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FOOKUSES:

Lugu sellest,
kuidas Kalda
tänava elanikud
endale tolmuvaba tee said
Lk 2-3

Saku uute
torustikega
liituja Kate Piir:
Minu ÜVK projekt
kestis täpselt
ühe nädala.

Lk 11-12

Sakulased Harjumaa laulu- ja tantsupeol
Harjumaa laulu- ja tantsupeol 1. juunil Keilas oli
laval 7000 esinejat. Saku
vallast osalesid gümnaasiumi laste-, mudilas- ja
poistekoor, segakoor
Tuljak, puhkpilliorkester
Saku, muusikakooli rahvamuusikaansambel,
rahvatantsurühmad gümnaasiumi 1., 2.a, 2.b, 3.a,
3.b, 5. ja 6. klassist, Kurtna Kooli vilistlasrühm
Hellad Tallad, gümnaasiumi segarühm Sanglejad,
huvikeskusest segarühm,
Pangviina ja Saku Seeniorid, naisrühmadest gümnaasiumi Sanglejad, huvikeskuse Linda, Saku Terake ja Kurtna naisrühm.
Põngerjate peolkäik / lk 7
Foto: Sven Tuppits

TÄNA LEHES:
Valla lasteaedade ja
Saku Muusikakooli
lõpetajad 2013 / lk 8-9

Lõpuaktuste ajad Saku valla koolides

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI
110
HÄDAABI
112
Saku valla abitelefon
1345
Perearsti nõuande telefon 1220
Saue konstaablijaoskonna
SAKU KONSTAABLIPUNKT
Konstaablid
612 4552
Vastuvõtuaeg K 15-17
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
21. juunil 2013

Saku Gümnaasiumi
Kajamaa Kooli Kurtna Kooli
9. klass 9. klassid - 21. juuni kell 13
9. klass 19. juuni kell 15 20. juuni kell 16 12. klassid - 21. juuni kell 18
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Aeg: 30. juuni
Tegelased: Margus (projektijuht), Kauro
(objektijuht), Kaidi (teerullijuht), Heini,
Urmas ja Sulev (pindamisauto juhid)

I vaatus

7. juuni 2013

Teetöölise
argipäev

Tegevuskoht: Saku alevik, Kalda tee
Suur kollane pindamisauto, kast üles tõstetud, sõidab piki teed ja puistab eelpinnatud
teele üheaegselt nii bituumenemulsiooni
kui killustikku. Masina tööd juhib kabiinis
olev arvuti, mis määrab puistamis- ja liikumiskiiruse, puiste laiuse ja hulga ning arvutab päeva lõpuks ka kasutatud kogused kokku. Tark auto see rootslaste Savalco.
Margus: Need kaks on Eestis ainulaadsed.
Peale meie on vaid Hiiumaa meestel üks
selline, mis paneb korraga nii bituumenit
kui kildu. Teised teevad nii, et pigipudrud
on ühes autos ja ja killulaotajad on teised.
OÜ Üle väiksed pindajad, nagu neid fir- te, kus alumine kiht on kõige jämedamast ja
mas kutsutakse, on kogunenud Kalda tee ot- pealmine kõige peenemast killust. Enne kui
sa, pindamisautod töötavad, teerull ootab teerull pole käinud, on kivid lahti. Tee vasoma järge. Terve hommikupooliku ootasid tupidavus sõltub aga sellest, kui hästi peab
vastu tee alus. Esimene mure on tekkivad
aga kõik, ootasid vihma lakkamist.
Urmas: No päris tühja päeva pole ikka ol- augud. Näiteks talvine soolatamine lõhub
nud, aga teinekord tuleb oodata küll. See teid, samuti temperatuuri vaheldumised
vee baasil segu voolaks suure vihmaga pin- miinus- ja plusskraadide vahel. Kui pinnanates tee pealt lihtsalt minema. Mis sa siis tud tee 6-7 aasta pärast üle pinnata, peab see
ikka teed, kuulad raadiot ja jood ilma kui- kauem vastu.
vaks. See oli nali. Vahel remondin masinat.
Kauro: Minul on paberimajandust teha töö- II vaatus
tunnid, materjalide kogused, objektipäevik Tegevuskoht: pindamisauto kabiin
kõigi ilmaolude ja temperatuuridega. (Võtab Kui pütis loksub 70-80kraadine bituumenivälja infrapunatermomeetri ja suunab puna- segu ja väljas hõljub 25kraadine kevadsoe,
se täpi asfaldile, ekraanile ilmub number 40) siis kabiinis on temperatuur täpselt paras,
Ka siis ei saa tööd teha, kui tee pind liiga just selline, mille juht konditsioneeri abil
külm on. Inimesed vaatavad aprillikuus, et endale tellinud on. Sõidame kiirusel 3 km/h.
suur soe väljas, miks nad ei pinda, aga ei saa Pindamisauto juht peab üks hirmus kannatlik mees olema.
- liiga külmale teekattele ei jää segu kinni.
Margus (heidab pilgu telefoniekraanil HIR- Heini: Ega see töö kärsitute jaoks ole jah,
LAMi mudeli sademete kaardile.): Praegu kuigi gaasipedaali ei pea ma vajutama. Kiiruon vihm nii kaugel, et enne kella 16 ei tule se muutmiseks ja hoidmiseks on autos nupud.
Raskus seisneb aga selles, et tuleb
siit midagi, kui siiski.
sõita
sirgjooneliselt. Mis viga sirgelt
Kauro: Suure trassi
Kui jutt sellele
sõita 90 km/h, aga sellisel teokiirusel
peal on pidevalt kõigil
ei suuda enamik inimesi seda teha.
tööd. Selliste väiksema- läheb, mis töö
Kõige tüütumad on aga need väikte otste peal tuleb aga ka juures kõige
sed
nikerdamised ehk lappide lappiilusa ilma korral oodata.
mised. Ristmikud on tüütud, seal
Siin objektil on küll toredam on,
pead liikluse seisma panema, autokolm autot, aga killusti- vastavad kõik
juhid on närvilised. Kohad, kus palju
ku pealevõtmisele kulub 20 minutit, bituume- kui ühest suust – kanalisatsioonikaeve, on ka tüütud,
sest need on vaja kõik kilekottidega
ni võtmisele teine 20 ja hea seltskond.
kinni katta.
pindamine võtab ka 20
Korraga kostub raginat ja keegi
minutit aega.
nähtamatu
küsib: Kas pütti segu jäi
Nurga tagant stardib sõiduauto, lisades
veel?
Side
omavahel
käib raadiosaatjate
alles pooleldi pinnatud teel teel kiirust, ning
abil.
kaob kiviklibu lennates oma teed.
Kauro: Praegu läks veel isegi hästi, päris Heini: Meil on oma kanal, aga kord sadamas
ära ei rikkunud. Liiklus ongi meie suurim töötades sattusime sadama omadega ühe kanali peale. Küll siis tuli käsklusi - pane kolm
vaenlane, sellised kraapekate panijad
Urmas: Kui sellised sõgedad üle killu tonni, tõsta siia, vii ära - tõeline segadus.
Killuplatsil. Heini auto imeb londiga püsõidavad, siis see ajab närvi mustaks küll.
Margus: Teeme eelpuistega pindamist ehk tist bituumenemulsiooni. Sulev on just
kruusatee saab kolmekordse killustikukat- koorma peale saanud ja valmistub liikuma
objektile. 

Peale autojuhi ameti saab Heini pidada
ka kopajuhi ametit, sest tema ülesanne
on ka koorem autole peale laadida.

„Sellist teerullijuhti pole ühelgi teisel
brigaadil!“ kiidavad Üle firma mehed
Kaidit, kes n-ö vabal ajal õpib Tartu
Ülikoolis geenitehnoloogiks.
Fotod:

Kas teadsid, et
Teerulliga võib tööd
teha igaüks, kel on
B-kategooria
autojuhiload?
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Sulev (suurte masinate peal alates 1974.
aastast): Nüüd pole siin haisu pea ollagi, aga
kui vanasti koju läksin, tundis naine juba
kaugelt, mis tööd päeval teinud olin. Bituumenit kutsuti teetöölise deodorandiks. 18
aastat olin alguses kopa peal. Siis vaatasin
terve päeva nelja karjääri seina, aga nüüd on
ikka huvitavam, käime üle Eesti. Järgmisel
nädalal on Viljandisse sõit ja Vormsile läheme suvel ning Kihnule saab sel aastal ring
peale tehtud, siis on seal saare ringtee üleni
tolmuvaba. Soomes-Rootsis on ka meie mehed käinud. Ja elanikud on tänulikud. Kord
tuli üks papi aia äärde ja tänas mind: „Tead
poja, ma olen 75 aastat siin elanud ja tolm on
mind tapnud. Nüüd enne surma ma näen, et
kuusehekk läheb roheliseks.“
Ilmub metalliotsijaga Kauro.
Kauro: Kulda otsime.
Sulev: Või hoopis surnud sõdureid, kel kiiver peas. Tegelikult on metalliotsija suureks
abiks, et pinnatud teelt kaevuluukide kohad
üles otsida ja enne teerulli tulekut kilekottidest vabastada.
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Männikult
Tallinnasse
sissesõit
taas avatud
Lindi lõikasid läbi Saku
vallavanem Kuno Rooba,
tee-ehituse peatöövõtja
Lemminkäinen Eesti ASi
juhatuse liige Sven Pertens, Tallinna linnapea
Edgar Savisaar ja Nõmme
linnaosavanem Erki Korp.

