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Rongkäik Inčukalnsis

Sõpruslepingute sõlmimise aastapäeva jääb meenutama linnapeade istutatud puu. Fotod: Martins Poznaks, Sirje Piirsoo

Rongkäik Inčukalnsis

Sõprussuhted muutuvad
aastatega sisutihedamaks
Saue Sõna
Tänavune mai oli Saue linnale
välissuhtluse osas sõprusomavalitsustega väga vilgas. Linna
ametlik delegatsioon külastas
sõprusomavalitsusi Lätis ja
Prantsumaal. Saue Gümnaasiumi rahvatantsijad võtsid osa
rahvatantsufestivalist Inčukalnsis ning Inčukalnsi puhkpilliorkester ja tantsurühm Virši said
osa meie folklooripeost „Saue
Sõlg“.

Saue gümnaasiumi rahvatantsijad

Saue Sõna nr 12 (488)
16. juuni 2017

Ametliku delegatsiooni
külaskäik Inčukalnsi Lätis keskendus sõprussuhetest kokkuvõtete tegemisele ning tulevikperspektiividele enne kohalike
omavalitsuse volikogude valimisi Lätis ja Eestis ning Saue
linna ühinemist Kernu, Nissi ja
Saue vallaga.
Muu hulgas oli kasulik ja
hariv käik hakkepuidu katlamajja, mille In čukalnsi vald
oli Gauja külla ehitanud, kuna
analoogne on AS-il Adven Eesti

plaanis rajada ka Saue linna,
ning tutvumine Vangaži linna
reoveepuhastusjaamaga.
Uhke tunne oli näha Eesti
ja Saue lippu lehvimas rahvatantsufestivali rongkäigus ja
peopaigas ning nautida Saue
gümnaasiumi noorte rahvatantsijate esinemist vabaõhulaval,
kus nad astusid üles kolme
tantsuga: „Oige ja vasemba“,
„Jämaja polka“ ja „Kaerajaan“.
Tantsud õpetas noortele selgeks juhendaja Malle Liiv.

Quincy-sous-Sénart, meie
sõpruslinn Prantsumaal kutsus
Saue ja Montemarciano külla,
et vastavalt tähistada 10 ja
30 aasta möödumist sõpruslepingu sõlmimisest.
Linnapea Harry Pajundi
ütles pidupäeva kõnes, et
he a vein muutub aas ta tega üha paremaks. „Sama
võime öelda sõpruse kohta:
iga aastaga, mis me hoiame
üksteisega sidet, muutuvad
meie suhted järjest sisutihe-

Sõpruslepingu uuendamine Quincy-sous-Sénartis. Vasakult:
Montemarciano linnapea Liana Serrani, Quincy-sous-Sénarti
linnapea Christine Garnier ja Saue linnapea Harry Pajundi

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

damaks. Mis veelgi olulisem:
läbi Quincy- s ous -Sénar ti
sõprade oleme leidnud uued
sõbrad ka Itaaliast Montemarcianost.“
Kõikide Saue linna sõprusomavalitsuste esindajad Sollentuna, Montemarciano,
In č ukalns ja Quincy-sousSénart - on oodatud augusti
lõpus osalema Saue linna 24.
sünnipäeval, mida me tähistame 27. augustil kodukohvikute ja meistrihoovidega.

Gauja hakkepuidukatlamajas

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

Kojukanne: AS Express Post
Järgmine number: 7. juuli

Linnaelu

Saue Sõna 16. juuni 2017

2

Tere tulemast, pisikesed imed!

Meeldetuletus keskkonnaalasel
õppereisil osalejatele

Saue Sõna

Marju Norvik
Linnavarahalduse heakorra
peaspetsialist

Saue lasteaias Midrimaa oli
9. juunil armas koosviibimine.
Sünnitunnistuse sai 13 verivärsket pisikest sauelast. Just
nii palju lapsi on sel aastal
mai lõpu seisuga Saue linna
sündinud, neist poisse neli ja
tüdrukuid üheksa.
Lapsi tervitanud abilinnapea
Andres Kaarmanni sõnavõtust
jäi meelde, et lapse sünd toob
kaasa suured muutused pere
elukorralduses, kuid nende
keskel tuleb leida aega ka iseendale ja teineteisele, et ühel
heal päeval meelest poleks läinud, kuidas sinnani üldse jõuti,
et pisike ime maailma tuli.
Raamatuko gu juhataja
Marika Salu kutsus peresid
lastest kohe raamatusõpru
kasvatama, et ei juhtuks nii,
nagu Leelo Tungla luuletuses
„Raamatul on aku tühi“: „Poiss
sai pihku raamatu. Uurib kaasi,
torus suu - pole klahve, pole
nuppe, pole mingeid juhtmejuppe. Paneb püsti, küliti: kus
võiks olla lüliti? Näpitud ei ole
vähe, aga käima ta ei lähe.
Katsub siit ja katsub säält:
pilt ei liigu, pole häält. Kas või
näpud katki nühi. Selge, tal on
aku tühi!“
Mälestuseks jäävad peredele
raamatud „Minu mõistus on

Selle aasta keskkonnaalane
õppereis Saue linna elanikele
toimub 8. juulil. Buss väljub
Saue kaubakeskuse parklast
kell 9. Lisainfo telefonil 679

Saue linna laste seikluspark

Vasakult: Adelle Ruuben, Rosanna Rätsep, Tõnu Tohvelmann, Kirsika Kaseväli, Kathleen Kess ja Olivia Kahl. 
Fotod: Sirje Piirsoo

◊
◊
◊
◊
◊

Seiklusparki kasutad täielikult omal vastutusel.
Sillad on mõeldud läbimiseks ühele ronijale korraga.
Platvormil tohib viibida samaaegselt kuni kolm ronijat.
Ära sea oma käitumisega ohtu teisi ronijaid.
Vali sillad ja atraktsioonid enda oskustest ja võimetest
lähtuvalt.
◊ Veendu alati enne ronimist, et valitud rada on jõukohane
ja kahjustamata.
◊ Seikluspargi puud ja atraktsioonid võivad rikkuda riideid
ja jalanõusid.
◊ Seiklusraja haldaja ei vastuta tekkinud kahjude eest.
◊ Kui näed kedagi reegleid või rada rikkumas, kutsu ta
korrale või teata rikkumisest haldajale.
◊ Rikkumistest, mis nõuavad sekkumist kohe, teata turvafirma G4S numbril 1911 või politseisse hädaabinumbril
112.
Saue linna laste seiklusparki haldab Saue Linnavarahaldus.
E-posti aadress linnavarahaldus@saue.ee.

Vasakult: Stella Mia Pihl, Luca Kelder, Meribel Saun, Marcus Müller, Mia
Kesa ja Suzi Lootsar. Mõlemal fotol on koos pisikeste sauelastega muidugi
emmed-issid, õed-vennad ja abilinnapea Andres Kaarmann

otsas“ ja „Pisike puu“, roosa
või sinine küünal, mida lapse
elu tähtsatel hetkedel põlema
süüdata, ning video ja pildid
sellest armsast vastuvõtust.
Kaunis traditsioon, mis väärtustab pereelu ja tähtsustab

iga uue linnaelaniku sündi, sai
alguse 2000. aasta märtsis.
Sümboolne on seegi, et vastsetele sauelastele just lasteaias
tere tulemast öeldakse, sest
varem või hiljem nad seal õpetajate hoole all on.

Tule ja avame koos Saue
linna laste seikluspargi!
Saue Linnavalitsus

Lõvid lõpetasid hooaja ja paigaldasid pinke
LC Saue lõpetas 2016.-2017.
tegevusaasta Laulasmaa lähistel Käesalu külas.
Traditsiooniliselt võõrustab
hooaja viimast kokkusaamist
klubi president. Seekordne
võõrustaja oli allakirjutanu koos
leedi Enega.
Juubeliaasta üritust alustasime ühispildistamisega,
millele järgnes otsustamist
vajavate teemade arutelu:
toetuste eraldamine põhikooli
lõpetajatele ja projekti „100
heateopinki Eesti heaks“ pinkide paigaldamine Saue linna.
Mõlemad teemad leidsid klubiliikmete toetuse.
Pärast põgusat einet ja
õhtu edenedes võtsime käsile
sportliku tegevuse. Läbi mitme
aasta on selleks olnud õuemäng kroket.
Põnevust jätkus kogu mänguks ja vastastikuseid „õpetussõnu“ jagasid lionsid nii oma
tiimi liikmetele kui konkurentidele. Õnneks on kroketi näol
tegemist suhteliselt head keskendumisvõimet nõudva män-

Foto: Mati Tõnismäe

Harry Pajundi
LC Saue president 2016-2017

Esimesena sai lionsite sildi endise jaamahoone kõrvalt mööduva tee äärde
projektiga „100 heateopinki Eesti heaks“ paigaldatud pink

guga, mistõttu traumade oht on
minimaalne.
Ürituse finaaliks kujunes
presidendiketi üleandmine
uuele presidendile Urmas Paisnikule, kelle volitused algavad
1. juulist.
12. juunil täitus Saue lionsklubil 20 aastat asutamisest.
Selle päeva tähistamiseks
otsustas klubi kinnitada projektiga „100 heateopinki Eesti
heaks“ Saue linna paigaldatud

0213 või e-posti aadressil
marju.norvik@saue.ee. Kohtad on täis!
Õppereis viib Paldiski tuuleparki, Nurga puukooli ja
eraaedadesse Harjumaal.
Orienteeruv saabumine
Sauele tagasi kell 17. Kaasa
võtke sularaha ja hea tuju!

kolmele pingile lionsite sildid.
Esimese sildi sai endise jaamahoone kõrvalt mööduva tee
äärde paigaldatud pink. Teise
sildi kinnitasime möödunud
sügisel jaanituleplatsile laste
mängunurka valmistatud pingile ning kolmas leidis koha
klubi kooskäimise paika, Saue
mõisa parki paigaldataval pingil.
Ilusat suve kõikidele sauelastele LC Saue poolt.

Suvi on just õige aeg, et tubased tegevused koolivaheajaks
unustada. Ja just selleks
õigeks ajaks saab Sauel jaanituleplatsi kõrval valmis laste
seikluspark, mille avame teisipäeva, 20. juuni õhtul kell 19.
Tule ja saa esimesest seiklusest osa - just sina võid olla

see, kellele naeratab loosiõnn
ja kes pargi ahviraudteed pidi
alla tuhisedes avatuks kuulutab.
Et pargi avamise ja Saue
Sõna järgmise numbri ilmumise vahele 7. juulil jääb
juppjagu aega, leiad juba
sellest numbrist seikluspargi
kasutamise reeglid. Foto on
illustratiivne.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

◊ Nõustus Tallinna Pargijooksude etapi korraldamisega
14. juunil kell 17.30-19.30
Saue jaanitule platsil ja tammikus ning orienteerumise
terviseteisipäevaku korraldamisega 27. juunil kella
17-19.30 Saue Gümnaasiumi staadioni kõrval asuval
haljasalal ja tammikus.
◊ Moodustas ajutise komisjoni Kernu valla, Nissi valla,
Saue valla ja Saue linna
noorsootöö kvaliteedi hindamise läbiviimiseks ja määras
komisjoni tegevuse lõpptähtajaks 30. juuni 2017.
◊ Lubas spordiklubil Imperial
tasuta kasutada gümnaasiumi auditooriumi terviseteemalise koolitusseminari
läbiviimiseks.
◊ Kuulutas välja konkursi Saue
Gümnaasiumi direktori vaba
ametikoha täimiseks.
◊ Tunnistas lihthanke „Saue
linna lipuväljaku jalgteede
renoveerimine“ kehtetuks.
◊ Nõustus taaskasutuslaada
korraldamisega 4. ja 18. juunil ning 3. ja 24. septembril
kell 10-15 Kuuseheki tänava
pargi-ja-reisi-parklas.
◊ Kinnitas ideekonkursi „Saue

Saue Linnavalitsuse 24. mai
istungi päevakorras oli 21 küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Töö pst 6b ja Viigimarja tn 12 üksikelamu
projekteerimistingimused.
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Kadakamarja põik 8 ja metallilaohoone laiendamiseks Tule
tn 25.
◊ Kinnitas Saue Linnavarahalduse töökohtade koosseisu
alates 1. juulist 2017.
◊ Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
ühele perele.
◊ Avaldas erandkorras tunnustust Saue Gümnaasiumi 7.
klassi õpilasele väga heade
õppetulemuste eest ja autasustas teda ühekordse rahalise kingitusega.
◊ Määras hooldaja kahele puudega isikule.
◊ Nõustus Saue linna jaanitule
korraldamisega 23. juunil
kella 21.00 kuni 24. juunil
kella 01.00 Saue jaanitule
platsil.

vallamaja hoone“ auhinnasaajad.
◊ Luba s linnap e a Har r y
Pajundi puhkusele 30. mail
ja 9. juunil 2017. Teda asendas puhkuse ajal palgaline
linnavalitsuse liige abilinnapea Andres Kaarmann.
Saue Linnavalitsuse 31. mai
erakorralise istungi päevakorras oli 12 küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas lihthanke „Saue
Gümnaasiumi vana hooneosa vasaku tiiva õpperuumide ventilatsiooni ehitus“
hankedokumendid.
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Kadakamarja põik 8.
◊ Väljastas kasutusloa Melissi
tänava tehnovõrkudele Tule
40 detailplaneeringualal
ning Tõkke tn 6a, 6b, 6c,
6d ja 6e kinnistute tarbeks
rajatud vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktidele
ning tänavatorustikele asukohaga Tõkke tn T2.
◊ Andis MTÜ-le Harjumaa
Ühistranspordikeskus garantiikirja.

