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FOOKUSES:

Teeninduspaviljon:
minevik,
olevik ja
tulevik
Lk 8-9

SG I kooliolümpiamängude maskott

ilves Hans
kutsub kõiki
suurele spordipeole
Lk 4

Algas teekond tarkuse juurde

Vallas alustas tänavu kooliteed 150 esimese klassi õpilast, neist Saku Gümnaasiumis 117 ehk viis 1. klassi, mis on ajaloo suurim arv.

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
26. septembril 2014

Lk 2-3

Tänavu sügisel saab 35aastaseks Saku Muusikakool.
Sel puhul kutsub kool kõiki 4. oktoobril kell 16 Saku
Gümnaasiumi aulasse 35. aastapäeva kontserdile
ning sellele järgnevasse kohvilauda. Esinevad Saku
Muusikakooli õpilased, vilistlased, õpetajad ja
puhkpilliorkester Saku. Üritusele on oodatud kõik
muusikasõbrad, eriti Saku Muusikakooli endised ja
praegused õpilased ning õpetajad! Oma osalemisest Palju õnne,
Saku
palub kool teada anda e-posti aadressil
reet.schumann@gmail.com või telefonil 5690 6199.
Muusikakool!
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Algas
teekond
tarkuse
juurde
1. september
pildis Saku
valla koolides
Fotod: SS

Saku
Gümnaasium

Saku Sõnumid

12. september 2014
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Saku Sõnumid
Kurtna
Kool

Rohkem pilte valla kodulehel
galeriis www.sakuvald.ee

Fotod: SS

Kajamaa Kool

Saku Muusikakool

12. september 2014
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Saku Gümnaasiumi
I kooliolümpiamängud
KARIN VASSIL
ANTON NOOR

E

elmisel õppeaastal sai antud pidulik avapauk Saku
Gümnaasiumi I kooliolümpiamängudele. Praegu kestev olümpiaharidusperiood kulmineerub 18. septembril suure
spordipeoga, kuhu on oodatud
osalema ka lapsevanemad ja vallaametnikud.
Olümpiaharidusperioodi jooksul said lapsed esmalt osaleda
kooliolümpiamängude logo konkursil. Parimaid töid võis imetleda kooli stendil ning samuti oli
lastel võimalus anda oma hääl
enda lemmiku poolt. Esikoha sai
võistlustöö, kus viis sinist rukkilille asendavad olümpiarõngaid.
Töö autor on 8.b klassis õppiv
Liis-Marii Järve.
Õpilased said kätt proovida ka
diplomi kavandite joonistamisel ja kooliolümpiamängude
maskoti loomisel. Saku Gümnaasiumi I kooliolümpiamängude maskotiks saab imeilus
ning sportlik ilves Hans, kes
spordipeo ajaks saab elusuuruses maskoti mõõtmetesse. Maskoti idee autorid on 5.a klassis
õppivad Laura Rea ja Johanna
Eliise Rannik.
Enne suurt spordipidu on koolimaja seintele ja stendidele tulemas veel olümpiamänge ning
ausat mängu tutvustavad plakatid. Ees ootab kõige sportlikuma
õpetaja konkurss ning õpilastel
on võimalus teistega jagada fotosid, kus nad seisavad mõne
spordisangariga kõrvuti. Pildi
tegemiseks on lastele pakutud
mitmeid võimalusi. Nimelt on
kooli külastanud Gerd Kanter
ning Jaak Uudmäe, kes viis
õpilastega läbi kolmikhüpet tutvustava praktilise tunni. Oma
teadmisi tuleb jagama ka kooli
vilistlane Liina Tšernov.
16. septembril ootab iga klassi
neljaliikmelisi võistkondi ees
spordiviktoriin, mille edukaks

läbimiseks on vaja omada teadmisi 2014. aasta
jalgpalli MM-st, 2014. aasta
kergejõustiku EM-st, Eesti
olümpiavõitjatest ning Saku
kooli ja Saku valla spordielust.
Spordipidu algab kell 9 Tallinna mnt ja Põik tänava nurgas
asuvalt muruplatsilt, suundudes
mööda kergliiklusteed kooli
staadionile. Kella 9.00-9.45 tuleb vallakodanikel seetõttu arvestada õlletehase silla ning lasteaia Terake ülekäigu raja juures
mõningaste liiklusmuudatustega. Rongkäigule järgneb pidulik avatseremoonia, vanded ja
tervitused. Lapsed saavad oma
osavust proovile panna linadega
võrkpallis, köieveos, saapaviskes, tuletõrjevõistluses, kastide
ladumises, teateujumises, Kalevipoja täpsusviskes, kiirusjooksus ning teatevõistluses. Lisaks
Saku Gümnaasiumi võistkondadele on spordipeole oodatud
ka Kurtna, Kajamaa, Saue kooli
ja vallavalitsuse võistkonnad.
Parimad saavad premeeritud.
Ürituse õnnestumisele on ulatanud oma abikäe ajakiri Tennis,
Eesti jalgpalliliit, Pizzakiosk,
Sportservice, Saku Gümnaasium, Eesti Olümpiaakadeemia
ja Saku Õlletehas.
Ootame rohket publikut ja
kaasaelajaid raja äärde.

Olümpiamängude logo konkursi paremaid töid sai imetleda kooli
stendil. Lapsed valisid oma lemmikuks rukkililledega kavandi.

Kooli külastanud oümpiavõitja Jaak Uudmäe viis staadionil õpilastega läbi kolmikhüpet tutvustava praktilise tunni.

Saku Gümnaasiumi õpilastega on kohtunud ka Eesti spordisangar Gerd Kanter. Fotod: gümnaasium
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ANNELI SULIN
2. septembri vallavalitsuse istungi päevakorras oli 20 päevakorrapunkti.
Kinnitati Kajamaa Kooli
hoolekogu koosseis: Veera
Sepp, Kätlin Lehe ja Levo Laumets - lapsevanemate esindajad,
Anu Kallas - õpetajate esindaja
ning Ken Kukkonen - volikogu
esindaja.
Kinnitati Kajamaa Kooli
töötajate koosseis, 16,80 ametikohta; Saku Muusikakooli töötajate koosseis, 21,63 ametikohta; Kurtna Kooli töötajate
koosseis, 48,60 ametikohta
ning Saku Gümnaasiumi töötajate koosseis, 82 ametikohta.
Määrati isiklikud abistajad
kahele lapsele.
Määrati haridusasutusse sõidu toetus ühele isikule.
Otsustati maksta toetust invatranspordi kulude osaliseks
katteks ühele isikule.
Ühe korraldusega määrati
ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ning kolme
korraldusega projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks aadressil
Saustinõmme küla, Õie tee 20
ning aiamaja laiendamiseks ja
abihoone püstitamiseks aadressil
Roobuka küla, Silikaadi tee 17.
Anti kirjalikud nõusolekud
abihoone püstitamiseks ja kasvuhoone lammutamiseks aadressil Kasemetsa küla, Timuti
tee 20.
Väljastati kasutusluba üksikelamule aadressil Metsanurme
küla, Kuldkinga tee 12; üksikelamule aadressil Metsanurme
küla, Mihkli; aiamajale aadressil Metsanurme küla, Muti tee
28; üksikelamule aadressil Saku alevik, Männituka tee 16
ning üksikelamule aadressil
Üksnurme küla, Hange tee 20.
Otsustati lisada 2014. aasta
eelarve tuludesse SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus
laekunud vahendid summas
2429 eurot ning suurendada sama summa võrra Kurtna Kooli
kulude eelarvet projekti „Kurtna Kooli lasteaialaste veemaailma avastamine“ läbiviimiseks.
Otsustati anda seltsingule

