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OTT - värske ja puhtalt toodetud
toidukraam väiketootjailt
Evelin Povel-Puusepp

OTT eestvedaja on särasilmne
Ene Mägi, kes müügipäevade
ja tootjate tööd koordineerib.
Temaga tasub kindlasti ühendust võtta, kui olete tootjana
huvitatud võrgustikuga liitumisest või tarbijana tootja kontaktide saamiseks.

Mesi, juuretiseleib, hooajalised
aed- ja juurviljad, maheteravilja
tangud ja jahu, külmpressõlid,
suitsuliha, hoidised, vabapidamisel kanade munad, äsjapüütud kala, käsitööjuust. See on
vaid vähene loetelu pakutavast,
mis Keila OTT esimesel Saue
müügipäeval, 5. oktoobril Pärnasalu 19 ehk Buxhöwden
Pagari, Õllenaudi pruulikoja ja
Loft Lounge parklas esimese
hooga silma jäi.
Kohal olid Vanaõue talu,
kalur Priit Kangro, Joosu ja
Liisu Leivatuba, Soopealse
talu, Tõrvaaugu Mahetalu, Priileib, Raismikuoja OÜ, Rebaseonu talu, Merenuka Mesi,
Tulitaku Taat ja Argo Argo
OÜ. Uudistajaid ja ostjaid oli
hulgaliselt, hinnanguliselt käis
müügiplatsilt läbi 200 inimese
ringis. Vaatamata sellele, et
kaubakohtumise lühikese ettevalmistusperioodi tõttu jõudis
info sauelasteni vaid interneti
vahendusel.

Värske kaup
vahendustasuta
Eesti mehenime OTT taga
peitub lühend sõnadest otse
tootjalt tarbijale elik tasapisi üle-eestiliseks muutuv
toiduvõrgustik, kus puudub
vahendaja. Kohalik värske
lähipiirkonnas kasvatatud või
valmistatud toit jõuab tarbijani
talunike-väiketootjate kaudu ja
ilma vahendustasuta. Oluline
koht on vastastikusel usaldusel, mis tekib kvaliteetse
maitsva toidu läbi. Tootja on

OTT müügipäevad Sauel

Keila OTT avardas müügipiirkonda Sauele. Toiduvõrgustiku kaubapäevad toimuvad vähemasti kuni aastavahetuseni üle nädala kolmapäeval kell 17.30-18.30 Pärnasalu 19 parklas. Foto: Evelin Povel-Puusepp

võitnud usalduse, kui tarbija
järgmiselgi kaubakohtumisel
tema toodangut ostma tuleb.
Olles aga toodet proovinud ja
selle puhtusest aimu saanud,
võib tarbija edaspidigi kindel
olla, et liigseid pestitsiide, säilitusaineid või kasvuhormoone
pakutavas pole.
Taluturust eristab OTT kohtumisi kauba ettetellimise võimalus ja lühike müügiaeg (reeglina

tund) ühel kokkulepitud päeval
nädalas. See hoiab kokku nii
tootjate kui tarbijate aega.

Keila OTT avardas müügipiirkonda Sauele
Keilas alustas toiduvõrgustik tegevust tänavu kevadel,
esimene müügipäev oli juuni
alguses ja leiab aset sestpeale
igal neljapäeval.
On tänuväärne, et nüüdseks

on talunikud oma toodanguga
jõudnud Saue linna. Keila ja
Saue asuvad sedavõrd lähestikku, et siinse piirkonna tootjad on samad. Puudub otstarbekus sarnase vabaühenduse
loomiseks ainuüksi selleks, et
tarbijad on naaberlinna elanikud. Kaubakohtumistel müüvad oma tooteid ainult Keila
OTT-iga koostöölepingu sõlminud talunikud ja tootjad. Keila

Et Keila OT T müügipäev
Sauel igati korda läks, tootjad olid rahul ja kohaletulnud
inimesed avaldasid soovi
edaspidigi kvaliteetset värsket
toidukraami kodulinnast lahkumata osta, ei jää esimene
kord viimaseks. Toiduvõrgustiku kaubapäevad toimuvad
vähemasti kuni aastavahetuseni üle nädala kolmapäeval
kell 17.30-18.30 Pärnasalu
19 parklas: 19. oktoobril, 2.
novembril, 16. novembril, 30.
novembril, 14. detsembril ja
28. detsembril. Kui soovite
osta kindlat toodet kindlal
ajal, võtke ühendust otse tootjaga ja tellige kaup ette.
See, kas ja kui sageli Keila
OTT väiketootjad Sauele edaspidigi tulevad, sõltub suuresti
tarbijate huvist ja teadlikkusest. Puhtalt toodetud maitsev
toidukraam meie laual väärib
ettevõtmise alalhoidmist.

Saue Sõna nr 19 (472)
21. oktoober
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number: 4. november
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LC Saue korrastas jaanituleplatsi
mänguväljaku
Mati Riimaa
LC Saue pressiesindaja
Oktoober algas LC Saue klubis
aktiivselt. 6. oktoobri traditsioonilisel klubikoosolekul oli
põhiteema novembris toimuva
klubi sünnipäeva Char ter
Night´i ettevalmistamise kulg.
Järgnes meie igasügisene boolinguturniir Rocca al Mares.
Kuul oli ümmargune nagu alati
ja tulemusi seinast seina.
K a h e t u nni s e m ä n g u aj a
jooksul said kõik osalejad
mängida kolm mängu. Kui
punktid kokku liidetud, selgus
võitja. Kolme mängu kokkuvõttes osutus 459 punktiga
parimaks klubi selle hooaja
president Harry Pajundi.
Lions-liikumine üle Eesti
võttis heateopäeval 8. oktoobril
fookusesse lasteasutused: lasteaiad, asenduskodud, koolid,
staadionid, mänguväljakud ja
muu. Iga klubi leidis kodukohas vähemalt ühe objekti, kuhu
panustada füüsilist, tehnilist ja
materiaalset potentsiaali.
Heateopäev toimus ka Sauel.
Klubi presidendi eestvedamisel
valisime välja laste lagunenud

Valmib istepink

Töö on tehtud

Laste ronimiskoha asemel, millest olid jäänud alles vaid betoonist alused
puidust piiretega, on nüüd liivakast. Fotod: Urmas Paisnik

mänguväljaku jaanituleplatsil
tammiku serval. Seal oli varem
asunud laste ronimiskoht, millest
olid jäänud alles vaid betoonist
alused puidust piiretega.
Esmalt eemaldasime vanad
puidust piirded, misjärel ehitasime sellele kohale liivakasti. Saue Linnavarahaldus
oli kohale toonud värske liiva,
mis leidis koha uues kastis.
Kõr valasuvale muruplatsile
paigaldasime mänguväljakule
tulnud vanemate tarvis oma-

valmistatud istepingi ja kahene
kiigepuu sai lisaks olemasolevale uue kiige.
Nüüd on Sauel veel üks võimalus jalutajatel jalga puhata ja
lastel mängida. Kutsumegi lastega vanemaid aktiivselt kasutama korrastatud mänguväljakut
jaanituleplatsil.
Siinjuures täname linnavarahalduse töötajaid Kalev Israeli,
Henn Vaherit ja Muhamad Normatovit, kelle abil kõik vajalikud
materjalid kohale saabusid.

Kust ma ühiskaarti osta
saan?

internetis abiks olla ka lähedased, kes virtuaalmaailmas end
kodusemalt tunnevad.
Isikustatud ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava
dokumendiga.

Saue linna juunior-, seenior- ja
sooduskaartide kehtivus lõpeb 31. oktoobril
Saue Sõna
Et AS Hansabuss võttis TallinnSaue bussiliinil 191 maksevahendina kasutusse ühiskaardi,
kehtivad Saue linna juunior-, seenior- ja sooduskaardid bussiliinil
191 kuni 1. novembrini 2016.
Kõik Saue linnas täna olemasolevad sõidusoodustused
jäävad kehtima ka pärast 1.
novembrit 2016. Selleks, et
soodustusi saada, tuleb neil,
kel veel pole, endale soetada
ühiskaart ja see isikustada.
Samas on paljudel pensionäridel, kes kasutavad Tallinna
ühistransporti, ühiskaart olemas ja isikustatud.

www.pilet.ee keskkond
Õpilased ja üliõpilased saavad
sõiduõiguse ja soodustuse
tõendamiseks kasutada ka puutevaba kiibiga varustatud õpilaspileteid ja üliõpilaspileteid
ning ISIC kaarte, mis on selliselt välja antud, et need ühistranspordis töötaks. Millised
õpilaspiletid, üliõpilaspiletid ja
ISIC kaardid on selliselt välja
antud, saab kontrollida aadressilt https://www.pilet.ee/viipe/

uhiskaart/persod/myisiccard.
Samuti saab www.pilet.ee
keskkonnas kontrollida, kas
üliõpilaspilet või ISIC kaart on
piletisüsteemis registreeritud
või ühiskaart isikustatud. Valite
ÜHISKAART > MINU KAARID
> endaga seotud info nägemiseks tuvastage oma isik. Sisenemiseks tuleb valida sobiv
tuvastusviis https://www.pilet.
ee/cgi-bin/splususer/splususer.
cgi?op=login. Õpilaspiletid,
mida saab sõiduõiguse ja soodustuse tõendamiseks kasutada, on eelnevalt registreeritud.
Kui pilet on registreeritud ja
kaart isikustatud, saate kontrollida tasuta sõidu õigust ÜHISKAART > KEHTIVAD PILETID/
RAHA. Teile kuvatakse, et hetkel saab sõita tasuta Tallinnas
ja Sillamäel. Saue lisandub
nimekirja 1. novembrist.

