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10. oktoobril lendas Kajamaal hariduselu kivi juures taeva poole 60
valget ja rohelist õhupalli, igaühel kaasas tema lennutaja soov. „Jõudu
traditsioonide jätkamisel ja järjepidevuse kandmisel,“ soovis valla
hariduse peaspetsialist Heli Veersalu Kajamaa koolile paigas, kus 145
aastat tagasi avati valla esimene kool. „Soovime, et te ei kaotaks oma
nägu,“ lisas omalt poolt külaselts.

145 aastat

hariduselu
Saku vallas

Kooliperet õnnitlesid ka külaseltsi ning hoolekogu esindajad Katri Ots ja Veera Sepp.
 10. oktoobril oli pidulik päev Kajamaa Kooli perel - koos
külalistega tähistati kooli asutamise 145. aastapäeva.
 Saku valla hariduselu alguse auväärset aastaarvu kooli
lipul näitab volikogu esimees Tanel Ots.
 Kajamaa Kooli endised ja praegused koolijuhid
(vasakult) Maire Metsalu, Sirje Õruste ja Lilian Joosing.

Pidupäevaaktusel pakkusid külakosti Kurtna
Kooli rahvatantsijad.

Aktus valla esimeses koolis
Pidulikul aktusel uuris volikogu esimees Tanel Ots lastelt: „Kui see kool loodi, kas siis
arvutid olid olemas?“ Saalist kostis vastuseks üksmeelne ei. „Aga mobiiltelefonid?“
küsis volikogu esimees edasi. Taas kõlas
kooris öeldud ei. „Aga kuidas need lapsed
siis üldse elasid?“ soovis Tanel Ots teada.
„Küünlavalgel,“ pakkus üks poiss kiiresti
välja vastuse.
Me teame, et neil lastel ei olnud arvuteid,
kuid me ei tea, mida mõtlesid 145 aastat tagasi need lapsed, kes esmakordselt astusid
üle esimese ametliku kooliukse läve.
Kajamaa kooli juht Lilian Joosing: „Me ei
tea, kuidas nende silmad särasid, me ei tea,
mida nad sellelt koolilt ootasid. Me võime se-

da kõike ainult arvata. Kajamaa kooli nägu
on selle 145 aastaga tundmatuseni muutunud, kuid meie kooli peamine eesmärk on anda lastele haridust ja mitte lihtsalt haridust,
vaid soovi omandada teadmisi läbi kogu oma
elu. See eesmärk ei kao kuhugi ja on samasugune nagu 145 aastat tagasi.“
Volikogu esimees märkis oma kõnes, et
Kajamaa ja Tõdva küla on kõige tähtsamad
kohad Saku vallas. „Kui me tähistaksime väikeste lipukestega ära kõik paigad, mis on kultuuri- ja ajalooliselt olulised, siis oleks neid
siin mitu korda rohkem kui terves Saku vallas
kokku,“ ütles ta ning nimetas ohvri- ja hiiepaiku ja tuhat aastat tagasi siin paigus tegutsenud Euroopa suurimat ja vanimat metalli- Valla esimene kool asutati Kajamaal. Koht, kus
1869. aastal sai alguse Saku valla hariduselu,
tööstust, kust veeti kangidesse valatud
tähistati 1994. aastal kiviga. Fotod: SS
rauda Euroopasse.
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„Haridust anti aga siin juba enne, kui kool Kajamaa – 145 aastat kooliharidust
asutati,“ ütles Tanel Ots ja rääkis vennastekoguduse tähtsusest pillimängu, mitmehäälse koorilaulu ja lugemaõppimise
edendamisel. „Tol ajal olid taluperemeestest
vennastekoguduse liikmed need, kes käisid
kodudes katsumas, kuidas lugemine edeneb.
Lugemist pidi lastele õpetama aga ema.“
1869. aastal avatud koolimaja oli ühtlasi
ka vallamaja. Samal ajal, kui lapsed õppisid,
tegid vallajuhid oma tööd. Samas hoones oli
ka kartser neile, kes seadusega pahuksisse oli
läinud.
„Kui möödasõitjatele on Kajamaa vaid
see koht, kus tee ääres on pood, siis meie peame teadma, kui tähtis koht see Kajamaa on, et
saaksime lüüa selja sirgu ja sellest ka teistele
uhkusega rääkida,“ pani ta saalis viibijaile
südamele.
Ka vallavanem Tiit Vahenõmm nentis, et
järelikult on selles kohas midagi erilist, kui
kool siin nii kaua vastu pidanud on. Kooliperet õnnitlema tulnud Kurtna kooli juht Kristjan Saar aga ütles õpilaste poole pöördudes:
„Teie kool on rikas. Teil on igaühel personaalne õpetaja, kes annab teile iga asja tegemiseks täpselt nii palju aega, kui teil vaja on.
Aga aeg on tänapäeval üks kuldaväärt asi.“
30. septembril 1934. aastal avati Kajamaal
üks erilisema arhitektuurikeelega Aleksander Wladovsky projekteeritud kivist uus koolihoone, milles kool praegugi asub. Vana
puust koolimaja hävis 1971. aastal tulekahjus.
„Teie koolimaja on nagu arhitektuuripärl,“ ütles 1990.-2005. aastani kooli juhtinud Sirje Õruste.“ Hoidke seda maja, siis
hoiab maja teid ka.“ Nagu ühele vanale majale kohane, elab teadjate sõnul ka Kajamaa
koolimajas kummitus. „Siinpool kummitab
vähem, sealpool rohkem,“ ütles endine koolidirektor käega saali akna ja siis ukse poole
viidates ning pöördus praeguse juhi poole.
„Ja vaata, Lilian, et sa remondi käigus seda
tala katki ei sae, mille peal kummitus elab.
Milline see on, selle pead sa ise välja uurima.
Ja kui kass või koer tuleb, siis laske ta majja
sisse, laske tal joosta üles pööningule ja
pange talle sinna süüa ja juua, sest nii on see
siin alati olnud.“

Ettekanne aktusel - lugesid Reelika ja Martin

1869–1920
Saku valla hariduselu algas
ametlikult 1869. aastal Kajamaal Saku vallamaja ruumides. Samal aastal toimus ka
esimene üldlaulupidu. Sel ajal oli
Saku valla keskuseks Kajamaa. Esimeseks
õpetajaks koolis oligi vallakirjutaja, sest
koolmeistrit Sakus ei olnud.
Kool alustas tööd Saku Vallakooli nime
all. Lastele õpetati veerimist, peastarvutamist, rehkendust. Tähtis oli usuõpetus. Koolmeistriteks olid mehed ja lapsed pidid koolis
käima kaks talve. Kool algas, kui põllutööd
olid tehtud, ja lõppes lume sulamisega, sest
lapsed pidid karja minema ning aitama ka
põllutöödel. Teada on koolmeistri palga suurus, milleks oli 100 hõberubla. Lastevanematel oli kohustus koolmeistrit põllutöödega
aidata ja küttepuudega varustada. Keskmiselt
õppis XIX sajandi lõpus Saku Vallakoolis
umbes 45 õpilast.

1920–1934
Noores Eesti Vabariigis jõustusid uued seadused ka hariduses ning Saku Vallakool nimetati ümber Saku 4-klassiliseks Algkooliks. 1923. aastal esitati koolifondile avaldus uue koolimaja ehituseks laenu saamiseks. Ministeerium lükkas taotluse
tagasi ja kool jätkas õpetamist vanas majas.
Rõhku pandi koduümbruse tundmaõppimisele ja õpetamisele looduses. Usuõpetus
oli avalikes koolides keelatud. 1925. aastal
pandi alus esimesele raamatukogule. Raamatud olid peamiselt annetatud ja neid laenutas
kooliõpetaja. Vabariigi aastatel algas õppetöö septembris ja lõppes mais. Jõulude ajal ei
pidanud koolis käima, samuti olid vabad ka
riigipühad. Vaba päev oli ka Mardipäev, mis
oli samuti riiklik püha. 1931. aastal muudeti
Saku Algkool kuueklassiliseks, õpilaste arv
suurenes 51 lapseni ja koolis töötas nüüd
kaks õpetajat.

1934–1971

1934. aasta septembris avati Kajamaal uus
Saku kooli-, rahva- ja vallamaja. Arhitektuuriliselt omanäolise kivist hoone projekteeris
Aleksander Wladovsky. Foto: arhiiv

30. septembril 1934 jõudis
kätte hetk, mida Saku valla
rahvas oli pikka aega oodanud. Sel päeval avati Saku kooli-, rahva- ja vallamaja. Koolimaja avamise
hetkeks oli valmis esimene korrus, teisele
korrusele planeeritud kooliõpetaja ja vallasekretäri korterid olid veel lõpetamata. Koolis oli üks klassiruum, mis oli mõeldud 40
lapsele, aga kuhu tegelikult pidi mahtuma 56
õpilast. Lastega töötas kaks õpetajat.
Maja planeerimisel oli aga tehtud viga ja
klassiruumid asusid arestikambri kõrval.
Seepärast valmis kiiresti kooli ümberehitus,

mille käigus muudeti arestikambrid klassiruumideks. 1939. aastal käis Saku Algkoolis
43 õpilast. Pärast nõukogude võimu kehtestamist 1941. aastal sai Saku Algkoolist Kajamaa 6-klassiline Algkool ja 1945. aastal
pikenes koolikohustus aasta võrra.
1954.-1956. aastal õppis koolis umbes 90
last, mis on läbi aegade suurim õpilaste arv
Kajamaa Koolis. 1956. aastal ehitati kooli
teisele korrusele internaat, kus oli üks tuba
poistele ja teine tüdrukutele. Samal korrusel
oli korter direktorile ja ühele õpetajale.
1960.-1970. aastate vahetusel oli Kajamaa Algkool üks suuremaid Harju rajoonis,
kuigi koolis oli ainult 25-30 õpilast. 1969.
aastal alustas valitsus väikekoolide sulgemist ja ka Kajamaa Kool suleti. 1971. aastal
hävis tules ka vana koolimaja hoone, mis valmis 1868. aastal.
Aastatel 1971-1990 oli kool suletud.

1990–2014
Oli möödunud 19 pikka aastat
ja 3. septembril 1990. aastal
alustas tööd Kajamaa Lasteaed-Algkool. Esimesse klassi
asus õppima 7 last, lasteaiarühm
avati alles novembris. Hoonet hakati kasutama ka rahvamajana. Uuesti alustas tööd
raamatukogu. Kõik Tõdva rahva ettevõtmised viidi läbi kooli saalis. 1992. aasta detsembris valmis kooli saalis uhke lava, seesama, mille me sellel aastal lammutasime, kuna ta oli oma aja ära elanud.
Õppimise kõrval korraldati tihti mitmesuguseid üritusi, väljasõite ja muud, et õpilased
saaksid mitmesuguseid kogemusi ja elamusi.
Ilusaks tavaks oli igakevadine trepikontsert
vanematele. Koolis käis siis 28 ja lasteaias 12
last. 2005. aastal ühendati Kajamaa kool
Kurtna Lasteaed -Algkooliga.

2008–
2008. aastal avati taas Kajamaa Kool, kus on töö korraldatud õpilase individuaalsust arvestades. Traditsiooniks on saanud projektipõhised
õppeekskursioonid, mille eesmärgiks on
keskkonnaalane teadlikkus. Kajamaa Kool
on ka tervist edendav kool, kus on au sees
sport. Kajamaa õpilased käivad erinevatel
spordivõistlustel ja viimane värske saavutus
oli I koht Harjumaa põhikoolide orienteerumise võistluselt Tallinna vanalinnas.
Täna õpib meie koolis 40 õpilast, õpetajaid on aga 10 korda rohkem kui Saku valla
hariduselu alguses.
Soovime, et Kajamaa koolis antaks
haridust laste laulude ja rõõmsa sagina saatel
ka edaspidi!

