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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Konkursi võitis ideekavand „Triangel“, mille autorid on Karli Luik ja Johan Tali arhitektuuribüroost
Kontekst ab OÜ. 
Foto: Sirje Piirsoo

Vaade lõunast peasissepääsule. Väljavõte ideekavandist

Selgus Saue uue ühend
vallamaja ideekavand
Saue Sõna
Saue ühendvallamaja arhitektuurivõistluse tulemused
selgusid 11. mail. Konkursi
võitis ideekavand „Triangel“,
mille autorid on Karli Luik ja
Johan Tali arhitektuuribüroost
Kontekst ab OÜ. Uue vallamaja
valmimist on loota kõige varem
2018. aasta lõpul või 2019.
aasta esimesel poolel, see kerkib Keskuse pargi ja Grossi poe
vahelisele alale Saue linnas.
Žürii põhjenduses seisab, et
tegemist oli võistluse kõige julgema ideega, ruumilises mõttes omapärase ja silmapaistva
lahendusega. Väljak on loodud
nutikalt, ka autod on õnnestunult paigutatud. Tekitatud on
esindusväljak, mis Sauel täna
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puudub. Hoone on kompaktne
ja samas päikesele avatud,
paiknedes ilmakaarte suhtes
õigesti. Kihiline fassaad annab
hoonele tugeva iseloomu,
selle välisviimistlus - Eestis
vähekasutatud, kuid Jaapanis
laialt levinud yakisugi tehnika
(söestatud puidu kasutamine)
-, on originaalne ja väärikas,
kuid žürii hinnangul ei kaotaks
hoone ka teiste viimistlusmaterjalide kasutamisel oma nägu.
Žürii liikme, arhitekt Ott
Kadariku sõnul saab uuest
vallamajahoonest Saue jaoks
oluline maamärk ja objekt,
mida tullakse vaatama. „Hoone
tekitab emotsiooni ja ilmselt
ka küsimusi, kuid selline omanäoline arhitektuur on siia
keskkonda vajalik ja oodatud,“

Ideekonkursi žürii esimees
oli Saue linnapea Harry
Pajundi ning liikmed Urmas
Elmik Saue Linnavalitsusest,
Kalle Pungas Saue Vallavalitsusest, Hannes Orgse
Kernu Vallavalitsusest ja
Peedo Kessel Nissi Vallavalitsusest. Eesti Arhitektide
Liidust kuulusid žüriisse Ott
Kadarik, Pelle-Sten Viiburg,
Indrek Saarepera, Egon
Metusala ja Mihkel Tüür.
märkis Kadarik. „Ruumilises
mõttes on tegu kultuurse ja
professionaalse tööga, kõik on
põhjendatud ega mõju pingutatult.“
„Edumeelse ja parimat teenust osutava valla toimimise

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee

alus on kõrge kvalifikatsiooniga
personal, väga hea töö ning teenuste osutamise keskkond. Konkursi žürii ootuseks oli uudse,
linnapilti hästi sobituva ning
samal ajal eripäraga silmatorkav
vallamaja. See peab olema koht,
kuhu tahetakse tööle tulla. Žürii
hinnangul on võidutöös esindatud kõik need omadused,“ kinnitas žürii esimees, Saue linnapea
Harry Pajundi.
Arhitektuurikonkursile laekus 12 ideekavandit. Võistluse
preemiafond oli 30 000 eurot.
Arhitektuurivõistlusel pälvis
II koha ideekavand „Tuljak“,
mille autorid on Anto Savi, Jürgen Lepper ja Margus Soonets
arhitektuuribüroost BOA OÜ.
III preemia läks ideekavandile „Kevad tuleb“, autorid Ivar

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

Kõikide premeeritud tööde
ja arhitektuurikonkursi lõppprotokolliga saab elektroonselt tutvuda Saue linna
kodulehel www.saue.ee.
Väljapanek premeeritud
töödest on Saue Linnavalitsuse teisel korrusel avatud
24. maist kuni 14. juunini.
Lubjak ja Maria Pukk arhitektuuribüroost Eskapist OÜ.
Ergutuspreemiate vääriliseks
tunnistas žürii ideekavandid
„Viil“ (autorid Tõnu Laanemäe
ja Martin McLean büroost
Symptom Arhitekt OÜ) ja
„Draakon“ (autorid Olavi Jõesaar, Juhan Põld, Siim Soiver
ja Margus Veskimeister büroost
AA Arhitektid OÜ).

Kojukanne: AS Express Post
Järgmine number: 2. juuni
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Riho Rüüson
Ehitus- ja planeerimis
valdkonna juht
Saue linn on viimastel aastatel
investeerinud linna heakorda ja
kergliiklejate heaolusse.
Koostöös Saue valla ja Keskkonna Investeeringute Keskusega (KIK) rajasime esmalt
2015. aastal Keila maanteelt
algava mööda Välja tänavat
kulgeva ja Vana-Keila maanteel
lõppeva valgustatud kergtee
lõigu. Kergtee äärde on loodud
puhkekohad pinkide ja prügikastidega.
Möödunud aastal sai KIK-i
kaasrahastusega pargi-ja reisiprojekti raames välja ehitatud
auto- ja rattaparkla, kuhu on
paigaldatud sama firma pingid
ja prügikastid, suur linna välikaart ja avalik teadete tahvel.
Hetkel on käimas Saue
mõisa pargi ümber kulgema
hakkava kergtee projekteerimine. Seegi tee on mõeldud
puhkekohtade ning muidugi

säästliku ja targalt juhitava
leedvalgustusega.
Lähitulevikus on plaanis
ühendada Meistri tänav Tammetõru ja Laanesoo tänavaga.
Eraldi projekteerimist ja ehitamist ootab Keila maantee äärne
kergliiklustee. Mõlema projekti
finantseerimine on planeeritud
koos Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusega.
Kõiki ülaltoodud tegevusi
seob üks ja ainus eesmärk muuta linnapilt kaunimaks ja
elanikele kodusemaks. Kahjuks
on ilu ja kodu mõiste eri inimeste jaoks väga erinev. Osa
linlasi arvab, et „tore“ on omalt
poolt panustada. Vastavalt võimetele.
Viimasel ajal on grafomaania
Saue linnas eriti hoogustunud.
Ei oskagi öelda, millega see
seotud on - kuu faaside või
kliimamuutustega. Siit mõned
stiilinäited.
Ülalmainitud linna välikaart
sai vaevu paar nädalat üleval
olla, kui juba „kaunistasid“

Fotod: Kati Kuldmaa

Kes me oleme ja kust tuleme?

seda svastilised kujutised.
Uued puhkepingid paigaldasime sel korral kohapeal
valatud betoonalustele, mida
harjati spetsiaalselt, et tagada
libisemiskindlus.
Kuigi betooni kivistumisaeg
oli napilt kaks tundi, suutis
kellegi „ergas vaim“ tekitada
sellesse sügavmõttelise soome-

inglisekeelse sententsi. Töövõtja
juhtus olema arusaaja inimene.
Võttis vaevaks, tuli uuesti
kohale, tegi vigade paranduse …
See aga osutus täiesti
asjatuks. Ilmselt jälgiti töömehe ponnistusi juba varakult
kannatamatult kõrvalt, et siis
töö valmides kohale tormata
ja mõttetu mõttetera uuesti

tasandussegusse jäädvustada
(fotol). No suurepärane saavutus! Et parklas on videovalve,
on isiku tuvastamine antud
edasi politseile.
Lähinädalal oli plaanis
2015. aastal paigaldatud pinkide laki hooldus, kuna päike
on vahepeal oma töö teinud.
Pingid iseenesest on valmistatud ilmastikukindlast väärispuidust - lakk on vajalik vaid
määrdumise ärahoidmiseks.
Kui seni olid pingid kenasti
puhtad, siis möödunud nädalavahetusel on kaitseta jäänud
pink korraliku maalingu saanud
(fotol). Hinnapäring sai tehtud
lakikihi taastamiseks. Nüüd
ilmselt tuleb pingi maaletoojast
hooldajal pakkumist oluliselt
korrigeerida.
Head linlased! Kui tulevikus
juhtute kohtama tegutsevaid
„tänavakunstnikke“, kutsun teid
üles korraks peatuma ja eneselt
küsima: „Kes ma olen? Kust ma
tulen?“ Kas see on tõesti ükskõik? Ma ei usu seda.

Tänavukevadised märksõnad ühinemisel: ametnikud, arengukava ja ajaleht
Kadri Tillemann
Ühinemisläbirääkimiste
koordinaator
Aastapäevad tagasi vastuvõetud
ühinemisotsus jõustub vähem
kui poole aasta pärast. Oktoobrikuised kohalikud valimised on
tänases Kernu, Nissi ja Saue
vallas ning Saue linnas juba
ühised ja 27 sügisel valitavat
vallavolinikku hakkab otsustama, kuidas uues, pea 21 000
elanikuga Saue vallas kohalikku
elu korraldama hakata.
Selleks, et uue valla töökorraldus pärast ühinemist kulgeks võimalikult ladusalt, on
tehtud mitmeid ettevalmistusi.
Koostatud on uue ametiasutuse
struktuur ehk pandud paika
plaan, kui palju ja missuguseid
ametimehi ning -naisi ühendvallas omavalitsusametnikena
tööle hakkab. Vallasekretärid
tegid suure töö ja aprillis kiitsid kõik neli volikogu heaks uue
valla põhimääruse. Mullu suvel
sai uus vald vapi ja lipu.
Mitmete valdkondade ametnikud ja asjatundjad käivad
regulaarselt koos ning arutavad, kuidas näiteks hariduse-,
sotsiaali- ja rahandusasjad ühinemisjärgselt kenasti korraldatud saaks.

Uus asutus peab tööle hakkama hiljemalt 1. jaanuaril
2018
Nii nagu mainitud, valmis juba
mullu esimene kava sellest,

Mai alguses oli Kernu mõisas arenguseminar, kus erinevate valdkondade
asjaosalised volikogudest, valitsustest ja hallatavatest asutustest seadsid
uue arengukava tarbeks ühiseid strateegilisi sihte

missugune võiks välja nägema
hakata uue valla ametiasutuse
struktuur, see omavalitsusasutus, mis vallaelu korraldamise
ja vallaelanike teenindamisega
tuleval aastal tegelema hakkab.
Siin tuleb vahet teha vallal
endal ja selle ametiasutusel.
Uus vald omavalitsusüksusena
tekkib, kui sügisesed valimistulemused on välja kuulutatud.
Aga alguses on nii, et selles
vallas tegutseb neli senist
ametiasutust: Kernu vallavalitsus, Nissi vallavalitsus, Saue
linnavalitsus ja Saue vallavalitsus. Tegutsevad senimaani,
kuni uus volikogu moodustab
uuele vallale uue ametiasutuse
ja kinnitab selle struktuuri.
Uus asutus peab tööle hakkama hiljemalt 1. jaanuaril
2018.
Et see umbes kahe kuu pikkune aeg, mis valimiste ja uue
aasta alguseni jääb, on kõigi
ümberkorralduste tarbeks õige

napp, siis tegelemegi praegu
nende ettevalmistustega, mis
aitavad kaasa ametnike töö
sujuvale ümberkorraldusele.
Veebruaris asus ametisse
nelja omavalitsuse personalijuht Sju Nuuter, kes valmistab
ette tarvilikud protseduurid
tänaste ametnike uude ametiasutusse üleviimiseks. Üheks
sammuks ametnike ühe s
asutuses tööle hakkamise
ettevalmistamisel oli aprillikuine infoseminar Padisel, kus
esimest korda kohtusid kõigi
tänaste linna- ja vallavalitsuste
töötajad, et üksteisega tutvuda ja saada infot tööalastest
ümberkorraldustest.

