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FOOKUSES:
Raamatukogu – kes, mis, milleks. Lk 2–5
Kuidas kasutada Rikswebi? Mida leiab Koduloo-wikist?

Saku vallas peeti viiendat aastat jaapani nädalat
Stiilipäeval olid stiilsed nii õpilased, õpetajad kui ka Kurtna kooli kokad.

Nurmiko on Eesti suurim lilletehas. Lk 14–15
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

Alates 1. detsembrist on
Saku Vallavalitsus avatud
esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kell 8–17,
kolmapäeval kell 8-18,
reedel kell 8-14.
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Raamatukogu – kes, mis, milleks
Kes?
Ene Loddes töötab Saku Vallaraamatukogu
direktorina aastast 2009. Sakus on raamatukoguhoidjad Anne Emmus ja Küllike
Printseva (mõlemad aastast 2003) ning
Ilona Kõrgema (aastast 2014) , Kiisal Marje
Karner (aastast 2000) ja Eva Ventser (aastast 2017, 2006-2011 töötas Eva Kurtna
raamatukogus), Kurtnas Ülle Loik (aastast 2011), Kajamaal Külli Rauam (aastast
2009).
Raamatukogu nõukogu – Margus Eiche
(esimees), Ene Paaver, Evelin Alasepp, Ene
Linnutaja, Margit Kanter – on nõuandvas
rollis. Nõukogu analüüsib raamatukogu
tegevust, teeb ettepanekuid ja annab oma
hinnangu eelarve taotlusele ja aruandele.

Mis see raamatukogu on?
Mis see raamatukogu on? Enamasti vastatakse, et koht, kust raamatuid laenutada.
Kindlasti on laenutamine raamatukogu
peamine ülesanne, kuid tegelikult on raamatukogu midagi hoopis enamat.
Saku Vallaraamatukogu koosneb neljast kogust: lisaks n-ö peamajale Sakus on
harukogud Kiisal, Kurtnas ja Kajamaal.
Sakus asub raamatukogu Teaduse tänav 1
majas, kus praegu käib remont. Suurem osa
hoonest on suletud, töötab vaid raamatukogu, mis on ajutiselt oma pinnale võtnud
ka huvikeskuse ja postkontori. Sisse pääseb hoovi poolt läbi tunneli-taolise moodustise. Raamatukogus on 30 lugejakohta,
on loodud võimalused töötada arvutiga.
Lisaks on Saku raamatukogus mõnus nurgake väikelastele.
Kiisal asub raamatukogu aadressil
Kurtna tee 8 vabaajakeskuse teisel korrusel. Seal on kolm lugejakohta ja kaks arvutitöökohta. Kiisa harukogu on ainuke, kus
on ka venekeelne kirjandus. Raamatukogu
korraldab mitmeid projekte koos noortekeskuse ja rahvamajaga ning on ümbruskonna inimestele mõnus kooskäimise paik.
Kurtnas on harukogu, mis täidab nii
rahva- kui kooliraamatukogu ülesandeid, teenindab kõiki piirkonna elanikke
ja osutab tugiteenuseid Kurtna Koolile.
Raamatukogu asub koolimajas aadressil Kurtna tee 50, seal on 10 lugejakohta.
Raamatukogu on paigaks, kus õpilased
meeleldi vabu hetki veedavad.
Kajamaa Koolis asuv Kajamaa harukogu täidab samuti nii rahva- kui kooliraamatukogu ülesandeid, õpilased kogunevad
meeleldi just raamatukokku. Ka Kajamaa
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Anne Emmus (vasakul) ja Ene Loddes Saku raamatukogus. Fotod: Inna Mikli
raamatukogus on võimalik arvutiga töötada, selleks on 1 koht.
Kõikides raamatukogudes saab WiFit
kasutada. Sakus, Kiisal ja Kurtnas osutatakse printimis- ja kopeerimisteenust. Sakus
saab igaüks ise vajalikku skanneerida.
Teavikud
Teavikuid – lisaks raamatutele ka ajakirju,
ajalehti ja nende veebiväljaandeid, CDsid
ja DVDsid, käsikirju jmt – oli 2017. aastal 62 000 eksemplari. Raamatukogus on
eestikeelset ilukirjandusest, teatmeteoseid,
kõikide erialade erialakirjandust, perioodilisi väljaandeid nii paberil kui teistel andmekandjatel. Näiteks on olemas ajakirjade
Juridica ja Director kõik numbrid, valik
Äripäeva käsiraamatuid, Eesti Päevalehe,
Postimehe, Maalehe ja Eesti Ekspressi veebiväljaanded, mis paberväljaannetega alati
ei kattu. On ka haruldasi helisalvestisi, heliraamatuid, Eesti filme, kuuldemänge …
Saku raamatukogus säilitatakse Saku valla
organisatsioonide, asutuste ja kollektiivide tegevust kajastavaid uurimismaterjale.
Kõik käsikirjad, nii masinakirjas kui arvuti
väljatrükina või albumina, asuvad Sakus.
Lugejaks registreerimine
Raamatukogu on vaja lugejate jaoks ja lugejate pärast. Et kõigest raamatukogu poolt
pakutavast osa saada, tuleb end lugejaks
registreerida. Näiteks võivad kõik soovijad
raamatukogus kohapeal ajakirju sirvida,
kuid raamatuid või perioodilisi väljaandeid koju laenutada saavad vaid lugejad.
Et lugejaks saada, tuleb täita avaldus. Seda

Miks just raamatukogutöö?
Ene Loddes: „Ma teen maailma kõige huvitavamat tööd!“
Anne Emmus: „Nii põnev on. Raamatute
keskel saab palju huvitavat teada. Selles
töös on väga oluline suhtlemine ja toredate
inimestega suhelda on hästi meeldiv. Suur
rõõm on lastest, kes palju loevad.“
Küllike Printseva: „Mulle meeldivad raamatud ja meeldib inimestega suhelda. On
tore, kui lugejad muljeid jagavad, ja on tore,
kui nad minu soovitatud raamatutest elamuse saavad.“
Ilona Kõrgema: „Raamatukogus on hea
aura.“
Marje Karner: „Ma tunnen oma tööst
ja lugejatest rõõmu. Ligi 20 aasta jooksul
pole ma raamatukogus näinud ühtegi tigedat inimest.“
Eva Ventser: „Pärast kuut eemalolekuaastat tunnen, nagu poleks päevagi vahele jäänud. See on vägagi kõnekas. Rõõm on olla
tagasi - raamatukogutöö lihtsalt on maailma parim!“
Ülle Loik: „See on minu õpitud eriala.“
Külli Rauam: „Nii vaheldusrikas!“
saab teha kohapeal, kuid avalduse võib ka
e-postiga saata. Momendil on vallaraamatukogul 2894 lugejat.
Laenutamine
Suuremat osa teavikuid saab koju laenutada. 2017. aastal laenutati kokku 57 883
korda. Ajakirjade ja ajalehtede viimaseid
numbreid, teatmeteoseid, litsentsi alusel
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kasutatavaid veebiväljaandeid saab lugeda
vaid raamatukogu lugemissaalis. Tellitud
veebiversioone saab lugeda kõigis raamatukogudes kohapeal, juurdepääsuks tuleb
raamatukoguhoidja poole pöörduda. 2015.
aastal alustas raamatukogu käsikirjade digiteerimisega, et need elektrooniliselt kättesaadavaks teha ning ühtlasi ka säilitada.
Digiteeritud käsikirju saab lugeda koduloo-andmebaasis ja neid ei laenutata.
Üks võimalus raamatuid laenutada on
huvi pakkuv teavik raamatukogus kohapeal
välja valida, sellisel juhul saab soovitu kohe
koju kaasa võtta. Kuid kui soovitud teos
või väljaanne on väga populaarne, paneb
raamatukoguhoidja lugeja järjekorda. Kui
teavikut selles kogus, kus lugeja käib, ei ole,
tuuakse see teisest Saku Vallaraamatukogu
kogust. Näiteks kui lugeja käib Sakus, aga
raamat asub Kiisal, tuuakse see Sakku.
Nädala jooksul tellitu saab kätte reedel alates kella 14st. Raamatut hoitakse 10 päeva,
siis antakse see järgmisele soovijale. Kui
Saku Vallaraamatukogu kogudes vajalikku
väljaannet ei leidu, saab selle raamatukoguhoidja vahendusel tellida ka mõnest teisest
Eesti raamatukogust.
Üldjuhul on laenutähtaeg 30 päeva ja
seda saab pikendada kokku 3 korda. Kui
tähtaeg on ületatud, tuleb raamatukoguga
ühendust võtta, samuti siis, kui on juba
kolm korda pikendatud. Kuid kui teaviku
järjekorras on üle 10 lugeja, tuleb see hiljemalt 14. päeval tagasi tuua. Järjekorraga
teaviku laenutähtaega pikendada ei saa.
Riksweb
Raamatukogul on olemas elektrooniline
kataloog Riksweb, mis sisaldab andmeid nii
Sakus, Kiisal, Kutnas kui Kajamaal asuvate kogude kohta. Kataloogi saab logida kas
ID-kaardiga või kasutajanime ja parooliga.
Esimese parooli annab raamatukoguhoidja.
Kataloogi sisse logides saab teada, millised
teavikud olemas on, ja saab need ka soovi
korral reserveerida. Kui mingi teaviku tahtjaid on mitu, saab end lugemisjärjekorda
panna. Kataloogis saab ka laenutähtaega
pikendada – siis, kui tähtajani on jäänud
alla kolme päeva. Elektroonilist kataloogi
saab m-RIKS rakenduse toel kasutada ka
nutitelefonis.
Kataloog pakub mitmeid lisavõimalusi. Alati tasub klikkida kirje juures olevale

lingile, mis viib mõnda teise andmebaasi.
Kataloogis saab ka loetud raamatuid hinnata, nii jõuavad teisedki lugejad kiiremini
heade raamatuteni. Rikswebis saab koostada enda isikliku soovinimekirja – nii ei pea
kõike huvipakkuvat korraga tellima, vaid
saab jätta ootele.

pildil on, täpsustada kohti-aadresse, kirjutada, miks ja millises olukorras foto tehti,
millal see toimus ja muid huvitavaid fakte.

Margus Eiche, Saku Vallaraamatukogu
nõukogu esimees: „Kahtlemata on raamatukogu vallaelanike jaoks jätkuvalt oluline asutus. Eriti just nüüd, mil kirjasõna
püstitab raamatulettidel kurvavõitu hinnarekordeid. Kuna ka ilmunud trükiste arv
ületab kohati kujutlusvõime piirid, on pädev raamatukoguhoidja, kes tunneb oma

lugejat ning oskab teavikute virrvarrist
seda õiget soovitada, otsesõnu asendamatu. Sagedase laenutajana julgen väita, et
Saku raamatukogu(de)s on asjad nii, nagu
olema peavad. Paremaks saaks teha vast reserveerimisprotsessi ning kindlasti oleks pisematele lugejatele vaja omaette nurgakest
ehk lugemispesa. Lõpuks: ei saa kuidagi

märkimata jätta meie Koduloo-wikit, kuhu
iga tegus vallaelanik võib oma mälestused
ja fotod talletada. On rõõm tõdeda, et Eesti
Vabariigi juubeliaastal näeb trükivalgust
raamat, kus valik selliseid lugusid kenasti kirjas. Usun, et sellest tuleb igati paeluv
ning kohaliku kogukonna erinevaid põlvkondi kõnetav teos. On, mida oodata!“

Koduloo-wiki
Valla arengukava kohustab Saku Vallaraamatukogu tegelema koduloo-alaste materjalide jäädvustamise ja säilitamisega.
Raamatukogu direktor Ene Loddes otKodulooga seotud
sustas moodsa elektroonilise säilitamise
põnevad materjalid
kasuks. Ta hakkas otsima tarkvara, mis
Raamatukogu säilitab koduloolisi materja- võimaldaks inimestel ise elektrooniliselt arle, need on elektrooniliselt kättesaadavad
kataloogides Riksweb ja Koduloo-wiki
ning ajalooliste fotode galeriis.
Rikswebis on ära toodud kõik raamatud, mis sisaldavad Saku valla kohta mingit infot, ja artiklid, mis puudutavad Saku
valda. Et nimekirja näha, tuleb minna rubriiki „Kodulooline kogu“. Peaaegu kõiki
artikleid aastast 1882 kuni tänapäevani on tikleid ja muid materjale lisada. Nii sündis
võimalik lugeda – kas lisatud pdf-failist või 2016. aastal Koduloo-wiki. See elektroonijuhatab link Rahvusraamatukogu digiar- line andmebaas on Eestis ainulaadne – teist
hiivi. Sealt leiab ka kõik digiteeritud raa- niisugust ei ole ühelgi raamatukogul.
matud ja käsikirjad, kuid lugeda saab neid
Koduloo-wikil on mitu head omadust: ta
Koduloo-wikis.
koondab ühte kohta kogu informatsiooni,
mis Saku valla ja tema inimeste kohta teada.
Ajalooliste fotode galerii
Mitte vähem tähtis pole ka dokumentide,
Saku raamatukogus on palju ajaloolisi fo- tekstide, pildimaterjali säilimine – kõik on
tosid. Digiteeritud fotosid saab vaadata tallel ja tulevastele põlvedele hoitud.
raamatukogu kodulehel 2015. aastal looKoduloo-wiki võimaldab kõigil soodud ajalooliste fotode galeriis. Galeriis vijail kohaliku elu jäädvustamises osaleda
on 21 alajaotust, näiteks „Saku vald“, – igaüks saab sinna kirjutisi ja pilte lisada.
„Saku õlletehas“, „Saku mõisa ajaloost. Sisestamine sel kujul, et lugeja saaks kataElust-olust Sakus ja tema lähemas ümb- loogi normidele vastavat artiklit lugeda, on
ruses“, „Vabatahtlikud tuletõrjujad“, keeruline. Kuid sellest ei maksa heituda
„Metsanurme inimesed“, “Kiisa alevik“ … – kui keegi Koduloo-wikisse midagi lisab,
Albumitest leiab nii uuemaid kui vanemaid saab direktor sellest automaatselt teada. Ja
pilte, näiteks albumis „Kurtna“ on foto siis aitavad asjatundjad kirjutise andmebaa„Vanaema Kurtna mõisas“, mille juures on si nõuetele sobivasse vormi kohendada.
selgitus, et pildil on Kurtna mõisa valitseKoduloo-wikis on erinevad kategooja Pori (kübara ja püssiga), mõisa metsnik riad, mille alt huvipakkuvat otsida, muu(pasunaga), kohalik rätsep (tumeda küba- hulgas „Haridus“, „Pärimused“, „Mõisad“,
raga). Taga on kaks Kurtna mõisa toatüd- „Sõjandus“. Igal kategoorial on mitu alarukut, Anna ja Salme, umbes aastal 1910. jaotust, näiteks kategoorias „Inimesed“
Foto pärineb Aita Isküli, Anna lapselap- on neid 23, eraldi on välja toodud muu
se erakogust. Albumist „Koolide areng hulgas kirjanikud, kunstnikud, mõisnikud,
Sakus“ leiab fotod Tehaste erakooli õpilas- kirikutegelased.
test 1933. aastal ning Saku vallakooli õpilasKoduloo-wikis on ka fotosid, katetest koos õpetaja Aleksander Rebassoviga goorias „Galeriid“ on 18 alajaotust, muu
1911. aastal.
hulgas saab vaadata Juuliku ja Jälgimäe,
Ajalooliste fotode galeriisse on võimalik Kiisa ja Männiku fotosid. Digikorpuses
lisada kommentaare: näiteks kirjutada, kes on digitaalsed albumid, näiteks „Kajamaa
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Kooli album 1956-1963“; päevikud ja
kroonikad, näiteks „Kurtna algkooli kroonikaraamatud 1880-1976“; dokumendid,
näiteks „Tallinna ligidal asuva Saku suvitamise koha Heakorra eest Hoolitsemise
Seltsi põhikiri“ aastast 1914. Andmebaasis
on palju uurimistöid, muu hulgas kõik
Heino Kärblase uurimused. Seal saab tutvuda ka kaardimaterjaliga, viimane kaart
on „Grenzkarte den Gütern Cournal und
Sack“ ehk Saku mõisa piiride kaart aastast
1753.
Mõtlema paneb Koduloo-wikis olev
fakt, et enne I maailmasõda otsustas
Tallinna Eesti Põllumeeste Selts asutada
Eesti esimese põllutöökooli Kiisale. 1912.
aastal ostis selts selleks Kivimäe koha, sai
kooli asutamiseks loa. Kuid I maailmasõda
tõmbas plaanidele kriipsu peale. Mis oleks
Kiisast saanud, kui seal oleks niisugune
suur õppeasutus olnud?
Andmebaasist leiab e-raamatuna mitmed
trükiseid, mida raamatukogus tegelikult
füüsiliselt ei olegi, näiteks Hugo Bernhard
Rahamägi „Kuhu saadame edasi õppima
oma noori?“ Saku Kodumajanduskoolist;
dokumente, näiteks Saku Vallavolikogu
protokollid aastatest 1871–1891, seal on
Riigikogu materjalid ja otsus Kiili valla
moodustamise kohta aastast 1993.
Olulise osa andmebaasist moodustavad
mälestused. 2019. aastal on kavas kogunenud mälestused ka raamatuna välja anda –
see oleks kingitus EV 100. sünnipäevaks.
Raamatukogu direktor kutsub üles oma
mälestusi teistega jagama.

