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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

12. klasside nimel kõneles Annabel Olgo

Lipuvande luges ette Tanel Talumaa

Kõlab esimene koolikell, mida helistab Jaan Vanaaseme

Õpilaste arv Saue koolis
läheneb tuhandele
Saue Sõna
Saue Gümnaasiumis läks 1.
septembril kooli 992 õpilast.
10. klassi alustas kaks klassi
ühe lennuna – kokku 47 õpilast. Lendu juhatab õpetaja
Külli Vita.
Kõik-kõik on uus septembrikuus 129 esimese klassi
lapsele, kes jagunevad kuude
klassi, ja kolmele õpetajale.
Tere tulemast eesti keele
ja kirjanduse õpetaja Irina
Krusell, bioloogia õpetaja Age
Täker ja majandusõpetuse õpetaja Maris Zernand.
Ühtekokku töötab ja tegeleb
Saue Gümnaasiumis õpilastega
76-liikmeline koolipere, klassikomplekte on 50.
Abilinnapea Andres Kaarmann, kes septembris gümnaasiumis direktori kohuseid
täidab, võrdles kooli perega,

Saue Sõna nr 16 (492)
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Nii nad läbi vihma tulid, suur väikesele toeks

mille liikmed on nii õpetajad,
õpilased kui lapsevanemad, kes
on toetavad ja kokkuhoidvad,
on üksteise suhtes mõistvad ja

lugupidavad, aga ka nõudlikud
ning seisavad üks kõigi ja kõik
ühe eest, nagu kolm musketäri.
Linnapea Harry Pajundi

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

lootis tervituskõne alguses, et
kooliaastat avama kogunenud
lapsed ja noored suhkrust ei
ole, sest muidu sulaksid nad

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

ära - niipea, kui esimesed
klassid gümnasistide käekõrval
staadionile sammusid, vihma
kallama hakkas. Ehk kastiski
kõik suuremad ja väiksemad
koolijütsid korralikult ära, et
tarkus ja teadmised paremini
idanema hakkaks.
Linnapea soovis, et esimesed klassid õppimise ja
teadmiste omandamise kõrval
mängude maailma ei unustaks,
et üheksandad klassid teeksid
kevadel õiged valikud, kuhu
edasi minna, ja märkis, et lõpetajaid ootab ees terve maailm.
12. klasside nimel kõnelenud Annabel Olgo kinnitas esimestele klassidele, et
tulevased kooliaastad on täis
rõõmu, meeldejäävaid mälestusi ja uusi sõpru. Abiturientidele soovis ta raudseid närve ja
õpihimu ning kogu kooliperele
ilusat kooliaastat.

Kojukanne: AS Express Post
Järgmine number: 22. september
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Saue Spordikeskust juhib
Terje Toomingas
Saue Sõna
Saue Linnavolikogu asutas
2017. aasta alguses, 25. jaanuari istungil Saue Linnavalitsuse hallatava asutuse Saue
Spordikeskus ja kinnitas selle
põhimääruse. Tänaseks on
spordikeskus tööd alustanud,
seda juhib Terje Toomingas
(pildil), kes keskust leheveergudel sauelastele tutvustab.
Mis on loodud spordikeskuse
eesmärk?
2017. aastal loodud Saue
Spordikeskuse eesmärk on
sporditegevuse korraldamine
ja juhtimine, noortele ja täiskasvanutele tingimuste loomine spordi harrastamiseks
ja terviseedenduseks, ürituste
korraldamine ja vaba aja sisuka
veetmise võimaluste loomine.
Millega moodustatud spordikeskus tegelema hakkab?
Spordikeskuse põhitegevus
on spordielu korraldamine ja
spordikoolis õppekavade alusel huvihariduse andmine. See
eeldab treenerite koolitamist ja
motiveerimist, et seeläbi tõsta
ka sporditreeningute kvaliteeti.
Mul on heameel selle üle,
et Sauel elab nii palju sportlikke ja aktiivseid inimesi, kes
tegelevad tipp-, harrastus- ja
tervisespordiga.
Et spordielu oleks veelgi
mitmekesisem, vajame uut
spordihoonet. Visioonina näen
Sauele valmivat spordihoonet,
selle tegevuse korraldamist ja
uute vaba aja võimaluste loomist nii lastele, noortele kui
ka täiskasvanutele. Samuti
Saue spordirajatiste haldamise
koondamist Saue Spordikeskuse alla.
Kui kaugele oled keskuse käivitamisega jõudnud?
Saue Spordikeskus on Eesti
Hariduse Infosüsteemi andmebaasis registreeritud. Haridus- ja Teadusministeeriumile
on saadetud menetlemiseks
Saue Spordikeskuse spordikooli
õppekava koos kolme spordiala
ainekavaga. 2018. aastal alustab õppekavade alusel Saue
Spordikeskuse all kolm spordiringi: vibu, üldkehaline treening
ja tüdrukute jalgpall.
Uuele spordihoonele käib
hetkel ehitaja leidmiseks
hange. Ja lootus on, et oktoobris sõlmitakse ehitusleping.
Kas sul on juba oma meeskond,
kui suureks see paisub?
Saue Spordikeskusel on spordiradade hooldustehnik, kelle

tööülesanne on spordiradade,
see on Sarapiku terviseraja, ja
staadioni hooldamine.
Alates septembrist on tööl
0,5 ametikohaga projektijuht,
kes organiseerib ja korraldab
spordiüritusi, ning vesiaeroobika treener.
Kokkulepped on sõlmitud
kolme spordiala treeneriga, kes
alustavad spordiringide läbiviimist Saue Spordikeskuse all
2018. aastal.
Tulevikku näen sellisena, et
spordikeskuses töötab vähemalt kümme treenerit, kes
juhendavad laste ja noorte
spordiringe, loodud on erinevad
sporditreeningud täiskasvanutele.
Kui valmib uus spordihoone,
näen kindlasti suurenemist
administratiivse personali näol.
Lõpetuseks räägi pisut enda
taustast.
Olen lõpetanud Saue Gümnaasiumi ja oman Tallinna Ülikooli
magistrikraadi kehakultuuri
erialal.
Sporditegevuse juhina töötan Saue linnas 2007. aastast,
kaheaastase pausiga, mil viibisin Ameerika Ühendriikides.
Üheksa aastat olin liikumisõpetaja Saue lasteaias
Midrimaa. Juhendanud olen
ujumise, shapingu, võimlemise
ja üldkehalise ettevalmistuse
treeninguid.
Sport on olnud mulle südamelähedane kogu teadliku elu.
Olen osalenud sadadel võistlustel erinevatel spordialadel.
Minu kõige meelepärasem
spordiala on jooksmine. Olen
lõpetanud 21 täispikka maratoni, võisteldes nii Eestis kui
Ameerikas.
Olen veendunud, et liikumine ja spordiga tegelemine
teeb inimesed rõõmsaks.
Kunagi ei ole hilja sellega
alustada. Ja kui sa sihipäraselt
oma eesmärgi nimel töötad
ja sellesse usud, siis on kõik
võimalik. Neid samu mõtteid
olen ma edasi andnud ka oma
17-aastasele tütrele.
Kohtumiseni teiega XI Saue
Õhtujooksul!

