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10. juunil sõlmisid Saku Vallavalitsus ning ehitajad AS RIITO
Ehitus ja OÜ Facio Kiisa vabaajakeskuse ehituslepingu.
Enne kui vallavanem Janec Leppik (pildil paremal) ja ehitaja
esindaja RIITO Ehituse juhatuse liige Erik Liiv käed lõid, viseerisid mõlemad mehed 11leheküljelise lepingu. „See on ajalooline hetk, mida on väga kaua oodatud ja mõnel ehk hakkas
lootuski juba kaduma. Asutuse juht Marianne Rande on aga
seda kogu aeg uskunud ja volikogu liikmena seda usku
teisteski üleval hoidnud,“ ütles vallavanem. „Loodame, et
maja kokku lepitud ajaks ka valmis saab.“ Ehitaja ütles aga,
et loodab konstruktiivsele koostööle ning lubas lähinädalatel
alustada ja maja 300 päevaga valmis ehitada. Kellu mörti!

Elroni suvine

rongiplaan,
jaanibussi
sõiduajad Lk 15
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Veel vaid loetud päevad ning käes see
ongi – selle suve suursündmus, XXVI
laulu- ja XIX tantsupidu „Aja puudutus.
Puudutuse aeg“. Kindlasti puudutab
see meist paljusid – kel meenuvad helged hetked varasematel pidudel kaasalöömisest, kes elab kaasa lähedastele,
kes naudib pidu pealtvaatajana. Aegade suurim arv, üle 42 000, on sel aastal
aga neid, kellele pidu on kulminatsiooniks kuudepikkusele tööle, pikkadele
proovides veedetud tundidele.

Käes on

tantsuaeg

Rekordarv, üle 10 000, on neist peolisi, kes
pastlad ümber jala nöörivad ja sammud Kalevi Keskstaadionile suurele tantsuetendusele seavad. Nende seas ka mitmed Saku täiskasvanute rühmad.
Ühel sumedal juunikuu õhtupoolikul otsustan veidi lähemalt uurida, kas ja kuidas on
suureks peoks valmis üks nendest – Saku
Sanglejad – pikkade traditsioonidega Saku
segatantsurühm, kes vahelduva eduga koos
tantsinud juba eelmisest sajandist, täpsemalt
1994. aastast.

 Ulmaste vanim poeg
Indrek tõi ka minia Katre
majja tänu neiu heale
reinlenderi oskusele.
 Ka kolmeaastane pesamuna Kadri käib emmega
tantsutrennis kaasas, esialgu helitehnikuna.

Fotod: erakogu

 Saku staažika rahvatantsuõpetaja Kersti
Ulmase peres tegelevad rahvatantsuga nii
tema abikaasa Aare, lapsed kui lapselapsedki.

Laulu- ja tantsupeo tuletulemine Saku vallas 2. juulil

18.10

Tuli tuleb Saue
linnast

Kell
Saku Valla Maja ees
Esinevad Saku Muusikakooli
rahvamuusikaansambel, Saku
valla rahvatantsijad, segakoor
Tuljak ja puhkpilliorkester Saku

Saue



Peotuli süttis Tartus 15. juunil
kell 4.06 koos päikesetõusuga.
Tule teekond peolinna on enam
kui 1000 km pikk, tuli liigub
mööda maanteid ja külavaheteid
jalgrataste teatesõiduna. Tuleteel on võimalik saada laulu- ja
tantsupeotulest säde oma laternasse ja küünlasse.

17.10

Kell
Üksnurme Rehe küünis

Tuli tuleb kolmel tulerattal

Tule võtab vastu Saku
vallavanem Janec Leppik.
Esinevad tantsuansambel
Kullaketrajad, Türnpu
meeskoor ja Sakutarid

19.30

Tuli läheb
Kiili valda

SIMMAN!

Kell
Metsanurme külakeskuses

Esinevad Kiisa kapell, Estonia Seltsi
segakoor, orkester Saku Mandoliinid ning
Saku ja Kiisa tantsijad. Tantsuks mängib
ansambel Ajaratas Halastamatult Veereb...

3. juulil kell 9.45 tuli lahkub
Kell 24
algab
tulevalve

Metsanurmest läbi Kajamaa ja Tõdva
Nabala poole.
Kell 11.30 annab tule Kiili vallale
Nabala mõisas üle Saku Vallavolikogu
esimees Tanel Ots
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P

roovi alguseni on mõni minut. Saal täitub tantsijatega. Lavaveerel seab koha
sisse ka kolmeaastane Kadri. Valgete
patsidega tüdrukutirts sätib oma küpsisekarbi
ja joogitopsi käeulatusse ning ongi trenni alguseks valmis. Peatselt lisandub talle veel paar
eakaaslast, kes vanematega kaasa on tulnud.
Seltskond on kirju – mehed, naised, erinevas vanuses ja kaalukategoorias. Naisi tundub
siiski mõnevõrra rohkem olevat ja nii see ongi. Sanglejate nime alla koondub lisaks segarühmale ka naisrühm, millest segarühm olevatki omal ajal välja kasvanud. Suur osa tantsijatest on Saku valla õpetajad ja nii esinetakse vajadusel ka õpetajate tantsurühmana.
Sega- ja naisrühm tegutsevadki mõnusalt
sümbioosis ning meestel on privileeg tantsitada vajadusel suisa mitut naist korraga. Rühmade juhendaja Kersti Ulmas on leidnud
ning lavastanud mitmeid selliseid tantse, kus
meestel mitu naist käevangus või hää võimalus poole tantsu pealt juba väsinud partner
uue ja värskema vastu välja vahetada. See
toob särtsu ja vaheldust.
Kell läheneb kiiresti täistunnile, saal täitub,
jutuvada kõveneb ja kuigi juttu jätkuks kauemakski, ootavad tantsud tantsimist. Kersti
suundub lavale ja hakkab sealt tantsijatele juhiseid jagama. Kindlalt, lühidalt, just talle
omasel viisil. Ta olevatki tantsijate sõnul trennis selline rahulik ja tasakaalukas. Teab, mida
räägib, sest kogemusi on tal omajagu. Lisaks
rühmade juhtimisele on ta aastaid olnud tegev
ka tantsupeo korraldustiimis, nii erinevate
rühmaliikide üldjuhi kui assistendina.

Laulu- ja tantsupeo
tulevalve 2.–3. juulil
Metsanurmes
Tule Tulemise simmani järel
valvavad peotuld tunniajaste
valvekordadena 2-4liikmelised
tulevalvurite meeskonnad.
Meeskondade vahetust saadavad
kaitseliitlased. Et peotule teekond
kannab nime „Külast külla, käest
kätte“, on tulevalvuriteks just Saku
valla külade/alevike esindused.
Kella 24–1 Kajamaa ja Tõdva
Kella 1–2 Jälgimäe
Kella 2–3 Saku muusikakool
Kella 3–4 Üksnurme
Kella 4–5 Saku
Kella 5–6 Kiisa
Kella 6–7 Kurtna
Kella 7–8 Metsanurme

Saku Sanglejad valla seltsielu 80. aastapäeva tähistamisel 2. detsembril 2011. Foto: SS

T

reeningu esimesed minutid mööduvad
kaoses korda luues, tantsusamme ja
paigutust meenutades. Kõigile paistab
toimuv palju nalja tegevat, naised kihistavad
plikalikult oma kohta otsides, mehed proovivad keskenduda ja tantsulainele saada. Kuna
tavapärase Saku gümnaasiumi algklasside
maja proovisaali asemel tantsitakse seekord
suures majas, on kõik vähe teistmoodi. Kui
tavaliselt on helipuldis väike Kadri, Kersti
pojatütar, kelle ülesandeks on vanaema märguande „Kadri, muusika käima!“ peale makinupp sisse lülitada, siis siinne tehnika on tiba
teine tera ja väike helitehnik peab oma rolli
seekord vanaemale loovutama.
Seelikud lehvivad, tossud sahisevad, üks
tants järgneb teisele. Hullu tantsuvihtumise vahele jätkub ka naeru, kerget lõõpi ja sõbralikke
kommentaare. Vahepeal isegi sedavõrd sageli,
et Kersti peab tantsijaid kooliõpetajalikult korrale kutsuma. Palavuse- ja ehk ka väikest väsimusehigi otsa eest pühkides, kuid sellest end
mitte häirida lastes vihuvad kõik vapralt edasi,
sära silmis ja lai naeratus näol. Kaugelt on näha, et neil on kadestamisväärselt fun.
„Seltskond!“ hõikavad pea kõik tantsijad
justkui kokkulepitult üheskoos, kui põgusal
puhkepausil uurin, mis neid trenni tegema ja
tantsima ajendab. „Trenni tuleb teha, aga nalja peab ka saama,“ leiavad tantsijad ühiselt.
Näiteks juulis Võru Folkloorifestivalil osaledes ööbitakse perekond Ulmase suvekodus
maalilise Viitina järve kaldal. Saunamõnud,
karastav järvevesi ja lõkke ääres ühiselt veedetav aeg on need, mis i-le punkti panevad.
Muidugi on igaühel lisaks ka isiklikud põhjused, miks tantsimas käiakse. „No oma õhtune õlu tuleb ju kuidagi välja teenida,“ leiab
üks lõuapoolik tõelise sakulase kohaselt.

