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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue linna kerkib esimene
liftiga korrusmaja
Saue Sõna
Saue Linnavalitsus väljastas
31. mai istungil ehitusloa
Pärnasalu tn 30a 14 korteriga
elamu püstitamiseks. Ehitatav
neljakordne elamu on Sauel
esimene, millesse tuleb lift.
Uudisväärtuse annab hoonele
seegi, et ligi kümme aastat
ei ole Sauele ühtegi korruselamut ehitatud, kerkinud
on vaid ridaelamuid Kadaka
piirkonda.
Neljakorruselisse liftiga
majja tuleb 14 eri suuruses

valgusküllast korterit. Igal korteril on rõdu, panipaik 0-korrusel ja parklakoht. Kiirematel
korteriostjatel on soovi korral
võimalik juurde osta lisaparkimiskoht.
Maja fassaad on elegantne
ja ruumilahendus funktsionaalne.
Neli esimese korruse korterit on läbi kahe korruse, 0-korrusel on saun ja puhkeruum.
Teisel ja kolmandal korrusel
on kaheksa erinevas suuruses

kolmetoalist korterit.
Neljandal korrusel asetseb
kaks avarat läbi maja planeeringu ja 26 m² suuruse terrassiga neljatoalist korterit.
Privaatsust pakub kortermaja aiaga piiratud kinnine
sisehoov, kus asub laste mänguväljak ja autoparkla.
Kinnistut arendab Pärnasalu Arenduse OÜ, korterite
müüki teostab Toomkinnisvara OÜ ja hoone ehitab OÜ
Bauschmidt.

Kinnises sisehoovis on laste mänguväljak ja autoparkla

HOONE

Neljanda korruse korterid on läbi maja planeeringu ja 26 m² suuruse
terrassiga

◊ Fassaadilahenduses on
kombineeritud krohv- ja
puitfassaad.
◊ Igas korteris on klaaspiirdega rõdu.
◊ Hoonel on aiaga piiratud
kinnine sisehoov koos
laste mänguväljakuga.
◊ Hoone küttesüsteem on
lahendatud õhk-vesi soojuspumpadega. Kõikidel
korteritel on põrandaküte,
mida on võimalik tsoonide
kaupa reguleerida.

EHITUSINFO
◊ Hoone aadress: Pärnasalu
30a, Saue linn, Harjumaa
◊ Arhitektid: Helen Tikka,
Kristina Sepp
◊ Korruste arv: 4
◊ Korterite arv: 14
◊ Parkimiskohtade arv: 21
◊ Valmimisaeg: juuni 2017
Lisainfo: parnasalukodu.ee

Hoones on lift. Fotod on illustratiivsed. Fotod: parnasalukodu.ee

Uue korruselamu ehitus on alanud. Foto: Sirje Piirsoo
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Käe vahelt kasvab suureks,
kaob kuklalt udujuus

Vasakult: Mireya Kütimaa, Stella Maria Saia, Stiina Liisa Saia, Rosanna Kiidli, Mia Lisett
Lerg ja Johann Greenbaum, kes on pildile emmed-issid, venna ja volikogu esimehe Valdis
Toomasti kaasa kutsunud

Saue Sõna
Sündide pidulikule tähistamisele Saue Noortekeskusesse oli
10. juunil oodatud 13 peret, kes

hiljuti pisipoisi või -tütre võrra
rikkamaks saanud - ühtekokku
kaheksa tüdrukut ja viis poissi.
Tõenäoliselt tõelise koerailma
tõttu võttis südamlikust koosvii-

Vasakult: Albert Voolaine, Victoria Berezina, Tuuli Alas ja Jan Erik Kesküla emmede-isside,
vendade-õde ja volikogu esimehega. Fotod: Sirje Piirsoo

bimisest osa üheksa peret, neist
ühes lausa kaks pisikest silmatera kasvamas: kaksikud Stella
Maria ja Stiina Liisa.
Uutele väikestele sauelastele

Saue linna
2015. aasta majandusaasta aruanne
Saue linna 2015. aasta
majandusaasta aruanne sisaldab tegevusaruannet, sh ülevaadet arengukava täitmisest,
raamatupidamise aastaaruannet ja eelarve täitmise aruannet. Majandusaasta aruannet
auditeeris BDO Eesti AS.
Aastat läbiv sündmus oli
nelja omavalitsuse - Kernu
valla, Nissi valla, Saue linna ja
Saue valla - volikogude ja valitsuste esindajate läbirääkimised
uue ühendvalla loomise küsimuses. Selleks käis aasta jooksul koos viis ühiskomisjoni, mis
käsitlesid kõiki omavalitsuse
tegevust ja kohustusi puudutavaid teemasid. Läbirääkimiste
tulemusena peaks tekkima üle
21 tuhande elanikuga vald.
Aasta lõpuks oli ühinemislepingu tekst koos lisadega läbinud kõigi nelja omavalitsuse
volikogudes esimese lugemise,
toimunud olid rahvakoosolekud
ning selgunud rahvaküsitluse
läbi viimise aeg ja kord.
Läbirääkimiste käigus
jõudsid ühinevad omavalitsused ühisele meelele mitmes
Saue linna elanikele tähtsas
küsimuses, millest olulisemad
olid: uue valla keskus tuleb
Saue linna, sh rajatakse linna
uus vallamaja; eakatele, erivajadustega inimestele ning
kooliõpilastele säilivad kõik
täna kehtivad soodustused ja
toetused, kusjuures rakendatakse ühinevate omavalitsuste
kõrgeimat soodustuse määra;

säilib tasuta bussitransport
Sauelt Tallinnasse jne.
Seisuga 31. detsember
2015 oli Saue linnas 5867
elanikku, neist 2836 maksumaksjat. 2015. aastal sündis
linnas 65 last ja suri 49 inimest. Positiivne on siinjuures,
et võrreldes 2014. aastaga
kasvas elanike arv 20 inimese
võrra, maksumaksjate arv 31
inimese võrra ja sündis 10
last rohkem kui 2014. aastal.
Kahjuks suurenes ka registreeritud töötute arv aasta lõpuks
70 inimeseni.
Majandustegevuse registri
andmetel oli Saue linnas
registreeritud juriidiliste isikute osakaal tegevusalade
lõikes kõige suurem kaubandussektoris, järgnesid ehitusja transpordivaldkond. Sealjuures oli Saue linna elanike
keskmine brutokuupalk 1303
eurot, mis jääb alla lähinaabrite - Saue ja Saku valla - elanike omale, kuid ületab Harjumaa keskmist.

Lõppenud majandusaasta olulisemad investeeringud olid:
◊ kolmele klassile ventilatsiooni ehitamine ja ventilatsiooniagregaadi paigaldamine koolihoones;
◊ energia säästmiseks lasteaias uste vahetamine ja
müüritises avade sulgemine, küttesüsteemitorustiku üleviimine kahetorusüsteemile ja termoregulaatorite paigaldamine;
◊ Saue linna esmatasandi
tervisekeskuse rajamiseks
vajaliku projektitaotluse
koostamine ja maa ostmine;
◊ kergliiklustee rajamine
koostöös Saue vallaga.
Saue Linnavalitsuse 2015. aasta
majandusaasta aastaaruanne on
avalikustatud Saue linna koduleheküljel www.saue.ee, linnakantseleis ja linnaraamatukogus
pärast Riigi Teatajas ilmumist,
orienteeruvalt juunikuu viimasel
nädalal. Allikas: Saue linna 2015.
aasta majandusaasta aruanne

andis sünnitunnistuse üle volikogu esimees Valdis Toomast.
Vastuvõtu tegi mõnusaks
südamlik atmosfäär, lasteaialaste siiras esinemine, süüda-

tud küünlad ja peotort.
Kaunis traditsioon, mis väärtustab pereelu ja tähtsustab
iga uue linnaelaniku sündi, sai
alguse 2000. aasta märtsis.

Koduse mudilase
toetus
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Saue linna koduse mudilase
toetuse suurus on 65 eurot
kuus. Koduse mudilase toetust on õigus taotleda vanemal pärast vanemahüvitise
seaduse alusel saadava vanemahüvitise maksmise lõppemist, kui laps ei käi lasteaias
ega lastehoius.
Koduse mudilase toetust
makstakse, kui laps on Saue
linna elanik, mõlemad lapse
vanemad on Saue linna elanikud toetuse taotlemisel ja
mõlemad lapse vanemad on
toetuse väljamaksmise hetkel
Saue linna elanikud olnud
vähemalt toetuse väljamaksmise aastale eelneva aasta 31.
detsembri seisuga.
Kui toetuse väljamaksmise
aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga on ainult üks
lapse vanematest Saue linna
elanik, siis makstakse koduse
mudilase toetust pool toetusmäärast. Juhul, kui toetuse
maksmise perioodil on üks lapsevanematest registri andmetel
elama asunud väljapoole Saue
linna, jätkatakse toetuse maksmist taotlejale 50% ulatuses.
Koduse mudilase toetuse
taotlemiseks esitab taotleja linnavalitsusele avalduse ja noorema kui kahe aastase lapse
puhul pensioniameti tõendi,
mis kinnitab vanemahüvitise
maksmise lõppemist.

