orienteerumine
ja rattaorienteerumine. Soovijatele orienteerumisõpetus
(juhendaja). Orienteerumisrajad
valmistab ette Lauri Malsroos.
Start on kõikidele soovijatele avatud kella 17.00 kuni
19.30 Saue Gümnaasiumi
kõrval.
Lisainfo leiab veebilehelt
www.oknomme.ee.
Terviseteisipäevaku toimumist toetavad Tallinna linn, Saue
linn, RMK ja Elisa Eesti AS.

ja vali endale sobilik stardiaeg.
Pane kokku kolmeliikmeline
võistkond ja teie ajad liidetakse.
Lisainfo jooksu kohta leiab
veebilehelt www.pargijooksud.ee.
Talllinna Pargijooksu toimumist toetavad Tallinna linn,
Saue Linnavalitsus, Odlo Eesti
AS ja Joma Sport Eesti.

Pargijooks on kahekümnest
osavõistlusest koosnev tervisespordisari, mis on loodud
jooksuharrastajatele. Üritused
toimuvad aprillist septembrini
esmaspäeviti Tallinnas ja selle
lähiümbruses. Start on kõikidele soovijatele avatud kell
17.30 kuni 19.30.
Pakume jooksuelamust
kaunites linnaparkides. Rada
kulgeb pargiteedel, metsaradadel ja maastikul.
Individuaalvõistlejad ja
kolmeliikmelised võistkonnad läbivad maastikul tähistatud jooksuraja.
Tule jookse või kõnni ja
vali endale sobilik kiirus.
Tule rada läbima koos kaaslasega või üksi ja vali endale
sobilik stardiaeg. Pane kokku
kolmeliikmeline võistkond ja
teie ajad liidetakse.
Raja pikkus 3,5 kuni 5
kilomeetrit, tillurada kuni
300 meetrit.
Info www.pargijooksud.ee.
Telefon +372 5377 7111.

Saue Mälumänguklubi
juhatus
Saue linna võistkondlike esivõistluste „Tammekilb 2016“
kevadvoor toimus17. mail viie
võistkonna ja 16 mälumänguhuvilise vahel.
Saue Mälumänguklubi korraldab linna esivõistlusi juba kümnendat aastat. Rõõm on tõdeda,
et kuigi osalejate arv on selle
aja jooksul veidike vähenenud,
on tase kindlasti tõusnud ning
oluliselt ühtlustunud.
Kui esimesed viis aastat
võitis kindlalt Tammetark, siis
vahepealsetel aastatel on parim
olnud kahemehemeeskond
Sammas. Möödunud aastal
võitis siiski jälle Tammetark.
Kahjuks juhtus tänavu selline lugu, et võitjameeskonna
liikmed ei saanud ettearvamatutel asjaoludel kohale tulla ja
nii jäigi neil tulemus saamata.
Ikka ei võta vedu kooliõpilaste osalemine, kuigi mõnel
aastal on vägagi tublilt esinetud.

Ülejäänud võistkonnad ja
osalejad olid tänavugi valdavalt
vanad tuttavad ning alati on võistlust juhtinud legendaarne mälumängude korraldaja Tenno Sivadi.
Võistlus oli pingeline ning
kulges vaheldumisi Samba ja
Etturi juhtimisel. Viimane voor
tõstis võitjaks Samba.
Järgmised kaks vooru toimuvad sügisel ning üldvõitja
selgub iga võistkonna kahe
parema vooru summas kolmest.
Seega ei ole veel hilja võistlustulle astuda nii Tammetargal
kui ka teistel soovijatel.

