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FOOKUSES:
Lähme Harju laulu- ja tantsupeole! Lk 2-3

Saku valda esindab 22 kollektiivi: 15 tantsurühma, 5 koori ja 2 orkestrit.

Päikseline ilm meelitas sakulased laadale.

Saku Valla Maja ümbruses sagis varahommikust pärastlõunani tihe rahvahulk.

Saku naiskodukaitsjad käisid „Siilil“. Lk 12–13
Hädaabinumber
             112
(kiirabi, pääste, politsei)
Saku valla abitelefon            1345
Perearsti nõuandeliin            1220
Piirkonnapolitseinik     612 4686
Vastuvõtuaeg N 10-12
Noorsoopolitseinik   5855 7455
Volitatud loomaarst     504 1060

Alates maikuust töötab Saku
Vallavalitsus aadressil Teaduse 13.
Töötajate kontakttelefonid ja vastuvõtuajad on endised.
Vaata www.sakuvald.ee ja
www.facebook.com/sakuvallavalitsus

FOOKUS

Lähme Viimsisse Harju peole!
Eestlased on laulu- ja tantsurahvas. On
üldlaulu- ja tantsupeod, noorte laulu- ja
tantsupeod, piirkondlikud üritused, näiteks
Saku laulupäevad. Sel aastal laulab ja tantsib Harjumaa rahvas Viimsis: maakonna
laulu- ja tantsupidu „Koduteel“ on 2. juunil
Viimsi kooli staadionil.
Lavastus
Selleaastase peo teeb eriliseks kultuurilooline lavastus: laulud ja tantsud seob tervikuks peaosas olev keskkooliklass. Noored
otsivad koduteed, rännates läbi erinevate
paikade ja erinevate aegade. Sellel teel kohtavad ja avastavad nad kõike, mis väärtuslik ja oluline, mis teeb kodust kodu: õpivad
tundma Harjumaa loodust, saavad teadmisi
ajaloost ja kohalikest pärimustest, kohtuvad oluliste inimestega.
Peo näitemänguraami lavastaja on
Jaanika Juhanson, klassi mängib Tartu
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 13. lend, teistes rollides on Harjumaa
harrastusnäitlejad.
Kes kaasa lööb?
Harjumaa laulu- ja tantsupeo eeliseks on, et
puuduvad piirangud – osaleda saavad kõik,
kes õigeks ajaks registreerusid. Peol astub
üles 121 laulukoori, 175 tantsurühma, 25
orkestrit kokku ligi 7000 esinejaga. Saku
vallast läheb Harju peole 22 kollektiivi: 15
tantsurühma, 5 koori ja 2 orkestrit, osalejaid on kokku 462.
Saku Huvikeskus on esindatud 11
kollektiiviga. Laulupeole läheb segakoor
Tuljak (33 lauljat) eesotsas dirigent Sven
Petersoniga. Lisaks osaleb 10 huvikeskuse
tantsutruppi: Hellad Tallad (16), Tugevad

Eve Lutter
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Tantsurühm Linda proovis. „Nüüd tuled sealt august (käte alt) läbi! Tuled nii,
et pea ei liigu! Isegi siis ei liigu, kui sul on torukübar peas! Tee ilusad sammud,
vaba käsi seelikus! Kõik hakkavad liikuma, paremast jalast paremale!“ kamandab Eve Lutter.
ja Kohevad (16), Pangviina (12), Saku
Seeniorid (14), Kurtna naisrühm (12) ja
Linda (16 tantsijat) Eve Lutteri juhendamisel, 2 rühma Saku Sanglejaid (18 ja 12
tantsijat) Kersti Ulmase juhendamisel ning
Lindaratas – 2 rühma (12 ja 12 tantsijat),
mida juhendab Killu Tiigimäe. Kokku on
Huvikeskus väljas 173 esinejaga.
Saku Gümnaasiumist lööb kaasa 7
kollektiivi – 4 koori ja 3 tantsutruppi. 1.
klassi tantsurühmas on 25, 2. klassi rühmas
24 ja 3.-4. klassi rühmas 18 tantsijat, keda
juhendab Marje Kaselaid. Diana Põld juhib mudilaskoori, kus lauljaid on 37, Inga
Nurme on Saku Gümnaasiumi lastekoori
(45 lauljat), neidude koori (42) ja poistekoori (28) dirigent. Kokku läheb gümnaasiumist laulu- ja tantsupeole 219 noort
– kui huvikeskuses on kollektiive rohkem,
siis gümnaasium lööb osavõtjate hulgaga.
Saku Muusikakool on Harjumaa lauluja tantsupeol esindatud 2 kollektiiviga: osalevad puhkpilliorkestri Saku 28 pillimeest ja
-naist Ants Reinholdi juhendamisel ja rahvamuusikaansambel, kus mängib 10 muusikut, juhendajaks on Laura Linnaks.
Kurtna Kool on esindatud 3.-4. klasside õpilaste rahvatantsurühmaga, 20 noort
õpetab Eve Lutter.
Lasteaiast Terake läheb peole tantsima
12 naist, keda juhendab Egle Kõrvas.
Tublisid rühmajuhte on vallas 10. Silma
paistavad Eve Lutter, kes viib peole 7 kollektiivi 106 tantsijat, ja Inga Nurme, kelle 3

kooris on kokku 115 lauljat.
Vastab Eve Lutter
Kuidas tantsupeol on võimalik tegeleda 7 rühmaga, milles on kokku 106
tantsijat, seal hulgas 20 last?
Kui pidu juba käib, peab minu töö tehtud
olema, sest mina enam suurt midagi teha
ei saagi – jääb ainult lootus, et kõik tulevad kohale ja tantsivad nii, nagu neid on
õpetatud. Täiskasvanute rühmadel on suur
tantsupeol käimise kogemus, see aitab neid
nii proovides kui ka peol, neid võib vabalt
omapäi jätta! Lapsi tuleb aidata ja õpetada
ja olukorda selgitada. Ka mõne täiskasvanu
jaoks on arusaamatu, et proovid võtavad
nii kaua aega ja et kõik peavad kohal olema!
Aga seda masinavärki on keeruline käima
panna, kõike peab harjutama – ka lihtsat
rivistumist ja väljakule kõndimist.
Kas on kergem õpetada lapsi või
täiskasvanuid?
Õpetamine on suur kunst, kerge ei ole
mitte kedagi õpetada. Õpetan tantsijaid vanuses 2 – 80 aastat, tõsi, need noorimad ei
osale küll Harju peol, aga omad lood on
nemadki selgeks saanud. Õpetamise võlu
ongi see, et pead ära arvama, kuidas oleks
kõige parem, lihtsam ja loogilisem tants
selgeks teha. Mõnikord töötab üks, teinekord teine asi. Peab ikka enne seltskonnale
otsa vaatama ja ära arvama, mis ja kuidas
täna sobib. Ühe ja sama tantsu erinevale
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Kuidas me ära tegime ja
kuidas meile ära tehti

Lastekoor proovis. „See on juba teine noot! Hele hoiak ei tähenda, et on kõrgem noot! Ei otsi vale nooti! Vaata siia, naerata ja laula! Ja ära mulle vasta – see
oli minu monoloog, see ei olnud dialoog!“ juhendab Inga Nurme. Fotod: Inna
Mikli
seltskonnale õpetamine nõuab tihti erine- on veel jäänud, selle ajaga loodame viimase
lihvi anda. Keeruline on olnud neidude ja
vat lähenemist.
lastekooril, sest nemad pidid harjutama ka
muusikaliks ja Kaljuste laulupäevaks, palaKas tantsud on selged?
Jah, muidugi on tantsud selgeks õpetatud, sid, mis tuli selgeks õppida, oli palju.
aga kuidas nad õigel hetkel välja tulevad, on
On Sul ja Sinu kooridel laulude hulgas
iseküsimus!
mõni lemmik?
Mida peolt ootad? Kas sel aastal on mi- Küsimus on väga õigesti püstitatud – dirigendi ja lauljate eelistused alati ei katdagi erilist, teistsugust, huvitavat?
Seekordne pidu on selle poolest eriline, et tu. Mulle on alati meeldinud Olav Ehala
lisaks traditsioonilistele tantsijatele, laul- helikeel ja muusikaline käekiri, seetõttu
jatele ja pillimeestele osalevad Harju peol toon välja "Kodulaulu" ja "Päikeseratta".
ka harrastusnäitlejad – ühekoos püütak- Õpilaste jaoks pole need palad kindlasti
se publikuni tuua terviklik etendus, mis kõige lihtsam repertuaar, aga nad laulavad
viib vaatajad rännakule Harjumaa eri pai- neid "Nukitsamehest" tuttavaid laule hea
kadesse ja kohtuma erinevate Harjumaa meelega. Lastekoori lemmiklaul on vaieldamatult Alo Mattiiseni "Kevade laul". Jälle
inimestega.
See pidu pole ainult pealtvaatajatele, vaid ka tore - meie mõlema juured on Jõgevamaal!
osalejatele – tahaks, et ka tantsijad ise saaksid pidu jälgida ja üheskoos laulmisest-tant- Millised on Su ootused-lootused?
Peamine lootus on väga argine – kuna pidu
simisest-pillimängimisest rõõmu tunda.
toimub varasuvisel laupäeval, jääb üle pöialt
hoida, et peredel midagi veel põnevamat
Vastab Inga Nurme
Sa juhid Harjumaa peol 3 koori, milles plaanis pole ja kõik lauljad ikka Viimsisse
on kokku 115 lauljat, kuidas on võima- kohale jõuavad.
lik nii suurt hulka lapsi ohjata?
Õnneks käivad proovides kõik koorid eral- Mis selleaastast pidu Sinu silmis eelnedi ning poistekoori juhime Diana Põlluga vatest eristab?
kahepeale. Peopäeval loodame muidugi Eesti Vabariik sai 100aastaseks. Tähistame
nii olulist sündmust parimal võimalikul
abiliste peale ka!
moel – laulmise, tantsimise ja pillimänguga!
INNA MIKLI
Kas laulud on selged?
Oleme laule harjutanud peamiselt oma
kooriproovides, aga ka ühisproovis koos
teiste Harjumaa kooridega. Mõned nädalad

