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Tähesära,
lumevalgust,
mitme uue
rõõmu algust!

Jõulutelk tõi
Sakku turu ja
tähed

Pühapäeval, 15. detsembril tõid kõik teed Saku Valla Maja juurde. Jõulutelgi nime kandvale kogupereüritusele kogunes rekordarv osavõtjaid. Päeva naela Koit Toome kontserdi ajal ei mahtunud kõik huvilised saali äragi. Sõbralik laulutäht ärgitas kuulajaid kaasa laulma / lk 9

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
10. jaanuaril 2014

Traditsioonilisele

kartulipäevale
lisasid vürtsi Voldemar
Kuslapi laulud, EVIKA
bataadid ja fotograaf
Urmas Tartese
putukad. / lk 15
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13 pilguheitu

2013.
aastale
4. oktoobril pandi Saku mõisa ees maasse viimane sümboolne torujupp ja kuulutati
pidulikult lõppenuks kolm aastat kestnud ÜVK projekt - Saku sai uue korraliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, renoveeritud kaugküttesüsteemi, sademevee- ja drenaažitorustiku ning remonditud tänavad, boonusena ka kaks suusa- ja kelgumäge.
7. septembril kuulutati ametlikult avatuks Saku skatepark, kus on võimalik trikke teha kaheksal atraktsioonil.

Aprillikuus mängiti Saku Gümnaasiumis kolmel päeval suure
menuga kooli oma muusikali „Vigased pruudid 2013“.
Pärast kuueaastast vaheaega tegutses
Sakus taas õpilasmalev. Kahe nädala
jooksul augustis aitasid alevikku
nägusamaks muuta 16 noort.
Saku gümnaasiumi õpilane Marten
Männi tuli 13. oktoobril USAs jettide
rajasõidu MMil oma vanuseklassi
võitjaks. Detsembris valiti Marten
gümnaasiumi aasta sportlaseks.
Sel suvel muutus lasteaed Päikesekild väljast päikeseliselt kollaseks ning seest värvikirevaks
ning hubaseks. Renoveeritud sai fassaad ning viimase A-korpuse rühmatoad.

Seda ei juhtu igal aastal, et
Sakus peetakse 100. sünnipäeva. Tänavu oli see eriline päev 27. september,
mil vallakodanik Vera
Võsu sai 100aastaseks.
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Hea lehelugeja

20. oktoober - kohalike omavalitsuste valimised. Saku vald sai endale
suurema volikogu, senise 17 liikme asemel on VII koosseisus 19 liiget.

1.-3. august. Sakus peeti
kolm päeva kestnuid Eesti meistrivõistlusi puuronimises. Peale professionaalide said instruktori
juhendamisel ja kaasabil
puu otsa ronida ka kõik
sakulased, kes selleks
soovi avaldasid.

20. septembrist
on Kurtna koolil
uus juht Kristjan
Saar. Eelmine juht
Priit Jõe sõitis end
täiendama Yamanashi ülikooli.

Saku valla küla sai
tagasi oma ajaloolise
nime: Kanama külast
sai Saue küla.

10. mail langes
prožektorivalgus
Kiisa rahvamaja
lavalaudadele, kus
rahvamaja näitetrupp mängis inglise komöödiat
„Rahauputus“.

Vääna jõe kalad said pääsu Sakku - oktoobris valmis Saku mõisapargi
tiigile kaasaegne kalapääs ning pais, mille abil on võimalik veetaset
paindlikult reguleerida.

Kuigi lumeta maa ja jätkuvalt plusspoolel püsiv välistemperatuur jätab mulje lõputust sügisest, on fakt, et
jõuluaeg on käes ja üks aastaring kohe jälle täis saamas. Milline see aasta siis oli?
Suvi oli erakordselt soe ja sademetevaene, mis aitas
kaasa kolm aastat kestnud ja paljude vallaelanike poolt
valla sajandiehituseks kutsutud trassiehituste lõpetamisele. Lisaks uuenenud maa sees olevale taristule uuendas vald ka kaevemahtudest välja jäänud aladel teede ja
tänavate kandekonstruktsioonid ja katendid. Selline läbimõeldud ja kompleksne lähenemine pälvis ka rahastajate Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse kiitvad hinnangud, Saku projekti
tuuakse teistele eeskujuks. Tänan veel kord kõiki, kes te
selle keerulise aja ära kannatasite, ja
kõiki neid, kes te andsite oma panuse selle projekti õnnestumisele.
Suve lõpus sai valmis ka teine
pikalt kavandatud keskkonnaprojekt - Saku kalapääs, mis võimaldab nii kalade rännet kui kohalike põllumeeste jaoks tähtsat
operatiivset veetaseme reguleerimist
lähtuvalt sademete hulgast.
Saku valda aastaid vaevanud probleemiks on olnud
lasteaiakohtade puudus. Selle aasta 1. märtsil sai probleemi leevendamiseks avatud Kurtna koolis uus lasteaiarühm. Rühma avamine sai võimalikuks Kurtna koolis toimunud sisemiste ümberkorralduste tulemusel.
Päikesekillu lasteaias jätkus rühmakorpuste renoveerimine ja tänaseks võime tõdeda, et kõik valla munitsipaallasteaedade rühmad on renoveeritud.
Aasta teise poole märksõna on kindlasti olnud kavandatava Rail Balticu trassikoridoride avalikustamine.
Mõistetavalt on inimesed ärevil, sest vastuseta küsimusi
on tänaseks rohkem kui vastusega küsimusi. Saku valla
jaoks muutus olukord veel keerulisemaks pärast 5. detsembril avalikustatud uut trassivarianti 13 A nähes. Loodava Nabala looduskaitseala läbimise vältimiseks välja
toodud uus trassivariant puudutab Saku valda rohkem
kui teised varem tutvustatud variandid. Protsess on aga
veel pooleli ja ma kutsun kõiki üles olema kavandatavaga kursis ning aktiivselt kaasa rääkima. Harju Maavalitsus tutvustab uusi trassivariantide 13 ABC 22. jaanuaril kell 18 Kiisa Rahvamajas. Rail Balticuga seotud
teemad jäävad lähiaastatel kindlasti Saku valla elanikke
väljastpoolt kõige rohkem mõjutavaks protsessiks.
Novembri lõpus tutvustati Harjumaa omavalitsustele
maakonnas läbi viidud tõmbekeskuste uuringut. Uuring
määratles Saku aleviku Siseministeerumi kriteeriumite
kohaselt küll selgeks tõmbekeskuseks, aga Harju Maavalitsus nägi oma 11. detsembril Siseministeeriumile
saadetud nimekirjas Saku alevikku perspektiivse keskusena, keda täna veel tõmbekeskuste hulka lugeda ei saa.
Vallavalitsus esitas selle arvamuse kohta ministeeriumile eriarvamuse, sest kõikides meile seni kättesaadavates
hindamismaterjalides on Saku alevik täitnud tõmbekeskuse nõuded ja edestanud osaliselt ka teisi Harju Maavalitsuse poolt täna tõmbekeskuseks määratletud keskusi.
Mis sellest protsessist meie valla osas edasi saab, on täna
veel vara öelda. Üleriigiliselt on tegemist tõmbekeskustel põhineva haldusreformi ettevalmistamisega.
Soovin kõigile lehelugejatele rahulikku jõuluaega ja
teguderohket uut aastat!
KUNO ROOBA
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
10. detsembri istungi päevakorras oli 16 punkti.
MTÜle Lokuti uued ja vanad
eraldati Saku valla 2013. aasta
eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondist 150 eurot
projekti „Võimekas ja sportlik
Lokuti küla“ kaasfinantseerimiseks ja 40 eurot projekti „Lokuti küla arengukava“ kaasfinantseerimiseks.
1 isikule otsustati maksta seoses raske majandusliku olukorraga kriisitoetust 110 eurot.
Võeti vastu detailplaneering
Tänassilma külas Viirpuu tee 2
kinnistul.
Algatati detailplaneering, anti
detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine
Saku alevikus Tallinna mnt 10
kinnistul ja lähialal.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks Metsanurme
külas Kuuseheki tee 38 kinnistul; maakaabelliini ja alajaama
rajamiseks aadressil Jälgimäe küla, Mari, Merle, Liisu, Nõmme,
Tiiu, Tiidu, Etsi, Ülle ja Manni;
maakaabelliini rajamiseks aadressil Kanama küla, Vahuri, Juuriku, Kaevu, Pässi, Peetri, Kadastiku, Ogakivi, Kanama tee T1,
11343 Kanama tee ja 11344 Kanama-Üksnurme tee; kuuri täielikuks lammutamiseks Tõdva külas Uue-Matsu kinnistul.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks aadressil Metsanurme küla, Kuuseheki tee 36
ja anti kirjalik nõusolek külmaveetorustiku rajamiseks aadressil Metsanurme küla, Kuuseheki tee 36 ja Kuuseheki tee 38.
Väljastati kasutusload puurkaevule Kasemetsa külas Liilia
tn 20 kinnistul, elektri maakaabelliinile aadressil Saku alevik,
Karikakra tänav.
Keelduti kasutusloa väljastamisest sõidu- ja kõnniteedele
aadressil Tänassilma küla, Arunõmme tee, Arukivi tee, Arumetsa tee ja Arusisaliku tee.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 12 jäätmevaldajat.
Rahuldati isiku avaldus ja pikendati 06.06.2012 tehtud ettekirjutuse nr 3/12 punktide 2 ja 3 täitmise tähtaega kuni 13.05.2014.
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Nõustuti välisõhu saastelubade andmisega AS-ile Eesti Talleks saasteainete välisõhku suunamiseks maagaasil töötavast
katlamajast aadressil Jälgimäe
küla, Pärnu mnt 543; City Motors AS-ile saasteainete välisõhku suunamiseks maagaasil töötavast katlamajast aadressil Jälgimäe küla, Pärnu mnt 541.
Anti nõusolek Saustinõmme külas Kristali ja Tagadi külas Rohumaa katastriüksuste riigi omandisse jätmiseks riigi maareservina.
Müügipiletid väljastati Eve
Kurvitsale ja Maie Guitarile
01.05.30.06.2014 Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee ja Laulu
tänava vahelisel alal taimedega
kauplemiseks.
Saku valla 2013. a eelarve reservfondist eraldati 588 eurot
vallavalitsuse eelarvesse advokaadibüroo arvete tasumiseks.
Lihthanke „Küüni lammutamine“ eest vastutavaks isikuks
määrati Virko Kolks ja moodustati komisjon nimetatud hankemenetluse korraldamiseks järgmises koosseisus: Kuno Rooba,
Toivo Alasoo, Virko Kolks.
17. detsembri istungi päevakorras oli 18 punkti.
Kinnitati alates 01.01.2014
mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra taotlus- ja
aruandevormid.
2 isikule otsustati maksta seoses raske majandusliku olukorraga kriisitoetust kokku 265 eurot.
2014. aastaks kehtestati Saku
vallas lapsehoiu toetuse määraks 217,10 eurot.
11 isikuga sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud.
Otsustati tasuda 01.01.-31.12.
2014 4 ülalpidajateta isiku hoolekandeasutuse ülalpidamiskuludest kuni 370 eurot kuus vastavalt arve esitamisele.
1 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks Üksnurme külas Pähklisalu kinnistul, lihatööstustsehhi laiendamiseks ja ümberehitamiseks abihooneks Jälgimäe külas Mõisavahe tee 5 kinnistul, aiamaja täiendavaks laiendamiseks Kasemetsa külas Aprilli tee 33 kinnistul, üksikelamu
püstitamiseks Saku alevikus Karikakra tn 6 kinnistul, üksikelamu laiendamiseks Saustinõmme
külas Nõmme tee 23 kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek salv-

