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31. märtsi öösel
läheb Eesti üle
suveajale
Varahommikul
kell 4 lükkame kellaosutid tunni
võrra edasi

Saku vallas pandi Saku valla hõbemärgi
mullu toime 193 pälvinud muusikaõpetaja
kuritegu ja 1805 Aili Brett
„Õpetaja peab ka iseväärtegu
endaga vaeva nägema:
Ülevaade 2012. aastal
toime pandud õiguskorra rikkumistest / lk 3

kogu aeg juurde
õppima, uut
otsima.“ / lk 6-7

Valla õpetajad
kogusid häid
kogemusi
Häid kogemusi jagati
Saku Gümnaasiumis
esmakordselt neli aastat
tagasi. Küllap oli tookord oma töönippe õpetama ja teiste tähelepanekutest osa saama tulnud valla pedagoogidel
koolitusest kasu, sest
samasugune päev toimus ka ülemöödunud ja
möödunud aastal - ikka
kevadvaheajal. Sel aastal said õpetajad kokku
19. märtsil, kuulasid
loenguid ja osalesid
töötubades. Pildil
maiustuste tegemine
kooli õppeköögis / lk 8

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI
110
HÄDAABI
112
Häirekeskuse abitelefon 1345
Perearsti nõuande telefon 1220
Saue konstaablijaoskonna
SAKU KONSTAABLIPUNKT
Jaoskonna juht
672 8300
Korrapidaja
612 4510
Konstaablid
612 4552
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
5. aprillil 2013

Vald sõlmis politseiga kaks koostöökokkulepet / lk 2
Mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati raha 24
projektile ja 9 külaseltsile / lk 4, 5
Peagi algab laagrisuvi / lk 5
Nõlvaku lasteaia hoovile kerkisid
liumäed ja kindlused / lk 9
Saku Sporting korraldas suure
talvise jalgpalliturniiri / lk 9
Mis saab Saku soost? / lk 11
Suur ristsõna / lk 12

Kurtnas avati uus lasteaiarühm
Kurtna
Kooli lasteaiapere
on nüüd
16 sõimeealise
poisi ja
tüdruku
võrra
suurem.
/ 2-3
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Kurtna
Koolis avati
uus lasteaiarühm

 Vanema rühma poisid-tüdrukud üllatasid
väikesi kaaslasi vahva
regilauluga.
 Rõõmsavärviline
liblikatort maitses nii
lastele kui emadeleisadele. Fotod:

Vald sõlmis politseiga kaks koostöökokkulepet
INNA MIKLI
7. märtsil kohtus Saku vallavanem Kuno Rooba Põhja prefektuuri politseijuhi (keerulise
ametinimetusega Politsei- ja
Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekti politseinõunik prefekti ülesannetes) Aare Ehandi
ja Lääne-Harju politseijaoskonna juhi Kaido Saarniiduga.
Kõneldi kuritegevusest Lääne-Harju politseipiirkonnas,
eriti Saku vallas, ning abipolitseinike rollist õiguskorra tagamisel. Kuno Rooba edastas Saku abipolitseinike soovi tegutseda rohkem kodukandis. Kaido
Saarniit ja Aare Ehandi selgitasid, kuidas töö Lääne-Harju
piirkonnas korraldatud on: abipolitseinikud käivad patrullimas koos politseiametnikega,
sõidetakse politseiautodega, tegutsetakse kõikjal Lääne-Harju
piirkonnas - seal, kus parajasti
vaja. Lisaks ollakse korda tagamas kõikvõimalikel suurematel üritustel. Suvel aga plaanitakse abipolitseinike jalgsipatrullid tööle panna.
Kohtumise käigus allkirjastasid Aare Ehandi ja Kuno Rooba

Kaido Saarniit (vasakult) jälgib, kuidas Kuno Rooba ja Aare Ehandi lepingutele alla kirjutavad. Foto: SS

kaks lepingut. Saku valla ning
Politsei- ja Piirivalveameti
koostöökokkulepe sätestab, et
politsei kaasab valla territooriumil avaliku korra ja turvalisuse
tagamiseks abipolitseinikke,
vald aga tagab rahalised vahendid abipolitseinike ergutamiseks ja neile vajaliku varustuse

soetamiseks. Üldkasuliku töö
korraldamise kokkuleppe alusel
hakkavad valla territooriumil
töötama mehed ja naised, kellele väärteo asjas määratud arest
või rahatrahv on asendatud üldkasuliku tööga. Üldjuhul tuleb
süüdimõistetutel teeääri ja haljasalasid puhastada-korrastada.

Üldkasuliku töö eest tasu ei
maksta.
Vald on politseiga abipolitseinike kaasamise alast koostööd
teinud juba kaua: esimene leping allkirjastati märtsis 2006.
Üldkasuliku töö korraldamise
kokkulepe sõlmiti aga esmakordselt.
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Liblikate rühmatuba on lapsesõbralik ja rõõmsavärviline. Foto:

L

asteaiakohtade nappus
kimbutab täna paljusid
Tallinna ümbruse paiku,
ka Saku vallas on soovijaid rohkem kui rühmades kohti. Kurtna
Koolis tegutses siiani kuus lasteaiarühma, kuid poisse-tüdru-
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kuid, kes järjekorras ootasid, tuli järjest juurde.
Möödunud aasta lõpus tekkis
vallavalitsuses mõte koolimajja
üks rühm juurde teha. Ruumid
projekteeris vallaarhitekt Leho
Vilu. Jaanuari teisel nädalal
alustas OÜ Eesti Varaehitus ümberehitustöödega, rühmatoad
said valmis veebruari lõpus. Nii
ehitustegevust kui mööbliostu
koordineeris ja korraldas vallavalitsuse poolt haldusspetsialist
Marko Kibuspuu. Ruumide
ümberehitamine ja sisustus läksid kokku maksma 34 000 eurot.
18. märtsil oli Liblikate rühma
pidulik avamine. Lasteaia saali
kogunesid töötajad, külalised ja
muidugi pisikesed liblikad koos
emade-isade ja õdede-vendadega.
Uusi lasteaiakaaslasi üllatasid
kõigepealt vanema rühma poisid-tüdrukud. Nad esitasid Triinu-Liis Kulli juhendamisel mitu
vahvat muusikapala, ka toreda
omaloomingulise regilaulu. Lasteaiaperet ja vanemaid tervitasid