Mida peab teadma liinist 191
tavasõitja, kellele Saue linna
sõidusoodustused ei laiene?
Ühiskaardiga saab osta kõiki
Saue bussiliini elektroonilisi
üksikpileteid ja kuukaarte.
Saue bussi pileteid ja kuukaarte on võimalik osta vaid
bussi nr 191 bussijuhtide
käest.
Et Saue ja Tallinna vaheline
kommertsliin 191 ei ole Harjumaa avalike liinide osa,
ei saa Saue bussis teiste
kuukaartidega sõita ja Tallinna linnatranspordi bussist
ostetud kahe tunni pilet siin
ei kehti.
Selleks, et bussist üksikpiletit või kuukaarti osta,
peab ühiskaardile olema
raha laetud. Raha saab
kaardile kanda bussijuhi
juures 5-eurose sammuga.
Kasutada võib ka kaardil
juba olemasolevat raha, mis
laetud kaardile teistes bussides, internetist www.pilet.
ee, mobiiltelefoni teel või
müügipunktidest.

Ühiskaart tuleb osta üks kord,
see maksab kaks eurot. Sauel
on ühiskaarti võimalik osta postkontorist ja Maxima kauplusest.
Tallinnas ja Harjumaal müüvad ühiskaarte postkontorid,
Maxima, Rimi ja Selveri kaupluste infoletid ning R-kioskid.

Kaardi isikustamine
Isikustatud ühiskaart võimaldab sõidusoodustuse saamist
ja on seotud Eesti rahvastikuregistris oleva isiku isikukoodiga.
Selleks, et Saue linna elanikele kehtestatud sõidusoodustusi saada, tuleb ühiskaart
isikustada. Samuti tuleb üliõpilaspiletid ning ISIC kaardid
piletisüsteemis registreerida.
Õpilaspiletid on eelnevalt
registreeritud.
Ühiskaarti saab ühe euro
eest isikustada seda müüvates
müügipunktides.
Tasuta saab ühiskaarti isikustada internetis (www.pilet.
ee) või Saue Päevakeskuses
ja Saue Linnavalitsuses. Eakatele saavad kaardi isikustamisel

Uuele elanikule
Kui te määrate rahvastikuregistris enda elukohaks Saue
linna ja teil on õigus Saue linna
elanikele kehtestatud sõidusoodustustele, tuleb olemasolev
ühiskaart soodustuse saamiseks uuesti isikustada.

Lisainfo www.pilet.ee kohta
Piletite info- ja ostuliin:
11800*
Rikete ja probleemide korral
helista 611 8000.
Küsimuste korral kirjuta
meile aadressil info@pilet.
ee.
* Märkused:
Piletite info- ja ostuliin nr
11800 on tasuline (hind
0,51 eurot / min + operaatori teenustasu 0,23 eurot /
min).
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Aitäh, perekond Tümanok!

Saue Sõna
Perekond Tümanok kinkis
tänavu sügisel Heiki ja Liia

Lumilaidile asendamatud
abivahendid - kaks skuutrit,
mis võimaldavad liikumisraskustega inimesel ka pikemaid

vahemaid välitingimuste s
läbida.
Heiki ja Liia Lumilaid on
annetus e ee s t südame s t

tänulikud. Seda enam, et
ootamatu kingitus sat tus
ajale, mil Heiki enda analoogne sõiduvahend üle s

ütlema hakkas.
Ei ole hea ilmast kadunud suur aitäh!
Fotod: erakogu

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 12.
oktoobri istungi päevakorras oli 16 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
2016. aasta 11. veebruari
korraldust nr 52.
◊ Kehtestas Saue MTÜ-de
ümarlaua osavõtutasuks viis
eurot. Ümarlaud toimub 17.

novembril.
◊ Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu.
◊ Muutis Saue lasteaia Midrimaa koosseisu.
◊ Nõustus seltsingu Keila toiduvõrgustik OTT kaubakohtumiste läbiviimisega 19.
oktoobril, 2. novembril, 16.
novembril, 30. novembril,
14. detsembril ja 28. detsembril Pärnasalu 19 majaesises parklas.

Ütle, mis on
„Aasta tegu 2016“!
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus korraldab
igal aastal konkursi „Aasta
tegu“, et väärtustada linnale
ja linlastele olulise tähtsusega
ettevõtmist või sündmust, mis
on aasta jooksul linna arengut ja
tuntust positiivselt mõjutanud.
Tiitel on tunnustus ettevõtmise
eestvedajale ja ergutab linnale
kasulikele või lihtsalt vahvatele
tegudele teisigi tegijaid.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased
ning Saue linna ettevõttedasutused ja MTÜ-d. Kirjalikus
ettepanekus põhjendage, mille
poolest see tegu, ettevõtmine
või sündmus on olnud eriline,
ja märkige ära sündmusega

seotud isikud või ettevõtted,
kes tunnustamist väärivad.
Konkursil „Aasta tegu 2016“
osalevad ettevõtmised, mis on
ellu viidud 2016. aastal. Ettepanekud palume esitada hiljemalt 30. oktoobriks 2016 Saue
Linnavalitsuse infolauda (Tule 7,
Saue 76505) või e-posti aadressile saue@saue.ee.
Seejärel saab iga sauelane
hääletada kas 4. novembri
Saue Sõnas ilmuvat ankeeti
täites või elektroonselt, milline
ettevõtmine väärib tema arvates 2016. aasta teo tiitlit.
Võitjat tunnustavad volikogu
esimees Valdis Toomast ja linnapea Harry Pajundi aastalõpu
vastuvõtul 9. detsembril Saue
Kontserdisaalis.

◊ Nõustus Saue Jalgpalliklubi
korraldatava Saue discgolfi
raja avamise läbiviimisega
29. oktoobril kell 12-15
Saue jaanituleplatsil.
◊ Nõustus Saue Huvikeskuse
korraldatava orienteerumisvõistluse läbiviimisega 12.
novembril kell 11-14 Saue
linna staadionil ja selle lähiümbruses.
◊ Väljastas kasutusloa Pärnasalu
põik tänava kanalisatsioonito-

rustikule ja kahe korteriga elamule Kadakamarja 9.
◊ Väljastas ehitusloa Olerexi
bensiinijaama lammutamiseks Tule tn 51.
◊ Suunas volikokku Saue linna
2016. aasta II lisaeelarve
eelnõu.
◊ Määras katastriüksuste liitmise
teel moodustuvale katastriüksusele aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe: Vana-Keila
mnt 57, elamumaa.

Kaitseliidu õppus
Olari Rätsep
Saue kompanii pealik
22. oktoobril toimub endises politseimajas Tule põik
2 ning selle ümbruses Kaitseliidu patrull ja linnalahingu
õpe.
Õppusest võtavad osa
Kaitseliidu Harju maleva
Keila malevkonna liikmed ja
instruktorid. Õppusel kasutatakse airsoft-relvi, mis ei tee
pauku, kuid ka pürotehnikat ja
tossukatet.
Lisaks võib päeva jooksul olla lahingvarustuses
üksuste liikumisi patrull
korras Aia tänav 1 ja õppuse
ala vahel.
Jooksvatele küsimustele
vastab Saue kompanii pealik
lipnik Olari Rätsep, telefon
5665 1683.
Foto on illustratiivne.

◊ Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat toetust
kogusummas 875 eurot 16
abivajajale ja perioodilist
sotsiaaltoetust neljale.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
13. oktoobri erakorralisel istungil kinnitas linnavalitsus lihthanke „Saue lasteaia Midrimaa
B-korpuse uue sõimerühma
ehitustööd“ hankedokumendid.

Ettevõtlus
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Paulig Grupp - 140 aastat parimaid maitseid
Aire Raud
Paulig Grupp

Täna on tavaline, et pere toidulaual on tihti põnevad road kõikjalt maailmast

Sel aastal möödus 140 aastat
sellest, kui noor Gustav Paulig
avas Helsingis oma hulgimüügiäri

Sel aastal möödus 140 aastat
sellest, kui noor Gustav Paulig
avas Helsingis oma hulgimüügiäri. Ettevõte tegeles kau-

Paulig Grupi logo koosneb viiest
värvilisest ringist, mis väljendavad pildikeeles meie olemise
mõtet - Exploring Great Taste
ehk parimaid maitseid otsimas

getest maadest pärit kohvi,
vürtside, jahu, soola ja brändi
maaletoomise ja müügiga.
Täna jätkame Gustav Pauligi
hea maitse otsinguid rahvusvahelise kontsernina, kus
on kokku 2000 töötajat 13
riigis. Pereettevõtte tegevus
on aastate jooksul laienenud,
aga me oleme jäänud truuks
oma juurtele ja klassikalistele
toodetele, milleks on kohv ja

maitseained.
Meie soov ja eesmärk on
pakkuda tarbijatele parimaid
maitseid naudinguhetkedeks.
Oleme rõõmsad, et meie tugevad kaubamärgid Paulig ja
Santa Maria on eestimaalaste
poolehoiu võitnud.

maitset, mida paljud on tundnud, kuid sõnadesse panna
ei oska. Seda maitset esineb
muuhulgas Parmesani juustus,
tomatites ja seentes. Oma igapäevases töös ühendame need
viis põhimaitset ja loome uusi
põnevaid maitsekooslusi.