Lasteaia uus sõimerühm
avas uksed
Riho Rüüson
Ehitus- ja planeerimis
valdkonna juht
Möödunud aasta aprillikuus
esitas Saue Linnavalitsus
Et tevõtlus e A rendamis e
Sihtasutusele (EAS) taotluse
„Saue lasteaed Midrimaa
B-korpuse sõimerühma rajamine“ siseministri 3.03.2015
määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes
„Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”“ alusel toetuse
saamiseks, mis 15. detsembril 2016 rahuldati.
Projekti kogumaksumuseks
kujunes 304 501,50 eurot,
millele lisandusid projekteerimiskulud.
Projekti eesmärk oli Saue
linna lasteaiale Midrimaa uue,
15-kohalise sõimerühma loomine.
Projektiga ehitati rühmaruumideks B-korpuse kaks
väliõppeklassi ja renoveeriti
kogu B-korpuse loodepoolne
õueala: pidevalt vesisele
kohale paigaldati uus drenaaž
ja valgustus ning välisõppepaviljon, asfalteeriti ligipää-

Täname kõiki projektis osalenud
lepingupartnereid:
◊
◊
◊
◊

Norete Grupp OÜ: ehitustööd;
Jetstrading Grupp OÜ: sisustus;
SKP Ehitus- ja Õigusbüroo OÜ: omanikujärelevalve.
Personaalne tänu Janek Roobale, Martin Otsale, Ants
Luhaäärele, Sulev Puumeistrile ja kaasrahastaja projektikoordinaatorile Eelika Lumistele.

suteed, vanad liivakastid ja
-alad uuendati. Uued rühmaruumid vastavad C-klassi
hoone energiatõhususe nõuetele.
Uus rühm sai kasutusloa ja

avas uksed 28. augustil. Järgmises etapis on plaanis kogu
ülejäänud lasteaiahoone energiatõhususe parendamine, mis
toimub samuti EAS-i kaasrahastusel.

Kanama-Valingu lõigu ja Topi-Saue
ühendustee projekti tutvustav koosolek
E 2 6 5 Ta llin n a r in g t e e
Kanama-Valingu lõigu km
30,1-34,5 projekti tutvustav
koosolek toimub neljapäeval, 28. septembril 2017
algusega kell 18.00 Saue
Gümnaasiumi kontserdisaalis
Nurmesalu tn 9.
Maanteeameti tellimisel
koostatava projektiga lahendatakse Tallinna ringtee rekonstrueerimine eraldusribaga
2+2 sõidurajaga maanteeks
Kanama liiklussõlmest kuni
Välja tee ristmikuni.

Projekti koosseisus lahendatakse
◊ Uue Valingu viadukti ehitamine üle Keila-Tallinn
raudtee.
◊ Eritasandiliste liiklussõlmede ehitus praeguse
foorristmiku (km 30,8) ja
Tõkke tn / Mäe tee ristmiku
(km 32,4) asemel.
◊ Kergliiklusteede ehitus
Vana-Keila maanteest kuni
Välja teeni.
◊ Jalgtee tunnelite ehitus
mõlemasse liiklussõlme

ning neid läbivate jalgteede
ühendamine kergliiklusteede ja bussipeatustega.
◊ Topi-Saue ühendustee ehitus kuni Kuuseheki tänavani. Uus Tallinna-suunaline ühendustee vähendab
liikluskoormust Tallinna
ringtee ning Vana-Keila
mnt ja Tõkke tn liiklussõlmedes.
Projekti asendiplaani joonised
leiate Saue linna veebilehelt
www.saue.ee.
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Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
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 telefonil 679 0174 või
e-posti aadressil heli.joon@
saue.ee.

Avaliku bussiliini
191 Tallinn-Saue
algus lükkub edasi
Saue Linnavalitsus
Et riigihanke nr 188494 „Avaliku bussiliiniveo korraldamine
Harju maakonna edelasuuna
bussiliinidel“ menetlustoimingud võtavad Harjumaa Ühistranspordikeskusest saadud
info põhjal oodatust enam
aega, pikeneb Saue linna sisebussiliini käigusolek tänaste
andmete kohaselt oktoobri
alguseni.
Parima pakkujaga lepingu
sõlmimine saab toimuda septembri keskel pärast seaduses
ettenähtud hanke tulemuste
vaidlustamise aega.
Eeldatav avaliku bussiliini
teenindamise alguse kuupäev
on 2. oktoober 2017.
Palume sauelastelt seni
mõistvat suhtumist ja kannatlikku meelt, kuni olukord bussi
transpordis jõuab lahenduseni.

Rongisõidu soodustused laienesid ka Saue linna
ning Kernu ja Nissi valla elanikele
Ronnie Kongo
Elroni müügi- ja arendusjuht
Et Saue linn ning Saue, Kernu
ja Nissi vald peagi ühinevad,
laienesid alates 5. septembrist
rongisõidu soodustused kõigile
uue ühendvalla elanikele.
Teises tsoonis ehk Laagrist
Valinguni saavad rongis tasuta
sõita lisaks praegustele Saue
valla elanikele ka kõik reisijad,
kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt Kernu vald,
Nissi vald või Saue linn.

Soodsama hinnaga on ka
pikemad sõidud Tallinna
lähiümbruses
Kõikide sõitude puhul, mis
jäävad I-V tsooni piiresse

Foto: Juhan Povel

Koolitoetus
esimesse klassi
astuvale lapsele
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ning seejuures läbivad teist
tsooni, vähendatakse piletite
hindu ühe tsooni pikkuse
võrra.
Soodustusega üksikpileti
soetamiseks tuleb rongis
klienditeenindajale esitada
isikustatud Ühiskaart ja isi-

kut tõendav dokument. Aga
Elroni rongis kehtivad ka
kõik pilet.ee lehel isikustatud kaardid, mis sisuliselt
toimivad nagu Ühiskaart,
näiteks e-õpilaspilet, kiibiga
ISIC-kaart või elektroonne
üliõpilaspilet.

Teisest tsoonist kaugemale
sõitmisel tuleb soodsama
pileti eest tasuda Elroni sõidukaardile eelnevalt laetud
rahaga. Soodsamaid üksikpileteid saab soetada vaid rongist
ja 30 päeva pileteid aadressilt
www.pilet.ee.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
S aue Linn av ali t su s e 23.
augusti istungi päevakorras
oli 14 küsimust.

Saue Linnavalitsus

◊ Väljastas Sarapiku tn 16
üksikelamu, Tõkke tänavale
elektritoite maakaabelliini
paigaldamise, Saue lasteaia
Midrimaa osalise renoveerimise ja Tule tn 23 ajutise
laohoone projekteerimistingimused.

◊ Väljastas ehitusloa Kadakamarja põik 1 korterelamu
ja Ridva tn 6a üksikelamu
püstitamiseks.
◊ Väljastas kasutusloa Paju tn
5 kinnistu veetorustikule ja
liitumispunktile.
◊ Määras tugiisiku 11-le erivajadusega lapsele.
◊ Määras valimiskomisjoni ja
jaoskonnakomisjoni liikmetele töötasud.
◊ Registreeris kahe isiku
elukoha rahvastikuregistris

Saue linna täpsusega.
◊ Nõustus Ridva tn J1 kinnistul avaliku valimisürituse
korraldamisega 1. septembril kell 14–21.
◊ Kinnitas Saue Spordikeskuse ringide ja kursuste
tasud. Vesiaeroobika 10
korra kaart maksab 50
eurot, ühe korra pilet 6
eurot. 1. jaanuarist 2018
on kolme õpilasringi tasud
kuus järgmised: vibutreening 30 eurot, üldkehaline

treening 20 eurot, tüdrukute jalgpall 20 eurot.
◊ Muutis Saue Spordikeskuse
koosseisu.
25. augusti erakorralisel istungil väljastas Saue Linnavalitsus kasutusloa Saue lasteaia
Midrimaa lasteaiahoonele.
31. augustil kinnitas Saue
linna 2017. ja 2018. aasta
huvihariduse ja –tegevuse
kava.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 24. augusti
istungi päevakorras oli viis
küsimust. Istungist võtsid osa
kõik 17 volikogu liiget.