vallavolikogu esimees Marianne Rande, vallavanem Kuno
Rooba, haridus- ja kultuuriteenistuse juht Heli Veersalu. Häid
soove jagasid Eve Laiverik ja
Marika Korjus Terakese ning
Merle Perm Nõlvaku lasteaiast.
Kooli direktor Priit Jõe soovis, et tiivad väikesi liblikaid
üha kõrgemale kannaks, ja tänas
kõiki, kes uue rühma tekkele
kaasa aitasid.
Linti seekord lahti ei lõigatud.
Selle asemel lendas lae alla hulk
kirevaid paberliblikad. Ja olidki
uksed uudistajatele valla! Mugav magamistuba, mõnus rühmatuba, korralik garderoob, tualettruum… Lastele olid uued
ruumid juba tuttavad. Küll aga
tekitas palju ärevust pidupäevatort - magus, ilus, rõõmsa liblikapildiga.
Kurtna Kooli lasteaia uues
rühmas sai koha 16 sõimeealist
poissi ja tüdrukut. Nende õpetajad on Külli Kruus ja Pirje
Kivestu ning õpetaja abi Liisa
Kajaste.

Õiguskorrast 2012. aastal Saku vallas
Saku vallas pandi 2012. aastal
toime 193 kuritegu. Võrreldes
2011. aastaga kasvas kuritegude
arv 28, kuid võrreldes 2010.
aastaga vähenes 27 võrra: 2011.
aastal oli kuritegusid 165, 2010.
aastal 220.
Kõige enam sooritati möödunud aastal vallas varavastaseid
kuritegusid - 116 (2011. aastal
112, 2010. aastal 149), seal hulgas vargusi 105 (2011. aastal
101, 2010. aastal 132). Kõige
enam varastati eluruumidest - 44
(2011. aastal 36, 2010. aastal 41)
korral. Sõidukitest varastati 18
(2011. aastal 22, 2010. aastal 18)
juhul, kauplustest 6 (2011. aastal
11 ja 2010. aastal 9) korral.
Isikuvastaseid kuritegusid oli
30 (2011. aastal vaid 10, 2010.
aastal 21), avalikku rahu rikkumise juhtumeid (nt sissemurdmisi, kui ei varastata) 19 (2011.
aastal 4, 2010. aastal 16). Liiklussüütegusid pandi möödunud
aastal Saku valla territooriumil
toime 25 (2011. aastal 33, 2010.
aastal 24).
Avastatud kuritegude osakaal
oli 2012. aastal 31% - Saku vallas toime pandud kuritegudest

avastati 60.
Väärtegusid sooritati 2012.
aastal Saku valla territooriumil
1805 (2011. aastal 1873, 2010.
aastal 1419). Liiklusseaduse rikkumisi oli 1650 (2011. aastal
1695, 2010. aastal 1264): kiirust
ületati 1123 (2011. aastal 979,
2010. aastal 1149) juhul, turvavarustuse kasutamise nõudeid rikuti 140 (2011. aastal 138, 2010.
aastal 22) korral, juhtimisõiguseta mootorsõidukijuhte tabati
63 (2011. aastal 48, 2010. aastal
26), joobes juhte 50 (2011. aastal
40, 2010. aastal 12), muid rikkumisi pandi sõidukijuhtide poolt
toime 82 (2011. aastal 309, 2010.
aastal 51) juhul. Jalakäijad või
muud liiklejad rikkusid liiklusnõudeid 44 (2011. aastal 18,
2010. aastal 16) korral.
Tubakaseadust rikuti 12 (2011.
aastal 26, 2010. aastal 29), alkoholiseadust 37 (2011. aastal 47,
2010. aastal 28) korral. Karistusseadustiku vastu (pisivargused,
lõhkumised, avaliku korra rikkumised jne) eksiti 52 (2011.
aastal 58, 2010. aastal 55) juhul,
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastu 5 (2011. aastal

11, 2010. aastal 8) korral. Narkootikumidega seotud väärtegusid oli 2 (2011. aastal 2, 2010.
aastal mitte ühtegi).
Kogu väärtegude arv langes
võrreldes 2011. aastaga 68, liiklusseaduse rikkumiste arv 45
võrra. Väärtegude seas samas
liiklusseaduse rikkumiste osakaal kasvas - 1% võrra.
Alaealised sooritasid kõigist
väärtegudest 4% (2011. ja 2010.
aastal 5%) ehk 72. Alkoholiseaduse vastu eksisid lapsed ja noorukid 22 (2011. aastal 37, 2010.
aastal 13), liiklusseaduse vastu
19 (2011. aastal 16, 2010. aastal
4), tubakaseaduse vastu 12
(2011. aastal 25, 2010. aastal
28) ja karistusseadustiku vastu 8
(2011. ja 2010. aastal 10) korral.
2010. aastal toimus Saku valla
territooriumil 39 liiklusõnnetust
(2011. aastal 33, 2010. aastal
38), neis sai vigastada 27 (2011.
aastal 20, 2010. aastal 21) ja surma 3 (2011. aastal mitte ühtegi,
2010. aastal 2) inimest.
Ülevaade on koostatud LääneHarju politseijaoskonna juhi
Kaido Saarniidu esitluse põhja

