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FOOKUSES:
Hommik liikluses. Lk 2-3
Kas valla koolide juures on ohutu liigelda?

Madalseiklusrada Saku Gümnaasiumi juures pargis. Lk 7
151 meetrit seiklust lõpeb 40meetrise trossisõiduga

Aadu Sikk kihutab Euroopa radadel. Lk 12–13
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

2019. aastal on Saku valla
elanikel voli otsustada tükikese vallaeelarve üle. Esimesel kaasava
eelarve aastal saab vallarahvas otsustada
20 000 euro suuruse summa kulutamise
üle. Rohkem infot lk 5.

FOOKUS

Kas hommikuti on koolimajade lähedal turvaline liikuda?
Märtsi lõpus sai lehetoimetus esimese kirja, milles muretseti hommikuse liikluskaose pärast Saku koolide läheduses. Sellest ajast on kirju ja telefonikõnesid tulnud mitmeid, elanikud peavad ohtlikuks ka liiklust Kurtna Kooli juures.
Inimesed ei ole rahul peatumise ja parkimisega, tunnevad muret keelumärkide
eiramise ja elumajade vahel kihutamise pärast. Kõige rohkem on kohalikud elanikud mures, et mõne lapsega võib õnnetus juhtuda. Kuidas olukord tegelikult
on – otsustan ise vaadata.
Esmaspäeva hommik
7.30 Pargin auto Saku Gümnaasiumi staadioni kõrvale parkimisplatsile. Mõni masin
seal juba on. Üksik auto läheneb Ülase tänava poolt, teeb platsil ringi ja laseb lapsed
maha. Need vudivad mööda kõnnitee serva kiiresti koolimaja ukse poole.
Astun autost välja. Hommik on hämar ja külm, tuul rebib mantlihõlmu.
Gümnaasiumi ees puude all seisab juba
mõni masin. Paar autot läheneb Aiandi
tänavalt ja keerab kooli poole. Teevad
kuuskede ümber ringi, lasevad lapsed välja
ja sõidavad suure parkla kaudu ära. Päris
koolimaja treppi sõita ei saa – keelumärk
on ees. Üks masin keerab nina täpselt
„Sissesõit keelatud“ märgi ette. Siis tagurdab. Paraku ootab selle auto taga teine, kes
ka märgini pääseda tahab. Tekib väike segadus. Aga lapsed pääsevad koolimajja ja
vanemad saavad ka minema.
7.40 Autosid muudkui tuleb, liiklus on
nüüd väga tihe. Mõni masin poetab lapsed
„Sissesõit keelatud“ märgi ette, mõni ujula
esisesse parklasse, mõni parklasse staadioni
kõrval. Staadioni kõrvalt parkimisplatsilt
tulijad liiguvad kenasti ja asjalikult kõnniteel, rabelejaid ja sõiduteele tikkujaid pole
näha. Paar last tuleb jala ka. Ja paar ratastega. Pääsevad autode vahelt eluga koolimajja. Tuleb tunnistada, et sõidukid liiguvad
aeglaselt ja ettevaatlikult. Ja keelumärgi alt
läbi kooli trepini ei sõida keegi.
7.45 Jõuan väikese koolimaja ette.
Autod lähenevad rivis, teevad maja ees parkimisplatsil kaare ja lasevad lapsed välja.
Kõik kenasti üksteise järel. Päris mitu tulijat asutab joonte vahele parkima. Mõni vanem tuleb autost välja ja läheb koos lapsega

majja sisse, mõni saadab poja või tütre kooli ukseni, mõni aitab koti selga, mõni teeb
kalli-kalli. Ja siis tagurdab parkimisalalt välja
liiklusvoolu. See on keeruline, peab oma liikumise väga täpselt ajastama, et mitte teiste
masinatega või autodest väljuvate lastega
kokku põrgata. Aga kõik läheb õnnelikult.
7.48 Osa autojuhte end parkimisplatsi
ringiga ei vaeva: mõni keerab Jaama tänavalt Aiandi tänavale ja peatub otse märgi
„Peatumine keelatud“ ees. Lapsed hüppavad maha ja – oh üllatust! – maha hüppab
ka üks pedagoog. Osa sõidukeid sulgeb
Aiandi 2a maja sissepääsutee. Valge Audiga
ema ei vaevu isegi tee serva keerama: peatub sõiduteel ja tuleb masinast välja, et last
kallistada. Tema taha Jaama tänavale tekib
ootavatest masinatest järjekord, koolibuss
kõige lõpus. Taban hetke, kui Aiandi ja
Jaama tänava ristil peatub kõrvuti kaks autot, kolmas püüab mööda pääseda. Aga ei
pääse – taas tekib ootajatest järjekord.
7.53 Astun piki Aiandi tänavat gümnaasiumi peamaja poole. Minust möödub autode rivi, kõik sõidukid liiguvad aeglaselt ja
ettevaatlikult. Ühest Aiandi tänava hoovist
väljub tütarlaps ja kiirustab minu ees koolimaja poole. Jala!
7.55 Jõuan gümnaasiumi-esisele parkimisplatsile. Seal peatub nüüd korraga
risti-rästi viis masinat. Lapsed hüppavad
ustest välja ja kiirustavad jooksujalu kooli
poole. Ka paar jalgratturit on hiljaks jäämas
ja sõidab otse masinate vahelt läbi. Üks
õpilane laveerib tõukerattaga autode vahel.
Mõni jalgsi tulija on ka. Õnneks on juhid

Mõned näited pöördumistest
Viktoria: Suureks murekohaks on
Sakus Jaama ja Aiandi tänava ristmikul
hommikuti toimuv. Nimelt peatuvad
lapsevanemad kohas, kus on keelatud
peatuda ehk alal, mis tähistatud peatumist keelava märgiga „Peatumine keelatud“ ja lisatahvliga "50 m märgi ees".
Leian, et see ohustab nii kergliiklejaid,
kes soovivad selles kohas ülekäiku kasutada, kui ka Aiandi tänaval liiklejaid.
Lisaks häirib see sõidukeid, kes soovivad teha Jaama tänavalt Aiandi tänavale pööret. Kõige suurem probleem on
tõenäoliselt bussidel, kes lihtsalt ei mahu
tänu peatujatele mööda. Erandiks ei
ole ka olukorrad, kus on kinni pandud
Aiandi tn 2a kinnistu sissesõidutee. Heal
juhul peatub seal 4 autot korraga. Liiklus
on kaootiline, kuna juhid lihtsalt ei oska
suunatulesid kasutada.
Henn: Lapsevanemad sõidavad
Kurtnas majade vahelt läbi, lapsed ja koduloomad on ohus. Terve mõistusega
inimene elumajade ees trikke ei tee. Kui
kooli väravast saaks sisse sõita, siis vanemad sõidaksid ka. Lapsi ei peaks autoga
päris klassi viima! Peatuda tuleks lasteaia parkimisplatsil. Aga seda ei tehta.
Lastele on liikumine ainult kasuks, mõni
samm lasteaia parkimisplatsilt koolini ei
tee neile liiga. Teadlikkust on vaja tõsta.
ettevaatlikud, lapsed ka.
8.00 Autosid liigub nüüd juba vähem,
kõik viimased tulijad püüavad oma lapsed
koolimaja uksele võimalikult lähedale viia.
8.10 Gümnasisti moega tütarlaps hüppab autost välja ja jookseb koolimaja uksest sisse. Tema ongi vist viimane, rohkem
tulijaid pole näha.

Kell 7.50 gümnaasiumi ees
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Neljapäeva hommik
7.30 Kurtnas koolimaja parkimisplatsil
on rahulik. Mõned autod tulevad, pargivad. Mudilased astuvad vanemate saatel
välja ja vudivad lasteaia sissepääsu poole.
Koolilapsi näha ei ole. Liiklus on rahulik ja
ettevaatlik.
7.40 lähen koolihoone ja Kurtna tee 48
maja vahelt koolimaja Tiigi tänava poolse sissepääsu juurde. Sinna on püstitatud
sinine soojak – tänava teises otsas käivad
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamisega seotud tööd. Soojaku kõrval on ehitusmeeste autod. Tänava teises otsas on
teemasinad juba töös. Jalutan piki Tiigi tänavat. Valge auto tuleb 44. ja 46. maja vaheliselt teelt, peatub koolimaja ees ja laseb
lapse välja. Keelumärki seal ei ole, peatumine igati lubatud.
7.50 Jalutan ise ka 44. ja 46. maja vahelt
läbi, vastu tulevad sõiduauto ja veoauto.
BMW keerab koolimaja poole, veoauto
teisele poole, kus ühisveevärki rajatakse.
Kurtna tee otsas on 44. ja 46. maja vahelisele teele pöörajate jaoks õueala märk, seisan selle lähedal. Päris mitu masinat keerab
majade vahele, sealt Tiigi tänavale. Liiguvad
suhteliselt aeglaselt. Kooli ees sõidukid
peatuvad ja lasevad lapsed välja. Paar masinat peatub Kurtna tee 48 maja parkimisalal,
emad väljuvad koos lastega ja suunduvad
lasteaeda. Üks ema tuleb uuesti autosse,
tagurdab parkimisplatsilt välja. Hetkeks tekib „tropp“, sest ka veoauto on liikumas.
Ema sõidab 48. maja ja koolihoone vahelt
Kurtna teele ja keerab Kiisa poole.
8.00 Enamik masinaid läheb kooli parkimisplatsile, mis asub maja lasteaia ja spordisaali poolsel küljel. Sealt, tõsi küll, tuleb
õpilastel ümber lasteaia päris mitu sammu
astuda, et kooli uksest sisse saada. Neid astujaid on. On, kuid vähe – tundide alguseni
on veel palju aega.
8.10 Parklasse saabub koolibuss.
Õpilased tulevad kenasti mööda kõnniteed
koolimaja värava poole, mingit rüselemist,
trügimist, rabelemist ei ole. Piki Tiigi tänavat läheneb lapsi jala ja ratastega. 44. ja
46. maja vahelt keerab järjest välja autosid,
kõik lasevad kooli väravas lapsed maha ja
sõidavad siis 48. maja ja koolimaja vahelt
tagasi Kurtna teele ja sealt Kiisa suunas.
Teist võimalust ei olegi – teeremondi tõttu
Kurtna teed mööda Tõdva poe poole sõita
ei saa.
8.15 Üks lapsevanem teeb vastupidise
ringi – tuleb 48. maja ja koolimaja vahelt,
laseb lapse kooli väravas, ikka seal Tiigi
tänava otsas, maha ning keerab 44. ja 46.
maja vahelt tagasi. Muidugi tekitab ta väikese segaduse.
8.20 Tiigi tänava poolses kooli väravas
astub järjest autodest lapsi maha, mõni on

Udune hommik Kurtna kooli ees Tiigi tänaval. Fotod: Inna Mikli
päris suur ja saaks parkimisplatsilt tulekuga hakkama küll. Kuid hommikune aeg on
kallis ja keelumärki ei ole. Seisvate autode
eest ja tagant tuleb õpilasi jala ja jalgratastel.
Ühisveevärgi masinad sõidavad teiste seas.
Liiklus on ettevaatlik ja aeglane, kihutajaid
ei ole. Remonditööde tõttu nii väga kihutada ei saagi.
8.25 Kooliväravas peatub valge auto,
väljub puberteediealine neiu. Emal on lahkumisega nii kiire, et äärepealt õnnestub
oma lapsel jalad alt sõita. Auto saab siiski
pidama ja tüdruk õnnelikult väravast sisse.
8.30 Tunnid algavad. Liiklus „rahuneb
maha“, vaid mõni üksik masin tuleb veel
Tiigi tänavalt ja peatub 48. maja parkimisplatsil. Lasteaia mudilased kiirustavad koos
vanematega majja. Ühtegi õpilast ei tule ei
autoga, ei rattaga, ei jala – hilinejaid ei ole.
8.35 Tiigi tänava värava juures saan jutule kahe isaga, Reinol ja Priidul on lasteaiaealised lapsed. Üks neist elab samas
lähedal, teine käib sageli 48. majas, kus elab
laste vanaema. Selgub, et tänu ühisveevärgi
töödele on sel aastal Tiigi tänaval ja kooli
juures rahulikum. Eelmisel aastal oli kihutajaid, sel aastal kihutamisruumi suurt pole.
Mõlemad isad tunnistavad, et mõistavad
lapsevanemaid, kes oma lapse otse värava
ees autost välja poetavad. Kuid kurvaks
teeb neid see, et mõni lisab juba 48. maja
ees kiirust. Kui siis väike laps 48. majast
välja jookseb, võib ta kohe autorataste alla
sattuda. Majaesisel teel peaks olema väga
ettevaatlik nii lapsevanem kui autojuht.
Muret teeb ka 48. maja ees parkimine. Seal
on kitsas, autoukse peab ettevaatlikult avama. Juhuslikud seisjad seda ei tee, majarahva autod on sageli ära täksitud.
Laste arv on kasvanud nii Saku kui
Kurtna koolis, hommikul on tulijaid palju.
Autojuhid peavad olema väga ettevaatlikud, et nii oma lapsed kui nende klassi- ja
koolikaaslased viga ei saaks. Kuid ka jalgsi
ja rattaga liiklejatel tuleb väga tähelepanelik olla. Mõni sekund rahulikku ootamist

