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FOOKUSES:
Miks on Saku vallas hea elada? Lk 2–4
Veel 275 inimest ja Saku saab 10 000 elanikuga vallaks

Jaapani õpilased esimest korda Saku noortel külas. Lk 13
Kohupiimatort ja suplus Eesti rabajärves - mälestus kogu eluks

1. septembrist Samatil uued bussid. Lk 10
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612 4686
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Noorsoopolitseinik
5855 7455
Volitatud loomaarst
504 1060

Tasuta leheruum valimisteks
Septembrikuu Saku Sõnumites on võimalik
igal kohalike omavalitsuse valimistel osaleval valimisliidul, erakonnal ja üksikkandidaadil saada ühe A4 jagu tasuta leheruumi
enda tutvustamiseks. Materjalid palume
saata toimetusse aadressil ss@sakuvald.ee
hiljemalt 11. septembriks.
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Saku vallas elanike arv kasvab
Rahvastikuregistri andmetel elas tänavu 1. juulil Saku vallas 9697 inimest – 4857 meest ja 4840 naist. Vald on kiiresti kasvanud – 40 aastaga pea poole rahvarikkamaks. Viimastel aastatel tuleb juurde üle 100 elaniku aastas. Tänavu on poole
aastaga lisandunud juba 140 inimest.
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1975. ja 1976. aastal trükitud entsüklopeediate (ENE) andmetel oli 1974.
aastal Saku külanõukogus elanikke
5266, neist Saku alevikus 1842. Aastal
1984 välja antud õpilaste teatmeteos
ENEKE väidab, et 1979. aastal elas
Saku alevikus 2684 inimest. 1998.
aastal ilmunud entsüklopeedia (EE)
10. köide annab vallaelanike arvu
1996. aastal tuhandetesse ümardatult
6,2 ehk umbes 6200 elanikku. Sama
teatmeteose 1995. aastal ilmunud 8.
köite andmetel oli Saku aleviku rahvaarv 1994. aastal 3977.
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Seitsmes Saku valla külas ja alevikus
on elanike arv viie aasta jooksul vähenenud, ülejäänud 15s aga kasvanud.
Kaardi koostas Kermo Mägi

Ülekaalukalt kõige enam oli 1. juuli 2017.
aasta seisuga elanikke Saku alevikus – 4523,
neist mehi 2183 ja naisi 2340. Kiisa alevikus oli 641 registreeritud kodanikku, nende hulgas mehi 308 ja naisi 333. Küladest
oli suurim 623 elanikuga (327 meest / 296
naist) Metsanurme, järgnesid Üksnurme
616 (329/287), Roobuka 422 (222/200),
Juuliku 359 (182/177), Kasemetsa
301 (148/153), Kurtna 296 (143/154),
Tänassilma 283 (152/131), Jälgimäe 262
(134/128), Männiku 226 (125/191) ja
Tagadi 213 (103/110) elanikuga. Rahula
külasse oli registreeritud 128 (69/59), Saue
külasse 125 (71/54), Tõdvale 121 (51/70),
Saustinõmmele 117 (63/54), Kirdalusse 91
(50/41), Lokutile 81 (36/45), Kajamaale 71
(41/30) inimest. Kõige väiksemad olid 37
(22/15) elanikuga Tammemäe, 17 (7/10)
elanikuga Sookaera-Metsanurga ja 15 (7/8)
elanikuga Tammejärve. Valla täpsusega oli
oma elukoha registreerinud 84 meest ja 45
naist.
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1. juulil 2007 oli vallas elanikke 8299 ehk
kümne aastaga on rahvaarv kasvanud 1398
inimese võrra. 1. juulil 2012 oli Saku vallas
elanikke 9171, viimase viie aasta jooksul on
kasvunumbriks 526. Seega oli kiirem kasvutempo aastatel 2007–2011, mil lisandus
872 registreeritud vallaelanikku.
Kiireim kasvaja on Üksnurme
Selle aasta esimese poole jooksul kasvas kõige enam Üksnurme – 38 elaniku
võrra. Saku alevikku lisandus 33, Juuliku
külasse 27 elanikku. Saue ja Tänassilmas
külas kasvas rahvaarv mõlemas 8, Jälgimäe,
Metsanurme, Saustinõmme ja Tagadi külas igaühes 4, Tõdval 3 ning Kirdalus ja
Kasemetsas 1 inimese võrra. Registreeritud
elanikke jäi 14 võrra vähemaks Männikul,
7 võrra Roobukal, 6 võrra Kiisal, 1 võrra
Sookaera-Metsanurga külas. Valla täpsusega registreeritud kodanike arv vähenes viimase poole aastaga 2 võrra.
Käesoleval aastal sündinud pisikesi

kodanikke oli 1. juulil vallas 54 – 30 poissi
ja 24 tüdrukut. Kolmandik beebidest ehk
18 elas Sakus. Metsanurmes ja Roobukal
oli kummaski 6, Tänassilmas 4, Üksnurmes
3, Juulikul, Kiisal, Kurtnas, Saustinõmmel,
Tagadil ja Tõdval 2 tillukest kodanikku.
Jälgimäe, Kasemetsa, Kirdalu, Rahula,
Tammemäe külas elas 1 sel aastal sündinud
tita.
Poisse rohkem kui tüdrukuid
2011–2017 sündinuid ehk lapsi, kes on
kuueaastased või nooremad, elas 1. juulil
vallas 931, nendest 506 (54,4%) olid poisid ja 425 (45,6%) tüdrukud. Alaealisi ehk
neid vallakodanikke, kes sündinud aastatel
2000–2017 ning on seitsmeteistkümneaastased või nooremad, elas vallas täpselt
2600, nende hulgas oli noormehi 1391
(53,5%) ja tütarlapsi 1209 (46,5%). Poisse
oli pea igas aastakäigus rohkem, kuid eriti
suur oli noormeeste ülekaal möödunud
aastal sündinud laste hulgas – 93 poisi
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kõrval oli tüdrukuid vaid 66. Vaid 2007.
aastal sündinute hulgas oli neidude osakaal suurem – 76 poisi kõrval 88 tütarlast.
Ka külades oli enamasti noormeeste ülekaal, mõnda asulat võib nimetada lausa
poiste külaks: näiteks Tammemäel elas 8
poisi kohta vaid 2 tüdrukut, Kajamaal 14
poisi kohta 6 tüdrukut, Männikul 21 poisi
Juulikuu jooksul kasvas vallaelanike arv 34 võrra, 1. augustil 2017 oli
Saku valla oma elukohana registreerinud 9731 inimest.

kohta 14 tüdrukut, Kurtnas 42 poisi kohta 31 tüdrukut, Roobukal 94 poisi kohta
68 tüdrukut, Üksnurmes 127 poisi kohta
93 tüdrukut. Tüdrukute ülekaal oli suur
Tänassilmas, kus elas 40 noormeest ja 56
neiut, ning Kiisal, kus noormehi oli 76 ja
tüdrukuid 90. Sookaera-Metsanurga külas
on täielik tüdrukute võim – külas elas 1.
juulil 3 alaealist, nad kõik olid tütarlapsed.
Saku vallas elab kõige rohkem 7- ja
41-aastaseid
Kõige rohkem elab vallas 2010. aastal
sündinuid ehk lapsi, kes juba saanud või
saavad sel aastal seitsmeaastaseks – 191
ehk 100 poissi ja 91 tüdrukut. 2008. aastal sündinuid on 186 (97/89), 2009. aastal
sündinuid 185 (104/81).
Täisealiste hulgas on kõige enam 1976.
aastal sündinuid – 184, nende hulgas 91
meest ja 93 naist. Nii 1975 kui 1979. aastal
sündinud vallaelanikke on 183, mõlemas

aastakäigus oli mehi 84 ja naisi 99.
Vallas on mees- ja naissoost elanikke peaaegu võrdselt: mehi 50,1% ja naisi
49,9%. Mehi elab rohkem Tammemäel
(59,5%), Kajamaal (57,7%), Saue külas
(56,8%), Männikul (55,3%), Tänassilmas
(53,7%) ja Üksnurmes (53,4%), naisi Sookaera-Metsanurga külas (58,8%),
Tõdval (57,9%), Lokutil (55,6%). Alevikes
on naisi meestest pisut rohkem – Kiisal
on naisi 52% ja Sakus 51,7%.
Saku valla vanim elanik on sündinud 1913. aastal
1937. aastal ja varem sündinud vallakodanikke ehk neid, kes juba said või
saavad sel aastal 80-aastaseks või on vanemad, oli 1. juulil kokku 337, nende hulgas
96 (28,5%) meest ja 241 (71,5%) naist.
Aastatel 1933–1937 sündinuid on meil 166
– 47 meest ja 119 naist. 1928–1932 sündinuid ehk neid, kes sel aastal tähistavad
85.–89. sünnipäeva, on 124 (41/83). 1923–
1927 sündinud inimesi on 39, nendest
mehi 7 ja naisi 32. 1922. aastal sündinuid
on 2: sel aastal 95. sünnipäeva tähistanud
või varsti tähistav mees elab Metsanurme
külas ja on Saku valla vanim meessoost kodanik, naine elab Tagadil. Kõige vanemad
on 1921. aastal sündinud Saku naine, 1920.
aastal sündinud Kurtna naine, kaks 1919.
aastal sündinud Saku naist ja 1916. aastal
sündinud Saku naine, kes juba tähistas või
varsti tähistab 101. sünnipäeva. Valla vanim
elanik on 1913. aastal sündinud Saku naine,
kel sel aastal 104. sünnipäev.
SS

10 000 elanikuga vallani
veel 270 hinge
Ajast, mil Saku Sõnumid tutvustasid esimest korda 10 000 elaniku ja 10 000 euro
ideed, on möödunud neli kuud. Selle ajaga
on Saku valla elanikkond kasvanud 100 inimese võrra. 10 000 elanikust on puudu veel
270, mis tuleks täis saada poole aastaga.
Saku valla eelarves on tänavu 10 000
eurot, mille kasutamise üle saavad otsustada vallaelanikud. Kui aasta lõpuks elanike
arv 10 000ni ei jõua, jääb raha kasutamata.
Tegemist on omamoodi kaasava eelarvega,
kus igaüks saab pakkuda välja, mida võiks
vallas 10 000 euro eest ära teha – kas viia
ellu mõni uus idee või leida lahendus üles
kerkinud probleemile. Parima idee valivad
hääletamise teel välja samuti vallaelanikud.
Ideid 10 000 euro kasutamiseks võib
välja pakkuma hakata kohe, saates need
vallavalitsuse üldmeilile saku@sakuvald.ee
või tuues vallavalitsuse kantseleisse. Välja
pakutud idee peab olema teostatav 10 000
euro eest. Selleks võib olla nii investeeringuobjekt (rajatis, ehitis) kui ka üritus (näiteks pidu, spordivõistlus, tunnustusüritus).
Objekt peab jääma avalikku kasutusse ja
ei tohi osutuda tulevikus valla eelarvele
koormaks.
Kas sina oled oma elukohaks registreerinud Saku valla? Aga sinu naaber?
Sinu vald, sina otsustad.
SS

Saku – parim paik lapse kasvatamiseks
Raplast pärit Taavi jaoks oli Saku varem
vaid rongipeatus, kuid alates tänavu aprillist
on Saku vald nii talle kui abikaasa Elenile ja
nende aastasele Karlile koduvald.
„No tegelikult olen käinud kunagi
ammu Saku algkoolis jõuluvana mängimas ja mõned korrad sõpradega pruulikoja pubis,“ meenutab Taavi. Elen täiendab:
„Lapse kasvatamiseks on Saku väga mõnus
paik – kool ja lasteaed on meil peaaegu üle
õue, samas on meie kodu tupiktänavas ja
metsa ääres, kus on vähe liiklust ja väga
mõnus rahulik. Kolmes küljes on mustikamets, nastikud ja rebased käivad külas.“
Taavi ja Eleni sõnul nad paaniliselt
kodu ei otsinud, viskasid lihtsalt aeg-ajalt
pilgu kinnisvarakuulutustele peale, peamiselt Rae ja Saku vallas, eesmärgiga leida
Tallinna lähedal asuv maja väikese aiaga.

