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Saku keskusala ideekonkurss jõudis lõpule
INNA MIKLI

M

öödunud aasta lõpus kuulutas
vallavalitsus välja Saku aleviku
keskusala ideekonkursi – soov
oli leida huvitavaid ja omanäolisi mõtteid ja lahendusi, et arendada välja inimsõbralik, aastaringset tegevust toetav ja
eritegevusi pakkuv kaasaegne vallasüda.
Visioonivõistlus toimus riigihankena,
osalejatel oli aega oma ideid paberile
panna neli kuud ehk aprilli lõpuni.
Võitjatele oli ette nähtud preemiafond, kokku 32 000 eurot: esimesele
kohale 15 000, teisele 10 000 ja kolmandale 5000 eurot, lisaks ergutuspreemiad,
1000 eurot.
Ideekonkursile kvalifitseerus kaks
tööd: „Põhjala“ ja „Sik-Sak(u)“. Töid
hindas seitsmeliikmeline žürii: valla
vanem Marti Rehemaa (esimees); voli
ta
tud arhitekt-ekspert, tase 8, Toivo
Tammik; volitatud maastikuarhitektideksperdid, tase 8, Kersti Lootus, Kertu
Kõll ja Edgar Kaare; vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire
Laur; vallaaednik Joel Villem. Žürii otsusel esimest preemiat välja ei antud. Erkki
Annama osaühingust KA Arhitektid

„Põhjala“

pälvis võistlustööga „Põhjala“ teise
ning Pelle-Sten Viiburg osaühingust
Doomino Arhitektid võistlustööga „SikSak(u)“ kolmanda preemia.
„Põhjala“
Saku Vallavalitsuse arhitekt-planeerija Silver Riisalo rääkis, et „Põhjala“
puhul hinnati eelkõige julget ja

„Põhjala“

terviklikku hoonestuskava ning asjaolu,
et lahendus oli hästi funktsionaalne.
Selles võistlustöös oli Sakku kavandatud uudne ja huvitav rattateevõrgustik.
Kas see alevikku tõesti sobib, vajab veel
analüüsimist. Kindlasti leitakse tulevikus sobivad kohad ka jalgrattaparklatele.
„Põhjala“ üks omapära oli korralikult läbi
mõeldud parkimine. Ka parkimismaja oli

„Põhjala“

juuli 2021

kavandatud – Samati lähedale garaažide
juurde. Kas see on vajalik, tuleb nüüd läbi
mõelda. Selles võistlustöös oli kujutatud
ka promenaad, mis algab mõisapargist
ja viib Coopi kaupluse juurest gümnaasiumi taha ja sealt läbi uue põhikooli ala
Saku-Tõdva maanteeni. Ideevõistluse
üks eesmärke oli leida aleviku südames
aastaringse tegevuse võimalusi – et ka
talvel oleks inimestel kusagil aega veeta,
kokku saada või varjul olla. Selles osas
vajaks töö žürii arvates edasiarendamist.
Silver Riisalo rääkis, et „Põhjala“ puhul
hinnati selget geomeetriat – autorid
kasutasid palju ringe ja kaari. Aleviku
keskosa nähti kivisena, näiteks oli
keskväljak kõvakattega, aga oleks võinud
olla rohkem muru ja rohelust.

SAKU SÕNUMID
„Sik-Sak(u)“
Võistlustöö „Sik-Sak(u)“ ei katnud
tervet planeeritavat ala, vaid sellest
ainult põhjaosa, kuid seda tugevamalt
ja põhjalikumalt oli planeeritud näiteks Coopi kaupluse ümbrus. Parkla
oli toodud poe kõrvale ja sinna pääses
mööda kaupluse taha viidud sissesõiduteed. Praegune poe esine, parkla ja
kioskite esine oli aga huvitava lahendusega autovaba jalakäijate tsoon, kuhu
oli kavandatud ka turg. Osaliselt oli
autovaba Teaduse tänav. Mõisapargist
ja Coopi eest gümnaasiumi taha ja
sealt läbi uue põhikooli ala Saku-Tõdva
maanteeni viiv promenaad oli omanäolise geomeetriaga, kasutatud oli
huvitavat siksaki motiivi. „Sik-Sak(u)“

„Sik-Sak(u)“

„Sik-Sak(u)“

„Sik-Sak(u)“

3
puhul märkis žürii, et rohkem ja selge
malt oleks võinud kavandada uut
haljastust.
Mis edasi saab?
Vallavalitsus analüüsib nüüd töödes
välja pakutud ideid. Eesmärk on leida
keskusalale terviklik ja sidus lahendus.
Edasisel planeerimisel võetakse ideekonkursile esitatud mõtted arvesse. Kui
vaja, palutakse autoritel oma lahendusi
täiendada. Silver Riisalo ütleb, et mõlemas võistlustöös oli mõtteid, mida tulevikus kasutada. Ja kuna võidutööd ei
olnud, saab välja pakutud lahendustele
loominguliselt läheneda. „Me ei saanud
terviknägemust, aga me saime palju
huvitavaid ideid,“ kinnitab vallavalitsuse arhitekt-planeerija.
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Vallavalitsuse istungid
ANNIKA KUBJA

8. juunil
• Kehtestati spordikeskuse suvised
lahti
olekuajad. Uus osa on 25.06–
31.07 üksikkasutuseks suletud, avatud võistlusteks ja laagriteks, 1.–31.08
avatud E–R kella 10–22. Jõusaal ja
ujula on avatud 25.06–31.07 T, K, N
kella 16–20, R kella 10–14.
• Hajaasustuse programmist said
toetust järgmised projektid: UueKaasiku puurkaevu rajamine ning
biopuhasti paigaldamine; eramaja
veesüsteemi parendus; biopuhasti
rajamine Päiksenurga kinnistul;
Tõdva külas Rajametsa sissesõidutee
aluse truubi uuendamine; Altpere
biopuhasti paigaldamine ja kanalisatsioonitrassi rajamine; Aasla talu
tervikliku kanalisatsiooni rajamine;
kanalisatsioonisüsteemi ja biopuhasti
rajamine;
kanalisatsioonisüsteemi
välja
ehituse projekt. Rahuldamata
jäeti lokaalse kanalisatsioonisüsteemi
rekonstrueerimine; majapidamises
joogivee kättesaadavuse tagamine;
reovee omapuhasti ja imbsüsteemi
rajamine; elamu heitvee kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
Arukase kinnistu kanalisatsiooni
süsteemile imbväljaku rajamine.
• Saku Maraton MTÜ-le anti luba
korraldada laste orienteerumispäev
2021 ja V Saku õllemiili jooks.
• Rescoval OÜ-le anti reklaamipaigaldamise õigus Tallinna mnt 4 kinnistule.

planeeringud
Saku Vallavalitsuse 22.06.2021 korraldusega nr 381 kehtestati detailplaneering (edaspidi DP) Saku vallas
Kasemetsa külas Allika maaüksusel.
DP ala asub Kasemetsa külas
Soo tee ääres, piirnedes Saku–Tõdva
maantee, Tallinn–Lelle raudtee ning
Kruusivälja maaüksusega. DP ala
koosneb Allika maaüksusest ning
Sootee ja Teetammi tee osast, suurus
on ca 17 000 m2.

• Anti
projekteerimistingimused
üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Tänassilma
tee 55 ning põhimõtteline nõusolek kinnise süsteemi soojuspuur
aukude raja
miseks Küütsu tn 14.
Talveperioodil vabastati korraldatud
jäätmeveost kolm kinnistut.
• Seoses õnnetusjuhtumiga määrati
perele toetus ning tugiisikuteenus.
15. juunil
• Otsustati maksta rahalist preemiat
gümnaasiumi 2021. aastal kuld- ja
hõbemedaliga lõpetanud Saku valla
noortele järgmiselt: gümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetanule 350 eurot,
kokku 11 noorele; gümnaasiumi
hõbemedaliga lõpetanule 250 eurot,
kokku 9 noorele.
• Avaliku ürituse korraldamise loa said
Saku Valla Kultuurikeskus 22.06
Saku valla jaanitule ning Saku Lava
OÜ 21.06, 30.06, 07.07, 14.07 ja
22.07 kella 19–21 suvekontsertide
läbiviimiseks Küla Villas.
• Määrati kolmele lapsele tugi
isiku
teenus ning kahele lapsele lapsehoiuteenus. Ühele isikule anti kasutada
sotsiaaleluruum.
• Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Metsanurme külas Sinisilma
kinnistul ning anti projekteerimis
tingimused üksikelamu ehitus
projekti koostamiseks Metsanurme
külas Annekese tee 2.

22. juunil
• Saku Valla Spordikeskuse võimla
ja pallimängusaal anti 15.–19.08
MTÜ-le Tantsukool Danceland
tasuta kasutada Saku võistlustantsu
linnalaagri läbiviimiseks.
• Otsustati kompenseerida raske puudega lapse lapsehoiuteenus, kahe
raske puudega lapse saviteraapia ning
raske puudega lapse ujumine. Määrati
vanematele aasta lõpuni toetus seoses
õnnetusjuhtumiga. Toetatakse peret
ühekordselt lasteaia- ja eluasemekulu
tasumisel.
• Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
Sakus Kullerkupu tn 12.
• Määrati Juuliku külas Paju põik 3a
/ 3b asuva katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavate üksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Koormati isikliku kasutusõigusega
OÜ Blesta kasuks sidekanalisatsiooni
väljaehitamiseks Saku vallale kuuluv
kinnistu Üksnurme tee lõik 2.
• Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ
kasuks maakaabelliini ehitamiseks,
omamiseks, majandamiseks, remontimiseks Saku valla omandis olevale
kinnistule Kadakanurga tee L1 ning
Karjakopli teele.
• Kehtestati Decoland OÜ koostatud
detailplaneering Saku valla Kasemetsa
küla Allika maaüksusel.
• Vabastati kaks kinnistut korraldatud
jäätmeveost.

DP koostamise eesmärk on Allika
maaüksuse ala kruntideks jaotamine
ning hoonestusalade ja ehitusõiguste
määramine korterelamute ehitamiseks
ning tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku
asukoha ja liikluskorralduse põhi
mõtete määramine. DP lahendusena
jaotatakse Allika maaüksus 4 krundiks:
läänes külaliste parkla ja kergliiklusteega transpordi
maa krunt suurusega
2236 m²; keskel Uusmäe põik tänava
pikenduse ja kergliiklusteega transpordimaa krunt suurusega 585 m²;

idaosas reoveepumpla tarbeks eraldi
tootmismaa krunt suurusega 34 m²;
korterelamumaa krunt jääb suurusega
9738 m².
DP on kooskõlas Saku aleviku
ja lähiala üldplaneeringuga. Keh
tes
tamise korraldusega on võimalik
tutvuda geoinfosüsteemis EVALD
h t t p s : / / s e r v i c e. e om a p. e e / s a k u 
vald/#/planeer ingud/planeer in
gud/859, Saku valla kodulehel ning
tööaegadel
Saku
Vallavalituses
( Juubeli
tammede tee 15, Saku
alevik).
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Varasuvi – õnnelike lahkumiste aeg

to i m e ta j a v e e r g
INNA MIKLI

M

illegipärast räägitakse, kirjutatakse ja lauldakse meil
kevadest kui kohtumiste ja
uute alguste ajast. Ikka sellest, kuidas
kokku saadi, kui õues kõik roheliseks
muutus, lilled õide puhkesid ja soe tuul
puhus. Kevadel või varasuvel oleks ju
tore uute kaaslastega kohtuda ja millegi uuega alustada ning küllap mõnikord ka nii läheb. Aga harva. Paraku
on meil Eestimaal kevad ja varasuvi
pigem hüvasti jätmise aeg.