III vaatus
Tegevuskoht: teerulli kabiin
Spetsiaalselt pindamistöödeks mõeldud
pneumorull, õhkratastega, veereb vaikse surina saatel pinnatud teel kilpkonnakiirusel
ehk 6 km/h. Rullil on ka teine kiirus - jänes
ehk 19 km/h. 17. maist on teerullijuht Kaidi Tartu Ülikooli geenitehnoloogia üliõpilane.
Margus: Sellist teerullijuhti pole ühelgi teisel brigaadil!
Kaidi: Kauro küsis poolnaljaga, kas tahan
tulla ja ma ütlesin kohe jah. Ega siin midagi
rasket pole. Siin on ju ainult üks kang. Lükkan ette - rull läheb edasi; tõmban taha - sõidab tagurpidi; hoian keskel - jääb seisma. Ja
kiiruse jaoks on siis see kilpkonna ja jänese
kang, nagu muruniitjal. Ongi kogu lugu. Kui
vanas rullis oli tolm ja müra, siis see uus
suur rull on ka töökeskkonnana väga meeldiv ja vaikne.
Kui rullil parasjagu tööd pole, aitab Kaidi teisi - kanalisatsioonikaevude kaasi pindamise ajaks kinni katta ja pärast lahti võtta,
kildu teeäärtest kokku pühkida, teemärke
paigaldada.
Kaidi: Kõige raskem on suure liikluse keskel, kui autojuhid aru ei saa, kummalt poolt
minust mööda minna. Siin Sakus on aga
kõik rahulik ja hea pikk sirge tee. Kui on palju nikerdamist, siis on ka tüütu, sest ega see
rull ei manööverda just kõige paremini. Vahel algavad päevad ka hirmus vara, nagu eile
- kell 3.30, sest tuli teha tööd tiheda liiklusega maanteel, aga enamasti alustame ikka
8-9st ja ilusa ilmaga õhtul 9ni välja.
Üle firma meeste ja naiste tööpäev hakkab lõppema ja Sakus on ühe tänava inimesed tolmust pääsenud. Järgmistel päevadel said tolmuvabaks ka Laane ja Tamme
tänav. Järjekorras ootavad Pärna, Jõe ja
Vahtramäe teed ning ehk veel mõned.

10 kuud kestnud Männiku tee remont on lõpuks läbi ja sissesõit Tallinnasse sile. Fotod:

30. mail avati piduliku lindi läbilõikamisega 1,2 kilomeetrit põhjalikult remonditud
Männiku teed.
„Paljud sakulased on käinud ka minu juures küsimas, millal see tee ükskord korda
saab, sest tavaline kodanik ei tunneta seda
piiri, kust algab Tallinna ja lõpeb Saku valla
tee,“ ütles vallavanem Kuno Rooba avamisel ning väljendas heameelt selle üle, et Sakust Tallinnasse sõites ei tunneta seda piiri
nüüd enam ka autos või bussis istudes.
Lisaks uuele korralikule kattele rajati 10
kuud kestnud remondi käigus mõlemale
poole sõiduteed kergliiklustee, renoveeriti
tänavavalgustus, uuendati teealused vee- ja
kanalisatsioonitrassid ning soojatorustik.
Nõmme linnaosa vanemalt Erki Korpilt

küsis ühel avalikul üritusel kord üks nõmmelane: „Tehke ometi midagi, et need traatidel istuvad linnud bussi ootavatele inimestele ülevalt kaela ei laseks.“ Nüüd on
linnakodaniku soov täitunud - kõik kaablid
on viidud maa alla ja postide vahel pole
enam mingeid traate. Ka ülekäigurajad on
hästi valgustatud - spetsiaalsete madalate
tänavavalgustuspostide otsas on rajale suunatud LED-valgustus.
Tööde peatöövõtja ASi Lemminkäinen
Eesti esindaja sõnul tuli ka selle töö puhul
nagu ikka ette ootamatusi, näiteks tuli välja
vahetada kanalisatsioonitrassid, kuid sellest
hoolimata jõuti töödega õigeks ajaks valmis.
Ehitustööde kogumaksumus oli 2,4 miljonit eurot. VICTORIA PARMAS

ÜVK uudised

Ehituse ajal on liiklus häiritud. Liiklusskeemi on võimalik vaadata AS Saku Maja kodulehelt www.sakumaja.ee. Vabandage ebamugavuste pärast!
24. nädalal toimuvad teekatete taastamistööd Kingu ja Staadioni tänavatel. Teede
taastamise ja heakorratööde peatöövõtjaks
on AS Skanska.
Kõikide küsimustega, mis on seotud heakorratöödega, palume pöörduda otse ehitaja
poole telefonil 506 0386 (Juri Fjodorov).
Tuletame meelde, et Põhja-Saku (III) ja
Kannikese (II) piirkonnas on võimalik valminud torustikega liituda. Selleks palume
pöörduda AS Saku Maja poole.
MARJU MURUMETS, AS Saku Maja projektijuht

Käivad ehitustööd Nurme ja Kannikese
puurkaev-pumplates. Peatöövõtjaks on AS
Nordecon.
23. nädalal toimuvad teekatete taastamise tööd Teaduse tänaval. Samuti toimuvad
ettevalmistustööd Kingu tänaval. Heakorratöid tehakse Teaduse ja Tehnika tänavatel.
Toimuvad Juubelitammede tee taastamistööd lõigul Teaduse-Pargi. Ehitustööde ajal
on liiklus ja parkimine häiritud. Vajadusel
soovitame parkimiseks kasutada vallamaja
taga olevat suurt parklat. Toimub soojatorustiku ehitus Juubelitammede teel Teaduse-Tõdva lõigus.
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
ANNELI SULIN
28. mai vallavalitsuse istungi
päevakorras oli 15 päevakorrapunkti.
Määrati lihthanke „Üksnurme
tee kergliiklustee ehitamine”
eest vastutav isik ning moodustati komisjon nimetatud hanke
hankemenetluse korraldamiseks
ja hankija otsuste tegemiseks.
Muudeti kolme 2012. aasta
korraldust seoses ametniku
ametinimetuse muutumisega.
Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine
Saku 35/10 kV alajaama rekonstrueerimiseks aadressil
Saku alevik, Saku alajaam.
Kolme korraldusega väljastati
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba Saku
35/10 kV alajaama rekonstrueerimiseks aadressil Saku alevik,
Saku alajaam ning üksikelamu
püstitamiseks aadressil Tänassilma küla, Johannese tee 6.
Anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks aadressil
Juuliku küla, Eha tee 16 // Kuu
tee 11 ja Jälgimäe küla, Soomre
ning puurkaevu rajamiseks aadressil Kasemetsa küla, Timuti
tee 28 ja Metsanurme küla,
Kuuseheki tee 11.
Väljastati kasutusluba aadressile Saku alevik, Laane tn 21
püstitatud üksikelamu kasutamiseks, Tammejärve külla Viljandi
mnt 100 Tamme tn 19 rajatud
vee- ja kanalisatsioonitorustike
kasutamiseks ning aadressile
Tõdva küla, Uue-Matsu püstitatud puurkaevu kasutamiseks.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati kaks isikut.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad: Kanama küla, Kaevu; Üksnurme küla, Talve tee 49a ja Kasemetsa
küla, Timuti tee 7.
Määrati uued koha-aadressid
Lokuti külas asuvatele katastriüksustele.
Mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati 5000 eurot kaasfinantseerimise toetust
SA Rehe Seltsimaja projektile
„Rehe küün valgeks ja kuuldavaks”.
30. mai vallavalitsuse istungi
päevakorras oli 3 päevakorrapunkti.
Väljastati Saku vallas toimu-
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va avaliku ürituse korraldamise
luba MTÜ-le Vanamõisa Küla
jalgrattamatka läbiviimiseks 2.
juunil kella 10.30-17.30 Saku
vallas Kurtna, Metsanurme ja
Üksnurme külades ning Kiisa
alevikus.
KRISTI JÕELEHT
4. juuni istungi päevakorras oli
15 punkti.
Tegutsedes AS Saku Maja üldkoosolekuna, kinnitati AS Saku
Maja 2012. aasta majandusaasta
aruanne ja lülitati kogunenud kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu. Järele
jääv vaba omakapital otsustati
jätta jaotamata.
1 isikule otsustati maksta seoses raske majandusliku olukorraga toetust 84 eurot.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 4 korraldusega
projekteerimistingimused.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine kergliiklusteede (jalgtee ja jalgrattatee) ehitamiseks aadressil Saku alevik,
Üksnurme tee ja Üksnurme küla, Üksnurme tee ning Jälgimäe
küla, Pärnu mnt ja Jälgimäe tee.
Väljastati ehitusload kergliiklustee (jalgtee ja jalgrattatee)
ehitamiseks aadressil Saku alevik, Üksnurme tee ja Üksnurme
küla, Üksnurme tee; kergliiklustee (jalgtee ja jalgrattatee) ehitamiseks vastavalt projektile „Topi
jalgtee tunnelite ja Jälgimäe jalgtee ühendus, Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond; töö nr
P13020, jalgratta- ja jalgtee projekt” aadressil Jälgimäe küla,
Pärnu mnt ja Jälgimäe tee; üksikelamu püstitamiseks Metsa-