Saue Linnavolikogu
◊ Muutis Saue Huvikeskuse
põhimäärust, võttes sellest

välja spordiga seonduva,
kuna 2017. aasta 25. jaanuaril asutas volikogu Saue
Linnavalitsuse hallatava
asutuse Saue Spordikeskus.
◊ Kehtestas sõidusoodustuste
ja sõidukulude katmise ajutise korra Saue linnas.
◊ Kinnitas Saue Linnavalitsuse teenistujate sotsiaal-

sed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse
muutumisega.
◊ Andis 1. jaanuarist 2018
jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 61 lõikes 1 nimetatud
omavalitsusüksuste ühiselt
täidetava maakonna arengu
kavandamise ja selle elluvii-

mise suunamise, rahvatervise ja maakonna turvalisuse
valdkonda ning maakonna
kultuurikorralduse valdkonna
ülesanded alates 1. jaanuarist 2018 täitmiseks Harjumaa Omavalitsuste Liidule.
◊ Suunas teisele lugemisele
Saue linna 2017. aasta II
lisaeelarve.

Linna sünnipäev

Saue Sõna 8. september 2017

4

Saue linn avas sünnipäeval mälestuskivi raudteepeatuse rajajatele
Saue Sõna
Saue linn tähistas 27. augustil 24. sünnipäeva traditsiooniliselt kodukohvikute ja
meistrihoovidega, mida oli
üle linna kokku 42. Tänavuse sünnipäeva tegi eriliseks
mälestuskivi avamine Saue
raudteepeatuse rajajatele kell
18.29, mil 145 aastat tagasi
peatus jaamas esimene rong.
Mälestuskivi on tänukummardus neile, kelle eestvedamisel valmis sügisel 145 aastat tagasi Tallinnast Paldiskisse
kulgeval raudteeliinil peatus
nimega Friedrichshofi platvorm,
mis oli Saue mõisa toonane
nimi. Aasta oli siis 1872.
On keeruline üheselt öelda,
kes ja miks võttis vastu tule-

Fotol on rahakogumise algatanud koduloolased, töö teostanud skulptor Gea
Sibola Hansen ning kunagised Saue raudteejaama töötajad Aino Tamm ja
Maie Uhtlik. 
Foto: Sirje Piirsoo

vikku vaatava otsuse rajada
peatus keset põlde, mõisate
ääremaal. Paiknesid ju Saue
ja Vanamõisa küla peatusest
kaugel eemal.

Et raudteeliikluse areng oli
tõusuteel, piisas sageli vaid sooviavaldusest, mille võisid teha
kas äsja Saue mõisa omandanud Wilhelm von Straelborn,

kes oli eraelus aktiivne raudtee
kasutaja, Vanamõisas orbudekodu pidav Tallinna linn või hea
tahte avaldusena hoopis Balti
Raudtee Selts, aga võib-olla oli
veel keegi neljas või viies.
Nii või teisiti – peatus andis
olulisima tõuke Saue piirkonna
edenemisele. Elanikkond kasvas. 1920. aastateks oli jaama
ümber kerkinud aedlinn, 1939.
aastal kavandati asula korrapärasuse seisukohalt ehituspiirkonna laiendamist. Sellele pani
sõda küll piiri, ent juba 1950.
aastatel hakkas Saue taas kiiresti kasvama. Täna ligi 6000
elanikuga Sauele omistati linna
staatus 25. augustil 1993.
Raha rongipeatuse rajamise jäädvustamiseks kogunes heategevusliku koogi-

müügiga linna varasematel
sünnipäevadel. Tänavu kevadel algatasid Saue koduloolased rahakogumise mälestuskivi fondi, seetõttu võib
kivi pidada kingituseks Saue
linna elanikelt. Kivi valmimist
finantseeris ka linn.
LC Saue paigaldas mälestuskivi juurde pingi EV100
kingituseks, tuleval aastal saab
kivi ümbrus sobiva haljastuse.
Töö teostasid skulptor Gea
Sibola Hansen ja kiviraidur
Brian Hansen. Kivi tagumisel
küljel on säilitatud looduslik
voolujooneline kontuur, esiküljel on kaks tahku. Ühel neist
tekst „Tänutundega Saue rongipeatuse rajajatele. 1872“,
teisel tahul Saue rongijaama
kontuur ja raudtee.

Kohvikutemelust kantud
Evelin Povel-Puusepp
Üks rõõmsat sagimist, külalislahkust, võrratuid aroome,
hõrke maitseid, muusika- ja
kunstielamusi ning lõputut
melu täis päev on sauelastel ja linna külalistel heade
mälestuste laekas taas juures. Saue sünnipäev ühes
kodukohvikute ja meistrihoovidega. Igati tegus ja hulganisti
valikuid pakkuv päev kõigile,
kes selles osalesid: kohvikupered, töötubade juhendajad,
kohvikute külastajad, kontserdipublik.
Taaskord purunesid möödunud aastate rekordid. Kohvikuid-meistrihoove oli lõpuks
suisa nelikümmend kaks, kus
aega veeta hommikul kella
kaheksast õhtul kella üheteistkümneni. Esmakordselt
oli liiklemiseks appi võetud
Navicupi telefonirakendus,
mis oli kahtlemata suureks
abiks kohvikute valikus orienteerumisel. Heameel oli teel
ja kohvikuis näha, et paberkaardidki olid aktiivselt kasutusel.

Aitäh teile, sauelased! Linna sünnipäeval purunesid rekordid - kohvikuid-meistrihoove oli lõpuks suisa nelikümmend kaks, kus aega veeta hommikul kella
kaheksast õhtul kella üheteistkümneni. 
Foto: Johanna Saar

Mille järgi teie oma valikud
tegite ja mitmesse kohvikussetöötuppa-kontserdile-näitusele
jõudsite? Mis olid need erilised
hetked, mis just teid puudutasid?
Päeva korraldusmeeskond
ehk Saue linna kommiabi alus-

tas teekonda kell 9 hommikul,
võttes ette külastada kõiki
üle linna avatud kohvikuid,
pakkuda sünnipäevakommi,
jäädvustada kirkaid hetki ja
tänada kohvikuperesid. Kõikideni jõudmine oli meile paras
väljakutse, mis sedakorda siiski

veel õnnestus, olgugi, et jalgrattad vahetasime targu autorataste vastu. Kohvikutering
võttis ühtekokku kaheksa tundi,
kuigi nii mõnelgi pool saime viibida oluliselt lühemat aega, kui
oleks soovinud.
Aitäh teile, kohvikute -

meistrihoovide võõrustajad ja
teile, kes te külas käisite! Oli
hingesoe ja armas päev! Saue
linna sünnipäev ühes kohvikutepäeva ja meistrihoovidega on
traditsioon, mis on loodud, et
jääda. Järgmisel ja järgmisel ja
järgmiselgi aastal.

Saue
sõpruslinnad
tulid
sünnipäevale
Saue sünnipäeval võis linna
peal kuulda läti, rootsi ja prantsuse keelt. Külas olid sõbrad
Saue sõprusomavalitsustest
Lätis, Rootsis ja Prantsumaal
– Inčukalnsist, Sollentunast ja
Quincy-sous-Sénart´ist.

