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1. septembril algab kool

Saku valla kuldmärgi pälvinud AS Saku
Maja asutaja ja kauaaegne juht

Millal on vallas uue kooliaasta
avaaktused, millal lastevanemate
koosolekud, millal saab õpikuid
laenutada? 1. septembril on käigus
ka koolibuss / lk 16

Rain Oks
“Saku Majas töötasid väga tublid
ja toredad inimesed. Mõis
renoveeriti suures osas
tänu nende entusiasmile.” / lk 6-7

Sakus
avas
uksed
MiniTerake
Saku lasteaed Terake
sai „filiaali“ - 21.
augustil avati AS-i
Saku Maja hoones
aadressil Juubelitammede tee 6 pidulikult
kaks uut rühma Tipp ja Täpp. Seal
hakkavad kasvamaõppima-mängima 32
sõimeealist mudilast.

/ lk 2

TÄHTSAD TELEFONID
110
POLITSEI
112
HÄDAABI
Häirekeskuse abitelefon 1345
Perearsti nõuande telefon 1220
Saue konstaablijaoskonna
SAKU KONSTAABLIPUNKT
672 8300
Jaoskonna juht
612 4510
Korrapidaja
612 4552
Konstaablid
Volitatud loomaarst 504 1060

Saku Sõnumid jälle
14. septembril 2012

Üle-eestilise noorte tööhõive
projekti koolitus korraldati Saku
Õlletehases / lk 5
Saku noored esindasid Eestit
edukalt rahvusvahelistel
olümpiaadidel / lk 8-9
Valla kaunite kodude loojad
käisid preemiareisil Ellamaa
aianduspäevadel / lk 10
Kuidas möödusid Saku-aladel II
maailmasõja aastad? / lk 10-11
Suur ristsõna / lk 12

Avati
Ilmar
Jürissoni
mälestuspink
13. augustil tähistati Saku legendaarse teadusjuhi
100. sünniaastapäeva / lk 8-9
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Sakus avas uksed
Mini-Terake

Vallavanem Kuno Rooba
tervitas avamispeole tulnuid.
Uues ilusas söögitoas maitseb
toit imehästi!

INNA MIKLI

S

aku lasteaed Terake sai „filiaali“ - 21. augustil avati
AS-i Saku Maja hoones
Juubelitammede tee 6 pidulikult
kaks uut rühma - Tipp ja Täpp.
Kevadtalvel jäid Juubelitammede teel ehitusmaterjalide poe
ruumid tühjaks. Omanik, AS
Saku Maja, otsis uut rentnikku.
Vallavalitsus oli aga mures lasteaiakohtade pärast - järjekorras
oli palju sõimeealisi, kõiki soovijaid oli võimatu olemasolevatesse rühmadesse paigutada.
Siis tuli majandusteenistuse juht
Virko Kolks mõttele kohendada vabad ruumid lastele sobivateks - rajada nn Mini-Terake.
Remonditööd tehti juulis-augustis - vallavalitsuse majandus-

Väikesed mehed leidsid rühmaruumis kohe tegevust. Fotod: SS

teenistuse oma jõududega. Samal ajal tegeles Terakese direktor Eve Laiverik sisustusega muretses kõik vajaliku mööblist
mänguasjadeni. Augusti keskpaigas said rõõmsates heledates
toonides, valgusküllased ja lapsesõbralikud ruumid valmis ja
mööbel paika. Viimast lihvi aitasid anda uued töötajad - õpetajad
Laana Riga, Pille Mägi, Kris-

tel Erendi ja Malle Saar, õpetajaabid Heli Piibar ja Tuuli Susi.
21. augustil kogunesid uusi
rühmi avama volikogu esimees
Marianne Rande, vallavalitsuse esindajad eesotsas vallavanem Kuno Roobaga, Terakese
töötajad ja hoolekogu esindajad. Õnne soovima oli tulnud ka
majaperemees, Saku Maja juht
Marko Matsalu. Muidugi olid

oma „töökohta“ uudistamas pisikesed Tipid-Täpid ja nende vanemad: uutes rühmades said koha 32 sõimeealist poissi-tüdrukut. Mõned neist alustasid lasteaiaeluga harjumist kohe, kuid on
ka neid, kes veel nädala-paar kodus puhkavad.
Momendil on hoone ees veel
killustik, kuid niipea, kui torutööde tegijad lõpetavad, tehakse
sissekäigu ümbrus korda ja paigaldatakse aed, mis takistab lastel tänavale joosta. Püstitatakse
ka mõned mänguatraktsioonid.
Muidugi on Tippidel-Täppidel
võimalik ka mõisapargis jalutada ja tervisekeskuse juures uuel
uhkel mänguväljakul käia.
Terakese uued rühmad läksid
maksma ligi 71 000 eurot - see
summa hõlmab nii remonditööde maksumuse, sisustuse hinna
kui ka käesoleva aasta personalikulud.

ÜVK uudised
2012. aasta augustikuu 34. nädalal toimuvad torustike ehitustööd I piirkonnas (peatöövõtja AS Skanska EMV) Kivinurga, Sarapiku, Teaduse, Pargi,
Tehnika, Tiigi, Tammetõru ja Staadioni tänaval ning Üksnurme ja Juubelitammede teel. Kuna korraga paigaldatakse nii ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kui
ka kaugkütte torustikke, on liiklemine Juubelitammede tee piirkonnas väga
häiritud. Saku II piirkonnas (AS Nordecon) tehakse taastamistöid Asula tänaval. Teistel tänavatel ja teedel on kõik taastamistööd lõpetatud. Saku III
piirkonnas (AS Skanska EMV) jätkub teede ja haljastuse taastamine Aasa ja
Tuule tänaval ning kogu Pensu piirkonnas. Taastamistööd on lõpetatud Tariku, Kirsi, Õuna, Mõtuse, Metsise, Nõlva, Tehnikumi, Oru, Oja ja Salu tänaval.
Liiklusskeemid on üleval AS Saku Maja kodulehel www.sakumaja.ee. Seal
on ära toodud ka ajutine liiklusskeem Saku mõisa juurde sõitmiseks.
Torustike ehitustööd Uus-Saku tänava majade juures. SS

MARJU MURUMETS, AS Saku Maja projektijuht
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Volikogu kehtestas Saku aleviku
ja lähiala üldplaneeringu
KAIRI KALLASTE
Vallavolikogu 16. augusti istungist võtsid osa Marianne
Rande, Leo Jürgenson, Vaike
Pähn, Tiiu Rõuk, Lemmi Oro,
Vladimir Teder, Viive Rosenberg, Tiit Vahenõmm, Merike
Sisask, Kaur Lohk ja ÜlleTriin Enden, puudusid Mart
Siimann, Aare Järvelaid, Tanel Ots, Sirje Peterson, Marti
Rehemaa ja Marko Tali. Istungit juhatas volikogu esimees
Marianne Rande, päevakorras
oli 7 küsimust.
Munitsipaalomandisse otsustati taotleda Saku alevikus asuvad maa-alad: katastriüksustega
Teaduse tn 2 , Spordikompleksi,
Teaduse tn 6a, Teaduse tn 4 // 6
ja Teaduse tänav piirnev maaala; 11342 Saku-Tõdva tee ning
Teaduse tänava ja Juubelitammede tee äärsete kinnistute vaheline maa-ala; 11342 SakuTõdva tee ja Kingu tänava äärsete kinnistute vaheline maa-ala
ning Tallinna mnt 10, Aiandi tn

VALLAVOLIKOGU
ASENDUSLIIGE
Lasteaia
Päikesekild
juhataja.
KOV
valimistel
49 häält

Tiiu Rõuk
Valimisliit Väikelinn Saku 2
Tiiu Rõuk asendab volikogus
Arvi Ratasseppa

6, Aiandi tn 4a, Kooli tee 5,
Pumbamaja 6 ja Kooli tee 9 vaheline maa-ala.
Kehtestati Saku aleviku ja lähiala üldplaneering, mille ülesandeks on Saku aleviku keskuse detailsema ruumilise arengustrateegia väljatöötamine ja
hoonestuse mahuline ja funktsionaalne planeerimine, avalike
teenuste ja sotsiaalse infrastruktuuri objektide paigutamine planeeringualal, Saku aleviku maa-

lähedase ja rohelise aedlinna
tüüpi ilme säilitamine ning
kergliiklusteede võrgu täiendamine.
Esimesel lugemisel oli jäätmehoolduseeskiri, mis suunati
teisele lugemisele.
Kehtestati Saku vallavara valitsemise kord. Vajadus Saku
Vallavolikogu 11.12.2003 määruse nr 24 „Saku vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord“ asendamiseks on tingitud aastatega muutunud õigusruumist ja vajadusest lahendada
senise korra rakendamisel tekkinud kitsaskohad.
Otsustati koormata isikliku
kasutusõigusega korteriühistu
Ülase 12 kasuks Saku vallale
kuuluvast moodustatavast kinnistust (Ülase parkmets, Saku
alevik) 6100 m2. Isikliku kasutusõiguse sisuks on avalikult kasutatavas parkmetsas vajaliku
harvendus- ja kujundusraie
tegemine, lasteatraktsioonide ja
spordirajatiste paigaldamine
ning puhkenurga kujundamine.