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
12. märtsi istungi päevakorras
oli 19 punkti
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 19.02.2013 korralduse „Sotsiaalkorterite tähtajaliste üürilepingute sõlmimine” üks punkt seoses üürilepingu lõpetamisega.
Ühele isikule otsustati maksta
seoses raske majandusliku olukorraga kriisitoetust.
JK Taverni Osaühingule väljastati müügipilet 13.03-12.06.
2013 Saku aleviku keskplatsil
grillitud lihatoodetega kauplemiseks.
Otsustati korraldada 01.04.31.12.2013 tänavakaubandus
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
märgitud müügikohtadel ning
lubada seal taimede, aiasaaduste (s.h mee), jõulupuude, liha ja
lihatoodete ning kala ja kalatoodete müük. Ühe müügikoha
suuruseks kinnitati 3 meetrit.
Alates 01.09.2013 anti lasteaiakoht väljaspool järjekorda
kahele paarile kaksikutele.
Otsustati sulgeda Saku Valla
Noortekeskus Sakus 20.03.
2013 seoses noortele korraldatud teatrikülastustega Tallinnas.
Moodustati komisjon Saku
Kevadlaada korraldamiseks:
Kuno Rooba (esimees) Arvo
Pärniste, Virko Kolks, Evelin
Normak, Toivo Alasoo, Tiina
Kubbi, Liina Hendrikson,
Kristi Jõeleht, Kairi Kallaste.
2 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ja 3 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu ja garaaž-kuuri püstitamiseks Kanama külas Lageda
tee 7; varjualuse püstitamiseks
Kurtna külas Aru kinnistul.
Väljastati kasutusluba laiendatud üksikelamule Saku alevikus Pähklimäe tee 12.
Metsanurme külas asuvatele
munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele määrati koha-aadressideks Harjumaa, Saku vald, Metsanurme küla,
11242 Kasemetsa tee L1 ning
Harjumaa, Saku vald, Metsanurme küla, 11242 Kasemetsa
tee L2. 
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 Jäätmeveoga liitumisest vabastati 2 jäätmevaldajat.
Väljastati 2 avaliku ürituse
korraldamise luba: MTÜ-le
Spordiklubi Porter Racing Saku
rabametsa terviserajal 16.03.
2013 toimuva ürituse „Saku
100” suusatamise kestvusvõistluse läbiviimiseks (vastutavad
Harry ja Priit Grünberg) ning
OÜ-le Almeda Trading Saku
Valla Spordikeskuses 24.03.
2013 toimuva sportlik-meelelahutusliku laste koolivaheajaürituse “Batuudimaailm” läbiviimiseks (vastutab Egon Ovir).
Otsustati omandada Politseija Piirivalveameti Põhja prefektuurilt leiud.
Määrati riigihanke „Kajamaa
koolimaja rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamine” eest
vastutavaks isikuks Virko Kolks
ja moodustati komisjon riigihanke hankemenetluse korraldamiseks ja hankija otsuste tegemiseks: Kuno Rooba (esimees),
Maire Laur, Virko Kolks.
19. märtsi istungi päevakorras oli 15 punkti.
Ühele puudega isikule seati
hooldus ja määrati hooldaja.
Kolme puudega isikuga ja ühe
isikuga, kes vajab regulaarseid
sotsiaalteenuseid, sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud 01.04-30.06.2013.
Saku Lasteaia Päikesekild ja
Saku Lasteaia Terake lahtiolekuaega lühendati 1 tunni võrra
28.03 (suurele reedele eelnev
tööpäev), 30.04 (kevadpühale
eelnev tööpäev) ja 19.08.2013
(taasiseseisvumispäevale eelnev
tööpäev).
Kehtestati Saku Valla Maja
suures saalis 12.04.2013 toimuva peoõhtu piletihinnad: täishind 6 eurot, pensionäridele
soodushind 5 eurot.
Väljastati 2 ehitusluba: aiamajade juurde- ja ümberehitamiseks üksikelamuks Juuliku külas Murumäe tee 60 ja Roobuka
külas Soonurme tee 4.
Väljastati 3 kasutusluba: üksikelamutele Saku alevikus Hei-
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TEGEVUSTOETUS
Mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati tegevustoetust kõigile taotluse esitanud külaseltsidele.
MTÜ Jälgimäe
255 eurot
MTÜ Kajamaa Külaselts 500 eurot
MTÜ Kodukoht Kiisa
500 eurot
MTÜ Kurtna Külaselts
500 eurot
MTÜ Metsanurme
500 eurot
MTÜ Rahula Külaselts
500 eurot
MTÜ Saue Küla
130 eurot
MTÜ Tagadi Küla Selts
500 eurot
SA Rehe Seltsimaja
500 eurot

na tn 2 ja Üksnurme külas Kõrgemäe I; alajaamale ja ühenduskaabelliinidele Tänassilma külas Jälgimäe tee 13.
Riiklikus ehitisregistris otsustati registreerida tänavavalgustus (vallasasi), mille omanikuks
on AÜ Vahtramäe Üksnurme
külas Tammetõru, Pähkli ja
Männikäbi tänavatel ning Vahtramäe teel.
Kooskõlastati 3 puurkaevu
asukohad: Kasemetsa külas
Kiipsu kinnistul, Kurtna külas
Ojasalu kinnistul, Metsanurme
külas Kuuseheki tee 11 tingimusel, et puurkaevule tagatakse vähemalt 10 m hooldusala;
Kooskõlastati kavandatavate
puuraukude asukohad Saku alevikus Aasa 14 tingimusel, et
puuraukude rajamisel ei tohi
avada ordoviitsium-kambriumi
ja kambrium-vendi põhjaveekihte, puuraukude omavaheline
kaugus peab olema vähemalt 6
m, puuraukudele peab olema tagatud hooldusala vähemalt 10 m.
Jäätmeveost vabastati 7 jäätmevaldajat.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
10.10.2006 korraldusega “Maa
erastamise võimalikkus ja tingimused” Rahula külas asuvale
Juku katastriüksusele määratud
tootmismaa sihtotstarvet, sihtotstarbeks määrati maatulundusmaa.
Eraldati toetusi mittetulundusliku tegevuse toetusfondist (vt
lk 4, 5).