Sollentuna volikogu esimees Henrik Thunes Harju OTTi
kaubaturul

Prantslaste programmi mahtus ka Tallinna vanalinn

Läti sõbrad kinkisid linnale sünnipäevaks õunapuu, mille andis üle
Inčukalnsi volikogu esimees Aivars
Nalivaiko. 
Fotod: Sirje Piirsoo
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Aktuse täitsid kauni muusikaga uued õpetajad Maimu Jõgeda ja Janno
Trump. 
Fotod: Andreas Abel

Esimeses klassis alustab õppimist 27 last

Saue Muusikakool alustas õnnelikult 21. õppeaastat
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Saue Muusikakool alustas 1.
septembril 21. õppeaastat
piduliku aktusega. Uus aasta
ootab ees, täis põnevust ja
avastamist. Kõik on veidi ärevuses. Ei tea, kuidas hakkab
minema ja kuidas asjad klapivad. Pole hullu, saame tunniplaani paika ja avaneb palju
uusi huvitavaid võimalusi.
Algava õppeaasta puhul
soovin teid innustada ja rõõmustada. Innustada jääma
kindlaks oma muusikaõpingutele. Rõõmustada sellega, et
muusikakoolis alustab õpinguid
0. klassis 33 ja esimeses 27
õpilast. Selline suur muusikapere teeb meele rõõmsaks.
Saue Muusikakool on õnnelik kool, kuna oleme rikkamad
uute toredate õpetajate poolest: klaveriõpetaja Georg Mirek
King, basskitarri ja kontrabassi
õpetaja Janno Trump, meie
armas vilistlane, poistekoori
kontsertmeister ja koormeister
Mihkel Alamaa, tšelloõpetaja
Riina Erin, fagotiõpetaja Jakob
Peäske ja akordioniõpetaja
Maimu Jõgeda.
Aktuse täitsid kauni muusikaga uued õpetajad Maimu
Jõgeda ja Janno Trump. Noori
andekaid muusikuid kuuleme
kontsertidel musitseerimas ka
edaspidi.
Kõik esimese klassi õpilased
said aktusel muusikakooli päeviku ja O. klassi lapsed muusikakooli pliiatsid.
Rõõm oli taas kohtuda,
uutest plaanidest rääkida ja
aegu paika panna.

Mida põnevat sünnib
uuel õppeaastal?
Alustab uus õpperühm A-Stuu-

dio, mida juhendab dirigent
Harry Illak. A-Stuudio võtmesõna on koosmäng. Puhkpillistuudiosse ootame kõiki
huvilisi, et rohkem lapsi ja
vanemaid saaks sukelduda
muusikamaailma ning puudutada erilist helide kunsti. Võtke
julgelt ühendust ja registreeruge http://musically.works/
index.php/a-stuudio/!
Kontserdisari „Saue Kontserdisügis 2017“ on taas
tulekul ning üllatab huvitavate
kontsertide ja esinejatega.
Avakontsert on 12. septembril kell 18.30. Kontserdi teeb
eriliseks, et koori üks dirigentidest on meie kooli vilistlane ja

kolleeg Oliver Povel-Puusepp.
Kontserdisarjas tuleb kuus
kontserti. Infot saate Saue
Muusikakooli Facebooki lehelt
ja muusikakooli kodulehelt
www.sauemk.edu.ee. Tulge
kindlast kuulama!
4. veebruaril 2018 tähistame
Saue Poistekoori 20. sünnipäeva piduliku kontserdiga
Estonia Kontserdisaalis.
3. märtsil 2018 on Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri
20. aastapäeva ja Harjumaa
Keelpilliorkestri 15. aastapäeva
kontsert. Kõik on oodatud.
Toredaid esinemisi ja kauneid muusikaelamusi! Vaata
www.saue.edu.ee.

0. klass teravate pliiatsitega

Kooliaasta algus
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Esimesed klassid

1.a klass: Oskar Aava, Annabel Bergmann, Kasper Kaevats, Evert Karus, Nathali Elisabeth Kask, Robert Kesküla, Robert Kirs, Henri
Kirschenberg, Liselle Laanemets, Andreas Lemmik, Sandor Lilleleht, Eva Liina Luidalepp, Johanna Liisa Matsina, Andreas Metsaluik,
Otto Mägi, Anni Norak, Heleri Olev, Joanna Pluum, Marlen Sarna, Tarvi Sõrmus, Tuuli Tammemägi, William Toomast, Joanna Toots,
Emma-Luisa Tõnismäe. Klassijuhataja Anu Lauri

1.b klass: Ain Abel, Anni Marii Ain, Kardo Andre Hiiemäe, Iris J
Lisandra Kõrgesaar, Ranek Len, Lennart Muru, Karola Nali, Uku N
Terek Tuvi, Saara Sofia Umal, Rebecca Uustalu, Karel Vahur, Mia-Lo

1.d klass: Mattias Aaviku, Mattias Arro, Kleer Eduvald, Raikko Englas, Emma Liisa Erm, Kerttu Marii Haug, Andris Heide, Mathias

1.e klass:

Iin, Rain Mihkel Inno, Meribel Janno, Siim Gustav Jääger, Lisete Kanamäe, Rasmus Kanamäe, Jonathan Konsen, Evaliisa Koplimäe,
Lukas Kullama, Brit-Heleen Kuusk, Piia Luisa Männik, Lea Niitenberg, Mona Ojamäe, Hugo Ruud, Lisandra Saarmets, Hugo Strandson,
Lisandra Viisimaa. Klassijuhataja Lea Mändla

Armin Anier, Oliver Aruvald, Tauri Eerme, Henry Hell
Elfriide Kalmann, Eva Kirke Kell, Jako-Priit Liive, Mihkel Orastu, Vi
Reinmaa, Robin Riivits, Mia Lorena Ritsing, Romek Rätsep, Marten D
Mihkel Suigusaar. Klassijuhataja Monika Viispert

Head õppeaasta algust!

Andres Kaarmann
Saue Gümnaasiumi direktori
kohusetäitja

Mulle väga meeldib see sõna
koolipere. Ja tõelise koolipere
all ei mõtle ma ainult õpetajad ja koolitöötajad, vaid ka
õpilasi, kes siin igapäevaselt
käivad tarkust taga nõudmas.
Ka vanemad, kes oma lapsed
hommikul kooli saadavad ja
neid õhtul koju ootavad, on osa
tõelisest kooliperest.
Head perekonda ei iseloomusta mitte see, et elatakse

koos ühe katuse all. See on
midagi palju enamat. Hea
perekond ei ole ainult üksteise
suhtes toetav ja kokkuhoidev.
See on ka oskus ja tahtmine
olla üksteise suhtes mõistev
ja lugupidav, aga ka nõudlik.
Oskus koos tunda rõõmu headest asjadest ja oskus hoida
kokku rasketel hetkedel. Oskus
saada aru, et nii, nagu minul
on oma arvamus, tahtmine ja

õigused, nii on need ka kõigil
teistel pereliikmetel. Oskus
arvestada teistega.
Teistega arvestamine tähendab sedagi, et kõik, mida ütleb
või teeb üks pereliige, mõjutab
see kogu perekonda.
Kui Saue kooli õpilased saavutavad häid tulemusi õppimises, huvitegevuses või spordis,
on see au kogu koolile. Aga loomulikult ka vastupidi. Nagu me

musketäride loost mäletame –
üks kõigi ja kõik ühe eest!
Sellepärast kutsun algava
õppeaasta puhul kõiki õpilasi,
õpetajaid ja lapsevanemaid
üles olema üksteise suhtes
lugupidavad, mõistvad ning
toetavad. Anname kõik oma
panuse selleks, et võiksime
Saue Gümnaasiumi ja oma
inimeste üle vaid uhkust
tunda!