145 AASTAT HARIDUSELU SAKU VALLAS
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Vastuvõtt valla
õpetajatele

 Saku valla hariduselu 145. aastapäeva tähistamise raames palusid
volikogu esimees ja vallavanem valla haridustöötajad vastuvõtule
Saku mõisa. 17. oktoobril kogunes auväärsesse saali ligi 100 valla
lasteaia- ja kooliõpetajat.
 Südantsoojendava muusikalise tervituse edastasid õpetajatele
Saku kooli vilistlased Mehis Nurmetalu ja Karin Marks.

 Vastuvõtul tänati ja tunnustati.
Pildil annab volikogu esimees Tanel
Ots üle valla tänukirja Saku Gümnaasiumi huvijuhile Anton Noorele.
 Ühises rivis on valla tublid lasteaia- ja koolijuhid (vasakult) Kristjan
Saar, Ulvi Läänemets, Lilian Joosing,
Tauno Valdna, Eve Laiverik ja Tiiu
Rõuk ning Merle Perm Nõlvaku
lasteaiast. Fotod: SS

Gümnaasiumi ja muusikakooli ühiskontsert hariduse auks
Valla hariduselu juubelipidustused vormusid Saku Gümnaasiumis suureks ühiskontserdiks. 16. oktoobril astusid
sisuka muusikalise ja tekstilise kavaga üles Saku Gümnaasiumi ja Saku Muusikakooli õpilased-õpetajad ning
puhkpilliorkester Saku. Päevakohased tervitussõnad volikogu esimehelt Tanel Otsalt.
Pildil laulab Saku Gümnaasiumi mudilaskoor, keda juhendab õpetaja Diana Põld. Koori
võluv riietus ja esinemine
liigutas publikule hingekeeli.
Foto: Veronika Alu
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Inga Nurme –
meie Aasta Õpetaja
Septembri keskpaigas valiti juba kahekümnendat korda Harjumaa Aasta Õpetajad. Tiitli pälvis kümme õpetajat, sealhulgas ka Saku Gümnaasiumi muusikaõpetaja Inga Nurme.
MARIA-JOHANNA KOLLO, 12. klass:
Ilmselt ei tulnud see tiitel kellelegi üllatusena, vaid pigem oli ootuspärane. Ei saa ju
ometi märkamata jätta õpetajat, kes suudab
viia laulupeole eranditult kõik juhendatud
grupid, teeb muusikaajaloo selgeks ka
inimesele, kes pole eales ajaloost huvitatud
olnud ning jaksab selle kõige kõrvalt veel
tegelda kooli muusikali kokkupanemisega.
Seejuures olla veel humoorikas, nooruslik,
äärmiselt koostöövalmis, alati päikseline,
aktiivne tantsupartner ning õppimishimuline õpetaja. See kõik on selge kinnitus
ütlusele, et kes teeb, see jõuab.
Õpilaste jaoks tähendab muusikatund Ingaga iga-aastast koolilaulu hindele vasta-

Harjumaa
aasta õpetajaks 2014
nimetatud
Inga Nurmet
tunnustati
valla haridustöötajatele
korraldatud
vastuvõtul
Saku mõisas.
Foto: SS

mist, parajas koguses naeru, kuid ka võimalust alati klassi ette laulma tulla, kui
vähegi soovi on. On suurepärane tunne,
kui on tund, kuhu ei pea iialgi minema
süda saapa sääres. Tahaksin armsat Ingat
tänada meeldiva õppimiskogemuse eest,
hooliva ning mõistva suhtumise eest õpilastesse ning mis peamine – päikese toomise eest halli koolipäeva!

ELIS REBANE, 9. klass:
Inga Nurme on Saku Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja minu klassijuhataja. Ta on väga
hea õpetaja, kes suudab oma õppeaine huvitavaks ja õpitavaks teha. Õpetaja Inga
usub õpilastesse ja usaldab neid ning ka teda usutakse ja usaldatakse. Inga Nurme on
tark, aus, õiglane ja pühendunud. Ta on alati
säravate silmadega ja naerusuine.

Õpetajate pidupäev
aastakümnete tagant
Möödunud aegadesse
jäävad ka
õptajate
peod
lõbusate
eeskavadega.
Foto:
erakogu

Kuigi tähtpäevana kehtestas õpetajate
päeva UNESCO alles 1994. aastal, hakati
Eesti koolides seda tähistama juba 1960.
aastatel. Kuidas õpetajate päev oma algusaastail välja nägi ja mis õpetajatele tookord
rõõmu valmistas, sellest räägivad just sel
ajal Sakus oma tööd alustanud õpetajad.
Vestlusringis osalesid ajalooõpetaja Herta
Voolaid (44 aastat Saku koolis, sellest õppealajuhataja 23 aastat), ajaloo- ja kunstiõpetaja Alma Kallion (30 aastat Saku
koolis), eesti keele õpetaja Ly Madissoon
(30 aastat Saku koolis) ja algklasside õpetaja Helmi Kreek (36 aastat Saku koolis).
Õpetajate päev algas alati Saku asutuste
direktorite või ametiühingu esimeeste tervitusega. Neil oli kindlasti kaasas suur roosikimp ja tort või šokolaadikommid. Õnnitlemas käisid Kurtna linnukasvatuse katsejaama, õlletehase ja Saku näidissov-

hoosi juhid. Samas, kui oli näiteks põllumeeste või toiduainetööstuse päev, pidas
kool ka asutusi meeles.
Abituriendid andsid meie eest õpilastele tunde ning lõpuks panid meidki koolipinki istuma ning tundi andis siis see õpilane, kes oli kõige julgem. Meelde on jäänud füüsikaõpetaja tütre Marit Aro hästi
ette valmistatud füüsika tund ja ka Andres
Herkeli ühiskonnaõpetuse tund. Aga me
tegime siis õpilastele kõiksugu vigureid
tagasi ja tegime kohe topelt, nii et mõnel
meist hakkas kohe piinlikki. Õpilased tegid meie kohta aga humoorikad neljarealised luuletused, hiljem hakkasid matkima
meid ka riiete ja häälega.
Hiljem hakkasid õpilased meile ka
kontserti andma, näiteks kord tantsisid
poisid seelikutes „Luikede järve“. Saime
sel päeval endale ka õpilaste tehtud õpi-

laspiletid, nad olid ühe õpetajate grupipildi
tükkideks lõiganud või olid näod ise joonistanud. Piletid anti sama moodi kätte,
nagu meie seda 1. septembril tegime.
Peale õpetajate päeva oli meil aga teisigi
pidusid. Kõige ilusama ajana on jäänud
meelde need aastad, mil olime väikeses
majas. See oli aeg enne 1977. aastat. Maja
oli väike ja koolipere väga ühtne. Tegime
pidudel igasugust isetegevust ning pidusid
oli palju. Oli siis riigipüha või kadripäev,
ikka oli põhjus kokku saada ja midagi vahvat teha.
Kuna koolis ruumi polnud, lubas meie
šeflusasutus õlletehas meid pidutsema oma
degusteerimissaali, mille seinal oli toru ja
õllekraanid. Eeskavad olid alati lõbusad ja
põhjalikult ette valmistatud. Väga populaarne oli teha püramiide ja rõngastega
võimlemiskavu. Tegime ka moedemonstratsiooni ja näitemängu. Üle lava jalutas Ly
Madissoon, piimapakkidest kostüüm seljas. Meil oli oma naljabänd ja lõbusad tantsunumbrid. Meelde on jäänud Pikanidze
(Heli Veersalu, tookord Pikani) ja Bretišvili (Aili Breti) graatsiline tantsunumber.
Kadripäeval kujunes aga välja punt õpetajaid-Kadrisid, kes kümme aastat järjest
käisid kadrilaupäeval ühe õpetaja juurest
teise juurde. Kõik olid kostümeeritud ja terve programm selgeks õpitud. Alati lõpetati
aga bioloogiaõpetaja Evald Pootsi juures,
kel oli väärt veinikelder. VICTORIA PARMAS
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KRISTI JÕELEHT
14. oktoobri istungi päevakorras oli 17 punkti.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 7 jäätmevaldajat.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused
üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Kiisa alevikus Jõetähe kinnistul.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoone
ehitusprojektide koostamiseks
Kasemetsa külas Käokõrva põik
14 kinnistul ja Metsanurme külas Kuuseheki tee 28 kinnistul.
Väljastati ehitusload elektri
maakaabelliini rajamiseks aadressil Juuliku küla, Paju tee;
maakaabelliini ja alajaama rajamiseks aadressil Kiisa alevik,
Kurtna tee 14, Viimsi metskond
246 ning Kurtna tee; veetorustiku rajamiseks Ojaääre kinnistu
veevarustuseks aadressil Roobuka küla, Ojaääre, Sprindi tee
ja Sprindi põik; skatepargi välisvalgustuse rajamiseks aadressil Saku alevik, Nurme tn 23
ja Nurme tn 27.
Algatati detailplaneering,
anti detailplaneeringu lähteseisukohad ning jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine Metsanurme külas
Sõnajala tee 14 kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevude rajamiseks Jälgimäe külas Ussinurga kinnistul,
Kasemetsa külas Sulevi kinnistul
ja Tõdva külas Annuse kinnistul.
Väljastati kasutusload Mõisavhe tee 6b elektrivarustusele
aadressil Jälgimäe küla, Mõisavahe tee 6, 6a ja 6b; Hageri tee
40 elektrivarustusele aadressil
Roobuka küla, Hageri tee.
Saku alevikus asuva Viimsi
metskond 20 katastriüksuse
ning Saustinõmme külas asuva
Vana-Suitsu katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
1Partner Kinnisvara Tallinn
OÜ-le anti õigus paigaldada
10.09.2014.–31.03.2015 1,5 m2
suuruse pindalaga reklaamkandja Tänassilma külas Johannese tee 4 kinnistule.
Reklaamtreiler OÜ-le anti
õigus paigaldada 17,1 m2 suuru-

Saku Sõnumid
se pindalaga reklaamtreiler
05.01.–18.01.2015. Saku alevikus Jõeääre kinnistul asuva
parkla territooriumile.
Peremehetu ehitisena võeti
arvele Kajamaa külas asuv silikaatkivist hoone ning Roobuka
külas endise aiandusühistu Terake 20 territooriumil asuv
elektrivõrk.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati Arvo Pärnistele
18.10.2014 Üksnurme külas
Rehe küüni territooriumil toimuva Valla külade päeva läbiviimiseks.
1 lapsele anti väljaspool järjekorda lasteaiakoht Kurtna
Kooli lasteaias.
Saku valla 2014. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati raha projektitoetusteks.
Kinnitati Saku Lasteaia Terake hoolekogu 2014/2015. õppeaastaks järgmises koosseisus:
Krister Arusoo, Agu Karindi, Pille Maasik, Andres Krusell, Toomas Põllupüü, Jaak Roosaare,
Madis Linnamägi, Kristi Evendi,
Mart Siimann, Priit Rander,
Maie Adamson, Andi Einaste.
Kinnitati Saku Muusikakooli
hoolekogu järgmises koosseisus: Mart Siimann, Katrin Lipso, Reet Schumann, Maria
Kohv, Marti Rehemaa.
Kiisa Rahvamajas 31.10.2014
toimuva hooaja avaürituse piletihinnaks kehtestati 3 eurot.
Saku valla 2014. aasta eelarve
reservfondist eraldati 336 eurot
vallavalitsuse eelarvesse advokaadibüroo arve tasumiseks.
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Saku Vallavalitsuse 14.10.2014. a korraldusega nr 933 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Metsanurme küla Sõnajala tee 14 kinnistul. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu
ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala suurendamine). Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 1214 m2.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

