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FOOKUSES:
Sõprussuhted Soome valdadega. Lk 2–3
Ylöjärvi ja Liperi on Saku sõprusvallad juba 25 aastat

Head pühade aega ja tegusat uut aastat!
Järgmised Saku Sõnumid ilmuvad 26. jaanuaril 2018. aastal.

Saku uus vallavanem Marti Rehemaa. Lk 6–7
Tulumaksust 2018. aastal
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

2018. aastal on kuni 14 400 eurot aastas ehk
kuni 1200 eurot kuus tulu saavate inimeste
maksuvaba tulu 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus, suurema sissetulekuga inimestel on
maksuvaba summa väiksem. Kuidas maksuvaba määra arvestada, millised on erisused ja
mida peaksid teadma töötavad pensionärid,
loe lk 4.
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Saku sõprusvallad põhjanaabrite juures
Me tähistame naaberriigi Soome 100. sünnipäeva. Kuid Saku valla elanikel on veel kaks põhjanaabritega seotud juubelit - 25 aasta
eest sai Saku endale esimesed sõprusvallad ja need asusid just
Soomes. Ylöjärviga sõlmiti sõprussuhted 3. veebruaril, Liperiga
7. veebruaril 1992.
Vanad dokumendid räägivad
Saku valla digiarhiivis on vallavalitsuse ja
volikogu istungite protokollid, otsused,
määrused ja korraldused aastast 1992.
Juba vallavalitsuse istungi protokollis nr 1,
millel kuupäevaks 3. veebruar, on päevakorra 1. punktiks sõprussidemete loomine
Ylöjärvi vallaga. Dokumendis on kirjas:
„Kuulati ära vallavanema informatsiooni
Soome Vabariigi Ylöjärvi valla soovist sõprussidemete arendamiseks Saku vallaga,
vallavalitsuse liikmete sõnavõtte sidemete
vajalikkusest, otsustati vastu võtta otsus nr
1, mis lisana protokolli juures.“ Mainitud
otsus sätestab: „Igati toetada kahe hõimurahva vahel loodavaid sõprus- ja koostöösidemeid. Valmistada ette Soome Vabariigi
Ylöjärvi valla delegatsiooni vastuvõtuks
21.02.1992. a.“
Sama aasta 22. veebruari vallavalitsuse
istungil arutati, et ambulatooriumile peaks
ostma auto. Üks istungil osalenu arvas nii:
„Milleks meil need sõprusvallad siis on, kui
neilt ei või sellist pisikest abi paluda. Neile
ei peaks see küll mingi probleem olema.
Pool autoraha ühelt, pool teiselt vallalt ja
ongi auto olemas“.
Volikogus räägiti Liperist: 2. aprilli istungi päevakorra punkt nr 5 oli Saku valla ja
Liperi valla vahelise sõpruslepingu kinnitamine. Volikogu kinnitas sõpruslepingu, mille Saku poolt olid allkirjastanud vallavanem
Ago Järva, vallasekretär Svetlana Pullinen
ja kultuurinõunik Toomas Vahter ning
Liperi poolt vallavanem Pekka Itkonen,
vallavalitsuse liige Mauri Vänttinen ja volikogu esimene aseesimees Marja-Leena
Kivivuori, oma otsusega nr 42.
14. juuli vallavolikogu istungil võeti vastu otsus nr 75, millega vallavanemat
kohustati esitama välissuhteid puudutav
aruanne. Vallavalitsusele tehti ülesandeks
saata sõprusvaldadesse järelepärimine võimaliku materiaalse abi kohta. Vallavalitsus
ja väliskomisjon said ülesande välissuhete
raamprogramm ette valmistada.
17. augusti vallavalitsuse istungil
võeti vastu otsus nr 139, mis sätestab:
„Võimaldada Saku Valla delegatsioonil
külastada Ylöjärvi sõprusvalda vastavalt
nendepoolsele kutsele ja väljapakutud delegatsiooni koosseisule.” 14. septembri
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Soome külalistega sõpruslepingut sõlmimas.
Tolleaegsetest vallajuhtidest
on pildil (kirjutamas) Ago
Järva (istub vasakul) ning vallasekretär Svetlana Pullinen
ja kultuurinõunik Toomas
Vahter (ülal vasakul).
istungi protokollist ja otsusest nr 152 selgub, et 17.-24. septembril lähetati Ylöjärvile
Svetlana Pullinen, väliskomisjoni esimees
Gennadi Hannolainen, kultuurikomisjoni
esimees ja väliskomisjoni liige Helle Pärlin
ning ambulatooriumi juhataja Mai Stern.
Gennadi Hannolainen rääkis sõidust
Ylöjärvile 19. novembri volikogu istungil
päevakorrapunkti „Informatsioonilisi küsimusi“ all: sakulased said Soomest palju
ametialast infot ja häid nõuandeid, selgus,
et erinevad ametnikud, nt sotsiaalhoolekandeameti töötajad, katlamaja spetsialistid, maakorraldajad, kommunaaltöötajad
on valmis sakulasi nõustama.
23. novembri vallavalitsuse istungil
oli juttu Liperi vallast: „Seoses Soome
Vabariigi iseseisvuspäeva 75. aastapäevaga
toimuvad pidustused ka Liperi sõprusvallas, kuhu on ka meie valla delegatsioon
oodatud.“ Ajavahemikuks 4.-6. detsember
1992 otsustati Liperisse lähetada Svetlana
Pullinen, Gennadi Hannolainen, volikogu
liige Arne Vainomees ning vallavalitsuse
liikmed Annes Tori ja Ruudi Alba.
Meenutab Ülle Lammertson
(endine Saku külanõukogu esimees)
Suhted Liperi vallaga said alguse aastal 1987 Maaparanduse ja Maaviljeluse
Instituudi teaduri Gennadi Hannolaineni
initsiatiivil. Ta tuli ja küsis, kas Saku tahab
sõprusvalda. Oli nõukogude aeg, kuid juba
esimesed n-ö sulailmingud: sel aastal oli
esimene spontaanne öölaulupidu, kuulutati
välja IME ehk Isemajandav Eesti, asutati
Muinsuskaitseselts, käis nn fosforiidisõda.
1987. aasta suvel tulidki Liperist külla kolm soliidses eas meesterahvast, kõik
kohalikud poliitikud. Nad olid väga üllatunud, et külanõukogu esimeheks on
33aastane naine. Vallamaja asus siis Aasa
tn 1, tumepunases puitvoodriga majas. Ei
olnud laualippe ega mingit sümboolikat,

mis oleks külaliste vastuvõtuks kohane.
Sõitsime ringi, näitasime Saku ettevõtteid.
Õlletehase direktor Aksel Treimann korraldas oma kabinetis õlle degusteerimise.
Viive Rosenberg näitas Instituudi kartulikasvatuse laborit ja pakkus kuumalt
maitsta erinevaid kartulisorte võiga. Ka
Instituudi direktor Ilmar Aamisepp, kes oli
Helsingi Ülikooli audoktor, võttis külalised vastu. Rahva Võidu kolhoosis käisime
ühes suurfarmis. Kurtna Linnukasvatuse
Katsejaamas näidati haudejaama. Kurtna
saunas oli vabas, lõbusas ja sõbralikus õhkkonnas väike õhtune pidu.
1988. aastal käis Saku delegatsioon –
Jaan Tuha, Aarne Vainomäe, Helle Pärlin
ja Ülle Lammertson – Liperis vastukülaskäigul. Võõrustajad tulid meile sadamasse valla mikrobussiga vastu. Meeles on
soomlaste liikluskultuur, teiste liiklejatega
arvestamine. Meenub, et bussis hoiatati, et
prügi ei tohi aknast välja visata. See pisut
hämmastas, sest sellist kavatsust meil ei olnud. Liperis üllatasid vallavalitsuse avarad
ruumid ja see, et töötajatel olid lauaarvutid,
andmebaasides oli kõik vajalik. Meie kasutasime perfokaarte, dokumente trükkisime
kahel trükimasinal.
Enne reisi teatasime delegatsiooni koosseisu – kes Eestist tulemas on. Helle Pärlin
oli raamatukoguhoidja. Raamattu on soome
keeles piibel, ilmselt seetõttu oli mitu pastorit uues moodsas sakraalhoones meid ootamas. Seal toimus ka vastuvõtt veini, 7-8 eri
sorti juustu ja lookas puuviljavaagnatega.
Käisime ka suures purunematust kilest
kasvuhoones, kus oli automaatika õhutamiseks ja temperatuuri reguleerimiseks.
Üks perefirma kasvatas seal pottides toitelahuses salatit. Ei mingit mulda! Taimed
pakendati kohapeal kiletorbikutesse ja
saadeti poodi. Meil siis sellist meetodit ei
kasutatud.
Viisime
soomlastele
kingituseks
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fotoalbumid Eesti kaunist loodusest.
Liperist sain kingituseks suure linase käsitööna valmistatud saunalina, millele oli sisse
kootud valla punane vapp. Seda hoian siiani
mälestuseks. Tagasiteel oli peatus bensiinijaamas, seal jäin silmitsema kollast reklaamidega päevavarju. See vari kingiti mulle.
Soomlased olid väga tähelepanelikud.
Tore, et 30 aastat tagasi alguse saanud
sõprus Liperi vallaga kestab tänaseni.