Sobinud oleks ka näiteks mõni suvilakrunt,
kuhu ise maja ehitada, aga selliseid Taavi
väitel Sakus enam ei leidu, vähemalt sellises
piirkonnas, mis neid huvitas.
Saku kasuks langes pere otsus peamiselt
hea transpordiühenduse tõttu. „Võrreldes
Rae vallaga annab Sakule palju juurde hea
rongiühendus Tallinnaga,“ kiidab kesklinnas töötav Taavi, kes käib pooltel päevadel
tööle just rongiga. Eleni hinnangul võiksid
rongid veelgi tihedamini käia, sest lapse
magamisaegadega arvestava emana ei sobi
talle näiteks keset päeva olev mitmetunnine
auk, mil Sakust ei lähe linna ühtki rongi.
Uute elanikena on Saku alevik jäänud neile silma eelkõige areneva
lasteaia- ja koolivõrgu ning heade sportimisvõimaluste poolest. „Samas aleviku
üldilme on veidi vana,“ leiavad värsked

vallaelanikud. „Terviseradasid on küll palju ja uuel terviserajal on kõik OK, aga vanadel radadel vajaksid osad vahendid välja
vahetamist,“ ütleb Taavi, kes ise neid radasid usinalt kasutab. Elen käis aga kevadel
Karliga Saku vallamajas beebide võimlemistundides, korra raamatukogus, mis jättis väga hea mulje, ja ühele muusikakooli
kontserdile on pere ka jõudnud. „See on
tore, et siin kogu aeg toimub midagi, aga ise
me pole veel nii palju jõudnud, kui sooviks.
Eks kui laps kasvab, siis käime rohkem,“
lausub Elen, kelle sõnul tutvuvad nad praegu vallaga põhiliselt Karliga mööda Saku
tänavaid ringi kärutades.
Elen ja Karl on ka rahvastikuregistri andmeil Saku valla elanikud, Taavi aga endiselt
veel oma kodukohas Raplas hingekirjas.
VICTORIA PARMAS
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Maarja ja Üllari lugu ehk Sakus on nii toredad inimesed
Jõgeval koolis käinud Maarja ja Üllar Malm
on klassikaaslased, kes teineteist koos õpitud 11 aasta jooksul suuremat ei märganud.
Aga aastaid hiljem klassi kokkutulekul märkasid. Maarja elas ja töötas Tallinnas, Üllar
Tartus. Algul käidi teineteisel külas, pärast
poja sündi elas pere Tartus. Oli isegi lühike
periood, mil Maarja käis rongiga Tallinnas
tööl. Kui sündis tütar, otsustas Üllar töökohta vahetada, pere hakkas pealinna lähedale elamist otsima. Jaanuaris 2016 ostsid
Malmid Sakku korteri.
„Ma olen Sakuga palju kokku puutunud,“ põhjendab tööelus põllumajandusteadusega tegelev Maarja. „Olen käinud
siinsetes asutustes, tean siin töötavaid inimesi. Mitmed mu kolleegid elavad Sakus.“
Üllar tunnistab, et polnud Sakus varem käinud. Kuid nad soovisid rajada kodu kuhugi, kus lastel oleks turvaline. Saku tundus
alevikus kasvanud mehele kohe sümpaatsena. Meeldis siinne heakord, meeldis, et
Sakus ei sõltu elanik autost: liikuma pääseb
nii bussi kui rongiga.
Sakku oli korterit raske leida, sest sobivaid elamispindu müügis lihtsalt ei olnud.
Kuid lõpuks kandis otsimine vilja ja nüüd
on mõlemad rahul. Nad kiidavad, et transpordiühendus on just nii hea, kui esmapilgul
paistis: Maarja käib bussiga tööl, vanavanemad pääsevad Jõgevalt rongiga mõne
tunniga Sakku lapsi hoidma. Kuigi Üllar liigub enamasti autoga, on temagi mõnikord

ühistransporti
kasutanud.
Maarja ja Üllar
räägivad, et neile
kui uustulnukatele on jätnud kõige
positiivsema mulje Saku inimesed:
lasteasutuste töötajad ja vallaametnikud on asjalikud,
teevad oma tööd
südamega, nad on
alati nõu ja abi saanud. Elanikud on
hästi aktiivsed ja
sõbralikud. „Kord
kiirustasin pärast Maarja ja Üllar Malm oma Teaduse tänava kodus. SS
tööd bussile, laps
ootas lasteaias. Avastasin alles peatuses, aastapäeva aktusel.
et mul ei ole sularaha,“ meenutab Maarja.
Kuhu panustada 10 000 eurot? Maarja
„Hakkasin juba muretsema, kuid üks ar- ja Üllar arvavad, et võiks uuendada busmas proua ostis mulle pileti. Nii hoolivad sipaviljone, rajada vahvad omanäolised
inimesed!“
ootekohad.
Maarja ja Üllar väidavad mõlemad, et
Maarja ja Üllar käivad argipäevinende kui mujalt tulijate jaoks tundub us- ti Tallinnas tööl. Pere pisemad on Sakus
kumatuna, kuivõrd palju vald on panusta- – poeg Morten Päikesekillu lasteaias, tünud spordiüritustesse-rajatistesse, samuti tar Margot, kes loodab sügisel samuti
on nende arvates äärmiselt palju võimalusi Päikesekildu pääseda, täna veel Sofi lasteloodud noortele. Nad kiidavad haljastust ja hoius. Malmid on „päris“ sakulased – kõik
heakorda ning vahvaid üritusi: Malmid on pere liikmed on alevikku sisse kirjutatud.
Saku laada fännid, nad on käinud jõulutu- SS
lede süütamisel ja veebruarikuus vabariigi

Saku Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke
vallavalitsusele uute tööruumide
rentimiseks Saku alevikus


 

Saku Vallavalitsus vajab tööruumideks u 800 m2 pinda, millele lisanduvad üldkasutatavad pinnad (koridorid, sanitaarruumid, trepikojad jms). Ruumid peavad asuma Saku alevikus ja olema ligipääsetavad ka liikumisraskustega isikutele.
Riigihanke tulemusena sõlmitavat rendilepingut peab olema võimalik pikendada kuni 60 kuuks ning lepingut peab saama ilma sanktsioonideta üles öelda, teatades sellest rendileandjale 360 päeva ette. Täiendav info Saku valla kodulehelt
ja e-riigihangete registrist.
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Head kaasteelised!
Selle aasta suur suvi hakkab läbi saama ning
suvine tähtsündmus Augustfest on möödanik. Tahan teiega jagada infot selle aasta
tegemiste kohta. Hea meel on teatada, et
peatselt valmib kergliiklustee trassil SakuJälgimäe-Tänassilma. Tööde algust pidurdasid veidi läbirääkimised maaomanikega,
kuid nüüd on kõik vajalikud kokkulepped
sõlmitud ning takistused Saku-Tallinna teise
turvalise ühenduse rajamisel kõrvaldatud.
Lõppemas on ka Maanteeameti veetud ringtee ning Juuliku-Tabasalu ühendustee ehitus. Sel puhul ei olnud vald ise
tellija, kuid kuna see puudutas väga olulist
osa meie igapäevasest logistikast, tegime
selle objekti puhul ehitajaga tihedalt koostööd. Sügisel valmivad veel raudteepeatustega seotud kergliiklusteede projektid
Kiisa alevikus ning Sakus Ülase tänavalt
kuni Kullerkupu tänavani. Viimasega saab
rajatud ka esimene lõik Vääna jõe äärsest
promenaadist.
Uued võimalused lastele ja noortele
Lapsevanemad on tihti minu poole
pöördunud küsimusega, kas Päikesekillu
juurdeehitus ikka valmib ning kas kõik sujub. Rõõm on tõdeda, et ehitus on kenasti graafikus ning hiljemalt oktoobri lõpus
saavad lapsed uutes rühmades mängida
ja tarkust koguda. Suured tänud ehitajale,
Nordlin Ehitusele, kes on kõik kitsaskohad mängeldes lahendanud. Lasteaia ehituse valmides saavad ka meie tublid kokad
endale uued ja kaasaegsed töötingimused
ning lasteaedades ja päevakeskuses pakutav
söök uue kvaliteedimärgi külge.
Valla koolidesse läheb 1. septembril pea
1500 last. Erandina alustab Kurtna kool
sel aastal kahe esimese klassiga. Vabandan
juba ette Saku väikese koolimaja õpilaste ja
õpetajate ees, sest jõuame kooli alguseks
küll hooneesise platsi uuendada, kuid uute
mängu- ja ronimisatraktsioonide paigaldamine võtab pisut kauem aega.
Suured muutused ootavad ees meie
gümnasiste – olemasolev koolihoone jääb
järgmisel sügisel kitsaks ning seetõttu tuli
otsustada, kuidas lahendada puudu jäävate klasside küsimus. Mais ja juunis toimunud ajurünnakute tulemusel sai selgeks, et
kõige optimaalsem on rajada gümnaasium
Saku Valla Majja. Selline lahendus pakub
uusi võimalusi õppetöös ning, olgem ausad, motiveerib meie õpilasi senisest enam
pühenduma uute teadmiste omandamisele. Noored, kes suvel minuga kohtudes
jagasid häid mõtteid ja ideid, milline võiks
olla uue kooli sisu, uskusid, et uutes tingimustes jagub neil tahtmist ja pühendumust

kuhjaga. Kindlasti saavad väärikust juurde
kaheksandate-üheksandate klasside õpilased, kes jäävad tänasesse koolimajja nendeks seenioriteks, kelle järgi nooremad
joonduvad. Lähiaastatel ootab meid kindlasti ees ka uue põhikooli hoone rajamine,
sest vaid gümnaasiumiosa eraldamine tänasest koolist ei anna kaugemas perspektiivis
lahendust.
Lahendamist vajab ka Teaduse 1 hoone teiste rentnike ruumivajaduse küsimus.
Huvikeskuse saame majutada tänases vallamaja hoones, kuna suur osa huvitegevusest alustab siis, kui kool lõpetab. Oluline
on märkida, et remonditavad ruumid saavad oma töötingimustelt olema igati kaasaegsed ning see tõstab meie huvihariduse
kvaliteeti. Vallamajas jätkab ka meie kaunis raamatukogu, mille külastamine on
sakuvallakate seas jätkuvalt populaarne.
Noortekeskuse ruumide osas on meil lahendusvariandid olemas. Vallavalitsusele
tööruumide leidmiseks oleme korraldamas
rendihanget, et leida ametnikele Sakus
mõistlikud töötingimused. Ära ei ole ma
unustanud ka vallamaja teisi rentnikke –
osadel neist on võimalik hakata kasutama
Saku Maja tänaseid kontoripindu, sest uue
katlamaja valmimisel plaanib Saku Maja
oma töötajaid „sooja kohaga“ premeerida,
kolides oma kontori katlamaja hoonesse.
Ülejäänud rentnike osas on mul lootus, et
vallavalitsuse uues asukohas on ka meie tänastele headele naabritele piisavalt ruumi.
Lubatu saab sellel aastal valmis
Vallavalitsuse suunal on kõlanud etteheiteid, et me oleme eelmisel, 2016. aastal suutnud realiseerida ainult umbes pool
investeeringuteks ettenähtud vahenditest.
Raputan tuhka pähe – aruandluse järgi on
see nii ja vallavanemal töö tegemata. Nimelt
kajastusid eelmise aasta eelarves SakuTänassilma kergliiklusteede, raudteepeatuste ühendamise ja Päikesekillu ehitusega
seonduvad projektid kogumaksumuses.
Erinevatel vallavalitsusest mitteolenevatel
põhjustel – aega nõudvad läbirääkimised
maaomanikega, rajatava kergliiklusteega
samas lõigus toimuvate Maanteeameti tellitud tööde valmimine alles 2017. aastal,
alapakkumise teinud ehitaja loobumine
töö tegemisest – ei olnud võimalik kõiki
planeeritud objekte eelmisel aastal valmis
teha. Kavas olnud tööd lõpetatakse sellel
aastal ehk planeeritust midagi tegemata ei
jää ja valminud asjad on tehtud kvaliteetselt. Seega saan endiselt rahuliku südamega
magada.
Paari järgneva aasta suuremad