Mittetulundusliku tegevuse
toetusfondi II voorust toetuse saajad
SPORDIVALDKONNAS:
Toetuse saaja
Projekti nimi
Summa
Saku Korvpalliklubi Saku valla korvpallimeeskonna
osalemine Eesti meistrivõistluste
II liigas ja karikavõistlustel
700
Saku Maleklubi
Malekultuuri jätkuv arendamine
360
Anna Pohlak
Osavõtt olümpiakvalifikatsiooni MMst
500
Saku Korvpalliklubi Korvpalliturniirid „Saku sügis”
400
Kadri Kõrgend
Kairo Kõrgendi osalemine võistlustantsu
2014. aasta II poolaasta välisvõistlustel
400
Spordiabi MTÜ
Rannar Uusna osalemine enduro MMi
Prantsusmaa osavõistlustel
400
Janek Toiger
Jarek Toigeri 2014. aasta hooaeg
(II pool) ja 2015. aasta (I pool) võistlustantsus, ettevalmistus ja võistlused
400
MTÜ Saku
Ettevalmistamine Saku esindamiseks
Suusaklubi
valdadevahelistel ja teistel suusavõistlustel ning -maratonidel
240

KULTUURIVALDKONNAS:
Lana-Maria Peterson
Saku Valla Invaühing
Saku segakoor
Tuljak (seltsing)
MTÜ Lokuti
uued ja vanad

Noorte klassikakontsert Saku mõisas
Jõulud Saku valla puuetega inimestele
Tuljaku lindistamine CD-plaadi
salvestuseks sügisel 2014

70
600
900

Jõulud ja vastlad Lokuti külas

355

MUUS TEGEVUSVALDKONNAS:
21. oktoobri istungi päevakorras oli 11 punkti.
Tegutsedes AS Saku Maja
üldkoosolekuna valiti AS Saku
Maja nõukogu liikmeks volituste tähtajaga kuni 30.11.2016
Aare Järvelaid.
Kohaliku maantee Kõrnumäe tee kaitsevööndi laiuseks
määrati 20 meetrit.
1 õpilasel otsustati hüvitada
kuni 20.12.2014 üks sõidukord
päevas marsruudil Tallinn-Saku-Tallinn.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 15.04.2014 korraldus nr 297 „Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine”.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
Määrati projekteerimistingi-

Rehe Seltsimaja SA
Saku Valla Diabeetikute Seltsing
Saku Pensionäride
Ühendus Elukaar
MTÜ Männiku
Küla Selts
MTÜ Murimäe
MTÜ Murimäe

Saku valla külade päevad - lõikuspidu

1100

Diabeet

558

Liigume nooruslikult

280

Külaplatsi kujunduse visiooni loomine
360
Jälgimäe küla kodulooline suusamatk
ja vastlatrall 2015
275
Laste jõulueelne matk „Loomadele külla!” 60

mused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Üksnurme külas Loo tee 1 kinnistul, üksikelamu ja abihoone
ehitusprojekti koostamiseks
Üksnurme külas Talve tee 53
kinnistul.
Väljastati ehitusluba üksik-

elamu püstitamiseks Üksnurme
külas Hange tee 12 kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek omapuhasti rajamiseks Kirdalu külas Loojangu tee 2 kinnistul.
Väljastati kasutusload City
Motors autokeskusele Jälgimäe
külas Pärnu mnt 541 kinnistul,
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SKO Motors autokeskusele Jälgimäe külas Pärnu mnt 543 kinnistul, üksikelamutele Metsanurme külas Ilmarise tee 26 kinnistul ning Saku alevikus Pähklimäe tee 17 kinnistul.
Saku alevikus asuvate katastriüksuste Kesk tn 19 ja Kesk tn
19a liitmise tulemusena moodustatavale katastriüksusele määrati
koha-aadressiks Kesk tn 19.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluvad kinnistud (Saku
alevik, Teetammi, Tiigi tn 19,
Tiigi tänav) isikliku kasutusõigusega Saku Korterid OÜ ka-suks.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluvad kinnistud (Tänassilma küla, Tänassilma-Laagri
tee L1, Tänassilma-Laagri tee
Pille lõik; Laagri alevik, Kaselaane tn 1 // Vanasilla tn 31a (Saku vallale kuulub 1/6 kaasomandist)) isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks.

1. jaanuarist 2015
tõusevad muusikakooli õppetasud
Uuteks tasudeks on:
1) ettevalmistusklassis 20 eurot
kuus;
2) õpilasele 25 eurot kuus;
3) täiskasvanud õppurile 50 eurot kuus;
4) lisa-aastal õppijale 35 eurot
kuus;
5) pilliõppe individuaaltund
(kestusega 30 minutit) ettevalmistusklassi õppurile 10 eurot;
6) pilliõppe individuaaltund
täiskasvanud õppurile 20 eurot.
7) teise omavalitsuse elanikule
ettevalmistusklassis 40 eurot;
põhi- ja üldõppes 50 eurot ning
lisa-aastal 70 eurot kuus.
Pere teisele ja igale järgmisele Saku Muusikakoolis õppivale rahvastikuregistri andmetel
Saku valla elanikuks olevale
alaealisele õppurile on õppetasu
50% väiksem.
Õppetasusid sooviti suurendada selleks, et kool püsiks jätkuvalt loodud tingimuste, kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajate poolest konkurentsivõimelisena ning oleks tagatud
kvaliteetne õpe. Ühe argumendina toodi ka see, et ümberkaudsetes valdades on tasud
meie valla omadest tunduvalt
suuremad. SS

Saku Sõnumid

Saku Vallavolikogu
istungil 16. oktoobril
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis avaldasid
oma muret Rail Balticu trassikoridoride asukohtade suhtes
Ahto Lutter Kurtnast ja Katri
Ots Kajamaalt. „Meil on jäänud
mulje, et vallajuhid suhtuvad
sellesse küsimusse nii, et kuhugi peab see Rail Baltic ju tulema. Aga see ei ole ju nii. Sellise
suhtumise vastu oleme me
täiesti. Meie soov on, et Saku
valda ei peaks see trass üldse
läbima, kui tuleb teha mööndusi, siis võiks see olla Nabala
piirkonnas, kus ei ole asustust,“
ütles Ahto Lutter. Vt veel lk 8.
 Kinnitati Saku Vallavalitsuse
liikmeteks vallavanem Tiit Vahenõmm, abivallavanem Andi
Einaste, finantsteenistuse juht
Evelin Normak, majandusteenistuse juht Virko Kolks, ehitus- ja planeerimisteenistuse
juht Maire Laur .
 Kinnitati vallavanemale töötasuks 3000 eurot kuus, isikliku
sõiduauto hüvitiseks kuni 650
eurot ja kõne kulupiiranguks
kuni 64 eurot. Hääletamisel ei
osalenud opositsioon, kuna nende hinnangul ei olnud vallavanema valimine läbi viidud demokraatlikult opositsiooni kaasates. „Meile vaid teatati, et eelmine vallavanem peab lahkuma
ja öeldi uue vallavanema kandidaadi nimi. Mingit võimalust
kaasa rääkida meil ei olnud ega
olnud ka võimalust kandidaadile eelnevalt küsimusi esitada.
Samas on koalitsioonilepingus
punkt, et vallavanem valitakse
konkursi teel,“ põhjendas valimisliidu Kodu juht Lemmi Oro
opositsiooni mitteosalemist selle punkti hääletamisel.
 Kinnitati Saku Gümnaasiumi
põhimäärus.
 Delegeeriti vallavalitsusele
ehitusseadusega kohalikule
omavalitsusele pandud riikliku
järelevalve teostamine. Delegeerimine oli vajalik seoses
korrakaitseseaduse muutumisega.
 Tõsteti 1. jaanuarist 2015 Saku Muusikakooli õppetasu.
 Võeti vastu Saku valla 2014.
aasta 2. lisaeelarve. Kahe luge-

mise vahepeal muudatusettepanekuid ei lisandunud.
 Muudeti volikogu 16.08.2012
määrust nr 12 „Saku vallavara
valitsemise kord“, mis puudutab eelisarendatavatele spordialadele soodustuste andmist.
Eelnõu oli eriline selle poolest,
et see ei tulnud vallavalitsuselt,
vaid selle algatas volikogu spordikomisjon. Eelnõu oli ajendatud spordikeskuse juhi ettepanekust kinnitada valla spordikeskuses eelisarendatavatel spordialadel täiskasvanute treeningrühmadele spordirajatiste kasutamisel soodushind. Kuna kehtinud kord ei lubanud sellist hinda kehtestada, algataski spordikomisjon selle korra muutmise.
Spordikomisjoni ettepanek tähendab, et volikogu otsusega
kinnitatud eelisarendatava spordiala klubi üks mees- ja üks
naiskond saab spordirajatisi kasutada tänase soodushinnaga 10
eurot tund.
 Kehtestati uus madala sissetuleku piir, tõstes seda 160lt
225le eurole.
 Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse nimetati Saku
Vallavalitsuse esindajana Tiit
Vahenõmm.
 Volikogu arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimeheks valiti
Mart Siimann.
 Volikogu arendus- ja ettevõtluskomisjoni aseesimeheks
valiti Arvo Pärniste.
 Suurendati volikogu kultuurija külaelu komisjoni koosseisu
ühe liikme võrra. Uueks liikmeks kinnitati Tõnis Milling.
 Kurtna Kooli hoolekogusse
nimetati volikogu esindajana
Ahto Lutter ning Saku Valla
Spordikeskuse nõukogusse nimetati volikogu esindajana Eda
Esperk.
 Finantsjuht Evelin Normak
andis informatsiooni sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest.
 Ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur tegi ülevaate sellest, kuidas Rail Balticu trassivariantide eelistused on
muutunud.
VICTORIA PARMAS
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Saku

Vallavalitsuse
pöördumine
Harju
Maavalitsuse
poole
Lähtudes vallaelanike huvidest
ning Kajamaa külaseltsi kirjast
pöördus vallavalitsus 9. oktoobril Harju Maavalitsuse poole,
kelle kureerida ja otsustada on
Rail Balticu projektiga seonduv.
Tuginedes MTÜ Kajamaa
külaseltsi pöördumisele, tegi
vallavalitsus ettepaneku nihutada trassi 16B veel rohkem lääne
poole ehk võimalikult lähedale
olemasolevale raudteetrassile
ning võimalikult lääne poole
Saku rabametsa piirkonnas, et
välistada rabametsa puhkeala
killustamist. Lisaks palus vallavalitsus lahendada trassikoridori 16B korral eritasandiline ristumine Soo teega ning trassikoridori lõikumisel Saku rabametsa terviserajaga samuti eritasandiline ristumine jalg- ja jalgrattateega, seda põhjendusel, et Sakus on ainus riigimets, kuhu inimene saab kodulähedal liikuma
minna, Saku rabamets.
16. oktoobril vastas Harju
Maavalitsus kirjale. Kirjas nenditi, et 16B trassi nihutamine
lääne poole lõhestaks puhkeala
veelgi enam, kulgedes sisuliselt
selle keskelt läbi. Otstarbekas
on trass paigutada nii, et see kulgeks mööda metsaserva, mitte
avatud loodusmaastikul. Lisaks
asuvad lääne pool haritavad põllumassiivid ja trass häiriks seega talumajapidamisi. Teise soovi osas kinnitas maavalitsus, et
Soo tee ja Saku-Tõdva tee ristumine on kavas lahendada eritasandiliselt. Soo tee ristumise lahendamisel arvestatakse ka sellega, et läbi pääseksid nii põllumajandustehnika kui kariloomad. Kaardimaterjal on selles
osas uuendamisel. Rabametsa
radade puhul nähakse aga ette
kergliiklustunnel.
Saku Vallavolikogu kutsus
hetke olukorra analüüsimiseks
23. oktoobril kokku volikogu
arendus- ja ettevõtluskomisjoni
erakorralise koosoleku, kus osalesid ka külade esindajad. SS
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Kooli ruumikitsikus saab lahenduse
Saku gümnaasiumi juurdeehitust on riigihanke tulemusel projekteerimas OÜ EMP A&I, sama firma, kes on koostanud ka tänase hoonekompleksi eriosade projektid. Juurdeehitusena saab kool 10 uut
klassiruumi kolmandatele-neljandatele klassidele, suure auditooriumi, muusika-, keelte-, õpiabi- ja käsitööklassid ning abiruumid.
Hoone kavandatakse energiasäästlikuna ja projektlahendus võimaldab ehitise püstitada võimalikult lühikese ajaga. Ehitusprojekt valmib käesoleva aasta lõpuks, misjärel leitakse hankega ehitaja. Kooli
juurdeehitus peaks kavakohaselt valmima 2015. aasta sügisel ja kui
kõik läheb plaanipäraselt, puudub vajadus ka ajutisteks lahendusteks ruumikitsikuses algkooliosale. VIRKO KOLKS

