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FOOKUSES:

Kas Saku on endiselt põllumajanduskeskus? Lk 2–5
Mis on PMK, PMA ja ETKI ning kes ja mida seal teevad

XII noorte laulu- ja tantsupidu sai ajalooks

Saku vallast osalesid peol 254 noort pillimängijat, lauljat, tantsijat ja nende juhendajad

Pärast pidu. Foto: Airi Maasalu

Eterniiti saab tasuta ära anda. Vt lk 8
Hädaabinumber
             112
(kiirabi, pääste, politsei)
Saku valla abitelefon            1345
Perearsti nõuandeliin            1220
Piirkonnapolitseinik     612 4686
Vastuvõtuaeg N 10-12
Noorsoopolitseinik   5855 7455
Volitatud loomaarst     504 1060

Lugu sellest, kuidas Saku mees
alias Karvajalg Valgevene soistes metsades 24 tunni jooksul
110 km maha jooksis ja võidu
koju tõi. Vt lk 18–19

FOOKUS

Kas Saku on endiselt põllumajanduskeskus?
Sakut on alati seostatud põllumajandusega: aastatel 1924–1941 tegutses asulas tuntud kodumajanduskool, 1944–1948 Uuemõisa
Põllumajanduskool, 1948–1961 Saku Maakorralduse ja Maaparanduse Tehnikum. Raudteejaama ümbrusesse kerkinud asula hakkas
kiiresti kasvama aastast 1959, mil alevikku toodi Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut. Sakku tuli üha uusi
inimesi, käis hoogne ehitustegevus. Instituudi hoone, praegune vallamaja, oli omaaegne ehituspärl, selle ümber rajati näidisasula: arhitekt Valve Pormeister kavandas teadushooned ja nendega sobivad elamud. Saku sai laialdaselt tuntuks kui kaunis maa-asula, kuid ka kui
edukas põllumajandus- ja teaduskeskus.
Täna Sakut enam otseselt põllumajandusega ei seostata, sest alevikus tegutseb erinevate valdkondade asutusi ja ettevõtteid. Kuid
põllumajandusteadus on jäänud ning on ka kaks suurt põllumajandusega seotud riigiasutust.

Põllumajandusuuringute Keskus
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK)
on Maaeluministeeriumi hallatav riigiasutus, mis osutab labori- ja katseteenuseid.
Ennekõike täidetakse riigi tellimust, suurimad kliendid on riikliku järelevalve teostajad Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja
23. juulil külasta Põllumajandusuuringute
Keskuse Kuusiku katsekeskuses asuvat
põllumajandusparki!
Vaata ka www.avatudtalud.ee!

Liidu toetused keskkonda mõjutavad.
Keskusel on 11 struktuuriüksust, neist
viis laboratooriumi, üld-, finants- ja asjaajamise, vastavustõendamise ja sertifitseerimise ning põllumajandusseire ja uuringute
osakond asuvad Sakus. Katsekeskused on
Kuusikul ja Viljandis, Võrus asub katsejaam.
Seal katsetatakse levinumate põllukultuuride uusi sorte, viiakse läbi põldkatseid.
Põllumajandusuuringute
Keskus on erapooletu hindaja, kelle ülesanne on kindlaks
teha, kas uus sort vastab nõuetele.
Majanduskatsetega selgitatakse välja
sordi omadused, näiteks ilmastikukindlus,
saagikus, haiguskindlus, ning uue sordi
omadusi võrreldakse olemasolevate sortide omadustega. Katsed kestavad kaks aastat ja saadud tulemuste põhjal otsustatakse,
kas sort on Eesti sordilehte ehk riiklikult
kinnitatud sortide nimekirja lisamiseks
sobiv. Registreerimiskatsete käigus selgitatakse, kas sort vastab nõuetele, koostatakse
sordi kirjeldus. Viljandi katsekeskuses tehakse ka Eestis müüdavate seemnepartiide
järelkontrolli põldkatseid.

Põllumajandusseire ja uuringute
osakond tegeleb maaelu arengukava hindamisega. Tehakse ka põllumuldade seiret,
talupidajate tarbeks koostatakse kaarte,
mis lihtsustavad muldade väetamist ja lupjamist. Lisaks arendatakse põllumajanduslikke geoinfosüsteemidel põhinevaid
andmebaase. Seire ja hindamise käigus
vaadeldakse põllumajanduskeskkonna elurikkust, näiteks seda, kui palju elab põllul
kimalasi ja linde. Viiakse läbi agrokeemia
alaseid uuringuid, mis hõlmavad väetiste
ratsionaalset ja põhjendatud kasutamist
ning muldade viljakuse säilitamisega seotud
küsimusi. Jälgitakse ka seda, milline on põllumajanduskultuuride saagikus ja kvaliteet
ning võrreldakse mahe- ja tavaviljelust.
Seemnekontrolli labor määrab tera- ja
kaunviljade, kõrreliste ja liblikõieliste heintaimede, õlikultuuride, köögiviljade ja lillede seemnete puhtust, idanevust ja muid
omadusi ehk kuivõrd kvaliteetsed seemned
on. Suurim tellija on Põllumajandusamet,
kuid analüüsitakse ka talunike ja teiste soovijate, sealhulgas välisriikides asuvate klientide proove.

Toiduamet. Kuna Põllumajandusuuringute
Keskusel on olemas vastavad ressursid ehk
aparatuur ja professionaalne töötajaskond,
teenindatakse ka eraettevõtteid, sealhulgas välisfirmasid. Põllumajandusuuringute
Keskuses ei tehta iseseisvaid teadus
uuringuid, kuid ollakse teadusasutustele, ennekõike Maaülikoolile ja Tallinna
Tehnikaülikoolile koostööpartneriks, aidatakse teadlasi laboriuuringute ja katsetega,
tehakse praktilisi töid. Lisaks osaletakse
rahvusvahelises koostöös, näiteks taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium
on põhjamaade laborite võrgustiku loomise initsiaator.
Põllumajandusuuringute Keskuse sünniajaks võib lugeda aastat 1998, mil reorganiseerimise käigus liideti Seemne ja
Sordikaitse Inspektsioon, Taimekaitseameti
koosseisu kuulunud agrokeemiakeskus
ja Teraviljainspektsioon – Sakku loodi
Taimse Materjali Kontrolli Keskus, millel oli allosakondi mitmel pool Eestis.
Aastal 2002 liideti Kuusiku Katsekeskus
ja Tallinna Taimekarantiini Labori põhjal
loodud taimetervise labor. 1. jaanuaril 2004
nimetati asutus Põllumajandusuuringute
Keskuseks. Lisandusid uued kohustused:
asutus hakkas jälgima keskkonnas toimuvat
– et veed oleksid puhtad, mullad saastamata, et oleks lilli ja liblikaid. Ka seda, kuidas Direktor Pille Koorberg (paremal) ja akrediteerimise peaspetsialist Heidi Kollo
põllumajanduslik tegevus ning Euroopa auruti juures. Fotod: SS
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Taimetervise ja mikrobioloogia laboris diagnoositakse taimehaigusi, määratakse nende levitajaid ja viiakse läbi
mikrobioloogilisi uuringuid. Tellijaks on
enamasti Põllumajandusamet.
Jääkide ja saasteainete laboris määratakse taimekaitsevahendite jääkide sisaldust
taimses materjalis, sealhulgas puu- ja köögiviljades, ning loomasöödas; toiteelemente
ja raskemetalle loomasöödas; hallitusseente tekitatud mükotoksiine toiduainetes
ja loomasöödas. Ehk analüüsitakse, kas
inimeste ja loomade toit ikka on puhas ja
piisavalt ohutu, näiteks kas müügil olevaid
maasikaid võib süüa või on neis liiga palju kahjulikke aineid. Laboris saab kindlaks
Põllumajandusuuringute Keskus
on üks Saku valla suurematest
tööandjatest. Sakus on töötajaid
100, neist valla elanikke 36.
teha umbes 350 taimekaitsevahendi jääki.
Analüüside tegemine on kallis ning seetõttu tuleks eraisikutest tarbijatel kahtluse
korral pöörduda Põllumajandusameti või
Veterinaar- ja Toiduameti poole, kes otsustavad, kas analüüse tellida. On olnud
ka erandlikke juhuseid, mil tavakodanik

Põllumajandusuuringute
keskuses on tipptasemel
aparatuur. Peatehnoloog
Jaanus Rebane tutvustab
taimekaitsevahendite
määramise seadet vedelikkromatograafi
LC-MS/MS.

on lemmiklooma surma puhul tellinud ise
sööda analüüse.
Agrokeemia laboris tehakse
kindlaks, kui palju on mullas taimedele vajalikke toiteelemente ning milliseid väetisi millisel määral kasutada.
Talunikud saavad mullaproovide alusel
teada, milliseid kultuure on mõistlik kasvatada, millised elemendid on põllumuldades
olemas ning mida ja mil määral tuleks lisada. Agrokeemia laboris määratakse ka
väetiste koosseisu ehk tehakse kindlaks,
kas väetiste koostis vastab kehtestatud
normidele.
Taimse materjali laboris hinnatakse

teravilja, teraviljatoodete, õlitaimede ja söötade kvaliteeti. See labor on suureks abiks
põllumeestele – kui kokkuostja ja kasvataja ei jõua kvaliteedi suhtes kokkuleppele,
pöördutakse õiglase hinnangu saamiseks
sõltumatu labori poole.
Põllumajandusuuringute Keskus on üks
Saku valla suurematest tööandjatest, riigiasutuste seas suurim. Keskuse palgal on
153 inimest, kellest mõned töötavad osalise
koormusega. Sakus on töötajaid 100, neist
valla elanikke 36. Enamik on hariduselt
keemikud, bioloogid, agronoomid, keskkonnakaitsjad ja toiduainete tehnoloogid.
SS

Põllumajandusamet
Põllumajandusamet
(PMA)
on
Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigiasutus, mis haldab riiklikke registreid, korraldab seemne ja paljundus- ning
istutusmaterjali sertifitseerimist ja kontrolli,
sortide registreerimist ning nende sordilehte ja kaitse alla võtmist. Amet teeb riiklikku
järelevalvet seemne ja taimse paljundusmaterjali, aiandustoodete, taimekaitse,
taimetervise, mahepõllumajanduse, maaparanduse ja väetamise valdkondades. Lisaks
viib läbi ohtlike taimekahjustajate seiret,
koostab riigi maaparanduse hoiukavasid
ning kontrollib nende täitmist.
Põllumajandusamet loodi 1. jaanuaril 2010 Taimetoodangu Inspektsiooni,
piirkondlike maaparandusbüroode ja
Maaparanduse
Ehitusjärelevalveja
Ekspertiisibüroo
ühendamisel,
asutusse koondati nii taimekasvatuse kui
maaparandusega tegelevad ametnikud.
Põllumajandusameti peamaja asub Sakus,
kuid igas maakonnas on ka oma maakondlik keskus. Harjumaa keskus asub kolmes
kohas: Sakus, Muugal ja Tallinnas.
Põllumajandusameti
töömahukaim
valdkond on seotud maaparandusega:

Põllumajandusameti peakorter asub Sakus, pildil peadirektor Egon Palts.
koostatakse riiklik maaparanduse hoiukava
ehk otsustatakse, kus ja kuidas maad parandada. Kava hõlmab ka riigi korrastatavaid
ühiseesvoole ehk jõgesid ja kraave, mis
juhivad põldude drenaažist tuleva vee ära.
Riigihangete tulemusel leitakse erafirmadest

töövõtjad ja kontrollitakse nende tegevust.
Maaparandusvaldkonnaga on seotud 30%
Põllumajandusameti töötajatest.
Teine suur valdkond on seotud taimetervisega. Amet teeb tööd selle nimel, et
turustatav paljundus- ja istutusmaterjal
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oleks kvaliteetne ja vaba taimekahjustajatest. Lisaks on ülesandeks tõkestada ohtlike taimekahjustajate riiki sissetoomist ja
levikut. Praegu on üks niisugune kahjur
Hiinast puitalustega Euroopasse jõudev
aasia sikk, mis hävitab lehtpuud ja toob
metsamajandusele suurt kahju. Õnneks see
kahjur veel Eestisse jõudnud ei ole.
Suur töövaldkond on seotud mahepõllumajandusega, mis on Eestis viimastel aastatel kiiresti kasvanud – praegu
on 1/5 põllumajandusmaast juba mahe.
Kontrollitakse, kas mahemajandajad peavad kehtestatud reeglitest kinni ehk kas mahetoodang ikka on mahe. Kui on, antakse
vastav sertifikaat, seejärel kontrollitakse
igal aastal uuesti. Kui selgub, et reegleid
on rikutud, tuleb tootjal PRIA toetused
tagasi maksta. Põllumajandusametis analüüse ei tehta – vajalikud uuringud tellitakse naabritelt ehk Põllumajandusuuringute
Keskuselt.
Töömahukas tegevusvaldkond on ka
taimekaitse: kontrollitakse taimekaitsevahendite ja väetiste turustamist ja kasutamist, antakse soovitusi, mida ja kuidas
kasutada. Üks ülesanne on imporditavate
taimekaitsevahendite turule lubamine või
mittelubamine – kontrollitakse, kas uus
toode ikka sobib Eestisse.
Asutuse tööülesanne on seemnete sertifitseerimine – väljastatakse tunnistusi, mis tõendavad, et tegemist on
kvaliteetsete seemnetega. Viljandis asub
Põllumajandusameti sordiregister, kus on
registreeritud kõik põllu- ja aiakultuurid.
Põllumajandusameti töötajad kontrollivad kauplustes ja hulgiladudes aiandustooteid. Kuigi olukord on paranenud, tehakse
selles valdkonnas endiselt kõige enam ettekirjutusi ja trahve: sageli on tarbijale pakutavad puuviljad kõlbmatud.
Huvitav on GMOde ehk geneetiliselt muundatud kultuuridega seonduv.
Euroopa Liidus on lubatud geneetiliselt
muundatud taimedest kasvatada vaid geneetiliselt muundatud maisi ning kasvataja peab oma soovist teatama. Kuna Eesti
pole maisile sobiv kasvukeskkond, meil
GMO-kultuure veel pole. Kuid reeglistik
on olemas, samuti spetsialist, kes on kohe
valmis geneetiliselt muundatud taimedega
tegelema.
Põllumajandusametis töötab 190 inimest, neist Sakus 65. Vallaelanikke on
ametis 15. Töötajad on valdavalt maaparanduse või põllumajandusliku hariduse ja
kogemusega, kõige enam on agronoomiat,
maaparandust, aiandust, bioloogiat ja keskkonnaerialasid õppinud inimesi.
SS
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Eesti Taimekasvatuse Instituut
Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) on
Maaeluministeeriumi hallatav teadus- ja
arendusasutus, mis tegeleb põllumajanduskultuuride sordiaretuse ning agrotehnoloogia-alaste uuringutega. Eesmärk on
suurendada põllumajandustootmise efektiivsust, vähendada keskkonnamõjusid
ning aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.
Uuringud hõlmavad keskkonnasõbralikke
ja efektiivseid agrotehnoloogiaid, sordiaretuse ja agrotehnoloogiate mõju saagikusele
ja saagi kvaliteedile, samuti taimekaitset, taimetervist ja väetamist.
Aretatakse Eesti oludesse sobivaid põllumajanduskultuuride sorte, tegeletakse
sortide säilitusaretuse ning geneetiliste ressursside säilitamise ja uurimisega, Eestis
ja sarnastes kliimatingimustes asuvatele põllupidajatele seemnete aretamise ja
paljundamisega.
Eesti Taimekasvatuse Instituut moodustati 1. juulil 2013 Eesti Maaviljeluse
Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuskeskuse
ümberkorraldamise tulemusena. Instituudi
juhtkond on Jõgeval, seal asub ka enamik
osakondi. Sakus on taimebiotehnoloogia osakond, lisaks taimekaitse osakonna ja teiste osakondade töötajaid: paljud
Instituudi inimesed teevad oma tööd vastavalt vajadusele nii Sakus kui Jõgeval.
Taimebiotehnoloogia osakond, mida
varem tunti EVIKA nime all, uurib jätkuvalt kartuleid, osakonna üks ülesanne on
kartulisortide viirusvaba ja sordiehtsa in
vitro ehk katseklaasi kollektsiooni säilitamine ja sellealased uuringud. Sorte ja aretisi
on umbes 450, see on n-ö sortide varasalv.

Aeg-ajalt istutatakse katseklaasitaimi
mulda – alguses kasvuhoonesse ja siis,
kui taimed on välitingimustega kohanenud, põllule, kus hinnatakse sorte ja
pikaajalise in vitro säilitamise järelmõju.
Geneetiliselt on kõik sordid erinevad ning
osakonnas on kasutusele võetud meetod,
kuidas geneetiliste markerite abil üht sorti
teisest eristada. Püütakse välja selgitada, kas
DNA-d uurides saab häid omadusi paremini kindlaks teha, näiteks kas kartulisordil
on vastav geen, mis seda sorti mingi haiguse eest kaitseb.
Teadusuuringuteks ja algseemne tootmiseks paljundatakse kartulitaimi in vitro –
taim lõigatakse ühe lehealgega lõikudeks ja
pannakse katseklaasi, kus lehekaenla pungast areneb uus taim. Aeg-ajalt istutatakse
katseklaasitaimi mulda – alguses kasvuhoonesse ja siis, kui taimed on välitingimustega
kohanenud, põllule, kus hinnatakse sorte
ja pikaajalise in vitro säilitamise järelmõju. Lisaks tervendatakse kartulisäilikuid
viirushaigustest.
Osakonnas uuritakse veel aiakultuure,
näiteks õunu ja hapukirsse, säilitatakse õunte, ploomide, kirsside, pirnide, maasikate,

Eesti Taimekasvatuse Instituudi taimebiotehnoloogia osakonna juhataja
Kristiina Laanemets katseklaasi ehk in vitro taimedega.
Saku Sõnumid
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vaarikate koekultuuride haigusvaba ja sordiehtsat varukollektsiooni ning töötatakse välja aiakultuuride mikropaljundamise
meetodeid.
ETKIs uuritakse söödataimede, ennekõike mesika, lutserni, punase ristiku,
ida-kitsherne mõju loomadele, seda, millised põllukultuurid on söödaks kõige
sobivamad ja millal on kõige õigem söödataimed maha niita. Uuritakse väetiste
ja taimekaitsevahendite mõju. Hinnatakse
põllukultuuride, näiteks teraviljade, õlitaimede, kaunviljade toimet mullale. Uuritakse
taimehaigusi ja -kahjustajaid, näiteks hallitusseeni, määratakse kahjustuste ulatust.
Tegeletakse ka mullabioloogia ja -füüsikaga: vaadeldakse mulla koostist, määratakse
kromatograafi-nimelise seadme abil vedeliku ja gaasiosakeste sisaldust. Uuritakse
külvikordasid, jälgitakse põllumajandusmasinate kasutamist ja püütakse kindlaks teha,
millised neist on kõige efektiivsemad ja
keskkonnasõbralikumad, näiteks milliseid
külvikuid on kõige mõistlikum kasutada.
Katseid tehakse eesmärgiga selgitada, kuidas saada kõige väiksemate keskkonnakahjudega parim saagikus. Lisaks aretatakse ja
katsetatakse uusi sorte: sordiaretuskeskus
asub Jõgeval, seal on ka suured katsepõllud.
Ja need on vaid levinumad uurimissuunad.
Instituudil on Sakus mitu hoonet: taimebiotehnoloogia osakond asub endises
EVIKA majas Teaduse tänaval, samas
kõrval, Põllumajandusuuringute Keskuse
hoones, on teiste osakondade töötajad.
Rocco poe taga asub katsejaam. Üksnurme
külas on kaks katsepõldu: Üksnurme
katseala ja Kõbu aed, lisaks kasutatakse
Põllumajandusuuringute Keskuse aeda.
Eesti Taimekasvatuse Instituudis töötab
aastaringi 147 inimest. Sakus on töötajaid
38, mõned neist on vastavalt vajadusele osa
ajast Sakus ja osa Jõgeval. Kõige enam on
agronoome, keskkonnatehnolooge, geneetikuid, kuid ka hoopis teistsuguste erialade
esindajaid, sest vajatakse spetsiifilisi oskusi.
Saku valla elanikke on töötajate seas 18, lisaks suvel abiks olevad hooajatöölised, kes
on enamasti kohalikud elanikud. SS

Põllumajandusteadlaste koostöö kooliõpilastega
Põllumajanduserialad ei ole viimastel aastatel ülikooli siirdujate seas kuigi populaarsed. Kas põllumajandusega seotud
asutused võiksid ise huvilisi, ka tulevasi
töötajaid kasvatada? Koolide õppekavas
on põhikooli 3. astmes loovtöö, gümnaasiumis uurimistöö.
Saku Gümnaasiumi direktori Ulvi
Läänemetsa sõnul tehakse loovtööd grupis,
alati on tegutsenud ka loodusainete grupp.
Gümnaasiumi uurimistöö teema valib iga
õpilane ise, enamasti sellise, mis on talle
huvitav ja kasulik. Kool on koostööks igati valmis ning aktsepteerib ka väljastpoolt
tulevaid juhendajaid. Et õpilased teaksid ja
oskaksid niisuguseid teemasid valida, võiksid põllumajandusasutused oma võimalusi
tutvustada, ka ise teemasid välja pakkuda.
Põllumajandusuuringute Keskuse direktor Pille Koorberg on koostööks valmis,
nõus ka sobiva teemaga uurimistööde puhul kaasa aitama. Mitmel aastal on keskust
ja laboreid külastanud koolide ekskursioonid, et asutuse tegevust tutvustada, võiks
see hea traditsioon kindlasti jätkuda. 23.
juulil on üle-eestiline avatud talude päev,
siis ootab Põllumajandusuuringute Keskus

külastajaid Raplamaale Kuusiku katsekeskuses asuvasse põllumajandusparki, kus
saab tutvuda erinevate põllukultuuride, ravim- ja maitsetaimede kollektsioonidega,
jalutada viljapuu- ja marjaaias ning tutvuda
näidiskatsetega. Tore oleks seal ka koolinoori kohata. Põllumajandusparki on võimalik külastada ka muudel aegadel, kõige
huvitavam on juulis-augustis ja hea ilma
korral septembri esimesel poolel.
Eesti Taimekasvatuse Instituudi taimebiotehnoloogia osakonna juhataja Kristiina
Laanemetsa sõnul on motiveeritud noortega tore töötada ja koostöö koolidega kindlasti võimalik. Ka taimekaitse osakonna
teadur Elina Akk väidab, et on koolidega
koostööks valmis.
Põllumajandusameti peadirektor Egon
Palts ning personalibüroo juht Tea Toom
kinnitavad, et nende asutus tegeleb paljude huvitavate teemadega. Kindlasti tuleks
uurimistöö puhul kooliga eelnevalt kokku leppida ja erinevaid võimalusi arutada. Kuid õpilastel oleks avastamisrõõmu
Põllumajandusametis kindlasti.
SS

Ehk on mõnele
Saku õpilasele
põllumajanduspisik juba külge
jäänud. Igal juhul on Saku
gümnasiumi
II klassi õpilased koostanud
loodusõpetuse
ainetööd oma
kartulikasvatuse kogemuste
põhjal.