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 6.01.2014. a kuni 20.01.2014. a on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku) II korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla
Tänassilma küla Viirpuu tee 2 kinnistu detailplaneering. Planeeringu
ülesanne on kinnistu hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse
määramine üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu järgi on kinnistule võimalik ehitada üks üksikelamu ja üks abihoone. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 4600 m2. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Avaliku väljapaneku jooksul on Teil
õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid. Planeeringuga saate tutvuda Saku valla kodulehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine
Saku Vallavalitsuse 10.12.2013. a korraldusega nr 987 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Saku aleviku Tallinna mnt 10
kinnistul ja lähialal. Planeeringu koostamise ülesanne on Tallinna mnt
10 (Saku Gümnaasium) kinnistul ja lähialal täiendava sotsiaalmaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine koolihoone laiendamiseks ja spordihoone ehitamiseks ning liikluskorralduse määramine. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
93000 m2. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

kaevu rekonstrueerimiseks Kanama külas Mõtte kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Üksnurme külas Männikäbi tn 3 kinnistul ja Männikäbi tn 6 kinnistul, Saku alevikus Kasteheina tee 2 kinnistul,
Kiisa alevikus Saare tn 6 kinnistul, Kasemetsa külas Käopesa
põik 13 kinnistul, ehitiste „Kiiruskaamera elektrivarustus” kasutamiseks aadressidel Saku alevik, Pähklimäe tee, Tallinn-Saku-Laagri tee ning Juuliku küla,
Juuliku tee, Nurme tänav, Tallinn-Saku-Laagri tee; kahepereelamule Juuliku külas Kuu põik
3 kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 10 jäätmevaldajat.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht aadressil
Metsanurme küla, Kasepiibu.
Saku alevikus Kõrgemäe III ja
Kõrgemäe IV kinnistute detailplaneeringujärgselt tekkinud teele määrati nimeks Uusmäe tänav.
Saku alevikus asuvate Kõrgemäe III ja Kõrgemäe IV katastriüksuste jagamise tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Jälgimäe külas asuvate katastriüksuste Erika 1 ja Erika 2
liitmise tulemusena moodustatavale katastriüksusele määrati
koha-aadress ja sihtotstarve.
Saku valla 2013. aasta eelarve tuludesse lisati Haridus- ja
Teadusministeeriumilt laekunud

875 eurot eesti keele kui teise
keele õpetamise toetamiseks
koolieelses lasteasutuses ning
suurendati sama summa võrra
Saku Lasteaia Terake kulude eelarvet; Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekunud
3000 eurot laulu- ja tantsupeo
protsessis osalevate kollektiivide toetuseks ning suurendati Saku Lasteaia Terake eelarvet 300
euro võrra, Saku Huvikeskuse
eelarvet 1200 euro võrra ja Saku
Gümnaasiumi eelarvet 1500
euro võrra; Rahandusministeeriumilt laekunud 594 eurot aadressiandmete korrastamiseks
ning suurendati sama summa
võrra vallavalitsuse eelarvet.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati MTÜ-le Saku
Lions Klubi 19.12.2013 Saku
Selveri ees parklas asuvas telgis
toimuva ürituse „Jõululaulud
Saku rahvale” läbiviimiseks
(vastutab Tanel Peeters), MTÜle Koerteklubi Articus 18.-19.01.
2014 Kurtna külas Kurtna maneežis toimuva Saksa Lambakoerte Erinäituse läbiviimiseks
(vastutab Ants Ruven).
Saku Valla Majas 28.12.2013
toimuval aastalõpupeol korraldatava loterii pileti hinnaks kehtestati 3 eurot ja õnnetina valamise pileti hinnaks 2 eurot.
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse nõukogu järgmises
koosseisus: Teet Lilleorg, Eda
Esperk, Kristjan Saar, Toomas
Tarm, Tiit Vahenõmm.

5

Harju Maavalitsus
ei näe Sakut täna
tõmbekeskusena
Harju Maavalitsus esitas 11. detsembril Siseministeeriumile tutvumiseks keskustevõrgu uuringu tulemused, mille hinnangul
on Harjumaal kokku 11 tõmbekeskust. Sakut nende seas ei ole.
Harju maavanema Ülle Rajasalu hinnangul on Saku, Kiili, Loo ja Laagri tuleviku
tõmbekeskused, kuid täna neid tõmbekeskuste hulka veel lugeda ei saa. Maavanema
sõnul on nendel keskustel tugev arengupotentsiaal - näha on elanike arvu jätkuvat
kasvu, mis tuleneb nii loomulikust iibest kui
ka sisserändest ning arenevatest tööstuspiirkondadest. „Uuringud kinnitavad, et nimetatud asumid on ühtlasi töökohaks paljudele
Tallinna ja ümbruskonna elanikele,“ ütles
Rajasalu Harju Maavalitsuse pressiteates.
Ta lisas: „Tõmbekeskuseks olemine eeldab
ikkagi vajalike teenuste olemasolu. Seal
peavad asuma koolid, lasteaiad, kaubanduskeskused ja töökohad.“
Tõmbekeskusteks on Harjumaal Tallinna
linn, Keila linn, Maardu linn, Haabneeme
alevik, Saue linn, Tabasalu alevik, Jüri alevik, Kose alevik, Kehra linn, Paldiski linn ja
Kuusalu alevik.
Tõmbekeskuste määratlemisel maakonnas toetuti Harju maakonna keskustevõrgu
uuringule. Hendrikson ja Co analüüsi kohaselt on Saku tugev eeslinnaline tõmbekeskus ning kogus võimalikust 110 punktist 85,
edestades selle tulemusega näiteks Jüri ja
Kuusalu alevikku, mille Harju Maavalitsus
pidas tõmbekeskuse vääriliseks.
Punktide andmisel hinnati 23 kriteeriumi
täitmist. Saku sai 20 juhul maksimumpunktid ning kolmel juhul 0 punkti. 0 punkti saime järgmistes valdkondades: asula on asula
enda ja tema tagamaa asulate elanike jaoks
peamine sihtkoht, kus nad tööl käivad (-20
punkti); asulas on erinevaid ühistranspordi
liine ühendav peatus (-2,5 p); asulas on turvateenus (konstaabel, päästekomando) (-2,5
p). Kas tõesti kõik need Sakus puuduvad?
Lisaks kirjutab Hendrikson ja Co, et
„Tõmbekeskuste kasutamisel edasiste otsuste tegemisel tuleb teadvustada, et asula tööalane olulisus lähipiirkonna või asula enda
jaoks ei peaks olema suure osakaaluga kriteerium tulenevalt mobiilsuse jätkuvast suurenemisest.“ Rohkem infot www.hol.ee