nurme külas Kuuseheki tee 11,
aiamaja juurde- ja ümberehitamiseks üksikelamuks Saku
alevikus Priimula tn 3.
Anti kirjalikud nõusolekud
abihoone püstitamiseks Saku
alevikus Pähklimäe tee 17 ja Kivistiku tn 3, Kurtna kooli tehnosüsteemide muutmiseks (drenaažisüsteemi muutmiseks)
Kurtna külas Kurtna tee 50.
Seati sundvaldused AS Eesti
Gaas kasuks Saustinõmme külas Pruuli kinnistule, Tänassilma külas Maria kinnistule.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kirdalu külas Käo kinnistul.
Väljastati kasutusluba Kuresoo tee 61 elektrivarustuseks
rajatud kaabelliinile Metsanurme külas Kuresoo tee 61.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 5 jäätmevaldajat.
Saku alevikus asuva Tehnikumi tn 1 katastriüksuse uueks koha-aadressiks määrati Salu tn 2.
Määrati Tõdva külas asuvate
ehitiste teenindamiseks vajalik
maa (Mükomaa) ja erastamise
tingimused.
Määrati Lokuti külas asuva
elamu nr 2 (Lokuti tee 6) teenindamiseks vajalik maa korteriomandi seadmiseks.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati MTÜ-le Metsanurme 07.06.2013 Metsanurme
külakeskuse territooriumil Metsanurme noorte suvealguse peo
läbiviimiseks (vastutab Anneli
Kana), MTÜ-le Saku Sääruklubi 29.06.2013 Saku Valla Maja
ümbruses ja Teaduse tänava lõigul toimuva Saku Suursõidu
läbiviimiseks (vastutab Virgo
Roosnurm).

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 28.05.2013. a korraldusega nr 425 kehtestati Saku
valla Saku aleviku Kongo kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine, hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine kaksikelamute ehitamiseks. Planeering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuala suurus on ca 3,6 ha.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 28.05.2013. a korraldusega nr 426 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Saku aleviku Põik tn 10a
kinnistul ja lähialal. Planeeringu koostamise ülesanne on Põik tn
10a kinnistu ja lähiala hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Planeering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2100 m2. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

VALLA
UUDISED

Valdeku suplus- ja
veespordirand
Aastaid sakulaste ja tallinlaste
n-ö metsiku suvituskohana kasutuses olnud Valdeku karjäär
hakkab sel suvel ilmet võtma.
Saku Vallavalitsus otsib koostööpartnerit Valdeku karjääri
kinnistu kasutuselevõtuks suplus- ja veespordi kohana ning on
kuulutanud välja eelläbirääkimistega pakkumise 12.37 hektari suuruse kinnistu rendileandmiseks. Valla soov on leida
koostööpartner, kes arendaks
rentnikuna välja avalikuks kasutuseks mõeldud supluskoha ja
veespordikeskuse.

„Vallavalitsuses on käinud
mitmeid ettevõtjaid, kes on olnud huvitatud rajama sinna veesuusa ja -laua parki,“ ütles vallavanem Kuno Rooba, kelle sõnul võiks saada seda ala ka talvel lumisel ajal sportimiseks kasutada. „Soovime välja selgitada parima idee, mis annaks sellele kohale lisaväärtust. Valla
prioriteediks on aga Valdeku kui
avalik supluskoht.“
Vallavalitsus on pakkumises
ette andnud tingimused, mida
haldaja peab täitma. Rannas
peaksid olema tualetid, riietuskabiinid, prügikastid, lisaks peab
haldaja hoidma rannaäärt korras
ning korraldama parkimise.
Pakkumiste esitamise tähtaeg
on 10. juuni kell 14. SS

Varastati
ekskavaator
AS Skanska on Saku Majale
teada andnud, et pühapäeval, 2.
juuni õhtul umbes kell 23 varastati Juubelitammede tee 8 vastast väike lintekskavaator. Ekskavaator oli kollast värvi, Volvo
kirjadega, kummilintidega ja
kaaluga 1,6 tonni. Igasuguse info korral palume pöörduda telefonile 5656 6684 (Kaspar).
MARJU MURUMETS
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Valmistume Saku Vallavolikogu valimisteks
KARIN TENISSON-ALEV
Vallasekretär, Saku valla
valimiskomisjoni esimees

K

äesoleva aasta 20. oktoober on iga Eestimaa kohaliku omavalitsuse jaoks
oluline päev, see on volikogu valimise päev. Oktoobris volikogu
liikmeks valitud vallaelanikud
hakkavad Saku valla elu kujundama järgmisel neljal aastal.
20. juuni istungil määrab Saku Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu, moodustab
valimisringkonna ja nimetab
valla valimiskomisjoni liikmed algab valimiste korraldamine.
Valimistel kandideerimine ja
osalemine on seadustega täpselt
paika pandud, volikogu liikmeks
kandideerida soovijad leiavad
vajalikud õigusaktid, dokumendid ning tähtajad Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt http://
www.vvk.ee/ hõlpsalt üles.
Võrreldes 2009. aasta volikogu valimistega on enim muutunud valimisliidu õiguslik regulatsioon. Tähele tuleb nüüd
panna järgmist:

 Valimisliit on hääleõiguslike
Eesti ja Euroopa Liidu kodanike
kirjaliku lepingu alusel moodustatud seltsing, mille eesmärk on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide
väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.
 Seltsingu saavad moodustada
kaks või enam isikut, keda
nimetatakse seltsinglasteks.
 Seltsingulepinguga kohustuvad seltsinglased tegutsema
ühise eesmärgi saavutamiseks,
aidates sellele kaasa lepinguga
määratud viisil. Seltsingulepingu näidise leiab Vabariigi
Valimiskomisjoni veebilehelt
http://www.vvk.ee/kohalikudvalimised-2013/kandideerimisinfo-2013/valimisliit/.
 Seltsinguleping peab sisaldama vähemalt kahe seltsingut
(valimisliitu) juhtima õigustatud isiku nime, isikukoodi, aadressi ja telefoninumbreid.
 Seltsingu (valimisliidu) nimetus peab sisaldama sõna „valimisliit“. Nimi ei või olla ebaesteetiline ega eksitav. Eelmistel volikogu valimistel regist-

reeritud valimisliidu nime võib
kasutada juhul, kui üle poole
eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu
moodustajateks. Keelatud on
valimisliidu nimena kasutada
erakonna või mõne muu valimisliidu nime või sellega eksitavalt sarnast nime.
 Valimisliidu nimekirjas saab
valimistel kandideerida isik, kes
ei ole seltsinglane.
 Valimisliit määrab oma volitatud esindaja, kes esitab valla
valimiskomisjonile teatise kandidaatide registreerimiseks.
Saku Vallavolikogu valimistel võib osaleda erakond, kes
on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
hiljemalt kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel
päeval. Erakond osaleb volikogu valimistel oma nime all. Erakond esitab kandidaatide registreerimiseks esitamisel valla valimiskomisjonile kirjaliku teatise, milles on erakonna volitatud
esindajate nimed, isikukoodid,
aadressid ja telefoninumbrid.
Teatisele kirjutab alla mittetu-

lundusühingute seaduse või erakonna põhikirja kohaselt erakonda esindama õigustatud isik.
Erakond võib volitada vallas või
linnas ennast esindama kuni
kaks isikut.
Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada
ning registreerimiseks vajalikke
toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku
võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel
teha iga isik, kellel on hääletamisõigus kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §
5 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt. Üksikkandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.
Saku valla valimiskomisjoni
tegevus on avalik, soovija leiab
komisjoni tegevuse kohta informatsiooni valla veebilehelt
h t t p : / / s a k u v v. k o v t p . e e / e t /
valimised, küsimuste korral
saab teavet ja abi vallasekretärilt tel 671 2430, e-post
karin.tenisson@ sakuvald.ee.

Saku kool paisub ja sirgub

HEA
TEADA

Paaris viimases Saku Sõnumite
numbris on avaldatud arvamust
Saku Gümnaasiumi ruumiprobleemi osas ja seda põhjendatult.
Saku Gümnaasiumi õpilaste arv
on viimaste aastatega kasvanud
ja suureneb lähiaastatel kindlasti veel.
Sellel õppeaastal oli koolis 38
klassikomplekti, millest algkoolimajas oli 15 komplekti. Järgmisel õppeaastal on klassikomplekte ühe võrra vähem. Õpilaste
arvu prognoos näitab, et kõige
suuremaks kujuneb Saku Gümnaasiumi õpilaste arv 2019/2020
õppeaastaks. Siis oleks praeguste klassitäituvusnormide järgi
koolis 48 klassikomplekti.
Võrreldes eelmise kaks aastat
tagasi tehtud prognoosiga, on
kahe aasta võrra edasi lükkunud
kriitiline piir, mille puhul meil ei
ole enam piisavalt klassiruume.
Prognoosi korrigeerimist on mõjutanud nii klassitäituvuspiirnormide muutumine kui ka rändega
seotud õpilaste liikumine. Kuid
2015. aasta 1. septembriks on