24. august 2012

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
14. augusti istungi päevakorras
oli 18 punkti.
Õppeasutuse pidaja volitatud
esindajana määrati Saku Gümnaasiumi, Kurtna Kooli, Kajamaa Kooli, Saku Lasteaia Terake ja Saku Lasteaia Päikesekild
pedagoogide atesteerimiskomisjoni liikmeks haridus- ja
kultuuriteenistuse juht.
Vallavalitsuse eestkostel olev
laps suunati asenduskoduteenusele Keila SOS Lastekülasse.
Määrati Üksnurme külas asuva katastriüksuse Parma 2 jagamise tulemusel moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid.
Algatati detailplaneering
Üksnurme külas Uue-Lukusepa
kinnistul ning otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
02.05.2012 korraldusega määratud projekteerimistingimuste
PT-052-12 sõnastust. Ų

Ära anna inimesele kala, vaid õpeta ta õngitsema
MARET BERGSTRÖM
Projekti psühholoog-nõustaja
Augustist 2010 juunini 2012
korraldas MTÜ Eesti Vaimse
Tervise Ühing Tallinna ja Saue
linnas, Saku, Jõelähtme, Rae ja
Saue vallas tööotsijatele tasuta
psühholoogilist nõustamist.
Projekti finantseerisid Euroopa
Sotsiaalfond ja Eesti riik, kaasfinantseerija ja koostööpartner
oli Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Kokku osales projektis umbes 400 inimest.
Projekti eesmärk polnud töö
andmine ega vahendamine, vaid
inimeste nõustamine, et nad ise
leiaksid uusi võimalusi olukorrast pääsemiseks, olgu õppima
asudes või ajutist tööd tehes.
Vahel oli vaja tõsta inimeste
motivatsiooni, maandada isiklikke ja peresiseseid pingeid,
vahel lihtsalt kujunenud olukorrast rääkida.
Oli tööotsijaid, kes pärast 5-6

nõustamist leidsid „juhuslikult“
töökoha. Oli inimesi, kes käisid
nõustamisel üle aasta, enamik
neist on nüüdseks töö leidnud.
Oli ka tööotsijaid, kes piirdusid
ühe külastusega. Kõrgemalt haritud inimestel võttis sobiva töö
leidmine kauem aega - tähtis oli
õige koht ära oodata, kasutada
aega enese arendamiseks, mitte
masendusse langeda.
Inimesed said osaleda ka grupitöös - koos arutati teemasid,
mis seotud nii töö otsimise kui
isiksusliku arenguga. Samuti oli
võimalus arendada erinevaid
oskuseid, näiteks eesti keelt
praktiseerida või arvutialaseid
teadmisi laiendada.
Tänaseks on mitmed osalenutest moodustanud nn eneseabigrupid ning toetavad üksteist.
Järgnevalt mõned lood.
§ Kahel korral läks asutus, milles
töötasin, pankrotti. Seejärel otsisin 3 aastat asjatult tööd - minu
CV-dele isegi ei vastatud. Vald

suunas nõustaja juurde. See tõstis mu enesekindlust, mille olin
töötuna kaotanud. Viimasel kevadel avanes võimalus läbida
kursused täiesti uues ja tundmatus valdkonnas, käisin ka praktikal ja mind võeti rõõmuga tööle.
Sain küll miinimumpalka, kuid
töökaaslaste ja klientidega suhtlemine andis enesekindlust juurde. Peagi kandideerisin suuremate ootuste ja lootusteta ühte
teise asutusse. Ja saingi uue töö.
Seni olin veendunud, et ei suuda
enne kella seitset ärgata, nüüd
ärkan kell kuus. Olen õnnelik, et
ei pea enam töötuna kodus nukrutsema.
§ Tänu psühholoogilisele nõustamisele tulin välja raskest depressioonist, mis oli tingitud paljudest asjaoludest - isiklikus elus
oli mõõnaperiood, töökohal ees
koondamine. Nõustaja vestlusringis sai selgeks, et kõigil on
oma mured. Üksteist kuulates
leidsime probleemidele lahen-

dused. Väikeses seltskonnas oli
tunda tuge, see julgustas edasi
minema. Nii sai üks juba lootuse
kaotanud kaaslane töö.
§ Olin pikka aega töötu, mingeid
väljavaateid ei olnud. Nõustamisel sain end tühjaks rääkida. Olin
alguses kinnine, kuid aja jooksul
avanesin üha enam. Sain psühholoogilt tuge ja nõu. Energiat ja
enesekindlust tuli juurde. Kuu
jooksul kandideerisin 5-6 firmasse. Pikka aega ei olnud mingit tagasisidet, aga siis ühel hetkel tuli
pakkumisi nagu „seeni pärast
vihma“. Nüüdseks olen juba aasta tööinimene olnud.

Kuigi inimestele võib tunduda, et nende hädades on süüdi
majanduskriis ja riigi poliitika,
vastutame oma elu eest igasugustes oludes vaid ise. Me saame ennast vaid ise aidata. Töötuks jäämine - nagu iga muu
suur elumuutus - võib inimese
hävitada, kuid võib olla ka võimaluseks õnnelikum elu luua.
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× Otsustati tagastada 1 isikule
riigilõiv summas 31,96 eurot.
Väljastati 4 ehitusluba: Kiisa
reservelektrijaama 110 kV ühendusliini rajamiseks Tõdva külas
Kiisa alajaama ja Kirdalu külas
Tagamaa ja Kaasiku kinnistutel;
Luige eritasandilise ristmiku siderajatiste rajamiseks Saustinõmme külas 11 Tallinna ringtee
kinnistul; korterelamu rekonstrueerimiseks Saku alevikus
Kannikese tn 8 ning aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Üksnurme külas
Krookuse tee 6.
Anti kirjalik nõusolek Kanama küla Kadakanurga kinnistu
kahepereelamule ning Kiisa aleviku Järvekalda tn 10 üksikelamule tehnosüsteemide muutmiseks (maasoojuspumpade paigaldamiseks).
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks ning anti kirjalik
nõusolek abihoone rekonstrueerimiseks Metsanurme külas Keraamika tee 13.
Väljastati 7 kasutusluba: Kanama küla spordiplatsile ja mänguväljakule Kanama külas Headuse kinnistul; Kannikese katlamaja rekonstrueeritud kaugküttetorustiku lõikudele JõeääreKannikese tn 16 Saku alevikus
Jõeääre, Kannikese tn, Kannikese tn 8, 10, 12, 14 ja 16 kinnistutel; Jõeääre-Kannikese tn - Tallinna mnt 4 Saku alevikus Jõeääre, Kannikese tn, Kannikese
tn 1, 3 ja 6, Tallinna mnt 4, 6 ja 8
kinnistutel; Kannikese tn - Ülase
Saku alevikus Kannikese tn,
Ülase tn 1, 6, 8, 10 ja 12 kinnistutel; Silla tn - Jõeääre Saku alevikus Silla tn, Silla tn 1 ja Jõeääre kinnistutel; Tallinna mnt 17
- Tallinna mnt 21 Saku alevikus
Tallinna mnt 17, 19 ja 21 kinnistutel; Tallinna mnt - Asula tn Silla tn Saku alevikus Tallinna
mnt, Asula tn, Asula tn 1 ja 2,
Silla tn ja Silla tn 2 kinnistutel.
Jäätmeveost vabastati 4 jäätmevaldajat.
Otsustati seada sundvaldus
AS-i Eesti Gaas kasuks Vahemetsa kinnistule Tõdva külas.
Väljastati luba OÜ-le Cityhaus Grupp 25.08.2012 Saku
Pruulikoja õuealal toimuva
Augustfesti läbiviimiseks (vastutab Rain Künnapuu).
MTÜ Kaseoksa AÜ territooriumil välja ehitatud ühisveevärgiga liitunud kinnistute oma-
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Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 14.08.2012. a korraldusega nr 676 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Üksnurme külas UueLukusepa kinnistul (katastritunnus 71801:003:0331). Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu sihtotstarbe muutmine, kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ning äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
1,60 ha. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Saku Vallavolikogu 16.08.2012. a otsusega nr 60 kehtestati Saku vallas Saku aleviku ja lähiala üldplaneering. Planeering hõlmab põhiliselt Saku alevikku ning osaliselt Üksnurme, Juuliku, Kasemetsa, Männiku ja Tammemäe külade maa-alasid. Planeeringuala pindala on
771,1 ha (sh Saku alevik 516,2 ha).
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu ülesanded on:
- Saku aleviku keskuse detailsema ruumilise arengustrateegia väljatöötamine ja hoonestuse mahuline ja funktsionaalne planeerimine;
- avalike teenuste ja sotsiaalse infrastruktuuri objektide paigutamine
planeeringualal;
- Saku aleviku maalähedase ja rohelise aedlinna-tüüpi ilme säilitamine;
- kergliiklusteede võrgu täiendamine.
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga tehakse ettepanek Vääna
jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks 25 meetrini Tallinna maanteest põhjapoole jäävas osas ning rohevõrgustiku piiri muutmiseks
Juuliku külas perspektiivse liiklussõlme juures, kus rohekoridor kattus kavandatava mitmetasandilise ristmikuga. Keskkonnaamet on
Vääna jõe ehituskeeluvööndi vähendamise kooskõlastanud. Vt
http://www.sakuvald.ee/46019
Alates 10.09.-23.09.2012 on tööaegadel Saku Valla Maja (Saku
alevik, Teaduse 1) teise korruse stendil AVALIKUL VÄLJAPANEKUL
- Saku valla Tänassilma küla Väiketammiku kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine
ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga
nähakse ette Väiketammiku kinnistule rajatavatele kruntidel ühe
üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamist. Planeeringuala suurus on ca 6200 m².
- Saku valla Roobuka küla Ristikivisauna (Ristikivisaun) kinnistu
detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine kolme
üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 2,2 ha.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringute kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringutega saate tutvuda http://www.sakuvald. ee/ 26446

nikke otsustati rahastada summas 38,35 eurot.
2012. a eelarve tuludesse lisati MTÜ-lt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus laekunud
2087 eurot (noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks);
Harju Maavalitsuselt laekunud
2000 eurot (projektile „Jänes
kaarte ei mängi“) ja 3850 eurot
(puuetega laste lapsehoiuteenuseks); SA-lt Innove laekunud
300 eurot (projektile „Karjääriteenuste süsteemi väljaarendamine“); Eesti Noorsootöö Keskuselt laekunud 1296 eurot (Saku Muusikakooli õppevahendite
soetamiseks); Põhjamaade Ministrite Nõukogult laekunud
2975 eurot (Põhja- ja Baltimaa-

de avaliku halduse mobiilsusprogrammi õppevisiidi kulude
katteks) ning Tiigrihüppe SA-lt
laekunud 2428 eurot (robootikaringile vahendite soetamiseks).
21. augusti istungi päevakorras oli 7 punkti.
Ühele isikule määrati isiklik
abistaja.
Võeti vastu detailplaneering
Roobuka külas Ristikivisauna
kinnistul.
4 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Üksnurme
külas Talve tee 27.
Ühele isikule tagastati seoses
poja sünniga tema poolt Tõdva
külas asuva maaüksuse ostmisel
tasutud 321,16 eurot.

