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35 aastat
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Muusikakooli!

Paul
Lillepruun –
muhe metsamees

Lk 2-3

Lk 5

Uued ringid – ohutum liiklus

HARKU
TALLINN 
 PÄRNU

SAKU

AS Teede REV-2 andis 2. oktoobril maanteeametile üle Topi liiklussõlme, ehituse käigus rajati Laagrisse viaduktiga
üle Tallinna-Pärnu maantee kulgev 1,3 kilomeetrine teelõik koos ringristmikega ning kaotati ohtlikud tagasipöörded.
Ehituse maksumuseks koos käibemaksuga kujunes 6,27 miljonit eurot.

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI
HÄDAABI
Saku valla abitelefon
Perearsti nõuandeliin

110
112
1345
1220

Saue konstaablijaoskonna
SAKU KONSTAABLIPUNKT
Konstaablid
612 4552
Vastuvõtuaeg K 15-17
Volitatud loomaarst 504 1060

Saku Sõnumid jälle
24. oktoobril 2014

Maanteeamet ja Teede REV-2 sõlmisid Topi liiklussõlme ehituslepingu 13. septembril 2013, ehitustöödega alustati mullu 2. oktoobril ja need
lõpetati tänavu 24. septembril.
Liiklussõlmel rajati ligi 1,3 km pikkune sõidutee Jälgimäe teest kuni
Maksimarketi taguse raudteeni, 68 m pikkuse viaduktiga üle Tallinn-Pärnu
maantee. Kokku rajati 3 ringristmikku, ehitati ligikaudu 1,1 km jalgteid ja
paigaldati 514 m ulatuses müratõkkeseinu. Liiklussõlme valmimisega
kaotati ohtlikud tagasipöördekohad Pärnu suunalt lähenedes Maksimarketi ja Rimi supermarketitesse ning Tallinna suunalt liigeldes hotell Salzburgi juures. Vastvalminud viadukt ja rambid muudavad liiklemist tunduvalt ohutumaks. Liiklusmärkide paigaldamise tähtaeg on 15. oktoober.
Praegu veel suletud sõidurajad avatakse kõrvalasuva ehitise valmimisel.
Topi liiklussõlme ehituse projekti koostas K-Projekt AS, omanikujärelevalvet teostas OÜ Vealeidja. Liiklussõlme ehitust rahastas põhiosas maanteeamet ja ühe miljoni euro ulatuses OÜ Chester Universal.
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Saku Sõnumid
4. oktoobril tähistas pidulikult oma 35. aastapäeva Saku
Muusikakool, mis on ainus huviharidust pakkuv kool
vallas. Muusikakooli sünnipäev avas Saku hariduselu
145. aastapäeva tähistamise vallas.
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35 aastat

muusikakooli
Sakus
Muusikakool arvudes

35 aastat ja ainult 2 direktorit. Sünnipäevatordi lõikavad lahti esimene direktor jaak King ja
teine direktor Tauno Valdna. Fotod: SS

 Alustati 6 eriala ja 8 õpetajaga:
akordion, flööt, klarnet, klaver,
viiul ja vaskpuhkpillid (trompet,
tenor, metsasarv, bariton, tuuba).
Viimast kolme praegu ei õpetata.
 Muusikakooli on 35 aasta jooksul
lõpetanud 267 õpilast.
 Suurim lend oli 1986. aastal –
lõpetas 18 õpilast.
 Praegu õpib muusikakoolis 166
õpilast, neist 8 ettevalmistusklassis ja 158 põhiõppes, ja neid
õpetab 20 õpetajat. Koolis töötab
veel puhkpilliorkestri dirigent,
klaverihäälestaja ja direktor.
 Praegu õpetatakse koolis 10
eriala: akordionit, flööti,
klarnetit, klaverit, vaskpuhkpille
(trompetit, tenorit), viiulit,
kromaatilist kannelt, klassikalist
kitarri, löökpille ja saksofoni.
Viimast nelja ei õpetatud
algusaastail.



 Klarnetil Iti Miina
Ulmas.
 Keila muusikakooli direktor Andres
Teppo: õnne teil juba
on, olgu ka raha.

 Kaheksal käel. Häid klaveriõpetajaid mahub ikka palju ühe
klaveri taha.
 Vahetuvad küll õpilased ja
õpetajad, kuid rahvamuusikaansambel jääb, nii juba 13 aastat.

Saku Muusikakooli uus maja
avati pidulikult 4. jaanuaril 2002.
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Ükskord ammu-ammu ehk
mälestusi 35 aasta seest
1979. aasta 1. septembril sai muusika Sakus
muusikakooli vormi. Alustati aadressil Aiandi tänav vanas internaadi majas, mille muusikakool jupi kaupa enda kätte sai ning esimese
direktori Jaak Kinga entusiasmi najal koolile
sobilikuks ehitati. Muusikakooli eelkäijaks
oli vabariigi esimene puhkpilliklass, mis tegutses aastatel 1969–1979.
Kui veel selle sajandi alguses küttis
muusikakooli direktor seitset ahju ning niitis
enne esimest septembrit kooli ümbert muru,
siis täna tegutseb 35-aastane Saku muusikakool hoopis teistsugustes tingimustes. Juba
12 aastat õpitakse ja õpetatakse kaasaegsetes
ruumides Saku gümnaasiumi kõrvalhoones,
justkui suure kooli väike vend.
Vanas majas töötanud õpetajad võivad
rääkida lugusid läbi kostvatest seintest ja sellest, kuidas teiste pillide repertuaar sama hästi külge jäi kui oma õpilaste lood. Õpilased,
kel polnud tol ajal kasutada ei internetti ega
paljude võimalustega spordihoonet, meenutavad heldimusega aega, kui muusikakool ja
puhkpilliorkester olid midagi niisugust, kuhu
igatseti iga hinna eest pääseda.
Ka nüüd on tung muusika juurde algklassiõpilaste seas suur, kuid ehk on veidi vähem
kannatust vastu pidada. Suurim 18 õpilasega
lend lõpetas kooli 1986. aastal. Ka pillide
eelistused on algusaegadega võrreldes muutunud. Puhkpillide asemel on populaarsuse
edetabeli tippu tõusnud kitarr ning löökpillid.
Marti Rehemaa – vilistlane, Jaak Kinga
trompetiõpilane, volikogu liige:
Ükskord, kui me puhkpilliorkestriga laagris
olime, sai kogemata öösel telkide langetamise käigus ka pillitelk alla lastud. Üldse oli
kõik orkestriga seonduv väga tore – meil olid
vahvad trummitüdrukud, vormiriided ja
laagrid. Orkester oli midagi sellist, kuhu me
tollal kõik tahtsime saada. See oli väljund
muusikakoolis õppijatele, võimalus üheskoos musitseerida. Puhkpill oli tollal väga
populaarne, nii et vahepeal oli Sakus lausa
kaks orkestrit.
Tänu muusikakoolile sain ka sõjaväes parema elu peale. Kui rivistusel küsiti, kes juhivad autot ja mängivad pilli, astusin kohe
mitu sammu ette. Mängisime kõikidel tähtsatel üritustel ka väljaspool väeosa, isegi oh-
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Kooli kõige-kõige...
 Muusikakooli kalleim pill on
16 500 eurot maksnud kammersaali klaver Kawai. Puhkpillidest
on väga hinnaline baritonsaksofon
– 5 700 eurot.
 Kõige erilisem ja arhailisem pill on
aga metsasarv, millega on
muusikakoolgi kenasti lõpetatud
(Eero Tudorov), kuid mille õpihuvilisi ei ole kahjuks enam aastaid
olnud. Nii on see veidi mõlkis pill
praegu kasutusel vaid muusikaloo
tunnis eksponaadina.
 Muusika on viinud Saku muusikakooli õpetajaid ja õpilasi lausa
Hiina müürile – 2004. aasta kevadel
käisid akordionistide ansambel ja
rahvamuusikaansambel Noorte
Kunsti- ja Kultuurifestivalil Hiina
Rahvavabariigis.
vitseride pulmades ja vene koolides. Mängisin sõjaväeorkestris esimest trompetit ja lõpuks olin ka dirigent.
Jaak King – muusikakooli asutaja ja
kauaaegne direktor:
See oli ükskord ammu-ammu, kui külma oli
30 kraadi ja ma vedasin kelguga lammutatud
puidutöökoja korstna kive muusikakooli, et
neist saaks ahju ehitada. Ehitusmaterjali polnud saada ja käiku läks kõik, millest ehitada
andis. Seinte tegemiseks kasutati isegi vanu
koolipinke.
Kärt Poots – muusikakooli vilistlane,
Vanalinna Hariduskolleegiumi abiturient:
Ükskord kolmandas klassis, kui läksin klaveril mängima tarantellat, ei tulnud mul esimesed kaks takti meelde. Alustasin siis kolmandast.
Laura Linnaks – muusikakooli
kromaatilise kandle õpetaja:
Ükskord tuli üks õpilane tundi ja ütles, et täna
on tal kaasas piduroog ning ulatas mulle
peotäie käbisid.
VICTORIA PARMAS

Saku valla hariduselu 145
Tänavune sügis valla hariduselus on juubeliterohke: täitub 145 aastat
hariduselu algusest Kajamaal, oktoobri alguses tähistas oma 35. sünnipäeva Saku Muusikakool, novembris peab 25. sünnipäevapidu Kurtna
Kool.
10. oktoobril kell 12 aktus Kajamaa Koolis
16. oktoobril kell 19 Saku valla hariduselu 145. aastapäevale
pühendatud ühiskontsert Saku Gümnaasiumis

Saku Vallavolikogu
asendusliikmed
Alates 29. septembrist
on Tiit Vahenõmme
asemel Eesti
Reformierakonna
nimekirjast volikogus

Tõnis Milling,
kes sai KOV valimistel
60 häält.
Alates 1. oktoobrist
on Mall Peterseni
asemel valimisnimekirjast Kodu
volikogus

Merike Sisask,
kes sai KOV valimistel
75 häält.

VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavolikogu istung toimub
16. oktoobril 2014. a algusega kell 17
Saku Valla Majas Teaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele vastamise
pooltund
3. Saku Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
4. Vallavanemale töötasu, isikliku sõiduauto
hüvitise ja kõne kulupiirangu määramine
5. Saku Gümnaasiumi põhimäärus
6. Delegeerimine Saku Vallavalitsusele
7. Saku Muusikakooli õppetasu
8. Saku valla 2014. aata 2. lisaeelarve, 2.
lugemine
9. Saku Vallavolikogu 16.08.2012 määruse
nr 12 „Saku vallavara valitsemise kord“
muutmine
10. Madala sissetuleku piiri kehtestamine
sotsiaaltoetuste andmiseks
11. Saku Vallavalitsuse esindajate nimetamine
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
12. Saku Vallavolikogu arendus- ja
ettevõtluskomisjoni esimehe valimine
13. Saku Vallavolikogu arendus- ja
ettevõtluskomisjoni aseesimehe valimine
14. Saku Vallavolikogu kultuuri- ja külaelu
komisjoni koosseisu suurendamine,
komisjoni liikme kinnitamine
15. Volikogu esindaja nimetamine
16. Informatsioon sihtotstarbeliste vahendite
kasutamisest
17. Vallavalitsuse informatsioon
Vallavolikogu materjalidega on võimalik
tutvuda 13. oktoobrist 2014 vallakantseleis ja
valla veebilehel http://sakuvald.ee/et/eelnoud.
Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

TANEL OTS, volikogu esimees
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KRISTI JÕELEHT
29. septembri istungi päevakorras oli 1 punkt.
Saku valla tänukiri anti Paul
Lillepruunile pikaajalise kohusetundliku töö eest Saku vallas.
30. septembri istungi päevakorras oli 14 punkti.
Kinnitati Saku Gümnaasiumi
hoolekogu järgmises koosseisus: Ants Noot, Margus Liivik,
Haidee Kivimägi, Anu Altmets,
Katrin Tammis, Gerrit Kanarbik, Mariina Kirspuu, Sandra
Järv, Kalev Pihl, Aare Järvelaid.
Seoses Saku valla hariduselu
145. aastapäevaga ja tulemusliku pedagoogilise töö eest anti
Saku valla tänukiri järgmistele
vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste töötajatele: Anton
Noor, Eda Piisang, Piret Sahva,
Merike Toompärg, Kersti Kivi,
Hiie Plakk, Triin Korman, Piibe
Tammemäe, Veronika Tamm,
Liis Terep, Krista Nõu, Maria
Maarja Teng, Kaire Oks.
Eduka esinemise eest 2014.
aasta laulu- ja tantsupeol „Aja
puudutus. Puudutuse aeg“ anti
Saku valla tänukiri järgmistele
Saku valla kollektiivide juhendajatele: Eve Lutter, Kersti Ulmas, Joosep Sang, Anneli Leima, Ants Reinhold, Sven Peterson, Egle Kõrvas, Inga Nurme.
Seoses Saku valla hariduselu
145. aastapäevaga ja tulemusliku pedagoogilise töö ning eduka esinemise eest 2014. aasta
laulu- ja tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ anti Saku
valla tänukiri Saku Gümnaasiumi muusikaõpetajale ja Saku
Gümnaasiumi mudilaskoori juhendajale Diana Põllule.
5 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Saue külas
Kukera kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu ja abihoone püstitamiseks Metsanurme külas Laanelille tee 3 kinnistul, sidekapi ja
sidekanalisatsiooni rajamiseks
aadressil Jälgimäe küla, 11340
Tallinn-Saku-Laagri tee ja Tänassilma küla, Jälgimäe tee 11;
veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks aadressil
Jälgimäe küla, Urda tee 3, Urda

Saku Sõnumid
tee 5 ja Pärnu mnt 543; üksikelamu püstitamiseks Metsanurme külas Kuldkinga tee 26 kinnistul, aiamaja lammutamiseks
Saku alevikus Õuna tn 10 kinnistul; maakaabelliini rajamiseks aadressil Üksnurme küla,
Vana-Parma ja Metsapähkli;
maakaabelliini ja alajaama rajamiseks aadressil Jälgimäe küla,
Pajupilli põik 5, Pajupilli põik 7,
Paju, Lepatänava, Pajupilli põik
ja Pajupilli tee.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks ja anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Saku alevikus Metsa tn 8
kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
elektri maakaabelliini rajamiseks aadressil Jälgimäe küla,
Pärnu mnt 543; sidekanalisatsiooni rajamiseks aadressil Jälgimäe küla, Pärnu mnt 543 ja Urda tee; gaasijaotustorustiku rajamiseks aadressil Jälgimäe küla, Pärnu mnt 543 ja Urda tee.
Väljastati kasutusload Annekese tee 34 elektrivarustusele
aadressil Metsanurme küla, Annekese tee, puurkaevule Metsanurme külas Jugapuu tee 9 kinnistul.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (Juuliku küla, Paju tee L2) isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Kehra Puutööstus OÜ-le anti
õigus paigaldada 21.04.2014
–20.04.2018 35 reklaamtahvlit
suurusega 148 x 210 mm Saku
valgustatud suusaraja lumetõkke puupostidel.
BVT Partners Osaühingule
anti õigus paigaldada 21.04.
2014–20.04.2018 3 m2 suuruse
pindalaga reklaamkandja Saku
koolistaadioni aiale ja 1,9 m2
suuruse pindalaga reklaamkandja Saku Valla Spordikeskuse võimla seinale.
MTÜ-le Saku Sporting anti
õigus paigaldada 01.10.2014
–30.09.2018 3 m2 suuruse pindalaga reklaamkandja Saku koolistaadioni aiale.
Tühistati Saku Vallavalitsuse
23.09.2014 korraldus nr 870
„Avaliku ürituse korraldamise
loa andmata jätmine“.
Sulev Pihlile väljastati müügipilet 01.04.–30.06.2015 Kiisa
alevikus Tõdva-Hageri tee ja
Laulu tänava vahelisel alal Saku
Vallavalitsuse poolt määratud
müügikohal taimedega kauple-
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Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 08.10.2014. a korraldusega nr 913 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Saku alevik Tiigi tänava,
Staadioni tn 13e, Teetammi ja Loigu kinnistute vahelisel alal ja
lähiümbruses. Planeeringu koostamise ülesanne on jäätmepunkti

rajamiseks vajaliku krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 0,55 ha. Vt
http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavolikogu 18.09.2014. a otsusega nr 61 otsustati 11.05.2006.
a otsusega nr 52 algatatud Saku alevikus Jõesoo kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu puhul jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna analüüsitud põhjustel eeldatav
oluline keskkonnamõju puudub. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kaheks elamukrundiks jaotamine ja ehitusõiguse määramine
üksikelamute ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus
on ca 1,6 ha. Vt Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
21.10.2014 toimub Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1)
DETAILPLANEERINGUTE ESKIISLAHENDUSI TUTVUSTAV ARUTELU.
Päevakorras:
1. kell 15.00: Jälgimäe küla Tammoja kinnistu osa detailplaneering.
Planeeringu koostamise ülesanne on Tammoja kinnistu osa kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2,3 ha.
2. kell 15.30: Metsanurme küla Laanelille tee 1, Laanelille tee 2,
Laanelille tee 4 ja Nurga tee 10 kinnistute detailplaneering. Pla-

neeringu koostamise ülesanne on kinnistute ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala ja maksimaalse ehitusealuse pindala
suurendamine). Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 6325 m2.
Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda 10.-21. oktoobrini Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-jakorrad3 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

miseks.
1 isikuga sõlmiti maksegraafik Saku valla ees oleva võlgnevuse tasumiseks.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
06.09.2011 määruse nr 7 „Lapse
koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise
kord“ § 1 lõiget 4.
7. oktoobri istungi päevakorras
oli 12 punkti.
Kinnitati Saku Lasteaia Päikesekild hoolekogu 2014.-2015.
õppeaastaks järgmises koosseisus: Ulvar Käärt, Margus Rohula, Ave Mölster, Rain Rifk, Raili
Allik, Kert Lindeberg, Anneli
Ristlaan, Krista Nõmmeots, Piret Nilsson, Sirje Kuldmägi, Riina Eerme, Diana Mathisen, Karin Marks, Marika Liivik, Heli
Veersalu.
17 isikule otsustati anda Saku
valla tänukiri.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 07.01.2014 korralduse nr 1 „Eestkostepere toe-

tuse määramine” punkt 1.3.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine tootmishoone
laiendamiseks Männiku külas
Männiku tee 140b kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
Algatati detailplaneering, anti
detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine
Saku alevikus Tiigi tänava,
Staadioni tn 13e, Teetammi ja
Loigu kinnistute vahelisel alal ja
lähiümbruses.
Võeti vastu detailplaneering
Üksnurme külas Silbeki kinnistu osal.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevu rajamiseks Üksnurme külas Hange tee 12 kinnistul,
kuuri lammutamiseks Kiisa alevikus Viljandi mnt 6 kinnistul,
kasvuhoone lammutamiseks
Saku alevikus Kullerkupu tn 10
kinnistul, abihoone püstitamiseks Saku alevikus Luha tn 8
kinnistul. 
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 2 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 5 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload tootmishoone laiendamiseks Männiku külas Männiku tee 140b
kinnistul, elektri õhu- ja maakaabelliini rajamiseks aadressil
Saku alevik, Kirsi tn 5, Õuna tn
5, Õuna tn 6, Õuna tn 8 ja Õuna
tänav; üksikelamu püstitamiseks Tänassilma külas Murueide tn 2 kinnistul, aiamaja lammutamiseks Üksnurme külas
Krookuse tee 30 kinnistul.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluvad kinnistud (Metsanurme küla, 11242 Kasemetsa
tee L11, 11242 Kasemetsa tee
L10, 11242 Kasemetsa tee L9)
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 28.12.2010 korralduse nr 1066 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 10.56.

