TEATED

käituda
Mis juhtus Kuidas
tormi ajal
Põhja prefektuur
29.09 lõi alkoholijoobes 44-aastane mees Kiisa alevikus oma
elukaaslast, 47-aastast naist.
8.10 kell 18.30 tungis keskealine mees Sakus Kannikese
tänava alguses koos 11aastase
tüdrukuga maja trepikotta ja
käperdas teda. Laps pääses tuppa, mees jooksis ära.
15.10 kella 15.07 toimus
liiklusõnnetus Tõdva-Hageri
mnt 3. kilomeetril, kus 73-aastane mees sooritas sõiduautoga Toyota Hilux parempööret,
andmata teed jalgrattaga otse
liikunud 22-aastasele naisele.
Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti
Regionaalhaiglasse.

Saku
vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
8.09 kell 20.47 liiklusõnnetus
ringteel.
9.09 kell 9.18 tulekahju väljaspool hooneid Luigel.
9.09 kell 11.10 tulekahju hoones Jälgimäel.
15.09 kell 12.32 tulekahju hoones Jõgisoo külas.

Suvilast lahkudes ära jäta
vara hooletusse

Tormi ajal
• pane väravad haaki ja aknad-uksed kinni;
• ole siseruumides, vii ka lemmikloomad siseruumidesse;
• võta elektriseadmed vooluvõrgust välja;
• elektrikatkestuse korral kasuta
valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte
küünlaid;
• kui elekter ära läheb, teavita
sellest elektriettevõtteid;
• väldi kütmist – korsten võib
tugeva tuule tõttu tagurpidi
käima hakata;
• jälgi infokanaleid (raadiot,
internetti jms), et saada
täiendavaid prognoose ja
käitumisjuhiseid;
• tunne huvi, kas tuttavate vanemate inimestega on kõik
korras.
JANE GRIDASSOV
Päästeamet

Suvi on läbi ning sügis kohal,
suvekodud jäetakse üksi ja kolitakse sooja linnakorterisse või
majja ning vara jääb maha.
Tavaliselt jäetakse suvilasse
üsna palju asju, näiteks muruniidukid ja kallid tööriistad, sest
linnas pole neid kuhugi panna.
Täiesti arusaadav, et muruniidukit korterisse peitu ei pane
ning survepesur võtab vannitoas liiga palju ruumi.
Piisab, kui asetada muruniiduk suvekodus nii, et võõras pilk
aknast vaadates seda ei näeks.
Varguste puhul saavad inimesed palju enam kahju kui
survepesuri või vanaema serviisi väärtus, hiljem on tarvis korda teha ka lõhutud aknad või
uksed. Parandamine on kulukas
ja võtab aega.
Mõned soovitused
• Aseta väärtuslikud tööriistad ja muud asjad akendest eemale, pane suurematele

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Avaldame südamlikku
kaastunnet Jaan ja Pille Pladole

Avaldame kaastunnet Maie Vainule ema

ÕIE LOOTUSE
kaotuse puhul.
Kristiine lasteaia pere

esemetele või tööriistadele riie
või kile peale, et poleks aru saada, millega tegemist.
• Vaata üle uste lukud, et
need ilusasti toimiksid ja kõik
hooned lukku saaksid.
• Võimalusel paigalda õue
liikumisanduriga lamp – kui
mõni isik territooriumil liigub,
lamp sütib. See peletab võõrad
eemale. Samuti võid paigaldada
valvesüsteemi või kaamerad,
mida saad ka linnakorteris olles
jälgida.
• Teavita naabreid, et lahkud
suvilast, et nad oskaksid sinu
territooriumil toimuva suhtes
tähelepanelikud olla.
• Võimalusel külasta suvilat
kord kuus, et sul oleks ülevaade,
kas keegi on sinu territooriumil
käinud või mitte. Kui on teada,
millal täpselt midagi juhtus, on
politseil hiljem kergem töötada.
MIKK PIHU
Piirkonnapolitseinik
Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetk...
ja katkeb siis.

EHA PLADO
surma puhul.