ei riku kellegi hommikut ära. Liiga ettevaatlik lihtsalt ei saa olla. Hooligem kõigist
inimestest, nii väikestest kui suurtest, nii
kaasliiklejatest kui neist vallaelanikest, kes
koolimajade läheduses elavad!
INNA MIKLI
Taavi Vilba, Saku Gümnaasiumi juht
Koolide ümbruse liiklus võiks olla ohutum. Probleemiks muutub see 10–15 minutit enne tundide algust õpilaste rohkuse
ja autode hulga tõttu. Autosid on palju, osa
peatub kohtades, kus seda teha ei tohiks.
Hetkel sõidavad paljud lapsevanemad igal
hommikul gümnaasiumi ees olevasse parklasse, kuid parklat läbivad ka jalgratturid ja
jalgsi tulevad õpilased. Ideaalis võiks olla
üks konkreetne koht, kus lapsevanemad
oma lapsed maha panevad. Hetkel seda ei
ole.
Kuna igal hommikul läbib algkoolimaja
ja gümnaasiumi ümbrust väga palju autosid, siis palun autojuhtidel olla tähelepanelikud ja teiste liiklejatega arvestada.
Kristjan Saar, Kurtna Kooli direktor
Paraku on Kurtna Kool projekteeritud nii,
et kooliosa peavärav on Tiigi tänava pool.
Kohalikud elanikud on paari aasta jooksul
teada andnud, et neid häirib, kui sõidukid
läbi nende õuealade sõidavad. Olen 2 aasta jooksul lapsevanematele 2 kirja saatnud,
olukorrast teavitanud ja palunud kasutada lasteaia parklat. Paraku on kool suureks kasvanud ja hommikul autosid palju.
Lasteaia parklasse kõik ei mahu – kui autod
seal üksteise taga seisma jäävad, on mitmel
korral juhtunud, et järjekord ulatub Kurtna
teele.
Võtsin ühendust valla majandusteenistusega, hetkel on uus liiklusskeem
väljatöötamisel.
Momendil käivad Tiigi tänaval ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamisega seotud
tööd. Kui need lõpevad, on plaanis kohalike elanikega koostöös rajada väike ringtee,
mis muudab liikumise turvalisemaks.
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Peep Pukk, Saku Vallavalitsuse majandusteenistuse juht
Vaatasime koos vallamajanduse inseneri
August Albertiga Kurtnas erinevad võimalused üle, vestlesime kooli direktori ja
kohalike elanike esindajaga. Päris head lahendust Kurtna Kooli liikluskorraldusele
ei olegi.
Et autode troppi Tiigi tänava poolse
värava ees hajutada, on idee tasandil plaan
teha sinna haljasalale ringtee – et oleks võimalik tagurdamata tagasi pöörata.
Paar mõtet on veel. Kaalume võimalusi mõni teejupp ühesuunaliseks muuta.
Lasteaia parklasse tahame rajada n-ö laste
autost välja laskmise ala, kus parkida ei või.
Samuti tahame lasteaia parklas laiendada
tagasipööramise võimalusi, muutes selleks
tagumise murusaare kuju. Loodame, et
jõuame liikluskorraldust uuendada ühisveevärgi kaevetööde raames.
Mikk Pihu, piirkonnapolitseinik
Politsei on viibinud Saku valla koolide
juures hommikustel aegadel, kuna oleme
teadlikud, et siis tekivad koolide juurde
ummikud ning vahel on ka liiklusohtlikke
olukordi. Liikluskorraldus koolide juures

Hommikune segadus Aiandi ja Jaama tänava ristmikul. Fotod: Inna Mikli
on tehtud nii, et see oleks võimalikult ohutu kõigile. Politsei on teinud vallavalitsusele
liikluskorralduse parandamiseks ettepanekuid ning neid on seni ka arvestatud.
Paraku hommikul, kui kõik kiirustavad
kooli ja tööle, unustatakse sageli liiklusohutus ning tehakse ohtlikke manöövreid. On
olnud olukordi, kus lapsed pannakse parklas maha, aga ei veenduta, et see on lapsele
ohutu. Samuti oleme näinud, kuidas õpilased jooksevad autodele ette veendumata, et

sõiduki juht on neid märganud. Vanemad
peavad veenduma, et kohas, kus laps autost
väljub, on turvaline. Soovitan lastele meelde tuletada, et nad oleksid liikluse keskel
ettevaatlikud ja tähelepanelikud.
Kiirustamise ning võimalike liiklusohtlike olukordade vältimiseks tuleb hommikuti
kodust varem välja tulla. Turvalisus ei ole
ainult politsei tagada, turvalisus algab meist
kõigist.

Millised need moodulid küll on?
Saku Gümnaasiumi ruumipuudusest
ja sellest, et käesoleval õppeaastal kolivad mõned klassid moodulisse, on Saku
Sõnumites kirjutatud. Sinist vagunikujulist hoonet kooli staadionipoolsel küljel on
Tallinna maanteelt näha. Aga milline see
moodul tegelikult on? Kas seal on kuidagi
ebamugavam? Või hoopis parem?
Nüüd on uus kooliosa valmis: 9. oktoobri õhtupoolikul kolisid moodulmajja
4.a, 4.b, 4.c ja 5.a klass, milles kokku 101
õpilast. 10. oktoobril toimusid moodulis
esimesed tunnid.
Neli klassiruumi uues kooliosas ongi, lisaks tehniline ruum ja päris lai koridoriala.
Ruumid on soojades toonides, valguseküllased ja piisavalt avarad. Moodul ei ole liiga
omaette – sinna pääseb gümnaasiumihoonest garderoobi ja ujula sissepääsu vahelt.
Kooli fuajeest sisenedes jääb tunne, nagu
oleks tegemist ühe koolimaja sopiga.
16. oktoobril olid lapsed uutes ruumides juba harjunud. 4.a õpilased rääkisid, et
neile moodulis meeldib: seal on rohkem
omaette, on vaikne ja mõnus. Ja tahvel on
moodne. Nad ütlesid, et tahaksidki moodulisse õppima jäädagi ja ei suutnud tükk
aega ühtegi halba külge esile tuua. Lõpuks
leidis keegi, et ka garderoob võiks moodulis olla. Õpetaja Sirle Reiu oli ka rahul. Ta
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4. a klassile moodulis meeldis. Foto: Inna Mikli
oli oma klassi juba koduseks ja mõnusaks
muutnud, toalilledega kaunistanud.
Kõrval asuvas 4.b ruumis olid parajasti
kuuendikud – neil toimuvad seal õpetaja Riina Viira matemaatikatunnid. Ka 6.b
õpilastele moodulis meeldis, nad rääkisid,
et klassis on omapärane kaja ning tõstsid
samuti tahvlit esile.

Lapsevanem võib oma poja või tütre rahuliku südamega moodulisse saata,
sest moodulklass on päris tavaline klass.
Juhuslikult moodulisse eksides ei saa esmapilgul arugi, et oled „koolimajast välja
jõudnud“.
INNA MIKLI

Saku valla

TOIMETAJA VEERG

kaasav eelarve
2019. aastal on Saku valla elanikel voli otsustada tükikese vallaeelarve üle. Esimesel
kaasava eelarve aastal eraldab volikogu vallarahvale otsustamiseks 20 000 euro suuruse summa.
See on võimalus unistada, mida teeksin
mina, kui mul oleks 20 000 eurot valla raha
ja ma saaksin ise otsustada, mis oleks see
valla elanikele oluline asi, mida selle summa
eest järgmisel aastal vallas ära teha. Ühtlasi
on see võimalus osaleda demokraatias –
oma ideed laiemalt tutvustada, leida kaasamõtlejaid ja poolt hääletajaid, n-ö oma
idee võimalikult paljudele maha müüa, sest
teostamisele minev idee selgub rahvahääletusel uuel aastal jaanuaris.
Kõigepealt aga, kui mõte olemas, tuleb see lihtsalt vabas vormis kirja panna ja
vallavalitsusse saata. Seda saab teha aasta
lõpuni. Mõtet lendu lastes tuleks silmas
pidada vaid kolme kriteeriumit: selle jaoks
ei tohi kuluda üle 20 000 euro, see ei tohi
tuua tulevikus vallale kaasa ebamõistlikke
kulusid ning see peab olema kõigile avalikult kasutatav.
Idee võib saata igaüks ja selle vormistamise pärast ei tasu muretseda, vallavalitsuse
spetsialistid on valmis selles osas aitama.
Spetsialistidest komisjon vaatab ideed enne
hääletamisele panekut selle pilguga üle, kas
need on teostatavad selles mõttes, et vastavad eelpool loetletud kriteeriumitele. Muus
osas piiranguid ei ole, nii et oodatud on igat
laadi ideed – nii need, mis oleks vaja ära
teha, kui ka need, mis oleks lihtsalt vahvad.

20 000
eurot

Võiduidee
selgub jaanuaris rahvahääletusel, kus saab osaleda iga
vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on
rahvastikuregistri andmetel hääletuse ajal
Saku vald. Ideed, mis ei võitnud, ei ole aga
tühja esitatud, vaid need on samuti vallavalitsusele tegevuste kavandamisel suuniseks
ja võivad saada teosatud mõnel järgmisel
aastal juba päriseelarvest.
25 aastat tagasi Brasiiliast alguse saanud
kaasava demokraatia vorm on Eestis viimaste aastate jooksul kiiresti populaarsust
kogunud. Alguse tegi lahti Tartu linn kuus
aastat tagasi. Riburada on elanikke eelarveraha üle otsustamisse kaasanud üle 20 Eesti
omavalitsuse, näiteks Viljandi, Elva, Tapa,
Rapla, Märjamaa, Pärnu, Harku, Tõrva.
Esimese Soome linnana alustas eelmisel
aastal kaasava eelarvega Helsingi.
Eestis on kaasavaid eelarveid 10 000st
– 200 000 euroni ning võitnud ideest on
populaarsemad olnud välijõusaalide, madalseiklusradade jt sportlike rajatiste ehitamine ning rannaalade, matkaradade jt vaba
aja veetmise kohtade korrastamine. Harkus
rajati aga näiteks betoonist bussiootepaviljone, Viljandis parandati ära üks käidavas
kohas olnud trepp; Tartus investeeriti kultuurikvartali esitlustehnikasse ning tehti 47
ülekäigukohta madalaks, et oleks mugavam
liikuda jalgratta, lapsevankri ja ratastooliga.
VICTORIA PARMAS

Saku valla kaasav eelarve 2019
Idee esitamisel tuleks kirja panna selle
• nimetus,
• kavandatav asukoht,
• olulisus valla inimestele,
• esitaja nimi ja kontaktandmed.
• illustratsiooniks võib lisada fotosid või
muud materjali.

Idee
• elluviimiseks ei tohi kuluda
üle 20 000 euro,
• ei tohi tuua tulevikus vallale kaasa
ebamõistlikke kulusid,
• peab olema kõigile avalikult kasutatav.

Ideid saab esitada kuni 31. detsembrini
Ideed saata vallavalitsusse kas e-postiga saku@sakuvald.ee
või tuua Teaduse tänav 13 majja.