Koduse mudilase toetust
makstakse alates taotluse esitamisele järgnevast kuust üks kord
kuus. Toetus makstakse avalduses
määratud vanema pangaarvele
hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks. Kui viimasel kalendripäeval
ei ole raha taotlejale laekunud,
palume kindlasti võtta ühendust
sotsiaaltöötajatega telefonil 679
0174 või 679 0196.
Koduse mudilase toetuse
maksmine lõpetatakse samal
kalendrikuul, millal laps on
kinnitatud munitsipaallasteaia
nimekirja või lapse eest makstakse eralasteaia või eralapsehoiu toetust.
Juhul, kui koduse mudilase
toetus on lapsevanemale välja
makstud, ei toeta Saue Linnavalitsus sama kalendrikuu eest
lapse lapsehoiuteenusel või
eralasteasutuses viibimist.
Kui toetuse taotleja on
esitanud toetuse saamiseks
valeandmeid või on jätnud
teatamata andmete muutumisest, on linnavalitsusel õigus
lõpetada toetuse maksmine
ja enammakstud toetus tagasi
nõuda. Linnavalitsusel on vajadusel õigus nõuda toetuste
taotlejalt täiendavaid andmeid
või dokumente.
Toetuse taotlemise blanketid
on saadaval Saue Linnavalitsuse
infoletis ja Saue linna koduleheküljel www.saue.ee.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 8. juuni
istungi päevakorras oli 20
küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse korraldatava lodjareisi
osalustasuks 30 eurot inimese kohta. Reis toimub
17. septembril marsruudil
Saue-Tartu-Peipsi järv-Saue.
◊ Tunnistas Saue Linnavarahalduse lihthanke „Saue
linna Nurmesalu tn 9
staadioni renoveerimine“
kehtetuks, kuna kõik pakkumused ületasid linnaeelarves selleks ettenähtud
vahendeid.
◊ Tunnistas Saue Linnavarahalduse riigihankel „Tule tn
7 hoone küttesüsteemi renoveerimistööd” edukaks AbixTeeninduse OÜ pakkumuse.
◊ Määras hooldaja kahele
puudega isikule.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust juunis
kogusummas 3055 eurot
44 perele 48 lapse eest.

◊ Otsustas maksta ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust ja ühekordset
sissetulekust sõltuvat tervisetoetust viiele abivajajale
kogusummas 842 eurot.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: Saue Kergejõustikuklubile 1 200 eurot 40 noorele
suvise treeninglaagri korraldamiseks Peedu lastelaagris; MTÜ-le Türi Auto-Motoklubi 500 eurot kahe sportlase osavõtuks 2016. aasta
Supermoto Eesti Meistrivõistlustest; MTÜ-le Sagittarius 950 eurot noorsportlase osavõtuks noorte EM
võistlustest, vibu sihtmärkide renoveerimiseks ja 10
noore osalemiseks suvises
treeninglaagris Kosel; Saue
Tenniseklubile 352 eurot
16 noore transpordikulude
katteks suvisesse treeninglaagrisse Kärdlas; MTÜ-le
Saue Korvpalliklubi 800
eurot II korvpalliliiga
2015.-2016. aasta hooaja
võistlustel osalemiskulude
katteks; MTÜ-le Karateklubi

Haldusinspektori
konkurss
Saue Linnavalitsus kuulutab
välja konkursi haldusinspektori
0,5 ametikohale. Tegemist on
ametnikuga avaliku teenistuse
seaduse mõistes.
Ametikoha eesmärk on järelevalve ja kontrolli teostamine
Saue linnas kehtivate eeskirjade, keskkonna- ja ehitusnõuete, kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud muude seaduste täitmise üle ning vastavalt
kehtivatele õigusaktidele väärtegude kohtuväline menetlemine.

Peamised tööülesanded:
◊ valdkonna õigusaktide täitmise üle järelevalve teostamine Saue linna territooriumil;
◊ haldusmenetluste läbiviimine;
◊ väärteomenetluste läbiviimine;
◊ muude avalduste lahendamine ja vastuste koostamine.

Nõuded kandidaadile:
◊ valdkonnas kehtivate õigusaktide ja normdokumentide
tundmine;
◊ väärteomenetluse läbiviimise
ja vormistamise ning haldusaktide koostamise oskus;
◊ soovitavalt juriidilise hariduse
olemasolu ja töökogemus
järelevalvega seotud vald-

konnas;
◊ arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
◊ vastavus avaliku teenistuse
seaduses sätestatud nõuetele
teenistusse võtmise osas.

Omalt poolt pakume:
◊ osalise tööajaga huvitavat ja
iseseisvat tööd arenevas omavalitsuses;
◊ häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
◊ konkurentsivõimelist töötasu
ja puhkust 35 kalendripäeva.
Kontaktisik: Riho Rüüson, telefon 679 0171.

Tingimused ja lisainfo
Kandideerimiseks palun saata
e-posti aadressile saue@saue.ee
digiallkirjastatult:
◊ taotlus lühikese motivatsioonikirjeldusega (sh palgasooviga) omakäelise kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
vastavuse osas teenistusse
võtmisel;
◊ elulookirjeldus;
◊ haridust tõendavate dokumendi koopia.
Dokumentide esitamise viimane
tähtpäev on 30. juuni 2016.

Kimura Shukokai 250 eurot
noorsportlase osalemiseks
MM võistlustel Berliinis;
MTÜ-le Saue Mälumänguklubi 400 eurot Saue linna
esivõistluste korraldamiseks
ja osalemiseks mälumängusarjas „Maakilb“; MTÜ-le
Saue Taekwondoklubi 250
eurot noorsportlaste osalemiseks võistlustel Leedus:
MTÜ-le Keila Mets 400
eurot Saue discgolfi meistrivõistluste korralduskulude
katteks; MTÜ-le Spordiklubi
Saue Tammed 830 eurot
sportlaste osalemiseks MM
võistlustel Portugalis ja
veteranide MM võistlustel
Eestis ning Harju meistrivõistlustel osalemise transpordikulude katteks; spordiklubile Imperial 550 eurot
kolme sportlase osalemiseks treeninglaagris Kurgjärvel ja koolitusseminari
läbiviimiseks; Saue Haridusselts Vitalis MTÜ-le 428
eurot kahe välilaagri korraldamiseks Silma Õpikojas
52 õpilasele ja halduskulude katteks; muusikute

◊

◊

◊

◊

täiendõppe keskusele 500
eurot Saue Gümnaasiumis
klassikalise muusika kontserdi korraldamiseks; Saue
Linna Lastekaitse Ühingule
100 eurot pereklubi tegevuse korraldamiseks; MTÜle Eesti Flöödiühing 100
eurot noore osalemiseks
flöödikursusel Rõuges.
Avaldas tunnustust kõigile
Saue Gümnaasiumi 12.
klassi medaliga lõpetajatele
väga heade õppetulemuste
eest ning autasustas kahte
kuldmedaliga lõpetanud
õpilast ühekordse rahalise
kingitusega à 300 eurot ja
kahte hõbemedaliga lõpetanud õpilast ühekordse rahalise kingitusega à 200 eurot.
Eraldas reservfondist
1 250 eurot Saue Gümnaasiumi 12. klassi lõpetajatele väga heade õppetulemuste eest rahalise
kingituse tegemiseks.
Otsustas pikendada Saue
lasteaia Midrimaa õpetajate puhkust aastas seitsme
kalendripäeva võrra.`
Andis Saue Huvikeskusele

◊

◊

◊

◊

◊

nõusoleku Saue linna jaanitule korraldamiseks 23.
juunil kell 21.00- 01.00
jaanituleplatsil.
Suunas volikokku Saue
linna põhimääruse muutmise ja Saue linna 20162026. aasta arengukava
kinnitamise eelnõud.
Kinnitas Saue Linnavarahalduse uue koosseisu,
ametikohtade nimetused ja
struktuuri alates 1. juulist.
Otsustas Saue Huvikeskusele kasutamiseks üle anda
Saue Linnavalitsuse arvel
oleva multifunktsionaalse
must-valge A-4 laserprinter-skänneri ja Saue Linnavarahaldusele multifunktsionaalse mustvalge A-3
laserprinter-skänneri.
Määras katastriüksuste
liitmise teel moodustatud katastriüksusele uue
lähiaadressi ja maakasutuse
sihtotstarbe: Tule tn 33,
tootmismaa.
Tunnistas lihthankel „Saue
Gümnaasiumi garderoobide
rekonstrueerimine“ edukaks
OÜ EKE EXPO pakkumuse.