Muud huvitavat ja kasulikku
Teistesse andmebaasidesse
Raamatukogu kodulehelt leiab viiteid mitmele kasulikule andmebaasile, mis võimaldavad otsida ja lugeda e-raamatuid. Need
on Tallinna Keskraamatukogu ELLU, kuhu
igaüks saab ennast lugejaks vormistada;
Tallinna Ülikooli raamatukogu ETERA,
kust leiab digiteeritud raamatuid, ajakirju,
magistritöid; Eesti Rahvusraamatukogu
Pärimusi Koduloo-wikist
„Hüüdiaugu mägi on külas Jaani krundis. See
on katku- ja koolera-aegne matusepaik. Üks
vana mees vedanud valge härjaga sinna surnuid.
Katk käinud musta mehena ja kurjavaimuna
öösel ringi ja torkinud inimesi. Kes üleval olid,
need jäid ellu, kes magasid, surid. Ja vähe jäänud neid järele Kajamaa külla, vist üksainuke
mees.“
***
„Ülemiste järv tuli Sakust. Ennemalt Tallinna
väljal pole olnud järve. Praeguse Ülemiste järve
4
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DIGAR, kust leiab laia valiku digiteeritud
raamatuid, ajakirju ja ajalehti , ka meie Saku
Sõnumid. Kõrgkooli õppuritele on abiks
rahvusvaheline andmebaas EBSCO. ISE
aitab artikleid leida.
Näitused
Raamatukogu koostab oma kogude tutvustamiseks väljapanekuid ning eksponeerib
kunsti-, foto-, käsitöö- jt näitusi. Enamik
väljapanekuid on tähtajalised. On ka püsiväljapanekuid, näiteks Saku raamatukogus
olev Jaapani nurgake, kus saab vaadata sõprusomavalitsuselt saadud kingitusi.
Möödunud aastal oli näituseid kokku
82, mõned neist väga suured, näiteks Jüri
Trei „Eesti Vabariik 100 proloog, Eesti autonoomia sündis Peterburis“ Sakus, Arvo
Iho fotonäitused „Pääsukese jälg“ Sakus ja
„“Stalkeri“ võtted Eestis“ Kiisal ja naiskodukaitse 90. sünnipäevale pühendatud fotonäitus Kiisal. Eriti vahva on, et viimasel
ajal korraldavad korra aastas raamatukogus
oma kunsti- ja käsitööde ülevaatenäitusi ka
lasteaiad ja koolid.
Raamatukogu osaleb tänavu üleriigilises projektis “Kunst raamatukokku”, mis
on kingitus Eesti riigi 100. aastapäevaks
ja pakub eksponeerimispinda noortele
kunstnikele. Selle projekti raames on oma
töid näidanud Saku huvikeskuse, Kurtna ja
Kajamaa kooli noored kunstnikud, isikliku
välljapanekuga on esinenud Sandra Serena
Sulin, Laura Kaboneni näitust võib näha
Kiisal kuni aasta lõpuni. Omanäoline oli
aasta linnule turteltuvile pühendatud näitus
– „Aasta lind turteltuvi: noorte luuletused
ning joonistused“ .
Sel aastal on näitused Kiisal ja Kurtnas,
Sakus ei ole selleks remondi ajal tingimusi.
Lugemiskoer
Raamatukogu kõige omapärasem teenus on
lugemiskoera kasutamise võimalus: Kiisa
haruraamatukogus käib juba teist aastat iga
kuu 1. ja 3. laupäeval spetsiaalselt koolitatud neljajalgne sõber Aramis, kelle juuresolekul saavad lapsed lugemist harjutada.
asemel olnud Kurna mõisa põllud. Kord teomehed künnud kesa. Suur pilv tulnud õhus, üks
valge komustus või nägu olnud pilves näha. Hääl
hüüdnud pilvest, et “teomehed, jookske ära.”
Kubjas ronind kivi otsa ja karjund sealt: “Mis
kurat te jooksete, jääge paigale!” Vesi tulnud
peale, teomehed jäänd järve alla. Vesivaod pidid
olema praegugi näha järve põhjas. Kubjas jäänd
aga kivi otsa, pole sealt kuskile pääsnud. See olnud Kuiari Kuivjärv Sakus, mis sinna tulnud.
Naised loputand järves laste sitaseid nartse.
Veevaim pole sallind seda ja järv läind minema.“

Lugemiskoer Aramis koos juhi Merle
Merekülaga. Foto: Eva Ventser
Koerale lugemine pakub väikestele inimestele häid emotsioone, annab edualamuse,
innustab raamatuhuvi. Lugemisseanss kestab 15 minutit, koos lapse ja koeraga võtab sellest osa ka väljaõppinud koerajuht.
Kuna Aramisele ette lugeda soovijaid on
palju, tuleb eelnevalt registreeruda – kirjutada e-kiri aadressile kiisa.raamatukogu@
sakuvald.ee või sõnum FB-s või helistada
telefonidel 607 4008 või 5304 7525.
Ja veel
Igal aastal toimub raamatukogus ettelugemise võistluse Saku eelvoor, mille võitja läheb edasi Harjumaa voorule.
Raamatukogus korraldatakse kohtumisi
lastekirjanikega. Tegutseb raamatuklubi,
mille liikmed kogunevad Kiisa harukogus.

Raamatukogu ajaloost
Saku tehase erakooli ruumides hakkas 23.
septembril 1932 tööle Saku Heategeva
Seltsi raamatukogu. Tolleaegne Harju maavalitsus võttis selle avalike raamatukogude
võrku, seega oli tegemist esimene kõikidele huvilistele avatud raamatukoguga.
Raamatukoguhoidjaks oli esialgu kooliõpetaja Martin Ludvig.
Tegelikult ei olnud see alevikus esimene, raamatukogusid oli juba varem. Vanim
teadaolev raamatukogu oli õlletehasel.
Ajaloouurija Heino Gustavson kirjutab
oma teoses „Saku Õlletehase ajalugu“:
„1908. aasta kohta on esmakordselt mainitud tööliste raamatukogu, mis tehase kuludega komplekteeritud.“ Millised raamatud
kogus olid, pole teada. Gustavson oletab, et
küllap vaimulikud ja õpetikud teosed. 1920.
aastaist on teada, et oma raamatukogu oli
ka Saku Kodumajanduskoolil.
Tänase Saku valla teistes asulates oli ka

FOOKUS

raamatukogusid. Jälgimäe rahvaraamatukogu alustas tööd 1923. aastal. On teada,
et 1929. aastal oli seal 256 raamatut ja 89
lugejat.
1924. aastal asutati Kiisal Kurtna
Laulu ja Mängu Selts, millel oli samuti
raamatukogu.
Saku valla keskus oli 20. sajandi alguses
Kajamaal, seal asusid vallamaja ja -kool.
Vallakooli juurde oli raamatukogu loodud juba sajandivahetusel, kuid selles kogus olid vaid õpikud, ilukirjandus puudus.
Nii oli 1911. aastal seal saadaval 10 õpikut
üldmaksumusega 1,75 rubla. 1922. aastal
otsustas Saku valla nõukogu, et tuleb ehitada uus kivist kooli- ja vallamaja, hoonesse
oli plaanitud ka raamatukogu. Vallamajale
pandi nurgakivi 1927. aasta juulis. Kuid
1925. aasta algusest oli Eestimaal hakanud
kehtima “Avalikkude raamatukogude seadus”, mis sätestas, et igas vallas peab olema
avalik raamatukogu. Sakus ei olnud. 2. juunil 1929 kirjutas Päevaleht, et Saku vallas
puudub ikka veel avalik raamatukogu ja
et koolivalitsus kavatseb seetõttu surveabinõud kasutusele võtta. Tegelikult oli vallal
28 raamatut, vallasekretär laenutas neid.
Kuid artikli mõjul hakkas 1929. aastal vallamajas, ikka Kajamaal, tööle Saku avalik
raamatukogu, kuhu esimesed raamatud,
kokku 200, saadi vallavalitsuse, Harjumaa
koolivalitsuse ning rikkamate taluperemeeste annetustena. Uus kooli-, rahva- ja
vallamaja, kus asus ka raamatukogu, avati
30. septembril 1934. Raamatukogu allus
Harju Maakoolivalitsusele ja sai riikliku
toetusena nii raamatuid ja ajakirju kui rahalist tuge.
1939. aastal oli Eestis valdade reform.
Moodustati Tõdva vald, mille avalike raamatukogude võrku kuulus neli asutust.
Tõdva valla hallata olid Tõdva vallamajas asunud Kurna raamatukogu, Nabala
raamatukogu Nabala koolimajas ning
Kajamaal Saku koolimajas asunud Saku

raamatukogu, millel oli kogu ka Kiisal
Reinutoe talus. Neljas avalik raamatukogu
ehk Saku Heategeva Seltsi raamatukogu
asus Saku raudteejaama juures seltsi ruumides, seda pidas ülal Saku Heategev Selts.
1940. aastal Saku Heategeva Seltsi raamatukogu natsionaliseeriti ja nimetati
ümber Saku Tehase raamatukoguks. Osa
1918–1940. aastal ilmunud raamatutest
hävitati, kogusse jäi 500 teost. 1943. aastal
kõrvaldati raamatukogust vahepeal saadud
bolševistlik kirjandus ja juudi ilukirjandus,
1944. aastal aga kogu Saksa okupatsiooni
ajal ilmunud kirjandus, v.a mõned eesti kirjandusklassikasse kuulunud teosed. 1946.
aastal sai raamatukogu oluliseks tegevuseks
ideoloogiatöö ja suuline propagandatöö.
1947. aastal hakati raamatuid lugejatele
koju kandma, alati lisati ka poliitilise sisuga
brošüüre. Raamatukogu asus ikka koolimajas, ühes alumise korruse toas. 1948. aastal
oli kogus 1855 raamatut, 6 nimetust ajalehti
ja 6 nimetust ajakirju.
Nõukogude ajal vahetusid pidevalt töötajad, muutus raamatukogu asukoht. 1957.
aastal kolis raamatukogu Veskimajja aadressile Tallinna mnt 1, kus oli ruumi vaid
13 m2. 1971 sai asukohaks Kesk tänav 1,
kus oli 2 tuba. 1980. aastal kolis raamatukogu teeninduspaviljoni majja ja 1990. aastal Saku mõisa. Oma praegusele asukohale,
spetsiaalselt raamatukoguks ehitatud ruumidesse Saku Valla Majas kolis raamatukogu 14. märtsil 2008.
1972. aasta tuli raamatukogu juhiks
Helle Pärlin, kes jäi ametisse 37 aastaks.
Tema hakkas korraldama alguses raamatu-,
hiljem ka kunsti- ja muid näitusi, üritusi.
2009. aastal ühendati Kiisa raamatukogu
ning Kurtna ja Kajamaa kooliraamatukogud harukogudena Saku Vallaraamatukogu
koosseisu. Samal aastal sai direktoriks Ene
Loddes, kelle ajal loodi elektrooniline kataloog Rigsweb ja Koduloo-wiki.
INNA MIKLI

Marje Karner on Kiisa raamatukogus töötanud aastast 2000. Foto: Inna Mikli

Keegi ikka maksab
Telefon helises. Toru otsas oli Tiina.
Pahandas Harjumaa ühistranspordi korralduse üle, ikka seepärast, et siinkandis pole
tasuta sõidu õigust. Miks ametnikud midagi
ette ei võta? Miks lehetoimetaja süüdlastest
ei kirjuta? Tiina riidles, et bussipeatus jääb
kodust kaugele ja et tee on korrast ära. Sain
teada, et naabermaja juures on asi parem –
küllap ametnikud on höövlimehel käskinud
seal hoolikamalt toimetada. Siis kirus Tiina,
et kergliiklusteel oli võõraid rattamehi ja et
Saku ujulas pole mullivanne ega liumägesid.
„Miks te sellest ei kirjuta? Peate kirjutama!“
nõudis hääl telefonis. „Ametnikud ainult
raiskavad vallaraha mõttetute asjade peale.
Mina küll end Saku valda sisse ei kirjuta,“
lõpetas helistaja võidukalt. Tahtsin kangesti
seletada, et mingit müstilist vallaraha pole
olemas. Et ametnikud korraldavad ühiseid
asju osakesega sellest rahast, mida Tiina
naaber Tõnu ja üle-põllu-Mari maksudeks
maksavad. Oleksin tahtnud selgitada, et
mida rohkem on neid, kelle maksuraha jääb
kodukohta tulemata, seda vähem saab midagi teha. Kui siin kandis enam keegi ametlikult ei ela, jääbki höövel tulemata. Aga ei
saanud, sest Tiina viskas toru ära.
Meenus, et suvisel vabaõhuüritusel istus
Tiina minu taga. Rääkis sõbrannale kõva
häälega, kuidas naabrimees, ikka seesama
Tõnu, aitab tal vahel elektritöid teha. Täitsa
tasuta. Tiina oli mures, sest mingi lamp oli
katki läinud, aga Tõnut polnud juba mitu
päeva näha. Kaaslane teadis, et Tõnu on
haige. Oli teda vaatamas käinud, sooja sööki viinud. „Minul küll pole aega teda poputada, täiskasvanud mees, küll hakkama
saab,“ arvas Tiina. Viis jutu hoopis üle-põllu-Marile. Et sel olevat nii ilusad maasikad.
Ta käinud küsimas, saanud kausitäie. „Mis
sa maksid?“ tahtis kaaslane teada. „Ei
maksnudki, kiitsin marju, tegin haleda näo
ja sain niisama,“ selgitas Tiina.
Tiina on edukas naisterahvas, ei vaene,
ei hädine. Ta lihtsalt on harjunud, et keegi
aitab, keegi teeb ära, keegi maksab kinni.
Ainult et – tasuta lõunaid ei ole. Keegi teine maksab ja teeb Tiina eest ka. Muidugi
– Tõnu ja Mari saavad ka hakkama. Peaasi
ainult, et Tiinasid liiga palju ei saaks.
INNA MIKLI
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ELUKOHT