Saku Sõnumid
Saku Pensionäride Ühendus
Elukaar liikmete pidulike koosviibimiste läbiviimiseks tasuta
kasutada 18. oktoobril ja 15. novembril 2014 kella 9–14 Saku
Valla Maja II korruse suur saal ja
helitehnika (tasuta kasutuse
väärtus kokku 130 eurot); MTÜle Saku Priitahtlikud Pritsimehed veeohutusalase päästeringi
läbiviimiseks tasuta kasutada
16. jaanuaril, 30. jaanuaril ja 6.
veebruaril 2015 kella 18.00–
19.30 Saku Valla Spordikeskuse
ujula kaks rada (tasuta kasutuse
väärtus kokku 135 eurot) ning
Arvo Pärnistele Harjumaa Tervisekonverentsi läbiviimiseks
tasuta kasutada 7. novembril
2014 kella 9–18 Saku Valla Maja II korruse suur saal (tasuta kasutuse väärtus kokku 225 eurot).
Tunnistati edukaks riigihanke “Kasemetsa tee kergliiklustee I etapi ehitamine” hankemenetluses esitatud pakkuja Tallinna Teede Aktsiaseltsi pakkumus
maksumusega 259 350 eurot (ilma käibemaksuta) kui madalaima maksumusega pakkumus.
Moodustati hangeteks maksumusega 6000 eurot kuni riigihanke piirmäärani alaline hankekomisjon koosseisus: esimees - vallavalitsuse majandusteenistuse juht, aseesimees vallavalitsuse vallamajanduse
insener ning liige - vallavalitsuse majandusteenistuse referent.
KRISTI JÕELEHT
9. septembri istungi päevakorras oli 16 punkti.
Otsustati korraldada 01.04–
31.12.2015 tänavakaubandus
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
märgitud müügikohtadel ning
lubada seal taimede, aiasaaduste (s.h mee), jõulupuude,
liha ja lihatoodete ning kala ja
kalatoodete müük.

Tänu
Palju tänu teile, Kairi Zaletajev
ja Marju-Riina Laugen, et
aitasite organiseerida koolitarvete kogumise valla vähekindlustatud perede lastele! Teie
abiga sai koolitarbeid 35 last.
Valla sotsiaaltöötajad

Saku Huvikeskusel lubati
korraldada turukaubandust Saku aleviku sügistäikal 21.09.
2014 kella 10–14, aadressil Teaduse 1, Saku alevik.
Saku Valla Noortekeskus Sakus ja Kiisal on suletud
15.–16.09.2014 seoses noorsootöötajatele korraldatud kutsevõistlustega.
5 isikuga sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 30.04.2013 korraldus nr 348 „Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine”.
Vastavalt esitatud teekonnalehele 0,19 eurot kilomeeter otsustati hüvitada 1 sügava puudega lapse ja 3 raske puudega
lapse kooli- ja kojusõit õppeperioodil 01.09.–31.12.2014.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused, 1 korraldusega muudeti varem väljastatud projekteerimistingimusi.
Väljastati ehitusluba sauna
püstitamiseks Rahula külas
Laiavainu kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks ja aiamaja
lammutamiseks ning anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Kiisa alevikus Kooli-4
kinnistul.
Väljastati kasutusload aiamajale Metsanurme külas Kraavihalli tee 5 kinnistul, üksikelamule Tänassilma külas Sookolli
põik 2 kinnistul.
Roobuka külas Vanakaasiku
katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Metsanurme külas asuva Tani katastriüksuse koha-aadressiks määrati Kasemetsa tee 30.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (asukoht
Saku alevik, Õuna tänav)
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Tõdva külas tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa: Alliknõmme (8,91 ha ja 5361 m2),
Niidumetsa (2,25 ha), Rajametsa (3,98 ha).
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati MTÜ-le Orienteerumisklubi TON 11.09.2014
Männiku külas toimuva Tallinna Orienteerumisneljapäevaku
läbiviimiseks (vastutab Mait
Tõnisson).
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavolikogu istung
toimub 18. septembril
kell 17 Saku Valla Majas
Teaduse 1, Saku alevik

PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Saku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise
kava 2014-2026, 2. lugemine
ja vastuvõtmine
4. Saku valla arengukava, 2.
lugemine ja vastuvõtmine
5. Jõesoo kinnistu
detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata
jätmine
6. Detailplaneeringu
vastuvõtmine
6.1. Saku alevik, Jõesoo kinnistu
7. Detailplaneeringu
kehtestamine
7.1. Saku alevik, Teaduse 11
kinnistu
8. Reaalservituudi seadmine
9. Loa taotlemine kinnistu
hoonestusõigusega
koormamiseks
10. Riigihanke
väljakuulutamine
11. Saku valla 2014. aasta 2.
lisaeelarve, 1. lugemine
12. Informatsioon sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 15. septembrist 2014 vallakantseleis ja valla
veebilehel http://sakuvald.ee/
et/eelnoud. Informatsioon
vallasekretärilt tel 671 2430.
TANEL OTS
Vallavolikogu esimees

Diabeetikute seltsing
alustab hooaega
Saku valla diabeetikute seltsing
alustab oma sügishooaega 29.
septembril kell 11 koolitusega
Saku päevakeskuses. Kohal on
OÜ Jalaekspert spetsialistid
koos ortopeediliste jalatsite,
diabeetikutele mõeldud sokkide
ja muu vajalikuga. Saab mõõta
veresuhkrut ja vererõhku ning
määrata kolesteroolitaset.
AINO KIIVER
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Info kuni 3aastaste
laste vanematele

Vallal uus sotsiaaltoetuste kord

Sotsiaalkindlustusamet arvutas
2015. aasta jaoks välja Eesti
keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava tulu ja vanemahüvitise
maksimaalse suuruse perioodiks 1. jaanuar – 31. detsember
2015. Arvutused tehti 2013. aasta isikustatud sotsiaalmaksu
pensionikindlustuse osa keskmise suuruse alusel.
Eesti keskmiseks sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruseks kinnitati 849.65 eurot. Sellelt tulult
arvutatakse täiendav sissemakse II pensionisambasse kuni
kolmeaastast last kasvatavale
isikule. II pensionisambaga liitunud inimesele tehakse täiendavaid sissemakseid alates 1.
jaanuarist 2013 sündinud laste
kasvatamise eest. Riik maksab
II sambasse 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust.
2015. aastal on II samba sissemakse 4% 849,65 eurost ehk
33.99 eurot kuus.
2015. aasta ühe kalendrikuu
vanemahüvitise maksimaalseks
suuruseks kinnitati 2548.95 eurot. Sotsiaalkindlustusamet

Alates 1. septembrist kehtib uus „Saku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise ning vältimatu sotsiaalabi andmise kord”, millega
reguleeritakse Saku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid, taotlemine,
määramine ja maksmine.
Antud korra alusel jagunevad toetused kolme liiki:
Toimetuleku
soodustamiseks
makstavad toetused

Puudega lapse ja puudega
või töövõimekaotusega
isiku toetused

 Koolitoetus
Toetuse määr - 128 eurot

 Puudega lapse lasteaia või kooli
toiduraha ning lasteaia kohatasu
katmise toetus

 Kooli või lasteaia toiduraha
ning lasteaia kohatasu
katmise toetus
 Koolisõidu toetus
 Õpilase vaba aja tegevuse
kulude katmise toetus
Toetuse määr - kuni
kahekordne madala
sissetuleku piir (320 eurot)
kalendriaasta jooksul
 Eluasemekulude katmise
toetus
 Hoolekandeasutuses
ülalpidamiskulude katmise
toetus
 Muudel põhjendatud
juhtumitel makstav toetus

