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EVIKAs tähistati teaduskeskuse rajaja juubelit
12. veebruaril tähistas oma 70.
sünnipäeva Saku nimekas põllumajandusteadlane, Eesti Maaviljeluse Instituudi taimebiotehnoloogia osakonna EVIKA juht
Viive Rosenberg. Hinnatud
teadusjuhti, õpetlast, leiutajat,
ühiskonnategelast, naisliikumise eestvedajat olid tulnud õnnitlema arvukad kolleegid, sõbrad
ja mõttekaaslased. Juubilari
austasid teadusinimesed Jõgeva
ning Saku uurimisasutustest.
Volikogu liikme ja aktiivse kodanikuna Saku valla ellu olulise
panuse andjale soovisid õnne
vallavalitsuse ja -volikogu esindajad. Tänukirja ja ministri tervituse andsid üle Põllumajandusministeeriumi esindajad.
Õnne soovisid Saku naisrahvatantsijad, kelle ridades on juubilar kaasa löönud. Õnnitlejad
märkisid Viive Rosenbergi teedrajavat rolli Eesti põllumajandusteaduses, õpetlase erakordset teadlasevaistu, tahtejõudu ja
rahvusvahelist haaret ning eesmärgikindlust ja võitlejahinge
teaduskeskuse juhtimisel ka
keerulistes olukordades.
Paljude sünnipäevakülaliste
poolt leidis mainimist juubilari
suur kirg - fotograafia. Hea tunnetusega tehtud suurepärased
loodusfotod on pälvinud preemiad teadusfotode ja Maalehe

Viive Rosenbergi õnnitledes märkisid vallasekretär Karin Tenisson-Alev
ja abivallavanem Arvo Pärniste ära austatud teadlase silmapaistva osa
kohalikus elus. Foto:

konkursil ning näitustel vaatajaid võlunud nii Sakus kui Tallinnas, Pärnu- ja Järvamaal.
Riigi teaduspreemia pälvinud
Viive Rosenberg on Eesti kaasaegse taimebiotehnoloogia alusepanija, kel oma koolkond nii
teooria- kui rakendusvaldkonnas. Laialdase tuntuse on teadlane pälvinud, uurides kartuli
meristeemi omadusi taimede
haiguskindluse ja saagikuse
suurendamise eesmärgil. Koekultuuride kasutamises taimede
geenipanga loomisel ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel peetakse teda aga teenäita-

jaks kogu maailmas. Aastakümneid on Viive Rosenberg agaralt
tegelenud eestimaise kartuli kui
väärtusliku toiduaine populariseerimisega.
1966 EMMTUI nooremteadurina Sakus teadlaseteed alustanud Viive Rosenberg lõi 1991
Eesti Taimebiotehnika Uurimiskeskuse EVIKA, mille töö pärast eelmise aastakümnendi alluvuslikke keerdkäike jätkub täna EMVI osakonnana. Paljudes
uurimisprojektides osalenud
teadlane on avaldanud hulgaliselt erialaartikleid nii kodu- kui
välismaal. Aktiivset mõttelaadi

ja head kirjasulge on tal jätkunud muudegi eluvaldkondade
kohta. Paljude organisatsioonide liikmena on juubilar andnud
oma panuse nii teadusilma kui
avalikku ellu. Aastatel 19992003 töötas Viive Rosenberg
Riigikogu liikmena. Saku vallavolikogusse on ta kuulunud
kokku 5 koosseisus.
Silmapaistvat õpetlast on autasustatud Põllumajandusministeeriumi hõbedase teenetemärgiga. Viive Rosenberg on kroonitud ka teenäitaja 2008 tiitliga.
Eesti Naiste Koostööketi poolt
igal aastal väljaantava aunimetusega tunnustatakse Eesti elu silmapaistvalt edendanud naist.
Juubeli eel ilmus EMVI taimebiotehnoloogia osakonna
EVIKA koostatud PhD Viive
Rosenbergi tööde-tegemiste
personaalnimestik 1968-2012,
kuhu on koondatud kõigi trükis
ilmunud artiklite ja raamatute
nimed. Aukartust äratava pikkusega loetelust leiab lisaks teadustrükistele ka poliitilised ja
muud artiklid aastatest 19992002 ning kõik juhendatud doktori-, magistri- ja lõputööd. Üles
on loetletud osalemine uurimisprojektides ja käsitletud teemad. Toodud on teadlase elu- ja
töötee tähtsamad daatumid ning
lisatud huvipakkuvad fotod.

Saku suusatajad osalesid edukalt Harjumaa meistrivõistlustel
Veebruari alguses toimusid Aegviidus Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses Harjumaa meistrivõistlused murdmaasuusatamises. 9.
veebruaril olid koolidevahelised teatesuusatamise võistlused ja 10.
veebruaril individuaalvõistlused.
Saku Gümnaasiumi 8.-9. klassi poisid esinesid teatevõistlustel (4 x
3 km) väga tublilt ja saavutasid 3. koha. Võistkonnas olid Herlent
Krik, Madis Peterson, Karl-Thomas Kallasmaa ja Kristo Koppel.
6.-7. klassi tüdrukud ja 5. klassi tüdrukud jäid napilt neljandaks.
6.-7. klassi võistkonnas olid Laura-Maria Vahimets, Hanna-Stiina Rajamäe, Eliisabet Pedak ja LizetteTarlap, 5. klassi võistkonnas Katarin Mägi, Kertuliis Kirs, Laura Tormet, AnetteAro. 5.
klassi poisid said kuuenda koha, võistkonnas olid Robert Tarlap,
Ken-Cristoffer Kiiver, Sander Põder, Klaivert-Erik Moores.
Suured tänud osavõtjatele!
Harjumaa meistrid 2013 murdmasuusatamises on Robert Tarlap
(M14), Herlent Krik (M16) ja Kadri Tinits (N55) 3 km distantsil.
Hõbemedali võitsid Priit Grünberg (M35) ja Ants Pertelson
(M65) 5 km ning Sirli Metsamäe (N35) 3 km rajal. Pronksmedalid
said Tiina Vernik (N45) 3 km, Toomas Valgmaa (M55) ja Erik
Tammsoo
(M35) 5 km sõidus. Palju õnne!
Pildil (vasakult) Kadri Tinits, Johan Laas, Toomas Valgmaa, Jüri Pokk, Karin
Suured tänud kõikidele Saku valda esindanud suusatajatele!
Muru, Herlent Krik, Andres Krik, Ants Pertelson, Tiina Vernik, Ülo Madissoon, Heli Kaselaan, Tiiu Zirnask, Sirli Metsamäe, Marina Lõhmus, ees on Tulemusi saab vaadata aadressilt www.harjusport.ee
pikali Saku Suusaklubi president Paavo Nael. Foto: Otto Rosenfeld
SIRLI METSAMÄE, Saku Suusaklubi
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU
ISTUNG

KAIRI KALLASTE

Saku Vallavolikogu
istung toimub
28. veebruaril 2013
kell 17 Saku Valla Majas
Teaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Ülevaade Põhja Prefektuuri
tegevusest
4. Saku Vallavolikogu
20.12.2012 määruse nr 21
„Toimetulekutoetuse
määramiseks eluruumi
alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine” muutmine
5. Detailplaneeringu
kehtestamine (3)
6. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
7. Saku valla 2013. a eelarve 2.
lugemine ja vastuvõtmine
8. Mittetulundusliku tegevuse
toetusfondi jaotuse
kinnitamine
9. Saku Vallavalitsuse
struktuur, teenistuskohtade
koosseis, teenistujate
haridusele, töökogemusele,
teadmistele ja oskustele
esitatavad nõuded
10. Saku Vallavalitsuse
palgajuhend
11. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine (4)
12. Vallavara omandamine ja
isikliku kasutusõiguse
seadmine
13. Vallavara omandamine (2)
14. Kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamise
taotlemine
15. Projektis „Saku ja Saue
valla kergliiklusteede
ühendamine Tallinnaga
Tänassilma-Laagri
piirkonnas“ osalemine
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 25. veebruarist 2013 vallakantseleis ja valla
veebilehel http://sakuvv.kovtp.
ee/et/eelnoud. Informatsioon
vallasekretärilt tel 671 2430.
MARIANNE RANDE
Vallavolikogu esimees

Saastekvoodi müügitulust rahastatud ümberehituste lõppu Sakus
tähistati 18. veebruaril päevakeskuse saalis. Foto:

Tervisekeskuse renoveerimine
ja Saku Gümnaasiumi
soojussõlme ümberehitus
jõudsid piduliku lõpuni

E

esti riik kasutas saastekvootidega kauplemisest
saadud tulu kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate projektide finantseerimiseks. Üle Eesti taotleti raha 642
objektile, abikõlbulikuks tunnistati neist 480. Saku vallas oli
rahastatavaid projekte kaks riik finantseeris Saku Tervisekeskuse hoone rekonstrueerimist ja Saku Gümnaasiumi
soojussõlme ümberehitamist.
Tervisekeskuse hoonel vahetati uksed-aknad ja katus, soojustati välisseinad ja katuselaed,
ehitati uus ventilatsioonisüsteem, asendati valgustus ning
maja viidi elektriküttelt keskküttele. Kõike seda tehti nii, et
hoones asuvavad päevakeskus
ja tervisekeskus oma igapäevatööd ei katkestanud: kliendid patsiendid olid majas teretulnud
ka remondi ajal ehk 2012. aasta
märtsist oktoobrini.
Saku Gümnaasium sai samuti
saastekvootide müügi raha - termosõlme ümberehitamiseks.
Kui varem oli võimalik maja
sisetemperatuuri kogu hoones
korraga ühtlaselt reguleerida,
siis nüüd on gümnaasiumil,
muusikakoolil ja spordikeskusel eri süsteemid. Ehitustööd
kestsid 2012. aasta suvel juunist
augustini.