Mälumängusari Maakilb
2015/2016
Lõpetuseks veidi ka ülevabariiklikust omavalitsuste vahelisest mälumängusarjast Maakilb
2015/2016, mille superfinaal
toimus küll juba 12. märtsil.
Aastaid ei olnud Saue kilvarid medaliteta jäänud, kuid
tänavu läks kehvemini. Kuigi
superfinaalis mängisid neljakordne võitja Tammetark ja
eelmise aasta hõbe Sammas,
ei olnud sel aastal head minekut. Sammas (Kaido Lasn,
Andres Allpere, Ulvi Urgard,
Endla Lindmäe ja noormängija Madis Voitk) oli üheksas
ning Tammetark (Villu Tamm,
Villu Liiv, Vello Toomik ja
Jevgeni Nurmla) kümnes 19
võistkonna hulgas. Parimad

oli Anija vald, Haapsalu linn ja
Saku vald.
Harjumaal saavutasime vastavalt viienda ja kuuenda koha.
Saue linna kolmas võistkond
Ettur võitis küll suure üllatusena Sauel toimunud II vooru,
kuid kokkuvõttes superfinaali
siiski ei jõudnud - 25. koht 60
võistkonna hulgas.
Siiski võib tõdeda, et maakilval osales kolme võistkonnaga ainult Saue linn. See
näitab huviliste hulka ja küllap
medalidki jälle tulevad.
Seniks kaunist suve ja ärge
muude põnevate tegemiste kõrval ka mälusporti unustage.

Lõpptulemused
1. Sammas: Kaido Lasn,
Andres Allpere - 32
punkti
2. Et tur: Priit Tähtsalu,
Urmas Väärtnõu, Virve
Laan, Paavo Grünberg 29 punkti
3. SG4: Malle Liiv, Endla
Lindmäe, Priidu Valma,
Ulvi Urgard - 24 punkti
4. Noortekeskus: Üllar Põld,
Monika Liiv, Kirke Kasari,
Rene Kolon - 23 punkti
5. Ta m m e t õ r u : U r m a s
Oljum, Raivo Lehiste -22
punkti
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Raamatu „Saue. Möödunud aegade kaja“
esitlus mõisas
Saue Sõna
Äsjailmunud raamatu „Saue.
Möödunud aegade kaja“ autor
Lembit Teinbas esitles ajaloolist teost 12. mail Saue mõisas.
Huvi raamatu vastu oli sauelaste seas tõesti suur: mõisa
saal kippus väikseks jääma.
Raamat käsitleb Saue ja
Saue lähedaste Tänassilma,
Pääsküla, Jälgimäe, Rahula,
Kerguta-Vanamõisa, Lehmja,
Üksnurme ja Saku asumite
kujunemist alates taanlaste
maaletulekust ligi 800 aastat
tagasi kuni Eesti iseseisvumiseni 1991.
Lembit Teinbas sõnas raama-

AUTOR: Lembit Teinbas
ILMUMISAASTA: 2016
KEEL: eestikeelne
FORMAAT: kõvakaaneline
LEHEKÜLGI: 368 lk
TRÜKK: Rebellis OÜ
Teave raamatu kohta: telefon 5235484; 53436238;
e-posti aadress
tlembit@gmail.com

Enne ja pärast esitlust oli huvilistel võimalik Lembit Teinbasilt raamatusse autogramm nõutada. Foto: Sirje Piirsoo

tut tutvustades, et Saue südamest on kirjutatud küll, aga et
vahemaad on väikesed ja saa-

tused on sarnased, oli vajadus
Tallinna tagamaa ajalugu käsitleva teose järgi ilmne. Raskusi

Ilmub raamat „Vanamõisa vihikud 2“
Helle Koppel
Vanamõisa külaseltsi ettevõtmisel ilmub küla 775. aastapäeva
eel „Vanamõisa vihikud 2“, mis
täiendab 2010. aastal ilmunud
samanimelist raamatut uute
lugudega.
Autor Helle Koppel on raamatusse koondanud 1920.
aastatel mõisamaadele rajatud
asunikutalude lugusid. Valikuliselt on kirjeldatud Vanamõisa asundusse ehk Piirikülla
ning Mäekülla 1930. aastaiks
tekkinud ligi 50 suurema ja
väiksema talu tekkelugusid,
arenguid, omanikke ja nende
perekondi.
Lugeda on kahest Saue valla
piiridesse jäänud veskitalust,
samuti endiste ja praeguste
külaelanike mälestusi külaelust
ning sündmustest. Juttu tuleb

Vanamõisa küla 775. aastapäeva tähistamine 22.
juunil

mitmest Saue kandi mehest,
kes on kogunud laialdasemat
tuntust.
Piiriküla talud jäävad praegu
täielikult Vanamõisa küla alale.
Mäekülast jääb põhjapoolne
osa Saue linna alale kolmnurka, mille moodustavad
raudtee, Tõkke tänav ja Tallinna ringtee.
Lõunapoolne osa Mäekülast
jääb praeguse Aila küla alla.