Harju pereelu
augustis
2014. aasta augustikuus registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 150 lapse sünd,
see on 25 võrra vähem kui 2014.
aasta juulikuus, mil registreeriti
175 sündi, ja ühe võrra enam kui
2013. aasta augustis, mil registreeriti 149 sündi.
Poisse sündis 82 ja tütarlapsi
68. Esmassündinuid oli 49, teisi
lapsi 68, kolmandaid 29, neljandaid 2, viiendaid ja seitsmendaid lapsi üks. Sündisid neljad
kaksikud - kaks paari vendi,
paar õdesid ja paar õde-venda.
Surmakandeid koostati kokku 84 - mehi suri 31 ja naisi 53 .
Lahkunute keskmine vanus oli
73,5 aastat. Mehed elasid keskmiselt 69- ja naised 78aastaseks. Registreeriti 44 ja lahutati
4 abielu. Nimemuutmise avaldusi rahuldati 7.
EEVI ALANIIT
Rahvastiku toimingute talituse
juhataja

 Puudega lapse vaba aja
tegevuse kulude katmise toetus
Toetuse määr - kuni kahekordne
madala sissetuleku piir (320
eurot) kalendriaasta jooksul
 Puudega lapse haridusasutusse
sõidu toetus
 Puudega lapse ravimite,
meditsiiniseadmete ostmise või
rentimise, tasulise ravi või
teenuse ning tervist taastava
tegevuse kulude katmise toetus
 Puudega lapse hooldajatoetus
 Puudega isiku haridusasutusse
sõidu toetus

Sissetulekust
mittesõltuvad
toetused
 Eestkostel või perekonnas hooldamisel
oleva lapse toetus
Toetuse määr – 32 eurot
kuus iga kuni 19-aastase
lapse kohta
 1.-4. klassi õpilase
koolilõuna toetus
 Sünnitoetus
Toetuse määr – 320 eurot
või 160 eurot
 Kolme- ja enamalapselise pere
koolitoetus
Toetuse määr - 32 eurot
iga kuni 19-aastase
õpilase kohta
 Matusetoetus
Toetuse määr – 96 eurot

 Puudega või töövõime kaotusega isiku ravimite, meditsiiniseadmete ostmise või
rentimise, tasulise ravi või
teenuse ning tervist taastava
tegevuse kulude katmise toetus
 Puudega isiku hooldajatoetus

Sotsiaaltoetus on isiku või
perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus,
mida on õigus taotleda isikutel,
kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Saku vald.
Toimetuleku soodustamiseks
mõeldud toetusi on üldjuhul võimalik taotleda peredel, kelle sissetulek pereliikme kohta on kuni
160 eurot. Erandiks on muudel
põhjendatud juhtumitel makstav
toetus, millega on võimalik
aidata raskes majanduslikus olukorras olevaid peresid ka õnnetusjuhtumite või muude ootamatute asjaoludega (näiteks tulekahju, pereliikme surm vms)
seotud kulude katmisel.
Õpilastele suunatud toetusi
saab taotleda kuni õpilase 19aastaseks saamiseni. Juhul kui
õpilane saab 19-aastaseks õppe-

aasta kestel, on õigus toetusele
kuni jooksva õppeaasta lõpuni.
Puudega või töövõimekaotusega inimeste jaoks oluline muutus on see, et kehtima hakanud
korra alusel on võimalik taotleda
nn ravimitoetust ainult retseptiravimite kulu osaliseks hüvitamiseks.
Toetuse taotlejal tuleb esitada valla haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalhoolekandeteenistusele
kirjalik avaldus, milles põhjendada toetuse saamise vajadust.
Toimetuleku soodustamiseks
makstavate toetuste taotlemisel
on vajalik avaldusele lisada ka
andmed taotleja ja tema pereliikmete sissetulekute kohta või
Töötukassas arvel olemist tõendavad dokumendid ning perekonna jooksval kuul tasumisele
kuuluvaid kulusid tõendavad

dokumendid. Kui taotletakse
tehtud kulude kompenseerimist, lisatakse taotlusele ka vastavad kuludokumendid (näiteks
retseptiravimite tšekid vms).
Sotsiaaltoetuste taotlusi on
võimalik esitada haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistusele esmaspäeviti kell
9–12, 14-17 või kolmapäeviti 912 või 14-19. Toetuste blanketid
on kättesaadavad valla kodulehel või haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalhoolekandeteenistuse
kabinetis 217.
Sotsiaaltoetuste korraga on
võimalik tutvuda Saku valla kodulehel ning lisainfot saab ka haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse telefonidel
6712 401, 6712 402 ja 671 2428.
VIOLA LÄÄNERAND
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist
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VALLAELU
UUDISED

VALLAELU
UUDISED
Saku perearstikeskus
taas parimate hulgas
12. septembril tunnustab Eesti
Perearstide Selts oma aastakonverentsil 40 parimat perearstipraksist üle Eesti. Parimate sekka on valitud ka Saku Tervisekeskus.
Parimate praksiste valik tehti
Eesti Perearstide Seltsi koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel. Hindamisel võeti arvesse näiteks praksise töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas
haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega. Valik tehti nende perearstikeskuste hulgast, kes omal
soovil enda andmed esitasid.
AGNE ADAMSON

Oja reostanud
elektrijaama viga
selgitati välja
Augustis Kiisa lähistel Eleringi
avariireservelektrijaamade tekitatud reostuse põhjuseks oli ehitaja tõttu tekkinud vale töö süsteemis. Õnnetuse asjaolude väljaselgitamise komisjoni lõppraporti kohaselt oli reostuse tekkepõhjuseks avariireservelektrijaamade jääkainete kogumise
süsteemi vale töö, teatas Elering. See sai võimalikuks jaamad ehitanud Wärtsilä Finland
OY tehtud töödes ilmnenud
puuduste tõttu. Puudused on
praeguseks likvideeritud.
Elering tegeleb keskkonnareostusega seotud kulutuste kokkuarvestamisega ning kavatseb
need ehitajalt välja nõuda.
Oja eri lõikudelt võetud veeproovide andmeil on vee kvaliteet reostuse likvideerimise käigus oluliselt paranenud ning
naftasaaduste sisaldus avariireservelektrijaamade sademetevee suubla juures jääb alla sademeveele seatud piiri.
Jätkuvalt on sademevee
suubla juurde jääval ojaosal
mitmed absorbentpoomid, et
kinni püüda vette jäänud reostusjääke. Samuti jätkub oja monitooring täiendavate vee ja
põhjasetete kontrollmõõtmistega. Postimees
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Tallinna ja Saku
valla piiril saab
sügisest teatrit

„Chiizu!” ehk
“Ütle juust!”
hüüab ka jaapani fotograaf
enne pildistamist ning kõigi
suud venivad
naerule.