Hommikul Männiku teel
Esimene kord oli jaanuaris ühel tuisusel
ja pimedal hommikul. Sõitsin uhkes üksinduses mööda Männiku teed Tallinnast
Saku poole, vastu tuli katkematu tulederivi. Järsku, just veidi enne minuga
kohakuti jõudmist, hüppas üks masin vastutulijate reast minu teepoolele. Valikut ei
olnud, laupkokkupõrke vältimiseks keerasin teepervele, lumevall päästis kraavi
sõitmisest. Kuidas, täpselt ei teagi, kuid
vastutulija mahtus mööda. Millise masinaga tegemist oli, ma pimedas muidugi
ei näinud. Kuidas ta edasi sõitis, ma ka ei
tea. Istusin tükk aega tuimalt paigal, käed
värisesid ja süda oli paha. Mõtlesin elu üle
järele – surm oli nii lähedalt mööda läinud.
Märtsis oli järgmine kord. Kuigi oskasin
juba karta, tuli vastassuunast minu rajale
keerav auto siiski ootamatult. Ka seekord
õnnestus pääseda. Panin isegi tähele, et
tegemist oli tumedasinise või musta masinaga. Nägin, et ta jätkas siksakitamist, kuid
õnneks rohkem vastutulijaid polnud.
Juunis käisin jälle teepervel ära – ka siis
oli vastutulijaks tume masin. Õnneks oli
hommik valge ja selge ning aega reageerida
seekord ka veidi rohkem. Aga paha tunne
jäi ikkagi.
Kõik need korrad on olnud väga vastikud. Vastikud, kuid samas ikkagi hästi lõppenud. Pean tunnistama – on olnud õnne.
Liikluses juhtub. Ikka võib hetkeks tähelepanu hajuda. Kuid – Sakust Tallinna
suunas sõitjaid on tee täis, mööda kihutaja
võidab vaid mõne autopikkuse ja mõne sekundi. Mis mõtet on riskida enda ja kaasliiklejate eludega? Tallinnast Sakku sõitjaid
on hommikuti vähe, sageli on tee tühi.
Miks valib eesolijast möödakihutaja hetke,
kui keegi vastu tuleb? Kas niisugune „napikate“ tegemine pakub kellelegi mingisugust
naudingut? Annab „adrenaliinilaksu“? Kas
tegemist on inimesega, kes ei suuda vastutulija kaugust-kiirust hinnata? On ta äärmiselt
hooletu juht? Või äkki hoopis narkouimas,
purjus, pime, hull või enesetapja? Kas
neid on mitu? Nii tahaks teada. Nii tahaks
„napika“ tegija(te)le silma vaadata.
INNA MIKLI
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VALLAVALITSUS

25. septembri istungil
2018. aasta eelarve tuludesse lisati Eesti
Noorsootöö Keskuselt laekunud 2400
eurot ja kanti Saku Valla Noortekeskuse
eelarvesse projekti „Noorte loovdisain“
läbiviimiseks ning SA-lt Archimedes
laekunud 9143,20 eurot ja kanti Saku
Gümnaasiumi eelarvesse Erasmus+ projekti läbiviimiseks.
2018. aasta eelarve tuludest arvati
välja Kaitseressursside Ametilt laekunud projektivahendite jääk 571,49 eurot
ning sama summa võrra vähendati Saku
Gümnaasiumi eelarvet. Vahendid olid
ette nähtud riigikaitseõpetuse õppekäikude ja -laagri korraldamiseks, kuid jäid
täies mahus kasutamata.
11-le kultuurivaldkonna ja 15-le haridusvaldkonna inimesele otsustati anda
Saku valla tänukiri.
MTÜ-le Eesti Vanamootorrattaklubi
Unic-Moto anti luba korraldada 7. oktoobril 2018 kell 6–15 Tagadis restauraatorite päev (vastutab Aivo Mündel).
Saku valla 2018. a eelarve reservfondist eraldati spordikeskusele 2 040 eurot,
et kunstmurustaadionil FIFA kontroll
läbi viia.
Anti projekteerimistingimused Kiisa
raudteejaama
elektritsentralisatsiooni
ning rööbastee ümberehitamise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Kiisa
alevikus Männiku tee 145 - Tallinn-Lelle
9,8-27,4 km; detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Tänassilma külas
Johannese tee 11 kinnistul ja Saku alevikus Tariku tn 18 kinnistul; üksikelamu ja
abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Üksnurme külas Põdraraja kinnistul ja
üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
Üksnurme külas Talve tee 32 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu asukoht Kajamaa külas Noole tee 4
kinnistul.
Roobukal munitsipaalomandisse antava maaüksuse sihtotstarbeks määrati
transpordimaa 100% ja aadressiks Heki
tee.
Määrati Jälgimäel asuva katastriüksuse
Kaarna tee 5 jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Lõpetati aiandusühistutele Käopesa ja
Nirgiuru maa ostueesõigusega erastamise
eeltoimingud ning algatati katastriüksuste
Käopesa tee ja Nirgiuru tee munitsipaliseerimise menetlused.
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2. oktoobri istungil
Pikaajalise ühiskondliku töö eest ühenduse juhtimisel anti Saku valla tänukiri
pensionäride ühenduse Elukaar juhatuse
esimehele Jüri Soomele.
MTÜ-le Saku Sporting anti õigus paigaldada klubi sümboolikat ja toetajate
reklaambännereid katastriüksusel Saku
staadion asuva aia siseküljele.
2018/2019. õppeaastaks kinnitati Saku
Lasteaia Terake hoolekogu järgmises
koosseisus: Eero Alamaa, Mart Siimann,
Kristina Bauman, Madis Linnamägi,
Rene Punane, Teele Känganen, Krister
Arusoo, Kristel Niidas, Helen Rookäär,
Kadri Rannel, Heili Teder, Kertu Nurklik,
Sigrid Tammel ja Heli Veersalu.
Kinnitati Saku Päevakeskuse töötajate
koosseis alates 01.10.2018.
Anti projekteerimistingimused aiamaja
üksikelamuks laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Roobukal Heki tee 13
kinnistul ja Kiisal Kiisapalu tee 17 kinnistul; siderajatise ehitusprojekti koostamiseks aadressil Saku aleviku Viimsi
metskond 26, 11340 Tallinn-Saku-Laagri
tee, Nurme tänav, Pähklimetsa tee, Kodu
tänav ja Juuliku küla Talu tee, Kase tee,
Eha põik // Eha tee // Kuu tee // Paju
põik // Paju tee // Tähe tee, Kuu põik,
Taevakaare tänav, Tähe põik; veetootmise rajatise ehitusprojekti koostamiseks
Tänassilmas Kungla ja Sookolli tänavatel
ja Tänassilmas aadressidel Jälgimäe tee
13a ja Jälgimäe tee 13, Mergo, Arutooma
ja Tänassilma tee L1.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Kasemetsas Kellukese põik 2.
Nõustuti uue vee erikasutusloa andmisega AS-ile Saku Maja.
Määrati Kurtnas katastriüksuse Kurtna
aiamaa jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Määrati Kasemetsas munitsipaalomandisse antavate maaüksuste aadressideks
Käokõrva tee ja Purje tee (mõlemad
transpordimaad) ning ja Tihase haljak
(üldkasutatav maa).
Lõpetati aiandusühistute Büko ja Meie
Aed I b maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud, esitati maakatastrile
avaldus katastriüksuste Kopra tänav ja
Aiaääre sulgemiseks ning algatati maa
munitsipaliseerimise menetlus.
Lõpetati aiandusühistutele Kalda,
Kooli, Leheke, Päevalill, Silikaat, Sprindi
ja Tervis-Kiisa maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud ning algatati katastriüksuste Linnu tee ja Kuresoo tee L2,
Elupuu põik, Lehekese tee, Päevalille tee,
Silikaadi tee, Sprindi põik ja Tervise tee
munitsipaliseerimise menetlus.

9. oktoobri istungil
Saku Gümnaasiumis, Kurtna Koolis ja
Kajamaa Koolis väljastatavate e-õpilaspiletite duplikaatide hinnaks kehtestati 5
eurot.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
Roobuka külas Astra tee 43 kinnistul ja
Saku alevikus Kanarbiku tn 12 kinnistul,
üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Kajamaa külas Hanno
kinnistul ning abihoone ehitusprojekti
koostamiseks Kajamaa külas Hundinuka
kinnistul.
Muudeti Saku Vallavalitsuse 08.04.2014
korraldusega nr 280 määratud projekteerimistingimusi üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks Metsanurme
külas Reinujõe kinnistul.
Kooskõlastati kavandatavate soojussüsteemi puuraukude asukohad Kirdalus
Loojangu tee 2 kinnistul tingimusel,
et puuraugud jäävad OrdoviitsiumiKambriumi põhjaveekihist ülespoole.
Määrati Saue külas asuva katastriüksuse
Pearnanurga jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
16. oktoobri istungil
Reklaamtreiler OÜ-le anti õigus paigaldada 01.01–22.01.2019 Saku alevikus
Tallinna maantee 1a hoone kõrval asuvasse parklasse ja Kiisa alevikus Kurtna
tee 8 Kiisa Vabaajakeskuse ees asuvale
haljasalale 17,1 m2 suuruse pindalaga
reklaamtreilerid.
Kinnitati Saku Gümnaasiumi hoolekogu järgmises koosseisus: Maria Pruul,
Liisa Jõgisalu, Eimar Veldre, Pille Maasik,
Peeter Kalmet, Kaur Lohk, Härmo
Põlluvee, Alo Johandi, Emili Järv, Inga
Maasi, Piret Kaare, Eero Alamaa ja Kalev
Pihl.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks Kiisal Salumetsa kinnistul
ning üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Kiisal Järvekalda tn 9 ja Kasemetsal
Timuti tee 1 kinnistutel.
Muudeti Saku Vallavalitsuse 04.09.2018
korraldusega nr 497 antud projekteerimistingimusi, aadressi määratlusse lisati
Tammemäe küla.
Männiku külas Saku valla munitsipaalomandisse antava Valdeku karjääri kinnistu ja lähiala detailplaneeringujärgse
krundi nr 3 sihtotstarbeks määrati transpordimaa ning lähiaadressiks Trapi tee
L1.
KRISTA LORD

VOLIKOGU

Õpetajate päeva puhul
tunnustati Saku Valla tänukirjaga

Õpetajad
Sirli Ruhno – Saku Lasteaia Päikesekild liitrühma õpetaja
Ene Rahuoja – Saku Lasteaia Päikesekild liikumisõpetaja
Kristina Kõll – Saku Lasteaia Päikesekild ujumisõpetaja abi
Kätlin Gyarmati – Saku Lasteaia Terake eripedagoog
Iti-Lee Neuhaus – Saku Lasteaia Terake õpetaja
Miia Siidra – Saku Gümnaasiumis juhiabi
Piret Kaare – Saku Gümnaasiumi õpetaja
Maret Rinne – Saku Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Kaie Ojassalu – Kurtna Kooli eripedagoog
Merle Kants – Kurtna Kooli inglise keele õpetaja
Marika Tulupova – Kajamaa Kooli loodusainete ja vene keele õpetaja
Urve Gonjak – Kajamaa Kooli abiõpetaja
Kaari Klesment – Saku Muusikakooli viiuliõpetaja
Andres Maamees – Saku Muusikakooli flöödiõpetaja
Vallo Mänd – Saku Muusikakooli vaskpuhkpillide õpetaja
Harju maakonna laulu- ja tantsupeol „Koduteel“ üles astunud gruppide
juhendajad
Eve Lutter (Kurtna kooli lasterühm, rahvatantsurühmad Hellad Tallad,
Tugevad ja Kohevad, Pangviina, Saku Seeniorid, Linda, Kurtna naisrühm)
Egle Kõrvas (lasteaia Terake naisrühm)
Marje Kaselaid – (Saku Gümnaasiumi 1., 2. ja 4. klassi rahvatantsurühmad)
Inga Nurme (Saku Gümnaasiumi laste-, neidude ja poistekoor)
Diana Põld (Saku Gümnaasiumi poiste- ja mudilaskoor)
Kersti Ulmas (rahvatantsurühm Saku Sanglejad)
Killu Tiigimäe (naisrühmad)
Ants Reinhold (puhkpilliorkester Saku)
Laura Linnaks (Saku Muusikakooli Rahvapilliorkester)
Kaari Klesment (Saku Muusikakooli Rahvapilliorkester)
Aasta õpetaja tiitli nominendid
Aasta klassiõpetaja
Kati Kurig – Saku Gümnaasiumi klassiõpetaja
Kristiina Vanem – Saku Gümnaasiumi klassiõpetaja
Aasta klassijuhataja
Inga Nurme – Saku Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja klassijuhataja ja

Saku vald kompenseerib puudega lastele
mitmeid teenuseid
Saku vald kompenseerib raske ja sügava
puudega lastele mitmete toetavate sotsiaalteenuste, näiteks logopeedi, lapsehoiu, füsioteraapia, psühholoogi, muusikateraapia,
loovteraapia, hobuteraapia vms teenuse
osutamise.
Teenuste saamiseks tuleb raske- ja sügava puudega laste vanematel võtta ühendust
vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse lastekaitsespetsialisti Anu Mesilaga (tel
671 2401, anu.mesila@sakuvald.ee), kes

selgitab teenuste saamise tingimusi ja korda, lisarahastamise võimalusi ning hindab
iga lapse individuaalset teenusevajadust ja
koostab lapsele juhtumiplaani.
Omavalitsuse töötajal on õigus küsida
taotlejalt täiendavaid dokumente (rehabilitatsiooniplaani, haridusasutuses koostatud
arenduskava) ja vestelda lapsele oluliste
võrgustikuliikmetega.
ANU MESILA
lastekaitsespetsialist