ÜVK uudised
Saku alevikus hetkel aktiivseid toruehitustöid ei toimu. Kõik tänavad on liikluseks avatud. Ehitatakse Nurme puurkaev-pumplat.
Peatöövõtjaks on AS Nordecon.
Tuletame meelde, et Põhja-Saku (III) ja Kannikese (II) piirkonnas on võimalik valminud torustikega liituda. Selleks palume pöörduda ASi Saku Maja poole.
MARJU MURUMETS, ASi Saku Maja projektijuht

Kevadine heakorrakuu Sakus
Taas läheneb kevadine vahva sündmus - „Teeme ära“ talgupäev,
mis seekord on laupäeval, 4. mail.
Peagi sulab lumi ning nähtavale tuleb nii mõndagi: prügikotte,
autokumme, murdunud ja kuivanud puid, katkiseid mänguatraktsioone … Küllap on teil häid ideid, mis lumise talve jooksul meeles
mõlkunud ja ootavad kevadise tärkamise ajal elluviimist. Kõik me
armastame puhtust ja korda ning selleks, et kevadised koristus-,
ehitus-, parandus- ja loometööd hästi sujuks, tuleb aegsasti tegemised läbi mõelda ja pisut planeerida.
Tulevased talgujuhid, eelkõige oleks teil vaja tegutsema hakata!
Koduleht www.teemeara.ee, mis aitab talgutele kirja panna, annab
ka juhtlõnga, kellelt abi saada, kui hätta jääte, ja suunab talgujuhtide
kooli.
Selleks, et Saku vallas talgute korraldamine sujuvamalt läheks, on
meile appi tulnud vabatahtlikud abikäed. Küsige - helistage või
kirjutage neile!
Täpsem info „Teeme ära“ kodulehelt www.teemeara.ee
Anneli Kana - „Teeme ära“ Harjumaa koordinaator (MTÜ Kodukant Harjumaa, MTÜ Metsanurme),
tel 5324 2511, e-post annelikana@gmail.com
Kadri Rannala - „Teeme ära“ Tallinna koordinaator (Pirita Ettevõtluse Koda MTÜ, Maarjamäe Selts MTÜ),
tel 5324 2698, e-post kadrirannala@gmail.com
Lisainfo saamiseks võib alati ka minu poole pöörduda - telefonil
671 2436 või e-postiga aadressil tiina.kubbi@sakuvald.ee
TIINA KUBBI, vallaaednik

Jäädvusta kultuuripärandit!
Hea kaaskodanik, Hageri muuseum kutsub Sind kultuuripärandi
aasta raames jäädvustama kultuuripärandit - mälestisi, mälestuskive,
tähistatud ja tähistamata objekte looduses, põnevaid ja huvitavaid
objekte tänavapildis, sündmusi jm, mis võiks järeltulevatele põlvedele huvi pakkuda. Oleme täna nii kiiresti muutuvas maailmas, et
see, mis meile on igapäevane ja tavaline, võib mõnekümne aasta
pärast huvi pakkuda just seetõttu, et asja või nähtust enam pole.
Pea igas piirkonnas on mõni selline paik, olgu siis kivi, allikas, puu
või hoone, mille kohta on keegi kunagi ammu-ammu rääkinud, et
vaat siin oli mitusada aastat tagasi... Või et siin elas (elab) selline
meistrimees (-naine), kes oskas teha imeasju... Või et see on koht,
kust kõik millegipärast eemale hoiavad, ja ei ole teada, miks, jne jne.
Ootame töid 1. juuniks ja 1. detsembriks 2013. Need fotod, mis
laekuvad 1. juuniks, jõuavad kihelkonnapäevade konverentsi raames suurele ekraanile. Kultuuripärandi fotokogu asukohaks saab
Hageri kihelkonna koduleht www.hagerikihelkond.ee, see on loomisel. Tööd võib tuua infokandjal Hageri muuseumisse, Kohila vallamajja kabinetti nr 6 või saata e-postile virve.ounapuu@kohila.ee
Täpsem info muuseumi juhatajalt telefonil 5648 3828.
VIRVE ÕUNAPUU

Saku Vallavalitsus
võtab teenistusse

SOTSIAALHOOLEKANDE
PEASPETSIALISTI.
Täpsema info tööpakkumise kohta leiate Saku valla
veebilehelt www.sakuvald.ee.
CV palume saata 31. märtsiks 2013 Saku Vallavalitsuse
kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku 75501, Harjumaa
või elektrooniliselt aadressile saku@sakuvald.ee.
Lisainfot saab telefonilt 671 2444.
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Eraldised mittetulundusliku tegevuse toetusfondist
HELE-MALL KINK
2013. aasta valla eelarvest on
mittetulundusliku tegevuse toetusfondi maht esimeses taotlusvoorus 58 215 eurot, sellest spordivaldkonnale 13 990, kultuurivaldkonnale 11 935 ja muu tegevuse valdkonnale 14 325 eurot.
Projektide kaasfinantseerimise
toetuse kogumaht on 9315 eurot.
1. veebruariks laekus spordivaldkonda 33, kultuurivaldkonda 9 ja muu tegevuse valdkonda
20 projekti. Pärast taotluste esmast läbivaatamist läks projektide menetlemise komisjonidesse
hindamisele spordivaldkonnas
20 projekti kogusummas 31 478
eurot, kultuurivaldkonnas 9 projekti kogusummas 10 634 eurot
ja muus valdkonnas 20 projekti
kogusummas 27 231 eurot. Spordivaldkonna projektide arv vähenes, kuna taotlejate hulgas oli
organisatsioone, kelle eelnevate
projektide aruanded olid laekunud hilinemisega. Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra kohaselt ei anta toetust
ühe aasta jooksul (arvates aruande esitamise päevast), kui aruannet ei esitatud tähtaegselt.
Tabelis on näha, milliseid kultuuri- ja muu tegevusvaldkonna
projekte millises mahus 19. märtsi Saku vallavalitsuse istungil otsustati toetada. Spordivaldkonna
toetused selguvad järgmisel vallavalitsuse istungil.