Sakus praeguse õlletehase ringi ääres asunud Kibu poodi, see oli hea kauplus. Kuid
sel päeval sadas, vihmavett oli veidi poodi
sisse voolanud. Küll soomlased imestasid!
Ylöjärvi ja Liperi sõpradest oli väga palju abi. Nad andsin nõu, kuidas asju korraldada, erinevate ametite esindajad õpetasid
meie ametnikke. Liperis nägin, kuidas vallavolikogu istung toimus, sellest oli palju
õppida. Saime soomlastelt ka materiaalset
abi: paberit, kontoritarbeid. Ning sõprusMeenutab Ago Järva
valdade elanikud saatsid sel raskel ajal meie
(endine külanõukogu esimees, vallava- inimestele humanitaarabi. Miks soomlased
nem ja volikogu esimees)
meid toetasid? Usun, et nad lihtsalt tahtsid
1990. aastate alguses oli volikogus liikmeid, hõimurahvast aidata.
kel olid Soomes head sidemed. Nende
kaudu tuli Ylöjärvi vallalt ettepanek sõp- Aastal 2017
russuhted luua. Eestis oli keeruline aeg, kü- Aastate jooksul on tehtud sõprusvaldadega
lanõukogud kaotati ja loodi vallad. Kuidas kord pisut rohkem, kord veidi vähem koosvallaelu või -juhtimine pidi käima, ei tead- tööd. Erinevatel vallaasutustel on olnud ja
nud keegi. Raske oli. Mina haarasin kinni on Soomes oma sõprusasutused.
igast õlekõrrest, võtsin igasuguse abi vastu.
Jaanuaris, enne uue spordihoone projekArvasin, et Soome sõbrad saavad aidata.
teerimist, käisid sakulased Soomes sealseid
Ylöjärvi valla esindusega kohtusin esi- spordimaju vaatamas. Delegatsiooni kuumest korda veebruaris 1992, kui soomlased lusid inimesed, kes uue hoone rajamisega
tulid Eestisse külla. Näitasin neile valda, seotud: vallajuhid, spordikeskuse juhataja,
käisime koolis ja Kurtna Linnukasvatuse arhitektid, projekteerijad.
Katsejaamas. Külalised tundsid huvi, kust
Saku Valla Noortekeskusel on Ylöjärvi
vallaelanikud süüa ostavad. Viisin nad vallaga aastatepikkune koostöö. Igal aastal

toimub ühine projektlaager 12-15aastastele, ühel aastal Eestis, teisel aastal Soomes.
Olenevalt projekti toimumise kohast katab
laagri kulud ühel aastal Ylöjärvi ja teisel
aastal Saku vald. Laagris õpitakse keelt,
tutvutakse naabrite kultuuriga ja leitakse
uusi sõpru. Noortekeskuse juhataja Evelin
Kübersoni sõnul olid sel aastal 12.–16.
juunil Soomes laagris 10 noort ja 2 saatjat.
„Laagri jooksul toimusid erinevad töötoad,
külastati ka Tamperes asuvat Särkaniemi
lõbustusparki. Noorte tagasiside oli väga
positiivne,“ kiitis Evelin Küberson.
Suvel kutsus Liperi sõprusvaldade esindajad kokku, augustis käisid Põhja-Karjalas
kolm Saku valla esindajat. Nad osalesid
kultuuriprogrammis, milles tutvustati kohalikke kombeid. Kaasas olid Metsanurme
küla delegatsioon ning Kiisa bänd – poisid
ja mehed andsid Liperis kaks kontserti.
Septembris käis Sakus Ylöjärvi delegatsioon. Külastati spordikeskust, tutvuti
praeguse hoone ja sealse töökorraldusega,
vaadati uue spordihoone projekti. Ylöjärvi
sõbrad külastasid Saku Valla Maja, käisid
Metsanurme matkarajal ja Esko talus ning
pidasid Saku mõisas seminari.
INNA MIKLI

20 aastat sõprust – uskumatult kiiresti lennanud aeg
Kui Saku Sõnumitest paluti mul kirjutada
oma lugu sõprusvaldadest, läks see lihtsalt:
nimelt esitas augustis sama soovi Liperi
valla ajaleht Kotiseutu Uutiset.
Minun ystäväni on kuin villasukka,
joka talvella lämmittää.
Minun ystäväni on kuin niitynkukka,
joka saa minut hymyilemään.
(Minu sõber on nagu villasokk, mis talvel
soojendab. Minu sõber on nagu niidulill,
mis paneb mind naeratama.)
Nende lastelaulu sõnadega tervitasime suvel liperilasi, osaledes Metsanurme
esindajatega sõprusvaldade kohtumisel,
millega tähistati Soome 100. sünnipäeva.
Isiklikult tähistasin 20 aastat sõprust Liperi
inimestega: juulis 1997 tegin esimese reisi
Põhja-Karjala järvede vahele, kuhu rahvusvahelisele leivamessile läksime vallavalitsuse
esindajatena. Sellest alates ei ole möödunud aastatki sealkandis käimata ja ilmselt
on keegi Liperist ka vähemalt kord aastas
Sakus käinud. On olnud toredaid kohtumisi, mõnusaid hetki ja inimesi, suurepäraseid
sündmusi. Olen uhke juba esimesel külastusel sündinud otsuse üle, et sõprusvaldade
kohtumised ei saa olla vaid ametnike ja poliitikute jaoks. Juba aasta hiljem olid leivamessil Metsanurme külaseltsi esindajad ja
sellest alates kestab sõprus Liperi seltsiga.
Minu ametlikud külaskäigud lõppesid, kui

vahetasin töökohta, edaspidi korraldasin
käimisi ise. „Võid ju reisi korraldada ka
lihtsalt Liperi sõbrana!” – nii on öelnud
ettevõtjad, õpetajad, kultuuriinimesed. On
olnud rõõm ja au korraldada kohtumisi nii
siin- kui sealpool Soome lahte. Olen koos
abilistega võõrustanud nii üksikisikuid kui
suuremaid rühmi.
Käesolev aasta on tähtis ka eestlastele
Soome on andnud võimaluse pidutseda
nende 100. sünnipäeva puhul mitmeid kordi: juunikuus Vabaduse väljakul, augustis
Soome saatkonna õuel, Soome iseseisvuspäeval, 6. detsembril, sinivalget ilutulestikku nautides. Saku mail toimus projekt
„Soome 100 Sakus“, mille käigus algkooliõpilased joonistasid pilte Eesti ja Soome
sõprusest, need viidi sõprusvaldadesse kingiks. Sinivalge ühispidu peeti 9. detsembril
Metsanurme külamajas.
Sõbrad on ja püsivad
20 aasta jooksul olen kohanud inimesi,
kellest on saanud head sõbrad. On olnud
kohti, mida olen naljatamisi kutsunud oma
Liperi koduks. On inimesi, kellega koos jätkub juttu alati, kuigi igapäevaselt ei suhtle.
Ühistest pidudest, vastuvõttudest, kohtumistest, saunaõhtutest – neist eriti! – on
sündinud suurepäraseid ideid, plaane, unistusi. Ja sõprade abil need täituvadki!

Eestlased imestavad, kuidas ma jaksan
autoga Karjalasse sõita. See on ju vaid ühe
kohvipausiga reis – ca 450 km Helsingist.
Olen nõus, et Liperisse ei saa korraks sõbra
juurde kohvile põigata, aga sedavõrd ongi
külaskäik väärtuslikum.
Ma olen tutvustanud Liperi kanti kui
ägedat reisisihtkohta. Karjala ja liperilaste
külalislahkust on tundnud mitmed väiksemad ja suuremad grupid Saku kandist
ja nelja valla Leader-piirkonnast. Viimases
sellesügiseses reisiseltskonnas oli esindatud
terve Harjumaa külaliigutajatest ettevõtjate
ja maakonna arendusinimesteni.
Soome luuletaja Veikko Antero
Koskenniemi on öelnud: ”Sõbra soe mõte
ja julgustav naeratus on soojus ja valgus,
mida me vajame oma elureisil”.
8.-10. detsembril võõrustasime Saku
Tuuriga Liperi ettevõtjate ühenduse 34 esindajat. Külaliste kiidusõnad
ei olnud pelgalt viisakusavaldus, need
tulid südamest. Suur tänu kõigile, kes
võõrustamisel osalesid, aitäh, Saku
Vallavalitsus ja Tiit Vahenõmm, Saku
Pruulikoda ja Margit Nurmeots, Esko
talu ja Sirje Eensalu, hotell Peoleo, bussifirma Bussberg ja Raiko Kaustel, Silvi
Kruusenvald, Saku mõis ning Kristel
Lõhmus ja teised metsanurmekad.
ANNELI KANA
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Mida on uuel aastal tarvis teada tulumaksust
2018. aastast on maksimaalne maksuvaba
tulu 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus,
täiendavat maksuvaba tulu pensionitele ja
tööõnnetushüvitistele enam ei ole.
2018. aastast hakkab maksuvaba tulu
summa sõltuma isiku aastatulu suurusest
ning võib olla väga erinev.
Inimestele, kelle tulu on alla 14 400 euro
aastas (alla 1200 euro kuus), on ette nähtud
maksimaalne maksuvaba tulu 6000 eurot
aastas (500 eurot kuus).
Kõigile inimestele, kelle tulud jäävad
vahemikku 14 400 –25 200 eurot aastas
(1200–2100 eurot kuus), leitakse personaalne maksuvaba tulu valemi alusel (vt all
olevat skeemi). Inimestele, kelle tulu on üle
25 200 euro aastas (üle 2100 euro kuus), ei
ole maksuvaba tulu ette nähtud.
Pensionäridele tulumaksust
Kui olete pensionär ja teil ei ole lisaks
pensionile (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) muid sissetulekuid,
siis kohaldub teile üldine maksuvaba tulu
määr (500 eurot kuus), teid maksuvaba tulu
muudatus ei mõjuta.
Kui olete tulumaksuvabastuse avalduse
Sotsiaalkindlustusametile (SKA) kunagi
esitanud, siis uut avaldust esitama ei pea.
Kas teil on SKA-le avaldus esitatud, saate
kontrollida www.eesti.ee keskkonnas. Kui
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avaldust esitatud ei ole, saate seda teha riigiportaalis www.eesti.ee, posti (Endla 8,
Tallinn, 15092) ja e-posti (info@sotsiaalkindlustusamet.ee) teel.
Kui olete töötav pensionär ja saate lisaks
töötasule ka SKA-lt pensioni (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad)
igakuiselt kokku üle 1200 euro, siis peate
brutotöötasu ja pensioni liitma ning maksuvaba tulu suuruse leidma.
Maksuvaba tulu on õigus rakendada ainult ühes kohast, see tähendab kas tööandja juures või SKA-s.
Kuna tööandja või SKA ei tea ega saa
arvesse võtta töötasu ja pensioni kokku,
siis tuleb teil endal otsustada, kas te esitate maksuvaba tulu avalduse tööandjale või
SKA-le ning kas teile võib maksuvaba tulu
arvestada täies ulatuses või osaliselt.
SKA makstav töövõimetuspension läheb aastatulu arvestusse ja mõjutab maksuvaba tulu suurust. Samas Töötukassa
makstav töövõimetoetus on maksuvaba
toetus, mis ei lähe aastatuluna arvesse ja
mis ei mõjuta maksuvaba tulu suurust.
Täiendav info telefonil 6610551 (E-R
9-17) või http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018 .
Allikas:
Maksuja
Tolliamet,
Sotsiaalkindlustusamet