Vallavolikogu
istungid

Volikogu 17. oktoobri istungil
* Jäeti algatamata Kokasauna maaüksuse ja
lähiala detailplaneering.
* Abivallavanem Tanel Ots vastas volikogu
liikme Ivar Raigi arupärimisele tugiisikute
kvalifikatsiooni ja tasustamise kohta.
* Finantsjuht Evelin Normak andis infot sihtotstarbeliste vahendite lisamisest
eelarvesse.
* Kinnitati Kajamaa Kooli arengukava aastateks 2018-2022. Arengukavas käsitletakse
kõiki lapsi erilistena ja toetatakse neid nende arengus. Nähakse ette, et kool ei kasva
suuremaks kui 100 õpilast.
* Otsustati taotleda riigilt (RMK-lt) Saku
gümnaasiumi tulevase spordihoone kõrvale jääva maatüki tasuta võõrandamist.
Maatükile on kavas panna maaküte.
* Võeti vastu Saku valla 2018. aasta 2.
lisaeelarve.
* Muudeti mittetulundusliku tegevuse toetusfondi jaotust, et kõik projektid saaksid
toetust, sest spordivaldkonda laekus taotlusi vähem ja muu tegevusvaldkonna projekte laekus rohkem.
* Saadeti mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korda muutev eelnõu kolmandale lugemisele.
* Revisjonikomisjoni liikmeks valiti Jaan
Plado.
VICTORIA PARMAS

Sügis ja kergliiklusteeed
Sügis on käes, lehti langeb üha rohkem,
teed muutuvad sodiseks, aga ilmad on
veel ilusad ja päevad soojad ning rulluisu- ja -suusarahvas soovib jätkuvalt harjutamas käia.
Kuna vald kõiki kergliiklusteid igal
nädalal läbi harjata ei jaksa, siis harjatakse igal reedel puhtaks üks kergliiklustee:
• 26. oktoobril Saku-Kiisa-Kurtna
• 3. novembril Saku-Jälgimäe tee.
Siis vaadatakse jooksvalt edasi. Nii
on alati üks tee puhas ja ka teistel teedel
enam-vähem hea liikuda.
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PLANEERINGUD

Planeeringuteated
Detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 16.10.2018 a korraldusega nr 618 algatati detailplaneering
(edaspidi DP) ja anti lähteseisukohad Saku
valla Üksnurme küla Lume tee 2a//
Vana-Tuisu kinnistul (katastritunnus:
71801:003:0875). DP eesmärk on Lume

tee 2a//Vana-Tuisu kinnistu kruntideks
jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguse
määramine. DP järgi jaotatakse kinnistu
2 krundiks, ühele krundile jääb olemasolev üksikelamu ja teisele planeeritakse kuni 4 boksiga ridaelamu ehitamist.
Planeeringuala asub Saku vallas Üksnurme
külas Tuisu tee ja Lume tee nurgal ning
koosneb Lume tee 2a//Vana-Tuisu kinnistust ning Tuisu tee osast ja Lume tee osast.
Planeeringuala suurus on ca 5000 m2. Saku

valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasutuses, maa juhtotstarve on
pere- ja ridaelamumaa. DP on üldplaneeringuga kooskõlas. DP algatamise hetkeks
kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja
DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda
kodulehel http://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel
Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

asuva krundiga pos 4-4. Ehitusseadustiku
§ 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlusena.
Alates 02.11.2018 kuni 16.11.2018 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse
(Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning
valla kodulehel avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega suurendatakse

hoonestusala 10% ulatuses ning täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt
http://www.sakuvald.ee/
projekteerimistingimuste-avalikustamine

Projekteerimistingimused
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu
olemasolul hoonestusala suurendamiseks
ning katusekalde täpsustamiseks Saku vallas Saku alevikus Kivinuka põik 1 (katastritunnus 71801:005:0531) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
14.05.2009 otsusega nr 36 kehtestatud Soosaare, Lepiku, Väetisehoidla ja
Hiiemäe kinnistute detailplaneeringu alal

Alates 9.11.2018 kuni 23.11.2018 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 13, Saku alevik) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel (http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul järgmised detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku
jooksul on igal isikul õigus esitada detailplaneeringute kohta kirjalikke arvamusi.
Saku valla Üksnurme küla Haavasalu
tee 4 kinnistu (katastritunnus:
71801:003:0930) detailplaneering (edaspidi DP). Planeeritav ala asub Üksnurme
külas Rahula-Saku tee ja Vahtramäe tee vahelisel alal, selle moodustavad Haavasalu
tee 4 kinnistu ja osa Haavasalu tee maaüksusest. Planeeritava ala suurus on ca
5400 m2. DP-s kavandatakse Haavasalu
tee 4 kinnistu 3 eraldi kinnistuks jaotamist, millest 2 on elamumaa kinnistud
ja 1 transpordimaa kinnistu, määratakse
hoonestusala ning ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamumaa
kruntide suurused on 1666 m² ja 3403 m²
ning transpordimaa suurus on 202 m2.
Kruntide ehitisealused pinnad on vastavalt 333 m2 ja 370 m2. Ehitisregistri andmetel asuvad Haavasalu tee 4 kinnistul
elamu ning 4 abihoonet. Uuele moodustatavale krundile võib rajada 1 üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Üksikelamu võib
olla kuni 2-korruseline, kuni 9 m kõrgune ning abihooned 1-korruselised,
kuni 6 m kõrgused. Transpordimaale
seatakse isiklik kasutusõigus Saku valla
kasuks, sinna on võimalik rajada kergliiklustee. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse
ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale.
DP on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala
üldplaneeringuga.
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Saku valla Üksnurme küla Üksnurme
tee 11 kinnistu (katastritunnus:
71801:003:0283) detailplaneering (edaspidi
DP). Planeeringuala asub Üksnurme külas
Rahula-Saku tee ja Vahtramäe tee vahelisel alal, selle moodustavad Üksnurme tee
11 kinnistu ning osa Vahtramäe tee maaüksusest. Planeeritava ala suurus on ca
7500 m2. Üksnurme tee 11 kinnistul asuvad üksikelamu ning 3 abihoonet. DP-ga
jaotatakse kinnistu 2 elamumaa krundiks
ja 1 transpordimaa kinnistuks. Elamumaa
kruntide suurused on 4997 m² ja 2027m²
ning transpordimaa 290 m2. Ehitisealused
pinnad on vastavalt 450 m2 ja 405 m2.
Olemasoleval elamukrundil hoonestusõigus ei muutu, lubatud on 1 üksikelamu ja
3 abihoonet. Uuele moodustatavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu
koos 2 abihoonega. Üksikelamud võivad
olla kuni 2-korruselised ja kuni 9 m kõrgused, abihooned 1-korruselised ja kuni
6 m kõrgused. Transpordimaale seatakse
isiklik kasutusõigus Saku valla kasuks, sinna on võimalus rajada kergliiklustee. DP
elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-,
sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale.
DP on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala
üldplaneeringuga.

Saku valla Tänassilma küla Viirpuu
tee 2 kinnistu (katastritunnus:
71801:001:0834) ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). Planeeritav ala asub
Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee
ja Kungla tänava vahetus läheduses, selle moodustavad Viirpuu tee 2 maaüksus, Viirpuu tee maaüksus ja osaliselt
Tänassilma-Laagri tee L4 maaüksus.
Planeeritava ala suurus on ca 4000 m2.
DP koostamise eesmärk on Viirpuu tee
2 maaüksuse jaotamine 2 krundiks, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine
kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.
Kinnistule on praegu määratud ehitusõigusega võimalik ehitada 1 üksikelamu ja 1
abihoone. DP järgi jagatakse Viirpuu tee
2 kinnistu 2 elamukrundiks (1636 m2 ja
1638 m2), kummalegi krundile rajatakse
kuni 2-korruselised ja kuni 9 m kõrgused paariselamud katusekalletega 0–25
kraadi. Lisaks on kruntidele lubatud rajada 2 kuni 1-korruselist ja 6 m kõrgust
abihoonet. Kruntide ehitisealused pinnad
on 325 m2. Lubatud on 4 parkimiskohta
krundi kohta. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja
looduskeskkonnale. Vastavalt Saku valla
üldplaneeringule asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juht
otstarve on pere- ja ridaelamumaa. DP on
kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Avalikud pakendipunktid
– kellele ja milleks?
Avalikest pakendipunktidest on Saku
Sõnumites ka varem kirjutatud, kuid nüüd,
kui üks taaskasutusorganisatsioon pakendipunkte ümber tõstis ning valla territooriumile laiali hajutas, tekitas see palju küsimusi.
Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, ka ühekorrapakend, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks,
käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest
tarbija kätte jõudmiseni. Pakendipunkt on
pakendijäätmete kogumiskoht (konteiner,
prügikast, mahuti), kuhu inimesed saavad
pakendijäätmed ära anda.
Hetkel on Eestis 3 taaskasutusorganisatsiooni: Eesti Taaskasutusorganisatsioon
MTÜ (ETO), Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ (TVO) ja OÜ Eesti Pakendiringlus
(EPR). Nende pakendipunkte on vallas
üsna mitmeid. Kuna pakendipunktid paigaldatakse vastavalt rahvastiku tihedusele,
ei saa ühe taaskasutusorganisatsiooni kõik
kogumismahutid olla ühes kohas, näiteks
ETO kõik pakendipunktid ei saa olla Saku
alevikus. Seetõttu viis ETO osa lähestikku asetsevatest kogumismahutitest valla
küladesse. Olenemata sellest, kelle territooriumil avalikud pakendipunktid paiknevad, võivad neid kasutada kõik inimesed.
Asukohad leiab valla kodulehelt http://
www.sakuvald.ee/avalikud-kogumismahutid. Kõigil korteriühistutel on soovi korral
võimalik tellida oma maja juurde isiklik pakendimahuti TVO-lt (www.tvo.ee).
Üks taaskasutusorganisatsioon, Eesti
Pakendiringlus, on oma pakendipunkte alles lisamas.
KERLI LAUR, Keskkonnakaitse inspektor

Kui kellelgi on ettepanekuid, kuhu
võiks uue avaliku
pakendijäätmete
kogumiskoha luua
või kus taastada,
palun teada anda
telefonidel 671 2427,
5198 7901 või e-postile kerli.laur@sakuvald.ee.

Saku jäätmepunkti
lahtiolekuaeg muutub

JÄÄTMED

Saku aleviku jäätmepunkt on olnud
avatud umbes 1,5
Alates 01.12.2018 on Saku jäätmepunkt
aastat. Rõõm on
avatud iga päev kell 7.00–21.00. Lahti
näha, et elanikud on
olekuaegu piiratakse, sest pakendipunkti
selle omaks võtnud ja
kasutavad väga tihti:
elektri- ja elektroonikakonteineril käib öi2018. a jooksul on väsel ajal palju külalisi.
rav avanenud üle 7000
korra. Paberi ja kartongi
ning pakendimahuteid tühjendatakse üks kord nädalas, aga
jäätmepunkti sihtotstarbeliselt ja heapeneed on juba mitu päeva varem kuhjaga remehelikult. Pakendikonteinerites leidub
täis. Ületäitumist aitaks vältida see, kui ini- ehitusjäätmeid,
kanalisatsioonitorusid,
mesed ei viskaks suuri pappkaste tervetena mänguasju jms, paberi ja kartongimahutis
mahutisse, vaid lapiks need enne äraviska- on paberit kilekottides, pappkastid on täis
mist kokku. Ohtlike jäätmete ning elekt- penoplasti, mõnikord on mahutis lamiri- ja elektroonikajäätmete konteinereid naatparketti ning ohtlike jäätmete konteitühjendatakse vähemalt kord kuus. Seega neris leidub selliseid jäätmeid, mida sinna
jäätmekogused, mis Saku aleviku jäätme- panna ei tohiks
punktist läbi käivad, on muljetavaldavad.
Alates 01.12.2018 on Saku jäätmeSaku jäätmepunkt on mõeldud paberi punkt avatud iga päev kell 7.00–21.00.
ja papi, pakendi, ohtlikke jäätmete (värvid, Lahtiolekuaegu piiratakse, sest pakenditrükivärvid, liimid ja vaigud, lahustid, õli ja punkti elektri- ja elektroonikakonteineril
rasv, luminestsentslambid, patareid ja akud, käib öisel ajal palju külalisi. Tuletan kõigile
ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saas- jäätmepunkti kasutajatele meelde, et Saku
tunud pakendid) ning elektroonikajäätmete jäätmepunktis on videovalve. Füüsilist isiüleandmiseks. Niisuguste jäätmete vedami- kut, kes käitleb jäätmeid ilma jäätmeloata,
seks on Saku Vallavalitsus sõlminud lepin- karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahvigud ettevõtetega, kellel on selleks õigus ühikut (JäätS § 1201); füüsilist isikut, kes
– vedajal peab olema Keskkonnaametist käitleb jäätmeid ilma registreerimistõendisaadud registreerimistõend või jäätmeluba ta, karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahning ohtlike jäätmete käitluslitsents. Ilma viühikut (JäätS § 1202).
loata võib isik vedada vaid enda tegevuse KERLI LAUR
tulemusena tekkinud jäätmeid.
Keskkonnakaitse inspektor
Kahjuks ei kasuta kõik inimesed