Arhitektuurist,
IT-st ja ajaloost
huvituvat Jaapani üliõpilast
Yoshitaka
Kinumatsut
täitis äratundmisrõõm, kui
ta Saku raamatukogu riiulil
Eesti-Jaapani
sõnastikku
märkas.
Fotod: SS

Noored jaapanlased
Sakut uudistamas
11. septembril külastas Saku valda 20-liikmeline Jaapani ja Eesti
noorte delegatsioon. Noored kuulasid vallavanem Janec Leppiku
ülevaadet vallast, tutvusid raamatukogu ja seal oleva Jaapani ekspositsiooniga ning vaatasid õlletehases, kuidas valmib õlu.
Jaapanlased käisid Sakus Eesti ja Jaapani noortevahetuse programmi Index raames, mis sai alguse kümme aastat tagasi. Programmi algatas Jaapani valitsus Tema Keiserliku Kõrguse Kroonprintsi
kuningliku abielu esimese aastapäeva tähistamiseks eesmärgiga
edendada Jaapani ja teiste riikide noorte vahelist sõprust ja
mõistmist. Jaapani ja Eesti noored kohtuvad iga kolme aasta tagant.
Sel aastal kandideeris programmi 143 Eesti ja 240 Jaapani noort.
Seekord on Jaapani delegatsioon Eestis 6.-22. septembrini, misjärel sõidavad Eesti noored nendega koos kaheks nädalaks Jaapanisse. Eestis kohtuvad noored peaministriga ning käivad Riigikogus, jalutavad vanalinnas, Kadriorus ja botaanikaaias ning vaatavad Tallinnat teletornist. Peale Tallinna ja Saku sõidavad jaapanlased veel Viljandisse ja Tartusse. Ka Eesti noored külastavad Jaapanis meie sõpruslinna Sakut. VICTORIA PARMAS

Veel enne, kui Saku vald saab
endale uue kontsertsaali Kiisa
vabaajakeskuse ehitatavas hoones, saab kontserti kuulata ühes
teises Saku vallas avatavas uhiuues kontsertsaalis - Laagri City
kontserdisaalis.
26. septembril avatakse Jälgimäel Pärnu mnt 541 City Motorsi uhiuus esindussalong, millest pimedateks sügis-talve õhtuteks saab Laagri City Kontserdimaja. „Meil on siin esinduslikku salongipinda üle 800 m².
Et uhke ruum õhtuti tühi ei seisaks, anname selle kasutada
teatri- ja kontserdikorraldajatele,“ ütles City Motorsi pealik
Henrik Raave. Esimesed neli
etendust selleks sügiseks on juba paigas – saab näha Peeter Oja
ja Ott Sepa stand-up etendusi
ning Jan Uuspõllu ja Henrik
Normanni monotükke.
Teatrisaali avamise motiivid
põhinevad Raave sõnul paljuski
isiklikel kogemustel. „Olen siin
Tänassilmas elanud tänaseks
täpselt aasta. Teatrisse ja kontserdile sattunud aga piinlikult
vähe. Kui juba õhtuks koju tulla, ei viitsi just liiga tihti tagasi
Tallinna kesklinna minna ning
kultuuri- ja meelelahutusannused jäävad üha väiksemaks,“
selgitas ta.
Laagri City Kontserdimaja
töötab päeval autosalongina ja
mahutab ligi 20 uut Renault ja
Dacia mudelit. Õhtuti avanevas
teatrisaalis on
kohti kuni 600le
kultuurisõbrale.
Ei puudu
ka VIP
loož ja
gurmeekohvik.
Otsa teeb 4. oktoobril kell 19
lahti Peeter Oja stand-up etendus ”Kui loll võib inimene
olla”. Üle Eesti väga menukalt
mängitud tükiga tuleb Peeter
Oja Saku valda seega teist
korda. SS

8

Saku Sõnumid

12. september 2014

FOOKUSES: Teeninduspaviljoni minevik ja tulevik
KASUTATUD RIIETE
KAUPLUS Pargi 2, Konsumi I korrus,
rõivakauplus Riidemari

Kes kuhu läks

LILLEÄRI LIILIA Teaduse 1, Saku Valla Maja
postkontoripoolne tiib

UusSaku 3a

Asukad eri
aegadel:

Ehitatud
1963-1964
teeninduspaviljoniks.
Maja
kuulus
EMMTUIle

ÕMBLUSTÖÖKODA
Õmblejad Tiina ja Reet Pargi 2, Konsumi II korrus

VICTORIA PARMAS

P

ool sajandit tagasi, 1963.
aastal kerkis Saku keskele kaubanduspindade ja
korterelamute vahele väike maja, katusel silt – teeninduspaviljon. Kuigi nimi paviljon viitab
kergehitisele, on maja vastu pidanud juba 50 aastat ning üle
elanud palju ja väga mitmetest
valdkondadest üürnikke. Septembri algusest seisavad väikese roosa maja ruumid taas tühjana ning paviljoni ootab ees
uuenduskuur ning uued asunikud – vallavalitsusel on kavas
avada seal Terakese lasteaia filiaal. Majas algavad peatselt remonttööd ning majandusteenistuse juhi Virko Kolksi sõnul
saab seal uue aasta alguses avada kaks rühma.
Maja kuulus Sakus tegutsenud Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudile ja selle ehitas
EKE Ehitus- ja Montaaživalitsus. 1972. aastal olid hoones külanõukogu, õmblusateljee, kellassepp, kingsepp, juuksur, teenuste vastuvõtjad.
1975. aastal sinna tööle läi-

KOSMEETIKATUBA
Kosmeetik
Leila JUUKSUR
Tehnika 5,
Juuksurid Ilona ja Ave I korrus
Tehnika 5, I korrus

nud juuksur Aime Sillo meenutab, et paviljoni pere oli väga
üksmeelne, aga ruumid väga
külmad. „Sooja vett saime boilerist, elektriradiaatoritega kütsime juurde, aga põrandad olid
jääkülmad, sest seal all oli paljas
maa,“ rääkis Aime, kelle sõnul
olid tol ajal eraldi naistepäevad
ja meestepäevad. „Mehed istusid ukse taga elavas järjekorras
ja tulid kutse peale „Järgmine!“.

Naised aga kippusid vahele trügima. Kui mõelda, millised vahendid meil kasutada olid – pähe lasime mööblilakki. Soeng
seisis päevi peas ja kui lõpuks
kammisid, siis pea tolmas.“

Haltuurakontroll ja
Gorbatšovi ootamine
Kui külanõukogus töötas vaid
neli-viis inimest, siis õmblejaid
oli 12. „Kõik eelarved sai sekre-

Saku keskel asuv roosa maja pole 50 aastaga suurt muutunud. Kadunud on vaid teeninduspaviljoni silt katuselt ning töökodasid
tähistavad pildid seinalt. Pilt on tehtud 1978. Foto: arhiiv

 Külanõukogu
 Raamatukogu
 Raamatupood
 Piimapood
 Lillepood
 Riidepood
 Loomaarst
 Villavahetus
 Kingsepp
 Kellassepp
 Hambaarst
 Õmblejad ja
rätsepad
 Juuksurid
 Kosmeetikud

tär arvelauaga paika klõpsitud,“
mäletab külanõukogus lühikest
aega sõjaväearvestust pidanud
Aime Järva. Rätsepana töötanud Alma Granbaki sõnul oli
õmblejail tol ajal tööd väga palju, sest plaan vajas täitmist –
kuus tuli valmis teha kaheksa
mantlit. „Elu käis, kliente tuli
meile ka Tallinnast,“ ütles ta.
Sama kinnitavad ka sügisest
Konsumi kaupluse teisele korrusele kolinud õmblejad Reet
Villo ja Tiina Õispuu. „Tellimusi võeti vastu kord kuus ja naised seisid siis oma mantli ja
kostüümisoovidega õues pikas
järjekorras,“ rääkisid õmblejad,
kelle sõnul olid ruumid alguses
küll külmad, kuid hiljem pigem
palavad. „Keset päeva suvel oli
seal võimatu tööd teha. Siis käisime raudtee ääres päikest võtmas ja pärast lõunat töötasime
edasi. Tööd oli palju, kuid jõudsime ka haltuurat teha, kuigi see
oli keelatud. Meil käis koguni
haltuurakontroll, üks lühike vanamees, keda me nägu pidi
tundsime. Vaatasime siis aknast,
et kas ta tuli lõunase bussi pealt
maha või ei. Kui ei, võisime kergemalt hingata, muidu peitsime
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aga oma haltuuratöid raamatukogus riiulite vahel.“
Veel mäletavad elupõlised
õmblejad aega, kui Tallinnasse
oli oodata Mihhail Gorbatšovi.
„Siis värviti meie maja fassaad
üle, kuid ainult fassaad, tagant
jäi kõik sama moodi. Ja saime
uued kardinad ning käärid ja
hakkasime Gorbatšovi ootama.“

Saku Sõnumid

Enne ja pärast...