Mais-juunis saab lasteaed läbi.
Pisikesed poisid ja tüdrukud on rõõmsad ja uhked, et said suureks. Kuid mõne
sõbraga ei pruugi nad enam kokku
saada, vähemalt mitte nii sageli, kui
varem. Väikestel inimestel on siis valus.
Juunikuus lõpetavad koolid. Ilus ja
õnnelik hetk elluastujatele, aga kindlasti ka kurb – kaaslastest, kellega aastaid koos oldud, lisaks klassiruumile või
auditooriumile ka rõõme ja muresid,
õnnehetki ja valusaid kogemusi jagatud,
tuleb nüüd lahkuda. Võib juhtuda, et
mõnda neist ei näe enam aastaid, vähemalt silmast silma mitte. Võib juhtuda,
et mõnega ei kohtu enam kunagi. Sest
maailma on suur ja lai. Liiga suur ja
liiga lai.
Olen märganud, et ka töölt lahkutakse kõige enam kevadel ja varasuvel.
Näiteks pensionile. Enamasti minnakse
kõigepealt väljateenitud suvepuhkusele
ja siis kas jätkatakse oma ametis veel

ühe talve või jäädakse koju vanadus
põlve nautima. Millalgi peab see ju
juhtuma, ühel hetkel on aeg tööst
loobuda. Kuid tihti üteldakse kolleegidele hüvasti just varasuvel. Ning
millegipärast otsustavad ka tööeas inimesed ametit vahetada sageli juulis või
augustis – pärast puhkust enam endisesse töökohta tagasi ei tulda, kui, siis
vaid korraks – hüvasti jätma.
On tõsi, et suvel vahetatakse sageli
ka elukohta – nii hea on siis kolida.
Ehk endiste naabrite seltskonnaga viivad teed lahku just sel kõige ilusamal
ajal.
Suvel elu seisab. Kõik on kusagil – eemal, mujal, ära. Et energiat ja
jaksu koguda. Et augustis-septembris,
kui ööd on juba pimedamad ja päevad
jahedamad, taas otsast alata. Sest kui
kevad on lahkumiste, siis suve lõpp ja
varasügis on uute alguste ja põnevate
kohtumiste aeg.

17. juuni vallavolikogu istungil
• Otsustati märkida ja omandada
65 000 aktsiaseltsi Saku Maja aktsiat
nominaalväärtuses kokku 650 000
eurot (aktsia nominaalhind 10 eurot).
• Kinnitati Saku valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne. Vallavanem andis ülevaate sisekontrolli toimemudeli rakendamisest.
• Võeti vastu Saku valla arengukava
2035+ eelarvestrateegia; tegevuskava
ja teehoiukava 2024+ muudatused,
mis hõlmavad järgnevat viit aastat;
ning Saku valla 2021. aasta I lisa
eelarve.
• Muudeti sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korda. Valla eelarvest rahastatakse edaspidi osaliselt lapsehoiuteenust pooleteise- kuni kolmeaastase lapse vanemale, kui vanema(te)
ja lapse elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Saku vald ning kui vanem
on taotlenud lasteaiakohta Saku valla
munitsipaallasteasutuses, kuid nõustunud lasteaiakoha asendamisega
lapsehoiukohaga. Lapsehoiuteenuse
osutajale makstava hüvitise suurus
sõltub edaspidi lapsehoiuteenuse

•

•

•

•

osutajaga sõlmitud pakutava teenuse
hinna kokkuleppest ja volikogu määrusega vanema kaetavale kohatasule
rakenduvatest soodustustest.
Otsustati katta sihtasutuse Liikva
Päikesekodu ruumides Liikva külas
Varsa tee 16 elava iga Saku valla elani
kust kliendi kohta ruumidega seotud
kulud 236 eurot kuus.
Rahuldati osaliselt ASi TREV-2
Grupp vaie ning nõustuti Liivalaia
VII ja Männiku XIX mäeeraldiste
maavara kaevandamisloa muutmisega kindlaksmääratud tingimustel,
mis tuleb kaevandamisloa väljastamisel fikseerida ja millega peab
kaevandamis
mahtude juures arvestama.
Määrati Männiku küla vee-ettevõtjaks AS Tallinna Vesi tähtajaga kuni
30.06.2031 ning anti ülesanne osutada ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenust kinnistutele Männiku tee
112, Männiku tee 108c ja Männiku
tee 114.
Koormati
isikliku
kasutusõigusega Saku vallale kuuluv kinnistu

•

•

•
•

•

Kasemetsa külas Tulika teel mittetulundusühingu Kasemetsa Küla kasuks
kinnistule mänguväljaku rajamiseks
ning Kurtna külas Saku valla kasuks
eratee avalikuks kasutamiseks.
Otsustati müüa enampakkumise korras ühiskondlike ehitiste maa pindalaga 8827,0 m2 Kiisa alevikus Kurtna
tee 2 alghinnaga 103 200 eurot.
Võeti Saku vallale täiendav rahaliselt hinnatav kohustus Saku
Gümnaasiumi moodulklasside renti
miseks maksumusega kuni 55 000
eurot, suurendades sellega moodul
klasside rentimise rahalise kohustuse
kogumaksumust kokku kuni 235 000
euroni.
Toimus Saku valla tunnustamise
korra esimene ja Saku valla põhimääruse muutmise eelnõu teine lugemine.
Saku valla valimiskomisjoni liikmeteks nimetati Maie Lipso, MerikeMelaine Kuimet, Tõnu Akkel ja Evi
Rentik ning asendusliikmeteks Anni
Ulmas ja Evelin Küberson.
Saku Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks määrati 21.
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Jaapani riik tunnustas Saku valda
ANNIKA KUBJA

14. juunil oli Saku Vallavalitsusel suur
au võõrustada Jaapani suursaadikut T.E.
hr Hajime Kitaokat, kes andis Saku vallale üle Jaapani välisministri aukirja. See
on märgiline, et Jaapani riik tunnustab
ja tänab Eesti omavalitsust.
Kuidas see algas? Suhted Jaapani
Saku linna ja Saku valla vahel loodi
1990. aastate lõpus, kui Jaapani kaubandus- ja tööstusminister märkas
Eestis müügil Jaapani linna nimelist
õlut. 2007. aastal sõlmiti sõprusleping,
kus sätestati koostöö näiteks haridus-,
kultuuri- ja majandusvaldkonnas, info
jagamine, et arendada paremat avalikku
haldust jm. Samal aastal külastasid
Jaapani keiser ja keisrinna Eestit, käisid
ka laulu- ja tantsupeol.
Saku valla ja Eesti Jaapani saatkonna vahelised suhted on arenenud

Koduse lapse
toetusest

MERLIN SEERVALD | Haridusspetsialist

A

lates 1. septembrist 2021 rakendub Saku vallas koduse lapse
toetus: 140 eurot kuus hakatakse maksma 1,5–3aastase hoius või
lasteaias mitte käiva lapse eest, kes
elab rahvastikuregistri andmetel Saku
vallas ning kellele on taotletud munitsipaallasteaia kohta. Toetust saab taotleda juhul, kui pere mõlema vanema
või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel eelneva kalendriaasta (2020. aasta) 31. detsembri
seisuga ja jätkuvalt Saku vald.
Taotluse saab esitada e-keskkonnas ARNO alates augustikuust nende

aastast 2010. Saatkond on toetanud
meie õpetajaid ja ametnikke, pakkudes
erinevaid koolitusi Jaapanis. Ka Eesti
saatkond Tokyos on olnud väga aktiivne
kahe linna sõprussidemete arendamisel.
2014. aastast on Saku valla koolides
ja asutustes tähistatud Jaapani nädalat.
Keskendutakse jaapani kultuurile ning
pakutakse erinevaid Jaapani toite. 2016.
aastast toimub ka õpilasvahetus.
Ajaloolisel päeval, 01.05.2019, mil
Jaapanis algas uue keisri Reiwa ajastu,
sõlmisid kaks Sakut juba kõrgemal
tasemel oleva sõpruslinnade lepingu, nn
Sister City lepingu.
Pärast vallavanem Marti Rehemaa,
vallavolikogu esimehe Tiit Vahenõmme
ja suursaadiku sõnavõtte ning aukirja
üleandmist tehti ringkäik Saku
Vallavalitsuse uues majas.
laste kohta, kes on selleks ajaks saanud
või saavad pooleteiseaastaseks. Taotlus
menetletakse ja määratakse esitamisele järgneval kuul, väljamakse tehakse
toetuse määramisele järgneval kuul.
Taotlemise nupuke tekib e-keskkonda
lapse andmete juurde sellel kuul, kui laps
saab pooleteiseaastaseks. Toetuse saamise
õigus lõpeb, kui laps läheb koolieelsesse
lasteasutusse või kui ei ole täidetud kõik
toetuse saamise tingimused. Õppeaasta
jooksul kolmeaastaseks saava lapse eest
makstakse toetust kuni sama õppeaasta
30. juunini. Toetust ei maksta juulikuus.
Mõned näited toetuse taotlemise ja
maksmise kohta
Kui laps saab septembrikuus pooleteiseaastaseks, saab taotluse juba esitada, kuigi toetusõigust veel tekkinud
ei ole. Taotlus kinnitatakse ja toetus

määratakse oktoobris, kuna toetus
õigus tekib pooleteiseaastaseks saamisele järgneval kuul. Väljamakse tehakse
novembris, sest toetus makstakse välja
taotluse esitamisele järgneval kuul.
Juhul, kui laps on saanud juba septembris pooleteistaastaseks ja vanem
esitab taotluse alles novembris, kinnitatakse taotlus ja määratakse toetus
detsembris ning väljamakse tehakse
jaanuaris. Õigus toetusele küll tekkis
juba oktoobris, kuid toetuse saamiseks
on vaja esitada ka taotlus. Kui taotlus
esitatakse hiljem, määratakse toetus ja
tehakse väljamakse ka sellest lähtuvalt
hiljem.
Koduse lapse toetuse kohta saab
lisainfot Saku valla haridusspetsialistilt Merlin Seervaldilt telefonil
671 2437 või e-posti aadressil merlin.
seervald@sakuvald.ee

o lu l i s e d n u m b r i d
Hädaabinumber

(kiirabi, pääste, politsei)