Valvekaamera pildilt on näha, kuidas kodanikud öösel jäätmejaama külastavad ja
sealt midagi autosse viivad.
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PLANEERINGUD

Saku valla väärtused uues üldplaneeringus
16. oktoobril peeti Kiisa Vabaajakeskuses
Saku valla koostatava uue üldplaneeringu
avalikku arutelu – mõeldi, kuidas võiks
vald järgmiste aastate jooksul ruumiliselt
areneda.
Esimesel avalikul arutelul mõeldi läbi,
mis on Saku valla väärtused, milline osa
vallast võiks jääda hajaasustuseks, kuhu aga
ehitada maju tihedamalt ning kuhu kavandada äripiirkondi. Samuti sõnastasid kohaletulnud, milliste põhimõtete järgi võiks
hajaasustuses maad kinnistuteks jagada.
Saku valla väärused
Avalikku arutelu juhtisid Pille Metspalu ja
Marika Pärn OÜst Hendrikson & Ko, kelle vedada üldplaneeringu koostamine on.
Eelnevalt vallas ringi sõitnud, esitasid nad
alustuseks oma nägemuse Saku valla väärtustest. Kõrvaltvaataja pilgu läbi on Saku
valla väärtused järgmised:
1. Saku vallas on väga hea elada, sest ka
alevikud ja tiheasustusalad on vallas väga
rohelised ja see on meeldiva elukeskkonna
üks osa.
2. Ehituslahendused on inimsõbralikud
– korterelamute juures on kaldteed, kergliiklusteede ääres on istepingid, raudteejaamades rattaparkimismajad.
3. Ettevõtluskeskkond on mitmekesine
– on üks suurem tehnopark Tänassilmas,
on kena väljanägemisega ettevõtteid
(EstPak Plastik), on ka põllumajandust.
4. Saku vallas on hea vaba aega veeta,
sest on olemas puhkamiseks, sportimiseks
ja vaba aja veetmiseks sobivad alad.
5. Üllatavalt hea on kergliiklusteede
võrgustik.
6. Säilinud on miljööväärtuslikud alad,
näiteks arhitektuuriliselt ühtne hoonestusala Kiisal, loodusmaastikud ja säilinud asustusstruktuuriga Saue küla.
Avalikul arutelul kõlanud mõtted
• Jõgesid võiks rohkem väärtustada.
• Peaksime mõtlema meie valla geopoliitilisele paiknemisele, kuidas saaksime ära
kasutada selle, et asume Tallinnale nii
lähedal.
• Oleme füüsiliselt Tallinnast eraldatud ja
see võiks kindlasti ka edaspidi nii olla. Me
ei tohiks lasta oma põhjapoolset ala hoonestada, et ei tekiks valglinnastumist.
• Meie väärtus on raudtee, mille viis peatust jäävad meie valda. Edaspidi peame arvestama ka Rail Balticu ja Tallinna
ringraudteega.
• Kurtna ja Kiisa võiks kokku kasvada,
samuti Saku Kasemetsa ja Juulikuga.
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Päeva lõpuks said töögruppide laudadel olnud kaardid mõtteringe, kriipse-kraapse ja uusi leppemärke täis. Töö aga alles algab. Üldplaneeringu kehtestamiseks
tuleb läbida kindlad menetlusetapid ja see võib võtta aega aastaid. Saku vald on
planeerinud tööga valmis saada paari aastaga. Samas Nõmme linnaosa üldplaneeringut on koostatud juba üle 10 aasta. Foto: Victoria Parmas
Viimasel juhul jääks Saku uus keskus
tulevase perearstikeskuse juures asumi
keskele.
• Äripindadeks võiksid jääda suurte magistraalide ääred.
• Hajaasustuse ala võiks jääda sama suureks
ning kinnistud seal olla senisest suuremad
– 2 asemel 2,5 hektarit.
• Hajaasustuse kinnistu piirmäära võiks
hoopis vähendada, et inimesed saaksid
jagada oma maad laste vahel.
• 2 hektarit on liiga suur krunt, kuna asume niivõrd huvipakkuvas piirkonnas,
Tallinnale nii lähedal. Seetõttu võiks olla
kolmetasandiline lähenemine krundi suurustele ning võiks lubada moodustada
tiheasustuse ja hajaasustuse vahele ka 1
hektari suuruseid krunte, kui konkreetse
krundi nurk või külg puutub vastu tiheasustuse ala.
• 2 hektari piir hajaasustuses ei tohiks kehtida üle valla, vaid piirkondi võiks vaadata
erinevalt.
• Kaardil võiks olla matkaradadena märgitud trajektorid, mida inimesed traditsiooniliselt kasutavad, ka need, mis ei ole
ametlikult RMK matkarajad.
• Kiisa piirkonnas tuleks ette näha puhkealad, kus oleks korrastatud ujumiskoht (Maidla tee ääres olev paisjärv ja
Kõrnumäe karjäär).
• Üks võimalus oleks n-ö kobarlähenemine, mille puhul oleks katastriüksuse suurus küll 2 hektarit, kuid selle sees võiks
olla lubatud mitu majapidamist, mis ei
tohiks olla üksteisest kaugemal kui 100 m.
• Peame suutma olla paindlikud ja kohaneda, sest ei tea ette, kuidas olud muutuvad.
Uued krundid võiksid paikneda võimalikult teede lähedal.
VICTORIA PARMAS

Mis on üldplaneering?
Üldplaneeringuga pannakse paika valla
territooriumi arengu põhimõtted – määratakse, millisel eesmärgil võib erinevaid
osasid vallast kasutada (nt elamuehituseks, äri- või tööstushoonete ehitamiseks, põllumaana), samuti määratakse
ehitustingimused ning teede ja tänavate
asukohad. Üldplaneering lubab hiljem
kehtestada maatükkidele ka eritingimusi, näiteks kitsendada või laiendada keeluvööndeid, seada kaitsevööndeid.
Üldplaneeringu üks osa on valla territooriumi kaart, millele on märgitud erinevate maa-alade kasutusfunktsioonid,
teine osa aga seletuskiri, mis selgitab täpsemalt valla maa-ala kasutustingimusi.
Miks üldplaneeringut vaja on?
Üldplaneering on vallavalitsusele igapäevane töövahend. Selle üldistele ruumilistele arengusuundadele tuginedes
tehakse praktilisi otsuseid detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste andmisel.
Mida toob uue üldplaneeringu kehtestamine kaasa maaomanikule?
Üldplaneeringu kehtestamisega maaomanikule kohe midagi ei muutu. See
võetakse aluseks edaspidiste otsuste tegemisel ja sellega tuleb arvestada
ehitustegevusel.
Millest üldplaneeringu tegemisel
lähtutakse?
Lahenduste väljatöötamisel lähtutakse
väärtustest ehk mõeldakse, millised on
valla väärtused ja kuidas neid esile tuua.

LASTEAED

Lasteaias Päikesekild toimus õpiüritus „Lood loodi“
Teisipäeval, 25. septembril, toimus
Päikesekillus Euroopa Sotsiaalfondi toel
õpiüritus „Lood loodi“ – Harjumaa liitrühmade õpetajate X mõttetalgud (HLÕM).
Oodatud olid kõik õpetajad. Aeg oli selleks ürituseks sobiv: Eesti 100, lasteaed
Päikesekild 55, HLÕM 10 – igati juubelihõnguline. Külalislektoriteks olid Piret
Päär ja Georg Aher, töötubasid viisid läbi
Piret Kukk ja Liia Kanemägi-Jõerand ning
Päikesekillu õpetajad Margit Kanter, Erika
Rausberg ja Anniki Ots. Üritusel osalesid
kõik Päikesekillu liitrühmade õpetajad – sel
päeval asendasid neid rühmades tegevus
õpetajad. Suur tänu neile!
Tänaseks on mõttetalguid korraldatud juba 10 korda, neist 8 Päikesekillus.
Keskmes on alati olnud mingi kindel teema, mis seob erinevad tegevused tervikuks.
Seekordne HLÕM pealkirjaga „Lood loodi“ õpetas, kuidas erinevatel viisidel lugusid
jutustades igapäevatööd toetada, julgustas
ja innustas läbi praktikate.
Lugudes on võimas vägi. Lugude kaudu
suudavad lapsed paremini mõista inimeste
vahelisi suhteid, aru saada hea ja kurja, õige
ja vale olemusest. Piret Pääri loeng innustas
ja julgustas erinevatel viisidel kasutama nii
rahvajutte kui isiklikke lugusid. Piret andis
näpunäiteid heade lugude leidmiseks, soovitas raamatuid. Jutuvestja räägitud lood
panid kaasa elama, tõid naerupahvakuid
ja liigutuspisaraid. Eelkõige aga kutsusid
õpetajaid otsima üles oma lood, mis väikest
inimest puudutaksid.
Loodust ja lugusid on vaja selleks, et tasakaalustada mõistuse ja tunnete vahekorda. Georg Aheri teemaks oli elusolenditest
lugude jutustamine, nendest huvitavate
faktide esile toomine ja silmaringi avardamine. Kuulajad said võimaluse isiklike lugude vestmise võlujõudu testida. Lektor
pajatas ilmekalt oma kogemustest loomariigi väärikate esindajatega, maalis pildid
väga elavalt ja põnevalt kuulajate silme ette.
Tundus, justkui oleksid nad koos loodusmehega olnud räästapääsukesi, siile ja nastikuid vaatlemas, kaugel lõunamaal lõvide ja
geparditega kohtumas. Aeg lendas linnukiirusel ja hinge jäi soov veelkord meisterliku jutustajaga kohtuda.
Päeva teine pool möödus praktilistes
töötubades. Liia Kanemägi-Jõerand tutvustas pilditeatri töötoas mõningaid draamaõppes kasutatavaid tõhusaid võtteid.
Osalejatele andis aktiivõppe meetodite kasutamine ja kaasamine elavaid kogemusi.
Küllap oma kehaga tunnetatud ja läbi mängitud emotsioonid tuletavad end veel kaua
meelde, aitavad hiljem koos lastega midagi

samalaadset kogeda.
Piret Kuke töötoas „Käed aitavad kõnelda“ sai igaüks proovida rätinuku valmistamise kunsti. Sel moel sündisid kümned
pisikesed tegelased, kes rändasid Harjumaa
lasteaedadesse sügisnukrat pimedust
rõõmsamaks muutma ja õpetaja jutustatud
lugudele toekust lisama.
Valguse-, värvi- ja varjulugude töötoas
lõid õpetajad Erika Rausberg ja Anniki Ots
lood valguse ja varjuga mängides. Lihtsate
käepäraste vahenditega tekitasid nad lummava varjude ja valguse värvimängu, mis
sobib saabuvat hämarat aega ilmestama.
Pilgu all olid ka õpetaja Erika kogemuste
kastist pärit optilised trikid ja nipid, mis
üllatasid lihtsa kuid efektse lahendusega.
Osalejadki said veidi katsetada värve, varje
ja vormi, mis sobivad jutte ja lugusid ilmestama. Tekkinud põnevuse ja tegutsemislusti saab igaüks edasi oma rühma
lasteni viia.
Õpetajate inspireerimiseks viis
Margit Kanter läbi lastejooga töötoa.
Jooga oma rahuliku ja tasakaalustatud õpetusega võimaldas oma meeli
korrastada, end terve, väärtusliku ja õnnelikuna, ümbritsevaga ühtse tervikuna
tunda. Joogatamist saatis loo jutustamine,
nii sai iga osaleja end kujutleda teise aega ja
ruumi, hoopis kellekski teiseks. Niisugused
rahustavad rännakud meeldivad lastele
väga ning nakatasid rahu ja rõõmuga nii
Päikesekillu õpetajaid kui külalisi.
Ürituse lisaväärtuseks oli õpetajaid

puudutavate teemade arutelu, kogemuste
jagamine. Mõttetalgutele registreerimisel
saatsid õpetajad oma mõtted liitrühma
tugevuste ja nõrkuste kohta. Osalejatele
jagati neist vastustest kokku kirjutatud
koondid, millest igaüks omakorda valis välja teda enim puudutanud mõtted. Saadud
analüüs andis kindlust – loetletud liitrühma
tugevusi oli palju rohkem kui probleeme.
Ja probleemid ongi ju lahendamiseks.
Päikesekillust lahkuti sooja tänutundega
ja teadmisega, et kuuldu-kogetu ja omandatu annab argipäevadesse uue hingamise, uued mõtted ja teod. Mõneks ajaks
kindlasti!
ERIKA RAUSBERG
MARIKA LIIVIK
MARGIT KANTER