Eri värvi ringid tähistavad viit põhimaitset: magus, hapu, soolane, mõru
ja salapärane viies maitse umami

Kuidas maitset pildikeeles
väljendada?
Meie tegevuse aluseks on parimad maitsed. Samuti soovime,
et kõigest, mida teeme, jääks
alati hea järelmaitse.
Paulig Grupi logo koosneb
viiest värvilisest ringist, mis
väljendavad pildikeeles meie
olemise mõtet - Exploring Great
Taste ehk parimaid maitseid
otsimas. Eri värvi ringid tähistavad viit põhimaitset: magus,
hapu, soolane, mõru ja salapärane viies maitse umami.
Umamit on kirjeldatud kui

Paulig Grupp Eestis
Paulig Grupp tegutseb Eestis alates 1993. aastast, kui
Sauel avati kohvi- ja maitseainetehas. Täna on meil Eestis
kokku 170 töötajat: 120 maailmaköögi ja maiteseainete
divisjonis ning 50 kohvidivisjonis. Lisaks Sauel asuvale maitseainetehasele ja kontorile on
meil juba kaks aastat kontor
ka Tallinnas Mustamäel, kus
töötavad Santa Maria ja Paulig Coffee Estonia müügi- ja
turundusmeeskonnad.
Saue tehases toodame

Paulig Grupp tutvustab tarbijatele kohvimaailma uuemaid trende, kohvivalikust leiab oma lemmiku iga kohvisõber nii kodus, tööl kui puhkehetkel. Fotod: Paulig Grupp

3500 tonni maitseainesegusid
ja maailmaköögi tooteid aastas. Meie tooted valmistatakse
kvaliteetsetest toorainetest,
mis saabuvad Sauele kõikidest
maailmajagudest. Toorainete
kvaliteeti kontrollib vastuvõtul
labor, need ladustatakse kasutamiseks meie Saue laos.
Valmis maitseainesegud
pakendatakse erinevatesse
tarbijapakenditesse kaasaegsetel pakendamisliinidel. Osa
tooteid pakendame ka täna
käsitsi, et säilitada maitseaine
välimus ja kvaliteet.
Me arendame pidevalt tootmisprotsesse ja meie fookuses
on toiduohutus, töökeskkond
ja efektiivsus. Saue tehas on
sertifitseeritud vastavalt BRC
kvaliteedi ja toiduohutuse
standardile ja ISO 14001
keskkonnajuhtimise süsteemi
standardile.
Sauel toodetud maitseaineid võib kohata pea kõigis
Euroopa riikides.
Paulig Grupp on osalenud
ka Saue linna tegemistes ja
oleme üks suuremaid kohalikke
tööandjaid.

Üks Pauligi eesmärkidest
1990-ndatel meie turule tulles oli kohvijoomise harjumuse
taastamine ja kohvikultuuri
edendamine. Võrreldes 23
aasta taguse ajaga, on eestimaalaste tarbimisharjumused
oluliselt muutunud. Täna tutvustame tarbijatele kohvimaailma uuemaid trende ja meie
kohvivalikust leiab oma lemmiku iga kohvisõber nii kodus,
tööl kui puhkehetkel.
Paarkümmend aastat tagasi
olid peamised igapäevaselt
kasutatavad maitseained sool,
pipar ja loorberileht. Santa
Marial oli ja on ka täna oluline
roll uue põlvkonna koolitamisel
ja maitseainete tarbimisharjumuste muutmisel. Täna on tavaline, et pere toidulaual on tihti
põnevad road kõikjalt maailmast
– Santa Maria maailmaköögi
kontseptsioonid jõuavad järjest
enamate inimeste toidulauale.

Start järgmisele 140 aastale

Meie usume, et igal inimesel
peaks olema võimalus nautida
head kohvi ja põnevaid toite.

Pereettevõtte 140. tegevusaastat tähistades austame oma
ettevõtte ajalugu ja vaatame
samal ajal uudishimulikult
tulevikku. Pauligi perekond on
otsustanud jätkata ettevõtte
teekonda veel vähemalt järgmised 140 aastat.
Aitäh, et olete olnud meiega!
Soovime teile värvilist sügist ja
palju põnevaid maitseelamusi!

dile ning abidirigentidele Ulvi
Kanterile, Oliver Povel-Puuse-

pale ja kontsertmeister Priidik
Purgale.

Meie kireks on kohv, hea
toit ja vastupandamatud
maitsed

Koor kolmas, dirigent parim
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Saue Poistekoor saavutas III
rahvusvahelisel popp-jazz kooride konkurssfestivalil „Lauluragin“ Valgas kolmanda koha,
dirigent Elviira Alamaa pälvis
parima dirigendi eripreemia.
Konkurss toimus 15.-16.
oktoobril Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses, selle kunstiline juht oli Toomas Voll.
Eelnenud eelvoorust jõudis
konkursi finaali seitse koori,
nende seas ainsa poistekoorina

Saue Poistekoor. Konkurssi hindas 3-liikmeline rahvusvaheline
žürii koosseisus Juki Välipakka
Soomest, Janis Ozols Lätist ja
Sirje Medell Eestist. Kõiki koore
saatis Anti Kammiste bänd.
Meie poistekoor oli konkursil edukas ja saavutas tihedas
konkurentsis kolmanda koha.
Esimeseks tuli kammerkoor
Helü ja teiseks üle-eestiline
neidude koor Leelo.
Parima dirigendi eripreemia

kuulus meie Elviira Alamaale.
Palju õnne koorile ja dirigen-
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Kas sina oled silmapaistev?
Maanteeamet

Millal ja kuidas kanda?

Alanud on kuud, mil pimedal
ajal liikuvad jalakäijad ja ratturid kõige enam õnnetustesse
sattuvad.
Oled märganud, et autosõitjale jääb jalakäija või rattur
sageli märkamatuks? Näha võib
vaid helkurit. Just helkur on see,
mis kaitseb. See ei ole iluasi,
veel vähem mänguasi - helkur
on odavaim elukindlustus.
Ja liiklusseadus kohustab
kõiki - jalakäijaid, tervisesportlasi, rattureid või rulluisutajaid - end pimedal ajal helkuri
või valgusallikaga nähtavaks
tegema.

Et helkur säraks, peab sellele
paistma valgus, kuna helkur
peegeldab valgust tagasi. See
efekt on parim pimedal ajal.
Samas on ka sügisesed ja talvised päevad hämarad. Seega
on helkuri kandmine päevaselgi
ajal hea mõte.
Jalakäijahelkur on soovitatav riputada 50-80 cm kõrgusele maapinnast ja mõlemale
küljele. Et ohud varitsevad
maa- ja linnakeskkonnas, ülekäigurajal, kõnniteel või bussitaskus ning maantee ääres
kõndides või teed ületades,
on soovituslik kanda korraga
mitut eri funktsiooniga val-

gust peegeldavat toodet.

Ennast nähtavaks teha on
lihtne ja võimalusi selleks
on palju
Eri suuruse ja kujuga jalakäijahelkuri ning ohutusvesti kõrval on viimastel aastatel enda
nähtavaks tegemise vahendite

hulka lisandunud innovaatilisi
lahendusi, mis pakuvad iseseisvalt või koos klassikalise
helkuriga pimedal ajal liikudes
tõhusat kaitset.
Helkiv aerosool, laetav
helkur, rattasusside katted,
helendav seljakotikate, helkurlõngast ja -niidist tooted,

helkurkleebised, helendav
teip, helkurribadega kindad,
helkurpulgad jalgratta kodaratele, ratta märgutuled, kodaraja rattahelkurid, LED jalanõud,
rullhelkur, pehme helkur,
helkurpross ja helkurtraksid
- valik on sinu. Vaata vaid
www.silmapaistev.ee.