KULTUURIVALDKONNA PROJEKTIDELE
Taotleja nimi
Seltsing Linda
Seltsing Gitanda
Seltsing Kurtna
naisrühm
Seltsing Saku
segakoor Tuljak
Seltsing Siiru-Viiru
Seltsing Saku naisrahvatantsurühm Terake
MTÜ Urban Style
MtÜ Päikesekild
MTÜ Harjumaa
Keelpilliorkester

Projekti nimi
Toetuse suurus
Anseküla rahvariideseelikute
39 eurot
uuendamine
Esinemine Strängnäsi kevadfestivalil 1390 eurot
Rahvakultuurikollektiivide osalemine 3080 eurot
festivalil Europeade 2013
Tuljaku kevadkontsert koos
600 eurot
külalisesineja kaasamisega
“Osata ise ilu luua”
200 eurot
Hageri rahvariideseelikute soetamine 1000 eurot
Tantsualane koolitusseminar
1200 eurot
“Unpredic table Step - uus tantsustiil
esmakordselt Sakus”
Põngerjate ettevalmistus tantsupeoks 1143 eurot
Harju keelpilliorkestri kontsertreis
1167 eurot
Rootsi

MUU TEGEVUSVALDKONNA PROJEKTIDELE
Taotleja nimi
Rehe Seltsimaja SA
MTÜ Kodukoht Kiisa
MTÜ Metsanurme
MTÜ Lokuti Uued
ja Vanad
MTÜ Vana-Harju
Skautide Malev
MTÜ Saku Valla Lasterikaste Perede Ühendus
EELK Hageri Lambertuse
Kogudus
Arvi Aasma
Seltsing Kukkur
MTÜ Saku Valla Invaühing
MTÜ Saku Valla Invaühing

Projekti nimi
Toetuse suurus
“Lapsed ja suured võrgule”
810 eurot
“Linnulennul läbi ajaloo”
155 eurot
“Endal tore, teistel ka!”
935 eurot
Lokuti külaelu edendamine ja
704 eurot
heakorra parandamine
“Skaudi raudsed seadused - kes
875 eurot
meist on hukka läinud?”
Päev Tartus/Pärnus
500 eurot
Saku laste suvelaager

1200 eurot

“Vabadus”
Saku II 3+ rattaretk
“Hobuste abil tervemaks”
Loodusõppepäev Saku valla
puuetega inimestele
“Õppiv diabeetik”

495 eurot
320 eurot
100 eurot
600 eurot

Saku Valla Diabeetikute
Seltsing
Seltsing KI-KU-TA-RO
“Üheskoos saame hakkama”
Saku Pensionäride
“Rutiinist välja”
Ühendus Elukaar (seltsing)
Kajamaa piirkonna Pensio- “Koos on tegusam”
näride seltsing Meelespea

705 eurot
600 eurot
800 eurot
550 eurot

Laagrisuvi on lähenemas
KÜLLI KIIKA
Saku Valla Noortekeskusel on
hea meel teada anda, et vahva
laagrisuvi on tulemas.

Saku Huvikeskuse
Kaunite Kunstide laager
Saku Huvikeskuse Kaunite
Kunstide laager toimub 17.-20.
juunil Saku Huvikeskuses. Laager on lastele vanuses 8-10 aastat, kohti on 15. Laagrisse registreerimine algab 17. mail.
Vaata ka www.sakuvald.ee/
huvikeskus

Saku Valla Noortekeskuse päevalaager
Saku Valla Noortekeskuse päe-

valaagri I vahetus on 10.-14.
juunil Sakus. Oodatud on 7-9aastased lapsed, kohti on 20.
Laagripäevad kestavad kell 1016, plaanis on nii käelised kui ka
sportlikud tegevused - nii ruumis sees kui õues.
Saku Valla Noortekeskuse
päevalaagri II vahetus on 5.-9.
augustil Sakus. Oodatud on 1012aastased noored, kohti on 20.
Laagripäevad kestavad kell 1016, plaanis on nii käelised kui ka
sportlikud tegevused - nii ruumis sees kui õues.

Ylöjärvi ja Saku noorte
sõpruslaager
Ylöjärvi ja Saku noorte sõpruslaager toimub 25. juunist 1. juu-

lini Piiril. Oodatud on 12-15aastased noored, kohti on 10.

Saku Õpilasmalev
Saku Õpilasmalev töötab 12.23. augustil. Oodatud on 13-14aastased noored, kohti on 16.
Saku Valla Noortekeskuse
laagrite kohta saab infot aadressilt www.sakunoortekeskus.ee,
registreerimine kylli.kiika@
sakuvald.ee ja kodulehel.
Saku valla lapsi ootavad ka
Football Club Saku ja Saku
Sportingu jalgpallilaagrid, Porter Racingu jalgrattalaagrid,
EELK Saku koguduse laager,
MTÜ Pere Heaks tänavakultuuri linnalaager.

