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Naiskodukaitsjad avasid Kiisal näituse

Saku Invaühing käis külas
Wittensteini ajakeskuses

Saku Muusikakooli õpilaste ja õpetajate
MTÜ Saku Valla Invaühingul on igakevadine traditsioon võimaluse korral külastada
mõnd Eestis tuntud ajaloolist, looduskaunist, põnevat või senitundmatut kohta.
Vähe on võimalusi, kuhu pääsevad liikuma
erivajadustega inimesed. Omasid maha
ei jäeta, kaasa tulevad raske ja sügava vaimupuudega inimesed, liikumispuudega
inimesed. Meiega on alati kaasas ka vaba„Eesti vabariigi ajal oli Saku jaoskonnas üle
100 naise. Usun, et siin on ka praegu palju
tahtlikud, kes heameelega ulatavad abikäe.
naisi, kes sooviksid panustada oma kodukoha
Tänavu 15. mail kogunes 34 invaühingu
turvalisusesse,“ ütles Naiskodukaitse Harju
liiget
päevakeskuse ette, kust viis Pärnust
ringkonna Männiku jaoskonna esinaine Kairi
tellitud
invabuss meid Eestimaa südamesNõukas (fotol vasakul). Foto SS
se, Paidesse. Kõigil kaasas hea tuju ja kin8. juunil avati Kiisa vabaajakeskuses raama- igapäevaelust välja astuda ja tegeleda mil- del tahtmine igapäevarutiinist välja saada.
tukogu ruumides Naiskodukaitse 90. sün- legi muuga. „Variante on palju, kõik ei pea Paide Ordulinnuse peatorni on rajatud innipäevale pühendatud fotonäitus. Sarnaseid sugugi minema metsa ellujäämiskursusele teraktiivne ajakeskus Wittenstein. Ehitusel
organisatsiooni tegevust kajastavaid näitusi või sõjalissportlikele rännakutele. Igaüks on kaheksa korrust ja igal korrusel tutvuson üle Eesti 16 ning aasta jooksul rändavad saab valida valdkonnad, milles soovib roh- tatakse ühte Eesti ajaloo etappi.
nad paigast paika.
kem kaasa aidata, näiteks avalikud suhted,
Torniuksel võttis meid vastu väga abiNäitus kajastab naiskodukaitsjaid läbi aja toitlustamine, sport, noorte juhtimine vm,“ valmis ja heatujuline giid Jaanika, kelle saaja erinevates olukordades: olgu siis piduli- ütles Männiku jaoskonna aseesinaine, saku- tel algas humoorikas rännak läbi ajaloo.
kel paraadmarssidel, väliõppustel, Pardiralli kas Teele Raja, kes on aktiivne meditsiini ja
Ajamasinaks oli lift, mis kandis meid
toetusmeeskonnas või muudel harivatel kultuurivaldkonnas.
läbi kaheksa korruse ja millega oli lihtne
üritustel. Naiskodukaitsjate üheks väärHarju ringkonnas on praegu 9 jaoskon- liikuda ka 5 ratastoolil. Esimesel korrusel
tuseks ongi arendada ennast ja läbi ene- da, milles tegutseb 250 naist. Septembris võttis meid vastu muinasaeg oma pimeseteostuse panustada ühiskonda: toetada juubelit tähistav Naiskodukaitse on Eesti duse, tähistaeva, rahapadade, paukude ja
Kaitseliitu, harida kodanikke, hoida isa- suurim naisorganisatsioon, mis loodi 90 müristamistega. Saime teada, et kõigepealt
maalisi traditsioone ja tõsta turvalisust.
aastat tagasi Kaitseliidu toetuseks. Toona ehitas inimene tare oma vilja kuivatamiseks