TOIMETAJA
VEERG
Edulugu
Aastate eest sattus meie punti
mõnikord Riho, ühe sõbra sugulane. Ta oli äsja gümnaasiumi
lõpetanud ja seejärel kiiresti põneva ja prestiižika ameti leidnud. Noor mees oli oma tegemistes edukas, peagi teadsid tema nime paljud, tema nägu vilksatas sageli helesinisel ekraanil.
Ma kohtusin Rihoga tol ajal
mitu korda. Kui oleks vaja iseloomustada, ütleksin, et tal oli
mõistust ja sära, ta oli omanäoline ja huvitav isiksus, kes võis
mõnikord paraku ka ootamatult
üleolev olla ja vahel põhjuseta
„hammustada“. Parem eemale
hoida!
Ühtäkki kuulsin, et Riho oli
oma tööst loobunud ja õppis
hoopis teist ala. Oli see tüdimus? Või peitus põhjus rahas?
Kui esimene amet kindlustab laheda äraelamise, parematele ka
tuntuse, siis uue erialaga kaasneb sageli ka jõukus - kui edukas oled. Rihol õnnestus kõrgkool lõpetada ja leida töö tuntud
firmas. Muidugi pidi ta alustama enda kohta veidi madalalt
positsioonilt.
Mingil ajal Riho lahkus töölt.
Ka järgmises ettevõttes ei olnud
ta just väga pikalt. Seejärel ei
kuulnud temast kaua. Nüüd selgus, et kunagi nii ambitsioonikas noormees elab juba tükk
aega lapsepõlvekodus. Toitu
leiab pensionärist ema kapist.
Tööl pole aastaid käinud. Vend
on püüdnud aidata. On mitmeid
kohti soovitanud. Kuid Riho on
loobunud. Väites, et need ametid ei innusta. Aeg aga läheb …
Miks küll nii juhtub? On see
laiskus? Mugavus? Minnalaskmine? On ta elus pettunud? Nii
palju haiget saanud, et miski ei
huvita, et ei suuda ega taha jalule tõusta? Või takistab liiga
kõrge enesehinnang - et sobib
vaid juhi või tippspetsialisti töö?
Miks kaotab inimene kohuse- ja
vastutustunde, tahtejõu, initsiatiivi, elurõõmu? Kas meie hulgas on palju Rihosid? Mõtlen ja
mõtlen. INNA MIKLI
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Ärge olge
professionaalsed
töötud, vaid
tööotsijad!
HELIS ROSIN
Projekti “Nupp tööle!” vabatahtlik

K

uidas tööintervjuu edukalt läbida? Milliseid küsimusi võib oodata? Üleeestilise noorte tööhõive projekti “Nupp tööle!” raames saadi
põletavatele küsimustele vastuseid koolituspäeval Saku Õlletehases, telgitaguseid valgustas
personalidirektor Ave Kala.
On mõnus hommikupoolik.
Noori teadmishimulisi saabub
rohkem, kui kõneleja oodata julges ning näib, et see annab talle
vaid positiivset energiat juurde.
Tutvumisvoorus saab iga noor
tööotsija öelda oma nime ja küsimuse, mis tal seoses tööintervjuuga on tekkinud. Järjekorras
esimestele tuleb ülesanne üllatusena ning pähe ei torka ühtki
põletavat küsimust, mida personalidirektorile esitada. Tasapisi
hakkab aga muresid kooruma:
„Kuidas üldse jõuda tööintervjuule?“, „Kuidas tõestada oma
pädevust, kui varasem töökogemus puudub?“, „Kuidas intervjueerijale meelde jääda?“ Pärivad noored.
Koolitaja on rahuloleva näoga
ning kinnitab, et kõigist neist aspektidest võib rääkida. Siis aga
võtab välja punase õuna ja küsib, kes tahab seda endale saada.
„Ilus ja pestud õun on,“ täpsustab ta. Üks hakkaja noormees tahabki. Koolitaja julgustab: „Tee
siis midagi, et see endale saada.“ Noormees tõuseb laua tagant püsti ja hakkab ettevaatlikult õuna suunas liikuma. Jää-

Saku õlletehasesse
kogunes
teadmisi
omandama väga
palju noori.

nud on veel viis meetrit, siis
haarab koolitaja õuna enda kätte
ja lööb hambad sisse. Ise kiidab:
„Mmm... täitsa hea!“ Noormees
kehitab õlgu ja kõnnib oma kohale tagasi.
Koolitaja sööb suutäie ära ja
pärib: „Aga mis siis, kui see
oleks olnud töökoht? Oleksidki
olnud ilma?“ Ja annab nõu: „Asjad ei juhtu iseenesest. Sea endale eesmärk! Ületa takistused!
Kui seda õuna ei saanud, siis võta ploom, istuta uus õunapuu või
tee midagi muud! Aga ära anna
alla!“ Hammustatud õun jääb
lauale kõigi silme ette lebama …

Algus on kõige olulisem
Mis siis ikkagi tööintervjuul
saama hakkab? Mitmed alustavad sooviga:“ Räägi endast!“
Õlletehase personalijuht armastab ka seda küsimust: siis saab
näha inimese pingetaluvust.
Uksest sisse astumine ja esimesed laused pidavatki olema tööintervjuu kõige stressitekitavam
osa. Ent seekord kõneleja mitte
lihtsalt ei küsi, vaid annab ka
vihjeid hea vastuse kohta: „Ärge öelge, et endast on raske rääkida. Võib öelda, et minu ülemus või sõbrad kiidavad, et olen
X omadustega. Tehke võimalikult sisukas kokkuvõte ning
mõnest minutist piisab. Interv-

jueerija on ka ikkagi inimene.“
„Ja kas te teate, et kõigile küsimustele ei pea üldse vastama?“
pärib koolitaja Kala. Näiteks
andmeid oma poliitiliste vaadete, vanuse, kodakondsuse, perekondliku staatuse, laste arvu jm
kohta pole kohustust avalikustada. Võib vastata hoopis, et soovitud töö puhul pole see oluline.
Kuulajaskond mõistab, et sellist vastust tööintervjuul kõikidele küsimustele siiski anda ei
saa. Tuleb rääkida endast ja oma
senistest kogemustest. Koolitaja paneb südamele, et rasketele
küsimustele - kui palju palka sa
soovid, millised on sinu nõrgad
ja tugevad küljed, milline on olnud sinu suurim läbikukkumine
- peaks vastused valmis mõtlema. Siis ei tohiks tööintervjuus
midagi keerulist olla.

Harjutamine teeb
meistriks
Osalejad saavad keerulistele küsimustele vastamist harjutada.
Õlletehase personalidirektor
Ave Kala, kelle jaoks intervjueerimine ongi üks tööülesannetest, pärib: „Kui palju palka sa
tahad? Milline töö sulle sobib?“
Reaktsioone on mitmeid - kes
jääb õhku ahmima, kes vastab
särasilmselt ja enesekindlalt,
kes räägib lõpmata pikalt. Koo-

3. september 2012 on Saku valla mittetulundusliku tegevuse
toetusfondi (MTT) projektitaotluste esitamiste tähtaeg!
Toetuse andmise kord ja taotlusvorm on Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee/vormid.
Taotlus esitatakse vallavalitsusele allkirjastatult, kasutades posti (Teaduse 1, Saku, 75501 Harjumaa),
e-posti (saku@sakuvald.ee) või käsiposti.
MTT maht on teises voorus kokku 20 419 eurot: spordivaldkonnale 9 381 eurot, kultuurivaldkonnale
5 146 eurot ja muule tegevusvaldkonnale 5 892 eurot.
Kaasfinantseerimise projektidele on MTT fondi maht 1 550 eurot. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
Info ja küsimused e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405. Projektide nõustamine
kolmapäeviti kell 15-19. Muul ajal tuleb aeg eelnevalt kokku leppida. HELE-MALL KINK, arendusspetsialist

litaja ja kaaskuulajad leiavad
igas vastuses midagi positiivset
ning vajadusel kommenteerivad, kuidas saaks vastust veel
lihvida. Olulised on sealjuures
nii sõnad kui ka kehakeel.
Koolitaja jagab noortele mõtteteri: „Ärge olge professionaalsed töötud, vaid tööotsijad. Ja
mõelge tõsiselt, mida teha tahate! Ambitsioonid peavad olema
kõrged, aga realistlikud.“ Oma
ütlust vürtsitab ta näitega jaapani noormehest, kelle püüdluseks
on saada linna parimaks liftipoisiks. „Alati ei pea pürgima karjääriredelil tingimata ülespoole,
võib ka püüda oma ametialal parimaks töötajaks saada,“ kõlab
paljudele uudne mõtteviis.
Enne, kui noored pääsevad
ekskursioonile õlletehasesse,
sõnastab personalidirektor Ave
Kala tööintervjuu tähtsuse:
„Pange tähele, tööintervjuu ei
ole ainult töölevõtja tutvumine
tulevase töölisega. See annab ka
võimaluse uuest ettevõttest ja
pakutavast tööst aru saada.“
“Nupp tööle!” programmi käivitajad on Targa Töö Ühing,
Tööandjate Keskliit ja Töötukassa. Programmiga on liitunud
mitmeid mainekaid tööandjaid,
kes peavad oluliseks järelkasvu
nõustamist ja koolitamist, sh
teadliku karjäärivaliku tegemist. Koostööpartnerid on ka
CV-Online ja Eesti Noorteühenduste Liit. Projekti rahastab
Euroopa Sotsiaalfond.
Lisainfot noorte tööotsijate
programmist saab kodulehelt
www.nupptoole.ee ja
Facebookist (“Nupp tööle”).
Osalemissoovidest tuleks
kiiresti teada anda aadressil
liisi@smartwork.ee