Kontrolli oma elukoha andmeid rahvastikuregistris
Hea Saku valla elanik, kontrolli oma elukoha andmeid rahvastikuregistris.
Et riik ja kohalik omavalitsus saaksid
täita elanike ees oma kohustusi, peavad
rahvastikuregistris kajastuma inimeste
kehtivad ja korrektsed elukohaandmed.
Inimesed peavad hoolitsema registrisse
kantud andmete õigsuse eest nii Eestis kui
välisriigis asuva elukoha puhul.
Möödunud aastal võttis Riigikogu vastu
uue rahvastikuregistri seaduse, mille eesmärk on Eesti rahvastiku üle täpsemalt
arvestust pidada. Üks oluline 1. jaanuarist
2019 jõustuv muudatus puudutab neid inimesi, kes on lahkunud rahvastikuregistrisse
kantud aadressilt teise kohta elama, kuid ei
ole oma andmeid registris muutnud. Kui
endise eluruumi omanik on taotlenud niisuguste inimeste aadressi muutmist, on
nad rahvastikuregistrisse kantud kohaliku
omavalitsuse või asustusüksuse täpsusega.
Uue rahvastikuregistri seaduse § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku
omavalitsuse või asustusüksuse täpsusega

aadressid kehtivuse. Niisugusel juhul on
väga oluline enne uue aasta saabumist oma
andmed rahvastikuregistris korrastada, sest
vastasel juhul võib jääda ilma toetustest
või muudest hüvedest – näiteks juhiluba
väljastatakse isikule või vahetatakse isikul,
kelle alaline elukoht on Eestis. Ka kiirabi
või päästeteenistuse jõudmine abivajajani
võib olla raskendatud.
2018. aasta 1. novembri seisuga on
Saku vallas ikka veel ligi 100 inimest, kelle elukoht on registreeritud vaid kohaliku
omavalitsuse täpsusega. Kõigil neil tuleks
rahvastikuregistris andmete korrastamiseks esitada lähiajal oma tegeliku elukoha
kohta elukohateade. Kui tegemist ei ole
endale kuuluva elamispinnaga, tuleb registreerimiseks esitada üürileping või ruumi
omaniku nõusolek.
Tegelike elukoha andmete esitamine
on kasulik nii inimesele endale, kohalikule
omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse
valida kodukoha omavalitsuse juhte ning
saada sealt teenuseid ja toetusi. Näiteks

Saku valla sünnitoetust makstakse vanemale, kelle elukoht lapse sündimise aasta
1. jaanuaril on Saku vallas ja lapse elukoht
on samuti Saku vallas. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks vähi sõeluuringule, just
rahvastikuregistrisse registreeritud aadressile. Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht
on registreeritud õigele aadressile, laekuvad
tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab talle selle eest
pakkuda paremaid teenuseid, korras teid
ja ilusat ümbruskonda, tänavavalgustust,
kooli- ja lasteaiakohti lastele.
Elukohateadet on võimalik esitada läbi
Riigiportaali www.eesti.ee rahvastikuregistri
e-teenust kasutades, digiallkirjastatult e-kirjaga, saates selle postiga vallavalitsusse või
tulles ise vallamajja kohale. Elukohateatele
tuleks kindlasti lisada e-posti aadress ja
kontakttelefoni number – et saaksime
probleemide korral operatiivselt ühendust
võtta.
ANNIKA VOOSEL
Vallasekretäri abi

igal õhtul, kuid ei maksa kunagi. Üks vestluspartner tunneb end seepeale lausa solvatuna ja sekkub küsimusega: „Mida Saku
vald siis pakub, kui ma ennast siia sisse kirjutan? Kas ette nähtud soodustused ja toetused kaaluvad üles linnas pakutud tasuta
sõidu? Ei tea, siia tasub end sisse kirjutada
vist ainult siis, kui lapsed on väikesed.“
Saku vallavolikogus ja koalitsiooni läbirääkimistel on sageli kõlanud argument, et
me ei pea tegema asju nii, nagu tehakse naabervaldades. Päris tihti toetub selline hoiak
veendumusele, et Saku vallas
elavad üldiselt targad ja vastutustundlikud inimesed
Vallakodanikuks saab end registreerida
ja sellistele ei ole vaja ei
portaalis www.eesti.ee, seda saab teha
lapsehoidjaid ega sunnimeetodeid. Niisugusesse
vallamajas kohapeal või saates avalkogukonda on uhke kuuluduse Saku Vallavalitsusele aadressil
da. Ilmselt on siin ka põhTeaduse 1, Saku v, Harjumaa.
jus, miks erinevalt paljudest
valdadest pole meil tehtud
sissekirjutamise kampaaniaid, mille käigus loositakse televiisoreid, maasärgitatud Saku valla sotsiaalmeedias leviv tureid või reisipakette. Teame, et mõnigi
üleskutse „Ela kodus!“ Muuhulgas ärritab kampaaniaga liitunu on hiljem sama kiiüleskutses toodud näide neljast inimesest resti kadunud – osaleb järgmisel loosimisel
baaris – söövad-joovad seal terve õhtu, lõ- naabervallas.
puks on kolm neist sunnitud kinni maksma
See ei tähenda, et meie valla arenguks ja
ka neljanda arve. See neljas sööb ja joob ülalpidamiseks ei oleks iga maksumaksja

panus oluline. Sinu otsusest oleneb, kas
ligi 12%, mida sinu tulumaksuga maksustatavast tulust niikuinii maha arvestatakse,
laekub meie valla ühiseks hüvanguks, hoiab
koolid ja spordirajatised töös, lambid põlemas ja lubab meie elukeskkonda edasi
arendada või tehakse neid asju Sinu raha
eest mujal.
Küllap on ka Sinu kodutänavas neid, kes
hindamatult palju aega ja sageli ka isiklikku raha jätavad külaseltsi, ühisürituste või
heategevusliku tööga meie kõigi päeva
rikastades, samuti vabatahtliku päästjana
või kaitseliitlasena kogukonna turvalisusse
panustades. Need inimesed tunned tavaliselt ära kadestamisväärselt säravate silmade järgi ja sa ei kuule neid küsimas, miks
mina pean. Igaüks saab oma osa anda. Kui
ülalkirjeldatud valikud pole võimalikud, siis
hoolitse vähemalt selle eest, et Saku vallas
elades laekuks sinu tulumaksuosa kohaliku
elu edendamisse. Ära küsi, kas jääd sellega
plussi või miinusesse. Kui kirjutad end koju
sisse enne aasta lõppu, on sul juba uuel
aastal õigus kaasa rääkida, kuidas siin maanurgas tuleks elu korraldada. Veelgi enam,
külalistele kaugemalt saad uhkusega rääkida, kuidas sinu koduvallas asjad on.
TANEL OTS
abivallavanem

Ela kodus!
„Aga miks minu üliõpilasest laps peaks
olema Saku valda sisse kirjutatud? Ta veedab terve päeva linnas, sõidab koju mööda riigimaanteed ja kasutab ainult pisikest
juppi valla valgustatud kergliiklusteest. Aga
Tallinna tänavavavalgust ja teid kasutab
kogu päeva.“ Teine vestluspartner sekkub:
„Aga minu üliõpilasest poeg ei kirjuta ennast põhimõtteliselt Tallinna, sest ta ei taha
toetada selle linnavalitsuse poliitikat, kes tasuta transpordiga valdadest maksumaksjad
ära meelitab.“ Elava vestluse lõunalauas on
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Vallavolikogu
istungid

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.

Toetused MTT fondist
1. september oli MTT fondi projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg. Rahastuse said
kõik projektid, millele toetust küsiti. Projektide tegevused viiakse ellu hiljemalt 31. märtsiks 2019. Kaasfinantseerimise toetust on sel aastal taotletud vaid ühele projektile – SA
Rehe Seltsimaja sai projekti „Terviseteadliku kogukonna loomine“ elluviimiseks 740 eurot. Kaasfinantseerimise toetust saab MTT fondist küsida käesoleva aasta lõpuni või
kuni rahalisi vahendeid jätkub.
HELE-MALL KINK, Arendusspetsialist
Toetuse saaja
MTÜ Metsanurme
MTÜ Murimäe
MTÜ Saku
Diabeetikute Selts
MTÜ Saku Linedance
klubi Happy Feet
MTÜ Saku Sofi
Lastekeskus
MTÜ Saku Valla
Invaühing
MTÜ Sakukad
MTÜ Tantsukool
Danceland
MTÜ Ujur
MTÜ Ultimate Saku
MTÜ Võrkpalliklubi
Raimo Adams
Selsting Saku
Pensionäride Ühendus
Elukaar
Seltsing Ki-Ku-Ta-Ro

Projekti nimi
Metsanurme külamaja vajalik
elektrivõimsus
Vastlatrall külarahvaga 2019
Diabeetikud I 2019

Toetus eurodes
2246
150
1330

Saku VIII linetantsupäev/Eesti VI koreograafia võistlus linetantsus
Saku Sofi Lastekeskuse jõulukontsert
“Jõulutähed”
Ohutu Jõluaeg, rõõmus jõuluaeg Saku
valla puuetega inimestele
Saku aleviku koerte mängu- ja harjutusväljaku rajamise ettevalmistamine
Tantsuturniir Corny karikas 2018

1356

Pilootprojekt erivajadustega laste ja
noorte vajadustest lähtuva huvitegevuse
võimaluste arendamiseks kogukonnas
Saku Gümnaasiumi klassidevahelise ultimate frisbee võistluste korraldamine
Rannavõrkpalli väljak Saustinõmme
külasse
Merily Adamsi ja Made Järvekülje osalemine kooriga Ilmalilled Horvaatias rahvusvahelisel koorikonkursil “Istramusica”
Elukaar tegutseb

749

Jõulurahu südamesse

Volikogu 15. novembri istungil
* Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korda muudeti nii, et edaspidi otsustab vallavalitsus mittetulundusliku tegevuse
fondi tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise
toetuse kogusummad, projektitoetuse reservi suuruse ning projektitoetuse jaotuse
vallaeelarves ettenähtud vahendite piires.
* Otsustati omandada tasuta Juuliku külas
olev Tähe põik transpordimaa kinnistu.
* Volikogu liige Ivar Raig võttis tagasi oma
määruse eelnõu, millega soovis muuta
arengukava ja eelarvestrateegia koostamise
korda, kuna vallavalitsus on vastavat protsessi juba alustanud.
* Marti Rehemaa informeeris volikogu liikmeid Kohila valla soovist teha
Maanteeametile ühispöördumine, et anda
riigile üle Kohila ja Saku valda ühendav
tee. Kohila vald on Maanteeametile sellekohase taotluse juba esitanud. Saku valda
jääva teelõigu ääres ei ela ühtegi meie valla
elanikku, seetõttu on teehoiukavas teelõik
paraku tagaplaanil. Volikogu esimees Tiit
Vahenõmm ütles, et selline pöördumine
tuleks igal juhul teha.
VICTORIA PARMAS

422
450
1865
1505

180
3000
700
1015
400

RMK tutvustab
Metsanurme küla ümbruse
2019. a raiekavasid
12. detsembril kell 18
Metsanurme külakeskuses.

Peremehetu ehitise
hõivamise teade
Avaldamise algus: 07.11.2018
Avaldamise lõpp: 08.11.2048
Saku Vallavalitsus teatab, et on võtnud
arvele peremehetu ehitisena Saku vallas
Üksnurme külas endise aiandusühistu
Trelli territooriumil asuva elektrivõrgu, mis
koosneb 0,4 kV õhuliinist pikkusega ca 807
m ja 0,4 kV maakaabelliinist pikkusega ca
423 m. Teadaoleva viimase omaniku kohta
andmed puuduvad.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või
selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise
kohta palume esitada Saku Vallavalitsusele
hiljemalt 08.01.2019 aadressil Teaduse 13,
Saku alevik või e-postiga aadressil saku@
sakuvald.ee.
Saku Vallavalitsus
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23. oktoobri istungil
Kinnitati Saku Lasteaia Päikesekild hoolekogu 2018/2019. õppeaastaks: Gerli
Pihelgas, Raul Kaldre, Külli Kaldam,
Margus Rohula, Antti Tooming, Kert
Lindeberg, Triin Tubala, Ivika Kelder, Evo
Sepp, Kairi Veprik, Kaisa Rass, Kaire Koik,
Kadi Piigli, Liina Kruus, Kairi Küngas,
Maarja Malm, Anti Tammissaar, Kätlin
Varandi, Heli Veersalu.
Saku valla 2018. a eelarve reservfondist
eraldati 2518 eurot invakaldtee valmistamiseks ja paigaldamiseks Saku Vallavalitsuse
hoone ette aadressile Teaduse tn 13.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Üksnurmel Helmiku ja Tänassilmas
Ploomi kinnistutel ning üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Metsanurmes
Ilmarise tee 1 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Kasemetsas Timuti tee 1 kinnistul.
Jäeti kooskõlastamata OÜ Eesti
Killustik geoloogilise uuringu loa taotlus
ja geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu
maavara (liiva) tarbevaru uuringuks Saku
vallas asuvas Männiku XV uuringuruumis.
Metsanurmes
munitsipaalomandisse
antavate maaüksuste sihtotstarbeks määrati transpordimaa 100%, lähiaadressideks
Konna tee, Kuresoo tee L5 ja Kuresoo tee
L6, Roobukal munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbeks transpordimaa 100%, lähiaadressideks Ristikheina
tee, Põhjala tee ja Standardi tee ning Kiisal
munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbeks transpordimaa 100%, lähiaadressiks Revali tänav ja sihtotstarbeks
üldkasutatav maa 100%, lähiaadressiks
Kaja haljak.
Anti nõusolek Tagadil asuvate katastriüksuste Allika, Allikakõrre ja Allikamänni
piiride muutmiseks ning määrati uute piiridega moodustatavatele katastriüksustele Allika, Allikatamme, Allikamänni ja
Allikakõrre koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti AS-i Tallinna Toiduveod kavandatava tegevusega, ettevõte taotleb
Keskkonnaametilt jäätmeluba ohtlike jäätmete veoks Harjumaal, ja AS-i RW-Trans
kavandatava tegevusega – ettevõte taotleb
Keskkonnaametilt jäätmeluba olmejäätmete veoks Harjumaal ja tavajäätmete veoks
üle Eesti.