Juunikuus valmib uue arengukava projekt
Uue valla arengukava ja eelarvestrateegia mustandite
ettevalmistamine oli üks neist
ettevalmistustegevustest, mis
ühinemisotsuse vastuvõtmisel
plaani võeti.

Aasta alguses viisime läbi
hanke, et leida partner, kes
meid arengu kavandamiseks
vajaliku info koondamisel
aitaks. Parima pakkumise tegi
Ida-Viru Ettevõtluskeskus, kes
toimetab koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega.
Varakevadel viisid partnerid
läbi valdkondlikud arutelud
ettevõtjate, vabaühenduste,
omavalitsusametnike, seenioride ja noortega ning kogusid
neilt sihtrühmadelt arengukava
projekti jaoks tarvilikku infot.
Mai alguses oli Kernu mõisas suurem arenguseminar, kus
erinevate valdkondade asjaosalised volikogudest, valitsustest,
haridus- ja kultuuri- ning hallatavatest asutustest seadsid
oma valdkondades uue arengukava tarbeks ühiseid strateegilisi sihte.
Kogutud info põhjal valmib
juunikuus uue arengukava
projekt, seejärel tutvustatakse
seda tänastele volikogudele
ning pannakse kõigile huvilistele tutvumiseks ja arvamuse
avaldamiseks internetti välja.
Uut arengukava aga tänased
volikogud kinnitada ei saa.
Suveks koostatud mustand
kogutud tagasiside ja mõtetega jääb uue volikogu järgmisi
samme ootama. Uued volinikud
vaatavad, kas väljapakutud
kava ka nende arusaamaga
klapib ning korraldavad seadusjärgsed avalikustamis- ja
kaasamistoimingud.

Esimene lehenumber ilmub
veel enne suurt suve
Selge on, et pärast ühinemist
hoitakse uue valla elanikke omavalitsuses toimuvate tööde-tegemiste ja muu põnevaga kursis
- ka uuel vallal on oma ajaleht.
Kuni sügisese ühinemiseni
jätkavad Kernu valla, Nissi
valla, Saue linna ja Saue valla
tänased häälekandjad harjumispäraselt ilmumist. Nende kõrval
on kavas välja anda kaks numbrit ühist ajalehte - juba umbes
niisugust, missugune võiks
ühendvalla tulevane ajaleht olla.
Lehele nimeleidmiseks
hõikasime välja konkursi. Oli
ütlemata tore, et inimesed
mõtlesid hea meelega uue
valla lehele nimevariante välja.
Saime aprilli lõpuks pea poolsada vahvat pakkumist. Nendest valib tänaste kohalike
lehtede toimetajate meeskond
koos omavalitsusjuhtidega oma
lemmiku välja. See saab ühise
ajalehe kevadnumbri nimeks.
Pärast kevadnumbri ilmumist ootame kõigi vallaelanike-lehelugejate tagasisidet ja
mõtteid uue lehe nime, sisu ja
vormi kohta.
Uut lehte paneme kokku
tänaste lehetegijatega kõigist
neljast ühinevast omavalitsusest, sellest saab lugeda, missuguseid muudatusi ühinemine
omavalitsuselu korraldamisel
kaasa toob ning missuguseid
põnevaid paiku ja inimesi uuest
vallast leida võib.
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Kulu põletamine
on kuritahtlik
ja keelatud
tegevus
Saue Sõna
Sel aastal on kevad olnud hiline
ja päästjate mureallikas, kulu
põleb jätkuvalt.
Emadepäeva, 14. mai lõuna
ajal avastas abilinnapea Riho
Johanson kulupõlengu Saue
mõisa pargi tagant (fotol) ja
teatas sellest hädaabinumbril
112. Riho soovitab kõigil, kes
midagi märkavad, alati reageerida, sest sellest kulupõlengust
ei olnud keegi veel häirekeskusse teatanud.
Nõmme riiklikul ja Saku
vabatahtlikul päästekomandol
võttis pargitaguse põlengu kustutamine aega enam kui tunni.
Põlev kulu teeb kahju elusloodusele ja keskkonnale.
Kulutulekahjust võivad süttida
kodud, hävida muu vara, on
hukkunud inimesigi.
Ohtlik kulutuli algab enamasti hooletust või tahtlikust
inimtegevusest. Paljud kulupõlengud põhjustab lõke. Veel
võib kulu süüdata mõtlematult
kuluheinale visatud suitsukoni või puruks löödud pudel.
Põlenguid võivad põhjustada
hooletult tehtud tuletööd.
Samuti on ohtlik näiteks ATVga kuival kuluheinal sõita.
Kulupõlengute ennetamine
pole keeruline, palju raskem
on tagajärgede likvideerimine.

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungist

Linnavalitsus
suunas volikogusse
majandusaasta
aruande ja
I lisaeelarve

Sirje Piirsoo

Ingrid Niid

Saue Linnavalitsuse 10. mai
istungi päevakorras oli 23
küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa nelja
maasoojuspuuraugu rajamiseks Vana-Keila mnt 26.
◊ Kinnitas Kadakamarja tn
1 / Tule tn 48 büroo- ja
laohoone projekteerimistingimused.
◊ Suunas volikokku otsuste
„Saue linna 2016. aasta
majandusaasta aruande
kinnitamine“, „Saue Linnavolikogu 28.02.2013
otsuse nr 174 „Saue
Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade
kindlaksmääramine“ lisa
muutmine“, „Sooja ja
Kasesalu tn ühisveevärgija kanalisatsioonitrasside
tasuta võõrandamine“ ja
„Kasesalu tn 1 otsustuskorras hoonestusõiguse
seadmine“ ning määruse
„Saue linna 2017. aasta I
lisaeelarve“ eelnõud.
◊ Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
ühele perele.
◊ Eraldas isikule 1-toalise
sotsiaaleluruumi.
◊ Määras hooldaja kahele
puudega isikule.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
linna tänavate pindamine“
edukaks AS-i Tariston pakkumuse.
◊ Kinnitas lihthanke „Saue
linna kõnniteede remonditööd“ hankedokumendid.
◊ Pikendas Saue linnale kuuluva munitsipaaleluruumi

üürilepingut.
◊ Lubas linnapea Harr y
Pajundi puhkusele 15.18. mail. Teda asendab
puhkuse ajal palgaline
linnavalitsuse liige abilinnapea ülesannetes Riho
Johanson.
◊ Avaldas tänu ja autasustas tänukirja ning rahvakultuuri auhinna, Made
Balbati graafilise lehega
„Saue Sõlg” Evelin PovelPuuseppa kui Kodu-uurimise Seltsingu eestvedajat
ja arvukate näituste ideede
autorit, kes läbi erinevate
kultuurisündmuste on koos
koduloohuvilistega jaganud
teadmisi Saue ja lähiümbruse ajaloost. Tänukiri
antakse üle laulu- ja tantsupeol Saue Sõlg.
◊ Nõustus 21. mail kell
12-15 Saue staadionil ja
selle lähiümbruses Saue
Huvikeskuse korraldatava
tervisespordipäeva läbiviimisega.
◊ Nõustus Saue Huvikeskuse
ürituse korraldamisega 27.
mail kell 15-19: laulu- ja
tantsupidu Saue Sõlg jaanituleplatsil ning rongkäik
Keskuse pargist jaanituleplatsile.
◊ Nõustus Saue Noortekeskuse korraldatava laste- ja
noortepäeva läbiviimisega
3. juunil kell 14-18 Saue
jaanituleplatsil.
◊ Otsustas Saue Linnavolikogu 28.08.2014 otsuse
nr 45 p 1 alusel pikendada
Baltic Restaurants Estonia
AS-iga Saue Gümnaasiumis toitlustusteenuse
osutamise lepingut alates

◊

◊

◊

◊

1. jaanuarist 2018 kuni
30. juunini 2020, arvestades toidumaksumuse
osas 2017. aasta hinnaga:
toidupäeva maksumus
1,15 eurot, pikapäevarühma toidu maksumus
1,10 eurot, hommikupudru
maksumus 0,60 eurot.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Otsustas Saue Linnavolikogu 20.11.2014 otsuse
nr 53 p 1 alusel pikendada
P. Dussmanni Eesti OÜ-ga
Saue lasteaias Midrimaa
toitlustusteenuse osutamise lepingut alates 1.
jaanuarist 2018 kuni 30.
juunini 2020 samadel tingimustel, mis kehtisid kolmeaastasel perioodil, sh
hankelepingu maksumuse
osas. Saue lasteaia Midrimaa toidupäeva maksumus 2018. aastal on 2,02
eurot ja koos käibemaksuga 2,42 eurot; 2019.
aastal 2,12 eurot ja koos
käibemaksuga 2,54 eurot;
2020. aastal 2,20 eurot ja
koos käibemaksuga 2,64
eurot.
Tunnis t a s riigiha nkel
„Saue spordihalli ehituseprojektijuhtimine ja ehitusaegne omanikujärelevalve“
edukaks Tallinna Linnaehituse AS-i pakkumuse
Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust kogusummas 815
eurot 19 abivajajale ja
perioodilist toetust ühele.
Kinnitas lihthanke „Saue
Gümnaasiumi tööõpetusklassi aspiratsioon“ hankedokumendid.

Saue Linnavalitsus kiitis 10.
mail heaks ja suunas Saue
Linnavolikogusse Saue linna
2016. aasta majandusaasta
aruande bilansimahuga 17
miljonit eurot.
2016. aasta tegevustulud olid 8,6 miljonit eurot
ja tegevuskulud 8,8 miljonit eurot, investeeringute
maht oli 1,3 miljonit eurot
ja põhitegevuse tulem 0,9
miljonit eurot. Saue linna
netovõlakoormus määr oli
19 %.
Linnavalitsus suunas volikogusse ka Saue linna 2017.
aasta I lisaeelarve põhitegevuse tulude mahuga 62
tuhat eurot, põhitegevuse
kulude mahuga 85 tuhat
eurot ja investeeringute
mahuga 112 tuhat eurot.
Lisaeelarvega lülitatakse
eelarvesse sihtrahasid, sh
hariduskulude riiklikku toetusfondi summas 48 tuhat
eurot.
Suurematest objektidest
on lisaeelarvesse planeeritud Kasesalu tänava ehitus,
Saue Gümnaasiumi esimese
korruse põrandate remont,
keskuse lipuväljaku väljaehitus ning pargi-ja-reisi-parkla
väljaehituse lõpetamine.
Muuhulgas on lisaeelarves hariduslike erivajadustega laste toetamiseks
kolme tugiisiku ametikoha
loomine ja osaühingu Saue
Spordirajatised asutamiskulude katmine.
Lisaeelarvega avatakse
kevadel asutatud Saue
Spordikeskuse eelarve.

ATH laste vanemate tugirühma
kokkusaamine
esmaspäeval, 22. mail,
algusega kell 18.00
Saue lasteaias Midrimaa,
aadress Koondise 23

Osalemine on tasuta
Registreerimine e-posti
aadressil anneli@saue.ee
või telefonil 529 2820.