Saku Sõnumite toimetus

Südamlik kaastunne
Silviale ja Jaanile
peredega

Mälestame alati rõõmsameelset

Avaldame sügavat kaastunnet
Jaan Pladole ema

EHA PLADO

kaotuse puhul.
Seeniortantsurühm Kiisatar

Meie südamlik kaastunne
Silviale ja Jaanile kalli ema
surma puhul.
Jaak, Aet ja Mari-Epp peredega

armsa ema
EHA PLADO

Meie hulgast lahkunud

Mälestame head kaaslast

EHA PLADOT

EHA PLADOT

Vaid hetk ja muutub kõik
ja miski pole enam endine.
See hetk on pöördumatu.

Kallis Inna Murre, meie siiras
kaastunne Sulle armsa

venna

mälestavad Pargi 10 elanikud
ja avaldavad kaastunnet
omastele.

EHA PLADOT.

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saku Diabeetikute Selts

Mälestame ja avaldame
sügavat kaastunent omastele

Mälestame kauaaegset naabrit

EHA PLADO

ja avaldame kaastunnet lastele
peredega.
Perekond Seinre, Kallas,
Ristal, Latto ja Kangilaski

25.VII 1928–30.IX 2018

surma puhul.
Lembit, Riina ja Sirje

EHA PLADOT

lahkumise puhul

surma puhul.

Rebellise kollektiiv

Saku vallavalitsus ja volikogu
Mälestame alati
rõõmsameelset saatusekaaslast

EHA PLADOT

Elu vääramatu seadus oma jõus on võitmatu...

Alati rõõmsameelset

EHA PLADOT

ja avaldame kaastunent
lähedastele.
Memento Rakvere Ühing

mälestavad ja avaldavad
kaastunnet omastele
teekaaslased Saku
Päevakeskusest

Avaldame sügavat kaastunnet
Jaan Pladole
kalli ema

Maga vaikselt, puhka rahus,
me südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega.
Avaldame sügavat kaastunnet omakstele

EHA PLADO

surma puhul
Saku kooli klassikaaslased

Oktoober 2018

EHA PLADO
kaotuse puhul.
Aime ja Mart
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SPORT

L 3. novembril 2018
kl 11-14
Nurme 3a, Saku

EKNK Saku Koguduse majas

odi
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etendu

jubejutud ja
mängud

Tanel Sakritsaga

lastele vanuses kuni 12
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skuselt

Saku Noorteke

ämblikute
meisterdamine
TASUTA!

KUULUTUSED
REKLAAM

Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet ja puude hool
duslõikust. Puude tervisliku sei
sundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. Soodsad hinnad. Telefon
522 0321, www.arbormen.ee.
Paigaldan epopõrandaid (ga
raažid, trepid, rõdud, terrassid,
abiruumid, saunad, vannitoad jne).
Tööde järjekorrad lühikesed ja hin
nad soodsad. Küsi hinnapakkumist.
5620 6899 (www.epopaigaldus.ee).
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel
501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
Puistevillaga pööningute/katusla
gede soojustamine. www.maibis.
ee, info@maibis.ee, tel 5858 0858,
Maidu Pae.
Teeme vihmaveesüsteemide ja
katustega seotud töid. Valmistame
rennid valtsimismasinaga otse teie
objektil, puuduvad liitekohad. Tel
527 1059, info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee.
1Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ
teostab korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenuseid. Korstna
pühkija akti väljastamine. Kütte
kollete ehitus ja remont. tel.5690
0686, korsten.korda@gmail.com.
Korstnapühkimisteenus, Korstnasõ
ber OÜ, Peep Sõber tel 5650 5189,
korstnasober@gmail.com.
Kivikorstnate ehitamine, tel 518
8889.
Juustelõikus 9–12 eurot, geelküün
te hooldus 25 eurot. Uus teenus
pühap pensionäridele maniküür +
pediküür 20, kulmud 3 eurot. Nõm
mel Võsu bussipeatuses Pärnu mnt
303, bussid nr 10, 27, 33. Tel 655
5327. www.nommejuuksur.ee.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveo
ga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509
2936.
Ostan teie vana või seismajäänud
auto. Sobiva pakkumise korral raha
ja vormistamine kohe ning ARKi
registrist kustutamine. Tel 5698
1497, Kristjan.