Vägivalla ahelatest vabaks
Kaire Talviste
Vägivald sünnitab vägivalda ja
kasvatab uusi vägivallatsejaid.
Mullu registreeriti üle 15 000
lähisuhtevägivalla teate, mida
on kolmandiku võrra rohkem
kui aasta eest.
Ester (42) tunneb end juba
mõnda aega väsinuna. Muremõtted ei lase öösel uinuda,
päeval on ta aga unine. Ükski
töö ei hakka kätte, kõik näikse
olevat mõttetu. Ta kipub kergesti ärrituma ja valab oma
pahameele laste peale välja.
Pärast tunneb end süüdi,
ometi kordub kõik peagi
uuesti. Ester ei suuda meenutada päeva, mil ta tundis
end rõõmsana, ta on hakanud
uskuma, et elu ongi selline
hall ja raske. Kui Ester otsaga
perearsti juurde jõuab, diagnoosib too naisel depressiooni.
Ja midagi on Estril veel,
mida perearst ei näe ja mida
kergekäeliselt ei paljastata.
Tema depressiooni alged on
kodus, kus pereelu käib vägivaldse pereisa diktaadi all.
Ester arvab, et tegelikult pole
see nii hull, sest mees ju ei
peksa teda! No jah, lõhub aeg-

ajalt tema asju ja vihastades
karjub nii, et lapsed värisevad.
Mõnikord napsise peaga viskab
naise välja, aga Ester veenab
end, et paljudel on tegelikult
hullem.
Aga mis neist teistest, kui
endal tuleb maksta nii ränka
hinda! Ester on kaotanud
elutahte ja rõõmu, lisaks on
kannatada saanud tema suhe
lastega. Lapsed tahaks ema
aidata, aga ei oska. Tütar usub,
et kui ta väga hästi õpib, siis
on emal lihtsam. Temast saab
perfektsionist, kes end tulevikus tööl läbi põletab. Ta leiab
endale kaaslase, kes teda ei
austa ja kodune stsenaarium
kordub temagi elus.
Poeg mõtleb, et tahaks isa
maha lüüa, siis on jälle vihane
ema peale, et too enda eest
ei seisa. Ta mõtted uitavad
koduste probleemide ümber, ta
ei suuda koolis keskenduda ja
muutub kergesti agressiivseks.
9. klassi ta ei lõpeta. Temast
saab ehitusel abitööline, suhted
ei püsi, sest ta kohtleb tüdruksõpru halvasti.
Vägivald ei kao iseenesest
kuhugi, see hoopis süveneb.
Ühel päeval läheb elukaas-

lane Estrile purjuspäi kallale.
Hirmunud lapsed kutsuvad
politsei. Purjus issi viiakse ära,
hetkeks hingavad kõik kergendatult, aga järgmisel päeval on
ta tagasi.
Estri juhtum pole kaugeltki
erand ja ehk tuli sullegi midagi
tuttavat ette? Paljud naised ei
tunne vägivalda ära või pisendavad selle mõju. Ja kui tunnevad ära, ei julge või ei oska
midagi teha. Politsei ei saa
kedagi vägivaldsest suhtest
päästa, küll aga saad sa ise
enda ja oma laste heaks palju
ära teha. See on teekond, kuhu
sind kutsume, et muuta enda ja
laste elu taas elamisväärseks.
Kolmel pühapäeval räägime
turvalises õhkkonnas vägivallast ja selle mõjudest. Tuleval
aastal alustame psühhoteraapiagrupiga, kuhu on oodatud
kõik, kes on kogenud lähisuhte
vägivalda - olgu lapsepõlves või
täiskasvanuna, eelmises suhtes või kestvas suhtes. Grupis
saab gestaltteraapia meetodil
läbi töötada mineviku häirivaid
mälestusi, taasleida ennast,
kasvatada enesetoetust, leida
üles oma piirid ja tuua oma ellu
tagasi rõõm.

Lähisuhtevägivald ja selle mõjud
seja ema ja laste omavahelisi suhteid;
◊ milleks olla valmis, kui
soovid vägivaldsest suhtest
lahkuda;
◊ kuidas kaitsta ennast ja
oma lapsi?

Lähisuhtevägivald puudutab
Eestis paljusid peresid, ent
sellest pole kombeks rääkida.
Seepärast on vägivaldsusega
seotud palju müüte, vägivalla
märke ei tunta ära ega osata
näha selle sügavaid ja pikaajalisi mõjusid tervele perele.

Teabepäeval räägime:
◊ vägivalla erinevatest vormidest;
◊ vägivalla mõjust psüühikale ja sõprussuhetele;
◊ kuidas mõjutab vägivallat-

Teabepäevad: 20. november,
18. detsember ja 15. jaanuar
kell 10-12.30 Tallinnas Tatari
44/2. Osalustasu 10 eurot.
Teabepäevi korraldavad
Tallinna Naiste Tugikeskuse
psühhoterapeut Mirjam Püvi
(pildil) ja gestaltteraapia praktiseerija, raamatu „Arukalt
lahku“ autor Kaire Talviste.
Tegu on sissejuhatusega
2017. aastal algavale „Lähisuhtevägivallast tervenemise
grupile“.
Psühhoteraapiagrupp: 24.26. veebruar, 24.-26. märts,
21.-23. aprill.
Lisainfo ja registreerumine:
www.siinjapraegu.ee ja
kaire@siinjapraegu.ee.
Rohkem teavet:
www.siinjapraegu.ee.

MTÜ-de ümarlaud
Saue Huvikeskus
Saue linna MTÜ-de ja seltsingute ümarlaud toimub 17.
novembril Küla Villas Saku
vallas.
Väljasõit Sauelt Tule 7
linnavalitsuse parklast on
kell 17.30. ja tagasi Sauele
jõuame orienteeruvalt kella
22-ks.

Kavas
◊ Saue Linnavalitsuse plaanidest ja 2017. aasta eelarvest
◊ 2017. aasta sündmuste
kalender
◊ Arutelu vabal teemal
◊ Õhtusöök kell 18.00.
Osavõtutasu on 5 eurot. Osavõtusoovist palun teatada

hiljemalt 27. oktoobriks Saue
Huvikeskusesse e-posti aadressil huvikeskus@saue.ee.
Ootame igast ühingust ühte
osavõtjat. Osalustasu tuleb
maksta Saue Huvikeskusesse
14. novembriks. Raha saab
tasuda ka ülekandega Saue
Linnavalitsuse esitatud arve
alusel.

Saue Muusikakooli eelkool
Saue Muusikakooli eelkool alustab 3. oktoobril. Tunnid toimuvad
esmaspäeviti ja reedeti algusega
16.15 Saue lasteaias. Eelõppe

avalduse vormi leiate Saue
Muusikakooli kodulehelt www.
sauemu.edu.ee. Ilusat õppeaastat
soovib õpetaja Piret Kuld.

Persoon
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Aasta teenekas õpetaja
Karmi Rumm
Saue Sõna

õpetajatele Tiiu Arole ja Astrid
Suursalule, kelle tunde ma alati
ootasin.

T

änavu valis Saue
linn viiendat korda
teenekat õpetajat.
S elle auv ää r s e
tiitli pälvis Saue
Gümnaasiumi õppealajuhataja
Karmi Rumm, 37 aasta pikkuse
staažiga matemaatikaõpetaja ja
Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja aastast 2002.

Miks Sinust õpetaja sai?
Konfutsius on öelnud: „Vali
amet, mida armastad - nii ei
pea sa päevagi oma elust töötama.” Nii ma tunnengi - naudin seda, mida teen.
Minu ametivaliku mõjutaja
oli keskkond, kus kasvasin.
Meie peres oli haridus hinnas.
Minu ema oli õpetaja, isal oli
majandusalane kõrgharidus.
Õpetajatöö eriilmelisi külgi
nägin igapäevaselt kodus ning
kõik see tundus atraktiivne,
põnev ja loominguline.
Juba keskkooli ajal oli mul
võimalus ennast õpetajana proovile panna. Mäletan, et algklasside lauluõpetaja oli haigestunud ja mind paluti mudilaskoori
tunde andma. Tegin seda tööd
suure põhjalikkuse ja õhinaga.
Ka õpetajate päeva tähistati
minu kooliajal täpselt samamoodi nagu tänapäeval ja abituriendina seisin koolikaaslaste
ees matemaatikaõpetajana.
Keskkooli lõpul leidsin,
et õpetajaametis on nii palju
nüansse, mis mulle meeldivad ja sobivad: planeerimine,
organiseerimine, suhtlemine,
juhendamine, toetamine ja loov
lähenemine. Seega otsus õpetajaks õppida oli igati loogiline.

Kas Sa mäletad esimest
päeva, mil kooli läksid?
Minu koolitee algas 1963. aastal Saaremaal Kuressaare linna
8-klassilise kooli 1.b klassis.
Sel ajal oli linna nimi Kingissepa. Kuna elasin koolimaja
vahetus naabruses, olin sõpradega koolimaja juba eelnevalt
uudistamas käinud. 1. septembrist mäletan uhiuut koolivormi, mis mulle meeldis, ja
punaste astrite kimpu õpetajale
kinkimiseks. Tähtis tunne oli.

Kirjelda mõnd suurt rõõmu
ja muret oma kooliajast.
10-aastaselt vahetasin kooli,
sest meie pere kolis Saaremaalt Harju rajooni väikesesse
alevisse Turbasse. Just seoses
koolivahetusega mäletan oma
hingelisi üleelamisi. Taipasin
uude kooli minnes, et minu
keel oma ö-tähe ja mahlakate
saaremaiste väljenditega erines
oluliselt mandriinimeste omast.
Hiljem mõistsin, et just see tuli
mulle kasuks: leidsin kiiresti
sõpru ning õige varsti oli mul
ka „õige rääkimine“ ja õ-täht
selgeks õpitud. Saarlase kõnepruuk tõi kaasa palju naljakaid
seiku, mida ikka aeg-ajalt sooja
tundega meenutan.
Minu kooliaeg oli tore ja
rõõmurohke. Koolis olin oivik tubli, sõbralik ja aktiivne laps.
Tundsin rõõmu kõikvõimalikest
erinevatest tegevustest. Kus
vähegi võimalik, seal kaasa
lõin. Õppisin hästi, osalesin
tihti aineolümpiaadidel ja koolielu korraldamisel. Kirjutasin
sahtlisse luuletusi, lühijutte ja
laule, koos klassikaaslastega
andsime välja kirjanduslikke
ajakirju. Lisaks tegelesin paljude erinevate hobidega: laulsin
lastekooris, tantsisin rahvatantsurühmas, esinesin näidendites, õppisin seitse aastat klaverit, mängisin puhkpilliorkestris
klarnetit ja mandoliiniorkestris
mandoliini. Umbes 8.-9. klassis kutsusid koolivennad mind
bändi klahvpille mängima. Juba

tol ajal - 70. aastate algul - oli
igal koolil bänd. Mäletan, et
rõõmustasin ka siis, kui oli võimalus kooli korvpallivõistkonnaga võistlustel osaleda.