Koerte ja kasside marutaudivastane
vaktsineerimine
Seadusejärgselt peab loomapidaja tagama talle kuuluvate
koerte ja kasside vaktsineerimise. Marutaudivastast kaitsesüstimist ei tohi teha harvemini
kui 24 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest.
4. juunil kell 10-13 teostab volitatud veterinaararst
Vladimir Harkovski koerte ja

kasside vaktsineerimist Saue
Linnavalitsuse hoone juures
parklas aadressil Tule tn 7.
Marutaudivastane vaktsiin on
tasuta. Tasu eest pakutakse
kompleksvaktsiini.
Suured koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorviga.
Ära unusta kaasa võtmast
looma passi.

Ajalugu
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Tänukummardus Saue rongipeatuse rajajatele
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsing

145 aastat rongipeatuse rajamisest
Tänavu sügisel möödub 145
aastat ajast, mil Tallinnast
Paldiskisse kulgeval raudteeliinil rajati peatus nimega Friedrichshofi (Saue mõisa toonane
nimi) platvorm.
Aasta oli siis 1872 ning
pelgalt kaks aastat oli möödas päevast, kui Narvas avati
kõnede ja pidustustega esimene
raudtee Eestimaa pinnal. Selle
ehitust juhtis eraalgatuslik Balti
Raudtee Selts, mille peamised
aktsionärid olid Eestimaa mõisnikud ja Tallinna kaupmehed.
Raudteeliini rajamine Eestisse oli 19. sajandi lõpu üks
olulisemaid ettevõtmisi, mille
kaudu said hoo sisse tööstuse areng ja kaubavahetus
seni vaid põllumajandusest
elatunud Eestimaal. Apelsiniraudteeks kutsutud TallinnaPaldiski raudteeliin mõjutas
soodsalt iga paikkonda, kus
peatus tekkis. Esimesed neist
ühes rongiliikluse avamisega
Keilas ja Kloogal. Järgmistena
platvormid ehk nõudepeatused
Sauel ja Niitväljal ning suvepeatus 7. verstal elik Nõmmel.
Keeruline on üheselt öelda,
kes ja miks võttis vastu tulevikkuvaatava otsuse rajada
peatus keset põlde, mõisate
ääremaal - paiknesid ju Saue
ja Vanamõisa külakobarad peatusekohast kaugel eemal.
Et raudteeliikluse areng oli
tõusuteel, piisas sageli sooviavaldusest. Selle võisid teha
nii äsja Saue mõisa omandanud Wilhelm von Straelborn,
kes oli eraelus aktiivne raudtee
võimaluste kasutaja, Vanamõisas orbudekodu pidav Tallinna
linn või hea tahte avaldusena
hoopis Balti Raudtee Seltsi
peamees Alexander von der
Pahlen.
Nii või teisiti, tänasel päeval anname au kõigile kolmele
või hoopis kellelegi neljandale,
kelle unistused, soovid, otsused
ja tegevus andsid perspektiivis
olulisima tõuke Saue paikkonna
edenemiseks.

Just nii hubane saab olema Saue raudteejaama ala pärast pingi ja mälestuskivi paigaldamist ning ümbruse haljastamist.

Autor: Saue Linnavarahalduse heakorra peaspetsialist Marju Norvik

Saue Linnavalitsuse arveldusarved
◊ Swedbank: EE53 2200 0011 2015 5821
◊ SEB pank: EE78 1010 2200 2878 2015
◊ Nordea pank: EE02 1700 0170 0182 1116
◊ Danskebank: EE39 3300 3328 1052 0008
Selgitus: Saue rongipeatuse mälestusmärk
Areng oli kiire, jaama lähiümbrusesse Saue ja Vanamõisa
maadele kerkis peagi aedlinn.
1912. aastal aga palus vald
Põhja-Lääne Raudteevalitsusel
nimetada platvorm ümber Saue
pooljaamaks. Umbes samal
ajal olid ehitatud ka raudteejaam ning mitmed raudteelaste
eluhooned.
Rongijaam on olnud sauelaste
jaoks oluline sümboolne värav,
mis tervitas rongiga saabujaid
ja saatis teele minejaid, sestap tekitas saja-aastase hoone
lammutamine palju valu ning
tühjust. Vaatamata sellele, on
rong ja peatus sauelaste jaoks
jätkuvalt väga olulisel kohal.

Mälestuseks peatuse
rajajatele
Neli aastat tagasi, Saue linna
20. sünnipäeval välja öeldud
mõte raudteepeatuse rajajate
mälestuse jäädvustamisest on
jätkuvalt päevakorras. Tookord
kogutud ideede hulgas oli näiteks mälestustahvli paigaldamine, peatusele rajaja nime

andmine, uue rongijaama ehitamine, purskkaevu rajamine,
jaamaülema kuju püstitamine,
väikese pargi kujundamine, aga
ka sellised märgised, nagu lennuk, ufo, semafor, jaamaülema
Taniloo büst ja vana auruvedur. Ideede pakkumisega ühines ka skulptor Tauno Kangro,
kes pakkus linnavalitsusele
pronksist jaamaülemat ühes
lambaga. Vahva idee ja ehk ta
kunagi tervitabki Sauele tulijaid
või viipab minejaile.
Seniks aga on koostööks
seljad kokku pannud vabaühendused LC Saue ja Saue Koduuurimise Seltsing ning Saue
Huvikeskus ja Saue Linnavara
haldus, soovides rongijaama
asukohta ilmestada mälestuskiviga rongipeatuse rajajatele
ning istepingiga, millel mõnus
rongi või rongilt tulijaid oodata,
kujundades ansambli tervikuks
madalhaljastusega. Mõtte elluviimisel aitab oluliselt kaasa
Saue Linnavalitsus.
Puhkeala kujundamine rongipeatusse saab hoo sisse juba

suve hakul LC Saue pingi paigutamisega. Mälestuskivi on
kavas püstitada sügisel, mil on
tegelik peatuse rajamise aastapäev.

Saue koduloolastel on mälestuskiviks sobiv meetrikõrgune
rahn leitud ja töö teostajad
samuti välja valitud. Eskiiskavandki valmis.
Kivi usaldatakse Saue vallas
Laagri Maksimarketi läheduses
tegutsevate skulptorite Gea
Sibola Hanseni ja Brian Hanseni osavatesse kätesse. Kivi
tagumisel küljel säilib looduslik voolujooneline kontuur, esiküljel saab olema kaks tahku.
Ühel neist tekst „Tänutundega
Saue rongipeatuse rajajatele.
1872“, teisele tahule raiutakse
Saue rongijaama kontuur ja
raudtee.
Raudteejaama mälestuskivi püstitamine on Saue
koduloolaste südameasi. Ehk
aitab see pisutki leevendada
sauelaste tühjusetunnet, mille
põhjustas vana jaamahoone
lammutamine. Ja kuigi siinse
ajaloo uurimine, talletamine ja
tutvustamine on Saue Koduuurimise Seltsingu rõõm ning
vabatahtlikult võetud kohustus
ühteaegu, palume siinkohal abi

ja kutsume Saue rahvast üles
koguma mälestuskivi püstitamiseks vajaliku rahasumma
korjanduse teel. Nõnda saab
sellest meie kõigi tänu neile
inimestele, kes rajasid Saue
rongipeatuse, kes lükkasid
käima meie kodukoha tekke ja
arengu.
Teadmiseks, et Saue linna
20. ja 21. sünnipäeval heategevusliku koogimüügi ja oksjoniga
kogutud 600 eurot on kenasti
oma aega ootamas ning sellest
saab esimene sissemakse kiviraiduritele. Paraku on see vaid
kümnendik osa vajalikust rahasummast. Nõnda oleme linnavalitsusega kokku leppinud, et
saame korjanduse läbiviimiseks
kasutada nende arveldusarveid,
annetatud raha läheb sihteesmärgiga mälestuskivi fondi.
Hea sauelane ja Saue sõber,
kui Sa tunned, et soovid olla
osaline tänukummarduses
rongipeatuse rajajatele, siis on
Sinu abi tänuga oodatud Saue
linnavalitsuse arveldusarvetele
selgitusega „Saue rongipeatuse
mälestusmärk“. Iga väikseimgi
panus on oluline.
Saue kodulo olased on
mälestuskivi avamise aega
kavandanud ka raudteeteemalise näituse ja piduliku ettekandepäeva, kus soovime kõiki
annetajaid tänada.

võimaluse vabaneda igapäevarutiinist ja tegeleda eneseavastamisega.
Maalime mere- ja loodusvaateid akrüülmaali tehnikas.
Juhendaja Virve Laan.
Üksikasjalik päevakava osavõtjatele e-maili teel.
Ööbimine saunamajas 100

meetri kaugusel Valkla mererannast.
Tasu 80 eurot. Hind sisaldab
majutust ja maalimistarbeid.
Toitlustamine eraldi tasu eest.
Kohaletulek oma transpordiga.
Soovijatel palume registreerida hiljemalt 25. aprilliks 2017
aadressil huvikeskus@saue.ee.

Mälestuskivi kui
kingitus sauelastelt

Vabaõhu maalilaager täiskasvanutele
Saue Huvikeskus korraldab 17.18. juunil 2017 puhkekeskuses
Valkla Rand vabaõhu maalilaagri täiskasvanutele.
Plein air ehk vabaõhu maalimine võimaldab õppida valima
motiivi looduses, märkama
ja jäädvustama erinevaid valgus- ja värvinüansse. Annab
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Kevadlaager Talus
Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse
noortejuht

Vasakult: Ats Marek Tender, Birgit Veldi ja Liis Pormeister

Saue Gümnaasiumi nuputajad
on vabariigi tasemel
Elle Viljaste
29. aprilli kõledal laupäeva
hommikul võtsid meie kooli
kolm seitsmenda klas si
õpilast suuna Pärnusse,
sest Pärnu Mai Koolis toimus matemaatikaviktoriini
„Nuputa“ lõppvõistlus.
Osavõtjad olid Birgit Veldi,
Liis Pormeister ja Ats Marek

Tender.
Paar tundi tugevat tööd ja
siis jäime tulemusi ootama.
Tasus oodata, sest Saue
Gümnaasiumi nuputajad said
vabariigis kolmanda koha,
jäädes napilt 0,5 punktiga
alla esikohale.
Tublisid nuputajaid õpetavad Alli Salusaar ja Elle
Viljaste.

Saue Noortekeskus korraldas
kevadisel koolivaheajal taaskord
tasuta lastelaagri. Sellel aastal
me kaugele ei sõitnud, toimetasime siinsamas Saue külje all
Rahula küla laagrikeskuses Talu.
Neli päikselist päeva kestnud
laagris osales 23 toredat noort,
keda juhendas kolm ülientusiastlikku noorsootöötajat.
Jõudsime teha palju. Avatud
olid mitmed töötoad: meisterdasime ehteid, maske, märke
ja magneteid; voolisime savi
ja dekoreerisime T-särke. Matkasime RMK loodusradadel,
võistlesime discgolfis ja mälumängus, päästsime kuningriiki,
käisime saunas ja korraldasime
lõbusa disko. Laagrikeskuses
Talu oli tore olla!
Sellel suvel korraldab Saue
Noortekeskus veel kaks laagrit:
Pivarootsi kunstilaager 1.-8.
augustil ja linnalaager 21.-26.
augustil. Veel on mõned vabad
kohad! Rohkem infot Monika
Liivilt e-posti aadressil liivmonika@gmail.com.

Neli päikselist päeva kestnud laagris osales 23 toredat noort

Töötoas valmisid ka maskid. 