Piret kukk õpetas rätinukke meisterdama. Fotod: Erika Rausberg

Liia Kanemägi-Jõerand tutvustas õpetajatele draamavõtteid.
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PERSOON

Krossiäss Aadu Sikk kihutab taas Euroopa radadel
16. juunil tuli Sakku üks uhke sporditiitel – Aadu Sikk võitis Euroopa nn klassik
mootorrataste ehk retrotsiklite krossisarja.
Retrotsikliga võistlusrajal
Kunagi krossimaailmas ülituntud mitmekordne Eesti meister ja Nõukogude Liidu
koondislane Aadu Sikk loobus tegevspordist aastal 1997, kui vanus juba soliidne. Aga
mootorratastega on ta erinevaid ameteid
pidades ka edaspidi seotud olnud. Ja vanu
rattaid renoveerida meeldib talle ka. Mõne
aasta eest selgus, et Euroopas korraldatakse klassiku sarja – võisteldakse retroratastega, mis täpselt sellised, nagu aastaid tagasi.
Vana tsikkel oli Aadul olemas, Tšehhist sai
endisaegsetele ratastele sobivaid varuosi.
Sõiduriista putitamise-remontimise-tuunimisega sai ta suurepäraselt hakkama – tegi
oma tsikli just selliseks, nagu retrosarja karmid reeglid nõuavad.
Esimest korda jõudis Aadu vanade
mootorrataste võistlustele aastal 2016.
See oli vahva kogemus: võistlejaid oli palju, mitmed endisaegsed tuntud ässad lõid
kaasa. Aadu võistles klassis 50+. Võttis osa
kõigist kolmest etapist ja sai kokkuvõttes
2. koha. 2017. aastal võistles ta jälle, tuli

pronksile. Sel aastal olid esimesed etapid
Taanis Svenborgis ja Inglismaal Readingis,
Sikk sõitis kokkuvõttes välja teise koha
punktid, liidrist lahutas 4 silma. Viimasel
võistlusel, mis toimus Bad Salzungenis
Saksamaal, asus Saku mees kohe esikohta
jahtima. Sõidud õnnestusid suurepäraselt,
Aadu Sikust sai Euroopa meister.
Septembris tuli veel üks tiitel: Tšehhis
Pacovis toimunud retrorataste rahvuste
krossil sai Eesti meeskond – Aadu Sikk,
Jaanus Lüüding, Teet Vare ja Priit Tamptik
– hõbedased autasud.

Ja ega trenne-ringe tol ajal suurt polnudki.
Aadu elas Nõlva tänaval, läheduses oli paar
aastat noorema Andres Krestinovi kodu.
Vabal ajal sõitsid Aadu ja Andres ratastega
ringi, meisterdasid hüpekaid ja hüppasid,
võtsid kurve. Kui Aadu oli 14aastane, kutsus Andrese onu Rudolf Krestinov poisid
trenni. Motoklubi asus siis juba raudtee lähedal vana staadioni juures.
Motoklubisse muretseti väikesed tsiklid, mille mootori maht 50 cm3. Nendega
poisid harjutasid. Ise putitasid oma rattaid
– Nõukogude ajal ei saanud tehasest tulnud masinaga kohe sõita, seda pidi veidi
remontima-sättima. Aga ka see tehniline
pool meeldis Aadule.
Esimene võistlus oli 1976. aasta talvel
Sindis. Tol ajal lubati võistlema neid, kel
mootorrattaload taskus, load sai 16aastaselt. Kuidagi pääses võistlema ka Aadu, kel
aastaid vähem. Võistles ja tuli teiseks. Osa
võttis terve Eesti paremik!

Algus
60. aastatel asus Saku Motoklubi sovhoosi töökojas – aleviku keskel praeguse
Rebellise trükikoja kohal. Seal oli igasuguseid tsikleid. Kui krossirattad käima pandi,
oli kaugele kuulda. Mürin tõmbas tehnikahuvilisi poisse ligi.
Aadu ei mäleta, et oleks kooli ajal eriline
spordipoiss olnud. Vahel saadeti teda küll
suusavõistlustele, aga trennis ta ei käinud. Tee tippu
Esimest korda käis nooruke Aadu üleliidulistel võistlustel aastal 1978, mootorAadu retrotsikli ja võidukarikaga
ratas kuulus klassi 125 cm3. Väga hästi tal
Saku motoklubi ees. Foto: Inna Mikli
tookord ei läinud, kuid Nõukogude Liidu
treeneritele jäi ta seal silma. Sama aasta suvel kutsuti Aadu Sikk ja Avo Leok Musta
mere äärde laagrisse. Rudolf Krestinov viis
poisid kohale, muidu oleksid nad kindlasti
ümberistumiste käigus mõnes lennujaamas
kaduma läinud – vene keele oskus oli neil
siis veel pea olematu. Treener oli lõunas
kolm päeva, edasi pidid poisid ise hakkama
saama. Ja said ka.
Sellest ajast algas üleliiduliste laagrite ja
võistluste karussell. Kui siis tuli aeg sõjaväkke minna, sattus Aadu Kiievisse spordiroodu, kus motomeestel olid harjutamiseks
ideaalsed tingimused. Mees treenis ja võistles, esindas relvajõude. Sõduritarkused jäidki saamata.
Meistersportlase elu
Nõukogude Liidus krossisõitjaid üle ei
kullatud. Küll aga loodi koondise meestele, keda kokku 20–25, harjutamiseks väga
head tingimused. Palka said nad ka – enamik oli vormistatud kuhugi tööle, näiteks
spordiinstruktoriks. Aadu ise jõudis pärast
sõjaväge armee palgal üleajateenija olla: see
tähendas, et ta esindas armeed, elas ja harjutas kodus Sakus, kuid palga, varuosad ja
kütuse sai Riiast.
Krossimehed käisid laagrites ja
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võistlustel erinevates Nõukogude Liidu
paikades, nägid kaugeid maid ja sealset
elu-olu. Paremad võistlesid ka välismaal. Ja
piiri taha pääsemine oli tol ajal väga suur
boonus. Aadu sõitis nn sotsialismimaade
sarja: võistles Nõukogude Liidu esindajana Tšehhis, Poolas, Ungaris, Bulgaarias,
Rumeenias. Seal oli põnev, hoopis teine
maailm. Sõitjad said päevaraha, selle eest
sai osta asju, mida kodus saada polnud.
Välisvõistlustel olid auhinnarahad, millest võitjad said ise neljandiku. Ka see oli
sportlastele suur asi, võimaldas üht-teist
osta. Lisaks nägi võõraid maid ja sealset elu. Aadule jäid välisvõistlustest kõige eredamalt meelde kaks reisi Kuubale.
Kapitalismimaadesse ta ei pääsenud.
1983. aastal otsustas keegi Nõukogude
spordiametnik, et eestlane Sikk enam välisvõistlustele ei saa. Ja ei saanudki. Ta küll
sõitis edasi, kuid motivatsiooni sai suure
hoobi.
Edu võti
Mida motospordis eduks vaja on? Kindlasti
jõudu, vastupidavust, osavust. Kuid Aadu
sõnul on väga oluline ka tahtejõud, reaktsioonikiirus, oskus ratast valitseda ja õigesti
koormata. Ning mingi eriline kaasa sündinud anne, tunnetus ja vaist, oskus rada valida, õigel ajal õigeid otsuseid teha. Kindlasti
peab tsiklisõitu ja kõike sellega kaasnevat

Aadu meenutab
Kuubal võistelnud Nõukogude mootorratturid sõitsid vana väsinud bussiga, sõiduriist
nägi välja, nagu oleks mõni kohalik selle
põlve otsas kokku keevitanud. Juht, kohalik must mees, tundus väsinuna – küllap
oli eelmisel päeval liiga palju pidutsenud.
Tee ääres olnud betoonposti ta õigel ajal ei
näinud. Ja kui nägi, keeras otsasõidu vältimiseks kraavi. Buss sõitis teetammist alla,
kõigepealt murdis maha ühe suure puu, siis
teise. Pauk oli kõva. Kui Aadu silmad lahti
tegi, oli tal üks käsi bussi toru ja puuoksa
vahel kinni, pea klaasikilde täis, nägu ja riided verised. Tiris siis käe vabaks ja ronis
lähimast aknast välja. Kiirabi tuli kohale ja
pisut turgutas kannatanuid – Aadul võttis
killud peast välja ja pesi näo verest puhtaks.
See oli kõik, sest bussiseltskonnal tuli lennukile kiirustada.
Õnnetus juhtus sügistalvel. Kevadel
treeninglaagris olles hakkas kiiver hõõruma
ja haiget tegema. Tallinnas läks mees arsti
juurde, see võttis peast veel mitu klaasikildu
välja.

nautima – muidu krossimaailmas vastu ei
pea.
Võistluspäevad on alati sarnased.
Kõigepealt hommikul lühike 15minutiline
treening, et rajaga tutvuda. Selle ajaga kõike
tähele panna jõua, rada kuigi täpselt meelde ei jää. Teine treening on juba aja peale
– kes kiiremini sõidab, saab võistlusstardis
positsiooni valida. Ja see on väga-väga oluline: kui 40 meest kõrvuti stardib, on vaja
kohe ette rebida, sest tagantpoolt võitma ei
pääse. Kuid kui siis eesotsas olles kukkuda,
võib juhtuda, et teised sõidavad lihtsalt üle.
Motokrossis ikka juhtub. Vigastusi
on kõigil. Ka Aadul on olnud põrutusi
ja murde, põlved, õlad ja selg teevad aegajalt tänagi haiget. Aga hirm? Aadu väidab, et hirm tuleb, kui liiga palju mõelda.
Võistlussituatsioonis ohtude üle aru pidada ei jõua, tuleb lihtsalt sõita, sageli riskida. Riskimisel on ka positiivne külg – see Aadu võistlusrajal. Foto: Ave Siim
pakub adrenaliini ja põnevust. Aadu nautis
ja naudib siiani ohuolukordi, oma võimete
piiride kompamist. Muidugi on ka pjedestaalil seista ja oma riigi hümni kuulata väga
Aadu Sikk
hea tunne.
Aadu Sikul on korralik retrotsik- • Sündinud 1961. aasta kevadel
kel olemas ja võistluskogemusi kuhjaga. • Mototreeningutega alustas aastal
Loodetavasti toob ta Euroopa krossirada1975, treener oli Rudolf Krestinov
• Sai 1978 meistersportlaseks ja 1983
delt veel palju auhinnalisi kohti.
suurmeistriks
INNA MIKLI
• 1979 motokrossi Nõukogude Liidu
meister ja rahvaste spartakiaadi võitja
noorte 125 cm3 klassis
• 1981. aastal 125 cm3 masinaklassis
sotsialismimaade Sõpruse karikasarja
hõbe,1982. aastal võitja
• Nõukogude Liidu motokrossi meistPeeter Leidmaa
rivõistlustel 125 cm3 klassis 1981
Aadu Sikk on Eesti motokrossi elav lehõbe ja 1982 pronks, 250 cm3 klassis
gend. Ta on tegev mototehnika hoolduse
1983 pronks
ja remondi alal ega ole ka küpses eas kaota- • Relvajõudude meistrivõistlustelt võinud huvi veteranide klassis võistelda. Hea
tis 2 kulda ja 4 hõbedat
on vaadata Aadu poolt taastatud ajaloolisi • Balti meistrivõistlustel sai 2 kulda ja
tsikleid, millega ta rahvusvahelisi võistlusi
1 pronksi
võidab ja Eestimaale medalid toob.
• 1978–1988 tuli 9 korda noorte 175
Talvel tõmbab Aadu Saku jääväljakul uicm3 klassis ning 250 cm3 ja 500 cm3
sud jalga ja on tegija selgi spordialal. Kui
klassis Eesti meistriks
jääväljaku inventari on vaja korras hoida, • 1978–1985 tuli 3 korda talimotokroson ta alati abiks ja nõu andmas. Aadu peale
sis noorte 125 cm3 klassis ja 250 cm3
saab loota, ta on sõnapidaja mees.
klassis Eesti meistriks
• Klassik mootorrataste ehk retro tsikAndres Krestinov
lite Euroopa meistrivõistlustel 50+
Oleme Aaduga lapsepõlvest saadik head
vanuseklassis 2016. aastal 2. koht,
sõbrad. Aadu peale saab alati kindel olla
2017. aastal 3. koht, 2018. aastal
– kui ta midagi lubab, siis nii ka on. Kõik
Euroopa meister
toimib. Ta on töökas, kohusetundlik, abi- • 2018. aastal meeskondlikul klassik
valmis inimene. Tema kohta saab vaid häid
mootorrataste rahvuste krossil koos
sõnu öelda.
Jaanus Lüüdingu, Teet Vare ja Priit
Tamptikuga 2. koht
• On ka jäähokit mänginud, on Saku
Jäähoki Klubi asutajaliige.