VALLAELU
UUDISED
Teeremont TõdvaTagadi teelõigul

Kuulsused roosas
paviljonis
1980. aastal kolis külanõukogu
Uus-Saku 3a ruumidest Aasa tänavale ning ruumid jäid tühjaks.
„Pärast pikki läbirääkimisi Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudiga, kellele maja kuulus, sai
loa tühjadesse ruumidesse kolida raamatukogu,“ meenutab
Helle Pärlin, raamatukogu toonane juhataja. „10. novembril
1980 avaski teeninduspaviljoni
35 m² suurusel pinnal uksed raamatukogu. Majas oli keskküte,
vesi, kanalisatsioon.“ Pärlini
sõnul sõbruneti kiiresti teiste
maja asukatega õmblejate,
juuksuri, kingsepa ja teeninduspunkti töötajatega. „Vahel, kui
tuli kuhugi ära minna, olid õmblejad kohe varmad asendama,“
kiitis ta. Tänu raamatukogule on
külastanud seda pisikest Saku
keskpunktiks olevat hoonet sellised kuulsused nagu Jaan
Kross, Teet Kallas, Ellen Niit,
Juhan Viiding, Jüri Ennet, Priit
Aimla, Anu Lamp, Mart Laar
jpt. Roosa paviljoni trepil tegid
aega parajaks õllesõbrad ja bussiootajad, lehvitati sinimustvalget lippu ja lauldi isamaalisi
laule ning vaieldi Eesti valupunktide üle. Mida kõike selles
väikeses majas neil aastatel juhtus, saab lugeda Saku Sõnumite
2008. aasta 28. märtsi ja 11.
aprilli numbritest Helle Pärlini
mälestustest. Pärast mitmeid
veetorude lõhkemisi, kanalisatsiooniummistusi, kütmata nädalaid ja auke küll maja seina
sees ja trepi ees kolis raamatukogu 1988. aastal ära Saku
mõisa.
Hoones on olnud ka raamatu- ja kirjatarvete kauplus, kasutatud riiete pood, looma- ja
hambaarst, villavahetus, lillepood, piima- ja juustupood, kust
sai Saku elanike meenutuste kohaselt suurte aukudega juustu.
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Augustis lõppesid Saku Vallavalitsuse tellimusel Tõdva külas asunud lagunenud küüni lammutustööd. Lammutusprojekti koostas ja
töid teostas Türi ettevõte OÜ Jäätmeproff, omanikujärelevalvet tegi
kohalik firma OÜ P. P. Ehitusjärelevalve. Tööde kogumaksumus oli
5250 eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse jäätmekäitluse programmist tasuti 4320 eurot. Hoone kivikonstruktsioonid
purustati ja saadud materjali kasutatakse Saku valla kohalike teede
remondiks. VIRKO KOLKS
Fotod: Virko Kolks

Kiirusepiirang 70 km/h
Kui varem lõppes Sakust Kiisale sõites kiirusepiirang 70 ära
kohe pärast ringristmikku, siis
sel suvel tõstis maanteeamet
koostöös vallavalitsusega märgi
edasi kuni Preeria bussipeatuseni. Kohalike elanike soov oli
aga kiirust veelgi pikemal lõigul
piirata ja nii pikendab maanteeamet lähiajal kiirusepiirangut
veelgi, nii et 70 km/h tuleb sõita
Sakust kuni raudteeni.
Kiirusepiirangut põhjendas
maanteeameti liikluskorralduse
osakonna peaspetsialist Jaan
Saia järgmiselt: „Saku-Tõdva
maanteel pärast Kiipsu teed
olev kurv tekitab probleeme
Kiipsu teelt välja sõitvatele
autojuhtidele – nad ei näe kurvi
tagant tulijaid, samuti ei näe
kurvi tagant tulijad ristmikule
keeravat autojuhti. Liiklussagedus sel teel suurenes tuntavalt
Tallinn-Rapla-Türi maantee re-

mondi aegu eelmisel suvel, mil
paljud autojuhid valisid ümbersõiduks just Saku-Tõdva tee.
Liiklussagedus seal on jäänudki
kümmekond protsenti suuremaks kui varem.“
Sama teelõigu ohtlikkuse üle
kurtsid ka lapsevanemad, kelle
lapsed peavad koolibussile minekuks seal Saku-Tõdva maanteed ületama. Kõige ohutum ja
õige on teha seda Preeria bussipeatuse juures, minnes risti üle
tee. Kiipsu tee ristmikul tee ületamine on ohtlik, kuna on kurvile liiga lähedal.
Maanteeameti peaspetsialisti
sõnul on järgmisel aastal kavas
ehitada bussipeatusele ka teeületuskoht ehk saar, mis võimaldab jalakäijatel teed ületada
poole tee kaupa. „Samas aitab
kõrgem koht teel hoida ka kiirust
70 km/h piires,“ ütles Saia.
VICTORIA PARMAS

AS Nordecon alustas 3. septembril Tallinn-Rapla-Türi
maantee lõigu 15,6-23,9 km
(Tõdva-Tagadi) rekonstrueerimistöödega. Liiklemine sel lõigul on häiritud kuni remondi lõpuni 25. juunil 2015. aastal.
Antud projekti raames tehakse järgmisi töid: ettevalmistustööd - teemaa-ala puhastamine,
raadamine; mullatööd - muldkeha laiendamine, dreenkihi
ehitus ja kraavide kaevamine;
katendi ehitus - olemasoleva
teekatte freesimine, kompleksstabiliseeritud kihi ehitamine,
teelaienduste ehitus, asfalteerimistööd, teepeenarde kindlustamine; truupide ehitus, side- ja
elektritööd ja uute liikluskorraldusvahendite paigaldamine.
Tähtsamate teetööde teostamise ajagraafik riigimaanteel
on planeeritud järgmiselt:
08.09 – 23.09 freesimistööd;
01.09 – 07.10 tee aluskihtide
ehitus, kraavide kaevamine,
raadamistööd;
15.09 – 03.10 stabiliseeritud
killustikaluse rajamine;
01.10 – 06.11 asfalteerimistööd
(nõuetekohaste ilmastikutingimuste korral).
Teetöid tehakse „pool-poolega“ meetodil umbes 800
meetri pikkustel teelõikudel reguleerijaid ja valgusfoore kasutades. Elanikud pääsevad oma
kruntide juurde ja suuremate takistuste korral teavitab töövõtja
nendest eraldi.
Jälgige ehitusaegset liikluskorraldust. AS Nordecon palub
mõistvat suhtumist. SS

Ohutu liikluse nimel
Saku alevikku rajatakse septembrikuu jooksul kolm asfaltbetoonist künnist. Kaks künnist
rajatakse Asula tänavale ja üks
Kannikese tänavale. SS

Pühapäeval,
14. septembril on

vanavanemate päev.
Aitäh teile hoole ja
armastuse eest!
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MIS
JUHTUS

In memoriam

Ottniell Jürissaar

Põhja päästekeskus

27.03.1924 - 7.09.2014
1970. aasta sügisel tuli Ottniell Jürissaar Saku 8klassilise kooli muusikaõpetajaks ja peatselt tegutses koolis edukalt kümme vokaalansamblit,
mudilaskoor Kaja ja tütarlastekoor Kelluke. Neist
neli ansamblit said suure tunnustuse rajoonis ja
Kelluke vabariiklikul koolinoorte võistulaulmises I kategooria. Ottniell oli muusikamees, kes
algatas iga-aastase kuldhäälte konkursi koolis.
Samal sügisel asutas ta Saku segakoori Tuljak,
millest peagi sai vabariigi hinnatud rahvakollektiiv. Koorilauljaid oli palju, ka sõpruskoore.
Kontserte anti Eestis, Riias, Vilniuses, aga ka
Moldovas, Ukrainas, Taga-Kaukaasias ja KeskAasia riikides. Esineti Eesti Raadios ja Televisioonis. Tuljak osales ka kõigil rajooni laulupäevadel ja üldlaulupidudel.
Ottniell Jürissaare teeneks on ka Saku laulupäevad, sest just tema oli selle traditsiooni algataja 1971. aastal, olles ürituse üld- ja kunstiline
juht. Ottniell tegutses aktiivselt 13 aastat Sakus
ning osales hiljemgi kõikidel muusikalistel üritustel.