Kümne aasta eest toimus esimene „Teeme
ära!“ koristuspäev. Seltskond aktiivseid
inimesi kutsus Eestimaad puhtaks tegema. Kutsus küll, kuid ikkagi tundus uskumatuna, kuivõrd suur hulk rahvast oma
kodu ja pisut kaugemat ümbrust koristades ilusa maikuise päeva ohverdas ja tõsiselt tööd teha rühmas. See oli meeldiv
üllatus. Metsaalused ja teeääred said palju
kenamaks. Tookord arvasin, et nii jääbki –
ei kujutanud ette, et keegi koristustöödel
osalenutest kusagile sodi poetaks. Paraku
olid olemas ka teised, need, kes talgupäeval
kaasa ei löönud. Tasapisi hakkas muruplatsidele, aiatagustesse ja metsa alla taas prügi
kogunema. Kuni järgmisel kevadel taas tuhanded inimesed kogunesid ja kodukandis
kõvasti koristasid.
Ka sel aastal otsustati „ära teha“. Ka
siin, Saku vallas. Nagu ikka, oli kõige enam
neid, kes koristasid: teeääri, metsaaluseid,
haljasalasid. Rehe küüni ümbrus sai puhtaks, Roobukal toimusid „Seltsimees lapse“
talgud, suur seltskond korrastas 100 aasta
metsa … Need on vaid mõned näited, tegelikult oli talguid palju rohkem. Koristasin
ise ka – koos vallavalitsuse kolleegidega
Vääna jõe äärt.
Paraku püsis äsja koristatud Roobuka
metsaalune puhtana vaid loetud tunnid –
järgmisel päeval oli keegi samasse kohta
taas prügi toonud. Kohta, mis suurest teest
enam kui poole kilomeetri kaugusel, pidi
reostaja hästi teadma. Küllap oli ta sinna
ennegi midagi maha poetanud. Kindlasti
ta nägi, et metsaalune oli puhas. Aga tal oli
ükskõik, ta vilistas koristajate vaevale. Keegi
teine sodiinimene ei viitsinud isegi metsavahele keerata, vedas autokoormatäie prügi
otse Kajamaa kooli ja Tõdva poe vahelise
tee äärde, sinna, kus see igale möödujale
silma paistab ja kus kohalikud elanikud on
sunnitud seda kogu aeg nägema.
Mis küll sunnib nii tegema? Kas prügistajal ei ole valus reostatud loodust vaadata?
Või ta lihtsalt ei näe? Või on ta nii laisk, et
ei viitsi sodi toimetada, kuhu vaja? Või on
ta nii kitsi, et ei raatsi prügi äraandmise eest
tasuda? Raske uskuda – küllap selle kola
soetamine omal ajal kordades keerulisem
oli ja rohkem maksis, kui nüüd äraandmine.
Elame lähestikku, pealtnäha oleme väga
sarnased. Paraku oleks meie hulgas nagu
kaks väga erinevat inimliiki. Ühed teevad
ära – koristavad koduümbruse puhtaks. Ja
siis tulevad teised ja teevad omakorda neile
ära tegijatele ära. Kurb.
INNA MIKLI
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spordikompleks 25. juunist 5. augustini;
Saku Muusikakool 25. juunist 19. augustini
2018.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Roobukal
Sprindi põik 11 kinnistul ja detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Männikul
Nõmmiku tee 9 kinnistul.
Jälgimäe küla Mari kinnistu detailplaneeringujärgsele liikluspinnale määrati nimeks
Sõbra tee.
Määrati Jälgimäe külas asuvate Mari ja
Markuse katastriüksuste jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
MTÜ-le Saku Sporting anti 11.–15.
juunil ja 6.–10. augustil 2018 jalgpalli suvelaagri läbiviimiseks tasuta kasutada Saku
koolistaadion.
MTÜ-le CC Rota Mobilis anti luba 4.
juulil 2018 kell 16–21 Tammejärvel Viimsi
metskond 10 maaüksusel toimuva MTB
maastikuratta kolmapäevaku V etapi läbiviimiseks (vastutab Alvar Suisalu).

24. aprilli istungil
Anti projekteerimistingimused tiigi ehitusprojekti koostamiseks Tõdval Vana-Allika
kinnistul ja üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Sakus Heina tn 6 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatavate soojussüsteemi puuraukude asukoht Sakus Laane tn
6 kinnistul.
Nõustuti tähtajatu vee erikasutusloa
andmisega, mille alusel on lubatud aadressil
Sookaera-Metsanurga küla, Kaiesauna asuvast biopuhastist heitvee juhtimine kraavi.
MTÜ-le ABC Arendus anti luba 5. mail
2018 kell 10–16 Saku rabametsa terviseradadel ning Saku mõisapargi ja Teetammi
kinnistutel Saku II Ekstreemjooksu läbiviimiseks (vastutab Siim Ausmees); MTÜ-le
Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto
anti luba 6. mail 2018 kell 6–15 Tagadi külas Tagadi restauraatorite päeva läbiviimi- 8. mai istungil
seks (vastutab Aivo Mündel).
Anti projekteerimistingimused üksikelamu
ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
3. mai istungil
Üksnurmel Heinavälja kinnistul ja survekaKinnitati hajaasustuse programmi projek- nalisatsiooni ehitusprojekti koostamiseks
titaotluste hindamiskomisjon koosseisus Roobukal 11240 Tõdva-Hageri tee; Sprindi
Maire Laur (esimees), Maigi Tenisson, tee ja Tiigiserva kinnistul.
Virko Kolks, Toivo Alasoo ja Hele-Mall
Pindi Kinnisvara OÜ-le anti õigus paiKink.
galdada 10. maist kuni 31. detsembrini
Kinnitati riigieelarvest eraldatud huvi- 2018 Jälgimäe Liivametsa kinnistule 6 m2
hariduse ja huvitegevuse täiendava toe- suuruse pindalaga reklaamkandja ning
tuse 2018. aasta taotlusvooru tähtaeg, Prisma NET OÜ-le anti õigus paigaldada
tingimused ja vormid ning komisjon koos- 8. maist 2018 Saku Silla tn 2a kinnistule 12
seisus Tanel Ots (esimees), Annely-Thea m2 suuruse pindalaga reklaamtulp.
Häggblom, Heli Veersalu, Anne-Ly Suvi ja
Sirle Reiu.
10. mai istungil
Kehtestati Saku Valla Noortekeskuse Saku valla esindajaks MTÜ-s Nelja Valla
treeninghinnad: tõukeratta treening 20 Kogu nimetati vallavanem Marti Rehemaa.
ja BMX ratta treening 20 eurot kuus.
Treeningud toimuvad 2 korda nädalas 15. mai istungil
(mai, juuni, august ja september).
Tegutsedes AS Saku Maja üldkoosolekuna,
Saku Valla Noortekeskuse poolt korral- kinnitati AS Saku Maja 2017. aasta majandatava Jaapani-Eesti noortevahetuse laagri dusaasta aruanne. 2017. aruandeaastal kohinnaks kehtestati ühele Saku valla noore- gunenud kasum 583 434,64 eurot otsustati
le 400 eurot. Jaapani-Eesti laager toimub jätta välja jaotamata ning lülitati eelmiste
Jaapanis Saku linnas ja seal osaleb 8 Saku perioodide jaotamata kasumi koosseisu.
valla noort.
Projektide investeeringute reservi summat
Saku Vallaraamatukogu harukogud sule- suurendati 271 077,18 euro võrra, suurenetakse suvisel perioodil 2018: Kurtna Kooli nud projektide investeeringu summa võrra
raamatukogu 25. juunist 10. augustini ja vähendati eelmiste perioodide jaotamata
Kajamaa Kooli raamatukogu 2. juulist 29. kasumit.
juulini.
MTÜ-le Saku Lions Klubi anti luba 19.
Saku valla koolid suletakse seoses suvise mail 2018 kell 9–14 Sakus Teaduse 1 hookoolivaheaja ning teostatavate korrastus- ja ne ümbruses ning Põik tänava ja Tallinna
remonttöödega: Saku Gümnaasiumi kant- maantee vahelisel haljasalal Saku kevadselei 2. juulist 27. juulini; Kajamaa Kool laada (vastutab Arvi Ratassepp) ja MTÜ2. juulist 27. juulini; Kurtna Kooli kant- le Saku Maraton 20. mail 2018 kell 12–14
selei 2. juulist 3. augustini; Kurtna Kooli Saku–Tallinn kergliiklusteel toimuva Saku
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kevadjooksu läbiviimiseks (vastutab Reigo
Lehtla).
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse
koosseis.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks Sookaera-Metsanurga külas
Uus-Kaunissepa kinnistul ning Rahula külas Männikasvu ja Arukase kinnistutel.
Tänassilma külas Linamäe tn 11 ja 11a
katastriüksuste uuteks aadressideks määrati
vastavalt Valdmäe tn 8a ja Valdmäe tn 8.

Toetused huvitegevuse
mitmekesistamiseks
Saku Vallavalitsus toetab huvihariduse ja
-tegevuse valdkonnas projekte, mis loovad
noortele täiendavaid võimalusi huvitegevuses osaleda. Tegemist on riikliku lisatoetusega, mille eesmärk on huvitegevus
ja -haridus kättesaadavamaks muuta ning
pakkuda 7-19aastastele noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-,
spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning
tehnoloogiavaldkonnas.
Toetatakse projekte, mille tegevus toimub süsteemselt ning juhendatult alates 1.
oktoobrist kuni järgmise aasta 1. juunini,
mille käigus luuakse täiendavaid võimalusi
huvialaringide mitmekesistamiseks Saku
vallas, luuakse võimalusi hariduslike erivajadustega laste osalemiseks huvihariduses
ja -tegevuses, suurendatakse huvihariduse
ja -tegevuse kättesaadavust, pakutakse huviharidust ja -tegevust rohkemale arvule
noortele.
Toetust saab taotleda juhendajate töötasude katmiseks, juhendajate ja/või osalejate transpordikulude katmiseks, vajalike
õppevahendite soetamiseks, muu põhjendatud kulu katmiseks.
Toetust ei saa taotleda ehitustegevuseks,
ruumide ostmiseks ja rentimiseks, sõiduvahendite ostmiseks, hoonete ja ruumide
majandamiskulude eest tasumiseks, valla eelarvest kaetavate kulude tasumiseks.
Toetus on mõeldud juriidilistele isikutele,
Saku Vallavalitsuse hallatavad asutused
seda taotleda ei saa.
Vormikohane allkirjastatud taotlus tuleb
aadressile saku@sakuvald.ee esitada hiljemalt 31. mail 2018. Infot saab aadressilt
annely.suvi@sakuvald.ee.
Taotluse ja aruande vorm on Saku
Vallavalitsuse kodulehel.
ANNE-LY SUVI, kultuuri-, spordi- ja
noorsootööspetsialist

VOLIKOGU

Planeeringuteated Karmen Kaar – juhtumikorraldaja
Projekteerimistingimused
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu
olemasolul ehitise püstitamiseks, hoonestusala suurendamiseks ning arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks
Saku vallas Üksnurme külas Allika tee 3
(katastritunnus 71801:003:0978) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse
12.10.2010 korraldusega nr 803 kehtestatud Allika kinnistu osa detailplaneeringu
alal asuva krundiga pos 2. Ehitusseadustiku
§ 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlusena.
Alates 04.06.2018 kuni 18.06.2018
korraldame
projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse
(Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning
valla kodulehel avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega suurendatakse hoonestusala 10% ulatuses ning täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke
tingimusi.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
h t t p : / / w w w. s a k u v a l d . e e /
projekteerimistingimuste-avalikustamine

Saku
muusikakool
kutsub õppima
tšellot (uus eriala)
vaskpuhkpille (trompetit, tenorit)
akordionit
löökpille
kannelt
klaverit
klarnetit
flööti
saksofoni
viiulit
kitarri
Vastuvõtukatsed toimuvad 11. juunil kella
13–15 ja 17–19 ning
12. juunil kella
13–15 ja 17–19.
Täpsem info
www.sakumuusikakool.ee

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilises
Seminaris nii sotsiaalhooldaja kutseõppe
kui ka sotsiaaltööeriala, Tallinna Ülikoolist
sain sotsiaalteaduste magistrikraadi.
Minu sotsiaaltöö kogemus algas sotsiaalmajas sotsiaalhooldajana. Olen töötanud
nii vangla kui haigla sotsiaaltöötajana, huvitavaks kogemuseks oli Aavere erihooldekodu juhi amet. Palju uut ja olulist on
pakkunud vanemspetsialisti töö Tallinnas
Lasnamäe Linnaosavalitsuses ja sotsiaalnõuniku amet Tapa Vallavalitsuses – sain
teadmisi kohalikus omavalitsuses töötamise eripärast ja spetsiifikast.
Vabal ajal olen meeleldi koos perega
– mul on kaks täiskasvanud last ja kaks

lapselast. Ma
armastan ka
teatris käia
ja ristsõnu
lahendada.
Alates
15. jaanuarist
2018 töötan
Saku Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuses
juhtumikorraldajana. Minu peamised tööülesanded
on pikaajalist ja mitmekülgset abi vajavate
inimeste ja puuetega täisealiste inimeste
teenuste- ning hooldusvajadust hinnata ja
korraldada, abivajajaid nõustada.