Tõuseb madala sissetuleku piir
Volikogu otsustas tõsta 2015. aasta 1. jaanuarist Saku valla eelarvest mitmete sotsiaaltoetuste maksmise aluseks oleva madala sissetuleku piiri ühe pereliikme kohta 225 euroni, mis on 2,5-kordne
riikliku toimetuleku piirmäär. Käesoleval ajal on madala sissetuleku piir ühe pereliikme kohta 160 eurot.
Lisainfo saamiseks võib pöörduda haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse spetsialistide poole telefonidel 671 2401 või
671 2402. VIOLA LÄÄNERAND

EI Rail Balticule Saku vallas
Kajamaa küla rahvas kutsus vallalehe augustinumbris üles algatama
dialoogi teemal, kas meile on vaja rutakalt ja poolsalaja planeeritud
odavat Rail Balticu (RB) kiirraudteed. Vahepealsete arengute tulemusel on tänaseks jäänud Saku vallas võrdlusse 2 trassialternatiivi:
13A ja 16B. Trass 13A läbiks Kurtna, Kirda-lu, Lokuti ja SookaeraMetsanurga küla. Võrdluses olev trass 16B läbiks Kurtna, Kirdalu,
Tõdva ja Kajamaa küla ning Saku terviseradasid. Selleks, et olukorda üheskoos analüüsida ning jagada vastastikku infot, kutsus Kajamaa küla Esko tallu koosolekule osalema kõigi külade esindajad ja
elanikud, keda RB Saku vallas valusalt puudutab.
Koosolekul osalesid Saku, Kiisa, Metsanurme, Lokuti, Kirdalu,
Tagadi, Tõdva, Roobuka, Sookaera-Metsanurga ja Kajamaa elanikud, aga ka Saku suusaklubi ja Saku rattaklubi Porter Racing esindajad, ühtekokku 26 osalejat. Pärast tuliseid arutelusid jõuti tõdemuseni, et tegelikult oleme olukorras, kus viimaste nädalate info
valguses sulab Euroopa Liidust lubatud RB projekti raha nagu kevadine lumi, kui ikka veel pole teada, milliseid ja missugustes kogustes kaupu hakatakse vedama mööda seda raudteed.
Viimasel istungil 16.10.14. edastasime oma nägemuse vallavolikogule. Pöördujate ühine arusaam lõputust trassivariantide ümberjoonistamisest on, et algsest ideest võimalikult sirgest ja lühikesest, seega ökonoomsest trassist on täielikult loobutud. Otsitakse
palavikuliselt “nõrgemat lüli”, kellele oma tahtmine jõuga peale
suruda. Vältimaks olukorda, kus me ise oma naha päästmiseks hakkame võimalikku raudteed naabri poole lükkama ja sellega survestajate töö ära teeme, jõudsime radikaalse, kuid ainuvõimaliku järelduseni - RB ei saa läbida Saku valda. RB on kahjulik inimesele,
perele, kodule, talule, külale, vallale. Sel põhjusel palume vallavolikogul toetada oma kodanikke. Lisaks soovime, et erinevad parteid lähenevate valimiste valguses tutvustaksid oma seisukohti nii
kohalikust kui üldriiklikust vaatepunktist, kuna siiani pole veenvalt
ja selgelt põhjendatud, mis kasu hakkab saama Eesti rahvas ehk
maksumaksja, kes peab hilisemad RB kulud ja keskkonnamõjud
kinni maksma. Seepärast otsustasid koosolekul viibinud edastada
vastavatele instantsidele selge ja üheseltmõistetava sõnumi: EI
Rail Balticule Saku vallas. Otsusele kirjutasid alla Saku suusaklubi
ja Saku rattaklubi Porter Racing esindajad, Kiisa alevikuvanem,
Metsanurme, Lokuti, Kirdalu ja Kurtna külavanemad ning Kajamaa, Saustinõmme, Tagadi ja Tõdva küla esindajad.
KATRI OTS, AHTO LUTTER
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Vallavanem Tiit
Volikogu poolt 22. septembril Saku vallavanemaks
valitud ja 16. oktoobril vallavalitsuse koosseisus
ametisse kinnitatud värske vallajuht andis pikema
intervjuu Saku Sõnumitele
Oled elanud kogu elu Saku
vallas. Kas on mõni küla, kuhu su jalg 40 aasta jooksul
pole astunud?
Tänu oma kinnisvaraalasele
tööle olen palju ringi käinud nii
Saku vallas kui ka mujal. Aga
mul on kuri kahtlus, et ma ei ole
sattunud Kiili külje all olevasse
Tammejärve külla, mis on ka
kõige pisem küla meie vallas.
Kuidas sa oled vallaga veel
seotud, peale selle, et sa elad
siin, et su abikaasa töötab
siin, et su lapsed käivad siin
koolis ja lasteaias?
Minu tihedam seotus Saku vallaga sai alguse volikokku kandideerimisest 2002. aastal. Viimased korrad olen küll kandideerinud Reformierakonna nimekirjas, kuid olen siiani parteitu. Volikogu liikmena olen kaasa teinud eelarvekomisjoni ning ettevõtlus- ja arenduskomisjoni
töös. Lisaks olen olnud nii lasteaia, kooli kui päevakeskuse
hoolekogu liige. Olen kuulunud
Saku Maja nõukokku, nii et mul
on olnud õnn olla kursis ka valla
pumplate ja katlamajade ja kogu selle kommunaalpoolega.
Ühegi spordiklubi liige ma pole, aga olen olnud spordikeskuse nõukogu liige ja löönud vabatahtlikuna kaasa Saku suusaklubi ja Porter Racingu rattaürituste korraldamises.
Kui seda nimekirja vaadata,
tundub, et oled kursis pea
kõigi vallaelu valdkondadega. Milles ise ennast kõige
kodusemalt tunned?
Seonduvalt minu erialaga kaldun rohkem sinna tugevama
poole peale. Sotsiaal- ja hariduseluga olen olnud küll puutes,
aga nende valdkondade igapäevaeluga ma nii hästi kursis pole
ja see osa tahab kindlasti järele
aitamist. Lisateadmised kuluvad
ära ka rahvakultuuriosa kohta,

nagu rahvatantsuansamblite ja
Tuljaku tegemised.
Saku vallas saab ujuda ja
suusatada, rulluisutada ja
rulatada, jalgpalli ja talvel
hokit mängida. Seda loetelu
võiks pikalt jätkata. Kas on
veel mõni spordiala, mida
meil teha ei saa, mille jaoks
pole tingimusi?
Meil saab tõesti enamikke spordialasid harrastada, kuid meie
probleem on pigem see, et meil
on kitsas, sisetingimusi vajavatele sportlastele ei jätku saali
aegasid. Laieneda on raske just
väiksemate osalejate arvuga
aladel, sest eelisarendatavad
spordialad hõlmavad suure osa
aegadest. Samas jalgpalli jaoks
on meie saal ka liiga väike, kuid
see on üks meie tippaladest.
Seega on vaja suuremat spordikeskust.
Enne kohalikke valimisi
lubasid järgmise nelja aasta
jooksul hea seista selle eest,
et Sakus hakkaksid toimuma
mäesuusatreeningud. Eelmisel aastal oli mägi küll olemas, kuid polnud lund. Kui
sellel aastal saabub lumi, kas
tulevad siis ka treeningud?
Meie vallas kindlasti leiduks
entusiaste, kes saaksid treeningud käima lükata, kuid tõsisemat mäesuusatamist saaks teha
ehk 2016. aastal, sest suusamägi
vajab veel kohendamist. Silmas
tuleb pidada ka, et treeningute
all saame pigem mõelda eelkooliealiste laste algõpet. Täna on
meil Nurme tänava ääres üks
suur kuhi, millest tuleks kujundada üks korralik rajatis, kus
saab suvel jalgratta-downhilli
teha (rattaga kiiresti mööda
künklikke radu mäest alla tuhisemine – toim) ja talvel lumelaua, mäesuuskade ja tuubiga
alla sõita ning üles võiks saada
tõstukiga. Materjalinappust
meil igal juhul pole, toru- ja tee-

9

Saku Sõnumid

24. oktoober 2014

Vahenõmm – läbi ja lõhki sakulane
teetöödest tuleb kogu aeg lisa.
Mida peale spordi veel vallas
arendama peaks?
Mõttetalge vallaelu arendamise
teemal on pidevalt ning vallal
on oma arengukava, mida igal
aastal üle vaadatakse. Peale uue
spordihoone on kõneks olnud
ka toetatud eluaseme teenus.
Lasteaiakohtade loomisse panustame ise, aga loodame saada
toetust ka Euroopa Liidu vahenditest, sama loodavad ka perearstid, kel soov oma töötingimusi parandada. Gümnaasiumi
juurdeehituse projekteerija on
olemas ja selle tööga on ka juba
alustatud. Nii et kõik, millest
räägitud, tuleb, kuid vallal ei ole
võimekust kõike korraga teha.
Küll aga on tarvilik arendada
teavitamise poolt ehk valla elanik peab rohkem teada saama
valla arengutest ning sellest, mida vallamajas tehakse. Kui elanik tuleb vallavalitsuse poole,
siis on tal kaasas isiklik mure,
millele ta lahendust soovib. Kui
tal oleks rohkem teavet ametnike tegevuste kohta, siis oleks
kergem ka oma küsimusi paremal moel lahendada ja aitaks
näha valda tervikuna. Kas valla
leht võiks jõuda tasuta iga vallaelaniku postkasti, see on mõtte
koht ja volikogu otsustada.
Milliseks võiks elu vallamajas olla muutunud kolme
aasta pärast, kui see valitsemisperiood lõpeb?
Mul ei ole veel nii palju infot, et
hakata väga selgeid jooni tõmbama. Mõned mõtted mul juba
on, kuid võin öelda, et kardinaalseid muudatusi ei kavatse
ma teha, sest kõik ju toimib,
meeskond on professionaalne,
töö käib. Nagu juba ütlesin, et
vallaelanik peaks kindlasti siin
majas toimuvast kolme aasta
pärast rohkem teadma.
Kas kunagi jõuab kätte aeg,
mil sõna lasteaiajärjekord
meie vallas enam ei kasutata?
Seda on raske prognoosida, sest
oleme Tallinna-lähedane vald.