Müüa toored küttepuud – lepp 42 €/
rm, sanglepp 45 €/rm. Kogus alates
7 rm, transport hinna sees. Tel
5551 8498.

miseks nende kodudes. Intervjuud
sisestatakse tahvelarvutisse. Tüki
töö käsunduslepingu alusel, sobib
lisateenistuseks. Info 5668 9898.

Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet
premium 6 mm ja 8 mm, kuivad
kütteklotsid 48 kotti/110€, lepp,
kask. Laost saab osta paki kaupa.
www.leilibrikett.ee, tel 637 9411, 56
92 4924.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee.

Müüme puitbriketti ja pelletit. Kva
liteetne kaup, toodetud Eestis. Vōi
malik tellida ka väikseid koguseid.
Info 5559 7572.
Märjad küttepuud. Infot saab www.
metsasoojus.ee ja tel 5349 2730.
Ostan teie sõiduki. Võib olla uus,
remonti vajav või seisev auto, ei pea
olema ülevaatust ega kindlustust.
Tel 5457 5055, alka515@hotmail.
com. Kuulutus ei vanane.
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto
või kaubiku, võib olla remonti vajav.
Tel 5365 4085, skampus@online.
ee.
Paigaldame tänava- ja äärekivisid.
Suured kogemused. Töö kiire ja
kvaliteetne. Tel 5326 7237, e-post
darkmen@mail.ee.
Saku arvutiremont. Tööaeg kella
8–20, tel 5621 0720 (Janek).
Riketsi aiand Aespa külas otsib oma
kollektiivi aednikku. Pakume huvita
vat ja vaheldusrikast tööd. Lisainfot
küsi tootmine@rikets.ee või helista
5330 8765.
Meilt saab taas tellida kartulit,
köögivilju ja mett! Tellimusi võtame
vastu iga päev. Tellimiseks ja
lisainfo saamiseks helistage tel
5865 2190.
Ehitusmehed teevad järgmisi töid:
puitkarkassmaju, vundamente,
ladumistööd, katuseid, terrasse,
aedu, katuse ja fassaadi survepesu,
vanade majade restaureerimist.
Saame hakkama kõikide üldehitus
töödega. Töö kiire ja korralik. Tel
5671 4797, silvar.jogi@gmail.com.

Aedade, fassaadide süvapesu ja
värvimine, terrasside õlitamine,
katuste pesu, akende pesu, mööbli
keemiline pesu, hoonete suurpu
hastus, ehitusjärgne koristus, uniki
vi pesu, basseinide pesu. Tel 5823
6223, www.puhastusmehed.ee.
Pottsepatööd. Uute küttekehade
ehitus ja vanade remont. 12-aasta
ne töökogemus ja kutsetunnistus.
Telefon 5690 3327.
OÜ Linnupojad pakub Kohilas tööd
tugiisikutele (4 kohta), kes toetaks
koolilast õppetegevuses. Võimalik
on töötada nii osa- kui täisajaga.
Info 525 1300. Saada CV sutlema
linnupojad@gmail.com.
Hooldatud korstnad ja küttekolded
tagavad teie kodu tuleohutuse.
Korstnapühkija tel 5333 0556,
korstnahooldus@mail.ee.

Pakume tööd C- ja E-kat veoautoju
hile Scania poolhaagisega. Asukoht
Laagris. Tel 503 0550.
Mahla pressimise teenus Harjumaal
Kose vallas. Lisainfo 5621 9762.
Noor pere soovib osta maatükki või
väikest suvilat. Tel 526 4184.

RÕIVAKAUPLUSES RIIDEMARI
MÜÜGIL SUUR VALIK

SÜGISKAUPA
HINNAD SOODSAD!