Puudega laste tugiteenused
Sotsiaalkindlustusamet ja Saku vald pakuvad raske ja sügava puudega 0-17aastastele
(k.a) lastele erinevaid sotsiaalteenuseid.
Sotsiaalkindlustusameti projekti raames
pakutakse lapsehoiu- ja tugiisikuteenust
ning toetava teenusena transporditeenust
suure hooldusvajadusega puudega lastele.
Kalendriaastas on teenuste mahuks kuni
4918 eurot ühe lapse kohta. See summa
järgmisesse kalendriaastasse edasi ei kandu,
lapsevanemale seda rahas välja ei maksta.
Saku vald saab kompenseerida riiklikest
vahenditest erinevate toetavate sotsiaalteenuste osutamise, näiteks logopeedi-,
lapsehoiu-, füsioteraapia-, psühholoogi-,
muusikateraapia, loovteraapia, hobuteraapia, vms teenuse.
Teenuste taotlemiseks tuleb pöörduda

Saku Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistusse, kus selgitatakse erinevate teenuste
saamise tingimusi ja korda, lisarahastamise
võimalusi ning hinnatakse iga lapse individuaalset teenusevajadust ja koostatakse
lapsele juhtumiplaan.
Vallavalitsuse töötajal on õigus küsida
taotlejalt täiendavaid dokumente (rehabilitatsiooniplaani, haridusasutuses koostatud
arenduskava) ja vestelda lapsele oluliste
võrgustikuliikmetega.
Palume Saku valla raske ja sügava puudega laste vanematel võtta ühendust vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse
lastekaitsespetsialisti Anu Mesilaga (tel 671
2401, anu.mesila@sakuvald.ee), et leida just
teie lapsele vajalik abi ja sobivad teenused.
ANU MESILA, lastekaitsespetsialist

Vallavolikogu
istungid
Volikogu 3. mai istungil
* Otsustati suurendada ASile Saku Maja
antavat Saku Valla Maja gümnaasiumihooneks ümberehitamiseks mõeldud sihtfinantseeringu summat 266 670 euro võrra,
kuna ehituse maksumus läks kavandatust
kallimaks. Hoone restaureerimine maksab
5 miljonit eurot. Saku Maja osalus on 1,67
miljonit eurot.
* Otsustati taotleda riigilt Saku vallale riigivara, hoonestatud kinnistu Teaduse 6a
(pindala 15 128 m²) tasuta võõrandamist.
Ühe võimalusena nähakse ette, et hoonesse
tuleb Kajamaa kool, mille praeguses hoones on kohti 50le haridusliku erivajadusega
õpilasele, kuid vajadus on suurem.
Kuna Teaduse tn 1 hoonesse tuleb Saku

kooli gümnaasiumiosa ning Teaduse 6a
kinnistu naabruses asuvale kinnistule hakatakse lähiaastail ehitama uut põhikooli ning
läheduses on Päikesekillu lasteaed, siis kujuneks välja terviklik hariduslinnak ning
haridusasutustel tekiks ristkasutusvõimalus
võimla, aula, spordiväljaku ja teiste õppetööks vajalike rajatiste näol.
Saku vald näeb rakendust ka Teaduse 6a
kinnistul asuva korraliku kasvuhoone, aiamaa ning puuviljaaia säilitamiseks ning kasutamiseks. Lasteaia- ja koolilapsed saaksid
võimaluse taimi kasvatada ja nende arengut
jälgida ning Sakus säiliks aastakümnete pikkune side kultuurse põlluharimisega.
* Registreeriti volikogu fraktsioon Saku
Valla Tegijad.
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HALJASTUS

Valla haljasalasid hooldab HKP
Saku Vallavalitsus sõlmis 9. mail neljaks
aastaks lepingu uue haljastusteenuse pakkujaga, kelleks on OÜ HKP ehk lahti kirjutatuna haljastus, koristus, pesula. Saku
vallas hakkab firma niitma haljasalasid,
pügama hekke ja koristama lehti. Esimene
muru on juba ka niidetud. Vastab firma tegevjuht Mati Mäe.
Kuidas iseloomustate haljastushoolduse koha pealt Saku valda, võrreldes
oma teiste hoolealustega?
Üldiselt on vallad sarnased – on üks suurem keskus ja sellest kaugemale jäävad
väiksemad kohad. Võrreldes teistega, on
Saku vallas suhteliselt palju rohealasid ja
suured pargid. Juba läbi sõites on Saku jätnud mulle rohelise ja hooldatud mulje.
Kas meie vallas on ka mingeid keerulisi
objekte?
Enamik haljastusest on klassikaline – kõnnitee ja sõidutee vahelised ning majadevahelised haljasalad. Keerulisemad on n-ö
eurokraavide nõlvad, mis on suhteliselt
järsud, ja mõisapark, kus on palju suuri
puid, jõgi ja huumusrikas pehme pinnas.
Seal peab olema ettevaatlik, sest vihmasel Sel kevadel niideti Sakus esimest korda muru juba mai alguses. Foto: Victoria
perioodil võivad tekkida masinatest murule Parmas
roopad. Ka lehemass, mis sügisel ära vedada tuleb, on suur.
enne kui niidukiga peale lähete?
Joonalauaga ei ole me kuskil mõõtmas käi• Firma HKP on tegutsenud 12 aastat.
Milline on teie masinapark ja kas on mi- nud. Parema tulemuse annab, kui vaadata
• Haljastushooldust on HKP teidagi väga spetsiifilist, mida kasutate?
haljasala esteetilise pilguga, sest pikkus lanud omavalitsustest Saue, Harku ja
Midagi väga erilist meil ei ole, aga kasutame gedal ja pikkus suurte puude all pargis jätab
Rakvere vallas, Tallinna Nõmme ja
professionaalidele mõeldud laiade lõikete- erineva mulje. Iga kord pole sentimeetreid
Lasnamäe linnaosas ning Tartu linnas.
radega masinaid ja meie tehnika on uus ehk võimalikki taga ajada. Näiteks esimeses
• Saku vallas hakkab HKP hooldama
siis saame pühenduda tööle ega pea kulu- hooldusklassis võib muru maksimumpikhaljasalasid Saku ja Kiisa alevikus,
tama liigselt aega remondile. Sakus hakkab kus olla 7, miinimumpikkus 2 sentimeetrit.
Roobuka, Kurtna, Tõdva, Lokuti,
meil niitma lausa tuttuus traktor.
Hoogsal kasvuperioodil mais-juunis võib
Kajamaa, Saustinõmme ja Tänassilma
muru kasvada selle 5 cm pikkuse jupi kakülas.
Kui palju on vaja inimesi, et Saku vald he-kolme päevaga. Pealegi ei ole kahe senti• Kokku on Saku vallas hooldatavaid
suvi läbi hooldatud välja näeks?
meetri kõrguselt niitmine murule enamasti
alasid u 875 000 m² ehk umbes 100
Saku valla haljasalasid hakkab hooldama tervislik (muru võib muutuda põuatundlijalgpallistaadioni jagu.
6–7 töölist ning kuna objekt on piisa- kuks) ja igalt poolt ei saagi nii madalalt niita
• Haljasalad jagunevad niitmise poolest
valt suur, siis on kohapeal ka objekti juht. (maapind on ebatasane). Lähtume oma konelja hooldusklassi, millest esimese
Katsume teha nii, et terve suvi töötaksid gemuslikust tunnetusest ja põhimõttest, et
puhul on lubatud maksimaalne muru
ühes vallas ühed ja samad inimesed. Osa üldilme peab olema korrektne.
kõrgus 7 ja teise puhul 12 cm, koltöötajatest on meil olemas, osa veel puu- VICTORIA PARMAS
manda hooldusklassi haljasalasid niidu, nii et pakume ka kohalikele võimalust
detakse viis ja neljanda hooldusklassi
koduvallas tööl käia. Elu on näidanud, et
alasid kaks korda aastas.
esimene hooaeg kulub piirkonna tundma• Pügatavaid hekke on vallal umbes 1,5
õppimiseks ning täielikku rahulolu võib
kilomeetrit.
loota teisel aastal.
• Võrreldes eelmise perioodiga on
hooldatavate alade hulk umbes viienHooldusklasse on meie vallas neli.
diku võrra kasvanud, seda peamiselt
Igaühel oma nõuded, kui tihedalt peab
uute kergliiklusteede äärsete alade liniitma ja kui kõrgeks tohib muru kassandumise tõttu.
vada. Kuidas teie töö välja näeb, kas käite joonlauaga lible pikkust mõõtmas,
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ETTEVÕTE

City Motors – autokauplus-kontserdimaja Tänassilma külas
Tänassilma külas asuv City Motors on
argielus autokauplus, kust võimalik uus
Renault või Dacia osta, kuid mõnikord
muutub Laagri City kontserdimajaks,
kus saab kultuurielamusi nautida. Seega
– autosalong-kontserdisaal.
AS City Motors loodi aastal 2002.
Esialgu asus Eesti kapitalil põhinev autosid
müüv ja remontiv ettevõte Tallinnas Kalevi
staadioni lähedal, Saku valla Tänassilma külasse koliti 2014. aasta lõpus.
Firma müüb Renault`sid ja Daciaid, tegeleb nende hoolduse ja remondiga, müüb
varuosasid. Lisaks saab City Motorsist
soetada ka kasutatud, kuid ettevõtte spetsialistide poolt kontrollitud masina. Kõige
kallim auto, Renault Espace, maksab umbes 40 000 eurot. Kõige odavama Dacia
saab 8000 euroga. Tõsi, sellel masinal on
lisavarustust vähe. Kõige populaarsemad
on aga Renault Kadjar ja Dacia mudelitest
uus Duster, mille hind jääb 9000 ja 18 000
vahele. Masinaid on müügis väga erinevaid:
mugavaid, sportlikke, keskkonnasõbralikke, spetsiaalselt põllu- ja jahimeestele mõeldud mudeleid …
City Motorsi tegevjuhi Jaanus-Peeter
Palmi sõnul on autodega tegeleva firma
puhul väga oluline, et töötajad tahaksid
head teenust pakkuda – ettevõte on vaid

siis edukas, kui kliendid tunnevad, et nende
soovidega arvestatakse ja muresid tõesti lahendada püütakse. „Et autodega tegeleda,
peab olema kirg masinate vastu,“ räägib
Jaanus-Peeter Palm, „minu sees on see kirg
olemas.“
Kui autosalongist saab kontserdimaja,
viiakse masinad välja, osalejatele paigutatakse toolid ning ruum muutub hoopis
teistsuguseks. Kuid tuleb tunnistada –
maja sobib mõlemasse rolli. Miks autofirma kontserte korraldab? Jaanus-Peeter
Palm väidab, et põhjuseks on omanike ja
juhtkonna kultuurihuvi. Vähetähtis pole
ka soov teistest eristuda: eripära on ettevõttele kasuks, äratab tähelepanu ja toob
majja neidki inimesi, kes võib-olla muidu
ei tuleks.
Kuid City Motorsil on veel midagi, mis
teistest firmadest eristab – ettevõte aitab
tasuta bussiga. Jaanus-Peeter Palmi sõnul
on firma saanud aastate jooksul palju kirju palvega toetada erinevaid ettevõtmisi
transpordivahendiga. 2015. aasta kevadel
alustaski City Motors projektiga, mis võimaldab tasuta kasutada 9-kohalist Renault
Trafic väikebussi ehk City sponsorbussi.
Miks? „City Motorsil läheb hästi. Tahame
midagi omalt poolt ühiskonnale tagasi anda. Eriti soovime toetada oma valla

noori,“ selgitab firma tegevjuht.
City Motors on kindlasti üks Saku valla
omapärasemaid ettevõtteid: autokauplus ja
kontserdimaja, kuid ka tubli bussisponsor.
INNA MIKLI