Tunnustus
läbipaistva ja
informatiivse
kodulehe eest
Andmekaitse Inspektsioon tunnustas Saku valda läbipaistva ja
avaliku teabe seaduse nõuetele
vastava veebilehe eest. Tunnustus anti kätte 7. oktoobril toimunud avaliku teabe teemalisel
konverentsil.
Sümboolse läbipaistva vihmavarju ning tunnustusdiplomi
said peale Saku valla veel seitse
omavalitsust, kes kõik said veebilehtede hindamise käigus
9,5–10 punkti. Inspektsioon
kontrollis seire käigus 215 omavalitsuse veebilehte, hinnates
nende läbipaistvust ja vastavust
avaliku teabe seaduse nõuetele,
samuti hinnati avaliku teabe
leitavuse lihtsust. Näiteks vaadati, kas veebilehtedel on olemas ametnike kontaktid, vastuvõtuajad, ametijuhendid ja palgaandmed, teave riigihangete,
uuringute ja analüüside kohta,
valla põhimäärus ja arengukavad ning koalitsioonileping, volikogu eelnõud, päevakorrad ja
protokollid, samuti võimalus
pääseda lugema juurdepääsupiiranguta e-kirju. SS

Saku Sõnumid
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Aeg lipsu sättida
VICTORIA PARMAS
„Nüüd on aeg ka lipsu sättida,“
ütleb 41 ja pool aastat metsandusspetsialistina töötanud Paul
Lillepruun, kui kolleegidelt pensionile mineku puhul kingituseks valla logoga lipsunõela
saab. Tunne on korraga nii kurb
kui rõõmus.
„Mul on täna sama tunne kui
siis, kui käisin kolmandas klassis ja sain teada, et võime perega
tagasi Eestisse sõita,“ meenutab
9kuuse poisina Siberisse viidud
Paul. „Kogu klass tuli mind ära
saatma ja mina löristasin nutta.“
Erialalt on Paul maaparandaja ning esialgu tegigi mees nii
metsandusspetsialisti kui maaparandaja tööd. Kiili majandi
Rahva Võit melioraatorina oli
tema ülesanne jälgida, et kõik
kraavid ja teised uudismaa objektid oleksid korras. „Ainuüksi
kraave oli majandis 150 km ja
kõik nad olid korras. Aga värvikaid kujusid oli meil brigaadis,“
meenutab Paul seda, kuidas ta
oma esimest maaparandusobjekti üle võtma läks. „Mehed istusid oksahunniku peal ja pudel
käis ringi. Pakkusid mullegi.“
Ametipost, millelt Paul pensionile läks, oli keskkonnaameti
Harju-, Järva-, Rapla regiooni
Harjumaa piirkondlik metsanduse spetsialist. Tema töö oli
hoida silm peal Harjumaa kaheksa valla metsadel, sealhulgas ka Saku vallas. Kui kellelgi
oli soov kirvega metsa minna,
tuli selleks enne Pauli heakskiit
saada. Metsandusspetsialisti
ülesanne oli jälgida, et liiga palju metsa ühekorraga maha ei
raiutaks.
„Käisin ja loendasin puid ehk
vaatasin, kas emake loodus ikka
külvab neid juurde, sest erametsades keegi naljalt neid ise ei istuta. Lagedaks tohib raiuda siis,
kui kõrval on noorendik sirgu-

Tumepunased roosid vallasekretär Karin Tenisson-Alevilt. Foto: SS

mas,“ selgitab 66-aastane mees,
kellele puud on ka ajanäitaja
eest. „Sõitsin hiljuti mööda oma
esimesest lageraie langist, kus
männid on rinnakõrguselt mõõdetuna juba 15 cm diameetrise
läbimõõduga. Neid vaadates
näed kohe, kuidas aeg lendab.“
Pauli sõnul oli vanasti lugu
lihtne: „Kui metsa teha ei tohtinud, ütlesid, et ei saa ja kõik. Tänapäeval on aga vaja täita keelamiseks hulk pabereid, see bürokraatiahüdra on kohutav.“ Nii
kulus spetsialistil iga päev paar
tundi paberimajandusele, kuid
kauem ta kontoris istuda ei jaksanud. Kiskus metsa poole. Kõige ilusam oli Pauli sõnutsi aprillikuu, kui vesi vulises kraavides
ja tuli käia kontrollimas ega kuivendusdreenid umbe ole läinud.

„Põhiline vedru, mis
mind edaspidi käivitab,
on mu nelja-aastane
tütretütar,“ ütleb pärast
41 metsandusspetsialistina töötatud
aastat pensionile läinud
Paul Lillepruun.

„Olen kogumiskaevudest
välja tõmmanud jäneseid, rebaseid ja kord isegi ühe mullika.
Vahel oli jänes allavoolu läinud
ja siis tuli tükk aega viga otsida.
Aga päike paistis ja nägu oli
alati päevitunud,“ kirjeldab melioraator, kelle sõnutsi oli sel
tööl vaid üks viga – piki kraaviääri käimine tallas kingad lääpa.
Oma esimese pensi eest lubab vastne pensionär sõita külla
oma parimale sõbrale, kursusekaaslasele, siis aga hakata lapselapsi kasvatama.
„Põhiline vedru, mis mind
edaspidi käivitab, on mu neljaaastane tütretütar Kaisa, kellest
jätkub igale poole ja kellega
koos me laulame minu salapiirituse vedajast vanaisa sõjalorilaule,“ lausub vanaisa, kel on
kokku viis lapselast. „Minu vanaema ütles ikka, et küll sa hauas
puhkad ja vedas ise tänu Siberi
kuurordile sada aastat välja.“
Oma esimesed neli pensionipäeva veetis Paul metsatööd tehes ja puud ei kao tema elust ka
pensionipõlves kuhugi, sest vähemalt 150 tihu oma metsast
teeb ta iga aasta, teinekord rohkemgi.

Harju pereelu septembris. 2014. aasta septembrikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 156 lapse sünd, see on 6 võrra enam kui 2014. aasta
augustikuus, mil registreeriti 150 sündi ja 25 võrra enam kui 2013. aasta septembris, mil registreeriti
131 sündi. Poisse sündis 71 ja tütarlapsi 85. Esmasündinuid oli 58, teisi lapsi 64, kolmandaid 29, neljandaid 4 ja viiendaid lapsi üks. Sündisid ühed kaksikutest õde-venda pere teise ja kolmanda lapsena.
Surmakandeid koostati kokku 74 - mehi suri 34 ja naisi 40. Lahkunute keskmine vanus oli 75,5
aastat. Mehed elasid keskmiselt 71- ja naised 80aastaseks. Registreeriti 17 ja lahutati 6 abielu. Nimemuutmise avaldusi rahuldati 5. EEVI ALANIIT, rahvastiku toimingute talituse juhataja
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VALLAELU
UUDISED
Valmib uus
kergliiklustee
Metsanurme külas Kasemetsa
tee kergliiklustee ehitusega on
alustatud. Töövõtjaks on Tallinna Teede AS ja omanikujärelevalvet teeb Teede Projektijuhtimise AS. Ideaalsete ilmade korral peaks kergliiklustee valmis
olema detsembris 2014. Kasemetsa tee kergliiklustee ehitatakse Kasemetsa-Kiisa tee ja
Kasemetsa tee ristmikult kuni
Kuresoo ringtee tagumise teeni.
Kergliiklustee pikkus on 1,77
km. Tänavavalgustuse osas käivad hetkel läbirääkimised võimalike lahenduste osas. SS

Sakust lahkub
metsandusspetsialist
Oktoobrist läks pensionile keskkonnaameti piirkondlik metsanduse spetsialist Paul Lillepruun,
kelle ülesandeks oli tegeleda Saku valla metsaomanike raiesoovidega.
Alates 1. oktoobrist teenindab Saku valla metsaomanikke
Keskkonnaameti metsanduse
spetsialist Toomas Rebassoo.
Kontakt: toomas.rebassoo@
keskkonnaamet.ee, tel 674 4808.
Vastuvõtt: Keskkonnaameti
Harju kontoris Tallinnas Viljandi
mnt 16 eelneval kokkuleppel.
Paberkandjal metsateatised:
Keskkonnaamet, Viljandi mnt
16, 11216 Tallinn. Digitaalselt
allkirjastatud metsateatised:
harju@keskkonnaamet.ee.
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Saku Õlletehase juht rääkis koolis
toidu- ja joogitootmise köögipoolest
KRISTIINA TAMBERG
Kommunikatsioonijuht

S

eptembri lõpus andis Saku
Õlletehase juht Margus
Kastein Saku Gümnaasiumi 11. ja 12. klassile külalistunde tänapäevase karastusjookide
tootmise ning tootmisettevõttes
töötamise teemal.
Sakus tegutseva ettevõttena
soovisime aidata külalistundidega kaasa sellele, et tänased
kooliõpilased teaksid, kuidas
toimub nende karastusjookide
valmistamine, mida nad sageli
tarbivad ning kuidas jookide
tootmine on arenenud.
Kuigi Saku Õlletehas on
1820. aastal just õlle pruulimisega alguse saanud ettevõte, on Saku toodete valik praeguseks palju-palju laiem ning nende seas
on järjest enam alkoholivabasid
jooke – mitmesugust pudelivett,
maitsevett ja spordijooke.
Noored küsisid mitmeid küsimusi nii karastusjookide turunduse, pakendite kui ka koostise kohta. Vestluses oli näha, et

Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilased karastusjookide tunnis,
seekord koolmeistrina klassi ees Saku Õlletehase juht Margus
Kastein. Foto: Kristiina Tamberg

lõpuklasside õpilased on hästi
teadlikud erinevate brändide ja
tarbijate ees seisvate valikute
osas.
Jutuks oli ka Saku kui mugav
ja roheline elukeskkond. Kuna
ettevõte on ka piirkonna suurim
tööandja, on ligi kolmandik Saku Õlletehase üle 350 töötajast
Saku valla või lähiümbruse ela-

nikud.
Külalistunnid on osa Eesti
Toiduliidu laiemast teavitustegevusest, mille eesmärk on pöörata avalikkuse ja eriti noorte
tähelepanu tervislikule Eestis
toodetud toidule ja joogile, tutvustades tootmise köögipoolt
ning selgitades tervislike valikute põhimõtteid.