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

Nõuded kandidaadile
◊ tal on vähemalt üldkeskharidus;
◊ omab head suhtlemisoskust lastega ja täiskasvanutega, kõrge pingetaluvus;
◊ tema suhtes ei ole alusta-

tud kriminaalmenetlust,
mille eest seadus näeb ette
vangistuse, ja teda ei ole
karistatud tahtlikult toime
pandud kuriteo eest;
◊ lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest;
◊ kasuks tuleb eelnev töökogemus puuetega lastega, pedagoogiline eriharidus.

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.

Tingimused ja lisainfo

Kontaktisikud: Heli Joon,

◊ Kandideerimiseks palun
saata digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus hiljemalt 15.07.2016
e-posti aadressile saue@

heli.joon@saue.ee, telefon
679 0174 ja Anneli Ritsing,
anneli.ritsing@saue.ee, telefon 679 0196.

Saue mälestas juuniküüditamises
hukkunuid
Saue Sõna
14. juunil 1941 oli esimene
massiküüditamine Eestis.
Nälja ja kurnatuse tagajärjel
hukkus või tappis NKVD kokku
umbes 6000 inimest Eestist.
Saue Linnavalitsus mälestas küüditamise tagajärjel
hukkunud ja kannatada saanud eestlasi pärja asetamisega
mälestuskivi jalamile kiriku
juures. Foto: Sirje Piirsoo
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Üks Eesti parematest
abipolitseinikest on sauelane
Saue Sõna
Juuni alguses korraldas Põhja
prefektuur Murastes viiendad
üleriiklikud abipolitseinike
kutsemeisterlikkuse võistlused. Alasid oli viis: teadmiste
test, vigursõit, laskmine, turvataktika ja spordivõistlus.
Osales 10 kaheliikmelist
meeskonda. Üldarvestuses võitsid Valentin Uzlov Kesklinna
politseijaoskonnast ja Niilo
Saarma Lääne-Harju politseijaoskonnast. Teine koht kuulus
Jaago Männistele ja Marten
Niinepuule Lääne-Harju politseijaoskonnast. Kolmandaks
tulid Renata Muru ja Margus
Pala Lõuna prefektuurist.
Möödunud aastal aitasid
abipolitseinikud Eestis turvalisust tagada 80 000 töötunniga. Oma osa andis 545
tunniga turvalisuse ja avaliku
korra tagamisse patrullis ja
politseireididel Saue mees
Jaago Männiste, kes tänavu
abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlustel teiseks
tuli.
Jaago Männiste on abipolitseinik 2014. aastast. Abipolitseinikuks jõudis ta läbi
naabrivalve, kui sai tuttavaks
tol hetkel veel Sauel asunud
Lääne-Harju politseijaoskonna
töötajatega.
Jaago ütleb, et tal on kihk
asju paremaks teha kogu aeg
sees olnud ja see tundus hea
võimalusena. Ta läbis algkoolituse ja hakkas kohalike konstaablitega patrullis käima.
Täna on abipolitseinikel
väga korralik väljaõpe ja tasemel koolitused. Et tegu on
vabatahtlikega, panustavad
nad kogu hingest. Niisama
linnukese pärast keegi väljas
ei käi. Jaago ütleb, et kui on
valida, kas kodus telekat vaadata või saab piirkonnas ühe
lisapatrulli välja panna, üritab ta võimaluste piires abiks
minna.

Nõuded abipolitseiniku kandidaadile
◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊
Lääne-Harju politseijaoskonna korrakaitseametnik
Karin Talalaev: „Abipolitseinikuks saamise eeldus on
läbida esimese astme õpe,
mille kestus on vähemalt 40
tundi. Väljaõpe viiakse läbi
auditoorse ja iseseisva töö
vormis töövälisel ajal - kas
nädalavahetustel või nädala
sees õhtustel aegadel. Õppe
läbinud saavad õiguse osaleda politsei tegevuses koos
politseiametnikuga.
Esimese astme õppe käigus
antakse osalejatele abipolitseiniku teenistuseks vajalikud
teoreetilised ja praktilised
algteadmised, õppe lõppedes
tuleb kandidaadil sooritada
arvestus. Arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise
korral on abipolitseiniku kan-

didaadil õigus kahele kordusarvestusele.
Edaspidi saab juba osaleda
erinevatel koolitustel: tulirelvaõpe, enesekaitse, erivahendite kasutamise koolitus.
Abipolitseinikud osalevad
patrullides, politseireididel,
piirivalvetöös, teostavad liiklusjärelevalvet, abistavad kriminaalpolitseid jne.Et politsei tööpõli on väga lai, saavad
abipolitseinikud panustada
turvalisuse loomisesse igapäevatööks vajalikke oskusi ja
teadmisi pakkudes – näiteks
IT-alane pädevus, mida saab
edukalt rakendada kriminaalbüroos. Kõikidele soovijatele
leitakse sobiv rakendus ja
abipolitseinike kaasamine
ulatub palju kaugemale pelgalt patrullis käimisest.“

Abipolitseiniku töö on mitmekülgne

tamise ja muu sellisega. Patrullides teenindavad nad koos
politseiametnikuga väljakutseid, teostavad liiklusjärelvalvet ja tagavad avalikku korda.
Jaago tegutseb abipolitsei-

Abipolitseinikud ei osale ainult
patrullides ja politseioperatsioonides, vaid tegelevad
ennetuse, politseitöö tutvus-

◊
◊

Eesti kodanik
teovõimeline
vähemalt 18-aastane
vähemalt põhiharidus
eesti keele oskus vähemalt
B2-tasemel
ei ole karistatud tahtlikult
toimepandud esimese
astme kuriteo eest
ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo
eest
ei ole kriminaalmenetluses
kahtlustatav või süüdistatav
ei ole jõustunud kohtuotsusega ära võetud politseiametniku ametikohal
töötamise õigust

nikuna põhiliselt nädalavahetustel. Lisaks on nädala sees
trennid ja koolitused: laskmine,
enesekaitse, isikute kinnipidamine, erivahendite kasutamine,
õigusaktide ülevaated ja muu.

Olukordi on seinast seina
Jaago Männiste sõnul on väljakutsed põhiliselt seotud ikkagi
alkoholiga ühel või teisel moel.
Ka lõviosa perevägivalla juhtumitest on alkoholilõhnalised.
Inimesed ei oska alkoholiga
piiri pidada ja teevad purjus
peaga otsuseid, mida kogu
järgneva elu kahetsevad.
„Kas politseid nähes on
kaasliiklejale tuledega vilgutamine hea teene osutamine?
Äkki pääseb kiirusületuse

◊ ei ole sõltuvuses alkoholi,
narkootilise või psühhotroopse aine kasutamisest
◊ ei ole psüühika-, raskekujulise isiksuse- või käitumishäirega
◊ ei ole sellise tervisehäirega, mis takistab tal abipolitseiniku ülesannete
täitmist
◊ sobib oma käitumise poolest abipolitseiniku ülesandeid täitma, käitumine
või eluviis ei ohusta tema
enda ega teise isiku turvalisust
◊ vastab abipolitseiniku kutsesobivuse nõuetele

trahvist … Aga äkki homme
ei saa seesama kiiruseületaja
ülekäiguraja ees pidama, kui
su enda laps seda ületab, või
teeb mõne ohtliku manöövri,
mille tagajärjel toimub õnnetus? Purjus juhilegi on tuledega
vilgutamine hea märguanne, et
ots ringi pöörata. Ja neid liiklusõnnetusi, kus purjutaja
on teise inimese vigaseks või
surnuks sõitnud, oleks ehk
saanud vältida enda tegevuse
või siis antud juhul tegevusetusega,“ soovib abipolitseinik
Jaago Eesti inimestele kainet
mõtlemist ja rohkem üksteisega
arvestamist. Fotodel võistleb
Jaago Männiste üleriiklikel abipolitseinike kutsemeisterlikkuse
võistlustel. Fotod: Marie Aava