8. september 2017 Saue Sõna
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1.c klass:

Jartsev, Kerit Kadak, Georg Kalvet, Karon Kopvelt, Sebastian Kosk,
Niin, Armin Orgla, Joosep Peterson, Kreete Lisette Tali, Aivili Tinits,
oviise Vesk, Sigrid Värk, Kadri Ööpik. Klassijuhataja Kristina Kompus

l, Gloria Helmdorf, Liise Jaansoo, Emma Kaarus, Eliisabet Kadak,
ille Ots, Karl-Erik Ploom, Adeele-Maria Põld, Lisett Raudmäe, Anni
Daniel Salumäe, Ken Martti Sarap, Hendrik Sassi, Kristofer Sassian,

Toomas Aus, Frants Dikker, Liis Eero, Lisandra Häling, Robin Härm, Ronald Jakobson, Jarko Kormik, Simon Kormik,
Sverre Laineste, Mirelle Maala, Anette Mäe, Silver Niitlaan, Lukas Oja, Oliver Ojanurm, Githa-Elizabeth Puulmann, Gertrud Pärn,
Susanna Rondo, Laurali Sgirka, Marcus Smetanjuk, Kädi-Kätriin Tammar, Marko Vallimäe, Hendrik Veinthal, Hilde Velner, Oskar Romet
Vierland. Klassijuhataja Kersti Roosioja

1.f klass:

Sander-Filip Ilm, Marko Jaanus, Egert Hans Link, Andra Murro, Jonas Ots, Oliver Talimaa, Ramon Uibukant, Karolin
Uusmaa. Klassijuhataja Katrin Kõrvas. 
Fotod: OÜ Pildikompanii

Konkurss „Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2017“
Saue Linnavalitsus
Alanud on uus õppeaasta ja
taas on aeg välja selgitada, kes
linna haridusasutuste õpetajatest, ringijuhtidest, spordiklubide treeneritest, tugiteenuste osutajatest (psühholoog,
logopeed, sotsiaalpedagoog)
vääriksid kandma tiitlit „Saue
linna aasta õpetaja ja teenekas
õpetaja 2017“.

Konkursi eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile
edukate õpetajate tegevust,
tunnustada õpetajaid, kes on
pälvinud laste / õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse
lugupidamise ning on oma töö
ja isikliku eeskujuga oluliselt
kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud
isiksusteks ning on positiivselt

mõjutanud piirkonna hariduselu
arengut.

Igal aastal võib määrata
õpetajatele järgmised aunimetused:
◊ aasta õpetaja;
◊ teenekas õpetaja.
Saue Linnavalitsusele võivad et tepanekuid, soovitus- ja toetuskirju konkursi

kandidaatide kohta esitada
üksikisikud, õpilasorganisatsioonid, haridusasutuste
hoolekogud, maakonna ainesektsioonid, pedagoogilised
kollektiivid, haridusasutuste
juhtkonnad, mittetulundusühingud ja haridusasutuse
pidaja.
Ettepanekud esitatakse
komisjonile hiljemalt 16.
septembriks aadressil Tule 7,

Saue või elektroonselt saue@
saue.ee.

Kandidaadi esitamiseks
tuleb täita vajalikud dokumendid:
◊ vormikohane avaldus koos
põhjendustega (www.saue.
ee Taotluste vormid)
◊ soovitus- või toetuskirjad
kandidaadi töö ja tegevuse
kohta.

Reisipäevik
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Saue lionsid Chicagot avastamas
Harry Pajundi
LC Saue president 2016-2017
Algus Saue Sõna
11. augusti numbris.
Chicagos viibimise kulminatsiooniks kujunes lionsite rahvusvaheline paraad 1. juulil
südalinnas Wacker Drive alleel.
Selle pikkus oli ligikaudu kolm
kilomeetrit, osalejate arvuks on
pakutud umbes 25-30 tuhat
inimest üle maailma.
Et kesklinna tasulise parkimise arvelt kokku hoida, parkisime jällegi oma rendiauto
keskusest ligi kahe kilomeetri
kaugusel asuva kaubanduskeskuse parklasse.
Mis parata, kui alates kella
kümnest küsitakse südalinna
parklates päevase parkimise
eest kuni 18 USA dollarit. Selle
raha eest saab söögikohtades
väga tugeva prae. Kuid taoline
eemale parkimine andis ka võimaluse heita pilku südalinnast
pisut eemale jäävatele tänavatele ja hoonetele.

Eestlaste soliidne paraadvorm, mis pisut meenutab vast mereväge, leidis tunnustamist paljude paraadil osalejate
ja hiljem linnas jalutades ka tavaliste linlaste poolt

Chicagos on kolme liiki
ühistransporti
Chicagos on kolme liiki ühistransporti: taksod, linnaliini
bussid ja rong. Viimane peaks
täitma Euroopas tuntud metroo
funktsiooni. Rongiteed on tõstetud raudkonstruktsioonidega
üles tänavate kohale. Nende all
kulgevad sõiduteed või siis on
ala kohaldatud parklaks.
Lähemal vaatlusel tundus,
et konstruktsioonide vanused
võivad olla kusagilt eelmise
sajandi esimesest poolest.
Pindadelt, kus kaitsevärv oli
lahti koorunud, vaatas vastu
juba mitmendat kihti lahti lööv
rooste, kuid veel oli piisavas
koguses kandvat metalli.
Teiseks häirivaks asjaks oli
raudteelt kostuv löögitaoline
müra, mis tekkis kas siis relsside ühenduskohtadest üle
sõites, või pöörangutel tekkiv
kiljuv heli. Kõike seda võimendasid vahetult kõrvalolevate
hoonete seinad. Elamist või
töötamist taolise raudtee kõrval
ei oska küll ette kujutada.

Paraadi piirkonda jõudmisest hakkas märku andma
politseiautode rohkus
Autode külgedel ilutses kiri: „We
serve and help“ (Me teenime ja
aitame).
Kuna viimasel aastal on
sagenenud terrorismi liik, kus
inimeste kogunemiskohtadesse
või jalakäijate tsooni sõidetakse
sisse autodega, siis taolise võimaluse vältimiseks olid tänavate otsad blokeeritud täislastis

Loodusajaloo muuseumi peaeksponaat on kesksaalis seisev hiliskriidi ajastul
elanud türannosauruse Rex luustik. 
Fotod: erakogu

Reisi fotod: http://fotoalbum.ee/photos/hpajundi/
sets/1470661
ja lumesahkadega kalluritega.
Kõikjal oli näha ratsa- ja rattapolitseinikke, sekka ka jalgsi
liikuvaid.
Paraadi peas oli kohad sisse
võtnud kaks rahvusvahelist
presidenti kaasadega - ametist
lahkuv president Robert (Bob)
E. Corlew ja ametisse astuv,
Indiast pärit president Naresh
Aggarwal.
Mõlemad presidendid koos
leedidega sõitsid 1900. algusaastate Fordidega. Neile järgnesid tulevased lionid ehk Leod.
Suurimad delegatsioonid olid
traditsiooniliselt USA-st, Hiinast,
Indiast ja tundus, et ka Jaapanist. Eesti delegatsioon koosnes
26 inimesest, kusjuures suurim
arv lionseid oligi Saue linnast.
Eestlaste soliidne paraadvorm, mis pisut meenutab vast
mereväge, leidis tunnustamist
paljude paraadil osalejate ja hiljem linnas jalutades ka tavaliste
linlaste poolt. Mitmed paraadil
osalenud teiste riikide inimesed tulid juurde ja meenutasid

soojalt Eestis viibitud päevi või
nädalaid.
Õhtul oli McCormick näituse
hallis 1961. aastal tegevust
alustanud ja läbi aegade väga
kuum olnud rokkansambli The
Beach Boys kontsert.
Aeg on teinud selle ansambli
muusikalises stiilis ja koosseisus
omad korrektuurid. Algkoosseisust on erinevatel põhjustel
kõrvale jäänud kolm inimest,
kelle asemel nägime uusi noori
pillimehi.
Sellelgi korral pakkusid nad
nauditavat muusikat ning nii
mõnedki juba auväärses eas
härrasmehed ja leedid liikusid
lava ette näppu viskama.