R

ühmas on aga ka neid, kellele Kersti
juba nende lapsepõlves tantsupisiku
sisse süstis ning kes nüüd taas tantsu
juurde tagasi tulnud ja paarilistki nakatanud.
On neid, kes esialgu tulnud partneri initsiatiivil ja kodurahu huvides, kuid hiljem ka ise innustunud. Üllatuslikult leidub ka neid paare,
kus hoopis naine on tulnud mehe mõjutusel
tantsima, mitte vastupidi. Ning muidugi

neidki, kel tantsimine emapiimaga kaasa antud. Siin on teistele eeskujuks kindlasti Ulmaste endi pere. Kersti, ühe Saku staažikaima juhendaja peres tegelevad rahvatantsuga
nii tema abikaasa Aare, lapsed kui lapselapsedki. Kersti ise on treeninud nii lapsi kui
täiskasvanuid juba 1973. aastast.
Tants on peres nii sügaval sees, et vanim
poeg tõi ka minia Katre majja tänu tema rahvatantsuoskusele. Noore neiu reinlenderi oskus liigutas tollase sõdurpoisi Indreku südant
nii sügavalt, et peatselt tantsiti koos juba tantsuansambli Lee vilistlasrühmas ning napp
kolm aastat hiljem oma pulmapeol. Ühine
tantsukirg on edasi antud ka kolmele järglasele. Kui lapsed kevadel lasteaias emadepäeva kaarte meisterdasid ja õpetaja uuris, mida
nad koos emaga teevad, oli pesamuna Kadri
vastus: „Käin emmega rahvatantsus.“ Ja nii
see ongi, küll peagi hakkab ka tantsima.
Tänavune tantsupidu on Katrele ja Indrekule eriti tähenduslik – viimati tantsiti koos
üldtantsupeol täpselt 15 aastat tagasi, 1999.
aastal. Kindlasti saab olema põnev rännata
ühiselt tagasi nostalgiamaale ning võrrelda
tollast pidu praegusega.
Tantsupeole mineku rõõmu varjutab veidi
tõsiasi, et paraku ükski Saku lasterühm sel
aastal peoplatsil üles ei astu. Kersti sõnul on
lapsed meil küll ääretult tublid ja tantsivad
kui kulda, kuid vahel jääb ainult tantsuoskusest väheseks. Sellistel pidudel, kus konkurents nii tihe ja samaväärselt hästi tantsivaid
rühmi palju, on väljavalituks osutumiseks
vaja ka parasjagu õnne, vedamist, õigel hetkel silmajäämist ja mitut muud seletamatut
pisiasja. Seetõttu ei tohigi pead norgu lasta,
end liigselt süüdistada, vaid ikka täiel rinnal
edasi tantsida ja järgmine siht silme ette seada. „Eesmärk peab olema,“ ütleb Kersti,
„Järgmisel aastal on tulemas meeste tantsupidu, sellele järgneb ka naiste oma, nii et küll
neid võimalusi tuleb veel.“ Peaasi, et ind ja
tahe tantsida ei raugeks.
Suurtel tantsijatel tundub seda jätkuvat,
loodetavasti veel mitmeteks pidudeks. Ka
tahet inspireerida ja innustada järeltulevaid
põlvkondi, et viia edasi Saku valla tantsutraditsiooni ja teadmist, et tantsimine on äge.
HELEN KIIS
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KRISTI JÕELEHT
10. juuni istungi päevakorras
oli 11 punkti.
Helle Käsule väljastati müügipilet 21.06.2014 taimede ja
aiasaadustega kauplemiseks
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee
ja Laulu tänava vahelisel alal.
Peatati 1 peretoetuse maksmine.
2 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 6 korraldusega
projekteerimistingimused.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad Jälgimäe külas Kadakamarja tn 5
kinnistul ja Metsanurme külas
Nurmetalu kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamute püstitamiseks Saku alevikus Kivisalu tee 11 kinnistul ja
Mõtuse tn 9 kinnistul, Kasemetsa tee kergliiklustee rajamiseks lõigul Kasemetsa-Kiisa tee
ristmikust kuni Kasemetsa tee
104 kinnistuni aadressil Metsanurme küla, Kasemetsa tee.
Väljastati ehitusload üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ning anti kirjalik nõusolek
kasvuhoone püstitamiseks aadressil Kasemetsa küla, Liblika
tee 6.
Väljastati kasutusload üksikelamule Saku alevikus Mooni
tn 6 kinnistul, ridaelamule Tänassilma külas Vetevana tee 6
kinnistul.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati Antrotsenter OÜle 17.08.2014 Männiku külas
Tammemäe järves toimuva ürituse „Mart Haruoja mälestusvõistlus triatloni täis- ja poolpikal distantsil” pika distantsi ujumise läbiviimiseks (vastutab
Urmas Paejärv), MTÜ-le Lokuti uued ja vanad 15.06.2014 Lokuti külas toimuva ürituse Kogukonnakool Lokuti külas läbiviimiseks (vastutab Helen Kranich).
1 isikule väljastati sõidukaart.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
29.04.2014 korralduse nr 365
„Vaide rahuldamine ja Saku
Vallavalitsuse 11.03.2014 korralduse nr 195 „Lasteaiakoha
andmine väljaspool järjekorda“
punkti 2.1 kehtetuks tunnistamine“ punkti 2.

Saku Sõnumid
17. juuni istungi päevakorras
oli 22 punkti.
1 isikuga sõlmiti sotsiaalkorteri tähtajaline üürileping.
1 sügava puudega isikule seati hooldus ja määrati hooldaja.
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse teenuste hinnad.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu perioodiliste väljaannete,
õpikute ja teavikute kustutusaktid.
Kooskõlastati puurkaevu likvideerimine Kasemetsa külas
Aru kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõjude hindamine küüni lammutamiseks Tõdva külas Kaare
tee 14 kinnistul, tootmishoone
lammutamiseks Saue külas Kanama meistripunkti kinnistul.
Kehtestati detailplaneering
Tänassilma külas Kungla tn 2a
ja Kungla tn 2b kinnistutel.
3 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 7 korraldusega
projekteerimistingimused, 3
korraldusega muudeti varem
väljastatud projekteerimistingimusi.
Väljastati ehitusload üksikelamute püstitamiseks Tänassilma külas Arunõmme tee 12 ja
Arunõmme tee 14 kinnistutel
ning Johannese tee 8 kinnistul,
Kajamaa külas Päästevälja kinnistul, Saue külas Kivikangru
kinnistul, aiamaja täielikuks
lammutamiseks Kiisa alevikus
Revali tn 13 kinnistul, maakaabelliini rajamiseks aadressil
Roobuka küla, Hageri tee 40 ja
11240 Tõdva-Hageri tee; tootmishoone lammutamiseks Saue
külas Kanama meistripunkti
kinnistul, küüni lammutamiseks
Tõdva külas Kaare tee 14 kinnistul, maakaabelliini rajamiseks aadressil Üksnurme küla,
Tuisu tee 8 ja Tuisu tee.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevude rajamiseks Kasemetsa külas Aru kinnistul ja
Rahula külas Madise kinnistul.
Väljastati kasutusload Nurmeniidu elamukvartali veetrassile aadressil Jälgimäe küla,
Vidriku, Kaiu, Kaarma Vahe ja
Mõisavahe teed; Kuuseheki tee
36 ja 38 kinnistute elektrivarustusele aadressil Metsanurme küla, Kuuseheki tee; Vetevana tee
4 kinnistu gaasitorustiku liitumispunktidele aadressil Tänassilma küla, Vetevana tee.

20. juuni 2014

Saku valla arengukava
2012–2025 muutmise
eelnõu avalikustamine
Saku valla arengukava 2012–2025 muutmise eelnõu
avalik väljapanek toimub 13. juunist kuni 1. augustini
2014 valla veebilehel, raamatukogudes ja vallakantseleis.
Ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku kestel
kuni 1. augustini 2014 kirjalikult Saku Vallavalitsusele
aadressil Teaduse 1, Saku, 75501 või e-posti aadressil
saku@sakuvald.ee.
Arengukava eelnõu AVALIK ARUTELU toimub 25. juunil
kell 17.30 Saku Vallaraamatukogu seminariruumis
(Teaduse 1, Saku).
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist
Tel 671 2405, e-post helemall.kink@sakuvald.ee

SAKU HUVIKESKUS otsib

huviringide juhendajaid!
Tahame Saku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja
sisustamiseks. Ootame uuel hooajal oma meeskonda huviringide
juhendajaid: muusikaringid, teatrikunst, tants, tehnikaringid jm.
Kui soovid oma huviala teistega jagada, anna endast märku!
Nõudmised kandidaadile:
 oma huviala põhjalik tundmine
 väga head suhtlemisoskused
 oskused töötada lastega ja täiskasvanutega
Tööle asumise aeg: 01.09.2014. a.
CV ja kandideerimise avaldus saata hiljemalt 20. juuliks 2014
e-mailile: huvikeskus@sakuvald.ee Rohkem infot tel 506 9551.

Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 03.07.2012 korraldus nr 616 „Ehitusloa väljastamine ja kirjaliku nõusoleku
andmine” kirjaliku nõusoleku
andmise osas külmaveetorustiku rajamiseks aadressil Kasemetsa küla, Väikemetsa põik 26
ja Väikemetsa põik 28 ning selle
korralduse alusel väljastatud
kirjalik nõusolek külmaveetorustiku rajamiseks.
1 isikule tagastati riigilõiv
31,95 eurot.
Pikendati 1 ettekirjutuse (ehitise seadustamine) täitmise tähtaega.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (asukoht
Roobuka küla, Sprindi tee) ja
moodustatav kinnistu (asukoht
Saku alevik, Tiigi tn 20) isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks.
Saku vallale kuuluva kinnistu Lepiku haljak osa anti
19.–21.06.2014 tasuta kasutada

FIE-le Silvi Pärn müügitegevuse korraldamiseks.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati Saku Huvikeskusele 23.–24.06.2014. Metsanurme külakeskuse territooriumil
toimuva Saku Valla Jaanitule
läbiviimiseks (vastutab Liina
Hendrikson), Vaike Pähnile
(seltsing Kukkur) 18.06.2014
Saku alevikus ja Männiku külas
toimuva ürituse Saku III 3+
Ratta Retk läbiviimiseks, FIE-le
Silvi Pärn 19.–21.06.2014 Saku
alevikus kinnistul Lepiku haljak
toimuva ürituse Saku Selveri
Välilaat läbiviimiseks.
Ruf Eesti AS-ile anti luba
Saku alevikus Saku mõisa tagusel maa-alal 28.06.2014 ajavahemikul kella 22.00–22.59 ilutulestiku korraldamiseks (vastutab Rinald Kodasma).
Kinnitati teenistusliku järelevalve õiend.
1 isikule otsustati anda Saku
valla tänukiri.
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Mäletame ja mälestame
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Diabeetikute seltsingu
koolituspäev Loksal

K

14. juunil, küüditamispäeval kogunesid Saku mõisaparki inimesed, kelle jaoks on oluline mäletada. Mäletada seda, mida tehti
meie esivanematega ning kanda seda hoiatava näitena edasi põlvest põlve, et midagi
sellist enam kunagi ei juhtuks.
Vallavanem Janec Leppik meenutas kohal olnuile ajalugu, Hageri koguduse pastor
Jüri Vallsalu rõhutas kokku hoidmise vajadust ning pani kõigile südamele, et kiires

elutempos võiks võtta aega ka mõtlemiseks.
Pastor tänas kohale tulnud skaute, kes süütasid mälestusküünlad. Saku vabadusvõitlejate eest kõneles Toomas Aarma, kes meenutas oma teekonda 7aastase poisikesena
Siberissse.
Olulise hetke muutsid pidulikuks ja südamlikuks Aleks Peetsoni ja Matis Leima
viiulihelid. SS
Foto: Anne-Ly Suvi

Päevakeskus sai
Saku lõvide abiga
lõõgastava tooli
Tänu Saku Lions Klubile on päevakeskuse klientidel võimalik
lõõgastuda massaažitoolis. Multifunktsionaalne õhkpatjadega
tool masseerib istujat kaelast
nimmepiirkonnani ning soovi
korral ka jalgu. Võimalik on lõõgastuda nii istuvas kui pikali
asendis. Valida on kolme eri režiimi vahel, millest igaüks kestab 15 minutit. Massaaži saab ka
varem katkestada.
Päevakeskuse juhataja Õnne
Liv Valbergi sõnul kasutatakse
tooli kohe esimesest nädalast
alates aktiivselt. SS

Laupäeval kell 13.51 algab suvi.
Käes on kõige lühemate ööde aeg, mil päike loojub kell 22.43 ja
tõuseb 4.03. Öö kestab vaid 5 tundi ja 20 minutit.
Nautigem neid viit aasta kõige pikemat päeva ja kõige lühemat ööd!

oos Lääne-Virumaa puuetega inimestega lõpetame poolaasta tegemised koolituspäevaga Loksal reedel,
27. juunil. Sõitu alustame Saku Päevakeskuse juurest kell 9. Tellitud on 20kohaline
mikrobuss. Osalema ootame eelkõige seltsingu liikmeid. Kui kohti jagub, võtame
kaasa teisigi huvilisi. Lisaks tarkuste omandamisele tahame päeva lõpetada Viinistul.
Kui ilmaolud on soodsad, teeme paadisõidud Mohni saarele. Saarel peame ühe mõnusa diabeetilise pikniku. Korraga mahub
paati 7-8 inimest ja sõit kestab 10-15 minutit. Seega jääb paadi ootajatel vaba aega, mida saab kasutada muuseumiga tutvumiseks.
Huvilistel palun end registreerida Saku
Päevakeskuses ja tasuda osalusmaks 22
eurot, millest 15 eurot on paadisõit Mohnile
ja tagasi, 2 eurot kunstimuuseumi pilet ja 5
eurot bussisõit. Pikniku jaoks palun igaühel
kaasa võtta meelepärast toitu endale ja sõbrale, samuti sobilik jook.
Leinapäeval väljasõitu Rakverre koos
Kiisa näiteringiga kasutas oodatust vähem
seltsingulisi. Päev oli meil kohapeal üritustest tihe ja igati meeleolukas. Muidugi ka
parajalt pikk.
Suvistest sündmustest on ees ootamas 5.
augustil, teisipäeval spordipäev Nelijärvel.
Seda korraldab maakondlik puuetega inimeste katusorganisatsioon Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda. Selle ürituse osalustasu on 3 eurot, lapsed on tasuta. Soovijad peaksid end päevakeskuses registreerima ja osalustasu maksma 15. juuliks. Siis
teame, kui suur buss tellida.
Augustikuus on ootamas veel teinegi
üritus – 23. augustil toimub Pilistveres igaaastane represseeritute kokkutulek memoriaali Kivikangur juures. Sinna võib igaüks
viia oma murekivi. Tänavu tähistatakse
represseeritute organisatsioonide moodustamise 25. aastapäeva. Lilli ja küünlaid
saab viia Harjumaa mälestuskivi jalamile.
Üritusele sõita soovijad peaksid end registreerima tel 641 1210 Eesti Memento Liidus. Sõit, toitlustamine ja kohapealsed üritused on kõigile tasuta.
Kaunist suve kõigile!
AINO KIIVER

Teadaanne
28. juunil kella 14 – 24 toimub Saku Valla
Maja tagumisel rohealal avalik üritus Saku
Mandoliinifestival. Festivalikontsertide
toimumise ajal kasutatakse helitehnikat ja
on avatud välitoitlustustus- ja müügikohad.
Palume vabandust võimalike ebameeldivuste pärast ja loodame elanike mõistvale
suhtumisele.
Saku Huvikeskus
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Soojakulud väiksemaks
VICTORIA PARMAS
5. juunil kogunesid Saku raamatukokku kortermajade elanikud,
kes tundsid huvi aleviku soojusenergia tootmise tuleviku ja kortermajade soojustamise vastu.
Kas oli soe suveaeg kahandanud
inimeste huvi oma kodu soojakulude vähendamise vastu või
oli huvipuudusel mõni muu põhjus, aga kohale olid tulnud vaid
kuue kortermaja esindajad.
Saku Maja juhatuse esimees
Marko Matsalu rääkis kohtumisel ettevõtte kavast minna üle
hakkepuiduga soojatootmisele.
Juunikuus peaks Matsalu sõnul
saama valmis tasuvusanalüüs,
mis näitab, kas selline mõte on
otstarbekas ja kuidas plaaniga
edasi minna. „Hakkepuidule
üleminekul tuleb Tehnika
tänava katlamajas nii ümber kui
juurde ehitada,“ rääkis Saku
Maja juht, kelle kinnitusel oleks
hakkepuidu hoidla kinnine
hoidla, mis ei too endaga kaasa
ei tolmu ega müra.
Kuigi ümberehitustööd lähe-

vad maksma umbes 1,5 miljonit
eurot ja lisaks Euroopa Liidu
toetustele tuleb Saku Majal võtta ka laenu, annab Matsalu sõnul gaasiküttelt hakkepuidule
üleminek siiski nii suure kokkuhoiu, et ümberehitus tasub end
ära. „Kui õliküte maksab keskmiselt 90-100 eurot/MWh ja
gaasiküte 70-72 eurot/MWh, siis
hakkepuiduga kütmise korral on
see 52-56 eurot/MWh,“ ütles ta.
„Kas uuele kütteliigile saab üle
minna 2015. või 2016. aastal,
sõltub sellest, millal avanevad
Euroopa Liidu toetusmeetmed ja
on võimalik saada laenu.“
Samas märkis Matsalu, et kui
hakkepuidule üleminek võimaldab soojaarveid vähendada 1520%, siis maja renoveerimise ja
soojusvahetite paigaldamisega
saab kokku hoida 30-35%.
„Soojaarve koosneb kahest
komponendist – kilovatt-tunni
hinnast ja sellest, kui palju sooja
tarbitakse,“ nentis ta. Saku 40
kortermajast on väidetavalt renoveeritud vaid 8.
Kohtumisel osales ka OÜ Ro-