väljakutsed on uue tervisekeskuse rajamine, sotsiaaleluruumide ehitamine ning
positiivse rahastusotsuse korral valla lõunapiirkonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti
elluviimine, mille raames jõuavad paljude kodudeni pikalt oodatud toruotsad.
Tänaste plaanide kohaselt peaks koos tuttuute torudega jõudma kasutajateni ka valguskaabel, mis teeb kiire interneti kõigile
kättesaadavaks.
Uus tervisekeskus ja spordihoone
Uue tervisekeskuse detailplaneering on
lõppfaasis ja sügisel algab hoone projekteerimine. Ehitis peab olema kasutajatele
üle antud 2018. aasta lõpuks. Uue hoone
valmimisega jäävad vabaks ruumid Pargi
27 hoones. Tänu sellele saab Päevakeskus
laieneda kogu I korrusele ning see on keskuse kasutajaid silmas pidades äärmiselt
vajalik. Hiljemalt aastal 2019 valmivad uued
sotsiaaleluruumid Teaduse 13 hoones, see
lahendab lõpuks tänaste pindade enam kui
kesiste tingimuste probleemi.
Sügistalvine suur väljakutse on tänase koolikompleksi kõrvale uue
spordihoone rajamine. Tegemist on märkimisväärselt suure mahuga keeruka hoonega. Spordihoone ehitatakse energiasäästlik
ja intelligentne, et seda oleks võimalik ka
kümned järgmised aastad mõistlike kuludega üleval pidada. Uue spordihoone saal
tuleb kasutajasõbralik – treeningute korral
saab ruumi kolmeks jagada, samas on suuremate võistluste puhul tribüünil piisavalt
kohti, et saaksime arvuka kaaskonnaga
omadele kaasa elada. Mõeldud on ka spordivälisele – saali põranda saab lihtsal moel
katta ning see annab võimaluse korraldada
suuremaid kontserte, kooli lõpuaktuseid
jne.
Tänan teid lugemast ning soovin teile
kõigile kaunist algavat sügist!
TIIT VAHENÕMM
Saku vallavanem
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Gümnaasiumile oma maja!
Saku Gümnaasiumisse on 1. septembril 2017 oodata 1200 õpilast, lisaks
Kurtna kooli ligi 200 ja Kajamaale 50.
Gümnaasiumiosas alustab õpingutega 173
noort. Saku kool sai kaks aastat tagasi 300
õpilasele mõeldud juurdeehituse, mida planeerides teadsime, et see annab meile ainult
mõneks aastaks hingamisruumi ja seejärel
peame tänu suurenevale õpilaste arvule
uue lahenduse leidma. Juba siis kaalusime
ja analüüsisime erinevaid võimalusi, ka uue
maja ehitamist. Otsustasime siiski juurdeehituse kasuks, sest see oli majanduslikult mõistlik ja jõukohane ning koolile sel
hetkel kiireim ja sobivaim lahendus.
Täna teame, et 2018. aastaks on koolis
taas ruumi puudu. Hakkasime selle aasta
alguses probleemiga tegelema ning võimalikke lahendusi kaaluma. Kaasatud olid
Saku, Kurtna ja Kajamaa koolijuhid, vallavalitsus jt. Võtsime arvesse teiste omavalitsuste kogemusi, käisime vaatamas nende
koole ja rääkisime koolijuhtidega. Ometi
ei saa me keskenduda ainult kooliga seotud
probleemidele – vallas on teisigi kinnisvara
puudutavaid ja kiiret lahendamist vajavaid
küsimusi. Valla Maja on amortiseerunud ja
töötingimused halvad, ka sotsiaaleluruumid

ei kannata kriitikat. Teaduse tn 13 tuleb
ümber ehitada sotsiaalmajaks, tervisekeskus saab järgmisel aastal uue hoone, lasteaiakohti on jätkuvalt juurde vaja. Seetõttu
peame oma otsustes olema ratsionaalsed, pidades silmas hoonete funktsionaalsust, asukohta, kasutuse perspektiivi ja
kuluefektiivsust.
Valla Maja oma pikkade koridoride,
suurte ruumide ja kõrgete lagedega ei ole
kindlasti kontorihoone. See maja on ehitatud kooliks. Sambad, suur trepihall ja võimsad trepid annavad hoonele akadeemilist
hõngu. Maja ümber on suured parklad ja
haljasalad, mis loovad vajaliku eraldatuse.
Jõgeval renoveeriti sarnane maja hiljuti riigigümnaasiumiks, see on uhke ja hoopis
teistsuguse atmosfääriga kui üks tavaline
kool. Gümnaasium omaette majas lisab
gümnasistidele teatud väärikust, loob teistsuguse õpikeskkonna ja Jõgeva näitel tõstab kõvasti ka mainet. Meil on maine juba
kõrge, aga ka edasiminekuks on ruumi. Kui
gümnaasium on uues majas, suureneb 8.9. klasside õpilaste tähtsus ja motivatsioon.
Gümnaasiumi uude majja kolimisel saavad 1.-9. klassid ruumi juurde ning ei ole
vaja avada teist vahetust. Huvikeskus jääb

Teaduse 1 hoonesse ning saab paremad
võimalused ringide ja muu huvitegevuse
korraldamiseks. Valla Maja saal on edaspidi
nii gümnasistide kui ka vallakodanike kasutuses, raamatukogu jääb oma kohale – maja
jääb avatuks kõigile huvilistele. Vallavalitsus
kolib rendipinnale ja loodame, et vabu ruume jagub ka teistele Valla Maja rentnikele.
Noortekeskusele ruumide saamiseks on
mitu võimalust, valik tehakse peagi.
Uus põhikool tuleb ehitada umbes nelja aasta pärast, sest meie rõõmuks õpilaste
arv vallas kasvab. Me ei poolda mammutkoole ega pea mõistlikuks olemas oleva
kooli edasist laiendamist, vaid soovime rajada täiesti uue põhikooli. Näeme sobiliku
kohana vallale kuuluvat kinnistut, mis asub
Saku alevikus Saku-Laagri ja Saku-Tõdva
mnt ristmiku lähedal ehk nn Traani ristis.
Kui tulevikus on vallas neli põhikooli
– Kurtnas, Kajamaal ja kaks Sakus – ning
eraldi hoones asuv gümnaasium, on meie
haridusmaastik mitmekesisem. Lisaks
peaksid vähenema hommikused ummikud
Tallinna maanteel.
Eesti Reformierakonna Saku piirkonna ja
valimisliidu Väikelinn Saku nimel
AARE JÄRVELAID, TANEL OTS

Jälgimäe tee 51 kinnistute detailplaneeringu
kehtestamisele esitatud vaie.
• Tunnistati kehtetuks Saku aleviku Aiandi
tn 5 detailplaneering Aiandi tn 5 maaüksuse osas, kuna selle osa detailplaneeringu
elluviimisest soovitakse loobuda.
• Vallavalitsusele delegeeriti jäätmeseaduse §-ga 56 kohaliku omavalitsuse üksusele
pandud ülesannete täitmine, kuna tegemist
on sisult täitevkorraldava tegevusega, mida
on võimalik vallavalitsusel koordineerida, järgides seadust ja seaduses sätestatud
menetlustähtaega.
• Muudeti Saku Vallavolikogu 22.01.2015
otsuse nr 4 „Saku Vallavalitsuse struktuuri
kinnitamine” punkti 1.5.
• Saku Vallavalitsuse liikmeks kinnitati sotsiaalhoolekandeteenistuse juht Eike Hunt.
• Saku vallale võeti rahaliselt hinnatav kohustus ning lubati sõlmida rendileping
Saku Vallavalitsusele uute tööruumide rentimiseks perioodiga kuni 60 kuud. Varalise
kohustuse maksumus on kuni 504 000 eurot koos käibemaksuga.
• 1. lugemisel oli Saku valla 2017. aasta II

lisaeelarve.
• AS-ile Saku Maja otsustati võõrandada
tasuta otsustuskorras Saku alevikus asuvad
valla omandis olevad kinnistud Tehnika
tn 10, Kannikese tn 16a, Nurme tn 21 ja
Juubelitammede tee 19, millel asuvad kaugkütte ja ühisveevärgi teenuse osutamiseks
vajalikud ja kasutuses olevad objektid.
Teenuse osutamine toimub avalikus huvis.
• AS Saku Maja kasuks otsustati koormata hoonestusõigusega järgmised Saku
valla omandis olevad kinnistud: Kurtna
küla, Kurtna biotiigid, Tiigi tn 2 ja Tiigi
tn 3; Tänassilma küla, Jälgimäe tee 13a ja
Tänassilma tee 63a; Jälgimäe küla, Jälgimäe
tee 51a; Saku alevik, Juubelitammede tee 6;
Lokuti küla, Lokuti tee 18; Männiku küla,
Lasketiiru pumpla ja Männiku tee 138a;
Kiisa alevik, Maidla tee 13; Tõdva küla,
Tõdva pumpla. Hoonestusõigusega koormatavatel kinnistutel paiknevad ühisveevärgi või kaugkütte teenuse osutamiseks
vajalikud ja kasutuses olevad AS-ile Saku
Maja kuuluvad objektid.
• Eesti Vabariigilt otsustati taotleda

Vallavolikogu
V
istungid
Volikogu 17. augusti istungil
• Saku vallale võeti rahaliselt hinnatav kohustus ja lubati vallavalitsusel sõlmida
Lasnamäe Lastekeskusega leping perioodiks
04.09.2017–12.06.2018 käitumishäiretega
laste rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks
isikule ning teenuse eest tasumiseks.
• Kehtestati määrus „Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord“, millega reguleeritakse
Saku vallas osutatavate sotsiaalteenuste ja
vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste
taotlemist, määramist ja maksmist.
• Võeti vastu koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord. Määrusega kehtestatakse Saku valla munitsipaalkoolides
riigieelarve ja Saku valla eelarve vahenditest
eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja kord.
• Vallavalitsusele delegeeriti noorsootöö
seaduse §-s 152 vallale pandud valla huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine ja selle esitamine Haridus- ja
Teadusministeeriumile või tema volitatud
asutusele.
• Jäeti rahuldamata Jälgimäe küla Kaili ja
6
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Gümnaasium sammastega majja – lõpuni läbi mõtlemata poolik lahendus
Gümnaasiumi kolimine Saku Valla Majja
ilmus vallajuhtide plaanidesse nagu välk
selgest taevast. Valla strateegiliste arengusuundade planeerimiseks on olnud
tavapärane järgida valla arengukava ja olulisemad küsimused läbi arutada igakevadisel
arenguseminaril.
Sellel aastal see nii pole läinud, kuigi
Saku Sõnumite juunikuu numbris ilmunud
artiklis „Gümnaasiumi osa saab uue maja“
on väidetud vastupidist. Plusse ja miinuseid on vaagitud kitsas ringis ja kiirustades,
kaasamata vallavolikogu opositsioonis olevaid rahvaesindajaid ning toomata gümnaasiumi teemat aruteluks vallavolikogu
hariduskomisjoni koosoleku päevakorda,
rääkimata arutelust volikogus. Praeguseks
pole volikogu veel ühtegi ametlikku otsust
teinud, kuid gümnaasiumi ehitusega lubatakse alustada juba sellel aastal. Tõsi, vallavolikogu on otsustanud Saku Valla Maja
renoveerimise, kuid seda tänasteks vajadusteks, mitte gümnaasiumi tarvis.
Ebaselge on ehituse rahastus ja lahendamata on küsimused, kuhu kolivad
vallavalitsus, huvikeskus ning Saku Valla
Majas olevad ettevõtjatest üürnikud.
Võimulolijatel ei paista olevat selget arusaama, milline saab olema terviklahendus ning
mis see tegelikult vallaelanikule maksma
läheb. Väidetakse, et vallavalitsus kolib uutele üüripindadele, kuna lähemas tulevikus