territooriumil asuv elektrivõrk, mis koosneb 0,4 kV õhuliinist pikkusega ca 807 m
ja 0,4 kV maakaabelliinist pikkusega ca 423
m.
MTÜ-le Tantsukool Danceland anti õigus paigaldada 30. oktoobrist 11. novembrini Sakus Tallinna mnt 10 piirdeaiale 9 m2
suurune reklaam.
Anti projekteerimistingimused valgustatud kergliiklusteede ja sõidutee ehitusprojekti koostamiseks järgmistes asukohtades:
Männiku küla Tooma tee, Juuliku küla
Augusti ja Vana-Pähklimäe tee, Jälgimäe
ja Saue küla Kanama tee, Üksnurme küla
Rahula-Saku tee ja Kanama-Üksnurme
tee ning Tänassilma küla Tänassilma tee ja
Tänassilma-Laagri tee ühendustee.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
Kasemetsas Timuti tee 20 ja Kellukese
põik 10, aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Kiisal Maasoola tee 12,
hobusekasvatuse hoonete ehitusprojekti
koostamiseks Tagadil Eesnõmme kinnistul
ja maneeži hoone ehitusprojekti koostamiseks Tagadil Küüvitsa kinnistul.
Määrati Saustinõmmel asuvate katastriüksuste Männiku ja Mäe ning Saue külas
asuva katastriüksuse Prilli jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
6. novembri istungil
MTÜ-le Tantsukool Danceland anti luba
korraldada 10. novembril kell 8–21 Saku
Valla Spordikeskuse võimlas ja Saku
Gümnaasiumis toimuva tantsuturniiri
Corny Karikas 2018.
Classicimpex OÜ-le anti õigus paigaldada alates 6. novembrist 2018 reklaamtahvlid Kasemetsa raudteejaama hoonele.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
Üksnurmes Helbe tee 28 kinnistul ning üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Tagadil Väikelepiku kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Kiisal Vana-Metsavahi kinnistul.
Nõustuti Horeksal Grupp OÜ kavandatava tegevusega. Horeksal Grupp OÜ
taotleb Keskkonnaametilt jäätmeluba olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Harjumaal.
7. novembri istungil
Saku valla 2018. a eelarve reservfondist
eraldati 10 320 eurot valla arengukava
uuendamiseks.

13. novembri istungil
30. oktoobri istungil
2018. aasta eelarve tuludesse lisati SAPeremehetu ehitisena võeti arvele lt Innove laekunud 4780 eurot Kajamaa
Üksnurmel endise aiandusühistu Trelli kooli eelarvesse Kajamaa Kooli uueneva
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õpikäsitluse ja piirkondliku kaasava haridusega seotud koostööprojekti läbiviimiseks
ning 1212,93 eurot lasteaia Päikesekild
eelarvesse projekti „HLÕM X „Lood
loodi““ elluviimiseks; SA-lt Archimedes
laekunud 10 288,80 eurot Kurtna Kooli
eelarvesse projekti „Innovating by Doing
Experiments About Leonardo“ elluviimiseks; Eesti Noorteühenduste Liidult
laekunud 750 eurot valla sündmuste eelarvesse valla noorte kaasamiseks omavalitsuse otsustusprotsessidesse; Eesti
Kultuurkapitalilt laekunud 540 eurot Saku
Huvikeskuse eelarvesse Anseküla tanude
soetamiseks.
Määrati Saku Vallavalitsuse 18. septembri
2018 korralduse nr 532 “Detailplaneeringu
kehtestamine” alusel Tänassilmas asuva
katastriüksuse Metsnugise tee 4 jagamise
tulemusel moodustatavate katastriüksuste
Metsnugise tee 2 ja Metsnugise tee 4 koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Anti nõusolek Saue külas asuvate katastriüksuste Ogakivi ja Paeokka piiride
muutmiseks ning määrati uute katastriüksuste Ogakivi ja Paeokka koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Anti nõusolek Jälgimäe külas asuvate katastriüksuste Tiiu ja Nõmme piiride muutmiseks ning määrati katastriüksustele Tiiu
ja Nõmme koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Kasemetsa külas asuva katastriüksuse Tuisu uueks lähiaadressiks määrati
Väikemetsa tee 11.
MTÜ Vaiter loovterapeudile Keete
Janterile anti luba kasutada tasuta 13. novembrist 2018 31. augustini 2019 Saku
Päevakeskuse tegevustuba teraapiatööks.
15. novembri istungil
Otsustati korraldada avalik konkurss Saku
Päevakeskuse juhataja ametikoha täitmiseks, kehtestati juhataja kvalifikatsiooninõuded ja konkursi läbiviimise kord ning
moodustati konkursi komisjon.
KRISTA LORD

Saku vallavalitsus võtab tööle
PÄEVAKESKUSE JUHATAJA
info 671 2444, www.sakuvald.ee
rubriigis “Tööpakkumised”
Dokumendid esitada hiljemalt 28.11

PLANEERINGUD

Tunnustame parimaid!
Igal aastal tehakse vallas palju suuri, tähtsaid, kasulikke, vajalikke, häid, ilusaid,
põnevaid tegusid. Milline neist võiks olla
kõige olulisem ehk Saku valla aasta tegu?
Et tegijaid tänada ja tunnustust väärivatest
ettevõtmistest teavitada, valitakse juba neljandat korda Saku valla aasta tegu.
Kes väärika auhinna saab, otsustab vallaelanik. Otsustad sina, hea lugeja. Selleks
esita oma ettepanek valla veebilehel oleva
vormi kaudu või saada see 1. detsembriks
2018 vallavalitsuse kantseleisse (Teaduse
13, Saku 75501). Esitatud ettepanekud paneme valla veebilehele ja Saku Sõnumite
detsembrikuu numbrisse, nende hulgast
saab igaüks valida parima ja sobivaima.

Enim hääli saanud tegu ongi valla aasta
tegu. Aita valida!
Auhinna võib saada kas üksikisik, isikute
grupp, asutus, ettevõte, organisatsioon, kes
on teinud teo, mis on oluline ning mõjutanud seeläbi positiivselt vallaelanikke, olnud
eeskujuks või toonud vallale tuntust. 2017.
aastal oli aasta tegu kohviku Ukas avamine
Sakus.
1. detsembriks ootab vallavalitsus ka
ettepanekuid, kes võiks olla valla kuld- ja
hõbemärgi ja ettevõtlusauhinna väärilised. Saku Vallavolikogu esimees tunnustab
laureate iseseisvuspäeva kontsertaktusel 22.
veebruaril 2019. aastal.
VALLAVALITSUS

Planeeringuteated
Avalikud väljapanekud
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu
olemasolul katusekalde täpsustamiseks
Saku vallas Saku alevikus Kivinuka tn 9
(katastritunnus 71801:005:1385) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse
28.05.2013 korraldusega nr 425 kehtestatud Kongo kinnistu detailplaneeringu alal
asuva krundiga pos 1-1. Ehitusseadustiku
§ 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlusena.
Alates 03.12.2018 kuni 17.12.2018
korraldame
projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse
(Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning
valla kodulehel avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega 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
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu
olemasolul krundijaotuse täpsustamiseks
Saku vallas Jälgimäe külas Urda tee 3
(katastritunnus 71801:001:1596) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse
24.09.2013 korraldusega nr 762 kehtestatud
Urda kinnistu detailplaneeringu alal asuvate kruntidega pos 2 ja 3. Ehitusseadustiku
§ 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlusena.
Alates 03.12.2018 kuni 17.12.2018
korraldame
projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse
(Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning
valla kodulehel avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse
krundijaotuse 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
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TEED

Saku valda jäävad riigiteed
on nüüd tipp-topp korras
Maanteeamet remontis sel aastal 4 miljoni euro eest Saku valda jäävaid riigiteid.
Nüüd on kõik riigiteed siin nii heas korras, et järgmisel aastal enam midagi remontida või taastada polegi. Algama peaks aga Tallinna ringtee Saku valda jääva
osa 2 + 2 realiseks teeks ümberehitamine.
„Kas see summa, 4 miljonit, on suur või väike, on raske öelda,“ lausub Maanteeameti
põhja regiooni ehitusvaldkonna juht Janar
Tükk ja toob võrdluseks, et eelmisel aastal
kulus Juuliku liiklussõlme ehitusele 14 miljonit, samas Saku vallas asuvate riigiteede
taastusremondiks ja pindamiseks vaid 600
000 eurot. Järgmisel kahel aastal valmivaks
Luige ja Saku vahelise Tallinna ringtee ümberehituseks 2+2 teeks on aga ette nähtud
21 miljonit.
Ümber ehitatud teed
Kõige suurem objekt oli sel aastal Kirdalu–
Kiisa maantee, mida oli kokku 5 km.
„Nipet-näpet on seal veel teha – märke
paigaldada ja koristada, kuid novembriga
peaks kõik peale äärejoonte valmis saama,“
ütles Tükk. Tänu remondile on seal nüüd
tunduvalt ohutum sõita, sest
• tee on nüüd igalt poolt sama lai ning kohati senisest laiem;
• tänu kurvide õgvendamisele kulgeb tee
sujuvamalt (kõige äkilisem S-kurv jäi
muutmata, kuna asub Rail Balticu teemaplaneeringu alas, kus nii mahukaid töid
pole ette nähtud);
• bussipeatuste juurde, kus puudub ühendus kõnniteega, rajati kuni lähima ristmikuni meetri laiune teepeenar.
Osa teest oli remondi tõttu suletud
terve suve ja seda seepärast, et turbasele
alale jääva teelõigu parandamiseks kasutati mass-stabiliseerimist. „Otsustasime,
et ei kaeva turbast pinnast välja, vaid kasutame mass-stabiliseerimist, mille puhul
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pumbatakse pinnasesse tsementi, segatakse turbaga läbi, koormatakse ja lastakse
settida,“ kirjeldas Tükk töövõtet, mida on
Eestis ka varem kasutatud, kuid mitte väga
tihti. Näiteks sel aastal peale Saku valla mujal Eestis seda ei tehtudki. Töö jaoks toodi
Soomest kohale spetsiaalne kuuemeetrise
„londiga“ masin, mis tsementi turba vahele
suunas. Kuna see eriline masin juhtus aga
katki minema, siis nihkus ka tööde lõpp
veidi edasi.
Rahula–Saku teest vajas põhjalikku
remonti aleviku piiresse jääv kilomeetri
pikkune jupp, kuna seal on liiklustihedus
kõige suurem. Ülejäänud tee kuni Rahulani
sai pinnatud eelmisel aastal. „Proovisime
teha nii, et tööd liiklejaid kõige vähem segaks – alustasime peale jaanipäeva ning 1.
septembriks oli kate maas,“ lausus ehitusvaldkonna juht.
Teede taastusremont ja uued teed
Lisaks rekonstrueerimisele tehti riigiteedel
ka taastusremonti ehk uuendati tee pealmist kihti ning seda neljal teelõigul, kokku
12,1 kilomeetrit. „Kasemetsa–Kiisa tee valmis 11 aastat tagasi ja selle ajaga oli näha
juba väikest roobast ja ka kulumist. Et tee
kauem püsiks, oli vaja katet uuendada,“ ütles Tükk, kelle sõnul ei käi remonditavate
lõikude valimine pelgalt vaatluse järgi, vaid
olukorra kaardistamiseks mõõdetakse näiteks tasasust, pragusust, roobast jt näitajaid.
Tõdva–Hageri teel taastati samuti
kuumtaastamismeetodil teekatet, aga ehitati ka Kiisa algusesse tee keskele bussipeatusesse minekuks ohutussaar. Uuenduskuuri
tegid läbi ka Tänassilma tehnopargiga piirnev Jälgimäe tee (1,3 km) ja Kanama-Saku
tee (2,4 km). Viimasel sai uuendatud pinnatud kate ja sadevesi paremini ära juhitud.
Ära pinnati ka Tallinna ringtee äärde jäävad
mullu ehitatud uued sõidu- ja jalgteed, et
need vallale üle anda.
Lisaks on Maanteeameti tellimusel ehitatud sel aastal Saku valda lausa uusi teid.
Kui praegu peab osa Tänassilma tehnopargi ettevõtetest (näiteks Škoda ja DSV)
Pärnu poole keeramiseks esmalt väga pika
maa Tallinna poole tagasi sõitma, siis hiljemalt järgmisel aastal saab selleks kasutada
uusi sisse- ja väljasõite – Urda kogujateed.

„Nende teede valmimisajaks on järgmise
aasta lõpp, kuid püüame need varem liikluseks avada,“ ütleb Tükk.
Järgmise aasta plaanid
Järgmisel aastal võtab Maanteeamet ette
Luige ja Saku vahelise Tallinna ringtee
lõigu, mis on sel teel veel ainus lõik, kus
pole sõidusuunas kahte rada. Tüki sõnul
on kavas see järgmise kahe aasta jooksul
valmis teha, riigihange ehitaja leidmiseks
on välja kuulutatud. Lisaks tee ümberehitamisele 2+2 maanteeks rajatakse ka kaks
uut viadukti: paarisviadukt üle tulevase Rail
Balticu raudtee ja paarisviadukt loomadele
tee alt läbipääsuks. Saku sissesõidul olev
viadukt uuendatakse paarisviaduktiks.