Samas ei ole hea ka see, kui meil
ühtäkki on palju vakantseid
kohti, siis on midagi kuskil valesti läinud. Tahaks loota, et
meil pole kriitilist järjekorda.
Kohti tuleb juurde teha mõistlikult.
Praegu on meil puudu peamiselt sõimekohti. Ühelt poolt
kohustab seadus omavalitsust
andma pooleteise aastasele lapsele vanema soovi korral lasteaiakoha. Teisalt oleks tore, kui
vanemad, kelle majanduslik
seis vähegi lubab, kasutaksid
ära võimaluse olla väikese lapsega kodus. Julgustan sõimeealiste vanemaid kasutama just
osaajalisi kohti, et laps ei jääks
terveks nädalaks kodusoojast il- Koosolemist hindav pere on viimased suved sõitnud palju ringi
ma, et ta saaks ka nädala sees imeilusas Horvaatias. Pildil on Tiit abikaasa Tiina ning pere noorimate,
Katariina ja Karliga.
puhata.
Kuidas sa ise puhkad?
Kui aega on vähem, siis kodus,
kui puhkus on pikem, siis liigume perega küllalt palju ringi.
Käisime näiteks suurte perede
päevade raames Lottemaal ja
kaasas olid kõik neli last. Kui
16- ja 18-aastane algul porisesid, siis pärast olid kõik rahul.
Koosolemine on oluline, sest
omaette käimise aega tuleb lastel hiljem nagunii.
Kolm viimast suve oleme
sõitnud ringi Horvaatias. Tänu
laste mäesuusaspordile on olnud talvi, mil enamik nädalalõppe olen olnud kuskil mäe otsas Lõuna-Eestis või Lätis või
Prahas sai perepoeg Karl koos õdede Karoliina, Triinu ja Katariina ning
ka kaugemal. Mäest sõidab meie ema Tiinaga olla omanimelisel sillal. Fotod: erakogu
peres alla igaüks – kes kulgeb,
kes tuhiseb. Oluline on, et saame
ka. Eks vallavanema töös on remonditud. Küllap on
olla kõik õues värskes õhus.
palju ka esindamisfunktsiooni, neidki, kes teavad, et oled
mis viib tavalisest töökeskkon- selle hoonega seotud. Mis
Kuidas su elu on muutunud
nast välja ja pakub vaheldust. sinna majja tuleb?
selle kolme nädala jooksul,
Samas ei pea alati esindama
kui oled olnud juba peaaegu
vallavanem. Kavatsen seda rolli Selle maja ostis kunagi ettevõte,
vallavanem?
kus ma olen osanik. Olime plakindlasti ka teistega jagada.
neeringuga jõudnud lõppfaasi,
Ettevõtjana sain oma aega rohkui masu peale tuli. Nüüd vaataKüllap on paljud, vähemalt
kem sättida, nüüd kestab töö
autoga Saku kooli või spordi- sime aga, et grafitit on üha enam
kellast kellani ja rohkemgi veel.
juurde tulnud ja otsustasime, et
hoonesse sõitjad märganud,
Selleks, et end olukorraga
mis ta ikka niimoodi tühjana
et Aiandi tänaval asuv
kurssi viia, on vaja rohkem
kunagi muusikakooli koduks seisab. Sinna tulevad üürikorteaega. Loodan aga, et pärast esirid, nii et sellest saab Saku esiolnud, aga juba mõnda aega
mest äkilisemat ja pingelisemat
mene nn üürimaja. Majja tuleb
tühjana seisnud räämas
perioodi jooksevad mõned askaks kahe- ja kaks kolmetoalist
hoone on viimaste kuudega
jad oma sängi tagasi ja pere
korterit.
uuele elule ärganud – ära
näeb mind jälle rohkem kodus
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Jaapani päev läbi õhu

K

ell 17 Jaapani ja kell 11 Eesti aja
järgi kohtus kogu Kurtna kooli
pere taas oma eelmise direktori Priit
Jõega. Lapsed istusid kooli aatriumis
maas ning õpetaja Priit oli lae all, tervitades Jaapani mägede taustal oma
õpilasi ja kolleege skype’i vahendusel.
Algas 20minutiline hieroglüüfitund.

Kuulus külaline

Kurtna Koolis kohtuti meie käsipallikuulsuse Riho-Bruno
Bramanisega, kes profisportlasena elanud 8 aastat Jaapanis. Külalise hea huumorimeel ja erakordselt huvitav jutt haaras kogu koolipere. Kõne vürtsitasid elulised näited, mida ta ise oli kaugel maal elades kogenud. Geograafiline eripära, kus tuleb olla
valmis maavärinaks, tsunamiks, eksootilisteks loomadeks, elukõlbulik väike pindala
- kõik kokku õpetab jaapanlasi olema alalhoidlik, üksteisi arvestav, reegleid järgiv.
Näide sellest, et tuleb tunda kohalikku kultuuri - sussid igaks tegevuseks!

Valla koolides käisid mehed mustades seelikutes

K

uigi Aikido on Jaapani võitluskunst, kõlab selle sõnum järgmiselt: milleks võidelda, elame sõbralikult. Selle sõnumi tõid Saku valla koolidesse Tallinna Aikidoklubi Taikikai liikmed. Sõnum sai igaühele selgeks, kui aikido võtteid kasutades
ette näidati, kuidas ründajast võib saada hoopis kaaslane. Justkui aegluubis tegid
võitlejad heiteid, mis vastase pikali panid. Kõvad mütsud mattidel ei tähendanud
aga valu. „Aikido on võitluskunst, kus ei tehta üksteisele haiget,“ selgitas mustas pikas seitsme voldiga seelikus ehk hakamas klubi peatreener Rein Ausmees, kelle sõnul sümboliseerib iga volt üht väärtust: heatahtlikkust, õiglust, viisakust, siirust, ustavust, nõrgemate aitamist, sõnapidamist. Laste seas tekitas rõõmsat elevust harjutus
murdumatu käsi, mida hiljem vahetunnis üksteise peal korduvalt järgi prooviti ning
mis tõestas, et tugevaks ei tee mitte üksnes jõud, vaid ka meelekindlus.
Lisaks põnevatele võitlusvõtetele tõi Aikidoklubi Sakku ka tervitusi Jaapani Sakust tuntud aikidoõpetajalt Seishiro Endolt.
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Jaapani nädal

13.–17. oktoobrini

Neljast Jaapani erinevast kirjutamissüsteemist
tutvustas Priit Jõe kanjit. Kooli lõpuks peavad Jaapani õpilased oskama 2136 kanji märki. Kokku on
neid märke aga 8000. Priit Jõe tunnistas, et on aastaga selgeks saanud selgeks umbes 300 kanjit, mis
võimaldab õpetaja sõnul tal mõista umbes kolmandikku igapäevavestlusest.
Oma elu esimeses hieroglüüfitunnis said Kurtna
kooli lapsed aga proovida, kui hästi nad tabavad ära,
milline tähendus peitub 14 kõige lihtsama kanji
märgi taga. Kas lihtne horisontaalne kriips võiks
olla maa või tee või hoopis laud? Pakkumisi oli erisuguseid, õige vastus oli aga üks – kriips märgib
jaapanlastel number ühte. Nii meenutas 火 mõnele
lapsele õites kirsipuud, teisele sõjaväelast, tähistas
tegelikult aga tuld. Päris lootusetult metsa esimese
tunni pakkumised siiski ei läinud – õigete vastuste
ettelugemise ajal oli kuulda ka jee-hõikeid.
20 minutit möödus kiiresti. Kui tunni alguses oli
mägede taustaks hele taevas, siis tunni lõpus hakkas
see juba tumenema. Sayonara ehk head aega, mida
muuseas ei kirjutata kunagi kanji märkidega.

Jaapani sajandivanused helid
muusikakooli kammersaalis
„Õppisin Jaapani ülikoolis laulmist. Kui esimese
astme õpingud lõpetasin, soovisin seda edasi õppida
välismaal. Minu õpetaja soovitas Põhja-Euroopat.
Kui kuulsin, et Eestis ei ole seda veel ükski jaapanlane õppinud, siis tundsin, et on just õige hetk tulla
Eestisse,“ tutvustas end eesti keeles 14 aastat tagasi
siia elama tulnud Ryosuke Kurahashi, kes andis Saku muusikakoolis ülevaatetunni jaapani muusikast.
Arvuti vahendusel kõlas keisri õukonna muusika,
budismi levitamiseks kasutatav munkade laul, Noh
draamade ja nukuteatri lavastuste taustaks olev muusika ning shamiseni ja taiko trummide helid-löögid.
Peale muusika said õpilased teada ka seda, et
Jaapan on sama suur riik kui Saksamaa. „Jaapan on
Eestist küll 7000 km kaugusel, kuid meie riikide
vahel on vaid üks riik –
Venemaa, nii et oleme
peaaegu naabrid,“ tõdes Türi poistekoori
dirigent Kurahashi,
kel kulub oma
Eesti korterist
Jaapani koju
jõudmiseks
24 tundi.
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Origami – vahva ja vabastav
„1995. aastal tuli kooli, kus ma tookord õpetajana töötasin, üks väga
väga vana pime jaapani mees, kes tahtis meile õpetada jaapani traditsioonilist voltimiskunsti,“ meenutas Sakus origami töötuba läbi
viinud Kunstiakadeemia ja Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja
Reet Reidak, kust tema voltimishuvi alguse sai. „Me keegi ei saanud

Iidsed kunstid ikebana ja kalligraafia

Kaunikujulised hieroglüüfid tekkisid vastava pintsli abil paberile
esimeste kunstipäraste tõmmetega - parandada kalligraafias ei saa.

24. oktoober 2014

keelest aru. Vaatasime, tegime õpetajale järgi ning iga võtte järel
tõstsime oma poolikud tööd üles. Õpetaja hüüdis iga kord „Hoo!“.“
Jaapanis sai voltimiskunst Reeda sõnul alguse kloostrites, kus
üks vanimaid origamisid on munkade volditud annetuskarp sanbo.
Tänapäeval kasutavad jaapanlased origamit palju just pühadeks kodu kaunistades – see on lihtne, odav, värvikirev ja loodussäästlik.
Voltimiseks sobib õpetaja sõnul kõige paremini 15x15 cm suurune õhuke ühelt poolt värviline, teiselt valge paberileht. „Pane kaks
serva omavahel kokku, hoia näppe peal ning suru esialgu õrnalt
joon sisse ning kui pole enam ohtu, et servad võiksid teineteise suhtes nihkuda, siis libista murdekoht tugevamalt sõrmega üle. Origami
puhul on oluline täpsus,“ juhendas õpetaja ning töötuba võis alata.
Päevakeskuse külastajad ja lasteaedade
õpetajad voltisid valmis hulga sanbosid, kassikujulisi järjehoidjaid, samurai kübara, vurri
ning kõige kuulsama origami maailmas – jaapani kure. Algus on tehtud. Kel huvi, saab liikuda kergematelt raskemate voltimiskunsti
tööde juurde, vaadates infot veebilehelt
www.en.origami-club.com, kus raskusaste on
tähistatud tärniga ning õpetus nii piltide kui
animatsioonina. Näiteks läheneva kõrvitsapüha tarvis on seal õpetusi, kuidas voltida
endale koju kõrvits, nahkhiir, nõid või vaim.