Kasuta City Motorsi
sponsorbussi!
City Motorsi sponsorbussi on kasutama oodatud ennekõike laste ja noorte
kultuurikollektiivid, spordimeeskonnad ja muud rühmad, kel on plaanis
pikemad või lühemad sõidud. Et võimalikult paljud bussist rõõmu tunda
saaksid, on tasuta kasutamise peamised
reeglid lihtsad – üks seltskond saab sõidukit kasutada kuni kaks korda aastas,
kuni kolm päeva korraga. Kas Eestis
või kaugemal – täpselt nii, nagu vaja.
Juht peab kollektiivil endal olema.
Bussi broneerimiseks tuleb saata
aadressile sponsorbuss@citymotors.ee
kiri, kus on selgitatud, millal, kuhu ja
miks sõita soovitakse. Kui buss on sel
ajal vaba, saadab firma omapoolse kinnituse. Reisi alguspäeval tuleb juhil vaid
kokkulepitud ajal bussile järele minna
ja sõit võibki alata!

* 2017. aasta käive 29,4 miljonit eurot
* kasum 497 000 eurot
* firmas töötab 60 inimest,
neist 45 Tänassilmas ja 15 Tartu filiaalis
* kliente umbes 20 000
Tegevjuht Jaanus-Peeter Palm autosalongis, mis mõnikord muutub kontserdisaaliks. Foto: Inna Mikli
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TALGUD

Saku 100 aasta metsa esimene kevad
Suvi on peagi saabumas ning eelmisel sügisel üheskoos Saku 100 aasta metsa istutatud
puud on hästi kasvama läinud – lehtpuud
on hiirekõrvul ja kuuskedel-mändidel okkad turris.
Üle-eestilisel „Teeme ära!“ talgupäeval
valmistasime noori puid esimeseks metsasuveks ette.
Talgupäevast võttis osa umbes 60
inimest, kellest suurem osa olid Saku
Gümnaasiumi 11. klassi õpilased. Saku lõvide esindus panustas nii tehnika kui musklirammuga. Kõigepealt korrastati oma
puude ümbrus ja siis liiguti edasi järgmiste
saludeni.
Kõige tõsisem töö oli puude ümbrusse
multši vedamine – et suvesoojuses vajalik
niiskus ei kaoks. Paigaldasime 10 infotulpa
puude nimetustega, et metsas käijad saaksid nende abil oma teadmistele lisa hankida
ning tunneksid ka edaspidi ära nii pooppuu
kui punase tamme.
Osa talgulistest oli ametis prügi kokku korjamisega, selle töö käigus leidsime Johanna-Elise Kabel (vasakult) ja Henni-Maria Johanson talgutööl.
ka ühe mulla alla peitunud mürsu saba.
Kutsusime välja demineerijad, kes tuvastasid, et tegemist oli vana mürsu osaga, mis
tuli ohutusse paika toimetada. See polnud
ainus militaarne seik: meie tegutsemist jälgisid maalitud nägudega “Siili” suurõppusel osalevad reservväelased, kes pakkusid
uudistavatele lastele kaasas olevat sõduri
kuivtoitu.
Talgupäev läks väga hästi korda, suur
tänu kõigile, kes käed külge panid!
Kuid meie 100 aasta mets ei ole veel
täiesti korras. Lähiajal on plaanis ära koristada istutamisel tekkinud paekivihunnikud
ning tasandada juurdepääsuteed. Rahaliste
võimaluste tekkimisel jätkame ka puuliiki- Maapõuest tuli välja vana mürsk. Fotod: Ülle Kivirähk
de tähistamist infotulpadega.
Lõviklubi esindajad Taivo Puuorg (vasakult) ja Enn Läänemets.
ÜLLE KIVIRÄHK

Talgud Rehe küüni juures
Rehe küüni juures on koristustalguid korraldatud juba aastaid, algusest peale on
osaletud „Teeme ära!” projektis. Sel aastal oli 5. mail Rehe küünis juures talgulisi
kokku 18 hinge, neist 3 lapsed. Korraldas
SA Rehe Seltsimaja. Tänavused talgud tegid eriliseks Saku tantsijad Lindarattast.
Tuleb välja, et neil inimestel, kellel jalad
kärmelt liiguvad, liiguvad sama hoogsalt
ka käed. Küüni koristati seest ja väljast, riisuti lehti, pügati hekki, tehti lõket. Hiljuti
õnnestus hoone korrashoidmiseks soetada põrandapesumasin ja sooja saamiseks
8
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soojapuhur – projekti „Soe ja puhas küün”
toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm,
omaosaluse tasumisel aitas Saku vald.
Laupäevakul tehti nende masinatega esimest korda tööd ning tulemused olid igati
õnnestunud.
Tööpäev lõppes korraliku talgusupi
ning koogi ja kohviga. Kõik osalejad jäid
väga rahule.
TIIU VELLESTE

KESKKOND

Väärtustades elukeskkonda
Eelmisel aastal tähistas rahvusvaheline
Lions-liikumine 100 aasta juubelit. Väärika
tähtpäeva tähistamiseks toimus Eesti
lionsite eestvedamisel kampaania „100
pinki Eesti heaks“. Saku lõvid alustasid
projektiga 2017. aasta jaanuaris. Nimelt
kuulutasime välja konkursi, leidmaks võimalikult „hullu“ ideed, et pink ei oleks lihtsalt istumisalus, vaid ka pilkupüüdev taies.
Konkursile laekus 20 võistlustööd. Hea
leiutaja vaim oli vabalt lennanud – puidust
suurvormidest kivist väikevormideni. Ka
nüüd tagantjärele võistlustöid lehitsedes on
tunne, et igaüks neist võinuks võita. Juba
esimesel läbivaatusel tundus väga originaalne võistlustöö „Vääne“, mille autoriteks on
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna üliõpilased Anni Kotov ja Helena
Rummo. Noored on kasutanud pingi põhikonstruktsiooniks roostevaba toru, mis
sümboolselt lookleb puitkatte all nagu
Vääna jõgi. Anni ja Helena olid nii tublid,
et pakkusid välja ka pingi asukoha Vääna
jõe äärde parki. Sõnaga – rätsepatöö!
Kui paberile suudame me kõik jooni vedada ja veelgi enam, ka joontest rääkida, siis
toru painutada ja asi valmis teha oskavad
ainult tublimad meie hulgast. Saku klubis
on selline mees olemas – Priit Nõmmeots!
Temale omaselt, ikka vaikselt ja ilma suurema kärata, sai toru väändesse ja väärikas

ENNE

Pingi asukoht Vääna jõe ääres. 3-D
modulatsioon: Anni Kotov, Helena
Rummo
Pingi karkass töökojas. Foto: erakogu
tammest istumisalus hööveldatud. Tänud,
Priit!
Nüüd on võidutöö paigaldamiseks
valmis. Lähinädalatel valmistame ette
pingi aluspõhja ja korrastame ümbruse.
Pidulik avamine toimub 1. juunil kell 18

VAHEPEAL

Saku tenniseväljakute vahetus läheduses.
Kutsutud on kõik ideekonkursil osalenud
ja Sina, kes hetkel seda uudist loed. Tule
ja väärtustame elukeskkonda, kus pidevalt
liigume!
TEET LILLEORG, LC Saku press

PÄRAST

„Seltsimees lapse“ talgulised koristasid Roobukal ära kohaliku prügimäe
Roobuka külas Saku-Maidla tee ääres toimusid kampaania „Teeme ära!“ raames
„Seltsimees lapse“ talgud. Talguseltskond
koosnes 6 täiskasvanust ja 4 lapsest. Väikesele inimeste hulgale vaatamata jõuti väga
palju – esimeseks tööks oli Saku-Maidla
tee ääres oleva prügihunniku koristamine,
seejärel jalutati läbi Saku-Maidla teeäär ning
puhastati kahe valla piiril olev metsaalune.
Kõige suuremaks väljakutseks kujunes
suurest teest umbes 600 meetri kaugusel
metsasalus olevate jäätmete koristamine
ning isetekkelise prügila likvideerimine.
Õnneks või kahjuks ei anna pildid edasi kogu seda kohutavat vaatepilti, mis seal

avanes – ühte asja üles võttes tuli maa seest
kümme uut välja, paljud jäätmed olid kihiti maa sees ning ümbruses laiali, lisaks oli
reostatud ka kraav. Kuigi suur hulk prügi
tundus olevat seal üle 10 aasta vedelenud,
oli arvestatav hulk jäätmeid värsked, mis
tähendab, et see isetekkinud prügila on
kasutusel tänaseni. 4 koristajat, 1 autojuht
koos abilisega, 8 rulli prügikotte, vähemalt
8 korda järelkäruga edasi-tagasi sõitmist …
Ligikaudu 5 tundi hiljem võis vaatepildiga
üsna rahule jääda. Hea oli näha puhastatud
kraavi, puudealust ning konteineris olevat
jäätmekogust.
Murelikuks teeb vaid see, et tegemist ei

olnud mahajäetud ladestuskohaga – järgmisel päeval pärast koristamist tekkisid teeäärsesse koristatud kohta uued prügikotid.
Kurvaks tegi, et koristustalgutel ei osalenud
ainsatki kohalikku inimest, kes võiks sõna
levitada ning asukohal silma peal hoida –
leitud asitõendite järgi need jäätmed sinna
väga kaugelt ei tulnud.
Jääb vaid loota, et saastajad sinna rohkem ei eksi, et kaameravalve hakkab lähipäevil tööle ning et tähelepanelikud jalutajad annavad uutest ladestatud jäätmehunnikutest kohe teada.
KERLI LAUR, keskkonnakaitseinspektor
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PERSOON

Priit Grünberg – positiivne spordimees maastikurattal
Kui kusagil Saku ümbruse metsas pikk mees maastikurattal kiiresti mööda tuhiseb, on suur tõenäosus, et tegemist on Priit
Grünbergiga. Kuid Priitu võib rattaga kihutamas näha ka mujal Eestis. Talvel sõidab ka küll rohkem suuskadega. Ikka
looduse keskel. Ikka Porter Racingu riietuses.
Elupõline sakulane
Priit Grünberg on Saku poiss – tema
lapsepõlv möödus Asula tänaval.
Agronoomiharidusega ema, kes ka dispetšeri ja raamatupidajana leiba teeninud,
kasvatas seal kolme poega, kellest Priit
oli vanuselt keskmine. Kasvatas üksi, sest
Priidu isa suri, kui lapsed olid veel väikesed – Priit ja noorem vend Kaupo koolieelikud, vanem vend Harry algklassipoiss.
Vanematelt sai Priit kaasa sportlikud geenid – tema ema on alati armastanud rattaga
sõita, täna ka suusatada ja kõndida, isa oli
nooruses võrkpallur.
Priit õppis Saku koolis, gümnaasiumitunnistuse sai aastal 1995. Ja läks siis majandust
õppima. Alustas Tallinna Tehnikaülikooli
Kõrgemas Majanduskoolis, magistrikraadi sai juba Tallinna Tehnikaülikoolist.
Viimased 20 aastat on Priit töötanud ASis
Datel, on ettevõtte esitlustehnika projektigrupi juht. Ta elab endiselt Sakus, kuid
nüüd koos abikaasa Liisi, poeg Gerdi (11)
ja tütar Beritiga (9) Pähklimäel. Neil on
tõeline Saku pere – ka Liis on Sakus kasvanud ja koolis käinud.