Mõisapargi tiik sai setetest puhtaks

Aafriklased soovivad
juua Saku õlut
Septembri alguses saatis Saku
Õlletehas Lääne-Aafrikas asuvasse Sierra Leonesse teele õlut
ja siidrit, ootel on veel tellimus
Gambiast. Õlled, mis aafriklaste huvi äratasid, on Saku Porter
ning mahe tume õlu Dublin,
siidrite seast Kissi siider. Enne
Lääne-Aafrika riike lisandusid
Saku eksporditurgude sekka
eksootilisematest sihtkohtadest
Seišellid ja Vietnam.
Saku ekspordib tooteid 20
riiki, suurimad eksporditurud
on ettevõtte jaoks Soome, Poola, Balti riigid ja Taani.
KRISTIINA TAMBERG

Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud toetusele sai Saku mõisapargi tiik setetest puhtaks. Projekt läks maksma 36 856,24 eurot, millest KIKi toetus on 29 374,42 ja valla omafinantseering 7481,82 eurot.
Kuigi sillaeelne tiik on ajalooliselt olnud suhteliselt madal, tuleb kinnikasvamise intensiivsuse vähendamiseks tiiki puhastada sinna kogunenud mudast. Vastasel korral hakkab tiigi taimestik vohama ning
kandub üle jõkke ja takistab jõevoolu. Tiigi puhastamiseks alandati veetaset tiigis nii madalale kui võimalik. AS Terrat eemaldas tiigist 600 m³ setteid, mis settisid esmalt õlletehase territooriumil ja viidi sealt
siis Nurme tänava suusamäele. Lõplik õlletehase territooriumi korrastamine toimub kevadel, mil alale külvatakse taas muru. Mõisapargi tiigi puhastamine aitab kaasa Vääna jõe keskkonnaseisundi parandamisele
ja kalapääsu toimimisele. Viimati eemaldati tiigist setteid 2002. aastal. Foto: SS

7

Saku Sõnumid

Esimene Saku-Saku õpilaste ühisprojekt
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Jaapani nädal Sakus
13.–16. oktoobrini on Sakus
Jaapani nädal, mil toimub
mitmeid jaapani kultuuri
tutvustavaid üritusi valla
asutustes: koolides, lasteaedades, päeva-, huvi- ja
noortekeskuses.

13. oktoober kell 11–12

Kahe riigi õpilaste sõprussuhted sõlmitakse internetis Kurtna Kooli IT-juhi loodud blogikeskkonnas.

VICTORIA PARMAS

O

ktoobri lõpus kohtuvad
esimest korda Jaapani
Saku ja Eesti Saku õpilased. Esimene kohtumine leiab
aset internetis, spetsiaalselt selleks koostööks loodud blogis.
Jaapanisse end täiendama
sõitnud Kurtna Kooli eelmine
juht Priit Jõe võttis koostöömõttel sabast kinni ning pärast
põhjalikke läbirääkimisi ja detailseid ettevalmistusi leidiski ta
Jaapani Sakust kolm kooli, kelle
õpilased ja õpetajad soovisid
projektis osaleda. Kurtna Kooli
IT-juht tegi valmis kolm blogi
platvormi http://projectsaku1.
blog.com, http://projectsaku2.
blog.com, http://projectsaku3.
blog.com ning projekt võis alata.
Oktoobri alguses käis Priit
Jõe projektis osalevates koolides ning andis blogima hakkavates klassides ingliskeelse tutvustava tunni Eestist. Oktoobri

lõpus teevad need kuus sõprusklassi blogisse oma esimesed
sissekanded, milles nad tutvustavad lühidalt oma maad, kooli
ja iseennast.
Projekt kannab Jõe sõnutsi
mitut eesmärki. „Lisaks sõprussuhete edendamisele ning teineteise kultuuri eripärade paremale mõistmisele aitab see projekt ka inglise keele oskust arendada ja mõelda selle üle, mis on
oma kodumaal ja koolis nii
olulist, et sellest teistelegi
rääkida. Ja teistele rääkides jääb
see endalegi meelde. Samuti on
oluline, et projekti tegevused
puudutaks võimalikult paljusid
õpilasi, st õpetaja suunamisel
iga laps panustaks blogi loomisesse,“ selgitas sõprussuhete
vahendaja.
Projekti teises etapis veebruaris kirjeldavad õpilased oma
kooliaastat, näiteks traditsioone
ja olulisi sündmusi. Kuidas end
tutvustada, on iga klassi enda

valida, on selleks siis slaidid,
pildid, lühikesed lood vm. Kevadeks on aga igal klassil ülesanne teha valmis nelja minuti
pikkune film oma maast ja kultuurist.
Projektis osalevad järgmised
klassid: Mochizuki Junior High
School’i 2. kursus ja Saku Gümnaasiumi 7.b; Usuda Junior
High School’i 2. kursus ja Saku
Gümnaasiumi 7.c; Saku Higashi Junior High School’i 2. kursus ja Kurtna Kooli 7. klass.
„Algus on tehtud ning kui see
projekt end tõestab, saaks minna
samm-sammult edasi ja ehk jõutakse kunagi ka õpilaste vahetuseni,“ loodab Priit Jõe, kelle sõnul on Jaapani Saku ametnikud
oma Eestis asuvast sõpruslinnast
teadlikud, kuid tänavalt tavaliste
elanike seast naljalt sellist inimest ei leia, kes oleks kuulnud
midagi 7888 km kaugusel olevast Eesti Sakust. Jaapani Sakus
elab kaks miljonit inimest.

päevakeskuses origami töötuba, juhendab õpetaja Reet Reidak (VHK ja EKA õppejõud).

14. oktoober kell 19–20
huvikeskuses kalligraafia
töötuba, juhendab eesti
keeles Hiroyuki Sonobe.

14. oktoobril kell 16
muusikakoolis saab kuulata
jaapani muusikat, ettekandja
dirigent Ryosuke Kurahashi.

15. oktoober kell 19
noortekeskuses Jaapani animafilm „The Garden of Words”
(inglisekeelsete subtiitritega).
16. oktoobril kell 13-13.45
Kajamaa koolis kalligraafia
töötuba, juhendab Naoya
Tamura, ja origami töötuba,
juhendavad Marion Karro ja
Anni Kagovere Jaapani saatkonnast.

16. oktoobril kell 17-18.30
Saku gümnaasiumis ikebana
töötuba, juhendab Ingrid allik
(VHK ja EKA õppejõud). Võta
kaasa ka 2-3 raagus oksa, üks
neist 40-50 cm pikk, teised
veidi lühemad.

Lastel uus ja vaheldusrikkam menüü
Terakese
lapsevanemad tunnistasid proovitud uue menüü roogadest maitsvaimaks
kohupiimaporgandi
vormi, millele järgnes
tatrasalat.
Pildil pakub
uusi toite
õpetaja Sirje
Oja.
Foto: Terake

S

ügis on alanud ning mõtted ja plaanid, kuidas lasteaias uuel
õppeaastal midagi paremini teha, on läbi arutatud mitmel tasandil. On oluline, et lastele pakutav toit meelitaks oma kauni
välimusega sööma ka niruma isuga last ning kui esimene amps võetud, ei saa söömata jätta.
Septembri alguses toimus ümarlaud, kus Saku keskusköögi kokad,
vallavalitsuse majandusteenistuse, Päikesekillu, Kajamaa ja Terakese
lasteasutuste esindajad arutasid, kuidas rikastada ning mitmekesistada
laste menüüsid. Vaagiti läbi kitsaskohad ning võimalused. Otsustati, et
kaks korda kuus hakkab koos käima menüüde koostamise töögrupp
ning ette valmistatakse 10 päeva menüü. Esimesed uued road valmisid
17. ja 24. septembriks, mil toimusid Terakese lastevanemate koosolekud. Vanematele pakuti degusteerimiseks uusi roogasid laste menüüs:
minestroone suppi, hautatud köögivilju kanaga, kohupiimaporgandi
vormi hapukoorega ning tatrasalatit. Toidud järjestati ka edetabelisse:
171 häält anti kohupiimaporgandi vormile, 139 tatrasalatile, 120
hautatud köögiviljadele kanaga ja 102 minestroone supile.
Terakese lapsed, vanemad ja töötajad tänavad Saku keskusköögi
kokkasid ning soovivad loomingulisi tööpäevi ning jäävad ootama
uusi maitsvaid elamusi.
EVE LAIVERIK, Saku Lasteaia Terake direktor
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3,5 km pikkusele rajale stardivad noormeeste ja neidude võistlusklassid.

Stardi ootel on meeste ja naiste kõik vanuseklassid - läbida
tuleb kas üks või kaks 11,3 km pikkust ringi rabametsas.

Fotod: SS
Finišeerib M55
võitja Arne Zirk.

 N 35 klassi parimad ratturid Kristiina KõllGrünberg, Liis Grünberg ja Marion Aare.
 Õnnelikud Tubli Osaleja karika omanikud.