Detsembris korraldatud kartulipäevade kaudu on EVIKA tutvustanud oma
tööd ka vallarahvale.
Juuli 2017

Saku Sõnumid

5

VALLAVALITSUS

10–17 ja 05.08.2017 kell 9–19 tasuta kasutada Saku koolistaadion ameerika pesapalli
Eesti meistrivõistluste läbiviimiseks.

20. juuni istungil
Anti projekteerimistingimused korter
elamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Männiku külas Tooma tee 15a
kinnistul, üksikelamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks Jälgimäe külas
Liisu kinnistul ja Tagadi külas Rebasemäe
kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses heinaküüni ümberehitamisega
laohooneks Üksnurme külas Suurevõidu
kinnistul.
Jäeti kooskõlastamata puurkaevu asukoht Männiku külas Tooma tee 27 kinnistul.
Kooskõlastati ASi TREV-2 Grupp geoloogilise uuringu loa taotlus ja geoloogilise
uuringu loa andmise otsuse eelnõu maavara (liiva) tarbevaru uuringuks Saku vallas
asuvas Männiku IX uuringuruumis.
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 VIII
uuringuruumis.
Võimaldati Saku alevikus Pähklimetsa
tee 32 asuva maa ostueesõigusega
erastamist.
Määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed
Üksnurme külas asuva Lukussepa tee 11 katastriüksuse, Saku alevikus asuva Staadioni
tn 7 katastriüksuse ja Roobuka külas asuva
Veskimetsa katastriüksuse jagamiste tulemusel moodustatavatele katastriüksustele.
Timelight OÜ-le anti 10.06.2017 kell
9–14, 01.07.2017 kell 9–14, 09.07.2017 kell

27. juuni istungil
Saku Huvikeskus otsustati sulgeda suveperioodil 10.07–28.07.2017.
Kinnitati Saku Päevakeskuse töötajate
koosseis alates 12.07.2017.
Anti projekteerimistingimused abihoone ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme
külas Välu kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses katlamaja korstna lammutamisega Saku alevikus Tehnika tn 10 kinnistul.
Saku valla 2017. a eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondi projektitoetuse reservist eraldati Fred Raukase projektile
„Laskespordi Euroopa meistrivõistlustel
osalemine“ toetust 500 eurot.
Otsustati korraldada avalik konkurss
Saku Valla Spordikeskuse juhataja ametikoha täitmiseks, kehtestati juhataja kvalifikatsiooninõuded ja konkursi läbiviimise kord.
Saku valla 2017. aasta eelarve reservfondist eraldati 1196 eurot ajalehe Saku
Sõnumid eelarvesse toimetusele fotoaparaadi soetamiseks.
30. juuni istungil
Merit Udusalu kinnitati Kajamaa Kooli
direktorina ametisse määramata ajaks alates
14.08.2017.
Anti projekteerimistingimused üksik
elamu ja abihoonete ehitusprojektide
koostamiseks Rahula külas Tondimetsa ja
Hõreda kinnistutel, üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Kiisa alevikus Vahtra tn
4 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu asukoht Kajamaa külas Metsahaldja
kinnistul.

12. juuli istungil
Muudeti
projekteerimistingimusi
abihoone ehitusprojekti koostamiseks
Jälgimäe külas Braueri kinnistul.
Anti projekteerimistingimused aiamaja
üksikelamuks laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks Metsanurme külas Kuresoo
tee 33 kinnistul ning büroohoone haridushooneks ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks aadressil Saku alevik,
Teaduse tn 1.
Otsustati võtta vastu Tänassilma küla
Tänassilma tee 41 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on
maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine lisaks
olemasolevatele hoonetele üksikelamute ja
abihoonete ehitamiseks.
Kooskõlastati kavandatavate puurkaevude asukohad aadressidel Kiisa alevik,
Männi põik 4; Saustinõmme küla, Nõmme
tee 2 ning Tagadi küla, Hundisaare.
Kooskõlastati tingimuslikult kavandatavate kinnise soojussüsteemi puuraukude asukoht aadressil Metsanurme küla,
Kuuseheki tee 16.
Tunnistati kehtetuks ehitusluba üksikelamu püstitamiseks aadressil Saustinõmme
küla, Nõmme tee 9.
Loobuti ostueesõiguse kasutamisest
Kurtna külas Keskuse tee 16.
Otsustati väljastada müügipilet OÜ-le
Cornum perioodiks 13.07–12.10.2017 aiaja metsasaadustega kauplemiseks Kiisa
alevikus Tõdva-Hageri tee ja Laulu tänava
vahelisel alal.
OÜ-le Domus Kinnisvara Vahendus
anti õigus paigaldada perioodiks 01.07.30.09.2017 3 m2 suuruse pindalaga reklaamkandja asukohaga Tallinn-Saku-Laagri
tee (11340), Männiku küla.

Planeeringuteated
Projekteerimistingimused
Saku Vallavalitsusele on 27.06.2017 esitatud ehitisregistri kaudu projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul
Saku vallas Tänassilma külas Metsavaimu
tee 12 (71801:001:0856) kinnistul üksikelamu püstitamise arhitektuuriliste, ehituslike
või kujunduslike tingimuste täpsustamiseks.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
12.05.2005 otsusega nr 42 kehtestatud Pille
ja Mäe-Tooma kinnistute detailplaneeringu
alal asuva krundiga pos 35.
Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste
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andmise avatud menetlusena ning lõikest
2 tulenevalt anname projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise
päevast arvates ehk tähtajaga 26.08.2017.
Alates 01.08.2017 kuni 14.08.2017
korraldame tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse
stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste eelnõule.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi. Avaliku
väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja
isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja

põhjendatud vastuväiteid.
Vaata
http://www.sakuvald.ee/
projekteerimistingimuste-avalikustamine

Detailplaneeringud
Ajavahemikul 12.06.2017 kuni 25.06.2017
oli avalikul väljapanekul Saku aleviku Tiigi
tn 19 (katastritunnus: 71801:005:0659)
maaüksuse osa ja lähiala detailplaneering.
Avalikustamise ajal esitati detailplaneeringu
kohta arvamusi. Detailplaneeringu avalik
arutelu toimub 10.07.2017 kell 15.00 Saku
Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku) ruumis
211.

SAKU MAJA

Algasid Saku Tehnika katlamaja ehitustööd
AS Saku Maja sõlmis 17. märtsil ICP
Solutions OÜ-ga lepingu Saku Tehnika
katlamaja hakkepuidu küttele üleviimise projekteerimis-ehitustöödeks. Tööde
käigus ehitatakse gaasikatla asemele keskkonnasäästlik hakkepuidukatel koos kõige
vajaliku juurde kuuluvaga.
Juuni keskel, kui korstna otsast võeti alla mobiilside operaatorite antennid,
lõppesid ettevalmistustööd ja 7. juulil algas ehitus. Esimese tööna alustati vana
korstna lammutamisega, selleks kulus
umbes nädal. Seejärel lammutatakse osa
vanast masuudipumplast ning osa katlamaja seinu. Ka katust tuleb tööde ajaks
ära lammutada. Telliskorstna kohale tuleb
kinnine hakkepuiduhoidla ning uue katla
jaoks paigaldatakse uus metallist korsten.
Uus hakkepuidu katel hakkab sooja andma detsembri algusest ning kogu katlamaja
ehitustööde lõpptähtaeg on järgmise aasta
märtsis. Palume olla tööde teostamise ajal
piirkonnas tähelepanelikud, sest seal sõidavad suured masinad ja liikumine võib katlamaja ümber olla takistatud.
Ehitustööde maksumus on 1 537
281.90 eurot (km-ta). Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
toel Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Korstna ülemine osa lammutati käsitsi
kivi kivi haaval. Kui kõrgus oli selline,
et masinad pääsesid tööd tegema,
lammutati masinatega. Fotod: Marko
Matsalu ja SS
Ehitustööde eest vastutab ICP Solutions
OÜ projektijuht Siim Tenno (tel 56
566 425). Omanikujärelevalvet teeb AS
Infragate Eesti Insener Tarmo Mäeküla.
Saku Tehnika katlamaja hakkepuidule
üleviimise projekti juhib AS Saku Maja
tellimusel OÜ Keskkonnalahendus projektijuht Indrek Tamberg (tel 51 09 135).
MARKO MATSALU
AS Saku Maja juhatuse liige

ÜVK rahataotlus esitatud

Planeeringuteated
Avalikud väljapanekud
Alates 07.08.2017 kuni 20.08.2017 on
tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn
1, Saku alevik) teise korruse stendil ning
valla kodulehel (http://www.sakuvald.
ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul
väljapanekul Saku valla Tänassilma
küla Tänassilma tee 41 maaüksuse detailplaneering (DP).
Planeeritav ala asub Tänassilma külas
Tänassilma tehnopargi vahetus läheduses Tänassilma tee ääres. Planeeritava ala
moodustavad Tänassilma tee 41 maaüksus ja osa Tänassilma tee maaüksusest. Planeeritava ala suurus on u 5650
m2. DP eesmärk on Tänassilma tee 41
maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine
lisaks olemasolevatele hoonetele üksik
elamute ja abihoonete ehitamiseks.
DP on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. DP järgi jaotatakse

Tänassilma tee 41 maaüksus kolmeks
elamumaa krundiks (pindaladega: 1543
m², 1662 m² ja 1537 m2). Kruntidele pos
2 ja 3 võib rajada mõlemale ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet.
Krundile pos 1 jääb olemasoleva
kaksikelamu lõunapoolne osa. Sinna
krundile võib lisaks rajada kuni kaks abihoonet. Põhihoonete maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m, abihoonetel kuni
6 m. Kõigi kolme krundi maksimaalne
täisehitus on 20%. DP elluviimisega
ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja
selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-,
kultuuri- ning looduskeskkonnale. Igal
isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid DP
kohta.

AS Saku Maja esitas SA-le Keskkonna
investeeringute Keskus rahastamistaotluse
Keila jõe reoveekogumisalale ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni rajamiseks. Positiivse
rahastamisotsuse korral saavad endale
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kurtna,
Metsanurme, Kasemetsa, Üksnurme ja
Roobuka küla ning Kiisa aleviku elanikud.
ELi Ühtekuuluvusfondi meetmest
„Veemajandustaristu arendamine“ taotletakse 16,94 miljonit eurot. Saku Maja
omaosalus projektis on 3,45 miljonit eurot. Keskusel on aega taotlust menetleda
147 päeva ning rahastusotsust on oodata
novembris.
Kanalisatsiooni- ja veetorustik on kavas
välja ehitada aastatel 2018-2021. Ehitust
alustatakse Kurtnas, mille kohta on projekt
juba ka valmis. Tänu projektile saab võimaluse liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga üle 5000 Saku valla elaniku.
Keila jõe reoveekogumise alal elavate
inimeste küsitluse põhjal soovib ÜVKga
liituda esimesel aastal pärast tööde lõppu
82% vastanutest. 67% vastanutest tarbiksid
ÜVK teenuseid kogu aasta. SS
Juuli 2017
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19. augustil saab Saku vallas ära anda ohtlikke jäätmeid
Laupäeval, 19. augustil toimub Saku valla
elanikele ja eraisikutest kinnistuomanikele
ohtlike jäätmete kogumisring. Ohtlike jäätmete üleandmiseks eelnevalt registreerima
ei pea.
Kogumisauto peatub
09:00–10:00 Jälgimäe külas Fazeri kõrval
10:30–11:30 Üksnurme külas Lukussepa
tee alguses
12:00–13:00 Metsanurme külas Rehemetsa
külakeskuse parklas
13:30–14:30 Kiisa alevikus Laulu tn 17 kinnistul oleval platsil
15:00–16:00 Lokuti külas Lokuti farmi
juures