Näituse avas Naiskodukaitse Harju ring- aidati koguda Kaitseliidule raha, õmmel- ja alles siis sai aru, et võib ka ise seal elada.
konna Männiku jaoskonna esinaine Kairi di varustust, toitlustati ja anti esmaabi.
Niimoodi läbisime kõik kaheksa erineNõukas, kelle sõnul on praegu Saku vallas Naiskodukaitse oli prestiižne ja edumeelne vat ajaloo ajajärku. Saime istuda ühes lauas
elavad naised Männiku ja teiste lähedal asu- organisatsioon, kogudes tuntust ka tervis- Järvamaa foogtiga. Saime teada, kuidas
vate jaoskondade liikmed, kuid kavas on like eluviiside ja rahvuslike vaadete propa- tapeti neli kuningat. Teha lõbusõitu tsaataastada ka Saku jaoskond.
geerijana. Naiskodukaitse tegemistega saab riaegse postitõllaga. Eesti Wabariigi korNaiskodukaitsjate sõnul on just see nen- tutvuda www.naiskodukaitse.ee.
rusel jalutasime mööda linnapromenaadi.
de organisatsiooni võlu, et võimalik on VICTORIA PARMAS
Okupatsioonikorrusel viis stagna-aegne
rong meid taasiseseisvunud Eestisse. Seda
ajakulgu saatsid vürtsitavad helid, videoprogrammid ning illusioonid. Viimasele
korrusel oli tornirahvas meile katnud
Kes kingib Eestile juubeliks 100 seent, kes nimega tahvlitega.“
lõunasöögilaua.
100 kirsipuud, 100 pesakasti või 100 pitsiKivipargist peaks kiisakate nägemusel
Pärast muuseumi külastasime Arvo
mustrit. Kiisa alevikul tekkis aga mõte teha saama koht, kus perega lõbusalt aega vee- Pärdile loodud mälestusmärki „Klaver“.
Saku valla külade ja alevikega 100. sün- ta ja kivide vahel ühest külast teise liikudes See nähtud, tahtsime ka omavahel jutusnipäevaks Eestile ühiskink ja rajada 100 kroketit mängida (mäng „Külast külla“). tada ja päevamuljed kokku võtta. Selleks
maakiviga park.
Ühtlasi saavad kooli ja lasteaialapsed selge- sõitsime Keavas asuvasse Tarsi turismi„Sellest tuleks üks park jõeäärses loo- ma pildi oma kodukandist ja see on koht, tallu. Peremees süütas meie auks põlema
duskaunis kohas Kiisal, mis ühendaks kuhu on hea tuua kaugemaid külalisi, et suure lõkke. Katsime oma piknikulaua ja
endas sümboolselt meie valla külasid ja ale- oma valda tutvustada.
muljetasime igaüks nähtud põnevusi ning
vikke,“ ütles Kiisa alevikuvanem Annely„Maakivipargi avame peoga septemb- tegime ühinguga plaane suveks.
Thea Häggblom, kelle sõnul on eesmärk ris-oktoobris 2017,“ lubas Häggblom.
Korda läinud päeva eest täname meie
kokku koguda 100 kivi ja paigutada nad Täpsema info saamiseks palun helistada sponsoreid Saku valda, Volvo Estonia
valla kaardi järgi maastikule Kiisa vabaaja- telefonil 510 3351 või kirjutada annely@ OÜ-d ning vabatahtlikke abistajaid Vaiket,
keskuse taga. „Igast külast ja alevikust on lakiauto.ee.
Tiinat ja Annelit.
vaja leida viis kivi, kusjuures kivi läbimõõt
Vaata ka, mida kingivad Eesti riigile tei- AITA KRUUS
võiks olla suurem kui 60 cm. Kivide ko- sed külad www.ev100.ee/et/kingitused.
invaühingu liige
gumid tähistatakse vastava küla või aleviku SS