◊ Eraldas reservfondist 200
eurot Saue Muusikakoolile
Tšehhi lastekoori Carmina
vastuvõtukulude katteks ja
6000 eurot Saue Huvikeskusele Saue rongipeatuse
rajajate mälestuskivi valmistamiseks.
◊ Kinnitas Saue linna 2018.
aasta eelarve koostamise
üldtingimused ja vormid.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Volitas Saue Linnavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhti esindama Saue
Linnavalitsust kui isiku eestkostjat.
◊ Kinnitas lihthanke „Saue
Gümnaasiumi jalutusruumide põranda remont“ hankedokumendid.
◊ Seadis isikliku kasutamisõiguse Saue linnale kuuluval
kinnistul Paju tänav T1 asuvatele tehnovõrkudele Adven
Eesti AS-i kasuks.

tud võsa ja kõrghaljastusega,
eriti selle Tule tänava poolne
osa. Kinnistu ei ole aktiivses
kasutuses.
Detailplaneeringu eesmärk on kahe tootmismaa
sihtotstarbega kinnistu loomine Kasesalu tn 1 kinnistu
idaserva, neile hoonestusõiguse, tehnovõrkude, liikluskorralduse ja parkimise,
haljastuse ja heakorrastuse
lahendamine.
Planeeritavad kinnistud
moodustavad ca 25% alg-

Märgakem
kauneid
koduaedu

sest Kasesalu tänav 1 kinnistust, mille sihtotstarvet
ei muudeta ja ehitusõigust
ei seata. Ühele moodustatavale kinnistule nähakse
ette puiduhakkel töötav
konteinerkatlamaja, mis
ühendatakse Saue linna
soojusvõrku.
Koostatav detailplaneering muudab kehtivat Saue
linna üldplaneeringut. Planeeritavate tootmismaade
300-meetrises raadiuses
puuduvad elamud, sotsiaal-

◊

◊

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Tunnistas avatud hankeme-

objektid ja vabaaja virgestusalad.
D e t a il p l a n e e r in g u g a
kaasneva keskkonnamõju
kohta on koostatud eelhinnang. Sellest lähtudes ei
kaasne planeeritud tegevusega olulist mõju keskkonnale ja keskkonnamõju
strateegilist hindamist ei
algatata.
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavolikogu
2016. aasta 24. novembri
otsusega nr 154.

◊

KAUNI KODU
KONKURSI
KANDIDAATIDE
ESITAMISE
TÄHTPÄEV ON
21. JUUNI

Koolitoetus – ühekordne toetus
esimesse klassi astuvale lapsele

Nahaalsusel
pole piire

Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Saue Sõna

Evelin Povel-Puusepp
Sauelaste koduaiad on pilkupüüdev elamus igaühele, kes juhtub
pilgu neisse pöörama. Ja kui te
juba juhtute elamuse osaliseks
saama, ärge hoidke seda ainult
endale. Jagage rõõmu, sest Saue
linn soovib töökaid aednikke-kauni
kodu loojaid tunnustada. Ootame
ettepanekuid kaunitest koduaedadest Saue linna konkursile „Kaunis
kodu 2017“ hiljemalt 21. juuniks
2017 aadressil saue@saue.ee.

◊

◊
Saue Linnavalitsuse 7. juuni
istungi päevakorras oli 12 küsimust.

Saue Linnavalitsus teatab
Saue linna Kasesalu tn 1
kinnistu detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiisi
avalik tutvustamine ja arutelu toimub 3. juulil 2017
algusega kell 17.00 Sauel
Tule tn 7 linnavalitsuse
hoone 3. korruse saalis.
Detailplaneering haarab
Saue linna tootmispiirkonnas
paiknevat kinnistut Kasesalu
tn 1 sihtotstarbega üldkasutatav maa 100%. Kinnistu
pindala on 15 976 m².
Kinnistu on valdavalt kae-

◊

netlusega riigihankel „Saue
tervisekeskuse projekteerimistööd“ edukaks Sweco
Projekt AS-i pakkumuse.
Otsustas mitte väljastada
projekteerimistingimusi ega
ehitusluba amortiseerunud
üksikelamu rekonstrueerimiseks Kuuseheki tn 4a.
Kehtestas valimisjaoskondade moodustamise määruse.
Suunas volikokku Saue linna
kaevetööde eeskirja muutmise määruse.
Suunas Saue linna 2017.
aasta I lisaeelarve muudatustega eelnõu volikogu
eelarve- ja majanduskomisjoni.
Eraldas reservfondist 1 625
eurot Saue Gümnaasiumi
12. klassi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele väga
heade õppetulemuste eest
rahalise kingituse tegemiseks.
Otsustas pikendada Saue
linnale kuuluva munitsipaaleluruumi üürilepingut.
Kinnitas lihthanke „Saue
linna lipuväljaku jalgteede
renoveerimine“ hankedokumendid.

Koolitoetus on ühekordne toetus esimesse klassi astuva lapse toetamiseks,
selle suurus on 70 eurot.
2017. aastal makstakse koolitoetust
lapsevanemale tingimusel, et laps ja
lapse mõlemad vanemad on Saue linna
elanikud lapse esmakordsel kooli minemise hetkel, s.o 1. septembril 2017 ja
nad on olnud Saue linna elanikud seisuga 31. detsember 2016.
Üksikvanemal on õigus saada toetust
kogu toetusmäära ulatuses.
Kui 31. detsembril 2016 oli või kui

1. septembril 2017 on Saue linna elanik
ainult üks lapse vanematest, määratakse
koolitoetust pool toetusmäärast, s.o 35
eurot.
Taotlused koolitoetuse saamiseks
tuleb linnavalitsusele esitada hiljemalt
30. oktoobriks 2017. Taotluse blankett
on kättesaadav elektroonselt Saue linna
kodulehel www.saue.ee või paberkandjal
Saue Linnavalitsuse infoletis. Digitaalselt
allkirjastatud taotlused saatke aadressil
saue@saue.ee.
Koolitoetus makstakse taotlejale hiljemalt 30. novembriks 2017.
Info telefoni 679 0174 või e-posti
aadressil heli.joon@saue.ee.

Istus sauelane möödunud laupäeva,
10. juuni hommikupoolikul Saue
kiriku pargis pingil. Sisenes kiriku
parklasse tume BMW, millest väljus
kaks noormeest ja neiu. Kallasid
autos olnud prügi parkla kõrvale
maha ja kloppisid porivaibad vastu
puud tolmust puhtaks.
Kui pealtnägija uuris, kas ehk oleks
võinud autot puhastama Olerexi sõita,
mis vaid mõnesaja meeteri kaugusel,
jäi asjaosalistel õigust veel ülegi.
Teo toime pannud auto number on
edastatud politseile.

Ettevõtlus
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Külmutatud pagaritoodete tehas Sauel
kannab nime Lantmännen Unibake
Sirje Piirsoo
2013. aastal avati Sauel
Kungla tänaval uus kaasaegne
külmutatud pagaritoodete
tehas. 2016. aastast on ettevõttel uus nimi ja omanik Lantmännen Unibake.
Lantmännen Unibake on
Euroopas suuruselt teine pagaritööstus 39 tehasega ja annab
tööd 6000 inimesele enam kui
20 riigis.
Lantmännen Unibake kuulub
Lantmännen Gruppi. Tegu on
põllumajandusühistuga, mille
taga seisab 25 000 Rootsi
põllumeest, kes väärtustavad
põllumajandust alates viljakasvatusest, selle töötlemisest,
masinatööstusest kuni leivasaia tootmiseni välja.
Pagaritööstuse ärisuunad
on erinevad. Eesti põhjal näitlikustades toodab Lantmännen
Unibake Saue tehas 100%
külmutatud pagaritooteid, mis
lähevad poodide küpsetuspunktidesse, kohvikutesse, restoranidesse, võileiva- ja pizzakohtadesse. Samas AS Leibur,
mis on samuti Lantmännen
Grupi ettevõte, toodab leiba

Tehase juht Anni Talts

◊ Ettevalmistused külmutatud pagaritoodete tehase
rajamiseks Sauele algasid
2010. aasta veebruaris, töötajate värbamine
ja koolitus 2012. aasta
sügisel. Jaanuaris 2013
tuli välja esimene partii
toodangut, tehase pidulik
avamine oli 5. septembril 2013. Lantmännen
Grupp ostis 2015. aasta
suvel Vaasan Grupi tehased, sealhulgas Saue ja
Leiburi tehase Eestis.
ja saia, mida me igapäevaselt
pakendatult poodide leivariiulilt
leiame.
Lantmännen Unibake Saue
tehase juhi Anni Taltsi sõnadega – kogu meie toodang on
külmutatud, see võimaldab läbi
logistika ja ladustamise tsükli
toodet värskena hoida. Ülessulatamisel on toode värske ja
samade omadustega kui enne
külmutamist. Hetkel läheb enamus toodangust Sauelt Rootsi,
Norra ja Soome turule.
Saue 7500-ruutmeetrises
külmutatud pagaritoodete teha-

ses on viis erinevat tootmisliini
ja ligi 150 töötajat. Osad liinid on käigus ööpäevaringselt
seitsmel päeval nädalas.
Tehases valmivad erineva
täidisega magusad saiakesed
(nt kaneelirullid, pistaatsiatäidisega rullid), stritslid, pitsapõhjad, võileiva kuklid, saiad,
koogid ja muffinid - ühtekokku
150 erinevat toodet. Kui palju
just, annab aimu, kui teada, et
ühes kuus läheb tehasest välja
umbes miljon kilogrammi toodangut.
Osa tehase toodangust on
sesoonne, mistõttu vajab ettevõte suviti alates juulist-augustist hooajatöölisi. Hooaeg kestab tavaliselt kuni novembrini.
Nii ka sellel aastal, kus oktoobris läheb Rootsi turule müüki
ligi 5 miljonit kaneelirulli,
millega Lantmännen Unibake
toetab rinnavähivastast võitlust, ning detsembriks (Luutsinapäevaks) toodetakse Rootsi
traditsioonilist kaheksakujulist
safranisaiakest Lussekatti.
Igale saiale on pandud käsitsi
peale kaks rosinat - ühtekokku
6,5 miljonit saiakest koos 13
miljoni rosinaga.