Tallinn-Rapla-Türi
tee
Tallinn-Rapla-Türi tee

27. augustil saab
ära anda
vana eterniiti

Lokuti tee

Lokuti farm

Kiisa alevikus Laulu tn 17 platsil

Lokuti külas Lokuti farmi juures

Asukoht:
Asukoht: Harju
Harju maakond,
maakond, Saku
Saku vald,
vald, Metsanurme
Metsanurme küla,
küla, Vana-Rehemetsa
Vana-Rehemetsa
Metsanurme
Metsanurme külakeskuse
külakeskuse parkimisplats
parkimisplats

Pühapäeval, 27. augustil, kogutakse Saku
valla elanikelt ja eraisikutest kinnistuomanikelt vana eterniiti. Kuna vastuvõetav
kogus on piiratud, tuleb soovijail eelnevalt
registreerida tel 5198 7901 või e-kirjaga
kerli.laur@sakuvald.ee.
Registreerimine
algab 31. juulil kell 9 ja lõpeb piirkoguse
täitumisel.
Eelmisel aastal sai piirkogus täis umbes
nädalaga. Seega, kellel on eterniidikogus
teada, võib kohe registreerimise alguses
ehk alates 31. juulil kella 9st helistada või
e-kirja saata. Varem kui 31. juulil kell 9 saadetud e-kirju ja kõnesid arvesse ei võeta.
Saku alevikus vallamaja taga
Metsanurme külas Rehemetsa parklas
Registreerumiseks tuleb edastada oma
nimi; kontaktnumber; kinnistu nimi, kust
eterniit pärineb; sobiva kogumispunkti asukoht viie kogumiskoha hulgast ja ligikaudne üleantava eterniidi kogus (tk, m3, t).
Registreerimata isikud saavad kogumisringi ajal eterniidi ära anda vaid juhul, kui
kogumisautos on ruumi. Eterniidijäätmete
üleandmiseks tuleb ka kohapeal täita registreerimisleht, kaasa on vaja võtta isikut
tõendav dokument!
Kogumisauto peatub
9.00–09.45 Jälgimäe külas Fazeri kõrval
10.15–11.45 Saku alevikus vallamaja taga
aadressil Teaduse tn 1
12.15–13.00 Metsanurme külas Rehemetsa
külakeskuse parklas
13.30–14.15 Kiisa alevikus Laulu tn 17 kinnistul oleval platsil
Jälgimäe külas Fazeri kõrval
Üksnurmes Lukussepa tee alguses
14.45–15.30 Lokuti külas Lokuti farmi
juures
Nii ohtlike jäätmete kui eterniidi üleandmine on tasuta ja toimub
KERLI LAUR, keskkonnakaitse inspektor
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil.
R
Reehhee
m
meets
tsaa te
teee

kogumispunkti nr 2 asukoht

ppaa
ssssee
LLuukkuu

teee
te

Tänassilm
Täna
ssilmaa tee
tee
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Saku vald saab riigilt 44 339 eurot lisaraha
huvihariduse arendamiseks
Alates 1. septembrist annab riik kohalikele omavalitsustele lisaraha huvitegevuse ja
-hariduse mitmekesistamiseks. Täiendavat
toetust annab riik kindla tegevuskava alusel, mille kohalik omavalitsus peab esitama
Eesti Noorsootöö Keskusele 1. septembriks. Saku vallale on tänavu ette nähtud 44
339 eurot. Järgmisel aastal on summa veelgi suurem.
Soovime kava kokku panna selle järgi,
milliseid oskusi noored soovivad arendada ja mida nad tahavad selleks teha. Et
huvitegevuse toetusraha võimalikult otstarbekalt kasutada, ootame nii lastelt kui
noortelt, lastevanematelt, ringijuhtidelt,
treeneritelt, huvitegevuse koordinaatoritelt
ideid, kuidas võiks huvitegevust Saku vallas
mitmekesistada.
Kui tahad hakata juhendama mõnd ringi
või soovid, et su laps saaks tegeleda mõne
siiani Saku vallas puudu oleva spordialaga,
või vajad täiendavat ringijuhikoolitust, siis
anna sellest 7. augustiks teada valla e-posti
aadressil saku@sakuvald.ee.
Milleks täpselt raha kasutada, on iga
omavalitsuse enda otsustada. Oluline on,
et see looks lastele ja noortele lisavõimalusi huvitegevusest osa saada. Kui vaja, saab
toetusraha eest käima panna bussi, avada
mõne uue huviringi, osta õppevahendeid,
palgata juhendajat. Oluline on, et senine
huvitegevus muutuks mitmekülgsemaks

ning oleks rohkematele lastele kättesaadav, valla huvitegevuse ja huvihariduse pakkuet igal lapsel oleks võimalus saada osa talle jate poole, et kaardistada huvitegevusega
meelepärasest huviringist. Toetama haka- seotud kitsaskohad (mis sorti huvitegevutakse huvitegevust kultuuri-, s p o r d i - sest on vallas puudu, miks osa lapsi ei saa
ning loodus-täppisteaduste
ja tehnoloogiavaldkonnas.
Kui tahad hakata juhendama mõnd ringi või
Kultuurivaldkonnas
soovid, et su laps saaks tegeleda mõne siiani
toetatakse
tegevusi,
Saku vallas puudu oleva spordialaga, või vajad
mis on seotud järgmistäiendavat ringijuhikoolitust, siis anna sellest   
te aladega: kaunid kunstid
7. augustiks teada valla e-posti aadressil
(muusika, kunst, arhitektuur, disaku@sakuvald.ee.
sain, kirjandus, audiovisuaal- ja
uus meedia, tants, etenduskunstid), kultuuriväärtused (muuseumid,
raamatukogud) ja noorteühingute tegevus
noorte kodanikuhariduse teemal.
huviringides või treeningutel osaleda) ja
Loodus-täppisteaduste valdkonnas toe- leida võimalikud lahendused, mis noorte
tatakse tegevusi, mis on seotud järgmiste arengut soodustavad.
aladega: matemaatika, füüsika, keemia,
Noorteseire andmeil pole 10% Eesti
bioloogia, geograafia, geoloogia, töö- ja koolilastest viimase kolme aasta jooksul
tehnoloogiaõpetus, info- ja kommunikat- käinud üheski trennis ega huviringis, mis
siooniteaduste, sh arvutiteaduse õppesuu- tähendab, et pea 30 000 last on huvitegena erialad.
vusest täiesti kõrvale jäänud.
Toetusega ei saa katta seniseid huvihaRiigi eelarvestrateegias 2017–2020 on
riduse kulusid, vaid raha on ette nähtud li- huvihariduse lisatoetuseks tänavu ette nähsavõimaluste loomiseks. Samuti ei saa seda tud 6 miljonit ja alates 2018. aastast 15 milraha kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite jonit eurot aastas.
ostmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks, ANNE-LY SUVI
kinnistute, hoonete ja ruumide majanda- kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist
miskulude eest tasumiseks.
Vallavalitsus on tegevuskava koostamiseks pöördunud ka kõigi Saku

Saku valla noorsootöö hinnati mitmekesiseks
Viimased aastad on toonud Eesti noorsootöösse mitmeid uusi suundi ja sellega koos
ka suuri rahasummasid. 2015. aastal käivitas Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) kohalike omavalitsuste gruppidele tegevuse,
mille eesmärk on teenuste jõudmine uute
noorteni ning noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine.
Tegevussuunda rahastatakse ESF programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine”
raames. Igal aastal liituvad suunaga uued
kohalike omavalitsuste grupid ning kolmandas ringis, mis lükati käima käesoleval aastal, tehti osaluspakkumine ka Saku
vallale.
Saku kuulub koos Kernu, Nissi,
Saue, Padise, Harku, Keila ja Kohila valla ning Saue ja Paldiski linnaga Saue
Koostöögruppi, mis saab uute innovaatiliste noorsootöö võimaluste loomise jaoks
ligi 200 000 eurot.

Kuna koostöögrupi tegevus käivitub
augustikuus, hinnati Saku vallas käesoleval
kevadel teistkordselt noorsootöö kvaliteeti. Esimene hindamine toimus aastal 2011.
Tublide sisehindajate Merje Tava, Anton
Noore ja Evelyn Kübersoni info koondati
ühtsesse hindamismudelisse, mille ENTK
koostöös Ernst&Young Baltic AS-i ja
noortevaldkonna partneritega 2010. aastal välja töötas, ja edastati välishindajatele,
Argo Bachfeldtile OÜ-st Looduskasvatus
ja Maari Põimile SA-st Noorte Agentuur,
kes selle põhjal valla noorsootööle vastavate kriteeriumite alusel omapoolse hinnangu
andsid.
Mõlemad välishindajad tõstsid esile,
et noorsootöö on vallas prioriteetne, et
omavalitsuse toetus on suur. Nad hindasid
kõrgelt erinevate institutsioonide koostööd ja tõid hea näitena välja noortekeskuse poolt algatatud projekti „Meeskonna
Coaching, Selge suund“. Välishindajad

kiitsid töötajaskonda ja olemasolevat taristut. Positiivseks peeti, et Saku valla noortel
on mitmekesised võimalused loovust arendada ja avastada, milles nad tugevad on.
Väga oluliseks peeti erinevate võimaluste
kättesaadavust.
Välishindajad leidsid, et asutuste-ülest
koostööd tuleks arendada nii, et see toetaks igakülgselt noorsootööd tervikuna.
Kindlasti tuleks tõsta noorsootöötajate ja
noorte juhendajate teadlikkust noorsootööst – et nad suudaksid kirjeldada ja hinnata oma töö tulemuslikkust.
Kvaliteedi hindamine annab kohalikule
omavalitsusele võimaluse näha ja näidata
noorsootöö tulemuslikkust ning tegijate
pädevust, võimaldab kaardistada valdkonna arenguvajadused, et nendega tulevikus
teadlikult tegeleda.
ANNE-LY SUVI
kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist
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Saue küla suvepäev
Juunikuus toimus Saue külas taas aasta
tippsündmus – Saue küla suvepäev, mil külaplatsil saab kokku kogu küla.
Traditsiooniline suvepäev algas põneva
maastiku(ristsõna)mänguga, millest võttis
osa kolm täiskasvanute ning kaks laste- ja
noorte võistkonda. Lauri korraldatud mängu jaoks oli vaja nii nupukust kui ka kiireid
jalgu (ratast) ning head internetis surfamise
oskust. Selgus, et täiskasvanud on siiski veel
veidi nupukamad kui meie noored-lapsed,
aga super tublid oli kõik. Samal ajal kui
suuremad ristsõnale vastuseid otsisid, näitasid küla kõige pisemad oma osavust nii
palliplatsil kui nööril käimisel. Vahepeal oli
aega veidi hinge tõmmata ja siis oli kontserdi aeg.
Põnevust oli palju – kes küll on see
artist, kes sõidab Saabiga, kes veetis oma
lapsepõlvesuved Saue külas ja kes armastab võrdselt rock'n'rolli, koorilaulu ja kabareed? See mees on Kalle Sepp, kes oli
meile külla tulnud koos hea sõbra, muusik

Mikk Tammepõlluga.
Kontsert oli nagu ikka vabas looduses,
otse kadakate vahel karjamaal ehk Saue
küla mänguplatsil. Nagu imeväel täitus laud
hõrgutistega. Ja siis olid artistid laval! Kalle
rääkis meile oma suvedest Saue külas, meie
külas sündinud vanaisast, kartulivõtust,
Mökust, naisest, Saabist, teatrist ja muusikast... ;-) Ja siis muidugi kõlas meeste oma
looming ja sekka lugusid, mis Kallega juba
aastaid kaasas käinud. Tore ja südamlik
kontsert oli.
Suvepäeva mahtus veel üks tähtis hetk.
Saku vald kinkis oma 150. juubeli puhul
igale valla külale oma puu ja meile kingitud
pärn sai sel päeval küla peaaednik Jüri abiga
ilusasti maamulda, kellassepp Heinari abiga
sai kivile vastav silt ning kõige lõpuks sai
külarahva ja sõpradega puu ümber ka üks
ühispilt tehtud.
Suvepäeva lõpetas äge jalgpallilahing,
kus osalesid meie küla isad, pojad ja tütred!
TRIINU PALM, MTÜ Saue Küla