Tantsuturniiri aeg
on muutunud!
Võistlustantsuturniir Corny Karikas toimub pühapäeval, 5. oktoobril Saku Valla Sordikeskuses. KRISTINA TENNOKESE

Täpsustus
Täpsustus eelmises lehes olnud
loo „Vanad fotod vallaaednikust“ juurde. Uno Ragel rääkis
oma isast, kes töötas Sakus aednikuna aastatel 1934–1950 ning
kes sai lisaks 50 kroonile palgale
endale ka osa aiasaaduste müügist saadavast tulust. Uno Ragel
elab täna Keilas oma majas. SS

Šivananda

JOOGA
lasteaias Päikesekild
Teisipäeviti ja
neljapäeviti
kell 19.30

Lisainfo:
airi233@hotmail.com,

tel 52 50 221
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20.08 tehti kahjutuks Männiku
külast leitud 88mm mürsk.
29.08 kell 00.22 sai häirekeskus
teate tulekahjust Saku alevikus
Juubelitammede teel. Päästemeeskondade saabudes põles
elumaja ühekordne puidust
juurdeehitus. Tuli oli levinud
edasi ka elumaja kahekorruselise osa seinale ja katusele. Põlengu hetkel inimesi majas polnud.
Päästjad panid põlengule piiri
kella 01.15-ks, tulekahju kustutati kella 03.21-ks. Põlengu tekkepõhjuse selgitab uurimine.

Põhja prefektuur

Leiname ja mäletame südamesoojusega
Saku Gümnaasium
Segakoor Tuljak
Saku Huvikeskus

2. oktoobril alustab Sakus
tööd noorte päästering
Valla noortekeskuse ja Saku Priitahtlike Pritsimeeste koostöös
alustavas ringis saavad noored teadmisi ohutu käitumise kohta ning
õpivad praktilisi oskusi. Näiteks õpitakse, kuidas päästa uppujat,
kustutada tuld ja tegutseda meeskonnana. Laager annab ka võimaluse näha päästjate tööd. Hooaja saavad parimad noored päästjad
lõpetada suvelaagris. Ringi oodatakse 10-15aastasi noori, ring on
tasuta ja kohti jagub 15 huvilisele.
Ring toimub alates oktoobrist igal neljapäeval kella 18-19.30ni
Saku Valla Noortekeskuses ja Saku Priitahtlike Pritsimeeste komandos Tammemäel, ka Saku spordikeskuse ujulas. Päästeringi
toimumise kohad, teemad ning kuupäevad, ka liitumisavaldus on
üleval priitahtlike pritsimeeste kodulehel www.sakupp.ee/index.
php/noortering. Päästeringi saab registreerida kuni 22. septembrini
või kuni kohti jagub. SS

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
12.09 10:00-14:00 Laskeharjutus
20.09 09:00-21:00 Laskeharjutus
15.09 - 16.09
22.09 - 25.09
08:00-17:00 Laskeharjutus
08:00-20:00 Väliharjutus
16.09 08:00-20:00 Väliharjutus
22.09 - 23.09
16.09 10:00-16:00 Laskeharjutus
08:00-17:00 Laskeharjutus
17.09 08:00-18:00 Väliharjutus
22.09 - 25.09
17.09 10:00-17:00 Laskeharjutus
08:00-20:00 Väliharjutus
18.09 08:00-18:00 Väliharjutus
24.09 10:00-17:00 Laskeharjutus
18.09 09:00-14:00 Laskeharjutus
25.09 08:00-17:00 Laskeharjutus
19.09 10:00-13:00 Laskeharjutus
26.09 10:00-14:00 Laskeharjutus
20.09 07:00-17:00 Väliharjutus
27.09 09:00 -19:00 Laskeharjutus
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 kooskõlas Saku valla avaliku korra eeskirjaga. Lisainfo: tel 503 4102, e-post
manniku@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee

5.09 kella 13.00 ajal toimus liiklusõnnetus Saku alevikus Tallinna maantee 2 juures, kus jalgrattaga sõitnud 8-aastane poiss sai
löögi sõiduautolt Audi A6, mida
juhtis 54-aastane Harri. Sõiduauto juhi sõnul jalgrattur liikus
kõnniteel ning teadmata põhjusel kukkus autole ette. Laps toimetati Tallinna Lastehaiglasse.
(www.politsei.ee)

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
08.09 kell 00.16 – tulekahju
hoones Pärnasalu t Saue linnas.
02.09 kl 21:20 - tulekahju farmis Tuula külas Saue vallas.
31.08 - tulekahju hoones Vaidasoo külas Rae vallas.
31.08 kl 20:24 - tulekahju hoones Kivi t Vasalemma alevikus.
29.08 kl 12:57 - abitus seisundis
inimene Koondise t Saue linnas.
29.08 kl 00:26 - tulekahju hoones Juubelitammede tee 1 Saku
alevikus.

Tähistamaks
organiseeritud tuletõrje
95. aastapäeva, toimub

14. septembril
Saku Vabatahtlikus
Komandos
Tammemäel

avatud uste päev.
Tutvuda saab
päästeautodega ning
MtÜ Saku Priitahtlikud
Pritsimehed tegemistega.
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Kuulutused
Kogemustega raamatupidaja
otsib lisatööd. Programm
olemas. Tel 513 0374
Soovin tööd koristajana
õhtuti. Tel 5390 3007
Pakun Sakus ja lähiümbruses
kodukoristust. Olen töötanud
sellel erialal 2 aastat Soomes,
kogemused ja oskused on
olemas! Võta ühendust ning
saame kindlasti ajas ja hinnas
kokkuleppele! 5661 4565 Stiina
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ning värvimine. Viies Fassaad OÜ, tel 5624 1509 Andres

Kallid kliendid!
Kolisime uude kohta

Pargi 2 (Konsumi II
korrus). Ootame teid!
Õmblejad Tiina ja Reet

OTTNIELL
JÜRISSAAR
Mälestame Saku segakoori
Tuljak armastatud dirigenti ja
avaldame kaastunnet
lähedastele.
Segakoori Tuljak endised
lauljad ja Rein Tali
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Kuulutused

Austatud
armsad kliendid!
Kolisime uude kohta –

Tehnika 5, I korrus
(Samati garaažide juures
valge 2-korruseline hoone
tehnoülevaatuse maja kõrval).

Olete oodatud!
Juuksurid Ilona ja Ave
ning kosmeetik Leila

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

Harju Tarbijate Ühistu pakub

Tõdva AjaO kaupluses tööd

müüja-klienditeenindajale
osalise tööajaga.
Täpsem info Tõdva AjaO kauplusest või ühistu
personalijuhilt, tel 669 9807.