Seltsingu suveplaanid

meil ikkagi vaja juurde vähemalt
nelja klassiruumi. Tunnustan
siinjuures kooli, kes on üksikasjalikult läbi mõelnud kõigi
kooliruumide kasutuse ja leidnud läbi selle keerulisele olukorrale ka omapoolseid lahendusi.
Milline on aga järgmine lahendus?
Tulenevalt vallaeelarve võimalustest ei ole hetkel aktuaalne
uue eraldiseisva koolihoone ehitamine ja väga suure summa n-ö
betooni investeerimine. Pidades
silmas kaugemat tulevikku, oleme aga algatanud Saku alevikus
Teaduse tn 2 ja Saku-Tõdva
maantee vahelisel alal (Tallinna
maantee ja Traani tee nurgas) detailplaneeringu spordihoone ja
põhikooli ehitamiseks, et meil
oleks olemas koht, kuhu vajaduse tekkimisel ja raha olemasolul
saaks need hooned ehitada.
Kavandatava koolireformi
tõttu ei ole meil praegu ka täit
selgust, mis saab tulevikus väiksematest gümnaasiumitest. Saku valla kindel soov on aga jät-

kata Sakus gümnaasiumihariduse andmist. Selle võimaldamiseks peab volikogu tähtsaks
valla eelarvest gümnaasiumiõppe täiendavat rahastamist.
Valla arengukava osana koostatud eelarvestrateegiasse oleme
kavandanud ruumipuudusega
toimetulemiseks 2015. aastaks
Saku Gümnaasiumile peale- või
juurdeehitise. Meie esimene
eelistus on olemas oleva spordikeskuse pealeehitus, mis võimaldaks saada juurde kuni 1000
m² pinda. Selleks, et saada teada,
kas see mõte ka teostatav on,
koostatakse praegu ehitustehnilist ekspertiisi. Kui see idee ei
osutu praktikas võimalikuks,
uurime järgmist võimalust - ehitada sama suure pinnaga maapealne juurdeehitis. Mõlemad
võimalused on valla rahakotile
jõukohased ja eelarvestrateegiasse kavandatud. Enne lõplike otsuste tegemist kaalutakse
kõiki variante põhjalikult, et teha
vallale parim otsus.
KUNO ROOBA, vallavanem

12. juunil toimub diabeetikute
seltsingul ühine teabepäev meie
ammuse koostööpartneriga
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga Rakveres. Sama
päeva õhtupoolikul külastame
Jääaja keskust Äksis ja tagasiteel Elistvere loomaparki. Väljasõit on kolmapäeval, 12. juunil kell 8 Saku päevakeskuse
juurest. Osalustasu on 10 eurot.
Veel on vabu kohti, võta ühendust tel 604 1050.
Meie teine suurem ettevõtmine suvel on maakondlik spordipäev Oxforelli puhkekeskuses
laupäeval, 17. augustil. Väljasõit on kell 9 Saku päevakeskusest. Soovijail palun registreerida end päevakeskuses ja tasuda samasse ka osalustasu 2
eurot juunikuu jooksul.
Sügisel aga alustame taas
praktiliste teadmiste ja kasulike
harjutuste õppimisega. Seniks
soovin kõigile ilusat suve!
AINO KIIVER
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Kooli edukalt esindanud õpilased ja juhendajad 24. mail direktori pidulikul vastuvõtul.

Saku õpilaste saavutused
MERIKE TOOMPÄRG, PIRET SAHVA
Saku Gümnaasiumi õppealajuhatajad

K

evad on koolis traditsiooniliselt
kokkuvõtete tegemise aeg, õpilased viivad koju tunnistused, kiituskirjad heade hinnete ja tänukirjad
kooli esindamise eest. Igaühel on lõppenud kooliaastast kaasa võtta midagi head
ja meeldejäävat.
Saku Gümnaasiumis on oluliseks peetud õpilaste aktiivset osalemist maakondlikel aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel ning meie kooli õpilased on omavahelistel jõukatsumistel
saavutanud väga häid tulemusi. 24. mail
korraldas kooli edukalt esindanud õpilastele ja nende juhendajatele piduliku
vastuvõtu kooli direktor Ulvi Läänemets, kes tänas neid tehtud töö eest.
Üheskoos nauditi ansambli Zorbas kontserti, maiustati kringliga ning tunnustati
parimaid kooli tänukirjaga.
EESTI KEEL: Mõistatuste lahendamisel saavutasid 4. koha Nora Liisa
Suislepp ja Kerstin Kaskla (õp Marianne
Esperk, õp Kaire Põld, õp Reet Videse).
Lugemisvõistluses ,,Raamatupuu”
saavutas 3.c maakonnas 2. koha (õp Kati
Kurig) ja 3.a 6. koha (õp Kersti Kivi).
4. klasside kirjandusviktoriinil oli edukas Getriin Riimand (võistkondlik 2.
koht). Juhendaja õp Reet Videse.
ÕPIOSKUSED: Harjumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaadil saavutas meie
kooli võistkond koosseisus Inga Morozov, Kirke Männik ja Emilia Cardenas
3. koha, õpilasi juhendas õp Kersti Kivi.
Harjumaa 6. klasside õpioskuste
olümpiaadil saavutas meie kooli
võistkond 3. koha. Võistkonda kuulusid
Siret Siim, Mirjam Orav, Liisa Liik ja
Karl Johannes Kaskla, õpilasi juhendas
õp Mari Tuisk.
VÕÕRKEELED: Vene keele olümpiaadi maakondlikus voorus saavutas

6. klasside arvestuses 2. koha Gloria
Prants ja 4.-5. koha Siret Siim (juhendaja
õp Inna Galkina).
Inglise keele olümpiaadi maakondlikus voorus näitas suurepäraseid teadmisi 12. kl õpilane Oliver Kuldmäe, saavutades Harjumaal 1. koha ning üleriigilises voorus 5. koha. Oliveri juhendas õp
Taivi Õigus. Maakondlikus voorus saavutasid 10. klasside arvestuses 1. koha
Diana Jõessar (õp. Sirje Roots) ja 2. koha Triin Evard (õp Silja Ild), 12. klasside
arvestuses 2. koha Norman Madis (õp
Silja Ild) ja 3. koha Mattias Kõosalu (õp
Taivi Õigus). Gümnaasiumiastme maakondlikul inglise keele võistlusel „Great
American People“ saavutas võistkond
koosseisus Diana Jõessar, Marthi Lepik
(12. kl) ja Oliver Kuldmäe 4. koha.
SOTSIAALAINED: Ühiskonnaõpetuse internetipõhise olümpiaadi maakondlikus arvestuses saavutas Kertu
Uiboleht 1. koha ning üleriigilises voorus 9. koha. Kertut juhendas õpetaja
Kristiina Noormets. Õpetaja Kristiina
Noormetsa juhendamisel osalesid õpilased üleriigilistel esseekonkurssidel ning
kodanikupäeva viktoriinis. Esseekonkursil „Kuidas aitab sport tunnetada Eesti kodanikuks olemist?” saavutasid 9.
klassi õpilased Gert Müür ja Liis Viljamäe 2. koha, Taavi Ustal 3. koha, 12.
klassi õpilased Fred Anton ja Kadi-Liis
Laaspere 2. koha, Stina Kaldma 3. koha.
Esseekonkursil „Politseinik - amet või
eluviis” tunnustati ergutusauhindadega
9. klassi õpilaste Käroly Treibergi, Gert
Müüri ja Joosep Noodi töid.
Üleriigilises kodanikupäeva viktoriinis (osales 3680 7.-12. kl õpilast) saavutas 9. koha Kristofer Sakk (9. kl) ning
esimese saja seas olid ka 12. klassi õpilased Hans-Christoph Järvela, Oliver
Kuldmäe, Lennart Lind, Karolin Niit ja
Marthi Lepik.
Jätkub 21. juuni Saku Sõnumites.
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42 km pikkusel Hageri kihelkonna ühismatkal osales 378 ratturit

Hageri kihelkonna ja Saue, Saku ning Kohila valla
rattaretk Maidlast Üksnurme 2. juunil on jõudnud Saku maile. Fotod: Mikk Lõhmus

Suure saginaga suurele peole
HELEN KIIS, Saku rahvatantsurühma Põngerjad lapsevanem
„Emme, kust ma teada saan, mida täna on vaja kaasa võtta? Emme, kas sa musta markerit ostsid? Emme, kas sa ikka tead, et
mul on täna esinemine?“
Ise veel pooleldi unenägude
kütkes, küsin vastu: „Ja kuhu sa
enda arvates siis esinema lähed?“ „Tartusse!“ kõlab kiire ja
naerusuine vastus.
Ja nii see laupäeva hommik
algabki. Suure sagimise saatel.
Perele putru keetes, samal ajal
valgeid tenniseääri mustaks värvides. Võikude tegemist juhendades. Tantsupoisi rahvariideid
üle vaadates. Ning samal ajal
imestades, kuidas päeva „peasüüdlane“ kõige selle möllu juures nii stoiliku rahu suudab säilitada. Justkui aegluubis, korduvate palvete saatel kiirustada,
rändavad rahvariided „Põngerja“ selga just täpselt viimasel
minutil, mil aeg koduuksest välja astuda.
Ees ootab pikk päev kodunt
eemal, küll mitte Tartus, vaid
hoopis elu esimesel suuremal
peol - Harjumaa laulu- ja tantsupeol „Ajamustrid“ Keilas. Kuigi tundub, et ega see tantsulapsi,
kes on juba varemgi paaripäevastes tantsulaagrites iseseisvust nautinud, enam ei heidutagi

Saku Põngerjad - killuke pea seitsmest tuhandest Harjumaa lauluja tantsupeol „Ajamustrid“ osalejast. Foto: Sven Tuppits