Saku Tervisekeskus
 projekteerija
SIRKEL & MALL OÜ
 ehitaja HAUSERS GRUPP OÜ
 omanikujärelevalve
CASAVERDE OÜ
 tööde maksumus 405 000
eurot

Saku Gümnaasiumi
soojussõlm
 projekteerija AMECON OÜ
 ehitaja PASSIIVMAJA OÜ
 omanikujärelevalve
CASAVERDE OÜ
 tööde maksumus 68 000
eurot

18. veebruaril palus vallavalitsus ehitajad, järelevalve, projekteerijad ja projekti juhtimisega tegelenud AS-i Riigi Kinnisvara esindajad päevakeskusesse, et tööd pidulikult lõppenuks kuulutada. Vallavanem
Kuno Rooba tänas kõiki suure
vaeva nägijaid, kiitis ehitustolmus ja müras vastu pidanud tervise- ja päevakeskuse peret ning
ütles aitäh vallaametnikele, kes
projektide õnnestumisse oma
panuse andsid.

12. veebruari istungi päevakorras oli 16 punkti
5 isikule otsustati maksta seoses raske majandusliku olukorraga kriisitoetust.
10 isikule otsustati anda Saku
valla tänukiri.
Seoses suure õpilaste arvu ja
ruumipuudusega kehtestati
2013/2014. õa-l Saku Gümnaasiumi klasside täitumuse ülemised piirnormid: 2. ja 3. klassid
kuni 26 õpilast, 4 ja 7. klassid
kuni 30 õpilast, 6. klassid kuni
28 õpilast. Saku Gümnaasiumi
pikapäevarühma täitumuse
ülemiseks piirnormiks kehtestati 2013/2014. õa-l 30 õpilast.
2013/2014. õa-l suurendati
laste arvu Saku Lasteaia Päikesekild ja Saku Lasteaia Terake rühmades: lasteaiarühmades 4 lapse
võrra (20 + 4); liitrühmades 2
lapse võrra (18 + 2); sõimerühmades 2 lapse võrra (14 + 2).
2 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused.
Pikendati ettekirjutuse täitmiste (kasutusloa olemasolu)
tähtaega kuni 01.09.2013.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Tänassilma külas Tänassilma tee 43 ja
anti kirjalik nõusolek külmaveetorustiku rajamiseks Tänassilma külas Tänassilma tee 43,
Kodukaare tee 1 ja Kodukaare
tee kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek korteri
tehnosüsteemide muutmiseks
(kamina paigaldamiseks) Saku
alevikus Tiigi tn 16-1.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kasemetsa
külas Uus-Kiipsu kinnistul tingimusel, et puurkaevule tagatakse nõuetekohane hooldusala.
Anti nõusolek Saku alevikus
asuvate katastriüksuste Männituka tee 15, Männituka tee 17,
Kasteheina tee 9, Pähklimetsa
tee 20, Pähklimetsa tee 22,
Pähklimetsa tee 24, Pähklimetsa tee 26 ja Männivälja piiride
muutmiseks ning moodustati
uute piiridega katastriüksused.
Kasemetsa külas Ületee kinnistu detailplaneeringujärgselt
tekkinud uuele teele määrati
nimeks Kirsiõie tee. 
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 Saku alevikus asuva Nurmetalu katastriüksuse uueks kohaaadressiks määrati Harjumaa,
Saku vald, Saku alevik, Nurme
tn 61; Juuliku külas asuva Rootsi katastriüksuse uueks kohaaadressiks Harjumaa, Saku
vald, Nurme tn 88; Metsanurme
külas asuva Liivaku katastriüksuse uueks koha-aadressiks
Harjumaa, Saku vald, Metsanurme küla, Nurmetalu.
Väljastati kasutusload pumplale ja puurkaevule Üksnurme
külas Tuisu kinnistul.
19. veebruari istungi päevakorras oli 14 punkti.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 27.12.2012 korralduse „Sotsiaalkorterite tähtajaliste üürilepingute sõlmimine” punkt 2.3 seoses üürilepingu lõpetamisega.
1 isikule maksti seoses raske
majandusliku olukorraga kriisitoetust.
3 isikuga sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud.
2 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ning 5 korraldusega projekteerimistingimused.
AS-ile Saku Maja anti nõusolek vee erikasutuseks põhjavee
võtmiseks üle 5 m³ ööpäevas
puurkaevudest Saku aleviku,
Männiku, Tänassilma, Jälgimäe, Roobuka, Lokuti, Tõdva ja
Kurtna külade äri- ja tootmishoonete ning elanike varustamiseks olme- ja joogiveega ning
Kurtna alevikus reovee puhastamiseks ja heitvee juhtimiseks
suublasse.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine Nurme puurkaev-pumpla rekonstru-
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eerimiseks Saku alevikus Nurme tn 21.
Riiklikus ehitisregistris otsustati registreerida ait-kuivati
ja selektsioonihoone Tõdva külas. Ehitise koha-aadressiks
määrati Harju maakond, Saku
vald, Tõdva küla, Mükomaa.
Väljastati 5 ehitusluba: üksikelamu laiendamiseks Kiisa alevikus Kasemetsa tee 1B; kanalisatsioonitorustiku rajamiseks
Männiku külas Tooma tee, Vindi tee, Tiiru tee, Tooma tee 30,
Vindi tee 1, Vindi tee 3, Vindi
tee 4, Vindi tee 5, Vindi tee 7,
Vindi tee 9 ja Vindi tee 12 kinnistutel ning Nurme tn 21 kanalisatsioonivarustuseks Saku alevikus Nurme tn 27 ja Nurme tänaval; Nurme puurkaev-pumpla
rekonstrueerimiseks Saku alevikus Nurme tn 21; sidekaabli
rajamiseks Saku alevikus Salu
tänava, Oja tn 3, Tallinn-SakuLaagri mnt, Aruheina, Viimsi
metskond 26 ja Pähklimetsa tee
kinnistutel.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Üksnurme külas Helbe tee 4.
Määrati Juuliku külas asuva
katastriüksuse Juuliku jagamise
tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
ASile Saku Maja väljastati
kasutusluba Keskuse katlamaja
kaugküttetorustiku lõikude kasutamiseks Pargi tänaval, Juubelitammede teel, Uus-Saku tänaval, Näituse tänaval ja Saku
mõisapargis, ehitisregistris registreeriti ehitise omanikuna AS
Saku Maja. Väljastati kasutusluba elektriauto kiirlaadimispunktile Tänassilma külas Jälgimäe tee 1.

Harju Maavalitsus, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldavad

INFOPÄEVA
KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMIST
TOETUSTE TAOTLEJATELE
5. märtsil 2013 kell 10-13 eesti keeles, 14-17 vene
keeles Harjumaa Omavalitsusmajas (Tallinn, Sirge 2).
Infopäeval tutvustatakse uuenenud programmi nõudeid
ning taotluste koostamise ja esitamise protsessi.
Infopäev on tasuta! Kohtade arv on piiratud!
Registreerimine 1. märtsini www.heak.ee/kop-infopaev
Lisainfo Lianne Ristikivilt lianne@heak.ee, tel 656 6522

Jäädvustame ühe minuti Eesti elus!
24. veebruaril korraldatakse vabariigi 95. aastapäeva puhul
Eestis fotoaktsioon, mille käigus palutakse inimesi teha ühe minuti jooksul, ajavahemikus 13.00 kuni 13.01, foto iseendast või
ümbritsevast elust.
MTÜ Eesti Pressifotograafide Liidu ja Riigikantselei korraldatav
üritus kannab pealkirja “Eesti minut”. Tegemist ei ole fotovõistlusega, vaid eesmärk on jäädvustada Eestit ühes minutis.
Kõik fotod lähevad säilitamiseks Eesti Rahva Muuseumile, samuti hakkab pilte näitama ETV hommikusaade Terevisioon. Üritus
tuleb kordamisele viie aasta pärast, kui Eesti Vabariik saab 100aastaseks. Siis antakse välja ka fotoalbum ja korraldatakse näitus.
Pilt tuleks kahe nädala jooksul saata aadressile foto@eestiminut.
ee või laadida üles aadressil www.eestiminut.ee. Igalt autorilt oodatakse üht fotot. Lähemat teavet leiab kodulehelt www.epfl.ee

Eelinfo mälumänguhuvilistele
13. aprillil toimub Saku Valla Majas Eesti spordikilva karikavõistluste viimane etapp, kus selgub tänavune paremusjärjestus ning
Eesti meister spordikilvas.
Sakus toimub kaks mängu - individuaalne, mida korraldavad
Mati Räli, Jevgeni Nurmla ja Mart Vellama, ning paarismäng,
mille korraldajad on Ants Põldoja ja Marko Siil. Võistlejate seas
võib näha Eesti mälumängu suurkujusid, Euroopa meistrivõistluste
tänavust hõbedat Igor Habalit ning maailma ja Euroopa tippklassi
kuuluvat Ove Põderit.
Saku võistlusest võivad vanusepiiranguta osa võtta kõik huvilised, kel teadmised spordivaldkonnast ning tahtmine oma ala meistritega mõõtu võtta. Saku Huvikeskus

ALU RAHVAÕPISTUS (Raplas, Keskkooli 1A)
toimuvad 2013. aasta I poolaastal järgmised
tasulised kursused:
1. Raamatupidamine - 60 h; 360 ; 6.-22. märtsini 2013
Kursus on mõeldud sotsiaaltöötajatele-ettevõtjatele

2. Sotsiaalhooldaja - 280 h; 1200 ; 6. märtsist 6 maini 2013
Kursuse lõpetamisel on võimalik sooritada riiklik kutseeksam.