Kuidas Priidust rattur sai
Priit oli juba kooli ajal sportlik, kuid tegi
vaid sisealasid, kõige enam mängis sulgpalli.
1990. aastate keskpaigas tulid Eestis
müüki esimesed maastikurattad ning Tiit
Vahenõmm ostis endale sellise. Priit laenas
Tiidu ratast ja proovis rabametsas sõita,
jõudis kohe Luigele. Mees oli üllatunud,
et ratas tema maailma nii palju avardab: ta
nägi kohti, kus polnud varem kunagi käinud, jõudis väga kiiresti edasi. Süütu laenamine tõi kaasa suure elumuudatuse – Priit
ostis ka endale maastikuratta, sisealadega
jättis hüvasti. Sellest hetkest sai temast rattur. Ja mitte ainult – talvisel ajal hakkas ta
koos sõber Juhan Muruga ka suusatama.
Porter Racingu sünnilugu
Pärast rattaostu hakkas Priit osalema erinevatel võistlustel – nii Sakus Pähklimäe
ja rabametsa rattakrossidel, mida tookord
korraldas Johan Laas, kui mujal Eestis, ka
Vooremaa mitmepäevasõitudel. Seal tekkis
ratturitest sõpruskond. Kord istuti saunas
ja keegi tuli mõttele järgmisest üritusest
võistkonnana osa võtta. Teistele see mõte

Kolmapäeviti teevad Grünbergid rabametsas trenni. Pildil vasakult Priit, Berit,
Gert ja Liis. Foto: Inna Mikli
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meeldis. Nii loodi mittetulundusühing
Porter Racing, mille sünnikuupäevaks sai
11. märts 2002. Klubi juhatuses on kaks
meest – Priit Grünberg ja Tarmo Tarlap.
Tegevjuht on Priit Grünberg.
Aastas kümmekond üritust
Porter Racing alustas erinevate võistluste
ja ürituste korraldamisega siis, kui sportimisvõimalusi Eestis ja Harjumaal oli veel
vähevõitu. Täna on kõikvõimalikke üritusi
palju, kuid Porter Racing jätkab võistluste
korraldamist – aastas tehakse kümmekond
üritust. Sel aastal on klubi organiseerida maastikuratta kestvussõit “Saku 100”,
maastikujooks Saku Trail Run, kolm Škoda
MTB rattakolmapäevaku etappi täiskasvanutele ning neli Porter Racingu laste
rattasarja etappi, lisaks maastikurattapäev
lastele. Täiskasvanute jaoks on võistlused
tasulised, kuid hinnad on võrreldes teiste
Eestis toimuvate suurte võistlustega soodsamad. Alla 18aastased stardiraha maksma
ei pea, lastevõistlused on osalejatele tasuta.
Kõige rohkem võistlusi on mais.
Seetõttu on aprill ja mai Priidule väga kiired kuud – organiseerimistööd on kogu
aeg. Klubikaaslased on abiks – et üritused õnnestuksid, annavad oma panuse
mitmed Porter Racingu aktiivsed liikmed.
Suurimaks toeks on Priidule abikaasa Liis.
Kui üritustel osalejad on õnnelikud ja
rahul, annab see hea emotsiooni ka korraldajatele. Muidu ju ei teeks! Võistlusi korraldama ajendavad ennekõike lapsed – et neil
oleks tore. Priit nimelt soovib, et noored
oleksid rohkem metsas ning vähem „betooni sees ja ekraani ees“.
Suur hulk tööd on seotud rabametsaga
– Priit võitleb koos kaaslastega selle nimel,
et mets jääks Saku ümbrusse alles, et metsaradasid ning looduses sportimis- ja ajaveetmisvõimalusi oleks rohkem.
Spordiperekond ratastel
Kolmapäeva õhtul tuhiseb Grünbergide
pere ratastega metsa vahel. Trenni teevad
ka Priidu abikaasa Liis, kes äsja „Saku 100”
võistlusel naiste seas 3. koha pälvis, poeg
ja tütar. Tõsi, lapsed suunduvad Porter
Racingu lastetrenni, täiskasvanud harjutavad omaette. Rattaspordiga tegeleb tõsisemalt ka Priidu vanema venna Harry pere.
Grünbergid käivad rattamatkadel, näiteks möödunud suvel otsustasid nad sõita
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ümber Võrtsjärve. Esimese päeva teekond
oli 80 kilomeetrit. Lapsed sõitsid vapralt
kaasa. Kevadeti on nad käinud koos klubikaaslastega Lõuna-Euroopas, rentinud seal
rattad ja ringi rännanud, iga kord erinevatel
radadel. Kataloonia on risti-põiki läbi kihutatud, vaid pealinnast Barcelonast on nad
püüdnud eemale hoida. Jõulud on pere
veetnud juba kümme aastat koos vanavanematega Põhja-Soomes – seal on siis juba
lumi maas ja saab kenasti suusatada. Sest
kui Grünbergid ei sõida rattaga, siis nad
suusatavad – valdavalt murdmaad, kuid vahelduseks ka mäesuuskadega.
Sügiseti võtab Priit mõned päevad puhkust ja käib koos sõber Andrus Kongaga
Lääne-Euroopas rattaga sõitmas. Eriti on
meeldinud talle Inglismaa ja Šotimaa külades, kus ilus loodus ja äge arhitektuur.

Grünberg näeb kõikjal enda ümber positiivset ja on tõeline kodukoha patrioot.
Mida muutma peaks? Rattamees mõtleb
kaua. Ega leia miskit, mida kritiseerida.
Maastikurattasõidul “Saku 100” startis

Priit Grünberg viimasena. Teistest võistlejatest möödudes uuris, kuidas läheb ja kas
meeldib. Kõik olid rahul. Kuidas teisiti, kui
võistluse ellukutsuja on nii positiivne.
INNA MIKLI

Teised Priidust
Juhan Muru
Esimest korda saime Priiduga kokku juba
lasteaias. Sellest ajast saati oleme head
sõbrad olnud. Teda saab iseloomustada
kui sihikindlat ja suure töövõimega meest,
kes kunagi ei anna alla. Soovin talle jõudu
ja jaksu ning talvel libedat suuska!

suhtes oma seisukoht, mida on alati valmis kaitsma, tihti ka avalikult. Temas on
initsiatiivi ja tahtmist asju ära teha.

Tiit Vahenõmm
Priit on Eesti mees selle väljendi kõige
paremas võtmes. Ta on alati olemas oma
pere jaoks, hoolib oma kodukohast ning
panustab tohutult aega kogukonna heaMeelis Koik
olu nimel.
Priit on klubikaaslane ja hea sõber, kellega Ma olen õnnelik, et võin öelda – Priit on
on lihtne suhelda. Tal on kõikide asjade minu sõber!

Ajalugu,
geograafia,
fotograafia,
muusika
Priit sõidab rattaga, suusatab, orienteerub... Üksi, pere või sõpradega, Eestis või
kaugemal – ta tahab sõita seal, kus varem
käinud pole. Ja kindlasti maakohtades – linnadest hiilib mööda. Uusi paiku avastades
on tekkinud ajaloo ja geograafiahuvi: mees
uurib teid, kus ta sõidab, nende ajalugu ja
tekkepõhjuseid. Hobiks on ka pildistamine. Varem tegi ta loodusfotosid, kuid siis
avastas, et neid on niigi liiga palju. Nüüd
pildistab inimesi. Võõraid ja lähedasi, kõige
enam lapsi.
Priit on Saku Muusikakooli vilistlane,
õppis seal 2 aastat viiulit, aga lõpetas trompeti-eriala. Tegelikult oli tema unistuste pill
tromboon, aga seda instrumenti tookord
õppida ei saanud. Ka lapsed käivad muusikakoolis: Gert õpib saksofoni, Berit klarnetit. Isa Priit musitseerib vahel lastega koos, Loode-Inglismaal Lake Districtis.
mängib trompetit või klaverit. Ta on Saku
Muusikakoolis tehtava tööga väga rahul.
Vabadel hetkedel püüab Priit võimalikult palju Beriti ja Gerdiga tegeleda.
Väidab, et laste rõõm, sära nende silmis
panebki tegutsema. Ta on hästi kursis laste
huvitegevuse ja soovidega.
Grünbergid on liikuva eluviisiga, seetõttu polnud neil kaua koduloomi. Kuid siis
tahtis Berit üht väikest kalakest. Sellest soovist kasvas välja pereprojekt – akvaariumis
on nüüd 40-pealine kalaparv. Nende sekeldamist on väga tore vaadata.
Positiivne patrioot
Saku on väga ilus koht, sportimisvõimalused on suurepärased, hea kool on kodu
lähedal, õpetajad oma kooliajast tuttavad
tugevad pedagoogid, inimesed on sõbralikud ja meeldivad, vallas on igasugust
initsiatiivi alati toetatud, võistlustel-üritustel osalejad on ettevõtmisi kiitnud – Priit Saku rattakolmapäevakutel tuleb kõiksugu takistusi ületada. Fotod: erakogu
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Iga okas panustas – Saku naiskodukaitsjad käisid “Siilil”
2.–14. mail toimus kogu Eestit hõlmav
taasiseseisvuse aja suurim õppus „Siil
2018”, millest võttis osa enam kui 13 000
kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, kaitseväelast,
liitlast, politseinikku, päästetöötajat. „Siili”
põhieesmärk oli harjutada laiapindset riigikaitset nii läbi konventsionaalse kui ka tavatu sõjapidamise.
Suure panuse andsid naiskodukaitsjad,
keda kokku osales üle 1700 tegevliikme – nii
Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste koosseisus
kui ka kõikvõimalikes muudes kohustustes.
Naised täitsid erinevaid ülesandeid: nad tegutsesid oma üksustes erinevatel positsioonidel lihtsõduritest rühmaülemateni, olid
formeerijad, toitlustajad, parameedikud,
CIMIC-grupis, kes suhtleb tsiviilisikutega,
ja teavitusmeeskondades. Üks tähtsamaid
ülesandeid oli rajada kõigis maakondades
evakuatsioonipunktid, kus tuli tagada evakueeritavate registreerimine, toitlustamine
ja esmaabi ning korraldada õpitoad.
5. mail toimunud Harju ringkonna
evakuatsiooniõppuse stsenaariumiks oli
ulatuslik, IV ohuastme maastikutulekahju
lennujaama vahetus läheduses. Sellest lähtuvalt oli vaja püstitada evakuatsioonipunkt,
kuhu saavad koguneda ümberkaudsed
elanikud ning kustutustöödele appi läinud
kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate pereliikmed. Seal oli ka esmaabipunkt, evakueeritavatele valmistati maitsvat sõdurisuppi ning
välikatlal pannkooke. Päeva sisustamiseks
olid ohutushoiu ja esmaabi õpitoad ning
mitmekülgsed tegevused lastele. Punkti külastanud Politsei- ja Päästeameti esindajad
õpetasid ohult käituma nii kodus kui väljaspool. Saku jaoskonna naised osalesid nii
korraldustiimis, evakuatsioonimeeskonnas