pole plaani uue vallamaja ehitamiseks. Aga
kas siis mingis ajaperspektiivis ikkagi on
plaanis ehitada uus hoone vallavalitsuse
tarbeks? Meile teadaolevalt pole Sakus selliseid üüripindu saadaval, kuhu vallavalitsus
ära mahuks.
Milleks selline ajutine poolik lahendus ja
ebamõistlik vallaelaniku raha kulutamine,
kui on olemas palju mõistlikum võimalus
gümnaasiumi kitsikuse lahendamiseks?
Valimisliit Kodu on arutanud Saku
Gümnaasiumi tulevikku ja tema positsiooni haridusasutuste süsteemis. Meie nägemuses on Saku vallas hariduslinnak, kus
asub gümnaasium ja progümnaasium (7.-9.
klass) ning alg- ja põhikooli klasse nii palju, kui tänane ruumiplaneering võimaldab.
Hariduslinnak asub olemasolevas Saku
Gümnaasiumi peahoones ja seda ümbritsevas kompleksis, sinna juurde kuulub praegune spordisaal, ujula ja uus spordihoone.
Muudes Saku valla ja asula piirkondades
peaksid olema lasteaed-algkoolid ja/või
põhikoolid, et väiksemad lapsed saaksid
käia koolis võimalikult kodu lähedal. Lisaks
pole väiksematel lastel vaja erisisustusega
klasse selliste ainete õpetamiseks nagu näiteks füüsika või keemia.
Valimisliidu Kodu ettepanek gümnaasiumi ruumiprobleemi lahendamiseks
on ehitada uus algkool Tallinna maantee ja Traani tee risti. Algkooli tuleks 18

klassiruumi koos teenindavate ruumidega,
lisaks aatrium (aula, söökla) ja pooles normaalsuuruses võimla. Staadioni saaksid
algkooli õpilased kasutada Päikesekillu lasteaia territooriumil. Mõistlikult planeerides
oleks uus algkool võimalik umbes 3 miljoni
euroga valmis ehitada.
Pea sama suurusjärk läheb ka 9 klassikomplektiga gümnaasiumi ehitamiseks
Saku Valla Majja, kuid meie lahendus annaks juurde 18 klassikomplekti, kusjuures
ära jääks vajadus uute ruumide üürimiseks
vallavalitsusele ning me ei tõstaks ka väikeettevõtjaid tänavale. Seejuures on uues
algkoolis võimalik klassiruume planeerida
paindlikult, et neid vajaduse korral ka lasteaiarühmade tarbeks ümber kohandada.
Kõik see tagaks oluliselt kvaliteetsema
ja mugavama teenuse nii gümnaasiumi- kui
algkooliõpilaste jaoks ning logistiliselt loogilise lahenduse, mis aitaks vältida hommikusi ummikuid Saku asula keskel.
Lõpetuseks see kõige tähtsam – ruumiprobleemide terviklahendus annab
haridusasutustele tulevikus võimaluse keskenduda neis pakutava hariduse sisule ja
mitte seista mõne aasta pärast taas silmitsi
ruumiprobleemidega. Lisaks jääks vallavalitsus ja ka ettevõtjad sinna, kus nad on –
Saku Valla Majja.
Valimisliidu Kodu nimel LEMMI ORO,
KALLE PUNGAS, MERIKE SISASK

riigivara, Roobuka küla Ühistute tee, tasuta võõrandamist. Maaüksus on vajalik
Roobuka raudteepeatuse ühendamiseks
Rapla maakonnas Kohila vallas Aespa alevikus asuva Ühistute teega, mis viib välja
riigiteeni 11245 Kiisa-Kohila tee.
• Otsustati algatada eraomandis olevate Julienhof 1 kinnistu Julienhofi
väli ja Julienhofi mets katastriüksustele
Juuliku külas; Tänassilma tee 63 kinnistule ja Tänassilma-Laagri tee L5 kinnistule Tänassilma külas tähtajatute isiklike
kasutusõiguste seadmine Saku valla kasuks Saku-Jälgimäe-Tänassilma valgustatud kergliiklustee ehituseks, omamiseks ja
hooldamiseks.
• Otsustati algatada Eesti Vabariigi omandis olevale katastriüksuste 11342 SakuTõdva tee L2 ja 11340 Tallinn-Saku-Laagri
tee erinevatele lõikudele tähtajatu isikliku
kasutusõiguse seadmine Saku valla kasuks
Saku-Jälgimäe-Tänassilma
valgustatud
kergliiklustee ehitamiseks, omamiseks ja
hooldamiseks.
• Otsustati algatada Eesti Vabariigi omandis

olevale katastriüksusele 11342 Saku-Tõdva
tee 2,3 km-l tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmine Saku valla kasuks kergliiklustee valgustuse ehitamiseks, omamiseks ja
hooldamiseks.
• Otsustati anda 01.01.2018 jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
61 lõikes 1 nimetatud omavalitsusüksuste
ühiselt täidetava maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesanne, rahvatervise ja maakonna turvalisuse
valdkonna ülesanded ning maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded
alates 01.01.2018 täitmiseks Harjumaa
Omavalitsuste Liidule. Seoses maavalitsuste
tegevuse likvideerimisega alates 01.01.2018
antakse üks osa maavalitsuste ülesannetest
üle kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks. Harju maakonnas jõuti, tuginedes
senistele aruteludele volikogus ja juhatuses,
ettepanekuteni anda omavalitsuste ühist Kutsume kõiki panustama nii rahalise
tegevust nõudvad ülesanded täitmiseks annetusega kui ka tööpanusega talgutel oktoobris.
Harjumaa Omavalitsuste Liidule.
MTÜ SAKUKAD
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25. juuli istungil
Algatati Kasemetsa küla Karlsoni kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on Karlsoni kinnistu
kruntideks jaotamine ning hoonestusalade
ja ehitusõiguste määramine korterelamute
ehitamiseks.
Tänassilma külas asuvale liikluspinnale
määrati kohanimi Kiviaia tee, koha-aadressid määrati Kiviaia tee järgi.
Tõdva küla 11240 Tõdva-Hageri tee L9
otsustati koormata isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks tehnorajatise ehitamise, omamise ja majandamise eesmärgil.
Otsustati võimaldada kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Kurtna külas
Aasu tee 8a.
Otsustati
Metsanurme
külas
Kuresoo põik 1 maa erastamise võimalikkus ja tingimused.
Määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed Kasemetsa külas asuva katastriüksuse
Aprill üldmaa jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele.
Männiku külas Vindi tee 1 kavandatavate puuraukude asukohale anti kooskõlastus.
Korraldatud jäätmeveost vabastati talveperioodil 2 jäätmevaldajat.
Avaliku ürituse korraldamise luba anti
MTÜ-le Triathlon Estonia 19.–20.08.2017
ürituse „Triathlon Estonia“ läbiviimiseks.

Lastekaitsespetsialist
Anu Mesila

Olen Jõgeval sündinud, edasine elukäik
viis Harjumaale. Olen õppinud alushariduse õpetajaks. Lõpetasin Tallinna Ülikooli
sotsiaaltöö eriala 2006. aastal ja pärast seda
asusin tööle Kose Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistiks. Saku Vallavalitsuses töötan
1. augustist 2017 lastekaitsespetsialistina.
Minu peamised tööülesanded on valla erivajadusega laste nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abisaamise võimalustest.
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Triatloni läbiviimise koht ja liikumismarsruut: Männiku, Tammemäe järv, Saku,
Kanama, Ääsmäe, Kanama, Keila. Ürituse
läbiviimise eest vastutab Urmas Paejärv
(551 8729).
MTÜ-le ABC Arendus anti õigus paigaldada perioodil 25.07.–05.08.2017 Saku
alevikku Tallinna mnt 1a hoone kõrval asuvasse parklasse 16,8 m2 suuruse pindalaga
reklaamtreiler.
Otsustati hajaasustuse programmist toetuste eraldamine ja eraldamata jätmine.
Sulev Pihlile otsustati väljastada müügipilet perioodil 26.07.-25.09.2017 Kiisa
alevikus Tõdva-Hageri tee ja Laulu tänava
vahelisel alal aiasaadustega kauplemiseks.
Kinnitati riigihanke “Lapsehoiuteenuse
osutamine” (viitenumber 188090) hankekomisjoni otsused.
1. augusti istungil
Anti kõrvaltingimusega ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Saue külas Kuslapuu
kinnistul.
Saku valla valimiskomisjoni asukohaks
määrati Saku Vallavalitsuse ametiruum nr
202 Saku Valla majas aadressil Teaduse 1,
Saku alevik.
Saku vallas moodustati 3 valimisjaoskonda ja kinnitati jaoskondade piirid.
Laura Viiroja kinnitati alates 04.08.2017
määramata ajaks Saku Valla Spordikeskuse
juhatajana ametisse.

8. augusti istungil
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine aadressil Saku alevik, Tallinna mnt 10
Saku Gümnaasiumi (sh spordikompleksi)
hoone laiendamise (Saku Spordikeskuse
püstitamiseks) ehitusloa taotlusele.
Määrati Männiku külas asuva Männiku
tee 138 katastriüksuse jagamise tulemusel
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
15. augusti istungil
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojektide
koostamiseks Tagadi külas Allikamänni
ja Allikakõrre kinnistutel ning Saue külas
Aasa kinnistul.
Jäeti kooskõlastamata ASi TREV-2
Grupp geoloogilise uuringu loa taotlus
ja geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu maavara (liiva) tarbevaru uuringuks Saku vallas asuvas Männiku X
uuringuruumis.
Nõustuti Buchen Industrial Services
Baltikum OÜ jäätmeloa taotlemisega jäätmete taaskasutamiseks ning ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks Harjumaal.
Nõustuti Väätsa Prügila AS jäätmeloa
muutmise taotlemisega jäätmete taaskasutamiseks, ohtlike jäätmete kogumiseks ja
veoks ning olmejäätmeveoks majandusvõi kutsetegevusena Harjumaal.
Arvo Vardjale anti luba ilutulestiku
korraldamiseks kestusega kuni 5 minutit
30.09.2017 kuni kella 23.00ni Saku alevikus
Saku mõisa esisel maa-alal.

1. septembri aktused

+

,

-
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Saku gümnaasium
1. klassid kogunevad kell 9.30 algkooli
juures, et liituda kell 10 kooliperega.
2.–12. klasside aktus kell 10 kooli
staadionil.
Kajamaa kool
Aktus kell 10 koolimajas
Kurtna kool
Aktus kell 11 koolimajas
Kurtna Kooli 1.-9. klasside lapsevanemate uue õppeaasta üldkoosolek toimub teisipäeval, 29. augustil kell 18 kooli
aatriumis
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Busside sõiduplaanid on leitavad koolide ja Saku valla kodulehelt
www.sakuvald.ee
www.kajamaakool.ee
www.kurtnakool.ee
www.saku.edu.ee
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AMETLIKUD TEATED

1. september on mittetulundusliku tegevuse (MTT)
projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg
Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas
tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud. Tegevused
peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri,
hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
MTT fondi teises taotlusvoorus on toetust jagada spordivaldkonnas 5 560 eurot,
kultuurivaldkonnas 11 005 eurot ja muus
tegevusvaldkonnas 8 311 eurot. Projektide
reservfondi jääk on 1 405 eurot, mida
on võimalik kasutada 1. septembrini k.a.
Juhul, kui nimetatud summa jääb kasutamata, jagatakse see taotlusvoorus võrdselt
kõigi kolme valdkonna vahel.
Projektide kaasfinantseerimise toetuse jääk on 1 186 eurot, seega kui olete
kirjutamas veel käesoleval aastal projektitaotlust mõnda teise fondi (KOP, KÜSK,
Kultuurkapital jne), siis saate küsida

vallalt toetust projekti kaasfinantseerimiseks. Kaasfinantseerimise toetust on võimalik taotleda jooksvalt käesoleva aasta
lõpuni või kuni toetussumma lõppemiseni.
Toetuse andmise kord ja taotlusvormid
asuvad valla kodulehel www.sakuvald.ee/
et/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.
Taotlused tuleb esitada allkirjastatult ja
tähtaegselt kas:
1) valla e-postile saku@sakuvald.ee;
2) tuua käsipostiga valla kantseleisse
aadressil Teaduse 1, Saku vald või
3) saata postiga Saku Vallavalitsusele
aadressil Teaduse 1, Saku vald 75501,
Harjumaa
Projektitaotluste koostamise, menetlemise, raha eraldamise ja aruandlusega seotud küsimustele vastab arendusspetsialist
Hele-Mall Kink e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405, 528 7877.
HELE-MALL KINK