TOIMETAJA
VEERG

Hüvasti!
Ma toimetasin Saku Sõnumeid
üle 8 aasta. See töö oli mitmekülgne ja huvitav: väikese lehe
juures tuleb kirjutada, toimetada,
pildistada, kaasautorite ja tellijatega suhelda, organiseerida…
Kogesin Saku Sõnumeid tehes
uskumatult palju ilusaid hetki.
Kohtasin toredaid inimesi, kel
meeldiv iseloom ja särav mõistus, kelles peidus mingi eriline
säde. Käisin põnevatel ja omanäolistel üritustel. Kuid nägin ka
pahatahtlikkust ja alatust, katseid
leheveergudel petta, end upitada
ja teisi laimata. Sain kaastöid,
mis hea maitse piiri ületasid.
Mõnikord olin väsinud. Nii
väsinud, et mõtlesin - enam ei
taha. Ja millegipärast siiski jäin.
Küllap olid Saku Sõnumid liiga
tugevasti südamesse pugenud.
Nüüd saab mu töö lehe juures
otsa. Aprillikuiste struktuurimuudatustega kaob vallavalitsusest teiste hulgas ka Saku Sõnumite peatoimetaja ametikohta.
Koos Ingrid Põdraga hakkab
lehte tegema peaspetsialist, kelle
hooleks lisaks valla koduleht,
avalikud ja välissuhted. Selleks
viimaseks minul oskused puuduvad. Ja paari kuuga neid ei õpi.
Head lugejad, aitäh, et olemas
olite! Suur tänu, abilised: kaasautorid, kolleegid, trükkijad, levitajad! Aitäh, Ingrid! Me tegime
need viimased 190 lehenumbrit
koos - headel ja halbadel aegadel. Suur tänu kõige eest!
Loodan väga, et uuel Saku Sõnumite tegijal jätkub uudishimu, südikust, loomingulisust,
kuid ka kindlameelsust keerulistes olukordades ausaks jääda ja
julgust võimuinimestest sõltumatult toimetada - neid omadusi
on lehe juures kõige enam vaja.
Et ta kirjutab huvitavaid lugusid.
Ja teeb oma tööd südamega.
Head sakulased, loodan, et
jääte Sõnumeid lugema. Mina
jään ka. Olen edaspidi üks teie
hulgast - lugeja, kel tükike hinge
lehe juurde jäänud.
Hüvasti!
INNA MIKLI
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TEISED ÕPETAJAST
Elo Madissoon: Aili Brett andis mulle
laulutunde nii varasest ajast, kui mäletan. Olin üsna püsimatu laps ja siiani imestan, kuidas nõustusin laule ikka uuesti ja uuesti harjutama. Tagantjärgi mõtlen, et Aili Brett oskas
minuga nii hästi läbi saada, et ootasin laulutunde hea meelega. Ta
ühendas oma pedagoogilise oskuse
ja lastesõbralikkuse nõudlikkusega
ning saavutas väga häid tulemusi.
Seepärast on tema õpilased head
lauljad ja ise selle üle õnnelikud.
Kirke Männik: Aili on väga pühendunud õpetaja. Ta on hea ja samas
nõudlik õpetaja ning laia silmaringiga inimene. Ta on oma ala asjatundja.
Benetikte Petrutis: Ma olen Aili juures laulmas käinud juba lasteaiast
saadik, nii ansamblis kui individuaalselt. Olen mitu korda Ailiga ka lauluvõistlusel käinud, nii vallasisesel kui
ka maakondlikul, see on olnud väga
heaks kogemuseks. Ma arvan, et ta
on mulle laulmises väga hea põhja
andnud: tean, kuidas õigesti noote
tabada, hingata, kuidas laval esineda. Aili on hea lauluõpetaja, ta on vahel küll range, aga õpetaja ei tohigi
ju liiga leebe olla.
Lili Kirikal (Madissoon): Aili Brett oli
minu esimene lauluõpetaja ja päris
algust ma ei mäletagi - olin siis väga
noor. Esimene mälestus Ailist on mul
ajast, kui ema viis mind 5-aastaselt
Tallinna Lasteekraani Laulustuudio
katsetele - see oli minu elu üks kõige
tähtsamatest hetkedest, sest sellest
välja kasvanud ETV tütarlastekooriga olen olnud tihedalt seotud kogu
oma teadliku elu. Aili Brett aitas mul
ette valmistada „Unelaulu“. Lisaks oli
oluline ka julgustamine - minu ema
(ka Aili) ju ei teadnud, kas on üldse
mõtet mind ette laulma viia. Aili Brett
oli veendunud, et on. Olen üks esimestest Aili Breti õpilastest, kes ei
olnud lihtsalt koolilaps. Nimelt tehti
tol ajal Saku Keskkooli juurde muusikarühm, kus osalesid õpetajate lapsed. Kuna minu isa õpetas tol ajal
füüsikat, sain ka mina sinna rühma.
Aili Bretti mäletan rohkem ajast,
kui olin veidi vanem - tema juhendamisel õnnestus mitu korda „Laulukarussellile“ pääseda - selleks oli vaja
võita Harjumaa laste lauluvõistlus.
Mäletan, kuidas ta meid kodus õpetamas käis ja käskis mul ikka suu
lauldes korralikult lahti teha ning
väljendusrikkust lisada. Meeles on
ka see, et ta pidi mu õe Elo õpetamisega kõvasti rohkem vaeva nägema,
sest mina olin see pailaps, kes tegi
kõik, nagu kästud, aga Elo oli noorem ja ei suutnud ühe koha peal liiga
kaua paigal püsida.
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Aili Brett – elu muusikas

Pisike Aili
kasvas
kodus, kus
alati lauldi.

Elleri-koolist
sai Aili Brett
suurepärase
muusikalise
hariduse.

Fotod:
erakogu
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auluõpetajaid on palju.
Lapsi, kellele muusika
meeldib ja kes tahaksid
esineda, samuti. Millegipärast
aga saavutavad mõned häid tulemusi, teised mitte. Saku lauluvõistlustel on aastast aastasse
esikohti noppinud Aili Breti
õpilased. Miks küll?

Väike laululind
Aili Brett kasvas kodus, kus
alati lauldi. Ema laulis, isa laulis
ja mängis keelpille. Lisaks oli
isa pillimeister - üks tema tehtud
kannel on tütrel tänagi kodus - ja
kohaliku segakoori juhataja.
Väike tüdruk veetis palju aega
koos voodihaige vanaemaga.
Memm rääkis tüdrukule muinasjutte ja õpetas laule. Lugusid
kuulata oli tore, aga laulda
meeldis rohkem. Isegi kiriku
lauluraamatust õpiti enamus
palasid selgeks.
Isa õpetas tütre nooti tundma.
Ja juba päris pisikesena hakkas
Aili klaverit mängima - ikka isa
juhendamisel.

Kooliaastad
Väikses 4-klassilises Kavastu
algkoolis muusikat süvendatult
õppida võimalik polnud. Tartu 5.
Keskkoolis käis Aili veidi aega
klaveritunnis ja õppis solfedžot.
Kuna harjutamisvõimalust polnud - maalaps elas nädala sees

Tartus - ta loobus.
Gümnaasiumipäevil õppis tütarlaps keemiakallakuga klassis,
tegi huviga katseid ja unistas
keeleõpingutest. Kui kool läbi
sai, tegi ta sisseastumiseksamid
hoopis Heino Elleri nimelise
muusikakooli. Alguses mõtles,
et igaks juhuks - ülikoolikatseteni oli aega. Kuid muusikakoolis
hakkas neiule nii meeldima, et ta
otsustaski koorijuhtimist õppida.
Elleri-koolis olid väga tugevad õpetajad, sealt sai suurepärase muusikalise hariduse. Kui
kool läbi sai, suunati kolm paremat lõpetajat, ka Aili, Tallinnasse konservatooriumi edasi õppima. Seal oli juba lihtne - tugev
põhi oli all.

Noor lauluõpetaja
1981. aastal lõpetas Aili Brett
Tallinna Riikliku Konservatooriumi (täna Eesti Muusikaakadeemia) muusikapedagoogika
ja koorijuhtimise erialal ja suunati Saku kooli õpetajaks. Alguses oli raske. Alevik tundus nii
võõras, külm ja soine. Koolis
olid lauluõpetajad mitmeid aastaid pidevalt vaheldunud, ka äsja konservatooriumist tulnud
noort naist nähti kui ajutist õpetajat, kes ilmselt varsti läheb.
Aili Brett jäi 12 aastaks. Ta lõi
koolis kammerkoori ja kantribändi, käis lastega esinemas ja
lauluvõistlustel. Õpilased olid
nii toredad! Vahva oli.