J

aapani nädal tõi
Saku koolidesse
ikebanaõpetaja Ingrid Alliku ning kalligraafiaõpetajad
Hiroyuki Sonobe ja
Naoya Tamura,
kelle juhendamisel
said nii õpetajad
kui õpilased neis
traditsioonilistes
Jaapani kunstiliikides kätt proovida.
„Esimene oks on taevaoks, mis määrab kogu ikebana iseloomu.
Järgmine on sellest kolm neljandikku – alustuseks on kõik reeglid
väga ranged,“ ütles ikebana õpetaja Ingrid Allik, kuid lisas kohe, et
kui põhitõed on selged, võib materjalidega hoopis vabamalt ringi
käia. „Ikebana puhul on olemas justkui kujuteldav päike, mille
poole oksad ja lilled suunduvad.“

Riisiteradest ammutatud tarkuseterad

K

uigi tänapäeval teab Jaapanist pärit sushit igaüks, siis ei ole see
enim tuntud sugugi iidne Jaapani toit, vaid kasvas välja kala
säilitamisest kääritatud riisis. Lisandus riisiäädikas, tekkis viies
põhimaitse umami ning ühel hetkel saadi aru, et seda riisi ei olegi
vaja ära visata. Tänapäeval enim tuntud ühe ampsuga söödav sushi
maki ehk rull leiutati alles 19. sajandil. Nii alustas oma töötuba
restorani Sushimon kokk Inge Vent.
Kuigi see riisisöök on oma olemuselt väga lihtne, siis õpitakse
Jaapanis sushi kokaks aastaid ning vanasti võisid seda toitu valmistada vaid mehed. Saku gümnaasiumis toimunud sushi õpitoas olid
aga ainult naised, kes said riisiterade rullimise käigus juurde ka nii
mõnegi olulise tarkusetera.
 Sushi rullimiseks kasutatavad bambusmatid on tark katta toidukilega – nii jääb ära hilisem riisiterade matist välja õngitsemise vaev.
 Sushi jaoks sobib väga hästi Veski Mati pudruriis, mida eelistavad
kallile spetsiaalsele sushiriisile ka Eestis elavad jaapanlased.  Sushi
riis on valmis siis, kui see on pehme, kuid pannes riisitera keele ja
suulae vahele ja vajutades ei lagune see kohe ära.  Sushi maki peab
ühe ampsuga suhu mahtuma. Seega, mida väiksem suu, seda väiksem

peab olema ka riisirull.  Kui ei ole serveerimispulki, võta oma söögipulgad tagurpidi kätte ja tõsta sushi vaagnalt
oma taldrikule nende jämedamate otstega.  Sushit võib
alati süüa ka sõrmedega, kuid mitte iial kahvli ja noaga.
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Meeleolukas
külade lõikuspidu

24. oktoober 2014

Päevajuht: alati muhe Peeter

Rongkäik: ühiselt sammutakse rõõmsal meelel Rehe küüni juurde. Fotod: Anne-Ly Suvi

 Võistuehitamine: hambatikkudest ja kummikommidest kerkivad tornid.
 Rikkalik: Kajamaa põldude-aedade viljad ja Kiisa pruulikoja kesvamärjuke.

Rahvatantsijate juubeliõhtul avati Sakus mõisa
17. oktoober oli
mälestusväärne
päev valla rahvatantsijatele:
mõisa pargis
avati pidulikult
Saku legendaarse tantsujuhi
Linda Rausi nimeline pink. Raha mälestuspingi valmiseks kogunes annetustest ja valla mittetulundustegevuse toetusfondist. Sakus on
veel Ilmar Jürissoni ja Jaak Kinga pingid. Foto:
Teet Koppel
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KATRI OTS
MTÜ Kajamaa külaselts

O

ktoobrikuu kolmandal laupäeval peeti Rehe küünis Saku valla külade
mängud koondnimega lõikuspidu.
Traditsioonidega üritus oli läbinud värskenduskuuri ning rõõmsad uuendused tõid hasarti ja nalja tervesse päeva. Päevajuhiks oli
alati heatujuline omainimene Metsanurmest
– Peeter Leidmaa, kes alustuseks reastas kõik
osalejad ühtsesse rongkäiku, mis tegi lippude
lehvides auringi ümber küüni. Eesotsas
marssis Saku esindus, seejärel Kiisa ning
riburada järgnesid külad: Kurtna, Tõdva,
Metsanurme, Üksnurme ja Kajamaa.
Nagu juba Rehe küünis toimuvatel külamängudel on kombeks saanud, alustati Üksnurme korraldatud discgolfiga. Iga küla väljamõeldud mängude nimekiri oli kirju ja pakkus mõõduvõtmise võimalust nii väikestele
kui suurtele. Tõdva küla eestvedamisel tuli
saak salve panna, Kurtna juhtimisel kiiruse
peale raha kassasse saada, Metsanurme korraldas mitmevõistluse õuealal, kus lisaks kiirusele mängis olulist rolli ka peenmotoorika.
Kiisa juhtimisel hüpitati palli ühelt tekilt teisele ning Kajamaa eestvedamisel ehitati Rail
Balticut kõrgustesse, abivahenditeks kummikommid ja hambatikud.

U

udistamist ja avastamisrõõmu pakkusid iga küla kaetud lõikuspeolauad. Hoidistest osutus päevahitiks
Metsanurme Ingridi keedetud õuna ja valge
šokolaadi moos, mis sõna tõsises mõttes viis
keele alla. Kiisa lauda uudistades selgus tõsiasi, et Saku õlletehas ei ole mitte ainus kesvamärjukese valmistaja vallas, vaid õlut villitakse pudelisse ka Kiisal! Ja Kiisa Anneli
omavalmistatud šokolaad maitses imehästi!

Saku Sõnumid
Kajamaa laud oli sõna otseses mõttes lookas
põllu- ja aiasaaduste all, nii et üks möödamineja kommenteeris – kohe näha, et põllupidajad! Kirdalu Aivo eksponeeris õues uhiuut ja võimsat õunamahlategemise aparaatust ja kohapeal oli kohe võimalus ka värsket
õunamahla mekkida.
Küladevahelisele mõõduvõtmisele pani
vahva punkti mälumäng, kus igal külal tuli
esitada kaks küsimust. Küsimusi tuli seinast
seina, üks vaimukam kui teine. Kiisa esitatud küsimused olid nii kavalalt seadistatud,
et nende dešifreerimine vanasõnaks nõudis
üksjagu nuputamist. Kas teie teadsite, et
ühekilogrammisesse hernekotti mahub üle
3000 herne? Võin lohutuseks öelda, et peale
Tõdva küla, kes küsimuse esitas, ei teadnud
ka teised lõikuspeol osalenud õiget vastust:
vastuseks pakuti tuhatkond väiksemat
numbrit. Kas teie teadsite, mis organisatsioonid lõid esimesed seltsimajad Eestisse?
Või mis komponentidest koosneb kamajahu? Nuputamist jagus omajagu.
Vahepeal oli võimalus soetada endale
Nurmiko lilli, Esko talu piimatooteid ning
kauneid patju ja keedupotisoojendajaid. Sügisese rõskuse kontidest eemale peletamiseks oli kohale tellitud ka saunabuss.

S

aku valla külade mitmevõistluse võitis
Saku keskasula esindus eesotsas vallavanem Tiit Vahenõmme ja abivallavanem Andi Einastega. Külade arvestuses
võitis Kajamaa küla, järgnes Kurtna küla.
Kõik osalejad said omale korraldajate tiimi
esinaise Tiiu Velleste poolt kingituseks imemaitsva kringli.
Kokkuvõtteks võib öelda, et esmakordselt sügisel korraldatud külade mängud
läksid igati korda! Kohtumiseni järgmistel
külamängudel Kajamaal aastal 2015!
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Kuidas sündis Linda pink
Linda Raus (1909 – 2003) oli kauaaegne
Saku rahvatantsujuht ja laulupäevade korraldaja. Tänase tantsurahva arvates on tema
mälestust Saku vallas vähe jäädvustatud ja
suurte rahvatantsujuubelite valguses - 50
aastat järjepidevat rahvatantsu Sakus, Linda
Rausi 105. sünniaastapäev, naisrahvatantsurühm Linda 50, segarahvatantsurühm Pangviina 30 - oli sobiv aeg midagi ette võtta.
Siinkirjutajal tekkis nimelise pingi paigaldamise mõte. Eeskuju oli ju olemas - väga
kena pink muusikakooli ees Jaak Kingale.
Võtsime ühendust pingimeistri Aare Ulmasega, vallaaednik Tiina Kubbiga, hiljem Joel
Villemiga – mõte kiideti heaks ning algaski
projekti kirjutamine. Saku valla mittetulundusliku tegevuse fondist saadi rahaline toetus. Projekti toetasid annetustega ka Saku
valla rahvatantsijad.
Siinkohal suur tänu teile, rahvatantsurühmad Terake, Linda, Lindaratas, Kurtna naised, Saku Sanglejad, Hellad Tallad, Pangviina, Saku Seeniorid. Pingi valmimist toetas
ka Linda Rausi lapselaps Indrek Raus perega,
kes valmistas pingile mälestusplaadi. Suur
tänu! Selliseid projekte koos nii suurepäraste
osapooltega on mõnus ja kerge teha. Ja nii see
pink valmis saigi.
Pingile asukoha leidmisel oli kindel plaan
– paigutada pink Saku mõisa parki, kohta,
kus Linda Raus Saku laulupäevi koos
koorijuhtide Ottniell Jürissaare ja Rein Taliga
korraldas. Linda Rausil on nüüd mõnus
istuda ja vaadata eemalt meie tänapäevaseid
pidusid ja toimetusi samamoodi nagu tema
Õpetajate Seminari õpingukaaslane Gustav
Ernesaks lauluväljakul.
ÜLLE LOIK

pargis Linda Rausi nimeline pink

S

aku rahvatantsu juubelipidustused algasid mälestuspingi avamisega Linda
Rausile, kel oli samal päeval 105. sünniaastapäev. Rahvast oli mõisa parki kogunenud rohkesti – tantsuinimesed, vallaelanikud, külalised ja valla esindajad. Rongkäigus
mindi torupilli saatel tõrvikute ja küünaldega
pingi juurde, kus kõnelesid pingi valmimise
eestvedaja Ülle Loik, Linda Rausi lapselaps
Indrek Raus, abivallavanem Andi Einaste ja
tantsujuht Eve Lutter. Pingilt eemaldasid katte Indrek Raus ja Ülle Loik. Tantsijad esitasid
torupilli saatel ürgse tantsu „Targa rehealune“. Seejärel suunduti Saku Valla Maja juurde, kus tehti muruplatsile küünaldest ja tõrvikutest suur number 50 rahvatantsu järjepidevuse märgiks Sakus.
Vallamaja saali oli kogunenud palju rahvast naisrühma Linda 50. ja segarühma Pangviina 30. sünnipäeva kontserti vaatama. Juu-

belipidu tähistati nii, nagu Linda Raus ise
juubeleid korraldada armastas - toimus kontsert koos Pangviina, Saku Seenioride ja kapelliga ning kutsutud külalistega Raplast.
Tantsuga oli sünnipäevalapsi tervitama tulnud Linda Rausi asutatud naisrühm Linda
Raplast. Peol olid tantsurühmade vilistlased,
tantsijate pereliikmed ja Saku teised rahvatantsurühmad.
Rühmi olid õnnitlema tulnud Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi esindaja
Erika Põlendik ning Saku valla abivallavanem Andi Einaste, kes tänasid juhendajaid,
klaverisaatjaid ja kauaaegseid tantsijaid.
ERRS-i hõbemärk anti üle Anne Emmusele
(tantsinud 48 aastat) ja Katrin Karelsohnile
(tantsinud 46 aastat). Saku valla tänukirja
said Sirje-Mai ja Arvo Pihlak, Helle ja Tarmo
Leisalu, Merike ja Kaarel Stamm, Urve ja
Toomas Valgma, Anne Emmus, Katrin Ka-

relsohn, Agu Kötsi, Ene Viil, Reet Silde, Mirjam Teepere, Heli Kaselaan, Kairi Villo ja
Ülle Loik. ERRSi tänukirja pälvisid Eugenija
Kirss ja kapell. Nagu ütles abivallavanem
oma tänukõnes: „Kõik rühmad esinesid suure sisemise põlemisega, see aga tähendab, et
rahvatants Saku kandis kestab edasi.”
Õhtu teises osas esitles Lindaratta rühma
esindaja Heli Meripõld Linda rühma juubeliks valminud rahvatantsuajaloo raamatut
ning tänas kõiki raamatu kaasautoreid.
Peol oli tunda õpetaja Linda vaimu, mis
elab edasi tema õpilastes. Õpetaja Kersti Ulmas alustas tantsuõpetusega just Linda Rausi
õhutusel. Rausi eeskuju oli laia kandepinnaga igal pool Eestis, kus ta tegutses. On suur
rõõm tõdeda, et rahvatantsutraditsioon on
meie kandis nõnda kaua kestnud. Suur tänu
kõikidele tantsijatele läbi aegade. Tantsime
ikka edasi! ÜLLE LOIK, EVE LUTTER
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Saku Pensionäride Ühendus
Elukaar alustas uut hooaega
suurepärase kontserdielamusega. Meile olid esinema tulnud
Rakvere Muusika- ja Kunstikooli Kaur taidlejad. Tegelikult
koosneb nende ansambel kahe
linna inimestest – viis muusikut
Tartust kollektiivi nimega Saltatricoli ja kaksteist tantsijat
Rakverest, nende ansambel
kannab nime Fioretto.
Esinemiskava oli meile uudne ja põnev. See koosnes keskaja muusikast ja keskaja ning
renessansiajastu tantsudest ja
lauludest. Kava oli üles ehitatud
lavastusena tolleaegse seltskonna ajaveetmisest ja oli seotud
Shakespeare’i tekstidega. Uhketesse keskaegsetesse kostüümidesse riietatud daamid ja härrad tantsisid, laulsid ja vestlesid
16.-17. sajandi stiilis, jättes
ääretult tõepärase pildi.
Lavastaja ja ühtlasi üks
solistidest Külli Kressa rääkis,
et ansambel on päris noor –
Rakveres tegutsetakse kolmandat aastat, Tartus alles teist aastat. Tõeline pühendumus, mis
paneb tegutsema üksteisest nii
kaugel asuvad kollektiivid! Materjali hankimine tolle aja muusika tantsude jaoks olevat olnud
päris raske probleem, kuid tulemus oli suurepärane Saalitäis
kuulajaid sai sügava ja meeldejääva elamuse.
Kogemuste vahetamise korras oli meile külla tulnud ka Kiisa piirkonna juht Arvo Rander
abikaasaga. Lahkudes andis ta
meile kutse külastada edaspidi
ka nende koosviibimisi. Täname küllakutse eest.
LY MADISSOON