Maakivipark – Saku valla juubelikink Eestile
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LÕPETAJAD

Kurtna Jaaniussi rühma
kooliminejad
Vasakult: Lear Samoilov, Kristjan
Suvinõmm, Rasmus Lucas Kipper,
Joosep Lepp, Elisabeth Rätsnik,
Kertu-Triin Kruus, Rasmus Koel,
Helin Mirjam Kõllamaa, Robin
Meikulans, Heili Heinlaid, Marcus
Keert, Joosep Nöps, Adele Järvik,
Lennart Liba, Madli Kanarbik, Ron
Piper, Hanna Soots, Kaspar Lepik.
Taga seisavad õpetajad Ivi Hõrak ja
Triin Tammela ning õpetaja abi Marge
Reinumäe.
Pildilt puudub Marta Leps.
Foto: Kaire Oks

Kurtna Lepatriinu rühma
kooliminejad
1. rida vasakult: Egert Tamm, Karl
Patrick Vahtre, Lars Robert Lamp,
Oliver Lehtla, Karmo Kõva, Rico
Rosenvald, Rasmus Ots, Robin Ronk.
2. rida vasakult: Lisandra Kikas,
Lisandra Laater, Rihanna Treimann,
Mirell Teepere, Laura Liisa Müür,
Eleanor Jaagomäe, Vivian Vardja,
Emili Marii Kivestu, Marten Jalg,
Markus Kudrjašov, Mark Julius Urb,
Marko Toom.
Õpetajad Krista Rüütel ja Anne Holter
ning õpetaja abi Katrin Veldermann.
Foto: Katriin Valdre

Uksed avas uues kuues

mõisaterrass
Alates 9. juunist saab suve nautida ka Saku
mõisa terrassil, mis on avatud samadel aegadel kui restoran. Mida parasjagu süüa
pakutakse, seda saab vaadata mõisa kodulehelt aadressil www.sakumois.ee. Juulikuus
on oodata ka uut menüüd.
Saku Mõisa restoran Von Sackenmeck on
avatud:
E-N kella 15–20
R kella 15–23
L kella 12–23
P kella 12–19
Lõunasööki serveeritakse
tööpäeviti kella 11–14.

Foto: SS
Juuni 2017
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Sakus joosti Eesti esimesed õlle- ja limonaadijooksud
Mai lõpp oli Saku Maratonile tegus. 20. mail
viidi Saku Kevadlaada raames läbi Eesti
esimene Õllemiili jooks. Õllemiil, nagu nimigi ütleb, on üks miil (1609 meetrit) pikk
ja selle määrustepäraseks läbimiseks tuleb
tarbida ära neli õlut. Osalejaid oli kokku
23 (neist 5 osales alkovabal Limonaadimiili
distantsil), Eesti Õllekunniks sai Elion
Sõber ajaga 7 minutit 20 sekundit, mis on
nüüd ka Eesti tippmargiks. Võrdluseks:
kehtiv maailmarekord on 4:34.
Kohased auhinnad pani välja Valge
Pruulikoda, show-elemendi eest hoolitses
kirjamees Lauriito Meriloo, kes tegi Sakus
Mukungat ja läbis kogu distantsi sokkides. Saku Kevadjooks on üks Eesti kiiremaid – 5 km jooksul püstitas isikliku tipptuKohal oli ka Hiina Xinhua agentuuri re- lemuse 70% sportlastest. Fotod: Reigo Lehtla
porter, ühtlasi sai Õllemiil Eesti Ekspressi
nädala fläshiks.
Rekordeid purustav Saku Kevadjooks
Kaunil pühapäevasel päeval, 21. mail, toimus aga juba teist korda Saku Kevadjooks.
Tegemist on Saku valla asfalteeritud kergliiklusteedel toimuva jooksuüritusega, mida
korraldaja reklaamib kui Eesti kiireimat
rada, kus on lihtne uut isiklikku rekordit
püstitada. Sel aastal oli maha mõõdetud 5
ja 10 km distants. Nagu lubatud, nii ka oli: 5
km distantsil püstitas isikliku tipptulemuse
20 jooksjat 29-st ehk peaaegu 70%! Aasta
parimaks tulemuseks oli see koguni 26-le
(90%). Võitis Mardo Lundver ajaga 16:55,
kiireim naine Egle Mätas ajaga 18:49.
Limonaadimiil on märksa raskem ala
kui õllemiil, kuna limonaadimullid on
suuremad ja seda on sellevõrra alla
kummutada vaevalisem.

Tublimad orienteerujad leidsid kõik
20 kontrollpunkti üles 33–35 minutiga,
läbides selleks 3,5–4 km.

Saku algklasside orienteerumispäev, millel
kasutati sel korral vastvalminud Saku mõisapargi orienteerumiskaarti. See on lastele
orienteerumise algõppeks igati kohane
maastik, kus kõik orienteerumismaastiku
elemendid kenasti olemas, samas on tagatud ohutus ja ka äraeksimise võimalus on
olematu. Formaadiks oli traditsiooniliselt
meeskondlik valikorienteerumine ajakontrolliga, mis tähendab seda, et kolmeliikmeline tiim peab kuni ühe tunni jooksul Lauriito Meriloo läbis distantsi sokkis.
leidma võimalikult palju maastikule paigutatud kontrollpunkte. See formaat õpetab
muuhulgas meeskonnatööd ja teistega arvestamist, ajaplaneerimist, kaardilugemist,
kompassi kasutamist ning on lastele väga
põnev. Saku Maraton võib samalaadset
orienteerumismängu formaati pakkuda ka
täiskasvanutele, kavas on läbi viia mõned
eksperimentaalsed orienteerumispäevakud
Saku rahvale – jälgige reklaami!