◊ 16.00 Kleiso Mardi skulptuuri avamine Suurevälja teel
◊ 16.20 ühine rongkäik
vabaõhukeskusesse
◊ 16.40 külalugude raamatu
„Vanamõisa vihikud 2ˮ
esitlus
◊ 17.15-19.00 tordi söömine, vaba mikrofon ja
vestlus
◊ 19.30 pidu jätkub jaanisimmaniga
Kõigile külaelanikele / sugulastele on sissepääs vabaõhukeskusesse prii kuni kell 17.15.
Seega peaks raamat vanamõislaste kõrval pakkuma huvi ka
Saue linna ja Aila küla elanikele.

Huviringid suvepuhkusel, laagrielu algab
Saue Huvikeskus
Saue Huvikeskuse õpilased
kogunesid koos vanematega
25. mai õhtul kooli aulasse, et
panna üheskoos punkt lõppevale huvikooliaastale. Selleks
sündmuseks olid kunsti- ja
käsitööringide juhendajad
pannud välja õpilastööde näituse.
Õpetaja Reet Vesteri õpilaste voolitud keraamika:
kausid, tassid, kujukesed ja
kevadlilledega seinaplaadid.
Kohe järgmisel laual olid
eksponeeritud padjad, kotid,
kaisukad ja teised käsitööd,
mille valmistamist juhendas
õpetaja Anneli Lupp. Tähele-

panu tõmbasid õpetaja Made
Kaarese noorimate õpilaste
meisterdatud värvilised vurrid ja hiigelsuured punased
maasikad. Väljapanekust ei
puudunud joonistamise ja
maalimise ringis valminud
realistlikud joonistused loomadest, loodusmaalid, fantaasiatööd ja abstraktsed
kompositsioonid.
Kui lapsevanemad olid
noorte autorite kätetöö oli üle
vaadanud, esines showgrupp
Vikerkaar kahe rütmika tantsuga. Seejärel tutvustas animaring aasta jooksul valminud
lühifilme.
Veerandtunnine valik õpilaste animafilmi loomingut pani

publiku kaasa elama ja teenis
ära tulise aplausi.
Traditsiooniliselt said kõik
õpilased, kes terve aasta
huviringis hoolega uusi oskusi
omandasid, ka tunnistuse.
Ootame kõiki õpilasi tagasi
sügisel. Huvikeskuse ringidesse
saab registreerida infopäeval,
5. septembril, kell 18-20.
Et sisustada suvevaheaega,
tulge aga ja osalege kunstilaagris 6.-8. juunini Kloogaranna
Noortelaagris ja meie uues
linnalaagris „Kirju suvi”, mis
toimub 13.-17. juunini Saue
Huvikeskuse kunstiklassis ja
Saue linnas.
Soovime kõigile õpilastele
ilusat suvevaheaega.

valmistas vaid, kust alustada.
Põline Saue küla elanik - lapselapsed juba viies põlv -, rahvusooperi Estonia solist ning Eesti
muusika- ja teatriakadeemia professor Mati Palm meenutas, et
tema Lembitule mõtte viis aastat

tagasi pähe pani. Algselt oli idee
käsitleda Saue küla ajalugu, kuid
pall hakkas veerema ja kasvas
palju suuremaks.
Autor Lembit arvas aga, et
kui Matit poleks olnud, poleks
ka raamatut: „Olen tänulik
koostöö eest. Kui võimalik,
teeks veel,“ ütles ta.
Lühikontsert Mati Palmilt,
sõnavõtt mõisaomanik Jaan
Kriisalt, kes väljendas heameelt inimeste suure huvi üle,
meenutas Sauele tuleku aega
21 aastat tagasi ja kutsus
sauelasi ikka mõisa ja parki
tulema – peaväravad on alati
lahti – ning oligi huvitaval üritusel lõpp käes.