6

Saku Sõnumid

24. august 2012

Saku mõisa taastaja Rain Oks
INNA MIKLI

E

estimaa on täis lagunenud ja räämas endisaegseid mõisaid. Saku renoveeritud mõis on valla sümboliks, elanikel on põhjust selle
kena ajaloolise hoone üle uhke
olla. Et loss kenasti renoveeritud sai, on kõige suurem „süüdlane“ Rain Oks, endine AS-i
Saku Maja juht.
Rain Oks sündis 1951. aastal
Kullamaal. Kasvas peres, kus
tal olid vend ja õde. Käis pisikeses Silla koolis ja läks siis tol
ajal nii populaarsesse Tihemetsa
tehnikumi mehaanikuks õppima. 4 kooliaasta järel pakuti hea
õppeedukusega noormehele
tööd Saku Maaviljeluse Teadusliku Uurimise Instituudis. Aasta
oli siis 1970.
Noorel spetsialistil oli Sakus
sissekirjutus, kuid elada polnud
õieti kusagil. Kuidagi õnnestus
kolida toakesse aadressil Pargi
1. Mugavusi seal muidugi polnud. Noor mees abiellus JärvaJaani tüdruku Maretiga, äsja
kooli lõpetanud naine tuli samuti instituuti tööle - programmeerijaks. Siis õnnestus ka parem
elamine saada - üks tuba kahetoalisest korterist Uus-Saku tänaval. Kõrvaltoas elas teine pere. 1974. aastal sündis poeg
Raul ja siis saadi juba päris oma
korter, ikka ühetoaline.
Töö kõrvalt jõudis Rain Oks
Tallinna Polütehnilises Instituudis (täna Tallinna Tehnikaülikool) tööstuse planeerimise eriala lõpetada. 1977. aastal läks ta
linna tööle - Aianduse Konstrueerimise ja Tehnoloogia Büroo mis muu seas tegi metallist
kaarhalle - plaani- ja tootmisosakonna juhatajaks. 1983. aastal sündis teine poeg, Kaur.
Rain Oks elas ikka Sakus: tal
õnnestus Tallinnas saadud suurem korter Sakku vahetada.
1980. aastate lõpus, kui riiklikud ettevõtted ja asutused lagunema hakkasid, sai mehest eraettevõtja. Koos endise kolleegiga vahendati kaupu läänest itta
ja idast läände. Siis osteti saeveski. See ettevõte asus Järvamaal, kontor aga Tallinnas. Pea-

gi selgus, et hädavajalik oleks
olla kohapeal, aga kumbki partner ei tahtnud maale kolida. Nii
müüdi firma maha ja Rain Oksast sai kunstikombinaadi ARS
direktor.
1995. aastal oli õhtu, mida
Rain Oks tänaseni mäletab. Ta
istus oma kodus köögis, vaatas
aknast välja ja mõtles, kui ilus ja
vaikne on ümberringi. Ja tundis,
et tahaks Saku tööle - linnakärast eemale. Just siis tegi IndurToomas Talkop (Saku Maja
juhtivtöötaja) talle ettepaneku
kandideerida Saku Maja juhiks.
Saku Maja oli tookord vallale
kuuluv ettevõte, mis tegeles
sooja- ja veevarustusega. Kinnisvara-halduse poolt veel polnud - korterite erastamine alles
käis. Saku katlamajas oli 5 äärmiselt võimsat masuudiga köetavat katelt, inimesed töötasid
mitmes vahetuses. See kõik oli
väga kallis. Lisaks kippus Veneaegne tehnika lagunema. Tallinna maantee - Kannikese - Ülase
kandi majad aga said sooja õlletehasest - kui seal võimsust üle
jäi, paisati soe elamute kütteks.
Saku Maja kasutas oma vahendeid ja võttis laenu, et kogu süsteem kaasajastada. Katlamajad
tehti korda - nii Sakus kui hiljem
Kurtnas.

Saku mõisa kordategija
Vallavalitsus oli Saku mõisast
välja kolinud, hoone oli pooltühi, teise korruse ühiselamutubades olid vaid mõned asukad.
Maja oli kulunud ja vajas hädasti remonti - nii seest kui väljast.
Vaid suur saal oli enam-vähem
korras. Tolleaegne volikogu esimees Lemmi Oro tegi ettepaneku, et AS Saku Maja võiks lossi
renoveerida, hiljem hoonet ka
hallata. Rain Oks kõhkles: tegu
oli suure ja kuluka ettevõtmisega. Ta korraldas Saku Majas mitu töötajate koosolekut-ajurünnakut, ühiselt arutati, milline
võiks olla mõisa tulevik, rehkendati, mida hoones edaspidi teha,
mis oleks tasuv lahendus, mis
mitte. Nii jõuti seisukohale, et
mõisast peaks saama hoone, kus
oleks võimalik pidudeks-üritusteks ruume rentida, kus oleksid
hotellitoad ja head tingimused

koolituste korraldamiseks.
Rain Oksa sõnul sai mõis korda
tehtud ennekõike Saku Maja
LEMMI ORO, mõisa taastamise
töötajate entusiasmi toel. Saku
ajal vallavolikogu esimees:
Saku Maja juht Rain Oks lõi näili- Maja tellis remonditööde projekti ja oli peatöövõtja, sealsed
selt tasa ja targu, kuid sihikindinimesed juhtisid projekti, pallalt meeskonna, mille liikmed
olid üksteisele abiks ja toeks töö kasid alltöövõtjaid, tegid järelevalvet. Hoone sanitaartehniline
ajal ning oskasid ka vaba aega
koos lõbusalt ja huvitavalt veeta. osa valmis vaid Saku Maja
Rain oli ikka eestvedaja. Ta on
meistrimeeste käe all.
juht-liider selle sõna kõige pareMõisa kordategemine oli kumas tähenduses. Ta ei võtnud
lukas ja keeruline. Renoveeriühtegi ülesannet vastu ilma ma- mise käigus tuli ette kõikvõimajandusliku analüüsita. Nii mõisa
likke üllatusi - leiti vale paigas
renoveerimisele kui Saku Majale asuvaid talasid, müüre, käike,
vajalike seadmete ostmisele eelavasid. Tuli arvestada muinsusnes kalkuleerimine. Rain tundis
kaitsjate soovidega ja võimaliühtviisi hästi nii õigust kui fikult palju algupärast säilitadanantsanalüüsi ja kui vaja, ütles
taastada.
Näiteks tuli teisel korsõna sekka ükskõik millise tehnirusel kõik vanad põrandalauad
lise lahenduse kaalumisel.
ükshaaval lahti võtta, üle hööNagu tööd, nii on tõsised ka
veldada
ja tagasi panna.
Raini hobid - ta tegeleb mesinKogu Saku Maja töötajaskond
dusega. Looduse usinad töörüaitas hoone valmimisele igati
gajad on sobilikud iseloomuskaasa. Nii pandi kaks päeva entama mehe enda tegemisi, kuid
samas võimaldavad tal ka väsine väljakuulutatud avamist komust ja pingeid maandada. Pegu kollektiiviga mõisas mööblit
reisana on Rain mees , kelle koh- kokku. Tund enne pidulikku ürita ütleb tema naine, et paremat
tust pesti trepp üle. Rain Oks
abikaasat ei oska tahtagi.
meenutab tookordset Saku Maja
INDUR-TOOMAS TALKOP,
kollektiivi kui äärmiselt kokkuendine AS-i Saku Maja juhataja hoidvat, toredat ja töökat seltsasetäitja, mees, kes kutsus Rain konda.
Oksa Saku Majja:
Sakus on veel teinegi hoone,
Rain Oks on uute ideede genemis neil aegadel korda tehti - enraator, hea läbirääkija, tark madine mõisa laut, mis kord tühjalt
jandusmees, ääretult rahulik ja
seisnud, kord eri otstarbega kaasjalik inimene, suurepärane
sutust leidnud. Maja hakati
juht. Ta ei karda raskusi, vaid arruum ruumi haaval renoveerivab, et just raskused teevadki
ma. Täna ei tea paljud aleviku
elu huvitavaks. Ta on võrratu
elanikudki,
et omanäolises hoodirigent, kes leiab igale mehele
nes, kus praegu on AS Saku Maõige pilli (mõnele ka mitu) ja
paneb sümfooniaorkestri kokku ja kontor, apteek ja Terakese lasteaiarühmad, elas aegade eest
kõlama.
mõisa loomakari.
2003. aastal tundis Rain Oks,
et tema aeg Saku Maja eesotsa
hakkab läbi saama. Seejärel vedas ta mõne aasta Keilas kohaliku omavalitsuse haldusega tegelevat ettevõtet, nüüd on juba
mitu aastat Kehras Velko AV
juht. See firma tegeleb sama
valdkonnaga kui Saku Maja kaugkütte, veevarustuse ja kanalisatsiooniga.

TEISED RAINIST

Mitmekülgsed huvid
Lisaks igapäevatööle on Rain
Oksal jätkunud aega ka kodu,
abikaasa ja poegade jaoks. Juba
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Augustis 2002 korraldati ümarlaud Saku mõisa tulevikust, pildil mõisa perenaine Anne Vahenurm, Rain Oks ja vallavanem Arvo Pärniste . Foto: SS

seitse aastat rõõmustab vanaisa Septembris 2003 Saku Maja
kontori ees. Foto: SS
Raini pojatütar Keili.
Lisaks on Rain Oksal mitmed
omanäolised hobid. Ta kasvas
kodus, kus peeti mesilasi. Lapsepõlvepiltidel oli tal ikka üks
silm paiste nõelatud. 1983. aastal ostis Oksade pere RoosnaAllikule maakodu. Seal hakkas Vabariigi aastapäeval
mees kohe ise mesilinde pida- autasutati Rain Oksa
Rain Oks aastal 2012. Foto: SS
Saku valla kuldmärgiga
ma. Täna on tal 15 peret.
Noorukieast saadik on ta linde
armastanud. Kunagi mõtles isegi zooloogiat õppima minna.
Läks teisiti, kuid huvi on jäänud. Maakodu aed on täis erinevaid pesakaste, seal elab kõiksuguseid tiivulisi. Viimastel aastatel on peremees neid pildistama
hakanud - et hiljem teatmeteoste
abil määrata, millise sulelisega
täpselt tegemist.
Ja ehitustööd käivad Oksade
talus kogu aeg. Sügisel peaks katuse alla saama hoone, mis korraga nii mesindusmaja kui sepikoda. Ideid Rain Oksal jätkub!
Jagub ka kooliharidust. Lisaks
mehaanikale ja tööstuse planeerimisele on mees tudeerinud õigusteadust - Sotsiaalteaduste Rakenduslikus Kõrgkoolis LEX sai
ta juristidiplomi. Õppida talle
meeldib, õpiks hea meelega veelgi, kui vaid ajapuudus ei kiusaks.
Vaja ju end kogu aeg töö ja kahe
Lapselaps Keili esimesel koolipäeval vanaema Mareti
kodu, Saku talve- ja Roosna-Al- 2002. aastal lõpetas Kaur (paremal) gümnaasiumi, pildil koos vend Rauliga. Foto: erakogu ja vanaisa Rainiga. Foto: erakogu
liku suvekodu vahel jagada.
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Legendaarse teadusjuhi ja Saku asula ilme kujundaja Ilmar Jürissoni 100. sünniaastapäeva
Ilmar Jürisson oli Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi direktor aastatel 1959-1979. Hea organisaatori juhituna tegid Saku teaduselu ja asula 20 aasta jooksul läbi olulise arengu. Jürissoni
suunamisel kujundati Saku kui teaduslinnaku ilme, mis pälvis üleliidulist
tähelepanu ja arhitektuuripreemiaid.
Avades Saku Valla Maja suures saalis teaduspäeva, nimetas vallavanem
Kuno Rooba Ilmar Jürissoni märgilise tähendusega suurkujuks, kelle tegusid kohtab tänini Sakus igal sammul. Põllumajandusministeeriumi
kantsler Ants Noot tõstis esile asjaolu, et Ilmar Jürisson hoolis inimestest.