10 kilomeetri distantsil oli isklike rekordite sadu küll mõnevõrra tagasihoidlikum
(5/30), kuid aasta parimaks tulemuseks
oli see siiski 23 jooksjale kolmekümnest
(77%). Võidutses Sakust pärit välejälg
Kaupo Sasmin ajaga 33:20 (kiirus 03:19
min/km), huvitav on siinkohal ka märkida, et teisena finišeerus päev varem
Õllemiilis pronksi võtnud Mairo Mändla.
Kiireim naine oli Katrina Stepanova Sparta REIGO LEHTLA, Saku Maraton MTÜ
klubist, aeg 40:18.
Poolmaratoni/maratoni seekord ei korraldatud, ootame suure põnevusega uute
kergliiklusteede valmimist Tänassilma/
Saue suunal, et saaks maha mõõta uue kiire Eelmises lehes sattus Saku laste II mitmevõistluse tulemustusse eksitav viga. 8-aaspoolmaratoni trassi.
taste poiste seas saavutas kolmanda koha
Egert Jurin. Artikli autor Laura Viiroja vaOrienteerumispisik mõisapargist
1. juunil toimus juba kolmandat aastat bandab eksituse pärast.
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Marten Männi alustas edukalt

Saku spordis uus tulija – Saku Pesapalliklubi

Marten Männi Itaalias 4. juunil MMi
teisel etapil. Foto: Simon Palfrader

2017 veebruaris jõudis pesapall lõpuks
Sakku, treeneriteks Kristjan Puustusmaa
ja Urmas Antsmäe, ja Saku Pesapalliklubi
pani ennast kirja Eesti Pesapalliliidu korraldatavatele Eesti Meistrivõistlustele. 20.
mail peetigi Saku spordikeskuse staadionil
esimene Saku pesapallivõistlus, kus teineteise vastu mängisid kaks uustulnukat, Saku
Pesapalliklubi ning Tartu Kuningad.
Tartu Kuningate võistkonnas oli 7
mängijast (1 naine ja 6 meest), Saku
Pesapalliklubil aga 2 naist ja 10 meest. Et
mäng oleks tasavägisem, laenas Saku tartlastele kaks enda mängijat. Peakohtunik oli
Koit Laasik ning väljakukohtunik Hento
Toomemets.
Esimene mäng kestis 2 tundi ja 20
minutit ning lõppes 5 vooru ja Saku

Pesapalliklubi võiduga 23:2. Pärast 40minutilist puhkepausi ja JJ-Street tanstudüdrukute ergutavat etteastet algas teine mäng,
mis oli Kuningatele parem, kuid lõppes
taas Saku võiduga. Viis vooru, 2 tundi ja 10
minutit ning tulemuseks 21:7.
Läksime mängule suhteliselt hea tundega, sest Tartu on uus tiim ja üllatusmoment
oli võimalik mõlemalt poolelt. Meie väljaku
kaitseasetus tasus ennast ära ja plats mängis hästi kokku. Eriti head meelt valmistas
mulle meie kõikide uute mängijate võime
sellisel tasemel söödupalli lüüa ja väljakuga
kokku mängida. Väga tubli töö! Meie tegemiste kohta saad lugeda: www.facebook.
com/sakupesapall.

Saku gümnaasiumi 9. klassi kiitusega lõpetanud Marten Männi alustas kiitusega ka
oma jetihooaega – pronksmedal täiskasvanute klassis nii jetisõidu MMi kui EMi avaetapil ning etapivõit Läti meistrivõistlustel.
Esimesed sõidud täiskasvanute klassis
KRISTJAN PUUSTUSMAA, Saku Pesapalliklubi
näitasid, et on tehtud õige otsus. Nimelt
treener
oleks Marten saanud veel ühe aasta juuniorite klassis sõita. Hooaja avavõistlusel
Horvaatias Zadaris, kus sõideti selle aasta
Euroopa meistrivõistluste esimene etapp,
olid Marten Männi tulemused Ski Division
GP2 klassi sõitudes kuues ja kaks korda
kolmas ja kokkuvõttes andis see talle tubli
kolmanda koha.
„Oli äärmiselt hea olla taas korralikult
vee peal tagasi. Viimati saime korralikult
sõita detsembris, kui võistlesime Tais.
Eestis tegime ka mõned trennid, aga kevadised olud ei soosinud seda. Pisut võttis
aega uue jetiga harjumine, konkurendid on
saanud juba pikemalt vee peal trenni teha.
Heameel oli näha, et tempo tõusis ja sellega ka enesetunne. Siit on hea edasi minna,“ Vasakult: Kristjan Puustusmaa, Olari Kaarna, Rennat Alamets, Juhan Tenisson,
rääkis Marten Männi peale võistlust.
Rauno Ney, Rasmus sepp, Andres Põder, Merit Paas, Ole Kaarna, Kairo Arna,
MARGUS KIIVER, meeskonna pressiesindaja
Juhan Suzdalev, Anete Järvelaid. Foto: erakogu