SIRLI METSAMÄE
MTÜ Saku Suusaklubi

S

eptembri viimasel pühapäeval toimus
Saku terviseradadel Saku Kolmiku
viimane etapp – Saku rattapäev, mis
ühtlasi lõpetas Saku Kolmiku XII hooaja.
Ilm oli seekord suurepärane. Meenutagem, et sel aastal Saku suusapäev jäi ära lume puuduse tõttu ja Saku jooksupäeval sadas vihma. Nagu juba tavapäraks on saanud, anti esimene start kõige väiksematele
lastele kell 10.45. See start oli kõige arvukam ning tekitas kõige rohkem elevust nii
laste kui lastevanemate seas. Lastel tuli
läbida 700 m ring ning kolme stardi peale
oli kokku 81 last. Kõiki lapsi ootas finišis
šokolaadimedal ja pähklid ning lisaks sai
end kosutada sooja supi ja kuuma teega.
Korraldajatel oli väga suur rõõm anda

Neidude I klassi esikolmik Silvia Türkson, Ann-Mari Servet, Hanna Heinsaar.

Täname Saku Kolmiku toetajaid, sponsoreid ja koostööpartnereid, kes on aidanud läbi hooaja: Saku vald,
Kultuurkapital, Saku Õlletehas, Premium7, Saku Valla
Spordikeskus, Home4You, Squeezi, Salva Kindlustus,
Joon, Metsanurme MTÜ, Datel, Hedwigi töötuba. Suured
tänud abilistele Porter Racingust. MTÜ Saku Suusaklubi
nendele lastele, kes osalesid Saku Kolmiku
kõikidel etappidel, Tubli Osaleja karikas.
Sel aastal said karika omanikuks need, kes
osalesid kahel etapil. Kokku jagasime välja
44 karikat.
Neidude ja noormeeste start anti kell
11.30 ja nemad pidid läbima 3,5 km ringi.
Nooremate neidude klassis tuli võitjaks
Ann-Mari Servet (Porter Racing) ja sama
vanade noormeeste klassis Romet Pajur. 1419aastaste neidude klassis tuli võitjaks
Aune Tenslind (Jõelähtme Singel) ja sama
vanadest noormeestest võitis Herlent Krik
(Saku Suusaklubi/Tallinna Kalev).
Täiskasvanute start anti kell 12 ja nemad
sõitsid 11 km ringil, mida meeste põhiklass
ja M40 läbisid kaks korda ja ülejäänud ühe
korra. Rada oli kiire, kuid sellesse olid põimitud ka mõned keerukad singlid (kitsas
üherööpaline rattarada maastikul - toim). Va-

nuseklasside võitjad olid järgmised: Ivo
Suur (meeste põhiklass, Thule Opel Pro
Team), Indrek Epner (M40, Vanamõisa Suusaklubi), Arne Zirk (M55, Saku Suusaklubi), Mari Jääger (naiste põhiklass, Jõelähtme
Singel), Liis Grünberg (N35, Porter Racing)
ja Kadri Tinits (N50, Saku Suusaklubi).
Saku jooksupäeva ja rattapäeva kokkuvõttes premeeriti Saku Kolmik 2014 võitjaid, kelleks on meeste põhiklassis Taavo
Tinno (Saku Suusaklubi), M40 Aimar Pedari, M55 Arne Zirk (Saku Suusaklubi),
naiste põhiklassis Maret Kasterpalu (Porter
Racing), N35 Edit Kannel (OK Norma),
N50 Kadri Tinits (Saku Suusaklubi), neiud I
Hanna Heinsaar (Nõmme Rattaklubi) ja
neiud II Stina Aava (Triatloniklubi 21CC/
GAG), noormehed I Edvin Kabanen ja
noormehed II Herlent Krik (Saku Suusaklubi/Tallinna Kalev).

9

Saku Sõnumid

10. oktoober 2014

Saku Sportingu suvised tegemised
ARGO ZIRK

T

eguderohke suvi tänaseks
möödas, aeg teha kokkuvõtteid. Kui paljud puhkasid, siis Saku jalgpallimaastikul käis tihe töö. Lisaks veel tänaseni kestvale ülipõnevale
Eesti meistrivõistluste hooajale
lisandusid suvekuude sisse veel
Saku jalgpallifestivalid, suvelaagrid, Saku meistrivõistlused
jalgpallis ja turniirid nii Eestis
kui välismaal. Alljärgnevalt lähemalt suurematest tegemistest.
Saku jalgpallifestivalid toimusid juba teist suve järjest.
Eelmise aasta nelja festivali asemel piirdusime sel aastal kahega, esimene nendest juunis ja
teine augustis. Festivali peasündmuseks oli muidugi jalgpalliturniir lastele, kus Saku
Sportingu noored teiste klubide
vastu mõõtu võtsid. Lisaks jalgpallile said kõik osalejad vaba
aega sisustada batuudil ja teistes
osavusmängudes, nagu täpsuslöömises, triblamises, kiiruslöömises ja jalgpallitennises.
Kuigi mõlemad festivalid toimusid ilusa ilmaga, ei olnud
korraldajad publikunumbritega
rahul: festivale külastas kokku
400 inimest. Küll aga usume, et
kõik, kes kohale tulid, nautisid
päeva täiel rinnal ja ei pidanud
kahetsema. Saku Sporting tegi
üritusest omad järeldused ja
loodame, et tuleval suvel saavad
pisivead parandatud.
Suvelaagrid tõid kokku 120
noort jalgpallihuvilist. Sarnaselt
festivalile toimusid laagrid juunis ja augustis. Esimene laager
4-7aastastele ja teine laager 812aastastele lastele. Nädalase
laagri jooksul said noored oma
oskusi lihvida löömises, söötmises ja triblamises. Ei puudunud muidugi ka jalgpalli miniturniirid ja võistlused. Nädala
sisse kuulus ka ekskursioonipäev, kus lapsed said külastada
Vembu-Tembumaad.

Kõikidest teistest turniiridest
oli kõige meeldejäävam muidugi Dana Cup Taanis. Dana Cupil
osales sel aastal klubi vanim
treeninggrupp ehk siis poisid
sünniaastaga 2000. 32 aastat järjest toimunud turniiril osales tänavu 1012 võistkonda üle maailma rohkem kui 20 100 jalgpalluriga. Meie vanuseklassis astus
võistlustulle 143 võistkonda.
Alagrupi II koht viis meid
edasi kohamängudele. Sealt
edasi algas närvesööv teekond,
kus võitja liikus edasi järgmisesse vooru, kaotaja aga pidi asjad pakkima. 1/32 finaal tõi meile vastu tugeva Saksamaa klubi
Angeln FC, viigiga lõppenud Suvelaager: hommikune soojendus koolistaadionil.
normaalaeg viis meid penalteid
lööma, kust ka tulemusega 4:3
võidu saime. 1/16 finaali vastane Norra Skedsmo FK ei olnud
küll nii tugev kui Saksa võistkond, kuid pinge kestis kuni lõpuvileni. Tulemus 4:3 meie kasuks. 1/8 finaal Taani Skidsby
Hojene IF-i vastu me aga rohkem jõudu ei leidnud. Kõva
koormus ja kuum ilm tegid oma
töö. Sellest mängust 1:2 kaotus,
mis andis meile turniiritabelis
aga kõrge 9.-16. koha. Kokkuvõttes supertulemus, vajalik kogemus ja ainult meeldivad
emotsioonid – midagi rohkemat
olekski raske tahta.
Septembris peetud Saku Dana Cup Taanis: Saku Sportingu jalgpallurid sünniaastaga 2000 .
meistrivõistlustel jalgpallis osales sel aastal 10 võistkonda. Kuna tegemist oli lahtiste meistrivõistlustega, siis lisaks Saku enda võistkondadele pakkusid
konkurentsi ka Jõgeva, Anija ja
Tallinna meeskonnad. Peale tasavägist turniiri sai võidukarika
üles tõsta juba teist aastat järjest
võistkond Zulte-Gil Charleroi,
kus enamik on Saku Sportingu
esindusmeeskonna mängijaid.
Teine koht JK Tank ja kolmas
koht FC Monton. Korraldaja
Saku Sporting tänab osalejaid ja
loodab kõikidega kohtuda ka
tuleval aastal.

TÄNU
Saku Sporting tänab teid:
Saku Pruulikoda, Vembu-Tembumaa, Saku Õlletehas, Alpic Air,
AS Kyros, Saku vald, Saku Valla Spordikeskus ning
lapsevanemad Aivar Paumere, Agor Tõrv ja Janek Suvinõmm.

Saku meistrid 2014: võistkond Zulte-Gil Charleroi (vasakult) Kristjan
Kaalma, Robin Lilleorg, Anthony Enden, Priit Veskimäe, Andreas
Solom, Madis Kahro, Rauno Nõmmiko, (esireas vasakult) Taavo Velt,
Silver Sõber ja Andres Märso. Fotod: Argo Zirk
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„Corny karikas 2014” Sakus

6 tantsu arvestuses võidutses L1+2 klassis Saku tantsupaar Joonas Tohert ja Marin Raba. Pildil paremal on võitjad ja teise koha saavutanud
Mathias Saar - Mariangela Boitšuk autasustamisel koos vallavanem Tiit Vahenõmme ja treener Kristina Tennokesega. Fotod: Kaur Lohk

O

n heaks tavaks saanud, et tantsukool
Danceland koostöös tublide toetajate ja lastevanematega toob kord aastas tantsuvõistluste võlu ka Saku elanikele
lähemale. 5. oktoobril oli Saku Valla Spordikeskus taas täidetud glamuursete võistlustantsijate ning tantsulembese publikuga.
Tantsuturniir „Corny karikas“ on tantsijate hulgas suure populaarsusega. Ka Saku
tantsupubliku südames on võistlusest omamoodi suursündmus saanud. Lisaks tantsulaste õdedele, vendadele, emadele, isadele,

olid võistlust vaatama tulnud ka nende vanavanemad, õpetajad, lasteaiakasvatajad,
sõbrad ja tuttavad. Kindlasti suures osas just
tänu ülimalt toetavale kodupublikule õnnestus tantsukool Dancelandi tantsijatel
saavutada hulganisti medalikohti. Saku
tantsulaste tublidus ja treenerite Kristina
Tennokese ning Baile Orbi hea töö peegeldub võistlustulemustes. Kokku saavutasid
Dancelandi tantsulapsed 6 esikohta, 8 teist
kohta ning 6 kolmandat kohta (vt tulemusi
www.sakuvald.ee).