Ta märkis, et seda võiks eriti tänastes oludes meeles pidada. Teadlase ja
kolleegi Viive Rosenbergi sõnul oli Jürisson heas mõttes Saku isand, kes
tegi aleviku arenguks väga palju. EMVI direktori Katrin Kotka ja teiste sõnavõttudest koorus välja doktor Ilmar Jürissoni panus Eesti põllumajandusteadusesse. Olles maaviljelusinstituudi looja ja kauaaegne juht, laienes tema algatusel ja innustusel teadusasutuse tegevus märgatavalt.
Keskpäeval avati Ilmar Jürissoni mälestuse meenutuseks Põllumajandusameti ja Põllumajandusuuringute Keskuse maja vahelisel haljasalal
nimeline pink. Rahvahulga pilgu all eemaldasid maakivist tahukalt katte

× Piduliku teaduspäeva avas vallavanem Kuno Rooba.
Ł Maakivist pink jääb Saku suurkuju meenutama.
Ų Pühendus mälestusteraamatusse tütar Katrinilt.
ŲŲ Tantsijatelt austusega isetegevuse patroonile.

Saku noored osalesid edukalt
rahvusvahelistel olümpiaadidel
INNA MIKLI

K

evadel Tallinna Reaalkooli lõpetanud Saku
neiu Anu Ainsaar esindas Eestit 8.-15. juulil Singapuris bioloogiaolümpiaadil ja
pärjati hõbemedaliga. Võistlust
meenutades tunnistas tütarlaps,
et ülesanded olid keerulisemad,
kui eelmisel aastal. „Eriliselt jäi
meelde üks, kus oli selgitatud
teatava indiaani hõimu abielurühmade süsteemi - millisesse
rühma kuuluv mees tohib võtta
naise millisest rühmast ja millisesse rühma kuuluvad nende
lapsed. (Säärane süsteem on
välja mõeldud sugulusabielude
arvu vähendamiseks.) Õnneks
olin sellest iseäralikust sotsiaalsest korraldusest varem lugenud. Ülesandes oli, et ühel mehel on hemofiilia. Küsiti, millistes rühmades võib kahe põlvkonna pärast seda päritavat haigust leida. Ülesanne oli lihtne,

kuid huvitavalt püstitatud,“ hindas Anu.
Korralduse kohta rääkis ta, et
oli palju ootamispause, kuid ka
huvitavaid ekskursioone. Enim
jäi talle meelde tuulelohede
meisterdamine ja sellele järgnenud öine lohelennutamine.
„Elamusi pakkus meie edasine
ekskursioon Indoneesiasse Sumatra vihmametsa ja Jaava saarele Ijeni vulkaani otsa. Omaette
vaatepilti pakkusid väävlikaevurid, kes kaelkookude abil suuri kollaseid kamakaid kraatrist
üles tassisid, ka paksu väävelvesiniku pilve sees, kui vaja. Vulkaani peal kasvavad haruldased Anu Ijeni kraatri serval koos võistkonnakaaslase Erik Tamre ja mentor
puukujulised sõnajalad - mäed Sulev Ingerpuuga. Foto: erakogu
on ainsad paigad, kus sel maaTaivo Pungas kuulus 21. - 30.
ilma tihedaima asustusega saa- vängelõhnalise okkalise puuviljuulil Washingtonis toimunud
rel inimesed veel loodust hävi- ja. Mulle see päris meeldis.“
tada pole jõudnud.
Sügisel läheb Anu Ainsaar keemiaolümpiaadil Eestit esinSingapuris käisime imekau- Tartu Ülikooli bioloogiat õppi- danud võistkonda ja pälvis
nis botaanikaaias. Lisaks tutvu- ma. Tulevikus tahab ta tegeleda pronksmedali. Saku noormesime kohalike söögitraditsioo- ökoloogia ehk väga suurte või hele oli see kuues rahvusvahenidega ja proovisime ära duria- molekulaarbioloogia ehk väga line teadmisteproov, momendil
on ta seitsmendal - Saksamaal
ni, kohalike hulgas populaarse väikeste asjadega.
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tähistati 13. augustil teaduskonverentsi ja nimelise mälestuspingi avamisega
Vallavanem Kuno Rooba ja auväärt teadlase tütar Katrin Karelsohn. Mälestuspink valmis Saku vallavalitsuse initsiatiivil ja rahalisel toel.
Ei ole midagi paremat kui graniit Ilmar Jürissoni jäädvustamiseks, jäi
kõlama sõnavõtjate suust. “Ta oli õige mees õiges ajas, tema töö on nähtav siiani,” leidis Toivo Univer ja lisas: “Veel 100 aasta pärast rõõmustame,
et ta oli nii hea silmaga ja et kaasas asula planeerimiseks kõige paremad
inimesed, nende seas Valve Pormeistri”. Vennapoeg Ain Jürisson avaldas
heameelt mälestustähise üle ja sõnas, et see pink on pühendatud tänutäheks Eesti Talupojale. Meenutati, et Ilmar Jürisson oli mees, kes lõi kaasa

Saku kultuuri- ja spordielus. Pillimehe, segakoori Tuljak looja,
isetegevu-se soosija austuseks astusid üles rahvatantsijad, trompetistid
ja lauluan-samblid. Kaunis päikesepaiste lisas sündmusele sära ja
südameisse soo-just. Jürissoni pink suure tamme varjulises rahus on
nüüd koht, kuhu saab tulla häid mõtteid mõtlema.
Juubeliks ilmus trükist põllumajandusdoktor Arvo Sirendi koostatud
mälestusteraamat „Ilmar Jürisson. 100 aastat sünnist”. Kaante vahel on
kolleegide ja lähedaste meenutused põllumajandusteaduse ning Saku
asula ja inimeste heaks palju energiat andnud hoolivast inimesest. SS

Eesti võistkond vahetult enne olümpiaadi avatseremooniat, Sandra on
paremalt kolmas. Foto: erakogu

Taavi Ameerikale nii iseloomulike pilvelõhkujate taustal. Foto: erakogu

Kölnis geograafiaolümpiaadil.
Taivo hinnangul olid keemiaülesanded seekord keskmisest
lihtsamad, eriti praktilises voorus, kus suur osa õpilastest sai
maksimumilähedased punktid.
„Olümpiaad oli hästi korraldatud, aga vaba aega oli suhteliselt
vähe ja omapäi liikuda ei tohtinud - see oli mõnikord frustreeriv. Kuna võistlus toimus
USA-s, siis viidi meid erinevatesse popkultuurist tuntud koh-

tadesse, Valge maja ja Kapitooliumi juurde. Ekskursioonid
olid mitmekülgsed - käisime nii
muuseumides, pesapallimängul
kui ka suures lõbustuspargis,“
rääkis Taivo. „Pärast olümpiaadi jäin ühe võistkonnakaaslasega nädalaks Ameerikasse huvireisile. Nägin ära ka New Yorki,
kus eriti sügava mulje jättis
Guggenheimi moodsa kunsti
muuseum. Enne minekut olid
mul USA kohta mõned eelarvamused. Osa neist, näiteks ebakvaliteetse toidu kohta, said kinnitust.“
Taivo Pungas lõpetas kevadel
kuldmedaliga Tallinna Reaalkooli - oli üks edukamaid gümnasiste Eestis. Sügisel läheb ta
Tartu ülikooli informaatikat ja
füüsikat õppima. Noormees
kinnitab, et jõudeajast tal puudu
ei jää, kuigi tegeleb ka saalihokiga ja mängib klaverit.
Sandra Schumann käis 4.16. juulil Argentinas matemaatikaolümpiaadil, Saku neiu jaoks
oli see kuues rahvusvaheline
olümpiaad, kuid ta on osalenud
ka mitmel veidi väiksemal jõuproovil, nagu Läänemere-äärsete riikide matemaatikavõistlus
„Balti tee“. Buenos Aireses hinnati sügisel Tallinna Reaalkooli

12. klassi minevat tütarlast, kes
vabal ajal tegeleb programmeerimisega, ehitab robotit või
loeb, diplomiga.
Sandra rääkis, et Argentina
olümpiaad jäi meelde ennekõike tänu ühele „erilisele“ küsimusele, tänu millele paljudel
osalejatel medal saamata jäi.
„Omapäraselt oli lahendatud
noorte meelelahutus: hotellis
üks suur tuba, kus oli kõike,
alates 24000-tükilisest puslest
ja lõpetades tsirkuseartistidega,
kes õpetasid osalejatele erinevaid trikke. Kõige rohkem jääb
viimane olümpiaad meelde ilmselt uute sõprade poolest, kellest
osa on pärit siitsamast lähedalt
Lätist, teised kaugest LõunaAafrikast, “ tõi Sandra esile
positiivse külje.
Võistlusest osavõtjad omapäi
Buenos Aireses liikuda ei võinud, kuid kuna Eesti esindajad
jõudsid Argentinasse päev varem ja lahkusid päev hiljem,
said nad ikkagi veidi ringi vaadata. „Meelde jäi, et tänavatel
oli väga palju hulkuvaid koeri.
Muljet avaldasid suurlinnade siluetid sinise taeva taustal. Kohalikud inimesed olid sõbralikud
ja proovisid ikka juttu teha, kuid
vaid väga vähesed neist oskasid
inglise keelt.“
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× Ringkäigul arboreetumis tutvustasid
taimetargad Rudolf
Pehter ja Andres
Vaasa (vasakult esimene ja teine) aianduspäevalistele põnevaid puid-põõsaid,
mis tähelepanuväärsed oma iidse päritolu või harukordse
välimusega.
Ś Saku kaunitesse
kodudesse viidi kaasa puukoolide-aiandustalude pakutud
huvitavaid istikuid.
Fotod: SS