Kontserdi lõpus said kõik soovijad
Kalle Sepalt ka autogrammi.
Saue külas elab rahvastikuregistri
andmeil 125 inimest, ühispildile sai
kokku 88 suvepäevalist. Fotod: MTÜ
Saue Küla

Raamat „Postkastid õrrel. Külakirjad Saue vallast“ ka Saku postkontoris
Naabrite tegemised on kaante vahele pannud kirjamees Peeter Sauter, aga lugemiseks sobivad need lood halduspiiridest
hoolimata, sest peategelased on siin lihtsad
inimesed, nende emotsioonid ja kogemused, armastused ja saatused.
Peategelane ses raamatus ei ole abstraktne geograafilises mõõtkavas väljendatav
Saue vald. Ühe kogukonna identiteet peitub ju hoopis lihtsamas ja olemuslikumas
– inimestes. Kirjanik Peeter Sauteri uitav,
aga detaile märkav pilk ja kõrvalseisja vaade annavad raamatule vajaliku hingamise ja
elulisuse. Fotokaameraga kulges Sauteriga
10
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kaasa sauekas Valdur Vacht. Nii saigi sellest üks 2016. aasta suvine
teekond külast külla, ühest
koduuksest teiseni.
Ei teatud ette, milliseid radu kirjanik
ja piltnik tallavad,
milliseid inimesi kohtavad ja milliseid jutte
kuulevad.
Raamat on oma olemuselt selline ladusa keelekasutusega lugemine. Ei ole
seal üleliia statistikat ega

numbreid ega ajalugu. Ei leia sealt
vau-faktoriga fakte, et siin on kõige
suurem see ja kõige ilusam too. On
hoopis päris inimeste lood, põimitud pildid meie kõrval elavatest
inimestest, kes kipuvad kõige ja
kõigi kiuste õnnelikuks.
Ja see määratlus pädeb nii
iga inimese kohta. Ehk et see
raamat sobib suvelugemiseks kõikidele, nii sauevallakatele kui ka lähematele ja kaugematele
naabritele.
ANNELY SUMRE

KOGUKOND

Ukas – Saku kohvik, mida on oodatud 15 aastat
Sel suvel on Sakut tabanud kohvikute laine
– lisaks augusti lõpus toimuvale Saku esimesele kodukohvikute päevale avati juuni
lõpus Saku keskel tenniseväljakute maja
teisel korrusel suvekohvik Ukas, mis jääb
avatuks külmade tulekuni. Üle 15 aasta on
Sakus taas päris kohvik.
Vaadates Ukase tegemisi esimestel
nädalatel, tundub, et Saku elanikud on
tõesti saiakeste näljas olnud. Saiad-koogidpirukad kaovad lettidelt imekiiresti ja pagaritel-kondiitritel tuleb neid mitu laari
päevas juurde küpsetada. Kõige kiiremini
kaovad mooni- ja kaneelisaiad. Külastajaid
pole heidutanud ka kehv suveilm, sest kui
ei saa istuda õues, saab kohvitada sees.
„Hoiame sortimendis vana klassikat, aga
teeme ka uusi asju ning kasautame naturaalset toorainet,“ ütleb hiljuti kondiitriõpingud
lõpetanud Kadri, kes hoolitsebki selle eest,
et lettidel ikka värske kraam oleks. Kadri
õe Birgiti ülesanne on aga jälgida, et kohvikus kõik sujuks. Ettekandja ametit peab
aga nende sõbranna Elisabeth. Meeskond
on paindlik – kui vaja, küpsetavad kiiresti
juurde, kui jääb üle, kutsuvad FBi lehe abil
omahinnaga ostma, kui saiakesed tulevad
väiksemad, lasevad hinda alla.
„Esimene mõte oli teha kohvik

Kohvik Ukas on avatud T–R 10–19 ja L 10–15 Saku aleviku keskel tenniseväljakute maja teisel korrusel. Tellida saab kringleid ja maksta saab kaardiga. Foto: SS
Tallinnasse, kuid kõigil vaadatud kohtadel oli midagi viga,“ räägib Kadri, kellele
meeldis juba lapsena õega poodi mängida.
„Siis meenus aga see tenniseväljakute maja
ja selgus, et see on täiesti tühi ja kasutuseta. Nii ühendasimegi kaks asja – pakume

kohvi ja oleme ühtlasi ka tenniseväljakute
administraatoriks. Saame olla siin külmade tulekuni, sest see maja paistab läbi. Eks
näe, mis siis edasi saab, aga otsime kindalsti
võimalusi, kuidas jätkata ka talvel.“
VICTORIA PARMAS

Sügisel õunte pealt vaatame
Saku Mandoliiniorkestrit teab nüüd juba
terve Eesti, aga Sofi kapelli nimega Sügisel
Õunte Pealt Vaatame veel vähesed.
Sellest on nüüd veidi üle aasta, kui
Maimu ja Saku Sofi Huvikooli teed ristusid
ning eelmisel sügisel saigi Maimu muusikastuudiole alus pandud. Alustasime kahe
poiste laulustuudio grupiga. Kiiresti lisandusid Saku Sofi Lastekeskuse hoiulaste

muusikatunnid, siis tulid eelkooli lapsed ja
mandoliinimängijad. Kevadel, tibude lugemise ajal, saime kokku 67 suurt ja väikest
muusikastuudio õpilast.
Kord nädalas käivad koos seeniorid.
Algul tuli üks, siis teine ja riburada pidi
on mandoliiniansambli kümmekond liiget
korraliku esinemise jagu laule selgeks saanud. Ja esinemisi on olnud juba tervelt ühe
Sofi kapell Sügisel Õunte
Pealt Vaatame tänavu suvel
mandoliinifestivalil.

käe sõrmede jagu. Viimane suurem esinemine koos laulustuudio poistega oli enne
suvepuhkust Saku Mandoliinifestivalil.
Kes käis, see kuulis ja kes ei käinud, võib
vaadata videosalvestust www.sakusofilastekeskus.eu. Ja kui meeldib ja tahaks ise
ka musitseerida, siis uued liikmed on igal
ajal teretulnud! Ja mitte ainult seeniorid.
Mandoliinimänguks ei ole kunagi liiga noor
– Kirsi-Mari lõpetas väga heade tulemustega esimese klassi mandoliiniõppes.
Poisid on Maimu käe all laulmist õppinud juba aastaid, esimestest pisikestest
põnnidest on juba noormehed sirgunud.
Sofis alustasime sügisel 16 poisiga kahes
vanusegrupis (2–4aastased ja 5–7aastased).
On olnud palju esinemisi ja mitu poissi olid
edukad Saku laululapse konkursil „Las laps
laulab 2017“. Maimu kohe oskab poistega
ühise keele leida, olgu see siis laulmine või
eelkool. Isegi kõige püsimatumad kuulavad
ja teevad kaasa, sest neile meeldib.
Järgmisel hooajal on lisaks laulule, pillimängule ja eelkoolile kavas alustada väikeste
härrasmeeste klubiga, laste toiduakadeemiaga ja veel mitme vahva huviringiga.
MARJU TULVA
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2016/2017. õppeaasta
Medalistid
Harjumaal (v. a Tallinn) lõpetas sel kevadel gümnaasiumi 547 noort inimest, neist
42 ehk 7,7 % medaliga. Kuldmedali pälvinuid oli 19, neist 5 Saku Gümnaasiumis.
Mikk Bauer
Laurel Lord
Eleri Paatsi
Madis Peterson
Sten Ärm
Hõbemedali sai 23 õpilast, neist 4 Saku
Gümnaasiumis.
Karl-Thomas Kallasmaa
Marlene Raal
Anna-Liisa Sootalu
Marlen-Elizabeth Suursööt
Tallinna koolides õppivatest Saku noortest said medalid järgmised õpilased:
Kuldmedal
Anette Tõnnus Tallinna 32. Keskkoolist
Hõbemedal
Triin Tammaru Tallinna 32. Keskkoolist
Benedicte
Petrutis
Tallinna
21.
Keskkoolist
Mai-Liis Vahemäe Gustav Adolfi
Gümnaasiumist

Olümpiaadide võitjad
Saku Gümnaasiumi õpilased, kes võitsid õpilasolümpiaadi Harjumaa piirkonnavooru või olid üleriigilises eelvoorus
Harjumaa parimad.
Sten Ärm (lõpetas 12. klassi) – keemia(õpetaja Anna Kikkas), matemaatika(Maret Rinne), geograafiaolümpiaadi
(Kersti Vissov) Harjumaa võitja
Henri Harri Laiho (11. klass) – füüsika- (Gerrit Kanarbik), keemia- (Anna
Kikkas), matemaatika- (Maret Rinne),
geograafiaolümpiaadi (Kersti Vissov)
Harjumaa võitja
Diandra Tubli (6. klass) – inimeseõpetuse olümpiaadi (Merilin Tatter) Harjumaa
parim, üleriigilise olümpiaadi 9
Miia Maris Praks (7. klass) – inimeseõpetuse olümpiaadi (Merilin Tatter)
Harjumaa parim, üleriigilise olümpiaadi 9
Nikolai Ovtšinnikov (8. klass) – loodusteaduste olümpiaadi Harjumaa parim
Madis Peterson – kunstiolümpiaadi (Eda
Piisang) Harjumaa võitja
Sandra Serena Sulin – kunstiolümpiaadi
(Eda Piisang) Harjumaa piirkonnavooru
ja üleriigilise olümpiaadi võitja
12

Saku Sõnumid

Juuli 2017

Saku-Ruhnu muusikaline kohtumine
Saku muusikakooli õpetajate juunikuu
algas sel aastal teisiti kui varem – 5.–9.
juunini viibisime Ruhnu saarel, et jagada
pillimänguoskusi kohalikele lastele.
Pärast lõpuaktuseid ning vastuvõtukatseid tulime korduvalt kokku, et panna paika
selle laste ja noorte kultuuriaasta tunnuslause “Mina ka!” järgi nime saanud projekti tegevusplaan – mis pille ja kui palju me
Ruhnule kaasa võtame, mis muusikapalasid
ja laule koos õpime. Nii nagu loomingulistel inimestel ikka, said head mõtted tiivad
ning jäid ootama teostumist Eesti kõige
lõunapoolsemal saarel.
Pärast kolmetunnist ja 96 km pikkust
meresõitu katamaraaniga Runö jõudsime
paika, mis võttis meid vastu erakordselt
ilusate ilmade ja imekauni omapärase loodusega. Pillid paigutasime kohalikku rahvamajja, mille juhataja Karin Treufeldt lubas
lahkelt kasutada oma tööruume.
Kuna saare ajalugu on juba 13. sajandist
tihedalt seotud rootslastega, tähistas terve
küla 6. juunil Rootsi lipu päeva, mis algas Rootsi Kuningriigi lipu heiskamise
ja hümni laulmisega. Meie kandleõpetaja
Laura pillimäng illustreeris seda hommikupoolikut väga kaunilt. Seejärel tegi vallavanem Jaan Urvet meile väga huvitava ja
meeleoluka ekskursiooni, tutvustades olulisemaid ehitisi saarel – Ruhnu vana kirikut
aastast 1644, uut kirikut aastast 1912, muuseumi, Korsi talu. Saime teada, kui palju
on ilusaid kohti, mida avastada – tuletorn,
Limo metsatee ja rand, Kuunsi.
Kui saarega tutvus tehtud, võiski muusikaline kohtumine alata. Olime kaasa võtnud kitarrid, viiulid, nii suured kui väikesed
kandled, flöödid, plaatpillikomplekti ja pisikesi rütmipille. Teadsime, et saarel elab
alaliselt 11 last, kuid hinges näris kahtlus,
kas nad kõik meie töötubadesse tulevad.
Teadsime, et nii mõnigi neist on varem
paar aastat kitarritunnis käinud ja mõni

viiulit õppinud. Kuidas aga õpetada mõne
päevaga pillil lugu selgeks neile, kel pillimängukogemus üldse puudub? Kas väljakuulutatud kontserdiks Ruhnu uues kirikus
jõuame lood selgeks õppida?
Tasapisi kogunesid huvilised rahvamajja.
Ikka julgemad ees ja hiljem nende järel ka
arglikumad ning peagi olidki tekkinud rahvamaja nurkadesse nii sees kui väljas pillitöötoad. Kui õppimine raskeks läks, võeti
paus ja tuldi hiljem tagasi. Keerulisemad
partiid said tehtud lihtsamaks, et üheskoos
kõik ilusasti kõlama hakkaks.
Viimase päeva õhtul toimus kontsert
Ruhnu uues kirikus. Kava oli vaheldusrikas – soolonumbrid, duetid, ühislaulud.
Publikut tuli rohkem, kui kohalikud arvasid. Vallavanem tänas meid äärmiselt soojade sõnadega ja avaldas lootust, et selline
ettevõtmine võiks kujuneda traditsiooniks.
TUULI KOPLI, muusikakooli õpetaja

Kuidas õpetada mõne päevaga
pillil lood selgeks neile, kel pillimängukogemus üldse puudub?