Aasta tegu

2017

Konkursile “Saku valla aasta tegu”
2017 esitasid vallaelanikud 9 ettepanekut. Nüüd on kõigil rahvastikuregistri
järgi Saku valla elanikel võimalik kuni
selle aasta lõpuni hääletada, milline tegu
saab tänavu aasta teoks. Hääletamiseks
tuleb minna vallavalitsuse kodulehele
www.sakuvald.ee ja ID-kaardi või mobiil-IDga sisse logida.
Aasta teo tiitli kuulutab volikogu
esimees välja vabariigi aastapäeva aktusel 23. veebruaril.
• Kohviku UKAS avamine
• Päikesekillu lasteaia renoveerimine ja
juurdeehitus
• Kiisale valla külade kivipargi rajamine
• Saku 100 aasta metsa istutamine
• Saku aleviku esimese kodukohvikute
päeva korraldamine
• Saku discgolfi raja edendamine ja
võistluste korraldamine
• Saku murustaadioni renoveerimine
• Saku mõisas kontsertide ja teatrite
korraldamine
• Saku rabametsa säilitamine

VALLAVALITSUS

21. novembri istungil
Anti projekteerimistingimused üksikelamu
ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks Üksnurme külas Kiviriku, Hämariku
ja Paemurru kinnistutel ning Kasemetsa
külas Küüdi-Kiipsu kinnistul; elektripaigaldise ehitusprojekti koostamiseks aadressil Saku alevik, Viimsi metskond 20;
Tammemäe küla, Maalma; Saku alevik,
11340 Tallinn-Saku-Laagri tee; Jälgimäe
küla, 11 Tallinna ringtee.
Kajamaa külas asuva Pilli katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele
katastriüksustele määrati koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Saku vallas asuva riigimaantee 11340
Tallinn-Saku-Laagri lõigule alates Saku alevikus Saku-Tõdva teest kuni Jälgimäe külas
Tallinna ringteeni määrati nimeks VanaPähklimäe tee.
Arco Real Estate AS-ile anti õigus paigaldada 21.11.2017–31.12.2018 Saku alevikus
11340 Tallinn-Saku-Laagri tee L5 kinnistule 3 m2 suuruse pindalaga reklaamkandja.
28. novembri istungil
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse nõukogu: Teet Lilleorg, Sirli Metsamäe, Kristjan
Saar, Toomas Tarm, Kaur Lohk.
Kinnitati Saku Muusikakooli hoolekogu:
lastevanemate esindaja Mati Ärm, vilistlaste esindaja Katrin Lipso, õpetajate esindaja
Reet Schumann, õppurite esindaja Sandra
Serena Sulin, Saku Vallavolikogu esindaja
Mart Siimann.
Otsustati sulgeda Saku Lasteaed
Päikesekild, Saku Lasteaed Terake ja
Kurtna Kooli lasteaed ajavahemikul 16.–
29.07.2018. Ajavahemikel 02.–15.07.2018
ja 30.07.–12.08.2018 otsustati moodustada
Saku Lasteaias Päikesekild, Saku Lasteaias
Terake ja Kurtna Kooli lasteaias vastavalt
vajadusele 1–3 suverühma.
Anti projekteerimistingimused üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Metsanurme külas Metsavahi tee
16 kinnistul, Jõesilma põik 10 kinnistul,
Hiiemänniku tee 12 kinnistul.
Saustinõmme külas asuva Ristiku katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
MTÜ Juuliku Külaselts projektile
„Juuliku külakeskuse rajamise II etapp –
paviljoni püstitamine“ eraldati kaasfinantseerimise toetust 774 eurot.
Alates 01.01.2018 kinnitati õppekoha
tegevuskulude arvestuslik maksumus Saku

valla koolides ühes kuus ühe õpilase kohta
järgnevalt: Saku Gümnaasiumis 79, Kurtna
Koolis 183, Kajamaa Koolis 353 eurot ning
lasteasutuse majandamiskulude, personali
töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus Saku valla lasteaedades ühes kuus ühe lapse kohta
järgnevalt: Saku Lasteaias Päikesekild 271,
Saku Lasteaias Terake 276, Kurtna Kooli
lasteaias 280 eurot.

Saku alevikus Teaduse tn 13 kinnistul.
Nõustuti AS TREV-2 Grupp geoloogilise uuringu loa taotluse ja geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõuga maavara
(liiva) tarbevaru uuringuks Saku vallas asuvas Tammemäe uuringuruumis.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Kurtna külla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademeveetorustiku
rajamise ehituslubade taotlustele, kuna eelhinnangu põhjal eeldatav oluline keskkon5. detsembri istungil
namõju puudub.
Anti projekteerimistingimused üksik
Anti osaline kasutusluba üksikelamule
elamute
ehitusprojektide
koostami- Jälgimäe külas Vidriku tee 17 kinnistul.
seks Kasemetsa külas Käokõrva tee 22,
Üksnurme külas Pähkli tn 8 ja Roobuka
külas Terakese tee 18 kinnistutel.
Nõustuti Männiku külas Liivalaia 4
mäeeraldise korrastamistingimuste esitamise eelnõus välja toodud tingimustega,
täiendavaid nõudeid ei esitatud.
30. novembril 2017 loodi Saku vallas
Nõustuti maavara kaevandamise loa Eakate Nõukogu. Tegemist on nõukoguga,
taotlusega ja sellega seotud korralduse eel- kuhu kuuluvad valla eakate organisatsioonõuga „Maavara kaevandamise loa andmi- nide esindajad.
Eesmärgiks on aidata vallavalitsusel ja
ne Liivalaia VI liivakarjääri mäeeraldisele
ja keskkonnamõju hindamise algatamata volikogul vanemaealiste elanikega seotud
sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme
jätmine”.
Nõustuti maavara kaevandamise loa lahendada. Nõukogu liikmed on Saku
taotlusega ja sellega seotud korraldu- Pensionäride Ühenduse Elukaar esinse eelnõuga „Maavara kaevandamise loa dajad Maie Krestinov, Lehte Jõeleht ja
andmine Männiku VIII mäeeraldisele”, Tamara Kasatšok; Kiisa, Kurtna, Tagadi ja
millega jäetakse algatamata keskkonnamõ- Roobuka ehk Ki-Ku-Ta-Ro pensionäride
ühenduse esindajad Arvo Rander ja Henn
ju hindamine.
Nõustuti tähtajatu vee erikasutusloa Latt, pensionäride ühenduse Meelespea
andmisega: korteriühistul Tagadi lubati esindaja Elve Viitamees, Eesti Pensionäride
elamu puhastatud reovesi juhtida suublas- Ühenduse esindaja Marianne Õun; Saku
se tingimusel, et suubla ja naaberkinnistute Diabeetikute Seltsi juht Aino Kiiver, Saku
olukord ei halvene. Kui heitvee proovid ei Vallavolikogu liikmed Marianne Rande,
vasta kehtestatud nõuetele, tuleb võtta ka- Ivar Raig ja Arvo Pärniste ning Saku
Päevakeskuse juht Helen Anton.
sutusele täiendav puhastussüsteem.
Põhikirja kohaselt tegeleb nõukogu
Nõustuti ASi LAJOS jäätmeloale täienjärgnevaga:
davate jäätmeliikide lisamisega.
Kiisa alevikus munitsipaalomandisse • kogub informatsiooni Saku vallas
antavate maaüksuste sihtotstarbeks määametlikult elavate eakate probleemide
rati transpordimaa ning koha-aadressideks
kohta ja edastab seda vallavalitsusele ja
Kiisapalu tee, Maasoola tee ja Elupuu tee.
volikogule;
Mittetulundusliku tegevuse toetusfon- • esitab algatusi ja ettepanekuid volikodist eraldati kaasfinantseerimise toetust
gule ja valitsusele eakate probleemide
MTÜ Metsanurme projektile „Pingilt toolahendamise küsimustes;
lile“ 200 eurot ja SA Rehe Seltsimaja pro- • edastab valla eakatele informatsiooni
jektile „Soe ja puhas küün“ 367 eurot.
valla poolt eakatele pakutavate avalike
Saku valla 2017. a eelarve reservfondist
teenuste kohta;
eraldati 19 917 eurot majanduse eelarvesse • korraldab kohtumisi, seminare, diskusJaaniku-Juubelitammede avariilise sademesioone ja muid üritusi, mis aitavad kaasa
veekollektori remondiks.
eakate elukeskkonna parandamisele;
Tehti riigihanke „Saku lasteaed • arendab koostööd teiste sarnaste ühenPäikesekild inventari ostmine” otsused.
dustega Eestis ja välisriikides, eelkõige
Saku valla sõprusvaldades.
12. detsembri istungil
Esimesel koosolekul valiti Eakate
Anti projekteerimistingimused üksikelamu Nõukogu esimeheks Ivar Raig (telefon
ehitusprojekti koostamiseks Metsanurme 5695 5637; ivar.raig@ivarraig.ee) ja aseesikülas Koidu tee 8, hoone ümberehitamise meheks Arvo Pärniste (telefon 506 6602,
ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks arvoparniste@gmail.com).

Saku vallas loodi
Eakate Nõukogu
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Uus vallavanem on Saku mees Marti Rehemaa
Marti Rehemaad teavad paljud vallakodanikud kui aktiivset ja tegusat Saku elanikku. Ta on aastaid volikogusse kuulunud, Lõviklubis tegutsenud. Paljud tunnevad teda kooliajast. Aga kindlasti on ka neid, kes temast veel kuulnud ei ole.
23. novembril valisid Saku volikogu liikmed Marti Rehemaa uueks vallavanemaks. Sõnumite toimetus otsustas valla uut juhti tutvustada.
Vastab uus vallavanem Marti Rehemaa.
Räägi endast!
Sündisin Tallinnas, aga üsna pea kolisime
perega Sakku – minu ema Viivi töötas Eesti
Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku
Uurimise Instituudis teaduskirjanduse toimetajana, hariduselt on ta agronoom. Ka
isa Harri töö oli seotud toimetamisega, ta
oli kirjastuse Valgus tehnikakirjanduse toimetuse juhataja. Mul on kaks aastat vanem
vend Ando.
Sakus käisin Päikesekillu lasteaias, see oli
alguses mõisas, hiljem praeguse tervisekeskuse ruumides. Õppisin samuti Sakus,
pärast keskkooli lõppu astusin Eesti
Põllumajanduse Akadeemiasse (täna Eesti
Maaülikool), lõpetasin mehaanikainseneri
diplomiga.
Olen abilelus ja mul on neli last. Abikaasa
Heldi on lõpetanud Maaülikoolis

agronoomiaeriala, ta töötab aianduskeskuses Hortes tootejuhina ja vastutab taimede
sisseostu eest. Meie vanem tütar Riin õpib
Tallinna Ülikoolis ja töötab avalikus sektoris, tema peres on 3aastane poeg Jakob.
Teine tütar Ann õpib Inglismaal sisedisaini
ja arhitektuuri, momendil on ta Hispaanias
vahetusüliõpilane. 16aastane Liis on Saku
Gümnaasiumi 10. ja 12aastane Jan Harri
6. klassis. Meie pere liige on ka 3aastane
Bostoni terjer Axl. Elame Sakus.
Milline on olnud Sinu töötee?
Minu esimene töökoht oli Keila lähedal
Tutermaal, olin firmas nimega Terrat mehaanikainsener. Olen kogu elu olnud tegev
eraettevõtluses ja juhtinud päris mitmeid
erineva profiiliga ettevõtteid. Viimased
14 aastat olen töötanud Puumarketi tegevjuhi ja juhatuse
esimehena.