- pigem tekitab palju rõõmu ja
ootusärevust.
Päev tõotab tulla pikk ja elamusterohke nii meile, Saku laste
rahvatantsurühma „Põngerjad“
lastevanematele, kui suisa tuhandetele teistele, kes sel esimesel juunikuu päeval oma sammud Keila suunas on seadnud.
Et elada kaasa rongkäigule, millel ei paista lõppu tulevatki, ning
nautida üle 6000!!! (kuulu järgi
olevat kohalik laululava ehitatud
paarituhande esineja tarbeks)
harjumaalase laulu ja tantsu.
Õnneks on sel aastal ka ilmataat otsustanud olla enamgi kui

armuline - taevas särab lõõskav
päike, kohati jahutab tuuleiil.
Mida paremat ühelt esimese suvekuu päevalt veel tahtagi. Kuigi ikka ka nüüd kostab aeg-ajalt
kõrvu eht-eestlaslikku pahameelt - küll on palav, oh oleks
ometi jahedam.
Meie lapsed aga naudivad pidu täiel rinnal. Harjutavad nii, et
keel vestil. Ei lase kuumusel end
alistada. Teavad, kui oluline on
juua, et päike pähe ei lööks. On
tublid ning tervislikud toitujad
ja lasevad peolistele valmistatud supilgi hea maitsta.
Palavust trotsides võitlevad

peoplatsil kümnete ahvatlustega. Mõnedele annavad ikka järele ka - osalevad õnneloosis,
naudivad värvilist ning teab
millest tehtud jääjooki, ei ütle
ära ka suhkruvatist ning jäätisest. Harjutavad sealjuures nii
matemaatikat, kui majandust,
teades täpselt, mida on kaasasoleva raha eest kõige kasulikum
osta, milleks raha jätkub ning
kuidas seda nutikalt vanemate
abiga juurde tekitada.
Ning peavad kõige selle juures tõeliselt vapralt vastu õhtul
seitsmeni, mil neid lõpuks
üheks tantsuks püünele lastakse. Tants on uhke, meeliülendav,
lapsed energiast pakatavad.
Lastevanematel jääb tants muidugi paljuski tervikuna nägemata, silmadega otsitakse ikka oma
tantsupoissi/tüdrukut või püütakse erilised hetked läbi kaamerasilma jäädvustada. Endal
elevus ja uhkus hinges.
Tõepoolest, meil on, mille
üle uhkust tunda. Ja mitte ainult
vaprate tantsulaste, vaid ka nende juhendajate üle, kes innustavad, inspireerivad ja tantsimist
au sees aitavad hoida. Sellises
seltskonnas tantsi või päev läbi… või nagu peo lõppedes üks
särasilmne tantsupiiga elutargalt ütles: „Oleks tahtnud rohkem tantsida küll, aga terve
päev läbi ikka ei jaksaks ka!“
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Saku Lasteaiast Päikesekild lähevad kooli

I rida vasakult paremale:
Taavi Tars, Lisanna Eliise Aaviste, Oliver Koorem, Triinu Sihver, Gloria Peeters, Meribel Allik, Katariina Vahenõmm, Laura Teniste, Grettel
Lukas, Raneli Valbet, Ats Kanarbik, Mihkel Rohtla, Aari Annus, Karola Heintalu, Maribel Vainumäe, Joonas Rohtla, Hans Jakob Villemsoo,
Mairo Saar, Janell Lohk.
II rida vasakult paremale:
Kaur Kirisma, Meribel Kangert, Deborah Drell, Liisi Lipso, Lisette Pentinen, Mehis Tõnissoo, Stanislav Volkov, Estella Pärn, Mihkel Kitvel,
Maarja Liisa Polman, Emma Katariina Kaare, Inger-Lill Hindreko, Alexander Avery Leesalu, Olivia Järv, Aleksander Bulgarin, Iris Abram,
Kertu Koptelkov, Jorgen Janter.
III rida vasakult paremale:
Trevor Tarto, Kert Pukk, Johanna Helene Palm, Johanna Kangilaski, Kadi Pukk, Emma Pallase, Johanna Lotte Puuorg, Robin Kruuse,
Rasmus Tammik, Kristjan Pähn, Kenneth Kallasmaa, Jan Erik Jõgisalu, Kuldar Zilensk, Meryl-Marii Tammik, Danel Lillepuu, Kaspar Kirst,
Hannes Tamm, Kert Adams, Lisandra Marii Rannik.
Pildilt puuduvad: Tanel Luks, Anette Ärm, Anton Bert, Kermo Kand, Erdo Rooberg, Jan Andero Kikas.
Õpetajad: Anneli Kümnik, Ruth Kobin, Maimu Hint, Kätlin Barz, Sirje Zimmer, Anniki Ots, Inge Ehatamm, Margit Kanter, Erika Rausberg,
Rutt Enok, Marika Liivik, Marit Bauer.
Õpetajaabid: Piret Küünruss, Olga Matjuhhina, Carmen Deklau, Marianne Prants, Erika Kaarepere, Maret Kaljo.
Foto:

Saku Lasteaiast Terake lähevad kooli
I rida vasakult paremale:
Agnes Pedaja, Lisete Katsalainen, Liisa
Loonurm, Elenora Rakaselg, Astrid Eino,
Angela Murulaid, Annabell Lilleberg,
Emili-Loore Vabaoja, Emily Peet.
II rida vasakult paremale:
Ralf-Marten Raismaa, Kristjan Kalmus,
Andreas Kesa, Oskar Kübarsepp, Raigo
Kelder, Kristofer Puustusmaa, Lucas Küüra,
Gerhard Rumm, Olev Seemre,
Henry-Robert Rapper, Konrad Uuselu.
III rida vasakult paremale:
Cardo-Martti Salo, Silver Klaan, Siim Klaan,
Trevor Pärn, Ekke Rõuk, Rene Loik,
Markkus Murre, Roland Kilusk,
Georg Ratas, Mattias Mahl, Robin Puström.
Pildilt puudub Hanno Tõkke.
Pöialpoiste rühma õpetajad:
Liis Terep, Carmen Alasoo;
õpetajaabi Aino Katsalainen.
Lepatriinude rühma õpetajad:
Lii Arusoo, Ruth Pruul; õpetajaabi Anne Tali.
Foto: Marika Korjus
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Kurtna Kooli lasteaiast lähevad kooli
I rida vasakult paremale:
Kristo Kuurits, Hanna Merily Lepind,
Katriin Pähn, Saara Elise Vrublevski,
Kelli Hints, Karmel Paasma,
Helena Kivirand, Kristin Puusepp,
Laura-Liis Kruus, Ines Alango.
II rida vasakult paremale:
Vilhelm Põder, Joosep Talumees,
Gert Mägi, Sten Tänavsuu,
Aleksander Potašenkov,
Kristofer Volf, Uku Jõeleht,
Joosep Alev, Jürgen Vaher,
Henry Kuningas, Robi Kalmet,
Joosep Kalmet.
Pildilt puuduvad: Andrea Kull,
Evar Nurmeleht.
Lepatriinu rühma õpetajad:
Krista Rüütel, Maie Pilt;
õpetajaabi Malle Ilves.
Foto: Tiina Kirs

Saku Muusikakooli XXXIII lend Perepäev Kurtna lasteaias
30. mail toimunud Kurtna lasteaia perepäeval selgitati välja pikim pere ja kõige kaugemale
hüppav pere. Mõlema võistluse
võitis perekond Suvinõmm.
Uurides nendelt edu saladust,
vastas pereema, et erilist saladust
pole, tuleb vaid kõike koos teha.
Kurtna Peo- ja Puhkekeskuse
õuel peetud perepäev oli ajendatud lasteaia õppeaasta motost liigu, märka, kaasa - ning tegevust jätkus seal igale maitsele.
Puhkekeskus organiseeris poni-

Renate Selberg (klassikaline kitarr, õp Daniel Julle), Tiina Kern
(viiul, õp Sirje Müller), Saara Silvia Soasepp (klaver, õp Reet
Schumann), Liisa Kern (kiitusega, klaver, Sirje Subbe-Tamm),
Robert Altmäe (kiitusega, trompet, Vallo Mänd), Sten Ärm
(klaver, õp Tiiu Treufeldt), Kevin Kangur (klassikaline kitarr, õp
Daniel Julle).
Pildil esimeses reas vasakult Renate Selberg, Tiina Kern, Saara Silvia
Soasepp, Liisa Kern; teises reas õpetaja Anneli Leima, Sten Ärm, Robert
Altmäe, Kevin Kangur, õpetaja Reet Schumann; kolmandas reas õpetaja Milvi Rookäär, õpetaja Tiiu Treufeldt, õpetaja Sirje Subbe-Tamm;
neljandas reas direktor Tauno Valdna, õpetaja Vallo Mänd, õpetaja
Sirje Müller, õpetaja Daniel Julle.
Foto: Meeli Tulik

sõidu ja ekskursioonid tallidesse, hoolitses janukustutuse eest
ja läitis õuegrilli. Õpetajate juhendamisel tehti soovijaile näomaalinguid ning kunstihuvilised said proovida taimedega
joonistamist. Päeva lõpetas ühiselt peetud piknik. Tegusa päeva
lõpuks olid lapsevanemad igati
rahul ning avaldasid soovi korraldada sarnaseid üritusi ka tulevikus.
KAIRE OKS
Kurtna lasteaia õppealajuhataja

Kohe selgub lasteaia kõige kaugemale hüppav pere. Foto: Kaire Oks

3

päeva
veel!