annavad oma panuse. „Olen oma jaoskonna naiste üle väga uhke, iga okas panustas!”
tunnistas Saku jaoskonna esinaine Teele
Raja. „Õppuselt saadud kogemusi plaanime tulevikus kindlasti ka oma kogukonnas
kasutada.“

kui ka evakueeritavatena.
Saku jaoskonna aseesinaise, evakuatsioonipunkti meeskonnaülema Kairi Nõukase
sõnul kõik õnnestus: „Õppuse jooksul
käis evakuatsioonipunktis poole rohkem
evakueeritavaid, kui algselt prognoosisime.
Sellest hoolimata suutis meeskond oma
ülesannetega suurepäraselt hakkama saada.
Kuna sellelaadne õppus oli Harju ringkonna jaoks esmakordne, andis see meile läbi
praktilise kogemuse mõtteainet, mis suunas meeskonnaga edasi liikuda ja kuidas
evakuatsiooni ladusamalt läbi viia.“
Käesoleva aasta veebruaris taasasutatud Riina Kopelmann, Saku jaoskonna
Saku jaoskonna naiste jaoks oli „Siil” esi- tegevliige
mene konkreetse eesmärgiga ettevõtmine.
Olen Naiskodukaitsesse kuulunud aasEesmärgiks oli, et 100% ehk kõik 16 naist tast 2006 ning selle aja jooksul käinud erinevatel õppustel. „Siilil” olin esmakordselt
ning pidin panustama kui formeerija ehk
inimene, kes jagab teistele liikmetele varustust. Kogunemiskohta jõudes oli näha, et
on suurem ja tõsisem õppus kui tavaliselt.
Elevus kasvas, kui anti harjumatu ülesanne minna kaitsma Harjumaal asuvat objekti. Sõidu algusest saadik oli oht, et võib
tulla kontakt vastasega. Kohale jõudes oli
kuulda, et kusagil juba lahing käis. Õnneks
mina patrullimise ajal vastasega kokku ei
puutunud.
Kohal oldud paar päeva möödusid
kiirelt ja asjalikult, ülesanne sai täidetud.
Saadud kogemus oli oma keerukaid okkaid
väärt.

Kristel Võsang (vasakult), Teele Raja ja Kairi Nõukas tutvustavad toiduvarusid.
Fotod: erakogu
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Teele Raja, Saku jaoskonna esinaine
Minu ülesandeks oli läbi viia ohutushoiu
õpituba, sest olen Naiskodukaitses selle
valdkonna instruktor – õpetan, kuidas suurendada inimeste toimevõimet ning ühiskonna turvalisust ja stabiilsust nii tava- kui
ka hädaolukordades. Näiteks kuidas metsas
eksimist vältida, oma kodu ja vara kaitsta
ning koduseid toiduvarusid planeerida.
Inimeste teadlikkus on väga erinev. Tuleb
tunnistada, et maal elavad inimesed tunnetavad ohte reaalsemalt kui linlased. Ilmselt
seetõttu, et keskustest eemal on sagedamini
elektrikatkestusi, lumetorme, ostuvõimalused on piiratud, tuleb oma jõududega hakkama saada. Üllatavalt teadlikud on lapsed,
kes kohati oma taibukusega täiskasvanuid
edestavad. Meenuvad kaks 10aastast poissi,
kes mu toiduvarude väljapanekut vaadates
teatasid: „Siit puudub vesi.” Seega pole
„Siil” mitte üksnes militaarvaldkonna suur
õppus, vaid kasulik ka tavainimestele. Mul
on väga hea meel, et sain oma teadmisi nii
paljudele jagada. Inimene, kes saab erinevates olukordades ise hakkama, aitab nii oma
kogukonda kui tervet riiki turvalisemaks
muuta. Iga okas loeb!

Diana Mathisen-Marshall, Saku jaoskonna tegevliige
Teada oli, et pean 5. mail evakueeritavana Peetri kooli ilmuma. Lisaks oli
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jagatud infot erinevatest huvitavatest tegevustest, mis seal päeva jooksul aset leiavad.
Seepärast ma pikalt ei mõelnud. Teadsin,
et kui Naistkodukaitse midagi organiseerib, siis on kindlasti süüa ka – pannkoogid
või supp, nagu suurematel üritustel tavaks.
Panin oma kaks last autosse ja sõitsin kohale. Väravasse jõudes anti mulle pihku
ankeedid enda ja laste registreerimiseks.
Sellega seoses tekkis küsimus, kui paljud
meist teavad pereliikmete isikukoode peast
või kui paljudel on need kohe käepärast
võtta. Liikusime majas ja hoovis, uudistasime, mis kuskil toimub. Sai õppida elustamist. Oli ohutushoiu õpituba, mille nimi
suurt midagi ei öelnud. Kuid see oli nii mulle kui lastele huvitav koht, kus oli makett
majakese ja asjadega selle ümber. Lapsed
said pakkuda, mis seal valesti on. Näiteks
oli lõke otse maja kõrval, võti nähtavasse

Kuigi staap töötab tavaliselt
siseruumides, peab ka metsas hakkama saamiseks valmis olema ning
kogu vajaliku varustuse endaga kaasas
kandma.

kohta peidetud ja redel maja kõrval ootel,
et katuseaknast sisse ronida. Välja oli laotud toiduvaru, mis võiks igas kodus olemas
olla. Pean tunnistama, et minu kodus oleva
söögitagavaraga kuigi kaua vastu ei pea.
Õppuse ajal evakueeritav olla oli väga
tore. Saime pannkooke ja lisaks huvitavat
informatsiooni nii naiskodukaitsjatelt kui
päästjatelt. Üritusel osalemine pani tõsiselt
mõtlema – mis siis, kui see kõik oleks olnud päriselt. Kui ei oleks teadnud, millal
koju tagasi saab. Kuidas hoida ennast ja
lapsi tegevuses täiesti võõras kohas, eemal
kodumugavustest? Kuidas ärevas olukorras rahulik olla ja lastele tuge pakkuda? Mis
saab kodus elavast lemmikloomast? Mis on
kõik need asjad, millele peaksn mõtlema
enne, kui evakuatsiooni olukorras koduukse sulgen ja teadmata ajaks lahkun.

Mandoliinide kontsert
kiidab kodumaad

Orkester Saku Mandoliinid pakib oma pillid ja noodipuldid kokku – traditsiooniline
kevadkontsert toimub sel aastal Üksnurme
külakeskuses Rehe küünis.
Kontsertkava „Mu kodu” hoiab üleval
Eesti sajanda sünnipäeva vaimustusetuhinat ning koosneb ainult kodumaistest meloodiatest. Nende lugude ja laulude seas on
ülekaalus sellised, mis on kõikidel kuulajatel
meeles, peas, hinges ja südames. Kõlavad
Ülo Vinteri laulud, samuti lemmikpalad
Raimond Valgre, Uno Naissoo ja mitme
teise helilooja sulest. Kontserdil astub üles
ka laulusolist – tenor Raul Mikson, kes
kuulub maailmakuulsa Eesti Filharmoonia
Kammerkoori ridadesse.
Saku Mandoliinid, suurim ja aktiivseim
mandoliiniorkester mitte ainult Eestis, vaid
ka Põhja- ja Baltimaades, lõpetab selle kontserdiga oma sisutiheda hooaja. See algas
orkestri 5. sünnipäeva tähistamisega mullu
septembris ning jätkus mitmekülgse muusikalise tegevusega, mille kulminatsiooniks
oli osalemine veebruarikuises suurprojektis
“Sada mandoliini Eesti 100. sünnipäeval”,
kus sajaliikmeline mandoliiniorkester esines neljas Eesti kõige esinduslikumas kontserdisaalis. Põnevaid ettevõtmisi oli teisigi
– näiteks alles äsja, aprilli lõpus, astus orkester üles festivalil „Jazzkaar”.
Saku mandoliinisuve kaunistab ka sel
aastal Saku Mandoliinifestival, mis toimub
30. juunil ja 1. juulil. Enne seda aga ootab
orkester kõiki oma sõpru kaunile kevadkontserdile Rehe küüni.
Elustamise õpetus.
JOOSEP SANG
Kertu Kekk, Saku jaoskonna juhatuse Orkestri Saku Mandoliinid kunstiline juht
liige
„Noh, sa oled ka metsast väljas!“
Tavaline lause nendelt, kes teadsid, et ma
„Siilil” olin, aga mitte seda, millises rollis.
Minu „Siil” möödus siseruumides, enamasti mustade kiledega kinni teibitud akende
taga – olin hellitavalt öeldes staabisiil.
Minu ametinimetus oli staabiassistent,
ülesandeks oli staabiohvitsere abistada, peamiselt andmeid spetsiaalses arvutiprogrammis sisestada ja edastada. Töövahenditeks
olid arvuti, paber ja pastakas ning alati ka
kikkis kõrvad, sest minu roll oli tagada, et
kogu vajalik info kirja ja edastatud saab.
Täpsemalt ma kahjuks avalikustada ei saa.
Staap töötab õppuste ajal alati 24/7,
staabiassistendi jaoks ei ole vahet, kas on
öö või päev. Kokku veetsin „Siilil” neli päeva ja ööd. Põnev oli! Järgmisel õppusel jälle
– nagu ütleb Naiskodukaitse tunnuslause:
„Minu kohus!”
KADRI NÕUKAS, TEELE RAJA
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Saku Muusikakooli õppurite toimekas konkursikevad
Saku Muusikakooli õpilastel jäi seljataha rohkesti tööd ja närvikõdi nõudnud
konkursikevad, mis kujunes järjekordselt
edukaks.
Igal aastal asuvad sõbralikku võistlustulle muusikakoolid Eesti Muusikakoolide
Liidust (93 muusika- ja kunstikooli), lisaks
veel koolid, mis liitu ei kuulu, võttes pillimängus mõõtu ja pakkudes suurepäraseid
kontserdielamusi, seda nii vabariiklikul kui
ka regionaalsel tasandil.
Kuna konkursside žürii koosneb oma
eriala tippspetsialistidest, võib nende
hinnangule tuginedes nentida, et Saku
Muusikakooli õppurid valdavad pillimängu
väga heal tasemel – kinnituseks konkurssidel saavutatud tulemused.
Vabariiklikud konkursid
I koht: Hanna Bulgarin (klassikaline kitarr, õpetaja Vahur Kubja) ja Miia Polding
(kromaatiline kannel, Laura Linnaks);
III koht: Katariina Kang, Mariann Koik,
Emmi Milda Ots (kannel, Laura Linnaks),
Joonas Kirs (kitarr, Agni-Sandia Hallik),
Maira Noormägi (klassikalised löökpillid, Kristjan Mäeots), Birgit Pihl ja Estella
Elisheva Pärn (viiul, Kaari Klesment);
diplom: Elisabeth Saar (kitarr, AgniSandia Hallik) ja Sandra Serena Sulin (kannel, Laura Linnaks);
žürii eripreemia: Kristiina Bulgarin
(akordion, Maarika Kõrve).