Pärimuspidu Baltica tuleb
Vanamõisa
Saue Sõna
Rahvusvaheline pärimuspidu Baltica toimub 22.-24.
juunil, tähistades sel korral
pärimuslikku jaaniaega ja
pühade pidamist pärimuskultuuri toel. Balti riikide ühist
folklooripidu korraldatakse
Eestis iga kolme aasta järel,
sellest võtavad osa kõikide
maakondade folklooriharrastajad, vähemusrahvuste folkloorirühmad ja külalisrühmad
paljudest välisriikidest.

Baltica poeb põue ja kodu
küla õue
Pärimuspeo tunnuslauses
peitub juhtmõte, et 2016.
aastal on Eesti Folkloorinõukogu toonud pärimuskultuuri
festivali linnast taas maale,
kogukondade keskele, külaplatsidele ja koduõuedele.
Pärimuspeo Baltica esimesel päeval, 22. juunil,
koguneme Põlvamaale, kus
Mooste mõis muutub tõeliseks pärimuskülaks. Pärimuspäev algab keskpäeval
ja õhtu lõpetab pärimuspeo
avalavastus ning sellele
järgneb öötundideni ehe
simman.
Jaaniõhtul, 23. juunil,
laieneb pidude võrk üle
terve Eestimaa. Balticaga
on liitunud pärimuslikud
jaaniõhtud, kus hoitakse
paikkonna kombeid ja kutsutakse külla pärimusmuusikud meilt ja kaugemalt.
Kõik Eesti maakonnad on
esindatud. Kokku toimub 36
eriilmelist jaanipidu.
24. juunil kohtume Saue

vallas Vanamõisa vabaõhukeskuses, kus peame ehedat
pärimuspidu ja pühitseme
jaanipüha koos külalistega
välisriikidest. Koos lauldakse
jaaniaja ja suvise pööriaja
laule, süüdatakse jaanituli
ja pühitsetakse tule maagilisust.
Eesti Folkloorinõukogu
korraldatav rahvusvaheline
pärimuspidu Baltica 2016 on
järjekorras juba 29. festival
Balti riikides ja 10. festival,
mida peetakse Eestis.
Eesti Folkloorinõukogu
ja Baltica pärimuspidu keskenduvad rahvakalendri
tähtpäevade tähistamisele ja
rahvapärimuse edasi kandmisele, samuti ehedate pidude
pidamisele ja rahvamuusika
väärtustamisele, tõstes esile
just kõiki seltse ja rühmi üle
Eesti, kes pärimuskultuuris
igapäevaselt elavad ja toimetavad.
Aastate jooksul on Baltica Eestisse toonud palju
erinevate välisriikide folkloorirühmi ja kultuuride tutvustajaid. Tänavu tulevad väliskülalised lähemate naabrite
juurest ja sõprusriikidest Poolast, Venemaalt (Pihkva),
Ukrainast, Valgevene st,
Gruusiast, Šveitsist, Soomest
ning loomulikult ka Baltimaadest Lätist ja Leedust.
Pärimuspidu Baltica saab
teoks tänu Kultuuriministeeriumile.
Lisainfo www.baltica.ee;
www.facebook.com/balticaeesti.

Vanem generatsioon
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Päev romantilisel rannateel
Elina Mägi