Millised on suuremad
õnnestumised?
Ja
ebaõnnestumised?
Suuremad õnnestumised ongi seotud
Puumarketiga: ettevõte on heas seisus, hästi arenenud,
oma
valdkonnas
liidripositsioonil.
Suuri ja märkimist
väärivaid ebaõnnestumisi pole olnud,
küll aga on olnud
raskusi – masu
ajal oli ettevõtjatel
keeruline, ka mina
pidin tegema ebameeldivaid otsuseid.
Koondasin toona
kolmandiku ettevõtte töötajatest ja vähendasin ülejäänute
sissetulekuid umbes
poole võrra. Täna
Kui Marti ei tee tööd, siis võib teda leida näiteks kalalt, olgu on hea meel öelda,
siis Läänemerelt, Põhjamerelt või Atlandilt. 2017. aasta keet paremate aegavadel näkkas Põhja-Norras üks 10+ kilo kaaluv saida. Foto: de saabudes makerakogu
sime osa kaotatud
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sissetulekust neile paari järgmise aasta jooksul tagasi. Tulime nendest raskustest üheskoos meeskonnana välja ja saime hakkama.
Kandideerisid esimest korda vallavolikogusse aastal 2002 valmisliidu
Väikelinn Saku nimekirjas. Miks?
Olime värskelt loodud valimisliidus tookord viiekesi. Tahtsime oma kogukonna
arengus kaasa lüüa, volikogusse rohkem ettevõtjate häält tuua. Sõber Marek Linnutaja
oli initsiaator.
2005. aastal Sa ei kandideerinud,
Väikelinn valimistel ei osalenud. Miks?
Küllap olime veidi väsinud. Aga elanike
hulgas oli neid, kes väitsid, et meie loobumine oli nende jaoks pettumus, et nad
oleksid meid toetanud.
Oled kandideerinud aastatel 2002, 2009,
2013, 2017, alati valimisliidu Väikelinn
nimekirjas. Oled alati volikokku pääsenud ja olnud kõikidel kordadel vallas
nelja enam hääli saanud kandidaadi
hulgas, kuigi pole end spetsiaalselt reklaaminud. Miks nii on läinud ja kas nii
suur toetajate hulk kuidagi survestab?
Häälte hulk on mind ennast ka alati üllatanud. Tore oleks teada, kes minu poolt oma
hääle andsid. Kindlasti on inimeste toetus
oluline, hindan seda kõrgelt. Ma ei pea end
poliitikuks ja liigne enesereklaam on minu
eetiliste tõekspidamistega vastuolus.
Võtsid vallavanemaameti vastu. Kas oli
kõhklusi?
2014. aastal soovitati mul vallavanemaks
kandideerida. Tookord oli Puumarketis
palju olulisi projekte pooleli, ütlesin ei, kuid
lubasin kolme aasta pärast seda võimalust
kaaluda. Nüüd on see aeg käes. Väikelinn
seadis mind vallavanema kandidaadiks, paljud inimesed arvestasid selle võimalusega ja
hääletasid minu poolt. Mulle ei meeldi peibutuspardid ja ma ei taha ise niisugune olla.
Kui toetatakse, tuleb usaldust õigustada.
Tagasiteed ei ole. Ma pole varem avalikus
sektoris töötanud, kindlasti on vallavanematöö minu senistest ametitest üsna erinev
ning seetõttu uus ja põnev väljakutse.
Mis Sa arvad, kas volikogu liikmel on
vallavanema ametikohale astuda lihtsam või keerulisem?
Kindlasti mõnevõrra lihtsam – tean töö
metoodikat ja mingil määral tunnen ka
vastavat seadusandlust. Tean paljusid vallamajas töötavaid inimesi. Aga ka volikogu

VALLAVANEM

suhtumisega omavalitsus, kus on professionaalsed ametnikud, kes pakuvad kiiresti
kvaliteetset teenust ning püüavad alati häid
lahendusi leida. Vald on mõistliku kiirusega
kasvanud, vallatöötajate teovõime pole kiirest kasvust pärsitud.

juba aastaid ühe pundiga seotud, see on
väga tore lõbus sõpruskord, aeg-ajalt esineme erinevates Eesti nurkades.

Toimetad ka Saku Lõviklubis?
Jah, olen Lõviklubiga seotud juba 15 aastat.
Seal on tegus seltskond, teeme head ja veekõige dame koos meeldivalt aega.

liikmena ei tea ma kindlasti vallavalitsusest
kõike. Oma senise elukogemuse põhjal arvan, et inimestesse tuleb suhtuda positiivselt ja lugupidavalt, neid tuleb usaldada.
Millisena näed Saku Vallavalitsust kui
ametiasutust?
Usun, et vallavalitsus on suures plaanis
hästi toiminud. Mind veidi häirib üldine
negatiivne suhtumine – avalikku sektorit
kritiseeritakse palju. Alati pole see põhjendatud. Erasektoris töötavad inimesed ei
mõista, miks avalikus sektoris asjad nii aeglaselt liiguvad. Kuid see on sageli tingitud
seadusandlusest. Kindlasti on Saku vald
haldussuutlikkuselt Eestis kümne parema
hulgas – küsimus on, kuidas seda taset hoida ja järk-järgult parandada.
Minu eesmärk ei ole toimivat süsteemi ära
lammutada, pigem sisse elada, probleemide
sisust aru saada ning tegeleda nende põhjuste, mitte ainult tagajärgedega. Alati saab
teha asju paremini, aga enim tähelepanu
pööran ma inimestele, nende omavahelistele suhetele ja sellest sünergiast tekkivale
tulemusele. Juht üksinda ei tee midagi ära,
oluline on meeskond!
Milliseid muudatusi vallavalitsuses
planeerid?
Uuendused ei saa olla omaette eesmärgiks,
ka traditsioonid on tähtsad. 2004. aastal
oli Saku Eestis kõige peresõbralikum vald,
selle saavutuse võiks taas sihiks seada.
Kuvand peab olema positiivne.
Muudatused kindlasti tulevad, kuid millised
täpselt, on vara öelda. Tahan prioriteete
veidi teisiti seada. Lähtun klassikalise teenindusasutuse põhimõttest – et vallavalitsus oleks n-ö näoga inimeste poole, teeks
siinsete elanike elu mugavamaks ja turvalisemaks. Näiteks arvete süsteem võiks
olla lihtsam – praegu saab mõni pere
igal kuul vallalt mitu arvet, piisaks ühest.
Koolitoidusüsteemi tuleks samuti muuta.
Lastel võiks olla kiipkaart või elektrooniline õpilaspilet, millega teenuste eest maksta.
Toidutalongid on üleeilne päev.
Saku võiks olla positiivse innovaatilise

Milline
valdkond
on
südamelähedasem?
Südamelähedane on haridusvaldkond. Ja Käisid koos abikaasa, tütre ja lapselaptähtis on valla areng tervikuna.
sega Saku 100 aasta metsa rajamas?
Jah, Puumarket kinkis 20 puud, need tuli
Kas näed juba praegu mingeid suuri maha istutada. Aitasime ka lõvide puid kastöid ees ootamas?
vama panna.
Valla lõunapiirkonnas hakatakse ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajama. Sakus al- Millisena näed Saku valda?
gab spordikeskuse ehitamine ja vallamaja Saku asub Tallinna lähedal, kuid on samas
renoveerimine. Tähtis on kooli gümnaa- pealinnast metsa, rabade ja karjääridega
siumiosa vallamajja tuua – õpilased juba eraldatud, linn ei saa liiga lihtsalt Sakku laieootavad. Tuleb ehitada tervisekeskus, uus neda. Elame looduse keskel, kõik vajalik on
põhikool. Päevakeskuse teenuseid tuleb olemas. Saku ei asu suurte teede ääres, siin
laiendada, Sakus ei ole eakate hooldekodu, pole läbisõiduhoov, on mõnusalt vaikne ja
ka sellele tuleb mõelda.
rahulik.
Vallas on tugevad ja tegusad külad. Ja Sakul
Milline juht Sa oled?
on oma ajalooliselt tuntud kaubamärk –
Ma olen inimeste inimene. Eeskätt olen Saku Õlletehas!
meeskonnamängija, mängiv treener. Tean, Kvaliteetne, arenenud ja turvaline elukesket alati sõltub palju juhist – tema positiivsu- kond, konkurentsivõimeline haridus ning
sest, hoiakutest ja eeskujust.
lai valik vaba aja veetmise võimalusi nii lastele kui täiskasvanutele – sellisena näen ma
Milliseid jooni inimestes hindad?
Saku valda.
See kõlab küll trafaretselt, kuid pean tunnistama – siirust, otsekohesust, empaatiat, Kas oled elus midagi kahetsenud? Ja
ausust.
kui, siis mida?
Ma pole kunagi kahetsenud. Kui peaksin
Kuidas lõõgastud ja puhkad, vaba aega uuesti alustama, küllap teeksin mõningaid
veedad?
asju tänasest elukogemusest lähtuvalt teistSport on minu jaoks alati oluline olnud. moodi, aga ma ei kahetse midagi.
Mulle meeldib suusatada. Sõidan meeleldi murdmaad, kuid käin ka mägedes – 23. novembril volikogu ees seistes ütles
igal aastal võtan nädalase suusapuhkuse. Marti Rehemaa, et temast ei saa mitte ainult
Mängin võrkpalli, ujun, sõidan rattaga. valimisliidu Väikelinn ega ka mitte ainult
Varem sõitsin üsna palju mootorrattaga, koalitsiooni, vaid kogu valla ehk siis kõikikuid aasta tagasi otsustasin pausi teha.
de elanike vallavanem. Igapäevaselt hakkab
Mulle meeldib kalal käia – Läänemerel, uus vallajuht tööle järgmise aasta algusest.
Põhjamerel, Atlandil. Ja meeldib sõprus- Küsis INNA MIKLI
konnale erinevaid üritusi,
näiteks matku korraldada.
Sind teatakse ka kui
pillimeest?
Muusika
on
tõesti üks hobidest. Saku
Muusikakoolis
õppisin
trompetit, mängisin aastaid orkestris. Saku kooli
ajal tegime bändi, nime
sel pundil ei olnudki.
Mängisime pidudel tantsuks, mina olin trummar.
Ülikooliaastatel ja hiljem
mängisin löökriistu ansamblis Vahe. Nüüd olen Marti koos vanema tütre Riinu ja poeg Jan Harriga.
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Planeeringuteated
Detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 21.11.2017 korraldusega nr 797 kehtestati Saku valla Roobuka
küla Roheluse tee 1 maaüksuse (katastritunnus 71814:001:0477) ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub
Saku vallas Roobuka külas Tõdva-Hageri
riigimaantee nr 11240 ja Kiisa-Kohila riigimaantee nr 11245 vahelisel alal, piirneb
maaüksustega Hageri tee 43, Roheluse tee
3, Metsaankru I ning 11245 Kiisa-Kohila
teega. Planeeringuala koosneb Roheluse
tee 1 maaüksusest ning osast Kiisa-Kohila
riigimaanteest nr 11245. Planeeritava ala
suurus on ca 2200 m2. DP koostamise eesmärk on Roheluse tee 1 maaüksuse hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse
määramine ärihoone laiendamiseks. DP-ga
soovitakse määrata eeldused olemasoleva
kaupluse juurdeehitamiseks. DP järgi jääb
olemasolev krundijaotus samaks ning ehitisealuseks pinnaks kavandatakse kuni 600
m2. DP-ga on lubatud ehitada kuni kolm
hoonet (kauplus, alajaam ja majandushoone). Kaupluse suurim lubatud kõrgus on 9
m maapinnast, suurim lubatud korruselisus
on 2. DP-ga on kaupluse teenindamiseks
antud parkla, maaüksuse siseste teede ja
platside, ligipääsude ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Tegemist on Saku valla
üldplaneeringu kohase DP-ga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala
ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-,

kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP
materjalidega saab tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ning tööaegadel
Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku).
Saku Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldusega nr 830 kehtestati Saku valla
Tänassilma küla Labori maaüksuse
detailplaneering (edaspidi DP). DP ala
asub Tänassilma külas Tänassilma tee läheduses. DP ala moodustab Labori maaüksus
ning selle suurus on 3094 m2.
DP koostamise eesmärk on Labori maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:1760)
ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP järgi muudetakse
krundi sihtotstarve ühiskondlike ehitiste
maast elamumaaks, määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.
DP-ga nähakse ette suurimaks ehitusaluseks pinnaks 447 m2 ning krundile võib
ehitada kokku 3 hoonet. Hoonete maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel
6 m. Krundi maksimaalne täisehitusprotsent on 14,4%. Parkimine on lahendatud
krundisiseselt, kokku on kavandatud 3
parkimiskohta.
Tegemist on Saku valla üldplaneeringu
kohase DP-ga. DP elluviimisega ei avaldata
olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning
looduskeskkonnale. DP materjalidega saab
tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.
sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Teaduse tn 1, Saku).

Ilmus Saku lõvide
heategevuskalender
“Silmad on südame aken”
Juba viiendat talve ilmuva Saku lõvide
heategevuskalendri moto on “Silmad on
südame aken“. Kalendri fotod pildistas
Männiku küla mees Eero Alamaa Saku
vallas.
Kalendrite müügist saadud annetuste
eest lähevad Saku valla koolide 3. klasside
õpilased silmakontrolli: kokku saab 222
Saku valla last hinnangu oma silmade tervise kohta. Tahame, et kõigil neil oleks võimalik silmi kontrollida ilma, et lapsevanemad
peaksid selle pärast väga muretsema. Võib
tekkida küsimus, miks just kolmanda klassi õpilased? Seda ei osanudki me ise välja
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mõtelda, headeks nõuandjateks olid meie
oma tublid haridustöötajad. Aitäh!
Seda artiklit märgates on teil paljudel see
kalender juba soetatud. Oleme tänulikud,
et kasutasite võimalust ja annetasite! Kui
teil veel kalendrit ei ole, aga soovite, andke
oma soovist teada aadressile lc.saku@lions.
ee. Teeme ja toimetame.
Kalendreid saab endale osta ka 20.
detsembril toimuval lõvide jõululaulmisel
Saku Selveri parklas.
LC Saku tervitab kõiki saabuvate
Jõulupühade puhul ja tänab usalduse eest!
TEET LILLEORG, LC Saku pressisekretär

Avalikud väljapanekud
Alates 27.12.2017–10.01.2018 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1,
Saku) teise korruse stendil ning Saku
valla kodulehel (http://www.sakuvald.
ee/detplaneeringute_avalikust)
avalikul väljapanekul Metsavaimu tee 1 ja
Johannese tee 2 maaüksuste detailplaneering (DP).
DP ala asub Tänassilma külas
Tänassilma-Laagri tee, Johannese tee
ja Metsavaimu tee vahelisel alal. DP
ala moodustavad Metsavaimu tee 1 ja
Johannese tee 2 ja osa Metsavaimu tee
maaüksusest. Ala suurus on ca 3500 m2.
DP
koostamise
eesmärk
on
Metsavaimu tee 1 maaüksuse ja Johannese
tee 2 maaüksuse ehitusõiguse määramine
üksik- ja/või kaksikelamu ning abihoone
ehitamiseks. DP-ga kruntide piire ja suurust ei muudeta. Krundi Pos 1 suurim
ehitusalune pind on 319 m2 ning Pos 2
krundil 320 m2. Mõlemal krundil on suurim lubatud hoonete arv 3. Põhihooned
võivad olla kuni 2-korruselised ning 9
meetrit, abihooned kuni 6 meetrit kõrged. Ehitusõigus on määratud üksik- ja/
või kaksikelamute ning abihoonete ehitamiseks. 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.

KOMMUNAALMAJANDUS

Avalikesse pakendimahutitesse sobivad ainult pakendid
Pakendijäätmete kogumiskohtade ümberpaigutamine ja TVO pakendimajakeste
tulek tekitasid palju elevust ja segadust.
Tasub üle korrata, mida mõeldakse pakendi all ning milliseid jäätmeid tohib avalikku
pakendimahutisse panna.
Pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba
mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks,
kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle
kauba olelusringi vältel ehk toormest kuni
valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Ka samal eesmärgil kasutatav ühekorrapakend on pakend.
Tihti on pakendimahutite ehk pakenditele mõeldud prügikastide peale märgitud
sobiva pakendi materjal – kastile on kirjutatud plast, klaas, paber, metall jms. See aga
ei tähenda, et pakendijäätmete kogumismahutisse võiks visata kasvuhooneklaasid,
plastist pesukausid või metallist aiapostid.
Avalikud prügikastid on mõeldud ainult
pakendijäätmete üleandmiseks. Midagi
muud pakendijäätmete kogumismahutitesse panna ei tohi – see on keelatud!
Olmejäätmed käivad ikka olmejäätmete
kogumismahutisse ehk tavalisse prügikasti
ning kasvuhooneklaasi, pesukausi ja aiaposti saab üle anda Pääsküla jäätmejaama.

Muudatused
riiklike sotsiaaltoetuste
maksmisel 2018. aastal
Alates 2018. aastast vajaduspõhine peretoetus kaob.
Vajaduspõhise peretoetuse avaldusi võtab sotsiaalhoolekande spetsialist Anne Moses Saku Vallavalitsuses
(Teaduse 1, ruum 217) vastu igal esmaspäeval kella 9–12 ja 14–17 ning
kolmapäeval kella 9–12 ja 14–19 detsembrikuu lõpuni. Digitaalselt allkirjastatud avaldusi saab esitada meilile
saku@sakuvald.ee kuni 31. detsembrini 2017.
Alates 2018. aastast tõuseb pere
esimese liikme toimetulekupiir seniselt 130 eurolt 140 euroni kuus ning
alaealistel tõstetakse toimetulekupiir
1,2kordseks ehk seniselt 130 eurolt
168 euroni kuus.
EIKE HUNT
sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

Kuigi materjal on sama (klaas, metall, plast),
ei kehti tavalisele klaasile, metallile, plastile
jms materjalile tootjavastutuse põhimõte.
Pakendijäätmete puhul on saastaja pakendiettevõtja, kes kaupu pakendab või
pakendatud kaupu sisse veab, tema peab
pakendijäätmed tasuta tagasi võtma.
Aknaklaasi, metalli või plastiku puhul sellist tasuta tagasivõtmise nõuet ei ole ning
seetõttu ei sobi sellised jäätmed ka pakendite kogumismahutisse. Kui pakendiprügikastis on ainult pakendid, läheb mahuti
sisu taaskasutusse ning selle üleandmine on
tasuta. Kuid kui pakendijäämete kogumismahutis on muu prügi, mis ei ole taaskasutatav, käsitletakse seda kui olmeprügi ning

kasti äraviimine maksab vastavalt kehtivale
segaolmejäätmete äraviimise hinnakirjale.
Tilk tõrva rikub ära meepoti ja sama tarkus kehtib ka pakendijäätmete kogumisel:
üksikud pahatahtlikud inimesed nullivad
teiste töö ja vaeva, rikkudes terve mahuti või lausa kogumisauto sisu. Ka üks olmeprügiga kott või mõni mädanenud õun
rikub kasti ja määrib seal olevad pakendid.
Segapakendi kogumismahutid ei ole segaolme jaoks!
Pakendiprügikasti pandav pakend peab
olema tühi ja puhas, see tuleb kasti panna
lahtiselt või väikeses läbipaistvas kilekotis.
Musta või läbipaistmatu prügikoti puhul ei
ole jäätmevedajal võimalik aru saada, mis
pakendimahutis on, ning kast viiakse segaolmena minema isegi siis, kui kottides on
pakendid.
Pakendite sorteerimisel tuleks olla
mõistlik - kui pakendit ei ole võimalik puhtaks loputada, kasutamata selleks nõudepesuvahendit ja kuuma vett, ongi õigem see
olmeprügi hulka panna.
Avalikesse pakendimahutitesse sobivad
ainult pakendid – tühjad ja puhtad, kas
lahtiselt või läbipaistvatesse kilekottidesse
pakitud.
KERLI LAUR, Keskkonnakaitse inspektor

Saku uus katlamaja alustas tööd
Detsembri alguses alustas tööd Saku uus
hakkepuidu katel. Esimesed katlatäied köeti puiduga, et ehitatud ahjust niiskust välja
ajada. 5. detsembrist alates vuravad Sakku
aga juba hakkepuidukoormad ja katelt köetakse ettenähtud materjaliga. Saku Maja juhi
Marko Matsalu sõnul korteriomanik küttematerjali erinevusest aru ei saa - toasoe ei
ole kuidagi teistsugune ega kajastu see esialgu ka soojaarvel. Pärast paari kuud tööd
on aga Matsalu sõnul kavas teha analüüs ja
loodetavasti esitada kevadel konkurentsi
ametile taotlus soojahinna langetamiseks.
SS

Alul oli tuli ainult katla ühes osas,
kuna koormus oli madal. Kui katel
töötab täisvõimsusel, põleb hakkepuit
kolmveerandi katla ulatuses.