Fotod: Saue Noortekeskus

SAUE LINNA LASTEJA NOORTEPÄEV
ESINEVAD:
FESTIVAL VISOON ANSAMBLID
SACHE TANTSUTÜDRUKUD
DIVA TANTSUSTUUDIO
JJ-STREET TANTSUKOOL
PARTNERAKRO AKROBAATIKAKOOL

LISAKS:
POLITSEIMUUSEUM
SKYJUMP
LASTEAUTOD
ELAMUSPANK
MUUSIKATELK
KAITSELIIT
NAISKODUKAITSE
SAUE LINNA LASTEKAITSE ÜHING
YFU
AIESEC
RAJALEIDJA
VENNAD VÄHID

JAANITULEPLATSIL
3. JUUNIL 14.00 - 18.00

WWW.SAUENOORTEKESKUS.EE

Alusharidus
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Just nii saabki alguse mõte midagi ise üles kasvatada
Oleme lasteaia õppekavas ja
lastega üheskoos plaane tehes
ikka silmas pidanud Confuciuse
mõttetera: „Mida laps kuuleb
- selle ta unustab. Mida laps
näeb - seda ta mäletab. Mida
laps kogeb - seda ta mõistab.“
Juba kolmandat aastat kasutab Midrimaa võimalust taotleda
rahastust PRIA koolipuuvilja ja
-köögivilja programmi toetavate
tegevuste läbiviimiseks. Kahel
eelmisel korral lastelt ja õpetajatelt saadud tagasiside andis
kindlustunde, et ka sel aastal
on projektiga ühinemine oluline.
Rahastuse projektiplaanidele
saime märtsis.
Et kevad ja päikesesoojus
tänavu saabumisega ei kiirustanud, toimusid esimesed
õppereisid 28. ja 30. märtsil
köögiviljakasvatuse ja -töötlemisega tegeleva Kadarbiku talu
tootmishoonetesse Ääsmäel.
Eelmise aasta kevadel külastasid samad lapsed Sagro aiandit
ja nägid, kuidas kasvatatakse

Foto: Liina Ojamaa

Helgi Vaher
Projekti koordinaator

Kasvuhoones pakutud tomat maitses hoopis teisiti kui kodus või lasteaias – ilmselt mitte see roheline.

kapsataimi, kurke ja tomateid.
Sel aastal oli lastel võimalik
vaadelda köögiviljade hoiustamist, töötlemist ja pakendamist. Õppeekskursiooni lõpetas
võimalus maitsta ettevõttes
toodetud erinevaid smuutisid.
Õppereiside põhjal oli koolieelikutel võimalus võrrelda, kui
erinevad on need kaks ettevõtet, kui palju erinevaid tegevusi
on vaja teha, kui palju töötajaid
pingutab iga päev selle nimel,
et köögiviljad meie toidulauale
jõuavad. Koduteele said lapsed

kaasa värvilises pakendis beebiporgandid.

Aastajagu nooremad lapsed
külastasid Sagro aiandit
Laagris maikuu algul
Sooja päikse puudumine ja
jahedad ööd ei olnud taimede
kasvule tänavu soodsad. Seepärast ootasime soojemaid
aegu, et taimed jõuaksid kasvada ja lastel oleks põnev jälgida aiandi töötajate tegemisi.
5-6-aastased lapsed olid
köögiviljakasvatuses esimest

korda. Neil oli võimalik väga
lähedalt näha, kus ja kuidas
kasvatatakse kapsataimi, kurke
ja tomateid. Nii suurte kasvuhoonete külastamine andis lastele kogemuse, mida vanematega koos reisides alati ei leia.
Kõige rohkem jäi lastele
meelde see, kuidas taimi kasteti ja kuidas mesilasi kasvuhoonetesse toodi. Ka maitses
kasvuhoones pakutud tomat
hoopis teisiti kui kodus või
lasteaias. Samuti jäi meelde
kasvuhoonetes nähtud lillede

lõhn ja värvikirevus. Iga laps
sai õppereisilt kaasa ühe väikese kevadlille, et selle eest ise
hoolt kanda.
Juba kolm aastat PRIA
rahastusel läbiviidud projekt
on väga oluline täiendus laste
õppetegevustele. Oli tore
tõdeda, et eelmisel aastal aiandist saadud teadmised meenusid nii mõnelegi õppereisil
osalejale.
Lapsed on alati avatud kõigele uuele ja kui see uus teadmine juhtub olema väga erinev
sellest, mida nähakse iga päev,
võib kindel olla, et lapse mälus
säilib see pikaks ajaks.
Mitmed lapsed leidsid, et
töö aiandis või köögiviljatalus on
huvitav. Kasvuhoonetest ja tootmistaludest on küll mööda sõidetud, kuid kõige käeulatusest
uurimine on kordi huvitavam.
Õppereisidelt saadud teadmised rikastavad laste silmaringi ja leiavad kiiresti tee
nende mängudesse. Ja just
nii saabki alguse mõte midagi
vahvat ja olulist ise ära teha või
üles kasvatada.

Saue lasteaed Midrimaa kuulutab välja konkursi järgnevate ametikohtade täitmiseks:
 logopeed 1,0;
 eripedagoog 1,0;
 õpetaja 1,0.
Nõuded kandidaadile:
 vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
 valmisolek meeskonnatööks suures organisatsioonis;
 hea suhtlemisoskus;
 pingetaluvus.
Veel ootame oma
meeskonda:
 assistenti 1,0;
 õpetaja abi 1,0.
Nõuded kandidaadile:
 vähemalt keskharidus;
 lastega töötamise kogemus;
 valmisolek meeskonnatööks suures organisatsioonis;
 hea suhtlemisoskus;
 pingetaluvus.
Kandideerimiseks palume 29. maiks esitada
järgmised dokumendid:
 avaldus;
 CV;
 haridust tõendava dokumendi koopia.
Saue lasteaed Midrimaa
Koondise 23, Saue 76505
Tel 659 6526
E-posti aadress
midrimaa@saue.ee

Riho Johanson
Abilinnapea
Võimaldamaks Saue lastele rohkem mängimisvõimalusi linnaruumis, on lasteaia õueala väljaspool lasteaia
tööaega avalikuks kasutuseks avatud. Sellest annavad
teada Midrimaa väravatesse paigaldatud sildid (pildil).
Õueala kasutamisel argipäeviti kell 19-21 ja puhkepäeviti kell 9-21 on oma kindlad reeglid. Territooriumile
on teretulnud kuni 7-aastased lapsed koos täiskasvanud
saatjaga ja lemmikloomade kaasavõtmine on keelatud.
Turvafirmat G4S on muudatusest informeeritud ja
rahumeelsete mänguväljakute kasutajatega arusaamatusi ei teki. Samuti on lasteaia territoorium varustatud
esimeste turvakaameratega ja neid tuleb veelgi juurde,
nagu ka valgusteid.
Kui juhtub, et õueala sellisel kujul kasutamisest tuleb
rohkem pahandust kui rõõmu, tuleb avaliku kasutamise
otsus ümber vaadata.
Lõpetuseks siiski rõõmsates toonides - suvi toob
uuendusi lasteaia atraktsioonide osas. Head mängulusti
pisikestele sauelastele!
Foto: Riho Johanson

MIDRIMAA
PAKUB TÖÖD

Foto: erakogu

Head mängulusti,
pisikesed sauelased

Õppereis Soome
lasteaedadesse
Signe Laar
Naerupalli päevahoiu juhataja Signe Laar ning Triibu
& Liine päevahoiu juhataja Käthy Laar (fotol keskel)
käisid 11.-12. mail Soomes tutvumas Hämeenkyrö
valla lasteaedadega. Sasi lasteaia juhataja Mari Kola
kutsel ja hea kolleegi Katrin Kõrvase organiseeritud
reis viis meid Helsingist 220 kilomeetri kaugusele
imeilusa maastikuga paika.
Meid võõrustasid kohalike lasteaedade juhatajad
ja õppealajuhatajad. Tihedalt ettevalmistatud päeva
jooksul külastasime Sasi ja Kirkonkylä lasteaedu,
kus lisaks töisele jutuajamisele saime olla osalisteks
laste päevastes tegevustes.
Reisi eesmärk oli saada uusi teadmisi ja põnevaid mõtteid lastehoiutöö korraldamisest. See sai
täidetud, kuna tõime endaga kaasa innovaatilisi
ideid, mis aitavad kaasa meie päevahoidude tööle
ja arengule.
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Koolivormi
tellimine,
pildistamine ja
taaskasutuslaat
2017. aastal Saue Gümnaasiumis kooliteed alustavaid
esimeste klaaside õpilasi
oodatakse Saue Gümnaasiumi
koolivormi tellima ja õpilaspileti
jaoks pildistama 31. mail ja 1.
juunil kell 16.30-19 kabinetti
112 ja 111.
Lisainfo: http://www.saue.
edu.ee/koolivorm.

Taaskasutuslaat
„Kitsetall, kes oskas lugeda seitsmeni“

„Isevärki koolitund“

Saue gümnaasiumi V teatrifestival
Leo Uulma
Teatrifestivali korraldaja
Saue gümnaasiumi V teatrifestivalil osalesid 6. ja 12. aprillil
meie kooli enda näitetrupid ning
külalisesinejad teistest Harjumaa
koolidest. Kokku tuli ettekandele
10 etendust, mille tõid lavale
Paldiski lasteaed Naerulind,
Laulasmaa kool, Jüri kooliteater
Vaba Valik, Vääna mõisakool ja
muidugi Saue gümnaasium.
Lavastusi hindas žürii, kuhu
kuulusid kõrgema lavakunstikooli
õppejõud ja näitleja Tõnu Tepandi,
Saue Gümnaasiumi filmiringi õpetaja Alexei Alexeev ning õpetaja
Maire Rabinovits.
Lisaks sellele võttis Saue
Gümnaasiumi õpetajate näitetrupp osa Viljandis toimunud XIX

Meie kooli
tulemused
V teatrifestivalil
Lapsi juhendab Leo Uulma.

Lavastuse preemia
◊ „Kitsetall, kes oskas
lugeda kümneni“ ja
„Punamütsike“
„Punamütsike“

üleriiklikust õpetajate teatrifestivalist „Sillad“, kus osales 18
näitetruppi.
Saue õpetajad olid lavastusega „Ei me ette tea“, mille
lavastaja ja autor on Leo
Uulma, edukad.
Näitlejapreemia sai Alexei
Alexeev. Tiina Ojasson Võsa

Fotod: Saue gümnaasium

pälvis kuus publikupreemiat.
Lisaks neile tegid lavastuses
kaasa Ulvi Urgard, Malle Liiv,
Liis Jaaku, Monika Viispert,
Jaan Palumets, Leo Uulma ja
Merle Aulik.
Loodame, et teatritegemise
huvi ei rauge, ja kohtume
uuesti järgmisel aastal.

Näitlejapreemia
◊ Lavastus „Kitsetall, kes
oskas lugeda kümneni“:
Saskia Smitt, Karoliina
Toots
◊ Lavastus „Isevärki koolitund“: Marilee-Cassandra Salumäe, Holger
Kitt, Sigmar Sten Kõiv
◊ Lavastus „Punamütsike“:
Fred Erik Sarna

Kolmapäeval, 31. mail, kell
16-18 on kooli aulas koolikaupade ja - riiete taaskasutuslaat.
Kas seisavad kapis lapsele
väikseks jäänud, aga korralik
koolivorm, spordirõivad või
-jalatsid? Kui nii, siis tule laadale! Kas müüa, vahetada või
anda aitäh eest kaup ära, on
igaühe enda otsustada.
Paneme välja ka kooli unustatud-kaotatud esemed: prillid,
mobiiltelefon, võtmed, jalanõud, riided jne.
Laat on tasuta, eelregistreerimist ei ole.
O otame kõiki müüma,
ostma, vahetama ja uudistama!