P

äevakeskuse järjekordne reis viis meid
Ee sti suurimas se
maakonda - Pärnumaale. Matk romantilisel rannateel hõlmab 250 km
piki rannajoont. Meie väisasime
lõunapoolset osa, mis kulgeb
Pärnust Iklani.
Pärnus liitus meiega giid
Kaire, kes rääkis alustuseks
veidi Pärnu ajaloost. Esimene
peatus oli Konstantin Pätsi
monumendi juures Tahkuranna vallas. Monument asub
perekond Pätsi kunagise talu
maadel. Mälestusmärk avati
25. juunil 1939, taasavamine
leidis aset samuti 25. juunil,
aga aastaks oli 1989.
Tahkuranna valla tuntumaid
kohti on Jõulumäe tervisespordikeskus, kus jätkub tegevust
aastaringselt. Samas on see
ainus koht Pärnumaal suusatrennide läbiviimiseks luidetel.
Lausa maailmakuulus on
Võiste ettevõte Frontier Hockey,
millele on antud litsents toota
hokikeppe maailmameistrivõistluste ja olümpiamängude tarbeks.
Järgmine sihtkoht oli Tolkuse raba, mis kuulub Luitemaa looduskaitseala koosseisu.
Ala suurus on 11 tuhat hektarit, mis on jagatud kolme ossa:
Häädemeeste rannaniidud,
luited, rabad. Tänu mägiveiste
pidamisele on juba roostiku
pealetungist päästetud ligi 600
hektarit rannaniite.
Meie suundusime Tolkuse
rappa, mille suurus on ligikaudu
55 ruutkilomeetrit. Sinna on
rajatud korralik ringikujuline
laudtee ja Eesti kõrgeima luite
tippu on püstitatud 18 meetri
kõrgune vaatetorn. Tornimäe
tornist avanes hingemattev
vaade ümbritsevale. Silmapiiril
seletas silm isegi Kihnu saart.
Läbisime vapralt selle kahe
kilomeetri pikkuse matkaraja.
Vahepeal puhkasime jalga

Saue reisiseltskond Konstantin Pätsi monumendi juures Tahkurannas

rabajärve ääres, kuhu on rajatud kena puhkeala.
Paljud meist olid rabas
esmakordselt, aga kindlasti ei
jätnud see kedagi külmaks.
Oma osa oli sellel matkal võrratul ilmal.
Läbisime Rannametsa küla,
mis 2005. aastal üleujutuses
kõige rohkem räsida sai, ja
jõudsime Häädemeestele, kus
kohaliku trahteri perenaine
Helgi meid juba maitsva lõunasöögiga ootas.
Seejärel külastasime kohalikku muuseumi, mille juhataja Tiiu Pukk rääkis haaravalt
kodukandi ajaloost, kunagistest vapratest meremeestest
ja laevaehitajatest. 1992 tulid
kokku kohalikud tegusad naised, kelle käsitöö oli pälvinud
Soome turistide tähelepanu.
Nii sai alguse seltsing Martad
Soome samanimelise liikumise
järgi. Martad tegelevad kohaliku elu edendamise ja käsitööga. Sellest pajatas meile
ja näitas naiste näputööd
Marina. Nüüdseks on Martade
liikumine laienenud mujalegi,
näiteks Paikusele ja KilingiNõmmele.

Häädemeeste Miikaeli luteri
kirikus võttis meid vastu
õpetaja Tauno Teder
1874 ehitatud pühakoda on

omanäoline seest ja väljast.
Maakividest hoone, mis on
kaunistatud punase tellise ja
kahe rea akendega, on pilkupüüdev. Kiriku sisemust
palistavad kahel pool kõrged
rõdud. Altarimaal „Päästa
mind, Issand“ on pärit aastast 1881 ja toodud kingitusena meremeestelt Londonist.
Samas lähedal asub issanda
muutmise õigeusu kirik, mis
valmis 1872. Kogudused teevad omavahel koostööd: on ju
teada, et suur osa rannarahvast astus õigeusku lootuses
tsaarilt maad saada. Samuti
on Häädemeestel kaks eraldi
kalmistut.

Omapärane vaatamisväärsus
on kosmonautika puhkeküla
Jaagupis
See on 1960-ndatel aastatel
Moskva Täppisteaduste Instituudi töötajatele rajatud
puhkebaas, mille ehitas EKE
projekt. Arhitekt oli Harry
Sein. See oli väga luksuslik
kuurort klubi, basseini, telkimisväljaku, rippsilla ja privaatsadamaga. Eriline pärl
oli Tere škova kahekordne
villa, kus olla olnud lava,
poodium ja muu. Kahjuks ei
suudetud meie päevil seda
ko mplek si s ellis ena alal
hoida.