5. detsembrist väljub korstnast juba
hakkepuidust tulev veeaur. Foto:
Marko Matsalu
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Saku Gümnaasiumi
noored Horvaatias
6.-11. novembril toimus Erasmus+ projekti
„Local Health for Global Health: Care and
Share“ kohtumine Horvaatias. Meie koolist
osales seitse inimest: õpilased Linda Sepp,
Ingrid Lillemets, Kärol Raudla, Johannes
Ots, Mattias-Markus Essenson ning õpetajad Anne Kuldmäe ja Inga Nurme.
Seekordse kohtumise teema oli tervislik
toit ja elustiil. Saime teada, kuidas nende
teemadega tegeldakse meie partnerkoolides ja riikides. Toimusid esitlused ja töötoad. Päevad olid väga tihedad ja huvitavad.
Meie sõpruskool asus linnas nimega
Vukovar. Horvaatia iseseisvussõja käigus
hävitati Vukovar aastal 1991 täielikult.
Linna piirasid mitu kuud Jugoslaavia rahvusarmee toetusel tegutsenud serblaste üksused. Ise organiseerunud mõne tuhande
liikmelised horvaatide üksused kaitsesid
linna 87 päeva. Linn purustati peaaegu
täielikult. Hinnanguliselt sai surma 2000
Vukovari kaitsjat ja tsiviilisikut, kadunuks
jäi 800 inimest ning 22 000 tsiviilisikut oli
sunnitud põgenema. Kuigi linn on tänaseks
uuesti üles ehitatud, võib sõja jälgi märgata kõikjal. Purustusi meenutab linna jäetud
kuuliauke täis veetorn.
Saime tuttavaks selle piirkonna ajaloo
ja kultuuriga. Külastasime loodusparki,
muuseume ja kirikuid, etnoküla, viinamarjaistandusi. Meid võttis vastu Vukovari
linnapea. Mitmetel kohumistel oli kohal
televisioon.
Oli tore nädal täis uusi kohtumisi, emotsioone ja elamusi!
KÄROL RAUDLA, Saku Gümnaasium

Pildil on taga vasakult Anne Kuldmäe,
Kärol Raudla, Linda Sepp, Ingrid
Lillemets, Mattias-Markus Essenson
ja Inga Nurme, ees Johannes Ots.
Foto: erakogu
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November – sügiskuu, detsember – jõulukuu
Pikkade ja pimedate õhtutega ajale on vanarahvas andnud palju tabavaid nimetusi,
kuid elekter ja televiisor on neist osa tagaplaanile tõrjunud. November ei ole isegi
talvekuu, sest sageli kestab sügis jõuluni ja
kauemgi. Ka sellel aastal võisid pensionärid
18. novembril oma sügispeole tulla kõpskingadega ja vihmavarjuta.
Kultuurilist meelelahutust pakkusid esmalt laululinnud Tallinnast - õed Maie ja
Maret, kelle rikkalikust repertuaarist jätkus
kohaseid lugusid peo algusesse, keskele ja
lõppu. Suurt elevust tekitas flamenko tantsutrupi Gitanda, juba üle kümme aasta
koos tantsinud Saku noorte prouade hoogne esinemine. Iga tantsu jaoks olid Gitandal
erinevad kostüümid - üks kaunim kui teine.
Tantsude vahel kuulsime flamenko olemusest ja ajaloost. Esinemine oli nauditav.
11. detsembril olid Saku pensionäride jõulupeo peaesinejad viis vallatut
meesterahvast ehk ansambel Robirohi,
kel koolisaalis juba pillid häälde seatud.
Vallavalitsuse poolt tõi tervitusi vallavanem Tiit Vahenõmm ja volikogu poolt Ivar
Raig, nad lubasid eakate vajadustele suuremat tähelepanu pöörata. Siis rivistus lava
ette ansambel Vilistlased, lauluga tervitati
esmalt jõulukuu sünnipäevalapsi, järgnesid saabuvatele pühadele ja talveootusele
pühendatud lood. Üllatusesinejad olid aga
Saku Muusikakooli andekad noored ja

nende õpetajad, nemad said eriti sooja vastuvõtu osaliseks.
Suur tänu Elukaare juhatusele, vallatöötajatele ja perenaistele, kes nägid vaeva
peolaudade katmise, väljasõitude organiseerimise, teatripiletite hankimise ja muude
ülesannetega. Rahulikku jõuluootust, natuke lund ja kauneid kinke!
ERIKA VESIK

Laululinnud Tallinnast – õed Maie ja
Maret. Fotod: Valentida Ader

Suurt elevust tekitas flamenko tantsutrupi Gitanda, juba üle kümme aasta
koos tantsinud Saku noorte prouade hoogne esinemine. Iga tantsu jaoks olid
Gitandal erinevad kostüümid – üks kaunim kui teine.

ÕPILASED

Nõiduslikud pildid gümnaasiumi kolmandal korrusel
Salapärasest avast paistev tähistaevas, vaikne mets, kõhedust tekitav maja – need on
vaid mõned motiivid Saku Gümnaasiumi
3. korruse seinal rippuvatelt piltidelt. Pilte
on kokku viis, mõnel neist kolm, mõnel
neli, mõnel viis erinevat, kuid siiski milleski tabamatus sarnast joonistust. Müstiline,
nõiduslik, haarav – nii võib iseloomustada
kõiki näitusele välja pandud töid.
Noor kunstnik, Saku kooli 10. klassi
majandusharus õppiv Sandra Serena Sulin
tunnistab, et mõnikord ta lihtsalt vaatab paberit. Vaatab, kuni näeb sellel mingit kujundit. Ja siis joonistab selle kiiresti üles. Paari
pildi puhul tegi paremakäeline tütarlaps
omapärase eksperimendi – joonistas kinnisilmi vasaku käega paberile, siis vaatas,
mida tekkinud jooned talle meenutavad, ja
seda miskit kujutaski. Nii tekkis mitu pilti.
2016. aasta alguses nägi Sandra Serena
müügil pruunikaskollaste lehtedega märkmikku ja taipas kohe, et just niisugusel
paberil näeksid ta joonistused vahvad välja. Samal sügisel hakkas ta seda märkmikku kaasas kandma ja sinna joonistama.
Enamik töid valmis koolis.
„Ma olen ka ise mõelnud, et miks ma
joonistan,“ räägib Sandra Serena. „Võibolla seetõttu, et joonistamine aitab mul
keskenduda. Mõnikord ka sellepärast, et
on igav. Ja vahel tuleb huvitav mõte,“ tunnistab noor kunstnik. Mõned tema tööd on
kiiresti valmis saanud. Teisi on ta teinud aja
jooksul – midagi joonistanud, siis töö ootama jätnud ja hiljem täiendanud.
Mõned joonistused võib liigitada

Sandra Serena Sulin koos kunstiõpetaja Eda Piisanguga 29. detsembril näitust
avamas. Foto: SS
üksikuteks, kuid on ka niisuguseid, mis
lummavad üheskoos. Nii joonistas Sandra
Serena ühe väikese kummalise maja. Ja teisele pildile salapärase ukse, mis võiks sinna
majja viia. Need joonistused on näitusel
koos ühe raami sees, uks on paigutatud
maja kohale. Kuid autor kõhkleb, äkki on
üks joonistus puudu – niisugune, millel aken ja aknast välja vaatav kummaline
olend. Ta juba enam-vähem teab, milline
see olend välja peaks nägema.
Koolinäitus ei ole Sandra Serenal esimene, kevadel olid tütarlapse joonistused kolm nädalat vaatamiseks väljas ühes

Hispaanias asuvas vanas mauri kindluses,
kus tal oli koos kohaliku eestlanna Monica
del Nortega ühine näitus. Kevad oli Sandra
Serana jaoks edukas ka Eestis – ta võitis
märtsis Harjumaa ja aprillis üle-eestilise
kunstiolümpiaadi. Juhendaja Eda Piisangu
sõnul on õpilane väga andekas.
Huvitavad detailid, omanäolised kujundid, eripära lisav vahva pruunikaskollane
paber. Lemmikmotiivideks inimnägu, tähistaevas, silm. Sandra Serana Sulini lummavat näitust saab Saku Gümnaasiumi 3.
korruse fuajees vaadata kooliaasta lõpuni.
INNA MIKLI

Kurtna õpilased käisid vallamajas
Kodanikupäev sattus sel aastal pühapäevale, seetõttu tulid Kurtna Kooli õpilased
vallamajja traditsioonilisele tutvumiskäigule pisikese hilinemisega. 27. novembril olid
külas 2. klassi õpilased ning õpetajad Maie
Härmann, Kaie Ojassalu ja Taimi Kanger.
Volikogu esimees Tiit Vahenõmm ja
vallasekretär Siiri Raagmets viisid väikesed
vallakodanikud istungite saali ja rääkisid
neile, millega tegeleb vallavalitsus ja millega volikogu. Nad selgitasid külalistele, et
kodanikel on ka kohustused ning õpilaste
kõige olulisemad kohustused on vanemate
sõna kuulata, hästi õppida, loodust hoida
ehk prügi kenasti prügikasti panna, helkurit
kanda ning üle tee minnes hoolikas olla.
Seejärel tegid külalised majas ringkäigu Pildil näitab arhitekt Leho Vilu külalistele kavandatavate hoonete jooniseid ja
ja vaatasid, millega ametnikud tegelevad. makette. Foto SS
SS
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Sakus saab kostüüme laenutada