Kuni 9. juunini saab täita

rahuloluküsitlust.
Aita muuta koduvalda paremaks ja
vasta küsimustele elektroonselt valla
kodulehel www.sakuvald.ee.
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Koguperepidu suvises Sakus
2. juunil toimunud lastekaitsepäevale pühendatud kogupereüritus tõi kokku palju suuri ja väikeseid sakulasi. Lisaks paljudele lastele meelepärastele tegevustele rõõmustasid osalejaid
mõnusad esinejad: Saku pisikesed võimlejad, tantsukool Danceland, VAT tantsustuudio Saku lapsed, JJ Street hip-hop tantsurühm, Jänku-Juss, kloun Ummi ja üllatuslikult saabunud
arstlik läbivaatus tervisekaitseametist. AVE-MARIA RAPPER
 Huvikeskuse beebiringi emmede korraldatud Mudila puhkeala pere kõige pisematele osutus väga populaarseks.
 Ootamatu
tervisekontroll Saku lastele. Doktori
osas huvikeskuse teatriringide juhendaja Liia Kanemägi-Jõerand.

Päev lõppes
lõbusalt kloun
Ummiga.

Valla korvpallimeistriks
tulid Saku Parimad Pojad
MARKKO ARRO

S

aku Korvpalliklubi korraldatavate Saku valla meistrivõistluste finaalis alistas
SPP (Saku Parimad Pojad) suurelt Saku KK/Jälgimäe ühisvõistkonna tulemusega 82:53.
Pronksile jäi seekord Saku Õlletehase AS, kes võitis turniiri üleeelmisel aastal ja oli eelmise
aasta finalist.
SPP ja Saku KK finaalipääs
kulges finalistide jaoks eriilmeliselt. Kui Saku KK sai mitu tasavägist ja nappi võitu, siis SPP
jõudis finaali, alistades neli vastast keskmiselt 51 punktiga. Üsna sarnane üleolek nagu USA
korvpallikoondisel 1992. aasta
Barcelona olümpial. Alagrupiturniiril alistati esmalt Kurtna
96-48, seejärel 127-62 ülekaaluga Veteranid ning grupi esikohta
otsustavas kohtumises suurelt
Retsid Rotid 107-43. Poolfinaalis kordus eelmise aasta finaali
vastasseis, kus tuli vastu võtta
Saku Õlletehase AS. Seekord jätkus tasavägist mängu esimeseks
poolajaks, kuid teisel pani tiitlikaitsja oma paremuse maksma,
alistades Õlletehase 86-59. Võitjate edukaimad olid Mirko Laanisto 19 ja Mihkel Tammo 18

punktiga. Õlletehasele tõi Egert
Väinaste 15 punkti.
Saku KK pidi finaali jõudmiseks nägema rohkem vaeva.
Alagrupi esimeses mängus alistati tulemusega 76-63 turniiril
suurepärast võistlusatmosfääri
tekitanud Saku Fortuna saalihoki mehed. Alagrupi teine mäng
tõi vastu Saku Õlletehase. Tegemist oli turniiri ühe põnevaima
vastasseisuga, sest pidevalt tagaajaja rollis olnud Saku KK
suutis enam kui kümnepunktilisest kaotusseisust välja tulla ja
võita 72-69. Poolfinaalis kohtus
Saku KK Retside Rottidega.
Nagu vihjab ka nende võistkonnanimi, siis midagi kergelt nad
ei andnud ja näitasid omalt pool
väga füüsilist mängu, juhtides
esimesel poolajal koguni 16punktiga. Saku KK õnneks kulges mäng tüüpilise Hollywoodi
spordifilmi stsenaariumi järgi,
sest kõik lõppes nende jaoks
hästi ja Rotid alistati 89-82.
Võitjatele tõi Andrus Roog 24
punkti, kaotajatele 16-aastane
Gert Möllits samuti 24.
Põnevat finaali jätkus Parimate Poegade ja Saku KK vahel
esimeseks kolmeks veerandajaks. Murrangu tõi mängu Fredi Raba keskjoonelt tabav kol-

Kuldsesse võistkonda kuulusid (taga
vasakult) Mihkel Tammo, Martin Vetemaa, treener Anthony Enden, Egon
Kotsar, Maik-Kalev Kotsar, Norman
Madis, (ees) Mirko Laanisto, Fredi
Raba, Marthi Lepik, Marko Kaljuvee
ja Jan Vilokas. Foto: Paul Tuurmann

Huvitavaid fakte:
Turniiri resultatiivseim mängija
oli Egert Väinaste (Saku Õlletehase AS) 133 punktiga.
Enim kolmeseid tabas Gert Möllits (Retsid Rotid) - 22.
Palli korvi said seitsme võistkonna 72 mängijat!
Mänge külastas üle 500 inimese!
Finaali käis vaatamas 70 inimest.

Turniiri lõppjärjestus:
1. Saku Parimad Pojad. 2. Saku
KK/Jälgimäe. 3. Saku Õlletehase
AS. 4. Retsid Rotid. 5. Kurtna.
6. Saku Fortuna. 7. Veteranid

mene kolmanda veerandaja lõpus paisutades vahe 12-punktiliseks. Peale seda läksid Pojad
oma teed, võites oma kolmanda
tiitli nelja aasta jooksul seisuga
82-53. Võitjate skoori eest hoolitsesid Egon Kotsar ja Mirko
Laanisto, kes mõlemad viskasid
17 punkti. Saku KK resultatiivseim oli Tauno Toomson 12punktiga. Finaali väärtuslikuimaks mängijaks tunnistati 40aastane Egon Kotsar. Finaalile
eelnenud kolmanda koha kohtumises alistas Saku Õlletehas
Retsid Rotid 98-77. Võitjatele
Egert Väinastelt 34 ja kaotajatele Gert Möllitsalt 31 punkti.
Saku valla meistrivõistlused
on 4. aastat toimuv turniir, kust
võivad osa võtta Saku vallas
elavad või töötavad inimesed.
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Vesi majja nädalaga
VICTORIA PARMAS
Juba pea aasta aega kordab
iga Saku Sõnumite number
nagu mantrat üleskutset:
„Tuletame meelde, et PõhjaSaku (III) ja Kannikese (II)
piirkonnas on võimalik valminud torustikega liituda. Selleks palume pöörduda AS Saku Maja poole.“
Kes siis ei tahaks pääseda kanalisatsiooniauto tellimisest ja
keerata muretult veekraani, ilma et peaks muretsema pumba
või mõne muu veesaamisega
seotud probleemi pärast. Kui
aga puhas vesi on majas ja must
läheb ära ning erilisi probleeme
parasjagu pole, tunduvad torutööd üks suur ja kallis ettevõtmine olevat. Nii mõtles ka Kate
Piir, kes pelgas eelkõige aeganõudvat paberimajandust ja lükkas seetõttu asjaajamist ikka
edasi. Täidetud liitumisavaldus
seisis Kate´l tööl lauanurgal juba mitu kuud.
„Sügisel mõtlesin, et talve
jooksul ajan paberid korda,“
räägib Tallinnas töötav Kate,
kes ei leidnud kuidagi sobivat
aega Saku Majja minemiseks.
Kuna liitumissoov oli kindel,
siis kuulas naine aga vaikselt
maad, kuidas töid korraldada otsis traktorit ja võttis torutööde
tarvis hinnapakkumisi, mis jäid
vahemikku 60-100 eurot meetri
kohta ehk siis 25 meetrit torutöid oleks Kate´le läinud maksma 1500-2500 eurot.
„Nii kui Sakus kuskil traktorit
nägin, läksin ja küsisin kohe, et
kas saab, millal saab, kui palju
maksab. Sain üsna ruttu aru, et
tark on leida traktor võimalikult
lähedalt, sest töötunni hind hakkab jooksma siis, kui masin minu krundi poole sõitma hakkab.
Lisaks käisin ja vaatasin ka kõik
kuulutustetahvlid üle ning ühelt
neist saingi mulle sobivad kontaktid.“
Kui siis helistades selgus, et
traktorist on nädala pärast valmis kaevama tulema, läks Kate´l kiireks ja ta otsustas protsessi ette võtta digitaalselt.
„Teisipäeval kell 16 saatsin
meilitsi Saku Majja liitumistaotluse. Juba vähem kui tunni
pärast sain kirja, milles mind