Valimiskandidaate saab registreerida 5. septembrini
16. augustil algas kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine oktoobris
toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks. Kandidaate saab registreerimiseks esitada kuni 5. septembri kella
18-ni.
Erakond peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
hiljemalt kandidaatide registreerimiseks
esitamise viimasel päeval. Erakond osaleb
volikogu valimistel oma nime all.
Erakond esitab kandidaatide registreerimiseks valla või linna valimiskomisjonile
kirjaliku teatise, milles on erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele
kirjutab alla mittetulundusühingute seaduse või erakonna põhikirja kohaselt erakonda esindama õigustatud isik.
Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike moodustatud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku
lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma
liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide
väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil. Valimisliidu nimetus peab sisaldama
sõna „valimisliit”.
Valimisliit esitatakse valla valimiskomisjonile registreerimiseks 16. augustist 31. augustini. Valimisliidu registreerimiseks esitab
valimisliidu volitatud esindaja valla valimiskomisjonile teatise, milles on toodud

1) valla või linna nimi, mille volikogu
valimisteks valimisliit moodustatakse;
2) valimisliidu nimi;
3) kirjalik seltsinguleping, milles sisalduvad vähemalt kahe valimisliitu juhtima
õigustatud isiku nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid;
4) valimisliidu moodustanud hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu
kodanike nimed, isikukoodid ja allkirjad.
Valla valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud valimisliidu kolme päeva jooksul pärast ülal
märgitud dokumentide saamist.
Üksikkandidaadina
registreerimiseks
võib end esitada ning registreerimiseks
vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning
registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel
on hääletamisõigus Saku vallas.
Iga valimistel osalev erakond või
valimisliit võib esitada vallasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi iga valimisjaoskonna kohta.
Jaoskonnakomisjoni kandidaadid tuleb
esitada hiljemalt 28. augustiks kas elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile siiri.raagmets@sakuvald.ee või
paberil Saku Valla Maja ametiruumi nr 202.
SIIRI RAAGMETS

Ehitus- ja planeerimisteenistuse planeeringuspetsialist Karmen Kase
Olen sündinud ning esimesed 10 aastat
elanud Tõrva linnas, seejärel kolisin ema
ja õega Tallinna. 2011. aastal lõpetasin
Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi. Seejärel
jätkasin õpinguid Tartus Eesti Maaülikoolis.
Lõpetasin 2014. aastal maastikuarhitektuuri
eriala bakalaureusekraadiga. Magistrikraadi
sain 2016. aastal Eesti Kunstiakadeemiast
urbanistika (linnateadus) erialal. 2016. aasta kevadel alustasin tööd Tallinnas PõhjaTallinna linnaosas arhitekt-maakorraldajana
ajutisel kohal. Käesoleva aasta juulis kolisin
Sakku elama, Saku Vallavalitsuses asusin
planeeringuspetsialistina tööle 17. juulil
2017.
Vabal meeldib mulle palju liikuda ja
sporti teha sporti – käia jõusaalis ja rattaga sõitmas. Lisaks tegelen joonistamise ja
fotograafiaga, naudin kvaliteetseid filme ja
muusikat.
SS
Saku valla valimiskomisjon töötab
ajavahemikus 16.08–13.09 E–N kella 14–17 ja R kella 9–12. Kandidaatide
registreerimiseks esitamise viimasel päeval, 5. septembril töötab valimiskomisjon kella 18.00-ni.
Valla valimiskomisjon asub Saku
Valla Majas Saku Vallavalitsuse ametiruumis nr 202 aadressil Teaduse 1, Saku
alevik.
Kandideerimisdokumentide
näidised leiate http://vvk.ee/kov2017/
kandideerimisinfo2017.
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Planeeringuteated
Detailplaneeringud
Ajavahemikul 03.07–30.07.2017 oli
avalikul väljapanekul Saku valla Männiku
küla Valdeku karjääri kinnistu ja lähiala detailplaneering. Avaliku väljapaneku
ajal esitati detailplaneeringule ettepanekuid.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
31. augustil kell 15.00 Saku Valla Majas
(Teaduse tn 1, Saku) ruumis 211.
Saku Vallavalitsuse 25.07.2017 korraldusega nr 553 algatati detailplaneering, anti
lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
Saku valla Kasemetsa küla Karlsoni kinnistul (katastritunnus 71801:005:0134).
Planeeritav ala asub Saku aleviku ja
Kasemetsa küla piiril Saku-Tõdva tee
ja Tallinn-Lelle raudtee vahelisel alal.
Planeeritav ala koosneb Karlsoni kinnistust, osaliselt Teetammi (katastritunnus:
71801:005:0638) maaüksusest ja osaliselt
11342 Saku-Tõdva tee (katastritunnus:
71801:006:1014) maaüksusest. Planeeritava
ala suurus on ca 3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Karlsoni kinnistu (katastritunnus:
71801:005:0134; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 2,85 ha; kinnistusregistri nr: 6803202) kruntideks jaotamine

ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine korterelamute ehitamiseks.
Vastavalt Saku aleviku ja lähiala
üldplaneeringule
(kehtestatud
Saku
Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega
nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega
alal, mille maakasutuse juhtotstarve on
osaliselt korterelamumaa, osaliselt haljasala ning osaliselt puhke- ja virgestusmaa.
Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
KSH jäeti algatamata, kuna eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise
algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku
Vallavalitsus. Korraldusega on võimalik
tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.
sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Teaduse tn 1, Saku).
20.07.2017 toimus Saku Valla Majas
(Teatuse tn 1, Saku alevik) Kasemetsa
küla AÜ Ilmarine II maaüksuste detailplaneeringu avalikustamise tulemuste
avalik arutelu. Avaliku väljapaneku ajal
(15.05.–11.06.2017) esitati vastuväiteid detailplaneeringule ning esitatud vastuväiteid
avaliku arutelu jooksul tagasi ei võetud.
Arutelu jooksul tehti täiendavalt järgmised ettepanekud:
I ettepanek: Väikemetsa tn 23 krundist alates oleks ette nähtud 10 meetrit
puhverala (sh et tuletõrje veevõtukohta ei

kavandataks Väikemetsa tn 23 krundile lähemale kui 10 meetrit);
II ettepanek: arendaja annab üldkasutatava maa krundid kohalikule omavalitsusele üle ning huvi korral on võimalik
piirkonna elanikel MTÜ moodustamisel
võtta kasutusele üldkasutatavad maad kogukondlikeks tegevusteks, mänguväljaku
rajamiseks jne;
III ettepanek: krundi pos 6 asemele kavandada sotsiaalmaa sihtotstarbega
krunt ning krundi pos 7 asemele kavandada elamumaa krunt. Täiendav ettepanek
muuta kavandatavate kruntide kuju. Pos 6
muuta sotsiaalmaaks, pos 7 kavandada elamumaa krundiks ning Timuti tn 1 tagune
puhverala riba liita Timuti tn 1 krundiga.
Ettepaneku teinud isikud leidsid, et selliselt oleks kohalike elanike arvates kruntide asukohad ning otstarbed loogilisemad.
Vallavalitsus nõustus tehtud ettepanekuga.
Detailplaneeringu koostajal tuleb vastavad
parandused detailplaneeringu joonisele ja
seletuskirja sisse viia. Selle järgselt esitatakse detailplaneering Harju maavanemale planeerimisseaduse kohase järelevalve
teostamiseks.
Alates 11.09.2017 kuni 25.09.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1,
Saku alevik) teisel korrusel asuvas Saku
Vallavalitsuse kantseleis ning Saku valla kodulehel (http://www.sakuvald.ee/jaatmekava_avalikustamine) avalikul väljapanekul
Saku valla jäätmekava eelnõu.

Samat toob liinile nr 206 ja 219 uued ja mugavad bussid
1. septembrist sõidavad Saku-Tallinn-Saku
liinil Iveco Crossway bussid. Uued bussid
muudavad reisimise mugavamaks ja veelgi
paremaks.
Uute busside kasutuselevõtuga soovime
tõsta reisijateveo kvaliteeti. AS Samat on
Sakus asutatud ja arenenud ettevõte, sellest lähtuvalt on meie jaoks väga oluline ka
sakulastele kiire, mugava ja turvalise transporditeenuse pakkumine.
Investeerisime uutesse bussidesse üle
poole miljoni euro ning need bussid on
ehitatud spetsiaalselt maakonnaliinide teenindamiseks just reisijate mugavust silmas
pidades. Bussides on olemas kütte- ja kliimaseade, mis tagab, et talvel on bussis mõnusalt soe ja suvel ei ole liialt palav.
Lapsevankriga reisijatele mõeldes on
kasutusse tulevate autobusside keskmised
uksed ehitatud laiad ja lapsevankri jaoks on
eraldi koht. Kõik bussiistmed on turvavöödega varustatud.
Kõigile uutele bussidele paigaldatakse
GPS-seadmed, mis tagavad, et dispetšer
10
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teab alati, kus buss täpselt asub, millega
saame klientidele anda operatiivset informatsiooni ja tagasisidet.
Lisaks uutele bussidele, mis on mõeldud
teenindama liini nr 206, jõuavad septembri
jooksul meieni veel ka uued MB autobussid, mis hakkavad teenindama liini nr 219
Kiisa-Tallinn-Kiisa. Hoiame reisijaid jooksvalt uuendustega kursis ja anname muudatuste kohta informatsiooni.
AS Samat

Bussides on olemas kütte- ja kliimaseade, mis tagab, et talvel on mõnusalt
soe ja suvel ei ole liialt palav. Foto:
Samat

UUDISED

Päikesekillu lasteaed edeneb jõudsalt
Päikesekillu lasteaia ehitaja kinnitab, et
tööd on ajagraafikus ning remonditud
ruumid ja õueala antakse vallavalitsusele
üle septembrikuu alguses. Seejärel saab
hakata lasteaeda sisustama ja lapsed saavad vallavanem Tiit Vahenõmme sõnul
sisse kolida hiljemalt oktoobrikuu lõpul.
Remonditud lastaeaias saab peale uue
korpuse olema ka uus köögikompleks
ning kolm uut õueala koos staadioni ja kelgumäega. Korda saavad ka lasteaia keldriruumid. Uuest aastast on lasteaia saalil ühe
seina asemel lükanduks, mis võimaldab
ruumi koridori arvelt vajadusel avaramaks
muuta. Ujula üks sisesein tuleb aga klaasist, nii et laste sulistamist on võimalik ka
koridorist vaadata. SS

Uue korpuse kollane, punane, sinine
ja roheline uks juba ootavad lasteaia-aasta algust. Saalis on aga algamas
siseviimistlustööd. Foto: SS

Pankurid annetasid Päikesekillus oma aega
Samal ajal, kui Päikesekillu lasteaia lapsed
ja õpetajad puhkavad, otsustas Swedbanki
eraisikute finantseeerimise üksuse meeskond annetada oma aega ja teha lasteaias
üht-teist kasulikku.
“Pesime aknaid, reguleerisime laudu
ja voodeid ning viisime rühmadesse, tassisime lilled ajutisest kodust Teaduse 13
hoonest nende õigesse koju Päikesekildu
tagasi, värvisime mööblit,” loetles väikefinantseerimise valdkonna juht Triin Jalaks,
mida 10liikmeline meeskond sel aastal lasteaias tegi.
Mõte tulla oma aega annetama just
Sakku sai tema sõnul alguse eelmisel aastal, mil otsustati teha kellegi heaks midagi
head. “Otsisime kohta, mis oleks seotud
lastega ja et saaksime töötada õues ja et
see koht asuks Tallinna lähedal,” rääkis ta.
“Kuna eelmisel aastal oli nii tore, otsustasime tänavu tagasi tulla ja nüüd kutsus meid
lasteaia juhataja ise juba järgmiseks aastaks
jälle. Nii et võib öelda, et on tekkimas juba
traditsioon.”
Annetame Aega projekti (www.annetameaega.ee) eesmärk on teha Eestile 100.
sünnipäevaks kingitus ning kaasata üleskutsesse vähemalt 100 Eesti ettevõtet.
Lilled kolivad pankurite abil oma vaVICTORIA PARMAS
nasse koju tagasi. Foto: SS