Kolleegid palusid, et õpetaja
Brett nende lastele laulmist õpetaks. Poisid-tüdrukud olid pisikesed. Aili Brett polnud kunagi
eelkooliealistega tegelemist õppinud. Kuid ta proovis. Katsetas
üht ja teist. Uuris tarku raamatuid ka. Nii tekkis esimene lauluring. Ja väikestega tegelemine
hakkas meeldima.

Itaalia ja lauluringid
Ühel hetkel tundis õpetaja Brett,
et on aeg muudatusteks - laulikud olid peas, kõik hakkas korduma. Talle oli alati reisida meeldinud. Eriti huvitas Itaalia - sealne loodus, keel, kultuur. Ta oli
Itaalia seltsi juures tegev ja sõitis
kolmeks kuuks sealsetele sõpradele külla. Õppis keele ära. Ja
hakkas siis seltsi kaudu eestlastele Itaalia-reise korraldama - oli
giid, grupijuht, tõlk. Hiljem tegi
koostööd ka turismifirmadega.
Talvel eestlased Vahemere
äärde ei sõitnud. Siis oli Aili
Brett Sakus. Ja juhendas endiselt kolleegide laste lauluringi.
Poisid-tüdrukud kasvasid suuremaks, läksid lasteaeda. Kuid
tahtsid edasi laulda. Rühmakaaslased tahtsid ka. Nii hakkasid ringid kasvama - osalejaid
tuli järjest juurde. Suvel oli Aili
Brett reisijuht, talvel lauluõpetaja. Vaheldusrikas elu!
2004. aastal korraldas Aili
Brett viimase Itaalia-reisi. Lauluõpetaja on ta tänaseni.
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Andekad õpilased
Täna juhendab Aili Brett lasteaia
laulu- ja rütmikaringe - arendab
väikeste inimeste loovust, väljendusoskust, koordinatsiooni,
rütmitunnet. Ikka läbi muusika.
Kõik lapsed, kes soovivad, saavad neis ringides osaleda. Huvikeskuses harjutavad Aili Breti
käe all aga laste lauluansamblid.
Aili Brett on juhendanud paljusid edukaid laululapsi. Enamik
neist on lauluringidest välja kasvanud. Keda esile tõsta? Õpetajale meenuvad esimestena „Laulukarusselli“ finaali jõudnud õed
Elo ja Lili Madissoon. Sakus on
palju esinenud ja hästi tuntud
Elis Loik ja Priit Kasemaa, kes
alles hiljuti õpetaja Breti juures
harjutamas käisid. Praegu särab
lavalaudadel sel talvel „Laulukarusselli“ finaali jõudnud Kirke Männik. Väga tublid on Johanna Kabel, Benedikte Petrutis, Lisanna Veertee, Mari
Liis Duglas. Lasteaiaealiste
seast on peale kasvamas päris
mitu andekat noort lauljat. Kõigi
nende saavutuste üle tunneb Aili
Brett suurt rõõmu.

Kellest kasvab
edukas laulja?
Aili Brett arvab, et edu saavutab
andekas laps, kes pidevalt harjutab. Kes juba väikesena juhendaja käe all laulma hakkab. Sest
kes pikka aega valesti laulab, sel
on raske ümber õppida. Eesti
lastel on „hääl kurgus kinni“, ka
rääkides. Eestlased hoiavad end
tagasi, ei laula sügavalt. Hääl tuleb „kätte saada“. Peab õppima
õigesti hingama - muidu hääl ei
kanna. On harjutusi, mis aitavad. On igasuguseid nippe. Iga
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laulutunni alguses laseb Aili
Brett oma õpilastel 10 minutit
harjutusi teha. Alati see lastele
ei meeldi, kuid on väga vajalik.
Hääle arendamine on pikaajaline töö. Heaks lauljaks saamine
nõuab kannatlikkust, pühendumist, järjepidevust. Nõuab palju
tööd.
Laululapsi on palju. Nad kõik
peavad viisi. Et teiste hulgas silma paista, tuleb Aili Breti sõnul
südame ja mõistusega laulda.
Laps peab taipama, milline on
laulu sõnum, peab suutma selle
edasi anda. Ka laval säramise
oskust ja näitlejameisterlikkust
on vaja. Tuleb olla isiksus - selline, kes kuulama paneb. Ja
muidugi peab olema heal lauljal
ilus ja omapärane hääl.

 Aili Brett koos
muusikust abikaasa Braz Limaga.
 7-aastane Elis
Loik ja õpetaja Aili
pärast lauluvõistluse võitu.
 Õpetaja Brett ja
väiksed laulutüdrukud.
 Priit Kasemaa
on üks Aili Breti
andekamaid õpilasi. Fotol aastal
2010.