Aiandusreis
Ellamaale
oli rikastav
INGRID PÕDER

P

äikselisel laupäeval nädalapäevad tagasi viis buss
väikese seltskonna elurõõmsaid ja toimekaid Saku koduaednikke Nissi valda Ellamaa
aianduspäevadele. Tegu oli konkursil Kaunis kodu 2012 osalevate peredega, kes rajanud imetlusväärsed koduümbrused. Vallaaednik Tiina Kubbi eestvedamisel teoks saanud reis oli vallavalitsuse tunnustus- ja tänuavaldus neile.
Eesti dendroloogia selts ja Ellamaa arboreetum korraldasid
päevi juba 9. korda. Aiandusrahvale oodatud augustikuine
sündmus Nurga puukooli ja arboreetumi ehk puude-põõsaste
aretusala territooriumil oli meelitanud kokku hulgaliselt huvilisi. Mõnusas õhkkonnas ja mitmes keeles kulgesid kõrvuti istikuäri ja kasulike teadmiste kogumine. Müügiks oli toodud huvitavat sortimenti kohalike puukoolide kõrval ka Lätist ja Poolast. Taimevalikus leidus okasja lehtpuid, põõsaid, rododendroneid, elulõngu, viljapuid, roose, püsililli. Hästi läksid kaubaks viinamarjaistikud, lätlastelt osteti palju sireleid. Taimemüüjailt saadi kaasa väärt nõuandeid, lisaks hangiti oskusi

oma ala asjatundjate loengutest.
Aino Aaspõllu jagas reisimuljeid käigust Peterburi aedadesse, tema vahendusel saadi osa
õdusatest boheemlaslikest õuenurkadest, kuid ka rikkurite ülikülluslikest taimevaramutest.
Mõnegi taime - nt püstiste ligulaariate - puhul lisas esineja soovituse see oma aeda muretseda.
Palju põnevat pakkus Rudolf
Pehteri ja Andres Vaasa juhatusel ringkäik arboreetumis. Näha sai taimeharuldusi, mis tähelepanuväärsed kas iidse, vaat
et jääaega ulatuva päritolu või
harukordse välimusega. Eesti
praeguseks üht suuremat eraarboreetumi hakati rajama 12 aastat tagasi. Kollektsiooni on toodud meie kliimaoludes katsetamiseks taimi mitmelt poolt Euroopast. Üle 3-hektarilisse varju
ja niiskust pakkuvasse metsaparki on koondatud erinevaid
liike ja sorte okaspuid, harvaesinevaid lehtpuid ja põõsaid ning
rododendroneid. Omaniku kurvastuseks oli tänavune märg saanud saatuslikuks magnooliakol-

lektsioonile. Reliktne hõlmikpuu, kämmalvaher, jaapani sirmokas, õhujuurtega Mehhiko sooküpress, ainukese liigina maailmas säilinud heitlehine okaspuu
metasekvoia, mis leiti Hiinast alles 1940. aastatel - kõigi kohta
jätkus giididel huvitavat juttu.
Selgus, et sõrmjaguste lehtedega
nn Paldiski vaher avastati suletud linna avanedes kasvamas
ühel tänavanurgal, kust Ellamaale toodi pookokstena. Saaremaalt leitud kirju vaher kaotas
poogituna küll osa oma lehekirjususest, kuid katsete käigus otsitakse talle kasvukohta, kus tulemus algsele kõige lähedasem.
Reisiseltskond Sakust hindas
käiku kasulikuks. „See oli puhkust pakkuv vaheldus aednikuelu argipäeva,“ leidis kauni aia
perenaine Kiisalt. „Saime häid
ideid oma koduse märjavõitu
metsaaluse kujundamiseks,“
rõõmustas aga pere Roobukalt.
Lisaks said valla kenad aiad
kaasatoodud huvitavate ja uudsete istikute näol rikkamaks
ning veelgi ilusamaks.
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Saku
ALMA KALLION
II maailmasõja algusest on
möödunud üle 70 aasta, pea
kolm põlvkonda teavad sõjast
vaid (vana)vanemate mälestuste
või kirjanduse kaudu. Aga meie
hulgas elab veel teekaaslasi, kes
ise rindel võidelnud. Meie keskel elab veel inimesi, kes on pikki aastaid vangilaagrites vaevelnud, nälja ja surmaga võidelnud. Meil elab veel eakaid naisi
ja mehi, keda lapsena sunniviisiliselt kodumaalt küüditatud.
Me oleme Sakku elama tulnud erinevatel aegadel ja tahame teada, kuidas möödusid siin
sõja-aastad. Mälestuste kogumisega oleme kahjuks hiljaks
jäänud, sest praegu elab Sakus
sõjaaegseid inimesi väga vähe.
1. septembril 1939 algas II
maailmasõda. 28. septembril
1939 esitas Nõukogude Liit
pakti - Eesti pidi loovutama oktoobrikuu jooksul Nõukogude
mereväe- ja lennubaasidele rannikualad ja saared ning lubama
riiki 25 000 punaväelast. Kibekiirelt algas igal pool lennuväljade ehitamine. Sel ajal olid lennuväelased autode ja kogu sõjavarustusega nädal aega Üksnurme mõisapargis telkides. Kohalikud poisid käisid uurimas, mis
toimub. Kohe oli aga politruk
vastas, kärkis, käskis ära minna
ja ähvardas revolvriga.
30. novembril 1939 algas Soome talvesõda. Kuusikul oli lennubaas. Sealt suundusid rasked
pommikoormatega lennukid üle
Saku Soomet pommitama. Mitu
reisi tehti ka jõulude ajal. Sakus
loeti murelikult lennukeid ja tunti
rõõmu, kui neist osa tagasi ei tulnud. Mõned masinad tulid vigastatuna - Kiisal kukkus üks alla.
Rahva hulgas olid populaarsed pilkelaulud:
„Meil on uhked punakotkad,
kellel taskus pudel vodkat.“
1940. aasta suvel kukutati
Eesti Vabariigi valitsus ja kehtestati töörahva võim. Augustis
liideti Eesti Nõukogude Liiduga. Meie riigist sai Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik,
ENSV ehk rahvakeeles Enne
Nälg, Siis Viletsus. Kohe algasid suured ümberkorraldused ja
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alad suure sõja ajal
sõjaks ettevalmistused. Valdade,
linnade, maakondade valitsuste
asemel moodustati Töörahva
Saadikute Nõukogude Täitevkomiteed. Likvideeriti organisatsioonid, ühingud, seltsid. Talude
maa suuruseks määrati 30 hektarit, ülejäänu anti uusmaasaajatele. Politsei ja sõjavägi saadeti
laiali, relvad korjati kokku. Algasid vangistamised. Ja - lühikese
ajaga tühjenesid poed. Oli palju
agitatsiooni ja palju loosungeid.
14. juunil oli suur küüditamine.
Rahvas laulis:
„Stalin Kremlis keeras vuntsi
käes on jälle Eestimaa,
õpetan teil kõrget kunsti,
kuidas tuleb nälgida
Ma tööd ei tee, sa ka ei tee,
Me paneme jalad seinale.“

Esimene sõjasuvi
21. ja 22. juuni vahelisel ööl tungisid Saksa väed üle Nõukogude Liidu piiri. Kohe kehtestati
sõjaaegsed seadused. Kõik raadiod tuli ära anda - et elanikkond
ei saaks vale informatsiooni.
Ajakirjandusest sai lugeda
ainult kommunistide kangelastegudest ja fašistide metsikustest. Taludele kehtestati piimanormid - suur osa piimast tuli
ära anda. Lisaks olid liha-, viljaja metsatöönormid, mida „rõõmuga“ täideti. Ka heinavarud
võeti arvele. Toiduaineid, riideid, petrooleumi sai ostukaardiga. Tantsupeod keelati ära.
Organiseeriti hävituspataljonid, kuhu kuuluvad mehed pidid võitlema metsavendadega,
otsima majades peidetud raadioid ja relvi, tapma rahvavaenlasi ning lõpuks kõik hävitama,
sest vaenlasele pidi jääma vaid
põlenud maa. Sakus oli ülesandeks ka parki minemist takistada. Hävituspataljoni liikmete
kogunemiskohad oli õlletehases
ja Keilas. Keegi ei mäleta, et
mõni kohalik elanik oleks hävituspataljoni läinud.
Kehtestati komandanditund:
kella 9-st õhtul kella 7-ni hommikul ei tohtinud keegi avalikus
kohas, isegi külavaheteel liikuda. Korrarikkujalt võis küsida
passi, aga „kahtlase inimese”
võis ka kohe maha kõmmutada.
Oli suur suvi ja maal tegemisi

palju, oli vaja liikuda. Sakus õnneks kedagi maha ei lastud.

Mobilisatsioon ja
metsavennad
Kuulutati välja mobilisatsioon
Punaväkke, minema pidid 1897.
- 1922. aastal sündinud mehed.
Saku õlletehasest läks 6 meest.
Üks jäi sõtta, kõik teised tulid
Venemaalt tagasi ja jätkasid
tööd tehases. Üksnur-me ja
Nurme külast mobiliseeri-ti 12
meest, neist tuli tagasi vaid 2.
Metsanurmest läks 6, tagasi tuli
2 venda, kellest üks oli vigastada saanud. Jälgimäelt ja
Tänassilmast läks sõtta 40 kutsealust. Sookaera külast mobiliseeriti 2 meest, kes jäidki sõtta.
Paljud ei läinud mobilisatsiooniga Venemaale, vaid leidsid võimaluse varjuda kodukoha lähedal - kuskilt pidi ju süüa saama.
Oodati sakslaste peatset saabumist. Jälgimäe ja Tänassilma
kandis oli metsavendi rohkesti.
31. augustil 1941 toimus kohalike meeste ja Paldiski mereväelaste vahel Murimäe lahing. Vastastikune tulistamine kestis paarkümmend minutit. Punaväelasi
sai surma 11, nad maeti ühishauda. Vangi võeti neid 20. Meie
meeste hulgas oli haavatuid.
Karla Kask tegi Üksnurmes
maja lähedale punkri, koos teistega käidi metsas. Seal olid Velleste Hugo, Edgar, Arno, Pilvik Eedi, Niinepuu Aleksander. Veideriku August ja Anton varjasid ennast Jälgimäel
koopas ja olid Baueri pere hoolealused. Metsavennad abistasid kohalikke elanikke põllu- ja
heinatöödel ning said selle eest
süüa. Metsavendi abistanud peredel oli suur oht Siberisse sõita.
Aga pealekaebajaid oli vähe,
kuigi kohalikud teadsid kõike.
Õlletehasest läksid metsa
Ants Mäe ja kõigile tuntud pagar Rudolf Issakanno. Karvased ja mustad metsavennad Ants
ja Rudolf käisid tehase pesuköögis pesemas ja söömas.
Omad inimesed ju!
6-7 meest Tõdva ja SookaeraMetsanurga taludest varjasid
end kodu lähedal, tihti oma majas peiduurkas. Kõik nad ootasid peatset sakslaste tulekut.