heline Mõte entusiast Kalle Riepulk, kes tutvustas seadet, mis
võimaldab kasutuna kanalisatsiooni voolava vee jääksoojust vee
soojendamiseks uuesti ära kasutada. Seadme kohta saab infot
kodulehelt www.heateco.eu.
Kohtumise initsiaatori Toomas
Vahemäe kommentaar:
Mõttevahetuse alguses olid osalised umbusklikud, peamiselt
infopuuduse tõttu. Kohal viibinud Saku Maja juhatuse esimees Marko Matsalu ja volikogu aseesimees, Saku Maja nõukogu liige Arvo Pärniste hajutasid aga oma konkreetsete ja argumenteeritud selgitustega kõik
kahtlused – Tehnika tänava katlamaja üleviimisega hakkepuidule tegeletakse töiselt.
Matsalu sõnul plaanib Saku
Maja 2015.-2016. aasta kütteperioodil hakata katelt kütma hakkepuiduga, mis alandab 1 MWh
hinda 20%. Ühtlasi andis Matsalu lubaduse Saku ajalehes informeerida rekonstrueerimistööde arengutest.

Meeldiv oli samuti Matsalu
arvamus, et kortermajad peaksid jõulisemalt tegelema majade
soojustamisega. Maja kompleksseks renoveerimiseks, seal
hulgas igasse korterisse soojusmõõdiku ja soojatagastusega
ventilatsioonisüsteemi rajamiseks on võimalik Kredexilt saada 35% toetust. Täieliku renoveerimisega vähenevad soojakulud umbes kaks korda. Kanalisatsioonivee soojuse ärakasutamine sooja tarbevee ettesoojendamiseks hoiab veesoojendamiskulu kokku 20-25%.
Kõik evitatavad meetmed
annavad soojusenergia kokkuhoidu 60-65%. Seega, 2/3 küttekulude kokkuhoidu annab kortermaja ja 1/3 katlamaja rekonstrueerimine. Tasub mõelda sellele, et rekonstrueerimisega saavutatav kokkuhoid on igal juhul
suurem kui taotletava pangalaenuga kaasnevad kulud.
Jõudu tööle, kortermajade
juhtkonnad! Vajadusel võimalik
abi saada renoveeritud majade
juhtidelt.

Saku Mandoliinifestival teeb Eestis ajalugu

AVANEMISE suvelaager

28. ja 29. juunil toimub Sakus muusikasündmus, mis on unikaalne ja
esmakordne mitte ainult Saku valla, vaid ka kogu Eesti kontekstis.
Tegemist on Eesti esimese mandoliinifestivaliga, mis toob 2 päevaks kokku kõik meie riigis tegutsevad mandoliiniorkestrid ning pakub Sakust ja kaugemaltki pärit muusikasõpradele meeleolukat ja
vaheldusrikast kontserdiprogrammi. Ja kõik toimuv on puha tasuta!
Saku Mandoliinifestivali üks eesmärke on pakkuda üle-eestilisele orkestrile võimalust peaprooviks laulu- ja tantsupeo raames toimuvale Pillipeole, mille põhikontsert 4. juulil koondab mitmesajaliikmelisse orkestrisse rahvamuusikud üle terve Eesti. Lisaks suurele koondorkestrile annavad erinevad pilliliigid ka eraldi kontserte.
Suur vabariiklik mandoliiniorkester esineb lustliku kavaga „Mandoliiniga mööda maailma“ 3. juuli õhtul Tallinnas Kochi aidas.
Mandoliinifestivalil tuleb aga umbes 70 mandoliinimängijat
pärast ühist harjutamist Saku Valla Maja saali lavale ja kingib Saku
publikule eksklusiivse võimaluse kuulata 3. juuli kava juba 5 päeva
enne Tallinna kontserti.
See pole aga kaugeltki kõik. 28. juuni pärastlõunal algab vallamaja tagusel platsil pikk festivalipäev, kus esinevad mandoliiniorkestrid
Sakust, Põlvast, Pärnust ja Uhtnast, Läti rahvatantsijad ning puhkpilliorkester Saku. Kodumaise mandoliinimängu tippklassi tutvustab
duo Villu Talsi, Tuulikki Bartosik ning õhtu lõpetab hoogne tantsupidu ansambliga Untsakad. Festivaliplatsil on saadaval söök ja jook,
toimub käsitöölaat. Kindlasti tasub tulla kohale kogu perega ja veeta
südasuviselt soe päev mandoliinimuusika saatel.
Festivali korraldavad Saku Huvikeskus ja orkester Saku Mandoliinid, mis on tegutsenud 2,5 aastat ning on loodetavasti juba suutnud
Saku elanikele nauditavaid muusikalisi hetki pakkuda. Usume, et
leiame Saku Mandoliinifestivalil uusi sõpru. Tere tulemast kõigile!
JOOSEP SANG, Saku Mandoliinide kunstiline juht

”KOOSKÕLAS LOODUSEGA”
12.-13.07.2014
Metsanurme külakeskuses Saku vallas
Päevakava 12. juulil
9:00 Kogunemine ja registreerimine
10:15 Avamisriitus - Loodustunnetuse õpetaja Errol Vares
11:00 Taimetark Mercedes Merimaa „Luba ennast Loodusel aidata"
12:30 Arst Riina Raudsik „Looduse võim inimeses"
14:00 Peresüsteemi terapeut Maire Taska „Inimene kui süsteem"
15:30 Loodusajaloolane Arvo Pruljan „Kalendrimõttemängud, loodus- ja päikesekalendrist”
17:30 Muinasteaduste ja muinastehnoloogiate uurija Tõnu Talimaa „Kiviringide
maagia teoorias ja praktikas“
19:00 Astroloogist maailmarändur Abhirama „Taimetoitlus versus Lihasööjad“ Skype vahendusel Tai Kuningriigist
20:30 Meedium Signe Ojaver - Valguspalvete meditatsioon „Looduse keele
äratamine meie sees“
22:00 Muusikaline etteaste - Jagaspace „Looduse kutse“
23:00 Lõkkejutud Heldur Haldre, Heino Sakeuse, Errol Varese, Tõnu Talimaa ja
teiste mõttetarkade eestvedamisel

Päevakava 13. juulil
9:00 Hommikujooga „Nii nagu loomad seda teevad" - joogaõpetaja Marit Otsing
10:00 Teadjanaine Mai-Agathe Väljataga „Tervise saavutamine Loodusega
kooskõlas“
11:30 Loodusteaduste õpetaja Reet Priiman Ph.D „Pilguheit meie esivanemate
loodustunnetuse tarkustesse“
13:00 Põhja-Eesti permakultuuri näidistalu peremees Allan Laal „Toidumetsade
olemus ja rajamine“
14:30 Tervendav metsamatk koos Errol Varese ja Reet Priimaniga
16:00 Lõpuriitus - Errol Vares

Kontaktid ja eelregistreerimine:
kristi.kiisa@gmail.com - 56 628 074; olmer.oigus@gmail.com - 56 560 460
Facebook/Avanemise suvepäevad 2014
https://www.facebook.com/events/759623964081992/?fref=ts
Kahe päeva osalustasu kuni 5. juulini 18 € ja alates 6. juulist 25 €, kohapeal
tasumine sularahas. Tasuda korraldaja arvele – Alfasky OÜ – a/a
EE212200221040447994. Selgituseks märkida osaleja(te) ees- ja perekonnanimi.
Ööbimine telkides ja osaliselt ka muud võimalused.

JÄRJEPIDEVUST KANDEV SUVELAAGER AASTAST 1995
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Beebiperede
pidupäev

Vallavanema vastuvõtule oli kutsutud 29 Saku valla peret koos tillukeste päevakangelastega, kelleks seekord 15 poissi ja 14 tüdrukut.

Seekord oli 13. ja reede oodatud tähtpäev 29 peres, sest just niipalju
beebidega peresid oli kutsutud vallavanema vastuvõtule Saku mõisa.
„Valla elujõulisust saab hinnata laste sünni järgi ja lapsed sünnivad
armastusest. Ülejärgmisel aastal astub meil esimesse klassi juba seitse klassitäit lapsi. Nii suur klasside arv on valla ajaloos esmakordne,“
ütles vallavanem Janec Leppik, kelle sõnul on valda sündinud viimastel aastatel nii palju lapsi, et see paneb ka valda pingutama, et
kõik lapsed saaksid endale lasteaia- ja koolikohad ning lasteaiajärjekord saaks ajalooks.
Traditsioon võtta vastu vastseid vallakodanikke ja nende peresid
pärineb Saku vallas aastast 2005. Iga pere saab lilleõie ning laps valla
Vallavanema käepigistus, väike kingitus ja lilleõis. Fotod: SS
logo kujulise ripatsi, et sünnivald eluteel alati meeles püsiks. SS

Saku Valla Noortekeskuse suvised tegevused
Saku Valla Noortekeskus pakub sel suvel
mitmekülgseid ja arendavaid tegevusi igas
vanuses noortele. Lisaks igapäevasele noortekeskuse tööle toimuvad ka laagrid, töömalev ja mitmed rahvusvahelised projektid.