E-Maxima teenindab nüüd ka Saue linna elanikke
Katja Ljubobratets
Kommunikatsioonijuht
Eesti esimene toidu- ja esmatarbekaupade internetipood
e-Maxima laiendas taas teeninduspiirkonda. Nüüdsest
on enam kui 10 000 toodet
saadaval ka Saue linna elanikele.
E-Maxima (www.e-maxima.
ee) kaudu on klientidel või-

malik tellida harjumuspärast
kaupa täpselt sama hinnaga
nagu ükskõik mis Maxima
poes. Ostu sooritamiseks
on tarvis vaid valida endale
kõige sobivam kohaletoimetamise aeg ja koht - olgu
hommikul kontorisse, lõuna
ajal koju või näiteks õhtuseks
piknikuks.
Eesti esimene e-toidupood
alustas klientide teeninda-

mist 2015. aasta veebruaris.
Esimese tegevusaasta jooksul
on e-Maxima saanud regulaarseks ostukohaks ligi 22 000
leibkonna jaoks Harjumaa 28
linnas ja asulas.
Alates juunist 2016 lisandus
e-toidupoe teeninduspiirkonda
veel 54 maakonna asulat.
Teeninduspiirkonna ja
klientuuri laienemisega on
e-Maxima lühendanud ka

tarneaegu. Paljud enne lõunat tehtud tellimused saavad
täidetud samal päeval. Ettevõte töötab selle nimel, et
aasta lõpuks suudaks sellise
tarneaja tagada iga tellimuse
puhul.
Maxima Eesti kuulub jaekaubanduskontserni Maxima
Grupé, mis ühendab 528
kauplust Eestis, Lätis, Leedus,
Poolas ja Bulgaarias. Eestis

tegutseb 75 Maxima kauplust, millest 54 on Maxima X
kodukauplused, 18 Maxima XX
supermarketid. kaks Maxima
XXX hüpermarketid ja e-toidupood. Igapäevaselt teenindavad Maxima kauplused
keskmiselt 160 000 inimest.
Maxima kauplused, kulinaariatsehhid ja logistikakeskus
annavad tööd ligi 4300 Eesti
elanikule.
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Vahetusaasta on
olnud mulle imeline kogemus
Elisa Raichmann
Mina olen Elisa Raichmann,
17 aastat vana. Eelmisel aastal
võtsin ma vastu otsuse vahetusaastale minna. Tänaseks
olen juba üheksa kuud Šveitsis
elanud ja valmis jagama oma
kogemusi.
Šveitsi läksin huvist õppida
saksa keelt. Lisaks huvitas
mind kohalik kultuur ja rahvas.
Juba enne aastat välismaal
tegelesin rohke eeltööga, et
ennast harida ja ette valmistada eesolevateks raskusteks.
Täna mõistan, et elu vahetusperes, võõras riigis on palju
keerukam, kui seda ette oskasin
kujutada. Samamoodi aga harivam ja üllatusterohkem, meeldivam ja põnevam, kui miski,
mida olen siiani kogenud.

Šveitsis räägitakse mitut
erinevat dialekti
Neid on tõesti kohutavalt palju
ja erinevused nende vahel
on väga suured. Minagi olen
sunnitud mõistma kohalikku
dialekti, millega - pean tunnistama - näen siiani raskusi.
Keeleõpe võõras riigis on väga
keeruline.
Saksa keelt oskasin juba
enne vahetusaastat, kuid olen
jõudnud mõistmisele, et sellest siin kindlasti ei piisa. Koolis olen ma sunnitud mõistma
akadeemilist saksa keelt,
sõpradega suheldes kohalikku

slängi ja dialekti. Kohaliku
keelega harjumine võttis mul
aega umbes kaks kuud, kuid
ma pole veel selle õppimisega
lõpetanud.

Eestis on ikka mugav
Lisaks keelele on Šveitsis
raske saada hakkama nii, et
raha liialt palju ei kuluks.
Šveits on statistikakohaselt
maailmas teine kõige kallim
riik. Elades seal, olen õppinud
hindama raha hoopis teistmoodi. Eestis on ikka mugav.
Näiteks maksab siin üks
pitsa ligi 20 eurot, rääkimata
riideesemetest või tehnikast.
Kuigi mulle ka poodelda meel-

dib, on keeruline kas või lihtsalt süüa ja juua endale osta.
Tegelesin vahetusaastal
palju ka reisimise ja spordiga,
kuigi viimase olen mitmel korral ära lõpetanud, kuna see on
osutunud liiga kalliks. Nüüd,
kui aasta on lõppemas, ma
peamiselt reisin vahetusõpilastest sõpradega.

Vahetusõpilased mõistavad
üksteist ja on lihtsam ennast
nendega mugavalt tunda,
sest nad saavad sinust aru.
Ju on see tingitud sellest, et
me kõik tihtipeale sarnaseid
asju üle elame. Ma tunnen, et
võin neile iga kell helistada ja
lihtsalt tunde järjest nendega
rääkida.

Vahetusõpilased mõistavad
üksteist

Pere ootab mind tagasi

Üldse veedan ma palju aega
teiste vahetusõpilastega.
Nemad on minu elu siin!
Olen märganud, et kohalike
noortega on mul raske ühiseid
huvisid või jututeemasid leida.

Iga päev ma tunnen, kuis mul
on jälle üks päev vähem siin
olla. See ei kurvasta mind
liiast, kuna olen juba valmis
koju tulema, kuid võõras on
see mõte küll.
Ma tunnen, et olen endale

siia elu loonud ja sellest on
raske lahti öelda. Tihti mõtlen oma siinsetele sõpradele
ja sellele, et koju minnes
ei pruugi me üksteist enam
kunagi näha. See mõte hirmutab mind.
Samas tean ma, et mul on
pere kodus, kes mind tagasi
ootab. Olen põnevil näidata
neile, milline naine minust
sirgunud on. Olen optimist ja
usun siiralt, et minu vahetusaasta on olnud mulle imeline
kogemus. Ma olen saanud
sõpru eluks ja õppinud ennast
veelgi enam tundma. Ma olen
õnnelik ja tänulik selle võimaluse eest. Fotod: erakogu

Superõpilaste preemiareis
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Kooliaasta on selleks korraks
jälle lõpule veerenud, aktused
peetud, tunnistused jagatud ja
kokkuvõtted tehtud.
Toreda traditsioonina ootas
2.-4. klasside ainult viitele
õppijaid, kellel ka käitumine
ja hoolsus eeskujulikud,
pärast aktust väike preemiareis. Sel korral sõitsime Mustamäe Keskuse Apollo kinno,
kus vaatasime filmi „Sipelgapoiss 3“.
Film jutustas loo supervõimetega kangelaspoisist, kes
oli siiski sageli kimpus oma
inimlike tunnetega. Meie viielistel oli vast samastumist.
On ju nemadki mingil määral
kõik superkangelased, kes
läbi aasta erinevate õppetükkidega on jõudu proovinud ja
igast olukorrast võitjana välja
tulnud.

2.-4. klasside ainult viitele õppijaid, kellel ka käitumine ja hoolsus eeskujulikud, käisid preemiareisina Mustamäe Keskuse Apollo kinos filmi „Sipelgapoiss 3“ vaatamas. Foto: Anu Vananurm

Filmis oli nalja, oli märulit,
oli õpetlikku.
Meie suur viieliste punt jäi
igatahes rahule ja õpetajatel
omakorda on suur rõõm nii
suure hulga superkangelaste
üle, kes kõik õpivad just meie
koolis! Oleme teie üle väga
uhked - ilusat suve!

2015.-2016. õppeaasta
2.-4. klasside superkangelased
Kätrin Kondel, Marta Rõigas,
Sereli Vähejaus, Heleri-Lota Parts,
Gregor Ander Mäe, Helena Ojapõld, Hanna- Leen Keerov, Otto
Mattias Rootalu, Marten Võrklaev,
Saskia Smitt, Luisa Loore Parbo,

Kadi Erendi, Heleryn Vatsk, Raikko
Udris, Rasmus Miikael Puusepp,
Kertu Madelene Ladva, Harriet
Grünberg, Hans Kaiv, Kristin
Soone, Villem Vahtras, Hardi Veske,
Rahel Kruusmaa, Marta Ründva,
Kadriann Ruul, Dylan Sal-al-Saller,
Delia Tammin, Aleksander Ader,