Lodjareis 17. septembril Emajõel
KAVA
◊ Kell 8.00 väljumine Saue
Kaubakeskuse juurest.
◊ Kell 10.45-13.00 vaba aeg
Tartu Ülikooli Botaanikaaias
ilma giidita.
◊ Kell 13.00 lõuna botaanikaaia
vastas asuvas Jõevete Sisevete
Saatkonnas (jõelaeval).
◊ Kell 14.00 sõidame Suursoole ja sealt mööda Emajõge Peipsile. Ujujad saavad
ujuda, korjajad saavad jõhvikaid korjata.

Sellise sildi järgi tunneb ära
romantilise rannatee vaatamisväärused.
Fotod: Tiina Univer

◊ Koju jõuame umbes kell 21.00.
Selga mugavad riided, ujujatel
kaasa ujumisriided ja korjajatel
jõhvikaämbrid.
Hind on täpsustamisel. Tänu
eriti varasele broneeringule on

hind soodne.
Huvilistel palume kohe
registreeruda, sest reis toimub
ainult grupi täitumise korral.
Lodjareisi hind kehtib 45 osalejast koosnevale grupile.

ÄRA UNUSTA
◊ 5. juunil kell 16 Tammetõru kaminaõhtu Ale tänaval koos külalistega

◊ 27.-28. juuni Kihnu reisi
väljumine Sauelt kell 8.00.

Kabli on tuntud kui lindude
rõngastamise keskus
Pisike peatus Kabli rannas.
Ujuma veel ei kutsunud, aga
käega vett katsudes tundus
see soe, sest tuul puhus õigest
kaarest. Kabli on tuntud kui lindude rõngastamise keskus, mis
rajati 1969. Seal uuritakse ka
kulliliste ja nahkhiirte rännet.
Tuntust on kogunud ka Kabli
Pagar, mis pakub kohapeal valmistatud imemaitsvaid hõrke
küpsetisi: erinevate täidistega
kringlid, tordid, pirukad, saiakesed. Veendusime meiegi, et
pirukad olid imehead. Kuigi
olime ju alles lõunatanud, läksid pirukad ikka peale. Tore, et
Eestimaal leidub ettevõtlikke
inimesi.
Keset Kabli küla on kohaliku külaseltsi algatusel rajatud
mälestusmärk sealsetele kuulsatele laevaehitajatele. Siin
Kablis ehitati Eesti esimene
kaugsõidupurjekas.
Praegu on Kabli tuntumaid
ettevõtteid grillsöe tootja,
kelle toodangust 95% rändab
Prantsusmaale ning suveniir- ja
jahisuuskade valmistaja, mille
toodang valmib omaaegse Viisnurga masinatel.
Kõik eelnev ja palju enam
jõudis meieni giid Kaire vahendusel, kes on pärit Häädemeestelt ja oma kodukoha patrioot.

Jätsime Kairega hüvasti.
Edasi viis teekond Treimani,
kus ootas meid oma muuseumi
väravas Ants Link. Muuseumis,
mis avati juulis 2012, saab
aimu eelkõige rannarahva möödanikku vajuvast elust, kuid
näeb palju muudki.
See Heminway habemega
vanahärra on tõeline fanaatik.
Tänu just sellistele inimestele
on meil veel säilinud tükikesi
oma ajaloost. Töö, mis selles muuseumis on tehtud, on
tohutu: väljapanekud on korralikult süstematiseeritud ja
sildistatud. Lisaks on igale eksponaadile juurde lisatud värvikas saamislugu, mida omanik
meelsasti kirjeldab.
Lisaks ajaloohuvile on Ants
Link kuldsete kätega vigurmööbli
valmistaja. Tema töid on eksponeeritud mitmetel näitustel.
Kes iganes Treimani kanti
satub, võiks seda omapärast
muuseumi külastada. Omanikul
on iga külastaja üle hea meel.
Jälle oli üks sisutihe päev
möödunud. Olime palju uusi
teadmisi saanud ning ikka ja
jälle veendunud, kui palju on
meie keskel huvitavaid inimesi
ning kui ilus on meie Maarjamaa.
Tänu roolikeeraja Urmasele
ja päevakeskuse tegusatele
naistele. Jääme uusi põnevaid
reise ootama.
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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.
Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid e-poest www.
lipuvabrik.ee.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936.
Muru niitmine, võsalõikus, hekkide
hooldus, tänavakivi puhastus, vilja-