Kitarritöötuba õues. Foto: Veronika
Tamm
Hetk enne kontserti, pillide häälestamine. Foto: Karin Treufeldt

LAPSED

Emotsioonid Küla Villa lastelaagrist
Üle saja lapse lustis viis päeva Küla
Villa lastelaagris.
Ilm hellitas, ägedaid
tegevusi jagus igasse päeva ning laagri
tipphetkedeks said
vahvad teemapäevad Getter Jaani ja
Grete Kleiniga.
Laste- ja noortelaager
toimus
Küla Villa puhkekompleksis esimest
aastat ning seepärast olid need viis Näomaalingud Getter Jaanilt ja autogrammid Grete Kleinilt.
päeva täis avasta- Foto: Küla Villa
mist, põnevust ning
täiesti uudseid kogemusi nii laagrilistele kui
Laagri oodatuimad külalised olid aga
ka laagri korraldajatele.
Getter Jaani ja Grete Klein. Getter veetis
laagris terve päeva, laulis ja tantsis, vestles
Päevad lahedaid tegemisi täis
ning vastas kõikidele laagriliste küsimustele,
Igasse päeva jagus erinevaid tegemi- koos tehti ka pilti, jagati autogramme ning
si ning kuna ilmaga olid laagrilistel head valmistati iga grupiga lõkkeõhtuks imesuhted, siis oldi peaaegu kogu päev väljas. maitsev küpsisekook. Järgmisel hommikul
Väga populaarseks ja naerurohkeks osutus saabus juba hommikuvõimlemise ajaks
teise päeva õhtul korraldatud suur komöö- Grete Klein, kes vastas samuti kõikidele
diaõhtu, kus laagrilised etendasid muinas- küsimustele ning rääkis enda elust ning tejutte kaasajastatud võtmes. Publik naeris gemistest. Autogrammirivi Grete juurde ei
ennast hingetuks, kui Tuhkatriinut otsiti tahtnudki lõppeda ning väikesed austajad ei
Instagrammi kaudu ning kaunitar ja koletis tahtnud Gretet kuidagi ära lasta.
käisid koos H&M-s šoppamas. Iga laagri
grupp tuli välja väga omanäolise ja naljaka Laagriliste ehedad emotsioonid
versiooniga, mis pani publiku ikka ja jälle
„Ma ei ole mitte kunagi elus saanud nii
naerust rõkkama.
head hernesuppi!“ teatas väike Marili, kes
Väga populaarseks osutus ka moe-show, siiani hernesupist suure ringiga mööda käis.
kus kõik laagrilised pidid teksadest põne- 11aastane Carola käis moe-show jaoks divaid ning omanäolisi rõivaesemeid tegema. sainitud pükstega kogu ülejäänud laagri aja
Suure aplausi osaliseks said poisid, kes di- ning ei kavatsenudki neid jalast võtta. „Ma
sainisid endale vahvad mobiilikotid. Eraldi lähen nendega koju ka!“ teatas ta uhkelt.
aplausi vääriliseks osutusid ka kõik model- „See on parim laager, kus ma olen käinud!“
lid, kes laheda oleku ja erilise kõnnaku või õhkas väike Marko mitu korda päevas.
lausa hüpete ning hundirataste abil oma „Palun tehke järgmisel aastal ka laager!“
rõivaid esitlesid.
nuias Joosep oma grupi õpetajalt igal õhtul.
Ajusid sai kõvasti ragistada robootika- „See on esimene laager, kus magustoiduks
päeval, mil kõik grupid pidid ettenähtud saab jäätist, ja see on äge!“ teatas Liis.
aja jooksul leiutama erinevaid esemeid ja
Kuigi viis pikka päeva 100 lapsega võtsid
põnevaid liikuvaid detaile ning suutma ma- viimaseks päevaks võhmale ka laagri noosinad sõitma panna.
red õpetajad, kaalusid laste ehedad emotVõhma ja sportlikku indu läks vaja spor- sioonid ja ausad kommentaarid üles iga
dipäeval, kus kogu päev tuli joosta, hüpata, kaotatud närviraku ning juba hommikuks
mängida palli, orienteeruda ning toimusid olid taas kõik indu ja tegutsemislusti täis.
erinevad sportlikud mõõduvõtmised.
Aitäh kõikidele lastele, kes laagris osaleKonkurentsitult popim laagri üritus oli sid, ning lapsevanematele, kes oma lapsed
aga talendi-show, kuhu registreerus üle 30 Küla Villa lastelaagrisse usaldasid. Kõige
osaleja. Õhtu jooksul sai näha imelisi lau- suurem tänu aga laagri vahvatele ning ägelu- ja tantsunumbreid, tehti mustkunsti ja datele õpetajatele, kes laste laagrikogemuse
püstijalakomöödiat, võimeldi ning näha sai nii eriliseks muutsid!
uhkeid akrobaatilisi trikke. Mõni väike laagKohtume juba järgmisel aastal!
riline astus üles koguni kahel korral.
ANNIKA REMMEL, Küla Villa

1. augustil saab Sakust
Laste Vabariik
Laste Vabariik on kolme tegelusalaga elamustuur, mis sõidab ringi mööda
Eestimaad maist septembrini ja pakub lastele võimalust tähistada omal moel Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva.
Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust „Kõige parem kingitus“, avastada
Eestit omanäolisel labürint-mängualal ning
proovida käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval astuvad üles kohalikud lapsed ja noored.
Laste Vabariik on kõigile mõistagi tasuta.
Sakku jõuab Laste Vabariik 1. augustil, mil kell 14–18 toimub Saku Valla Maja
õuealal palju huvitavaid tegevusi. Päev algab kell 14 teatrietendusega, kell 15 on
kontserdid, JJ Street show ja workshop ning
kell 17 Mustkunstiteater. Lisaks ootab platsil mängu- ja labürindiala.
Töötubades pakuvad nuputamist ja
meisterdamist Saku Huvikeskus, Teatri- ja
Muusikamuuseum, Tervishoiumuuseum,
Politseimuuseum, Kunstimuuseum ja
Suukool. Noortekeskus viib läbi vahvaid
lastevõistlusi. Päevakavaga saab tutvuda
Saku huvikeskuse kodulehel www.sakuhuvikeskus.ee.
Kõik Laste Vabariigis osalevad lapsed
saavad Laste Vabariiki sisenemisel passi
– neist saavad Laste Vabariigi kodanikud.
Pass annab tasuta või soodustingimustel
sissepääsu muuseumitesse ja elamuskeskusestesse üle Eesti – nende partnerite juurde,
kes on osalenud Laste Vabariigi mänguala
loomisel. 25. maist 8. septembrini jõuab
Laste Vabariik enam kui viiekümnesse paika üle Eesti. Vaata täpsemalt siit: http://
minaka.ee/laste-vabariik/ajakava.
2017. aasta on laste ja noorte kultuuriaasta "Mina ka!" ning elamustuur
Laste Vabariik on teema-aasta suurim
ettevõtmine. Vaata lisa www.minaka.ee.
Elamustuuri Laste Vabariik korraldab Eesti
Lastekirjanduse Keskus ja selle läbiviimisesse on kaasatud paljud muuseumid,
elamuskeskused, maa- ja omavalitsused,
ettevõtted ja head koostööpartnerid üle
Eesti. Sakus on Laste Vabariigi kohalikud partnerid Saku huvikeskus ja Saku
noortekeskus.
MARIA MÄND, Saku huvikeskus
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LÕPETAJAD

Saku Gümnaasiumi 9. klasside lõpetajad
9. a klass
1. reas vasakult Kevin Adler,
Eliis Rahu, Anette Hansson,
Sandra Ly Lõhmus, klassijuhataja Anna Kikkas, Caroly
Catreen Kolk, Liisa-Lotta
Kuusk, Regiina Silberg, Nils
Treude; 2. reas Liis-Mariin
Remmelg, Kristina Maria
Morozov, Laura-Liis Ulst, Jane
Männik, Säde-Ly Malberg,
Keitlin Kald, Paula Marie
Loopere; 3. reas Mikk Lepist,
Ken-Christoffer Kiiver, Max
Õispuu, Ekke Karl Uffert,
Juhan Suzdalev, Sander Põder;
ülemises reas Marten Männi,
Herki Piirmaa, Hendrik Õun,
Rasmus Viil.
Foto: Anton Noor
9. b klass
1. reas vasakult Linette Listmann,
Laura Susanna Lätte, Anni Pere,
Kätlin Rodendau, klassijuhataja
Taivi Õigus, Kätlin Ristlaan, Leila
Kinks, Kätlin Jeedas; 2. reas Artti
Tõrv, Merylin Männik, Christin
Sandra Topkin, Anette Aro, Paula
Maria Mengel, Kertuliis Kirs, Stiina
Sammalkivi, Otto Polding: 3. reas
Andreas Alpius, Kayko Alp, JonAllar Velt, Henrik Jõesalu, Cardo
Sikk, Tom Enriko Kelt; ülemises
reas Indrek Pihl, Robert Tarlap,
Hans Johan Markus Lillemägi,
Marten Erik Johandi, Rando
Marten Evendi. Pildilt puudub
Karmen Gloria Kõva.
Foto: Anton Noor
9. c klass
1. reas vasakult Martin Ratas,
Merily Adams, Helin Sinisaar,
klassijuhataja Olga Polomina,
Anett Aedla, Säde Järvekülg, Liis
Rehemaa, Martin Sildvee;
2. reas Hanna Bulgarin, Made
Järvekülg, Sandra Serena Sulin,
Vanessa Johanson, Gloria
Sibold, Triinu Tõnstrem, Evelin
Elstein;
3. reas Risto Remmel, Markus
Andrejev, Robert Reimann,
Pranko Kõrgesaar, Martin
Koppel, Alex Loog;
ülemises reas Vahur Sõelsepp,
Robin Org, Hermann Klipperg.
Foto: Anton Noor
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Kajamaa Kooli
9. klassi lõpetajad
Vasakult Klaivert-Erik Moores, Kristi
Artov, Kasper Kõhelik ja Martin
Hinno.
Pildilt puudub Kristofer Ojasoon.
Foto: Ene Jaaniste