Projekti algus:
21. mai
Tööde kestvus:
1 päev, millest 1
tund traktoriga
Meetreid: 25
Maksumus:
197 eurot (torud
+ keevitusmasina rent), 45
eurot (traktor)
Projekti lõpp:
28. mai
Nädalaga endale
vee ja kanalisatsiooni majja saanud
Kate´le on jäänud
veel vaid kraavi
kinniajamise
rõõm. Foto:

suunati e-riigi portaali, kust sain
viimased vajalikud numbrid.
Saatsin ka need veel samal päeval ära ning järgmisel päeval
olid mul liitumistingimused
meilipostkastis,“ kirjeldab Kate
protsessi. „Saku Majast pöörati
mu tähelepanu ka sellele, et
teeksin enne kaevama asumist
kindlaks, kust jookseb elektriliin, et traktoristil ikka ohutu
töötada oleks. Mulle anti ka telefoninumber, millelt oleksin
saanud liini asukohta tuvastada,
kui ma seda ise ei oleks täpselt
teadnud.“
Vahepeal oli naine torutööde
osas kaubale saanud kuldsete kätega Andresega, kes ostis reedel
kõik vajalikud materjalid ära
ning laupäeva hommikul oligi
kopp maas, tunni aja pärast
kraav valmis ja traktor läinud.
Viimane meeter nii maja poolt
kui liitumispunktist tuli Andresel
labidaga kaevata. Raskeimaks
hindas mees aga tööd liitumispunktis, mis peab olema vähemalt 1.80 meetri sügavusel, vesise pinnase tõttu voolas seal kraavi pidevalt vett, nii et mõneks
ajaks tuli tööle panna lausa tühjenduspump. Samas oli Andres
meeldivalt üllatunud, kui lihtne
on ühendada keevismuhve.
„Arvestades seda, et ma polnud neist enne midagi kuulnud
ja nägin neid esimest korda, oli
kõik imelihtne. Sel muhvil on
klemmid peal ja takistustraat
sees ning kaasas juhend, kus on

kirjas keevitamiseks ette nähtud
aeg. Ühendasin aparaadi klemmidega, läksin kraavist välja ja
lülitasin aparaadi tööle ning 48
sekundi pärast oli kõik valmis,“
kirjeldab Andres, kes oli spetsiaalse torutööde tarvis mõeldud
aparaadi laenanud oma sõbralt.
Esmaspäeva hommikul helistas Kate Saku Majja ja raporteeris valmis töödest ning 10 minuti pärast oli Saku Maja veeinspektor kohal. Veendunud, et
kõik oli tehtud õigesti, andis inspektor loa veemõõtja paigaldamiseks ja kinni plommimiseks.
Tunni pärast oli ka see töö tehtud.
Järgmisel hommikul saatis
Kate joonised oma krundil tehtud töödest meili teel Saku Majja ning sai vastu lepingu, mille ta
digitaalselt allkirjastas ja Saku
Majale tagasi saatis. Nii oli täpselt nädal pärast liitumissoovi
avaldamist ÜVK projekt Kate´i
jaoks peaaegu lõppenud - jäänud
oli veel vaid kraavi kinniajamine.
„Küll ka sellega kahekesi hakkama saame,“ ütleb teismelist
poega kasvatav naine optimistlikult. Oma kogemuste põhjal
leiab ta, et lähestikku elavatel ja
liitumist kavandavatel majapidamistel oleks otstarbekas töö
ette võtta üheskoos ja ühel ajal.
„Nii tuleb maksta vähem traktoristile ning palju töid saab kamba
peale ise ära tehtud. Piisaks vaid
ühest nutimehest, kes keerulisemad kohad lahendab.“

Enamlevinud
vead ÜVKga
liitumisel
2012. aastast on saanud ÜVKga
liituda tööde II ja III piirkonna
elanikud. Selle ajaga on Saku
Maja saanud 377 liitumistaotlust. Möödunud nädala seisuga
oli liitujaid 150. Enamik neist on
liitunud nii vee- kui kanalisatsiooniprojektiga, vaid neli inimest
on jäänud kasutama oma vett.
Enamlevinud ÜVKga liitumisel tehtud vigadest räägib Saku
Maja veemajanduse inspektor
Aare Tigasson:
Maa all ei tohi kasutada ühtki
keeratavat liitmikku. Veevärgi
torusid võib ühendada vaid keevisliitmike ja ISO 2000 muhvide
abil. Ka esimene liitmik enne
veearvestit peab olema kas keevisliitmik või ISO 2000 muhv.
MIKS: Eelmisel talvel pidime lahti
kaevama nelja kliendi torustiku,
sest maa alla pandud keeratavad
liitmikud olid seal lahti läinud.
Halvasti ühendatud kanalisatsioonitorud. Kaks toru surutakse
kokku, nii et tihend nihkub paigast. Sakus on küllalt palju kohti,
kus vesiliiv ja kõrge pinnavee tase raskendavad torutööde tegemist. Seetõttu oleme lubanud
vesistes kohtades kukkumiskaeve, mille puhul freesitakse torusse auk ja pannakse sinna läbiviigu muhv, millel on kindlam tihend. Mingil juhul ei tohi maaalustel töödel puurida torusse
auku ja tihendada ühenduskohti silikoniga.
MIKS: Kui tihendid jäävad kehvasti, siis hakkab pinnavesi torusse sisse pressima. Silikon tuleb torude küljest lahti.
Kuivkäimlaga majade omanikel on mugav viia uus torustik
majja läbi olemasoleva settekaevu. Seda võib teha, kuid sel
juhul tuleb täita settekaev toru
ümbert liivaga.
MIKS: Kui peaks olema hiljem
juhtumisi vaja likvideerida ummistusi, siis torude läbilükkamisel võivad õhku jäetud torud
hõlpsalt lahti minna.
Kanalisatsioonitorustike puhul
pööratakse liiga vähe tähelepanu kraavide tagasitäitmisele. Toru alla tuleb panna 10 cm 8-16
mm läbimõõduga killustikku ja
toru peale labidalehe ulatuses
(30 cm) liiva. Ka küljed tuleb täita.
MIKS: Pehmel või läbikaevatud
pinnasel vajuvad alus- ja küljetäiteta paigaldatud torud läbi ja
tekivad ummistused.
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Lk 11
Torud paigaldatakse vale kaldega. Näiteks 110 mm läbimõõduga torul võib meetri kohta olla
vaid 1 cm kallet.
MIKS: Liiga suure kalde puhul
voolab vesi kiiresti ära ja tahked
osised jäävad toru külge, tekivad
ummistused. Ka liiga vähe kaldes
olevad torud ummistuvad.
Valesti paigaldatud arvestid.
Kasutada võib vaid horisontaalarvesteid (põhiarvesti saab tasuta Saku Majalt) ja neid võib paigaldada vaid ühte kindlat pidi,
ainult horisontaalselt.
Enne põhiarvestit ei tohi olla
ühtegi liitumist teistesse hoonetesse.
MIKS: Sellised pimeliitumised on
veevargus, mille avastamisel võidakse teenus peatada.
Umbes 75 protsendil lepingut
sõlmima tulevatest inimestest
pole nende krundil tehtud tööde
kohta teostusjoonist. Ilma selleta
aga lepingut sõlmida ei saa.
Kui on soov kasutada vett kastmiseks, tuleb pärast põhiarvestit
panna veetrassile kolmik ning teha sealt eraldi väljavõte kastmisveele. Pärast kolmikut tuleb panna ka lisaarvesti (see tuleb kliendil endal osta).

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

Müüa lõhutud

KÜTTEPUUD
kohaletoomisega.
Lepp 37 eur/rm, haab
37 eur/rm, kask 45 eur/rm,
metsakuiv okaspuu 37 eur/rm.

Tel 509 9598

Kuulutused
Otsime oma töökasse
kollektiivi uusi tublisid
töötajaid:

TOOTMISTÖÖTAJAT
PUIDUTÖÖTLEMISKESKUSE
OPERAATORIT
Asume: Saku vallas Tõdva külas
Lisainfo tel 50 31 596, 6737 700
CV palume saata:
angelika@timbeco.ee
www.timbeco.ee

Võtame tööle

keevitajaid-lukkseppi-koostajaid.
Saku Tehno Metall OÜ,
Üksnurme tee 8, Saku 75501.

Tel 52 27 485, 555 15 368

Müüa kuiva
okaspuu saepuru
200-liitrised kotid
Hind: 1,30 eurot/kott
Miinimumkogus 5 kotti
Asukoht: Saku vald, Tõdva
Kontakt: 6737 773

Alates juulist avatakse ilusalong
Laagri Rimi keskuses.
Salong pakub tööd:
juuksurile, küünetehnikule,
maniküürijale, ripsmetehnikule, massöörile.
Tel. 53008931 kristelvaht@gmail.com

MÜÜA MULDA
koos transpordiga.
LISAINFO: +372 522 0073,
+372 527 0580,
muld@golfest.ee

Küttepuude müük!
Suur valik (lepp, sanglepp, haab,
saar, kask). Pakkuda on nii kuiva
kui toorest halgu.

Avatud küttepuuhoov
aadressiga Jälgimäe küla,
Saku vald.
Hind kohapeal alates 29 eur/rm
Hind koos transpordiga alates 32 eur/rm

Info: 555 60 240
www.halupuu.ee
NB! Müüme musta lepa
suitsutuslaastu.

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
- lauad, prussid
- aialipid
- höövellauad
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,
670 6876

Muru niitmine, pikema rohu ja
heina niitmine trimmeriga,
hekilõikus, võsalõikus, saetöö Tallinnas ja Harjumaal. Tel
5554 7291
Ohtlike puude langetamine.
Kruntide puhastamine võsast
ja puidujääkidest. Raietööd.
Küttepuude müük. Tel 525 0893,
5626 0344; e-mail info@vahergrupp.ee. www.raietööd.ee
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja võrgus, klotsid 40L
võrgus, tulehakatus, saepuru
kotis, vedu tasuta, al 1,8 €
võrk. Tel 501 8594
Poolkuivad kamina/pliidipuud
30 ja 40 cm; ahju-/katlapuud
50 cm, sanglepp. Kvaliteetsed
mõõdus halud, täpsed kogused.
Vedu Harjumaal tasuta, hinnad
soodsad. 501 0310, 5647 5960,
5636 4633, anpold@gmail.com
Otsitakse puhastusteenindajaid Sakus. Hommikupoolne
osaline tööaeg. Tel 510 2454.
Pindi Kinnisvarahaldus OÜ

Sügav kaastunne Liinale
perega ema, vanaema ja
vanavanaema

LAINE SUVINÕMME
kaotuse puhul.
Perekond Kalmus

Avaldame sügavat
kaastunnet
Vladimir Puhlovile

EMA
surma puhul.
KÜ Tammetuba majarahvas

Avaldame sügavat
kaastunnet
Vladimir Puhlovile

EMA
surma puhul.
Lembi, Aili, Otto, Leo,
Toivo V, Toivo S

13

7. juuni 2013

kodumasinate paigaldus
sanitaartehnilised tööd
ukseluku vahetus ja hooldus
siseviimistlustööd
mööbli montaaž ja demontaaž
akende ja uste paigaldus
kardinapuude, ruloode paigaldus

KOHALESÕIT SAKU VALLA PIIRES TASUTA.