Leela Mia Auväärt, Edward Horuženko, Tessa Iljas, Hendrik Kookmaa, Liis.Marleen Linn, Gloria
Põllu, Markus-Kusti Sonist, Simon
Tihvan, Randel Kõlu, Crislyn Laks,
Tristan Paas, Brigitta Ploom, Merit
Telliskivi, Karoliina Eerme, Marleen
Kask, Kerto Lips, Romet Morell,
Arabella Resiberg, Laura Liisa
Sillar, Mati Vettner, Carl Ciaran
Eesoja, Kenneth Leonard, Hendrik Rohtoja, Liisa-Lotte Vesk, Eva
Vlassova, Edeli Hain, Teneli Hain,
Timo Kaarus, Nataly Karu, Kristiina Kaunismaa, Berit Laar, Lisette Oja, Mirjam Pormeister, Robin
Rebane, Brigitta Avalo, Liise Lotte
Elmi, Rasmus Kuuse, Emma Laul,
Markus Sirts, Eliise Marie Junkur ,
Kert Kaspar Kirss, Mario Lomann,
Marili Pender, Kaisa-Maria Oll, Elis
Rosenberg, Liisa Veske, Kristofer
Jürgenstein, Maik Arro, Kerstin
Kippar, Tuule Mari Kuningas, MaiBritt Oja, Rosanna Elisa Rikka.
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Saue linna laste- ja noortepäev 2016
Kirke Kasari
Noortepäeva projektijuht

K

üsimusele, kui
mitmendat korda
toimus sellel aastal noortepäev, ei
oska enam keegi
vastata. Kindel on aga see,
et traditsioon on väga pikk
ja et see on oluline suvealguse sündmus nii Saue linna
lastele ja noortele kui nende
peredele.
Laste- ja noortepäeva avas
linnapea Harry Pajundi, soe ja
päikesepaisteline ilm tõi platsile sadu peresid.
Jaanituleplatsi täitsid mitmekülgse rütmimuusikaga
festivali Visioon noored muusikud Saue Muusikakoolist,
Tallinnast, Lätist ja Prantsusmaalt. Olulised publikumagnetid olid meeleolukad
tantsutrupid: SaChe tantsutüdrukud, Diva tantsustuudio
ja JJ-Street tantsukool.
Saue Linna Lastekaitse
Ühinguga koos käis laste
õiguste ja kohustuste ristsõnade lahendamine ning
valmisid loomamaskid. Naiskodukaitse Saue osakonna
rõõmsameelsed naised valmistasid väga palju pannkooke ristsõna lahendajatele.
Kaitseliidu Saue kompanii
näitas põnevat sõjatehnikat
ja sõidutas noori sõjamasin
Villuga.
Platsilt ei puudunud ronisein, kiiking ja Suure-Jaani
noortekeskuse batuut.
Kõigil muusikahuvilistel oli
hea võimalus panna muusikalised oskused proovile Teno
Kongi muusikatoas.
YFU ja AIESEC andsid
noortele informatsiooni tulevikuvõimaluste kohta.
Esmakordselt võis noortepäeval näha droon.ee-d,
adrenaliin.ee-d, teha Fotoboksis lõbusaid seltskonnapilte ja tunda end politseinikuna Eesti Politseimuuseumi
välitelgis.
Suurepärast noortepäeva
juhtisid vaimukalt Vennad
Vähid. Turvas USS Security Eesti AS. Toitlustasid
Tammevana Pubi soolase ja
magusaga – ka noortekeskuse
lemmiku Napoleoni koogiga ning Anelle Drissi El Bouzaidi
värskendavate smuutide ja
ülimaitsvate küpsetistega.
Tänan Saue Muusikakooli
eesotsas Kristiina Liivikuga,
Saue Linnavalitsust ja Saue
Linnavarahaldust jätkuva hea
koostöö eest. Fotod: Saue
Noortekeskus

Noortepäeva korraldustiim

Politseimuuseumi telgis sai igaüks jäädvustada oma sõrmejäljed

Noortepäevalt ei puudu kunagi
ronimissein

Teno Kongi Saue Muusikakoolist tutvustas erinevaid puhkpille.

Noortepäeva kohustuslik osaleja – Kaitseliidu Saue
kompanii

Laval on Diva tantsustuudio

Viimane proov

Saue Linna Lastekaitse Ühingu telgis lahendasid soovijad ristsõna või
meisterdasid maski

Adrenaliini lõi lakke kiiking

Hetk Visiooni lavalt

Viimasena astus lavale SaChe

17. juuni 2016 Saue Sõna
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Töömalev on vanem kui noortekeskus
Kristi Kruus
Noortekeskuse juhataja
Saue noorte töömalev toimub
sel suvel juba 19. korda, mis
tähendab, et on isegi vanem,
kui äsja täisealiseks saanud
noortekeskus.
Viimastel aastatel on malevakorraldus muutunud eriti
põhjalikuks ja üha rohkem
„päriselu-laadseks“. Seda märgati ka üle-eestilisel tasandil –
nimelt pälvis Saue noorte töömalev käesoleva aasta alguses
2015. aasta noortemaleva tiitli.
Päriselu-laadne tähendab, et
tööle pääsemiseks tuleb kõigepealt kindlaks tähtajaks saata
oma CV ja motivatsioonikiri.
Tänavu olid need dokumendid
esmakordselt elektroonsed.
Seejärel kutsusime kõik
kandidaadid tööintervjuule ja
alles siis sõlmime töölepingud.
Loomulikult taotleme igal
aastal loa ka tööinspektsioonilt, et üldse 13-14-aastaste
noortega lepinguid sõlmida.
Ka töölepingud on meil
päris ja sisaldavad kogu vajalikku infot ametinimetusest
puhkusepäevadeni.
Järgmisel aastal on esimene
selekteerimine puhtalt dokumentide baasil. Et oleks ikka
rohkem „nagu päris”.
See tähendab, et need, kes
on pikalt ja põhjalikult motivatsiooni ja kogemused kirja
pannud, pääsevad automaatselt tööle, ja need, kes pole
viitsinud eriti midagi kirjutada,
jäävad automaatselt malevast
välja. „Harju keskmised” peavad aga tööintervjuule tulema.

Malevlastele lisandus
tänavu kasulik kohustus
Kui töö on tehtud, tuleb täita
eneseanalüüsiküsimustik, kus
saab läbi mõelda ja kirja panna
kõik, mida malevasse kandidee-

Pudisoo puhkemajas varieerusid
tööd puude ladumisest …

Kõik see 105 malevlast üheskoos

… istutamiseni välja. Fotod: Saue Noortekeskus

rimine ja malevas töötamine
noorele andis ning mida ta seeläbi juurde õppis. Ankeedi koostamisel oleme eeskujuks võtnud
Euroopas Erasmus+ projektides
kehtiva noortepassi (Youthpass)
pädevused.

Üks uus asi tuli veel juurde
Meil on nüüd lisaks Ranna

Rantšole teine välisrühm
juures. Üheksa noort ja kaks
juhendajat tulevad selle
artikli ilmumise päeval tagasi
Kuusalu vallas asuvast Pudisoo Puhkemajast, kus nad
aitavad pererahval talu suveperioodiks ette valmistada.
Tööd varieeruvad koristamisest ja puude ladumisest

Noorte õigustest ja kohustustest tööl räägivad töötukassa karjääriinfo
spetsialistid Aet Trei ja Irina Tšigir

kuusevõrsete korjamiseni.
Töömalevlased on tõestanud, et noor inimene oskab
olla väga kohusetundlik ja
täpne. Peaaegu kõik tööle kandideerijad, keda oli ühtekokku
110, olid väga täpselt ja õigeaegselt töövestlusel kohal ning
tulid ka lepingut sõlmima siis,

kui selleks õige aeg.
Esimene tagasiside töökohtadelt räägib sedasama.
Lapsed on täpsed, töökad ja
kohusetundlikud ning seda on
hea kuulda ja näha. Nemad
on ju meie kõigi tulevik ja on
turvaline teada, et meie tulevik
on täpsetes kätes.