Oma meeleoluka showkavaga lummas
publikut Junior2 vanuseklassi standardtantsude ja ladina-ameerika tantsude Eesti koondisesse kuuluv Dancelandi paar Kairo Kõrgend ja Anastasija Bezuglaja.
KADRI KÕRGEND
Suur tänu toetajatele: Corny Big (DTL),
Saku vald, Saku Õlletehas, Reklaamistuudio,
Rocco, Kalev, Pizzakiosk, Yuni Blue, Kungsängen, Kexchoklad, Mootor Grupp, ABC
Motors, Gravex, Pagaripoisid, Karulauk, Kafo

Rahvusvaheline maastikurattapäev lastele Saku rabametsas
4. oktoobril läbisid lapsed Saku rabametsa
terviseradadel mitmeid rõõmsaid ja vigureid täis kilomeetreid – spordiklubi Porter
Racing korraldas heategevusliku spordisündmuse Maastikurattapäev Lastele.
Rahvusvahelise Maastikuratta Assotsiatsiooni poolt 11 aastat tagasi ellu kutsutud
Maastikurattapäev Lastele on oktoobri esimesel nädalavahetusel aset leidev iga-aastane sündmus. Üritusel oli 2013. aastal üle
maailma rohkem kui 13 000 osalejat. Sakus
esmakordselt toimunud üritus oli ühtlasi ka
rahvusvahelise liikumisnädala MOVE
Week kalendris.
Maastikurattapäev Lastele ei ole võistlus
ja seega valitseb sündmusel vaba ja lõbus
õhkkond. Ka rada on erinev tavapärasest
rattasõidust. Lastele oli Saku rabametsa ette
valmistatud 1,5 km pikkune ring, mille
muutsid põnevaks erinevad takistused rajal.
Lapsed pidid rajal olema valmis sõitma
ohukoonuste vahel slaalomit, mis sundis
hindama liikumiskiirust ja jälgima rattavalitsemist. Tuli ületada minitrampliin, kus
kiiremad said väikese hüppe ja tagasihoidlikuma kiirusega liikujad said aimu sarnasest
väga vajalikust – äärekivist alla sõitmise –
olukorrast. Väikeste ratturite tasakaal pandi
proovile kõõluvatel “sildadel”, mis ratturi

Rattasõit on lahe ja ükski takistus ei jää
ületamata. Foto: Porter Racing

raskuse jõul tasakaaluasendit muutsid ja
ratturit kogu elemendi ajal kehaasendit jälgima sundisid. N-ö “Limbo” takistusel tuli
osata rattal oma keha asend võimalikult madalaks viia, et sõita läbi lindi alt, mis rajal
risti ees oli – metsaradadel igapäevane kasulik oskus oksade vältimisel. Viimane ja
raskeim raja element nõudis ratturilt head

ühe käega sõidu oskust ja lisaks head koordinatsiooni. Paljudel nõudis selle elemendi
läbimine mitut proovimiskorda.
Oli rõõm tõdeda, et lastele selline üritus
väga meeldis. Mitmed lapsed ütlesid, et läbisid raja mitu korda ja tublimad isegi 5-7
korda. See teeb kokku omajagu kilomeetreid ja mis põhiline – rõõmsaid kilomeetreid, mis andsid hea emotsiooni! Ka lapsevanemad läbisid “takistusrada”, kuid eriti
abiks oli vanema kohalolu sõidu järgselt,
mil oli võimalus lahendada ratturitele mõeldud liiklusteste. See andis lastele ja vanematele võimaluse kontrollida ja parandada
oma teadmisi rattaga liiklemise osas.
Kohal oli pea poolsada last, kes kõik olid
indu täis ja veetsid Saku rabametsas mitu
lõbusat tundi sõprade ja vanematega koos
liikudes. Loodetavasti saab sellistest üritustest laps tervisliku ellusuhtumise.
Üritus oli viimane ja ühtlasi juba viies
2014. aasta heategevuslik üritus lastele ning
see sai teoks tänu toetajatele – Salome Autole, maanteeametile, IMBAle, Kinderile ja
Coca-Colale. Kui ka teil on võimalusi meid
liikumise edendamise ürituste korraldamisel toetada ja soovi meie järelkasvu tulevikku suunata, andke meile märku.
PRIIT GRÜNBERG, Porter Racing
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Särtsakas smuuti ja roheline
tervisesalat päevakeskuses
ÕNNE LIV VALBERG
Saku Päevakeskuse juhataja
17. septembril toimus päevakeskuses Euroopa Sotsiaalfondi
programmi „Tervislikke valikuid
toetavad meetmed 2013-2014”
raames üks vahva loengtöötuba
teadlikust ja tervislikust toitumisest, kuhu tuli kohale oodatust
rohkem - lausa 40 huvilist!
Koolitus toimus Tervise
Arengu Instituudi teavituskampaania „Mees peab olema viljakas“ raames. Ehk siis peamine
eesmärk oli tõsta meeste teadlikkust, kui palju nad tegelikult
peaksid puu- ja köögivilju sööma, ning neid sellele teele ka
suunata.
Päevakeskuses toimunud
loengul osalejad ei olnud ainult
mehed. Huviga kuulasid ja mõtlesid kaasa ka naised, kes lubasid omandatud teadmised ja nipid oma meesperele – abikaasadele, poegadele, lapselastele,
isadele, vendadele – edasi anda
ning kaasata igal võimalusel mehed ka toiduvalmistamisse. Toitumisnõustaja Kristel Uibo sõnul on teadlikkus sellest, kui palju tuleb puu- ja köögivilju süüa,
kasvanud, kuid probleem on sageli hoopis ideede ning pealehakkamise puudumine, et puuja köögivilju erineval viisil valmistada.
Pärast loengut toimus töötuba, kus valmistasime neli erinevat tervislikku smuutit – kaks
soolast ja kaks magusat ning
ühe suurepäraselt maitsva salati. Smuutide koostisosana kasutasime muuseas suvikõrvitsat ja
avokaadot, samuti jaanikauna
pulbrit ja kakaouba. Paljudele
võisid tunduda uued maitsed
esialgu veidi võõrad, kuid kokkuvõttes tõdeti, et aeg-ajalt
võiks oma maitsemeelt treenida
küll ning lisada midagi uut ja
tervislikku oma toiduvalikusse.
Loengul saime teada, et
peaksime seadma prioriteediks
toidu kvaliteedi, mitte kaloraaži. Süüa tuleb iga päev kindlasti
kolm põhitoidukorda ja kaks
oodet (seda ka siis, kui soovi-
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RETSEPTE

Särtsakas smuuti
 4-5 tomatit (väga hästi sobivad ka kirsstomatid – 250 g)
 40 g päikesekuivatatud
tomateid
 1 varsellerivars
 1 avokaado
 cayenne pipart (soovi korral)
 soola (vastavalt soovile)
 maitserohelist (vastavalt
soovile)
 1 tass vett
 seemned (kanepiseemned,
kõrvitsaseemned, päevalilleseemned)
Koori ja tükelda avokaado.
Mikserda koostisained ühtlaseks seguks. Raputa peale
seemned.

Roheline tervisesalat
Loengul osalenud naised lubasid saadud toiduvalmistamise nipid
oma meesperele edasi anda. Foto: Õnne Liv Valberg

takse kaalu langetada), arvestades toiduainete süsivesikute sisaldust ehk koormust veresuhkrule. Tervislikum on tarbida mahetoitu ja võimalikult vähe lisaaineid sisaldavaid toite.

Viis peotäit puu- ja
juurvilju
Erinevates puu- ja köögiviljades
leidub erinevaid fütotoitaineid
(nt lükopeen, resveratrool), mida seostatakse südame-veresoonkonnahaiguste ja osade
vähkkasvajate vormide ennetamisega. Haigusi ennetav toime
algab aga vähemalt 500 grammist ehk viiest peotäiest puu- ja
köögiviljadest päevas!
Koguseliselt kõige rohkem
tuleks tarbida köögi- ja puuvilju
(sealhulgas rohelisi lehtvilju).
Muuseas, köögivilja ingliskeelne vaste „vegetable“ tuleneb ladinakeelsest sõnast „elustama“, „virgutama“. Eelistada
tuleks madala glükeemilise
koormusega köögivilju, nagu
spargel, piprad, porgand, seller,
kurk, fenkol, sibul, redis, kabatšokk, tomat, suvikõrvits. Tärkliselisi ja kõrge glükeemilise
koormusega köögivilju (kartul,
maguskartul, pastinaak, suhkrumais, põldoad) tuleks tarbida
mõõdukalt.
„Võimalusel sööge kõike
värskelt, valmistage salateid,
smuutisid või pressige mahla.