Lisaks hooajatöölistele
otsib tehas ka pidevalt liinioperaatoreid seoses mahtude
suurenemisega. Lisaks senisele põhilisele turule Skandinaaviamaades tunnevad
toodangu vastu huvi Saksa,
Belgia, Taani, Venemaa, aga
ka meie oma kohalik turg
ning naabrid Läti ja Leedu.
Olemasolev detailplaneeringki
võimaldab vajadusel tulevikuperspektiivis tootmispinda
juurde ehitada.
Häid töötajaid ei ole aga
kerge leida, sestap panustab ettevõte töökeskkonda,
inimeste arengusse ja koolitusse, meie-tunde loomisesse.
Hoolimata vahetustega tööst,
leitakse võimalusi ühisürituste
korraldamiseks, olgu see siis
strateegiapäev kord aastas,
kus räägitakse, kuidas on
läinud ja mida on tulevikus
oodata, või koolituspäevad või
tehase sünnipäevapidu jaanuaris.
Lantmännen Unibake Saue
tehas on hästi avatud ettevõte,
kus suheldakse üksteisega
otse, kus on oluline üksteise
toetamine, kus kord kuus on

töötajatega koosolek erinevatel
teemadel.
Et tegu on toiduainetetööstusega, on äärmiselt oluline
toiduohutus. Tehas omab toiduohutusstandardi BRC sertifikaati.
Tehase juhi Anni Taltsi sõnul
võib mõnigi kord kõrvalt vaadatuna tunduda, et toiduohutuse
nii range jälgimine on juuksekarva lõhki ajamine või lausa
norimine, kuid olulisim on tarbija tervis. Et tooted sisaldavad
erinevaid allergeene, läheb näiteks kogu liin ülepesemisele ja
kontrollimisele enne järgmise
toote valmistamist. Toorainegi
sisseostul toimub range kontroll - kas tarnija-tootja suudab
tagada toiduohutust.
Intervjuu lõpetuseks arvab
Anni Talts, et tehasel on Sauel
hästi läinud, meil on väga head
töötajad ja suurepärane keskkond, mis annavad head eeldused edasipidiseks arenguks.
Paljud töötajad on Sauelt või
selle lähiümbrusest. Kogukonnaeluski on kaasa löödud, jõudumööda linna üritusi kookide
ja muffinitega toetades ning
neist osa võttes.
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Mul on unistus koolijuhist
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• Suuna näitamine
• Juhtimise jaotamine
• Teostuse juhtimine
• Talentide leidmine ja hoidmine
• Uute juhtide koolitamine

ÕPPIJA
ja tema
TULEMUSTE
individuaalsus SUUNAMINE

• Võrgustike
arendamine
• Suurepärased
suhtlemisoskused
• Personaalne
juhtimisstiil
• Eneseteadvus ja
arengupotensiaal
• Kultuurilised
pädevused

• Suured eesmärgid
nähtavale!
• Juhtivõppijaks olemine
• Andmete ja uuringute
kasutamine
• Innovatiivne
probleemide
lahendamine
• Pikad ja lühikesed
plaanid

ROLLISP
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tehes on
targa juhtimise mõju palju
suurem, kui vaid ise
rapsides.
Unistuste koolijuht on õppimise ja õpetamise eestvedaja
ning kindlasti mitte administraator ja mänedžer. Mida see
tähendab? See hõlmab suhtlemist õpilaste ja õpetajatega,
selleks, et oma inimesi, nende
eripärasid ja vajadusi tunda,
mis aitab probleeme märgata ja
ennetada. Oma inimeste tundmine aitab ka tähele panna kutsemeisterlikkust, innovaatilisust
ja suurepärast tööd. Koolijuht
on kursis koolipere igapäevaste
tegevustega, ta orienteerub
pedagoogilistes küsimustes ja
on ise juhtivõppija.
Kaasaegse koolijuhi töö
keskmes on õpilane ning fookus on saavutatav läbi õppimise
ja õpetamise eestvedamise.
Pühendades aega õppimise
ja õpetamise eestvedamisele,
tegeletakse ka tulemuste juhtimise, suhete arendamise ja

tööga inimestega – selle kaudu
saavutatakse kogu juhtimistegevuse fookus.
Minu unistuste koolijuht on
kindlasti suhete arendaja – nii
õpilaste, õpetajate, vanemate,
kooli omaniku kui kogukonnaga
laiemalt. Miks tekib Eestis nii
palju kogukonnakoole? Sest
koolijuhid ei suhtle kogukonna
ja vanematega, et välja selgitada vajadused, soovid ja
potentsiaal. Siis ei jäägi vanematel muud üle, kui asutada
uus kool. Aga iga kool suudab
areneda ja vastata täpselt
kogukonna vajadustele, kui
koolijuht panustab suhete arendamisse. Suhtlemine aitab tal
ka paremini keskkonda mõista,
suhelda tuleb ka teiste haridusasutuste juhtidega, sest ükski
kool ei arene isolatsioonis.
Ootame koolijuhti, kes unis-

E
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Kuna olen Saue Gümnaasiumi vilistlane, lapsevanem ja
endine õpetaja, siis Saue kooli
hea käekäik läheb mulle väga
korda. Minu unistus põhineb
eelkõige koolijuhtimise teoorial
ja tüpoloogial - olen lahkesti
nõus jagama oma magistritöö
tulemusi ja allikaid.
Eesti seadusandlus annab
koolijuhile üsna suure autonoomia. Kuidas koolijuht seda
autonoomiat kasutab, määrab
ära, milline on kooli areng.
Autonoomia annab koolijuhile võimaluse olla visionäär,
suurelt unistada, kasutada oma
loovust ja olla innovaatiline.
Samas annab see võimaluse
stagneeruda ja keskenduda
administreerimisele. Oluline
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Anu Tammeleht
MA (hariduse juhtimine),
TLÜ hariduse peaspetsialist

roll on kooli omanikul, kes saab
koolijuhile pakkuda regulaarset
tagasisidet ja tuge.
Eestis on välja töötatud uus
koolijuhtide pädevuste mudel
(Innove, 2016; vt autori joonist), mis on heaks aluseks
koolijuhtide hindamisel ja arenguvajaduste väljaselgitamisel.
Koolijuhtimine on pidev
õppimine ja areng, tugisüsteemi olemasolu on siinkohal
väga tähtis.
Tark koolijuht mõistab, et
juhtimispädevuste mudeli järgimiseks tuleb seda mudelit
kasutada kogu koolis kõikidel
juhtimistasanditel.
Edukas koolijuht mõistab
juhtimise jaotamise vajadust meeskonnana ühise eesmärgi
poole liikumine on tunduvalt
tõhusam, kui üksi „troonil“
istumine. Kasvav trend haridusmaastikul on jaotatud juhtimine
ja selle kaudu uute juhtide märkamine, arendamine, jätkuvuse
planeerimine - uus juht peaks
välja kasvama kooli seest.
Seega, eduka kooli juhtimiseks on vaja tõhusat meeskonda: õppejuhid, ainekoondiste juhid, lennujuhid, klassijuhatajad, aga miks mitte kõik
õpetajad. Koolijuht oskab ja
julgeb juhtimist jaotada, sest
ta teab, et inimestega koostööd

tab suurelt, liigub
mee skonnaga
koos ühise visiooni
ja tulemuste poole, kannab
kooli väärtusi ja on autentse
juhina eeskujuks kõigile. Ta
oskab kombineerida erinevaid
juhtimisstiile vastavalt kooli
arenguetapile ja vajadustele,
paigas on nii lühemad kui pikemad plaanid, mis on välja arendatud kogu meeskonnaga. Ta
oskab ja julgeb abi paluda, ekspertide nõu küsida ja on avatud
uutele ideedele.Ta jõustab oma
inimesi ja toob maksimaalselt
esile nende potentsiaali.
Soovin linnavalitsusele kannatlikkust, jõudu, suurt valikut
ja tarka meelt, et meile parim
koolijuht valida!
Minu unistuse koolijuhi
tegevusi illustreerib joonis
artikli juures. Liikudes välimise
ringi tegevustest sissepoole,
saavutataksegi see, kuhu poole
pürgitakse – õppija ja tema
individuaalsuse arvestamine ja
arendamine.

Saue Gümnaasiumisse on oodatud motiveeritud ja tulevikku vaatav direktor
Saue Linnavalitsus
Saue Gümnaasium on õppiv,
arenev, algatusvõimeline ja
uuendustele avatud kool, kus
väärtustatakse arukust, iseseisvat mõtlemist, eluterveid
hoiakuid, loovust ja koostööd.
S aue Gümnaasium on
jätkusuutliku ja motiveeriva
arengukeskkonnaga uuendusmeelne kool, kus toetatakse
harmoonilise isiksuse kujunemist ja elukestva õppe põhi-

mõtteid. Kooli põhiväärtused
on avatus, areng, arukus, eetilisus, hoolivus ja sallivus. Lisainfo www.saue.edu.ee.

Saue Gümnaasiumisse on
oodatud motiveeritud ja
tulevikku vaatav direktor
Eduka direktorina näeme inimest, kes on kooliuuendaja,
mõistab ühiskonna arenguid ja
tulevikulootusi haridusasutustele
ning toetab igat õpilast tema võimete maksimaalsel arendamisel.

Edukalt kandidaadilt ootame
◊ magistrikraadi või sellele
vastavat kvalifikatsiooni;
◊ hinnatavaid kompetentse
organisatsiooni, personali ja
ressursside juhtimisel;
◊ häid teadmisi eelarvelise
asutuse majandamisest;
◊ vastutustunnet, korrektsust
ja täpsust;
◊ õpi- ja otsustusvõimelisust
ning analüüsi- ja planeerimisoskust;
◊ väga head suhtlemisoskust.

Konkur sil o s alemiseks
palume esitada järgmised
dokumendid:
◊ sooviavaldus, kus kandidaat
kirjeldab oma motivatsiooni
vastutusrikka ametikoha
täitmiseks;
◊ elulookirjeldus, sealhulgas
töö- või teenistuskäik;
◊ kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
◊ essee (soovitavalt kuni
3 600 tähemärki koos

tühikutega), kus kandidaat
kirjeldab võimalikult täpselt oma visiooni teemal
„Saue Gümnaasium aastal
2025“;
◊ muud dokumendid, mida
kandidaat peab oluliseks.
Kandideerimiseks saata e-posti
aadressile annela.mets@cvkeskus.ee nõutud dokumendid hiljemalt 21. juunil.
Lisainfo telefonil 5918 6364.
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Saue Gümnaasiumi lõpetab tänavu 30. lend
Saue Sõna

ei tule tegutsemistahet kusagilt juurde, seetõttu on hea
mõelda, kui palju on õpilane
valmis pingutama ja oma
mugavustsoonist väljuma.
Parem on oma piire tunda kui
õpingud katkestada põhjusel,
et ei saa koormusega ajaliselt
või emotsionaalselt hakkama.

21. juunil astub ellu ühtekokku
56 noort inimest, kellest kolm
lõpetab Saue Gümnaasiumi
kuld- ja kaks hõbemedaliga.
Milliseid mälestusi, teadmisi
ja oskusi medaliga lõpetajad
koolist kaasa võtavad, millised
on nende tulevikuplaanid ja
mida nad järeltulevatele lendudele soovitavad, räägivad
nad ise.

Sten Erik Aunpu
hõbemedal

Karin Kanamäe,
kuldmedal
Karin Kanamäe. 