KESKKOND

Järgmisel aastal on Maanteeametil
Saku vallas plaanis ka üks pilootprojekt –
Tallinn–Rapla–Türi maanteele kohe pärast
Kurtna risti algavale sirgele lõigule paigaldatakse 3,4 km pikkune tugev metallist
keskpiire, mis välistab seal möödasõitmise. Peatumiseks rajatakse tee kõrvale aga
SOS-taskud. „Sellist asja pole Eestis varem
tehtud, et 1+1 tee sõidusuundade vahele
selline piire paigaldatakse,“ selgitab Tükk,
kelle sõnul valisid piloteerimislõigu välja
Maanteeameti ohutusspetsialistid. „Sel lõigul tekib tipptundidel autokolonne ja sirge
tee ahvatleb aeg-ajalt ikka mõnd autojuhti
pikast rivist mööda sõitma.“
VICTORIA PARMAS

Temperatuur kuumutis on 400 kraadi, kuid leeki otse vastu asfaldipinda ei lasta,
vastasel korral läheks asfaldi sideaine põlema ja kaotaks oma omadused. Asfaldi
pinna temperatuur pärast kuumutamist on 150–180 kraadi. Kuumutatud asfaldi
kiht freesitakse üles ja laotatakse kohe tagasi. Seejärel paigaldab asfaldi laotaja
veel 3,5 cm paksuse asfaldikihi. Foto: Maanteeamet
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SOTSIAAL

Saku saab uue sotsiaalmaja
Saku vald saab riigi eelarvest miljon eurot, et ehitada kahe aleviku keskel asuva
ja amortiseerunud ühiselamu asemele üks
korralik sotsiaalmaja. Et 24 korteriga maja
valmis saaks, lisab vald omalt poolt miljoni.
Seda, et 1975. aastal ehitatud Tallinna
mnt 1a ja samas kõrval asuv Kannikese 1
hooned on oma aja ära elanud, mõisteti
vallas juba aastaid tagasi. Sotsiaalteemade
ja ehitusega tegelevad valla spetsialistid on
korduvalt koos istunud ja probleemile lahendust otsinud. Korralik sotsiaalmaja on
kirjas olnud nii arengukavades kui ka strateegiates, aga ühtegi sobivat rahastusmeedet polnud seni leidunud.
Nüüd on raha olemas, sest ka vald on
rahastust vahendava SA KredExi positiivse otsuse ootuses eelarvestrateegias
omaosalusega arvestanud ja täna ei pea
me midagi muud tähtsat selle arvelt ära

jätma. Rahataotlus käis eelprojekti järgi,
mille koostas arhitektuuribüroo Orub OÜ,
projektijuhtimisega tegeles Infragate Eesti.
Projekteerimistingimuste järgi on hoonesse ette nähtud kuni 24 korterit, millest suur
osa on ühe- või kahetoalised. On ka kolmetoalisi ja kõrvuti asuvaid kahetoalisi võimalusega teha neist kerge vaevaga neljatoaline,
kui peaks tekkima vajadus suurele perele
ajutist kodu pakkuda. Hoonele on hiljuti väljastatud ka ehitusluba. Põhiprojekti
koostamine nüüd alles algab ja võiks valmis
saada suve alguseks. Selle käigus lahendatakse uue hoone kõik konstruktsioonid, samuti hoone ümbruse kõnniteed, haljasalad
ja parkimiskohad. Loodetavasti saab kinnistu piires korda jõeäärne piirkond, kust
on planeeritud kulgema promenaad. Kahe
amortiseerunud ühekorruselise maja asemele sünnib modernne kolmekorruseline

kortermaja, rohkem õhku tekib uue kortermaja ja sauna vahelisele alale. Ehitustööd
võiksid alata järgmise suve lõpupoole. Valla
ees seisab tõsine ülesanne pakkuda ehituse valmimise ajaks ehk järgmiseks talveks
Tallinna mnt 1a elanikele ajutist korterit.
Kuna riigi raha eraldati kohaliku omavalitsuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse meetmest,
siis on õigus taotleda seal elamispinda neil
inimestel, kelle sotsiaalmajanduslik olukord
on selline, et nad ise endale vabalt turult
eluruumi soetada ei suuda, näiteks töövõimetutel pensionäridel, lastekodust või
kasuperest ellu astuvatel noortel, puudega
inimestel, õnnetuse tõttu kodu kaotanud
lastega peredel jt.
VICTORIA PARMAS, TANEL OTS

Uue sotsiaalmaja eskiis ja ehitusprojekt on juba valmis, ehitust on kavas alustada suve lõpus.

Saku kiriku ehitus algab juba sel aastal
Lähiajal algab Pähklimäel Küütsu tn 2 Saku
kiriku ehitus. Ehitusjuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse leping sõlmiti Audium
OÜga novembri keskel.
Esimeses etapis ehitatakse valmis vundament ja kommunikatsioonid. Kui riik
kannab EELK Konsistooriumile üle maa
ja vara kompensatsiooniraha, nagu riigieelarves ette on nähtud, on konsistoorium lubanud toetada Saku kiriku ehitust 300 000
euroga. See võimaldab ilmselt ehitada valmis ka kirikuhoone seinad ja katuse.
Saku kiriku ehitamist on toetanud nii
EELK Konsistoorium ja kogudused, kirikuliikmed Sakus ja Hageris kui ka teised
kohalikud inimesed. Lisaks on olulised toetajad Soomes, Norras ja Saksamaal. Kokku
on korjatud u 190 000 eurot. Infot selle
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kohta, kuidas toetada kiriku ehitamist, on
võimalik leida kiriku krundil olevalt posteril või internetis http://saku.eelk.ee/kirik/
soovid-aidata.
MAGNE MÖLSTER, ARDON KAERMA

Sõitkem
koolibussiga!
Saku vallas on mitu erinevat koolidesse viivat õpilasliini. Vallajuhtidel on bussifirma
Samat esindajatega kokkulepe, et oktoobri
algusest detsembri lõpuni saavad koolibussidega tasuta sõita ka kõik täiskasvanud
vallaelanikud. Uue aasta alguses tehakse
kokkuvõtted ja otsustatakse, kuidas edasi.
Paraku on õpilasliinidel täiskasvanud reisijaid seni olnud väga vähe. Ka eakad on
väga harva koolibusse kasutanud. Siit üleskutse – kasutagem tasuta sõidu võimalust!
Valideerida ei ole vaja.
SS

KOOL

Jaapani sõpradel külas
Külastasime Jaapanit sügishooaja hakul,
kui lehed alles hakkasid punakaks värvuma
ja viljad polnud veel külmast maha potsatanud. Soome lennujaamast kauaoodatud
sihtpunkti jõudsime ei vähem ega rohkem
kui kümne tunniga. Järgnes neljatunnine
bussisõit. Kohale jõudes olid naeratused
kõigil kõrvuni, sest kohtusime oma Jaapani
peredega, kellega veetsime koos esimese päeva õhtu ning ka järgnevaid päevi.
Peredes on tavaks voltida origamit (Jaapanis
levinud paberi voltimise tehnika) ja vaadata
Jaapani meelelahutussaateid. Tegime koos
süüa ja veetsime õhtuti aega päevasündmustest rääkides.
Ilmad olid Saku linnas Eesti omadega
võrreldes jahedad, see oli tingitud mägisest
piirkonnast. Siiski jagus päikest igasse päeva, vihma tibutas reisi vältel vaid korra.
Saku linnas saime kultuurimajas, kus
igapäevaselt tegutsevad erinevad klubid,
proovida selga yukatat ehk suvist Jaapani
rahvuslikku rõivast. Osalesime traditsioonilisel macha teetseremoonial ning sõime seal
munakollasest ning magusatest ubadest
tehtud magustoitu. Saime rahvusmuuseumis ise endale õnnetoovad kaelakeed meisterdada ja vaadata, kuidas tehakse vaipa.
Spordikeskuses, kus kahel ööl ööbisime,
saime õpetust kalligraafias. Kuna selgest
sügistaevast näeb hästi tähti, viisid lahked
kostitajad meid ka observatooriumisse.
Külastasime Teisyo-ji templit Saku ülimalt kaunis mägises piirkonnas ja tutvusime üle maailma kuulsaks saanud zen-iga.
Tavaliselt istutakse liikumatult sirge seljaga,
käed kõhul, pimedas ruumis 40 minutit.
Meie tegime seda vaid kümme minutit, sellest piisas, et nihelema hakata.
Huvitav oli alg- ja põhikoolis. Põhikoolis
olid õpilased koolivormides, algkoolis kandsid ühesuguseid mütse, kuid vabalt valitud
riideid. Jaapanis on lapsed tundides distsiplineeritumad kui Eestis. Oli tunda tugevat
austust vanemate inimeste, eriti õpetajate
vastu. Mobiiltelefonid on koolides, erinevalt Eestist, keelatud. Õppetund kestab 55
minutit, tunni algusest annab märku kell.
Klassi õpilaste seast valitud korrapidaja,
kes vahetub igal nädalal, juhatab tunni paari lausega sisse. Tunni lõpus heliseb samuti
kell. Kuid vastupidiselt Eestis lahtiminevale
saginale jääb iga õpilane oma kohale, kuni
korrapidaja on tunni lõpetanud.
Jaapani ja Eesti söögivahetunnid on
väga erinevad. Jaapanis süüakse oma koduklassis, kuhu toovad toidu 5–6 põllede
ja pearättidega õpilast-korrapidajat. Nende
ülesandeks on toit laiali jagada, kuid enne
seda panevad nad kätte kindad, selga valged

kitlid ja pähe maskid. Toiduks on igapäeva- Sõprussuhtest alguse saanud projekne kohustuslik piim, kauss riisi, miso supp ti raames kohtuvad kahe Saku noored
ning enamasti salat ja kana. Söögivahetund kaks korda aastas, sügisel ja suvel. 18.–
kestab terve tunni ning söömist alustatakse 25. oktoobril viibisid Jaapanis kaheksa
ja lõpetatakse koos.
Saku valla õpilast: Merilin Nurme, MarcInglise keelt õpitakse alates 6. klassist. Kaspar Parts, Johanna Eliise Rannik ja
Kuna otsene kokkupuude inglise keelega Toomas Ulmas Saku Gümnaasiumist
puudub – televisioon on jaapani keeles –, ning Marcus Grünberg, Petra Laur,
on selle omandamine keeruline. Suurt rõh- Mari-Liis Nöps ja Jaagup Valtna Kurtna
ku pannakse muusikaõpetusele ja pillimän- Koolist. Neid saatsid õpetajad Anne
gule. Pilliõpet on võimalik alustada juba Kuldmäe Saku ja Merle Kants Kurtna
2–3-aastaselt, igapäevane harjutamine on koolist.
tavaline. Algkoolis esines meile 52 õpilast,
dirigeeris ei keegi muu, kui sama kooli 4.
klassi õpilane.
Suurepärase mulje jättis visiit Saku
Linnavalitsusse. Meid tervitas umbes
200 töötajat, käes hulgaliselt Eesti lippe.
Kuulsime sulaselges eesti keeles tervitussõnu. Veetsime aega koos teed juues ja nautisime seltskonnas origami voltimist. Järgnes
linnapea kõne. 30–40 töötajat laulsid eesti keeles imeilusasti „Mu isamaa on minu
arm” ja nii mõnelgi meist tikkusid pisarad
silma. Kõike kajastati Jaapani kohalikus televisioonis ja ajalehtedes.
Viimasel päeval külastasime Tokyot.
Jäime kõik reisiga väga rahule ja loodame
oma tulevikku Jaapaniga siduda.
MERILIN NURME
Jaapani muusikatunnis mängitakse pilli.

Merilin oma Jaapani perega seikluspargis. Fotod: Merilin Nurme
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Nurmiko – Eesti suurim lilletehas
„Sakus on kaks tehast – õlletehas ja lilletehas,“ ütleb ettevõtja Jaak Ungerson. Tal on õigus: kui Saku õlletehas on Eesti
suurim õlletootja, siis Ungersoni ettevõte Nurmiko on Eesti suurim lillevabrik. Juuliku külas asuv Nurmiko aianduskeskus
paikneb 8 hektari suurusel maa-alal. Aiandiosas on 2 kasvuhoonet, neist üks 5000 m2 ja teine 10000 m2, lisaks hiiglaslikud
„külmkapid“, pakkimis- ja muud ruumid ning suur avar lillepood. Nurmiko varustab lilledega kõiki Eesti supermarketeid
ja aianduskeskusi, tütarettevõtte Nurmiko Hulgi kaudu ka lillepoode.
Jaagu lugu
Jaak Ungerson õppis Eesti Põllumajanduse
Akadeemias, tänases Maaülikoolis, agronoomiks. Pidi Pärnu kanti tööle minema,
kuid suunati hoopis Tallinna – hambaarstist abikaasa juurde, kes juba varem pealinna saadetud. Nii sai maapoisist linnamees.
Jaak oli 6 aastat Tallinna Aiandussovhoosis
osakonnajuhataja, seejärel mõne aasta
ETKVL Agro peaagronoom, tema juhtida
oli 8 aiandit ja umbes 1000 töötajat. Kuid
siis algas kooperatiivide aeg, oli võimalus
ise peremeheks hakata. Jaak nii tegigi: asutas 6. septembril 1989 lillekasvatusega tegeleva kooperatiivi Nurmiko. Tema aiand
asus Rocca al Mares. Aastal 1991 muudeti
väike edukas ettevõte aktsiaseltsiks.
Aja jooksul hakkas Rocca al Mares
linn peale tungima, oli vaja uut asukohta.
2002. aastal tulid müüki Juuliku katsebaasi
maad. Koht oli Nurmikole sobiv. Omanik
seadis vaid ühe tingimuse – ametisse tuli
võtta kaks katsebaasi endist töötajat. Jaak
Ungerson ostis maa ära, puhastas võsast,
lammutas vanad hooned ning ehitas täiesti
uued kasvumajad – kaasaegsed ja moodsad,
kus kõik lillede jaoks sobilik. Katsebaasi
naised võttis muidugi ka tööle. Täna räägib
Nurmiko omanik, et tegu oli hea ostuga, et
ta on Juulikule tulekuga rahul: aiandile pääseb suurte ja väikeste autodega hästi ligi,
kergliiklusteed mööda saavad kohalikud
inimesed aiandipoodi suisa jalutada. Ning
maa ostuga „kaasavarana“ kaasa tulnud
naised olid tublid tööinimesed.