DigiMaa sooviavalduste
vastuvõtt lõpeb
31. augustil
Mitmetes valdades on sooviavalduste esitamine kogu Harjumaad hõlmava DigiMaa
internetiprojektiga liitumisel olnud väga
aktiivne ning üle poole Harjumaa sidekaablita maja omanikest on juba soovi
avaldanud.
Saku vallast oli juuli keskpaiga seisuga
saabunud vaid 813 sooviavaldust DigiMaa
ühenduse saamiseks. See on 20% nendest
majadest, kus sidekaablit praegu ei ole või
on vananenud vaskkaabel. Kui võrrelda
Saku valda teiste DigiMaa piirkondadega,
siis praegu ollakse sooviavalduse osas veel
viimaste hulgas.
Kuni 31. augustini on võimalik oma soovist teada anda DigiMaa kodulehe www.digimaa.ee kaudu. Pärast seda algab projekti
järgmine faas – võrkude planeerimine.
Tänu DigiMaa ühendusele saab tarbija
valida paljude teenusepakkujate valikust
endale sobivaima terviklahenduse (internet, televisioon, telefon, jms) ühe paketiga.
See on soodsam, kui praegu neid erinevatelt teenusepakkujatelt eraldi ostes.
OLAV HARJO, DigiMaa projektijuht

Elron läheb üle uuele
piletimüügisüsteemile
Elron alustas augustis üleminekut uuele piletimüügisüsteemile, mis hõlmab nii
veebimüügikeskkonda, klienditeenindajate
käsimüügiterminale kui ka uudseid piletimasinaid rongides.
Augusti keskpaigas hakati rongidesse
piletimasinaid paigaldama, reisijad saavad
uutest masinatest pileteid pärast testiperioodi lõppu. Piletimasina kasutamine on
mugav ja lihtne, kasutusvõimalusi on põhjalikult kirjeldatud Elroni kodulehel elron.
ee/piletimasin.
Iga masina juurde paigaldatakse ka vastavad juhised ja voldikud.
Esialgu on masinast võimalik pileteid
osta Elroni kaardiga, tallinlastele ja Saue
elanikele on vastavas tsoonis sooduskaardina kasutatav ka Ühiskaart. Masinast ostetud piletid on alati 10% soodsamad.
Elroni rongides kasutatavate erinevate piletiostu võimaluste ühtlustamiseks
ja lihtsustamiseks asendatakse pilet.ee
keskkonnast ID-kaardile ostetavad piletid
Ühiskaardile ostetavate piletitega.
LIINA HALLIK
Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht

August 2017

Saku Sõnumid

11

SÕBRAD

Saku ja Liperi – sõbrad juba veerand sajandit
Juuli lõpus kutsusid Saku valla Soome
sõbrad meid taas endale külla – toimusid
Liperi sõprusvaldade päevad, kus Saku
valda esindas Alari Volfi ja Urmas Raba juhendatav poistebänd koosseisus Kristofer
Volf, Trevor Tarto, Hannes Markus Selde,
Christer Lohk ja Kristjan Kõva. Bänd astus
üles Viinijärvi küla elanike ja sealsete suvilaomanike iga-aastasel suvepeol kokku 400
kuulajale. Teise kontserdi andis bänd Liperi
rannakohvikus.
Saku on Liperi vanim sõprusvald. Kuigi
ametliku sõpruslepingu sõlmimisest möödub tänavu 10 aastat, siis omavahel on suheldud juba 25 aastat. Selle aja jooksul on
arenenud sel Põhja-Karjala vallal välja väga

tihe koostöö Metsanurme külaseltsiga, kes
ka seekord oli oma vanu sõpru tervitamas. Anneli Kana, Margus Rohula, Kristel
ja Mati Lõhmus esitasid südamliku kava
sõprusest, panid soomlased karaoket laulma ning andsid üle Saku laste joonistused
Soome 100. sünnipäeva puhul.
Teistest Liperi sõpradest osalesid üritusel veel saksa sõbrad Büchenist ning
vepsa sõbrad Venemaa-poolsetelt Karjala
aladelt Äänisjärve kaldalt Petroskoi linnast
ja Soutijärve külast.
Liperi traditsiooni kohaselt majutatakse
külalised alati peredesse, sest just nii sõlmuvad tugevamad sidemed ning sõprade
ring laieneb. Liperi vallavanema Hannele

Kiisa bändi liikmed Soome Martade
juhendamisel Karjala pirukaid tegemas. Fotod: SS
Igal suvel kohtuvad Viinijärve küla
kalasupipeol kohalikud elanikud ja
suvilaomanikud, kokku pea poolsada inimest, kellele tänavu esinesid
Bücheni ja Kiisa bändid (fotol).
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Sakukas Chris Stroom elu esimeses
niplispitsitunnis, õpetajaks vepsalane
Tatjana Okuneva.
Fotod: SS

Mikkaneni sõnul on neile oluline, et sõprussuhted oleksid laiemad kui vallavalitsuste
vahel ja sõbruneksid erinevad kollektiivid.
Nii proovivad soomlased leida oma sõprusvaldadest järjest uusi inimesi, keda külla
kutsuda, olgu nendeks siis tantsurühmad,
lauluansamblid või käsitöölised.
Nii õpetasid vepslased seekord niplispitsi punumist ja esitasid vanavepsakeelseid
laule, soome pagarite juhendamisel tehti
üheskoos Karjala pirukaid, söödi Viinijärve
külaelanike ja suvitajate ühispeol traditsioonilist rääbisesuppi ning kuulati Eesti popja Saksa rokkbändi kontserti.
VICTORIA PARMAS

SÕBRAD

Saku – Saku noortevahetus tõi
Eestisse kaheksa Jaapani õpilast

Noortevahetus
Future2Learn

Juuli lõpust augusti alguseni külastasid meie
valda 8 Jaapani õpilast, keda võõrustasid 15
Saku noort. Saatjaid oli mõlemast riigist 4 .
Tegemist on sõprusomavalitsuste vahelise
koostööprojektiga: Saku vallal on Jaapanis
Saku-nimeline sõpruslinn. Sõprusleping
allkirjastati 1. mail 2007, sellel aastal tähistatakse Saku ja Saku sõprussuhete 10. aastapäeva. Noortevahetuse idee sai alguse juba
tükk aega tagasi, kuid Jaapani õpilased olid
Saku vallas esmakordselt. Meie noored on
Jaapanis korra käinud – möödunud sügisel.
Valla noortele on jaapani kultuuri õpe
võrreldav kooli vabaainega. Juba jaanuarikuust alates toimusid Saku ja Kiisa noortekeskustes Jaapani klubi tunnid. Aprillis said
huvilised jaapani keele algõpet. Maikuus
valiti välja noored, kes osalesid suvises projektis ning sõidavad oktoobri lõpus visiidile
Jaapanisse. Neid õpilasi valida oli äärmiselt raske, sest tublisid osalejaid oli palju.
Lõpuks otsustasid kohalkäimine ja keeleõpetaja soovitused.
Jaapani külalised saabusid Eestisse 29.
juuli õhtupoolikul, Saku valla õpilased olid
koos saatjatega neil varakult lennujaamas
vastas. Esimesel õhtul programmi ei olnud
– et jaapanlased saaksid pikast reisist välja
puhata. Ajavahe ja reisiväsimus ei tundunud aga külalisi segavat, koos Eesti noortega mängiti võrkpalli hiliste õhtutundideni
ja magamist tuli pigem meelde tuletada.
Järgneva kuue päeva jooksul tutvustasid
meie esindajad jaapanlastele Eesti kultuuri

18.–28. juulil toimus Leedus noortevahetus Future2Learn, üritusest võtsid osa ka
viis Saku noort ja noortekeskuse esindaja.
Lisaks eestlastele oli osalejaid Soomest,
Taanist, Leedust, Armeeniast ja Venemaalt.
Noortevahetuse keskne teema oli haridus – milliseks võib kujuneda õppimine
tulevikus.
Üritusel analüüsisiti hariduse olukorda
eri riikides, räägiti kitsaskohtadest ja tugevatest külgedest. Tutvustati uuenduslikke
suundi: säästva eluviisi õpetamist Taani
koolides, interaktiivsete rakenduste, nagu
Seppo, kasutamist Soomes, United World
College`i tegevust Armeenias. Lisaks
külastati koole ja lasteaedu Karalienės
Mortos Mokykla, Vaikystės Sodas ning
Code Academy lastelaagrit Silicon Valley
Vilniuses, kus osalejad tutvusid Leedu hariduse moodsate suundadega.
Noortevahetuse kulminatsioon oli 26.
juulil toimunud Facebook Live otseülekanne,
mille käigus esitlesid noored visioone, milline võiks olla õppimine ja haridus tulevikus.
Oma nägemuste edastamiseks kasutati erinevaid meediume, nagu video, „Minecraft“,
koomiksite joonistamine. Loodi meeldiva
keskkonnaga ruum, kus oleks tulevikus hea
õppida.
Sakulaste jaoks oli noortevahetus põnev
ja hariv kogemus: arendati võõrkeelte oskust, tutvuti teiste kultuuridega ja õpiti uut
enda kohta.
LIINA NIGU

ja põnevaimaid vaatamisväärsusi. Koos külastati kauneid kohti, näiteks Viru raba ja
Jägala juga. Rabajärves oli võimalik ujuda
ning seda võimalust kasutasid ka Jaapani
noored. Külalised tutvusid ka Tallinna ja
Tartu vanalinnaga. Ööbimiskohas toimusid õhtuti põnevad mängud, kultuuriõhtu
programmid ning töötoad. Projekti viimasel ööl olid Jaapani õpilased Eesti peredes.
Hüvastijätul tekkis vallamaja ette Peipsi
suurune pisarajärv, seda aitasid luua nii
noored, saatjad kui lapsevanemad. Õnneks
kohtub osa noori juba oktoobrikuus, kui
valla esindus Jaapanisse sõidab.
Projektiga on plaanis jätkata igal aastal,
võõrustades suvel jaapanlasi ja võimaldades
meie valla noortel sügiseti Jaapanit külastada. Programmis saavad osaleda 12–15aastased Saku Gümnaasiumi ja Kurtna Kooli
õpilased, kes näitavad üles huvi jaapani kultuuri vastu ning osalevad eelnevalt Jaapani
klubi tundides. Lisainfot Jaapani klubi tundide kohta saab noortekeskusest.
2017. aastal juhib projekti Saku Valla
Noortekeskus, kuid kaasatud on ka Kurtna
kool, Saku Gümnaasium ja vallavalitsus.
Suvist noortevahetust aitasid siinkirjutajal
läbi viia Merle Piik, Karin Vassil ja Katre
Kärner. Sujuva noortevahetuse toimumisele aitas igati kaasa vallasekretär Siiri
Raagmets, kes oli pidevas kirjavahetuses
Jaapani esindjatega.
EVELIN KÜBERSON, Noortekeskuse
juhataja

Tuleb õhtu Brasiilia
muusikute ja veiniga

Kuue päeva jooksul tutvustasid jaapanlasi võõrustanud Saku noored oma külalistele Eesti kultuuri ja vaatamisväärsusi, käidi näiteks Jägala joal ja Viru rabas.
Viimases said jaapanlased ujuda rabajärves. Foto: Karin Vassil

8. septembril tulevad kokku neli maailmas tuntud Brasiilia muusikut, et paisata
instrumentide vahendusel meie sügisesse
Brasiilia päikest, koloriiti ja emotsioone.
Unikaalne kooslus tuleb kokku spetsiaalselt
selleks kontserdiks ja esineb üks kord enne
vaid Brasiilia saatkonnas. Enne kontserti
kell 18.30 on Valla Majas võimalik ennast
kosutada Brasiilia veiniga või paluda segada
caipirinhat – traditsioonilist Brasiilia suhkruroo viinast suhkru ja laimiga valmistatud
kokteili, mida serveeritakse purustatud jääl.
Teie ette astuvad Denise Fontoura (vokaal), Braz Lima (kitarr), Guto Lucena
(flööt) ja Rodrigo Manfrinatti (löökpillid).
Lisainfo: www.sakuhuvikeskus.ee.
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Info pidevalt täieneb, tundide kellaajad varsti meie kodulehel!
Jälgi kodulehte: www.sakuhuvikeskus.ee