Perearsti nõuandeliin

112
1220

Piirkonnapolitseinik

5887 1994

Noorsoopolitseinik
Volitatud loomaarst

5855 7455
504 1060

Vastuvõtt kokkuleppel
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Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond
on turvaline ja inimesekeskne
ANNIKA MAKSIMOV | PPA pressiesindaja

P

olitsei- ja Piirivalveamet alustas
projektiga, mille käigus luuakse
neli taastava õiguse põhimõtetel
toimivat kogukonda – kolm Harjumaal
ja üks Ida-Virumaal.
2018. aastal muutus alaealiste poolt
toime pandud süütegude menetlemise
ja lahendamise tava: nüüd peavad politsei, kohalikud omavalitsused ja haridusasutused alaealiste mõjutamiseks
andma neile õiguskuuleka käitumise
üldoskused ning tagama kõigile turvalise, salliva ja toetava õpikeskkonna,
tuginedes taastava õiguse põhimõtetele. Taastav õigus on lähenemine, kus
esiplaanil pole seaduserikkuja karistamine, vaid see, et ta võtaks tehtud teo
eest vastutuse ja heastaks kahju.
Politsei- ja Piirivalveameti projektis osalevad Ida-Virumaalt Narva
linna Kreenholmi ning Harjumaalt
Haabneeme, Kose ja Saku valla KurtnaKiisa kogukond. Projekti eesmärgiks on
võimalikult paljude juhtumite – kiusamise, konfliktide, vägivalla, vara- ja avaliku korra vastaste süütegude, sodimise,
lõhkumise, alkoholi ja narkootikumide
tarbimise – puhul konflikti või kahju
tekitamisele eelnenud olukorra taastamine. Koostöös kogukonna õppeasutuste ja ametkondadega soovitakse õpetada noortele õiguskuulekat käitumist
ja konfliktide lahendamist, toetudes just
taastava õiguse põhimõtetele.

Põhja
prefektuuri
teabebüroo
vanemkorrakaitseametniku ja projektijuhi Margarita Ingeli sõnul on taastava
õiguse põhimõtetel toimiv kogukond
turvaline ja inimesekeskne. Konfliktide
ja süütegude lahendamisel seatakse eesmärgiks suhete tervendamine. Projekti
raames saavad noortega töötavad spetsialistid teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt konflikte ja süütegusid lahendada.
Kiisa-Kurtna taastava kogukonna
juht on noosoopolitseinik Kätlin

Projekti tuumik avaseminaril Kiisal 31. mail. Vasakult: Kristel-Liis Kaunismaa ja
Margarita Ingel Põhja prefektuurist, meie piirkonna noorsoopolitseinik Kätlin Murre,
Katre Kägo Kiisa noortekeskusest, Raili Suits ja Katre Reilent Saku Vallavalitsusest
ning Evelin Küberson Saku noortekeskusest.

Rege rauta suvel, vankrit talvel!
ka Kurtnasse või Nurme suusamäele. Eesti mägisemaHea uudis kõikidele Saku suusa tes piirkondades kasutatakse
sõpradele – Austriast jõudis murdmaasuusaradade ettevalkohale hüdrauliline lumefrees- mistamiseks tavaliselt spetsiaalpress suusaradade hooldamiseks. set rajatraktorit, meie tasastel
Ratastraktori taha kinni- radadel on aga sellist seadet
tatavat rajahooldamise sea- oluliselt mugavam kasutada.
det on mugav kasutada Saku
Seade on toodetud 2020.
rabametsaradadel, aga seda aastal ja telliti firmast Müller
on vajadusel lihtne liigutada Fahrzeugtechnik Gmbh.
ANNIKA KUBJA

Murre, Narvas veab projekti vanemkorrakaitseametnik Krisli Kaldaru,
Viimsi ja Kose kogukondades ennetusspetsialist Teili Piiskoppel.
Tänaseks on projekti raames toimunud kõigis kogukondades esimesed
sissejuhatavad ja tutvustavad avaseminarid, mis osutusid üsna menukaks.
Projekti “Taastava õiguse kogukonnad” rahastatakse Euroopa Majandus
piirkonna ja Norra toetustest.
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Eluaseme number
on oluline!
ANNIKA KUBJA

Majale on number sama tähtis nagu
inimesele nimi. Ja veel tähtsam on, et
see oleks nähtaval.
Kui Sinu maja ja korter on korrektselt nummerdatud, leiab selle kiiresti üles kiirabi, jõuavad õigesse kohta
päästjad ja politsei ning prügi saab veetud õigest kohast.
Ka meie vallas on väga paljudel
majadel numbrid puudu või kui numbrid on, siis ei ole need paigaldatud
nähtavale kohale. Aiandusühistutes
on mõnes kohas veel ka vana märgistus, need numbrid tuleks maha võtta ja
panna number õige aadressi järgi.
Käesoleva aasta märtsist peavad
numbrid peal olema ka kortermajade

välisustel, vaheustel ja korteriustel.
Enam kui kolmekordsete majade puhul
tuleb nummerdada ka korrused!
Näiteks raskes varustuses päästjal võib mööda treppe joostes korruste

lugemine sassi minna ning kõik see
kulutab väärtuslikke sekundeid või isegi
minuteid, mis võivad olla elutähtsad.
Aidake aidata ja paigaldage oma
eluaseme number nähtavasse kohta!

Põhja regiooni ujumiskohtadesse paigaldatakse 15 ohutuspoid
SEIDI LAMUS-TŠISTOTIN | Päästeamet

Sel aastal on Eestis uppunud juba 23
inimest, neist 6 Põhjas regioonis. Vee
õnnetustes hukkunute vähendamiseks on
Päästeamet soetanud ohutuspoid, kuhu
ujumisest väsinuna või terviserikke ilmnemisel abi ootama jääda.
Põhja regioonis hakkavad poid paiknema Maidla, Harku, Maardu ja Klooga
järves, Lohusalu, Loksa ning Laulasmaa
rannas, Alavere tiigis, Kaunissaare veehoidlas, Rummu ja Männiku karjääris
ning Miiduranna sadamas. Mõnda kohta

paigaldatakse üks ja mõnda kaks poid, näiteks põhja päästekeskus katsetab Harku
järvel avavee ujujate jaoks puhkamiseks
kahte poid.
Põhja päästekeskuse ennetusbüroo
juhataja Reili Kulli sõnul on poide näol
tegemist päästevarustusega, mis on spetsiaalselt välja töötatud merelainetes ja
magevees vastu pidama. „Puhkepoidel on
libisemiskindlad käepidemed, mis hõlbustavad suplejatel sellest kinni hoidmist ning
võimaldavad puhata,“ sõnas Kull.

Päästepoi on kasutatav nii olukordades, kus äkki tekib terviserike,
kui ka suurte lainete, tuule või tormi
puhul, andes sellega päästjatele väärtuslikku aega kannatanuni jõudmiseks. „Kindlasti ei ole tegemist mänguasjaga ning eesmärgiks ei tohiks
võtta poini ja tagasi ujumist. Poi on
elupäästja, mis saab abiks olla vaid
siis, kui see on korrektselt paigaldatud ja rikkumata,“ selgitas ennetusbüroo juhataja.
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MINA JA MAA JA ILM

Saku keskkonnanädal 2021
23.–29. augustil
23.08

24.08

25.08

26.08

27.08

28.08

29.08

9.00–11.00

Loodushommik Taimed/linnud/loomad

17.00–19.00

Vestlusring

Taastuvenergeetika Saku vallas

19.30–21.00

Loodusfilm

„Maa: üks imeline päev“

9.00–11.00

Loodushommik Taimed/linnud/loomad

11.00–14.00

Õppereis

15.00–18.00

Infopäev

19.30–21.00

Loodusfilm

9.00–11.00

Loodushommik Taimed/linnud/loomad

12.00–15.00

Õppereis

Jäätmekäitlejad (vastavalt võimalustele). Ragn-Sellsi sorteerimiskeskus

18.00–19.00

Loodusõhtu

Aleksei Turovski

19.30–21.00

Loodusfilm

„Tuulte tahutud maa“

9.00–11.00

Loodushommik Taimed/linnud/loomad

11.00–14.00

Õppereis

Jäätmekäitlejad (vastavalt võimalustele). Ragn-Sellsi sorteerimiskeskus

17.00–19.00

Vestlusring

Roheline vald

19.30–21.00

Loodusfilm

„Pruunkarude maa”

9.00–11.00

Loodushommik Loodusfotograaf Remo Savisaar

17.00–19.00

Vestlusring

Virgestusalad Saku vallas

19.30–21.00

Loodusfilm

„Ühe järve lugu”

10.00–16.00

Kirbukas

„Sinu vana on minu uus”

15.00–18.00

Infopäev

Jäätmete liigiti kogumine ja jäätmetekke vähendamine. Ragn-Sells AS

18.30–20.00

Loodusfilm

„Moest väljas”

10.00–16.00

Heakorratalgud

18.30–20.00

Loodusfilm

Jäätmekäitlejad (vastavalt võimalustele). Ragn-Sellsi sorteerimiskeskus
Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda?
(Esakoda MTÜ)

„Tere tulemast Soodomasse“

„Salapärane saar Aldabra”

Üritused on tasuta, registreerumine algab 16. augustil. Info Saku valla veebilehel www.sakuvald.ee ja
Facebookis. Kava võib muutuda.
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Kõrget lendu, head koolilõpetajad!
Põhikool
 Kajamaa Kool

Pildil vasakult Daniela Drobõševski,
Kermo Küppar, Kristo Halling,
Laura-Helena Laos, Peeter Sepp,
Rando Vender.  Foto: Hasso Hirvesoo



Kurtna Kool
Vasakult õpetaja Merle Kants, MariLiis Nöps, Marilis Ülevain, Karit
Randma, Mariliis Ruut, Katariina
Kalju, Anni Fingling, Richard Karel
Kristal, Merilin Läheb, Oskar Kalju,
Petra Laur, Markus Vihermäe,
Rainer Nurmeleht, Kadri Rätsep,
Siim Seiton, Paula Liisa Alasepp,
Iason Katt, Laura Liisa Tintse,
Raiko Veersalu.  Foto: Anna Lutter
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Saku Gümnaasiumi 9.a
1. reas vasakult Arabel Riigor,
Kirke Metsvahi, Isabel Kärner,
Carmen Tiffany Tuisk, Merily
Savi, Maarja Jensen, Mariel
Maiste, Silva Tupits, Pärli
Koptelkov, klassijuhataja Kadri
Koppel; 2. reas Raimond
Remmel, Remy Pajo, Martin
Villem Vühner, Feliks Laugen,
Anna Kukemelk, Kadi Kõpper,
Lotta Siim, Astrid Bogdanov,
Roland Sildvee; 3. reas Gerd
Lauri Eerme, Jaan Hendrik
Kaskla, Kenneth Laas, Rikard
Morten Maksing, Erik-Steven
Viiksalu, Mauri Vigolainen,
Silver Uudam, Toomas Ulmas.