3. Lapsehoidja - 240 h; 1200 ; 19. märtsist 26. aprillini 2013
Lapsehoidjatel on võimalus õppida 1 nädal Soomes Joensuus.
Kursuse lõpetanutel võimalus sooritada kutseeksam Tallinnas.
4. Inglise teeninduskeel algajatele 40 h; 700 ; 14. märtsist
21. aprillini 2013
Kursustele on oodatud tööotsijad koolituskaardi omanikud.
Lisainformatsioon: www.alurahvaopistu.ee või tel 5374 7905

Saku Lasteaed Terake võtab tööle

ÕPETAJA ja
ÕPETAJA ABI
alates 01.03.2013 lapsehoolduspuhkusel
viibivate töötajate asendajateks.
Kandidaatidelt ootame armastust laste vastu, füüsilise ja emotsionaalse pinge talumist, head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust.
Pedagoogi kandidaatidel vajalik vastavus
kvalifikatsiooninõuetele. Õpetaja abidel nõutud keskharidus.
Avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata 28.02.2013 aadressil Tallinna mnt 12, Saku 75501
või eve.laiverik@sakuvald.ee

Info telefonil 672 8714 või 509 7782, Eve Laiverik.
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Liitu Saku priitahtlike
pritsimeestega!
JOHANNES PALDROK
2012. aastal lõpetas Tammemäe
operatiivteenistuste keskuses
töö riiklik päästekomando, piirkonna tuleohutuse eest on tänaseks juba pea 9 kuud seisnud
mittetulundusühing Saku Priitahtlikud Pritsimehed. 2010.
aastal asutatud mittetulundusühing koondab endas ligi poolsada aktiivset, lõbusat ja teotahtelist inimest, kes tegelevad ennetustööga ja on igal hetkel valmis päästetehnikaga välja sõitma. Kuigi valmisolek tuld kustutada on meie tegevuses väga
suure tähtsusega, on ehk olulisemgi tuleohutusalane ennetustegevus: kui tuld kustutades tegeleme õnnetuste likvideerimisega, siis ennetustöös teeme
kõik selleks, et põhjust tuld kustutada ei olekski, et oleks vähem
õnnetusi, vähem ohtu kogukonna liikmete elule ja varale.

Õlletehas hakkab
müüma mineraalvett
Alates sellest nädalast on Saku
Õlletehas ühe populaarsema
Gruusia loodusliku mineraalvee
Nabeghlavi edasimüüja Eestis.
Kerge tasakaalustatud soolasusega mineraalvesi tuleb 20003000 meetri sügavusel asuvatest
puurkaevudest, läbides pinnasekihte ja kivimeid, mis lisavad
veele tervendavaid keemilisi elemente. Magneesiumioonide poolest rikkal veel on positiivne mõju seedimisele, närvisüsteemile
ja südame-veresoonkonnale.
Meeldiva maitsega Nabeghlavi on müügil 0,5-liitrises klaaspudelis ja liitrises plastpudelis.
KRISTIINA TAMBERG

ÜVK uudised
Saku alevikus hetkel aktiivseid
toruehitustöid ei toimu. Kõik tänavad on liikluseks avatud.
Tuletame meelde, et PõhjaSaku (III) ja Kannikese (II)
piirkonnas on võimalik valminud torustikega liituda. Selleks palume pöörduda ASi Saku
Maja poole.
MARJU MURUMETS

MTÜ Saku
Priitahtlikud
Pritsimehed
asutati novembris 2010

Vabatahtlikuks päästetegevuseks on Tammemäel meie kasutuses korralikud komandoruumid, pidevalt täieneb varustus.
Seltsi liikmed saavad koos kutseliste komandodega erialastel
koolitustel ja õppustel osaleda.
Oleme kontaktis teiste Eesti, samuti Soome vabatahtlike päästjatega. Lisaks üleriigilisel priitahtlike pritsimeeste foorumil
osalemisele on käesoleval aastal
plaanis luua oma võistkond ja
tuletõrjespordis mõõtu võtta.
Erialased teadmised ja oskused,
kaasaegne tehnika, piisav doos
adrenaliini ja muidugi esmaklassiline seltskond - see ongi
Saku priitahtlike pritsimeeste

hing ja olemus.
Kes meist poleks lapsena vaadanud järele sireenide hüüdes siniste vilkuritega mööda kihutavale päästeautole ja imetlenud
neid tublisid mehi-naisi, kes ennastsalgavalt teisi aitavad! Kui
oled kordki elus seda tunnet kogenud, kui muretsed kodukoha
turvalisuse pärast ja soovid vajalikke teadmisi ja oskusi tuleohutuse tõstmiseks, siis tule ja liitu
Saku priitahtlike pritsimeeste
kollektiiviga. Just nüüd on õige
aeg tulla, et jõuda märtsis algavatele koolitustele ja seista hea
meie kõigi turvalisuse eest!
Leia meid Facebookist aadressilt https://www.facebook.com
/sakupriitahtlikud või võta ühendust Peeter Mahoniga (5332
0580, peeter@tulex.ee), Arvo
Pärnistega (506 6602, arvo.
parniste@sakuvald.ee) või Johannes Paldrokiga (5680 4878,
johannes.paldrok@gmail.com)!

Täienduseks üleskutsele
„Aitäh, kõht on täis!“
EDA ESPERK
Sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

Saku Sõnumites 8. veebruaril ilmunud artikkel „Aitäh, kõht on
täis” tekitas paljudes lugejates
vastakaid tundeid ja ajendas
vallaametnikele helistama. Kuidas on võimalik, et Eestimaa
jõukuselt kolmandas vallas elab
20 nälgivat alatoitumuse all
kannatavat last, kus on ametnike
silmad?
Võin kindlalt väita, et nälgivaid lapsi Saku vallas ei ole, samuti alatoitumuse all kannatavaid. Lastekaitsespetsialistil on
väga hea koostöö valla haridusasutustega ja selline info jõuaks
kohe sotsiaalhoolekandeteenistusse. Peresid, kus sissetulekud
väiksed ning lapsed seetõttu iga
päev kohupiimatooteid, puuvilju ja maiustusi süüa ei saa, on ka
meie vallas. Ning neid peresid
on vallavalitsus toetanud ja toetab ka edaspidi. Käesoleval aastal katab vald vallaeelarvest 71

lapse kooli ja lasteaia toidu- ja
kohatasu ning huvitegevuse kulud.
Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistus on aastaid vahendanud heategevust - sügisesi
aiasaadusi, riideid, olmetehnikat, jõuluaegset heategevust,
toiduabi. Nii otsustati ka seekord kodanikualgatusega kaasa
minna, kui meie poole kõneainet tekitanud projektiga pöörduti.
„Aitäh, kõht on täis” projekti
toel on eraisikute, MTÜ Metsanurme ja Saku Vallavalitsuse
koostöös kavas valla keskusköögi kaudu pakkuda madala
sissetulekuga lastega peredele
nädalavahetusteks lisatoidu
võimalust.
Kuidas projekt käivitub, sõltub annetajatest ja ka abi vastuvõtjatest. Loodame väga, et siiani peredele antud abi on neile
toeks olnud. Keegi meist pole
kaitstud töötuse ega haigestumise eest.