„Nopi Üles!“ toetab 7-26-aastaste noorte ideid

Eesti ANK
Noorte piirkondlikute ideede
projektifond „Nopi Üles!“
alustab 7-26-aastaste noorte
omaalgatuslike ideede elluvii-

mise rahalist toetamist.
Te g e v u s e d e d e n d a v a d
noorte aktiivset eluhoiakut ja
panustavad kodukoha arengusse. Iga projekt, milleks
võib olla näiteks sündmus,
üritus, koolitus või vahendi
soetamine, leiab toetust kuni
2000 euro väärtuses. Projekte
rahastatakse kuni 2018. aastani. Tänavu on projektifondi
suurus 35 180 eurot.
Projektijuht Riin Luksi sõnul
jagub noortel ideid ja teotahet.
Heade mõtete elluviimine aga
takerdub sageli motivatsiooni
või rahaliste ressursside vähe-

suse taha. „Nopi Üles!“ pakub
ressursse ja tuge, taotlemisprotsess on lihtne.
Projektikonkursile on oodatud vähemalt kaheliikmelised noortegrupid. Esimeses
etapis kirjeldavad osalejad
ideed - mida ja kellega koos
soovitakse teha -, tegevuse
eesmärke, mõju kogukonnale ja vajadusi, et idee ellu
viia. Link kirjelduse esitamiseks: http://goo.gl/forms/
qiiAZaCaSODbVdIa2.
Kõikide idee esitajatega
võetakse ühendust, et viimistleda tegevuskava ja määrat-

leda toetuse vajadus.
Teises etapis loovad taotlejad projektist video või postri,
mis laetakse „Nopi Üles!“
Facebook´i lehele aadressilwww.facebook.com/nopiules.
Toetusekõlbulik on iga idee,
mis kogub kahe nädala jooksul vähemalt 150 meeldimist.
Vähem meeldimisi kogunud
projektide hindamiseks kaasatakse noortemeelne komisjon.
Toetav kogukond ja sõbrad
jälgivad projektide läbiviimist,
sündmusi ja aruandlust „Nopi
Üles!“ blogi vahendusel: http://

nopiyles.blogspot.com.ee/.
Iga idee on väärt toetamist!
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK)
tegutseb Eesti noorte heaolu
nimel alates 2001. aastast.
Noorte ideede projektifondi
„Nopi Üles!“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivelisuse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.

Sport

Toeta Saue sporti!

Spordiklubi Imperial

Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Head Saue linna elanikud ja
ettevõtted! Pöördume teie
kõigi poole, lootes leida spordiklubile toetajaid juurde.
Oleme lühikese ajaloo jooksul märkimisväärselt arendanud spordielu Saue linnas.
Teinud seda peamiselt isiklike
rahade toel. Loodame nüüd
uueks hooajaks leida ettevõtteid, kes oleksid valmis olema
meile rahalisteks sponsoriteks,
et saaksime keskenduda spordi
arendamisele veelgi rohkem.
Kuigi meie ametlike treeningute hooaeg lõppes ja
läksime suvepuhkusele, ei
tähenda see seda, et jalad
on seinal. Valmistume juba
praegu aktiivselt uueks hooajaks. Üks suvine suureesmärk
on arendada meie peatreenerit
ja paluksime selleks ka kõigilt
Saue linna elanikelt abi.
Soovime saata meie spordiklubi peatreeneri Reimo Alliku
juuli keskel kaheks nädalaks
Taimaale treenima. See ei
ole rannapuhkus, vaid tõsine
treeninglaager, kus on kolm
trenni päevas. Nii kauge koht
aga seetõttu, et Tai on taipoksi
koduriik, kus tegu on rahvusspordiga. Sealsete spordiklubide ja treenerite kõrget taset
mujalt maailmast ei leia. Ees-
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Spordiklubi Imperial peatreener Reimo Allik lõpetas kevadel Tallinna Ülikooli
Terviseteaduste ja Spordi Instituudis kehakultuuri erialal bakalaureuseõppe.
Fotol teeb ta võistlustel ettevalmistust treenitavale. Foto: Kaarel Krutob

Reimo aitab juba mitu kuud Tanelil, kellega juhtus üle 10 aasta tagasi raske
liiklusavarii, treenida süvalihaseid. Hea näide spordiklubi mitmekülgsusest

Spordiklubi Imperial on Saue
linnas tegutsev võitlusspordiklubi. Eesmärk on spordi
arendamine, tervislike eluviiside propageerimine, treeningute, koolituste ja spordiürituste korraldamine.
Spordiklubi asutati 2014.
aasta alguses kahe Saue
noore, Nils Joonas Põldme ja
Reimo Alliku eestvedamisel.
Kuigi ajalugu on lühike, on
klubi kohalikul tasandil üks
aktiivsemaid ja mitmekülgsemaid.
Klubi on Saue linnas korraldanud neli avalikku koolitusseminari, lektoriteks Ott Kiivikas, Jorgen Matsi, Snezana
Stoljarova ja Karl Pärjamäe.
Lisaks on klubi mitmetel
spordiüritustel sporti propageerinud või neid ise korraldanud - alles hiljuti avaliku
välistreeninguseminari koos
Artur Kuusmetsaga. Klubi

tist käib suur osa taipoksijaid,
kes tahavad alaga tõsisemalt
tegeleda, Tais end arendamas
ja võistlusteks valmistumas.
Reimol on juba augustisse
planeeritud võistlus, seega
toimuks treeninglaagris lisaks
võistlusteks valmistumine.
Lisaks rahalisele panusele
on ka kõik mõtted spordi toetamiseks ja arendamiseks igati
teretulnud!

osaleb aktiivselt ka erinevatel
Saue linna spordivaldkonna
ja MTÜ-de ümarlaudadel.
Möödunud sügisel alustas
Imperial laste treeninguid
koostöös spordiklubi Korrus3
maadlustreeneri Martin Plaseriga. Lastegrupi treeningus
on kombineeritud püstivõitlus
maadlusega, et neid võimalikult mitmekülgselt arendada.
2016. aastast on Imperiali
treenerite tiimis ka Eesti parim
püstivõitleja Edvin-Erik Kibus.
2014. aastal oli klubi asutamine ja spordi arendamine
konkursi „Saue linna aasta
tegu 2014“ nominent. 2015.
aastal pälvisid treenerid Nils
Joonas Põldme ja Reimo Allik
Saue linna Noorsootöö Aasta
Tegija tiitli.
Spordiklubi toetavad Team
Kibus, Korrus3, Võitluspood,
Kema Film, WePrint ja Saue
linn. Aitäh teile

Kampaania
„TOETA SAUE SPORTI“

Saaja nimi: Spordiklubi
Imperial
Saaja konto:
EE812200221058894665
(Swedbank)
Selgitus: Toetus
Oma toetusega aitad arendada Saue linna sporti!

Spordiklubi Imperial aktiivne ja edukas hooaja lõpp
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Spordiklubi Imperial on nüüd
aktiivsel suvepuhkusel. See
hooaeg oli meile väga eriline,
sest hakkasime trenne andma
ka 7-13-aastastele lastele, mis
omakorda andis meile juurde
palju jõudu ja positiivset energiat ning võib-olla just tänu
sellele kujunes hooaja lõpp
eriti toimekaks ja edukaks.
28. mail osalesime Keilas
Team Moisari taipoksi seminaril. Treener oli Soomes elav
taimaalane Deo Phetsangkhat.
Deo on maailmatasemel võistlev sportlane, kes on pidanud
senise karjääri jooksul uskumatud 225 matši, neist tervelt
195 võitnud.
Et Eestis on väga keeruline
päris õiget taipoksi tehnikat õppida, oli seminar väga
arendav. Sellepärast sõidavad
paljud Eesti sportlased tihti
Taimaale treenima. Sellel
suvel plaanib esmakordselt
seda teha ka meie peatreener
Reimo Allik.
11. juunil oli meil mõnusalt

Spordiklubi Imperial võitis Eesti taipoksi klubide jalgpalliturniiri

Artur Kuusmetsa välitreeninguseminari Sarapiku terviserajal. Foto: Kert Paidre

suvine välitreeningseminar
Sauel Sarapiku terviserajal.
Kohale tuli märkimisväärselt
suur arv inimesi - ligikaudu
40 osalejat.
Treeneriks kutsusime Artur
Kuusmetsa, kes tegeleb eri-

nevatest vabaharjutustest
koosneva treeninguga, kus
kasutatakse peamiselt ainult
oma keharaskust. Treeningut
tuntakse ka ingliskeelsete
nimetuste calisthenics või
street workout järgi.