Jalavaeva vähendamiseks
on parim viis liikuda HopOn-Hop-Off -bussiga
Otsustasime nii sisutihedale
päevale järgnenud kuuenda
päeva pühendada jällegi linna
vaatamisväärsustega tutvumisele. Leidsime, et jalavaeva
vähendamiseks on selleks parim
viis liikuda punase ehk Hop-OnHop-Off linnatuuri bussiga.
Suur osa bussireisist kulges
südalinna kõrghoonete vahel,

kus jäid silma tõelised arhitektuuri imed.
Näiteks oli ühe hoone kolm
alumist korrust kaks korda kitsamad kui kogu ülejäänud hoone
ligi 90 korrust. Kui täpsed peavad siin olema kõik tugevusarvutused!
Või maisitõlvikut meenutav
60-korruseline elamu, kus alumised 16 korrust on mõeldud
elanike autode parklaks.
Eraldi vaatamis- ja kuulamisväärne oli bussiga kaasa sõitev
noorhärrast giid, kes vaatamisväärsuste tutvustamise vahele
pikkis väga osavalt objektiga
seotud muusikalisi palu, ise
väga ilmekalt imiteerides laulu
esitajat.
Ei saanud ka bussireisil ilma
USA tänase presidendi Trumpi
Chicago ärihoonest möödumiseta.
Üheks vanimaks vaatamisväärsuseks kesklinna kõrghoonete vahel oli 1869. aastal
paekividest ehitatud 55 meetri
kõrgune veetorn.

Millenniumi pargis toimuvad
suured vabaõhu kontserdid
ja etendused
Sama päeva programmi kuulus
ka jalutuskäik südalinna Millenniumi pargis, kus toimuvad
suured vabaõhu kontserdid ja
etendused.
Ühte taolist sümfooniaorkestri kontserti õnnestus ka meil
eelviimase päeva õhtupoolikul
kuulata. Lava ees oli sadakond
kohta toolidel, kuid enamus
kuulajatest oli koha sisse võtnud
pisut eemale jääval muruplatsil,
kus nad siis mõnulesid kogu
pere ja sõpradega. Pidasid ka
väikest piknikut.
Natuke eemale jäi suurt elav-

hõbedapisarat meenutav kera,
mille välispinnalt peegeldus
vastu kogu ümbritsev park koos
inimestega.
Pargi järgmises osas oli kaks
umbes nelja-viiekordse maja
kõrgust torni, mille seinale ilmus
aegajalt meeste- või naisterahva
näo pilt. Ühel hetkel purskus
seinapildil olevast suust veejuga,
kastes kõik läheduses viibinud
inimesed märjaks. Et oli suhteliselt palav ilm, umbes 27-28
kraadi, lustisid selle veejoa all
paljud inimesed.
Õhtu päädis Saksamaa ja
Skandinaavia lionsite organiseeritud suursuguste vastuvõttudega. Kindlasti mängis nende
kutsete juures suurt rolli meie
naaberklubi Keila liikme, endise
rahvusvahelise direktori Kalle
Elsteri hea tuntus nende riikide
lionsliikumise juhtide hulgas.
Kiidusõnu jagus kõikidele Eestist pärit lionsitele.

Me teenime
Eelviimase päeva tippsündmus oli rahvusvahelise lions
konventsiooni lõpetamine, kus
põhiettekande - ning mitte lühikese - tegi uus rahvusvaheline
president Naresh Aggarwal.
Oma kõnes rõhutas ta läbi
väga erinevate nüansside lionsite deviisi: „We serve (Me teenime)“.
Ja saabuski konventsiooni
kõige pidulikum hetk - uute
piirkondlike kuberneride vanne
ja ametisse nimetamine. Eesti
piirkonna kuberner 2017-2018
on Tartu lastearst Ragnar Lõivukene.
Sama päev oli USA iseseisvuspäev, mida tähistati kõikjal
linnas kontsertidega. Rahvas
lustis kohvikutes, tänavatel,
lõbusõidukaatritel ja mujal.
Õhtupimeduses oli suur ilutulestik, mis valmistas pisukese
pettumuse: meie vaatevinklist
kippus see küll alla jääma Tallinna uusaasta ilutulestikule.
Ilmselt mõjutas suursugusust ka
madalamale laskunud pilvitus.

Reisi viimane päev kulus
kojusõidu ettevalmistusele
Enne lennujaamasõitu hüppasime veel kiirkorras läbi loodusajaloo muuseumist, kuhu on
koondatud vist küll kogu maailma
loomastiku luustikud ja mõningane tutvustav osa ka Ameerika
indiaanlaste elust-olust.
Muuseumi peaeksponaat on
kesksaalis seisev hiliskriidi ajastul elanud türannosauruse Rex
luustik, mille eripära on, et see
on teadaolevalt ainukene peaaegu täielikult säilinud luustik.
Õhtul astusime lennukisse, et
tagasi koju lennata.
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Fotod: Saue Korvpallikool

Neljanda ja viienda klassi poisid olid laagris Kurgjärvel

Saue Korvpallikooli suvi möödus spordilaagrites
Saue noored korvpallurid said
tänavu laagrikogemuse Tuksi
spordibaasis ja Kurgjärvel koos
eakaaslastega Keila Korvpallikoolist.

Teise ja kolmanda klassi
poisid tegid Tuksis kõvasti
trenni, õhtuti olid erinevad üritused: 3 x 3 korvpalliturniirid,
võrk- ja puššpall, mõõduvõtmine viskevõistluses ja viktoriinis ning lõkkeõhtud vahvas

seltskonnas. Kogemusi, oskusi
ja toredaid mälestusi said
kuhjaga laagrist kaasa kõik
osalejad.
Augusti esimesel nädalal
olid neljanda ja viienda klassi
poisid Kurgjärvel. Sporti tehti

rõõmuga, toimus legendaarne
ümberjärve jooks. Õhtuti olid
kogu laagri lastele pallimängud,
orienteerumine ja vaba lava.
Uus korvpallihooaeg algas
Sauel 6. septembrist saalitreeningutega.

Korvpallikool ootab treeningrühmadesse ka uusi korvpallihuvilisi.
Info treeningute ja liitumise
kohta leiab veebilehelt www.
keilakk.eu.
Toredat uue hooaja algust!

HOBIzone spordiklubi jätkab tegevust
ja alustab huviringidega
Karola Koopuu
HOBIzone Spordiklubi MTÜ
tegevjuht
1. september oli HOBIzone
Spordiklubi MTÜ jaoks määrava tähtsusega päev. Terve
suve veninud mudeliraja renoveerimistööd viisid klubi olukorda, kus edasine jätkamine
tundus võimatu olevat.
Et klubi ellujäämine sõltub
entusiastlike vabatahtlike ja
sõprade panusest, võttis meie
niigi kehvake suvi meilt viimasedki abikäed.
Nüüd on meil aga hea meel
tänada kõiki häid inimesi, kes
meile viimases hädas annetuse
näol abikäe ulatasid ja Saue

Foto: Karola Koopuu

Saue Korvpallikool

Drooni seadistamine

linna - peame järgmise hooaja
kenasti vastu ning saame taaskord käivitada mudeliringi ja
esimesena Eestis käima lükata
drooniringi. Suur-suur aitäh, et
meisse usute!

Ei ole saladus, et koolis
ja huviringides õpitav teooria
kinnistub kõige paremini läbi
praktilise tegevuse - seetõttu
oleme võtnud oma südameasjaks noorte õpetamise ja juhendamise.
Drooni- ja mudeliringid alustavad oktoobris. Septembris
teeme huviringidele tutvumispäevad, mille kuupäevad on
praegu veel lahtised. Küll aga
tasub külastada meie kodulehekülge www.hobizone.ee, kus
on viide ringidesse eelregistreerimiseks.
Veel tasub silma peal hoida
Saue HOBIzone Facebooki
lehel, kuhu me jooksvalt ringidega seotud infot jagame.