TOIMETAJA
VEERG

Meie, eestlased
Nii palju on arutletud, millised
me eestlased oleme. Eriti pidupäeva eel. Enamasti on iseloomustajaks olnud keegi meie endi seast. Ja nimetanud ikka kannatlikkust, visadust, töökust.
Kannatlikud ja visad oleme
kindlasti, töökad ka. Talume sageli vaikselt nohisedes ülekohut
ja jääme ellu. Oleme ju kannatades aastasadu vastu pidanud.
Kuidas muidu esiisad leiva lauale said, kuidas üliväikese sissetulekuga inimesed tänapäeval
toime tulevad.
Peame end laulurahvaks - on
ju meil ühispidude traditsioon.
Huvitav mida küll lõunapoolsed
eurooplased, kel lõbus viisijupp
ikka huulil, sellisest hinnangust
arvavad? Oma igapäevaste toimetuste juures me ei laula, kus
sellega!
Me oleme tagasihoidlikud ja
vaiksed. Ei kilka õnnest, ei karju
valust. Kui keegi tunded valjuhäälselt valla päästab, arvame, et
küllap on purjus. Me naerame
harva. Oleme tõsised ja asjalikud.
Me ei kipu silma paistma.
Enamik püüab teiste varju jääda
- et keegi jumalapärast ei märkaks. Me riietume ühtmoodi,
käitume ühtmoodi. Äkki kardame erineda? Sest väljatõugatute, näiteks koolis kiusatute seas
on sageli just need, kes pisut
keskmisest kaldu.
Me oleme enamasti tugevama
poolt. Selle poolt, kel raha või
võim. Me ei kaitse üksteist. Ei
streigi (seegi ju kaaslaste eest
väljaastumine). Ei sekku võõrastesse asjadesse.
Me anname abivajajatele lahkelt raha ja muud vajalikku. Aga
sõprust tavaliselt ei paku. Sest
sõbrustada on parem edukatega.
Me oleme enamasti ausad,
õiglased, sõnapidajad, järjekindlad, vähenõudlikud, heatahtlikud. Me hoiame sõpru ja
lähedasi. Ja armastame väga
paika, kus elame.
INNA MIKLI
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TEISED KRISTINAST
Mirell Lohk (5): „Mulle meeldib
väga tantsida, eriti sambat.
Kristina on nii tore õpetaja. Ta
kiidab meid, on lõbus ja hea.“
Janell Lohk (7): „Kristina õpetab
meile igasuguseid vahvaid
tantse. Ta on sõbralik ja lõbus,
kuid range ka. Aga riidleb harva.
Kui hästi läheb, siis ta kiidab,
mõnikord plaksutab. Kristina
treenib mind Eesti meistriks.“
Kairo Kõrgend (13): „Kristina on
hea ja töökas treener. Ta on
range, kuid hooliv. Kristina on
toeks ka võistlusplatsi ääres.
Tema nägemine sunnib rohkem
pingutama. Vabal ajal on ta
väga lõbus ja energiline.“
Alexandra Katariina Org (13):
“Mina tantsin Kristina juures 1.
klassist saadik. Kui Kristina
näeb, et olen nõus andma
endast 100%, siis tema annab
endast 200%. Ükskord tantsisime 45 minuti asemel kaks ja
pool tundi - keegi meist kolmest
ei märganud aja möödumist.
Ma ei kahtle kunagi treeneri
otsustes. Ta võib tunduda trennis väga nõudlik, kuid trennivälisel ajal on ta väga lahe
inimene.”
Karin Tenisson-Alev (hobitantsija): “2007. aasta jaanuarist
alustas Kristina Sakus täiskasvanutele tantsu õpetamist, esimeste hobitantsijate seas olime
ka meie abikaasaga. Üsna treeningute alguses saime teada, et
Kristina ei korralda mingit 10
korra tantsukursust, vaid tegemist on pikaajalise tõsise treeninguga, kus juhendaja näpunäiteid tuleb vastuvaidlematult
järgida. Kristina on oma lubadust pidanud - iganädalasel
treeningul on särk seljas märg,
kael, õlad ja käed õigest tantsuhoiakust krampis ning jalad
otsekui vatist. Kuid Kristina
nõudliku pilgu all sirutame väsimusele vaatamata uuesti kaelaselga ning püüame liuelda
uhkelt üle parketi - ikka selleks,
et osata tantsida ja tunda seeläbi rahuldust!
Kristina on tunnustust väärt:
ta on meile, hobitantsijatele,
avanud ukse imelisse tantsumaailma ning õpetanud meid
naudinguga muusika taktis
liikuma.”
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Kristina Tennokese tõi Sakku
INNA MIKLI

S

aku lapsi teatakse kui suurepäraseid võistlustantsijaid. Alates aastast 2004,
kui tantsutarkust jagab Kristina
Tennokese, on noored kõikvõimalikelt võistlustelt hulgaliselt
auhinnalisi kohti koju toonud.

Keeruline tee
tantsumaailma tippu
Kristina Tennokese sündis ja
kasvas Tartus. Lasteaia viimasel
aastal viis ema ta tantsukooli
Mõmmik, sealt sai väike neiu
esimesed oskused, seal käis oma
esimestel võistlustel. Siis läks
tüdrukutirts Tartu 5. Keskkooli
(täna Tartu Tamme Gümnaasium) muusikaklassi ja loobus
treeningutest. Kuid pisik oli juba
sees ja teisel õppeaastal kandideeris ta Jaan ja Hele Siilaku
tantsuklubisse Stiil. Esialgu
treenis nädalas 2, hiljem juba 45 korda. Suurele koormusele
vaatamata tüdimuse momenti ei
tekkinudki: talle nii väga meeldis tantsida.
Kui Kristina oli 7. klassis, ta
senine partner loobus. Uus
noormees oli mitu aastat vanem,
kuid tants klappis ja omavahel
saadi hästi läbi. 4 kuud. Siis juhtus õnnetus, paariline sai surma.
Kristina käis endiselt trennis,
harjutas aasta aega üksi. Kuni
ühel hetkel soovis teda endale
partneriks Rainar Soosalu,
noormees, kes oli tookord juba
Eesti meister. Nad proovisid
koos tantsida ja sobisid suurepäraselt. Paraku elas poiss Raplas.
Ja esimeste võistlusteni oli vaid
kuu. 16aastane Rainar sõitis igal
nädalal kaks korda Tartusse harjutama, 15aastane Kristina oli
kõik nädalavahetused Raplas.
Suure osa suvevaheajast veetsid
noored Lätis treeninglaagris.
11. klassi läks Kristina Rapla
Ühisgümnaasiumi, elas kasutütrena Rainari kodus. Kuna Raplas treenerit polnud, tantsisid
nad koolipäevadel omaette, nädalavahetustel käisid Riias Valeris ja Agita Mironovi juures
lihvi saamas. Raske oli. Koju
Tartusse pääses harva. Kuid elu
tegi kergemaks Rainari ema: tema korraldas, aitas, sõidutas. Ja

kui vaja, utsitas tagant. Ühisel
tööl olid head tulemused peaaegu aasta pärast esmakohtumist tulid Kristina ja Rainar
noorteklassis ladina tantsude
Eesti meistriks, täiskasvanute
seas olid kolmandad.

Treeneriks
Juba gümnaasiumi ajal hakkasid Kristina ja Rainar tantsu
õpetama. Alguses oli õpilaseks
Rainari õde, siis tema sõbrad.
Huvilisi tuli aina juurde ja nii
harjutas Raplas noorte treenerite
juhendamisel päris suur grupp.
Rainar läks Tallinna Pedagoogilisse Instituuti (täna Tallinna
Ülikool) koreograafiat tudeerima. Kristina järgnes aasta hiljem. Mait Agu käe all õppisid
nad erinevaid tantsustiile, seadete komponeerimist. Ja muidugi tantsisid! Tulid ladina tantsudes neljal korral täiskasvanute
vanuseklassis Eesti meistriks,
kuid leidsid aega ja jõudu ka
treeneritööd teha - õpetasid Avo
ja Tamara Lossmanni klubis
noortele ladina tantse.
Pärast ülikooli lõpetamist töötas Kristina erinevates tantsukoolides. Kuni juhus tõi Sakku.
Nimelt rääkis üks sõber, et Saku
lastel tantsutrenne pole, huvilisi
aga kindlasti jaguks. Kristina
läks tolleaegse huvikeskuse juhataja Aivi Lintnermanni jutule, Aivi toetas ja julgustas. Nad
panid kuulutused üles ja said
kokku päris suure grupi huvilisi,
kõik muidugi algajad. Kristinal
oli tööd väga palju: ta õpetas ladina tantse Tallinnas klubis Leevi ja korra nädalas Tartus klubis
Tango. Kuid Saku tundus nii
perspektiivikana!
2005. aasta tõi noore treeneri
ellu kaks suurt muudatust: ta
ostis Sakku korteri ja lõi päris
oma tantsukooli. Nii sündis
Danceland, alevik sai aga ühe
elaniku juurde.
Täna treenib Kristina käe all 4
gruppi lapsi-võistlustantsijaid
ja 3 rühma täiskasvanud seltskonna- ehk hobitantsijaid. Lisaks juhendab ta rühmi Terakese
ja Päikesekillu lasteaias ning
annab seltskonnatantsutunde
kahele Saku Gümnaasiumi 2.
klassile.

Treeneri argpäev
Kristina Tennokese on tantsuõpetaja, kuid samas tuleb tegeleda ka oma klubi asjaajamisega.
Hommikuti teebki ta mänedžeritööd: registreerib lapsi võistlustele, uuendab litsentse, vastab
vanemate kirjadele, jagab infot,
saadab võistluskutseid... Kell
kolm algavad trennid ja kestavad
üheksani. See on päeva parim
osa, sest iga treener tahab teha
kunsti, tahab lapsi õpetada, tahab
neid hästi tantsimas näha. Pärast
tööpäev lõppu on Kristina veel
tükk aega elevil: mõtleb päeva
jooksul toimunu läbi, analüüsib,
kuidas tehtu õpilastele mõjus ja
mil viisil järgmisel korral jätkata.
Laupäeviti on võistlused. Kas
oma õpilastega või tuleb kohtunikuna võõraid paare hinnata.
Eestis tasustatakse kohtunikutööd tagasihoidlikult, kuid seda
tuleb teha - kohusetundest. Südametunnistus käsib. Kristina
näeb selles võimalust Eesti tantsuelu elavana hoida, arendada.
On ju väga oluline, et võistlejaid
hindaks pädev kohtunik. Kohtunikke on mitmesuguse tasemega, Kristina Tennokesel on kõrgeim ehk rahvusvaheline kategooria. Seetõttu käib ta ka välisvõistlustel, kõige enam Soomes
ja Lätis. Ning sellisel juhul tuleb
ka pühapäeval väljas olla.
Kristina Tennokese arvab, et
on saanud oma unistuste töö:
talle nii meeldib tantsida ja oma
oskusi edasi anda. On parim tasu, kui õpilastel võistlustel hästi
läheb ja nad õnnelikud on. Pisikesena meeldis talle aga tabeleid täita ja paberitele allkirju
anda. Nüüd teeb ta selliseid asju
hommikuti. Ja seegi on tore.
Oma vead on igal ametil. Kristinal on vaba aega väga vähe,
puhata saab vaid mõnikord pühapäeval ja pikemalt suvisel
koolivaheajal. Kuid suvel on ka
kaks nädalapikkust tantsulaagrit.