Tööajad pühade ajal
Vallavalitsus töötab 23. ja 31.12 kella 13ni.
Saku Valla Spordikeskus on 23. ja 31.12
avatud kella 6.30-14.00. Vallaraamatukogu
on 23. ja 31. 12 avatud kella 10-16.
24.-26. detsembril ja 1. jaanuaril on
vallavalitsus ja hallatavad asutused suletud.
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Rail Baltic Tallinna ringtee kõrvale
Jõelähtme, Rae, Kiili, Saku, Kose ja Kohila valla esindajad otsustasid pärast
Rail Balticu trassivariantide arutelu
pakkuda välja uue trassivariandi.
18. detsembril kogunesid Sakus eelpool
nimetatud valdade esindajad, et arutada
Rail Balticu trassivariante ning esile kerkinud sotsiaalmajanduslikke ja keskkonnakaitselisi küsimusi.
Kuna kohalikud kogukonnad on selgelt
vastu harjumatus keskkonnas olevatele
trassivariantidele, jõuti seisukohani, et
mõistlik on rajada raudtee juba olemas oleva transporditaristu juurde. Tekkinud olukorras, kus Tallinn ei soovi Muuga sadamast lähtuvat kaubavedu läbi linna lubada,
teevad vallad Rail Balticu juhtkomiteele ettepaneku kavandada alternatiivne trassivariant Muugalt kuni Sakuni Tallinna ringtee
kõrvale. Sakus ühenduks see trassivariandiga 12 A ning tulevikus saaks Rail Balticu
ühendada nii ka Paldiski sadamaga.
Ühises pöördumises rõhutati järgmisi
punkte:
 12 A trassivariandile jäävate Saku, Kiisa ja
Kohila alevikest tuleks raudtee läbiminek
kavandada selliselt, et see ei muudaks oluliselt inimeste väljakujunenud harjumusi.
Kindlasti ei tohiks raudtee tiheasustuses

kulgeda maa pealt, vaid see tuleks suunata
kas tunnelisse või paigutada postidele;
 Omavalitsuste välja pakutud trassivariandil peab kindlasti hakkama toimima ka kohalik reisirongiliiklus, et ringtee äärde jäävad tugevad tõmbekeskused saaksid omavahel ühistranspordiga ühendatud, mis
elavdaks oluliselt ettevõtlust;
 Rail Balticu reisirongi lõpp-peatus oleks
kavandatavas Ülemiste reisiterminalis,
kuid kaubaveod suunduksid Muugale ringteed pidi.
Arutelul viibinud omavalitsused leppisid
kokku, et edaspidi tegutsetakse protsessis
ühiselt, kaasates ka Tallinna ja teised seotud
omavalitsused. Jaanuari alguses esitatakse
juhtkomiteele uue välja pakutud trassivariandi tehnilised soovitused.
Ka Rail Balticu juhtkomitee lisas valikusse kaks uut trassivarianti, mis juhivad
raudtee Nabala looduskaitsealast mööda.
Kohalikud omavalitsused, mida need trassid läbivad, uute variantidega nõus ei ole.
Maavalitsused koos konsultandiga korraldavad kahe kuu jooksul täiendavate trassialternatiivide avalikud tutvustused piirkondades, mida need trassid läbivad. Saku vallas tutvustatakse uusi variante 23. jaanuaril
kell 18 Kiisa Rahvamajas.

Vabatahtlikud pritsimehed tõid
vallavalitsusele tunnustuse

Auhinnaks saadud kunstnik Ave Nahkuri pilt rõõmustab nüüd valves olevaid pritsimehi.

Saku Vallavalitsus pälvis projekti „Märka
vabatahtlikke!“ raames tunnustuse kui oma
töötajate vabatahtlikku tegevust soodustav
asutus. Tunnustuse andis kätte president
Toomas Hendrik Ilves 8. detsembril Pärnu
Kontserdimajas üle-eestilisel vabatahtlike
tänuüritusel.
„Peamine tegevus, millesse vallavalitsuse töötajad märgatavalt panustavad, on Saku Priitahtlike Pritsimeeste ühendus. Saku
tuletõrjekomandos on praeguseks tagatud
pidev vabatahtlik valmisolek. Päästjatena
tegutsevad neli vallavalitsuse liiget, lisaks
mitmed teised ametnikud, volikogu liikmed

ja valla hallatavate asutuste töötajad,“ kirjutas Saku valla külade nimel vallavalitsuse
konkursile esitanud MTÜ Metsanurme.
Vabatahtlike tunnustamisüritus toimus
tänavu üheksandat korda ning üle Eesti
esitati 133 ankeeti 124 tunnustatava kohta.
Aumärk ja tänukiri anti 20 pikemaajaliselt
vabatahtlikuna tegutsejale.
Vabariiklikku tunnustust korraldatakse
2013. aastal Eesti Külaliikumine Kodukant
projekti „Märka vabatahtlikke!” raames.
Ettevõtmist rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Meenetega toetas ShiShi.
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Buss number 220 vähendab
talvel väljumiste aegu
Alates 1. jaanuarist läheb Samati bussiliin 220 (Tallinn-SakuKiisa-Aespa) üle talvisele graafikule, mis tähendab, et ära jäävad päevased väljumised.
„See liin on end sisse töötanud ning hommikul ja õhtul on
reisijaid piisavalt. Aastatega on
püsireisijate arv suurenenud,“
ütleb ASi Samat juhataja Mart
Prikk. Küll aga kukub tema
sõnul sügise saabudes oluliselt
päevaste sõitjate arv. Busside
täitumise analüüs näitab, et päeval on 23kohalises bussis vaid
4-5 reisijat.
„On selge, et tipptundidel on
sellele marsruudile bussi vaja.
Seega tegime vallavalitsusele ettepaneku kehtestada 220 liinile
eraldi suve- ja talvegraafik. Talvisel ajal sõidab buss vaid hommikuti ja õhtuti, ära jäävad väljumised kella 11:30-st 16:30-ni.
1. maist oktoobrini sõidab aga
220 liini buss jälle nii nagu siiani, kord kahe tunni tagant,“ ütleb
Prikk, kelle sõnul on tulnud Samatile ettepanekuid muuta ka
väljumiste aegu. „Linnaliikluse
kiiruse analüüs näitab aga, et seda ei ole mõttekas teha.“

Tipptundidel oleks Priki väitel vaja sellele liinile isegi suuremat bussi. „Kui bussi pikkus
ületab 8,5 meetrit, ei luba aga
Tallinna linn sel enam Solarise
keskuse ees peatuda. Saaksime
siis sõita näiteks Balti jaama,
mis ei ole aga hea lahendus,“
selgitab Samati juhataja, kelle
sõnul käivad hetkel läbirääkimised rohkem reisijaid mahutavate busside ostmiseks. Nende
pikkus on küll 8,5 meetrit, kuid
neisse mahub rohkem reisijaid.
Mart Priki sõnul tasub bussiliin end ära juhul, kui täituvus
on vähemalt 50%. Kõiki väljumisi aastaringselt kokku võttes
liinil 220 see aga tema kinnitusel siiani nii ei ole olnud.
Bussi 220 reisijatest enamik tuleb peale Kiisalt ja Kasemetsast,
kus on palju suvilaid. Saku inimesed seda bussi eriti ei kasuta.
Ka teine Kiisalt väljuv liin nr
219 kaotab talvel pärast suvitajate linna kolimist reisijaid, kuid
Priki kinnitusel aitavad seda täita Kurtnast ja Luigelt peale tulevad püsielanikud. „Bussi 219
väljumisaegu ei ole kavas vähendada,“ kinnitas ta.