Saku valla meister korvpallis on Jälgimäe
Maikuu viimasel nädalavahetusel toimusid
traditsioonilised Saku valla meistrivõistlused korvpallis. Valla meistriks tuli tiitlikaitsja Jälgimäe, kes võitis kõik neli kohtumist.
Kuldmedali said kaela Andre Kaur, Mart
Uuehendrik, Siim Vilba, Martin Polman,
Hans Christoph Järvela, Taavi Vilba, Lauri
Tarlap ja Peeter Pukk. Teisele kohale tulid Vaaserid, kes said ainsa kaotuse just
Jälgimäelt. Võistkonnas mängisid Mirko
Laanisto, Oliver Villo, Rauno Nurger,
Henry Puusepp, Sander Aedla, Ralph Sillak
ja Markkus Lindmann. Pronksmedalid
kuulusid Nordautole, kes lõpetas turniiri
kahe võidu ja kahe kaotusega. Võistkonda
esindasid Tarmo Sikk, Veiko Funk, Ülar
Liivas, Egert Väinaste, Janno Nurme,
Egon Kotsar ja Mihkel Mereküla.
TAAVI VILBA

Fotol võistluste esikolmik.
Juuni 2017
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TEATED

Mis juhtus
Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
12.06 kell 03.20 abitus seisundis loom/lind
Luige alevikus.
02.06 kell 19.17 maismaasõiduki tulekahju
Metsanurme külas.
01.06 kell 21.21 tulekahju hoones Männiku
tn. Peetri alevikus Rae vallas.
28.05 kell 19.57 tulekahju maastikul. Loone
külas Kohila vallas.
28.05 kell 16.21 tulekahju maastikul
Männiku teel.
18.05 kell 19.20 tulekahju maastikul
Soodevahe külas Rae vallas.
JUULIS EELK SAKU
TOOMASE KOGUDUSES

02.07 kell 10 Jumalateenistus
09.07 kell 10 Jumalateenistus
16.07 kell 10 Jumalateenistus
23.07 kell 10 Jumalateenistus
30.07 kell 10 Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Magne Mölster, tel.
59197802/magne.molster@eelk.ee
Saku palvemaja, Tallinna mnt 8, Saku
alevik, Koguduse koduleht: saku.eelk.ee
• FC Kurtna jalgpallilaager Saku
valla poistele vanuses 13-20a 16.-21.
juuli. Info ja registreerimine: ranno@
suurlaager.eu/tel 5661 7249.
• Saku lastelaager lastele vanuses
7-12a, 18.-20.august laagrikeskuses Talu
(Saku vald). Info ja registreerimine: ave.
molster@eelk.ee/5919 7902.

Männikult leiti üle tuhande lõhkekeha
Juuni alguses kaevasid ja otsisid päästeameti ja kaitseväe demineerijad viie päeva jooksul läbi Männikul tuhandeid ruutmeetreid
pinnast ja leidsid 1156 lõhkekeha. Leitud
lahingmoon on eri suuruses ja kogused
on suured. Leitud lõhkekehad transporditi
kaitseväe keskpolügoonile, kus demineerijad need hävitasid.
„Demineerijate jaoks on Männiku karjäär tuntud koht, kus on peidus suur hulk
lõhkekehi. See ongi põhjus, miks demineerijad Männikul juba kolmandat aastat
lõhkekehi otsivad,“ selgitas Põhja-Eesti
pommigrupi juhataja Raido Taalmann.
Viimase kolme aastaga on Männikult
leitud ja kahjutuks tehtud üle 5000 lõhkekeha, mis on peamiselt pärit I ja II maailmasõjast. 2015. aastal oli leide üle 1800,
2016. aastal üle 2000. Esimesel aastal võttis
päästeameti demineerimiskeskus Männiku
karjääri üksi ette, viimased kaks aastat on
seda tehtud koos kaitseväega. Kaitseväe
jaoks on päästeameti demineerijatele appi
minek hea võimalus õppida ja kogemusi saada.
“Eelkõige on meie eesmärk
muidugi puhastada kaitseväe harjutusala, aga see on ka hea võimalus parandada oma väljaõpet
ja õppida tundma neid lõhkekehi,
mida me veel ei tea,” rääkis kaitseväe
pioneeriinspektor major Vesse Põder.
Tänu kaitseväe rasketehnikale ja inimestele õnnestus päästeameti demineerijatel
puhastada ohtlikest lõhkekehadest oluliselt
suurem maa-ala.
“Maa sees olevad lõhkekehad endast