Diabeetikute seltsingu
koolituspäev tulekul
Diabeetikute seltsingu koolituspäev on esmaspäeval, 27. oktoobril algusega kell 11 Saku
Päevakeskuses. Kohtuma tulevad vallaametnikud.
AINO KIIVER

Maleklubi täpsustab
Saku maleklubi täiskasvanud
maletajad käivad koos esmaspäeviti kella 18-20 huvikeskuse
ruumis 301. HANS TOMSON

24. oktoober 2014

Mälumängurid ühendasid jõud

O

ktoobrikuu teisel esmaspäeval ehk 13. kuupäeval tehti Saku Valla Majas taas natuke ajalugu: traditsioonilise Saku valla mälumängu
asemel toimus Saku-Kiili ühismälumäng. Initsiatiiv kahe naabervalla mälumängud ühendada
tuli Kiililt, Saku Huvikeskus
nõustus hea meelega!
Lepiti kokku, et mäng toimub vaheldumisi meil ja Kiilis,
kohtutakse seitse korda iga kuu
teisel esmaspäeval. Mängu finaal peetakse 13. aprillil 2015
Saku Valla Majas.
Mängu küsimused seadsid
kokku kahe valla mälumängu

kilbarid Allar Viivik (Kiili) ning
Mart Vellama (Saku), kokku 35
küsimust.
Avavooruks kogunes Saku
Valla Maja saali 70 mälumängurit kokku 17 võistkonnast. Saku vald oli esindatud 10, Kiili 7
võistkonnaga. Meeleolu oli
ärev, samas heatahtlik.
I vooru võitis Saku võistkond Üksnurme, teenides 38
punkti! II ja III kohta jäid omavahel jagama Saku Õlmarid ja
Kiili Nipitirid 32 punktiga.
Täpsem punktiarvestus on
nähtaval Saku Huvikeskuse kodulehel.
AVE-MARIA RAPPER

SAKU-KIILI ÜHISMÄLUMÄNGU VÕISTKONNAD
TAADU&POJAD - Agu Karelsohn, Hans Karelsohn, Mikk
Puurmann, Alvar Kuusmik, Eerik Kask (Saku); NOORED ON
HUKAS - Triin Gretel Tauk, Indrek Valgma, Liisi Raudväli,
Valdo Taevere (Saku); SPUTNIK - Kersti Vissov, Eda Piisang,
Riho Siil, Lidia Uuselu (Saku); SPORT - Karin Kütt, Üllar Aun,
Merle Aun, Kristo Meius, Tõnu Aamisepp (Kiili); NURGALAUD - Argo Rahu, Heino Viik, Ago Lauri, Herkki Suurman
(Kiili); AMNEESIA - Gunnar Lillepruun, Paul Lillepruun,
Urmet Hiiekivi, Marek Hiiekivi, Toivo Tuisk (Kiili); ARENGU
SPORT - Heigo Niilop, Romet Jürgenson, Margus Lever, Erik
Pihlak (Saku); MÄLUJAHUTAJA - Andro Velberg, Rene Štrik,
Rene Toompuu, Hedvig Rajasalu (Saku); ÕLMARID - Margus
Müür, Urmas Lipso, Rain Reiman, Kristian Kirsfeldt (Saku); ARÜHM - Mattias-Markus Essenson, Jaagup Voamets, Joosep
Raudväli, Mark Anders Lepik (Kiili); NIPITIRID - Saskia Saara
Simisker, Sigrid Särak, Riina Tamm, Neeme Mäe (Kiili); LIHTNE VARIANT - Alan Biin, Peep Pihlak, Holger Roonemaa,
Timo Kullerkupp (Kiili); ÜKSNURME - Aase Sammelselg,
Mariann Lugus, Jaan Loide, Vello Tõnso (Saku); METSANURME - Enn-Toivo Annuk, Malle Kõbu, Margus Rohula,
Peeter Leidmaa (Saku); ALGAJAD - Anne-Ly Suvi, Siim
Rõõmus, Victoria Parmas, Heli Veersalu, Tiit Vahenõmm (Saku);
PAPRIKA - Hannes Palang, Aimur Liiva, Esta Kullamaa, Anu
Printsmann (Kiili); KREISI BII - Ahto Lutter, Terje Alev, Ülle
Loik, Astrid Kõva, Maie Härmann (Saku).
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ELJAPÄEVAD NAISTELE
Saku Huvikeskuses

6.11 SEEBIVALMISTAMISE ÕPITUBA
20.11 KREEMIVALMISTAMISE ÕPITUBA
Kursused toimuvad kl 18.30-20.30 ruumis 321
Korratasu 10 eurot sisaldab ka kõik materjalid!
KOHTADE ARV PIIRATUD!
Registreeru kursustele

huvikeskus@sakuvald.ee

4 KÜSIMUST
1. Kui sind vaevab
Hallux Valgus, siis millise
kehaosa või organi juures
häda on?
 2. Eestimaal on neid
umbes 600 000. Peamised
mudelid Bolonage, Milan,
Pavillon N4, Jason,
Campagne, Missive, XL Z
0900008 ja Arfe Standard.
On eestlaetavaid ja pealttäidetavaid. Nimetatud
mudelite asemel kasutatakse ka mahakantud
tarbeesemeid: vanu autosid, ämbreid, torujuppe ja
isegi kilekotte. Millest on
jutt?
 6. Sotši olümpia eel
leiti, et tuleks kasutuselt
kõrvaldada sõna “sportsmen”, sest selle kasutamine pole õige. Ei saa ju
naistele nii öelda. Milline
sõna jäi vene keeles
ainsaks, väljendamaks
sõna sportlane?
 9. Küsitav ehitis on
202,4 meetriga Harjumaa
(v.a Tallinn) kõrgeim. On
rajatud 35 meetri laiusele
betoonvundamendile.
Valmis aastal 1978 pärast
2,5-aastast ehitamist. Sai
18 aastat hiljem ka Eesti
kõrgeima lifti. Mis rajatis?

VASTUSED: 1. Varvas. 2.
Postkastid. 6. Atleet. 9.
Iru soojuselektrijaama
korsten

Meeldejääv
sügishommik

Saku Sõnumid

Õnne ja tugevat tervist

Ethel

Klaassenile

85

aasta täitumisel
soovivad
Elfride ja Tarmo Roosalud
Kuressaarest!
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Saku poisid vabariigi meistrid!

Meistrid (üleval vasakult): Ralf-Sander Suvinõmm, Mark Anders Lepik, Rasmus Piirsalu, Artti
Tõrv, Marten Erik Johandi, Otto Polding, Raimond Eino, Marko Paumere, (all) treener Argo
Zirk, Roomet Lunde, Karl Nurme. Harjumaa meistrivõistlustel osalesid veel Kevin Terask,
Elisabet Pedak, Robin Loorpuu, Tanel Viilop ja Ardi Bogdanov. Foto: Agor Tõrv

Saku Gümnaasiumi kuni 9. klassi poisid
tegid ajalugu! Vähe sellest et võideti Harjumaa meistrivõistlused jalgpallis, korrati sama tulemust ka vabariigi meistrivõistlustel.
Teekond tiitlini algas juba septembris,
kus Harjumaa meistrivõistluste alagrupiturniiril 1 viigi ja 3 võiduga finaalturniirile pääseti. Oluliselt kõrgematasemeline finaalturniir Laagri kooli staadionil pakkus närvikõdi kuni viimase mänguni. Nimelt olid võrdsed võimalused kolmel koolil meistritiitel
omale napsata. Meil oli vaja suureskoorilist
võitu, millega me ka ilusti hakkama saime

(10:3 Maardu põhikooli vastu).
Paides toimunud vabariigi koolide vahelistel meistrivõistlustel oli tase juba ühtlasem. Alagrupis võideti Roosna-Alliku ja Türi Põhikooli ning mängiti viiki Märjamaa
Gümnaasiumiga. Poolfinaalis oldi üle Haapsalu Gümnaasiumist ja finaalis Elva Gümnaasiumist. Kokkuvõttes tubli esimene koht.
Märkimist väärib, et Paides toimunud turniiril ei lastud enda väravasse lüüa mitte ühtegi
palli.
Palju õnne Saku Gümnaasiumile ja poistele! ARGO ZIRK
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Kuld- ja hõbemedalid
noortele maletajatele
Seekordsed Harjumaa noorte meistrivõistlused peeti 11. oktoobril kaunis Viimsi koolis. Kõik kolm vanusegruppi (kuni 18-, kuni
14- ja kuni 10-aastased) mängisid ühisel 27
osavõtjaga turniiril 7 partiid. Saku Huvikeskuse malering oli esindatud seitsme osavõtjaga kahes nooremas vanuseklassis. Esineti
väga tublilt. Koju toodi kaks kuld- ja kaks
hõbemedalit, kõik osalejad said tulemuseks
vähemalt pooled punktid, lisaks palju väärtuslikke kogemusi.
Kuni 10-aastaste poiste hulgas võitis
meistritiitli Paul Kang 5,5 punktiga, jagades
turniiril kõrget 2.-3. kohta. Paul alustas kaotuse ja viigiga, suutis aga seejärel end koguda ja võita kõik ülejäänud viis kohtumist. 8aastane Ralf Marten Raisma üllatas treenerit 5 punkti ja hõbedase medaliga. Artur Ulmase 4,5 punkti andis 4. koha ja Aari Annuse 4 punkti 5. koha.
Kuni 14-aastaste tütarlaste vanuseklassis
pälvis Harju meistritiitli Iti Miina Ulmas.
Poiste hulgas võitis kindlat mängu näidanud Anders Raudväli 5 punktiga hõbemedali ja turniiril kõrge 4. koha. Juhan Suzdalev
jäi 3,5 punktiga neljandaks.
HANS TOMSON, treener

Saku Sõnumid

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun

16
28. veebruar 2014
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MIS
JUHTUS

Kuulutused
Kasutusluba, asjaajamine ja
nõustamine. Ehitusluba,
projekt ja kooskõlastamine.
Töö tulemuslik. Tel 522 0023.
M. Mikk

Põhja päästekeskus
9.10 tehti kahjutuks Saustinõmme lähedalt metsast leitud 88mm mürsk.
10.10 kell 21.42 teatati Häirekeskusele tulekahjust Saku alevikus Juubelitammede teel.
Päästjate saabudes põles tühjana seisva kahekorruselise elumaja pööning ja katus lahtise
leegiga. Kustutustööd lõpetati
11. oktoobril kell 01.04.