Milline peab olema üks
võistlustantsutreener?
Kristina Tennokese usub, et
võistlustantsutreener peab olema hea tantsija - õpilaste tulemused on alati õpetaja kvalifikatsiooniga seotud. Ta peab olema
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särava tantsumaailma
ambitsioonikas, kõvasti oma
töösse panustama ja kõigi uuendustega kursis olema - tantsumaailm areneb ja muutub. Treener peab lapsi armastama - muidu ei saa. Hea, kui ta on ka aktiivne, positiivne, lihtsalt tore
inimene. Aga kindlasti ka nõudlik ja range. Kristina sooviks pigem hea õpetaja kui karmi kamandaja rolli, kuid lastel on vaja, et juhendaja neid kogu aeg
jälgib, kontrollib, vigadele tähelepanu juhib. Liiga kuri olla ka ei
tohi. Tuleb leida tasakaal headuse ja nõudlikkuse vahel. Laps
peab tundma, et treener on toetav sõber, kelle korraldustele tuleb alluda. Dancelandis on tublid
lapsed, distsipliiniga probleeme
pole. Kui keegi rahmeldama või
lobisema hakkab, paneb Kristina
korrarikkuja kohe tööle.

 Telesaates „Tantsud tähtedega“ õpetas Kristina Tennokese tantsutarkust mitmele tuntud inimesele, ka Aivar Riisalule.
 Kauaaegse partneri Rainar Soosaluga tantsupõrandal.
 Esimese paarilise Illimariga (esiplaanil) tantsukooli Mõmmik
aegadel. Fotod: erakogu

Tantsima? Tantsima!
Milleks tantsutrenni minna?
Võistlustants annab hea rühi, tasakaalu, koordinatsiooni. Tantsides töötavad paljud lihasgrupid,
saab suure sportliku koormuse.
Muidugi ka seltskonnatantsuoskuse, mida elus ikka vaja läheb.
Kuid õpitakse ka viisakat käitumist, vastassugupoolega suhtlemist, partneriga arvestamist. Paljusid köidavad kaunid kostüümid.
Kuid veelgi ilusam on tants ise.
Kristina juhendab ka lasteaiarühmi, kuid arvab, et sobivaim
aeg võistlustantsuga alustada on
siiski 1., 2. või 3. klassis. Ta võtab oma tantsutrenni kõik soovijad, olenemata eeldustest. On
neid, kes saavad 3-4 aastaga
seltskonnatantsuoskused ja siis
loobuvad. Ja neid, kes ihkavad
tantsumaailma tippu. Mõned lapsed sobivad tantsima rohkem,
teised vähem. Et tippu jõuda,
peab olema nii andekust kui töökust. Andekad liiguvad alguses
kiiresti edasi, kuid mingil ajal
jõuavad töökad neile järele, sageli lähevad mööda - nad on võimelised kõiki, ka iseennast üllatama.
Kristina Tennokese väidab, et
tahab pakkuda samal tasemel
võistlustantsutrenne kui Tallinnas, kuid soojemat ja individuaalsemat lähenemist. Küllap on
see õnnestunud - mitmed Dancelandi paarid on juba praegu
Eesti tantsumaailma tipus.

14. veebruaril oli Kristina Tennokesel Saku Valla Majas tihe tööpäev:
pärastlõunal alustas noortega, kel tantsu algtõed juba mitu aastat selged
(ülal), õhtupoolikul õpetas pisikesi algajaid (all). Fotod:
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Külad pidasid talimänge

Viimane teatevõistlus koondas kelgul istujad ning lükkajad,
vedajad, sikutajad. Ja pakkus paljudele lastele kaasalöömisrõõmu.

INNA MIKLI

S

aku vallas on külarahvas
juba aastaid igal suvel ühel
päeval kokku tulnud, lõbusalt aega veetnud, sportmängudes jõudu proovinud, laulu-tantsu-taidlusega üles astunud. Sel
aastal oli külade päev teistsugune - kokku saadi hoopis vastlapäeva eel. 9. veebruari paksu lumesajuga kogunes Üksnurme
Rehe küüni ümbrus vanemaid ja
nooremaid vallaelanikke täis, lisaks külarahvale olid kohal Kiisa aleviku esindajad ning ka
„pealinnast“ Sakust oli huvilisi
osalema-uudistama tulnud.
Vana traditsiooni kohaselt
alustati rongkäiguga, siis koguneti lõkke ümber ning vallavanem Kuno Rooba ütles tervitussõnad. Ja saigi jõukatsumine
alata. Esimene võistlus oli suusasaapavise - kaks kokku seotud
jalavarju tuli heita nii kaugele,
kui jõud lubas. Igal osalejal oli
kaks katset, millest pikem kirja
läks. Küla tiimi liikmete summad liideti ja nii selgus paremusjärjestus. Esimese mängu
käigus ilmnes, et üksteiselt
mõõtu võtma hakkab kaheksa
võistkonda: Kajamaa, Kurtna,
Metsanurme, Tagadi, Tõdva ja
Üksnurme küla ning Kiisa aleviku esindajad, kellele tugevat
konkurentsi pakkumas Saku
Lõviklubi tiim.
Suusasprindis lõid kaasa peamiselt nooremad mehed, kuid oli
ka naissoost võistlejaid. Kokku
oli osalejaid 22, rajale mindi
viie- või kuuekesi. Finaali pääse-

sid iga sõidu 2 paremat ja lisaks 2
aegadega - nagu pärissprindis.
Teatevõistkonna liikmetel tuli
umbes kolm korda pikem maa
läbi sõita. Ja et suusatamine liiga suurt rolli ei mängiks, vahepeal veidi täpsust proovida ehk
siis viie tennispalliga korvpallilauda tabada. Kes mööda viskas, teenis 10 lisasekundit. Nii
et kõige kiirem võistkond ei
pruukinud sugugi võitja olla.
Vahva kelgusõidu-jõuproov
eeldas, et küla või alevikuvanem istub reele, kaaslased sikutavad ta mäe otsa ja siis lastakse
koos alla kohtunike juurde. Ikka
aja peale. Paraku ei pruukinud
igal külal vanemat kaasas olla ja
nii kippus minema, et kelgul oli
keegi kergem. Siinkirjutajale
hakkas pealikutest reel silma
vaid Kiisa Annely-Thea. Aga

mine tea - paksudes riietes osalejaid polnud just kerge ära tunda. Õblukestest asendusvanematest polnud aga palju abi mäe ülemine osa oli väga libedaks muutunud ning edasi liikumise kiiruse määrasid kindlad
saapatallad ja maasse tungivad
kontsad.
Viimases teatevõistluses osalejad pidid küll kaaslast kelguga
sikutama, küll end sikutada
laskma, küll lumes palli veeretama. Ja oligi sportlik osa läbi.
Talvise külade päeva lõpetas
taidlus - igal võistkonnal tuli
oma küla (või alevikku või
klubiseltskonda) tutvustada.
Tehti seda väga erinevalt - kes
jutu, kes laulu, kes tantsuga.
Kui punktid kokku löödi,
selgus, et võitja tuli väljastpoolt:
esikoht läks lõvidele. Küladest

oli parim Üksnurme.
Korraldajad - Kalmer Kallasmaa, Agor Tõrv, Tiiu Velleste, Peeter Leidmaa ja Annely-Thea Häggblom - olid ürituse kenasti läbi mõelnud: võistlused olid põnevad nii osalejatele
kui pealtvaatajatele, pikki viivitusi ei tekkinud. Lastel jagus tegemist nii kelgumäel kui kiigel.
Kõik, kel kõht tühjaks läks, võis
end hernesupi ja pirukatega turgutada ning tulist teed juua. Kes
tahtis, sai Rehe küüni tuule ja lume eest peitu minna.
Oli vahva külade päev, hoopis
teistsugune kui varasemad. Tundus oma uudsuses ka osalejatele
meeldivat. Kas talvine üritus
jääbki ainukeseks omataoliseks
või saab külarahvas tulevikus
veel kunagi lumised mängud,
näitab aeg.

Teatesuusatamises oli suur roll osalejate täpsusel - võistlejad pidid kohtunike valvsa silma all viie
tennispalliga korvpallilauda tabama. Möödavisked tõid tiimile lisasekundeid.
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Saku Gümnaasiumis
tuli suusapäeval rajale
rekordarv osavõtjaid
TAAVI VILBA
Õpetaja

V

Mägi on kõrge, tee libe. Kurtna esindusel on ree vedamise raskemad hetked alles
ees. Fotod:

astlapäeval, 12. veebruaril, toimus Saku Gümnaasiumis suusapäev. Osalejateks olid 4.-12. klassid.
4.-6. klassi lapsed läbisid 1-kilomeetrise distantsi,
7.-12. klassi õpilastel tuli sõita 2 kilomeetrit. Suusarajale
tuli kokku rekordiline arv erinevas vanuses osavõtjaid täpsemalt 292.
Tegevust oli suusapäeval piisavalt. 8.-12. klassid selgitasid parima jalgpalliklassi, vabastatud õpilased mängisid
kabet. Kel oli soov, sai päeva lõpus aulas filmi vaadata või
ujuma minna.
Tegemist oli suure üritusega, mille korraldamine sujus
õnneks oluliste probleemideta. Siinkohal paneks kindlasti
vanematele südamele - muretsege oma lapsele suusavarustus, seda on kolmandal veerandil koolis vaja. Ka suusapäeva korraldamine läheks veelgi sujuvamalt, kui õpilastel
oleksid oma suusad.