Edukuse määravad kulud
Jaak Ungerson on seisukohtal, et lillekasvatuse edukuse või edutuse määravad kulud,
ennekõike kütte- ja tööjõukulud, ning sisemine logistika ehk see, kuidas lilled liiguvad
ja kuivõrd ruumid on kasutusel. Nurmikos
on kõik läbi mõeldud. Ükski kasvuhooneosa tühjalt ei seisa. Tööprotsesside
hõlbustamiseks on ostetud tõstukid, traktorid, kärud. Kasvuhoonest viiakse lilled
masinatega pakkimisruumi, seal pakitakse
konteineritesse, konteinerid kiletatakse.
Suur rekka võtab peale 36 konteinerit, kuid
laadimiseks kulub vaid 15 minutit. Mingit
süles tassimist ei ole.
Nurmikos juhib ja kontrollib kõiki protsesse arvuti: kastab, väetab, kütab, tuulutab,
valgustab … Aga muidugi on ka töötajaid
vaja. Püsivalt on ettevõttes ametis 21 inimest, märtsist jaanipäevani ehk tipphooajal
kasutatakse lisaks ajutist tööjõudu. Üllataval
kombel ei olegi aianduskeskus vaid naiste Jaak Ungerson hiiglaslikus külmkapis,
mängumaa – töötajate hulgas on 6 meest selja taga konteinerid tulbisibulatega.
ja 15 naist. Enamik neist on kohalikud
Saku ja ümbritsevate külade inimesed, kuid Aiandi aastaring
mõni ka Sauelt, Keilast, Raplast, Tallinnast. Nurmikos käib lillede „tootmine“ aastaLillede „tootmine“ on keskkonnasõbra- ringselt. Jaanuaris kasvavad kasvuhoones
lik. Kasvuhoonete kütmiseks kasutatakse tulbid, puhkevad järk-järgult õide ja läheheina ja põhku, mida saadakse kohalikelt vad müüki. Siis pannakse kasvama võõratalupidajatelt. Vaid väga külmal ajal köetak- semad, seejärel suvelilled – roosbegooniad,
se ka gaasiga. Mingeid keskkonda reosta- hortensiad, amplitaimed ja teised, kokku
vaid jääke aiandis ei teki, vanad taimed ja ligi 50 erinevat sorti. Ja siis on krüsanteemitaimeosad lähevad kompostiks.
de kord. Järgnevad alpikannid, jõulutähed.
Kogu aeg on kasvuhooned lilli täis ja ikka

• 2 kasvuhoonet – 5000 m2 ja 10 000 m2
• 21 töötajat, märtsist juunini lisaks
hooajatöötajad
• Aastas kasvatatakse 2,3 miljonit tulpi, 1
miljon potilille, 100 000 jõulutähte,
  25 000 amplit
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ka midagi külmkapis juurdumas. Oktoobri
lõpus näiteks olid alpikannid kasvuhoones
õites ja kohe-kohe müüki minemas. Teises
kasvuhoone osas aga „valmisid“ jõulutähed: ülemised lehed hakkasid juba punakat
tooni võtma, alumised olid veel rohelised.
Ühes ruumis aga istutati tulpe. See töö
oli mehhaniseeritud: moodsat tootmisliini mööda sõitsid tulbisibulaid täis kastid.
Liini taga töötavad naised torkasid sibulad
imekiiresti mulda, sibulatega kastid paigutati konteineritesse ja konteinerid sõidutati
külmlattu ehk hiiglaslikku külmkappi, kus
sibulad 9-kraadises temperatuuris juurduvad. Sealt läksid konteinerid nädala pärast
veelgi külmemasse külmkappi ehk sellisesse, kus vaid 1 plusskraad. Seejärel liiguvad
nad detsembri lõpus või jaanuari alguses
kasvuhoonesse, kus kevadiselt soe ehk 17–
18 kraadi. Sellisel temperatuuril on tulbid
nelja nädala pärast täies õieilus.
Päikseline lillepood
Nurmiko kasvuhoonetesse sattuvad külastajad harva, enamasti korra novembris,
kui kliendipäeval näidatakse huvilistele jõulutähtede ilu. Kuid ettevõtte poodi teavad
sakulased hästi. Avaras kaupluseruumis
ootavad ostuhuvilisi lõike- ja potililled, suur
osa kaubast on kohapeal kasvatatud. Poest
saab kimpe, lilleseadeid, kaunistusi – ametis
on kaks floristi. Ja head nõu saab ka alati.
Kuid kaupluses on ka eksootilisi taimi,
mis toodud Hollandist: draakonipuud,
bensoe viigipuud, palmid, kaktused...
Tütarfirmal Nurmiko Hulgi on tulpidemaal
koostööpartner, kellelt saadakse huvitavaid
põõsaid-puid-lilli. Klientidel on võimalik
kaupluses väljapandu hulgast valida, kuid
kui sobivat taime pole või olemasoleva
mõõt, värv või mõni muu detail ei sobi,
saab meelepärase ka tellida. Poes on müügil
ka vaasid, potid, väetised ja muu lillede kasvatamiseks-hooldamiseks tarvilik. Lisaks
nn lillekosmeetika – näiteks pihustitega
Oktoobri lõpus olid jõulutähed veel
üsna rohelised.

pudelid, millega pritsides saab taimed tolmust puhtaks ja lehed kenasti läikima. Ehk
nagu ütleb omanik Jaak Ungerson: „Müügil
on lilled ja kõik, mis lille ümber.“
Pereettevõte
Jaak Ungerson on Pereettevõtjate Liidu
liige ja selles organisatsioonis aktiivselt tegev. On ka põhjust: Nurmiko on algusest
peale pereettevõte. Ungersoni vanem poeg
Kristjan, bioloogiharidusega mees, juhib
ettevõtte tehnika- ja arvutipoolt, tegeleb
arendusega. Teine poeg, majandusmees
Mart, on tütarettevõtte Nurmiko Hulgi
juht. Ning Ungersonide Lillede Villa nimeliste lillepoodide eest hoolitsevad Mart ja
Jaagu abikaasa Pille. Ungersonide noorem
poeg Joakim õpib Tartus füsioterapeudiks.
Kas temast ka Nurmikos tegutseja saab, Lindil liiguvad kastid, kastides potid,
näitab aeg.
kuhu naised kibekiiresti lillesibulaid
INNA MIKLI
istutavad. Fotod: Inna Mikli
Kauplusest leiab ka eksootilisi
taimi.

Jaak Ungerson ütleb, et lillekasvatuses
on töötajate kogemustepagas väga oluline: „Igal aastal on erinevad temperatuurid, erinev päikseliste päevade hulk. Et
õigeid otsuseid teha, on vaja kogemusi.
Agronoom ongi taimede jälgija.“
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Inga Nurme – Saku kooli
emotsionaalne lauluhaldjas
Oli kevad. Saku Gümnaasiumi saalis käis
7. muusikali peaproov. Pealtvaatajad, keda
suur ruum puupüsti täis, hoidsid hinge kinni, nautisid imet. Siis ühtäkki sai etendus
otsa. Esinejad ja lavastajad tulid publikut
tänama. Tuli ka Inga Nurme – habras haldjalik muusikaõpetaja, kes lastele laulud selgeks õpetanud. Seisis ja kummardas, endal
liigutuspisarad silmis.
Aeg läks, tuli sügis, novembrikuu. Saku
koolis toimus 8. muusikali rollikonkurss.
13 osa laulma-mängima kandideeris 58 õpilast! Muusikalid on populaarsed.

Fotod:
erakogu
• Inga elab meeste maailmas – tal on kodus
abikaasa ja kolm poega: 21aastane Lasse,
19aastane Karl ja 10aastane Roland. Isegi
koer Johnny on poiss.
• Inga pojad on kõik spordipoisid. Inga neile muusikat peale suruda ei taha, kuid teda
rõõmustab, et Karl on muusikalides kaasa
löönud ja et Roland laulab poistekooris.
• Ingale on suureks eeskujuks olnud vanemate kooselu.
• Inga vajab väga „tugimeeskonda“ – toetavat peret, häid sõpru, toredaid kolleege. Ta
on kindel, et tema tugimeeskond on parim.
• Inga armastab vabal ajal koduaias nokitseda ja – uskumatu küll! – majas koristada.
• Inga teeb sporti ka – talle meeldib kõndida.
• Kevadel lõpetanud klass kinkis oma õpetajale jalgratta ja nüüd Inga sõidab. Sõidab
sageli, sõidab palju. Ei kujuta oma elu ilma
rattata enam ettegi – suvisel ajal on see sõiduriist täiesti asendamatu.
• Inga usub, et kõik probleemid saab huumoriga lahendada.
• Ingale meeldivad üle kõige Bachi helitööd, ta armastab ka a capella esitusi, lemmikud on Noorkuu, Pentatonix ja The King´s
Singers. Kuid ta on avatud iga muusikastiili
suhtes.
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Nii palju ilusaid hetki
Õpetaja ainult ei anna, ta saab ka väga palju tagasi. On palju ilusaid hetki, võrratuid
emotsioone. Eredaimad mälestused on
Ingal seotud muusikalidega. Esimese neist,
mil nimeks „Vahva rätsep“, lavastasid nad
Anton Noore ja Kersti Ulmasega kolmekesi. Keegi ei teadnud siis veel päris hästi,
mida ja kuidas. Ka õpilastel ei olnud mingit muusikali-kogemust, õpiti ühiselt tüki
valmimise käigus. Üle kivide ja kändude
kulgenud prooviperioodi järel jõudis etendus siiski lõpuks lavale. Küllap seetõttu on
„Vahva rätsepaga “ seotud kõige eredamad
mälestused. Võrratuid elamusi on pakkunud ka järgmised muusikalid – kõik on
Ingale hinge jäänud.
Väga tähtsad on muusikaõpetajale laulupeod. Inga koorid on ikka laulukaare all
üles astunud ning nii lauljad kui dirigent on
neid hetki nautinud. Inga ise arvab, et need
hetked poleks pooltki nii ülevad, kui ei eelneks ränk töö lugusid õppides ja harjutades.
Ilusad ja valusad on lõpuaktused, hetked, kui tuleb jälle üks lend teele saata.
Hea on vaadata, kui suurteks ja toredateks
inimesteks on õpilased sirgunud. Ja samas
on nii kurb. Muidugi on kauneid elamusi
pakkunud ka talvekontserdid ja teised esinemised. Ning vilistlaste kokkutulekud,
vilistlaste külaskäigud. Mõnikord pakub
uskumatu elamuse ka päris tavaline tund.
Pakub elamuse ja jääb kauaks meelde.
Inga räägib armastusega klassijuhatajatööst. Oma esimest klassist ehk 30. lennust,
keda ta juhendas alates ajast, kui lapsed olid
kuuendikud ning Inga ise noor õpetaja. Ja

Muusikaõpetaja tore töö
Inga Nurme tuli Saku Gümnaasiumisse tööle aastal 2000, kui Eesti Muusikaakadeemia
lõpetas. Tuli ja pole kordagi äraminekule mõelnud, pole kunagi kahetsenud.
Koolitöö on tema arvates emotsionaalne ja
tore. Inga on muusikausku, koolis saab ta
muusikaarmastust edasi anda. Saab õpilaste
maitset, väärtushinnanguid, mõttemaailma
kujundada, nende maailmapilti avardada.
Kusagilt on talle meelde jäänud ütlus, et
ükski seebimull pole nii värvikas ega lenda
nii kaugele, kui see, mille puhub hea õpetaja. Nii on!
Inga on olemuselt ratsionaalne inimene,
talle on tähtis süsteemsus, olulised on reeglid – elu ei saa kaootiline olla. Ta järgib põhimõtet, et miski ei peagi lihtne olema, edu
saavutamiseks tuleb vaeva näha. Pingutada
tuleb õpilasel, kuid pingutama peab ka õpetaja – et tund oleks huvitav.
Inga on nõudlik asjades, mis tema jaoks
olulised. Tal on oma teemad ja valdkonnad, mille puhul üle piiride astuda ei saa.
Sageli räägitakse, et tänapäeval on õpilased ülbed ja lapsevanemad liialt nõudlikud.
Inga nii ei arva – põhitooni annavad ikkagi innukad ja aktiivsed lapsed, kes tahavad
õppida. Enamus õpilasi on mõistlikud ja
vahvad. Mõned on väga andekad.
Inga tunneb pea kõiki Saku kooli õpilasi. Alates 7. klassist on nad tema käe alla
muusikatundides. Ta juhendab lastekoori ja
koos Diana Põlluga poistekoori. Lisaks on
Ingal noortekoor, mis jaguneb kaheks: 48
neiut harjutab laulupeorepertuaari, noormehed ja 37 tütarlast on muusikalikooris.
26 neiut laulab nii laulupeo kui muusikali
lugusid. Peagi ootavad laulupeo ettelaulmised, muusikali individuaalproovid on ka
kohe-kohe algamas.
Väike Inga
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muidugi kevadel lõpetanud 40. lennust, lastest, kes olid tema omad alates 5. klassist.
Kui toredad inimesed! Kui palju meeldivaid üllatusi nad oma õpetajale valmistasid!
Suvel oli Inga päris kurb. Ja otsustas vahet
pidada – käesolev on tal üle pika aja esimene õpetaja-aasta ilma klassita.
Eeskujud on olulised
Inga ütleb, et tema elus on väga tähtsal
kohal olnud eeskujud-mõjutajad-õpetajad.
Kõigepealt isa – omal käel pilli mängima
õppinud mees süstis lastesse muusikaarmastust. Isa käekõrval läks Palamuse lähedal elanud tüdruk Jõgeva muusikakooli,
kuid jõudis kohale, kui klaveriklassis olid
juba kohad täis. Valis siis viiuli ja käis isaema õhutusel aastaid kodust 25 kilomeetri
kaugusel pillimängu õppimas. Isa eestvedamisel harjutas pereansambel, kes esines
kõigil suguvõsa üritustel: isa mängis akordioni, 11 aastat vanem vend kitarri, 10
aastat vanem õde süntesaatorit, Inga lõi
trummi ja ema elas tulihingeliselt kaasa. Isa
oli Ingale väga lähedane ja kõiges eeskujuks.
Eeskujuks oli ka ema, kes armastas koorilaulu ja toetas igati tütre muusikaõpinguid.
Tartu Elleri koolis õppis Inga koorijuhtimist, tema õpetajaks oli Vaike Uibopuu,
range ja nõudlik ülikooli naiskoori dirigent.
Temalt õppis Inga pühendumist.
Muusikaakadeemias olid koolimuusika
tudengitel dirigeerimise individuaaltunnid,
Inga õpetajaks sattus Venno Laul. Neil oli
äärmiselt hea kontakt, Inga mäletab oma
õpetajat kui sooja ja südamlikku meest,
meeldivat inimest, kes oli valmis alati head
nõu andma.
Võib-olla on just suurepärased eeskujud
ja mõjutajad süüdi, et Ingast muusikaõpetaja sai.

Mercury ja Schönberg
12. klassil oli muusikatund. Inga Nurme
mängis klaveril esimesed taktid Queeni
palast „Bohemian Rhapsody“. Ta rääkis
Queenist ja äsja linastunud filmist, mis
ansambli loo vaataja ette toob. Kõneles
Queeni omapärast ja tähtsusest muusikaloos, ansambli solisti Freddie Mercury
kurvast saatusest. Õpetaja jutt oli emotsionaalne ja temperamentne, ta žestikuleeris,
pikkis põnevate faktide vahele katkendeid
muusikapaladest, näitas fotosid.
Arnold Schönberg, Austrias elanud juudi soost helilooja, ja tema sünge muusika.

Atonaalne harmoonia. Uus-Viini koolkond. Meeleolu loomiseks Edvard Munchi
„Karje“ ja katkend keelpillikvartetist.
Õpilased kuulasid endiselt. Ikka huviga.
Tunni lõpus jäi veidi aega ka ise muusikat teha. Inga Nurme andis neljale õpilasele ukuleled kätte, viienda kutsus trummide
taha ja ülejäänud kuulutas kooriks. Siis jagas noodid laiali – et kaheteistkümnendikud teaksid, kuidas laulda. Mängis klaveril
korraks ette. Ja läkski lahti – klass laulis ja
mängis, nagu oleks juba tükk aega harjutanud. Kui kell kõlas, oli kahju, et tund nii
kiiresti läbi sai.