Septembris avatud laenutuses on veel
avamishinnad: laenutatakse enamasti
nädalaks, lapseealise kostüüm maksab 5, täiskasvanu kostüüm 15 eurot.
Paruka saab 5 euroga. Foto: SS
Millega minna retrodiskole? Kust saada lapsele karukostüüm? Mida panna selga, kui
sõbrad korraldavad stiilipeo? Lahendusi
aitab pakkuda Sakus Konsumi poe maja

2. korrusel asuv kostüümiladu. Sealt saab
stiilseid rõivaid nii lastele kui täiskasvanutele, laos on erinevate ajastute riided, loomakostüümid, parukad, peakatted, kingad,
kotid ja igasugused muud aksessuaarid.
Laenutada saab ka pidulikke rõivaid ja
kontorikostüüme. Mida ei leia kohapealt,
see tuuakse Keilast – osaühingul Mainline,
kes Sakus kostüümiladu peab, on tegelikult
peakorter ehk veelgi suurem ladu Keilas.
OÜ Mainline tegutseb 2002. aastast,
omanik Kate Kivi sõnul on peamine tegevusala ürituskorraldus: konverentsidele
pakutakse teenindajaid-abistajaid nii sekretariaati kui garderoobi, ettevõttelt saab
laenutada kõikvõimalikke abivahendeid,
näiteks garderoobi numbreid ja riidepuid,
kartoteeke. Kostüümidega tegeletakse viimastel aastatel. Kuigi firmas käib abiks ka
Merlyn Metsaviir, ladu päris iga päev avatud
ei ole: eelnevalt tuleb telefonil 5690 4491
oma soovist teatada ja aeg kokku leppida.
Kontakti saab ka e-kirjaga aadressil sakukostyymid@gmail.com või Facebookist
aadressil Saku Kostyymid.
Ajakirjaniku külaskäigu ajal oli Saku laos

Terakese teatrifestival uueneb
Detsembrikuust on Terakese lasteaial uus sõber, näitleja Getter
Meresmaa, kes käis 4. detsembril meie teatrifestivali avamas.
Getter on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias
teatrikunsti eriala ning töötab nukuteatris näitlejana. Kutsusime ta
enda juurde, et edendada lasteaias lavastusõpet. Getter aitab õpetajatel etendusi lavale tuua ning annab uusi nippe ja nõuandeid, et
traditsiooniline teatrifestival uueneks. Avaüritusel sai teatrifestival
endale nime Terakese Teatritrall. Getteri, laste ja õpetajate esmakohtumisele järgnes Bruno rühma avaetendus „Väike jõululugu”.
SIGRID TAMMEL, LIIS SIITAN

Jõuluriided on praegu hinnas ja seetõttu saab jõuluvanakostüümi laenata
vaid kolmeks päevaks, hind on koos
mütsi, paruka ja habemega 25 eurot.
palju tegemist: üks ema otsis oma lastele
stiilipeaoks riideid, kaks härrat proovisid
jõuluvanakostüümi. Kenasti valmis sätitult
ootas aga pisike ülikond koos paruka ja
muude lisanditega – üks noormees on lähi
päevil Donald Trump.
INNA MIKLI

Saku Valla Noortekeskus
Jaanuar 2018
Saku

Teaduse 1

04.01 Filmiõhtu
9.01 Stressipallide
tegemine
23.01 Mängude areen
30.01 Rockbandi võistlus
Avatud: 13:00 - 19:00

Kiisa

Kurtna tee 8

02.01Filmiõhtu
04.01 Matka mäng
8.01 Lind, loom, lill mäng
23.01 Joonistamise Alias
29.01 Mõistatamise mäng
Avatud: 14:00 - 19:00

Igal Kolmapäeval käsitööklubi kell 16:00

Sünnipäeva nädal! 15.01-19.01
Iga päev toimuvad põnevad tegevused:
15.01 Sünnipäevamängud
16.01 Küpsisetordi valmistamine
17.01 Väljasõit uisutama
18.01 Glitter tattoode tegemine
19.01 Pannkoogi pärastlõuna

Terakese teatrifestivali avas nukunäitleja Getter Meresmaa
(vasakul), kes on edaspidi abiks etenduste valmimisel.
Pildil koos direktor Eve Laiverikuga. Foto: Terake
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Lisainfo:

Saku Valla Noortekeskus
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Välk ja pauk Saku gümnaasiumis

21. Pikkusühik meeter defineeriti 1793.
aastal. Aastatuhandeid enne seda olid
inimesed kasutanud pikkuse mõõt
ühikutena oma kehaosasid. Arvatakse,
et Eesti aladel olid esimesteks ühikuteks
jalg (jalapöia pikkus), küünar (vahemaa
sõrmeotstest küünarnukini) ja ühik, mille mõõduks on vahemaa laialisirutatud
pöidlast väikese sõrme otsani. Kuidas
seda ühikut nimetati?

2. Noorus on hukas

12. Aastal 1867 ehk 150 aasta eest patenteeris üks Rootsi keemik aine, mida hakati
algselt laialdaselt kasutama kaevandustes
ja ehitustöödel. Leiutaja tuletas ainele

3.-4. Tänapäeva lapsed kasutavad endiselt sajanditevanuseid leiutisi. Need on
suusad, kummipall, tuulelohe, jojo, vibu,
pusle, õhupall, kelk. Milline loetletud
esemetest on vanim ja milline noorim?

Vastused

3.-4. Vibu leiutati 20000 eKr, õhupall aastal 1824. (Kelk 7000 eKr, suusad 3000 eKr,
kummipall 1600 eKr, tuulelohe 1000 eKr,
jojo 500 eKr, pusle aastal 1760)

26. Füüsika ja keemia kasutavad maailma
kirjeldamiseks objektiivselt mõõdetavaid
suurusi, mille määramiseks on vaja erinevaid mõõteriistu. Nutitelefonid sisaldavad samuti mitut andurit, millega saab
erinevaid parameetreid mõõta. Nimeta
suuruseid, mida saab tavalise nutitelefoniga selles olevate andurite abil mõõta!

nime kreekakeelsest sõnast, mis tähendab võimu ja jõudu. Sama sõna järgi on
saanud nime nii füüsikaharu, jõumõõtur
kui ka alalisvoolu generaator. Mis ainega
on tegemist?

12. Alfred Nobel leiutas dünamiidi (dünaamika, dünamomeeter, dünamo)

2. Juba 2400 aastat tagasi öelnud VanaKreeka filosoof Sokrates mõtte, mida
saab lühidalt väljendada kolmesõnalise
lausega. 1. sõna: lämmastik, 2 x hapnik,
ruteenium, väävel; 2. sõna hapnik, lämmastik; 3. sõna: vesinik, uraan, kaalium,
arseen. Mida Sokrates ütles?

Võistkondi oli kokku 20, rohkem saali ei mahugi.

21. Vaks

Mõned küsimused

pauk“ korraldatud nii, et küsimused eeldavad vastajatelt füüsika- ja keemiaalaste teadmiste vahel seoste loomist, tundma peab ka
teisi loodusteadusi. Vaja on kiirust, loogilist
mõtlemist, funktsionaalse lugemise oskust.
Seekord jagus neid omadusi ja muidugi ka
õnne kõige enam õpetajatel, nemad olid
ülekaalukalt esimesed. Tasavägises konkurentsis järgnesid Jüri, Viimsi, Kiili ja Saue
õpilased. Saku valla võistkondadest oli edukaim Kurtna tiim.
Viktoriini eesmärk on loodusteaduste
vastu huvi äratada. Nii on ka läinud: „Välk Viktoriini korraldajad Anna Kikkas ja
ja pauk“ on Harjumaa õpilaste ja õpetajate Gerrit Kanarbik. Fotod: SS
seas populaarne. INNA MIKLI

26. Asukohta, tee pikkust, kõrgust, aega,
kiirust, kiirendust, heli valjust ja kõrgust,
valgustatust, pinna nurka, magnetvälja tugevust ja suunda, elektronmagnetvälja signaali tugevust ehk levi, andmeside kiirust,
telefoni temperatuuri, sammude arvu.

Detsembrikuu esimesel päeval liikus Saku
kooli ümbruses hulgaliselt võõraid: kohale
olid sõitnud külalised 17 Harjumaa koolist,
igast neljaliikmeline võistkond 8.–9. klassi
õpilastest ja õpetajad-saatjad. Juba kuuendat korda toimus Saku Gümnaasiumi
keemiaõpetaja Anna Kikkase ja füüsikaõpetaja Gerrit Kanarbiku eestvedamisel
keemia-füüsika sõprusviktoriin „Välk ja
pauk“. Traditsiooniliselt tegeles Anna rohkem korraldusliku poolega ja Gerrit mõtles
küsimusi. Sel aastal olid abiks ka keemiaja füüsikaõpetaja Maimu Torn ning mälumänguhuvilised abituriendid Anders Piir ja
Joosep Raudväli. Aitas haridustehnoloog
Carmen Pilve.
Võistlustulle asus 20 võistkonda, teiste
seas kaks tiimi Saku koolist – Elisabet Raig,
Mari-Liis Prunt, Targo Lauk ja Nikolai
Ovtšinnikov ning Kristiina Verte, GertuLiis Valgma, Maria Hindreko ja Ann-Mari
Servet – ja Kurtna tiim koosseisus Morten
Järv, Ott Tõnnus, Kris Erik Kaseorg ja
Robin Piir. Osales ka õpetajate võistkond:
Maarika Avloi (Jüri Gümnaasium), Külli
Vita ja Toomas Kilgas (Saue Gümnaasium),
Einart Mändla (Keila Kool). Vastata tuli 30
küsimusele, mille hulgas oli kõige enam
arvutamist ja teisendamist nõudvaid ning
mobiiltelefonidega seotud ülesandeid.
Huvitavad olid mikroskoobipildid – võistlejatel tuli arvata, mis fotodel on.
Gerrit Kanarbiku sõnul on „Välk ja