Suvine tegevuskava:
23.–27. juuni – Ylöjärvi sõprusvalla laager
Soomes. Laagris osalevad 13–15aastased
Saku ja Ylöjärvi noored. Laagris saadakse
esmased teadmised teatrikunstist ja näitlemisest.
23. juuni – Saku Valla Noortekeskus Saku
valla jaanitulel. Mitmesugused sportlikud
tegevused noortele.
22.–24. juuni – projekti „Nordic Youth
Meeting – Make it, Do it, Love it!“ ettevalmistav kohtumine, kus osalevad Eesti, Taani, Soome, Venemaa, Leedu ja Armeenia
esindajad.
11.–22. august – Saku Õpilasmalev. Töömalevas osalevad 13–16aastased noored.
22.–28. august – rahvusvaheline projekt
„Nordic Youth Meeting – Make it, Do it,

Saku Valla
Noortekeskuse
suvised
lahtiolekuajad
Saku noortekeskus:
2.–20. juuni,
E-R avatud 12–18.
23.06–24.08 SULETUD

Kiisa Noortekeskus:
2.–6. juuni,
E-R avatud 12–18.
9.06–31.08
SULETUD
Noortekeskus läheb noorte juurde: naljapäeval
Saku koolis. Foto: noortekeskus

Love it!“, kus osalevad 13–17aastased Saku
noored, kes soovivad luua rahvusvahelisi
kontakte, arendada inglise keele oskust ning
õppida materjalide taaskasutamise võimalusi. Projektis osalevad noored Eestist, Taa-

nist, Soomest, Venemaalt, Leedust ja Armeeniast.
Info noortekeskuse kodulehel: www.
sakunoortekeskus.ee
AIVO TAMMELA
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Saue küla pidas nimepäeva Saku koo

prügidet
EVA OOL
IIc klassi õpetaja
ppeaasta viimasel reedel
toimus Saku Gümnaasiumi algkoolis keskkonnapäev. IIc klassi ettevalmistused
algasid juba varakult, kui seadsime klassis sisse viis prügi sorteerimise kasti – paberi ja papi,
pakendite, biojäätmete, olmejäätmete ja pandipakendite
jaoks.
Lapsed pidid enne prügi viskamist mõtlema, millisesse prügikasti prügi panna, vajadusel
sai abi küsida õpetajalt. Nii need
kastid vaikselt täituma hakkasidki. Umbes kuu möödudes
võis tõdeda, et kõige priskem
saak oli koolile kohaselt paberi
ja papi kastis.
Õpetaja koduses prügimajanduses on sisse seatud kuus
osakonda – paberi ja papi kasti
leiavad tee postkasti potsatanud
reklaamlehed ja papp-pakendid,
selle liigutusega olengi juba
puid säästnud; pakendite kotti
lähevad uskumatult suures koguses poodidest koju veetud
toodete ümbrised, mis olmeprügist eraldi sorteerides annavad
suure panuse plasti, metalli ja
klaasi ümbertöötlemisse ning
nende ressursside kokkuhoidu;
biojäätmete kast sai igapäevast
täiendust banaani-, apelsini- ja
munakoorte ning muu kompostiks mineva kraami näol ning
võibki öelda, et olmeprügisse
jõudsid vaid mõned käsitööst
järgi jäänud riidekribalad, katki
läinud küünlaalus ja muud vähesed jäätmed, mis ümbertöötluseks ei sobi. See näitab, et kulukat olmeprügi äravedu saab sorteerimisega oluliselt vähendada.
Viimaks lähevad veel kahte lehte pandipakendid, et pandiks
makstud raha taas rahakotti
ringleks, ning klaaspurgid, mis
leiavad uuel ringil järgmise sisutäite suve ja sügisandide seast.
Tegin ka tiiru Saku peal,
uurides, millised võimalused on
jäätmete tagastamiseks ümbertöötlemisse, ja nägin, et väga

Õ

 Sportlikule päevale pani võimsa punkti õhtune kontsert, kus külarahvale esines Tanel Padar.
 Mõlemad lastevõistkonnad said auhinnaks laulustaari autogrammiga diplomi ja tugeva käepigistuse.
Fotod: Triinu Paist-Palm

MTÜ Saue Küla

K

ui Kanama külast sai taas
Saue küla, otsustas Saue
Küla MTÜ, et nimevahetus vääriks külarahvaga ühist
tähistamist. 1. juuni tundus sobilik päev, kuna see päev markeerib suvekuude algust, aga on
ka lastekaitsepäev. Nii said küla
ühise pidupäeva „Saue küla suvepäeva“ plaanid paika. Puudu
oli vaid ilmataadi heakskiit.
Päev algas joogaharjutustega
meie külas elava joogaõpetaja
juhendamisel küla mänguplatsil. Kuigi ilmateade suvesoojust
ei lubanud, siis need, kes hommikul mänguplatsile joogatundi
jõudsid, said endale päikesest
õhetavad põsed ja hulga head
energiat kogu päevaks.
Edasi oli sportmängude aeg
lastele. Osa said võtta need, kes
end omal jalal kindlalt tundsid
ehk vaid kõige väiksemad jäid
seekord liivakasti kaevandama.
Lapsed moodustasid kaks võistkonda ja pistsid rinda nii teatejooksus, saapaviskes kui kaugushüppes. Parima võistkonna
pidi seejärel selgitama põnev
maastikumäng, mis toimus küla
piires ning mis nõudis head küla
ümbruse tundmist, osavust, pildistamisoskust, loogikat, loodusetundmist ja muidugi treenitud
säärelihaseid, mis panid need
kaks ratastel seltskonda ühest
küla otsast teise sõitma päris
mitmeid kordi! Ja kui 1,5 tundi
hiljem võistkonnad lõpuks kõik
punktid leidnud olid ja lisaülesanded täitnud, selgus, et võist-

Küla nimemuutmisprotsessile pani punkti
regionaalministri 12. mai
2014 määrus, millega Saku
vallas asuva Kanama küla
nimi muudeti Saue külaks
konnad olid ülimalt tasavägised.
Võitja pidi selgitama külateemaline luuletus, mille võistkonna esindajad õhtul kontserdil
külarahvale ette pidid kandma.
Ja siis oligi aeg end valmis
seada õhtuseks kontserdiks.
Ärevust ja õhinat oli palju, sest
kutsel oli kirjas, et kohale tuleb
mees, kelle nimi suurt tutvustamist ei vaja – Tanel Padar! Küsimusi oli õhus palju – kas staar
saabub limusiiniga ja kuidas ta
siin meie ees siis laulab, kui
suurt lava ei ole? Aga kõik oligi
nii lihtne ja kodune – külarahvas
istus kadakase heinamaa serval
poolkaares väikese poodiumi
ääres ja kuulas. Kuulas Taneli

mõnusaid lugusid kitarri saatel,
mis vaheldusid väikese jutuosaga.
Külavanem esitas Tanelile
küsimusi ja Taneli humoorikad
ning tabavad vastused näitasid
meie üht kuulsamat rokkarit
hoopis teisest küljest, kui oleme
vast harjunud tema kohta ajakirjanduse veergudelt lugema. Huvitavaid mõtteid sai kuulda teemadest seinast seina – kodu, pere, lapsed, abielu, jalgpall, usk,
armastus, muusika...
Siis oli aeg külateemaliste
luuletuste ettekandmiseks.
Võistkondade kaptenid andsid
oma parima, aga kuna aplaus oli
ühtlaselt tugev, siis said mõlemad võistkonnad oma autasu –
Tanel Padari autogrammiga diplomi ja rokkari tugeva käepigistuse. Tundus, et võistlejad olid
oma auhinnaga väga rahul. Ja
meie olime ka, sest meie arvates
läks Saue küla (esimene) suvepäev igati korda.
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lis tegutsesid
ektiivid
lihtsalt saab poodi minnes tagastada kasutatud patareid,
klaas-, plast- ja metallpakendid
ning pandipakendid, samuti Saku jäätmejaama kõik ümbertöötlemiseks sobivad materjalid. Seega on võimalused igati
olemas ja vajalik vaid pealehakkamine.