Maakonna bussiliini nr 220
Tallinn-Saku-Kiisa-Aespa talvine sõiduplaan alates 1.01.2014
Estonia 5
Kosmos
Vana-Pääsküla
Saku Kingu
Kiisa
Standard
Aespa
Entusiast
Aespa
Standard
Kiisa
Saku Kingu
Vana-Pääsküla
Kosmos
Estonia

07:00
07:10
07:13
07:15

08:30
08:33
08:47
09:00
09:10
09:13
09:15

16:30
16:33
16:47
17:00
17:10
17:13
17:15

18:30
18:33
18:47
19:00
19:10
19:13
19:15

20:30
20:33
20:47
21:00
21:10
21:13
21:15

07:30
07:32
07:36
07:40
07:49
08:01
08:19
08:22

09:30
09:32
09:36
09:40
09:49
10:01
10:19
10:21

17:30
17:32
17:36
17:40
17:49
18:01
18:19
18:21

19:30
19:32
19:36
19:40
19:49
20:01
20:19
20:21

21:30
21:32
21:36
21:40
21:49

Nabala looduskaitseala sai alguse
Keskkonnaminister allkirjastas 12. detsembril käskkirja, millega
algab Nabala looduskaitseala moodustamine. Piirkond vajab kaitset eelkõige oma allikate ja tundliku veerežiimi ning kaitsealuste ja
ohustatud lindude ja taimede elupaikade tõttu. Kaitsealuseid liike
on Nabala alal 53. Kaitseala pindala on 4650 hektarit.
Kõik selles piirkonnas asuvad maavarad arvatakse kaitseala moodustamise järgselt passiivseks ning neile kaevandamislubasid ei
väljastata. Kaitse-eeskirja eelnõu ja piiride avalikustamise protsessi
käigus räägitakse läbi kaitsealale jäävate maaomanike ja teiste osapooltega. Keskkonnaministeerium

Saku noored
KARIN-LIIS TAMBAUM, 12. klass
2. detsembril käis Saku Gümnaasiumi esindus Euroopa Parlamendi Euroscola programmi
raames Strasbourg’is.
Kella kaheksaks hommikul
oli Strasbourg’i europarlamendi
Louise Weissi hoonesse kogunenud 24 delegatsiooni, kõik
erinevatest ELi riikidest. Kohe
alguses eraldati õpilased õpetajatest, õpilased jagati rühmadesse, nii et iga rahvuse esindajaid
jäi gruppi neli, ning õpilasistung
plenaarsaalis võis alata. Kaks
administratiivtöötajat tutvustasid Euroopa Liitu ja europarlamenti. Selgitasid, kuidas töö on
korraldatud ja kuidas istungid
toimuvad. Seejärel tutvustasid
iga delegatsiooni esindajad inglise, prantsuse või saksa keeles
oma maad ja kooli. Eestit ja Saku gümnaasiumit tutvustas
Marleen Valdmaa, kes jäi oma
sorava jutu ja tagasihoidliku
hoiakuga kõigile meelde.
Seejärel saime esitada europarlamendi töötajatele küsimusi
esitada ja kuulata nende vägagi
poliitikutele omaseid pikki vastuseid. Näiteks uuris meie Fred
Baranov selle kohta, mis saab
Euroopast, kui Venemaa gaasikraanid kinni keerab. Naljatledes vastati, et suvel pole hullu.
Kui meie uurisime Venemaa
kohta, siis lõunaeurooplasi huvitas Aafrika põgenike küsimus
ja hollandlasi nende kohustus
maksta eurokassasse rohkem
raha, kuna nende SKP on kõrge.

Eda Piisang - Euroopa
targim õpetaja
Pärast lõunat järgnes nii õpilastele kui täiskasvanutele mälumäng “Eurogame”. Eri rahvuste
esindajatest koosnevad neljaliikmelised rühmad pidid vastama 22-le Euroopa Liidu riike ja
ajalugu puudutavale küsimusele. Iga küsimus oli ise riigi keeles. Kui kõik teised keeled olid
meile tuttava kirjapildi tõttu
mõistetavad, siis kreekakeelne
küsimus jäi Saku noortele mõistatuseks. Õnneks oli kõigil osalejatel ühtmoodi raske ning „Eurogame’i” üks auhind, europarlamendi medal, tuli ka Eestisse.

Euroscola
Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on
mõeldud 16-18aastastele gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele. Programmi eesmärk on tutvustada koolinoortele europarlamendi tööd. Igal aastal toimub Strasbourg’is üle 10
õpilasistungi, millest saab osa
võtta üks kool igast ELi liikmesriigist ning sõitu rahastab Euroopa
Parlament. Ürituse töökeeled on
inglise, saksa ja prantsuse keel
ning osaleda saavad vaid need
koolid, kes pole viimase 2 aasta
jooksul Euroscolast osa võtnud.
Euroscolale pürgijaid on palju. Selleks tuleb soovijail täita
Euroopa Parlamendi kodulehel
olev ankeet, viia oma koolis läbi
europarlamendi simulatsioonimäng ning seejärel kirjutada
europarlamendiga seotud projekt ning läbida konkurss, mille
võitjad sõidavad Strasbourg’i.

Euroopa üks targemaid õpetajaid on Saku Gümnaasiumi
kunstiõpetaja Eda Piisang, kes
vastas oma grupiga õigesti 22-st
küsimusest 20-le. Mängu ajal
eristusid teistest märgatavalt
eestlased, lätlased ja soomlased,
kes istusid rahulikult paigal, samal ajal kui teised ringi siblisid.
Seejärel jagunesid õpilased 6
töögrupiks ehk parlamendi komisjoniks, kes pidid leidma lahendused erinevatele probleemidele: mida saab teha säästva arengu soodustamiseks igapäevaelus;
kuidas suunata kaaskodanikke
osalema europarlamendi valimistel; kuidas ühendada erinevaid
kultuure, religioone, rahvusi ja
Euroopa identiteeti; kuidas muuta Euroopat ideaalsemaks.
Mitmete riikide õpilased olid
teinud ära tohutu eeltöö (nt portugallased) ning paljudel oli kindel siht saada europarlamendi
eesistujaks. Saku õpilased olid
neile omaselt tagasihoidlikud,
ent paistsid silma arukate mõtete
ja soliidse käitumisega. Päeva
lõpuks kaitsesid töögrupid oma
leitud lahendusi, vastasid küsimustele ning andsid teiste gruppide töödele hinnangu. Nelja
grupi mõtted kiideti heaks, kahe
seltskonna töö hääletati maha.
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Euroopa Parlamendis
Strasbourg - jõulupealinn
Peale europarlamendi oli meil
võimalik tutvuda ka Strasbourg’i linnaga, mis on detsembris
Prantsusmaa capitale de Noël
ehk jõulupealinn. Kõik majad
olid ülevoolavalt kaunistatud ja
linn kohati lärmakas, peamiseks
sõiduvahendiks selles jahedas
kuid lumeta kliimas olid jalgrattad. Autod olid väikesed ja sugugi mitte uued, pigem tarbeesemed kui jõukuse näitajad. Inimesed oli tagasihoidlikud ning
inglise keelt rääkida ei tahtnud.
Mida Strasbourg’is käik Saku õpilasele andis? Kes Euroscolal käinud, teab, mida europarlamendis tehakse. Kindlasti
läheb see noor 24. mail 2014
Euroopa Parlamenti valima ja
teab, kes võiks Eestit esindada.
Päev Euroopa Parlamendis
tegi ilmselt igaühele selgeks, kas
poliitika on tema jaoks, kas see
elukutse meeldib ja sobib või ei.
Reis andis kogemuse suhelda nii
omavahel kui eakaaslastega teistest EL-i riikidest, see andis
teadmise, et inimesed ja rahvad
Euroopas ei erine üksteisest väga palju, ning arusaamise, kui
oluline on rääkida võõraid keeli
ja omada keelepraktikat.

 500 õpilast ja nende õpetajad parlamendisaalis.
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Kristiina Noormetsa eestvedamisel võitlesid Strasbourg'i sõidu välja
Kevin Pressmann, Christer Lohk, Robert Voogma, Kaspar Rainer Sulin 10. klassist; Joanna Parma, Kati Kirsipuu, Kristin Prantsus, Kätlin Šadeiko, Johanna-Anette
Grünberg, Kristi Rapper, Karina Telling, Marleen Valdmaa 12. klassist. Nende projekt koosnes interneti- ja
videoküsitlusest, mis otsis vastust küsimusele, kui
palju teatakse Eestis europarlamendist, demokraatiast ja poliitikast üldse. Fotod: Euroscola
 Saku gümnasist Argo Sikk europarlamendi istungil.