Inga meenutab
Üsna noor ja roheline muusikaõpetaja veetis suvevahe
aega sünnikodus Palamuse lähistel – rabas rõõmuga maa
tööd teha. Ühel sumedal suveõhtul helises mobiiltelefon.
Muusikaõpetaja: "Halloo?!"
Hääl (taustal poiste itsitamine): "Tere! Seda, et ....taht
sime küsida ... kas JO on kõrgem kui LE?"
Muusikaõpetaja: "Ilmselgelt mitte!"
Hääl (taustal ikka poiste itsi
tamine): "Aitäh!"
Kõne lõpp.

Üks legen
daarne õpilane
andis hindamiseks
muusikaajaloo kontrolltöö,
kuhu oli ühe küsimuse vastu
seks kleeplindiga kinnitanud käsikirjas
spikri. Lisatud oli järgmine kommentaar: "Ei
hakanud nii head spikrit ümber kirjutama!" Töö
on säilitamisel õpetaja isiklikus arhiivis.

12. klass muusikatunnis.
Foto: Inna Mikli
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Teised Ingast
Taavi Vilba, Saku Gümnaasiumi juht
Olen üsna unikaalses olukorras, sest Inga
on olnud mu õpetaja ja kolleeg. Kui tuletan
meelde aastatetagust aega, siis Inga tundi
tahtis meie klass alati minna. Tunnid olid
lõbusad, hoogsad, oli palju laulmist, naeru
ja head huumorit. Ka muusikaajalugu sai
kõikidele selgeks.
Kolleegina on Inga alati olnud koostöövalmis, aktiivne, hooliv ja toetav. Saku
Gümnaasiumil on Ingaga väga vedanud.

Lizette Tarlap (40. lend)
Inga on väga elav inimene, kes ei tundu
kunagi väsivat. Ta on koolielus aktiivne,
eriti muusikali korraldades. Ta on õpilastele väga heaks eeskuju, meeldiv inimesena
ja meeldiv õpetajana. Selline õpetaja, kelle
peale ei saa kurjaks, kui ta kahe paneb.

Hanna-Lisa Kuslap (40. lend)
Inga on Saku Gümnaasiumi päike – olenemata sellest, kui hall on taevas ja kui halvasti on läinud koolipäev, nakatab tema alati
oma positiivsusega ja tekitab tunde, et kõik
on hästi. Ta suudab õpilastega samastuda
Kairi Zaletajev, kolleeg, eesti keele ning neid igas olukorras mõista. Maailm
õpetaja
vajab rohkem Inga Nurme sarnaseid iniMul on Ingat keeruline kolleegina iseloo- mesi ja õpetajaid!
Õhtupoolikul töölaua taga. Foto: Inna
mustada, kuna oleme sõbrad. Või just INNA MIKLI
Mikli
seetõttu tean hästi, kui pühendunud ja kohusetundlik ta on. Üheski ettevõtmises ei
tee ta hinnaalandust, nii võib tema peale
kindel olla, kui ta midagi lubanud on või
milleski osaleb. Inga on nõudlik nii enda
kui teiste suhtes, samas on ta väga empaatiline ja toetav ning seetõttu ka õpilaste ja
kolleegide poolt armastatud. Inga tagala on
tema kodu ja lähedased.
Minu õpetaja, koolis kõige parem ta …
Liisa-Lii Tamme (40. lend)
Ingast kiirgab positiivset energiat. Tema
tunnid on seetõttu parimaks kohaks, kus
ka kõige halvemat tuju tõsta. Oma suure
südamega, tegusa ja väsimatu loomusega
on ta meile kõigile inspiratsiooniks.
Piret Kaare (vasakult), Eda Piisang, Inga Nurme ja Anton Noor pärast muusikali “Suvitajad”. Foto: Victoria Parmas
Inga näitab õpilastele Edvard Munchi
“Karjet”. Foto: Inna Mikli
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Elukaar tähistas juubelit
20. oktoobril tähistas Saku Pensionäride
Ühendus Elukaar Kiisa Rahvamajas oma
25. tegvusaasta juubelit. Kutsutud külalistena olid kohale saabunud Saku vallavanem
Marti Rehemaa, Eestimaa Pensionäride
Ühenduste Liidu juhatuse esimees
Andres Ergma, Harjumaa Pensionäride
Ühenduse juhatuse esimees Ago Kokser,
Harjumaa Pensionäride Ühenduse liikmed Olvi Suurkütt ja Marianne Õun,
KI-KU-TA-RO juhatuse esimees Arvo
Rander, Kajamaa piirkonna Meelespea
juhatuse esimees Elve Viitamees, pensionäride ühenduse idee algataja ja elluviija,
praeguse Elukaare nn ema Eda Arulaid
ja endine Elukaare juhatuse esimees Eesi
Kevvai. Mõlemaid viimatimainituid tänati lilleõie ja šokolaadimedaliga. Lilleõie ja
medaliga peeti meeles ka kõige pikaajalisemat ja teenekamat Elukaare liiget Alma
Kallioni. Koosviibimisest võttis osa ka
Kiisa Rahvamaja juhataja Marianne Rande,
kelle mõistva ja hooliva vastutulelikkuse
tõttu sai rahvamaja ruumide kasutamine
võimalikuks. Tänusõnad pälvib ka asjalik ja
lahke rahvamaja perenaine Kairi Langund.
Meie suurimad tänud kõigile.
Seoses 25 tegevusaasta täitumisega
andis Elukaarele õnnitlustänukirja Eesti
Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse
esimees Andres Ergma, kes oma etteastes rõhutas valdade juurde moodustatud
Eakate Nõukogude tähtsust pensionäride eest hoolitsemisel. Samuti andis tänukirja Harjumaa Pensionäride Ühenduse
juhatuse esimees Ago Kokser. Harjumaa
Pensionäride Ühenduse tänukirja said ka
kõige teenekamad ja kauaaegsed Elukaare
juhatuse liikmed Aime Svänni, Eha
Soome, Lehte Jõeleht, Tamara Kazatšok,
Aleksander Svänni ja Lembit Jõeleht.
Ka juhatuse liikmed said tänu osaliseks.
Vallavanem Marti Rehemaa andis Saku

Vallavalitsuse tänukirja allakirjutanule.
Elukaar tänab õnnitluste eest.
Üllatuskülalisena oli kohale tulnud
Reformierakonna esimees Kaja Kallas, kes
rääkis oma erakonna tulevikuplaanidest ja
eakate sotsiaalses elus kaasalöömise võimalustest. Ka vestles ta pikalt kohalviibijatega.
Koosviibimine
jätkus
meeleoluka eeskavaga, mille oli kokku seadnud
Maie Krestinov. Muusikalise poole eest
kandsid hoolt noortebänd Mini Beat (juhendaja Alari Volf) ja seenioride mandoliinide ansambel Tiina Enke juhendanisel.
Silmarõõmu, eriti meestele, pakkusid Kiisa
line-tantsijad Silva Saaliste juhendamisel ja
Aili Rehe juhendatav Saku Huvikeskuse
kõhutantsurühm Asmarah. Pärast eeskava ei jäänud tühjaks ka tantsupõrand, kus
pilkupüüdvamateks tantsijateks olid Elve
Viitamees ja tema elukaaslane Raivo.
Külaliste ja osalejate arvates läks juubelipidu korda. Elukaarele sooviti edaspidiseks
julget pealehakkamist ja innovaatilisust ürituste läbiviimisel. Seda soovin elukaarlastele ka mina. Hoidke Elukaart, siis Elukaar
hoiab teid!
JÜRI SOOME

Saku vallas on nüüd
kaks helkuripuud
Saku Valla Noortekeskuse eestvedamisel
avati novembri alguses Saku vallas kaks
helkuripuud: 8. novembril juba traditsiooniliseks saanud asukohas Saku Konsumi
ees ja 9. novembril teist aastat Kiisa
Vabaajakeskuse kõrval. Puude eesmärk on
tuletada pimeda aja saabumisel inimestele
helkuri vajalikkust meelde. Puud saavad
heaperemehelikult kasutada kõik – igaüks
võib sealt endale helkuri võtta või enda
üleliigse helkuri puule riputada. Helkuripuu
kasutamisega saab iga kodanik aidata kaasa
oma kodukoha turvalisemaks muutmisele.
Pimedas liikudes võib helkur päästa elu!
Helkurid kaunistavad puid vähemalt
aasta lõpuni.
Soovime tänada ettevõtteid, tänu kellele saame helkuripuud ehtida: Forss, Selver
AS, Pizzakiosk, Coop, Apollo, Volvo
Estonia OÜ, MTÜ BMW Eesti klubi,
Ramirent, P.P.Ehitusjärelevalve OÜ, Saku
Läte OÜ, Rauameister AS, Ergo Insurance
SE, Circle K Eesti AS, Rimi Eesti Food
AS, Sportservise AS, Telia, Alexela,
Kinkston OÜ, Saku Vallavalitsus, Saku
Gümnaasium, Saku Valla Noortekeskus,
Politsei- ja Piirivalveamet.
Lisaks suur tänu kõigile, kes puudele
helkureid juurde lisavad!
SANDRA TAUDEN
Saku Valla Noortekeskuse noorsootöötaja

Jüri Soome ja Eda Arulaid

Andres Ergma aitas Jüri Soomel torti lahti lõigata. Fotod: Valentina Ader

Helkuripuu särab pimedas.
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25 aastat Saku Pensionäride Ühendust
1993. aastal otsustas Saku Vallavalitsus asutada rahvamaja ja koondada sinna kõik valla isetegevuslased, kes seni olid tegutsenud
asutuste juures. Rahvamaja sai oma kasutusse raudtee ääres asuva koolimaja väikese
saali, selle kõrval oleva klassi ja imeväikese
köögi.
Saku pensionärid soovisid juba ammu
leida kohta, kus koos oma muresid ja
rõõme arutada. Rahvamaja juhataja Eda
Arulaid kutsus kokku eakate esindajad
Voldemar Treimuti, Pilvi Vanatalu, Arnold
Jürgensoni ja Alma Kallioni, et luua pensionäride ühendus. 4. novembril toimus
rahvamajas esimene teabehommik, Saku
Pensionäride Ühenduse esimeheks valiti Voldemar Treimut, juhatuse liikmeteks
Pilvi Vanatalu, Arnold Jürgenson, Valve
Kärblane, hiljem Helju Pitkjaan. Otsustati,
et teabehommikud toimuvad iga kuu 3.
laupäeval kell 11 rahvamajas. Sel ajal oli palju olmeprobleeme, nende lahendamiseks
otsustati kutsuda esinema vallavanem Arvo
Pärniste ja teised majanduse eest vastutajad. Hiljem kujunes alaliseks külaliseks ja
abiliseks Eda Esperk, kellest sai paljudeks
aastateks eakate lemmik. Igal teabepäeval
esinesid isetegevuslased Sakust ja kaugemaltki. Esimene jõulupidu peeti ka rahvamajas – verivorstide ja hapukapsaga, igaüks
sai kingituseks kaks seepi.
Järgnevate aastatega läks elu paremaks
ja ühenduse tegemised huvitavamaks. Vald
kinkis eakate jõulupeoks juba 100 kommikotti ja kolm suurt kringlit. Pidu korraldati
kooli suures saalis.
1995. aasta oktoobris valiti ühenduse
esimeheks Pilvi Vanatalu, kes tegi seda tööd
suure pühendumisega. Leiti huvitavaid esinejaid, tehti põnevaid konkursse, aktiivsemaid liikmeid autasustati aukirjadega.
1998 tulid juhatusse Ly Madissoon,

Helmi Kreek, Niina Kougija, Vello Kangilaski, Asta Milsaar. Oli viimane aasta vanas rahvamajas, sest kohe läks lahti hoone
puust osa lammutamine ja praeguse algklasside koolimaja ehitamine. Rahvamaja
koos pensionäride ühenduse varanatukesega kolis Pargimajja, eakate üritused aga
mõisa keldrisse.
2001. aasta veebruaris avati Saku Päevakeskus, mille juhataja Aliide Kaljula sai
pensionäride ühenduse juhatuse liikmeks,
hiljem esimeheks. Kevadel lõppes ametlikult rahvamaja tegevus, loodi huvikeskus,
mis asus Saku Valla Majas.
Kaljula ajal hoogustus ekskursioonide
korraldamine, ennekõike Tallinna muuseumitesse ja vanalinna, kuid ka mujale
Eestisse. Kevadeti koristati parki ja laadaplatsi ning oldi nõu ja jõuga kõikjal abiks.
Kujunesid välja traditsioonid: igakuised
koosviibimised algasid külalisesinejate
etteastetega, seejärel õnnitleti sünnipäevalapsi, järgnes kohvi joomine ja kringli söömine, tantsimine ja ühislaulmine.
Kohtuti vallavanemate, volikogu esimeeste,
tervishoiutöötajatega.
2001. aasta augustis osaleti esimest korda Ääsmäel Harjumaa pensionäride kokkutulekul. Mitmel järgneval aastal esineti seal
omaloomingulise kavaga. Kokkutulekutel
käimise traditsioon jätkub.
2006. aastal sai juhatuse esimeheks loodushuviline Eesi Kevvai. Tema eestvedamisel käidi Pääsküla matkarajal, Tabasalu
looduspargis, Harjumaa iluaedades. Uute
ideede ja kogemuste saamiseks kohtuti
Viimsi ja Laagri pensionäride ühenduste
juhatustega. Vallavalitsusele tehti ettepanek
kaasata ühenduse esindaja arengukavade arutellu ning külaskäikudele Soome, et
sealsete sõprusvaldade pensionäride tegemistega tutvuda. Valla esindajatega arutati

Saku poisid Kuressaare keelpillifestivalil
19.–20. oktoobril toimus Kuressaares järjekordne poiste keelpillifestival, millele kohaliku muusikakooli õpetaja Laine Sepp
pani aluse juba 17 aastat tagasi. Seekord oli
kohal 99 poissi üle Eesti, neist kaks viiuldajat – Viktor Kostjuk ja Kuldar Zilensk
– Saku Muusikakoolist. Saku noormehed esinesid nii ansamblilooga (klaveril
Veronika Tamm) kui individuaalselt ja
plaksutati publiku ovatsioonide saatel tagasi. Õpetajad Sirje Müller ja Kaari Klesment
jäid poiste esinemistega samuti väga rahule.
Sügisvaheaja algul toimuv festival on
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oma eriilmeliste muusikapalade ja rikkaliku
auhinnalauaga just käesolevasse aastaaega
sobiv sündmus, mis annab osavõtjatele
hoogu ja indu harjutamiseks, et järgmisel
aastal veelgi paremas vormis olla.
KAARI KLESMENT