Kurtna Kooli 9. klassi lõpetajad

1. reas vasakult Villu Susi, Carl Saem, Merily Oja, Maria Lutter, Lilli Alango, Mari-Liis Paabstel, Karina Polma, Kaili
Kütaru, Anna-Maria Kiis, Hanna-Britt Reinpõld, Rainis Veelma, Rivo Veelma, Kevin Linnumäe; 2. reas Timo Allingu,
Ainar Kipso, Daniel Ney, Gregory Chris Hellaste, Ragnar Tamme, Hannes Hallang, Hannes Kurn, Oliver Pukk, Karmo
Linnumäe, Karl Henrik Kaukes, klassijuhataja Tuulike Pajumets. Pildilt puudub Olari Tšernobrovkin. Foto: Jürgen Tina

Saku Gümnaasiumi 12. klassi lõpetajad
1. reas vasakult Marlene Raal, Madli
Bulgarin, Meriel Kai Ly Rohtla,
Johanna Elisabeth Kaustel, Elisa
Johanna Lepiku, Eleri Paatsi, Laurel
Lord, Triinu Vahenõmm, MarlenElizabeth Suursööt;
2. reas Grettel Sokolov, Anna-Liisa
Sootalu, Pärtel Voomets, Karl Hendrik
Leppik, Rasmus Nurmetalu, Anna
Paula Kõrvas, Merit Käspri, klassijuhataja Maret Rinne;
3. reas Siim-Silver Sepp, Kristo Koppel,
Mikk Bauer, Henri Petrutis, Margus
Volkov, Kaarel Käärid, Andreas Pedak;
ülemises reas Markus Kitvel, Margus
Kaiva, Herlent Krik, Tiit Träss, KarlThomas Kallasmaa, Sten Ärm, Jakob
Talpsepp, Madis Peterson.
Foto: Anton Noor
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Saku 100 aasta mets
Hea Saku elanik! Meie valla tunnuslause on „Läbi rohelise akna!“. Olgem selle
deviisi väärilised ning rajagem kõik koos
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valda uus
roheala – 100-aastaseks kasvav mets.
Täna asub Saku alevikus Nurme tänava lõpus kergliiklustee ääres lage teeradadeta jäätmaa, kuhu hoolimatud inimesed
on toonud oma prügi. Just sellele vallale
kuuluvale kolmehektarilisele maatükile istutamegi
uue metsatuka.
Katastritunnus on
71801:001:1721,
a a d r e s s
Männituka tee
32.
Tulevikus saab
seal kõrguma põneva kooslusega mets, kus on
hea jalutada ja
varju leida kõigil
möödujatel.
Kutsume kõiki
huvilisi – üksikisikuid, perekondi,
suguvõsasid, sõpruskondi, klubisid, ettevõtteid ja
organisatsioone

– panustama meie oma Saku 100 aasta
metsa rajamisse nii rahalise annetusega kui
ka tööpanusega talgutel. Istutame suured
3-meetrised puud, mille hind on 70 eurot.
Rahalisi panuseid saate teha MTÜ
Sakukad kontole EE972200221067187392,
märkides selgitusse „Saku 100 aasta mets“.
Lisainfot saab e-posti aadressilt sakumets@gmail.com ja Facebookist @Saku
100 aasta mets.
Suured metsa
istutamise talgud
on kavas läbi viia
oktoobri alguses.
Järgmisel aastal on
uues metsas plaanis korraldada koristustalgud ning
rajada sinna looduse õpperada.
Kutsume kõiki
Saku valla elanikke
selles ettevõtmises
osalema! Istutatud
metsa paneme üles
sildid kõigi kaasaaitajate nimedega.
T e e m e
koos Saku veel
rohelisemaks!
MTÜ SAKUKAD

Kingitus Eestile
“Kuduja ma ei ole, aga midagi peab ju tegema,” ütleb pensionär Evi Tuha, kelle
hobiks on juba aastaid organza kangast
lilli meisterdada. Tänavu on käsitööhuviline naine Eesti Vabariigi juubelile mõeldes
kokku pannud lillelise taiese “Lilled Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks”.
“Lõikan õielehed eri suuruses šabloonide järgi välja, vahel värvin kangast toiduvärviga ja immutan tugevdamise mõttes
želatiiniga põletan küünlaleegis ääred ära,
et ei hakkaks narmendama. Teen nõnda
hulga õielehti valmis ja siis hakkan kokku
panema, tolmukateks torkan pärlid,” kirjeldab ka lastele käsitööd õpetanud näpukas
naisterahvas. SS

Näitus „366 päeva Saku vallas“ nüüd ka digitaalselt vaadatav
Nüüd on võimalik Saku valla juubeliaastal
tehtud näitust „366 päeva Saku vallas“ vaadata ka digitaalselt.
Näitust saab näha Saku valla koduloo wikis aadressil www.sakulugu.ee. Fotod asuvad kategooria „Galeriid“ all. Koduloo wiki
reeglite kohaselt tuleb nende vaatamiseks
teha endale selle keskkonna jaoks kasutaja,
mis käib väga lihtsaks – tuleb vaid valida
endale kasutajanimi ja parool.
Kel on soovi vaadata fotosid näitusel,
siis see on kuni Saku Valla Maja remonti
minemiseni üleval hoone teisel korrusel.
Kes näitust on juba näinud, sel tasub ikka
kiigata ka diginäitust, sest seal on esitatud
ka fotod, mis vallamaja seinal olevale näitusele ei mahtunud. Mine tea, võib-olla olete ka teie mõnel fotol Saku valla ajalukku
jäädvustatud.
2016. aastal võtsid 7 fotograafi kätte ja
läksid mööda Saku valda kõndima, et teha
igast päevast üks foto. Fotodele on jäädvustatud valla 150. sünnipäeva-aasta nii,
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nagu see parasjagu objektiivi ette jäi – on
esimene lume alt välja piiluv lumikelluke ja
esimest korda aabitsasse kiikav koolipoiss,
on raudtee-ehitus ja vallateedel vuravad
Starshipi robotid, pargimaja, mida enam
pole, ja plakat kirikust, mida veel pole.
Ainus pildistamise kriteerium oli, et foto
peab olema tehtud Saku vallas.
Nii koguneski 366 pilguheitu meie vallale ehk kokku 110 meetrit fotonäitust. Fotod
on näitusel välja pandud kuude kaupa just
nii, nagu päevad 2016. aastal kalendris asetsesid. Ka diginäitusel on fotod esitatud
kuude kaupa kuupäevalises järjestuses.
Saku valda vaatasid mullu läbi kaamerasilma esmaspäeval Marju-Riina Laugen,
teisipäeval Kairi Zaletajev, kolmapäeval
Kairi Langund, neljapäeval Mart Aru,
reedel Victoria Parmas, laupäeval AnneLy Suvi ja pühapäeval Raivo Remmelg.
Juubeliaasta jäädvustamisse kaasasid seitse
hobifotograafi ka abifotograafe.
VICTORIA PARMAS

SPORT

Suusajuubel südasuvel
Võib tunduda kohatu keset suve suusatamisest rääkida, kuid ometi annab ajalugu alust seda teha. Oli aasta 1997, kui
Saku suusahuvilised leidsid Käärikul Eesti
Maatalimängudel, et võiks ühised mõtted ja teotahte klubilisse vormi valada.
Ettevalmistustele kulus veidi aega, 21 asutajaliikmega Saku Suusaklubi registreeriti
MTÜna äriregistris 20. juunil 1997.
20 aasta jooksul on osa võetud erinevatest üritustest ja võistlustest ning kaasa
löödud paljudes suusa- ja spordieluga seotud tegevustes nii koduvallas kui kaugemal. Kõige tähtsam on olnud osalemine
Tartu maratonidel. Need suursündmused
on puudutanud kõiki klubi liikmeid, andnud motivatsiooni ning kuhjaga kõneainet
ja meenutamist väärt elamusi. Tänaseks
kannavad seitse klubi liiget Tartu maratoni saadiku tiitlit, see aunimetus omistatakse suusasõpradele, kes on läbinud 20
või enam Tartu maratoni. Saadikuteks on
Toomas Valgma ja Tiit Plakk, kes on läbinud maratoni 27 korral, Johan Laas (25),
Kadri Tinits (24), Peet Talvoja ja Tarmo
Selde (21) ning Tiia Viru (20).
Klubi liikmed on osalenud Harjumaa
meistrivõistlustel ning esindanud Saku valda Eestimaa Talimängudel, kus enamasti on
saavutatud kõrgeid kohti nii individuaalselt

Saku Suusaklubi sai. 20. juunil 20-aastaseks. Klubi liikmed soovivad kõigile
liikumisrohket spordisuve, kuid ootavad jube talve, et koos suusarõõme nautida.
kui võistkondlikus arvestuses.
Saku spordielu elavdamiseks korraldati
aastaid Saku Suusapäeva, millest kasvas välja nii suuri kui väikesi spordisõpru hulganisti kaasa haaranud liikumissari Saku Kolmik.
Initsiatiivi on näidatud ja tegusat koostööd
tehtud Saku terviseradade arendamisel.
Tänaseks on Sakus korralik radade võrgustik, mida kasutavad liikumisharrastusteks

nii vallaelanikud kui ka külalised Tallinnast,
naabervaldadest ja kaugemaltki.
Saku Suusaklubi ei ole päris klassikaline
spordiklubi, sest ei ole treenereid ega ühiseid treeninguid. Küll on aga õhinapõhiselt
igati kaasa aidatud suusapordi arengule
Sakus. Loomulikult pole seda tehtud üksi,
vaid ikka koos kaaslastega.
KADRI TINITS, PAAVO NAEL

Esimest korda ultimate frisbee maailmameistrivõistlustel
18.–24. juunil toimusid Prantsusmaal
Royanis ranna ultimate frisbee maailmameistrivõistlused, kus Eestit esindasid nii naiste
kui ka meeste koondis. Esmakordselt tiitlivõistlustel osalevas eesti meeste koondises
tegid koondisedebüüdi neli Ultimate Saku
mängijat – Markus Soom, Fredi Raba,
Jürgen Tamme ja Robin Lilleorg. Esimese
kolme jaoks, kes alustasid ultimate frisbee
mängimist napilt aasta tagasi, oli tegemist
esimese suurturniiriga. Füüsiline ettevalmistus ning tehnika lihvimine algas juba
möödunud aasta lõpus ja kestis kogu käesoleva aasta esimese poole.
23 meeskonda oli jagatud kahte alagruppi ning Eesti meeskond loositi suuremasse,
12 meeskonnaga alagruppi. Kogu turniir
toimus suurepärase, Eestis pikisilmi oodatud päikesepaistelise ilmaga. Võiks lausa
öelda, et ilm oli liiga hea, sest 34-kraadises
kuumuses liiva peal jooksmine ei ole teab
mis meelakkumine.
Alagrupiturniiril mängiti 11 mängu.
Kaotused
tuli
võtta
vastu

võrdse Uus-Meremaa (7-11), korraldaja- (10-6). Viimases mängus, mis otsustas
maa Prantsusmaa (7-12), kavala Belgia (8- 17. koha võitja, läksid eesti mehed taas11), Euroopa tugevaima Suurbritannia kord vastamisi Uus-Meremaa koondisega.
(6-11), alati tugeva Austraalia (9-13), kaitses Võitluslikus mängus tuli kahjuks tunnistavõimsa Rootsi (4-11), allaandmatu Iirimaa da vastaste 8-10 paremust. Kõik eelnevalt
(7-13), stabiilse Saksamaa (8-10) ja meda- kirjeldatu päädis sellega, et Eesti meeste
leid jahtiva Filipiinide (11-13) koondistelt. ultimate frisbee koondis saavutas oma ajaloo
Võidud võeti erinevate riikide esindajatest esimestel tiitlivõistlustel 23 meeskonna seas
koosneva Currier Islandi (13-8) ja emot- 18. koha.
sionaalse Itaalia (11-6) koondise vastu.
Rohkem infot live.wcbu2017.org lehelt.
Sellised tulemused paigutasid Eesti koondi- ROBIN LILLEORG
se alagrupis 10. reale, mis tähendas, et
ülemineku- ja kohamängudes jäi eestlaste laeks võidelda
kohtadele 17–23.
Esimeses üleminekumängus võitis
Eesti koondis kiirete
jalgadega jaapanlasi (12-8) ning teises
taaskord
Currier Ultimate Saku mängija Fredi Raba oma esimesel frisbee
Islandi meeskonda MMil taldrikut rabamas. Foto: Illia Shypunov
Juuli 2017
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NATO luurajad Valgevene tagalas