Teised Aadust
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Saku Lions Klubi alustas oma 28. hooaega
Saku Lions Klubi 28. hooaeg algas uue presidendi Arvi Ratassepa juhtimisel. Lionsliikumise üks põhimõtteid ongi rotatsioon
– president vahetub igal aastal. See annab
võimaluse hinge tõmmata, aga ka pidevalt
uusi ideid juurde tuua.
Suured tänud eelmise hooaja presidendile Taivo Puuorule, kelle juhtimisel sai
rajatud Saku Jõujaam ning antud panus
Saku 100 aasta metsa rajamisse. Lisaks
paigaldasime rahvusvahelise Lions klubide Eesti piirkonna kampaania „100 pinki
Eesti heaks“ raames Vääna jõe kaldale tenniseplatside juurde meie oma pingi. Hea
koht istumiseks ning miks mitte ka Ukase
tooteid proovida! Loomulikult lõime kaasa ka koristuspäeval, korrastasime eelmisel
aastal istutatud puude territooriumi.
Rõõm on lisada, et Saku Vallavalitsus on
lubanud Jõujaamale valgustuse paigaldada:
see annab võimaluse kasutada seadmeid
ka pimedatel õhtutundidel. Lionsi Klubiga
paigaldame Jõujaama pingid ja prügikastid,
praegu on need töös.
Uus hooaeg algas hoogsalt, lisandusid uued liikmed Madis Leisner ja Teet
Soasepp. On tõesti hea meel, et noored ja
ärksad inimesed leiavad tee Lions-liikumise
juurde ning aitavad seeläbi meie kõigi elukeskkonda paremaks muuta.
Järgmised väljakutsed aga ootavad.
Heategevusliku kalendri tahame teha ka
sellel aastal, samuti lauluürituse Selveri ees.

Jõujaam asub vana staadioni ja raudtee läheduses.
Kogutav raha läheb Saku valla laste silmakontrolliks, sellega jätkame kindlasti.
Senise vallamaja remondi tõttu on Saku
laada korraldamine raske pähkel. Aga võin
lubada – Saku laat 2019 toimub niikuinii!
Mõtteid on teisigi. Paljude laste arvates
võiks skate-park olla võimsam ning kelgumäel võiks olla valgustus. Need on muidugi
suuremad unistused ning ainult oma jõududega hakkama ei saa.
Aga teisest küljest – palju suuri asju on
tehtud, Saku elanikud on kõvasti õla alla
pannud ning tundub, et miski pole lõpuks
võimatu.
JUHAN MATT, LC Saku press ja turundus

Vääna jõe äärne Vääne.

Sakus saab seigelda
Saku gümnaasiumi juures pargis on valmis saanud Saku valla esimene madalseiklusrada – kokku 151 meetrit seiklust.
Turnida võivad kõik, kel huvi on. Kuskile
end kinnitama ei pea, loota võib vaid oma

Võrksild
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kätejõule ja osavusele. Läbida saab laudauksi, minna üle ümmarguste saarte, pugeda
püstpalkide vahelt, õõtsuda kõiksuguste
kiikedega, proovida köiehüpet, kõndida üle
laudsilla, kõlkuda Tarzani köitel, proovida

hobusejalutseid, ületada ahvi- ja võrksilda ning kõige lõpuks teha üks 40meetrine
trossisõit.
VICTORIA PARMAS

Esiplaanil erinevad kiiged

KOGUKOND

Diabeetikute töine aastaring

Diabeetikute Selts on Saku vallas üks ak- sarnaste ühendustega Rakveres, Jõgeval,
tiivsemaid pensionäre harivaid ja liitvaid Põltsamaal, Tartus ja Tallinnas, kuulatakse
ühendusi, kus juhiks on väga tubli ja toime- ettekandeid ja vahetatakse informatsiookas Aino Kiiver. Seltsi tegemistes osalevad ni. Talve jooksul saadud õpetussõnade
nii haiguste poolt tabatud kui riskirühma kinnistamiseks külastasid seltsi liikmed
kuuluvad inimesed. Kokkusaamised toi- aprillis Tervishoiumuuseumi ja Põhjamuvad sügise algusest kevade saabumi- Eesti Taastusravikeskust. Mai lõpus oli
seni iga kuu viimasel esmaspäeval kell 11 kahepäevane väljasõit Vormsile, ööbiti
Saku Päevakeskuse saalis. Seal ootavad Rumpo turismitalus. Saare eluolu, loodiabeetikutele sobivate jookide ja suupis- dust ja huvitavaid paiku tutvustas kohalik Tervishoiumuuseumis kuulasid
tete näidistega kaetud lauad. Pidulikke kooliõpetaja, suur loodushuviline Aime diabeetikud loengut inimese kehaehisündmusi tähistab selts uues avaras Kiisa Piirsalu. Tema juhatusel tehti saarel ring- tusest. Fotod: Erika Vesik
Vabaajakeskusse, sest see maja võimaldab reis, hangiti allikatest tervisevett, vaadati
kõigil soovijatel üritustest osa võtta.
Olavi kirikut ja Hullo naiste käsitööde Kokkutulnuil oli valla sotsiaaltöötajatele
Sageli on diabeetikutel külas meedikud, kauplust. Väljasõit oli meeleolukas ja vai- palju küsimusi seoses tasuta transpordiga.
kes tutvustavad uusi ravimeid ja toimetule- mu värskendav. Kahjuks sai Aino tervisli- Aino Kiiver sai sünnipäevalilled, õnnitlukuks sobivaid abivahendeid ning räägivad kel põhjustel reisiseltskonnale ainult järele sed ja soovid, et tervis vastu peaks ja pronende soetamiseks vajalike dokumentide lehvitada.
jektide kirjutamisel vaim virge oleks.
vormistamist. Tihti on kohal ka „vereime24. septembril oli uue hooaja ava- ERIKA VESIK
ja“, kes määrab soovijatel veresuhkru ja koosolek, kus kavandati edasised kookolesterooli taset. Saku Vallavalitsuse sot- litused, kohtumised ja kultuuriüritused.
siaaltöötajad on selgitanud diabeetikutele
kohalike teenuste kasutamise võimalusi
ning kuulanud koosolijate soove ja ettepanekuid. Tihti on külalisteks olnud ka politsei ja tuletõrje esindajad.
Suviste matkade sagedaseks sihtpunktiks on olnud Esko talu, kus lahke
perenaine tutvustab oma tegemisi ning
kostitab külalisi talu piima, jogurti ja juustuga. Kõike seda saab ka kaasa osta. Teine
lahke võõrustaja on perekond Laud, kelle
talus kõlab ikka muusika ja lõbus kitsekari
tervitab huvilisi. Rikkalik toidulaud pakub
kodust saia-leiba, salatit, vorsti, kooki ja kitsepiima, mis maitseb nii hästi, et esmalt ei
tunnegi poest ostetud lehmapiimaga vahet.
Aastatega on vähenenud jalgsimatka entusiastide arv, kodust kaugemale minekuks on vaja autobussi abi. Laua pere kitsedest oli matkajatel palju rõõmu. Fotod: Erika Vesik
Diabeetikutel on tihti kohtumised teiste

Kurtna lastel on uus kingipink
Suvel ilmus Kurtnasse Kurtna tee 44 maja
hoovi pink, mille seljatoele on graveeritud
„Kurtna lastele Evi Tuhalt suvi 2018“.
Majaelanik Evi Tuha rääkis, et soovis Eesti
Vabariigi sünnipäeva-aastal midagi kogukonnale kinkida. Kuna ta on kogu elu
lastega töötanud, olnud Kurtnas nii lasteaiakasvataja kui algklassiõpetaja, otsustas ta
rõõmu teha just lastele.
Kurtnas on väikesi poisse-tüdrukuid
palju, Evi näeb oma korteri akendest, kuidas nad hoovis mängivad. Talle tuli mõte,
et kingituseks võiks olla pink – et pisikesed

inimesed jalgu puhata saaksid. Nii laskiski
ta ühes töökojas puidust pingi meisterdada ja hoovi kase alla paigutada. Evi Tuha
loodab, et tema algatus on eeskujuks ja et
ka teised elanikud kingivad lastele midagi
vahvat.
INNA MIKLI
Esmaspäeva hommikupoolikul olid
lapsed koolis ja lasteaias, nii sai Evi
Tuha ise pingil jalgu puhata. Foto:
Inna Mikli
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Saku Korvpalliklubi U11 vanuse poisid Balti liiga I etapil
Saku Korvpalliklubi (edaspidi Saku KK)
2008 ja hiljem sündinud poiste ehk U11
võistkond osaleb hooajal 2018/19 BBBLsarjas ehk Balti noorte korvpalliliigas (koduleht www.bbbl.info). Eesmärk on, et
poisid saaksid rahvusvahelisi kogemusi ja
jõuaksid arengus edasi. Treenerite jaoks on
tähtis ka tulevikuks välisvõistkondade kontakte saada.
Balti liiga esimene etapp toimus 28.–30.
septembril Riias. Sõit mängudele algas
päev varem, 27. septembri õhtul – et olla
võistlustel värske ja valmis. Avapäeval tulid meie poistele vastu BC Tartu ja Moskva
Runa. Esimeses mängus domineeris algusest lõpuni eelmise hooaja VKK-liiga võitja BC Tartu. Võit läks tulemusega 72:41
tartlastele: vastased olid ühtlasemad, tehnilisemad ja füüsilisemad. Meie poolt viskasid Kert Vahesalu ja Stenver Põder kumbki
13 punkti ning Egert Jurin 10 punkti.
Päeva teiseks kohtumiseks olime väga
hästi valmis ja julgemad. Innustatud mänguga alistasime Moskva Runa tulemusega 52:27. Kert viskas 19, Egert ja Stenver
kumbki 7 punkti.
Laupäeval alistasime Sankt-Peterburgi
Academy võistkonna tulemusega 52:28
(Marcos Johann Leiter ja Stenver kumbki
12, Egert 8 punkti).
Päeva teine kohtumine Valmiera vastu
oli närvesööv, mängu lõpp tõeline triller.
Kuigi poolajaks olime ees 28:19, siis hakkasid meid edasi kimbutama vead ja pisivigastused. Vastane tuli lähemale, lõpus oli
vahe minimaalne. Võit tuli meile tulemusega 45:44 (Stenverilt 23 punkti ja 19 lauda,
Egertilt 11 ja Kerdilt 5 punkti).
Viimasel päeval kohtusime seni võidukalt mänginud Riia külje all tegutseva korvpalliklubiga Marupe SC-ga. Enne mängu
oli enamikul meie poistest väike aukartus,
sest eelnevate tulemuste põhjal oli tegemist

väga tugeva võistkonnaga. Marupe tiimis
olid pikemad liikuvad tagamängijad, kes
viskavad ka kolmeseid. Kahjuks pidi kipsiga mängu pealt vaatama meie pikim mängija Tristan Sokolov, kes kolmandas mängus
õnnetult kukkus ja küünarnukki vigastas.
Olime mänguks valmis ning avaveerandil
saime ette 15:10. Ka poolajal olime ees –
31:21. Aga edasi hakkasid kimbutama vead
ja väsimusest tulevad pallikaotused. Viis
minutit enne 4. veerandaja lõpu teenis meie
korvialune jõud Stenver viienda vea ning
edasi läks väga raskeks. Poisid võitlesid tublilt, aga võit läks Marupele 50:44 (Stenverilt
ja Kerdilt 12, Egertilt 10 punkti.
Oleme esimese etapi mängude ja kogemustega väga rahul. Viiest kohtumisest
saadud kolm võitu ületasid kindlasti ootusi.
Eestis ei kohta igas mängus sellist agressiivset kaitset ja lauavõitlust nagu Balti liigas
– ei saa eksida, sest kohe karistab vastane
korviga. Riia võistlused näitasid ka seda,
et kui kohtumised on pingelised, on lisaks
korvpalluri põhioskustele juba U11 vanuses tähtsal kohal vaimne ettevalmistus.

Esimesel etapil osalenud Saku KK
võistkonda kuulusid Gregor Parts, Egert
Jurin, Sepo Kalmet, Oskar Ots, StenMarkus Peterson, Marcos Johann Leiter,
Tristan Sokolov, Rasmus Hoppenstiel,
Stenver Põder, Oliver Sarapuu, Armin
Rõuk. Võistkond oli tugevdatud väikelinnast Kundast pärit tagamängija Kert
Vahesaluga, kes annab meie poistele platsil
palju kindlust juurde. Lisaks allakirjutanule
osaleb Balti liigas teise treenerina sPORTKUNDA treener Kaido Vahesalu. Balti liigast osavõttu toetab Mirontek OÜ.
Pärast esimest etappi oleme omas alagrupis 12 tiimi hulgas väga tublil 5. kohal.
Meist eespool on BC Tartu, Valmiera,
Marupe, SE United. Kokku osaleb 24
võistkonda.
MÄRT RAAM, Saku KK korvpallitreener
Suur tänu lastevanematele, kes Riias kaasa elasid ning mängude vahel poistele vitamiine, banaane ja šokolaadi tõid. Aitäh
lapsevanem Indrek Põdrale, kes aitas
transpordiga.