Regionaalsed konkursid
I koht: Hanna Bulgarin (kitarr, Vahur
Kubja), Joonas Kirs (kitarr, Agni-Sandia
Hallik), Mariann Koik (kannel, Laura
Linnaks);
I-II koht: Marleen Liivik (klaver, Reet
Schumann;
II koht: Katariina Kang, Emmi Milda
Ots, Sandra Serena Sulin (kannel, Laura
Linnaks), Hannes Tamm (kitarr, AgniSandia Hallik), Birgit Pihl (viiul, Kaari
Klesment) ja Kristo Õruste (klarnet, Mart
Süda);
III koht: Helin-Mirjam Kõllamaa (klaver, Reet Schumann), Trevor Tarto (klaver,
Sirje Subbe-Tamm), Elisabeth Saar (kitarr,
Agni-Sandia Hallik), Miia Polding (kannel,
Laura Linnaks), Kristiina Bulgarin (akordion, Maarika Kõrve) ja Estella Elisheva
Pärn (viiul, Kaari Klesment);
diplom: Nora Maria Keinast ja Karolin
Rohula (viiul, Sirje Müller), Kuldar Zilensk
(viiul, Kaari Klesment), Carmen Tiffany
Tuisk (altsaksofon, Eha Themas), Iris Tiitus
(tenor, Vallo Mänd), Maira Noormägi
(löökpillid, Kristjan Mäeots), Trevor Maltis
(kitarr, Siim Kartau), Mia-Maria Aro (klaver, Reet Schumann), Merilin Rohula ja
Amanda Karindi (klaver, Sirje SubbeTamm), Mirt Ärm (klaver, Tiiu Treufeldt)
ja Diandra Tubli (flööt, Andres Maamees);
kiituskiri: Mirell Lohk (klaver, Tiiu
Treufeldt).

Vabariikliku konkursi võitjad esinesid
29. aprillil Tallinnas Mustpeade Majas,
pildil Hanna Bulgarin (vasakul) ja
Miia Polding. Foto: Ann Kase
Palju õnne õppuritele, jaksu uuteks väljakutseteks! Tuhat tänu õpetajatele suurepärase töö ning lastevanematele toetava
suhtumise eest!
TAUNO VALDNA,
Saku Muusikakooli direktor

Killuke head Päikesekillus
10. mail toimus Päikesekillu lasteaia heategevusüritus „Killuke head“. Traditsiooniliselt
siras taevas päike ja oli suviselt soe.
Kellelgi ei olnud kojuminekuga kiiret:
kes ootas oma esinemiskorda, kes sai endale uue näo, kes lihvis oma suusahüppeoskusi mobiilsel Marumäel, kes hullas
Batuudijussi batuutidel, kes käis piilumas,
kuidas tema omakasvatatud taimede müük
Päikesekillu Aianduskeskuses edeneb.
Avatud oli õnneloos, kus iga loos alati võidab, sest Päikesekillul on nii palju sõpru,
kes superauhindadega toetavad. Kui kõht
ennast meelde tuletas, sai keha kinnitada
Päikesekillu kohvikus. Kindlasti oodati „üllatust“, mis sireenide huilates lõpuks ka saabus, rahva hulgas mõnusa segaduse tekitas,
voolikud lahti keris ja veejoa abil taevasse
suure vikerkaare joonistas. Iga huviline sai
proovida kätt vee täpsuspritsimisel.
Me tegime seda jälle, juba viiendat
korda! Heategevusürituse käigus kogusime 2883 eurot, mille eest on plaanis Saku vabatahtlikud päästjad õpetavad täpsuspritsimist. Foto: Margus Rohula
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Kajamaa lapsed õppisid Looduse Akadeemias
Millistes puuviljades on kõige enam suhkrut ja kus need magusamad looduses kasvavad? Missuguse koostisega on vesi Keila
jões ja kuidas vee ökokeskkond akvaariumis muutub? Millised on looduslikud
värvid ja kuidas nendega lihavõttemune
värvida? Mis sorti kartulis on kõige enam
suhkrut? Kuidas erinevatel kõrgustel ehk
mägedes ja orgudes ilm erineb? Kõiki
neid tarkusi sai õppida Tallinna Ülikooli
Looduse Akadeemia nimelises ringis, mille eesmärk oli õpetada osalejaid mõistma
erinevaid looduses toimuvaid protsesse ja
nägema nende seoseid igapäevaeluga.
Looduse Akadeemia oli mõeldud
8-12aastastele õpilastele, lisaks Tallinna lastele käisid veebruari algusest mai keskpaigani ülikoolis tarkust taga ajamas ka Kajamaa
õpilased. Kooli loodusainete õpetaja Anu
Kallas võttis igal neljapäeva õhtupoolikul
oma õpilased Viola, Mathiias Voldemari ja
Oscari (2. klass) ning Tristani (5. klass) auto
peale ja viis ülikooli peahoonesse, kus ringitunnid toimusid.
Anu Kallas jäi Looduse Akadeemiaga
väga rahule. Ta tõstis esile võimalust eksperimente ja laboratoorseid katseid teha
ning koolitundides saadavast erinevat tarkust koguda. Ringis käisid väga erinevad
lapsed, kuid sellega oli arvestatud. „Tunnid
olid korraldatud nii, et huvitav oli nii neil,
kes veidi vanemad ja suuremate teadmistega, kui ka neil, kelle jaoks käsitletud teema

Mis kasvab Keila jõe vees?
Fotod: Anu Kallas

Kuidas mune värvida? Oscar (vasakul)
ja Mathiias Voldemar teavad.

väga võõras,“ rääkis õpetaja Kallas.
Kõige esimesena meenus Kajamaa
õpilastele kohtumine Saku elaniku Martin
Järveojaga – Ott Tänaku kardilugejana tuntud mees selgitas, kuidas rallilegendi koostades ja rehve valides ilmastikutingimustega
arvestama peab. Sügava mulje jättis lastele
ka nahkhiirtest rääkiv tund. Õpetaja ja õpilased meenutasid, kuidas Keila jõe veega
täidetud akvaariumis taimed kasvasid ja
kuidas mee omadusi kindlaks tehti. Nad
rääkisid katseklaasidest, testribadest ja

vaadatud slaidiprogrammidest.
10. mail oli viimane tund, Looduse
Akadeemia lõpetas. Kahjuks! Viola,
Mathiias Voldemar, Oscar ja Tristan kinnitasid, et neile ringis meeldis – oli huvitav
ja tore. Õpetaja Kallas hindas positiivselt
ka sotsiaalset poolt. „Õpilased said uusi
teadmisi, kuid nad said ka harjumuspärasest keskkond välja, neil oli võimalus teiste
lastega suhelda,“ rääkis õpetaja.
INNA MIKLI

soetada õuealale pesakiik või -kiiged, sest
Päikesekillu vanasõna ütleb: „Pesakiikesid
ei ole kunagi liiga palju“.
Täname kõiki lapsi ja lapsevanemaid,
lasteaia personali ja juhendajaid, kes toetasid üritust oma kohaloleku ja panusega.
Täname eraisikuid ja ettevõtteid, kes
taas ürituse õnnestumisele õla alla panid: aitäh, Alexela Group OÜ, Anneli
Koemets, Anneli Saar, ansambel Shanon,
AS Balsnack International Holding, Avo
Allikvee, Batuudijuss, Bredenkids, Daily,
De Visu OÜ, Diva tantsustuudio, Eesti
Kaitsevägi, Eesti Suusaliit & Rauno Loit,
Ehituse ABC, keraamikadisainer Ene
Raud, Esko talu, Fazer maiustused, Fazer
pagarid, Forum Cinemas AS, Happy Fly,
Hille Kokk, Home4You, Jaan Kallasmäe,
Jelly Beans Factory, Joosu ja Liisu leivatuba, Kadarbiku, Kotzebue Bakery &
Charcuterie, Kregleni tallid, Kuristu miniloomaaed, Lasergame, Leevi Kaustel, Pipi meisterdas õhupalliloomi. Foto:
Liikluslinnak, Liivapildid, Mariine Auto AS, Marika Liivik

Mariken Nikker, Mootorrattamuuseum,
Mustkunstimuuseum, Nordecon AS,
Nukuteater, Nurmiko AK OÜ, Nõmme
sõõrikukohvik, Olerex, Piip ja Tuut
mängumaja, Pitsakiosk, Premia, Priit
Rander, Põllumajandusuuringute Keskus,
Razoone, Rein Kobin, Anett & Partner
ja Nele Väljataga, Merle Paldrok kosmeetikatuba, Saku Lihameistrid OÜ, Saku
Läte, Saku Priitahtlikud Pritsimehed, Saku
Pruulikoda, Saku Õlletehas, Škoda jäähall,
Tallink, Tammiko pagar, Toolstar OÜ,
UKAS, Usin-TR, Vembu-Tembumaa,
Õhupallimeister, Wakepark, 5nööpi ja paljud teised, kes meie ettevõtmist toetasid!
Päikesekillu hoolekogu nimel
MARGUS ROHULA
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Saku Robolaks 2018
Saku Huvikeskuses on väikesed ja suured robootikud tegutsenud juba aastaid.
Vanemate grupis praktiseeritakse omapärast õppevormi, kus lapsevanem on kaasatud tundi, et veeta kvaliteetaega, õppida
ise ja juhendada last ning suhelda teiste vanematega. Muidugi pole vanemaga koos
käimine kohustuslik, vaid soovituslik.
Oleme osa võtnud nii First Lego
League’ist, Robotexist, Leedus toimunud
üritusest „Robotiada 2018“ kui mitmetest
kohalikest võistlustest.
Sel aastal aga mõtlesime Saku
Huvikeskuse robootika vanema rühmaga
haarata härjal sarvist ja korraldada 7. aprillil ise vallamaja suures saalis ühe korraliku robotivõistluse. Kuna meist keegi ei
olnud varem selliseid üritusi korraldanud,
siis mõtlesime piirduda 20–30 robotiga.
Lõpuks tuli aga kokku 46 robotit ja hinnanguliselt üle 100 inimese. Olime mures,
kas suudame oma väikese meeskonnaga
kogu korraldusega hakkama saada, kuid
kõik sujus ja lõpetasime isegi tund enne
planeeritud aega.
Võistlusaladeks olid LEGO sumo ehk
võistlus, kus üks robot peab teise roboti
üles leidma ja ringist välja lükkama, ning
LEGO joonejärgimine, mille käigus robot
peab mööda musta joont võimalikult kiiresti raja lõpuni sõitma. Joonejärgimine sai
maha peetud kahes erinevas raskusastmes.
Sumos võitis 1. ja 3. koha Saku
Huvikeskuse esindaja Jan-Hendrik Jõgi –
osaleda sai ka mitme robotiga. Teiseks tuli
Daniel Ojala klubist iSmart.
Joonejärgimise keerulisemal rajal sai
Jan-Hendrik Jõgi 2. koha. Võitis NilsNorman Kalle klubist Reaali Robootika.
COM, 3. oli Karmo Saviauk Kiilist.
Joonejärgmimise lihtsamal rajal sai 1.
koha Anna Latõševa, 2. koha Alexsandra
Nagornaya ja 3. koha Andrei Tšistjakov,
kõik robotiklubist Digirobo.