Avaldame kaastunnet
Elve Viitamehele

KI-KU-TA-RO PÜ
mälestab

EMA

ROBERT TARVIST

surma puhul.
Vaike ja Reet perega

ja avaldab kaastunnet
omastele.

Saku Gümnaasium avaldab
sügavat kaastunnet
lähedastele meie endise
muusikaõpetaja ja koorijuhi

Südamlik kaastunne Elvele
ja tema perele ema

OTTNIELL
JÜRISSAARE

surma puhul.
Sirje

mälestab ja avaldab
kaastunnet omastele
Kiisa Rahvamaja

Südamlik kaastunne
Andresele perega kalli

Südamlik kaastunne Helvele
lastega abikaasa ja isa

Siiras kaastunne
Tiina Ruudule kalli

VANAEMA

MÄRT SAAREOJA

EMA

surma puhul.
Saku Päevakeskus

surma puhul.
Uus-Saku 9 majaelanikud

kaotuse puhul.
Maie ja Anatoli

ELGA KRISTALI

surma puhul.

Head naabrimeest ja
toetajat

ROBERT TARVIST

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
Paigaldan epopõrandaid
(garaažid, terrassid, saunad,
abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad soodsad. Küsi pakkumist 5620 6899!
Paigaldame teie vanale või
uuele kodule kõrgkvaliteetse
vihmaveerenni soojenduse
süsteemi komplekti. Konsultatsioon ja paigaldus üle Eesti.
Kontakt: 5841 0028,
www.rennisoojendus.ee
Liiv, ehitusliiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt kohaleveoga
Saku vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 507 9362
Müüa rammusat istutusmulda
ja veisesõnnikut, kohaletoomisega, tel 5330 5174
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 saematerjali hinnaga
120-140 eur/tm. Samas müüa
ka halupuid hulgi 25 eur/rm.
Asuvad Kirdalus. 5810 6291
Müüa puitbrikett kandiline 150 €
/ 960 kg, pellet premium 190 € /
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
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Keelekursused Sakus!

OÜ Hoolega pakub

INGLISE KEEL algajatele ja
taasalustajatele 60 ak.t

Koristusteenus:
Kodukoristus, akende pesu

Esmaspäeviti kl 18-20. Alates 29.09

Aiatööd:

INGLISE KEEL
kesktasemele 60 ak.t

Muru ja peenarde hooldus,
lehtede ning niiduse
kogumine, vajadusel
äravedu

Teisipäeviti kl 18-20. Alates 30.09

INGLISE KEEL
edasijõudnutele 60 ak.t
Kolmapäeviti kl 18-20. Alates 01.10

HOOLEGA
TEHTUD!

SOOME KEEL
(erinevad tasemed) 60 ak.t
Neljapäeviti alates kl 18. Alates 02.10
INFO JA REGISTREERIMINE
Riina Joonsaar tel 520 2152
riinajoonsaar@gmail.com
Kursused toimuvad Saku Huvikeskuse ruumides Teaduse 1 III krs

info@hoolega.eu
5305 5484
Saveliin Kaarneem
OÜ Hoolega

laomüügi
kampaania 1.-30.09:
Septembris anname kõikidele laos
kohapeal ostjatele alusetäie
silikaattelliste soetamisel 25 kg koti
müürisegu TASUTA kaasa
LÕIKA KUPONG VÄLJA JA TULE SILIKALTSIIDI 8, TALLINN.

FMB Invest Grupp OÜ

rendib väikebussi
Citroen Jumpy,
millel on 8 kohta.
Täpsem info
tel +372 524 5747
või fmb@fmb.ee

Saue Ilusalong
juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •
ripsmetehnik • küünetehnik • massaaz
Sooja 1, Saue
Lahtiolekuajad
Tel + 372 621 2021
E-R 9.00-20.00
L 10.00-17.00; P suletud Mob + 372 507 4466 www.beauty.ee

REVISTER OÜ pakub
kvaliteetset
raamatupidamisteenust
firmadele. Lisainfo:
revister@hotmail.com
VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

Aasta kuivanud

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

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

HUVIKESKUS SOOVITAB
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Kaheksa päeva
tõelist noorteelu
EVELIN KÜBERSON
Saku noortekeskuse juhataja

S

aku valla noored läksid sel
sügisel kooli uute kogemuste võrra rikkamana,
sest 22.–28. augustini korraldati
suurt rahvusvahelist noortevahetusprojekti „Nordic Youth
Meeting – Make it, Do it, Love
it!“. Kuigi sarnane projekt toimus juba kuuendat korda, korraldati seda esmakordselt Eestis. Tegu on Euroopa Komisjoni
rahastatava liikuva projektiga,
kus partnerorganisatsioonid on
samad, aga tegevuskoht igal
aastal muutub.
Augustikuu lõpus saabusid
Saku valda kuue riigi noored ja
noortejuhid Eestist, Soomest,
Leedust, Taanist, Venemaalt ja
Armeeniast. Kokku oli osalejaid
48. Tegevus toimus Saku vallas
EELK laagrikeskuses Talu. Projekti käigus õppisid noored materjalide taaskasutamise võimalusi, tutvusid erinevate kultuuridega ning arutlesid rahvuste
kohta tekkinud stereotüüpide üle.
Projekti ettevalmistus algas
juba juulikuus, mil kolmel päeval kohtusid igast riigist üks
noor ja üks juhendaja, et projekti
tegevused täpsemalt kokku leppida. Noored ei tulnud Eestisse
lihtsalt lõbutsema, vaid õppima
ja kogemusi koguma. Lisaks
valmistasid iga riigi noored ette
kodutööd, mida teistele esitleti.
Üheks kodutööks oli stereotüüpide film. Filmis tõid noored

välja oma arusaamad ja teadmised teiste partnerriikide kohta.
Humoorikat filmi on võimalik
vaadata Saku Valla Noortekeskuse kodulehel. Teine kodutöö
esitles näiteks taaskasutatud
materjalidest valmistatud Eesti
tooteid, Saku noored tutvustasid
vinüülplaatidest tehtud kellasid
ja tuletõrjevoolikutest tehtud
kotte.
Kaheksa päeva jooksul juhtisid noored mitmeid tegevusi ja
osalesid töötubades. Üks populaarsem töötuba oli klaasehete
valmistamine. Mitte keegi projektis osalenutest ei olnud sellega varem kokku puutunud. „Ma
ei teadnud, et klaasist on võimalik ise käsitsi midagi teha, väga
lahe,“ ütles 13aastane Steven.
Kogu seltskonna koostöös valmis euroalustest prügikast, mida saavad edaspidi kasutada
kõik EELK laagrikeskuse Talu
külastajad.

R

ahvusvahelistel noortevahetustel on kombeks korraldada ka kultuuridevaheline õhtu, kus kõik riigid tutvustavad oma kultuuri ja rahvustoite. Sel korral oli igal riigil kindel teema, mida tutvustada.
Soomlased etendasid rahvuslikke
jõule, taanlased ja leedukad mütoloogilisi olendeid, venelased
rahvuslikke pulmi, armeenlased
rahvuslikke laule ja tantse ning

 Rahvuste õhtul
tuli noortel valida
oma maa kultuuri
tutvustamiseks
kindel teema.
Soome noored
etendasid rahvuslikke jõule.
 Töötubades said
noored oma kätega
teha nii mõndagi
põnevat. Kogu seltskonna koostöös valmis puidust euroalustest prügikast,
mida saavad edaspidi kasutada kõik
EELK laagrikeskuse
Talu külastajad.
Fotod:
noortekeskus

eestlased tantsu- ja laulupidu.
Venelased kaasasid oma pulma korraldusse kogu grupi ja
pruudiks ning peigmeheks osutusid just Eesti grupi noored.
Armeenlased valmistasid tõelist
Armeenia šašlõkki ja kaasasid
tantsudesse kõik osalejad. Soome rahvusõhtust ei puudunud ka
jõuluvana, kes ühele Eesti grupi
juhendajale sootuks vitsa kinkis.
Eestlaste tantsu- ja laulupeolt ei
puudunud ka rahvatantsijad, kes
tulid tantsugrupist Leesikad.