Autode, sõidukite
ja töömasinate
kokkuost
Võib pakkuda ka remonti
vajavaid ja seisvaid
masinaid
Ei pea olema ülevaatust
ega kindlustust
Pakkuda võib kõike!
Kuulutus ei vanane!
Tel 5457 5055

NOVEMBRIS EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
02.11 kell 16-19, 03.11 kell 10-16 Saku kiriku kirbukas ja kohvik
04.11 kell 11-14 Saku kiriku kirbukas ja kohvik
04.11 kell 15 perejumalateenistus
10.11 kell 10 koguduse talgupäev
11.11 kell 15 noortejumalateenistus ja lastekirik
17.11 kell 18 noorteõhtu
18.11 kell 15 valvamispühapäeva jumalateenistus
20.11 kell 18.30 koguduse avatud piiblikool: kiriku ajalugu
25.11 kell 15 igavikupühapäeva jumalateenistus surnute 		
mälestamisega
• Pühapäeviti jumalateenistuse ajal laste kirik: meisterdame või
kokkame ja kuulame piiblilugu • Saku Gospel ootab lauljaid,
proovid N kell 18, kailikase@gmail.com • Beebilaulu tunnid
N kell 10.30, ave.molster@eelk.ee
Õpetaja Magne Mölster, tel 5919 7802, magne.molster@eelk.ee
Saku palvemaja, Tallinna mnt 8, Saku alevik; saku.eelk.ee

Turu-uuringute AS pakub tööd
küsitlejatele Harjumaal elavate
inimeste silmast silma intervjueeri

Oktoober 2018
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PAKUME TÖÖD
JALGSI JA AUTOGA LEHEKANDJATELE
Töö sisu on ajakirjanduslike väljaannete
varahommikune kanne 6 päeval nädalas (E-L).
Lehekandja töötasu on 4.€ tund +
reklaamikande tasud.
Autoga lehekandjal on vajalik isikliku auto
olemasolu,
mille
kasutamise
kulud
kompenseerime.
Piirkonnad: Saue,Saku,Keila.
Oma soovist palume teada anda telefonil 617
7772 või kirjutades personal@expresspost.ee
www.expresspost.ee

Kas sa oled töötanud kohas, kus ürgne loodus
kohtub moodsa tehnoloogiaga otse sinu käte all?
Kus sind ümbritseb valgus ja puhtus, sinu selga
mudib massöör ning lõunad on pea tasuta? Ei
ole? Siis on aeg kandideerida.
Kes see on?
Operaator on meie O ja A. Ilma temata jääksid tootmisliinid
seisma ja kvaliteedinõuded visataks prügikasti.

Mida ootame?
Ootame kohusetunnet ja valmisolekut graafikuga tööks. Ette tuleb ka
12-tunniseid öövahetusi. Mis aga ei tähenda, et vampiirid oleksid
teretulnud. Palume diskrimineerimise pärast vabandust.

Mida pakume?
Meil on vinge uhiuus tehas ja mugav bussitransport. Massaaž, taastusravi ja
sportlikud tegevused on lausa tasuta. Lõunad on samuti peaaegu tasuta. Suvel
saad vineerist puhata kaks nädalat ja jõulude ajal nädala. Ülejäänud puhkuse võid
ise valida.
Töögraafikuga on peaaegu nii nagu Genka laulus – kolm tööl ja kolm vaba
(päevased ja öised vahetused, vahetuse pikkus 12 tundi).
Tööpäev algab vastavalt kas kell 8.00 või 20.00.

Nordic Engineering Group OÜ
www.neg.ee
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(+372) 5159 286
info@neg.ee

Tunned, et sul on OPERAATORI geenid?
Saada oma CV aadressile personal@kohilavineer.ee

REKLAAM

saku noortekeskus
pargi 27 // avatud kell 13-19

2.11 kass arturi
valmistamine
8.11 Isadepäeva
kaartide
meisterdamine
15.11 Just dance
22.11 Bingo
29.11 Filmiõhtu

Leidurlab
Esmaspäeviti kell 16
looduskosmeetika
Teisipäeviti kell 16
käsitööklubi
Kolmapäeviti kell 16

kiisa noortekeskus
kurtna tee 8 // avatud kell 14-19

8. 11 Talgikivist
meisterdamine
isadepäevaks
12.11 Rätinuku
meisterdamine
22. 11 Filmiõhtu
28.11 Pajakindamäng

Tänavakunsti klubi
01.11 ; 15.11 ; 29.11
kell 16.15
Kööginurk igal
teisipäeval kell 16.00

19.- 23.11 noorsootöö nädal

#AEGMÜÜA
Kodu müümine võib olla keeruline
protsess. Mina olen siin, et Sind aidata!
Sinu kinnisvaramaakler Saku vallas

Taago Laidoner
5305 4488

taago.laidoner@arcovara.ee

VÕTAN MÜÜKI
TEIE KINNISVARA!