Viive Rosenberg - naisleiutajate preemia laureaat
27.-28. novembril toimus Rootsis Stockholmi Tehnikamuuseumis Euroopa Liidu naisleiutajate konverents ja leiutiste konkurss EU-WIIN 2013 (European Union - Women Inventors
and Innovators Network), kus
Saku teadlane Viive Rosenberg
(pildil) pälvis taimede geenipanga loomise eest eripreemia.
Läbivaks teemaks oli „Toodete ja teenuste innovatsiooni
kiirendatud kasv ning selle oluline mõju majanduskasvule ja
sotsiaalsele olukorrale Euroopas“. Nominente oli 12 ELi riigist, kokku ligi 70. Lisaks osales konkursi rahvusvahelises
kategoorias naisleiutajaid NiLisaks kartuli-, maasika- ja viljapuude kollektsioonile on geenipangas
koekultuurina katseklaasides säilitamisel ka paljud eelmisel sajandil
tuntud krüsanteemi- ja nelgisordid. 2012 tekkis EVIKA töötajatel mõte
uurida, kas aastaid katseklaasis säilitatud taimede sordiomadused on
püsinud muutumatuna. Nii saigi 54 nelgisorti võimaluse katseklaasist

geeriast, Egiptusest, Malaisiast, Ghanast ja Bangladeshist.
Eestist osales konkursil 4
naist: Epp Songisepp (Tervisliku Piima Biotehnoloogiate
Arenduskeskus) „Silobakter E98“; Viive Rosenberg (EVIKA)
„Taimede geenipanga loomine,
selle kui toiduvaru kaitsmine ja
kasutamine“; Marita Lumi
„Kannelseelik Saia do Harpa“
ja ettevõtja-tekstiilidisainer
Liivi Leppik „3D kivikangas“.
Peapreemia (plaatina auhinna) vääriliseks - Euroopa parimaks naisleiutajaks 2013 - tunnistati rootslanna Ylvä Ryngebo “X-kiirte kaitse MID” eest.
ANNE-MARI RANNAMÄE

välja pääseda, taimeks kasvada ja oma õisi näidata. Tänu pikale soojale sügisele õitsesid Sakus kasvatatud nelgid veel detsembriski. Esialgsete andmete põhjal selgus, et pikaaegne säilitamine in vitro ei ole
muutnud õite värvust ja kuju.
Pildil Viive Rosenberg EVIKA traditsioonilisel kartuliseminaril.
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Sportingu jõulupidu põleva palliga
Jalgpalliklubi Saku Sportingu jõulupidu toimus,
nagu juba tavaks saanud, sportlikus meeleolus.
14. detsembril kogunesid Saku Valla Spordikeskuse võimlasse ligi 120 noormängijat, nende hulgas nii lasteaialapsed kui ka juba koolis käijad,
nii poisid kui tüdrukud. Jõulupeo sisse jäi mitmeid sportlikke tegevusi ja ei puudunud ka jalgpallilahing kahe võistkonna vahel (pildil soojendus enne mängu). Ürituse peasündmuseks jäi aga
Eesti parima trikijalgpalluri Eno Lintsi etteaste.
Pallivõlur näitas oma osavust põleva palliga ja
jagas näpunäiteid kergemate trikkide õppimisel.
Ja nagu jõulupeole kohane külastas lapsi ka jõuluvana, kes premeeris kõiki osalejaid kingipakiga. ARGO ZIRK. Foto: Andreas Solom

Lasterikaste perede jõulupidu toimus 7. detsembril Kurtna
koolis. Jõulumuinasjuttu rääkis lastele nukuteatri näitleja Are Uder ja
lastega mängis lõbus jänesepoiss. Foto: Airi Maasalu

Erivajadustega laste jõulupidu toimus 6. detsembril päevakeskuse saalis, kus jõulumemm ja päkapikk koos “tagasihoidliku”
metsaasukaga lapsi rõõmustasid. Foto: Airi Maasalu

Muusikakooli jõulukontsert
mõisa saalis

Saku valla vähekindlustatud perede kingikotti
täita ja pühadelauda katta on aidanud sel
aastal hulk tublisid vallaelanikke ja firmasid.
Palju tänu kõigile jõulurõõmu toojatele!
Saku vallavalitsuse sotsiaaltöötajad

Kaunis saal ja
kaunis muusika
oli ilus sissejuhatus viimasesse
pühade-eelsesse
nädalasse. Tuntud jõuluviisidest
kuni klassikani
kõlanud kavaga
esinesid erinevate pillierialade solistid ja ansamblid. Pildil esitavad Sandra Serena Sulin, Maria
Hindreko ja Lee
Ann Madissoon
inglise rahvaviisi
“Scarborough
Fair”. Foto:
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... jõulud
jälle käes
Braavo - Saku Mandoliinid
ja Pärnu Kammerkoor!
Ootamatu esinemiskooslus andis 14.
detsembril Saku Valla Maja saalis
vaimustava tulemuse! Joosep Sanga
ja Elo Kesküla juhatusel maailma
rahvaste jõulumuusikat esitanud sakulaste mandoliiniorkestrilt ja pärnakate kammerkoorilt sai kuulda nii
vanu häid kui lõunamaiselt tuliseid
ning ka lausa eksootilisi pühadeviise. Sära lisas laulja Els Himma. Saalitäis publikut ei olnud kiitusega kitsi. Dirigentide sõnul viis kaks muusikakollektiivi kokku suve algul juhus, sellest juhusest sündis aga ime.

Jõulutelk tõi Sakku turu ja tähed
Jõulueelne suurüritus Saku Valla
Majas kasvas sel
aastal tõeliselt
suureks ürituseks. Maja fuajee
oli pungil täis
kauplejaid ja ostlejaid, neid jätkus õuegi. Müügiks pakuti jõuluehetest karusnahkadeni. Küllap said kingikotidki täiendust.

Päeva vedasid jõulumemm ja -taat. Viimasele said
lapsed üle anda ka kirjad pärisjõuluvanale. Õues tehti
hobusõitu. Vallamaja saalis aga nauditi huvikeskuse ringide esinejaid. Päeva täht oli muidugi Koit Toome, keda Jõulutelgi korraldasid huvikeskus ja noortekeskus
koostöös valla ühenduste, seltside ja ettevõtetega.
oli tulnud kuulama puupüsti saalitäis publikut.

Saku eakate rahvarohke jõulupidu
Traditsioonilisele jõulukoosviibimisele gümnaasiumi aulas kogunes 12. detsembril kohvilaudade taha
sadakond pidulist. Eakaid
tervitanud vallavanem Kuno
Rooba rääkis aastast valla
elus ja soovis kaunist pühadeaega koos lähedastega.
Rapla ansambel Svips, sedakorda küll vaid duona, pakkus mõnusat muusikat, mis
meelitas ka tantsupõrandale.
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Saku Tenniseklubi

Tänu tüdrukutele said oma päeva ka kooli poisid. Pildile jäid soengutega neiud koos Salongikese meistritega. Foto: Lilian Joosing

Sügisturniir - Saku Tenniseklubi presidendi Jüri Zoova (vasakul) käest
saavad võitjakarika Ain Rästa ja Rein Mikk. Fotod: Saku Tenniseklubi

Kui palkmajade valmistamine teoorias selgeks tehtud, asusid
poisid praktika kallale. OÜ Timbeco Woodhouse´i spetsialistide
juhendamisel valmisid linnupesakastid. Foto: Külli Ööbik

Kajamaa kool pidas
tüdrukute ja poiste päeva
Kajamaa Kooli 7. klassi tüdrukutel tuli mõte korraldada tüdrukute
päev. Õpetajad haarasid toredast ideest kinni ja nii toimuski 29.
novembril tüdrukute ja poiste päev.
Sellel päeval lahutati tüdrukud poistest. Tüdrukute päev algas
koogi küpsetamisega. Iga tütarlaps sai käed jahuseks ja õige pea
hakkas majas levima meeldivat koogilõhna. Vaevalt said käed
puhtaks pestud, kui majja astusid sisse külalised: juuksur Monika,
kosmeetik Helen ja maniküürija Aile salongist Salongike. Siis läks
lahti tõeline tüdrukute kädistamine. Neiud said lisaks teoreetilistele teadmistele endale soengud, kerge päevameigi ning toredad
kingitused.
Poisid aga panid selga ohutusvestid ja asusid OÜ Timbeco
Woodhouse’i poole teele. Seal võeti neid väga sõbralikult vastu.
Poistele tutvustati palkmajade valmistamise tehnoloogiat ja neil
oli võimalus valmis detailidest kokku monteerida linnupesakast.
Seejärel korjas buss noormehed peale ja viis Kurtnasse
Mootorrattamuuseumisse, kus oli külm, aga huvitav. Muuseumi
külastuse tipphetkeks oli põnevate tehnikaimedega tutvumine.
Koolis lõunalauas said tüdrukud ja poisid uuesti kokku, jagasid
muljeid veedetud päevast ning sõid tüdrukute küpsetatud kooki.
TRIIN KORMAN, JAAN PÄRNAMETS, ENE JAANISTE

Kevadturniir - keskel võitjad Alla Šilenok ja Tiit Jõgi.