Saku Gümnaasiumi 9.b
1. reas vasakult Kertu Krajev,
Miia-Triin Binsol, Karolin Nurme,
Sandra Soar, Maarja Grettel Kuusk,
Virginia Badjonkina,
Kätri Jaaguman, Lisette Nõulik,
Reelika Vender, Mia Ronja Mišin;
2. reas Ralf Laanemäe, Tomi
Neemelo, Markos Vilu, Jan Nurme,
Sten-Marten Kaselaan, Sandra Paas;
Jael-Karmel Pedak;
3. reas Rene Tomberg, Roland
Piperal, Henri Koppas, Sebastian
Vackermann, klassijuhataja Sandra
Mägi, Hendri Krestinov.
Saku Gümnaasiumi 9.c
1. reas vasakult Elisabeth Hinno,
Avelin Sarapuu, Lisandra Sokk,
Angela Raidmets, Marin Raba,
Laura Halliko, Miia Polding,
Carol Piik, klassijuhataja Rimma
Narkeliunaite; 2. reas Nele Janette
Rantala, Liisel Langeberg, Sandra
Tarlap, Eliise Gertrud Põlluvee,
Rebecca Mossin, Kärt-Johanna
Maitus, Laura Lehtmaa, õpetaja Eva
Ool; 3. reas Joosep Peterson, Joonas
Tohert, Ott Karl Kopel, Kaspar
Kadak, Uku Martin Arpo, Jan Harri
Rehemaa, Kenther Päll, Daniel
Puusalu, Märten Robert Untera,
õpetaja Kadri Nõlvak.
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Saku Gümnaasiumi 9.d | 1. reas vasakult Anett Sisas, Ingela Riine Lehtla, Saskia Samberg, Andra Aileen Voogla-Lemps,
Rebeka Kand, Marleen Liivik, Eliise Teras, Karmen Kent, Amanda Ruusmäe, endine klassijuhataja Anneli Pihl;
2. reas Kevin Polakes, Rinaldo Jeferjev, Andre Jaanimets, endine klassijuhataja Mare Maalma, Stenver Pauk;
3. reas Herman Hendrik Jõgeva, Paul Kang, Oliver Limberg, Ranno Kannel, klassijuhataja Eda Piisang, Oliver Vilba,
Kervin Kõva, Toomas Sepp. Pildilt puudub Matthias Saar.

Gümnaasium

Saku Gümnaasiumi 12. klass, humanitaarsuund
1. reas vasakult Gertu-Liis Valgma, Rika Simone Kostla, Gertrud Roos, Mari-Liis Prunt, klassijuhataja Piret Kaare,
Helen Tarlap, Sara Lotta Muzakko, Getriin Riimand, Marit Nigul; 2. reas Edvin Kabanen, Maria Hindreko,
Henriette Mahon, Lisanna Veertee, Grethe-Ly Ärsis, Deelia Kurg, Karmen Pihlak, Hanna-Maria Hoffren-Aarma,
Uku Kaarel Mõtte, Egert Pruul; 3. reas Johann Adamberg, Chris Andreas Loog, Kristofer Robin Aasna, Ingeborg Peterson,
Brigite Kruusel, Volli Soasepp, Karl Joosep Kaare, Oliver Toom.

juuli 2021

SAKU SÕNUMID

13

Saku Gümnaasiumi 12. klass, majandussuund
1. reas vasakult Karina Avakimyan, Laureen Kadakas, Kristina Avakimyan, Johanna Joosing, klassijuhataja Tatjana Luich,
Ida Emilia Saluste, Nelemariin Villand, Anna-Liisa Murre; 2. reas Karmen-Margarita Saadi, Kent Ruht, Kristjan Prikk,
Marc-Kaspar Parts, Oskar Older, Henrik Kangur, Sander Riigor, Adrian Käsper, Marko Laas; 3. reas Henriko Rättel,
Delin Sassi, Kaspar Kallas , Hugo Pruul, Erki Haponen, Kristjan Sarv, Jens Eric Möllits, Kert Kõpper.

Saku Gümnaasiumi 12. klass, reaalsuund
1. reas vasakult Marleen Reinart, Liis Rehemaa, Laura Veinberg, Eleanora Sokk, Kristiina Verte, klassijuhataja Merli Paasik,
Merilin Peetson, Eva-Liisa Tiru, Triinu Tõnstrem; 2. reas Danyil Kurbatov, Tarvo Heintalu, Sander Sims, Lars Leppik,
Elisabeth Saar, Elisabet Raig, Anete Järvelaid, Robin Piir, Nikolai Ovtšinnikov, Patrick Olaf Kalda;
3. reas Ralf-Sander Suvinõmm, Ian Tänavsuu, Silver Ingver, Klen Kert Korjus.

Saku Gümnaasiumi fotod: Kristi Tohver
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Sakust ja medaliga
INNA MIKLI

S

aku valla abiturientidel oli väga
edukas aasta – medaliga lõpetas gümnaasiumi 24 noort, kuld
medali pälvis neist 14. Uurisin mõnelt
värskelt Saku Gümnaasiumi vilistlaselt,
kuidas see õnnestus ja mis nüüd edasi
saab.
1. Kuidas Sul õnnestus gümnaasium
medaliga lõpetada? Mida Sa selleks
tegid?
2. Milline õppeaine oli Sinu jaoks kõige
raskem, milline kõige kergem? Miks?
3. Mida loed oma suurimaks saavutuseks?
4. Kas midagi jäi tegemata ka?
5. Kuidas riigieksamid õnnestusid?
6. Mida nüüd edasi teed?

Elisabeth Saar

1. Ma arvan, et medaliga lõpetamise
kõige olulisemaks eelduseks on, et sul
oleks kindel eesmärk. Mina ja mu parim
sõbranna Elisabet Raig, kes sai samuti
kuldmedali, leppisime pärast 9. klassi
kokku, et lõpetame koos gümnaasiumi
kuldmedaliga. Tänu eesmärgile ja üksteise aitamisele osutus see lihtsaks. Tuli
vaid hinnetel silma peal hoida ning alati
endast parim anda.
2. Kõige raskem õppeaine oli minu
jaoks keemia. Ei oska otseselt põhjust välja tuua, lihtsalt ei sobinud selline õppeviis, nagu selles tunnis pakutud. Kõige kergem oli aga kindlasti

Elisabeth Saar

Robin Piir

matemaatika: mulle on terve kooliaja
matemaatika meeldinud, olen ka olümpiaadidel päris häid tulemusi saavutanud. Olen väga tänulik meie matemaatikaõpetajale Maret Rinnele, kes
on suurepärane ja teeb alati oma tööd
hingega.
3. Kooliteel on olnud mitmeid saavutusi, mille üle olen väga uhke olnud,
kuid siiamaani on suurimaks saavutuseks ilmselt ikkagi kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetamine, eriti just sellepärast, et ületasin selleni jõudmisel
mitmeid raskuseid.
4. Koolilõpureis välismaale, mis
varasemalt alati lõpuklassidel oli, jäi
kahjuks ära. Sellest on mul kindlasti
kahju. Usun, et midagi muud ei jäänud
tegemata, pigem sai liiga palju tehtud.
5. Riigieksamid õnnestusid endalegi
üllatuseks väga hästi. Sain matemaatikas 96 ja eesti keeles 95 punkti. Sellega
vist sain ametlikult Saku Gümnaasiumi
suurima nohiku tiitli! Inglise keele
riigieksami asemel tegin hoopis rahvusvahelise Cambridge Advanced
eksami ja sain C1 ehk advanced
taseme.
6. Kuni lõpetamiseni olin kindel,
et lähen õppima majandust või psühholoogiat. Viimasel hetkel otsustasin,
et astun mugavustsoonist välja ning
hüppan pea eest tundmatusse. Ehk
siis otsustasin minna Tartu Ülikooli

Nikolai Ovtšinnikov

arsti- või hambaarstiteadust õppima.
Nende kahe vahel ei ole ma veel otsust
langetanud, aga üks on kindel – arst
minust saab!

Robin Piir

1. Olen kooliaastate jooksul leidnud
endale kõige paremini sobiva õpistiili
ning õppimine on minu jaoks võrdlemisi
lihtne. Teadsin algusest peale, et suudan
kuldmedaliga lõpetada. Loomulikult oli
raskemaid perioode, kui tuli teha suuremaid pingutusi, kuid ei saa öelda, et ma
eriti palju tuupinud oleks.
2. Kõige lihtsam oli matemaatika,
sest see meeldib mulle kõige rohkem
ning mu aju suudab suurepäraselt seoseid luua. Kõige raskemaks kujunes
keemia, sest õpetaja ootused õpilaste
taseme osas olid väga kõrged.
3. Suurimad saavutused olid kindlasti riigieksamite tulemused, sest tänu
nendele saan minna edasi õppima täpselt seda, mis oli plaanis.
4. Füüsikaolümpiaadidel jäi kahjuks
käimata, sest ei tundnud ennast piisavalt enesekindlalt. Lisaks ei saanud
nii 10. kui 11. klassis käia matemaatikaolümpiaadil, sest haigestusin täpselt
koolivooru päeval.
5. Inglise keele eksam sai juba talvel
C2 taseme peale tehtud. Matemaatikas
sain 95 punkti ning eesti keeles 92 –
võin vägagi rahul olla.

Elisabet Raig
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6. Lähen Tartu Ülikooli matemaatilist statistikat õppima.

Nikolai Ovtšinnikov

1. Üldiselt tuli mul kõik suhteliselt
kergelt, kuid ometi olin veel 12. klassi
alguses kindel, et medaliga ma ei lõpeta
– arvasin, et eesti keeles, mis pole minu
emakeel, mul nii head tulemust saavutada ei õnnestu. Aga ma pingutasin ja
saingi medali.
2. Kõige raskem õppeaine oligi
minu jaoks eesti keel. Kõige lihtsam oli
matemaatika – see aine lihtsalt meeldis
mulle nii väga, ma tahtsin seda õppida.
3. Usun, et paremad tulemused
on olümpiaadidega seotud – sain
Harjumaa füüsikaolümpiaadil 2. ja
matemaatikaolümpiaadil 1. koha.
4. Gümnaasiumi viimases klassis
pidime tegema praktilise töö, mina
tegin põhikooli tutvustava arvutimängu. Paraku jäi aega väheks. Sain
küll mängu valmis, kuid ma ei jõudnud

seda teha nii, nagu oleksin tahtnud –
idee oli palju suurem, kui see, mis välja
tuli.
5. Riigieksamite tulemustega jäin
rahule. Sain matemaatikas 94 ja eesti
keeles 76 punkti.
6. Tahan minna Tallinna Tehnika
ülikooli ja õppida informaatikat.