Kaitsevööndid ja
tankitõrjetõkked
Sõjasuve alguses ilmusid Metsanurme külla üksikud Vene ohvitserid ja mõned sõdurid, kes kartlikult teed küsisid. Erilisi keeleprobleeme polnud, sest tsaariaegsed inimesed oskasid vene
keelt. Hiljem keelati sõduritel
külaelanikega suhtlemine. Mõne nädala pärast tulid esimesed
punaväelased hobuste ja haubitsatega Keila jõe äärsetele heinamaadele. Kolme kilomeetri pikkune ala võeti valve alla, iga liikujat kontrolliti. Mehed kaevasid jõe äärde kaitsekraavid ja
punkrid. Hobused puhkasid ja
nuumasid end külameeste heinamaadel. Töid juhtis politruk.
Paari nädala pärast tuli käsk ja
punaväelased lahkusid kiiresti
Trelli-Saku-Kanama teed - lahingusse.
Keila jõe äärsed kindlustustööd jätkusid Kiisa asulast Trelli,
Üksnurme ja Jõgisooni. Pidevalt
toodi Tallinnast töömehi juurde,
igal oma leivakott kaasas. Ka Estonia teatrirahvale ei tehtud erandit. Nad olid labidamehed, elasid
ja magasid heinaküünis. Põhja
poolt tehti Keila jõe kallas järsuks, täideti hagude ja mullamätastega - ikka selleks, et tankid
edasi ei saaks tulla. Kohalikud
elanikud kamandati tankitõrjekraavide kindlustustöödele. Kui
sakslased viskasid kaitsekraavi
lähedale pommi, lõpetas tööde
juhataja kaevikute kaevamise.
Kuid kogu Keila jõe äärne ala oli
kuni Jõgisooni kaitsekraave täis.
Pääskülla oli juba enne I maailmasõda rajatud võimsad betoonvarjendid ja maaalused käigud - Männikuni. 1941. aastal
tehti uued kaitserajatised. Tsemendist valati sadu teravatipulisi
tornikesi, mis paigutati tihedalt
üle väljade, et takistada tankide
edasitulekut. Lisaks kaevasid tuhanded inimesed labidatega
kaisekraave - muud tehnikat ei
olnud. Politrukkide ja komsorgide valvsa pilgu all töötasid lisaks
Tallinna labidameestele ka
kohalikud külaelanikud.
Augusti keskel lähenesid
sakslased pealinnale. Algas paaniline põgenemine laevadele.

Pääsküla tankitõrjerajatisest aga
ei olnud mingit kasu, sest sakslased läksid kõrvalt mööda.
1941. aasta suvel Viljandi
maantee äärde Lokuti ja Sookaera-Metsanurga kanti suuri
kaitserajatisi ei ehitatud. Venelased tegid vaid metsa alla kaevikuid ja käisid küla kaevudes hobuseid jootmas. Enne sakslaste
tulekut põletasid punaväelased
Sookaera külas kolm talu maha.

Loomade evakueerimine
Venemaale
Igast külast saadeti sundkorras
hobuseid Venemaale. Esmajoones võeti loomi neist taludest,
kus oli kaks suksut. Koguti ka
veiseid. Loomade saatjateks
pandi reservist sunniviisil noori
mehi. Üks Sookaera peremees
pidi ise oma hobuse raudteejaama viima, tasuks anti paber, millel polnud väärtust.
Sakust möödusid suured loomakarjad. Viljandi maanteed
mööda aeti paarisajapealist karja
Tallinna raudteejaama. Harjumaa 182 hobust suruti 22 vagunisse. Osa hobuseid jõudis Murmanskisse, osa anti sõjaväele kasutada. 7. augustil aga enam midagi rongiga Venemaale vedada
ei õnnestunud - sakslased olid
maad mööda Soome laheni jõudnud, tee oli suletud. Algas hirmus
tagasitulek. Loomi polnud kuhugi panna ja nii otsustati hulk hobuseid lihtsalt Paljassaarelt merre uputada. Kuid osa mehi-saatjaid jõudis pärast paarinädalasi
vintsutusi koos hobustega tagasi
Läänemaale. Ja ime kombel leidis mõni peremees oma vaevatud
suksu üles. Mõni loom sai aga
endale teel uue peremehe.
Ka inimesi evakueeriti Venemaale. Kohalike elanike hulgas
oli aga kommuniste vähe: on teada vaid üks Üksnurme naine, kes
vabatahtlikult Venemaale läks.
(Järgneb)

Loomaarsti

KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee
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Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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MIS
JUHTUS
Põhja-Eesti Päästekeskus
15.08 kell 16.57 põles Tagadi
külas alajaama ümbruses kulu.
Kohila ja Saku päästjad kustutasid umbes 20 ruutmeetri suuruse
põlengu.
21.08 kell 11.45 teatati tulekahjust Sakus Kannikese tänaval
kortermaja neljanda korruse rõdul. Rõduuks oli tuulutusasendis, korter suitsu täis, inimesi
kodus polnud. Põles rõduakna
plastikust raam, samuti oli kuumuse tagajärjel mõranenud akna
välimine klaas. Korteri esikus
oli suitsuandur, kuid see tööle ei
hakanud. Päästjad likvideerisid
tulekolde kella 12.23-ks. Esialgsel hinnangul võis põlengu põhjustada hooletu suitsetamine.

SOL Eesti OÜ on rahvusvahelisse kontserni kuuluv
kinnisvarahooldus- ning puhastusteenuseid pakkuv
ettevõte. Meie edu taga on nii hea kvaliteet ja kliendi
rahulolu kui ka ettevõtlik vaim ja asjatundlik personal.
SOLi juhtimispõhimõtted rõhutavad loovust, vabadust,
vastutust ja soovi oma töös õnnestuda

Otsime oma kollektiivi

PUHASTUSTEENINDAJAID
Kandidaadilt ootame kohusetunnet ja hoolsust.
Omalt poolt pakume:
• Tööd rahvusvahelises ettevõttes
• Kaasaegseid töövahendeid ja -tingimusi
• Kindlat töötasu ja sotsiaalseid garantiisid
• Väljaõpet ja täiendkoolitust
• Tööriietust
• Sobivat tööaega
• Päikeselist kollektiivi
Kandideerimiseks helista telefonil 6771 550 kell 09.00-16.30
või saada CV aadressil personal@sol.ee
Oled meile oodatud!

Otsime oma töökasse
kollektiivi

ELEMENTMAJA
EHITAJAID
HÖÖVLIOPERAATORIT
Töökoht asub Saku vallas
Tõdval
CV palume saata aadressil:
angelika@timbeco.ee
Lisainfo www.timbeco.ee või

Avaldame sügavat
kaastunnet Einole armsa
ema

BENITA SOOMRE
kaotuse puhul.
Saku Päevakeskuse pere
Väga lugupeetud
naabrimemme

BENITA SOOMRET

www.sol.ee

TRIALTO LOGISTIKA OÜ
Seoses töömahu suurenemisega võtame tööle:

LAOTÖÖTAJA
Töö kirjeldus
1. Markeerijatele kaupade ettetõstmine ja töödeldud kauba
alustele paigutamine.
2. Markeeritud kauba kaubaaluste kiletamine transpordiks.
3. Saabuvate kaubakoormate mahalaadimine.
Kasuks tuleb laotranspordivahendite juhi tunnistus ja hea
füüsiline vorm. Töötasu 738 eurot kuus. Tööleasumine
koheselt. Töökoht: Tänassilma küla

Konkursil osalemiseks palume saataCV
hiljemalt 26.08.2012 personal@trialto.eu
Lisainfo telefonil 603 1636.

Avaldame sügavat
kaastunnet Viive Kandimale
kalli õe

Siiras kaastunne
Argo Mölderile abikaasa

MAIE

surma puhul.
Endised töökaaslased
Saku Majast

mälestavad ja on mõttes
kõigi tema lähedastega
endise Jälgimäe kooli
õpetajad ja õpilased.

surma puhul.
Teaduse 7 majaelanikud

Siiras kaastunne omastele

Südamlik kaastunne
Elsa Vaherile õe

BENITA SOOMRE
surma puhul.
Salme, Juta, Lilian, Urve,
Sirje ja teised töökaaslased
Juuliku-päevilt

SENNI VAHERI
kaotuse puhul.
Ansambel Vilistlased ja
Rein Tali

MARE MÖLDERI

ENDEL VINT
Südamlik kaastunne
Helle Taltsile lähedastega
armsa isa surma puhul.
Päikesekillu pere
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Kuulutused
Seoses töömahu suurenemisega võtab õmblusettevõte AS
Protten F.S.C. asukohaga Keilas tööle kogemustega õmblejaid. Kontakt tel 674 7567
Eesti Post otsib Saku alevikku
kirjakandjat. Huvi korral edasta oma CV lähimasse postiasutusse või saada aadressile
ankeet@post.ee. Lisainfo telefonil 678 0709
Vajame tugiisikut 4-a rõõmsale
ja elavale autistlikule tüdrukule
Kurtna lasteaeda. Töö poole
kohaga (hommikuti). Palun võtke ühendust telefonil 5340 5610
Otsime tublit koristajat eramusse Sakus 1-2 korda kuus.
Tel 552 0942
Pakun massaažiteenust koju
või töökohale tulekuga. Hind:
0,5 h seanss 14.- eur; 1,0 h
seanss 19.- eur. Tel 505 6172
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com, tel
5660 0290
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Telefon
522 1151. www.nagusul.ee
Puude Hooldus OÜ. Langetamine ja lõikus. Professionaalne töö mõistliku hinnaga.
5690 6772
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Ohtlike puude turvaline langetamine. Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel 525 0893 ja
5626 0344. www.raietööd.ee
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Puurkaevude rajamine, projekteerimine, pumbad.
www.puurkaevud.ee 5191 2748
Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 €, tel 666 1355,
www.kodukliima.ee
Müüa kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, aastaringi vedu
tasuta. Tel 501 8594
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30, 40, 50, 60 cm (kuiv,
märg). Kütteklots ja 30 cm kask
40 l võrkkottides, saepuru 200 l
kottides, tootmisjäägid. Tasuta
transport. K: Saue, Sooja 3a,
5360 0375, halupuu24@ hot.ee
Ostan teie seisva või mittetöötava sõiduki, võib ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike
ja kuulutus ei aegu! Tel 5674
0940, mrt.mrt.001@mail.ee
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SAKU MÕISA
VÄRKSTUBA avame sügisel!
Erinevad töötoad (nt keraamika, dekupaaž),
sünnipäevad, koosviibimised, ekskursioonid,
peo- ja pulmatöökoda ning käsitöö-kingituste
butiik. Vaata lisaks www.sakumois.ee/varkstuba
SAKU MÕISA PUBI Saku parim köök on avatud E-R
11.30-14.00, iga päev maitsvad päevamenüüd!
Ettetellimisel pulmamenüüd, kohvipausid, grupimenüüd,
õhtusöögid, buffeemenüüd ja saunamenüüd
Info www.sakumois.ee s 6728 540 s info@sakumois.ee

Kütte- ja kaminapuud

24. august 2012

Laupäeval, 25. augustil, toimub
Saku Pruulikoja õuel

Augustfest 2012
Selle raames toimuvad alates kell 16
Lõunasöögid,
catering ja
peolauad,
sünnipäevad,
pulmad,
firmaüritused ja
ekskursioonid
õlletehasesse

tasuta ekskursioonid
Saku Õlletehasesse
Registreerimine kohapeal nii kaua, kuni
kohti jätkub. Ekskursioonile lastega ei
lubata. Lisaks saab külastada Saku
Õlletehase muuseumit ja väljas on
näitus Eesti õllesiltidest.

www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

SAKU LOOMAKLIINIK
www.loomakliiniksakus.ee
EELREGISTREERIMINE

tootmine, müük

53 439 332 § 6041 997
AVATUD E-R 12.00-19.30
Vastu võtab SVEN MÜÜRSEPP

Tellimine:

tel 505 0924

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006

hikkor@hikkor.ee
www.hikkor.ee

10. septembril

Riho Tali Õigusabi

kell 10-13 toimub

osutab nõustamisteenust
õigusalastes küsimustes.