Puude ohutu langetamine ja
okste lõikus reaalse 15a kogemusega arboristi poolt. Hekkide
pügamine ja kändude freesimine. www.puudehooldus.ee või
5690 6772. Asume Sakus.

Põhja prefektuur
13.10 avastati, et Männiku külas varastati keldrist kaks jalgratast, tööriistu ja muid asju. Kahju on kokku 260 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
10.10 kl 21.44 – hoone tulekahju Sakus Juubelitammede teel.
Põles lahtise leegiga tühi eluhoone Saku mõisapargis.
Toimetuselt: põles maja, mida
tuntakse Metsamaja nime all.

Hotell Salzburg
(Pärnu mnt 555, Tallinna
linna piiril) pakub tööd
P. DUSSMANN EESTI OÜ
pakub tööd

PUHASTUSTEENINDAJALE
Töö asukoht: Saku
Tööaeg: graafiku alusel
Kontakt: Oksana
GSM: 5305 9464

Sauel asuv ettevõte pakub tööd
kallur-veoauto juhile, traktoristile ja kopp-laaduri juhile.
Nõutav eelnev töökogemus ja
tehniline taip. Täpsem info tel
5346 0382 või info@kalsep.ee
Pesahooldus OÜ pakub tööd
toredatele ja usinatele koristajatele. Kui tead kedagi, kes
sooviks meie tööka tiimiga ühineda või soovid seda ise teha,
siis anna palun märku info@
pesahooldus.ee või telefonidel
518 9779, 5661 9551
Otsime AS Olerex Saue teenindusjaama sõbralikku ja elurõõmsat klienditeenindajat.
Vajalikud: keskharidus, varasem
klienditeenindaja töö kogemus.
Kandideerimiseks palun saada
oma CV mariliis@olerex.ee
Lapsele (12aastane, 6. klass)
vajatakse koduõpetajat 1-2
korda nädalas paariks tunniks.
Tasu kokkuleppel. Lisainfo
5145777, Jaak

ettekandjale ja
administraatorile
Töö graafiku alusel,
vajadusel pakume
ööbimisvõimalust.

Täpsem info
piano@salzburg.ee või
telefonil 650 3971

Pakun soodsalt

Tööpakkumised
Pakume tööd Tõdval asuvasse
tehasesse elementmajade ehitajatele ja insener-projekteerijale. Vajalik vastav haridus ja
eelnev töökogemus. CV palume
saata angelika@timbeco.ee,
info tel 503 1596
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massaažiteenust
P. DUSSMANN EESTI OÜ
pakub tööd

ADMINISTRAATORILE
Töö asukoht: Saku
Gümnaasium
Tööaeg: täistööaeg
Kontakt: Oksana
GSM: 5305 9464

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

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321
Kui otsid omale toredat ja kogemustega koristajat, siis palun
võta meiega ühendust info@
pesahooldus.ee, tel 518 9779,
5661 9551 või kirjuta FB
Pesahooldus OÜ. Kasutame
koristamisel ökotooteid!
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,
kaminapuud.com, tel 501 8594
Müüa puitbrikett kandiline 152 €
/ 960 kg, pellet premium 195 € /
960 kg, turbabrikett 112 € / 950
kg, lepp 2,6 € / 40L kott, kask
2,9 € / 40L kott, tel 5380 3858

Kaeve- ja
planeerimistööd
laadurekskavaatoriga

Ostan rinnamärke, vanaraha,
postkaarte, valikuliselt vanu
trükiseid ja dokumente jm
kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim

Info ja tellimine
+372 550 5507 või
setex@setex.ee

harjutusvälja kasutusgraafik

Aasta kuivanud

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

Südamlik kaastunne
Epule ja Peetrile kalli
tütre

Sügav kaastunne
Peeter Kõivale perega
kalli tütre

ANN KÕIVA

ANN KÕIVA

kaotuse puhul.
Liidi ja Helju

kaotuse puhul.
Saku orienteerujad

Kaitseväe Männiku

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
24.10 10:00-17:00 Laskeharjutus
25. - 26.10
08:00-22:00 Laskeharjutus
10:00/22:00 Väliõppus
27.10 – 30.10*
08:00/17:00 Väliõppus
27.10 09:30-17:00 Laskeharjutus
28.10 09:00-17:00 Laskeharjutus
29.10 10:00-17:00 Laskeharjutus
30.10 08:00-22:00 Laskeharjutus
31.10 10:00-14:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus. Väliõppus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Harjutused toimuvad kooskõlas Saku valla avaliku korra eeskirjaga. Info tel 5034102, manniku
@mil.ee, harjutusvali.mil.ee
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TP Bilanss OÜ

SAKU LOOMAKLIINIK

pakub üle Eesti

raamatupidamisteenust

KURTNA
RATSASPORDIKOOL

väikese ja keskmise
suurusega äriühingutele,
FIEdele, korteriühistutele
ning teistele
mittetulundusühingutele.

võtab vastu uusi
huvilisi ratsutama.

Raamatupidamist koostame
Merit Aktiva ning palga arvestust
Merit Palk programmis. Kui teil
on oma programm, tuleks
võimaldada juurdepääs.

ROHKEM INFOT
info@tpbilanss.ee,
www.tpbilanss.ee
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Tule ja leia endale
tõeline sõber!
Info:
ratsu@kregleni.ee,
5333 4400, 5807 9330

www.sakukliinik.eu
EELREGISTREERIMINE
551 0623  604 1997
AVATUD E-R 12.00-19.30

Korstnapühkimine, pottsepatööd
Veoteenus 5 t multilift või kraanaauto
Tel 5648 5903
www.projektimehed.eu
SulleMulle
Kurtna
kirbukas!
Tule broneeri oma
seismajäänud asjadele
müügipind ja too müüki!

FMB Invest Grupp OÜ

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

Meil on megapalju erinevat ja
huvitavat kaupa riietest mööblini.

Võta sõber ühes ja tule
šoppama!
Ja väga palju niisama ära viimiseks viige neile, kes riideabi vajavad.
Kohtumiseni Kurtnas Kurtna tee 33

www.sulle-mulle.eu
5343 7949 ja 5552 2623

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
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Saku skaudid
peaministri toolil
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KUHU MINNA
OKTOOBER
Kuni 30.
Raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“.
Täpsem info vallaraamatukogu
kodulehel http://lib.sakuvald.ee

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

25. kell 19 ja 22
Jan Uuspõllu monoetendus
„Brüsseli kapsas“ Laagri City
Kontserdimajas.

31. kell 20
Hooaja avaüritus Kiisa Rahvamajas. Külas on laulja Getter
Jaani. Vt lk 20

NOVEMBER

1. kell 11
Lastehommik huvikeskuses Ukraina tsirkuse etendus Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 20

1. kell 19
Saku skaudid said proovida Stenbocki maja tähtsaimat tooli. Pildil
koos peaminister Taavi Rõivasega Elis Rebane. Foto: Walter Sulin

Hingedeaja kontsert „Hingede tund Teaduse tänaval“
Saku Valla Maja fuajees. Vt lk 15

WALTER SULIN

6. kell 18.30

S

kautlus on võimalus ja
võimalus on see meilegi,
Saku omadele. Sügisesse
astudes vaatame tagasi oma kasutatud ja kasutamata võimalustele. Mõne üle neist oleme uhkemad, mõne üle võib-olla vähem, aga kindlasti ootame uusi
võimalusi, huvitavaid kohtumisi, paiku, tegevusi.
Meie skaudiüksusel on kaheteistkümnes tegevusaasta, meil
on selja taga järjekordne tegus
suvi, praegu läheme üsna optimistlikult sügisele vastu. Pakume endiselt võimalusi igale huvilisele, eriti ootame oma ridadesse huvilisi skaudijuhte. Kes
endas skautlikku pisikut otsides
kahtleb, see võib otsida seda
teiste näitel.
Alati ei pruugi ju skaudipisik
isegi väga kergelt märgatav olla,
me ei mõtle ju kuigi sageli, kes
meid ümbritsevad põnevad inimesed on. Näiteks, kui paljud
teavad, et meie peaministergi on
staažikas skaut. Ja et skaudid
ühte hoiavad, siis ühel ilusal
päeval võõrustaski ta meid, Saku aktiivsemaid skaute Sten-

bocki majas. Kes meie omadest
varem ei uskunud, said temalt
endalt kuulda ammuseid skaudilugusid. Kui suurem ehmatus
möödas, siis sai proovida ka
seda väga ebamugavat, aga millegipärast nii tuliselt ihaldatud
Stenbocki maja tooli, mängida
kabineti istungit ja improviseeritud pressikonverentsil oma sõna öelda. Kas peaministrilgi
võib olla paremaid ja kehvemaid päevi – seda me teada ei
saanud, aga saime teada, et selles majas ei elagi mornid seaduseväänajad, et seal võib ka päris
naljakas olla. Paljud asjad üllatasid meid, näiteks pressiruum
paistab telekas vähemalt kümme korda suuremana kui see
tegelikult on. Ja peaministergi
on täitsa muhe kuju.
Saame kord näha, kelle vool
meid kaasa viib, kes kurssi
hoiab ja seatud sihile jõuab. Sest
samamoodi, nagu esmapilgul ei
oska me alati ära tunda seltskonnas leiduvat skauti, ei tunne me
ära ka tulevasi tähti. Ja kui veab,
saame ehk kaasa lüüa Stenbocki
maja skaudiüksuse loomisel.
Aitäh osalistele!

Maja suures saalis. Piletid 11 ja
13 eurot müügil Piletilevis, Saku
Huvikeskuses ja tund enne etenduse algust kohapeal. Vt lk 15

20. kell 18.30
Neljapäevad naistele Saku
Huvikeskuses - kreemivalmistamise õpituba ruumis 321.
Juhendab Liia Tammes. Vt lk 14

21. kell 19
„Mardid ja Kadrid - kes nad
küll on?“ Kiisa rahvamajas.

22. kell 9
Maleturniir „Hans Tomson 85” - Eesti Vabariigi vanima
tegevmaletaja, Saku Maleklubi
asutaja nimeline juubeliturniir
Saku Valla Majas suures saalis.

22. kell 17
Saku mandoliiniorkestri
kontsert „Kriminaalne!“ Saku
Valla Maja suures saalis. Esitusele
tulevad erinevate krimisarjadefilmide tunnusmeloodiad.

30. kell 19
Advenditulede süütamine
Saku Valla Maja ees. Kirikuõpetaja tervitus. Kontsert suures
saalis – esineb Kiili vanamuusikaansambel. Tasuta. Üleriided
palutakse jätta garderoobi.

NÄITUSED

Neljapäevad naistele Saku
Huvikeskuses - seebivalmistamise õpituba ruumis 321.
Juhendab Liia Tammes. Vt lk 14

Saku Vallaraamatukogus

8. kell 12

Fotonäitus „Omad võõrad“ Arvo Iho fotod Eestis elavatest
moslemitest. Pildil „Eesti-tuneesia lastetuba”

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

Raamatunäitus „Islam –
kultuur ja tavad“

9. kell 18
Idamaine tantsuetendus isadepäeval Saku Valla Maja suures
saalis. Pilet 5 eurot. Vt lk 20

10. kell 19
Saku-Kiili mälumängu II voor
Kiili Gümnaasiumis. Mängu juhivad Allar Viivik ja Mart Vellama.

15. kell 11
Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

15. kell 19

Kajamaa Koolis

Vana Baskini Teatri etendus
„Südamesõbrad“ Saku Valla

Keraamika ja klaasvitraažide
väljapanek (kuni 31.10)

Pühapäeva öösel läheb Eesti
üle talveajale
26. oktoobril kell 4 lükkame kellaosutid
ühe tunni võrra tagasi.

Saku Sõnumid
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