Tulemused
Poisid 4.-6. klass, 1 km
1. Rait Ärm 3,53
2. Edvin Kabanen 4,05
3. Indrek Pihl 4,12
Tüdrukud 4.-6. klass, 1 km
1. Katarin Mägi 3,47
2. Anna-Liisa Murre 4,29
3. Ann-Mari Servet 4,51

Stardivad kuus paremat sprinterit: Rauno Alev (vasakult), Georg Kaseorg, Marti
Rehemaa (paistab vaid käsi), Kalmer Kallasmaa, Enn Läänemets, Sven Valdmaa.

Lõvide etteaste oli üks publiku lemmikutest. Foto: Andrus Aruaas

Tänu
Suured tänud Kiisa lõbusale ja südikale võistkonnale, kes saavutas Saku valla
külade talimängudel III koha! Võistkonda kuulusid Keili Kadak, Tarvo Kadak,
Kevin Terask, Kätlin Terask, Kaili Terask, Sven Valdmaa, Jakob Vinkel,
Daisi Õismets, Tanel Õismets.
Tänud ka abiväele, aitäh, Irja Tiri, Marianne Õun ja Anneli Kubbi!
ANNELY-THEA HÄGGBLOM, Kiisa alevikuvanem

Tüdrukud 7.-9. klass, 2 km
1. Lisette Tarlap 7,47
2. Laura Vahimets 9,33
3. Elis Rebane 11,51
Poisid 10.-12. klass, 2 km
1. Cris Koppel 7,11
2. Silver Zoova 7,24
3. Eric Erm 7,39

Tüdrukud 10.-12. klass,
2 km
1. Karoliina Vahenõmm
Poisid 7.-9. klass, 2 km
9,41
1. Herlent Krik 6,49
2. Karl Thomas Kallasmaa 7,06 2. Kerttu Romandi 11,32
3. Marleen Valdmaa 11,41
3. Madis Peterson 7,18

Herlent
Krik ja
Lisette
Tarlap
olid
gümnaasiumi suusapäeval 7.-9.
klasside
parimad.
Foto:
Taavi
Vilba
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Kanal 2 “Eesti mälumängu”
võitsid Saku abituriendid
KERSTI VISSOV
Saku Gümnaasiumi
geograafiaõpetaja
18. veebruaril toimus Kanal 2
mälumäng Eesti kilbarite paremikku kuuluvatele abiturientidele. Vabariigi 95. sünnipäevale
pühendatud saates lõid kaasa
Eesti Mälumänguliitu kuuluvad
noored. Viis noormeest Saku
Gümnaasiumist, Tallinna Inglise Kolledžist, Rakvere Reaalgümnaasiumist, Orissaare Gümnaasiumist ja Pärnu Ülejõe
Gümnaasiumist ning üks Nõo
Reaalgümnaasiumi neiu võistlesid faktilistes teadmistes ning
arutlesid laiemalt asjade üle,
millest kõik olid küll midagi
kuulnud, kuid mõni detail siiski
teadmata. Toimusid kolm vooru
ja üks poolfinaal, iga kord
langes üks mängija välja.
Finaali jõudsid kaks Saku vallas elavat abiturienti: Marthi
Lepik Saku Gümnaasiumi 12.a
klassist ja Preedik Sallaste Tallinna Inglise Kolledži 12. klas-

Hetk autasustamisest - kaksikvõidu Sakku toonud Preedik Sallaste
(paremal) ja Marthi Lepik koos saatejuhi Ingrid Sembach-Hõbemäega. Foto: Rene Einberg (Kanal 2)

sist. Mõlemad noormehed on
mälumänguga tegelenud seitse
aastat ja tulid 2010. aastal Saku
Gümnaasiumis õppides koos
Eesti põhikoolide mälumängu
meistriks (võistkonda kuulusid
siis veel praegused Saku kooli
12.a klassi õpilased Oliver
Kuldmäe ja Norman Madis).
Finaalis esitati viis küsimust.

Preedik Sallastel oli rohkem õnne ja tema sai esimese koha ning
auhinnaks suure teleri. Marthi
Lepik saavutas teise koha ja teda autasustati hinnalise raamatuga.
Palju õnne tublidele Saku valla abiturientidele, tulevikutegijatele! Õnnitleme ka noormeeste vanemaid!

Lustilised lustisid Saku eakatega
LY MADISSOON

S

aku Pensionäride Ühendus
Elukaar tähistas oma
veebruarikuu kokkutulekul Eesti Vabariigi aastapäeva.
Pidulikul puhul olid lauad ehitud sinimustvalgete lipukestega, põlesid küünlad. Ühenduse
juhatuse esimees Jüri Soome
soovis nii koosolijatele kui ka
meie riigile saabuva tähtpäeva
puhul õnne ja lootust.
Vana kombe kohaselt olid
peole kutsutud ka külalised - Jüri Lustilised, kes oma nime vääriliselt ka esinesid. Kuigi haigus
oli osa esinejatest koju jääma
sundinud, jagus hoogu ja särtsu
nii lauljate häältesse kui tantsumemmede taldadesse. Puhkepauside ajal naerutas naisansambli juht Elviira Luur kuulajaid anekdoote rääkides. Kogu
esinemise sidus tervikuks Lustiliste raudvara akordionist Paul

Lustiliste lustlik naisansambel on laulu lahti löönud. Foto: Jüri Soome

Mürkhain. Koos tantsijate juhendaja Linda Pihuga moodustasid nad duo, kes oma särtsaka mänguga rohkesti rahvast
tantsupõrandale meelitas. Varsti
ühines duoga ansambel ja koosolijad leidsid, et nii pidulikult
pole nad varem jalga keeruta-

nudki. Külalised olid kaasa toonud ka albumi oma 25. aastapäeva piltidega, see anti üle
Saku Seenioridele, oma sõpruskollektiivile.
Lahkudes leidsid nii Saku
eakad kui Lustilised, et oli tore
pidu.