Peale võistlemise on nüüd Saku
Huvikeskuse vanematel robootikaringi kasvandikel ka väärt kogemus, kuidas korraldada ja läbi viia üritusi, teha plaan ja sellest
kinni pidada, luua mõne tunniga koduleht
ja registreerimissüsteem, programmeerida
võistluste infosüsteem, mida saab kasutada
ka teiste, näiteks spordiürituste tarvis, leida
vabatahtlikke kohtunikeks, olla üritusejuht
ning leida sponsoreid ja pidada läbirääkimisi. Kõik väärt kogemused eluks!
Erilised tänud meeskonnale koosseisus
Karl-Johan Maitus, Jan-Hendrik Jõgi, Mia
Tänavsuu, Artur Järvan, Steven Martin
Suits, Lisette Rooberg, Alvar Altmets,
Melissa Hein, Enn-Riiko Talivere, Elisabeth
Ehrstein, Toomas Jõgi, Taavi Tänavsuu.
Aitäh, Saku Huvikeskuse toimekas personal: Liina Hendrikson, Maria Mänd,
Raul Laugen jt. Aitäh, Insplay, Robotex,
Saku Huvikeskus, "Imeline Teadus",
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Vembu-Tembumaa ja Eesti Energia – tänu
headele toetajatele jagus auhindu kõikidele
osalejatele.
SANDER LAUMETS, Robootikaringi juht,
võistluse korraldaja

Joonejärgimise rajal peab robot joonel püsima. Fotod erakogu

Mathias Villemsoo on kahekordne Eesti meister
Saku Gümnaasiumi 8. klassi õpilane
Mathias Villemsoo saavutas 17.-18. märtsil
toimunud U16 Eesti kergejõustiku talvistel
meistrivõistlustel 1500 m jooksus I koha
ajaga 4.36,39.
5. mail Elvas toimunud Eesti murdmaajooksu meistrivõistlustel võitis Mathias
U16 vanuseklassis 2 km distantsil I koha
ajaga 6.40.
Igapäevaselt treenib Mathias Villemsoo
jalgpalliklubis Saku Sporting.
JAREK VILLEMSOO

Niisugused need võistlusrobotid on.

5NÖÖPI
Rimi II korrusel
Emadepäeva eel avas kõigile huvilistele
uksed treeningstuudio 5NÖÖPI, mis asub
Sakus Rimi II korrusel. Väikesest pilatese stuudiost välja kasvanud koht pakub
lisaks pilatesele teisigi keha&meel stiilis
treeninguid, näiteks tunde meestele ja beebiootel naistele. Võimlemas saavad käia ka
titad ja väikelapsed. Praegu otsitakse veel
joogaõpetajat.
JANA TIITUS

SPORT

Aprill oli Saku Sportingule edukas kuu
Saku Sportingu esindusmeeskond mängis
aprillis 3 liigakohtumist. Mehed noppisid 2
võitu ja 1 viigi: Saku – Tallinna JK Dünamo
3-0; Saku – Tallinna FC Hell Hunt 6-4;
Saku – Nõmme Kalju FC III 2-2. Erilist
tähelepanu väärib kindlasti mäng Kaljuga,
milles jäädi kohe alguses 0-2 taha, aga pead
norgu ei lastud ning lõpuks saavutati 2-2
viik. Tõeliseks trilleriks kujunes aga mäng
Hella Hundiga, kelle vastu jäädi alguses 0-3
kaotusseisu. Hea meeskonnatöö ja tõsise
tahtejõu toel kõnniti väljakult ära hoopis
6-4 võiduga. Mehed on hetkel 3. kohal.
Naiskond võitis kõik kohtumised: FC

Kuressaare alistati 3-1, JK Tallinna Kalev
5-1 ning JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi
ühisnaiskond 5-1. Kõik kohtumised võitnud naiskond on Esiliiga liider.
Selleks, et hea hoog jätkuks, on vaja fännide tuge. Olge vähemalt kodumängudel
kohal ning tehke julgelt häält!
Edukas emadepäevaüritus
13. mai oli emadepäev. Nagu klubil tavaks, korraldas Sporting taas vahva hommikupooliku – poolteist tundi erinevates
võistlustes oma füüsise proovilepanekut,
pallikontrolli ning muidugi jalgpallimängu.

Vutti mängisid emad nii omavahel kui ka
laste vastu. Viimane kahe põlvkonna vaheline lahing lõppes sõbraliku viigiga.
Mängupäev-pidupäev
Maikuu mängupäev-pidupäev jäi erinevatel
põhjustel ära. Aga juunikuu kodumängupäev on sedavõrd võimsam. 10. juunil kell
17 mängib naiskond ja 19.30 meeskond.
Pidupäeval on kohal head ja paremat
pakkumas Saku Pruulikoda. Plaanis on
erinevad võistlused ja loosid, auhinnad on
välja pannud Sirowa Tallinn ja Peoleo.
HANNA-LISA KUSLAP

Emadepäevaüritusel osalejad tegid ühispildi. Foto: Liisa-Lii Tamme

Treener Jan Harend
Sa ei ole Sakust pärit, kuid oled Sportinguga algusest peale seotud. Kuidas Sakku jõudsid ning mis Sind siin
hoiab?
Olen Sakus elanud juba 16 aastat. Kolisime
perega siia ja olen väga rahul – ma pole linnainimese tüüpi. Sakus on kõik täpselt nii,
nagu mulle meeldib - inimesed tunnevad
üksteist, ütlevad tänaval teineteisele tere
jne. Spordi mõttes on kogukonnatunne
eriti tore. Kui vaadata meie esindusvõistkondade publikunumbreid või kui paljud
inimesed on murustaadioni projektile oma
abikäe ulatanud, on see suurepärane!
Oled ka ise päris palju jalgpalli mänginud. Miks mängijakarjäär asendus
treenerikarjääriga?
Tegelikult oli tõsine jalgpalli mängimise
periood ikkagi pigem üürike ja üleminek
treeneriametisse ei toimunud üleöö – vahepeal jõudsin olla kaitseväes, käia koolis
ning teha kontoritööd. Peamine põhjus on

selles, et jalgpall pakub rohkem emotsioone kui miski muu ja on minu jaoks seotud
ka eneseteostusega – on võimalik ennast
igapäevaselt proovile panna.
Kui päris alguses veidi kahtlesin, siis
täna olen väga rõõmus, et Argo Zirgi kunagise pakkumise vastu võtsin.
Suurema osa ajast oled jalgpalliga seotud. Kas ja kuidas Sa sellest puhkad?
End lõpuni välja lülitada on keeruline, kuid
on tegevusi, mis võimaldavad vahel rütmist
välja saada. Mulle meeldib lugeda – see on
kiireim ja lihtsaim viis „pea puhtaks saada“. Kui vähegi aega on, toimib puhkusena ka ise sportimine, aga enamasti on
selleks ikkagi seltskonda vaja – olles terve
elu võistkonnaspordiga tegelenud, on väga
keeruline motiveerida end üksi liigutama –
emotsioon jääb puudulikuks.

Jan oskab end alati kuulama panna.
Foto: Hanna-Lisa Kuslap

mis on peamised eesmärgid?
Praegune hooaja faas on selline, et trennides tegeleme peamiselt asjadega, mis mängudes raskusi on valmistanud. Kui jalgpalli
kui mängu peale mõelda, siis eesmärk on
lüüa väravaid. Kuna värava löömine pakub
mängijale individuaalse soorituse mõttes
tugevaima emotsiooni ja võimaldab vahetult õnnestunud sooritusega kaasnevat
rahulolutunnet kogeda, siis on hetkel treeOled
esindustiimide
peatreener. ningutel fookus sellel.
Millele hetkel põhirõhku pöörad ning HANNA-LISA KUSLAP
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Juuni
1. juuni kell 17 – lastekaitse
päeva trall lasteaia Päikesekild
õuel, sakuhuvikeskus.ee
1. juuni kell 18 – Kiisa rahvamaja huviringide hooaja lõpetamine,
kiisarahvamaja.ee
2. juuni kell 12 – Saku Skate
2018, sakuvallanoortekeskus.ee
11.–15. juuni kell 10 – jalgpalli
suvelaager Saku kunstmurustaadionil, sakusporting.ee
11.–15. juuni kell 10 – muusika-ja tantsulaager Kurtna koolis,
angelamurumaa@gmail.com
11.–15. juuni kell 10 – põnev
päevalaager Sofi lastekeskuses,
sakusofilastekeskus.eu
16. juuni kell 12 – Kajamaa
kooli 9. klassi lõpuaktus,
kajamaakool.ee
17.–21. juuni kell 10 –
Saku-Ylöjärvi laager Paunkülas,
sakuvallanoortekeskus.ee
17.–22. juuni kell 10 – noorte
suvelaager Ariadne ja Marttiga
Küla villas, kylavilla.ee
18.–21. juuni kell 20 – etendus
"Sarah Bernhardti viimane suvi”
Rehe küünis, piletilevi.ee
19. juuni kell 16 – Kurtna kooli
9. klassi lõpuaktus, kurtnakool.ee
21. juuni – Saku gümnaasiumi
lõpuaktused saku.edu.ee
kell 13 – 9. klassid
kell 18 – 12. klassid
22. juuni kell 10 – petangi
paarismäng Jaaniduppel Saku
hoki- ja petangiplatsil,
facebook.com/saku-petangiklubi
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23. juuni kell 18 – Saku valla
jaanipidu Küla villas,
sakuhuvikeskus.ee
25.–28. juuni kell 20 – etendus
"Sarah Bernhardti viimane suvi”
Rehe küünis
30. juuni – 1. juuli kell 17 –
Saku V mandoliinifestival Saku
Pruulikoja õuel sakuhuvikeskus.ee
Juuli
7. juuli kell 9 – avanemise suvepäev Metsanurmes,
metsanurme.eu

August
1.–9. august kell 19 – etendus
“Kui seda metsa ees ei oleks”
Saku mõisas, sakumois.ee
4. august kell 11 – Ironman
Tallinn, Saku vahepunkt,
eu.ironman.com/tallinn
6.–10. august kell 10 – jalg
palli suvelaager Saku kunst
murustaadionil, sakusporting.ee
13.–24. august kell 9 – Saku
õpilasmalev,
sakuvallanoortekeskus.ee

10. juuli kell 20 – Alen Veziko
kontsert Saku mõisas,
sakumois.ee

18. august kell 18 – Augustfest
Saku Pruulikoja õuel,
sakuhuvikeskus.ee

19. juuli kell 20 – Koit Toome ja
Hanna-Liina Võsa kontserttuur
“Hallo Kosmos, hallo Maa” Saku
mõisas, sakumois.ee

20. august kell 14 – Metsanurme III metsapäev – EV100,
metsanurme.eu

22. juuli kell 11 – Kiisa kohvikutepäev, kiisaalevik.ee

25. august kell 10 – Eesti
meistrivõistlused petangis Saku
hoki- ja petangiplatsil,
facebook.com/saku-petangiklubi

22.–25. juuli kell 20 – etendus
“Sarah Bernhardti viimane suvi”
Rehe küünis
24. juuli kell 20 – C-JAMi &
Mikk Kaasiku kontserttuur ja
plaadi esitlus „Prints ja kerjus”
Saku mõisas, sakumois.ee
30. juuli kell 20 – etendus “Sarah Bernhardti viimane suvi” Rehe
küünis
30. juuli – 5. august kell 10 –
Jaapani noortevahetus Eestis,
sakuvallanoortekeskus.ee

25. august kell 11 – Saku alevi
ku kohvikutepäev,
sakukohvik@gmail.com
26. august kell 10 – reitinguvõistlus petangi paarismängus
Saku hoki- ja petangiplatsil,
facebook.com/saku-petangiklubi
30. august kell 10 – laste
rattasari Saku terviseradadel,
porterracing.ee
Info: sakuvald.ee/sundmused