puude hooldus, puude langetamine,
lehtede koristus. 58866044, www.
niidumeister.ee.
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+auto
maatika komplekt) hind 1500
eurot. Tõstuks 2,5mx2m 450
eurot. Tel 58958809, info@
finegarden.ee.
Liiv, killustik, sõelutud põlluja metsamuld, kompostturbamuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Tel 5079362.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel
53529476. E-mail ehitus@
miltongrupp.ee.

Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9.0018.00. Hooldus ja rehvide
vahetus. Broneering telefonil
53727060 või kohapeal.
Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581;info@potipoiss.ee
Lõikan hekki, niidan trimmeriga
pikemat rohtu ja heina, saetöö
aias, vajadusel võsalõikus. Tel
55547291.

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 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!
Kuivad ja märjad küttepuud,
hind alates 35€/ruum. Info ja
tellimine 53492730.

Kinnisvara
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Üürin Sauele 2-toalise mugavustega korteri pikemaks ajaks.
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.

Pakun tööd
Soovin leida inimest, kes

tasandaks endise kartulimaa ja
külvaks muru, maa suurusega
300-400 m2. Objekt asub
Sauel Kuusemetsa tänaval.
Kontakttelefon 56688085.
Pakume tööd puhastusteenindajatele Laagris asuvas
tootmisettevõttes. Pakume
professionaalseid ja kaasaegseid töövahendeid,
abivalmis ja toredat meeskonda, võimalust töötada
paindliku tööajaga (tööaeg
6.30 -12.0 0, 6.30 -14.0 0
või 11.00-16.00). Tunnitasu
3,50 eurot. Lisainfo ja kandideerimine: Piret, 58551614
(helistada E-R 9.00-18.00).
Heakorrateenused OÜ. www.
heakorrateenused.ee, info@
heakorrateenused.ee
P a k u m e t ö ö d m a s ini s tkojamehele Laagris asuvas
tootmisettevõttes. Pakume
professionaalseid ja kaasaegseid töövahendeid,
abivalmis ja toredat meeskonda. Tunnitasu 4 eurot.
Lisainfo ja kandideerimine:
Piret, 58551614 (helistada
E-R 9.00-18.00). Heakorrateenused OÜ. www.heakorrateenused.ee, info@heakorrateenused.ee.

Jumalateenistused
juunis Saue kirikus
Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen usu säilitanud! 2 Tim 4:7

5. juuni kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Piibli teksti loeb Evi
Tatarlõ.
12. juuni kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Raivo Kaustel. Muusikaga teenib Andrus Vaiklo.
Piibli teksti loeb Marika Malein.
19. juuni kell 13
Teenistust juhatab Raivo Kaustel. Jutlustab Vahur Utno. Laulab
Saue koguduse naisansambel,

piibli teksti loeb Maire Tarnapovits.
23. juuni kell 17
VÕIDUPÜHA. Teenistust juhatab Erki Kuld. Muusikaga teenib Saue koguduse noorteansambel.

MASSAAŽITEENUSED
Saue Ilusalongis!

26. juuni kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Piibli teksti loeb
Marika Mustassaar.

◊ klassikaline
massaaž
◊ spordimassaaž
◊ kupumassaaž
◊ laavakivi- ja
aroomimassaaž
◊ tselluliidivastane
massaaž

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

JAANIKUU LAAT
18. juunil kell 9-16
Sauel Pärnasalu
põik 11 platsil
Tulge ostma ja kauplema!
Info 5805 0167,
laadakorraldus@gmail.com.

Ootame endiseid
ja uusi kliente!
Meil on müügil
kinkekaardid kingiidee.
Saue Ilusalongi
aadress:
Sooja 1, Saue linn
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