KIRJAD JA
KÜSIMISED
Avalik kiri Saku vallavalitsusele ja -volikogule
Lugejal võib tekkida küsimus,
millest on tingitud see mitte just
igapäevane pöördumine vallavalitsuse ja -volikogu poole. Kuna
käesoleval juhul küla elanike
ning valla võimuorganite arusaamad ja tegevused erinevad üksteisest nagu öö ja päev, on järgnev lugu samaaegselt nii teave
avalikkusele kui ka appihüüd.
Inimeste ja võimu vahelisi
eriarvamusi lahendatakse vastastikusel lugupidamisel põhineva suhtluse kaudu. Enamasti
nii see toimibki, aga mitte alati.
Ühiskonna liikmete tegevus on
reguleeritud õigusnormidega.
Vastasel juhul võib tekkida
anarhia või omavoli. Sama olukord võib tekkida, kui kellelgi
on eetilistes või õiguslikes arusaamades puudujääke või ei
suudeta kontrollida võimust tulenevaid käitumisnorme. Võimul on suur väärtus. Ta võib
ebaausates kätes muutuda instrumendiks, mida saab müüa või
osta. Temaga saab manipuleerida, inimesi survestada kellegi
või millegi poolt olema. Ja mis
kõige olulisem, võimu abil langetatakse otsuseid.
Võimu ebaõigest kasutamisest tulebki juttu, sest vallavalitsuse ja -volikogu menetluses oli
21. juunist vastuvõtmiseni 20.
septembril 2012 valla lähiaastate arengukava. Avalik pöördumine käsitleb arengukavas p
2.4.3 all olevas alajaotuses
,,Kergliiklusteed” kirja pandud
teavet ja puudujääke esitatu menetlemisel.
Jälgides Saku valla kergliiklusteede arendusi läbi aastate,
torkab silma, et ebavõrdsus erinevate piirkondade vahel on
ebaloomulikult suur. Kergliiklusteede kogupikkus on hetkel
ca 30 km, sellest Jälgimäe-Tänassilma piirkonnas ainult 1 km.
Ülejäänud 29 km on rajatud valdavalt Saku-Kasemetsa-Kiisaga
seotud piirkonda. Lõiku: ,,Rajamisel on kergliiklusteed” on
kantud Üksnurme ja Kasemetsa
kergliiklusteed. Välja on jäetud
Jälgimäe tee äärne kergliiklustee
lõik Tallinna ringtee ja Tänassilma tee vahel (km 14,5-17,2).
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Õigusaktide põhjal on autode
liiklussagedus ohutuse seisukohalt kõige olulisem kriteerium
kergliiklusteede rajamise järjekorra määramisel. Jälgimäe tee
väljajätmist põhjendavat haldusakti ei ole. Tee omavolile sai
avatud. Jälgimäe tee liiklussagedus oli 2011. aastal 4857 autot
ööpäevas ehk Üksnurme teega
(204) võrreldes ligi 24 ja Kasemetsa teega (623) ligi 8 korda
suurem ehk ohtlikum. Kaaluka
osa sellest moodustab jalakäijatele eriti ohtlik Tänassilma Tehnopargi rasketransport. Siit küsimus: kas Eesti riigis kehtivad
inimeste võrdse kohtlemise põhimõtted?
Jälgimäe kergliiklustee lõik
on olnud alates 2009. aastast valla arengukavade nimekirjades,
kuid sinna on ta jäänudki. Kujunenud ebaõiglus ja vallajuhtide
tühjad lubadused põhjustasid
inimeste rahulolematuse, mille
väljundina hakati 2011. aasta suvel kergliiklustee toetuseks allkirju koguma. Neid sai üle 270.
Pöördumisele liiklusmurede leevendamise ja tee rajamise kohta
jättis vald vastamata.
Vallajuhtidele ei meeldi, et
Pärnu mnt äärsete Tänassilma,
Jälgimäe, Kanama, Rahula ja
osaliselt teistegi külade elanikud ei pea oma tõmbekeskuseks
Sakut, vaid selleks on Saue,
Laagri, Nõmme ja Tallinn. Enamik inimesi on seotud pealinna
suunaga kas töökoha, kooli või
saadavate teenuste kaudu. Nii
on juba ajalooliselt kujunenud.
Vaatamata kõigele on tee rajamisega alustatud. Trassi asukoht
on valitud, on krundijaotuskava,
lisaks kooskõlastused maaomanikega, sealhulgas 21 eraisiku ja
3 äriühinguga. 1. oktoobril 2012
väljastati Maanteeameti Põhja
regiooni poolt tehnilised tingimused Jälgimäe kergliiklustee
projekteerimiseks. Ei ole mõistetav, miks juba alustatu on arengukava teede rajamist käsitlevast lõigust välja jäetud. Põhja
Prefektuur ja Harju Maavalitsus
on andnud kirjalikult sellele teele oma toetuse.
Arengukava menetlemisel on
rikutud mitmeid õigusakte. Ka
Harju Maavalitsus kinnitab, et
arengukava vastuvõtmisel on rikutud kehtivat menetluskorda.
Arengukava nõuded ja menetluskord ning -tähtajad on „Ko-
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haliku omavalitsuse korralduse
seaduses“ (KOKS) ja valla põhimääruses täpselt sätestatud,
kuid oluline info toimuvast jäeti
maakonnalehes avaldamata.
Arengukava esimene ja ainuke
avalik arutelu toimus juba 4.
tööpäeval pärast eelnõu avalikustamist. Kuidas on nii kiiresti
võimalik selle mahuka, 63-leheküljelise dokumendiga tutvuda?
Pärast muudatuste sisseviimist
tulnuks korraldada avalik arutelu. KOKS ja põhimäärus näevad
ette vähemalt kahte avalikku
arutelu, aga vallajuhid arvasid,
et aitab ühest küll.
Niisuguseid menetluskorra
rikkumise episoode oli volikogu
eelnõu kergliiklust puudutavas
osas ligi kümmekond. Aga oli ka
raskeid eksimusi. Volikogu oli
puudustest informeeritud, kuid
võttis ikkagi vigase arengukava
eelnõu 20. septembril 2012 ühehäälselt vastu. Ei tea, miks võttis
volikogu selle otsusega kaassüüdlase rolli, kuid eksimus oli
kolossaalne ja selle viljad alles
hakkavad omale teed tegema.
Mõni päev hiljem sain vallast
kirja, milles teatati, et ,,Rajamisel on …” lõigus on kajastatud
ainult need 2 kergliiklusteed
(Üksnurme ja Kasemetsa), millele on olemas EL fondide rahastamisotsus. Toodud hädapõhjendus osutus järjekordseks valeks,
sest ei arengukava vastuvõtmise
ega kirja saatmise ajal olnud teede rahastamisotsust vastu võetud. Teadaolevalt pole seda tehtud tänaseni. Ja vaevalt nendele
kahele teele seda tulebki.
Kuid seadusetus jätkus ka volikogu istungil 20. detsembril
2012, kui kinnitati valla teehoiukava kuni 2016. aastani. Sellesse
pole Jälgimäe kergliiklusteed
märgitud. Ju ta oli volikogu liikmetel ära ununud. Juhtub.
Leheruum on piiratud, seepärast tegin lühiülevaate. Vallavalitsusele ja -volikogule on esitatud juriidilise pöördumisena 4leheküljeline ,,Saku valla arengukava muutmise taotlus“, kus
õigusaktide rikkumisega seotu
on detailselt lahti kirjutatud.
Vallapoolne õiguskorra rikkumine on erakordne. Ootame kiiret vastust.
Kirjapandu on ka sõnum Jälgimäe ja naaberkülade rahvale.
Vallapoolsele positiivsele suhtumisele, kui seda pole aastaid

olnud, ei tasu loota. Ka sügisesed valimised vaevalt midagi
muudavad, sest meie piirkonna
ca 500 häält on liiga vähe, et
kõigutada Saku-Kiisa-Kurtna
sõpruskonna valikuid. Aga ärgem kaotagem lootust, leidkem
üles ausad eestimeelsed inimesed ja toetugem neile! Olin ise
aastate eest volikogu 2 koosseisu liige, kordagi ei tulnud meil
pähe, et minna pettuse või omavoli toetamise teele. Kuid see oli
siis. Valelikkust, eriti valeandmetega mängimist ei tohi kunagi heaks kiita. Sõltumata sellest,
mis selle taga terendab. Ei ole
midagi kergemat kui ausalt
elada.
LEMBIT TEINBAS

Vastavad Saku vallavanem Kuno Rooba ja
vallavolikogu esimees
Marianne Rande
Lembit Teinbas kirjutab õigesti,
et inimeste ja võimu vahelised
eriarvamused lahendatakse vastastikusel lugupidamisel põhineva suhtlemisega. Paraku peame kurbusega tõdema, et avalikus kirjas toodud näited kinnitavad kirja saatja enda eetilist
puudujääki ja selget soovi avaliku arvamusega manipuleerides vallavalitsust ja -volikogu
survestada.
Pragmaatiliselt lähenedes on
Lembit Teinbasi poolt toodud
probleemi olemus väga lihtne:
arengukavas olev ei ühti tema
arvamusega. Vallapoolne kava
rajada Üksnurme ja Kasemetsa
tee äärde kergliiklusteed tuleks
tema arvates asendada Jälgimäe
tee äärse kergliiklustee ehitamisega ja seda eelnevalt mainitud
teelõikudele eraldatud vahendite arvelt. Sellega aga vald ei
nõustunud. Me ei ole eitanud
Jälgimäe tee äärse kergliiklustee rajamise vajadust, seda kajastab ka kehtiv arengukava.
Oleme Lembit Teinbasiga teinud seni head koostööd nimetatud kergliiklustee kavandamisel. Tellisime trassikoridori valiku ja krundijaotuskava, Maanteeametilt taotlesime tehnilised
tingimused projekteerimiseks.
Sobiva võimaluse avanemisel
oleme valmis taotlema rahastust
- meil puuduvad vahendid, et
100% vallaeelarvest ehitada.

Arengukava menetlemise kronoloogia on aga alljärgnev. Saku Vallavolikogu 10. novembri
2011 määruse nr 18 kohaselt
pandi teade Saku valla arengukava 2012-2025 eelnõu avalikustamise kohta valla veebilehele samaaegselt volikogu juunikuu istungi päevakorra ja materjalidega 15. juunil 2012. Teade oli veebilehel „Teated“ all
üleval 1. augustini. 22. juuni ja
6. juuli ajalehes Saku Sõnumid
teavitati, et ettepanekuid arengukava muutmiseks saab esitada 1. augustini 2012. Arengukava oli valla veebilehel 1. augustini, seega rohkem, kui KOKS-i
§ 37 lõikes 6 nõutud kolm nädalat. 27. juunil 2012 toimus Saku
Vallaraamatukogus avalik arutelu, kus tutvustati arengukava
täitmist 2011. aastal ja 20122025 arengukava uues redaktsioonis. Osalejad esitasid küsimusi, nii mõnegi küla esindajatega jätkus arutelu aktuaalsetel
teemadel veel hiljem. 1. augustiks laekus koos täiendavate küsimustega 23 ettepanekut, sealhulgas Lembit Teinbasilt. Vallavalitsus vaatas need läbi ja võttis seisukoha. Ettepanekud ja
vallavalitsuse seisukohad lisati
volikogu määruse „Saku valla
arengukava 2012-2025“ eelnõu
2. lugemise seletuskirjale. Teistkordselt oli kodanikel arengukava eelnõu ja seletuskirjaga
võimalik tutvuda vastavalt Saku
valla põhimääruse § 16 lõikele
5, mis sätestab, et volikogu istungi õigusaktide eelnõud ja
muud vajalikud materjalid on
vallakantseleis ja valla veebilehel kättesaadavad vähemalt
kolm päeva enne volikogu istungi algust. Käesolev eelnõu ja
seletuskiri olid veebilehel 14.
septembrist 2012 volikogu istungile järgneva päevani, seega
rohkem, kui nõutud kolm päeva.
Soovimatus valla võimalustest aru saada on kahjuks viinud
selleni, et otsitakse vigu protseduurireeglite järgimisel, esitatakse avalikkusele valeandmeid
ja nähakse kogu selle tegevuse
taga veel mingit sõpruskonna
kokkulepet. Võime kinnitada, et
suhtume kõikidesse piirkondadesse võrdselt. Samuti järgime
seadusandlust ja kaasame elanikke otsustusprotsessidesse.
Peame jääma realistideks ja vältima populismi.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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KUHU MINNA
VEEBRUAR