Saue Tammekilb 2017 II voor
Saue
Mälumängu
klubi juhatus
Jätkuvad
S a u e lin n a
võistkondlikud
e s i v õ i s t lu s e d
mälumängus „Tammekilb 2017“.
II voor toimub teisipäeval,
19. septembril 2017, algusega
kell 19.00 Saue Gümnaasiumis
klassis 310.

Kevadel läbiviidud
I vooru järel on
paremusjärjestus
järgmine:
1. Tammetark 41
punkti
2-3. SG4 ja Tammetõru 37
4. Keila 36
5. Ettur 34
6. Sammas 32
7. Salavat Julajev 30
Tuletame meelde, et võistlus

toimub kolmes voorus. Lõpliku paremusjärjestuse selgitamisel lähevad arvesse iga
võistkonna kahe parema vooru
tulemused. Viimane voor toimub novembri keskel. Seega
on kõigil võimalus tulemust
parandada ja oodatud on ka
uued kuni neljaliikmelised
võistkonnad, sest neilgi on
praegu veel teistega võrdsed
võimalused kokkuvõttes edukad olla.
Head mõttetrenni.

Mitmesugust
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Sügis Saue Päevakeskuses
◊ 13. septembril kella 12 ajal
külastame krišnaiide Krišna
Teadvuse Ühingut Tallinnas
Luise tänaval. Kuulame tutvustust, teeme läbi meditatsiooni ja proovime pühitsetud toitu. Pühitsetud toidu
eest on soovitatav annetus
3-5 eurot vastavalt võimalustele. Soovijatel palume
kindlasti registreerida päevakeskuses. Sõidame kell
11.15 Sauelt väljuva rongiga.
◊ 19. septembril kell 11-13
eakate sünnipäevapidu
Saue Noortekeskuses neile,
kel aastaid 65 ja enam ning
sünnipäev juulis, augustis
või septembris. Palume päevakeskuses registreeruda.
◊ 22. septembril kell 18.30
lauluklubi.
◊ 27. septembril sõidame
10.52 rongiga Paldiskisse.
Kell 11.45 Amandus Adamsoni muuseum, pilet pensionärile 1 euro. Lõuna tavernis
Peetri Toll. Kell 13.30 Paldiski Püha Suurmärtri Pan-

teleimoni kiriku külastus ja
ekskursioon. Kell 14.30 Paldiski Nikolai kiriku külastus.
Vajalik registreerimine.
◊ 28. septembril algusega kell
10 Hindpere Optika silmade
kontroll. Info ja registreerimine telefonil 5323 2454.
◊ 28. septembril kell 13 raamatuklubi.
◊ 1.- 8. oktoober Rumeenia
reis. Lisatasude graafik on
päevakeskuses. Maksta linnavalitsuse kassasse sularahas või ülekandega linnavalitsuse arveldusarvele.

Seltsingud
◊ 29. septembril kell 16 Tammetõru koosviibimine.

Ringid alustavad tööd
Esmaspäev
◊ Kell 9.30 saksa keel päevakeskuse uuel poolel, alustame 25. septembril. Kõik
saksa keele huvilised on
väga oodatud.
◊ Kell 10.30 soome keel päevakeskuse uuel poolel.

◊ Kell 11.00 seeniortantsurühm Senjoriitad Saue Noortekeskuses.
◊ Kell 17.00 näitering päevakeskuse vanal poolel.
Oodatud uued liikmed, eriti
mehed!
Teisipäev
◊ Kell 9.00 erivajadustega
inimeste tervisevõimlemine
päevakeskuse võimlemise
toas.
◊ Kell 9.30 daamide võimlemine Saue Noortekeskuses.
◊ Kell 10.30 naisansambel

Rukkilill päevakeskuse uuel
poolel. Oodatud on kõik
uued liikmed.
◊ Kell 11.00 käsitööring päevakeskuse uuel poolel. Käsitööring alustab 3. oktoobril.
◊ Kell 11.00 rahvatantsuansambel Vokiratas päevakeskuse võimlemise toas.
Kolmapäev
◊ Kell 9.00 tervisevõimlemine
päevakeskuse võimlemise
toas.
Neljapäev
◊ Kell 9.30 hiina tervise-

võimlemine (qigong) päevakeskuse võimlemistoas,
huviliste korral võimalik uue
algajate rühma moodustamine.
◊ Kell 11.00 käsitööring päevakeskuse uuel poolel.
◊ Kord kuus raamatuklubi.
◊ Kord kuus reisiklubi.
Reede
◊ Kell 9.00 tervisevõimlemine
päevakeskuse võimlemise
toas.
◊ Kell 18.30 lauluklubi kord
kuus.

Jumalateenistused septembris Saue kirikus
Sest Issand annab tarkuse, tema suust
tuleb tunnetus ja arukus. Õp.2:6

10. september kell 13 vanavanemate päev
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Musitseerib Andrus Vaiklo. Piibli teksti loeb
Marika Malein-Vaiklo.

17. september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Piibli teksti loeb Liia Lumilaid.

24. september kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld. Piibli teksti loeb
Siiri Ervald. Laulab Saue koguduse ansambel.

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval
kell 19.
Saue Kristlikus Vabakirikus algab 17. septembril
kell 11 leerikool. Õpime tundma Piiblit ja kristlikke tõdesid. Pärast leerikooli läbimist võimalus
ristimiseks ja liitumiseks kogudusega.Täpsem
info: 5695 7848; erkikuld@gmail.com.

Koolitus „Väikelapse esmaabi“
MTÜ Mahena
19. septembril kell 11-13 Saue Noortekeskuses

SÜNNIPÄEVAPIDU

neile, kel sünnipäev juulis, augustis või septembris
ja aastaid 65 või enam.
Registreerumine päevakeskuses.

MTÜ-l Mahena toimub sellel
aastal veel üks avatud koolitus
„Väikelapse esmaabi“, mille sihtrühm on eeskätt lapsevanemad,
kuid ka lasteaia- ja kooliõpetajad, lapsehoidjad, tugiiskud,
treenerid, rühmajuhid või teised
täiskasvanud, kes puutuvad
tihedalt lapsega kokku. Koolitust
viib läbi valdkonna spetsialist
Marju Karin.
Koolitus toimub pühapäe-

val, 5. novembril, kell 10-15
Mahena Keskuses, Tatari 12,
Tallinn.
Tegemist on lapsesõbraliku
üritusega, mis tähendab, et
osalejad võivad lapse kaasa
võtta, kuid sellest on vajalik ette
teatada, et oskaksime arvestada tulevate lastega. Grupp on
väike ja koolitus praktiline.
Koolitustasu on 35 eurot
inimese kohta. Osaleja saab
koolitustõendi mahus 6 ak/h.
Kui ühest perest registreeruvad

mõlemad vanemad, on korraga
tasudes kahele kokku osalustasu 60 eurot.
Koolitusel loositakse osalejate
vahel välja neli Montessori-teemalist mänguasja.
Rohkem koolituse kohta:
http://mahena.org /mahena/
uudised/108-v%C3%A4ikelapseesmaabi.html või www.facebook.
com/mahena.keskus.
Registreerumine: https://
goo.gl/forms/gvy86vI0BjxBNhdj1.