Koolivorm

Koolitoitlustaja õpetab: neli nippi,
mille abil õpetad lapse täisväärtuslikku toitu armastama
Baltic Restaurants Estonia
Tänapäeva lapsed ei tea päris
tihti, kuidas toit kasvab või kust
see pärineb. Üllatus on suur,
kui selgub, et õunad ei kasvagi
maa all, piima annavad lehmad
ning kartulid polegi päriselt
pestud.
Et kasvatada lastes armastust täisväärtusliku toidu vastu
ning näidata, kuidas ja kust see
poodidesse ning sealt meie toidulauale jõuab, otsustas koolitoitlustaja Daily, kes ka Sauel
gümnaasiumi perele süüa teeb,
sellest kevadest ellu kutsuda
farmikülastused lastega.
„Mida varem lastele toidu
päritolu ja valmistamist õpetada, seda teadlikumalt teevad
nad hilisemas eas toiduvalikuid
ning eelistavad suurema tõenäosusega just täisväärtuslikku
toitu,“ selgitab Daily kauba-

märgi all koolitoitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia
müügi- ja turundusjuht Tiiu
Endrikson ning jagab lapsevanematele ideid, kuidas koduski
toidu päritolu lõbusal, maitsval
ja harival moel tutvustada.

Vii laps toidupoodi
Kuigi lastega toidupoodi minek
võib osutuda parajaks katsumuseks, siis tegelikult tasub see
end kuhjaga ära. Alustuseks
väldi ahvatlevate maiustustega
vahekäike ja tutvusta pesamunale kodumaised marju, vilju ja
teisi värskeid toiduaineid. Lase
tal küsimusi esitada ja selgita,
millised on tervislikud valikud.
Luba lapsel köögivilju kaaluda
või riiulitelt õigeid tooteid leida.
Kui laps tajub poeskäiku mängulise tegevusena, pakub ta
end järgmisel korral juba vabatahtlikult appi ostma ega saagi

aru, et lapsevanem talle midagi
õpetada püüab.

Külasta farmi
Paljudel linnalastel ei ole
sugulasi, kes endiselt loomi
peavad ning ise piimast võid ja
kohupiima teevad. Ainus kokkupuude toiduga on poes, kust
see pakendatult kotti ja sealt
koju jõuab. Külaskäik farmi on
võimalus lapsele näidata, kuidas hea Eesti toit tänu töökatele inimestele valmib.
Daily esimene farmikülastus viis Tartu Herbert Masingu
Kooli õpilased tutvuma Andre
Farmi 360 loomaga. Lapsed
nägid, kuidas elavad lehmad,
keda farmirahvas hellitavalt
Mummukesteks kutsub, milline
on piima teekond toidulauale
ja kuidas sellest rikkalikust
valgest joogist maitsev juust
saab.

Raja oma aed
Aia rajamiseks piisab vaid
aknalauast või väikesest nurgast rõdul. Uuri, millised köögiviljad lapsele meeldivad,
ostke koos seemned, muld ja
väikesed potid ning aia rajamine võibki alata. Kasvuhoone
ja aiamaaga lapsevanemad
võiksid julgelt lastele õpetada
erinevaid aiatöid külvamisest
kastmiseni.
Taimede eest hoolitsemine
on tore kohustus, kus iga tärkav taim ja valmiv vili valmistab kuhjaga rõõmu, õpetab
vastutust ja annab aimu aastaaegadest – millised marjad
ja köögiviljad parajasti kasvavad.
Enda kasvatatud viljad
maitsevad muuseas ka kõige
suuremale köögiviljapõlgurile
imeliselt!
Talvisel ajal kasvatage akna-

laual ürte, mida valminud toidule maitseks peale lõigata.

Kaasa laps toiduvalmistamisse
Lapsega köögis aega veetes on
võimalik selgitada toidu päritolu ja seda, millised on erinevate otsuste tagajärjed. Mida
haritumad on lapsed toidu
osas, seda enam on nad valmis
sööma midagi tervislikku.
Täisväärtuslik toit sisaldab
kasulikke toitaineid ja vajalikul
hulgal kaloreid. lisatud suhkrud
ja maitsetugevdajad praktiliselt
puuduvad.
Koos kokkamine loob lisaks
ka soodsa pinnase suhtlemiseks ja ühiseks kvaliteetaja
veetmiseks.
Noorematele lastele jäägu
koostisosade segamine, vanematele hakkimine ja praadimine.

Haridus
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2016. aasta Eesti-Soome keskkonnaprojekti rühmatöö Sagadis

9.a klassi õpilased kuulavad Gert Jugala selgitusi

Värsketest porganditest pressitud
mahl

11.a klassi õpilased Kohtla Nõmme allmaakaev

Poisid 9.c klassist Kadarbiku eririietuses

8.b klass uurib samblikke

Soome-

Marcus, Alex-Christopher, Reno ja Hendrik on metsa istutamiseks valmis

Kaasaegne õpikäsitlus ja selle raken
Ulvi Urgard
Saue kooli geograafia- ja
bioloogiaõpetaja
Saue Gümnaasiumi õpilaste
PISA testiga kontrollitud tulemused loodusteadustes olid
väga head. Pikka aega sellesse
valdkonda panustanud õpetajana olen oma õpilaste üle
väga uhke. Loodan, et kõrge
loodusteadlikkus võimaldab
neil mõista looduse ja ühiskonna vastastikuseid seoseid,
sügavamalt näha looduse ilu
ning tulevikus tegutseda ümbritsevat keskkonda säästvalt.
Selleks, et loodusteadustes
veelgi paremaid tulemusi saavutada, ei piisa ainult klassiruumis loodusest rääkimisest
või filmide vaatamisest. Tänapäevase õpikäsitluse eesmärk
on õppijate individuaalne
areng, õpitehnikate arendamine
ja õpihuvi hoidmine. Seepärast
tuleb loodust kõnetada tema
enda keeles ehk vahetult looduses viibida ja tegutseda.

Saue kooli õpilastel on olnud
võimalus osaleda mitmes ettevõtmises, kus on teistsugune
õpikeskkond ning head võimalused uurivaks ja kogemuslikuks õppeks.
Ettevõtmisi on rahaliselt toetanud Saue linn või Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

2016. aasta kevadel lõppes
Eesti-Soome keskkonnaprojekti II etapp
Sauet külastasid Alppila kooli
õpilased Helsingist. Koos
arendasid noored inglise keele
oskust, tutvusid Saue kooli ja
linnaga. RMK Sagadi looduskeskuses oli avastuslik reis
metsa, jõe ja mere äärde mitmekesine pärandkultuur
Lahemaa looduses. Piki Altja
loodusrada ja Sagadi mõisa
parki kulgenud maastikumäng
õpetas tundma maastike geoloogiat ja kasvavaid taimi, õpetas märkama loomade tegutsemisjälgi ning pani õpilased
mõtlema inimese ja looduse

vahelistele seostele. Arendas
meeskonnatööoskusi ja suhtluspädevust.

18.-20. mail sõidab kakskümmend Saue Gümnaasiumi 8.a klassi õpilast
Soome
Jätkub 2001. aastal alguse
saanud koostöö keskkonnahariduse vallas. Soome-Eesti
keskkonnaprojekti raames on
2017. aastal eesmärk tutvuda
Nuuksio rahvuspargis Soome
looduse ja kultuuripärandiga,
õppida trammorienteerumise
käigus tundma Helsingi linna
vaatamisväärsusi ning ainetevaheliste seoste loomiseks
külastada Kiasma nüüdiskunsti
muuseumi.
2016. aastal toimunud projektist osavõtja Henelis Notton
kirjutas kokkuvõttes: „Osalemine selles projektis on tähtis
ka seetõttu, et tänu sellele
reisile saab meie klass kolm
päeva järjest koos olla ja see
mulle meeldib“.

Välipraktikumid Silma
Õpikojas
Teatavasti on gümnaasiumi
lõpetamiseks kohustuslik uurimistöö koostamine. Seetõttu
planeerisin käesoleval õppeaastal gümnasistidele kaks
välipraktikumi Silma Õpikojas.
Silma looduskaitseala eripärast lähtudes on eesmärk
uurida rannaniidu taastamise
mõju selle elurikkusele.
Silma asub kiire maakerke
piirkonnas ja roostikes on arvukalt lindude pesitsuspaiku. Et
Silma looduskaitsealal jaguks
eluruumi ka madalat taimestikku armastavatele linnuliikidele, hooldavad siinsed talunikud rannaniite. Lihaveiste karjatamine annab lindude kõrval
eluruumi ka paljudele taime- ja
putukaliikidele.
Välipraktikum kestis kaks
päeva ja selle käigus said õpilased läbida kõik teadusliku uurimismeetodi etapid alates uurimisküsimuse sõnastamisest ja
hüpoteesi püstitamisest, uuri-

muslikust osast kuni saadud
tulemuste kontrollimiseni.
Esimesel päeval mõõdeti
Riimi mere rannaniidul pinnase
niiskust ja pilliroo katvust nii
karjatataval kui ka karjatamata
alal. Töö käigus õpiti tundma
rannikuelupaikadega seotud
kaitsealuseid liike - käpalisi,
merikotkast - ja hinnati neid
ohustavaid tegureid. Kogutud
andmed analüüsiti ja koostati
ökoloogiline uurimus, mida
kaasõpilastele esitleti.
Teisel päeval viis õppekäik
Noarootsi poolsaarele ja Põõsaspea neemele, kus õpilased
kaardistasid Loode-Eesti rannikumaastikke ja kaitsealuseid
üksikobjekte. Õpiti tundma looduskaitsesüsteemi ja vaadeldi
praktilisi loodushoiutöid.
Esimesel Eesti looduskaitset ja Lääne-Eesti looduskaitsealuseid objekte tutvustaval
õppepraktikal osalesid 15.-16.
septembril 2016 Saue Gümnaasiumi 11. klassi õpilased.
Sügisel koondub Silma Õpikoja

19. mai 2017 Saue Sõna
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2016. aasta Soome-Eesti keskkonnaprojekti aruande koostamine Helsingis

vanduses

Joosep, Kamilla, Britt-Anett ja Marii koostavad uurimust

-Eesti keskkonnaprojekt Nuuksio rahvuspargis

9.b klassi õpilased lihvivad kivimeid

Kaur Samuel töötab 3D mudeliga

Joosep, Jaanika, Liss ja Gerlin valmistuvad ülesandeks

ndamise võimalused Saue koolis
äärsele lahele sadu või isegi
tuhandeid veelinde. Õhtune
päikeseloojang ja rannaniitude
kohal kaikuvate sookurgede
hääled muutsid olustiku imeliseks.
Teisel, samasugusel välipraktikal Silma Õpikojas osalevad kohe-kohe 1.-2. juunil
Saue Gümnaasiumi 10.a klassi
õpilased.