22 a.

kogem
kinnisva ust
raturul!

Leila Nurk

Kinnisvaraekspert
Tel: (+372) 502 3505
leila.nurk@ober-haus.ee

Puhkpilliorkester

SAKU

otsib oma toredasse
seltskonda pillimehi ja -naisi.
Oodatud on kõik, kes
mängivad või on mänginud
mingit puhkpilli.
Leiame pilli ja aitame
pillimängu meelde tuletada.
Võta palun ühendust
ants.reinhold@gmail.com
või helista 5649 6618.

Oktoober 2018
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VEOAUTOD - SÕIDUAUTOD - PAKIAUTOD

VEENDU, ET SINU AUTO ON TALVEKS VALMIS!
- akutest
- pidurivedeliku kontroll
- jahutusvedeliku kontroll
- rehvide kontroll
- valgustuse kontroll
AINULT 15€

TORUMEES

Sügisel meilt ostetud talverehvidele vahetus tasuta!

KÜSI PAKKUMIST!
56159680
www.eaststar.ee

IGAT MASTI TORUTÖÖD:
SAN. SEADMED, BOILERID,
KATLAD, KATLAMAJAD,
SOOJUSPUMBAD......

www.eaststar.ee

HOOLDUSKAMPAANIA!
01.10.-31.11.2018

TOO OMA STIHL
MOOTORSEADE
AIATÄHTE HOOLDUSESSE JA SAAD:
SEADMED – 10%
LISAVARUSTUS – 15%
TÖÖRAHA VAID 16.- EUROT!
TAVAHIND ALATES 28.- EUROST!

SAKU: Tehnika 7, tel: 5324 4296
PEETRI: Tuleviku tee 10, tel: 5558 5709
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13 www.aiataht.ee
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tel: 686 5258
mob: 50 120 75
info@sakuautokeskus.ee
Üksnurme tee 8, 75501 Saku vald

REKLAAM

Saku

94x64

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED

SINU SÜGISESED
ABIMEHED

Sügisesed tööd tahavad tegemist, aga nii, et sõpradele ka külla
jõuaks? Tasemel abimeestega on see tehtav > suured või
väiksemad masinad ja kopad. Kõik need ootavad Sind Avantirendis.

Saa nendega tuttavaks: avantirent.ee

LÜKANDUKSED

Tallinn: Laki 36

B sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

avantirent.ee
| 51 51 959

glasaken.ee

Taotleme
kasutuslube

Kas sinu
kodu on
ametlikult
kasutuskõlblik?
Võta ühendust
www.projektiburoo.ee
info@projektiburoo.ee
+372 5884 1480

Seadustame
ebaseaduslikke
ehitisi

Kasutusluba kinnitab,
et hoone on kasutamiseks
ohutu

Koostame
muudatusprojekte

Kasutuslota hoone
müük pangalaenu
abil on kaheldav

Teostame
ehitise auditit

Kindlustusseltsid võivad
keeldudada kindlustusjuhtudel hüvitiste välja
maksmisest

Teostame
tuleohutuse
auditit
Teostame
elektripaigalduse
auditit

Kohalikul omavalitsusel
on õigus kasutusloata
hoone omanikku trahvida

Sooduskoodiga
“Saku”-15%
teenuse koguhinnast

Oktoober 2018
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Kinumuti uudised
Juba kohe-kohe on meie kinupunkti tulemas film „Astrid Lindgreni rääkimata lugu“. See on
esmane väljamaine kinu, tänini olen näidand vaid uusimaid eesti filme. See jutustab noorukesest Astridist, kes otsustab välja murda ühiskonna normidest ja elada oma südame
järgi. Kui Astrid Lindgren oli veel väega väike, juhtus temaga üts asi, mis talle väega
tõsiselt mõjus. Segu imest ja õnnetusest on saatnud teda kogu eluaa. See oli sündmus,
mis tegi tast ühe meie ajastu kõikse silmatorkavama naise ja juttude vestja, keda hakkas
armastama kogu maailm. See on lugu, kuis nooruke Astrid, vaatamata kõigele oma aast
johtuvatele ootustele ja religioossele kasvatusele, otsustas elada elu oma südame tahte
järgi. Nääte seda kinu hingede kuu 4. pääval Saku Pruulikojas sedakorda kella nelja ajal
pääle lõunat. Sissepääsu eest tuleb anda 4 või 3 eurut.