Proloog

Oleme oma Karvajalgade-nimelise ro
gainitiimiga* juba aastaid käinud peamiselt
Läti rogainidel skoorimas. Viimastel aastatel oleme Läti meistrivõistlustel võtnud
absoluutarvestuses kolmanda ja teise koha.
Lisaks oleme alati kohal ja esikolmikus ka
Läti kaheksatunnisel Tautas rogainil ja Riia
kuuetunnistel kevad- ja sügisrogainidel.
Lätis on hea lihtne skoorimas käia – Eestis
on konkurents märksa karmim ja häid
võistlusi ka vähem!
Tänavu kevadel jäi aga silma, et ro
gainigeograafia on laienemas ja ettevalmistamisel on Valgevene ajaloo esimene
24-tunnine rogain. Toimumiskoht Polotski
(Połack) lähistel Põhja-Valgevenes, nii et
kannatab Eestist autoga ära käia. Võtsime
ürituse sihikule.
*rogain – pika kontrollajaga (4-24 h)
meeskondlik valikorienteerumine. Vt:
http://rogain.ee/tutvustus

Viisat on vaja….

Valgevene on üks väheseid Euroopa riike (õigupoolest ainuke Venemaa kõrval),
kuhu sisenemiseks eestlastel veel viisat vaja
läheb. Lootsime esialgu tasuta spordiviisat
saada ja pidasime korraldajaga selleks kirjavahetust. Olgu kohe ära öeldud, et see
lootus ei täitunud, selle asemel kaotasime
hoopis väärtuslikku aega ja saime lõpuks
Valgevene spordi aseministrilt (!) täiesti tarbetuks osutunud sisutu kirja, milles oli põhimõtteliselt lihtsalt tsiteeritud Valgevene
viisatingimusi. Tasuta nõuanne reisimeestele: kiirem ja odavam on lasta viisa ära teha
mõnel reisibürool. Ahjaa – veel üks tasuta nõuanne – näib nii, et Valgevene jaoks
sobivat reisikindlustust on Eestis võimalik
teha vaid Salvas.

Seiklused piiril

Piiril peab täitma venekeelse segase

tollideklaratsiooni,
milles tuleb muuhulgas deklareerida
ka oma auto ajutiselt sissetoodava
kaubana. Kui sellel
paberilipakal teha
juhtumisi
märge
kuskile valesse lahtrisse, võib see lugu
lõppeda sellega, et
auto
konfiskeeritakse ja tagasi tuled
juba
jalamehena.
Autojuht peab deklareerima kõik sõidukis olevad (st ka
kaassõitjate pagasis Karvajalg Armo Hiie (vasakul) ja loo autor Karvajalg Reigo
olevad) ravimid, al- Lehtla, keskel võistluse peakorraldaja Aliaksei Tomashau.
koholi jne. Nii et kui Fotod: Reigo Lehtla
sõbral on kuskile kotti
ununenud üleliigne pudel õlut, võib lugu variante otsides ja meelt heites. Aga see oli
lõppeda autojuhi jaoks tohutu trahvi ja nende jaoks alles algus… :)
edaspidise viisakeeluga Valgevenesse! Kui
siit artiklist muud olulist meelde ei jää, siis Konserveeritud sotsialism
pange omale kõrva taha, et Valgevenemaale Valgevene... Euroopa Põhja-Korea! See
sisenedes võib ühes sõidukis – NB! Just ni- on esimene assotsiatsioon, mis selle riigimelt sõidukis, mitte per nase! – olla maksi- ga seondub. No tegelikult on meie endise
maalselt viis liitrit õlut! Tõesti ei tea, kuidas vennasvabariigi režiim küll oluliselt leebem.
ekskursioonibussid seda asja lahendavad ... Pigem siis juba Euroopa Kuuba! Juba aasvõib-olla seal ei käigi ekskursioone?
tast 1994 kunagise tegusa kolhoosiesimeEnamik piiril olijaist olid vanade VW he juhitud Valgevene ongi nagu üks suur
Passatitega (mis on teatavasti üks suurima kolhoos, kus aeg on seisma jäänud – tükk
kütusepaagiga sõiduauto, populaarne ka endisest Nõukogude Liidust, kus on püüNarvas) Daugavpilsi venelased, kes olid tud aega peatada. Õigupoolest väga põhjaparasjagu minemas „vennale külla“, 1 tühi likuks kultuurantropoloogiliseks analüüsiks
20-liitrine kütusekanister pagasis – täpselt meil seekord mahti ei olnud, aga üldjoontes
„kak polozeno“. Kütus maksab Valgevenes selline mulje jäi küll.
umbes poole sellest, mis siin.
Privatiseerimine on jäänud Valgevenes
Meil läks piiril isegi suhteliselt libedalt, olemata. Kenasti sildistatud põllumajandussaime pooleteise tunniga üle. Läti tiimil lik agraarkompleks. Bussipeatused on hoopistis üks piirivalvur nende autopassi koge- likalt piltidega kaetud. Raadiost tulev jutt
mata tasku ja läks koju magama. Lätlased oli nii nõretavalt positiivne, midagi sellist
veetsid pikki tunde eikellegimaal erinevaid ei olegi varem kuulnud – nagu Vikerraadio

Kaks külamaja. Ühel uhkemast uhkem aed, teisel katus uksega paigatud.
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õnnitluste saade kuubis. Lukashenko on
koguni riigi lipu ja vapi tagasi muutnud endise liiduvabariigi sümbolite sarnaseks.
83% riiki külastavatest turistidest tuleb
Venemaalt – sellepärast, et Valgevenes on
ka venelaste jaoks kõik nii odav. Valgevene
SKP on laias laastus pool sellest, mis
Venemaal, ja kolmandik meie omast.
Üheks Kuuba-tüüpi kurioosumiks on ka
see, et alates 2015. aastast peavad mittetöötavad valgevenelased – kes ju selle tõttu
riigimakse ei tasu – riigile trahvi maksma!
Eks natuke saab ajada vääramatu jõu
kaela ka. Just Valgevene oli see, kes 1986.
aasta Tšernobõli tuumakatastroofi põhilise
löögi enda peale sai. Ligikaudu 70% tuumasaastest langes alla Valgevenes, muutis
suure osa riigist elamiskõlbmatuks ja tõstis
vähki haigestumist.

Võistlus

Võistluse veebileht: http://rogain.by/
events/rogaining-cup-2017
Esmalt sai korraldaja osalejatelt muidugi vastu päid ja jalgu sellepärast, et ta oli
mingil põhjusel otsustanud võistluskeskuse tõsta keset sood ja raba ühele künkale,
rabajärve kaldale. Enne starti autoparklast
kaks ja pool kilomeetrit läbi võsa ja raba
ragistamist, kogu varustus seljas, kohale jõudes jalad põlvini märjad. No tõesti, selle peale andis ikka tulla! Seniajani ei

Hetk ühe Läti meeskonna kontrollpunktivõtust. Foto: lätlaste erakogu

mõista, mis kärbes teda hammustanud
oli… Et oleks nagu rohkem seiklust või?
Kommentaare saab lugeda Valgevene jalgratta- ja seiklusspordifoorumist: forum.
poehali.net
(http://forum.poehali.net/
index.php?board=21;action=display;threadid=113279)
Välismaalt oli kohale tulnud peale meie
veel paar Läti tiimi, keegi ka Leedust ja
mõned Venemaa tiimid. Venelastest oli ka
mõningast konkurentsi oodata, nimed olid
tuttavad rogaini tiitlivõistlustelt. Starti olid
oodatud ka 12 tunni rogainijad ja rattatiimid. Lisaks oli korraldajail pakkuda veel ka
mingi seiklusrogaini formaat.
Raja kohta ka. Korraldaja vabandas juba
ette kehva kaardikvaliteedi pärast. Kaart oli
tõesti vananenud, ebatäpne ja koostatud
korrektsete lidariandmeteta (mis pidavat
olema Valgevenes keelatud). Lisaks oli veel
osa kontrollpunkte jäänud välja viimata
ja mõned pandud valedesse kohtadesse.
Osa olulist võistlusinfot saimegi kuulda
alles vahetult enne starti korraldaja suust.
Korraldaja laiutas käsi ja põhimõtteliselt
väljendus, et “võtke või jätke” – rohkem
ressurssi ei olnud, osa kontrollpunkte viisid
välja kogenematud vabatahtlikud ja alternatiiviks oleks olnud lihtsalt võistlus ära jätta.
Nagu lubatud, nii ka oli... Mingi jama
oli iga umbes neljanda-viienda punktiga.
Mõnega sai tegeletud terve tunni. Lisaks
ebatäpsele kaardile oli osa punkte vales
kohas. Maastik oli ka erakordselt raske ja
soine, nii et üldkiiruse viis see väga madalaks. Esialgne optimistlik plaan umbes 18
tunniga kõik KP-d kotti panna ja võidukalt
finišeerida hakkas mõranema juba neljandal etapil. Otselõige päädis ennenägematu
mülkaga, kus kaotasime paarkümmend minutit ja esialgse enesekindluse. Planeering
oli meil siiski selline, et midagi me vahele
jätma ei hakanud enne hommikut, 18 tundi.
Selleks ajaks olime oma vastupäeva ringiga
jõudnud kaardi loodeossa ja tuligi kahjuks

terve kirdenurk maha jätta ning teha kiire
lõppmäng. Kilometraažiks sai veidi üle 110
km, mis teeb sellest minu jaoks ühe aeglasema 24 tunni rogaini üldse. Esikohaks
sellest siiski piisas, kuigi edu vene tiimi
Komini-Levandovski ees polnud just
ülekaalukas.
Lätlaste kannatused jätkusid aga ka metsas. Mingil hetkel ründasid neid joobnud
külaelanikud. Mehed said ise küll minema, aga kähmluses võeti neilt ära seljakott.
Suurema osa võistluse kontrollajast nad siis
tegelesidki kohaliku miilitsa abil intsidendi
klaarimisega. Kahtlane värk tõesti – mingid NATO-riigi diversandid kaardiga öösel
Valgevene metsades missiooni läbi viimas!
Asjad saadi lõpuks siiski tagasi :)
Aga lõpp hea, kõik hea! Autot mult
ära ei konfiskeeritud, sisenemiskeeldu
Valgevenesse ei saanud, rogainigeograafia
sai edukalt laiendatud ja esikoha tõime ka
Eestisse ära. See oli hea ettevalmistus augustis toimuvateks rogaini maailmameistrivõistlusteks, mis viiakse sel aastal läbi
Kagu-Lätis Rezekne lähistel.
Reigo Lehtla, tiim Karvajalad

Maastik oli ka erakordselt raske ja
soine. Kilometraažiks sai veidi üle
110 km, mis teeb sellest minu jaoks
ühe aeglasema 24 tunni rogaini üldse.
Esikohaks sellest siiski piisas

Selfie enne starti.
Juuli 2017
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