Elisabet Raig

1. Mulle meeldib õppida. Ma arvan,
et medal näitab õpilase pingutusi mingis kindlas koolis. Mina tegin kodused
tööd ära, nägin alati palju vaeva, olin
tunnis aktiivne, sain õpetajatega hästi
läbi. Nii see medal tuli.
2. Kõige raskem oli eesti keel, see
oli mul kogu aeg nelja ja viie vahel ning
seetõttu oleksin peaaegu hõbeda saanud. Minu klassijuhataja Merli Paasik
oli väga vastutulelik, aitas mind, nägime
koos eesti keelega ekstra vaeva. Kõige
kergemad õppeained olid matemaatika
ja bioloogia. Neis ainetes olid väga head
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õpetajad, kes tegid asjad hästi selgeks.
Ja mulle väga meeldis matemaatikat ja
bioloogiat õppida.
3. Põhikooli ajal sain aktiivsuse eest
Saku valla tänukirja, see oli väga tore.
Kuid veelgi suuremaks saavutuseks
pean siiski kuldmedalit – ma korraldasin kogu aeg koolis mingeid üritusi,
lisaks käisin tööl ja mul oli väljaspool
kooli mitmeid projekte käsil. Seetõttu
oli lõpetamine, eriti medaliga lõpetamine, päris tubli.
4. Midagi otseselt meelde ei tule, mis
tegemata oleks jäänud. Küllap sain siis
kõik tehtud.
5. Eksamid läksid hästi, paremini,
kui oodatagi oskasin.
6. Valikuid on väga palju. Olen aasta
aega mõelnud, mida edasi teha, ja ma
pole ikka veel otsustanud. Minu jaoks
on liiga palju huvitavaid erialasid, just
Tartu Ülikoolis. Momendil on esimene
valik sotsioloogia. Aga paar päeva on
veel aega otsustada.

Paremad lõpetajad
S A K U M U U S I K A KO O L I
LÕ P E TA S I D K I I T U S E G A

Anett Sisas
Mirell Lohk
Saara Lotta Krusell
Kertu Koptelko

P Õ H I KO O L I LÕ P E TA S I D
KIITUSEGA
Kurtna Kool
Paula Liisa Alasepp
Petra Laur
Richard Karel Kristal
Kajamaa Kool
Daniela Drobõševski
Saku Gümnaasium
Miia Triin Binsol
Laura Halliko
Elisabeth Hinno
Paul Kang
Karmen Kent
Isabel Kärner
Kadi Kõpper
Liisel Langeberg
Marleen Liivik
Elis Meeksa

Rebecca Mossin
Sandra Paas
Miia Polding
Eliise Gertrud Põlluvee
Marin Raba
Angela Raidmets
Saskia Samberg
Avelin Sarapuu
Merily Savi
Lotta Siim
Sandra Tarlap
Joonas Tohert
Carmen Tiffany Tuisk
Silva Tupits
Markos Vilu

G Ü M N A A S I U M I LÕ P E TA S I D
KULDMEDALIGA
Saku Gümnaasium
Karmen Pihlak
Mari-Liis Prunt
Robin Piir
Elisabet Raig
Elisabeth Saar
Eva-Liisa Tiru
Kristiina Verte
Nikolai Ovtšinnikov
Gustav Adolfi Gümnaasium

Marianne Allas
Hanna-Maarja Selde
Tallinna 32. Keskkool
Anette Kuldvee
Tallinna Humanitaargümnaasium
Amalia Udre

GÜMNAASIUMI LÕPETASID
HÕBEMEDALIGA
Saku Gümnaasium
Marit Nigul
Getriin Riimand
Anna-Liisa Murre
Silver Ingver
Danyil Kurbatov
Merilin Peetson
Liis Rehemaa
Laura Veinberg
Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Kaur Allan Lips
Tallinna Reaalkool
Lee Ann Madissoon
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Priitahtlike pritsimeestega valves ja õppustel
INNA MIKLI

R

eede õhtu. Kell on 18.40, kui Saku
priitahtlike komandosse jõuan.
Sooja on umbes 25 kraadi. Maidu
Pae, Johannes Paldrok, Veiko Aunapuu
ja Jaanus Käsi on juba kohal. Mehed
sätivad oma saapad ja riided auto juurde
paika, et väljakutse korral saaks kohe
sisse hüpata. Lauri Matzen, kes eelmisel
päeval valvas, on ka kohal. Temagi sätib
oma varustust. Priitahtlikud pritsi
mehed vaatavad masina üle. Maidu
räägib, et nende tuletõrjeautos on 172
eri liiki vajalikku eset, mõnda mitu – on
näiteks voolikud ja sõrgkang ja isegi
lehepuhur. Veiko kontrollib, kas kõik
on ikka olemas ja oma kohal. Olen
koos temaga, vaatan. Masinal on seitse
kappi, lisaks on asju katusel ja kabiinis.
Iga priitahtlik teab täpselt, mis kusagil
olema peab.
19.30 Marko Matsalu, ka priitahtlik,
astub läbi. Tema sel õhtul valves ei ole,
kuid ajab veidi päästejuttu.
20.00 Mehed räägivad, et on väga
kuiv, et põlenguoht on suur. Nad on
välja
kutseks valmis. Päästeraadio töötab. Kusagil põleb maja, kuid Saku
mehi ei kutsuta, sest tulekahju on liiga
kaugel.
20.30 aetakse tuletõrjeauto välja
ning Veiko ja Jaanus proovivad põhiliini heita ehk nad ühendavad masina
külge ühe jämeda veevooliku ja selle
külge omakorda kaks väiksemat, veavad
need laiali. Seda peab tegema minutiga.
Veiko ja Jaanus saavad 45 sekundiga
hakkama. Johannes selgitab, et selliseid
asju peab pidevalt harjutama – et liigutused oleksid käe sees, et õnnetuse korral kõik kiiresti ja tõrgeteta sujuks.
20.10 Mehed sõidavad Männiku
karjääride juurde. Kontrollivad ega vee
ääres aega veetvad inimesed lõkkeid tee,
vaatavad üle hüdrandi ning Valdeku
järve ja Männiku järvistu ääres olevad
päästerõngad.
21.50 on mehed taas komandoruumides.
20.35 Päästeraadio töötab. Mõlemad
Nõmme komandod kutsutakse hätta
jäänud luike aitama.
22.17 tuleb väljakutse – Nõmmel on
kass puu otsas, ripub kaelarihma küljes.

on oksa taga kinni, aga päästja saab ta
ikkagi kätte, võtab kaenlasse ja toob alla.
22.36 algab tagasisõit. Kui mehed
komandosse jõuavad, proovin kaitse
kostüümi, sukka ja kiivrit. Kuuma
ilmaga on paks varustus ebamugav, aga
päästjad peavad niisuguses riietuses
leeke kustutama!
23.00 Mehed on valvel. Räägivad, et
väljakutseid on igasuguseid: päästetakse
hätta sattunud loomi, sõidetakse tulekahjusid ja suureks paisunud lõkkeid kustutama, abistatakse liiklusõnnetustesse sattunuid… Rasked avariid juhtuvad sageli
just reede ja laupäeva vahelisel ööl. Hiljuti
oli omapärane väljakutse – vares oli elumaja korstnasse kukkunud. Mehed tegid
peldi lahti ning said kriiskava ja rabeleva
linnu kätte. Kõike juhtub.
Veiko tõi kassi puu otsast alla.
Päästjad jutustavad, mida ja kuidas
nad teevad. Ning kust vahendeid saaMehed hüppavad pükstesse-saabastesse vad. Üllatusega kuulen, et priitahtlikud
ja kiiresti autosse, aega ei lähe minutitki. kirjutavad projekte ja panustavad ka ise
Autos pannakse joped selga ning sukad varustusse – näiteks uue kiivri on palja kiivrid pähe. Nii on ette nähtud, mis jud ise ostnud. Aga moodne ja turvaline
sellest, et väljas on kuum. Õnnetuskohta peakate on kallis.
jõutakse 22.27. Kiisu on kõrge viba00.30 Aeg puhkama minna. Mehed
liku kuuse otsas. Õnneks on ta kindla jätavad ühe toa mulle, ise on mitmekesi
pinna jalge alla saanud ning rihm ei poo. ruumis. Päästeraadio töötab ka öösel
Mehed panevad puu najale redeli. Jaanus ning pritsimehed on valmis kohe välja
hoiab seda kinni, Veiko ronib üles. Kass sõitma.

Saku priitahtlikud – vasakult Johannes, Endo, Karl, Mihkel ja Maidu harjutavad.

Fotod: Inna Mikli

juuli 2021

7.32 Hommik. Vaikne hommik. Ei
mingeid väljakutseid.
8.30 Ootame.
9.30 Uus vahetus, Endo Kask ja Karl
Küttim, jõuab kohale, Alo Pähn on juba
garaažis. Veiko lõpetab, Johannes käib
korra kodus ja tuleb tagasi. Maidu ja
Jaanus valvavad edasi...
12.00 tulevad Neeme Nikker ja
Mihkel Henno, hakkavad teise tule
tõrjeauto juures toimetama.
12.30 Mehed on valmis ja sõidavad
välja – kohe algab Männiku karjääri
ääres õppus.
12.45 Saku priitahtlikud on kahe
autoga harjutuspaigas kohal – esimestena. 12.51 tulevad Kohila kutselised
päästjad, 12.53 Nõmme kutselised.
Varustus seatakse valmis.
13.25 Nõmme rühmapealik Jan
Trakmann õpetab, kuidas veeõnnetuse puhul aidata. Kõigepealt viskavad
mehed abivajajale päästerõnga ja seejärel tõmbavad kannatanu veest välja.
Harjutavad kordamööda, igaüks heidab
päris mitu korda. Iga viskega lendab rõngas aina kaugemale. Jan kommenteerib,
jagab näpunäiteid, räägib, kust ja kuidas uppuja rõnga kõige paremini kätte
saab.
14.10 Ka nn viskeliin on uppuja
päästmiseks – sellega saab inimese kaldale tõmmata. Viskeliin lendab rõngast
kaugemale. On kerge, kuid seda saab
veega täita ja raskemaks, endale sobivaks
muuta.
14.40 päästeritv tuuakse samuti välja.
Nii palju abivahendeid! Saku ja Kohila
mehed harjutavad ja proovivad. Nõmme
mehed lähevad paadi ja veelauaga päästmist harjutama, üks nende kaaslane lennutab päästedrooni, mil ka soojuskaamera peal – et hädas olija kiiresti üles
leida.
15.00 Väljas on kusagil 27–28 kraadi
kuuma, päike kõrvetab. Aga päästjad
harjutavad entusiastlikult, keegi ei virise
ega viili.
15.10 Endo õpetab mulle, kuidas
päästerõngast visata – rõngad on veekogu ääres just selleks, et ka tavainimesed saaksid neid hätta sattunutele heita.
Proovin ja selgub, et see on tegelikult
väga keeruline – ikka kipub rõngas
vale kohta lendama… Harjutan. Endo
jagab näpunäiteid. Proovin viskeliini ka.
Sellega läheb paremini.
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Nii see Nõmme tuletõrjeautoga vee võtmine käib.
15.35 Nõmme mehed näitavad oma
masinat ja seadmeid, räägivad, kuidas
nende autosse karjäärist vett tõmmata ja
siis edasi suunata. Neil on hea tehnika.
15.55 Kõik päästjad – mehed ja üks
Nõmme naine – tunduvad rõõmsameelsetena. Kuigi usun, et tegelikult on nad
kuuma käes rahmeldamisest üsna kurnatud. Teen õppustel osalejatest grupifoto. Ja ongi kõik.