Mida sa Saue Gümnaasiumist
ellu ja haridustee jätkamiseks
kaasa said?
Sain kaasa võime olla üle ja
mitte lasta ennast häirida inimestest ja olukordadest, mis
on ebameeldivad, ning säilitada
sealjuures rahulik meel. Kindlasti ei saaks ma oma tulevast
haridusteed jätkata, kui mul
ei oleks unepealt peas kõik
võimalikud valemid kolmnurga
pindala arvutamiseks, samas
suurem osa ülejäänud infost ka
teistes ainetes on kahjuks juba
pärast kontrolltööd kui ammu
unustatud unenägu.
Millisena jäävad sulle meelde
aastad, mil Saue Gümnaasiumis
õppisid?
Eelkõige meeldivatena. Tasub
unustada kõik häiriv ja raske
ning mäletada hetki ja inimesi,
mis teevad südame soojaks ja
panevad naeratama. Absoluutselt kõigil on selle aja jooksul
olnud kurbi ja ebameeldivaid
hetki, aga nendele ei tohiks
keskenduda, sest ainult positiivne mõtlemise viib elus
edasi.
Koolielus tuleb ette nii raskeid
momente kui naljakaid juhtumeid. Mis sinu jaoks kõige

Fotod: erakogu

raskem oli ja mis sind siiani
naerma ajab?
Ma arvan, et kõige raskem oli
end distsiplineerida õppima
aineid ja teemasid, mis endale
erilist huvi ei paku. Lisaks tekkis paratamatult soov kõiges
alla anda, kui suur hulk kohustusi sattus lühikesele ajaperioodile. Kooliajast jäävad ilmselt
kõige paremini meelde sisukat
argumenteerimist täis eesti
keele ja kirjanduse tunnid, milles klassivend Patrick oma voolava ja kohati absurdse jutuga
alati väga suurt rolli mängis.
Millised on su tulevikuplaanid?
Plaanin astuda Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri erialale ning võib-olla
pärast seda jätkata õpinguid
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri magistrantuuris. Üleüldiselt on plaan elada võimalikult
õnnelikku ja siiratest inimestest
ümbritsetud elu ning ise selle
jaoks teha kõik, mida annab.
Mida soovitad neile, kel kooli
lõpp ja edasiste plaanide tegemine alles ees seisab?
Ma soovitan olla väga avatud
mõttemaailmaga, lasta asjadel endaga juhtuda, huvituda

500 aastat reformatsioonist
Anu Väliaho
EELK Keila Miikaeli koguduse
diakon

Sten Erik Aunpu

maailmast ja väikestest asjadest, leida midagi, mis sul
südame kiiremini põksuma
paneb - kõlab kui klišee, aga nii
on lihtsam end motiveerida ja
leida ka tulevikuks eriala, mis
huvi pakub.

tumeid. Mis sinu jaoks kõige
raskem oli ja mis sind siiani
naerma ajab?
Kõige keerulisem oli omavaheliste arusaamatuste lahendamine, eriti alg- ja põhikoolis,
kui ma tundsin, et täiskasvanud
suhtusid laste probleemidesse
leigelt ja kippusid arvama,
et kõik laheneb iseenesest.
Naerma ajab see, kuidas ma
algklassides kirjatehnikat vihkasin. Kord hakkasin kodutööd
tehes rusikatega lauale põrutama, aga võtsin liiga palju
hoogu ja lendasin tooliga selili
põrandale.

Mirjam Männiste
kuldmedal
Mida sa Saue Gümnaasiumist
ellu ja haridustee jätkamiseks
kaasa said?
Peale üldiste teadmiste ja
heade tutvuste saamise õppisin
pingega paremini toime tulema
ja muutusin palju iseseisvamaks. Tean, mida ma tegema
pean, et ülesanne täita või eesmärk saavutada.
Millisena jäävad sulle meelde
aastad, mil Saue Gümnaasiumis
õppisid?
Ma arvan, et need aastad
jäävad pikaks ajaks meelde
üpris kirjudena. Häid sõpru ja
teravaid nalju jääb sama palju
meelde kui mahukaid kontrolltöid või väsimusest lauale vajunud klassikaaslasi.
Koolielus tuleb ette nii raskeid
momente kui naljakaid juh-

linn“ Keilas ja Sauel.
◊ Igal pühapäeval kell 13 on
Saue Päevakeskuses Kütise
4 EELK Keila Miikaeli koguduse korraldatud jumalateenistused. Suvepuhkus on
juulikuus ning siis on teenistused Keilas ja Tallinna
kirikutes.

Millised on su tulevikuplaanid?
Kavatsen omandada kõrghariduse. Edasisi otsuseid langetan
hiljem, lähtudes olukorrast.
Mida soovitad neile, kel kooli
lõpp ja edasiste plaanide tegemine alles ees seisab?
Arvan, et põhilised soovitus e d annav a d õp et aja d
ja lapsevanemad, näiteks
endale huvitava ala valimise
nõuande või soovituse rahulikult otsustada. Soovitan
sellele lisaks mõelda oma
motivatsioonile ja töökusele.
Inimene ei muutu, tulevikus

Millisena jäävad sulle meelde
aastad, mil Saue Gümnaasiumis
õppisid?
Aastad Saue Gümnaasiumis
jäävad meelde toredate ja
õppimisrohketena. Arvan, et
tõelisest kooliväärtusest ja selle
toredusest saan alles aastaid
hiljem aru.
Koolielus tuleb ette nii raskeid
momente kui naljakaid juhtumeid. Mis sinu jaoks kõige
raskem oli ja mis sind siiani
naerma ajab?
Koolis käies võib tunduda iga
päev raske, eriti raske oli varajane ärkamine ja kohati pikad
koolipäevad. Eriti tore oli koolis
sõpradega veedetud aeg.
Millised on su tulevikuplaanid?
Ma plaanin minna TTÜ-sse
mehhatroonika erialale.
Mida soovitad neile, kel kooli
lõpp ja edasiste plaanide tegemine alles ees seisab?
Ärge jätke asju viimasele hetkele ja tehke tulevikus seda,
mis endale huvi pakub ja meeldib.

Harju maavanem tunnustas parimaid
abituriente ja aineolümpiaadide võitjaid
Harju Maavalitsus

Reformatsioon ja Lutheri
kiriku 500. sünnipäev toob
sellel aastal palju üritusi ka
Saue kanti.
◊ Keilas Harjumaa muuseumis on avatud näitus „Kirik
keset küla. 500 aastat
reformatsioonist”. Näitus
valmis koostöös Keila Miikaeli kogudusega, see jääb
avatuks 7. jaanuarini 2018.
◊ 20.-22. oktoobril toimuvad
EELK kirikupäevad „Kindel

Mirjam Männiste

Mida sa Saue Gümnaasiumist
ellu ja haridustee jätkamiseks
kaasa said?
Saue Gümnaasiumist saan
kaasa palju häid sõpru ja palju
teadmisi haridustee jätkamiseks.

Harju maavanem Ülle Rajasalu
tunnustas 7. juunil rahvusooperi Estonia talveaias kuld- ja
hõbemedaliste ning üleriigiliste
aineolümpiaadide Harjumaa
voorude võitjaid. Tänavu saab
kuldmedali 19 ja hõbemedali
23 Harjumaa noort.
„Tunnen uhkust meie
noorte üle,“ sõnas Rajasalu. „Kõik teed ja maailm
on nende ees lahti. Loodan,
et igaüks neist leiab endale
sobiva tuulesuuna ning lend

tuleb kõrge ja teadmisterohke.
See kõik on jätk meie noorte
maailmavallutustele, mille
algust paljud neist ehk enam
ei mäleta, kuid mille lõpp on
igaühe enda teha,“ lisas ta.
Kuldmedali saab sel aastal viis Saku, neli Keila, kolm
Saue, kaks Paldiski ja kaks
Viimsi kooli abiturienti. Ühe
kuldmedaliga lõpetajad on
Kiili, Loksa ja Maardu gümnaasiumis.
Hõbemedali saab viis Keila,
neli Saku ja kolm Maardu
kooli abiturienti. Kaks hõbe-

medalisti on Jüri, Kiili, Kuusalu ja Saue gümnaasiumis
ning Viimsi keskkoolis. Loo
keskkoolis on üks hõbemedaliga lõpetaja.
Koos medalisaajatega tunnustas Harju maavanem ka
aineolümpiaadide Harjumaa
voorude võitjaid. Sel aastal
olid parimad ainetundjad Aruküla, Jüri, Kehra, Keila, Kiili,
Laagri, Laulasmaa, Loksa,
Loo, Maardu, Nissi, Paldiski,
Peetri, Saku, Saue, Tabasalu,
Turba, Vasalemma ja Viimsi
koolis.
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Linn tunnustas parimaid noori
õppureid, muusikuid ja sportlasi
spordivõistlustel individuaalselt
või võistkondlikult Harjumaal,
Eestis või isegi rahvusvahelisel
tasandil. Tänu kuulub ka noorte
õpetajatele ja juhendajatele.
Tänavu pälvis tunnustuse
ligi 250 andekat noort ja nende
õpetajat.
Rõõm on tõdeda, et osa meie

Saue linnas on traditsioon
kevadel tunnustada kõiki Saue
gümnaasiumi, muusikakooli
ja huvikeskuse õpilasi, kes on
õppeaasta jooksul väga häid
tulemusi saavutanud aineolümpiaadidel, konkurssidel ja

Üks eksponaat
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise
Seltsing
Saue Kodu-uurimise Seltsingu kevadsuvised temaatilised näitused Saue Linna
Raamatukogus on pika ajalooga traditsioon. Erinevusena kõigist varasematest,
kus ekspositsiooni loomine
algab kindlast kokkulepitud
temaatikast, on tänavuse näituse keskmes iga koduloolase
vabalt valitud ese.
Üks eksponaat, mida
ilmestamas lugu elust enesest. Midagi, mis on inimest
eriliselt puudutanud või
muutnud, pakub armsaid
mälestusi, mida tahaks teistega jagada.

Näituse kujundamisele
eelnenud kokkusaamisel oli
kodu-uurijail võimalus teineteisele oma eset tutvustada.
Huvitav oli tajuda, kuidas
eksponaadi ümber jutustatav lugu justkui elustas
kõneleja varasemat tegevust,
mälestusi ja emotsioone ning
haaras elust üha uusi ja uusi
detaile, mis kõik selle ühe
eksponaadiga otse või kaudselt seotud oli.
Toredasti täiendavad teineteist kõik näitusel väljapandud üksikesemed ühes haaravate lugudega, moodustades
ühtekokku kauni kooskõlaga
väljapaneku.
S o ovime oma rõ õmu
jagada, oodates teid näitusele!

linna andekatest noortest on
mitmekülgselt andekad: ainetundmises, muusikas ja spordis.
Näitena nii Birgit Veldi, Rasmus
Kuningas kui Markus Lehtsalu.
Saue andekate noorte saavutustega saate täpsemalt tutvuda linna kodu- ja Facebooki
lehel.

Birgit Veldi tulemused räägivad ise enda eest. Teda õnnitleb linnapea Harry
Pajundi. 
Foto: Sirje Piirsoo

Carmen Raagmetsa luuletus
tuli üle-eestilisel konkursil
kolmandaks
Saue Sõna
Saue tüdruk Carmen Raagmets
võttis osa Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi korraldatud Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevale
pühendatud sõnaloominguvõistlusest „Minu Eestile“ ja
saavutas sellel oma luuletusega
kolmanda koha.
5. mail kutsus selts 28 parimat autorit tänuüritusele. Päev
algas külaskäiguga riigikokku ja
jätkus Solarise Apollo raamatupoes, kus tulid ettekandele
huvitavamaid tööd ja anti kätte
auhinnad: Ilmar Tomuski ja
Kristiina Ehini raamatud koos
autorite pühenduse ja autogrammiga.
S õnalo ominguvõis tlus e
„Minu Eestile” tööd on kingitus Eestile 100. sünnipäevaks.
Võistlusele saadeti kokku 367
kirjatükki 56 koolist, töid laekus pea igast Eesti nurgast.
Õpilased kirjutasid Eesti

kohta väga erinevaid tekste.
Lisaks esseele oli võistlusel
esindatud miniatuur, argimütoloogia, muistend, müüt, mälestused, reisikiri, ulmejutt, kriminaaljutt, kiri, haiku, limerik,
teemantluuletus, akrostihhon,
anafoor, epifoor, piltluule jne.
Töid lugesid ja hindasid riigikogu liige Liina Kersna, tunnustatud raamatukoguhoidja,
lastekirjanik ja kirjandusteadlane Krista Kumberg, Eesti
emakeeleõpetajate seltsi juhatuse esimees Kaja Sarapuu ja
aseesimees Monika Undo.
Sada tööd avaldatakse Eesti
sünnipäevaks ilmuvas e-kogumikus.