Parimateks köögiviljade valmistamisviisideks on aurutamine, küpsetamine või kiirelt segades õlis kuumutamine (passeerimine),“ rääkis Uibo. „Keeta võiks köögivilju vaid supi
jaoks, sest siis saame kätte ka
köögiviljadest keeduvette läinud vees lahustuvad toitained.
Kui värskeid köögivilju ei ole
saadaval, eelistage närtsinud
või konserveeritud viljadele
külmutatuid. Toitu tasuks maitsestada maitsetaimede ja mitte
soolase maitseaineseguga.“
Puuvilju tuleks tarbida 3–4
portsjonit päevas. Üks portsjon
on üks keskmine puuvili või
pool klaasitäit tükeldatud puuvilja, 120g 100%-list värskelt
pressitud mahla või ¼ klaasitäit
kuivatatud puuvilja. Puuviljad
on ideaalsed suupisted ja magustoidud, neid on soovitav tarbida söögikordade vahel oodeteks ja snäkkideks.

Taldrikureegel
Esimene samm tervisliku toitumise poole on järgida taldrikureeglit. Seda järgides võid olla
kindel, et erinevate toitude osakaal toidukorras on õige. Erinevad salatid või aurutatud-hautatud-keedetud köögiviljad peaksid moodustama koguseliselt
pool taldrikust; põhitoit, nagu
kala, kana või liha peab moodustama veerandi; lisand, näi-

 300 g salatilehti (võib ka olla
värske roheline salatisegu)
 1 peotäis basiilikulehti
 300 g kirsstomateid
 300 g mozzarellat
 1 peotäis lutserni ja rediseseemne idusid
 8 spl oliiviõli
 1 sidrun
 sool
Pressi sidrunist mahl. Poolita
tomatid ja juust. Aseta juust,
tomatid, basiilikulehed ja
tükeldatud salatilehed kaussi.
Kastme jaoks sega õli, sool ja
sidrunimahl. Vala kaste salatile
ja serveeri.

teks riis, kartul, tatar, makaronid jms ülejäänud veerandi.
Taldrikul peaks olema kindlasti
vähemalt 5 värvi toitu! Õlle
asemel võta aga toidu kõrvale
klaas vett!
Lisainfot retseptide, nippide
ja Eesti meeste tervisest hoolivate toidukohtade tehtud pakkumiste kohta on võimalik
saada: http://toitumine.ee/
kampaania /viljakas/
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KIRJAD JA
KÜSIMISED
Kas on rohtu, mis avitaks?
Kaks ja pool aastat on möödunud päevast,
kui pidin pöörduma abi saamiseks Saku
perearsti Mai Sterni poole, kuna vähimagi
pingutuse juures tekkis rinnus valu. Kadus
võime teha igapäevaseid tegevusi ja kadus
tahe käimiseks ka lühematel vahemaadel.
Tänu minu abivalmis perearstile, kes saatis
mind uuringutele Tallinna Keskhaigla kardioloogia osakonda, kus leiti et on olemas
võimalus kiivakiskunud tervist parandada,
olen täna niisama terve kui kümmekond
aastat tagasi. Nüüd on enesetunne hea, südametegevus on normaalne, taastunud on
töövõime ja raskusi pole ka kõndimisel pikematel käikudel. Tuleb välja, et on rohtu,
mis avitab!
Pole sõnu, mis suudaksid edasi anda
tänulikkust tagasi antud tervise eest. Mul on
hea meel, et meil leidub arste, kes on valmis
patsiendi heaks tegema kõik mis võimalik
ja isegi pisut enam. Suur tänu Saku perearstikeskusele ja kõike head edasiseks doktor
Sternile, et ta veel kaua aitaks leida inimestel rohtu, mis avitab.
ARVI AASMA, tänulik patsient

Auk augus kinni
Meie külaelanikud on väga väga mures Vindi ja Tiiru tee halva olukorra pärast. Eriti
hull on Vindi tee, mis on oma sügavate ja
tihedate aukudega juba mitteläbisõidetav.
Tee läheb iga aastaga aina hullemaks ja
puiste pritsimine aukudesse enam ei aita,
selleks on augud liiga sügavad. Tee renoveerimist ei ole minu siin elamise ajal alates
1999. aastast tehtud.
Kui pilti vaadata, pole sõnu vaja... ME EI
TAHA ENAM OMA AUTOSID LÕHKUDA! Seda teed kasutavad pooled Männiku
küla keskel olevatest peredest.
SIRJE SVADEBA, Männiku küla elanik
Vastab vallamajanduse insener
SIIM RÕÕMUS:
Lõppenud on Üksnurme küla Tuisu tee ning
Männiku küla Vindi ja Tiiru tee katte remondi hange. Hankeprotsessi käigus tunnistati edukaks Šeiker TÜ. Töödega alustatakse oktoobrikuus. Tööde käigus Vindi tee

Koos Eesti Perearstide Seltsi tunnustuse ja parimate praksiste hulka valimisega tunnustas Saku perearstikeskust ka volikogu, kinkides tublile meditsiiniperele valla viiru. Foto: Mai Stern

freesitakse, profileeritakse ja pinnatakse,
Tiiru tee (Vindi teest Tiiru põiguni) profileeritakse ja pinnatakse. Ideaaltingimuste
kohaselt peaksid tööd neil kahel teel olema
lõpetatud oktoobris. Männiku küla Vindi
tee rajas OÜ ETK koos ridaelamutega 90.
aastate alguses. Tee on suure bituumeni sisaldusega freesasfaldi purust kattega.
Tuisu teel puhastatakse külgkraavid, ehitatakse teele purustatud kruusast kate ja tee
pinnatakse. Tööde lõpp vastavalt ilmastikule. Pindamiseks on vaja, et ööpäevane temperatuur ei langeks alla kümne kraadi. Lõigu pikkuseks on 730 meetrit.

Tähelepanu, algab
Saku-Kiili mälumäng
Sel aastal mängime mälumängu
teistmoodi - toimub Saku ja Kiili valla
ühismälumäng! Nagu varasematel aastatelgi, toimub kilvaturniir oktoobrist
aprillini iga kuu teisel esmaspäeval kell
19, seekord aga vaheldumisi Saku Valla
Majas ja Kiili Gümnaasiumi sööklas.
Mäng koosneb seitsmest voorust. Igas
voorus küsitakse 30 erinevate valdkondade küsimust, mis antakse lauda 5 kaupa.
Vastamisaeg igale plokile on 7 minutit.
Osamängud toimuvad 13.10 (I voor)
Sakus, 10.11 (II voor) Kiilis, 8.12 (III
voor) Sakus, 12.01 (IV voor) Kiilis, 9.02
(V voor) Sakus, 9.03 (VI voor) Kiilis ja
13.04 (finaalmäng) Sakus.
Mälumängu ootame osalema vabalt
moodustunud võistkondi Saku ja Kiili
valla asutustest, küladest, sõpruskondadest jne. Võitja selgub viimases voorus,
parimaid autasustatakse. Mängu juhivad
kilbarid Allar Viivik ja Mart Vellama.
Registreeru algava 2014-2015. hooaja
mängu huvikeskus@sakuvald.ee

Oktoobri novembriks pööramisega peaksid
Vindi teelt pöördumatult kaduma ka teeaugud. Foto: erakogu

AVE-MARIA
RAPPER
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MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
25.09 tehti kahjutuks Männiku
külast leitud 23 käsigranaati
RGD-33, mürsusütik ja kaks
käsigranaadisütikut.
26.09 tehti kahjutuks Tammemäe
külast leitud raketi lõhkepea.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
26.09 kl 01.05 – sõiduki tulekahju Saku alevikus Lauliku tänaval.

Oktoober 2014 EELK Saku
Toomase koguduses
P 12.10 kl 13.00 Pühapäevakool
P 12.10 kl 15.00 Jumalateenistus
T 14.10 kl 17.00 Palveõhtu
P 19.10 kl 15.00 Jumalateenistus
P 26.10 kl 13.00 Pühapäevakool
P 26.10 kl 15.00 Noortejumalateenistus
T 28.10 kl 17.00 Palveõhtu
 Beebilaul väikelastele vanuses
1-2,5a reedeti kl 10.30 Heina 11.
 Õpetaja vastuvõtt kokkuleppel
tel 5919 7802. Tallinna mnt 8,
Saku alevik; www.saku.eelk.ee

KI-KU-TA-RO PÜ
mälestab ühenduse liiget

EDUARD TOBI
ja avaldab siirast kaastunnet
omastele.

Mälestame

ROBERT TARVIST
Avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele.
Naabrid Piiri ja Kõrve
tänavalt.

Aasta kuivanud

küttepuu
(hall ja sanglepp, kask,
kuusk, haab). Pikkused 30100 cm! Al 39 /rm. Korralik
katla-, ahju- ja pliidipuu!
Kanarbiku talu, 5373 7294

Kaeve- ja
planeerimistööd
laadurekskavaatoriga
Info ja tellimine
+372 550 5507 või
setex@setex.ee

Samati buss nr 220 sõidab vaid 2,5 otsa päevas
Samati väikebuss nr 220 sõidab 1. oktoobrist kuni aasta lõpuni
väga vähe. Aespast väljub buss kell 7.30 ja jõuab Tallinnasse kell
8.24. Tallinnast väljub buss 8.30 ja jõuab Aespasse 9.22. Seejärel
väljub buss Aespast 9.30 ja sõidab vaid Sakuni. SS