16.12 Saku päästjad on komandos
tagasi. Seavad masinad paika. Ja jäävad
väljakutset ootama.
16.40 Olen 22 tundi päästjate tegemisi jälginud ja üsna väsinud. Jätan
meestega hüvasti. Oli hea aeg – hea,
sest raskeid õnnetusi ei juhtunud. Oli
huvitav – sain teada, kuidas priitahtlikel
asjad tegelikult käivad, kuivõrd keeruline ja kurnav nende töö päriselt on.

Jaanus ja Veiko heidavad põhiliini, aega
ei lähe minutitki.

Endo viskab hädasolijale päästerõnga.
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Dancelandi 15 edukat aastat
KRISTINA TARMET

Ü

le 15 aasta Sakus tegutsenud
võistlustantsuklubi Danceland
tähistas hiljuti oma sünnipäeva. 2005. aastal tegevust alustanud
tantsukool oleks pidanud oma juubelit
pidama juba 2020. aasta detsembris,
kuid pandeemia tõttu tuli pidustused
edasi lükata. Sellegipoolest sai sünnipäev vääriliselt ja meeleolukalt peetud –
sedapuhku koos tantsukooli iga-aastase
kevadpeoga. Kuna koroona tõttu jäi
eelmise aasta kevadpidu pidamata, siis
seda oodatum sellekevadine sündmus
Dancelandi rahva jaoks oli.
Dancelandi tantsukoolis on aja jooksul käinud kokku üle tuhande tantsija,
nende hulgas ka täiskasvanud seltskonnatantsijad, kelle osakaal pole sugugi
väike. Tantsukoolist on välja kasvanud
kaks S klassi paari: Kairo Kõrgend – Liis
Rehemaa ja Rando Kuriks – Anastasija
Bezuglaja. S on kõrgeim stardiklass,
kuhu tantsusportlastel Eestis on võimalik jõuda. Mõlemad paarid on
olnud Eesti meistrivõistluste finalistid ning edukad ka rahvusvahelistel
võistlustel.

Tantsuklasside järjestus taseme
järgi on E, D, C, B, A ja S, seega võib
öelda, et ka hetkel treenib Dancelandis
mitu tipptasemel tantsijat. Nimelt
on A klassi punktid täis lausa kolmel
paaril, need on Matthias Saar – Kertu
Kuklase, Karl Kristjan Lillepea –
Kätliin Kask ja Dominic Kõva – Anni
Leen Järvik. Lisaks treenib klubis hulgaliselt teistesse klassidesse kuuluvaid
tantsupaare.
Eesti Tantsuspordi Liit autasustab
karikaetappide tulemuste põhjal igal
aastal paremaid tantsijaid. 2020. aastal
lükkus tantsusportlaste autasustamine
pandeemia tõttu edasi, välja teenitud
karikad anti tantsijatele üle alles käesoleva aasta juunikuus toimunud 2021.
aasta esimesel karikaetapil. Dancelandi
tantsulastele jagus auhindu ohtralt:
• Lapsed E klass: Oskar Enno
Kabel – Freia Lily Sarna – 2. koht
standardtantsudes ja 3. koht LadinaAmeerika tantsudes;
• Lapsed D klass: Jan Tambet Janter –
Merit-Marie Metsaviir – 1. koht
standardtantsudes;

Juubelipidu peeti juuni alguses Metsanurmes.

• Lapsed C klass: Jan Tambet Janter –
Merit-Marie Metsaviir – 2 koht
standardtantsudes ja 2. koht LadinaAmeerika tantsudes;
• Juunior 1 vaba klass: Dominic
Kõva – Anni Leen Järvik – 1. koht
standardtantsudes ja 3. koht LadinaAmeerika tantsudes;
• Juunior 2 B klass: Karl Kristjan
Lillepea – Kätliin Kask – 1. koht
standardtantsudes ja 1. koht LadinaAmeerika tantsudes;
• Juunior 2 B klass: Dominic Kõva –
Anni Leen Järvik – 3. koht standardtantsudes;
• Juunior 2 vaba klass: Matthias
Saar – Kertu Kuklase – 1. koht
standardtantsudes ja 1. koht LadinaAmeerika tantsudes.
Häid tulemusi on tantsuklubi Danceland
lapsed saavutanud tänu oma töökusele
ja võimekatele treeneritele. Nüüd juba
kaheksa aastat on tantsukoolis standard
tantsude treenerina töötanud Baile Paris,
mitmekordne Eesti meister standardtantsudes. Klubi on väga õnnelik, et nii

Fotod: erakogu

juuli 2021

SAKU SÕNUMID

19

Kätliin Kask, Karl Kristjan Lillepea, treener Kristina Tarmet, Anni Leen Järvik ja
Dominic Kõva.

Treenerid Baile Paris ja Kristina Tarmet

fantastiline treener meeskonda kuulub. Ladina-Ameerika tantsude trenne
annab klubi peatreener, mitmekordne
Eesti meister Kristina Tarmet.
Koroonakriisi ajal viisid treenerid
olude sunnil tantsutunnid suures osas
üle Zoomi keskkonda, kuid päris saali
trenne need kahtlemata ei asendanud
ning paljude laste jaoks selline lahendus

leiavad tee Dancelandi. Tants on suurepärane spordiala, mis lisaks füüsilisele
koormusele, mis on võrreldav kestvusalade, näiteks kergejõustiku omaga,
annab ka ilusa rühi, distsipliini ning
vajalikud tantsuoskused terveks eluks.
Danceland tänab Saku valda klubi
ja võistlustantsu kui spordiala toetamise
eest!

kõige meelepärasem ei olnud. Õnneks
said seitse paari suurema osa ajast sise
treeninguid siiski jätkata, kuna kvalifitseerusid Eesti koondise või koondise
kandidaadi staatuses sportlasteks, kellel
oli lubatud siseruumides harjutada.
Loodame väga, et sügis tuleb tantsu
sportlastele taas tegus ja et ka uued
tantsuhuvilised lapsed ja täiskasvanud

Erinevatest tantsustiilidest meelelahutuskavas lõi kaasa palju lapsi.
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Saku Korvpalliklubi lõppenud hooajast
ja edasistest plaanidest
TAAVI VILBA | Treener

L

õppenud hooaeg oli igale spordiklubile, ka Saku Korvpalliklubile,
väga keeruline.
Sügisel algas kõik meie jaoks positiivselt, sest sisetreeningud olid lubatud
ning hooajaeelne ettevalmistus möödus
väga hästi. Kuna eelmise aasta märtsikuust polnud võistlusi toimunud, olid
poisid täis indu uuesti pallipatsil vastastega mõõtu võtta. Meie klubi noormehed olid esindatud iga vanuseklassi
Eesti meistrivõistlustel. Lisaks sellele avasime sügisel uued rühmad nii
1. klassi kui ka 2.-3. klassi poistele.
Süsteemset tööd saime teha tegelikult lühikest aega – kuni novembrikuu
lõpuni, sest koroonaviiruse pärast kehtestatud piirangute tõttu alates detsembrist kuni maikuuni saali
treenin
guid läbi viia ei tohtinud. Samuti

jäid pooleli Eesti meistrivõistlused.
Olenevalt piirangutest toimusid treeningud veebis, iseseisvalt või rühmadena õues. Klubi ja treenerite eesmärk
oli distantsõppe ajal laste liikumis
harjumusi hoida. Keeruliseks muutis
selle ja korvpalli õpetamise asjaolu, et
Sakus puudub välikorvpalliväljak. Meil
olid üldkehalise treeningud, mis toimusid valdavalt terviseradadel. Kõige suurem väljakutse oli just kõige pisemate,
1.-3. klassi poiste spordi juures hoidmine, sest nemad olid alles sügisel alustanud ja polnud õiget rutiini veel kätte
saanud.
Mida toob suvi ja uus hooaeg
Kohe pärast hooaja lõpetamist,
juuni
kuu keskel, läksid 2009.–2013.
aastal sündinud poisid viieks päevaks

Kuremaale laagrisse. Suuremate poiste
nädalane laager toimub juulikuu lõpus
samuti Kuremaal. Olenevalt rühmadest
algab treeningtöö kas juuli või augusti
alguses. 9.–13. augustil korraldame
poistele Sakus linnalaagri.
Sügisel on treeningutele oodatud
tulevased 1. klassi poisid, kuid ruumi
on ka teistes rühmades. Kuna vanemad poisid on jõudnud juba sellesse
ikka, et nad peaksid hakkama meestega
mängima, paneme aluse meeste võistkonnale – et poistel oleks siht, kuhu
pürgida. Töö käib selles suunas, et ka
tüdrukutele korvpalli mängimise võimalust pakkuda.
Saku Korvpalliklubi soovib tänada
kõiki toetajaid, Saku Valla Spordikeskust
ja lapsevanemaid, kes meie tegemistele
on õla alla pannud.

2009.–2013. aastal sündinud korvpalliklubi poisid olid 17.–22. juunil Kuremaal laagris. 

Foto: Märt Raam.
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Petukõnede eest kaitseb ainult ettevaatlikkus
RAIMO KALJU | Politseileitnant

Alates eelmise aasta suvest on Eesti
elanikke üha sagedamini kimbutanud
petukõned venekeelsetelt helistajatelt, kes esitlevad end mõne Eestis
tegutseva panga töötajana.
Tavapärase skeemi kohaselt teavitab helistaja inimest tema pangakontol
toimuvast kahtlasest tehingust, mis on vaja kiiresti peatada. Kelmide jutt on reeglina
ladus ja professionaalne ning
ei jäta esialgu kahtlustki, et
tegemist on ehtsa pangatöötajaga. Segadusse aetud inimesele saadetakse SMS-i teel
Smart-ID link, mille kaudu
PIN-1 ja PIN-2 koodide
sisestamine annab kurjategijatele ligipääsu tema pangakontole.
Kelmid suudavad selliselt
eksitatud inimese erinevatelt
kontodelt vaid sekunditega
raha kokku koguda ning tema
nimel isegi väikelaenu võtta. Varastatud
raha rändab seejärel keerukate skeemide
kaudu erinevatesse, üldjuhul kaugetesse
välisriikidesse anonüümsetesse krüptorahakottidesse. Kaasaegsete kiirete makseteenuste puhul on juba tehtud ülekannete peatamine äärmiselt keeruline, tihti
isegi võimatu.
Kuritegevus liigub digimaailma
Aina enam teenuseid on kolinud
elektroonsetesse kanalitesse, silmast
silma suhtlemist on jäänud vähemaks.
Oleme harjunud, et saame teha kõik
asjatoimetused kiirelt ja mugavalt läbi
interneti ning telefoni teel. See pole aga
jäänud märkamata kurjategijatele, kes
samuti ajaga kaasas käivad ning pimedate nurgataguste asemel oma tegusid
mugavalt koduse arvuti kaudu toime
panevad.
Helistamiskelmuste puhul tuleb
meeles pidada, et sageli asub see kodu
väljaspool Eestit. Helistamiseks ei
kasutata tavalist lauatelefoni ning varastatud raha ei kanna kelm otse isiklikule
arveldusarvele. Kaasaegse tehnoloogia
ning internetist vabalt kättesaadavate
seaduslike anonüümsust pakkuvate

arvutiprogrammide abil on kurjategijatel võrdlemisi lihtne oma jälgi peites
tabamatuks jääda. Välisriikides asuvate
kurjategijatega võitlemisel sõltume aga
kohaliku politsei heast tahtest, koostöövalmidusest ning vastava riigi seadus
andlusest.