Minu Eestile

Carmen Raagmets 5.b
Sinine - su imeilusad helesinised taevad,
milles lendlevad imelised
valged pilved.
Või nagu su tumesinised
mered, jõed, järved,
milles ujuvad kalad ja pinnal
hõljuvad imekaunid
vesiroosid oma roosade ja
valgete õitega.
Must - su imelised õhtused,
talvised metsad,
kus pesitsevad imearmsad
metsloomad.
Pimedad, kaunid, põnevad
metsad,
täidetud imelise loodusega.
Valge - su puhas eestlase
süda, milles
pole ühtegi vale. Su talvised
lumehanged,
kus mängivad lapsed oma
koertega.
Me elame nagu valges vabaduses,
kust ei tahaks kunagi lahkuda.

Saue Ettevõtete Liit 25
Saue Sõna
Saue Ettevõtete Liit tähistas 1.
juunil Saue mõisas 25. sünnipäeva. Liidu juhatuse esimehe
Harry Pajundi sõnul otsustasid
linna ettevõtted liidu luua, et
võidelda ettevõtjate õiguste eest
taasiseseisvunud Eesti Vabariigis, rääkida kaasa kohalikus
elus, osaleda seadusloomes,
vahetada infot ja korraldada
ühisüritusi, sealhulgas üheskoos
sportida ja tervist taastada.
Sporti teevad ettevõtjad
tänagi: kes käib lauatennist,
kes korvpalli mängimas. Traditsiooniks on saanud boolinguturniir ettevõtjate, LC Saue,
linnavalitsuse ja volikogu osavõtul. Pea sama pikk ajalugu on
kord aastas tervise turgutamise
nädalavahetusel, millega on
liidu liikmed Eestimaa sanatooriumidele ja spaadele ringi
pealegi teinud.

Foto: Sirje Piirsoo

Saue Sõna

Saue Ettevõtete Liidu asutajaliikmed koos tänase juhatuse esimehe Harry
Pajundiga vasakult: Mati Mägi, Henn Vaher, Arno Vester, Jaan Suder, Ants
Torim, Endel Kütt ja Harry Pajundi. Pildilt puudub Uuto Jugala.

25 aastasse mahuvad ühised suvepäevad ja näitused
Saue linna päevadel, siinseid ettevõtteid tutvustava
teatmiku koostamine ja linna
korraldatud ettevõtmiste ning
siin tegutsevate mittetulun-

dusühingute toetamine, seda
viimast jätkavad ettevõtted
tänagi.
Tippaegadel kuulus liitu üle
30 ettevõtte, täna on liidul liikmeid 23. Aastast 2009 kuulub
Saue Ettevõtete Liit EVEA-sse.
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Sagittariusele
vibulaskmise Eesti
karikavõistlustelt
täiskomplekt karikaid
Vibuklubi Sagittarius
Maikuu lõpus on vibuliidu
kalendris traditsiooniliselt
Eesti karikavõistlused. Esimesel päeval võistlevad noorte
vanuseklassid, teisel päeval
saavad karikad kätte täiskasvanud ja veteranid. Sel aastal
olid võistlused 27.-28. mail
Järvakandis.
Tänavu oli noorte päev
heitlik. Eba õnne kõ r val
saime siiski Sauele tuua
vähemasti ühe karika. Plokkvibu noorte poiste vanuseklassis sai hõbekarika Hannes Erik Kail.
Täiskasvanute päevale
läksime vastu nii mees- kui
naiskonnaga. Päeva esimeses
pooles toimusid eelringid, kus
iga klubi kolm parimat meest
ja naist arvestati automaatselt
kokku võistkondlikus paremusarvestuses.
Üle hulga aastate saime
meeskondliku võidu ja naiskondlikult 4. koha.
Pärast eelringe algasid
olümpiaringide laskmised
individuaalses arvestuses, kus
duellivastased olid selgunud
hommikuse laskmise põhjal.
Esimesest ringist (1/16) sai
edasi neli Sagittariuse meest
ja kolm naist.
Teises ringis (1/8) jäid meie
read hõredamaks. Veerandfinaali said edasi Jaanus Gross,
Hendrik Õun ja Tiina Vimm.
Veerandfinaalis keegi meie
klubist ei eksinud, kõik kolm
laskjat võistlesid edasi.

Harjumaa meistrivõistlustelt tõi
Saue Kergejõustikuklubile kolm
kuldmedalit Katre Sofia Palm, fotol
keskel

Minna-Marie Vihmann, kaks kulda
ja hõbe

Saue Kergejõustikuklubi
edu võistlustel
Allan Elerand
Treener

Naiste individuaalne esikolmik vasakult: Tiina Vimm (VK Sagittarius),
Maris Tetsmann (Viljandi/Vana-Võidu VK) ja Laura Nurmsalu (Viljandi/
Vana-Võidu VK). 
Foto: Jaanus Gross

Teises ringis väljalangenud
sportlased asusid poolfinaalis
omasid ergutama ja toetama.
On tore näha, kui klubisiseselt
tegutsetakse edasipääsejate
toetuseks.
Kõige suurema üllatusena
sai poolfinaali võidu ehk avas
endale tee kullamatši Tiina
Vimm. Samuti sai esikohale
hakata laskma meeste esimese poolfinaali võitnud Jaanus Gross.
Hendrik Õun sai Eesti edetabeli liidrikohal olevalt Martin
Ristilt kaotuse ja asus pronksimatšis karikat jahtima.
Naiste kullafinaalis kaotas
Tiina väga tasavägises duellis
Maris Tetsmanni vastu 6:4,
kuid hõbedane karikavõit
aasta ühelt tähtsamalt tiitlivõistluselt on väga tore saavutus.

Jaanus Grossi 6:4 võit
Martin Risti üle tähendas
klubi treenerist tegevlaskjale kahekordset karikavõitu.
Hendrik Õun kindlustas
6:4 võiduga Karl Kivilo üle
pronksi. Kokkuvõttes saime
individuaalselt kätte täiskomplekti karikaid!
Selle aasta suvisel perioodil pole rohkem suurt kavas.
Noorte meistrivõistlused toimuvad alles septembris ja ka
täiskasvanute meistritiitlid selguvad sügise hakul. Treenime
suvelgi tiitlite nimel ja juuli
alguses sõidab meie neli parimat noort laskjat Horvaatiasse
Euroopa noorte GP-le.
Klubi tegevusi toetab Saue
linn. Täname toetuste eest ja
kindlasti saab ka Saue Sõnast
lugeda meie edasistest kordaminekutest.

Saue Kergejõustikuklubi esines
edukalt nii Harjumaa meistrivõistlustel kui Eesti noorte
karikavõistlustel.
S e e ko r d s e d Ha rjum a a
meistrivõistlused toimusid 4.
juunil Kose staadionil. Saue
Kergejõustikuklubi kergejõustiklased võitsid kokku 22
medalit, nendest üheksa kulda.
Edukaim oli Katre Sofia
Palm, kes võitis kuldmedali
neidude A-klassi 100 meetri
jooksus ajaga 12.74, kaugushüppes tulemusega 5.40 meetrit ja kõrgushüppes kõrgusega
1.68 meetrit.
Kaks kulda võitis tüdrukute
B-klassis Minna-Marie Vihmann - kettaheites tulemusega
26.38 meetrit ja odaviskes
31.34 meetrit - ning lisaks
hõbemedal kuulitõukes tulemusega 8.87 meetrit.
Kaks kulda võitis neidude
A-klassis Birgit Veldi: kaugushüppe tulemus 5.08 meetrit
ja kõrgushüppes 1.40 m. 800
meetri jooksus tuli Birgit hõbemedalile ajaga 2.36,05.
Neidude A-klassis võitis odaviske Laura Häling tulemusega

32.32 meetrit. Kuulitõukes oli ta
tulemusega 10.91 meetrit teine.
Noormeeste A-klassi kaugushüppes võitis kuldmedali
Rasmus Kuningas tulemusega
6 meetrit. Hõbemedali sai Rasmus kõrgushüppes tulemusega
1.68 meetrit ja 100 meetri
jooksus ajaga 1.75.
8. juunil toimusid Rakveres
Eesti noorte karikavõistlused,
Saue Kergejõustikuklubist osales kaheksa sportlast.
Noorte karikavõistlustel
võistlevad koos B-, A- ja juunioride klass. Meie sportlastel tuli
võistelda endast vanematega,
kuna nad kuuluvad alles B- ja
A-klassi.
Võistluspäeva ilm oli terve
päev sajune ja see mõjutas
tulemusi mitmetel aladel.
Katre Sofia Palm sai kolmanda kohta tüdrukute 100
meetri jooksus ajaga 12,54 ja
oli kõrgushüppes 1.67 meetriga neljas. Laura Häling oli
kolmas tüdrukute odaviskes
tulemusega 32.50 meetrit.
Rasmus Kuningas hüppas kõrgust 1.80 meetrit, mis tõi talle
kuuenda koha.
Meie tüdrukud saavutasid
kõikide Eesti klubide arvestuses viie võistlejaga 12. koha.

Orienteerumise suurüritus Sauel!
Kaido Nurja

Sagittariuse klubi esindajad võidukal teisel päeval. Kogu võistkond tegutses väga ühtse tervikuna nii tulejuhtide
kui laskjatena. Tulemused rõõmustasid! 
Foto: Martin Rist

27. juunil toimub teist aastat
järjest Sauel orienteerumise
terviseteisipäevak, kuhu on
oodata 500 osalejat.
Teisipäevaku etapi tõime
tänavugi Sauele, kuna eelmisel
aastal oli osalejate huvi orienteerumise vastu suur, soovi
avaldasid ka Saue elanikud.
Teisipäevakul leiavad sobiva
distantsi nii tipp- kui ka liikumisharrastajad, oodatud on
igas vanuses osalejad. Eelkooliealistele lastele on tillurada.
Üritus on mõeldud kogu
perele. Kavas on orienteerumine ja rattaorienteerumine.

Soovijatele annab orienteerumisõpetust juhendaja.
Orienteerumisrajad valmistab ette Olga Andrejeva.
Start on kõikidele avatud
kella 17-19.30 Saue Gümnaasiumi kõrval. Lisainfo leiab veebilehelt www.teisipäevakud.ee.
Terviseteisipäevaku toimumist toetavad Tallinn, Saue linn
ja RMK.

16. juuni 2017 Saue Sõna
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Saue Gümnaasiumi golfiprojekt
Kristo Kokk
Lapsevanem ja Saue
Gümnaasiumi hoolekogu liige
Elasin pikalt arvamusega, et
seni, kuni veel liikuvale pallile pihta saan, golfi ei mängi.
Samas on minu jaoks golfis
olnud alati see „midagi“, mis
selle mängu ja sellega kaasneva kutsuvaks muudab.
Kuigi green-card sai tehtud
juba aastaid tagasi, siis reaalse
mängu juurde jõudsin koos
abikaasaga alles eelmise aasta
kevadel. Tänaseks käime kogu
perega - Laura-Mia 10-aastane ja Hugo Villem 4-aastane
- nädalas 1-2 korda Niitväljal
mängimas. See on meie ühine
aeg!
Sauelt sõidab Niitväljale
15 minutit, mis on tõeliselt
mugav ja mis maailmamastaabis tähendab elukeskkonda, kus oma golfiklubi on
sisuliselt koduukse all. Golf
kui hobi ei ole kallis, ainus,
mida sinna kulub, on tõesti
aeg, teisalt aga on ühine aeg
oma pere või sõprade seltsis
hindamatu.
Golf ei ole mitte pelgalt
mäng, vaid aktiivse eluviisi,
isikliku arengu, viisakusreeg-

Artikli autor Kristo Kokk enda sõnul „peaaegu õnnestumas“.Foto: erakogu

lite ja sotsiaalse suhtluskonna
kogum. See ei eelda füüsilist
tugevust või üleolekut, ei eelda
mingit kehakuju ega liikumise
kiirust ning sõltub ennekõike
mängija enda tahtest ja meelekindlusest omandada löögi
tehnilised algtõed.

Kui keegi oleks mulle abituriendina andnud nõu, et õpi
mängima näiteks golfi või tennist, et tulevikus oleks kergem
luua kasulikke ärisuhteid või
leida uusi sõpru, oleksin täna
olnud selle nõuande eest ääretult tänulik.