KUNSTIRINGID, kuutasu 9 EUR
Mudilased (4-7a), Lapsed (7-12a), Koolinoored (13-18a)
Kunstiringidesse on oodatud kõik, kellel on tahtmist ja huvi kunstiga tegeleda, julgust
ja rõõmu end sel teel väljendada. Hea võimalus kujutlusvõime, fantaasia ja loovuse
arendamiseks. Joonistame, maalime, teeme tutvust kompositsiooni- ja
värvusõpetusega. Juhendaja Ele Krusell. Esimene tund 14.09.17

KERAAMIKARING, kuutasu 18 EUR

Algajad (7-9a), Edasijõudnud (9-15a)
Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus. Erinevaid
tehnikaid kasutades valmistame isikupäraseid savist tarbeesemed ja pisiplastikat.
Juh.Jane Paadimeister. Esimene tund 13.09.17

TARBEKUNSTIRINGID, kuutasu 9 EUR
Erinevad grupid (7-12a)
Tarbekunstiringides (puutöö, käsitöö, klaasikunst al 12a) teeme tutvust erinevate
tarbekunstiliikidega. Mõeldud nii poistele kui tüdrukutele. Juhendaja Laura Telling.
Esimesed tunnid 11 ja 12.09.17

RAHVUSLIKU KÄSITÖÖ RING, kuutasu 5 EUR
Oodatud käsitööhuvilised al 12 eluaastast. Taaselustame traditsioonilisi
käsitöövõtteid (tikkimine, kudumine, kõlapaelte valmistamine, kangakudumine
jne). juh. Laura Telling, Esimene tund 12.09.17

KÄSITÖÖ- JA MEISTERDAMISERING, kuutasu 9 EUR
Algajad (7-9a), Edasijõudnud (9-12a)
Õpime erinevaid käsitööoskusi. Taaskasutame erinevaid materjale. Juhendaja Sirle Reiu.
Esimene tund 13.09.17

MOEJOONISTAMISE- ja ÕMBLEMISE RING, kuutasu 9 EUR
I grupp (9-15a alg.), IIgrupp (10-15a edasij)
Õpime erinevaid käsitööoskusi. Taaskasutame erinevaid materjale. Moejoonistamise
ringis disainivad noored iseendale moekollektsiooni ning omandavad õmblemiseks
vajalikke oskusi. Juhendaja Sirle Reiu. Esimene tund 13.09.17

PORTSELANIMAALIRING, kuutasu 16 EUR
I grupp (10-18 algajad), II grupp (10-18 edasij)
Osalemine portselanmaaliringis arendab ilumeelt ja käte osavust ning pakub
loomingulist eneseteostust igas eas inimestele. Juh. Merike Toome. Esim. tund 18.09.17

TÜTARLASTE LAULUANSAMBEL, kuutasu 11 EUR
I grupp (7-10a algajad), II grupp (10-15 edasijõudnud)
Tundides õpime hääleseadet ja mitmehäälset laulmist. Palju toredaid
esinemisvõimalusi nii ansamblis kui solistina. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas.
Juhendaja Aili Brett. Esimene tund 12.09.17

PLOKKFLÖÖDIRING, kuutasu 11 EUR

Algajad (7-9a), Edasijõudnud (9-15)
Õpime tundma erinevaid plokkflööte. Mängime nii üksi kui ansamblis. Noodi- ja
rütmiõpe toimub läbi mängu. Juhendaja Maria Mänd. Esimene tund 13.09.17

TANTSURINGID, kuutasu 6,5 EUR

Huviringidesse registreerumine algab 28. augustil
registreerimiseks täida avaldus: www.sakuhuvikeskus.ee

MÕTTEMÄNGUDERING (Majandusmängud) kuutasu 6 EUR
7-12a
Lauamängud arendavad loogilist ja paindlikku mõtlemist, püsivust, omavahelist
koostööd. Ringitöö kestel antakse lastele majandus- ja finantsalaseid teadmisi läbi
eakohase mängulise tegevuse. Juh. Merike Ots. Esimene tund 13.09.17

SKAUDI- ja KODU-UURIMISRING, kuutasu 3 EUR

9 -12a
Õpime skautlikke teadmisi, töö- ning koostööoskusi ja püüame olla iga päev natuke
paremad. Omadatud oskusi kasutame ühistegevustes: mängudel, matkadel ja
rännakutel loodusesse nii tihti kui võimalik. Juhendajad Valter Sulin ja Henni-Maria
Johanson. Esimene tund 14.09.17

LEGOROBOOTIKA, kuutasu 7 EUR
Erinevad grupid (7-12a), Varem osalenud (9-18)
Huviringis kasutame We-Do ja Lego Mindstorm NXT robotikomplekte. Õpime
ehitama ja ühendama komponente, lugema ning koostama skeeme robotite
juhtimiseks. Tegevuse käigus õpime tundma mehhaanika, elektrotehnika ja füüsika
põhitõdesid. Osaleme robootikavõistlustel. Juh. Imre Anton, Sander Laumets. Esimene
tund 12 ja 14.09.17

MULTIMEEDIARING, kuutasu 13 EUR
13-18a
Ringis osaleja saab teadmisi fotograafiast, videost ja animatsioonist. Ringitöö
eesmärk on arendada loovust, ergutada kujutlusvõimet ning arendada
koostööoskust. Juhendaja Kristjan Rosin. Esimene tund 11.09.17

NUTIRING (IT, Elektroonika Programmeerimine)
erinevad grupid 8 - 12a, kuutasu kehtestamisel
Ringis osalejad saavad teadmisi ja praktilisi oskusi IT ja elektroonika valdkonnast.
Arvutikasutamise oskuste õpe, programmeerimine, animatsioonide, mobiilsete
rakenduste ning lihtsamate veebilahenduste loomine ja disain läbi mängude.
Kasutame koolinoortele mõeldud STEM learning õppekomplekte. Juh Rain Raadla

TEHNIKARING (Elektroonika, mehhaanika)
12-16 a Ring on mõeldud noortele, kes tunnevad huvi IT ja tehnika vastu. Kes tahavad
teada kuidas asjad töötavad, miks nad vahel ei tööta ja kuidas vanast võib saada uus.
Ühendame teaduse ja tehnika kasutades kaasaegseid õppekomplekte, et uurida kuidas
erinevad mehhanismid töötavad. Õpime põhjalikumalt tundma arvuti ehitust ja
elektroonikat.

AUTOMUDELISMIRING, kuutasu 14 EUR
I grupp (4-7a), II grupp (7-8a), III grupp (9-12), IV grupp (13-18)
Juh. Tõnis Lattik, Esimene tund 11.09.17

TEATRIRING, kuutasu 13 EUR
I grupp (8-10a), II grupp (10-18a)
Teatriringides osalemine toetab olulisel määral noore inimese arengut loovaks ja
mõtlevaks isiksuseks. Õpitakse sõna- ja väljenduskunsti aluseid, näitlejatööd, ümberkehastumist, lavalist liikumist, kõnetehnikat ja improvisatsiooni. Juhendaja Aita Vaher.
Esimene tund 14.09.17

KITARRIÕPE, kuutasu kehtestamisel
Erinevad vanusegrupid (9-18a)
Kitarriõppe grupitundidesse ootame noori, kellel on huvi erinevate nii rock- kui ka
popstiilide pillimänguoskuste omandamiseks. Tunnid koosnevad kitarrimängu
algtõdede õpetamisest, spetsiaalsetest harjutustest, kuulmise ja jäljendamise,
lihtsustatud rütmi- ja akordide märkimissüsteemi ning fonogrammide järgi pilli
mängimisest. Kohtade arv on piiratud, eraldi rühm ka varasema kitarrimänguoskusega
noortele.

Ladinatants mudilastele (4-6a), Ladinatants koolilastele (7-15)
Tantsutunnid sisaldavad võimlemist, rütmi- ja rühiharjutusi, showtantsu elemente.
Lisaks loovust, koordinatsiooni ja kehatunnetust arendavaid harjutusi. Ootame lapsi
avastama rõõmurohket ladinatantsu maailma. Juhendaja Evely Vaigur. Esimene tund
12.09.17
NB! Kui Teie laps ei oska valikut teha, siis esimesed huviringide toimumise nädalal (ehk 11.-15. september)
Sõnumid ningAugust
14on oodatudSaku
laps
vaatama-proovima
saab valiku2017
langetada alles pärast seda

lisainfo:
Liina Hendrikson, liina.hendrikson@sakuvald.ee, tel 50 69 551
Maria Mänd, maria.mand@sakuvald.ee, tel 53 016 480
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Huvitav huvikool Saku Sofis
Saku Sofi huvikool alustab sel õppeaastal
algklasside lastele mõeldud „Väikese teadlase“ programmiga. Kui kõrgel/madalal
temperatuuril lakkab WIFI töötamast? Kui
palju soojust toodab mobiilelefoni aku?
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele leiame üheskoos vastuse!
Saku Sofi huvikool asub Saku Selverist
mõnisada meetrit paremal Üksnurme pool
endises väravamajas, kus juba kolmandat aastat tegutseb Saku Sofi Lastekeskus.
Lisaks lastehoiule on poolteist aastat tegutsenud ka Saku Sofi huvikool.
Huvitegevust ei saa enam võtta ainult
kui toredat vaba aja veetmise võimalust.
Et meie järeltulevad põlved püsiksid konkurentsivõimelised, peab huvitegevus toetama õppetööd ja aitama lapsel otsustada,
millise alaga oma tulevik siduda.
Kõrghariduses valib teaduse-, tehnoloogia- või inseneeriavaldkonna vaid
kolmandik õppima asujatest. Olukorra parandmiseks on oluline toetada ja suunata
lapsi valikute tegemisel juba varakult, et selleks hetkeks, kui tuleb asuda edasi õppima,
jõuaks tekkida püsiv huvi.
Huvitegevuse kaudu teaduse- ja tehnoloogiavaldkonna
populariseerimine
aitab suurendada võimalust, et noored
valivad pärast põhihariduse omandamist
edasi õppima asudes just teaduse- või
tehnoloogiasuuna.

Täiskasvanute
treeningud Saku
spordikeskuses
algavad 4. septembril

Maur Heron (11) ja Otis (8) kontrollivad suure paugu teooriat. Foto Marju
Tulva
Ainult haridussüsteemis tehtavad jõupingutused ei ole küllaldased, vähestel lööb
kuiva koolifüüsika peale silm särama. Aga
lahedad teaduskatsed, vahvad leiutised ja
oma kätega kokku pandud vooluring annavad hoopis mõnusama emotsiooni.
Meid igapäevaselt ümbritsevad lihtsad
asjad pakuvad palju võimalusi teaduse ja
tehnoloogiaga tegelemiseks.
Ja seda kõike meie huvikoolis avastada
saabki.
MARJU TULVA
huvikooli direktor, lastekeskuse juhataja

Kõht/selg/tuhar – E, K 18.30–19.30,
treener Egle Kõrvas, tel 5666 9525,
e-post egle1.korvas@gmail.com
NIA Dance – E 19.30–20.30, treener
Sirli Taniloo, tel 526 0562, e-post sirli.
taniloo@gmail.com
KIKU rühmatrenn – T 19.30–20.30 ja
R 18.00–19.00, treener Kristel Vaht,
tel 5300 8931, e-post: kristelvaht@
gmail.com
Jumping – K 19.30–20.30, P 19.00–
20.00, treener Aino Kallavus, tel 5393
9608, e-post ainotimmer1@gmail.com
Zumba – T 18.30–19.30 ja R 19.00–
20.00, treener Jorge Hinojosa, tel 5381
4617, e-post jorgehinojosaestonia@
gmail.com
AquaZumba – N 18.30–19.30 (Jorge)
Vesiaeroobika – T 18.30–19.30 (Riin)
Lisainfot tundi registreerimise ja arveldamisega seotud küsimustes saab treeneritelt. Laste ja noorte treeningute info
täpsustub.
Vt www.sakuvallaspordikeskus.ee.