Politseilt abi otsimine tõusutrendis
Eesti politsei töötab igapäevaselt selle
nimel, et petised oma kätt meie inimeste
rahakotti ei sirutaks. Kahjuks peame
sageli tegelema ka selliste juhtumitega,
kus inimese pangakonto on seotud tema
vanemate ja lastega ning seeläbi jääb
petturite tõttu oma säästudest ilma vahel
isegi mitu põlvkonda korraga.
Vähimagi pettuselõksu langemise
kahtluse puhul tuleb sellest pangale
võimalikult kiiresti teada anda – mida
rohkem aega on makse tegemisest
möödunud, seda väiksem on tõenäosus
rahale jälile saada. Tänu tõhustatud turvameetmetele ning operatiivsele tegutsemisele on pangad ja politsei suutnud
mitmetel juhtudel pettuse toimepaneku
ära hoida. Koostöös pankade ja teiste
asutustega oleme sulgenud mitmeid
kanaleid, mida petised oma skeemides
kasutasid.
Eestit välismaailma eest täielikult
lukku keerata pole võimalik, seetõttu
peame oluliseks ka teavitust ja ohtude
eest hoiatamist. Seejuures on meil hea
meel, et paljud inimesed on julgenud
politseile petukõnedest ja neile tekitatud kahjust teada anda.

Mida tähele panna?
Päris pangatöötajad ei küsi mitte
kunagi kliendi PIN-koode, internetipanga kasutajatunnust, isikukoodi
ega pangakaardi detaile. Smart-ID-ga
tuvastamisel ütleb pangatöötaja alati
kliendi telefoni ilmuva turvakoodi.
Ohumärgiks on ka see, kui
PIN-koode palutakse sisestada korduvalt.
Petised helistavad tavaliselt välisriigi suunakoodiga
telefoninumbritelt või panga
infoliini meenutavalt numbrilt, mis näeb Eestis kasutusel
olevate telefoninumbritega
võrreldes ebaloomulik välja.
Tundmatu helistaja puhul
tasub kindlasti eelnevalt kaaluda kõnele vastamise vajalikkust ning suhtuda räägitavasse skeptiliselt.
Reeglina ei valda petised eesti keelt, päris pankade töötajad sellega kindlasti hätta ei
jää. Kahtluse korral tuleks helistajale
välja pakkuda suhtlemist eesti keeles.
Politseile on teada mitmeid juhtumeid,
kui petised sellisel puhul kõne kiiresti
lõpetavad. Samuti tasub tähele panna
helistaja kõnemaneeri: kelmide keelekasutus, väljendid ja isegi hääldus erinevad sellest, millega Eestis elavad vene
emakeelega inimesed harjunud on.
Koostöös loome turvalisust
Soovitame kõigil inimestel olla
tundmatutele telefoninumbritele vastamisel väga tähelepanelikud. Kahtluste
korral on mõistlik kõne katkestada ning
samale numbrile mitte tagasi helistada.
Enda pangakonto seisu kontrollimiseks
tuleks ise pangaga nende ametliku infotelefoni kaudu ühendust võtta.
Enamus kannatanutest on vanemaealised. Paneme kõigile südamele, et
nad oma eakaid pereliikmeid petiste
eest hoiataksid. Juhtumitest, kui on
helistanud end pangatöötajaks nimetav
isik, palume teada anda Häirekeskuse
lühinumbril 112. Ühiselt tegutsedes
suudame end petiste eest kaitsta ning
turvalisema elukeskkonna luua.
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Saku valla elanikeni jõuab aasta jooksul ülikiire internetiühendus
Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect
alustas Saku vallas valguskaablivõrgu ehitust, mis toob elanikeni tulevikukindla, operaatorist sõltumatu kiire internetiühenduse.
Käesoleva aasta lõpuks pakutakse liitumisvõimalust pea 1900-le Saku valla aadressile
nii Saku alevikus sees kui ka Metsanurmes,
Kasemetsas, Üksnurmes, Kiisal, Aespal ja
Roobukal.
Esmakordselt liigub Enefit Connect operaato
rist sõltumatu valguskaabli võrgu ehitusega
linnadesse ja alevikesse ning just Saku on ette
võtte jaoks esimene sellelaadne projekt. Seni
ehitati võrku riigi tellimusel vaid neil aladel,
kus andmeside taristut varem ei eksisteerinud.
Enefit Connecti taristu liitumiste üksuse
juhi Oliver Ruusi sõnul kasvatab ettevõte järjest
sidevõrgu ehitusmahtusid ning uute alade
valikul lähtutakse sellest, kus saab pakkuda
kiire internetivõrgu lahendust korraga võima
likult paljudele seda vajavatele aadressidele.
Sellest sai lähtutud ka Saku vallas. Esimesena
valmib kiire interneti taristu Eesti suurimas
alevikus, Saku alevikus 430 majapidamisele ja

projekteerimistööd on juba alanud, et liita veel
250 majapidamist, mis katab kokkuvõttes ena
miku Saku aleviku eramute piirkonna maja
pidamistest.
„Kiire valguskaablil jooksev internet on
meie tulevik, mille kättesaadavus peaks olema
laialdane. Selle olulisust on veelgi võimen
danud tervet maailma tabanud koroonakriis,
millest tingitult on kasvanud internetikasutuse
vajadus nii kodukontorites kui kaugõppel,“
sõnab ta ning lisab, et valguskaablil jooksev
internetiühendus on tänapäeval kõige kiirem
ja kindlaim viis internetivõrgus andmete edas
tamiseks.
Ruusi sõnul on Saku elanikul võimalik Eesti
Energia veebilehel (energia.ee/kiireinternet)
kontrollida, kas tema aadress kuulub Enefit
kiire andmesidevõrgu ehitusplaanidesse. „Kui
hetkel veel ei kuulu, saab sealsamas esitada
selleks sooviavalduse, mida julgustan kindlasti
tegema. Nii saab meie jaoks selgemaks, kus
huvi veel on ning saame sellega oma edasistes
arendusplaanides arvestada,” sõnab Ruus.
Liitumisvõimalusega aadresside kogu
kuluks liitumisel on valguskaabliühenduse

väljaehitamise ühekordne tasu 199-249 eurot.
Lisaks kuvatakse liitumislepingu sõlmimisel
Eesti Energia iseteeninduskeskkonnas eeldatav
tööde valmimise tähtaeg.
Võrguga liitunud kliendi jaoks on hilisem
operaatori valik vaba ehk teenusepakkujaks
saavad olla nii Telia, Tele2, Elisa või mõni teine
turuosaline, kes Saku vallas teenust pakub.
Kõik operaatorid on oodatud vallaelanikele
oma teenuseid pakkuma. Kiire internet jõuab
kliendini pärast operaatoriga lepingu sõlmi
mist ning vajalike tehniliste toimingute teos
tamist.
Oliver Ruusi sõnul ei mõelda operaatori
neutraalsusest tihti kui olulisest tegurist. Seda
see siiski aga on, sest selle asemel, et siduda
end ühe teenuspakkujaga, on kiire interneti
vabavõrgu puhul võimalik teenusosutaja ise
valida ning seda soovi korral alati ka vahetada.
„Läbi operaatorist sõltumatu vabavõrgu on
võimalik hoida sidekulud täpselt nii madalad,
kui turg hetkel lubab ning puudub pikaajaline
siduv leping vaid ühe teenuspakkujaga,“ tõs
tab Enefit Connecti esindaja esile olulist argu
menti.
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TÕSTESEADMETE RENT
SIINSAMAS - SAKUS
Üksnurme tee 8

+372 534 61 322

REDELID
TORNTELLINGUD
KÄÄRTÕSTUKID
KORVTÕSTUKID
JÄRELVEETAVAD TÕSTUKID
TELESKOOPLAADURID

SEADMED KÕRGUSTES TÖÖTAMISEKS

Müüa

lõhutud küttepuud
kohaletoomisega.
Lepp, sanglepp, kask,
metsakuiv okaspuu.
Hinnad soodsad.
Küsi hinda!
Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.
com, www.pakhalupuu.ee

Ehitusmehedharjumaal
teevad järgmisi töid:

katuste, aedade ja fassaadide
survepesu ja värvimine;
puukuuride, garaažide, aedade
ehitus;
katuste vahetus ja montaaž;
vundamendid ja puitkarkassist
majad – võtmed kätte.
Tel. 523 6803
ehitusmehedharjumaal@gmail.com
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ILUSALONG VM STUUDIO
otsib 26. augustil avatavasse
Veskimöldre Kodukeskusesse iluteenindajaid:
MANIKÜÜRIJAID JA PEDIKÜÜRIJAID
KOSMEETIKUID
JUUKSUREID
JUMESTAJAID
MASSÖÖRI
ADMINISTRAATORIT
Lisainfo: kristel@vmstuudio.ee või 5390 8693
www.vmstuudio.ee

HINNASULA

VEOAUTOD - SÕIDUAUTOD - PAKIAUTOD

Kuni 31.juuli 2021

Rõivad ja jalatsid kuni -50%
Palju soodsaid toidu- ja esmatarbekaupade pakkumisi
NÄDALALOOS! Kõik üle 20€ tehtud ostud osalevad
Rõõmu Kaubamaja kinkekaartide loosis.

9. - 11. juuli

päevitusriided, rannatarbed ja
päikesekaitsevahendid

-25%

OTSIME OMA KOLLEKTIIVI

AUTOREMONDILUKKSEPPA
Saada CV meilile info@autokeskus.ee
või helista 5344 5525

tel: 686 5258
mob: 501 2075
info@sakuautokeskus.ee
Üksnurme tee 8, 75501 Saku vald
www.keilaty.ee

Haapsalu mnt 57b, Keila

juuli 2021

Kuulutused
ʝ Kogenud puuhooldajad tee
vad ohtlike puude raiet, puude
hoolduslõikust ja hindavad
tervislikku seisukorda.
Hinnad soodsad.
522 0321, www.arbormen.ee.

ʝ Saue Loomakliinik. Avatud E–R
kell 15–19. 600 3382, info@saue
kliinik.ee. Vältimaks ootamist,
palume aeg ette registreerida!
Koduvisiidid!
ʝ Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com.
ʝ Kivikorstnate ehitamine.
Info tel 518 8889.

SAKU SÕNUMID

ʝ Korstnapühkimine. Tel 5333 0556,
korstnahooldus.ee.
ʝ Korstnapühkija ja pottsepa
litsentsiga teenused.
Puhastame, remondime
ja ehitame küttekoldeid ja
ventsüsteeme. Korstnapühkimise
akt Päästeametile ja
kindlustusseltsidele. 5690 0686,
korsten.korda@gmail.com.
ʝ Muld, multš, turbamuld, liiv, kild,
freesasfalt jne. 1–20 tonni,
info@kallur.ee, tel 501 2123.
ʝ OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.