Leinarühm Miikaeli koguduses
Marek Roots
Keila koguduse õpetaja
Elu ja inimeseksolemise juurde
kuulub paratamatult lähedaste
surm ja sellega kaasnev lein.
Tihtipeale kogeb leinaja väga
tugevaid tundeid: kurbust,
mahajäetust, hirmu ja ka
süüd. Tekivad küsimused, millele on raske leida rahuldavaid
vastuseid. Alati pole leinaja
läheduses neid, kellega tahaks
või julgeks tekkinud tundeid
ja küsimusi jagada. Ometigi
tuleks leinast rääkida, kuna
see aitab uut olukorda mõtestada, tunnete virvarri sõnastada ning annab jõudu oma
eluga jätkata.
2014. aastast kogunevad
Keila Miikaeli koguduses leinarühmad, kus käsitletakse kõiki
eelnimetatud teemasid. Soo-

mes väljatöötatud programmi
alusel toimub seitse kohtumist,
mille käigus jagatakse oma leinakogemusi ja õpitakse elama
muutunud tegelikkuses. Leinarühma õhkkonda iseloomustab
konfidentsiaalsus ja üksteise
tunnete austamine. Senised
kokkupuuted leinajatega näitavad, et leinarühm võib saada
oluliseks toetuspunktiks oma
kaotusvalu mõtestamisel ja
sellega leppimisel.
Sel aastal alustab leinarühm
neljapäeval 21. septembrill kell
18.30 Keila Miikaeli koguduse

majas Paldiski mnt 2. Oodatud
on kõik, kes tunnevad, et nende
lein vajab jagamist. Kuulumine
kogudusse pole vajalik. Rühma
juhendavad Kaja Peetris ja
Katri Aaslav-Tepandi. Osalemiseks palume kindlasti eelnevalt registreeruda tel 5193
1501 (koguduse õpetaja Marek
Roots) või e-postil keila@eelk.
ee. Rühmas osalemine on
tasuta.

16. septembril sõidame
Paunvere Väljanäitusele.
Väljasõit 8.00 Saue
Kaubakeskuse eest ja 8.30
Tallink City Hotel, Tallinn.
Koht bussis 25 eurot,
laada pilet 3 eurot
kohapeal.
Lisainfo tel 5697 9122 või
www.yesbus.ee
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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.
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad
ja vardahoidjad e-poest www.
lipuvabrik.ee. Kaup kätte 24
tunni / 1 tööpäevaga!
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.
Kahjuritõrjevahendid koju ja
aeda. Mullad, väetised, muruseemned jne. Mullamuttide hävitamine. Tel 56698863.
Kivikorstnate parandus ja uute
ehitamine. Tel 5188889.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie

poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime.
Tel 5079362.
Hispaania keel. Kutsume Teid
hispaania keele kursustele reedeti Saue Noortekeskuse ruumides. Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com.
ARHITEKT. ERAMAJA PROJEKTID, ka tagantjärele, rekonstrueerimine, juurdeehitus. Hind
oleneb maja suurusest, keerukusest, abihoonetest: 1000
-1400€, 58319789, aare.keel@
gmail.com.
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Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku. Võib olla
remonti vajav, pakkuda võib ka
Vene autot. Tel 56298239.
Ostan põrandalaudu koos kohaletoomisega. Lembe 53429357.

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.

Oled oodatud KUNDALINI
JOOGA tundidesse Sauel kolmapäeviti kl 10.00 ja 19.00 ning
Laagris esmaspäeviti kl 18.30!
www.simran.ee.
Ehitusluba. Kasutusluba. Projekteerimine. Ehitise audit. Hoonete
seadustamine. 5220023, Mikk.
Täname kliente, keda olema saanud aidata.
Lõikan hekki. Tel 55547291.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon
58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

ruum, kask 39€/ruum. Tellimine
ja info telefonil 53492730 või
www.metsasoojus.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.

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

Müüa ümarat ja kandilist puitbriketti, pelleteid, sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis.
Transport Sauele tasuta. Tel
53593615, www.keilabrikett.ee.

Mõisa Hambaravi otsib alates novembrist sel aastal oma
kollektiivi töökat ja sõbralikku
hambaarstiabilist-assistenti.
Kontakt: info@moisahambaravi.
ee, 55654381.

Müüa uus kolme käiguga kolmerattaline jalgratas. Telefon
5512467.

Pakume tööd autoremondi lukksepale. Arula Veod, 5640109.

Magus mesi Padise valla niitudelt! 0,5l purk/700g, hind 5,50
eurot purk. Toon koju mee kätte
tasuta. Helista 51916171.
AS Metsaküla Piim müüb sõnnikut. Hind 6,00 eurot/tonn +
käibemaks20%. Kohalevedu
tellimisel. Tellimine 6049826,
56483533.

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, metsakuiv okaspuu 35€/

Avaldame kaastunnet
Anu Eskole abikaasa
LAURI ESKO
surma puhul.
Saue Päevakeskus, Rukkilill, Lauluklubi

Pakun tööd

Mänguväljakuid tootev rahvusvaheline ettevõte Laagris otsib
oma kollektiivi keevitajat. Tel
5288203. E-mail janek.teinlum@lappset.com.
Wavin Estonia OÜ pakub tööd
kohusetundlikule laotöötajale.
Kontakttel 6506840.

Ostan Sauele uuema maja. Telefon 55520120.

North Tyres OÜ Keilas otsib
meeskonda kohusetundlikku
veoautode rehvitöölist-lukkseppa. Pakume kaasaegseid
töötingimusi, meeldivat meeskonda, konkurentsivõimelist
palka. Vajadusel väljaõpe kohapeal. Tööle asumine kohe. Huvi
korral saada oma lühikirjeldus ja
andmed info@northtyres.net või
helista 5150598.

Üürin Sauele 2-3-toalise kõige
mugavustega korteri. Telefon
56698863.

Õmblusfirma otsib tragisid
õmblejaid Keilasse. Kontakttel
53570025.

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

Südamlik kaastunne
Veikko Karnerile
EMA
surma puhul.
Ainu ja Endla

a

haastusud
iiv
iusti
Te auba ise hae
pp
ppaaduri teeus
if@asepee
teef 5346 0382

Karate kursused algajatele
alates 12. septembrist

Treeningud Saue Gümnaasiumi rõdul
teisipäeviti ja neljapäeviti kl 18-19.
Oodatud on nii poisid kui tüdrukud.
Info Rene Toome 5.dan. GSM 5561 9155.
E-mail renetoome001@gmail.com

Knoobus OÜ valmistab:
erineva kuju, materjali ja värviga

LIISTPROFIILE

AS SAMI võtab tööle:
 CNC PAINUTUSPINGI OPERAATORI;
 KEEVITAJA-KOOSTAJA (MIG/MAG);
 MASINATE KOOSTAJA.
Täiendav info ja kandideerimine:
 telefon 5308 7205, e-mail sami@sami.ee, www.sami.ee

- Paksus kuni 3 mm
- Pikkus kuni 4,3 jm
- Plekksepa eritööd
(nt aknaplekid, sokliplekid, otsaplekid,
korstnaplekid, korstnamütsid jne)

KÜSI PAKKUMIST!

Knoobus OÜ
Asume:
Kumna tee 6, Kumna
Telefon:
5191 8666
E-mail:
knoobus@knoobus.ee

www.KNOOBUS.ee
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JAANIKA KÄÄRST VELLO TOOMIK NILS JOONAS PÕLDME

VALI VÄRSKE VAADE!

Meie meeskonnas ei ole nuditud meelt, turvalist tuttava tee
otsimist või jalgupidi poliitretoorikasse betoneeritud üksluisust.
Harjumuspärast asendab otsiv vaim. Ette on näidata kaheksa
aastat kaptenivastutust. Me oleme valmis järgmised neli aastat
läbi metsa tungima, põlved marraskil, et lõpujoonele jõudes
hõisata – jah, me tegime ära. Teeme koos Saue suureks !

Andres Laisk, Saue vallavanem
TULE JA KOHTU MEIEGA 27. septembril
kell 19.00 Saue linna noortekeskuses!
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