HARIDUS
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Aasta

2017 pildis ja pildil
3

1

2

5

7
4
1. Näitus “366 päeva Saku vallas”.
2. Saku Õlletehas hakkas esimesena Eestis
tootma õllemaitselist limonaadi.
3. Lasteaed Päikesekild sai uuemaks ja
suuremaks.
4. President Kersti Kaljulaid käis Terakese
lasteaias mekkimas, kuidas maitsevad vekitud marjad ja köögiviljad.
5. Saku vald sai endale jupi uut riigiteed.
6. Saku Gümnaasiumis etendati “Romeot
ja Juliat”.
7. Saku valla kivid said endale Kiisa vaba aja
keskuse kõrval oma pargi.
14
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1

2

4

3

8

6

7

9

5

10

1. Saku valla valijad andsid valimistel 4262
häält. Komisjonil tööd jagus.
2. Katlamaja sai uue korstna ja uue ahju.
3. Jalgrattad said endale Sakus ja Kiisal turvalise parkimismaja, mis avaneb kaardiga.
4. Sakku tuli uus spordiala – pesapall.
5. Valmis spordikeskuse projekt.
6. Esimest korda käisid külas jaapani lapsed.
7. Sakus kasvab nüüd 100 aasta mets.
8. Selveri taga avati Saku oma jäätmepunkt.
9. Ühel päeval augustis oli Sakus avatud 28
kohvikut, toimus aleviku 1. kohvikutepäev.
10. Sakus avati kauaoodatud kohvik UKAS.
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Saku Sportingu edukas aasta
Saku Sportingul on seljataga edukas 10.
hooaeg. Klubis treenib hetkel 17 laste
gruppi, osalejate sünniaastad on 2002-2012.
Lisaks meeskond ja naiskond – Sportingu
liikmete arv on märkamatult kasvanud peaaegu 400ni! Toredaks täienduseks on kaks
uut treeninggruppi tüdrukutele, kelle sünniaastad on 2004-2006 ja 2006-2008. Need
said loodud, sest 1999.–2001. aasta tiim
kasvas naiskonnaks, kellel on tulevikus järelkasvu vaja.
Hooaeg oli tegus – laste suvelaagrid,
Umeå jalgpallifestival Rootsis ning renoveeritud murustaadionil peetud klubi 10.
sünnipäev on vaid mõned märksõnad.
Noorte Eesti meistrivõistlustel osales seitse
võistkonda U9, U10, U11, U12, U13, U14
ja U16 vanuseklassides. Noorte puhul on
esmatähtis mängijate ja võistkonna areng
ning seda silmas pidades võib kõikide tiimide sooritusega ülimalt rahule jääda.
Naiskond
Endisel tüdrukute tiimil tuli alustada naiste
II liigas. Seal seadsime eesmärgiks esikoha
ja pääsu esiliigasse. Eesmärgi täitsime igati edukalt – saime 15 võitu ja 1 viigi ning
kogusime 46 punkti. Tegime ajalugu, sest
varem pole ükski tiim naiste II liigas 85 väravat löönud ega endale vaid 9 lüüa lasknud. Võistkonna pesamuna Katriin Saulus
oli paremuselt liiga kolmas ja samas noorim
väravalööja, vaatamata sellele, et oli tegelikult suurema osa ajast väravapostide vahel.
Nagu ikka, ei saa naiskond fännideta
– Saku Sporting oli kodumängudel kogu
hooaja vältel publiku hulga poolest esikohal: meie mänge külastas 352 kaasaelajat, keskmiselt oli igal mängul 44 fänni.
Osalesime esimest korda ka naiste karikavõistlustel, kus loosi tahtel läksime kohe
kokku meistriliiga ehk Sakust kaks liigat
kõrgemal palliva Põlva FC Lootosega.

II liiga võitnud Saku Sportingu naiskond üleval vasakult Katriin Saulus, Triin
Satsi, Anna Suzdalev, Laura Susanna Lätte, Kristiina Mihhailova, Paula Maria
Mengel, Hanna-Lisa Kuslap, Katariina Vardja, Anett Aedla, Eliisabet Pedak
(kapten), all vasakult Grete Daut, Riin Satsi, Säde Järvekülg, Linette Listmann,
Kätlin Jeedas, Lizette Tarlap. Pildilt puuduvad Liisa-Lii Tamme, Annabel Jäär
ja Eva-Maria Kriisa. Pildistas Liisa-Lii Tamme
Eesmärk oli Lootosele hea lahing pakkuda,
sest noorteliigas jäime samale võistkonnale
suureskooriliselt alla. Lahingut kahtlemata
ka pakkusime ning Triin Satsi lisaajal löödud penalti tõi Sakule võidu. Loosiratas jätkas väljakutsete esitamisega, sest külla tuli
sõita meistriliiga 6. võistkonnale Tartu JK
Tammekale, kes on kõrgliigas tegutsenud
aastaid. Vaatamata sellele alistasime tartlased lisaajal 2-1: Paula Maria Mengel lõi ühe
värava esimesel poolajal, Grete Daut teise
penaltist lisaajal. Nüüd tuleb tööd teha, sest
karikavõistluste veerandfinaali vastane tuleb kõrgemast liigast. Kes, selgub varsti.

Treener Jan Harend: „Aastatepikkune
kannatlikkus, tõsine tegutsemine trennides
ja tüdrukute esmaklassiline suhtumine hakkavad vilja kandma. Tabeli järgi oli meie
edu mäekõrgune, aga minule treenerina
tegi kõige rohkem rõõmu, et ka mängupildi mõttes ületasime kõiki vastaseid ja pakkusime pealtvaatajatele atraktiivset mängu.
Lihtne see ei olnud – trennides oli nii higi
kui pisaraid. Tüdrukud mõistavad, kui vajalik on anda endast kõik igal hetkel, ka siis,
kui see väga-väga keeruline on. Me oleme
väljakul viiel päeval nädalas, sõltumata sellest, kas sajab vihma või lund, kas väljak

Ürituse “Saku Sporting 10” lõpetas jalgpallilahing Saku Sportingu ja Saku Jalgpalliklubi meeste vahel.
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Saku Sporting korraldas suvel kaks lastelaagrit: juunis 5-9aastastele ja augustis 9-13aastastele. „Laste suhtes on täiesti
ebaaus, et nii heas laagris saab ainult kord aastas käia,“ arvas üks noorema vanusegrupi laagris osaleja.
on jääs või õhkab kuumusest. See näitab
pühendumust, sest tegemist on noorte
naistega, kes on aktiivsed ka muudes valdkondades peale jalgpalli. Aitäh tüdrukutele,
kõik, mida me sellel hooajal kogesime, on
nende pingutuse ja pühendumuse tulem.
Kui me jätkame samas rütmis, võime ükskõik kellele jalgpalliväljakul vastu astuda.“
Kapten Eliisabet Pedak: “Naiskonna
jaoks oli see hooaeg väga põnev. Mängisime
naiste II liigas, uudne oli võistelda täiskasvanutega. Hoolimata sellest, saime väga
hästi hakkama ning täitsime eesmärgi –
võitsime II liiga ning pääsesime esiliigasse.
Lisaks mängisime naiste karikavõistlustel,
kus võitsime kahte meistriliiga tiimi. See
näitab, et nõrgemate liigade võistkondi ei
tohi kunagi alahinnata. Just karikavõistluste kahe mängu tulemuse üle on tiimil väga
hea meel, nende kahe mängu võite võime
lugeda hooaja tipphetkedeks. Hooajal oli
märgata mängijate arengut ja see on igati
positiivne. Olen rõõmus uute mängijate
üle, nad sulandusid väga hästi naiskonda ja
aitasid püstitatud eesmärke täita. Nüüd ei
jää muud üle, kui valmistuda uueks ja raskemaks hooajaks.”

Eesti meistrivõistluste III liiga põhjatsoonis, eesmärk oli lõpetada tabeli esimeses
pooles. Hooaja lõppedes näitas tabel 9.
kohta, eesmärke ja ambitsioone silmas pidades see meid kindlasti ei rahuldanud.
Aga käesolev aasta tõi ka mitmeid positiivseid emotsioone – hooaja alguses võtsime
suuna noorenduskuurile, esindusvõistkonda lisandus mitmeid noormängijaid, kes
varem täiskasvanute jalgpalliga väga palju
kokku puutunud ei olnud. Kohanemine
võttis veidi aega, aga mängupilt muutus
noorte lisandumisega selgelt paremaks. See
on hea alus, millelt edasi minna.
Ka uuel aastal jätkame noorenduskuuriga ja valmistume järgnevateks aastateks.
Oleme klubina juba nii kaua tegutsenud, et
väga lähedal on aeg, mil igal aastal on meie
enda süsteemist tulemas esindusmeeskonda mängijaid.
Hetkel käib uue hooaja ettevalmistus
veidi rahulikumas rütmis, aga alates jaanuarist läheb tõsisemaks tööks, et järgmise
aasta lõpus võiks veidi rahulolevamalt tegemistele tagasi vaadata.

treenerite käe all läbi teha päris treening,
mis sisaldas nii harjutusi, mängu kui ka
lõdvestavat lihaste rullimist. 12.–16. juunil
toimus Saku Sportingu jalgpalli suvelaager 5–9aastastele. Üks osalenutest arvas
nii: “Laste suhtes on täiesti ebaaus, et nii
heas laagris saab ainult kord aastas käia!”
Lohutuseks saabus aeg, kui sõitsime terve klubiga Rootsi Umeå jalgpallifestivalile. Saku Sportingust osales 9 tiimi, kokku
üle 200 lapse. Kõige nooremad olid 2009.
aastal sündinud poisid ning vanemad meie
naiskonna liikmed. 7.–11. augustil toimus
suvelaager 9–13aastastele, rekordiliselt
osales 106 last, nende seas ka 15 tüdrukut.
Aasta uhkeim suursündmus oli kindlasti
perepäev “Saku Sporting 10”. Selle ürituse raames taasavati Saku murustaadion,
mida renoveeriti alates eelmise aasta juulist.
Mängiti jalgpalli, söödi uhket sünnipäevatorti, jagati tänusõnu ning päeva lõpetas
tuline duell Saku Sportingu ja Saku JK (legendide) vahel, kus noorematel õnnestus
napilt oma sõna maksma panna. Ürituste
hooaja lõpetas legendaarne isadepäeva
turniir, kus osalejaid üle 50. Rändkarika
Hooaja ettevõtmised
võitlesid läbi penaltite endale 2009. aastal
Hooaja üritused algasid emadepäeva tur- sündinud poiste isad.
Meeskond
niiriga: 13. mail kogunesid staadionile jalg- HANNA-LISA KUSLAP
Saku Sportingu esindusmeeskond mängis pallurite emad ja vanaemad, et Sportingu
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