Kuressaare Ühisgümnaasiumis on võetud golfiõpe õppekavasse, selle läbivad kõik
kooliskäivad lapsed. Sellest
innustust saades tekkis mõte
midagi sarnast ka Saue lastele
ja vanematele pakkuda.
Oleme koos Niitvälja Golfiklubi võtmeisikutega, tegevjuhi
Kristo Tohveri ja Head-Pro
Paul Põhiga pannud kokku
programmi, mis annaks esialgu
õppekava väliselt 4.-5. ja 10.11. klassi õpilastele võimaluse
golfimänguga tutvust teha.
Treeningud toimuksid kogu
kooliaasta vältel, osaliselt Niitväljal ja osaliselt gümnaasiumi
territooriumil. Treeningute alguseks oleme planeerinud 2017.
aasta septembri.
Treeningutes käsitletakse
üheksat golfi põhiväärtust, milleks on ausus, aumehelikkus,
sportlaslikkus, lugupidamine,
enesekindlus, vastutus, sihikindlus, viisakus ja otsustavus.
Niitvälja Golf annab projekti
raames noortele ka tasuta piiramatu mänguõiguse Niitvälja
5-rajalisel golfiväljakul (Par20)
koos varustuse kasutusega.
Saue Gümnaasium saab
koostöös Niitvälja Golfiga pakkuda oma õpilastele uutmoodi

ja põnevaid kehalise kasvatuse
tunde, tõstes kooli atraktiivsust
ja prestiiži.
Lisaks sportlikule poolele
on golfimängu puhul tähtis
ka sotsiaalne külg. Golf seob
läbi kvaliteetaja klassikaaslasi
ja ühtlasi loob eelduse nende
sotsiaalse võrgustiku kasvatamiseks ka väljaspool kooli.
Lisaks eelmainitule looks Saue
Gümnaasium pretsedendi terves Mandri-Eestis, mis annab
lisaväärtust Sauele kui elukeskkonnale.
Projekti ülesehitusest ja tehnilisest poolest kirjutame juba
uue kooliaasta hakul. Praeguseks on koolil lastevanematele
välja saadetud esmane info ja
regisreerimine on juba alanud.
Kui info on kellestki mööda
läinud, võib alati minuga otse
ühendust võtta e-posti aadressil kristo.kokk@alexela.ee.
Mõned aktiivsemad lapsevanemad on juba seda teinud.
Samuti on info postitatud
Saue linna kodanik nimelisse
Facebooki gruppi.
Seniks aga kutsun aktiivselt
võtma osa tasuta Niitvälja Nike
Golfikoolist, mis suvisel ajal
Niitväljal aset leiab
Ilusat ja aktiivset suve!

TULE GOLFIMÄNGU ÕPPIMA
Eesti Golfi Liit ja
Niitvälja Golf kutsuvad sind

TASUTA
GOLFI ÕPPIMA

Saue Gümnaasium ja Niitvälja Golf kutsuvad
3.-4. ja 10.-11. klassi õpilasi golfitreeningutele!
Septembrist algavad Saue Gümnaasiumi õpilastele golfitreeningud.
Treeningud toimuvad kord nädalas 1,5h Niitvälja treenerite juhendamisel.
Golfiõppe periood uuel kooliaastal on september, oktoober 2017 ning aprill, mai 2018.
· 3.-4. klassi treeningud toimuvad vaheldumisi Niitväljal ja Saue Gümnaasiumi
staadionil. Niitväljal toimuvatesse treeningutesse viib ja toob lapsi buss.
- Treeningud toimuvad teisipäeviti kell 14.00-15.30

Tere, aktiivne noor!

· 10.-11. klassi treeningud toimuvad Niitväljal, kuhu pääseb kergesti rongiga.
- Treeningud toimuvad teisipäeviti kell 18.00-19.30

Kas oled mõelnud, et tahaksid katsetada midagi
uut ja toredat? Nüüd on Sul see võimalus!

Treeningute kuutasu on 20€, mis sisaldab ka kogu vajaminevat varustust ja
noortematele ka transporti Saue-Niitvälja-Saue suunal.

GoGolf projekti raames kutsume Sind ja Sinu
klassikaaslasi Niitväljale golfi mängima.

Golf seob läbi kvaliteetaja klassi- ja koolikaaslasi ning ühtlasi loob eelduse laste
sotsiaalse võrgustiku kasvatamises ka väljaspool kooli. Treeningutes käsitletakse
üheksat golfi põhiväärtust, milleks on ausus, aumehelikkus, sportlaslikkus,
lugupidamine, enesekindlus, vastutus, sihikindlus, viisakus ja otsustavus.

Oled oodatud, kui:
· Oled vanuses 15-18 aastat
· Tahaksid õppida golfimängu
· Tahad endale uusi ja ägedaid sõpru
· Sul on juunis ja juulis veidi vaba aega,
et Niitväljale tulla
Projekti raames pakume Sulle 12 tasuta
treeningut (2-tunniste sessioonide kaupa).
Korraga saab treeningutel käia 12 noort
(näiteks Sina, mõned Sinu head sõbrad ning
klassikaaslased).
Pärast golfikursust saad tasuta kasutada
varustust ning tasuta mängida kogu golfihooaja
jooksul. Eelpool nimetatu maksaks tavaliselt
umbes 300€, aga Sinu jaoks on see võimalus
täiesti tasuta!
Tule, võta rõõmus meel ning ka oma
klassikaaslased kaasa. Teatavasti on koos on alati
toredam ning julgem elus uusi asju katsetada.
Kui soovid end registreerida või Sul tekkis
täpsustavaid küsimusi, võta meie projektijuhiga
julgelt ühendust:
Hanna-Maria Tammo
hannamaria@niitvaljagolf.ee +372 5037782

Niitvälja Golf ootab Sind!

Oma huvist anna märku info@niitvaljagolf.ee
aadressil või küsi lisa telefonil 67 80 454

Alusharidus
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Lasteaia logolt saabunud Mari, Jüri ja Kati aitasid meeleolu hoida ning
kontserdi kava juhtida

Iga vanuserühma kaks laulu ja tantsud said kenasti ette kantud

Kuigi ilm mängis meile vingerpussi tugeva ja väga külma tuulega, otsustas
lasteaed rongkäigu ja rahvusliku kontserdi ära teha õues

Õue planeeritud müügipesad said üles lasteaia ruumidesse

Trollide rühma lapsevanemad koos
Lõvi Leoga kinkisid lasteaiale teisaldatavad liiklusmärgid metoodilise
juhendiga

Firma Roadwolf eesotsas Tarmo Sälikuga joonistas lasteaia õuealale liiklusraja. 
Fotod: Andra Salutee, Helgi Vaher

Üllatusi täis koogipidu Midrimaal
Diana Kuntor
Saue lasteaia Midrimaa
direktor
Midrimaa lasteaia kuueteistkümnendal traditsioonilisel
koogipeol üllatas meid ilm ja
õpetajate ning lastevanemate
ettevõtlikkus.
Sel korral otsustasime müügiprotsessi muuta. Pika koogileti asemel korraldas iga rühm
müüki iseenda loodud pesas ja
saadud tulemus oli selle traditsiooni ajaloo parim.
Kuigi ilm mängis meile vingerpussi tugeva ja väga külma
tuulega, otsustasime siiski
rongkäigu ja rahvusliku kontserdi ära teha õues. Positiivne
oli ju see, et vihma ei sadanud.
Lasteaia logolt meie sekka
saabunud Jüri, Mari ja Kati
aitasid meeleolu hoida ning
kontserdi kava juhtida.

Kuigi Jüri kippus olema
rahutu, s ekkus linnape a
kõnesse, viis ühe õpetaja tantsima ja jagas oma isa fotot
kõigile vaatamiseks, hoidsid
tüdrukud asja kontrolli all.
Peo avatuks kuulutamisel
aitasid lipu heisata lasteaiale
vabariiklikul spordipäeval esikoha toonud lapsed.
Nii esinejad kui ka külalised
olid rõõmsameelsed. Iga vanuserühma kaks laulu ja tantsud
said kenasti ette kantud.
Esinemiskava olid kokku
pannud rühmaõpetajad koostöös muusikaõpetajate Pireti ja
Reedaga.
Peokavasse kuulusid näiteks
klassikaline „Juba linnukesed“
ja väga kauni kõlaga „Iga lapse
isamaa“. Kõige pisemad tantsisid toredat „Lepatriinu“ tantsu
ja suuremad talutöid tutvustavat „Talurahva mängu“.

Selleks, et laste esinemised
kuulajateni jõuaks, olid meile
appi tulnud tublid abilised tehnikaga Saue Noortekeskusest.
Suur tänu selle eest!
Õue planeeritud müügipesad panime üles lasteaia ruumidesse ja pärast kontserti võis
müük alata. Et iga rühm pidi
iseenda eest väljas olema, võis
konkurentsis püsimiseks müügilettidelt leida lisaks kookidele
ka keraamikat, isemeisterdatud
karpe, ehteid, kuivatatud kala
ja värsket soolakurki, koduleiba, loosirattaid.
Silma hakkas, et lisaks küpsetamisele olid lapsevanemad
kaasatud ka müügitöösse ning
seda tegid nad säravate silmade ja rõõmsa meelega.
See, kuidas lapsevanem
panustab oma lapse lasteaia
heaks, on väga suurt tunnustust ja tänu väärt! Anna lapse-

vanemale võimalus tegutseda
koos ja saad teada, missugune
potentsiaal see on.
Veidi üle tunni kestnud
müügitöö oli nii tulus, et kokku
teeniti rekordiline 3426 eurot.
Kõige enam teeninud rühm
kogus üle 400 euro.
Sel korral otsustasime, et
iga rühm saab müügitulu enda
käsutusse ja vaatab sügisel
koos lapsevanematega, mida on
rühma kõige rohkem vaja, kuid
kindlasti peab see tegema laste
päeva lasteaias põnevamaks.
Kogu eelnev pole veel kõik.
Meie üllatuseks lisandus vabatahtlikke toetajaid sel kevadel
veelgi. Koogipäeval enda tegevust tutvustanud Laitse Rallypark annetas õuealal teenitud
tulust 100 eurot lasteaiale.
Firma Roadwolf eesotsas
Tarmo Sälikuga joonistas lasteaia õuealale liiklusraja. Trollide

rühma lapsevanemad koos Lõvi
Leoga kinkisid lasteaiale teisaldatavad liiklusmärgid metoodilise juhendiga. Lapsevanem
Kaimo Käärmann-Liive eestvedamisel tegi spordiklubi Saue
Tammed lasteaiale õuealast
orienteerumiskaardid koos
tingmärkidega. See võimaldab
õpetada lastele kaardilugemist
ja mitmekesistada õuesõpet.
Traditsiooniline koogipidu
tuleb kindlasti ka järgmisel
kevadel, missugusel kujul, seda
saame koos lasteaia meeskonnaga veel arutada, aga juba
nüüd tõdesime, et ka pikaajalised traditsioonid võivad läbi
teha väikeseid muutusi, mis
õigustavad ennast.
Tänan kõiki lapsi, lasteaia töötajaid, lapsevanemaid,
ostjaid ja koostööpartnereid
õnnestunud peo ja üllatusi täis
kevade eest!