Artur tegi lihtsamatest
baasharjutustest koosneva
treeningu, millega on hea
alustada ja ehitada üles vundament. Lisaks näitas ta veel
erinevaid harjutusi ja esialgselt planeeritud 1,5-tunnine
treening kujunes lõpuks poole
pikemaks. Seminari korraldasime, et arendada Saue sporti
ja inspireerida linnaelanikke
suve hakul huvitava võimalusega väljas treenida.
4. juunil korraldasime
spordiklubis Korrus3 sparringuseminari. Erinevatest Eesti
spordiklubidest tuli kohale 20
osalejat, neist paljud tipptasemel treenerid ja sportlased.
Arenemiseks on vaja treenida
koos erinevate heal tasemel
treeningpartneritega ja omavaheline sparring treeningul
imiteerib võistluslikku olukorda. Seminar oli Tallinnas
seetõttu, et siinse treeningsaali tingimused on hetkel
kahjuks suhteliselt kesised ja
piiravad oluliselt meie potentsiaali. Loodetavasti saame
lähitulevikus Sauel võimalusi
juurde, kui peaks valmima uus

spordihoone.
5. juunil osalesime Paides
Eesti taipoksi klubide jalgpalliturniiril. Saavutasime kaheksa
võistkonna seas 1. koha.
Esmakordsed võistlused
olid osa Paide linna perepäevast, mida korraldas sealne
taipoksi klubi PMT GYM. Järjekordne hea näide, kui aktiivselt arendavad võitlussportlased kohalikku elu.
Tasavägises finaalis olime
vastamisi kohaliku spordiklubi
vastu. Võitja selgus alles lõpus
penaltitega.
Võistkonda kuulusid Nils
Joonas Põldme, Reimo Allik,
Edvin-Erik Kibus, Kert Paidre,
Henrik Kummer, Sander
Siniorg, Kaarel Krutob, Stefan
Kuld, Virgo Vorobjov ja Mart
Jõesaar, kes pälvis turniiri
parima mängija tiitli. Suur tänu
Eliise Juhansoole ja Carina
Vorobjovile, kes meid kohapeal
fännasid, ja firmale 1autorent,
kes toetas transpordiga.
Aitäh kõigile liikmetele ja
toetajatele hooaja eest. Treeningutega alustame taas sügisel.
Soovime kõigile aktiivset suve!
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Päevakeskuses tegutses
kaheksa ringi ja kuus klubi
Saue Sõna
Saue Päevakeskus lõpetas
hooaja 3. juunil ringide peoga
noortekeskuses. Eeskava pani
kokku näiteringi juhendaja
Virko Annus.
Päevakeskuses tegutses sel
hooajal kaheksa ringi ja kuus
klubi, peol astusid üles pea
kõik: Senjoriitad ja Eve Mall
Saar, Vokiratas ja Elena Kalbus, Rukkilill ja Tõnu Kangron,
daamide võimlemine ja Jane
Põldmäe, Hiina võimlemine ja
Liivi Lents, käsitööring Lõngakera ja Viive Ehrberg, näitering
ja Virko Annus. Samuti klubid:
saksa keel ja Gertrud Keerd,
soome keel ja Juha Väliaho,
lauluklubi ja Piret Kuld.
Klubidest ei olnud esindatud
vaid inglise keele ja reisiklubi.
Raamatuklubi oli aga liiga
„noor“, et raamatut esitleda.
Ettevalmistused peoks algasid juba aasta alguses. Ettekannete otsingud ja valikud
kestsid koos proovidega paar
kuud.
Korraldajatele meeldis
aga eriti peoeelne aeg, kui
kõiki valdas elevus ja ärevus.
Samuti rõõmustas osavõtjate
arv ja esinejate leidlikkus.

Näputööd näitab käsitööring

Hiina võimlemine

Jane Põldmäe pani daamid võimlema

Päevakeskus lõpetas hooaja 3. juunil ringide peoga noortekeskuses, Fotod: Tiina Univer, Sirje Piirsoo

Võiks arvata, et päevakeskus jääb nüüd teenitud suvepuhkusele, kuid võta näpust.
Maja on avatud ja mõni ring
pausi ei peagi. Näiteks hiina

võimlemine toimub suvi läbi
igal neljapäeval ja koduhooldusteenuseid pakub päevakeskus loomulikult aastaringselt.
Suvi on aga põhiliselt reisi-

Seltsing Tammetõru kevadpidu
Armand Nagel
Päevakeskuse juures tegutseb
seltsing Tammetõru alates
1991. aastast. Alustasime 25
aastat tagasi oktoobrikuus Maie
Uhtliku juures Evi Nurme muusika saatel.
Tammetõru koosviibimised on
tavaliselt iga kuu viimasel reedel,
väljaarvatud uue aasta eel, kui
on palju pidusid, üritusi. Ja ka
nüüd kevadel, kui ootasime esinejaid Peeter Kaljumäed ja Artur
Raidmetsa Tallinnast, kes ei saanud tööpäeval tulla - kogunesime
peole pühapäeval.
Tavaliselt hoidis lõbusat peotuju ülal Harald Matvei väsimatu
pillimänguga ja ega siis tantsupaaridki puudunud. Kahjuks teevad aastad ka pillimehega oma
töö ja kui ta nüüd tuleb koosolemisele, siis juba ilma pillita.
Seltsingu juhataja Maie Uhtlik
ei unusta kunagi seltsinguliikmete sünnipäevi. Nüüdki alustasime koosviibimist tähtpäeva
tervituslauluga ja Maie ulatas
sünnipäevalapsele Elvele 82.
sünnipäeva puhul lillekimbu.
Maie oli tütre Anu ja abiliste
Anne, Maive ja Ainoga külaliste

Seltsing Tammetõru kevadpidulik kontsert-kaminaõhtu on täies hoos.
Foto: Tiina Univer

saabumiseks kõik valmis seadnud ja pidu võis alata.
Kontsert oli vanemaealistele
eriti sobilik. Esituses oli palju
laule, nagu „Raha paneb rattad
käima“ ja „Postipoiss“. Pool
tundi laulu, pillimängu, anekdoote ja jällegi söömine, mis
järjest magusamaks läks kuni
magustoiduni välja.
Tulles lubasid esinejad Peeter Kaljumäe ja Artur Raidmets,
et on tund aega, kuid nähes, et
meile meeldis väga nende etteaste, sai tunnist kolmetunnine
kontsert-kaminaõhtu.

Etteaste tuli lausa koju
kätte. Südamlik tänu esinejatele, kontsert-kaminaõhtu
korraldajale Maiele, tema abilistele ja tema välejalgsele tütrele Anule, kes siis, kui teised
pidutsesid, valmistas ja kandis
ette sööke-jooke. Aitäh Saue
Linnavalitsusele.
Kõik oli korraldatud suurepäraselt. Kahjuks oli see pärast
sooje suvepäevi esimene külm
ja kõleda tuulega õhtu, mis
tuletas meelde, et ilmajaama
juttu tasub uskuda ja sobilikud
riided selga panna.

mise aeg. Kohe-kohe sõidavad
reisihuvilised Kihnu, siis Norrasse, järgnevad Kaliningrad
ja Viiburi ning suve lõpp leiab

Lodjareis 17.
septembril
Emajõel
Saue Päevakeskus korraldab
17. septembril lodjareisi
Emajõel.
◊ 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.
◊ Koju jõuame umbes kell
21.00.
S elga mugavad riided,
ujujatel kaasa ujumisriided
ja korjajatel jõhvikaämbrid.
Osalustasu on 30 eurot
inimese kohta.
Huvilistel palume kohe
registreeruda, sest reis toimub ainult grupi täitumise
korral. Lodjareisi hind kehtib 45 osalejast koosnevale
grupile.

sauelased lodjaga Emajõelt.
Enamus ringe alustab aga
taas septembris ja ootab uusi
liikmeid.

Juunikuu
sünnipäevalapsed
HARRI RANDLA
SILVA LIIRA
MILVI RAASMANN
ANTS VIKERPUUR
MALLE LENSOMIT
DANIEL MÄRTMAA
KONSTANTINHINDRIK PEEDU
INNA-MAI KRUUP
SILVIA ANNUS
PELAGEJA RIKKO
VAIKE KIPPASTO
HILJA ALLVEE
ELVI TANK
SELMA KOKMANN
GUIDO MILLI
ERGO REINTAM
HELVE-VIVIA
NEUHAUS
KAARIN VASSILKOVA
ELVINA VEERE
TIIU-IMBI VÄRAVAS
VIKTOR KOROTKOV
HEINO VELDI

Palju-palju õnne!