Bioloogiatund Eesti
Loodusmuuseumis
Lisaks mitmepäevastele retkedele on KIK rahastanud ka
mitmeid riiklikku õppekava
toetavaid lühemaid õppekäike.
Nii külastasid 8. klasside õpilased bioloogiatunnis
Eesti Loodusmuuseumi, kus
oli avatud näitus „Vaprad ja
ilusad. Peaosades: samblik
ja sammal“. Väljapanek tutvustas samblike ja sammalde
erakordset vastupidavust ning
alahinnatud kasulikkust. Muuseumitunnis uuriti mikroskoobiga samblaid ja samblikke.

Valmistati sambla lehest preparaate ja avastati, et samblik
koosneb tõesti seeneniidist ja
vetikatest. Tunni lõpuks sai selgeks, et sammal ja samblik on
täiesti erinevad organismid ja
sammal erineb ka kõrgematest
taimedest.

9. klasside kolm õppekäiku
Loodusgeograafia tund viis
üheksandikud sügisel tutvuma
Eesti geoloogilise ehituse ja
maavaradega TTÜ Särghaua
õppekeskusesse. Õpilased
määrasid Eesti erinevatest kohtadest võetud puursüdamike
abil maapinda moodustavaid
kivimeid, uurisid mikroskoobiga kivimite ja neid moodustavate mineraalide struktuuri
ning avastasid tahvelarvutitega interaktiivse 3D mudeli
abil koha geoloogilist ehitust.
Kõige lõpuks sai igaüks kivikojas endale sobiva kivimi või
mineraali valida ja võis lihvimismasinatega kujundada seda
vastavalt oma fantaasiale.

Kevadel õppisid nad majandusgeograafia tunnis köögivilja
kasvatamisele ja töötlemisele
spetsialiseerunud Kadarbiku
talus põllumajandust. Kuna
ettevõtte peamine missioon on
tervislike toitumisharjumuste
kujundamine, on ääretult tänuväärne, et seda tutvustatakse
ka õpilastele.
Õppekäik algas ettevõtte tootmistsükli tutvustamisega ning
lõppes mahlade ja smuutide
degusteerimisega. Igaüks sai
kaasa ka paki beebiporgandeid.
2017. aasta mais külastasid
põhikooli lõpetajad Saue linnas asuvat ettevõtet Sami, mis
valmistab nii Eesti kui ka maailma turgudele põllumajandus-,
teehooldus- ja metsandusseadmeid ning -masinaid. Ettevõtte
juhatuse liige Gert Jugala leidis
aega ja näitas õpilastele masinate ja seadmete valmimise
tootmistsüklit: ühest uksest
metall sisse ja teisest uksest
traktor välja. Samist küll traktorit kaasa ei antud, aga tulevi-

kus võib nii mõnigi sealt endale
tasuva töökoha leida.

Milleks mets?
10. klassid osalesid 28. aprillil
RMK Aegviidu Looduskeskuse
metsaprogrammis „Milleks
mets?“ Eesmärk oli õppida
tundma riiklikus õppekavas õpitulemustega määratud metsatüüpe
ja looduskaitse põhimõtteid.
„Metsamatemaatika“ kaudu
integreeriti loodusõpetus ja
matemaatika: välja tuli arvutada mitu istikut õpilased
Mustjõe metsaistutuslangile
istutasid ja mitme aasta pärast
nad oma töövilju näha saavad.

11. klassi geograafiatund
12. aprillil Kohtla
kaevanduspargis
Eesmärk oli omandada ettekujutus põlevkivi kaevandamisest ja tööst kaevandustes.
Allmaakaevanduses astusime
läbi kaevurite tööpaikadest,
sõitsime tõelise maa-aluse
kaevurirongiga ja tutvusime

mitmesuguste kaevandustehnoloogiate ja -seadmetega.
Õppekäik sattus peaaegu
samale ajale, kui ilmus manifest
PÕXIT, mis kutsub arutlema
tulevikus põlevkivi kasutamise
üle globaalse kliimasoojenemise
ajastul. Loodan, et Saue Gümnaasiumi 11. klassi õpilane suudab kujundada oma arvamuse.
Kokkuvõtteks võiks öelda, et
kui inimene austab ümbritsevat
keskkonda, on tal ka lugupidamine ümbritsevate inimeste
suhtes ning koolipõlves kujundatud väärtushinnangud ja looduse ning ühiskonna toimimise
tundmaõppimine avaldub alles
kaugemas tulevikus.
Seega - õuesõppest on saanud Saue kooli õpilaste jaoks
õppeprotsessi lahutamatu osa
ja see ongi kaasaegne õpikäsitlus. Ettevõtmisi toetas KIK.

Vaba aeg
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Fotod: Saue Huvikeskus

Märgakem
kauneid
koduaedu
Evelin Povel-Puusepp
On kevad. Olgugi, et karge. Päike
käib kõrgemalt, päevad on pikemad,
linn on mattumas tärkavasse rohelusse, lillede värvikirevusse ja lummavasse linnulaulu. Käes on aeg,
mil loodus me ümber ärkab elule ja
ilule. Käes on ka kibekiire aiatööde
aeg, mille tulemus pakub silmailu ja
rõõmu aednikule endale ja kõigile,
kes seda näevad ning tajuvad.
Hoolitsetud hekid ja muruplatsid,
hurmavalt lõhnav õitemeri, hubased
puhkenurgad, peenrad maitserohelise ning aedviljadega, hoolikalt
valitud ilupuud ja -põõsad ning
viljapuud. Sauelaste koduaiad on
pilkupüüdev elamus igaühele, kes
juhtub oma pilgu neisse pöörama.
Ja kui te juba juhtute elamuse
osaliseks saama, ärge hoidke seda
ainult endale. Jagage rõõmu, sest
Saue linn soovib töökaid aednikkekauni kodu loojaid tunnustada.
Ootame ettepanekuid kaunitest
koduaedadest Saue linna konkursile „Kaunis kodu 2017“ hiljemalt
21. juuniks 2017 aadressil saue@
saue.ee.

Kursustel osalenud valdavalt erksates ja heledates toonides piltide taustal

Kevadine värviküllus raamatukogus
Virve Laan
Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht
Saue Huvikeskuse kunstistuudio täiskasvanute akrüülmaali ja keraamika
kursused lõppesid sellel kevadel ülevaatenäitusega 2. kuni 14. maini linna
raamatukogus, kus olid väljas poolaasta
jooksul tehtud paremad tööd. Kursustel
osales kokku 28 inimest.
Maalikursusel õpiti realistlikku maalistiili ja katsetati 3D tehnikas abstraktse

Linna sünnipäeval
kohtume kohvikus!
Evelin Povel-Puusepp
Lõpuks-lõpuks on loota, et tuultestlörtsist-öökülmadest räsitud kevad
hakkab ümber saama ja suvesoojus
ei jää tulemata. Aiatööd suvekodus,
põnev seiklus matkaradadel, mererand – suvel on nii palju põnevat ja
lõõgastavat, mis viib meid Sauelt
välja.
27. august aga on tänavu see
päev, mil päris kindlasti tasub unustada kõik muu ja olla Sauel. Ja kutsuda kõik sõbrad-tuttavad ka siia
külla. Sest sel päeval on tulemas
sünnipäev, Saue linna sünnipäev ühes
kodukohvikute ja meistrihoovidega.
Kus, millistes külalislahketes
koduaedades või õuealadel tänavu
maitseelamusi, silmailu, uusi oskusi,
lustakaid ühistegemisi, muusikalisi
vahepalu ja mida kõike veel kogeda
saab, selgub sünnipäevakuul.
27. augusti õhtul kell seitse algab
aga traditsiooniks kujunenud sünnipäevapidu jaanituleplatsil meeleolukate teatevõistluste, kohvikupidajate
ühispildistamise ja kontserdiga, mille
peaesineja on tänavune eurolaulik
Koit Toome.

Registreerumine on alanud
Läinud aasta kohvikutepäeval oli
sauelastel ja linna külalistel võimalus

Kõrgkuumuskeraamika sekundeeris maalidele soliidses
tagasihoidlikkuses.

aega veeta ning maitseid ja elamusi
nautida suisa 32 kohas üle kogu
Saue.
Kutsun selgi suvel lahkeid peresid
ja sõpruskondi kohvikutepäeva rõõmu
looma, avama kohvikuid, töötubasid
või elamushoove kõikjal Saue linnas!
On see siis hommikukohv ja
pudruamps, suussulavad küpsetised-koogid, toekas lõunaroog, uudsed
maitsekooslused või oma huvialade
tutvustamine, oskuste jagamine,
meeleolu loomine – kõik see kokku
on üks vahva, hooliv ja sõbralik suvepäev, millega tähistame oma linna
24. sünnipäeva.
Registreeruda saab kuni 30. juulini
e-posti aadressil evelin.povel@saue.
ee või telefonil 5667 5252.
Kõik 30. juuliks registreerunud
kohvikud saavad märgitud kujundatud
kaardile, mis aegsasti enne kohvikutepäeva kõikidesse Saue postkastidesse jõuab.
Vahetult enne peopäeva tutvustatakse kõiki avatavaid kodukohvikuid,
töötubasid ja elamushoove Saue Sõna
vahendusel.
Kogu info kohvikutepäevast ja
linna sünnipäevast jõuab jooksvalt
Facebooki leheküljele Kodu Kohvikute
Päev.

kompositsiooni maalimist. Pildid olid
valdavalt erksates ja heledates toonides,
mis lõi näitusesaalis rõõmsa kevadise
meeleolu, millest meie tänavu hilinevas
kevades just puudu on.
Kõrgkuumuskeraamika tagasihoidlikumad pruunikad, beežikad, hallikad
ja sini-rohelised toonid sekundeerisid
maalidele soliidses tagasihoidlikkuses.
Keraamikutelt oli eksponeeritud erinevaid lauanõusid, kannusid ja dekoratiivvorme.

Kunstiteemast said inspiratsiooni ka
raamatukogu töötajad, eksponeerides
avariiulitel valikut lastele ja täiskasvanutele mõeldud kunstiõpikutest ning
joonistamise ja maalimise käsiraamatuid.
Selle kevade kursused on lõppenud,
osalenutele jääb rõõm tehtud töödest
ning uued teadmised ja oskused.
Saue Huvikeskus soovib kõigile ilusat suve. Uute kohtumisteni sügisestel
kursustel.

19. mai 2017 Saue Sõna
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XX

Loovuse arendamine, improvisatsiooni sooloja ansamblitunnid, rütmika, liikumine, kunst,
hääleimprovisatsioon, jazzimprovisatsioon,
improkoor, improorkester, fotokunst, teater,
elektronmuusika

Juhendavad: Farištamo Eller, Inga Lehto, Jaan
Krivel, Katrin Kvade, Kadi Voosel, Iljo Toming jt.