Jõgisoo seltsimajas toimub juba neljandat
suve järjest lastelaager

„SEIKLUSED
KURRUNURRUVUTISAAREL",
kuhu ootame taas 6-8 a. lapsi seiklema. Päevalaagrid
toimuvad 26-30.06; 10-14.07 ja 7-11.08.2017
Ühe laagrivahetuse hind on 95 €. Laagriprogramm ja
registreerumine www.mangukool.ee või tel. 5120730

ALANUD ON LASTE VASTUVÕTT SÜGISEL
ALUSTAVATESSE ARENDUSRINGIDESSE
eelkool 6-7a lastele Saue Noortekeskuses
inglise keele ring 7-9a lastele Saue Noortekeskuses
lastehommikud 5-7a lastele Jõgisoo seltsimajas
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Peamiselt leidsid
päästeameti ja
kaitseväe demineerijad Männiku
karjäärist suurtükimürske, aga ka
näiteks miinipilduja miine jm.
Foto: Päästeamet
väga suurt ohtu ei kujuta, kui neid ei puudutata,” ütles Taalmann, kelle sõnul tuleb

Iseseisvalt need lõhkekehad
maa sees plahvatama ei hakka, küll aga võib iga lõhkekeha
liigutamine selle käivitada.

leiu puhul kindlasti helistada hädaabinumbril 112 ja eset ise mitte puudutada.
ANNIKA KOPPEL
Päästeameti Põhja keskuse kommunikatsioonijuht

REKLAAM

Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. Soodsad hinnad. Telefon
522 0321, www.arbormen.ee

Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport. tel: 5395 3788

Saue Loomakliinik. Avatud E-R 1519; L, P suletud. Telefon 600 3382,
info@sauekliinik.ee. Vältimaks
asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid!

Soovin osta teie sõidukõlbliku auto!
Pakkuda võib ka remonti vajavat
autot või seisma jäänud autot või
vanarauaks muutunud autosid.
Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055

Nõmme Juuksuris juukselõikus
9-12, geellakk 15-20, maniküür,
pediküür 10-20 €. Vaata lisaks
www.nommejuuksur.ee Pärnu mnt
303, Võsu bussipeatus, bussid nr
10, 27, 33. Tel 655 5327
Märjad küttepuud. Valge lepp
33€/ruum, must lepp 36€/ruum,
metsakuiv okaspuu 35€/ruum, kask
39€/ruum. Tellimine ja info tel 5349
2730 või www.metsasoojus.ee
Müüa toored küttepuud - lepp 33 €/
rm, sanglepp 36 €/rm, haab 36 €/
rm, kask 39 €/rm, saar 39 €/rm.
Kogus alates 7 rm, transport hinna
sees. Tel: 5551 8498
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, haljastusmuld,
freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus- ja manööverdusvõime. Tel
507 9362
Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud ....

Siiras kaastunne, kallis Aet,
kalli kaasa

JÜRI TÕRUKESE
kaotuse puhul.
KI-KU-TA-RO PÜ juhatus

Nostalgiakaup ostab raamatuid,
märke, nõusid, heliplaate, mänguasju jne. Tel 514 0618, 504 0999

Korstnapühkimisteenus. Korstnasõber OÜ. Peep Sõber, tel 5650 5189,
korstnasober@gmail.com
Pottsepatööd. Uute küttekehade
ehitus ja vanade remont. Korstnaotsade vahetus eramajadel. 9aastane
töökogemus ja kutsetunnistus.
Telefon 5690 3327
Korstnapitside ja korstnate ladumine, tel 5877 3387.