Tie-break turniiri võitja Kurmo Annus
eelistas auhinnalaualt šašlõkiliha.

Monsterturniiri õnnelik
võitja Rene Toompuu.
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tegemised 2013. aastal
ANDREI KASSI

Igamehe paarismängu
kevadturniir (11.05)
Hooaja avaturniiril loositi 14
mängijat kokku 7 paariks. Turniir oli väga tasavägine ja pingeline, keegi ei jäänud kaotuseta.
Loos viis kokku kompromissitu
võitleja Alla ja kogenud tennisehundi Tiidu. Nemad tulidki teenitult turniiri võitjateks, kusjuures oma ainsa kaotuse said nad
teiselt segapaarilt Elen/Rein.
Kolmas segapaar Inga/Kurmo
sai kolme paari võrdsete punktide juures teise koha.
I koht Alla Šilenok/Tiit Jõgi;
II koht Inga Annus/Kurmo Annus; III koht Rain Sinimaa/Silver Zoova.

Juuniturniir
Osales 12 meest. Olümpiasüsteemis peetud turniiri mängud kestsid terve juunikuu, selgitati välja
kõik kohad. Finaali jõudsid esimese paigutuse saanud Kurmo ja
neljandana asetatud Rain. Kurmo oli kui mees teiselt planeedilt - kes tema käest geimi kätte
sai, oli õnnega koos. Kolmanda
koha heitluses sai Tiit jagu Jürist.
I koht Kurmo Annus; II koht
Rain Sinimaa; III koht Tiit Jõgi.

Tie-break turniir (20.07)
Kuigi ilmaennustajad lubasid
turniiriks vihmast ja külma ilma, kujunes välja ilus soe päikesepaisteline mängupäev. Osales
11 reketivirtuoosi. Omanäoline
formaat sundis mängijaid mõnevõrra teisiti oma mänguplaane koostama. Aga nagu Murphy
seadus võiks öelda, et tee sa mis
tahes formaadiga turniir, lõpuks
selguvad ikka parimad.
Saku Tenniseklubi ajaloos
keerati uus lehekülg - toimus
esimene rahvusvaheline turniir,
kus osales Saksa noormees Lars.
I alagrupis polnud vastast
Kurmole. Võistluses II kohale
suutis Jüri seljatada Kalju.
II alagrupis olid kuni viimase
mänguni võidukad Lars ja Raul.
Omavahelise mängu võitis Lars
ja tuli alagrupi võitjaks.
Pääsuks finaali võitis Kurmo
Rauli ja Lars alistas närvesöövas heitluses Jüri. Jüri juhtis otsustavas setis 4-1, kuid hakkas

siis vist eduseisu hoidma, mängis pehmelt ja kaotas. Suurüllatus jäi sündimata.
III koha heitluses oli Raul parem Jürist kolmes setis.
Finaalmäng Kurmo ja Larsi
vahel oli nauditav ja põnev.
Pealtvaatajad ei pidanud kahetsema. Võis näha tõelist kõrgtasemel tennist. Mängus domineeris
Kurmo ning võitis esimese seti.
Ka teises setis ta juhtis ja oli võidule väga lähedal, omades ka 3
matšpalli. Lars näitas sel hetkel
saksa visadust, tuues ära lootusetuid palle ja nõelates teravalt
vastu ning tal õnnestus sett võita.
Otsustav sett kulges punkt punkti mängus, kusjuures seisul 6-5
omas matšpalli juba Lars. Kurmo suutis siiski viimased punktid endale saada ja võitis 8-6.
Sel turniiril tuleb eraldi ära
märkida 74aastase Antsu südikat mängu. 7.-8. koha heitluses
oli Rene temaga püstihädas ning
võitis alles settidega 2-1.
I koht Kurmo Annus; II koht
Lars Eckart; III koht Raul Talts.

Igamehe paarismängu
sügisturniir (21.09)
21. septembri hommik oli udune
ja kurjakuulutav, +10 ei tõotanud head tenniseilma, kuid lõpuks kujunes sellest 16kraadine
päikesevilksatustega suurepärane suve ärasaatmispäev.
Moodustasime 5 paari. Osalejate hulgas olid juba eelmisest
aastast kuulsaks saanud 12aastane Tanel ja 74aastane Ants. Tanel
näitas isa Tarmo toetusel juba
tunduvalt küpsemat mängu, ka
esimene mänguvõit ei jäänud
seekord tulemata. Kui need isa
servid ka veel oleks õnnestu-

nud. Kokkuvõttes neile IV koht.
Ants oli hämmastavalt stabiilne ja kandis igati väärikalt oma
koha välja. Tasuks koos paarilise
Rainiga II koht. Muuseas, Raini
löögiarsenalis on põhirelv ulmeline tenniseväline eestkäe lamelöök, mis vastuvõtjaile tavaliselt
erilisi šansse ei jäta.
Esikoha said osav vinditaja
Rein ja võrguäärne pommitaja
Ain. Nemad võitsid kõik 4 mängu. Kalju-Jüri petsid kahjuks arvukate loosirattal nende peale
suuri panuseid teinud pealtvaatajate ootusi. Kokkuvõttes III
koht ja südamlik käepigistus
Saku TK juhatuselt.
Seekord ei õnnestunud mängud ka tuntud paarismängu hundil Tiidul ja noorel puhkeval talendil Silveril. Tiidu kiire elutempo mängis neile seekord vingerpussi. Venelastel on väljend
”iz korablja na bal” (laevalt otse
ballile). Tiit proovis selle väljendi kasutamist tavaelus ning läks
nagu tavaliselt. Silver sai ka oma
kahuri tööle alles viimase mängu
viimaste punktide mängimisel.
I koht Rein Mikk/Ain Rästa; II
koht Ants Suigom/Rain Sinimaa;
III koht Kalju Väin/Jüri Zoova.

III Monsterturniir (14.12)
Tenniseaasta lõpetas Rocca al
Mare Tennisehallis järjekorras
kolmas Saku Monsters turniir.
Miks just monsters? Aga seepärast, et see sõna on heliliselt sarnane sõnaga masters, mille all
peavad oma võistlusi maailma
tippmängijad. Muidugi, monsters asub mastersist kvaliteedi
osas mitme valgusaasta kaugusel. Osales 12 mängijat. Võistluste formaat oli selline, et iga

mäng koos soojendusega kestis
30 minutit. See sundis võistlejaid oma tavataktikat muutma.
Iseasi, kuidas see neil õnnestus.
Iga mängija sai 5 mängu ja viibis
platsil 2,5 tundi. Esikolmiku
mängudele jõudsid Rene, Jüri ja
mõningase üllatusena Urmas,
kes alagrupis edestas soosikuid
Pääri ja Valdekut.
Mäng esikoha peale toimus
Rene ja Jüri vahel. Algul tundus,
et Jüri võtab võidu, tema mäng
oli kindel ja mõtestatud, suunas
kõik pallid tagajoone lähedale,
et vastast võrgu äärest kaugel
hoida. Rene püüdis domineerida, kuid eksis palju. Seisul 1-2
hakkas aga Rene jõuline pressing mõjuma, Jüri hakkas eksima ning ülekaal kalduski Rene
poole. Rene võitis kohtumise 42 ja on ühtlasi Saku TK Monsters turniiri rändkarika kolmas
võitja (varem on karika võitnud
Tiit Jõgi ja Viljar Kimmel).
I koht Rene Toompuu; II koht
Jüri Zoova; III koht Urmas Link.

Jüri Zoova, Saku
Tenniseklubi president:
Vastupidiselt 2012. aastale oli
ilmataat sellel hooajal tennisesõprade poolt ja mõnusat tenniseilma jagus. Hooaega saime
alustada juba 11. mail. Mis saab
olla parem kui mängida tennist
hästi hooldatud savi-liivaväljakutel? Samas aga on need väljakud kõige „kapriissemad“ ja
nõuavad pidevat hoolt ja investeeringuid. Et ka järgmisel hooajal väljakud tasemel püsiksid,
tuleb kevadel väljakukatet uuendada. Lisaks klubi panusele loodame ka Saku Valla Spordikeskuse toetusele.