Ehitus- ja
remonttööd

Terrassid, aiad, puutööd,
siseviimistlus.
Elektriboilerite, segistite ja
WC-pottide paigaldus ning
vahetus.
Elektri- ja ventilatsioonitööd.
Korstnate renoveerimine
liugvalu süsteemiga.
Korstnapitside korrastamine,
korstnamütside paigaldamine.

Helista 5624 1622 või kirjuta info@koduabiekspert.ee

Hinnad SOODSAD,
töödel GARANTII.

KODUABIEKSPERT OÜ,
lisainfo www.koduabiekspert.ee

Mänguväljak Hugo3,

529 2893, marek@viu.ee

hind
koos
liumäega

390 €

Immutatud terrassilauad
28x95 pruun 1.25 €/jm
28x120 pruun 1.44 €/jm
28x95 roheline 1.18 €/jm
28x120 roheline 1.38 €/jm

Kontakt ja tellimine: liivalossid@gmail.com,
GSM 5557 7462, Liivalosside Meistrid OÜ
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KURTNA PEO- JA PUHKEKESKUS

Tule korralda
koolilõpuvastuvõtt
Saku Pruulikojas!

* juubelid * pulmad * firmapeod * seminarid
Üritustele: korraldus, peolauad, majutus, saunad,
vesirattad, õhtujuhid, bändid
Lisainfo: www.kurtna.eu, kurtna@firmapeod.ee

5333 4401

KURTNA RATSASPORDIKOOL
* ratsutamine * ratsalaagrid * laste sünnipäevad
Algajatele, edasijõudnutele, lastele, täiskasvanutele
Lisainfo Kregleni Tallist www.kregleni.ee,
ratsu@kregleni.ee

5333 4400

Lõunasöögid,
catering ja peolauad,
sünnipäevad,
pulmad,
firmaüritused ja
ekskursioonid
Saku õlletehasesse

III korrusel avatud
Mesimummi Mängumaa
Tööpäevadel maitsvad
PÄEVAPRAED

www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

SAKU LASTELAAGER
16.-18. august 2013
Laagrikeskuses Talu
7-12aastastele lastele
Osavõtumaks 10 €
Kohtade arv piiratud!
Info ja registreerimine:
Tel 5919 7902 või e-mail
ave.molster@eelk.ee

Laagris toimub:
Laulud, mängud, piiblilood,
sportmängud, seiklusrada,
grillimine, meisterdamine
ja palju muud

Laagrit korraldab: EELK Saku kogudus
Laagrit toetab: SAKU VALD

KUTSI MUTSI RIIDEPOOD
ASUME SAKU KONSUMI II KORRUSEL
UUED RIIDED HISPAANIAST!
STRESSIVABAD HINNAD!

OLEME AVATUD E-R 10-18, L 10-15

Õhkbatuudi Piraadilaev
rent koduaia pidudeks!
E-N 90 € ja R-P 180 €
Broneerimine 56 46 11
www.hyppa.ee

00

Saue Ilusalong
juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •
ripsmetehnik • küünetehnik • massaaz
Sooja 1, Saue
Lahtiolekuajad
Tel + 372 621 2021
E-R 9.00-20.00
L 10.00-17.00; P suletud Mob + 372 507 4466 www.beauty.ee

VAHETADA 2-toaline
renoveeritud korter
Tallinnas Tedre
tänaval maja vastu.

KORSTNAD PUHTAKS!

AS Saku Maja annab

Küttekollete ehitus ja
remont
Korstnapühkimine

üürile ruume

Kontakt: Linnar Puusepp,
5621 9762

Info: 5648 5903,
tarmo@kuldvara.ee

Saku Valla Majas
Teaduse 1. Informatsiooni
saab telefonil 5326 7759 või
ene.linnutaja@sakumaja.ee

15

7. juuni 2013

Kajamaa – üks äge küla

KUHU MINNA
JUUNI

8. kell 10.30
XI Saku jooksupäev Rabametsa terviseradadel. Vt lk 16

13. kell 17
Porter Racing laste rattasarja
2013 II etapp eraldistardiga
Saku vanal terviserajal.

14. kell 10-17
Hageri kihelkonnapäevade
ajalookonverents “Ümber
suure ilma” Hageri rahvamajas

15. kell 12
Hageri kihelkonnapäevad
Hageri rahvamaja pargis,
Sutlema mõisas, Hageri kirikus.
Vt lk 6

16. kell 14-21
Saku II jalgpallifestival koolistaadionil. Vt lk 16

19. kell 15
Kajamaa Kooli 9. klassi
lõpuaktus

20. kell 16
Kurtna Kooli 9. klassi
lõpuaktus
Trükises on kajastatud talukohad,
PÕNEVAID LEIDE:
Kajamaa külas valmivad uuselaAdo
talu
mud leiavad käsitlemist järgmises
Talu asutaja Johan Esko ostis taväljaandes. Joonis: Anu Uusmaa

VICTORIA PARMAS
Kui selle sajandi alguses elas
Kajamaa külas ainult neli last,
siis nüüd on lapsi külas 22. Sellised olulised arengud sundisidki
Kajamaal välja andma uut Kajamaa küla trükist.
Mitmekümne talukohaga ja
üle poolesaja aastaringse elanikuga Kajamaa hajaküla asub 5
km kaugusel Sakust ja selle esimesed seitse talu on mainitud revisjonikirjades juba 1690. aastal.
Tänast Kajamaad iseloomustab aga üle 30 aktiivse liikmega
külaselts (asutatud 2001. aastal).
Külal on peale tutvustava trükise
ka oma küla logo kandvad kruusid ja T-särgid, mille kandja selga
ehivad 70 külaelaniku nimed
(siinkohal olgu öeldud, et Kajamaal on kõige populaarsemateks
nimedeks Toomas ja Peeter).
Traditsioonina tähistatakse
talve algust küünalde süütamisega küla keskpunktis asuva
Suuresöödi talu õuel ja peetakse
suuri ühiseid perepäevi, et iga
oma küla noor ja vana teaks ning
tunneks üksteist.
Loe trükist valla kodulehelt
www.sakuvald.ee.

Onni
Onni kinnistul pole isegi mitte
onni, säilinud on vaid maavaldus.

lu 1868. aastal Saku mõisahär- Sagadi
ralt puhta kulla eest. Talu maa- Ka Saku vallal on oma Sagadi,
del asub endine surnuaed, kust mitte küll mõis, vaid talu, millel
on leitud näiteks ka inglise ra- küll oma maavaldus puudub.
had aastast 1612.
Suuresöödi (Suuresti)
Kivisilla
1914. aastal valminud uue eluTalu eluhoone toodi oma prae- maja tsinkplekist katuse matergusesse asukohta 30. aastate al- jal pärineb 20. aastate lõpul
guses lahtivõetuna Haapsalust.
ülestõstetud uppunud laevalt.

Kuuse Talu

Esko

Praeguse elumaja krundil asus
vana kooli- ja vallamaja hoone.
Tõdva-Saku maanteel nähtav
kiviaed on rajatud vana koolimaja vundamendi kividest.

Esko talu karjamaadel asub endise Saku mõisahoone koht. Tänaseks on sellest 1463. aastal
tekkinud mõisast säilinud vaid
kõrgem kivihunnik.

21. kell 13
Saku Gümnaasiumi
9. klasside lõpuaktus

21. kell 18
Saku Gümnaasiumi
12. klasside lõpuaktus

22. kell 18
Saku valla jaanituli Saku
Pruulikoja esisel platsil. Vt lk 16

23. kell 19
Jaanituli Metsanurme külakeskuses. Rahvalikud mängud,
õnneloos, puhvet. Tantsumuusikat teeb ansambel Rabarber.

NÄITUSED
Soome Instituudi rändnäitus
“Karvavahetuse aeg” - Lapi
nüüdiskunst Saku vallaraamatukogus Teaduse 1 (kuni 20.07)

Vallaraamatukogu
suvised teenindusajad
Saku Valla Majas 01.06.31.08 esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval kella 10-18,
kolmapäeval kella 10-19,
reedel kella 10-16
Kurtna Kooli teeninduspunkt on suletud 21.06-18.08
Kajamaa Kooli teeninduspunkt on suletud 01.07-28.07
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses mais 2013
registreeritud Saku laste sünnid

Karl Herman Villemsoo
Silver Tiitsu
Mart Lindeberg
Heidi Haab
Oskar Susi
Lisandra Ilves
Henri Alu
Dominic Kogermann
Nora-Avni Govind

Saku Vallavalitsuses mais 2013
registreeritud Saku elanike surmad

Ülo-Aare Jaansoo
Laine Suvinõmm
Lehte Puhlova

Saku
Sõnumid
aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425,
671 2435
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(väljaande
indeks 00952);
toimetus,
tel 671 2435
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80
Trükk:
AS Rebellis