Ristsõna
Septembrikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – Eesti 100
logoga saunalina – Sirle Koptelkov. Auhinna
saab kätte tööpäevadel vallavalitsuse kantse
leist Teaduse 13.

Septembrikuu ristsõna õige vastus: MAARAHVAS KIIDAB
Oktoobri ristsõna vastused saata 15. novembriks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.
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Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

Kuhu minna

mata lugu“ Saku Pruulikojas (vt lk 26).
5.11 kell 18 Merle Pladroki õpituba, käsi
töökommid Kiisa Rahvamajas.

8.11 kell 18.30 loeng immuunsuse turgu
tamisest lasteaias Päikesekild (vt lk 17).
24.10 kell 19 räägib Jüri Annist Kiisa
Rahvamajas Kiisa Aiasõprade Klubis pika
10.11 kell 10.30 Corny karikas, laste ja
õitsemisperioodiga püsikutest.
noorte võistlustantsu karikaetapp Saku
Valla Spordikeskuses.
25.10 kell 15 Ki-Ku-Ta-Ro pensionäride
sügispidu Kiisa Rahvamajas.
10.11 kell 11-14 isadepäev Kiisa Rah
29.10 kell 11 mälutreening Anu Jonuksi vamajas, külas päästjad ja politseinikud
koos koerte, masinate ja tehnikaga.
ga Saku Päevakeskuses. Eelregistreeri
Kohvik.
mine telefonil 552 7318.
1.11 kell 18.30 sefiiri valmistamise ja
minitordi kaunistamise töötuba lasteaias
Päikesekild (vt lk 17).
1.11 kell naisansambli Sakutarid hin
gedepäeva kontsert nelipühi koguduse
majas, Sakus Nurme 3a.
3.11 kell 11 lastehommik nelipühi kogu
duse majas (vt lk 20).
4.11 kell 16 film „Astrid Lindgreni rääki

16.11 kell 19 salongiõhtu swingi ja kok
teilidega Kiisa Rahvamajas (vt lk 28).
19.11 kell 18.30 Saku-Kiili mälumäng
Kiili Gümnaasiumis.
26.11 kell 11 Diabeetikute Seltsi abiva
hendite koolitus Saku Päevakeskuses.
Tervise Abi OÜ esindaja Ligita Haavik.
Näitused
Laura Kaboneni joonistused oktoobris
Kurtna raamatukogus.
Trükimuuseumi fotonäitus „Loetud het
ked“ oktoobris Kurtna raamatukogus.

10.11 kell 11 Trideya Muinasjutumaa
lastejooga Kiisa Rahvamajas.

Kurtna kooli loometööd oktoobris Kiisa
raamatukogus.

10.11 kell 18 etendus „Hotell California“
Kiisa Rahvamajas (vt lk 20).

Kajamaa Kooli loometööd novembris
Kiisa raamatukogus.

14.11 kell 19 räägib Jüri Annist Kiisa
Rahvamajas Kiisa Aiasõprade Klubis põ
nevatest lehtpuude ja põõsaste sortidest.

Lugemiskoer Aramis iga kuu 1. ja 3.
laupäeval Kiisa raamatukogus. Regist
reerimine 607 4008, 5304 7525 või kiisa.
raamatukogu@sakuvald.ee.

15.11 kell 18.30 näomaalingute koolitus
lasteaias Päikesekild (vt lk 17).

Info www.sakuvald.ee/sundmused

ERSO muusikute

100 kontserti
Eestile
17. november
Brahmsi sekstett

Saku Mõisas 15.11
kell 19:00

ERSO kuldsponsor
juba 15 aastat

Hooaja peasponsor

Kell 14, Saku Mõis.
Kontsert on tasuta.

erso.ee
aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Inna Mikli

Aadress:
Teaduse 13, Saku alevik 75501
Telefonid:
671 2435, 671 2425

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

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