MTÜ Kodukoht Kiisa pidas oma esimest juubelit
28. novembril 2003. aastal tuli kokku grupp aktiivseid Kiisa elanikke, et panustada oma aega ja energiat
Kiisa aleviku elu edendamisse. Sel päeval loodi MTÜ Kodukoht Kiisa.
Ees ootasid suured plaanid, luua Kiisale kool, lasteaed, raamatukogu, rahvamaja, mänguväljak, turg,
park, pargiteed. Inimeste lootused ja ootused olid kõrged, lõpuks on märgatud ka Kiisat kui aktiivset ja
kultuurilembelist asulat. See oli särav algus, mis paraku mõne aja möödudes kaotas oma kirka sära, kui
suured plaanid ei saanud „kõrgematelt jõududelt“ heakskiitu. Samas on olnud MTÜ kodukoht Kiisa
vedajad läbi aegade nutikad, ühendanud kohalikku kogukoda ja hoidnud kõrgel Kiisa aktiivsust.
28. novembril 2013. aastal kutsus praegune MTÜ Kodukoht Kiisa juhatus kokku MTÜ liikmed ja
eelnevad juhatuse liikmed, et pidada hubases Kiisa Rahvamajas 10. sünnipäeva pidu. Iga külaline jäädvustas lõuendile väikese värvilaigu, mis kokku tegi värvika pildi meist kiisakatest. Õhtu avas MTÜ Kodukoht Kiisa juhatuse esimees Irja Tiri. Tänasime eelnevate juhatuste liikmeid järjepideva tegevuse eest.
Vaatasime pilte MTÜ tegemistest ja inimestest läbi ajaloo. Kuulasime väga head muusikat, mida esitas
Andrus Poolma. Tantsuga esinesid väikesed Kurtna tantsutüdrukud ja lauluga Kiisa Rõõmurullid. Lubame,
et oleme ka järgmised 10 aastat pildil. MTÜ Kodukoht Kiisa juhatus
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Maailmameister aasta sportlane

Detsembrivooru
võitis Üksnurme
Ülevallalise mälumängu “Saku
ajukas” järjekordne voor peeti
9. detsembril kuue võistkonna
osavõtul. Kui mängu esimesel
kolmandikul haarasid juhtpositsiooni Õlmarid, siis järgmise 10
keerukama küsimuse eest nopitud punktidega möödus teistest
kogenud tiim Üksnurme, kes
kogus kokkuvõttes 40 punkti ja
lõpetas võitjana. II kohale jäid
28 punktiga Õlmarid, III kohale
26 punktiga Metsanurme. Järgnesid Arengu Sport (21 p),
Kreisi Bii (18 p) ja ühe liikmega esindatud Imelised (13 p).
Viimane koht läks kirja võistkonnale Mälujahutaja, kes selles mängus üldse ei osalenud.
Järgmine jõukatsumine on
13. jaanuaril. AVE-MARIA RAPPER

Võitjad, külalised ja korraldajad: esireas (vasakult) Kristo Koppel, Jarek Toiger, Marten Männi ema Kai
Toit, Kaarel Käärid, Ralf-Sander Suvinõmm, Kristel Kopel, Karoliina Vahenõmm; tagareas Marthi Lepik,
Rasmus Lilleorg, Gert Krestinov, Ulvi Läänemets, Andrei Korobeinik, Tanel Ots, Kersti Vissov. Fotod:

S

pordigalal 9. detsembril kuulutati välja
Saku gümnaasiumi 2013. aasta paremad sportlased ja võistkonnad. Aasta
sportlase tiitli võitsid saalihokimängija Kristel Kopel 11. klassist ja jetisõitja Marten
Männi 6.a klassist. Aasta võistkonnaks nimetati spordimälumängu “Bumerang” meeskond. Paremad sportlased valisid välja kooli
spordiajalooringi liikmed.
Vastuvõtule oli kutsutud 150 tublit spordipoissi-tüdrukut. Galal osalesid vallavolikogu esimees Tanel Ots ja gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets ning külalistena Eesti
Maleliidu president Andrei Korobeinik ja
nimekas Saku motosportlane Gert Krestinov - gümnaasiumi aasta sportlane 2004.
Tublisid tunnustati diplomite ja auhindadega. Külalised vastasid õpilaste küsimustele.
Spordigala toimus Saku gümnaasiumis
juba 10. korda. Kõik aastad on paremate
sportlaste valimise ja tunnustamise eestvedajaks olnud õpetaja Kersti Vissov.

15.00 Saku Keskuse peatus;
15.05 Saku Tiigi peatus; 15.10
Kajamaa; 15.13 Tõdva teerist;
15.16 Kirdalu; 15.20 Kurtna;
15.25 Kiisa rahvamaja;
15.27 Kiisa raamatukogu; Hageri.

Hagerist Sakku:
17.30 Hageri kirik - Kiisa raamatukogu - (Kurtna, kui on KurtnaKirdalu inimesi) - Kajamaa - Saku.

Tänu
Saku Sporting tänab klubi
jõulupeo eduka läbiviimise eest
Saku Õlletehast ja Taavi Oja.
“Male õpetab nägema tervikpilti,” ütles Andrei Korobeinik galal. Eesti Maleliidu presidendiga jäid pildile Saku
gümnaasiumi tublid maletajad (vasakult) Anders Raudväli, Juhan Suzdalev, Anna Suzdalev ja Artur Ulmas.

PARIMAD VÕISTKONNAD

PARIMAD TÜDRUKUD

PARIMAD POISID

1. Spordimälumängu „Bumerang”
võistkond - 3. koht maakonnas, 2. koht

1. Kristel Kopel (11. kl),

1. Marten Männi (6.a kl), jeti-

saalihoki - Eesti täiskasvanute
meister saalihokis; Eesti rahvusnaiskonna liige saalihokis

sport - 2013. aasta maailmameister
Junior Ski 10-12 Stock klassis

regioonis, 5. koht vabariigis - Marthi Lepik,
Norman Madis, Rasmus Lilleorg, Hans
Järvela (2013. aasta vilistlased)

2. Jalgpallivõistkond - 1. koht Harjumaa
koolidevahelistel meistrivõistlustel jalgpallis
kuni 7. klassini - Karl Nurme, Raimond Eino,
Artti Tõrv, Rasmus Piirsalu, Marko Paumere,
Robin Loorpuu, Marten Erik Johandi, RalfSander Suvinõmm, Cardo Sikk, Jon-Allar Velt
3. Murdmaasuusatamise võistkond 3. koht Harju koolinoorte meistrivõistlustel
noormeeste 4 x 3 km teatesõidus - Herlent
Krik (9.a kl), Kristo Koppel (9.b), Karl Thomas
Kallasmaa (9.a), Madis Peterson (9.a).

Buss Sakust jõuluõhtu
jumalateenistusele
Hageri kirikusse
24. detsembril kell 16:

2. Susan Külm (11. kl), laskesuusatamine - head tulemused
Eestis ja Soomes; omaealiste
Eesti koondise liige; osalemine
noorsportlaste olümpiaadil

3. Karoliina Vahenõmm
(11. kl), mäesuusatamine Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel 1. koht suurslaalomis, 2. koht ülisuurslaalomis,
2. koht slaalomis; 1.-6. kohad
Balti Cup-il

2. Jarek Toiger (9.c kl), võistlustants - 4. koht Riias 10-tantsu maailmameistrivõistlustel Junior II vanusegrupis; 7. koht Moskvas maailmameistrivõistlustel standardtantsudes Junior II vanusegrupis; omaealiste Eesti parim, Eesti koondise
liige; Eesti aasta karikas: 1. koht
standardtantsudes ja 2. koht Ladina-Ameerika tantsudes.
3. Kaarel Käärid (9.c kl), karate 1. koht Eesti MV kumites; 1. koht
Eesti karikavõistlustel

Täname abi eest toreda päeva
korraldamisel OÜd Salongike,
OÜd Timbeco Woodhouse ja
Mootorrattamuuseumi.
Kajamaa Kool
Suur tänu kõigile klubiliikmetele ja teistele tennisesõpradele,
kes turniiridel osalesid ja aktiivselt tennist mängisid ning oma
panuse andsid klubihoone ja
tenniseväljakute korrastamisse.
Saku Tenniseklubi

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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Saku Pruulikoja kollektiiv
soovib kõikidele praegustele
ja tulevastele klientidele
ilusaid pühi ja aasta lõppu!
Pea pidu kodus! Pruulikoja meeskond valmistab
söögid, toome nõud, katame ja koristame laua.Valikus
külmad ja soojad söögid ning dessert. Oma soov edasta
e-mailil visit@pruulikoda.ee või telefonil 5302 6858
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku
TERE TULEMAST!