Kiisa postkontor on vahemikus 15.-31.10.2014
ajutiselt suletud
Et kõik postitoimetused saaks tehtud, asendab Kiisa postkontorit Saku postkontor (Teaduse 1, Saku 75501; avatud T, N, R kl
9-18; K kl 9-19; L kl 9-13; E, P suletud).
Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik kirjakandja
tasuta koju või kontorisse kutsuda. Kirjakandjat saab tellida Eesti
Posti kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi võetakse vastu
E–R kella 9–20 ja L-P 9-15.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
10.10* 08:00/20:00 Väliharjutus
16.10-17.10 08:15/17:00 Väliharjutus
10.10 09:00-17:00 Laskeharjutus 17.10 10:00-14:00 Laskeharjutus
13.10-15.10* 08:00/20:00
20.10 08:00-19:00 Laskeharjutus
Väliõppus, väliharjutus
20.10-24.10* 10:00/15:00 Väliõppus
13.10 09:00-17:00 Laskeharjutus 21.10 09:00-17:00 Laskeharjutus
14.10 09:30-17:00 Laskeharjutus 22.10 10:00-17:00 Laskeharjutus
15.10 10:00-17:00 Laskeharjutus 23.10 09:30-17:00 Laskeharjutus
16.10 08:00-15:00 Laskeharjutus 24.10 10:00-17:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. Graafik võib
muutuda, palume jälgida infot harjutusvälja infotahvlitel. NB! Vastavalt
vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Harjutused toimuvad koos-kõlas Saku valla avaliku korra eeskirjaga. Lisainfo:
tel 503 4102, e-post manniku@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-18.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876
VÄLISTRASSIDE EHITUS:

 ÜVK liitumised ja ehitusprojektid
 santehnilised sisetööd
 liiva, haljastusmulla, killustiku müük
 geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked
 ekskavaatori- ja kalluriteenused
5850 4300

FMB Invest Grupp OÜ

rendib väikebussi
Citroen Jumpy,
millel on 8 kohta.
Täpsem info
tel +372 524 5747
või fmb@fmb.ee
Kui Sa pead lugu päevitunud
jumest ja Sulle meeldib
solaariumis päevitada, siis
oled oodatud

SOLAARIUMISSE
Tehnika t 5, II korrus, Sakus.
Lisainformatsioon 5450 9527

Pakun soodsalt

massaažiteenust
Saku Valla Majas
Teaduse 1 toas 329.
Telefon 518 9020
Valentina

10. oktoober 2014

Kuulutused
Kasutusluba, asjaajamine ja
nõustamine. Ehitusluba,
projekt ja kooskõlastamine.
Töö tulemuslik. Tel 522 0023.
M. Mikk
Puude ohutu langetamine ja
okste lõikus reaalse 15a kogemusega arboristi poolt. Hekkide
pügamine ja kändude freesimine. www.puudehooldus.ee või
5690 6772. Asume Sakus.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321
Liiv, ehitusliiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt kohaleveoga
Saku vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 507 9362
Müüa rammusat istutusmulda
ja veisesõnnikut, kohaletoomisega, tel 5330 5174
Müüa saematerjali hinnaga
120-140 eur/tm. Samas müüa
ka halupuid hulgi 25 eur/rm.
Asuvad Kirdalus. 5810 6291
Kütte- ja kaminapuud (25, 30,
40, 50 cm), lahtiselt ja võrgus,
klotsid 40L võrgus, tulehakatus,
saepuru kotis, koos toomisega,
www.kaminapuud.com, tel 501
8594
Müüa puitbrikett kandiline 152 €
/ 960 kg, pellet premium 195 € /
960 kg, turbabrikett 112 € / 950
kg, lepp 2,6 € / 40L kott, kask
2,9 € / 40L kott, tel 5380 3858
Ostan rinnamärke, vanaraha,
postkaarte, valikuliselt vanu
trükiseid ja dokumente jm
kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim

Tööpakkumised
Pakume tööd Tõdval asuvasse
tehasesse elementmajade ehitajatele ja insener-projekteerijale. Vajalik vastav haridus ja
eelnev töökogemus. CV palume
saata angelika@timbeco.ee,
info tel 503 1596
Sauel asuv ettevõte pakub tööd
kallur-veoauto juhile, traktoristile ja kopp-laaduri juhile.
Nõutav eelnev töökogemus ja
tehniline taip. Täpsem info tel
5346 0382 või info@kalsep.ee

Pakun
kodukoristust.
Tel 505 3700, e-post
niitelve@gmail.com
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TP Bilanss OÜ
pakub üle Eesti

raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise
suurusega äriühingutele,
FIEdele, korteriühistutele
ning teistele
mittetulundusühingutele.
Raamatupidamist koostame
Merit Aktiva ning palga arvestust
Merit Palk programmis. Kui teil
on oma programm, tuleks
võimaldada juurdepääs.

ROHKEM INFOT
info@tpbilanss.ee,
www.tpbilanss.ee

Sünnipäevad,
seminarid,
firmapeod,
peolauad, üritused
kuni 100-le inimesele
www.kurtna.eu
kurtna@kurtna.eu
53 33 44 01
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Tõdva poel uus pilkupüüdev ilme

KUHU MINNA
OKTOOBER

Saku valla külade päev Üksnurmes Rehe küünis. Vt lk 16

18. kell 11

Täiskasvanud õppija nädal
Saku Huvikeskuses. Vt lk 16

Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

Jaapani nädal Sakus. Vt lk 7

13.-17.
Tagasi kooli nädal Saku Gümnaasiumis. Kõigil on võimalus
koolis tunde anda.

13. kell 19
Saku-Kiili mälumängu I voor
Saku Valla Maja suures saalis.
Mängu juhivad kilbarid Allar
Viivik ja Mart Vellama.

14. kell 19
Rahvuslikus stiilis rinnanõela
meisterdamise õpituba Saku
Huvikeskuses ruumis 303.
Juhendab Sirle Reiu. Osalustasu
7 eurot. Vajalik eelnev registreerimine huvikeskus@sakuvald.ee

15. kell 14.45
Saku valla noorsootöö ümarlaud vallaraamatukogu konverentsisaalis. Teemad: Saku Valla
Noortekeskuse ettevõtmised;
skate-park - selle tulevik; Norra
riskilaste projekti rakendamine;
noortekeskuse nõukoda; sotsiaalpedagoog Pille Kriisa loeng
„Noored meiega ja meieta”;
küsimused-vastused. Oodatud
on kõik noorsootööst huvitatud
inimesed. Registreerimine
evelin.kyberson@sakuvald.ee.

15. kell 19

19.00

18. kell 10

10.-17.
13.-16.

Suve jooksul sai Tallinn-Rapla-Türi maanteeäärne Tõdva pood värske ja värvilise välimuse.
Majal vahetati aknad ja uksed ning uuendati
fassaad. Aknaid kaunistab nüüd rõõmus triibumuster. Et tegu on Jüri kihelkonna rahvariide seeliku motiiviga, saab
poekülastaja lugeda aknalt. Katusele paigaldati plafoon kaupluse
nimega, maja juurde rajati väike parkla. Selle taga, et Harju Tarbijate
Ühistule kuuluv A & O kauplus oma välimust uuendas, on suuresti
vallaelanikust kaupluse juhataja Ülle Lepa ettevõtlikkus. Kaupluserahva idee kiitsid heaks ka omanikud. Ühistu haldusjuhi Jüri Kimmeli
juhtimisel edenesid ümberehitustööd jõudsalt, sügise hakuks oldi
sealmaal, et maja sai oma täies ilus pilke püüdma hakata. Foto: SS

10. oktoober 2014

Filmiõhtu Saku Huvikeskuses:
portreefilm „Õlimäe õied“
Jeruusalemma külje all Vene
Õigeusu kloostris elavast Eesti
päritolu nunnast. Režissöör Heilika Pikkov. Tasuta, ruumis 301.
Vajalik eelnev registreerimine.

20.-30.
Raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“.
Täpsem info Saku sündmuste
kalendris http://sise.sakuvald.ee
ja vallaraamatukogu kodulehel
http://lib.sakuvald.ee

23. kell 15
Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka
pensionäride ühenduse
sügispidu Kiisa Rahvamajas.

25. kell 12
Kajamaa piirkonna pensionäride seltsingu hooaja avapidu
Kajamaa koolimajas.

31. kell 20
Hooaja avaüritus Kiisa Rahvamajas.

NOVEMBER

1. kell 11
Lastehommik huvikeskuses Ukraina tsirkuse etendus
Saku Valla Maja suures saalis.
Esinevad kassid, puudlid, tuvid,
kloun ning jooga-püüton! Etendus kestab u 50 minutit. Pilet 3
eurot. Lastehommik jätkub III
korrusel huvikeskuses.

2. kell 19
Hingedepäevakontsert „Hingede tund Teaduse tänavas“
Saku Valla Maja fuajees. Esineb
Saku Huvikeskuse naisansambel
Sakutarid. Külalisesineja!

8. kell 12

16. kell 19

Saku valla kultuuri arengukava I seminar Saku Valla Maja
suures saalis.

Saku hariduselu 145. aastapäeva tähistamiseks Saku
Gümnaasiumi ja Saku
Muusikakooli ühiskontsert
gümnaasiumi aulas.

Idamaine tantsuetendus Saku
Valla Maja suures saalis, esinevad
idamaa-, mustlas- ja flamenkotantsijad. Tasuta!

17. kell 18
50 aastat täiskasvanute rahvatantsu Saku vallas:
kell 18 Linda Rausi pingi avamine. Kogunemine tõrvikute ja
küünaldega Saku mõisa ees;
kell 19 kontsert Saku Valla Maja
suures saalis. Vt lk 16

9. kell 18

NÄITUSED Saku
vallaraamatukogus
Fotonäitus „Keenia“ - rahvuspargid Tsavo East ja Tsavo West
ning põliselanikud masaid. Pildistanud Kristine-Kristi Kasak (kuni
18.10).
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses septembris 2014
registreeritud Saku laste sünnid

Aurora Agnes Bons
Kaur Kõpper
Robin Sagur
Stefan Nieländer
Lyzelle Punane

Saku Vallavalitsuses septembris 2014
registreeritud Saku elanike surmad

Ilmi Haik
Juta Luikjärv
Andrus Luur
Märt Saareoja
Robert Tarvis
Elga Kristal
Vello Ilves
Oleg Burov

Saku
Sõnumid
aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus (juulis 1)
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1, Saku
alevik 75501
Telefon:
671 2435
671 2425
Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(indeks 00952);
toimetus,
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80
Trükk:
AS Rebellis
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