Milline õpetaja Sul oma
kooliajast kõige paremini
meeles on?
Aeg on omamoodi filter, jättes
mällu just selle, mis on oluline ja meenutamist väärt. Ma
ei mäleta, et mul oleks olnud
halbu õpetajaid. Kõik minu
õpetajad olid värvikad ja meeldejäävad isiksused.
Minu eesti keele kirjanduse
õpetaja ja klassijuhataja keskkooli ajal oli Turba kooli legendaarne õpetaja Ingrid Bärenklau,
kelle kõik kirjanduse- ja klassijuhatajatunnid olid tõelised pärlid.
Tema eestvedamisel tegutsevas
kirjandusringis olid hiliste õhtutundideni sisukad kirjandusõhtud, kus arutlesime raamatute
ja elu üle ning omandasime esimesed väitluskogemused.
Minu tänusõnad kuuluvad ka
suurepärastele matemaatika-

Miks otsustasid just matemaatika kasuks?
Mulle meeldisid reaalained, olin
neis alati edukas. Keskkooli
ajal hakkasin matemaatikaga
tõsisemalt tegelema. Mind paelus matemaatikas olev loogika,
põnevus ja ilu.

Kus Sa oma õpetajateed
alustasid?
Pärast ülikooli lõpetamist oli
minu esimene töökoht Tallinna
20. keskkool, praegune Tallinna Ühisgümnaasium.

Millal ja miks just Saue
Gümnaasium?
Elus mängivad olulist rolli
juhused. 2002. aastal oli üks
selline minu elus. Olin õigel
ajal õiges kohas ning sügisel
alustasin tööd Saue Gümnaasiumis matemaatikaõpetaja ja
õppealajuhatajana.

Mis on kõige rõõmsam ja
mis kõige kurvem asi, mida
Sa koolis õpetajana oled
kogenud?

Koolikultuuris pean kõige olulisemaks väärikat ja lugupidavat suhtlemist nii õpilase,
lapsevanema, õpetaja kui juhi
tasandil. Head suhted rõõmustavad, hoolimatus ja valelikkus
kurvastavad.
Õppealajuhataja töö on ääretult huvitav. See on piisavalt
reglementeeritud, aga samas
ka loomingulisust lubav. Sageli
saadetakse õppealajuhataja
juurde vestlusele tunnis korda
rikkunud õpilane. On läinud
nii, et ma ei ole pidanud vestlema häbematu või pahatahtliku õpilasega. Olen kindel, et
igas õpilases on siiski olemas
piisavalt arukust lugupidavaks
suhtlemiseks, kuid seda ainult
tingimusel, kui õpilast samamoodi lugupidavalt koheldakse.
Paratamatult tuleb töös ette
kokkulepetest mitte kinni pidamist või käegalöömist. Sellistest asjadest aitavad üle saada
optimistlikud ja rõõmsameelsed
kolleegid. Samuti kulub alati
ära väike huumor. Õpetamine
ja probleemide lahendamine
koos hea huumoriga on mulle
väga südamelähedane.

oma keedumuna mulle. Läksime siis koos klassi, koorisin
muna ja sõime selle ilusasti
kahepeale ära. Peale jõime
vett ja rääkisime hästikirjutatud matemaatika kontrolltööst,
linnutopiste tegemisest ja autodest. Munal oli maagiline mõju,
sest selle poisi tulemused
matemaatikas paranesid üleöö.
Tean, et praegu on noormees
igati edukas IT-spetsialist ja
tore pereisa.

Räägi mõni kõige meeldejäävam lugu, mis Sinu
õpetajaks olemise ajal on
juhtunud?

Kas lapsed pigem annavad
või võtavad energiat?

Pika tööaja jooksul koguneb palju
erinevaid lugusid - naljakaid,
südamlikke, tõsiseid ja kurbi.
Lugu juhtus Eesti taasiseseisvumise algperioodil, kui
poodide letid olid toidust tühjad ja vajalikku toidukraami sai
osta ainult talongide alusel.
Mul oli 7. klassis poiss, kes
ei olnud matemaatikaga just
sinapeal. Sageli olid tal kodused ülesanded lahendamata ja
tavaline hinne oli kaks. Leidsin,
et nii ei saa see jätkuda. Enne
järgmist suurt kontrolltööd
otsustasin jätta noormehe iga
päev pärast tunde, et õppida
koos matemaatikat. Algne
reaktsioon oli turritav ja põrnitsev, kuid mida tund edasi, seda
paremini meie koostöö sujus.
Selle kontrolltöö kirjutas ta
tõesti kolm plussile. Järgmisel
hommikul, pärast kontrolltöö
kättesaamist ootas poiss mind
klassiukse taga ja poetas mulle
pihku midagi külma. Oh üllatust! See oli muna, keedetud
valge külm muna! Poisi emal
olevat õnnestunud eelmisel
päeval osta poest 10 muna ja
keetnud neist mõned lastele
hommikusöögiks. Poiss tõigi

Oled Sa vahel tundnud, et
Sa enam ei jaksa, et õpetajaamet on end ammendanud
ja vajad mingit uut väljakutset või väljundit?
Olen oma tööd alati väärtustanud, püüdnud teha kõike
võimalikult põhjalikult, suure
pühendumusega ja hästi. Minu
töö on nii mitmetahuline. Ükski
päev ei sarnane eelmisele ja
iialgi ei tea, mida võib oodata
homselt. Seega ei ole võimalik
sellest tüdineda.
Aga uutele väljakutsetele
olen alati olnud avatud ja eks
olen neid väljastpoolt kooli ka
leidnud.

Laste elurõõm ja teotahe annavad alati energiat ning jõudu
igapäevaste asjadega tegelemiseks. Ma arvan, et õpetaja olla
on eluviis ja pisike murepisik
käib asja juurde. Tehakse seda
tööd ju südamega.

Kui Sa poleks õpetaja, missugust ametit Sa võiksid siis
pidada?
Ilmselt töötaksin majandusanalüütikuna. Suure pildi nägemine, statistikaga tegelemine,
üldistamine ja protsesside analüüsid on mind alati köitnud.
Aga võib-olla oleksin ka fotograaf, jäädvustades elu, loodust
ja inimesi maailma eri paigus.
See oli mu lapsepõlveunistus.

Milline on Su elu väljaspool
kooli?
Minu pere on mulle alati olnud
kõige olulisem. Mul on suur
pere: kolm tublit last ja viis
imearmast lapselast. Naudin iga
nendega koos veedetud hetke.
Päevapingetest aitab vabaneda
mõni hea raamat ja pikem jalutuskäik või rattasõit looduses.
Armastan käia teatris, kuulata mõnusat muusikat ja veeta
aega heade sõprade seltsis.
Foto: erakogu
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Minu lugu - üliõpilaselu ja
võistlustantsukarjäär Inglismaal
Kaari Kink
2015. aastal, kui olin lõpetamas 12. klassi Gustav Adolfi
Gümnaasiumis, valdas mind,
nagu tõenäoliselt paljusid teisigi, kes kooliteed lõpetamas
olid, teadmatus tuleviku ees.
Suur peatükk oli peagi lõppemas. Tuli vastu võtta oluline
otsus, milline saab olema järgmine tähtis periood minu elus.
Valikuvõimaluste laiendamiseks otsustasin kandideerida
ka Inglismaale, mille kasuks
lõpuks otsustasin.
Nüüdseks õpin teist aastat
Inglismaa mainekas Bath´i ülikoolis tervise- ja sporditeadust
ning võin kindlalt öelda, et olen
otsusega väga rahul.

Miks just Inglismaa?
Et Eestis ei leidnud ma endale
sobivat eriala, määras suuresti Inglismaale mineku just
see, et sain sisse ülikooli, mis
on tervise- ja sporditeaduse
erialal parim. Olen pikaaegne
tippvõistlustantsija ja ala
tundus mulle hästi sobivat.
Samuti sai oluliseks määrajaks ülikoolilinn Bath ise.
Tegemist on äärmiselt armsa
väikse ajaloolise linnaga LääneInglismaal Londonist kahe
tunni kaugusel, kus elab umbes
90 000 inimest. Bath kuulub
UNESCO maailmapärandi
nimistusse unikaalse arhitektuuri ja pikaajaliste traditsioonide tõttu ning on tänu sellele
üks populaarsemaid turistide
külastatud paiku Inglismaal.
Mulle meenutab linn Tallinna
vanalinna ja loob seetõttu
mõnusa koduse atmosfääri.