Kuldar Zilensk (vasakult), Viktor
Kostjuk ja õpetaja Sirje Müller musitseerimas. Foto: Veronika Tamm

maamaksusoodustusi, kõnniteede olukorda ja muid probleeme. Päevakorras oli ka
tasuta vallasisene sõit, samuti soodustused
Tallinna transpordis.
2007. aastal lahkus peaaegu kogu vana
juhatus. Uuteks liikmeteks said Jüri ja Eha
Soome, Niina Liebrich, Aime ja Aleksander
Svänni, Lehte ja Lembit Jõeleht, Tamara
Kazatšok.
2009. aastal sai juhatuse esimeheks Jüri
Soome, kelle ajal traditsioonid jätkusid.
Soome leidis ekskursioonideks suuremaid,
odavamaid ja mugavamaid busse. Head giidid Jaan Masing, Aarne Timm jt tutvustasid
eakatele Eestimaa põnevaid kohti, ekskursioone korraldati isegi Läti- ja Leedumaale.
2010. aastal sai pensionäride ühendus
endale nime Elukaar, nime autoriks oli Friida Prisk. Logo konkursi võitis Anne Kõll.
Saku eakad armastavad teatris käia,
meelde on jäänud vabaõhuetendused
„Vargamäe varjus“, „Kõrboja perenaine“,
„Suveöö unistus“ Ohtus ja ühiskülastused
Estonia teatrisse.
Jüri Soome ajal sai populaarseks traditsiooniks jõulueelne kirikute külastamine
koos järgneva piduliku lõunaga mõnes
mõisas, kõrtsis võis turismitalus. Kirikutes
kuulatakse ülevaadet ajaloost, lauldakse
oreli saatel jõululaule. Söögikohtades astuvad üles kohalikud isetegevuslased.
Ühenduse liikimed tänavad kõiki esimehi. Eriline tänu Jüri Soomele, kelle ajal on
Elukaare tegevus muutunud mitmekülgsemaks ja huvitavamaks. Üks üksi ei tee midagi, seepärast ollakse tänulikud kõikidele
juhatuse liikmetele, kes on kohusetundlikult koosviibimisi ja üritusi korraldanud.
Täna on Saku pensionäride ühenduses
Elukaar 117 liiget. Kõik uued liikmed, ka
nooremad ja aktiivsemad, on väga oodatud.
ALMA KALLION
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100 korda ümber Šnelli tiigi
18. oktoobril toimus Eesti Vabariik 100
raames koolidevaheline 100 x 1000 meetri
teatejooks.
Võistkonda kuulusid igast kooliastmest
18 õpilast ehk kokku 72 õpilast, 9 lapsevanemat, 10 vilistlast ja 9 õpetajat või
koolitöötajat. Tihedas võistluses Tallinna
koolidega saavutas Saku Gümnaasiumi
esindus kokkuvõttes 4. koha ajaga 6.41.26.
Kiireima ringi jooksis välja ankrumees,
kehalise kasvatuse õpetaja Henri Ojaperv,
ajaks 2.58. Esikolmiku hõivasid Tallinna

Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium ja
Vanalinna Hariduskolleegium.
Individuaalselt
saavutasid
Saku
Gümnaasiumi esindajad oma vanusegruppides/klassides mitmeid esikolmikukohti.
I kooliastme tüdrukute seas võitis 1. koha
Janell Reiljan ajaga 3.59. III kooliastme
poistest sai Henry Grünberg (3.02) 2. koha
ja III kooliaste tüdrukutest Karolin Victoria
Kotsar (3.41) 3. koha. Lapsevanemate ( mehed) hulgas saavutas Toomas Tarn (3:03)
3. koha. Meesõpetajate/koolitöötajate seas

oli kõige kiirem Henri Ojaperv, tema aeg
oli 2:58.
Oma kooli tunnet jagus terveks päevaks,
kõigile meeskonnakaaslastele elati innukalt
kaasa. Rõõm oli näha lõpetajaid, kes olid
andnud endast kõik ning kelle silm jätkuvalt säras. Suured tänud treeneritele ja kehalise kasvatuse õpetajatele, kes jooksjaid
terve pika päeva motiveerisid ja kogu hingest kaasa elasid. Ühiste jooksmisteni!
HEILI LEPP
Saku Gümnaasiumi huvijuht

Saku sportlased Saaremaa kolme päeva jooksul
Eesti ühel kõige suuremate traditsioonidega ja legendaarsemal jooksuvõitlusel, juba
45. korda toimunud Saaremaa kolme päeva jooksul osalesid ka mitmed Saku sportlased. Noorte arvestuses jõudsid kolme
päeva kokkuvõttes (joosti 2 + 3 + 3 km)
oma vanuseklassis poodiumile Kert Kask
(I) ja Marit Tarm (III). Lisaks neile osalesid

noortejooksul Ranno ja Kaur Kannel.
Saku Gümnaasium saavutas koolide arvestuses auhinnalise kolmanda koha. Kõikide
võistelnud õpilaste treeneriks on Maile
Mangusson.
Põhijooksusu (10 + 16 + 16 km) läbisid
sakukad Jaanus Pedak, Tanel Kannel, Edit
Kannel, Eve Kitvel, Eneli Pall ja Toomas

Tarm. Jaanus Pedak võitis oma vanuse
klassis (M50) esikoha. Võistkondlikult olid
Sparta võistkonna koosseisus poodiumil
Jaanus Pedak, Tanel Kannel ning Toomas
Tarm.
LAURA VIIROJA

November 2018

Saku Sõnumid 21

SPORT

Saku Sportingul oli edukas hooaeg
Naiskond tõusus Meistriliigasse! väljakul näha nii uusi kui juba tuttava- esindusmeeskonnas said oma debüüdi teha
Eelmise hooajal kindlustas Saku Sportingu
naiskond teise liiga võiduga tõusu esiliigasse. Enne hooaega pandi paika, et
jätkates treenimist ja mängimist samasuguse pühendumusega nagu seni, ei karda
Saku naised kedagi ning siht on lõpetada
hooaeg võimalikult kõrgel positsioonil.
Ettevalmistus selle nimel oli põhjalik ning
tahtmine mängida suur. Raske töö kandis
vilja – naiskond lõpetas esimese naiste esiliiga hooaja hõbemedalitega.
Sügisringi mängima minnes oli juba teada, et Meistriliigasse on pääs tagatud – esiliiga esinelikus olid peale Saku Sportingu
veel Pärnu JK, Tallinna FC Flora ja JK
Tallinna Kalevi duublid ning need naiskonnad Meistriliigasse tõusta ei saa, sest nende
esindusvõistkonnad juba mängivad seal.
See ei tähendanud, et Saku naiskond oleks
kuidagi oma suhtumist muutnud, sest head
mängud tugevate vastastega tähendavad ainult arengukõvera järsemat tõusu.
Saku Sportingu naiskonna hooaja saldoks jäi 10 võitu, 7 viiki ning 3 kaotust.
Väravaid löödi 51, enda võrgust tuli välja
korjata 27 palli.
Lisaks tehti algust uue naiste karikavõistluste ringiga. Siiani on mängitud 1/16
finaalis Kohta-Järve JK-ga 8-1 ning 1/8
finaalis FC Elvaga 3-2. Nüüd tuleb oodata uut loosi, et teada saada veerandfinaali
vastane.
Hooaja resultatiivseimad mägijad olid
Triin Satsi (19 tabamust), Katriin Saulus
(12 tabamust) ja Hanna-Lisa Kuslap (10
tabamust).
Järgmisel hooajal on tulemas põnevaid
täiendusi – Saku Sportingu särgis saab

maid nägusid. Hetkel on plaanis laager ja mitmed Saku Sportingu kasvandikud, kes
muud Meistriliigas mängimiseks vajalikud seni olid mänginud ainult noorteklassis.
etttevalmistused.
Mida aeg edasi, seda enesekindlamalt nad
end väljakul tundsid. Oli näha, et poisid
Treener Jan Harend:
olid uhked iga hetke üle, mil nad said klubi
Hooaja alguses oli eesmärk mängida seda esindusmeeskonnas esindada.
mängu ikka nii, nagu meile meeldib – palliHooaja lõpu poole oli mängupilt taas
ga ja väravaid lüües. Teekond selle eesmär- väga hea ning vastastele kergelt ühtegi
gini jõudmiseks tähendas higi ja pisarad punkti ei antud. Lõpetati 7. positsioonil,
treeningul. Julgen öelda, et seda oli rohkem mis on Saku Sportingu poolt III liiga pakui varasemalt – tüdrukud on oma suhtu- rim tulemus. Siit saab ainult edasi pürgida:
miselt treeningutesse ja mängudesse noor- järgmisel hooajal on eesmärgiks algusest
mängijatele väga heaks eeskujuks.
lõpuni esiotsas püsida.
Kokkuvõtvalt võib hooaja kindlasti
Hooaja saldoks on 9 võitu, 2 viiki ja
kordaläinuks lugeda – liikusime võistkon- 11 kaotust. Kõige resultatiivsemad olid
nana suure sammu edasi. Hooaja lõpuosas Jaan-Kristjan Kaalma (10 väravat), Rauno
peegeldus see ka tugevate vastaste vastu Nõmmiko (9 väravat) ning Ardi Bogdanov
mängides saavutatud tulemustes. Peamine ja Kristo Koppel (mõlemad 8 väravat).
edutegur oli enesekindluse kasv ning aukartuse vähenemine. Need on kaks olulist Treener Jan Harend:
märksõna, mille võtame kaasa ka uue hoo- Sel hooajal kandsid esindusmeeskonaja ettevalmistusse.
na peamist raskust meie enda kasvandiMeie edus on suur osa ka kõigil neil, kes kud – olime võrreldes teistega väga noor
mängudele kaasa käivad elamas – aitäh!
võistkond. Eesmärk oli ambitsioonikas –
hooaja lõpus olla tabeli esimeses pooles.
Meeskonna hooaeg
Trennides sai kõvasti vaeva nähtud ning
Sarnaselt viimasele neljale hooajale mängis hooaja alguses oli meil väga hea hoog sees,
meeskond ka seekord lII liigas. Hooaja al- sellega purjetasime keskpaigani. Hooaja
gus oli väga tugev, sest punkte nopiti kõigilt teises pooles pärssisid meid mitmed vining mingi periood maitsti isegi liiga liid- gastused ja tervisehädad ning hoog rauges
ri positsiooni. Keerulisemaks läks siis, kui mõnevõrra.
päris mitut tiimi võtmemängijat tabas mõni
Mängupilt oli üsna eriilmeline, suutsitervisehäda või vigastus ning mõnda aega me mängida väga häid mänge ning oli ka
tuli nendeta hakkama saada. See kajastus ka
tulemustes. Kuid keegi alla ei andnud ning
trenni tehti edasi, et liigas võimalikult kõrge
positsioon säilitada.
Hooaeg erines selle poolest, et

Järgmisel hooajal mängib Saku naiskond Eesti tugevaimas ehk Meistriliigas!
Fotod: Liisa-Lii Tamme
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Sportingu tüdrukud lõpetasid esiliiga
hõbemedalitega.

SPORT

neid, mis jäid tükiks ajaks hinge kriipima.
Kodumängud olid meie jaoks sel aastal
edukad nii tulemuse kui mängupildi mõttes
ning siinkohal ei pea põhjust kaugelt otsima – kui oma inimesed on staadionil, on
energiat ja mängulusti oluliselt rohkem.
Kokkuvõtteks julgen öelda, et mängupildi mõttes oli läks hooaeg kindlasti korda,
tulemuse osas peame veel juurde panema
ehk järgmisel hooajal hea mängupildi tulemusks vormima.

Saku Sportingu
imeline kodupublik

Jalgpalli on väga keeruline mängida ilma
fännideta, kui pole kedagi, kes mängijatele
lisaenergiat annab. Eriti, kui tegu on väga
keeruliste vastastega. Sakus seda muret
ei ole, sest meeste III liiga ja naiste esiliiga arvestuses kuulub kodupubliku rekord

koos au ja kuulsusega just Saku Sportingu
fännidele.
Meeste kodumängudel oli hooajal 2018
kokku 564 fänni – keskmiselt igal mängul
51 kaasaelajat. Naistel oli pealtvaatajate
koguarvuks lausa 774 ehk keskmiselt 77.
Tähelepanuväärne on veel see, et naiste selle hooaja Meistriliiga võitja kaasaelajate arv
oli kokku 666 ning keskmine pealtvaatajate
arv mängudel 67.
Kodupublik ei ela kaasa kaugeltki ainult
esindusvõistkondadele, ka tüdrukute U15
liigas kuulus pealtvaatajate rekord Saku
Sportingu fännidele.
Tõsiasi, et Saku Sporting on väikeklubina Eestis silma paistnud ning hea hooaja
teinud, on suuresti tänu teile, fännid!
HANNA-LISA KUSLAP
Saku fännid on Eesti parimad

Saku Jalgpalliklubi võitis Rahvaliigas hõbemedalid!
20. oktoobril toimus jalgpalli Rahvaliiga
finaal, kui A. Le Coq Arena peaväljakul
läksid vastamisi Saku Jalgpalliklubi ja JK
Pärnu Sadam. Saku tiimi oli tulnud tribüünidele toetama ka mõnekümneliikmeline
fännide armee Sakust, kelle rõõmuks sai
värava kirja Robin Lilleorg.
Rahvaliiga kõrgest tasemest annab
aimdust asjaolu, et vastasmeeskonnas tegi
skoori Eero Eessaar, kes Premium liigas on
esindanud Narva Transi meeskonda. Kuigi
finaali kaotas Saku napilt 2:1, oli hooaeg tiimile väga edukas, sest Rahvaliiga A-tasandil

osales tänavu 46 võistkonda ja kahe parema hulka jõudmine oli väga tubli saavutus.
Kevadest kuni oktoobri lõpuni peeti maha
hulgaliselt põnevaid jalgpallilahinguid.
Räpina staadionil peetud poolfinaalis alistas Saku mõlema poolaja väravatest 2:0 SK
Räpina. Väravad lõid Gert-Kristjan Rungi
ja Taavo Velt.
Talvehooajal võitis Saku tiim Eduard
Ellmanni rändkarika ja Väätsa saaliturniiril
saavutati esimene koht. Saku Jalgpalliklubi
osales teist aastat järjest rahvusvahelisel
amatöörklubide turniiril Prahas, kus saadi

43 tiimi konkurentsis tubli 9 koht.
Jalgpalliklubi treeningutega võivad liituda erineva taseme ja oskustega jalgpallihuvilised. Treeningud toimuvad Saku
kunstmuruväljakul teisipäeviti kell 19 ja
neljapäeviti kell 20. Võistkond osaleb ka
saalijalgpalli Rahvaliigas.
Täpsem info treeningute kohta MTÜst
Saku jalgpalliklubi e-kirjaga siimsuusk@
hotmail.com või telefonil 5330 2152.
SIIM SÄREKANNO

Rahvaliiga mängijad said kaela hõbemedalid. Pildil Anton Noor, Siim Särekanno, Priit Veskimäe, Rainer Veskimäe, Enn
Veskimäe, Gert-Kristjan Rungi, Taavo Velt, Andres Märso, Madis Leisner, Revo Raudjärv, Ivar Risti, Robin Lilleorg,
Silver Sõber, Erki Taube, Algo Lorents, Artur Jurin, Riivo Pentinen, Marek Olland, Sander Rebane, Meelis Müür ja Georg
Aruaas. Foto: Liisa Troska
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