Kust Sa
seda
õppisid?
Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse noortejuht
Üks oluline märksõna noorsootöös on mitteformaalne õppimine.
Selle alla kuuluvad kõik õpitegevused, mis on arendavad, annavad
uusi oskusi, teadmisi ja kogemusi
väljaspool traditsioonilist kooliharidust. Mitteformaalne õpe peab
olema kättesaadav kõigile noortele, olenemata nende võimetest,
oskustest, senisest teadmistest ja
rahalistest võimalustest.
Seega peavad need noorsootöötajad olema ikka ühed nutikad
ja leidlikud olendid, kes ei korralda midagi lihtsalt niisama oma
lõbuks. Tegevusi planeerides on
oluline, et noorel oleks alati võimalus õppida ja areneda.
Erandiks ei olnud ka tänavune
Saue linna laste- ja noortepäev.
Arendavaid tegevusi jagus jaanituleplatsil kõigile.
Eesti Politseimuuseumi, Rajaleidja keskuse, YFU, Naiskodukaitse ja Kaitseliidu Harju Maleva
Saue kompanii tegevustes osaledes oli noortel suurepärane võimalus saada ohtralt uusi teadmisi.
Füüsilist koormust pakkus
Skyjump, batuut ja kiiking. Koordinatsiooni ja keskendumist arendasid Lasteautod ja vibulaskmine.
Saue Linna Lastekaitse Ühingu
telgis, samal ajal kui lapsevanemad said väärt teadmisi psühholoog-nõustaja Mihkel Velströmi
vestlusringis, arendati laste loovust
läbi käeliste tegevuste. Muusikalist kuulmist ja rütmitaju arendas
Reigo Ahvena löökpilli töötuba.
Esinemiskogemust said juurde
festivali „Visioon“ esinejad, SaChe
Tantsutüdrukud, JJ-Street Tantsukooli noored ning PartnerAkro
Akrobaatikakooli armsad lapsed.
Kindel on aga see, et lisaks
õppimisvõimalustele pakkus noortepäev suurt rõõmu nii lastele,
noortele kui ka nende vanematele.
Suur aitäh Tammevana Publile,
kes ikka ja jälle noortepäeva külalisi toitlustas ning päevajuhtidele,
Vendadele Vähkidele, kes juba
neljandat korda seda päeva vapralt
juhtisid.
Samuti suur tänu kõigile meie
koostööpartneritele: Saue linnale,
Saue Linnavarahaldusele ja Saue
Muusikakoolile. Eriline tänuavaldus
Saue linnapeale Harry Pajundile
meeldejääva noortepäeva avamise
eest.
Visake pilk peale ka Saue Noortekeskuse Facebooki lehele, kust
leiate Gram Media filmitud lõbusa
video noortepäevast.
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Noorsootöö
Fotod: Saue Noortekeskus, Gram Media
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Koos oleme tugevamad
Üllar Põld
Saue Noortekeskuse
noortejuht

◊ HEAD = (selge) PEA:
mõtlemine, 4H organisatsioon õpetab noori
mõtlema meeskonnana
ja tegema üksteisega
koostööd.
◊ HEART = (ustav) SÜDA:
tunded, 4H klubitöös
osalemine annab võimaluse saada uusi sõpru ja
kohtuda mõttekaaslastega.
◊ HEALTH = (hea) TERVIS: elustiil.
◊ HANDS = (abivalmid)
KÄED: 4H liikmed tegelevad neid huvitavate
asjadega ja õpivad eluks
vajalikke oskusi.

Igas ööbimiskohas kohtusid meie matkasellid uute matkagruppidega.

NK, Kose-Uuemõisa NK, Alavere 4H ja Saku NK. Kokku
umbes 60 erinevat osalejat.
Matka toetas Eesti Noorsootöö Keskus.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse matkaprojekt
„Kas hundil on pojad või kutsikad“ on noorte kingitus Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva

Foto: Kose Noortekeskus

tähistamiseks. 100 noortekeskuse koostöös läbitakse kaks
RMK matkarada: Oandu-Ikla
375 km ja Peraküla-Ähijärve
820 km.

HUNDIKUTSIKAD

9.-12. juunil toimus suur noortekeskuste (NK) ühismatkamine.
Saue Noortekeskuse grupp
alustas Kehrast ja väntas nelja
päeva jooksul Sauele tagasi.
Igas ööbimiskohas - Kranil, Viikingite külas ja Metsanurmes
- kohtusime uute matkagruppidega.
Saue matkagruppi kuulusid
Aron, Kert, Otto-Markus, Meelis, Richard ja grupijuht Üllar.
Me olime tublid.
Viimase päeva hommikul
sadas vihma. Väga ebamugav
olukord, aga pedagoogiliselt
vajalik - alati ei ole kõik mugav.
Suurt ühismatka saab iseloomustada järgmiste sõnadega: uued tutvused, väsimus,
magamata öö, marraskil põlved, tagant otsasõitmine, hingeline murdumine, taastumine,
plaastrid, palavus, sääsed,
pisarad, hirm, mudasse kinnijäämine ja uued tulevikuplaanid, et teha uuesti midagi koos.
Erinevatel päevadel matkasid Saue NK, Kehra 4H, Kose

Rahvusvaheline lühend
4H tuleb neljast ingliskeelsest sõnast, mis viitavad noore tervislikule
arengule.

Soome-Eesti keskkonnaprojekt 2017 – kliimamuutus kui globaalprobleem
Globaalset kliimamuutust peab
valdav osa eurooplastest tõsiseks probleemiks ja teadlased
on veendunud, et kliimamuutuse põhjuseks on muu hulgas
ka inimtegevus.
Lähtudes vajadusest vähendada kasvuhoonegaaside hulka,
on Euroopa Liit seadnud mitmeid eesmärke, sh suurendada
inimeste teadlikkust kliimamuutustest. Seetõttu valisidki
Helsingi Alppila kooli õpilased
18.-20. mail toimunud keskkonnaprojekti teemaks kliimamuutused kui globaalprobleemi.
Juba teel Helsingist Nuuksio rahvusparki moodustasime
soomlaste-eestlaste segarühmad ja alustasime teema arendusega. Ühiselt läbisid rühmad
matkaraja ja vastasid puudele
kinnitatud uurimisküsimustele.
Põhjamaiste inimestena
võib mõte soojemast tulevikust
esmalt isegi meeldida, aga
küsimustele vastuseid leides
selgus, et negatiivseid asjaolusid on rohkem kui positiivseid.
Soome õpilaste meelest
mõjutavad soojemad talved
suusatajaid, aga külmemad
kaitsevad kooslusi uute konkurentide eest.

Foto: Noora Laukkanen

Ulvi Urgard
Projekti koordinaator

Tagasiside projekti kohta õpilastelt oli ääretult postiivne
◊ Nii kirjutab Mona-Riin: „Mulle väga see reis meeldis. Sain
palju uusi teadmisi ning sõpru. Polnud üldse tunnet, et
õpime, aga tegelikult tegime seda. Sai teadmisi teistmoodi
omandada ja arvan, et võiksime selliseid asju veel teha”.
◊ Karina arvab, et reis oli tore, sest sai oma klassiga koos
olla. Karina sai viktoriiniga uusi teadmisi ja õppis ära ka
mõne taime nime soome keeles.
◊ Simoni jaoks oli ilm väga palav, ei ühtegi pilve ja Kermol
oli hea meel, et võitis oma rühmaga kosmose viktoriini.
Kaspari jaoks oli reis huvitav ja võimas, sest sai tutvuda
uute inimestega.
◊ Marie Helen, Karmen ja Seliina märkasid Soome looduse
ilu ning hoopis teist maastikku kui Eestis. Nad said rohkem
teada Soomest ja selle ajaloost. Lisaks kõndis Seliina 48
000 sammu, seega rakendas üht abinõud, et ära hoida
kliima globaalset soojenemist.
Eesti õpilased arvasid, et
kliimamuutused mõjutavad
loodust tervikuna, tuues kaasa

torme ja rajusid või hoopiski
karmimaid talvesid ja kuivemaid suvesid.

Märkamatult jõudsid noored maalilise Ruuhijärve äärde,
kus tegid rühmatööst kokkuvõte, grillisid lõkkel vorstikesi,
imetlesid kaunist põhjamaist
loodust ja tegid ühispildi.
Teisel päeval läks sõit Helsingisse ja sealt edasi Suomenlinna. Rühmad said tahvelarvutid. Ülesandeks oli teha video
globaalse soojenemise kohta
ehk kuidas koolinoored näevad
kliimamuutusi igapäevases elus
ja milliseid abinõusid nad selle
ärahoidmiseks rakendaksid.
Saatuse irooniana säras taevas
päike ja ilmselt oli selle kevade
kõige soojem päev.
Läheneda tuli loominguliselt,
ilma et seda teemat traditsiooniliselt oleks õpitud. Siinkohal
tulebki mainida olulist erinevust

Soome ja Eesti õppesüsteemi
vahel. Soome õpilased teadvustavad ise probleeme ja püüavad
neile lahendusi leida, ilma et
õpetaja midagi selgitaks. Eestis
kipub olema vastupidi.
Kuidas keegi olukorra lahendas ja millised olid videod?
Võiks öelda, et suurepärased. Lõplik viimistlus toimus
koolimajas ja pitsa kõrvale oli
neid üheskoos tore vaadata.
Kliima soojenemise peatamiseks pakuti eelkõige jalgsi või
rattaga liiklemist ja rohelise
energia kasutamist.
Kolmas päev oli Helsingi
vaatamisväärsustele. Saue
kooli õpilased moodustasid tänuliku turistide grupi,
kelle giidid olid Alppila kooli
õpilased. Parlamendihoone,
Helsingi toomkirik, senati- ja
turuväljakud, Esplanaadi park,
Kamppi vaikuse kabel ja teised
tähtsad objektid, mida peab
Helsingis olles kindlasti vaatama ja külastama. Retk lõppes
kaasaegse kunsti muuseumis
Kiasma. Nii lõimusid loodusained kunstiga või vastupidi.
Tänan kõiki õpilasi ja 8.a
klassijuhatajat Ave Kongot
kolme toreda koosveedetud
projektipäeva eest.
Keskkonnaprojekti toetas
rahaliselt Saue linn.
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Päevakeskuse suvised tegemised
jatele 8 eurot. Info ja registreerimine tel 5323 2454.
◊ 30. juunil kell 14 Ontika mõisas
Tšehhovi „Provintsi traagikud“.
◊ 20. juulil sisustavad päevakeskuse ringid Kõrgessaares

memme-taadi lustipeo. Osalevad Senjoriitad, Rukkilill ja
näitering. Päevakeskus on
20. juulil suletud, hooldustöötajad töötavad.
◊ 21. juulil külastame Tallinna

Botaanikaaia roose. Sõidame
kell 10.58 Saue Raudteejaama juurest väljuva 191
bussiga. Osalejatel palume
registreerida päevakeskuses.
◊ 1.-8. ok toobril Rumee-

nia reis. Osalustasu saab
maksta Saue Linnavalitsuse
arveldusarvele või kassasse.
Selgitus „Rumeenia“. Teise
osamakse, 180 euro maksmise tähtaeg on 1. august.
Fotod: Sirje Piirsoo

◊ 21. juunil Hindpere Optika
silmade kontroll: silmarõhu
mõõtmine, kuivasilma test,
prillide müük ja pisiremont
ning optilised päikeseprillid.
Kontroll 15 eurot, prillitelli-

Milline kergus sammus, milline tantsulust silmis - esinevad Senjoriitad

Käsitööringi etteaste – pildil kommid uhkest korvist, mis valmistatud ajalehepaberist.

Ringide pidu lõpetas päevakeskuse hooaja
Saue Sõna
Saue Päevakeskusel on tore
traditsioon hooajale kriips alla
tõmmata ringide peoga, kus
astuvad etteastetega lavale enamasti kõik keskuses tegutsevad
ringid ja klubid ning mis on igal
aastal uutmoodi üles ehitatud.
Päevakeskuse juhataja Liivi
Lentsi sõnul leidis sauelaste
vanem põlvkond möödunud
sügisest siiani endale meeldivat tegevust seeniortantsuringis
Senjoriitad, rahvatantsuringis
Vokiratas, tervisevõimlemises,
daamide võimlemises, näiteringis, hiina võimlemises (Qigong),

lauluansamblis Rukkilill ja käsitööringis, soome ja saksa keele
klubis ning raamatu-, laulu ja
reisiklubis.
Ringe juhendavad vastavalt
Eve-Mall Saar, Elena Kalbus,
Jane Põldmäe, Virko Annus,
Liivi Lents ja Tõnu Kangron.
Klubisid veavad vabatahtlikud. Käsitööring on küll ringi
nime all, aga juhendaja Viive
Ehrberg teeb tööd vabatahtlikult. Soome keelt õpetab
soovijatele Juha Väliaho ning
saksa keelt Gertrud Keerd ja
Ann Kalamees. Noorimat, raamatuklubi veab Elina Mägi ja
reisiklubi toimib päevakeskuse

töötajate juhtimisel.
Tänavusel ringide peol ei
olnud püünel näitering, kuna
etendus „Uljas neitsi“, mis
enam kui tunni pikkune, oli
esmaettekandel Sauel juba
sellel kevadel, ja tervisevõimlemine, sest nemad peavad
ennast esinemiste jaoks liiga
eakateks. Reisiklubi küll sõna
ei võtnud, aga pilte näitas.
Kui Liivi Lentsi käest uurida,
milline päevakeskuse klubidestringidest on suurima liikmete
arvuga, selgub, et omavahel
võistlevad arvukuse pärast Senjoriitad, daamide võimlemine ja
lauluklubi.