Treener Märt Raam annab poistele juhtnööre. Foto: Aire Põder

Saku kooli võistkonnad Harjumaa korvpalliturniiril edukad
16. oktoobril toimus Jüri spordihoones
Eesti Koolispordi Liidu ja Sportlandi
3x3 korvpallisarja Harjumaa etapp. Saku
Gümnaasium oli esindatud 7 võistkonnaga.
Kõige tublimad olid 4.-5. klassi tüdrukud, kes tõid Sakku I koha. Finaalis alistasid
nad tulises mängus Vaida I võistkonna 4:3.
Saku naiskonnas mängisid Kristel Kranach,
Lisette Karbus ning Marleen Erg ja Gerda
Triin Untera, kes treenivad pärast koolipäeva Tiit Soku KK/SK Nord klubis.
Finaali kaks paremat pääsevad kevadel
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vabariiklikule finaalturniirile.
4.–5. klasside poiste arvestuses tuli
kõige kõrgemale kohale Saku II esindus
– Stenver Põder, Marcos Johann Leiter,
Jako Link ja Egert Jurin. Poisid saavutasid
väga tubli 3. koha! Võistkond tegi alagrupis
3 võiduga puhta töö – alistati Laagri ning
Jüri I ja II tiim. Veerandfinaalis alistati Saku
IV esindus tulemusega 11:1! Poolfinaalis
tuli kaotus tugevale Keila Kooli esindusele
3:17. Kolmanda koha mängus võitis Saku
II 7:5 Järveküla. Võit kuulus Keila poistele,

kes alistasid finaalis Kose 15:3.
4.–5. klassi arvestuses piirdus Saku IV
võistkond veerandfinaaliga ning I ja III
tiim alagrupimängudega.
6.–7. klasside tase oli väga kõva, Saku
6. klassi poistele astusid vastu põhiliselt 7.
klassi noormehed. Selles eas on vanusevahe määrav, mõlemad võistkonnad piirdusid
alagrupiturniiriga.
MÄRT RAAM
Kehalise kasvatuse õpetaja, juhendaja
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Mathias Villemsoo – jooksutšempionist jalgpallur
Saku noormees Mathias Villemsoo saavutas 13. oktoobril Pärnumaal Jõulumäel
toimunud Eesti murdmaajooksu karikavõistlustel 2000 meetri distantsil U16 ehk
kuni 16aastaste seas ajaga 6,37 esikoha. See
oli käesoleval aastal juba neljas Eesti meistri tiitel – noormees võitis märtsis talvistel
meistrivõistlustel 1500 meetri jooksu ajaga
4.36,39, maikuus murdmaajooksu meistrivõistlustel 2000 meetri distantsi ajaga 6.40
ja juulis Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel 2000 meetri jooksu ajaga 6.28,66.
Mathias ei ole kunagi kergejõustiku
trennis käinud, kuid ta paistis kehalise kasvatuse tunnis oma tulemustega silma ning
õpetaja kutsus ta võistlustele. Esimene
kord oli 5. klassis. „Olin 11–12aastane, kui
esindasin Saku Gümnaasiumi Harjumaa
koolide vahelisel võistlusel, sealt tulid medalid. Esimene tähtsam võit oli 2015. aastal
vabariiklikul võistlusel „TV 10 olümpia
starti“ 1000 meetri jooksus.
Mathias on jalgpallur: ta läks juba lasteaiapäevil Saku Sportingusse jalgpallitrenni
ning mängib Argo Zirgi ja Jan Harendi käe
all tänaseni. 2003. aastal sündinud poiste
gruppi kuuluv noormees täidab jalgpalliväljakul erinevaid rolle. „Mängin enamasti
kas keskväljal või tipuründaja kohal, kuid
kõige enam meeldib mulle olla ääreründes,
sest seal saan oma kiirust ära kasutada,“
räägib Mathias ise. Käesolevast hooajast
on tal teine klubi veel – Saku poiss mängib
Nõmme Unitedi eest U17 Eliitliigas.
Mathiase sõnul eelistab ta spordialadest
kindlasti jalgpalli: „Jalgpall on emotsionaalne meeskonnamäng, kus igaühel on oma
roll. Olen mänginud juba kümme aastat,
jalgpall on südamesse jäänud.“
Vabal ajal meeldib Mathiasele sõpradega
õues olla, mõnikord pildistada ja mõnikord

OTT otse Kiisa turuplatsil
Juba mõni nädal on esmaspäeviti kella 17
ajal nähtud Kiisa turuplatsil OTTi, päris
Kiisa oma OTTi. Tegemist ei ole platsil
ringi liikuva karuga, vaid ettevõtmisega
Otse Tootjalt Tarbijani, mis tähendab, et
paari tunni jooksul saab osta kõikvõimalikku värsket kraami. Sortiment sõltub sellest,
millised müüjad parasjagu kohale tulevad.
Seni on müüdud priskeid porgandeid,
magusat mett, sinepis silku, krõbedaid
küpsetisi, hoolsalt valmistatud hoidiseid.
Viimane kord sai suisa sushit. Müüjad on
kohal kella 17st nii umbes 18.30ni või kuni
kaupa jätkub.
VICTORIA PARMAS

Tahad veeta neljapäeva
rutiinist väljas ja teistmoodi?

õhtu

Saku Huvikeskus kutsub sind osalema
professionaalsete juhendajate poolt läbi
viidavatesse õpitubadesse (valmistame
sefiiri , jagame tarkusi tervise hoidmiseks,
perepidude tarvis näomaalimise oskusi
ning valmistame omanäolisi jõulukingitusi.
Ja mis kõige mõnusam - oma kodu lähedal
ja taskukohase hinnaga.

Mathias Villemsoo suvistel Eesti
kergejõustiku meistrivõistlustel Pärnu
Rannastaadionil. Foto: erakogu
koos isaga jooksmas käia. Viimased kaks
aastat on ta tihti rulaga sõitnud. Sportlikud
eeskujud on noormehel vuti- ja rulamaailmast: jalgpalluritest Belgia ja Londoni
Chelsea mängumees Eden Hazard, rulasõitjatest prantslane Remy Tavaira.
Mathias käib Saku Gümnaasiumi 9. klassis. Jalgpallitreeningud tal õppimist ei sega:
tunnistusel on enamik hindeid viied, sekka mõni üksik neli. „Kui tuleb vahel mõni
halb hinne, siis õpin paremini ja parandan
ära,“ on noormees sihikindel. Ta tahab
Saku koolis õpinguid jätkata ja gümnaasiumihariduse saada. Mis edasi saab, ta veel ei
tea: „Tahaksin õppida elukutse, mida saan
nautida, mis mulle tõeliselt meeldib,“ räägib Mathias Villemsoo. Kuigi palju ta tulevasest elukutsest veel mõelnud ei ole.
INNA MIKLI

1. november kl 18.30
SEFIIRI VALMISTAMISE JA MINITORDI
KAUNISTAMISE TÖÖTUBA

töötuba viib läbi
hobikokk Tiia Meitus
kursusetasu 14 EUR
8. november kl 18.30
TOETA IMMUUNSÜSTEEMI
TAIMEVÄEGA!

Lektoriks integratiivne
terviseterapeut ja
toitumisnõustaja
Liis Orav
kursusetasu 7 EUR

15. november kl 18.30
NÄOMAALINGU ABC

koolitab Grimmikooli õppejõud
Ursula Otsing
kursusetasu 14 EUR
6. detsember kl 18.30
VABAKÄE TIKAND
ÕMBLUSMASINAGA

juhendab
Laura Telling
kursusetasu 7 EUR

Tutvu õpitubadega ja registreeri:
www.sakuhuvikeskus.ee
NB! kohtade arv on piiratud
Kõik õpitoad toimuvad Lasteaed
Päikesekild ruumides.
info: maria.mand@sakuvald.ee,
tel 53016480
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Saku Tenniseklubi Sügispaarikas 2018
Kui ma oma kaameraga Saku tenniseväljakutele jõudsin, oli tenniseturniir juba
alanud.
Ja tõepoolest, järjekordne Saku igamehe (naise) sügispaarikas oli juba täies hoos.
Meeldiv oli näha, et osaleb järjest enam õrnema soo esindajaid, seekord oli neid juba
üheksa, seega tervelt üheksa paari sai moodustada naine/mees meetodil.
Loosimeister Tiit Jõgi oskas seekord
eriliselt võrdsed paarid loosida/ paigutada.
Keegi ei jäänud võiduta ja võrdseid heitlusi
jagus hästi palju. I alagrupis juhtus selline
lugu, et lõpuks oli neljal paaril võrdne arv
punkte ja omavaheliste mängude arvestuses said II koha ja pääsu III-IV koha heitlusele Looris Kadakas/Valdek Kangert.
Aga esikoha alagrupis noppisid 8 punktiga
kaks tegusat veterani Ülo Jõepere ja Viljar
Kimmel, kes võitsid 3 ja viigistasid 2 mängu. Nemad hakkasid heitlema I-II koha karikate peale.
II alagrupis näitasid võimu Malle Pärtel/
Illimar Sööt, kes võitsid kõik 5 mängu.
Pingsast heitlusest II-le kohale väljusid võidukatena Epp Vessel/Rene Toompuu.
Pärastine kohtade läbimängimine näitas,
et alagrupid olid omavahel ka võrdsed, sest
6-st kohamängust läks 3 võitu I alagruppi ja
3 II alagruppi.
III-IV koha heitlus oli dramaatiline.
Looris/Valdek läksid 4-0 ette, siis jäid 4-5
taha ja võidule hakkas servima Rene. Kuid
terendava karika lähedus mõjus talle vist
halvavalt ning vastased murdsid servi tagasi ning läksid jälle ette 6-5. Matši lõpetas Epu topeltviga ning 7-5 võiduga said

Karikasaajad. Vasakult Ülo Jõepere, Viljar Kimmel, Illimar Sööt, Malle Pärtel,
Looris Kadakas, Valdek Kangert. Foto: Rene Toompuu
pronkskarikad Looris ja Valdek.
I-II koha mäng peeti president Jüri
Zoova nimelisel peaväljakul. Ei tea, kas vanurid olid kogu oma jõu alagruppi jätnud
või siis Malle/Illimari üleolek oli nii ilmne,
aga igatahes 6-1 võit ja kuldkarikad läksid
teenitult Mallele ja Illimarile. Ülo ja Viljar
omandasid hõbekarikad.
Kogu see tore seltskond tänab kohvikut
UKAS maitsva supi ning otse ahjust saabunud soojade pirukate ja saiade eest.
Igal tenniseturniiril on saanud heaks
tavaks rääkida ka ilmast. Kui algul paistis,
et turniiri läbiviimiseks jääb just see üks
ilus päev puudu (nagu laisal tudengil enne

eksamit), siis tänu meie kõigi pöidlahoidmistele polnud ilmal kokkuvõttes viga
midagi ning võistlused said täies mahus
peetud ikkagi suvel, sest järgmisel päeval
algas sügis.
P.S. Tänu valla ja spordikeskuse abile
hakatakse sügisel uuendama ja remontima
sügaval nõukaajal ehitatud tribüüni (praegu meenutab juba arheoloogilisi varemeid)
ning uue näo saab ka tenniseväljakuid
ümbritsev võrkaed.
ANDREI KASSI, Saku TK püstolreporter,
filmi-, foto- ja fonodokumentide arhiveerija

Saku koolipoisid Saku X kiirmaleturniir
males edukad Hans Tomsoni mälestuseks
6. oktoobril peeti Keilas
Harjumaa meistrivõistlusi kiirmales, kus kuni
14aastaste poiste seas
saavutas 2. koha Saku
noormees Paul Kang ning
6. koha Anders Raudväli.
Mõlemat poissi treenib
Rainer Selge.
SS
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Saku X kiirmaleturniir toimub 24. novembril kell 11–00 Saku Gümnaasiumi
aulas. Hans Tomsoni algatatud, juba kümneaastase traditsiooniga kiirmaleturniir on
sel aastal lülitatud Eesti Maleliidu 2018.
aasta sarja „EV – 100“. Kokku on sarjas
43 erinevat turniiri, praeguseks on osalejaid 807. Võistluse läbiviimise juhendiga
saab tutvuda EML kodulehel alates 1.
novembrist.
Ootame võistlema kõiki praeguseid
ja endisi Saku maletajaid. Registreeruda
saab eelnevalt telefonil 502 6478 või enne
võistlust kohapeal.
ENNO ARULAID, Saku Maleklubi