Registreerumine ja info:
www.noortejazz.ee/et/loomingu-paevad

:

Oodatud kõikide erialade õpilased, õpetajad

Kohtade arv on piiratud!

võtab vastu uusi õpilasi järgmistele
erialadele:









akordion
basskitarr
fagott
flööt
kannel
kitarr
klarnet
klaver

Muusika
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löökpillid
metsasarv
saksofon
tromboon
trompet
tšello
tuuba
viiul

Konsultatsioonid toimuvad 24. ja 25. mail,
sisseastumiskatsed toimuvad 8. ja 9. juunil.
NB! Pillide tutvustus 18. mail
Saue Gümnaasiumi aulas.
Täpsem info www.sauemk.edu.ee

Kevadsuvised
sündmused Saue
Muusikakoolis
23. mai kell 18

24. ja 25.mai kell 17-19

◊ 4. juuni kell 18 ja 21 festivali lõppkontsert jazziklubis Philly Joe, Tatari
4, Tallinn, esineb Holger Marjamaa
Kvartett (USA)
www.noortejazz.ee

◊ Vastuvõtukatsete konsultatsioonid
Saue Muusikakooli klassis 13

8. ja 9.juuni kell 17-19

25.mai kell 18.30

◊ Saue Muusikakooli vastuvõtukatsed
Saue Muusikakooli klassis 13

◊ Klaveriosakonna kevadkontsert Saue
Kontserdisaalis

◊ Saue Poistekoori 2.-4. klassi ettevalmistuskoori kevadkontsert Saue
valla kultuurikeskuses Veskitammi
8a, Laagri

10.- 12. juuni

30. mai kell 18

◊ XX loomingu ja improvisatsiooni
päevad Saue Muusikakoolis, registreerumine www.noortejazz.ee/et/
loomingu-paevad

◊ Saue Muusikakooli kontsert-aktus
Saue Kontserdisaalis

1. juuli kell 12-15

1.-4. juuni

◊ Harjumaa puhkpillipäev „Tormakas
algus“ Keskuse pargis. www.hnpo.ee

XV rahvusvaheline noorte rütmimuusikafestival „Visioon“ Tallinnas ja Sauel
◊ 1.-2. juuni kell 18-21 kontserdid
jazziklubis Philly Joe Tatari 4, Tallinn
◊ 3. juuni kontserdid Saue linna noortepäeval jaanituleplatsi vabaõhulaval
◊ 4. juuni kell 13-17 lõunakontserdid
Telliskivi loomelinnaku kohvikus Kivi
Paber Käärid Telliskivi 60a C4, Tallinn

Tere tulemast muusikakooli ja kauneid
kontserdielamusi! Info: www.sauemk.
edu.ee

Sport
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Foto: Hans Joonas

Jalgpallitrenn tüdrukutele
ehk sõbrannad kogu eluks
Grete Soon, Carmel Tambrikas
ja Maria-Brett Tammist olid
kuni aprillini Saue Jalgpalliklubi ainukesed tüdrukud, kes
treenisid jalgpalli mänguoskusi
koos poistega. Nüüd on avatud
ka tüdrukute grupp, kuhu kolm
klassiõde kõiki teisi tüdrukuid
liituma ootavad.
Jalgpallitreeningutele lisaks
on tüdrukud tegelenud kergejõustiku, tantsimise, ratsutamise, muusika ja näitlemisega.
Jalgpalli avastasid Grete ja
Carmel enda jaoks kaks aastat
tagasi, aasta eest liitus nendega ka klassiõde Maria-Brett.
Maria-Brett: „Tulin trenni,
et sõpradega koos aega veeta.
Suhted nendega muutusid
varasemast veel paremaks.“
Just nimelt seetõttu, et lisaks
koolijuttudele on nüüd ka
muust rääkida.
Tüdrukud kutsuvad teisigi
jalgpallitrenni, sest treenerid
on toredad ja värskes õhus on
alati hea viibida.
Carmeli arvates on jalgpallitrenn hea sellegi tõttu, et saab
õppimisest puhata. Grete ütles,

Foto: Birgit-Helis Heinsalu

Birgit-Helis Heinsalu

Algas noorte
veelaudurite
ettevalmistus
võistlusteks
Argo Milpak

Grete, Carmel ja Maria-Brett ootavad tüdrukuid jalgpalli mängima

et tänu trennile on reageerimisvõime ja tiimitöös osalemise
oskus paremaks muutunud.
„Üleüldse on sportida mõnus,”
lisas ta.
Jalgpallitrennist leiab kindlasti uusi sõpru, läbi mängu
areneb koostööoskus ja suureneb kohusetunne.

Treener Anett: „Ma ootan
trenni kõiki 1.-9. klassi tüdrukuid, kellele meeldib värskes
õhus natuke sporti teha.“ Samas
loodab treener, et saab juhendada neid, kellel on huvi selgeks
saada maailma üks kõige populaarseim spordiala - jalgpall.
Tüdrukute grupi trennid

Kooli esindus osales
seiklusvõistlusel Välek
Reedel, 28. aprillil, toimus Ruila põhikoolis seiklusvõistlus Välek, millel
Saue Gümnaasiumit esindas 6.c klassi
võistkond koosseisus Margot Lehtsalu,
Juss Kaspar Lvovs, Gitte Mariet Sepp,
Marya-Alice Mändmaa ja Jan Rasmus
Rohtla.
Välek on seiklusvõistlus, mis paneb
proovile eelkõige võistlejate meeskonnatöö oskused, ent nõuab ka füüsilist
vastupidavust ja parasjagu nutti. Sel
aastal osalenud 6. klassi õpilastele
valmistas võistlus korraliku üllatuse.
Ülesanded olid ootamatud, põnevad ja
kohati väga adrenaliinirohked. Õnneks
soosis osalejaid ja korraldajaid ilmataat:
hommikust pärastlõunani säras taevas
kaunis kevadpäike.
Võistlejad lasti rajale intervallidega
ja igaühele anti raja läbimiseks kaasa
kaart, millele oli märgitud kümme
punkti, milles tuli sooritada erinevaid
ülesandeid.
Elus vajalikke oskuseid ja teadmisi
testiti politseipunktis - vigursõit rattaga
ja liiklusalaste ülesannete lahendamine
- ning meditsiinipunktis, kus tuli elustamisnuku peal läbi mängida stsenaarium
veekogu lähedalt leitud teadvusetu kannatajaga.
Füüsilist jõudu nõudsid kanuusõit,

Fotod: Kerstin Kippar

Kerstin Kippar
Klassijuhataja

Võistkond liiklusalast ülesannet lahendamas

Juss Kaspar Lvovs jõge ületamas

ronimine, vee kandmine kanistrisse
muffinivormi, kaltsude ja topsi abil ning
jõe ületamine köitega.
Meie võistkond oli pärast võistlust
väsinud ning kaelani märg ja porine,
kuid sellegipoolest ülirõõmsas tujus.
Kokkuvõttes saavutasime vanuserühmas 3.-6. klass 13 võistkonna hulgas
6. koha. Võistlus oli tõepoolest väga
vahva ja kindlasti on plaan osaleda ka
järgmisel aastal.

toimuvad Saue Gümnaa siumi staadionil kolmapäeviti
kell 16-17.15 ja reedeti kell
15-16.15.
Lisainfot saab treenerilt telefoninumbril +372 5349 5973
ja e-kirja teel anettkadastu@
gmail.com või kodulehelt www.
sauejk.ee.

Noored veelaudurid alustasid ettevalmistust 2017.
aasta võistlusteks.
Esimene treeninglaager
oli kevadisel koolivaheajal
Türgi Hip-Notics wakepargis, sellest võttis osa ka
Silver Milpak (pildil), Saue
Gümnaasiumi 9.a klassi
õpilane. Silveri laagrit toetas
osaliselt ka Saue linn.
Maikuus algasid treeningud ka Männiku wakepargis.
Silveri selle aasta eesmärk on võistelda Eesti
meistrivõistlustel ja erinevatel rahvusvahelistel võistlustel. Peaeesmärk on suve
lõpus toimuvad Euroopa
meistrivõistlused.

19. mai 2017 Saue Sõna

Päevakeskuse
kevad
◊ 26. mail kell 11 avatakse
päevakeskuses käsitöönäitus, mis jääb avatuks 31.
maini.
◊ 27. mail sõidame Ugala
teatrisse vaatama etendust
„Nähtamatu daam“. Buss
väljab Saue Kaubakeskuse
eest kell 13.
◊ 31. mail kell 13 külastame
Tallinna Nõmme Ristija
Johannese kirikut. Osalejatel palume registreerida
päevakeskuses.
◊ 13. juunil loodusreis
„Pisike Prangli“. Buss
väljub Saue Kaubakeskuse eest kell 7.45. Hind
30 eurot inimese kohta.
Osalejatel palume tulla
päevakeskusesse lepingut
sõlmima. Seejärel on võimalik osalustasu maksta
Saue Linnavalitsuse arveldusarvele või kassasse.
Selgitus „Prangli“.
◊ 21. juunil Hindpere Optika
silmade kontroll: silmarõhu
mõõtmine, kuivasilma test,
prillide müük ja pisiremont
ning optilised päikeseprillid.
Kontroll 15 eurot, prillitellijatele 8 eurot. Info ja registreerimine tel 5323 2454.
◊ 30. juunil kell 14 Ontika
mõisas Tšehhovi „Provintsi
traagikud“. Kohad on täis!
Osalejatel palume tulla
kohe päevakeskusesse
lepingut sõlmima. Seejärel on võimalik osalustasu
maksta Saue Linnavalitsuse
arveldusarvele või kassasse.
Selgitus „Kukruse suveteater“. Hind 26 eurot.
◊ 21. juulil külastame Tallinna Botaanikaaia roose.
Sõidame kell 10.58 Saue
Raudteejaama juurest väljuva 191 bussiga. Juulis
algab eestimaine roosisuvi. Avanevad tuhanded

Vanem generatsioon
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rikkalikus värvivalikus õied.
Mõned neist hurmavalt
lõhnavaist põõsaist avavad oma õied vaid korraks
südasuvel. Need on enamasti vana aja roosid, kes
õitsevad vaid ühe korra.
Rohkem aega võib imetleda aga nüüdisroose, kes
õitsevad südasuvest kuni
hilissügiseni. Kes nad on?
Rodoloogid üle maailma
jagasid roosid kokkuleppeliselt vana aja roosideks
(Old Garden Roses) ja
nüüdisroosideks (Modern
Roses). Pöördepunktiks,
millest alates algab nüüdisroosideajalugu, peetakse
esimese teehübriidroosi
’La France’ aretamist
1867. Roosid, kes aretati
peale 1867. aastat, said
oma väärtuslikud omadused, nagu rikkaliku värvivaliku ja korduva õitsemise,
hiina kibuvitsalt ja teistelt
liikidelt ning sordirühmadelt, mis võimaldab nautida rooside õiteilu ka meie
kliimas suve algusest kuni
hilissügiseni. Ekskursioonid viivad külastajaid paljude põnevate roosisortide
ja sordirühmade juurde,
kus jagatakse teavet nende
päritolust, omadustest ja
ka kasutusvõimalustest.
Osalejatel palume registreerida päevakeskuses
◊ 1.-8. oktoobril Rumeenia reis. Osalustasu saab
maksta Saue Linnavalitsuse ar veldusar vele
või kassasse. Selgitus
„Rumeenia“. Teise osamakse, 180 euro maksmise tähtaeg on 1. august.

Imeline pärastlõuna
väärikate inimeste
ja kauni muusika keskel
Seltsing Tammetõru
Maikuu viimase reede pärastlõunal kogunes suurem seltskond väärikaid prouasid ja
härrasid Tammetõru seltsingu
järjekordsest koosviibimisest
osa saama. Tänavuse kevade
heitlikud ilmad soosisid omalt
poolt ettevõtmist plusskraadide
ja päikesepaistega. Päevakeskuse ruum täitus üsna kiiresti
kaunilt sätitud pidulistega,
kelle kaasavõetu oli õige rikkalik - ülesseatud kohvilaud
kattus kui imeväel.

Ele IluStuudio Arco majas ootab Teid!