rõdud, trepid jne), www.epopaigaldus.ee, tel 5620 6899. Küsi
hinnapakkumist juba täna!
Välistrasside ehitus: ÜVK liitumised
ja ehitusprojektid, santehnilised
sisetööd. Liiv, haljastusmuld,
killustik. Geodeetilised mõõtmised
ja mahamärked. Ekskavaatori- ja
kalluriteenused. Tel 5850 4300
Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155
Viime TASUTA ära teie vanaraua
(pliidid, vannid, pesumasinad, torud
jne). Tel 5554 1036
Pakun teenust koduaedades. Hoian
lillepeenrad ja aiamaa korras,
umbrohust vaba. Helista ja küsi lisa
– 5667 9126.
Pakume muruniitmise, trimmerdamise ja rohimise teenust. Nii eraaedades kui suurematel pindadel.
Hinnad alates 20 eurost.
Tel. 5459 0368

Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel. 50 92936

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust Saku vallas, nii koduaedades kui ka suurematel aladel.
Helista ja küsi lisa – 5566 0790.

Tänavakivi, munakivi, paekivi paigaldus ja müük, aedade ehitus, haljastus. 14aastane kogemus. henno.
piirme@gmail.com, ww.kivivennad.
ee, tel 551 9855

Kalsep OÜ otsib autojuhti kallurauto
peale. Nõutav C-kat juhiluba, eelnev
töökogemus, kohusetundlikkus.
Täpsem info tel 506 7491 või
kalsep@kalsep.ee.

Paigaldan epopõrandaid (saunad,
garaažid, abiruumid, terrassid,

Kalsep OÜ pakub tööd töödejuhatajale. Ootame töökogemust trans-

Kallis Aet,
langetame leinas pea ja meie
siiras kaastunne kaasa

JÜRI TÕRUKESE
kaotuse puhul.
Seeniortantsuring Kiisatar

pordi ja logistika erialal,C-kat
juhiloa omamist ning juhtimisalaseid oskusi. Info tel. 506 7491,
kalsep@kalsep.ee.
Eesti Keskkonnateenused AS pakub
tööd tõstukijuhile Sakus. Töö
sisuks on tõstukiga sorteeritavate
jäätmete mahapanek ja sorteerimine. Vajalikud on tõstukijuhiload.
Töö sobib ka pensionärile. Võimaldame töötada ka osalise tööajaga.
Täiendav info telefonil: 5045894.
Roobuka külas Kiisal Roheluse tee
1/Hageri tee 22 asuv Roobuka pood
otsib suveks 0,75 koormusega
SAALITÖÖTAJAT. Info tel 501 1870
või roobukapood@meietoidukabad.
ee.
Soovin üürida või osta 2- või 3-toalise korteri Sakus. Müüdav korter
võib olla remonti vajav. Telefon
5392 2609

Avaldame kaastunnet
Tiiu Zirnaskile kalli

Mälestame korteriühistu
liiget

ANNE
KAUNISPAIKA
Avaldame kaastunnet
lähedastele
KÜ Aiandi 2A
Mälestame head kolleegi

INDREK KRABI.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
OÜ Vanallinna Ehitus
Südamlik kaastunne
Tiiu Zirnaskile

isa

isa

lahkumise puhul.
Kolleegid spordikeskusest

surma puhul.
Töökaaslased
Saku Gümnaasiumist
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Valmistan
vastavalt tellija
mõõtudele

akna- ja uksepõse plekke
veelaudu
räästaplekke
Valmis detailid toon
vajadusel tasuta
Saku piires kohale.
Tähtajad 2-3 päeva.
Tel. 525 99 06 Kalev
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22. JUULIL
11-15

KOHVIKUTEPÄEV
KIISAL

rineva olemusega kodused
kohvikud

26.august 2017
Lisainfo:
kiisaalevik@gmail.com
+372 5866 5157

Kohvikute as
asukohtade ja lisainfoga
varustatud kaardid on leitavad: Kiisa
A&O kauplusest, Kiisa Vabaajakeskuse
administraatori käest ning väljatrükkimiseks
Facebooki ürituse lehelt.

Facebook | Saku aleviku kohvikutepäev 2017

Juuni 2017
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KALLUR.EE
50 12 123
TELLI
LIIV
NETIST
MULD
KILLUSTIK
KOORMAD 1-20 TONNI
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VABA AEG

Maleülesanne

Ristsõna
Maikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla
logoga torusall – Enn Juuse. Auhinna saab
kätte tööpäevadel vallavalitsuse
kantseleist Teaduse 1 (II krs).