25

ʝ Ostan kasutuseta jäänud seisva
ʝ Pere soovib osta krunti Saku
sõiduauto, kaubiku või maasturi.
vallas. Suurus minimaalselt 2 ha
Võib olla rikkega või remonti vajav. ja kõrghaljastusega. Tel 5343 0642
Võtan arvelt maha. Oodatud
või reelake@gmail.com.
kõik pakkumised. Kiire tehing
ʝ Liiv, killustik, sõelutud põllumuld,
ja vormistamine . Tel 5365 4085,
haljastusmuld, aiamuld,
skampus@online.ee.
freesasfalt kohaleveoga.
ʝ Katuste kõrgsurvepesu
Hea läbivus ja manööverdusvõime.
ja värvimine (plekk, kivi, eterniit).
Tel 507 9362.
Tänavakivide puhastus.
ʝ Pakun muruniitmise ja trimmer
Tel 5624 1509, Andres.
damise teenust koduaedades,
ʝ Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik,
tehtud tööde kohta akt.
ʝ Tel 5689 0125,
e-post kuldnoop@gmail.com.

ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa tel 5399 3595.
ʝ Haige vajab 1 tund päevas tugeva
inimese abi. Tasu kokkuleppel.
5685 5502.

Tallinna KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja tuHastamismatused
matuse vormistamise võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
telefon 623 8808 (24h)
Pärnamäe tee 36
tallinn

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Avaldame siirast kaastunnet
tütrele, Niinale ja omastele
VELLO SILVETI
kaotuse puhul.
Mälestavad Tallinna mnt 13
majanaabrid
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…
Mälestame endist töökaaslast
PILVI HEINTALU.
Kallid Ande ja Koit, meie
kaastunne ema kaotuse puhul.
Linda, Ellen, Anne
Armas perekond Mänd,
avaldame siirast kaastunnet kalli
MEMME
kaotuse puhul.
Saku Valla Kultuurikeskuse
pere

Kallid Airi ja Reeli peredega,
siiras kaastunne teile armsa
ema ja vanaema
ELLEN KASTERPALU
kaotuse puhul.

Avaldame sügavat kaastunnet
Airi Ärmile armsa ema
ELLEN KASTERPALU
surma puhul.
Kolleegid Harju Tarbijate
Ühistust
Südamlik kaastunne
Ariannale perega armsa

Töökaaslased Tõdva
väikepoest

EMA
kaotuse puhul.
Lasteaiakaaslased ja õpetajad

Üks eluraamat on sulgunud...
ELLEN SIIR
7.12.1933–24.06.2021
Meie sügav kaastunne Sirjele,
Merlele, Helenile ja Aarele
peredega kalli ema, vanaema
ja vanavanaema surma puhul.
Maarika ja Urmas

Ema, kallis ema, oled nõnda hea…
Kallid Airi ja Kairi perega!
Oleme teile mõttes toeks armsa
EMA JA VANAEMA
lahkumise puhul.
Ülle, Ege, Evely peredega
ja Sale

Avaldame sügavat kaastunnet
Koidule ja Andele peredega
ema
PILVI HEINTALU
kaotuse puhul.
Leili ja Mairot
Sügav kaastunne Koidule
perega kalli ema
PILVI HEINTALU
kaotuse puhul.
Perekond Sarapuu
Niina Kleidov, oleme mõtetes
Sinuga sel raskel hetkel, mil
jätad hüvasti oma armsa
VELLO SILVETIGA
22.09.1957–24.06.2021
Endised töökaaslased
protsessi osakonnast
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Kuhu minna

ʝ 14.07 kell 19 autoriõhtud laulva järve kaldal, Puuluup Küla Villas.
ʝ 19.07, 20.07, 21.07, 26.07, 27.07, 28.07, 01.08 ja 02.08 kell 20 etendus
„Lootuskiir pimeduses“ Üksnurmes Rehe küünis.
ʝ 22.07 kell 19 autoriõhtud laulva järve kaldal, Jarek Kasar Küla Villas.
ʝ 24.07 kell 11 ühenduse Elukaar koosviibimine Sakus Teaduse 1 saalis.
ʝ 24.07 kell 12 Saku Diabeetikute Seltsi tervisepäev Paunküla
Heaolukeskuses. Info Urvelt 552 7318.
ʝ 24.07 kell 20.00 Alen Veziko kontsert „Öö kuulub meile…“ Saku mõisas
ʝ 25.07 kell 10 Kiisa kohvikute päev, www.kiisaalevik.ee.
ʝ 5.08 kell 10 Saku Diabeetikute Seltsi kogemuste päev, külastame Tapal
Virumaa Tugiteenuseid. Info Urvelt 552 7318.
ʝ 19.–21.08 festival Sack von Sound Saku mõisapargis: 19.08 kell 19
Kraak&Smaak; 19.08 kell 22 Ewert and The Two Dragons, Kristjan Järvi
ja ÜENSO, 21.08 kell 20 Karen Souza ja ÜENSO jazzorkester. Lisaks palju
tasuta kontserte ja lasteetendus. Vt www.sakuke.ee.
ʝ 25.07 kell 19 Liisi Koiksoni akustiline kontsert Metsanurmes
ʝ 28.08 Saku kohvikute päev.
ʝ Kristine-Kristi Kasaku näitus „Piire ületades“ Saku raamatukogus.

Ristsõna

juuli

2021

Mis juhtus

ʝ 22.06 kell 21.15 ajal sõitis 79-aastane
Päästjad kustutasid masina all kär
mees Kiisa alevikus Piiri tn 1 juures
sanud elektrijuhtmete isolatsiooni
elektrijalgrattaga ja kukkus. Rattur
kella 11.32-ks.
toimetati haiglasse.
ʝ 01.07 kell 15.53 teatati, et Valdeku
ʝ 25.06 sai Saku alevikus Teaduse
karjääri ujumiskohas on kadunud
tänaval kakluse käigus viga 51-aastane 12aastane poiss. Last otsisid
mees, kelle kiirabi viis haiglasse.
Nõmme päästjad ja rannas olijad,
kell 17.40 leidsid päästjad
ʝ 28.06 kell 11.10 anti häirekeskusele
poisi kolme meetri sügavusest
teada, et Tänassilma külas Piirimäe
tänaval tuleb kaubiku kapoti alt tossu. uppununa.
AUGUST EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
01.08 k 11 jumalateenistus
08.08 k 11 jumalateenistus
15.08 k 11 rukkimaarjapäeva jumalateenistus
22.08 k 11 jumalateenistus
29.08 k 11 perejumalateenistus kooli- ja lasteaialaste, üliõpilaste ja õpetajate
õnnistamisega
Saku lastelaager (7-12a) 20.-22.08, info ja reg ave.molster@eelk.ee
• Koguduse õpetaja Magne Mölster, tel 5919 7802 magne.molster@eelk.ee.
• Saku Toomase kirik, Küütsu 2, Saku alevik – tere tulemast!
• Koguduse koduleht: saku.eelk.ee.

Juunikuu ristsõna õigesti vastanute seast võitis loosi tahtel auhinna – Saku valla juubelilogoga T-särgi –
Marius Kuningas. Auhinna kättesaamiseks helistada tööpäevadel vallavalitsuse telefonil 671 2431.

Juunikuu ristsõna õige vastus: UUE PÕHIKOOLI ALA
Juulikuu ristsõna vastused palume saata 16. augustiks e-postile ristsona@sakuvald.ee.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel

juuli 2021
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Mõtle kastist välja
MUUTUS ON SINU KÄTES!!

Bio- ja toidujäätmete eraldi kogumise
lahendused e-poest CARENOIL.EE
BIOFILTRIGA TOIDUJÄÄTMETE KOGUMISÄMBER 7L, 10L, 26L
Biofiltriga universaalne asenduskaas bjojäätmete prügikastidele 120-240L
Neutraliseerib halva lõhna ja hoiab ära vaklade ja kärbeste tekke.

KIIRKOMPOSTER HotBin 200L
kompostimine 30-90 päevaga

Kleenoil Eesti OÜ - www.kleenoil.ee
info@kleenoil.ee +372 5647 9935

SINU SUVISED
ABIMEHED

Kui hekk vajab pügamist, muru niitmist, muld planeerimist, kännud
eemaldamist, oksad purustamist ja kogu see kraam ära vedamist…
siis rendi tehnika erinevateks töödeks
koduaias, suvilas või ehitusel!

KOMPOSTIMINE 24 TUNNIGA!
OKLIN GG02 ja OKLIN GG10

e-pood www.carenoil.ee
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Tallinna Vesi asub Saku vallas Männiku tee
piirkonnas veeteenust pakkuma
Vastavalt ASi Tallinna Vesi taotlusele määras Saku
Vallavolikogu 17.06.2021 AS-i Tallinna Vesi Männiku tee
tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks kuni 30.06.2031.
Otsusest tulenevalt osutab Tallinna Vesi edaspidi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust Männiku tee piirkonnas kinnistutele Männiku tee 112, Männiku tee 108c ja
Männiku tee 114.
Tegevuspiirkonnas kehtivad Konkurentsiameti poolt
18.10.2019 otsusega nr 9-3/2019-008 ASi Tallinna Vesi
Tallinna ja Saue tegevuspiirkondade osas kooskõlastatud
hinnad.
Hind
(km-ta)

Hind
(km-ga)

0,51

0,61

Reovee ärajuhtimine
ja puhastamine (€/m3)

0,76

0,91

1 m3 hind kokku

1,27

1,52

Äriklient

Hind
(km-ta)

Hind
(km-ga)

Koduklient
Ühisveevärgist võetud vesi
(€/m3)

Tasu ühisveevärgist võetud vee
1,79
eest juriidilistele isikutele (€/m3)
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest juriidilistele
isikutele (€/m3)
1 m3 hind kokku

2,15

1,64

1,97

3,43

4,12

SÜNNID
MEMPHIS URBALU

MARLEEN LEPIKMÄE

HANNA LIISA RISTI

ELORA OJASSALU

SURMAD
HUGO VAHTRAMÄE
GRIGORI KUPRIJANTŠIK
SILVI KUPRIJANTŠIK

Koduleht: www.torustikud.ee
e-post: info@torustikud.ee
Tel 5839 0415; 5553 3948

Ajaleht
aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Annika Kubja, Inna Mikli

Aadress:
Juubelitammede tee 15, Saku
Telefonid:
671 2435, 671 2425

PILVI HEINTALU
ELLEN KASTERPALU
ELLEN SIIR

Reklaam, kuulutused, kaastööd:
tel 671 2425, e-post ss@sakuvald.ee
Levik:
tasuta Saku valla igasse postkasti

Tellimine mujale toimetusest
tel 671 2425
e-post ss@sakuvald.ee
Trükk: OÜ Rebellis