Üks katus ja seitse erinevat
kultuuri
Ülikoolilinnak asub kesklinnast umbes kahe kilomeetri
kaugusel mäekünka peal. Üles
kõndides võib end järsku leida
rohelisest loodusest vaatega
tervele linnale.
Ilm on Inglismaale tüüpiline
- kaasas tuleb kanda korraga
nii päikseprille kui kummikuid.
Samas on ka positiivseid üllatusi,
näiteks 8. detsembril säras väljas päike ja sooja oli 15 kraadi.
Esimesel aastal elasin ühiselamus. Jagasin kahte kööki,
vannituba ja tualetti tšehhitari,
prantslase, hispaanlase, itaallase,
kahe malaisialase ning kahe inglasega. Pole vist vaja mainida, kui
värvikas ja samas elamusterohke
meie korterielu oli.

Erinevate kultuuridega ühe
katuse all elamine oli äärmiselt
silmaringi avardav ja põnev kogemus. Muidugi tuli ette kordi, kus
kultuurilised erinevused tekitasid
pingeid ja panid mind mõtteis
korterikaaslaseid kiruma. Usun
siiski, et sellised asjad on paratamatud, kui kellegagi terve aasta
koos elada. Kokkuvõttes oli see
siiski positiivne elamus.
Sellest õppeaastast jagan
korterit tüdrukuga Hispaaniast,
kellega ka eelmisel aastal ühikas koos olime.

Ma olen nüüd täiskasvanud!
Kuigi olin juba enne ülikooli
üsna iseseisev, muutis ühikaelu seda veelgi. Sain aru,
et olin saanud täieõiguslikuks
täiskasvanuks, kui igapäevaste
kohustuste hulka lisandusid
söögitegemine, poeskäimine,
pesupesemine, arveldamine
jne. Olin iseenda peremees,
mis oli kohati vabastav, kuid
teisalt ka hirmutav.
Ega tegelikult päris alguses
aru ei saanudki, mis juhtunud
on. Tundsin end nii, nagu oleks
pea ees tundmatus kohas vette
hüpanud. Uus keskkond, teine
kultuur ja võõras keel.
Esimestel nädalatel oli
hetki, kus mõtlesin, kas tegin
õige otsuse. Võtsin aga kõiki
väljakutseid uute kogemustena - olid need siis positiivsed

või negatiivsed.
Tagasi vaadates leian, et
kogu protsess on äärmiselt
palju aidanud kaasa minu kui
isiksuse arengule ja andnud
juurde palju enesekindlust.

Naljategemist ei ole
Õppetöö algas intensiivselt esimestel nädalatel. Tunniplaani
vaadates jäi alguses mulje, et
vaba aega on palju. Nädalas oli
umbes kaheksa loengut, pluss
praktikumid ja seminarid.
See tunne aga kadus kiiresti, kui mõistsin, kui suur on
iseseisva töö maht. Lisaks olid
osad ained, nagu füsioloogia,
anatoomia, biokeemia ja teised,
väga spetsiifilise sõnavaraga ning
nende õppimine inglise keeles
võttis alguses rohkem aega.
Samuti võin julgelt väita,
et ma pole kunagi varem nii
palju õppinud kui selle esimese aasta jooksul, eriti eksamiperioodidel. Need ajad olid
stressirohked, kuid hoolimata
sellest, suutsin ülikooliaasta
lõpetada kõige kõrgema võimaliku hindega. Teisel aastal on
maht veelgi suurem ja ootused
õppejõult kõrgemad.
Ülikool on õpilaste elu kergemaks muutmiseks loonud väga
tõhusa toetussüsteemi. Hätta
jäämisel tuleb vaid abi küsida,
olgu selleks kas probleemid
matemaatikas või kodus.

Õppejõud on üldiselt väga heal
tasemel ja õpilassõbralik.

Tantsimine on osa minu
elust
Enne Inglismaale tulekut otsustasin 13 aastat kestnud võistlustantsukarjääri lõpetada, et end
täielikult ülikoolile pühendada.
Olin nende aastate jooksul saavutanud mitmeid silmapaistvaid
tulemusi, mille hulka kuulub
kahekordne Eesti meistri tiitel,
hõbemedal Euroopa meistrivõistlustel ja mitmekordne
maailmameistrivõistluste finalisti tiitel. Lisaks töötasin Eesti
suurimas võistlustantsuklubis
Leevi treenerina.
Elul olid aga teised plaanid ja
jaanuaris olin taas tantsupõrandal. Sel korral küll Inglismaal ja
uue kohaliku partneriga.
Et inglasest tantsupartner
elab minust kahe tunni autosõidu kaugusel ja trennid on
veel omakorda sama kaugel,
võtab tantsimine suure osa
ajast. Treeningud on tavaliselt
viis korda nädalas erinevates
Inglismaa paikades nii treeneri
silme all kui iseseisvalt.
Hoolimata suurest ajakulust,
on tantsimine avanud mu jaoks
mitmeid uksi.
Juba märtsis tantsisime
koos Euroopa meistrivõistluste
finaalis ja selle aasta juulis
tulime Inglismaa meistriteks.

Veel ootavad meid ees Inglismaa lahtised meistrivõistlused ja maailmameistrivõistlused Pariisis, kus loodame
saavutada kõrget kohta.
Mul on olnud võimalus tantsida mitmetel show´del koos
kohalike „Tantsud tähtedega”
staaridega ja alustada treeneritööd ka Inglismaal.

Muuda ülikoolielu värvikaks
Lisaks võistlustantsule professionaalsel tasemel olen sellest
aastast ülikoolis võistlustantsuklubi komitee liige, mis on
võimaldanud mul kohtuda väga
toredate inimestega. Ülikoolis
on tegevust kõigile: erinevaid
ühinguid ja klubisid on tohutult, liitu mitmega soovid.
Pärast võistlustantsuklubi
astusin eelmisel aastal veel
Skandinaavia ja veini degusteerimisühingusse.
Aasta jooksul on mitmeid
erinevaid üritusi, pidusid ja
konverentse, millest ma olen
osa võtnud.
Olen otsusega asuda Inglismaale õppima väga rahul,
kuid kodumaa jääb ikkagi alati
armsaimaks. Usun, et välisüliõpilaselu on hea võimalus
maailmaavarusi avastada ja end
tundma õppida. Tagasilööke ja
raskusi tuleb ette, kuid päeva
lõpuks tasuvad need end ära.
Fotod: erakogu
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Takistussõidu esikoht
Anett Pajurile ja Machole
Agnes Pajur
Eesti suurimast ratsavõistlusest
takistussõidus Tallinn International Horse Show´st 2016 võttis 7. oktoobril Saku Suurhallis
osa ka sauelane Anett Pajur, kes
koos hobusega Macho saavutas
ponide arvestuses esimese koha.
25.-28. augustil olid Ruilas Eesti meistrivõistlused
ratsutamises ning sealgi tulid
Anett ja Macho pingelises
konkurentsis esimeseks.
Anett on koos Machoga
treeninud viimased poolteist
aastat treener Sirje Arguse käe
all Tondi Ratsaklubis. Ta on
ratsutamisega tegelenud alates kuuendast eluaastast, mil
isa ta esimest korda Niitväljale
väikse poni selga viis.
Tänaseks on sellest kujunenud Eesti tasemel võistlussport, millega on noor tüdruk
silma jäänud ka selle ala eest-

vedajatele Eestis, kui 2015.
aasta pidulikul lõpugalal korraldati noore ja andeka ratsutaja
treeningute edendamiseks heategevuslik oksjon.

Sauelane Anett Pajur saavutas Eesti suurimal ratsavõistlusel takistussõidus Tallinn International Horse Show´l
koos hobusega Macho ponide arvestuses esimese koha. Foto: Agnes Pajur

Etendus „Meie naised“ Saue Kontserdisaalis
Saue Huvikeskus
Vana Baskini teater toob 27.
oktoobril kell 19 Saue Kontserdisaali etenduse „Meie
naised“.
Kolm keskealist meest, kelle
sõprus ulatub õppuripõlve, käivad aeg-ajalt õhtuti koos kaardimänguga meelt lahutamas.
Nii on ka sel korral.