Jäätisepulgad
kellaosutiks
IIc klassi lapsed said koduse
projektitöö, mille raames tuli pere abiga kirja panna oma pere
keskkonnasõbralik käitumine
ning mõtted keskkonnasõbralikust elust ja tegevusest ning
meisterdada midagi jääkmaterjalidest. Projekti tulemusel saabus kooli hulk nii sisu kui vormi
poolest silmapaistvaid plakateid. Projekti tööde põhjal võib
öelda, et peredes mõeldakse ja
käitutakse keskkonnasõbralikult
ning loodust säästvalt – liikumiseks kasutatakse jalgratast ja
oma kondimootorit, vett kasutatakse säästvalt, sorteeritakse
prügi, osaletakse korrastustalgutel, väikeseks jäänud riietele ja
jalanõudele leitakse uus omanik,
aianurkades seisavad kompostihunnikud, populaarne on riidest
korduvkasutatav poekott.
Jääkmaterjalidest meisterduste hulgas oli kilekottidest
ringheegeldatud vaip, T-särkidest kootud vaibake, tohutu suur
pappkastist majake, kus vabalt
täispikkuses ringi sai liikuda,
munakarbist võlusime välja
kilpkonnakesed ja lilled, WCpaberi papptorust pliiatsihoidjad, pakenditest robot, pappkastist nukumaja, CD-plaadist
parkimiskell, kus aega näitasid
jäätisepulgad, pakenditest lillepotid, lapitekike jm.

Õppekäik jäätmejaama
Et end keskkonnapäevaks veelgi harida, võtsime ette õppekäigu Tallinna jäätmejaama, kus
meile tehti huvitav tuur paberi ja
papi sorteerimisliini juurde.
Hoone oli suur ja täis hiiglaslikke paberihunnikuid, mida trak-


IIc klass
Tallinna
jäätmejaama paberimäe jalamil.

IIc klassi
lapsed
prügidetektiive
mängimas.
Fotod:

torite ja muude masinatega
liigutati ühest kohast teise. Meile näidati, kuidas paberit ja pappi sorteeritakse ning kuhu šahti
millist liiki paber panna. Meil
lubati ka ise prügi sorteerida,
mis tekitas lastes elevust ja liin
sai kiirelt puhtaks. Saime paljudele küsimustele vastused ja
hulga uusi teadmisi.
Küsitlesin ka meie algkooli
õpetajaid, uurides, kas nemad
sorteerivad prügi ning millistest
keskkonnasõbralikest põhimõtetest nemad igapäevaselt juhinduvad. Selgus, et õpetajad on
tublid jäätmete sorteerijad,
eelistatakse liikuda jalgsi, hinnatakse puhast ja rüüstamata
loodust, tarbitakse elektrit säästlikult ning poodi minnes võetakse riidest kott kaasa.
Keskkonnapäeva puhul mängisime koolis prügidetektiive ja
asusime uurima, millist prügi me
iga päev tekitame ja mis sellest
saab. Keskkonnapäev algkoolis
algas munakarbist vurri meisterdamisega. Seejärel vaatasid lapsed videoklippide ja piltidega
esitlust prügi sorteerimise vajalikkusest. Kätt sai harjutada jäätmete sorteerimise elektroonsete
mängudega. Oma teadmisi sai
proovile panna ka viktoriinis. IIc
klassi abiga viisime läbi prügi
sorteerimise mängu, kus iga laps
sai käe prügiseks teha, püüdes
leida, millisesse konteinerisse
prügi võib panna. Samuti sai
vaadata jääkmaterjalidest tehtud

asjade näitust.
Nagu ütleb vanasõna, on kordamine tarkuse ema, nii sai iga
laps päeva lõpuks oma töölehel
tegeleda prügi sorteerimisega
ning keskkonnateemaliste ülesannete lahendamisega. Iga klass
sai kingiks keskkonnateemalise
lauamängu, mille abil saab ka
edaspidi õpitud teadmisi meelde
tuletada.
Poodide reklaamlehed andsid suurepärase võimaluse prügi
sorteerimise mängu koostamiseks – vahetunni sisustamiseks
said õpilased sorteerida lehtedest välja lõigatud tooteid õige-

tesse prügi liikidesse. Samuti oli
võimalik vahetundides joonistada pakenditel olevaid taaskasutusmärke – kõige kuulsamat
rohelise punkti märki, esmapilgul üsna keerulist Möbiuse lehte
ja teisigi.
Päev lõppes meie klassi jaoks
väikese õpperetkega algkooli
paberi ja papi konteineri juurde,
kuhu andsime omapoolse panuse projekti lõpuks tekkinud sobilike jäätmetega.
Oli üks tore ja õpetlik projekt
ning soovime kõigile igapäevaselt prügidetektiivi oskuste
kasutamist.
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Kaks põnni, neli ratast ja paar jalgu:
paras meistritükk oli läbida selles
koosluses 500 meetrit vihmamärga
rada - see nõudis jõudu, osavust,
toitlustamist, diplomaatiat.
Finiš on kahe kilomeetri kaugusel: ühisstardist sööstavad Saku rabametsa jooksurajale
noorte ning naiste N35, N50 ja meeste M50 vanuseklassi võistlejad. Fotod: SS

Tõelised välejalad: jooksupäeva noorimate teine start, emad-isad pöidlaid hoidmas.

Liider: meeste põhiklassi parim Taavo Tinno.

Saku Jooksupäev – vihmaga võidu!
KÄRT RADIIK

E

simest korda Saku Kolmiku ajaloos
jäi ekstreemsete ilmaolude tõttu ära
Saku Suusapäev. Lumepuudus ei lubanud suusatada ning alternatiivina mõeldud jooksmine jäi ära jää ja libeduse tõttu.
Saku Jooksupäeva hommik 8. juunil ei tõotanud samuti head. Korralik äikesevihm pühapäeva varahommikul hirmutas ära nii
mõnegi jooksuhuvilise.
Korraldajaid halb ilm ei heidutanud ning
135 kohale tulnud jooksusõpra said oma
jooksud kenasti lõpetatud. Lapsi (sünd
2004-2012) oli kokku 69 ning kõik jõudsid
ka kenasti 500 meetri jooksu finišisse. Kõige noorem osaleja oli sündinud aastal 2012.
Neiusid ja noormehi (sünd 1995-2003) oli
kokku 24 ning nemad pidid jooksma kahekilomeetrise ringi. Koos noortega läksid rajale ka naiste veteranklassid N35, N50 ning

meesveteranid M50. Ka nemad pidid läbima kahekilomeetrise ringi. Kõige viimasena pääsesid ühisstardist rajale naiste ja
meeste põhiklass ning meesveteranid M40.
Naised ja M40 vanuseklass jooksid 3,5 kilomeetrise ringi ning põhiklassi mehed läbisid 7 km (2 x 3,5 km).
Nooremate neidude klassis tuli võitjaks
Helen Tarlap (Porter Racing) ja sama vanade noormeeste klassis Edvin Kabanen
(Judoklubi Aitado). Vanemate neidude arvestuses tuli võitjaks Stiina Ava (21CC/
GAG) ning noormeestest Helger Õun.
Täiskasvanute hulgas jagunesid võidud
järgmiselt: Kadri Tinits (N50, Saku Suusaklubi), Edit Kannel (N35, Norma OK), Su-

san Pihelgas (naiste põhiklass, Saue Tammed), Jaak Juha (M55), Aimar Pedari
(M40), Taavo Tinno (meeste põhiklass, Saku Suusaklubi).
Suurima uuendusena kasutati sel korral
kiiret ja korrektset ajavõttu, mida korraldas
OÜ Antrotsenter, maitsva mustikasupi valmistas MTÜ Metsanurme. Võistluse peakorraldaja oli Sirli Metsamäe Saku Suusaklubist.
Kohtumiseni Saku Rattapäeval 28. septembril rabametsas ja loodame, et kolmandal korral meil ilmaga veab. Seniks sportlikku suve!
Jooksupäeva tulemused on aadressil
www.sakusuusaklubi.ee

Suur tänu sponsoritele ning partneritele: Saku vald, Saku Valla Spordikeskus, Saku
Õlletehas, Premium7, Eesti Kultuurkapital, Home4You, Salva Kindlustus, Joon, Squeezy
Sports Nutrition, Datel, Porter Racing. Samuti täname kõiki vabatahtlikke, kes olid abiks
sekretariaadis, supitelgis, rajal ja raja kõrval.
SAKU SUUSAKLUBI
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Liiga väiksed bussid nädalavahetusel
Saku Sõnumid on viimase paari nädala jooksul saanud
mitu sarnast pöördumist, kus kurdetakse, et ASi Samat
liini 206 bussid on nädalavahetuseti väga täis – inimesed
seisavad üksteise otsas või ei mahu sootuks bussi peale.
Probleem tõstatus pärast 1. maid, mil nr 206 buss väljub
lõpp-peatustest vaid tunniajaste vahedega.