Mujal päevakeskustes ja kultuurimajades, hooldekodudes
ja vabaõhumuuseumis käivad
esinemas Senjoriitad, Rukkilill,
Vokiratas ja näitering. Kõige
võimsamalt on sellel kevadel
esile tõusnud näitering. Juunis
tuleb juba kaheteistkümnes
kord lavale minna ja esietendus
oli alles kevadel.
Suvest rääkides ütleb Liivi
Lents, et päevakeskus sisustab
20. juulil Hiiumaal Kõrgessaares memme-taadi lustipeo. Aga
juba juunis viib reis päevakeskuse rahva Prangli saarele, seejärel Kukrusele suveteatrisse.
Juulis on rooside õitsemise ajal

Käsitööring üllatab alati millegi uuega
Päevakeskuse käsitööringi
järjekordse kevadnäituse 26.
mail avas ansambli Rukkilill
lustakas laul.
Käsitööring on meie ringidest vanim, alustas juba
1983. aastal Saue EPT peahoones. Seal tegeleti peamiselt makramee ja kudumisega.
Edasi kolis ring Saue mõisa
ruumidesse, kus juba 1980.
aastate lõpus oli esimene näitus.
1994. aastast tegutseb
käsitööring päevakeskuse
juures, seda juhendab Viive
Ehrberg.
Koos käiakse kaks korda

Juunikuu
sünnipäevalapsed
Foto: Tiina Univer

Elina Mägi

nädalas. Aastatega on moodustunud tugev sõpruskond.
Ühiselt peetakse sünnipäevi,
korraldatakse aiapidusid, jagatakse rõõme ja muresid.
Viljeletud on erinevaid
käsitöö liike. On köidetud raa-

külaskäik botaanikaaeda. Näitering plaanib etendusi Tallinna
Loomaaias ja hoolekandeasutustes.
Ei jää elu päevakeskuses reisidetagi soiku. Juunis jätkavad
daamide võimlemine, Rukkilill
ja Vokiratas. Hiina võimlemine
suvepuhkust ei pea.
Uus hooaeg päevakeskuses
algab septembris. Igasse ringi
ja klubisse on oodatud uued
liikmed, eriti tantsijad rahvatantsurühma Vokiratas ja huvilised saksa keele klubisse.
Päevakeskus tänab kõiki
juhendajaid ja ringide liikmeid
toreda hooaja eest.

matuid, tehtud Muhu susse,
kunstlilli, rahvarõivaid jne. Igal
liikmel on välja kujunenud oma
nišš, aga pidevalt õpitakse
ka midagi uut ja vahetatakse
kogemusi. Vanim „õpilane“ on
praegu 85-aastane.

Tundub, et juba kõike on
nähtud, aga selgi aastal suutis käsitööring üllatada millegi
uuega. Selleks olid ajalehepaberist punutud korvid ja
smürna pistes vaip, mis oli
avastatud 1937. aasta „Taluperenaisest“.
Võis imetleda peeneid pitssalle, vilditud katteid. Armsad
olid lõngast valmistatud nukud
ja päkapikud, oli ka erinevates
tehnikates laudlinu ja linikuid.
Sõnadest tuleb puudu
kõige selle ilu kirjeldamiseks.
Ka külalisteraamat oli täis vaid
kiitvaid hinnanguid.
Jääme ootama uusi näitusi
ning soovime jõudu ja kordaminekuid meie nobenäppudele.

SILVA LIIRA
MILVI RAASMANN
ANTS VIKERPUUR
DANIEL MÄRTMAA
KONSTANTIN-HINDRIK
PEEDU
SILVIA ANNUS
PELAGEJA RIKKO
VAIKE KIPPASTO
HILJA ALLVEE
ELVI TANK
SELMA KOKMANN
GUIDO MILLI
ERGO REINTAM
HELVE-VIVIA NEUHAUS
KAARIN VASSILKOVA
ELVINA VEERE
TIIU-IMBI VÄRAVAS
VIKTOR KOROTKOV
HEINO VELDI
ASTA MARTINSON
ALBERT KUUSMANN
PAVEL ŽUKOV
Palju-palju õnne!
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Teated ja reklaam

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.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 53529476, email:
mehitus@gmail.com.
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 kompostmuld,
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.
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Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt,
kruus kohaleveoga. Hea läbivus ja
manööverdusvõime. Tel 5079362.
Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport. Tel 53953788.
Kahjuritõrjevahendid koju ja aeda.
Mullad, väetised, muruseemned
jne. Mullamuttide hävitamine. Tel
56698863.
Kivikorstnate parandus ja uute ehitamine. Tel 5188889.
Viime tasuta ära teie vanaraua
(vannid-pliidid-pesumasinadradiaatorid jm). Tel 55541036.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu
ja heina niitmine, saetöö aias. Tel
55547291.
ARHITEKT. Eramaja projektid, ka
tagantjärele, rekonstrueerimine,
juurdeehitus. Hind oleneb maja suurusest, keerukusest, abihoonetest:
1000 -1400E, keskmine 1280E.
58319789 aare.keel@gmail.com
Kas teadsid, et võid ennast tervisliku toiduga saledaks süüa? Kõht
on täis, magusaisud kaovad. Trenn
ei ole kohustuslik! Alusta TASUTA:
erikorgu.ee.

Korstnate ja korstnapitside ladumine 58773387.

Müüa hea asukohaga krunt Saue
linnas, kus kõik kommunikatsioonid olemas. Ruutmeetri hind
66 eurot. Paikneb Kadakamarja
tänav 28. Kontakt: Ahti Oks, tel
5111500.

Pakume muruniitmise ja trimmerdamise teenust. Nii eraaedades
kui suurematel pindadel. Hinnad
alates 20 eurost. Tel 54590368.

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

Müün
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.
Märjad küttepuud. Valge lepp
33€/ruum, must lepp 36€/ruum,
metsakuiv okaspuu 35€/ruum,
kask 39€/ruum. Tellimine ja info
telefonil 53492730 või www.
metsasoojus.ee.

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.

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

20-aastase kogemusega tootja
Sauel pakub garaažiuksi, aiaväravaid ja automaatikat. Tule tutvu
kodulehel www.hansadoor.eu.

Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.

Kinnisvara
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga
5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel 56675000.
Ostan Sauele uuema või täielikult
renoveeritud maja üldpinnaga
kuni 180 m2. Hind kuni 200 000
eurot. Telefon 55520120.
Ostan Sauele maja Kadaka elurajooni. Hind kuni 230 000 eurot.
Pakkumised tauno.omanik@mail.ee.
Müüa kokkuehitatud garaažiboksid
Nurmesalu tänaval. Üldpind 38,5
m2. Telefon 56940970.

Jämesoolevähi sõeluuring
Saue Perearstikeskus
Saue Perearstikeskus kutsub üles
kõiki 1955., 1956. ja 1957. aastal sündinud ravikindlustatud ning
Saue Perearstikeskuse nimistusse
kuuluvaid isikuid jämesoolevähi
sõeluuringule.
Jämesoolevähk on sageli esinev haigus, mis ohustab peaaegu
võrdselt nii naisi kui ka mehi. Eestis haigestub jämesoolevähki igal
aastal peaaegu 1000 inimest.
Kuna jämesoolevähk on aeglase ja astmelise tekkega, siis
vanuse kasvades suureneb ka
risk haigestuda vähki. Jämesoolevähi risk suureneb alates 50.
eluaastast.

Jämesoolevähi sõeluuring on
efektiivne, võimaldades avastada
jämesoolevähki varasemas staadiumis või enne selle tekkimist,
st vähieelses seisundis, kui inimesel on väikese või suure riskiga
polüübid.
Pereõe vastuvõtul saab inimene peitvere testi tegemiseks
vajaliku komplekti. Komplektis
on test, infomaterjal, ankeet ja
makstud vastusega ümbrik, kuhu
on peale trükitud labori aadress.
Küsimuste korral pöörduge
oma perearsti või pereõe poole,
kes nõustab ja vastab uuringuga
seotud küsimustele.
Rohkem infot ja aja broneerimine tel 670 9646.

Ostan garaaži, kõik pakkumised on
oodatud! Tel 56641122.

Varia

Pakun tööd
EFC Estonia OÜ otsib juhtmelõikamismasina operaator/mehhaanikut. Töö on ühes vahetuses, asukoht Peetri, transport olemas. Info
tel 56980903 või margo.kuslap@
efcestonia.ee.
Euroclean OÜ peumaja Sauel
võtab tööle 0,5 koormusega töötaja. Töö aeg 17-21 tööpäeviti.
Töötasu kokkuleppel. Huvi korral
võtke ühendust. Tel 56237070
või euroclean@euroclean.ee.

Kallist vanaema
MAIMU ALANDIT
mälestab pojapoeg
Andro koos ema ja
vanaemaga.

AS SAMI võtab tööle:
 KEEVITAJAID (MIG/MAG keevitus);
 MASINATE KOOSTAJA (seadmete koostamine laaduritele);
 LAOOPERAATORI (detailide ja kauba vedu).
Täiendav info ja kandideerimine:
 telefonil 5308 7205, e-posti aadressil sami@sami.ee.

Avaldame kaastunnet
Merje Krachtile isa
RANNO KRACHTI
kaotuse puhul.
Kolleegid Ericssonist

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

viirpuukodu.ee
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145 AASTAT RONGIPEATUSE
RAJAMISEST SAUELE
Saue Kodu-uurimise Seltsing
kutsub üles toetama
mälestuskivi püstitamist
Saue rongipeatuse rajajatele
Annetuse selgitusega
„Saue rongipeatuse mälestusmärk“
saab teha Saue Linnavalitsuse
arveldusarvetele
Swedbank: EE532200001120155821
SEB pank: EE781010220028782015
Nordea pank: EE021700017001821116
Danskebank: EE393300332810520008

Sinu panus on tänuga oodatud!
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Teated ja reklaam

Teated ja reklaam
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Stora Enso Packaging AS tegeleb lainepapist
pakendite tootmisega. Asume Tänassilma
Tööstuspargis (Laagri Coopist üle maantee).
Tööd saab
PAKENDIMASINA OPERAATOR,
TOOTMISTÖÖTAJA

Vanamõisa vabaõhukeskuses 22. juuni 201 7 ALGUS KElL 18.00

VANAMÕISA JAANItULi

Ootused:
soov õppida ja areneda;
korrektsus ja kohusetunne;
varajasem tootmistöö kogemus;
tehniline taip;
vähemalt keskharidus;
soovitavalt tõstukitöö kogemus.

Pakume:

õHTut juhib JAAN kiRß

säRA Lisab
MErLYn UusküLA

majanduslikku turvalisust;
Sinu panusest täielikult sõltuvat preemiat;
40EUR kuus terviseedenduseks, töötajakindlustust, kaasaegseid olmetingimusi;
kõiki tööks vajalikke vahendeid, sh iganädalaselt puhtaid tööriideid;
võimalust ise oma töörahulolu suurendada (väärt mõtted viiakse alati ellu);
tipptasemel rahvusvahelist organisatsioonikultuuri, kus hinnatakse Su panust.

KANDIDEERI KOHE!
Ühendust võtame vaid välja valitud kandidaatidega.
CV saada: toomas.janes@storaenso.com

PILETID EElMÜÜGIS PILETILEVIS ja kohapeal

www.vabaõhukeskus.ee