Korteri peremees ja üks sõpradest ootavad kolmandat, kes
aga ei tule ega tule. Kui ta siis
lõpuks, ligemale tunnise hilinemisega saabub, on ta täiesti
endast väljas. Ja kui selgub hilinemise põhjus, pole ka tema seisundi üle vaja imestada. Ja see
põhjus on ootamatu, uskumatu,
kohutav ja vapustav! Kui poleks
tegemist komöödiaga, peaks

isegi ütlema, et traagiline.
Nii või teisiti, aga see paneb
kolme pikaajalise ja üksteist
läbini tundva sõbra vastastiku-

sed suhted tõsiselt proovile ning
tõestab taaskord, et kui isegi
iseennast pole enamasti võimalik
põhjani tunda, siis seda vähem
on võimalik sajaprotsendiliselt
tunda isegi sõpra.
Järgnev konversatsioon kannab tüki lõpuni tõsist pinget,
kuna probleem on sõprade jaoks
enam kui kriitiline. Mis nüüd
saab? Selge on, et sõber on
hädas, aga kuidas teda aidata?
Või kas aidata? Kuidas aidata,
et ise seadusega vastuollu ei
satuks? Või iseenda tõekspidamistega? Kui traagiline kolmanda sõbra hilinemise põhjus
oli, selgub alles tüki lõpus – ja
seegi aitab kuni lõpuni pinget

hoida.
Nüüd järgneb muidugi küsimus, et kus need „meie naised“ siis on? Kus mehed, seal
ka naised. Nad on kogu aja ligi
- meeste mõtetes ja meeltes,
neist mõeldakse ja räägitakse,
nende juuresolek ja mõju on
selgelt tajutav.
Lavastaja Eero Spriit, kunstnik Jaak Vaus. Mängivad Tõnu
Kilgas, Raivo Mets ja Eero Spriit.
Piletid 13 / 15 eurot on müügil Piletilevis ja Saue Huvikeskuses (Saue koolimajas
ruum 124) E-N 15.00-18.00
ja tund enne algust kohapeal.
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Rahvusvaheline muusikapäev põnev ja muusikat täis
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
Esimesel oktoobril tähistasime
rahvusvahelist muusikapäeva.
Sellist muusikat täis päeva
tähistatakse 1975. aastast, kui
legendaarne viiuldaja Yehudi
Menuhin kutsus üles meenutama, milline oluline koht on
muusikal meie kultuuris ja igapäevases elus. Muusikapäeva
näol on tegemist heatahte
projektiga, kus kõik muusikud
esinevad tasuta ja kontserdidki on külastajatele tasuta.
Eesmärk on propageerida
muusikakultuuri ja muusikaharidust ning tutvustada, milline on muusiku amet.
Saue Muusikakool korraldas
tänavu teist korda muusikapäeva puhul põneva muusikat
täis päeva, mis algas kontserdiga
Saue Gümnaasiumis. Trepikontsert koolis oli 30. septembril.
Pikal vahetunnil said õpilased
kuulata muusikakoolis õppivate
laste esinemist ja seda, kuidas
erinevad pillid kõlavad.
Koolis esinesid Hanna Leen
Keerov, Laura Toomsalu, Karoliine Alamaa ja Mirtel Kõluvere

Pikal vahetunnil said gümnaasiumi õpilased kuulata muusikakoolis
õppivate laste esinemist ja seda, kuidas erinevad pillid kõlavad. Klaverit
mängib Karoliine Alamaa

klaveril, Kadi Erendi viiulil ning
Paula Ojala kitarril. Neid õpetavad Marina Jurtšenko, Tiina
Kalvet, Juta Ross ja Iljo Toming.
Samal õhtul oli Saue Kontserdisaalis kontsert, esinesid muusikakooli vilistlased ja õpetajaid.
Kui tavaliselt esinevad kooli
kontsertidel õpilased, on muusikapäeva kontserdil tavaks saanud, et õpetajad esinevad soolonumbrite, duode või suuremate
kooslustena. Väga ilusaks traditsiooniks on muutumas vilistlaste
kaasamine.

Põnev on kuulata ja näha,
mis on saanud kooli lõpetajatest, kes kuskil õpib või mis
muusikasuuna on valinud. Nii oli
esindatud rütmimuusika suund,
popmuusika, kantri ja loomulikult klassikaline pool.
Aitäh Holger Marjamaa
(jazzklaver), Aleksander Paal
(saksofon), Eve Pärnsalu (laul),
Martin Eero Kõressaar (bass),
Janno Tomingas (trumm), Iljo
Toming (kitarr), Leemet Onno
& Co, Tatjana Tsitovitš (klaver), külisesineja Peterburist

Aleksandr Pashkov (klaver),
Kadri-Ann Nuut (fagott) ja ErkiAndres Nuut (klaver), Carol
Männamets (laul), Katrin Naan
(klaver), Anna Vibe (jazzklaver),
Inge Lehto (klaver), kitarriansambel Helena Anni, Martin
Saar, Iljo Toming, Ger trud
Soone ja Paula Ojala ning kooli
vilistlaste bänd - laul Kristel
Palts, klaver Inge-Helene Pello,
trummid Janno Tomingas, bass
Kaarel Liiv.
Et kontsert oli tasuta, võisid
külastajad teha annetusi kohapeal või ülekandega kooli kon-

Täname annetajad: Maie
Särak, Reet Tammel, Margus
Tähepõld, Kertu Madelene
Ladva, Sirje Kesa, Silve ja
Andres Kaiv, Kaire Veinthal,
Margit Ots, Milvi Metsoja,
Tiiu Siidirätsep, Daniel Bakler,
Andrus Oruste, Kairi Kümnik,
Laura-Liisa Kümnik, Kaimo
Käärmann-Liive, Kristiina
Liive, Riina Lepik, Juhan ja
Elviira Povel, Herman-Erik
Isop, Arvo Metsoja, Kristin
Soone, Mati Kanter, Sandra
Kalmann.
tole. Selle raha eest täiendame
kooli pilliparki. Eelmise aasta
annetused toetasid fagotiino
ostmist. Tegemist on väga kalli
ja peamiselt käsitööna valminud
pilliga.

Muusikapäeva kontserdil on tavaks saanud, et õpetajad esinevad soolonumbrite, duode või suuremate kooslustena. Pildil saksofoniõpetaja
Aleksander Paal. Foto: Saue Muusikakool

Sauel esines pianist Mati Mikalai
Priidik Purga
Saue Muusikakooli
klaveriõpetaja
Mati Mikalai (pildil) on võimekas sooloesineja ja suurepärane
ansamblist. Ta esitab võrdselt
kõrgel tasemel klassikalist ja
nüüdismuusikat.
Mati Mikalai klaveriõhtu 11.
oktoobril Saue Kontserdisaalis
algas barokkmuusika helilooja
François Couperini loominguga.
Tema esituses kõlasid helilooja
praegusel ajal kaks kõige tuntumat pala „Les Barricades
Mystérieuses“ ja „Le tic-tocchoc ou Les maillotins“. Omal
ajal klavessiinile kirjutatud
palad kõlasid klaveril väga ajastutruult ja peenelt.
Järgnes impressionisti Maurice Raveli 1910 loodud klaverisüit „Le tombeau de Couperin“,
mis tõlkes tähendab Couperini
hauda. Mikalai esituses kõlasid kuueosalisest süidist neli
osa: „Prelude“, „Rigaduon“,
„Menuet“ ja „Toccata“.
Olles ise teosega töötanud,
tean omast käest, et süidi
puhul on tegemist pianismi kõrgema pilotaažiga. Teos võimaldab pianistil näidata end mit-

Mati Mikalai lõpetas 1995.
aastal Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia Bruno Luki,
Ivo Sillamaa ja Lauri Väinmaa klaveriklassis. 2002.
aastal omandas ta magistrikraadi ja jätkas doktoriõppes. Ta on täiendanud end
tunnustatud pianistide Liisa
Pohjola, Jose Ribera ja Lazar

mel erineval moel. Lisaks virtuoossusele, mida „Couperini
haud“ pianistilt eeldab, nõuab
teos oma stiili ja peenete kaunistustega täpset kõlafookust ja
kontrolli klaveri üle. Viimases
osas näitas Mikalai talle omast
energiat ja julgust minnes
„Toccata“ kulminatsioonis vas-

tamisi Raveli võib-olla et kõige
keerukama sooloklaveri palaga
üldse. Taktides, kus enamus
suuri pianiste muutub ettevaatlikuks ja asub keerukat kohta
„sooritama“, läheb Mikalai täispanga peale ning lõpetab süidi
vapustavalt.
Vahepalana enne viimast

suurt teost esitas Mati Mikalai
Claude Debussy „La cathédrale engloutie“ (eesti keeles
„Uppunud katedraal“). Hästi
valitud prelüüd Raveli ajastukaaslaselt viis publiku pärast
vägevat tokaata kulminatsiooni
täiesti teise maailma. Pianist
näitas oskust tekitada kõlavalikute ja vormihaaramisega
saalis kuulajatel katarsist.
Saue kontserdisaali klaveril ei
ole just kõige lihtsam selliseid
varjundeid välja võluda, seda
enam mõjus Mikalai esitus.
Lõpetuseks esitas solist
Franz Liszti „Hispaania rapsoodia“. Need, kes teda varem
kuulnud on, teavad, et Mikalaile sobib Liszti teoste esitamine. Esimestest taktidest on
aru saada, et pianist on omas
sõiduvees ning Matile omane

Bermani ja teiste meistrikursustel. Mikalai on pälvinud
III preemia rahvusvahelisel
pianistide konkursil Kilis
Rootsis (1994) ning I preemia vabariiklikul pianistide
konkursil (1994). Viimase
aja kõrgemad tunnustused
on saavutatud duos pianist
Kai Ratassepaga.
fanatism ja energia saavad
rapsoodias end täies mahus
näidata.
Selliseid passaaže ei ole
ma varem meie kontsertklaveril veel kuulnud. Rapsoodia
mõnus segu lüürikast, humoreskist ja suurest virtuoossusest oli ideaalne lõpetus
teisipäevasele klaveriõhtule.
Pärast kontserti mõtlesin, et
sellise kaliibriga pianiste peaks
Sauel tihedamini esinema.
Aitäh, Mati!
Järgmine Saue Kontserdisügise kontsert toimub 8.
novembril kell 18.30. Esineb
Linda Kanteri Quartet. Ootame
publikut kuulama!
Täname toetajad: Eesti Kultuurkapital, Saue linn ja Saue
Muusikakool.
Foto: Saue muusikakool