Saku Valla Majas
Eesti-Soome
jalatsivabriku

sügis- ja
talvejalatsite
müük.
Naiste tänavakingad
suurustes nr 36-43.
Parimate hindadega
pakkumised!

Müüa küttepuid:
lepp pikkusega 30-50 cm
(vastavalt soovile), 35 eurot
ruum (kohaletoomisega);
küttepuud 40-liitristes
kottides, 2 eurot kott.

5347 1602
Lõhutud ja laotud

küttepuud
(25-60 cm, kuivad ja toored,
erinevad puuliigid)
Hind alates 35 €/rm.
Ka kaminapuud võrgus.
Tarne 1 nädal.

5373 7294

Täpsem info: www.rtoigusabi.ee
Kontakttelefon: 58 156 100,
e-post: rtoigusabi@gmail.com

Võtan müüki ja üürile

kinnisvara
otse omanikult!

Anu Liibek, tel: +372 5661 8216,
kodumail.kv@gmail.com

Müüa
SAEMATERJAL
ja AIALIPID
OÜ Eketor § Saku,
Tehnika õu 1 § 509 2938
vallo@eketor.ee
PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
vihmaveesüsteemid
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn
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Suvine kontsertreis viis Saku
flamenkotantsijad Pranglile
MERLE KANGUR

F

lamenkotrupi Gitanda traditsiooniline suvine kontsertreis viis meid sel aastal
Prangli saarele. Väljasõiduhommik Leppneeme sadamas oli
kõike muud kui paljutõotav: puhus külm sügistuul, tugevad lained kergitasid oma vahuseid
servi üle kai ääre ning päikest
võis vaid ette kujutada. Kõikuv
ja tugeva lainetusega mereületus
sai kuhjaga tasutud Pranglile
jõudes, kui saar tervitas meid
täieliku suveparadiisina: päike
säras pilvitus taevas, merevesi
oli soe ja pererahvas lahke. Et
reis oli vara alanud ning õhtuks Gitanda naised koos Viimsi vallavanemaga. Foto: erakogu
oli kontsert plaanitud, võtsime
esimese päeva rahulikult: jalutarast oma vaimustust. Kontserti olid Taavi vanaisa vapimärkidesime ja nautisime saare omapäaustas oma kohalolekuga teiste ga hülgepüügi- ja tööriistad.
rast arhitektuuri, imekaunist loohulgas ka Viimsi vallavanem Võrratu maitseelamuse saime
turismitalu naiste poolt pakutud
dust, suvist ilma, rahu ja vaikust.
Haldo Oravas.
Kontsert toimus Prangli rahPühapäeval enne äratulekut kalaroogadest.
Paljude Gitanda tantsijate
vamajas, täis saalile esitasid
tegi meile saarel ringreisi põlistantse Gitanda kõik liikmed
elanik Taavi Linkholm, kellel jaoks oli see esimene tutvumine
ning juhendaja Anne Mäses.
olid iga vaatamisväärsuse juu- imelise Prangli saarega, kuid
Saare elanikud ja külalised olid
res rääkida lisaks tegelikule loo- ärasõidul üle sillerdava vee sairõõmsad ja tänulikud, mitmed
le ka mälestused oma esivane- me ühiselt õhata: „Me tahame
pranglilased jagasid meiega pämatelt. Suurimaks elamuseks sinna paradiisi veel!“.

Saku neiu
tantsijate
tipus
Saku neiu, 2010. aastal gümnaasiumi parimaks sportlaseks valitud Riin Uusna tegeleb juba
aastaid spordialaga, millel võõrapärane nimi disko dance. Tegemist on kiire rütmilise tantsulise liikumisega, milles kasutatakse kõrgeid hüppeid, väga oluline on painduvus ja graatsilisus.
14.-17. juunil toimus Tšehhis
Usti nad Labemis Disco Dance
World Cup 2012, millest võttis
osa ka Riin Uusna. Vara hommikul läks võistlustulle ligi 80
tantsijat. Päeva lõpuks tõusis
spordihallis temperatuur väga
kõrgele, osalejad olid väsinud.
Raskustele vaatamata õnnestus
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KUHU MINNA
AUGUST

24. kell 18.30
100. sünnipäeva rahvapidu MTÜ Metsanurme 15, rehehoone 85 - Metsanurme külakeskuses.

25. kell 10-15
„Perelt perele” - heategevuslik kogupereüritus Kiisa
rahvamajas ja õuel. Vt lk 16.

25. kell 15-23
Augustfest 2012 Saku Pruulikoja ees. Palju tegevust suurtele
ja väikestele kogu päeva vältel!
Vt lähemalt lk 16.

30. kell 17
Porterracingu laste rattasarja III etapp Saku valgustatud
suusarajal. Noortele vanuses 712 aastat. Osalemine tasuta. Info
http://www.porterracing.ee/.
SEPTEMBER

16. kell 10-14
Saku sügistäika Saku Valla Maja
I korrusel. Müügil kasutatud
esemed, käsitööd ja muud.
Müüjaks registreerimine
huvikeskus@sakuvald.ee
NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus Teaduse 1
Riigiarhiivi rändnäitus „Iseseisvuse taastamine 1991”
(kuni 15.09)

RÜHMATREENINGUTE
UUS HOOAEG
ALGAMAS!
Alates 03.09.12 Saku
Valla Spordikeskuses:
E 18.30 KÕHT/SELG -

Riin Uusna - Euroopa kolmas oma võistlusklassis! Foto: erakogu

Riin Uusnal saada kõrge 4. koht.
Ka pärast World Cup’i ei saanud Riin suvevaheaega nautida:
oli vaja treenida, sest 5.-7. juulil
toimusid Taanis Slagelses Euroopa meistrivõistlused. Kuigi
Taani olid kogunenud kõik Euroopa tipud, läks Saku neiul hästi - ta võitis disco dance freesty-

le`i kategoorias (lubatud ka akrobaatikaelemendid) kolmanda
koha. Riin ise tunnistas, et nii
kõrge koht tuli talle üllatusena,
sest konkurendid olid väga tugevad.
Riin Uusna on 18-aastane, sügisel läheb ta Saku Gümnaasiumi 12. klassi. SS

treener Egle Kõrvas
19.30 BODY AEROBIC treener Liila Lõuk
T 19.30 ZUMBA treener Ingrid Kirss
K 18.30 KÕHT/SELG treener Egle Kõrvas
19.30 BODY TONING treener Liila Lõuk
N 19.30 ZUMBA treener Liila Lõuk

LIIKUMINE ON TERVIS,
TERVIS ON NAUDING!

16

Saku Sõnumid

24. august 2012

Õppeaasta alguse teated
Õppeaasta algab vallas 1. septembril

Saku Gümnaasiumis
1. septembril kell 10 - 2. - 4. (a, c, d) klassi aktus algkooli saalis,
seejärel klassijuhatajatund,
kell 10 - 4.b ja 5. - 12. klassi klassijuhatajatund gümnaasiumihoones,
kell 10.40 - 4.b ja 5. - 12. klassi kooliaasta avalöök suure kooli
ees (vihma korral aulas),
kell 12 - 1.a ja 1.b klassi aktus algkooli saalis, 1.c ja 1.d klassi
klassijuhatajatund,
kell 12.45 - 1.c ja 1.d klassi aktus algkooli saalis, 1.a ja 1.b klassi
klassijuhatajatund.
Õpikuid laenutatakse gümnaasiumi raamatukogus
29. augustil kell 13-15 - 10.-12. klassidele;
30. augustil kell 9 - 2. klassidele, kell 11- 3. klassidele, kell 13 4. klassidele, kell 15 - 5. klassidele;
31. augustil kell 9 - 6. klassidele, kell 11 - 7. klassidele, kell 13 8. klassidele, kell 15 - 9. klassidele.

Kurtna koolis
1. septembril kell 10.45 - 1.- 9. klassi aktus
Õpikuid väljastatakse kooli raamatukogus
30. augustil kell 9-16 - 2.-5. klassile;
31. augustil kell 9 -16 - 6.-9. klassile.
30. augustil kell 18.30 toimub põhikooli lastevanemate koosolek.

Kajamaa koolis
1. septembril kell 10 aktus.
27. augustil kell 18 lastevanemate koosolek.

Saku Muusikakoolis
1. septembril kell 16 aktus Saku Gümnaasiumi aulas.

Koolibussid 1. septembril
Liin nr 1a Tänassilma 9.25 - Saku rdtj 9.45
Liin nr 1b Saustinõmme 8.56 - Lokuti 9.00 - Kurtna 9.14 Kajamaa 9.27 - Saku rdtj 9.45
Liin nr 1c Saku rdtj 9.45 - Kajamaa 9.56 - Kurtna kool 10.03 Tagadi 10.22 - Kurtna kool 10.28
Liin nr 4a Rahula 9.24 - Saku rdtj 9.45
Liin nr 7a Kajamaa 8.45 - Tagadi 9.05 - Kurtna Tiigi tn rist 9.12 Kiisa kurv 9.18 - Saku rdtj 9.45
Pärast esimese koolipäeva lõppu viivad bussid õpilased koju,
täpsemad sõiduplaanid on avaldatud Saku valla kodulehel.

Toimetus ( 6712 435, 6712 425 * Teaduse 1, Saku 75501 e-post: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