Õhtu venis pikale ja öörahust
kell 23 ei tulnud midagi välja,
aga emotsioonid olid võimsad ja
tuju kõigil hea.
Ühel päeval viis buss kogu
grupi ka Tallinnasse. Päev oli
küll vihmane, kuid selle eest väga meeldejääv. Tutvuti Tallinna
Jäätmekasutuskeskuse tööga,
mängiti noorte endi koostatud
linnamängu - noored jooksid linnas ringi, kaart käes ja tutvusid
Eesti kultuuri ja vaatamisväärsustega.
Ühispilt
teletorni
taustal.
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Järgmisel päeval tegid noored sellest ka ettekande. Samuti
külastati Tallinna teletorni, mis
meeldis noortele väga. Vene
grupi juhendaja Julia kommenteeris, et „teletorni interaktiivsed ekraanid olid väga harivad ja
andsid hea ülevaate Eesti
kohta“.
Loomulikult hariti ennast ka
Saku valla arengu teemadel.
Ühel päeval külastas kogu grupp
Saku valda ja raamatukogu saalis tervitasid meid abivallavanem Andi Heinaste, kultuuri-,
spordi- ja noorsootööspetsialist
Anne-Ly Suvi ning peaspetsialist Victoria Parmas. Anne-Ly
Suvi andis põhjaliku ülevaate
Saku valla võimaluste kohta.
Taani grupi 16aastane noor Gry
sõnas, et „uskmatu, et pealtnäha
nii väikses kohas on nii palju
võimalusi“.

P

rojekti käigus analüüsisid
noored igapäevaselt oma
mitteformaalset õpikogemust. Muu hulgas õpiti võõrkeele kasutamist, avalikku esinemist, teksti inglise keelde tõlkimist vahetult pärast lause lõpetamist, tegevuste korralduslikku poolt, erinevate rahvuste
kultuuri ja kombeid. Eesti grupi
noor 16aastane Benedikte sõnas, et „teksti tõlkimine inglise
keelde, ilma pikema mõtlemata
on päris raske, aga hea kogemus
oma võõrkeele arendamiseks“.
Viimaks saabus ka aeg, mil
kõik pidid kodumaale naasma.
See tõi kaasa hulgaliselt pisaraid, kuna grupp oli kaheksa
päeva jooksul tõsiselt ühte kasvanud. Viimasel ööl pärast diskot magasid noored koridoris, et
võimalikult palju koos olla. Leedukad ja armeenlased kohtusid
tagasiteel juhuslikult Riias, kuigi lahkusid erinevatel aegadel,
ja pisaravoo vallandu taas.
Ühiseks noorte sooviks oli, et
projekt kestaks terve kuu. Järgmisel aastal on noortel võimalus
taas kohtuda Armeenias. Noored loodavad, et Armeenias on
võimalik neil üle anda kõik sel
aastal maha unustatud riidedjalanõud. Noorte emotsioone ja
kommentaare noortevahetuse
kohta võib Facebookis näha Saku Valla Noortekeskuse lehel
või „Nordic Youth Meeting“
grupis.
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KUHU MINNA
SEPTEMBER

18. kell 8
Saku Gümnaasiumi I kooliolümpiamängud. Vt lk 4

21. kella 10-14
Sügistäika Saku Valla Majas,
ilusa ilma korral ka õuealal. Müüjaks registreerimine huvikeskus
@sakuvald.ee. Osalustasu 1,60
makstakse kohapeal.

25. kell 18
Saku Gümnaasiumi
lastevanemate üldkoosolek

25. kell 19
Ühel augustikuu laupäeva hommikul poole
8 paiku jäi Saku alevikus möödujaile silma
harvanähtav külaline, kes istus mõnusalt
sillapiirdel ja suhtus stoilise rahuga ka läbi
autoakna pildistamisse. Kas tegemist oli noore
hiireviu või siiski mõne muu kullilisega, ei osanud
ka fotot uurinud linnutundja öelda. Foto: Merle ja Toomas Ader

Komöödiateatri etendus
„Kvartett“ Saku Valla Maja
suures saalis. Vt lk 16

27. kell 17
Šoti rahvusõhtu Saku Valla
Majas. Tasuta. Vt lk 16

28. kell 10.45
Saku Kolmiku rattapäev rabametsa terviseradadel. Vt lk 13

OKTOOBER

4. kell 11
Lastehommik Saku Huvikeskuses Saku Valla Maja III krs
saalis. Tantsuetendus „Võluvärk“,
lastekaraoke, auhinnad. Tasuta.

4. kell 16
Saku Muusikakooli 35. aastapäeva kontsert Saku Gümnaasiumi aulas. Vt lk 1

5. kell 11
Üleriigiline võistlustantsuturniir „Corny Karikas“ Saku
Valla Spordikeskuses. Vt
www.danceland.ee

SEPTEMBER EELK
SAKU TOOMASE
KOGUDUSES
P 14.09 k 15
jumalateenistus
P 21.09 k 15
jumalateenistus
T 23.09 k 17 palveõhtu
P 28.09 k 15 noortejumalateenistus
 18.09 alustab
koguduses leerikool.
Leeripüha 21.12. Info
ja registreerimine
saku@eelk.ee või tel
5919 7802
 Õpetaja vastuvõtt
kokkuleppel tel
5919 7802
Aadress: Tallinna mnt 8,
Saku alevik
Kodulehekülg:
saku.eelk.ee

NÄITUSED Saku
vallaraamatukogus

TULE
LEERIKOOLI
EELK Saku Toomase koguduses
alustab 18. septembril kristlikku
usku tutvustav

leerikool
Kursuseõhtud (90 min) toimuvad
neljapäeviti (või teisipäeviti) kell
18.30 Saku palvemajas aadressil
Tallinna mnt 8. Leeriõnnistamise
jumalateenistus 21. detsembril.
Kursuse lõppedes on võimalik saada
ristitud ning liituda kogudusega.
Kursus on TASUTA!
Info ja registreerimine: saku@eelk.ee
Tel 5650 6651 (juhatuse sekretär
Kristiina Seppel) või 5919 7802
(kirikuõpetaja Magne Mölster).
http://saku.eelk.ee

Fotonäitus „Keenia“ rahvuspargid Tsavo East ja Tsavo
West ning põliselanikud masaid.
Pildistanud Kristine-Kristi Kasak.
Muinasjutu- ja kultuurilaekad
- MTÜ Looja kujundatud näitus
nii suurtele kui väikestele.
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Nurme tänava teetööd lõpusirgel

11. augustil
algas Saku
alevikus Nurme
tänava remont.
Ehitati välja
750 meetrit
asfaltkattega
teed. Asfalteerimistööd lõpetati 9. septembril, järele jäänud tööd on
plaanis lõpetada 17. septembriks.
Nurme tänava
rekonstrueerimine läks
maksma 179
383.36 eurot.
Foto: Siim
Rõõmus

25. septembril kell 19 Saku Valla Majas
Piletid 11 € (pensionärid, tudengid, lapsed) ja 13 € eelmüügis
vaid Saku Huvikeskuses ja tund enne etenduse algust