88
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Jutupühad jõuavad augustis Sauele
Saue Sõna
Õigel ajal räägitud, õigel ajal
kuuldud õige lugu võib muuta
kõike. Sõnad, mida räägime,
saavad majaks, milles elame.
Tartumaal elanud kord üks
mees, Miku Juhan, kes olevat
olnud omal ajal sealtkandi
parimaid jutustajaid. Jutuhoogu sattunult võis ta unustada kõige kibedamad tööd.
Juhtunud sedagi, et Miku
perenaine läinud keskhommikul töörahvale süüa viima, aga
peremees seisnud alles nurme
ääres ja „kihutanud juttu“,
külast kutsutud abilised sealsamas mõnuga kuulamas.
Ja kui siis kusagilt kaugemalt tulnud mõni teine hea
jutustaja, olnud Miku talus
„jutupühad“ - jutustatud
poole ööni.
Lugude jutustamise festival
„Jutupühad“ on liikuv püha.
Juhtub siia maile mõni hea
jutuvestja laiast maailmast, on
kohe aeg jutupühadeks.
20.-26. augustil on erinevais paigus üle Eesti jutupühad. Kohtutakse Viljandimaal
Männiku metsatalus ja MTÜ
Jutumaja ruumides. Jutumajas on jutuõhtud ja ettevalmistused festivali maa-

Lugude jutustamisfestival
„Jutupühad“ sündis Rahvakultuuri Keskuse jutukooli eestvedaja Piret Pääri
algatusel viis aastat tagasi.
2016. aasta festivali põhikorraldaja on MTÜ Jutumaja
Viljandimaalt. Koostööpartnerid on Rahvakultuuri
Keskuse Jutukool, MTÜ
Raplamaa Noored, Lihula
Rahvaülikooli MTÜ, UusPõllu talu Harjumaal, Võru
Vallavalitsus, Tartu Pühade
Aleksandrite kogudus, Saue
Linnavalitsus.
Festivali toetavad kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus, kultuurkapital, Ungari instituut ja
kultuurkapitali Viljandimaa
ekspertgrupp, Saue Linnavalitsus.

konnapäevaks: 24. augustil
on kavas töötoad ja loengud
Eesti eri paigus. Rohkem
infot: www.rahvakultuur.ee/
JUTUPUHAD, FB jutukool,
FB jutumaja.
Eestisse tulevad jutuvestjad rahvusvahelisest ühendusest Storytelling and Peace
Council. Selle aasta külalised
on Norrast, Taanist, Rootsist,
Soomest, Suurbritanniast,
Ungarist, Itaaliast, Tšehhist,
Prantsusmaalt, Hollandist,
Indiast ja Iisraelist. Kõik nad
esindavad erinevaid elu vald-

kondi, aga neid ühendab tahe
lugusid jutustada ja usk, et
lugudega saab muuta maailma.

Jutupühad jõuavad tänavu
suvel Sauelegi
24. augustil kell 18 on kõik
oodatud kuulama India jutustajat Gauri Rajed (pildil). Gauri

jutustab lugusid inglise keeles,
ent kohal on tõlk, kes lood
kuulajaile edasi räägib.
Gauri on antropoloog ja jutuvestja, kes tegutseb Suurbritannias ja Indias. Ta töötab
täiskasvanute ja elu hammasrataste vahele jäänud inimestega,
korraldab töötubasid, jutustab
lugusid elust enesest ning räägib ka rahvajutte ja müüte.
Üks Gauri viimaseid projekte oli „Ida pool päikest,
lääne pool kuud”, kus ta jutustas täiskasvanutele maailma
eri paigust pärit lugusid kolmes Indias kõneldavas keeles,
sealhulgas inglise keeles. Veel
on ta viimasel ajal esitanud
Kesk-India mägistelt aladelt
pärit lugusid ning eri rahvaste
jutte, mis käsitlevad paguluse
ja varjupaiga otsimise teemat.
Praegu töötab ta kavaga,
mis toob kokku tema enda
esivanemate ja rahvajutud
ning maast kõnelevad lood,
mis on pärit India Gujarati ja
Maharashtra osariikidest.
Kohtumisel võib ta rääkida
teest jutuvestmise juurde ja
jagada kogemusi oma tööst.
Lugude jutustamine on alati
kohtumine. See, mis sündima
hakkab, oleneb nii kuulajast
kui ka jutuvestjast.

Päevakeskuse soome keele ringi kultuurireis Soome
Juha ja Anu Väliaho
Saue Päevakeskuse soome
keele ring lõpetas kooliaasta
25. mail ühepäevase reisiga
Soome. Sügisest kevadeni
kogunes kaheksa inimest igal
esmaspäeval päevakeskusesse
soome keelt õppima, soome
laule laulma ja teed jooma.
Keeletunde juhendas soomlane Juha Väliaho, kes EELK
Keila Miikaeli koguduse abiõpetajana koos eestlasest abikaasa
diakon Anuga teeb Sauel ka
kirikutööd.
Saue keelerühm sõitis Helsingisse varahommikuse laevaga.
Sadamas oli vastas arhitekt
Kaisa Ikävalko, kes oli kevadel
kolm kuud olnud Sauel soome
keele õpetamisel abiks. Esimene
peatus oli Helsingis Jean Sibeliuse mälestusmärgi juures. Oreliviled ja torud sätendasid uhkelt
päikesepaistes sinitaeva poole.
Edasi sõitsime Järvenpääle,
kus meid ootas Kaisa ja tema
linnaarhitektist abikaasa kodus
kaetud lõunalaud. Imetlesime
kahe arhitekti töid ja makette
hoonetest ja linnaosadest.
Mõtisklesime ka Sauele võimaluse korral kiriku ehitamise üle.
Olime soome keele tunnis

asteid ja astusime ka ise lavale.
Meie rühm esitas kahehäälselt
kaks laulu. Üks oli Soome rahvapoeedi Johan Ludvig Runebergi sõnadele kirjutatud ,,Sua

Päevakeskuse soome keele ring Tuusulas Sibeliuse koduaias

rääkinud palju Sibeliusest, kuulanud muusikat ja laulnud laule.
Nüüd oli meil võimalus külastada
Sibeliuse kodumuuseumi Ainolat,
mis sai nime Soome kuulsaima
muusiku abikaasa Aino auks. Oli
huvitav kuulda Sibeliuse muusikuelust ja argipäevast ning
langetada pea tema haual kesk
õitsvaid õunapuid.
Edasi jätkus reis Tuusula
järve rannateel, mille ääres on
mitmete Soome kuulsate kunstnike saja aasta vanused majad,
mis on säilitatud muuseumitena
ning kus on üles seatud pererahva loometöö ja eluga seotud
näitused. Käisime poeet Juhana
Heikki Erkko majamuuseumis,
külastasime Soome rahvakirjanik Aleksis Kivi viimast eluaset

ja tema hauda Tuusula vana
puukiriku kõrval kirikuaias.
Meenus vana värsirida: ,,Ja kui
on surnud sulemees, siis hõiskab rahva suu ja mälestuseks
hauale veel istutataks puu”.
Tõesti oli kaunis loodus
sillerdava järveveega ja palju
uhkeid häärbereid.
Kuulsime ja nägime sellel
reisil palju huvitavat soomlaste
kohta - see oli meie selle kevade
viimane soome keele õppetund.
Sügisel tahame soome keele
tundidega jätkata. Kõik soovisid
võimaluse korral tulla ise ja tuua
ka mõne sõbra kaasa.
Päevakeskuse rühmade
kevadpeol 3. juunil noortekeskuses olime kõik veel koos.
Vaatasime teiste rühmade ette-

lähde kaunis katselen”. Rühma
liikmed saatsid laule kitarri ja
blokkflöödiga ning vahva suupillilooga. Kiitos ja tervetuloa
syksyllä.
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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.

Muru niitmine, võsalõikus, hekkide hooldus, tänavakivi puhastus, viljapuude hooldus, puude
langetamine, lehtede koristus.
58866044, www.niidumeister.ee.

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

Väikeveod kalluriga kuni 8t.
Kohaletoomisega: muld, liiv,
täitepinnas, freesasfalt,
graniitkillustik, betoonisegu,
killustik, kivisüsi. Tel 5015992.

Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.

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.

SOODUSPAKKUMINE: juunis Eesti lipp ainult 18 € ja
35x300 mastivimpel 23 €.
Telli www.lipuvabrik.ee.

Liiv, killustik, sõelutud põlluja metsamuld, kompostturbamuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Tel 5079362.

Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936.

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

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.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid-pliidid-pesumasinad-radiaatorid jm). Tel
55541036.

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. Tele-

fon 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.
Müüa saetud lõhutud küttepuud. Hall lepp olenevalt
pikkusest 32-35€/ruum. Pakkumises ka must lepp ja kask.
Transport hinnas. Lisainfo telefonil: 56482704 (Kullamaa).

Kinnisvara

Soovin osta 1-3-toalise korteri
ja garaaži Saue linnas. Võib olla
kehvas seisukorras. Telefon:
56675000, e-post: lavepakk@
gmail.com.
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.

Mälestame kauaaegset
sõpra
ALFRED TAMMERT
Avaldame kaastunnet
perekonnale
Taimi ja Uno

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel
SOOVIME
PIKAAJALISELT
RENTIDA
GARAAŽI SAUE LINNAS
Kontakt: Sven Allas
Tel: 502 6583
E-mail: sven@jib.ee

Otsime ettevõttesse
asenduskoristajat
perioodiks 14. juuli10. august 2016
(kontoriruumid ja
üldkasutatavad
ruumid, orienteeruv
koristusaeg 4 t)
Huvi korral helistada
tel 5084988, Elvi.

Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid
rulaatorid, mähkmed, potitoolid jpm.

Asukoht:
Ehitajate tee 109b, Tallinn
Telefon: 56 971 088

www.invaabivahendid.ee

Teated ja reklaam
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