Varia

Saue Sõna 21. oktoober 2016

10

Sügisel Saue Päevakeskuses
Päevakeskuses on avatud näitus „Imelised naised”.
◊ 21. oktoobril kell 18.30 lauluklubi.
◊ 27.-28. oktoobril sõidame
Lindora laadale, hind 92
eurot. Hinnas giidi teenus,
bussisõit, majutus Seedri
puhketalus koos hommikusöögi ja Seto talumuuseumi
külastusega ning laada
külastus. Soovijatel on võimalik juurde tellida lõunasöök Seto talumuuseumi
tsäimajas - supp ja magus-

toit 5 eurot - ja õhtusöök.
◊ 7. novembril alates 9.00
kutsub OÜ Tervise Tugi kõiki
huvilisi veresooni kontrollima. Eelnev registreerimine
tööpäevadel kell 9.00-12.00
telefonil 5698 5633. Protseduur maksab 9 eurot.
Täpsem teave päevakeskuse
kodulehel.
◊ 10. novembril kell 13.00
raamatuklubi.
◊ 11. novembril kell 11.00
POWERSTICK. PowerStick
on komplekt teadmistest ja
abivahendist, mille kasuta-

mine võimaldab igal ajahetkel teie tervist paremaks
muuta. Täpsemalt öeldes
- tegeledes enda kätega,
aktiveerite oma kehas eluenergiat. PowerStick’i esitlustel osalemisega õpite
kiiresti kasutama selle
tervendava vahendi võimalusi ja kogema kaasnevat
mõju organismile. Õpetus
on välja kujunenud 5000
aasta jooksul idamaades
- Hiinas, Tiibetis, Indias
ja teistes oriendimaades,
kus on õpitud tundma

inimese keha nähtamatut
osa. Avastati, et mõjutades käelabasid, toimub
kehas kõikide organite ja
energiate aktiveerumine.
Tervise parendamine on
meie enda kätes! Esitlust
viib läbi Eesti Reiki Kliiniku asutaja Reiki meister
ja psühholoog Toomas Piik.
◊ 15. novembril kell 11.0013.00 eakate sünnipäevapidu Saue Noortekeskuses.
◊ 2. detsembril alates kella
10.00 silmaarst Hindpere
Optika. Registreerimine

päevakeskuses või otse
Hindpere Optikas.
◊ 14. detsembril kell 14.00
esinevad Saue Päevakeskuse ringid Põltsamaa hooldekodus. Pärast kohvilaud.

Seltsingud
◊ 28. oktoobril kell 12.00 seltsing Tammetõru juubeli tähistamine Tammevana pubis.
◊ 25. novembril kell 16 seltsigu Tammetõru koosviibimine.
◊ 16. detsembril seltsigu Tammetõru jõulupidu.

Elukestva õppe nädal päevakeskuses
31. oktoober-4. november
31. oktoober
◊ kell 14.30 tutvume Saue
Huvikeskuse savitöökojaga
◊ kell 15 külastame Saue
Gümnaasiumi ja tutvume
3D printeri tööga

1. november

◊ kell 9.30 avatud daamide
võimlemine noortekeskuses
◊ kell 9.30 avatud eakate tervi-
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Palju-palju õnne!

sevõimlemine päevakeskuses
◊ kell 12.00 vaatame Eesti
Filmiarhiivi filme „Liikluskeerises“ (1938) ja „Seda
peab teadma!“ (1954).
Vestleme liikluse üldisest
olukorrast ja anname praktilisi nõuandeid igapäevaseks
liiklemiseks. Võimalik on
osaleda viktoriinis ja võita
väärt auhindu. Jagatakse

infomaterjale, avatud on
kohvilaud.

2. november

◊ kell 9.00 avatud eakate
tervisevõimlemine päevakeskuses
◊ kell 13.00 avame näituse
„Vanade aegade meenutus”. Esineb Päevakeskuse
näitering

3. november

◊ kell 9.30 avatud Hiina tervisevõimlemine noortekeskuses
◊ kell 11.00 viktoriin Saue
Noortekeskuses. Võistkonnas 3-4 inimest. Võistkondade registreerimine kestab
kuni 28. oktoobrini. Viktoriini koostab ja viib läbi
Andres Kaarmann.

4. november

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki
huvilisi veresooni kontrollima.
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge
kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas
esinenud südameveresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud
risk
haigestuda jala arterite
ateroskleroosi.
Jala arterite ja vererõhu
kontrollimine
toimub esmaspäeval,
7. novembril alates 9.00
Saue Päevakeskuses
(Kütise 4, Saue).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt
kirja panna.
Registreerimine toimub
tööpäevadel kell 9-12 telefonil
5698 5633.
Protseduur maksab 9 eurot.
Eriti on oodatud inimesed, kellel
esineb sageli säärelihastes valu
ja krambihooge.

Taas avatud
Saue
Kingsepatöökoda
aadressil Kütise 2
• T-R 11.00-19.00
• L 11.00-15.00
• P, E suletud

◊ Külastame ERM-i ja Aura
Ter vis eke skus t Tar tus,
hind 42 eurot. Hind sisaldab bussisõitu, giidiga
ekskursiooni ERM-is, Aura
terviseklubi (kõik saunad
ja basseinid) külastust. Ei
sisalda lõunasööki. Ühine
lõuna toimub Aura Tervisekeskuses, soovijatel tuleb
lõuna täiendavalt tellida.

Jumalateenistused
oktoobris
Saue kirikus
Niikaua kui püsib maa, ei lõpe
külv ega lõikus, külm ega kuum,
suvi ega talv,
päev ega öö. 1Ms 8:22;

23. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Muusikaga teenib
Andrus Vaiklo.
Piibli teksti loeb Marika Malein.
30. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel. Piibli teksti loeb
Ene Mänd.
Palve- ja osadustund
kolmapäeviti kell 18.
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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.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936.

eurot. Tel 58958809, info@
finegarden.ee.
Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.
Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemid e e k s p e r thinnan g ud.
OÜ Potipoiss 58072581;
info@potipoiss.ee.
Korstnapühkija teenus, kutsetunnistus. Akti väljastamine,
tuleohutusalased konsultatsioonid. Telefon 5040875.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18. L, P
suletud. Hooldus, rehvide vahetus, diagnostika. Broneering telefonil 53727060 või kohapeal.
Pottsepatööd - remont ja ehitus, kogemus 30 aastat. Tel
56651812, ivarkabi@yahoo.com.
Haagiste rent Sauel. Hinnad
mõistlikud, haagised korralikud. a-treiler.ee, tel. 5640109.

Liugvärava komplekt avale kuni
4,5m (tsingitud ja värvitud vär
av+vundament+paigaldus+auto
maatika komplekt) hind 1500
eurot. Tõstuks 2,5mx2m 450

Nõmme juuksuris lõikused 9-12
eurot, geellakk 15-20 eurot,
maniküür, pediküür 10-20
eurot. www.nommejuuksur.ee.

Teated ja reklaam
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Pärnu mnt 303, Võsu bussipeatus. Bussid 10, 27, 33. Telefon
6555327.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 53 529 476
email: ehitus@miltongrupp.ee.
Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi
pakkumist: 56633807, ken@
aknakate.ee. Osta otse tootjalt
AKNAKATE OÜ.
TEOSTAME ERINEVAID EHITUSTÖID. Korterite remont,
santehnilised ja elektritööd,
põrandate valamine, kipsitööd
jne. Küsi pakkumist: matreveloy@gmail.com, tel 56185050.

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.
Ostan teie kasutuseta jäänud

sõiduauto. Võib vajada remonti.
Tel 56298239.
S o ovin o s t a õunamahla.
Lembe, telefon 53499357.

Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.
Müüa toored küttepuud: lepp
33€/ruum, sanglepp 36€/ruum,
kask 39€/ruum. Alates 7 rm
transport tasuta. Tel 55518498.
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, paekivisõelmed,
freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Tel 5079362.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615, www.
keilabrikett.ee.
Müüa küttepuud, hind al 35 €/
ruum. Puud koormasse laotud
ja võrgus. Puitbrikett al 140 €/
tonn. Küttepellet 8 mm 185
€/960kg. Info tel 5011898.

Transport hinna sees.
Muld, liiv, killustik, kruus,
freesasfalt + transport. Tel
53953788.
Müüa kilekottides veisesõnnikut
(30l; 1,4 eurot kott) männikooremultši (80l; 5 eurot kott) kohaletoomisega. Telefon 53305174.
Müüa mett Sauel 7,5 eurot/
kg. Tellimine e-posti aadressil arusauna@gmail.com;
kodulehel www.facebook.com/
arusaunamesindustalu või tel
5186301.

Kinnisvara
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Ostan garaaži Saue linnas. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.
Soovin osta korteri, võib vajada
remonti. Telefon 5062068.

Varia
KUNDALINI JOOGA Sauel
KOLMAPÄEVITI kell 10 ja 19!
Lisaks ka Laagris E 18.30 ja
Keilas N 19.00. Täpsem info
www.simran.ee ja tel 5253753.

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