Kus on Samati Saku
reisijatele lubatud
40kohalised bussid?
Kui veerandtunniste intervallide pealt mindi üle pooletunnistele, siis lubas Samat meile 40kohalisi busse. Aga sõidavad nii
suured bussid ainult nädala sees
ja ka siis mitte iga kord. Sakus
elava ja töötava inimesena käin
ma aga linnas tavaliselt nädalavahetustel, kui sõidavad vaid
väikesed bussid. Õnneks ei tule
ma peale ei Keskuse ega Õlletehase peatusest, kust pealetulijad peavad tihtipeale leppima
seisukohtadega kitsukeses vahekäigus või lausa bussijuhi
kõrval, mis liiklusohutuse seisukohalt on täiesti väär, sest järsu pidurduse korral võib reisija
juhile sülle kukkuda.
Mõni aeg tagasi muudeti nädalavahetuse ja riigipühade sõidugraafikut ja halva üllatusena
sõidavad tunniajase vahe puhul
ikka needsamad väiksemad bussid. Konkreetselt võin rääkida
31. maist, kui linna minnes kella
9ne buss oli Õlletehase peatusest
lahkudes reisijaid pilgeni täis ja
samal õhtul tagasi tulles kella
poole seitsmene buss läks juba
Viru peatusest pilgeni täis, no
üks koht oleks veel olnud – bussijuhi põlve peal. Aga kuhu peavad mahtuma need, kes soovivad
peale tulla Kalevist või Järvelt?
Jäävadki lehvitama tee äärde?
Ja veel, peatuses oodates
näen, milliste bussidega sõidavad Saue, Kiili, Tabasalu reisijad. Kas tõesti mulle ainult tundub, et Saku inimesed peavad
sõitma kehvemates tingimustes
– bussid on väiksed ja uksed on
tihtipeale katki? Ometi asub Samati kontor just Sakus. Kas see
tähendab nende jaoks, et siin
võib lihtsalt kuidagi läbi ajada
ja mujal, kus vaja konkurentsis
püsida, pingutatakse rohkem?
Ja palun Viru peatuses panna
posti peale graafik õigete välju-

misaegadega. 31. mail, kuu pärast uue graafiku kehtima hakkamist, ei vastanud seal miski tõele. Sakku soovivad vahel sõita ka
inimesed, kes ei ole Saku alalised elanikud ega loe Saku Sõnumeid ja kodulehte. Nemad lähtuvad infost, mis on peatuses kirjas. Ka Samati kontoris telefonile vastav dispetšer peaks graafikuga kursis olema, mitte vastama, et vaadake kodulehelt. Kõigil pole keset tänavat kohe seda
võimalust.
Teen ettepaneku, kui tõesti
neid suuremaid busse iga väljumise jaoks ei jätku, siis kirjutage
graafikusse kellaajad, millal väljub suurem buss – tehke mustaks
ja joonige alla nagu Tallinnas on
tähistatud madala sisenemisega
liinibussid. Siis saab igaüks paremini oma sõite planeerida, et
ei peaks kogu aeg mõtlema, kas
ikka mahun peale ja kas mahun
igast peatusest või pean igal juhul Viru peatusesse minema.
ANNE EMMUS

ASi Samat vastus
Argipäeviti teenindavad liini nr
206 bussid, milles on kuni 73
reisijakohta. Päevasel ajal, mil
reisijaid on vähem, võib liini teenindada ka väiksem autobuss.
AS Samat võttis alates
01.05.2014 eelnimetatud liinil
kasutusele uue sõidugraafiku,
kus üheks muudatuse osaks oli
uus nädalavahetuste ja riigipühade sõidugraafik. Muudatuse
ajendiks oli asjaolu, et analüüsides reisijate nivoosid ja busside

Pühapäeva, 15. juuni õhtu Viru peatuses – sõiduplaanid posti küljes
on läbi teinud uuenduskuuri ja väljumisajad õiged. Kuigi tehase
standardite ja Euroopa nõuete kohaselt on kõik JOKK, on inimesed
pahased, sest olukord on 1. maist muutunud viletsamaks. Foto: SS

täituvust, võis järeldada, et on
vajadus uuendada sõidugaafikut ning samas võib liini teenindada ka väiksema autobussiga.
Hetkel teenindavad nädalavahetustel, välja arvatud eriüritustel,
bussid, milles on tootjatehase
poolt väljastatud kuni 29 reisijakohta. Eeltoodud bussid on väljalaskeaastaga 2011 ja uuemad.
Seega võib väita, et Saku inimeste transpordi kvaliteet ei ole
naabervaldadega võrreldes
kindlasti halvem, vaid pigem on
see parem. Võrdluseks võib
tuua Saue linna, kus bussitransport Tallinna on oluliselt väiksema mahulisem kui Saku-Tallinn suunal. Saku liinil sõidavad
suuremad bussid ja nende inter-

Peatus.ee sai mobiiliversiooni
Nüüd on üleriigiline ühistranspordiinfo kättesaadav ka mobiiltelefonides aadressil m.peatus.ee, mis sarnaselt www.peatus.ee põhilehega pakub võimalust vaadata kõigi ühistranspordiliikide sõiduplaane
ning leida reisiplaneerija abil sobivaim teekond. Lisaks on võimalik
otsida enda asukohale lähimaid peatuseid, kasutada reisiplaneerija
otsingut oma asukohast ning vaadata varem vaadatud peatuseid ja
otsinguid. M.peatus.ee ei ole mobiiliäpp, vaid nutiseadmetele optimeeritud veebileht – m.peatus.ee on kasutav kõigi operatsioonisüsteemidega mobiilitelefonide kasutajatele. Maanteeamet

vall on tihedam.
Lugeja poolt välja toodud liinil nr 206 väljumisel kell 09:00
marsuudil Saku-Tallinn kuupäeval 31.05.2014 aasta oli reisijate raporti järgi 25 reisijat.
Liini teenindas buss, milles on
29 reisijakohta. Kõik bussid on
väljastatud valmistaja tehase
poolsete standarditega vastavalt
Euroopa nõuetele ning bussid
on varustatud nii iste- kui ka
seisukohtadega.
Siinkohal palub AS Samat
oma klientidel sõidu eest tasudes võtta kindlasti ka pilet, vastasel juhul ei kajastu teie reis AS
Samat reisijate nivoos ega ka
muudes aruannetes, millest tulenevalt nähtubki, et puudub vajadus suurema bussi järele.
Jälgime pidevalt kõikide AS
Samat teenindavate liinide täituvust ning vajadusel teeme ka
vastavaid muudatusi. Kõrgendatud tähelepanu all on liini nr 206
täituvus, seda eriti nädalavahetustel, et vastata paremini klientide soovidele ja vajadustele.
KAREL PRIKK, AS Samat
müügi- ja arendusjuht

Saku Sõnumid

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marko Kibuspuu
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Kuulutused
Otsime AS Olerex Saue teenindusjaama sõbralikku ja elurõõmsat klienditeenindajat.
Vajalikud keskharidus ja varasem klienditeenindaja töö kogemus. Kandideerimiseks palun
saada oma CV ja kaaskiri
mariliis@olerex.ee

Põhja päästekeskus
9.06 tehti kahjutuks Männiku
karjäärist leitud kaks 88 mm
mürsku, kaks 20 mm mürsku,
85 mm mürsk ja 152 mm mürsk.
10.06 tehti kahjutuks Männiku
külast leitud 88 mm mürsk.
15.06 tehti kahjutuks Tammemäe karjäärist leitud 105 mm
mürsk.

Liuguksed ja garderoobid.
Valmistamine, müük, paigaldus.
FennEst OÜ www.fennest.ee
fennest@fennest.ee 524 5782

Põhja prefektuur
14.06 avastati, et Sakus Tallinna
maanteel asuvasse lattu on sisse
murtud ja varastatud alkohoolseid jooke. Kahju on kokku umbes 300 eurot.
14.06 avastati, et Sakus Põllu
tänaval asuva maja keldrist on
varastatud jalgratas. Kahju on
umbes 200 eurot.
Mälestame kallist vanaema

MEIDA NÕMMIKOT
tema esimesel surmaaastapäeval ning saabuval
90. sünniaastapäeval.
Margit perega

Avaldame kaastunnet
Karin Koplimetsale

EMA
surma puhul.
Saku Vallaraamatukogu

Mälestame külaelanikku

HEINO KAUNAT
ja avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.
Kurtna külaselts

Mälestame kauaaegset
head töökaaslast

MIHKEL RISTALIT
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Eesti Tõuloomakasvatajate
Ühistu

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
20.06 09:00-13:00 Laskeharjutus
27.06 10:00-17:00 Laskeharjutus
20.06 10:00-17:00 Laskeharjutus
30.06 09:00-16:30 Väliharjutus
25.06 09:00-17:00 Lõhkamine
30.06 09:00-16:00 Väliharjutus
25.06 10:00-17:00 Laskeharjutus
03.07 17:00-23:59 Väliharjutus
26.06 12:00-17:00 Laskeharjutus
04.07 10:00-17:00 Laskeharjutus
* Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid.
Lisainfo: tel 503 4102, e-post manniku@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee

Südamlik kaastunne
perekonnale

MIHKEL RISTALI

Sügav kaastunne Liidiale
ja tema perele abikaasa

07.07.1938-04.06.2014

TIIT TÕKKE

surma puhul.
Perekonnad Plado, Ando,
Kangilaski, Kallas

surma puhul.
Maie ja Anatoli

Mälestame oma endist
tantsukaaslast

MIHKEL RISTALIT
ja avaldame kaastunnet
lahkunu perekonnale.
Segarahvatantsurühm
Pangviina
Mälestame head naabrimeest

ARVO-REIN
RÜÜTNURME.
Avaldame sügavat kaastunnet
lahkunu perele.
Perekond Vahtramäe
Alati hoolivat ja sõbralikku
naabrimeest

ARVO-REIN
RÜÜTNURME

Hannes, tunneme Sulle
südamest kaasa isa

TIIT TÕKKE
surma puhul.
Kiisa Rahvamaja
kollektiiv

KI-KU-TA-RO PÜ
avaldab siirast kaastunnet
omastele

TIIT TÕKKE
kaotuse puhul.