Seltsingud
◊ 6. juunil Saue Linna Invaühingu koosolek

23. mail kell 11-13 Saue Noortekeskuses

SÜNNIPÄEVAPIDU

Seltsingu esinaise Maie Uhtliku peetud avakõnele järgnes
maikuu sünnipäevalaste õnnitlemine, nende seas seltsingu
pikaaegne aktiivne eestvedaja
Maie Uhtlik, kel täitus mai
alguses 80 eluaastat.
Peo kulminatsiooniks kujunes tunniajane kontsert. Üles
astus Ukraina päritolu abielupaar - Mikola Rõbtšenko akordionil ja tema armas veetlev
abikaasa Raissa viiulil. Esinejad
olid suurepärased ning kütsid
pillimängu ja lauludega publiku
üles. Jõuliselt helisevat muusi-

neile, kel sünnipäev aprillis, mais või juunis
ja aastaid 65 või enam.
Registreerumine päevakeskuses.

Juuksur Toomas
Juuksur Karin
Kosmeetik Ele
Kosmeetik Laura
Broneerimine: 7111 634
Pärnasalu 17, Saue

kat õhkus nende igast loost.
Viiuldaja oskuslikke käike, akordionisti mängu ja esitatud laule
nautis kogu seltskond, mõni
isegi heldimuspisarad silmis.
Elamuseks oli ka seltsingu
liikmete siiras tänulikkus esinejatele. Aplaus ei tahtnud vaibuda ja kõlasid braavohüüded.
Oli igati imeline pärastlõuna
väärikate inimeste ja kauni
muusika seltsis.
Õnne seltsingu esinaisele
Maiele ka lehe vahendusel
ja jõudu seltsingu liikmetele
nende ettevõtmistes.

Maikuu
sünnipäevalapsed
AINO SIMSON
HELGA TÜRK
JÜRI TOMBERG
ANNA BURMINSKAJA
LEONOORA KOTKAS
HELJU NURK
SAMUEL LILLEORG
ELVIIRA SAAREN
NEIDI JÄRVEMÄGI
ILME HERMSON
HELDI SALUMETS
EVI PÕLDMANN
SAIMA RÄÄBUS
ENDEL EIN
VILLU KARK
MAI SÕLG
LINDA REINOLA
VALVE KASEMAA
LEMBIT VAHAR
AINO KUUSMAA
ELJU LEHEMA
VELLO MIGGUR
LINDA PÄRNOJA
LEHTE SAALVEL
FAINA LAPPALAINEN
LEHTI MÄGI
MAIE UHTLIK
JÜRI MÄND
ANATOLI REIMAN
Palju-palju õnne.
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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.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja
teostan okste äravedu. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5133458,
www.ohtlikpuu.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 53529476, email:
mehitus@gmail.com.

muld, kasvumuld, betoonisegu.
Veokogused 0,1-8t. Hea hind
kokkuleppel! Tel 5015992.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
5092936.
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime. Tel
5079362.
Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport. Tel 53953788.
Tänavakivi, munakivi, paekivi.
Paigaldus ja müük. Aedade ehitus, haljastus. 14 aastat kogemust. Tel 5519855, henno.
piirme@gmail.com, www.kivivennad.ee.
Kahjuritõrjevahendid koju ja aeda.
Mullad, väetised, muruseemned
jne. Mullamuttide hävitamine. Tel
56698863.

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.

Korstnapühkija tööd. Küttesüsteemi ülevaatus ja remont.
Töödele garantii ja akt. Info tel
56450529.

Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel 5029075.

Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.

Viime tasuta ära teie vanaraua
(vannid-pliidid-pesumasinadradiaatorid jm). Tel 55541036.

metsakuiv okaspuu 35€/ruum,
kask 39€/ruum. Tellimine ja info
telefonil 53492730 või www.
metsasoojus.ee.
Müüa istutusmulda, poolkõdu
sõnnikut, männikoore multši
kilekottides kohaletoomisega. Tel
53305174.

Kinnisvara

Ostan teie kasutusena jäänud
sõiduauto, võib olla remonti vajav,
pakkuda võib ka vene autot. Tel
56298239.

Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.

Müün

Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.

Müüa toored küttepuud: lepp
33€/rm, sanglepp 36€/rm, haab
36€/rm, kask 39€/rm, saar 39€/
rm. Kogus alates 7 rm, transport
hinna sees. Tel 55518498.

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Ostan Sauele uuema või täielikult
renoveeritud maja üldpinnaga
kuni 180 m2. Telefon 55520120.
Ostan Sauele maja Kadaka elurajooni. Pakkumised tauno.omanik@mail.ee.

Kivikorstnate parandus ja uute
ehitamine. Tel 5188889.

Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.
Lõuna 12-13, L-P suletud. Pärast
töövälist aega teenuse osutamine
kokkuleppel. Hooldus, rehvide
vahetus, diagnostika. Broneering
telefonil 53727060 või kohapeal.

Killustik, liiv, graniitkillustik, sõnnik, sõelutud põllu- ja kompost-
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Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga
Eestis. Liugvärava komplekt kuni
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4m avale
1150 eurot. Tõstuks 2,5 m x 2 m
450 eurot. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, info@koduvärav.ee.
Märjad küttepuud. Valge lepp
33€/ruum, must lepp 36€/ruum,

Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev energiaettevõte, mis pakub
energialahendusi tööstus- ja teenindussektoris, varustab soojusega äri- ja
erakliente ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga. Adven Eesti AS-is töötab
75 inimest ja ettevõtte käive 2016. a oli 20 miljonit eurot. Adven opereerib ja
hooldab Eestis ligi 100 energiakeskust ja hooldab soojusvõrke kogupikkusega 81
km. Adveni visiooniks on olla eelistatuim energiapartner.

Otsime oma Põhja piirkonna soojusvõrkude hooldusmeeskonda

SOOJUSVÕRGU LUKKSEPPA
Sinu tööks on soojusvõrkude ja seadmete käidu- ja hooldustööde teostamine,
võrkudele ettenähtud töörežiimide tagamine, remonditööd ja heakorra tagamine
oma töötsoonis ning aruandlus teostatud tööde osas. Tööpiirkond on üle Eesti,
peamiselt Tallinn ja Harjumaa.

Ootame Sinult tehnilise keskeri hariduse või pikaajalise töökogemuse
olemasolu lukksepana. Sul on hea eesti keele oskus ning suhtlustasemel vene
keele oskus. Oskad kasutada arvuti põhifunktsioone ja sul on B-kategooria
autojuhiload. Oma töös oled korrektne, täpne, omad tehnilist taipu, algatus- ja
otsusvõimet ning head meeskonnatöö oskust. Kasuks tuleb töökogemus
võrgulukksepana.
Omalt poolt pakume Sulle stabiilset, vaheldusrikast ja liikuvat tööd,
vajalikku väljaõpet ja koolitusi ning kuulumist kollektiivi, kus hinnatakse kõrgelt
ohutut töökeskkonda. Lisaks mitmeid ettevõttepoolseid soodustusi sh
talvepuhkus ning tervise- ja sporditoetus ning ühisüritusi.

Palume saata CV hiljemalt 24. maiks 2017
märgusõnaga „soojusvõrgu lukksepp“
adven.eesti@adven.com Lisainfo tel 6678627 www.adven.ee

Müüa 1-toaline korter Saue
kesklinnas avatud köögi ja
magamisnurgaga 37m2. Telefon
56669850.
Üürile anda kontoripind 46 m²
koos soojustamata laopinnaga
484 m². Ruumid asuvad Tule 33
territooriumil. Info tel 5084988.
Üürile anda kontoripind (2 eraldi
ruumi) kogupindalaga 50m².
Ruumid asuvad Tule 33 lastehoiu
Lustila peal. Info tel 5084988.

Müüa elamu- ja
paariselamukrundid
Saue linna kõrval
Müügiinfo
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee

LASTELAAGRID SUVI 2017
Ujumise, vabaaja ja puhkelaager
Kloogarannas 10.-15. juuni
Tuusiku hind 160 eurot
Spordi ja ujumise lastelaager
Kloogarannas 17.-22. juuni
Tuusiku hind 160 eurot
Vabaaja ja puhkelaager Karksi-Nuias
10.-16. juuli, tuusiku hind 174 eurot
Vabaaja ja puhkelaager Pärlseljal
30. juuli-5. august
Tuusiku hind 184 eurot

INFO JA REGISTREERUMINE
Tel 520 4057, info@taimaut.ee

www.taimaut.ee

Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.
SKP Invest OÜ ostab metsamaad, ka koos hoonetega. Vajadusel lahkumõõtmine. Hinnapakkumine paari tööpäeva jooksul.
Tel 5080065 info@skpinvest.
ee, www.skpinvest.ee

Pakun tööd
Õmblusettevõte asukohaga Keilas
võtab tööle õmblejaid. Kontakt tel
6747567.
Saue Production otsib maitseainete ja -segude tehasesse kiireid
ja täpseid SUVETÖÖLISI. Lisainfo tel 5099802, e-mail: personal@solina-group.ee.
AL Puhkus OÜ (Saunapunkt)
võtab suveperioodiks tööle administraatori. Täpsemat infot küsi
saunapunkt@gmail.com või tel
5096619.
AS SAMI võtab tööle LUKKSEPA
(puurimine, saagimine). Täiendav
info ja kandideerimine: telefonil
53087205, e-posti aadressil
sami@sami.ee.
Keilas asuvasse toitlustusettevõttesse võetakse tööle täis- ja
ka osalise tööajaga kokk ja koka
abi / nõudepesija /teenindaja. Info
5027899, aare@holeinone.ee.

Ajajõgi voolab mälestuste teel,
ema hingesoojust saadab kaua
veel…
Avaldame kaastunnet
laste Helini ja Virgo peredele
EMA
surma puhul.
Naabrid Kesa 6, Kesa 7 ja Kesa 4
Mälestame kallist klassivenda
ENN REICHMANNI
29.12.1947-11.05.2017
Sügav kaastunne lähedastele
peredega.
Kilingi-Nõmme Keskkooli 17. lend
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…
Südamlik kaastunne
Marjele kalli abikaasa
ENN REICHMANI
kaotuse puhul.
Korteriühistu Tulekoda

a

haastusud
iiv
iusti
Te auba ise hae
pp
ppaaduri teeus
if@asepee
teef 5346 0382
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HEATEGEVUSLIK KEVADPIDU MIDRIMAAL
2. juunil kell 17
Kavas on kontsert ja koogilaat.

Koogilaada õnnestumiseks ootame emade-isade
ja vanaemade-vanaisade küpsetatud kooke.
Sellel aastal on koogilaat lahendatud teisiti kui varasemalt.
Iga rühm saab koostöös vanematega sisse seada koogileti
ja koguda raha oma rühmale.
Kohvikus on võimalik lisaks kookidele müüa heategevusliku
tulu saamiseks muid esemeid rühma valikul ja läbi viia
erinevaid vahvaid tegevusi.

Tulge kõik Midrimaa heategevuslikule kevadpeole!
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Teated ja reklaam

Teated ja reklaam
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Saue Sõna 19. mai 2017

LASTE E

RI!

Laste
mänguasjad, joped
ja spordijalatsid

-20%

Kõik ü
le
osalev 20€ ostud
ad lot
erii
Auhin
n
aks la s!
mäng
ste
umaja
ke JU
RA!

Loosimin
22.mai kell 10e:.00
Rõõmu Kaubamaj
infoleti juures. a
Pakkumine kehtib 19.-21. mai või kuni kaupa jätkub!

Lisainfo: www.keilaty.ee, tel: 6580800