Marten Männi on jetispordi Eesti meistrivõistlustel võidukas
Juuli keskel Tallinnas Harku järvel peetud
Eesti jetispordi meistrivõistluste avaetapil
võttis klubi Freetime Racing värvides võistelnud Saku koolipoiss Marten Männi võidud nii Ski GP1 kui Ski GP2 klassis. Kokku
oli erinevates klassides stardis 62 jetti.
28. ja 29. juulil sõideti Pärnus Freetime

Cup, mis oli Piston Racing Eesti jetisõidu
meistrivõistluste rajasõidu teine ja enduro
esimene etapp. Kokku startis Pärnus 91
sõitjat ehk rekordarv osalejaid. Ja taas oli
Männi võidukas mõlemal võistlusel.
„Loomulikult on hea oma koduklubi
korraldatud võistlustelt neli esikohta võtta.

Olen tulemustega väga rahul,“ ütles Marten
pärast sõite.
MARGUS KIIVER
Marten Männi meeskonna pressiesindaja

Võidukas nädalalõpp Pärnus. Foto Catherine Kõrtsmik (vasakul)
Rõõmuhetk Harku järvel. Foto: aquabike.ee
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Sakulased suvisel Kuramaal
27. juuli päikesepaistelisel hommikul alustasid 33 reisi- ja teadmistehuvilist Saku
valla elanikku elukaarlaste eestvedamisel
reisi Lätti, et kolme päeva jooksul tutvuda
Kuramaa arhitektuuri vaatamisväärsustega ja ,,vallutada” kaks linna – Liepaja ja
Ventspils.
Esimesena vaatasime Gauja rahvuspargi lääneservas asuvat Ungrumuiza mõisa,
mille peamaja on Lätimaal ainuke säilinud puidust barokne hoone. 1728. aastast
oli mõisa omanik Johann Balthasar von
Campenhausen, tema suguvõsa kätte jäi
mõis kuni võõrandamiseni 1920. aastal.
Tänaseks on peahoone restaureeritud ja
taastatakse ruumide seinu kaunistanud ainulaadseid maalinguid.
Järgmise päeva kavas oli meil giid Krista
juhtimisel tutvuda Liepaja linna vaatamisväärsustega. Selles Läänemere idaranniku
tähtsas sadamalinnas on inimesed elanud
enam kui 750 aastat. Vanalinn oma säilinud
elumajade ja kultuuriasutustega on tõeline
vaatamisväärsus. Mereäärses pargis saime
osa omanäolisest puitarhitektuurist ja imetlesime laulvat hõbedapuud, kus nupule
vajutades sai igaüks kuulata oma soovile
vastavat muusikapala. Liepaja tõmbenumber on meresadama promenaad ning sinise
lipuga rand, kuid kahjuks oli meri tormine. Elamuse jättis muusikakuulsuste allee, kus proovisime kätt asetada Raimond
Paulsi, Laima Vaikule ja teiste Läti muusikute käejälgedesse. Muljet avaldas Püha

Ventspilsis võib näha palju lehmaskulptuure, millest paljud on kaunistatud lilledega. Mõni loom oli näo poolest küll väga isase moega, kuid täpsemal vaatlusel
siiski lehm. Foto: Valentina Ader
Kolmainsuse kirik, kus asub maailma suurim mehaaniline orel.
Sõitsime ka Karosta piirkonda, mis
Nõukogude okupatsiooni ajal oli suletud
sõjaline ala, tänapäeval aga imeline ning
maailma ajaloos ja arhitektuuris ainulaadne.
Käisime ekskursioonil vanglas, kus meile pakuti omapärast lõunasööki koos 50
grammi söögialusega.
Edasi võtsime sihi Ventspilsi, Hansa
Liidu aegadest tuntud sadama- ja kaubalinna. Tegime õhtuse jalutuskäigu vanalinnas
ja kaldapealsel promenaadil. Hommikul
vaatasime üle turu ning promenaadil

jalutades jõudsime 1290. aastal ehitatud
kloostri tüüpi nelja korpusega Liivi ordulossi, mis on üks Ventspilsi sümboleid.
Näha sai digitaalset väljapanekut ,,Elav ajalugu”. Koduteel külastasime Kuldiga piirkonnas asuvat Edole lossi, mille rajamist
alustati XIII sajandil. Muljet avaldasid nii
lossi interjöör kui ka kellade ja mägikristallide kollektsioonid.
Usun, et reis läks korda, isegi ilmataat
soosis meie ettevõtmist. Kahju vaid, et osavõtjate arv jäi väikeseseks. Minu tänu mittevirisevatele reisikaaslastele.
JÜRI SOOME

Elukaar Vändra metsas Pärnumaal
10. juulil külastasid Saku pensionärid
Kurgja-Linnutaja talumuuseumi, et oma
silmaga näha Carl Robert Jakobsoni, ühe
edumeelse eesti põllumehe ja rahvavalgustaja ideede põhjal rajatud talu.

Mööda käänulist metsateed jõudsime
Pärnu jõe äärde ja kõrge jalgsilla kaudu
Kurgja talu õuele. „Nii ilusat kohta kui
Kurgja olen ma harva näinud," kirjutas
Jakobson kord oma mõrsjale. Nüüd, 140
Tagasiteel võttis meid
Mahtras vastu Raba talu
nooruslik ja tegus perenaine Terje Luik – ikka
seesama Vallatute kurvide Maret, kes nüüd on
pühendunud ilu ja harmoonia otsingutele. Terje
on elukutselt telerežissöör
ja pedagoog, aga Mahtras
jätkab oma ema, kunstnik
Laine Lepa iluaianduse
harrastust.
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aastat hiljem, rõõmustasid meid iidne park,
korras taluhooned ja rohuaed, sest „maakodu ilma õunapuu ja lilleaiata on nagu toit
ilma soolata ehk nädal ilma pühapäevata“
(C.R.J.).
Esmalt tegime tutvust muuseumi peahoones asuva püsinäitusega, kus seisab ka
Jakobsoni elusuuruses vahakuju. Huvilised
said kaasa osta Jakobsoni poolt kirja pandud mõtteteri ja õpetusi talupidamise kohta. Muuseum on eriline, sest seal haritakse
ka praegu põldu ja peetakse karja. Kopliaial
saimegi vaadata Eesti maatõugu nudisid
lehmi, valgepealisi lambaid ja Eesti hobust.
Talus peetakse ka küülikuid, kodulinde ja
mesilasi. Mehed uudistasid Jakobsoni projekti järgi valminud rehi-kuivati sisseseadet.
Rehetoas pakuti talutoitu: mulgiputru, soolasilku, hapupiima ja koduleiba.
ERIKA VESIK

KOGUKOND

Elukaar Kõltsu mõisas ja Keila-Joa lossis
Saku pensionäride ühenduse Elukaar liikmed otsustasid suvisele reisihooajale punkti panna 2. augustil Harjumaa huvitavaid ja
kauneid paiku külastades. Reisisihiks valiti
Kõltsu mõis ja Keila-Joa loss. Neist esimesest polnud enamus meie eakaid kuulnudki, teise puhul tuli paljudele silme ette
Vene sõjaväest maha jäetud poollagunenud
hoone. Usinamad telerivaatajad muidugi
teadsid, et Keila-Joa loss on endises ilus
taastatud, aga oma silm on kuningas!
Kõltsu mõisas ootas meid heatujuline
perenaine Pille Lukin-Kangur, üks kolmest
kompleksi hooldusmeeskonna liikmest. Ta
andis põhjaliku ülevaate mõisa ajaloost,
restaureerimisest ja tulevikust. Praegu
šveitsipärasest puitarhitektuurist lähtuva
hoone lasi ehitada paruniproua Benedicte
von Uexküll aastal 1891, siis rajati ka suurejooneline iluaed. Algselt oli mõis mõeldud
rikka rahva suvekoduks, kus päevi täitsid
pidulikud eined, jalutuskäigud, jaht, kaardimäng, tantsupeod. Hiljem on mõis käinud käest kätte, kuni lõpetas nõukogude
ajal pioneerilaagrina. Kaua aega seisis maja
tühjana ja lagunes, kuni Eesti-Läti-Leedu
kinnisvarafirma Real Estate selle aastatel
2007–2010 restaureeris. Säilinud oli palju
detaile, mida sai kasutada: kaunid puitkaartega aknad, kahhelkaminahjud, isegi osa
peosaali parketti. Stiilsed mööbliesemed on
aga tellitud vana mööbliga kauplevate rahvusvaheliste firmade kataloogide kaudu.
Praegu saab mõisahoonet rentida seminaride ja nõupidamiste läbiviimiseks, pidulikeks vastuvõttudeks ja perekondlikeks
tähtpäevadeks. Avaras aias, kus silmailu pakuvad basseinid, purskkaevud, skulptuurid,
on võimalik korraldada kontserte. Kõltsu
mõisat olevat imetlenud ka Saksamaa

Vabariigi liidukantsler Angela Merkel.
Keila-Joal asus algselt ainult 16. sajandil
ehitatud vesiveski. Hiljem rajati mõis, mis
vahetas tihti omanikke, kuni aastal 1827
ostis selle Alexander von Benckendorff,
tsaar Nikolai 1 soosik, keda ajaloos saatis sünge maine. Kolme aastaga kerkis joa
kõrgele kaldale suursugune romantiline
loss, mille kujunduses kasutati peamiselt
neogooti stiilielemente. Meie giid tutvustas
põhjalikult lossi eri ruume ja nende otstarvet. Kõiki üllatas asjaolu, et majas polnud
kööki – see asus kirikut meenutavas torniga
kõrvalhoones. Toiduvalmistamise lõhnad
olevat kõrget seltskonda häirinud!
Väga ilusad on lossi otstes olevad rõdud, kust avanevad kaunid vaated joale ja
pargile. Kõrval asuv külalistemaja on veel
restaureerimata, kuid giid rääkis, et see oli
omal ajal tähelepanuväärne hoone, kuna
seal asus väike kirik, mis oli ehitatud spetsiaalselt paruniproua usulisi tõekspidamisi
silmas pidades. Kord kuus toodi Tallinast
preester ja kirikukoor, et tseremooniat läbi
viia.
Lossi park oli 80 ha suur, hästi korrastatud jalutusteid oli kümneid kilomeetreid,
teede äärde oli ehitatud paviljon, kus jalgu
puhata. Park oli väga liigirikas.
Pärast Benckendorffi surma läks mõis
tema tütre Maria Volkonski valdusse. Proua
algatusel rajati mõisa ka kool. Hilisemad
omanikud veetsid palju aastaid LääneEuroopas ja Venemaal.
Praegu on Keila-Joa loss nagu muuseum
– rahvale avatud, töötab ka restoran.
Saime reisilt palju teadmisi ja kauneid
elamusi ning oleme väga tänulikud oma giididele ja reisi organisaatorile Jüri Soomele.
LY MADISSOON

ra

Coop MM – mälu maraton
16. septembril kell 12 toimub Üksnurme
külas Rehe küünis Coop MM ehk mälu
maraton.
Mängus on 100 küsimust erinevatest
valdkondadest, sekka mõned krutskid
ka. Mäng toimub samal ajal kolmes
liigas.
• Meistrite mäng, kus osalevad meistrid (Eesti meistrivõistlustel osalejad) - võistkonna suurus 2 liiget.
• Rahvamäng, kus osalevad sellid
(mälumänguhuvilised), võistkonna
suurus 4 liiget.
• Koolide mäng, kus võistlevad õpipoisid (gümnaasiumi õpilased),
võistkonna suurus 5 liiget.
Kõik võistkonnad vastavad samadele
küsimustele. Paremusjärjestus selgitatakse välja igas liigas eraldi. Kõigil on
võimalus mängida üldvõidule.
Osavõtutasu ei ole. Töötab puhvet,
kus pakutakse hingele ja kehale kosutust ning rahakotile kergendust.
Korraldaja MTÜ Huxnurme. Toetajad
Coop Eesti Keskühistu, Harju
Tarbijate Ühistu, sügisest Coop Panga
nime kandev AS Eesti Krediidipank
ja MTÜ Eesti Mälumänguliit.
Mängu panevad kokku Jaan Loide,
Aare Olander, Aase Sammelselg ja
Tõnu Talve.
Registreerimine ja info: aase.sammelselg@gmail.com, tel 517 7446.
Oleme tänulikud, kui annate osalemisest teada 7. septembriks 2017.

Elukaare liikmed panid suvereisidele punkti Keila-Joa lossis ja Kõltsu mõisas.
Foto: Ain Ainsaar
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