22. kell 19
Eesti Vabariik 95 - pidupäevakontsert Kiisa Rahvamajas.
Vt lk 16

23. kell 17
Eesti Vabariik 95 - kontsertaktus Saku Valla Majas. Vt lk 16

24. kell 10
Eesti Vabariik 95 - Vabadussõjas langenute mälestamine
Saku mõisa pargis. Vt lk 16

24. kell 10.30
Saku Suusapäev Rabametsa
terviserajal. Vt lk 16

27. kell 18
Maali ja Mathilde alustasid oma kohtumistega maoaasta esimesel päeval,
10. veebruaril Metsanurmes. Foto: Walter Põld

ANNELI KANA,
MTÜ Metsanurme
KÄRT RADIK,
Saku mõis
MARGIT NURMEOTS,
Saku Pruulikoda

A

gu Sivka kombel kõik
ausalt ära rääkides tuleks alustada möödunud
suvest ja sõprusvalla Liperi külalistest, kes Joensuu-Tallinn
lennuühendusest rõõmu tundes
tegid ettepaneku, et sakukad
võiksid hakata sealtkandi rahvale reise korraldama. Ideel oli jumet. Suure suve lõppedes istusid Saku mõisa, Pruulikoja ja
MTÜ Metsanurme esindajad
ühise laua taha aru pidama ja
sündiski reisikava „Õllekultuuri
pealinna radadel“. Sügistuuled
tõid aga muudatusi Eesti lennundustaevasse ja Joensuu liinist sai pool aastat kestnud ajalugu. See aga ei takistanud sündinud koostööl edasi arenemast.
Oma piirkonnast ainsatena olime esindatud novembris Helsingis toimuval Martin Markkinatel ehk Mardilaadal, kus lisaks kõikvõimaliku eestimaise
kauba müügile ka miniversioonis turismimess. Huvi Tallinna
lähipiirkonna vastu oli suur ja
nn Saku Tuur sai ohtralt positiivset vastukaja. Talv on suviste
reiside ja reisikavade ettevalmistamiseks parim aeg, nõnda
veeres liikvele lastud lumepall
edasi Helsingi turismimessile,

Riiga Balti messile ja sai nähtavaks ka nädal tagasi toimunud
Eesti turismimessil Tourest.
21.-24. veebruaril tutvuvad Saku Tuuriga ka Tallinki laevadel
reisivad Rootsi turistid - nimelt
toimub laevades minimess, mis
tutvustab Põhja-Eestit.
Aga nagu turismis ikka, ei saa
loota ja uskuda, et messilkäijatest kohe ka Saku kandi külalised saavad. Tuleb ka teistel
lasta endast hästi rääkida ja
reklaami teha! Selle nimel saab
veebruari lõpus teoks tutvustusreis reisikorraldajatele, suurematele hotellikettidele, laevafirmadele ja turismiajakirjanikele. „Õllekultuuri pealinna
radadel“ reisipaketis sisalduvad
külastused ja ringkäigud Saku
mõisa ja mõisa Värkstuppa, Õlletehasesse ja muuseumisse, Esko tallu 21. sajandi talu vaatama
ning juustutoodangut degusteerima ning Metsanurme külakeskusesse aegadetaguse leivakultuuriga tutvuma. Maitsemeeli
ergutatakse vastavalt soovile
kas mõisa uhketes saalides või
õdusas Pruulikoja pubis. Ühepäevasele tuurile lisaks saab valida ka kahe- või koguni kolmepäevase kohapeal viibimise vahel - siis on tegevusi rohkem ja
aega siinse kandiga põhjalikumalt tutvuda.
Eelnenu pani mõtted liikuma,
et ka kohepealsele elule vürtsi
lisada. Kui koostöö juba nii hooga käima läinud, tasub ka kodus
sellest teada anda. Nõnda sün-

diski siitkandi publikule suunatud tegevussuund - „Õllevalla
lood“ ning tegelased Metsanurme Maali, Mõisa Mathilde ja
Pruulikoja Pruuno. Need kolm
kanget alustasid oma kohtumistega maoaasta esimesel päeval,
10. veebruaril. Esmakohtumine
sai teoks Metsanurmes, kus
poolesaja inimese ringis uuest
algatusest osa sai. Igal kohtumisel on oma rahvakalendrilise
või muu tähtpäevaga seotud teema, tegevused-toimetamised
üldjoontes sama formaadiga:
alati on võimalus kohalikel käsitöömeistritel tulla oma väikese müügiletiga, alati on kohal
mõisa hõrgutiste ja Metsanurme
maalähedasemate maiustuste
minipuhvet, igal korral tutvustab Pruuno Õigete Õpetuste Õlletoas ühte õllemarki ja sellega
sobivaid toite, igal kohtumisel
saavad huvilised kätt proovida
erinevates töötubades ja toimub
heategevuslik loterii. Tegevust
jätkub nelja tunni jooksul kogu
perele. Kohtumisi saab läbi
aasta toimuma kaheksa korda,
viimane neist sarjana 31. detsembril 2013 - 1. jaanuaril 2014.
Sellest juba edaspidi.

J

ärgmine ehk Maali ja Mathilde II kohtumine saab
teoks 3. märtsil kell 14-18
Saku mõisas. Kes Õllevalla tegelastega lähemalt tutvust tahab
teha, siis meie netikodu on Facebookis nime Maali ja Mathilde kohtumised all.

Grafiti-workshop Saku Valla
Noortekeskuses. Töötuba
noortele vanuses 7-26 aastat.
Oma ala meistrite käe all omandatakse esialgsed grafiti joonistamise oskused ja teadmised või
arendatakse juba olemasolevaid.

28. kell 18
„Huvitavate inimeste klubi”
Saku Valla Noortekeskuses.
Täpsem info noortekeskuse
kodulehel ja Facebookis.

MÄRTS

2. kell 11
Lastehommik Saku Huvikeskuses 7-10aastastele.

3. kell 14
„Maali ja Mathilde kohtumiste” 2. kohtumine Saku mõisas.

8. kell 19
„Elagu naistepäev Kiisal”.
Rahvamaja taidlejate kontsert
Kiisa Rahvamajas.

11. kell 19
Ülevallalise mälumängu „Saku ajukas” VI voor Saku Valla
Maja suures saalis. Mängu juhib
kilbar Mart Vellama.

16. kell 11
Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

NÄITUSED
„Tartu rahu 1920” - Riigiarhiivi
rändnäitus Saku vallaraamatukogu seminariruumis Teaduse 1.
Kurtna Kooli keraamikanäitus Saku vallaraamatukogus
Teaduse 1 (alates 25.02)
Käsitöönäitus Kiisa Rahvamajas. Avatud tööpäevadel.

16

22. veebruar 2013

 Kord kuus avab
Saku Päevakeskuses külastajaile
uksed õdus kohvik.
 Kliendid saavad
tanu ja pitsilise põllega ettekandjalt
tellida endale suupäraseid roogasid
ja jooke. Fotod:
Ave-Maria Rapper

Ohoo,
päevakohvik!

E

i ole midagi mõnusamat,
kui keskpäevane kohtumine tuttavaga ühes õdusas kohvikus. Sellises liigub
kindlasti ringi pitsilise põlle ja
tanukesega sõbralik ettekandja,
meeldiv muusika seguneb koduse jutusuminaga ja köögist
hoovab hullutavaid lõhnu.
Ütlete, et Sakus ju niisugust
kohvikut pole. Vabandust, aga
see väide pole enam päris korrektne! Nimelt avab alates detsembrist kord kuus Saku Päevakeskuses uksed pesuehtne kohvik, mis ei jää millegi poolest
alla „päriskohvikutele“!
Kohviku idee ja algatuse taga
on päevakeskuse sotsiaaltöö
spetsialist Vaike Pähn, ent teostusse on kaasatud paljud päevakeskuse asukad. Abikäsi läheb
vaja ruumi ettevalmistamisel ja
kohvikupäraseks muutmisel,
köögis, ettekandjatöös...
Kõige olulisem ja mõnusam
on aga olla klient, sest kohviku
näo kujundab külastaja!
Päevakohviku teebki eriliseks

väljakutse pakkuda kõigile võrdväärset võimalust tunnetada ennast ostujõulise kliendina, lasta
end teenindada ning tunda mõnusalt ja turvaliselt.
Samuti on tore lõunapausil näha lisaks igapäevastele klientidele ka tööga hõivatud rahvast
ja vanematega lapsi, kel varem
pole päevakeskusesse asja olnud. Uksed on avatud kõigile!
Hinnad on taskukohased, toidud maitsvad, valida on mitme
erineva roa ja joogi vahel.
Klientide vaieldamatuteks lemmikuteks on kujunenud tatrasalat ja kilupirukad. Need on juba
firmaroa tiitli saanud, kuid iga
kord lisandub menüüsse midagi
uut. Veebruari hitt oli nostalgiline jäätisekokteil. On kliente,
kes tellivad endale aga kogu
menüü ja teevad veel sõbralegi
välja, sest see on võimalik!
Järgmine päevakohvik avab
Saku Päevakeskuses (Pargi 27)
uksed kolmapäeval, 13. märtsil
kell 10 - 15. Tere tulemast!
AVE-MARIA RAPPER