Aprillikuu ristsõna õige vastus: KVALITEETTRÜKISEID
Vastused saata 15. juuLiks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.

26

Saku Sõnumid

Juuni 2017

Valge alustab ja matistab kahe käiguga.
Vastused saata 5. juuliks sõnumiga maleringi treeneri
Rainer Selge telefonile 5605 7324. Vastusele lisada
oma ees- ja perekonnanimi.
Eelmise ülesande vastus:
1. LG8+! K:G8 2. RG4-H6++

Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

Kuhu minna
23.06 kell 17 Saku mõisa pargis pidulik
pärgade asetamine. Vt lk 27
23.06 kell 19 Saku Pruulikoja õuel valla
jaanipidu. Vt lk 28
28.06 kell 20 etendus “Grace & Glorie”
Rehe Küünis Üksnurmes. Osades Ülle
Kaljuste ja Hilje Murel. Pilet 18-20 €.
30.06 kell 19 suveöö tantsuõhtu Saku
Valla Maja taga. Vt lk 28

21.–22.07 akustilise muusika festival
Acoussion Live 2017 Küla Villa puhkekeskuses Kajamaal.
22.07 Kiisa kohvikutepäev kella 11–15.
Vt lk 23
23.07 Avatud talude päev. Vt www.
avatudtalud.ee
1.08 kell 14 elamustuur „Lastevabariik
– mina ka“ Saku Valla Maja taga.
5.08 kell 10 Saku
ekstreemjooks
aku ekstreemjo
jook
okss
Saku valgustatud
suuatud suu
uuuu
sarajal.

NÄITUSED
9. ja 16.07 kell 19 Henrik Normanni
monokomöödia “Kraaniga hunt Bangko- Alates 8.06
kist” Küla Villa õuel. Pilet 15-17 €.
naiskodukaitse
se
90. sünnipäevale
vale
10.07 Kukruse polaarmõisa etendus
pühendatud fotooto„Kui seda metsa ees ei oleks“ Saku
näitus Kiisa
mõisas. Vt lk 27
raamatukogus.
us. Vt
14.–16.07 rahvusvaheline petangiturniir
Saku Open 2017 Saku Pruulikoja esisel
platsil. Vt lk 25

23. juunil kl 17
Pidulik pärgade asetamine
Saku mõisa pargis
mälestuskivi juures
Presidendi süüdatud
tule üleandmine külade esindajatele

lk 16
16

12.06–12.08 Evi Tuha organzalillede
näitus “Lilled Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks” Saku raamatukogus.

Saku vallale annab presidendi võidutule üle
Harju maavanem Kiili vallas maakaitse päeval
info: annely.suvi@sakuvald.ee, tel 5200100
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aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Ingrid Põder

Aadress:
Teaduse 1, Saku alevik 75501
Telefonid:
671 2435, 671 2425

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

Juuni 2017

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

ISSN 2382-6789

SAKU VALLA NOORTEKESKUS
Saku Vallavalitsuses mais
2017 registreeritud Saku

laste sünnid

JUULI-AUGUST
SAKU KESKUS
SULETUD 23.juuni-31.august

FRANZ ALBERT NIINEPUU
JOHANN JÕULU
MARIA MØLSTER
OTT TEEKEL
MADIS KOSSO
MATI MARTI UUEHENDRIK
ADELIN KÕVA

KIISA KESKUS
SULETUD 23.juuni-30.juuli; 01.august
AVATUD 31.juuli-31.august kell 12-18

Laste
Vabariik
SAKUS
01.august
kell 12-17

18.-28.juuli L2F
“Learn to Future”
noortevahetus
Leedus

Saku valla päevalaager
07.-11.august Sakus

Saku Vallavalitsuses mais
2017 registreeritud Saku

elanike surmad

SAKU ÕPILASMALEV
14.-25.august

ENDEL KOOVIT
JAAK AALISTE
LAINE-MIRALDA ALBIN
HILJA TUVIK
MILVI BOGATÕR

TÕUKSIKOOL
SAKUS
1x NÄDALAS

Lisainfo
Li
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29.juuli 04.august
Jaapani
noortevahetus
Eestis

Saku Valla Noortekeskus

WWW. SAKUNOORTEKESKUS.EE
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