Tunneme südamest kaasa
Liidiale, Gerlile ja
Hannesele peredega kalli

TIIT TÕKKE

jääb mäletama Aase perega.
Sügav kaastunne lähedastele.

surma puhul.
Tiiu, Alle ja Rita

Avaldame südamlikku
kaastunnet Maiale perega
abikaasa, isa ja vanaisa

Mälestame kauaaegset
head sõpra

MIHKEL RISTALI

21.10.1940 - 16.06.2014

Liidia ja Hannes perega,
jagan teie kaotusvalu kalli
abikaasa ja isa

surma puhul.
1967. a lõpetanud
veterinaararstid

Meie sügav kaastunne
abikaasale ja lastele.
Naabrid Teaduse tänavalt

TIIT TÕKKET

TIIT TÕKKE
surma puhul.
Ingrid

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321
Pika heina niitmine trimmeriga, lõikan ja pügan hekki,
saetööd, võsalõikus Tallinnas
ja Harjumaal. Tel 5554 7291
Heina- ja rohumaade
niitmistööd. Tel 5271184
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ning värvimine. Viies
Fassaad OÜ, tel 5624 1509
Andres
Liiv, ehitusliiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt kohaleveoga
Saku vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 507 9362
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 (10 kg) kandiline 145 € / 960 kg, pellet premium 185 € / 960 kg, turbabrikett 110 € / 950 kg, klotsid 1,6
€ / kott, lepp 2,5 € / kott, kask
2,8 € / kott, tel 5380 3858
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Tel 5859 9737, e-post
tarbeklaas@hot.ee
Soovin osta endale sõiduauto
hinnaga kuni 1000 €. Võib olla
ülevaatuseta. Tel 5819 0200,
rain30@hot.ee
Ostan ENSV ja EW aegseid
rinnamärke, postkaarte, vanaraha, valikuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid
kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628 Tim

Tänu
Täname kõiki, kes saatsid
viimasele teele kalli abikaasa,
ema ja vanaema MAIE TÜÜRI,
avaldasid kaastunnet, mälestasid ja olid toeks raskes leinas.
Abikaasa, tütar ja laste lapsed
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Lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
juubelid, pulmad,
koolilõpupeod,
firmaüritused ning
ekskursioonid
Saku õlletehasesse
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku
TERE TULEMAST!

Batuudi
rent
www.hyppa.ee
56 46 11 00
E-N 35% soodsam

Korstnapühkimine, pottsepatööd
Veoteenus 5 t multilift või kraanaauto
Tel 5648 5903
www.projektimehed.eu

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

AS Eesti Keskkonnateenused
võtab tööle

sorteerija ja
pressioperaatortõstukijuhi
(vajalik tõstukijuhi luba).
Helistada tel 512 2885.

Pottsepatööd
ahjud, pliidid, kaminad
Rene 554 3486
www.facebook.com/reneahjud

Müüa

suitsutuslaast
(lepp)
3-liitristes kottides.
Hind 0,50 eurot kott.
Tel 5590 5124
Müüa lõhutud

Ostan soolaseeni

küttepuud,

(ka väiksemates kogustes).
Heade hoiutingimuste korral
võivad seened olla korjatud
ka 2-3 aastat tagasi. Hind
kokkuleppel. Tel 5330 7340,
e-mail eduard@ristemae.eu

lepp 35 eur/rm,
kask 40 eur/rm,
kuiv okaspuu 35 eur/rm.
Tel 509 9598

Hageris asuv majatehas OÜ KMT Prefab tegutseb aastast 2002.
Ettevõte valmistab ja paigaldab seina-, vahelae- ja katusepaneele nii
kortermajadele, äri- ja ühiskondlikele hoonetele kui eramutele. Pea
kogu toodang eksporditakse, peamiselt Põhjamaadesse, kuid läbi
partnerite ka Inglismaale, Lähis-Itta, Aasiasse ja mujale. Ettevõtte
juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt standardite ISO 9001 ja
ISO 14001 nõuetele ning firmas töötab täna 55 oma ala asjatundjat.
Seoses töömahu märgatava suurenemisega kutsume oma
meeskonnaga liituma uusi majaelementide

VALMISTAJA-PAIGALDAJAID
Töö kirjeldus:
Majaelementide valmistamine ja paigaldus:
- materjali komplekteerimine
- paneelide kokkupanek
- paneelide pakkimine ja laadimine
Töölesoovijailt eeldame:
- Täpsust ja kohusetundlikkust
- Tehnilist taipu
- Käteosavust ja selget silmavaadet
- Tugevat tervist
- Vähemalt põhiharidust
- Eesti keele oskust
- Vanust soovitavalt kuni 50a
Kasuks tuleb:
- Kutsetunnistus
- Eelnev töökogemus ehitusel või tootmises
- Võõrkeelte oskus
Pakume:
- Kaasaegseid töötingimusi- ja vahendeid
- Korralikku ja ausat, üle Eesti keskmise töötasu
Tööleasumise aeg: kokkuleppel
CV palume saata hiljemalt 11.07.2014 e-posti aadressile
karin@kmt.ee.
Lisainfo personalispetsialist Karin Nurk, tel 5309 9222.
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Elroni edelasuuna rongiliinide sõiduplaan alates 1.06.2014

KUHU MINNA
JUUNI

20. kell 13
Saku Gümnaasiumi
9. klasside lõpuaktus aulas.

20. kell 16
Kurtna Kooli 9. klassi
lõpuaktus.

20. kell 18
Saku Gümnaasiumi
12. klassi lõpuaktus aulas.

22. kell 19
Jaanik Kiisa rahvamaja õuel.

23. kell 17

E

T
LP

Ümberistumine
Ekspress
Väljumine
tööpäeviti
Väljumine
puhkepäevadel ja
riiklikel pühadel

E

Võidupüha tähistamine:
pidulik pärgade asetamine
Saku mõisa pargis, võidutule
üleandmine küladele. Saku
vallale annab presidendi
süüdatud võidutule üle Harju
maavanem Maakaitsepäeval Riisiperes, seejärel toovad vallajuhid tule Saku mõisa parki, kus
toimub pidulik tule edasiandmine külade esindajatele.

23. kell 19
Saku valla jaanituli
Metsanurme külaplatsil. Vt lk 16

27. kell 19
Rahvatantsukontsert Kurtna
Kooli õuealal. Esinevad Läti rahvatantsurühm Ozolaji Kandavast
(fotol) ja Saku valla rahvatantsijad.

28.-29.
Saku Mandoliinifestival Saku
Valla Maja ees ja sees. Vt lk 16

JUULI

1. kell 18
Rail Balticu trassialternatiivide võrdlustulemuste
tutvustamine Saku Valla Majas
(Teaduse 1) II korruse saalis.

2. kell 18
III Harjumaa Puhkpillipäev
„Tulkõ kokko“ Saue linna
jaanituleplatsil. Vt lk 16

Bussisõidugraafik Saku valla JAANIPEOLE
Metsanurme külakeskusesse 23. juunil

2.-3.
Sõit on TASUTA

18.30 Saku Keskuse – Saku Kingu – Preeria – Kasemetsa – 18.40 Kajamaa –
Kirdalu – Kurtna – 18.55 Kiisa – Metsanurme külakeskus

20.00 Saku Keskuse – Saku Kingu – Preeria – Kasemetsa – Metsanurme külakeskus
23.15 Metsanurme külakeskus – Kasemetsa – Preeria – Saku Kingu – Saku Keskuse (kui on
00.30

Kiisale ja Kurtnasse sõitjaid, teeb buss pika ringi)
Metsanurme külakeskus – Kasemetsa – Preeria – Saku Kingu – Saku Keskuse

Laulu- ja tantsupeo tule
tulemine ja rahvapidu
Metsanurme külakeskuses:
17.10 Üksnurme Rehe küünis,
18.10 Saku Valla Maja ees,
19.30 Metsanurme külakeskuses.
3. juulil kell 9.45 lahkub tuli
Metsanurmest läbi Kajamaa ja
Tõdva Nabalasse. Vt lk 2,16
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Toimetus  671 2435, 671 2425  Teaduse 1, Saku alevik 75501 @: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis
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