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006

Inglise keele
kursus algtasemele
13. jaanuarist 26. maini
esmaspäeviti kella 18-20
Saku Huvikeskuses
Teaduse 1.
Südamlik kaastunne
Teelele, Taavile ja Edale

Mälestame endist
majaelanikku

LEMBIT ESPERKI

LEMBIT ESPERKI.

surma puhul.
Airi, Helgi, Anne, Viola,
Aivi ja Jaak

Avaldame kaastunnet
Edale, Teelele ja Taavile.
Naabrid KÜst Ülase 1

Avaldame kaastunnet Edale,
Teelele ja Taavile kalli

Sügav kaastunne
Eda Esperkile

LEMBIT ESPERKI

LEMBIT ESPERKI

Kaotuse puhul.
Reet, Toivo, Mare, Sass,
Eha, Uno, Marju ja Tiiu

surma puhul.
Töökaaslased
Saku Gümnaasiumist

Meie siiras kaastunne
Teelele, Taavile ja Edale

Avaldame kaastunnet
Ene Zoova ja Liisi Haugile

LEMBIT ESPERKI

ISA ja VANAISA

kaotuse puhul.
Saku Päevakeskuse pere

surma puhul.
Töökaaslased Evelektist

Inglise ja soome keele
kursused ka teistele tasemetele
asutustes ja individuaalselt.
Info ja registreerimine
Riina Joonsaar
E: riinajoonsaar@gmail.com
T: 520 2152

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

Kuulutused
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja võrgus, klotsid 40L võrgus,
tulehakatus, saepuru kotis, vedu
tasuta, al 1,8 € võrk. 501 8594
Kuivad 50 cm kuusehalud 40 €
rm. Kuivad 30 cm kasehalud
40-l võrgus 2,50 €. Transport
tasuta! 5373 7294
Viin ära tasuta tervet suurelainelist eterniiti! 537 7294
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
Klaasi paigaldus ja müük klaasvaheseinad ja -piirded,
peeglid, rõdupiirded, köögitaustad ning muud klaasist lahendused vastavalt soovile. Mõõdistan ja pakun lahenduse. Klaasitood@gmail.com, tel 508 8226.
Perekond soovib üürida 2-4toalist korterit Sakus või
lähiümbruses. Tel 502 3639
11.12.2013 läks Kiilis jahil käies
kaduma lühikarvaline mustapruuni kirju taks Dora. Kaelas
2 rihma, ühel kirjas nimi ja number. Info korral palun helistada
5622 5289 või 5565 8521. Koerani viiva info eest vaevatasu!
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Kartulile pühendatud päev

KUHU MINNA

VICTORIA PARMAS

20. kell 20

12. detsembril pidas EVIKA oma
traditsioonilist maitsvat ning
uudisterohket aastalõpuseminari,
mille peategelane oli kartul ning
kust ei puudunud ka üllatus.
Uus kartulisort, salapärased
kaasüürnikud, kartuli sõbrad ja
vaenlased, põneva maitsega ahjubataat, kummalised plekid kartulil, katseklaasist võrsunud eelmise sajandi nelgisordid, värvilised
kartulisalatid ja teadusuudised
otse Oulu ülikoolist - sellised olid
tänavused teemad, millest kohale
tulnud saalitäis huvilisi osa sai.

Saku segakoori Tuljak ja
segakoori Noorus kontsert
„Jõulupuudutus” Saku Valla
Maja suures saalis. Tasuta.

21. kell 12
Tõdva piirkonna pensionäride
jõulupidu Kajamaa koolimajas.

22. kell 13-15
“Jõululugu Kiisa metsas”

26. kell 15
Metsanurme küla jõulupidu
külakeskuses.

28. kell 20
Aastalõpupidu Saku Valla
Majas. Vt lk 16

EVIKA aasta 2013 pildis.

29. kell 20

„Mutukad ja muud
kaaslejad meie kodus“
Nii kõlas tunnustatud putukafotograafi Urmas Tartese ettekande
pealkiri. Saalis viibijail oli tunni
aja jooksul võimalus näha suurel
ekraanil tervet hulka putukaid-mutukaid, kellega küll igapäevaselt
oma kodu jagatakse, kuid keda
harva märgatakse. Mõne olemasolust, nagu kõdutäi või leinasääsk
või majasoomukas, ei pruugi koduomanikul aimugi olla. „Kui inimene ehitab endale maja, teeb ta
sellega tänuväärse teo ka paljudele
putukatele,“ nentis Tartes.

„Head teed aasta 2013” Kiisa rahvamajas - stiilipidu lõõtsa
ja tantsuga vanas majas. Vt lk 16

JAANUAR

4. kell 11
Lastehommik huvikeskuses.

11. kell 16
Harjumaa keelpilliorkestri
kontsert Saku Valla Maja saalis.

NÄITUSED
Saku vallaraamatukogus

Kartulitoitudest saab katta värviküllase pidulaua kui kasvatada
erinevaid sorte. Kokteilsalatile lisab lillat sort ´Blue Congo´.

Bataat ehk maguskartul
ehk söödav lehtertapp
Paar aastat tagasi tõi EVIKA vanemteadur Viive Rosenberg Jaapanis meie sõpruslinnal Sakul külas käies kaasa bataadimugula,
mille ta pisikesteks meristeemikillukesteks tükeldas ning sellest katseklaasis taimed kasvatas. Kui
eelmisel aastal kasvasid troopikast
ja subtroopikast pärit soojalembesed bataadid EVIKA kasvuhoones, siis sel aastal proovisid teadlased neid põllul kasvatada. Tänu
pikale ja soojale suvele tuli see
hästi välja ning kõik seminaril
osalejad said maitsta maguskartuli
ahjus küpsetatud juurmugulaid.

Arvo Iho fotonäitus
„Aastaring rannatalus”
Saku raamatukogus Teaduse 1.

11. jaanuaril kell 16
Saku Valla Maja saalis

keelpillimuusika

kontsert

Esinevad Harjumaa
keelpilliorkester (HKO)
1.-4. klass, dirigent Tekla Tappo
4.-8 klass, dirigent Hando Põldmäe

Saku Muusikakool

TASUTA

Nagu nimigi ütleb, maitses ahjus küpsetatud maguskartul ehk
bataat magusalt. Tasub proovida! Fotod:

Krüosäilitus
Aasta lõpuks oli n-ö koju käima
tulnud EVIKA teadur, Soomes
Oulu ülikoolis oma doktoritööd tegev Jaanika Edesi, kes uurib kartulisortide krüosäilitamist ehk säilitamist -196 kraadises vedellämmastikus. Teaduri sõnul ei ole eesmärk taimi nii ainult säilitada, vaid

DETSEMBER

Üllatuskülaline Voldemar
Kuslap lisas pühademeeleolu.

oluline on, et nad hiljem ka kasvama läheksid. Krüosäilitusest võib
tema sõnul kujuneda tulevikus alternatiiv katseklaasides taimede
geenipangale, sest see võimaldab
tohutult ruumi kokku hoida. Ühte
1,5 meetri kõrgusesse säilitusnõusse mahub 16 500 katseklaasi,
mille hooldamine on lihtne - lisada
tuleb vaid vedellämmastikku.

Soovime

Kiisa
aleviku
rahvale
ilusat jõuluaega
ja meeleolukat
aastavahetust!
MTÜ Kodukoht Kiisa
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Ühiste
jõududega
mägesid
liigutamas
Möödunud nädalal võis märgata raudteetammi ääres Saku suusaradade pikendatud
osas taas askeldamist. Seekord tegeleti radade talvise kaitsmisega - raja äärde paigaldati postid ja tuisutõkke võrk.
Kuigi lund ja suusaradu veel pole, on uus
radade osa avatud tuultele igast ilmakaarest,
mistõttu võivad tuuled teatud tingimustel
radu kahjustada. Lume ja külmade puudumine tegi nüüd võimalikuks postide ja võrkude paigaldamise. Suure osa tööst tegid
ära Saku suusaklubi liikmed koos rajameister Arne Zirkiga, kes asjalikult vägesid juhatas. Oma õla panid alla ka rattaklubi Porter Racing ja Saku Lions Klubi. Piisas vaid
väikesest infokillust, kui kohale tuli ligi
paarkümmend kätepaari koos tehniliste abivahenditega. 300 immutatud puidust posti
tõi kohale Peep Pihlak Kehra PT OÜ-st ning

Tuisutõke kaitseb rada ja aitab suunata
suusatajate liikumist mäel. Fotod: LC Saku

500 meetrit võrku hankis spordikeskuse juhataja Laura Viiroja. Kuigi pinnas oli kivine
ja juba veidi külmunud, ei heidutanud see
kohaletulnuid ja kolme tunniga olid mäele

vajalikud postid paigaldatud.
Postiread ja võrk aitavad nüüd nii radasid
tuulte eest kaitsta kui suunata suusatajate liikumist mäel. Samuti eraldab oranž võrk kelgutamise nõlva ja suusaradasid. Lähiajal
paigaldatakse radadele lisaks suunaviidad,
mis hõlbustavad raja uuele osale suundumist
ja uuel osal liiklemist. Juba unistame aga sellest, et tulevikus kasvaksid mäel puud, mis
pakuksid nii tuulekaitset kui silmailu.
Loodetavasti märkab nüüd ka ilmataat, et
suusarajad on talveks valmis ja saadab radadele korraliku lume peale.
PRIIT NÕMMEOTS
LC Saku pressisekretär