Vabariigi aastapäeval autasusHea õpetaja
tati Aili Bretti
Milline on hea lauluõpetaja? Aili Saku valla hõbeBrett arvab, et hea õpetaja ar- märgiga
mastab lapsi ja naudib oma tööd.
Mitte ainult tulemusi, vaid kogu
tööprotsessi. Poisse-tüdrukuid,
kes lauluringides käivad, on palju. Andekad tuleb ära tunda. Ja
siis nendega hästi palju tegeleda.
Iga õpilase puhul on vaja mõelda, millised on tema tugevad ja
nõrgad küljed, kuidas just seda
last arendada, milliseid laule valida, milliseid hääleharjutusi teha. Peab olema järjekindel ja
kannatlik. Peab õpilasega koos
avastama ja arenema. Väga oluline on Aili Breti arvates, et õpilane ja õpetaja inimestena sobiksid. Et neil oleks sarnane maitse,
meeldiksid samad laulud. Ja
muidugi peab hea õpetaja ka iseendaga vaeva nägema: kogu aeg
juurde õppima, uut otsima.
Aili Brett on just niisugune Lauluõpetaja armastab väga reisida. Pildil abikaasaga Egiptuses Siwa
õpetaja.
oaasis.
Fotod: erakogu ja
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Valla õpetajad kogusid häid kogemusi
INNA MIKLI
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eade kogemuste päev
korraldati Saku Gümnaasiumis esmakordselt neli aastat tagasi. Küllap oli
tookord oma töönippe jagama
ja teiste tähelepanekutest osa
saama tulnud valla pedagoogidel koolitusest kasu, sest kokku
tuldi ka ülemöödunud ja möödunud aastal - ikka kevadvaheajal. Selleaastane, järjekorras
juba neljas heade kogemuste jagamise päev toimus 19. märtsil.
Üritus, mille moto „Et muutuda,
peaks rohkem õppima ja vähem
õpetama“ pärineb gümnaasiumi
eesti keele õpetajalt Veiko
Klaanilt, tõi kooli aula taas rahvast täis.
Direktor Ulvi Läänemetsa
avasõnade järel kõneles Pille
Liblik hariduse kaasajastamisest. Ministeeriumi esindaja
rääkis õppekavade uuendamisest ning uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamisest. Sõnavõtust jäi kõlama, et
järjest enam mõjutavad hariduselu iga konkreetse kooli juhtkonna ja koolipidaja ehk siis
kohaliku omavalitsuse otsused.
Teisena kavas olnud Kaspar
Kreegimäe ettekande õpetajaameti ümberkujundamisest tõi
kuulajateni taas Pille Liblik.
Huvitav oli väide, et iga koolituse mõju kestab vaid kolm
kuud - siis hakkab inimene
unustama.
Raul Rebane kõneles äärmiselt kaasakiskuvalt, kuidas iidoleid teadlikult luuakse. Nii on
Ameerika filmikangelane tänapäeval alati kodumaa patrioot,
kõrge moraaliga tark ja intellektuaalne mees, kes ka tugev, osav
ja vapper - just niisugune inimene, millisena soovitakse ka kodanikku näha. Lektor meenutas,
kuidas Gerd Kanterist rahva
lemmik ja iidol kujundati ning
soovitas positiivseid kangelasi
rohkem külla kutsuda ja eeskujuna kasutada.
Marianne Esperk rääkis Saku
Gümnaasiumi 2.b klassi koostööst Eesti Maaviljeluse Instituudi taimebiotehnoloogia osakonnaga EVIKA - loodusprojektist, mille käigus ka õpilaste
väärtusi kujundati. (Vaata Saku

Allkiri. Fotod: SS

Gümnaasiumi saali koolituspäevale kogunesid nii valla koolide kui ka lasteaedade õpetajad.

Direktor Ulvi Läänemets kinkis lektoritele kooli õpilasfirma Puu&Klots valmistatud stressivändad. Pildil koos
Raul Rebasega.

Sõnumite 11. jaanuari numbrit!)
Juhataja Ilona Sillak ja õpetaja Kärolin Kaarlep kõnelesid, kuidas 2011. aastal väärtuskasvatuse lasteaia tiitli pälvinud
Naba eralasteaias väärtuskasvatusega tegeletakse. Lasteaias ei
ole reegleid (need on rikkumiseks!), vaid hoopis head tavad,
millest tuleb kinni pidada - kõigil, ka töötajatel. Rühmades
mängitakse pahandused ja halvad teod nukkudega läbi - nii, et
negatiivses rollis olnu saab hiljem oma osa ümber mängida,
vigu parandada. Meelde jäi mõte, et Eestis kogu aeg valmistu-

Naba lapsed räägivad suurel ekraanil, milline
on hea õpetaja. Ilona Sillak (vasakult) ja
Kärolin Kaarlep jälgivad huviga. Fotod:

takse millekski - alguses lapseootuseks, siis lapse sünniks,
seejärel lasteaeda minekuks,
kooliajaks. Ja lõpuks eluks. Kui
siis „elu käes“, ei oska inimene
sellega midagi peale hakata kogemus on vaid ettevalmistamisest, pole harjumust protsessi
nautida.
Pärastlõunal jagunesid osalejad töötubadesse. Kuidas vastutust õpetaja ja õpilase vahel jagada, rääkis Mare Tuisk Tallinna Ülikoolist, tööst autismihäiretega lastega jagas kogemusi
Ruth Raudsepp Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumist, ku-

jundavat hindamist õpetas Leelo Tiisvelt (Uus Kool). Saku
Gümnaasiumi õpetaja Reet
Heinati käe all valmistati
maiustusi, Ingi Roos viis meditatsioonimaailma.
Pikast koolitusest oli kindlasti
kasu - nii arvas päevast kokkuvõtet tehes ka Ulvi Läänemets.
„Teis kõigis on olemas see parim õpetaja ja igas lapses on olemas varjatud anded. Kui te usute
ja tahate, siis leiate need anded
üles ning teie lastel saavad olema parimad tulemused parimate
õpetajate käe all!“, Julgustas
Saku Gümnaasiumi direktor.
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Nõlvaku
lasteaia laste
lumerõõm
MEELI LUGUS
Nõlvaku lasteaia õpetaja

S

elle talvega on lahke ilmataat Nõlvaku lasteaia õuealale rohkelt lund puistanud. Koos eelmise nädala sulailmaga lõi see suurepärase võimaluse vahva lumelinna ehitamiseks. Tänu teotahtelisele personalile ja aktiivsele hoolekogule jõudsime kiiresti ideest tegudeni ning lumekujude meisterdamine võis alata!
Julgust vanemaid operatiivselt osalema kutsuda andis
veebruaris korraldatud rohkearvulise osavõtuga sõbrapäevakohvik, mille käigus valmisid
usinate kondiitrite ja pagarite
(loe: emade-isade) käe läbi hõrgutavad küpsetised ning toimus
taaskasutusõnneloos („Minu
vana, Sinu uus”).
Järjekordne positiivne koostöökogemus meie lapsevanema-

Nõlvaku
lasteaia
hoovile
kerkisid
vahvad
liumäed
ja kindlused.
Foto:
Kaia Talve

tega sai jätku kolmapäeval, kui
kohale saabusid tegutsemislusti
täis heatujulised vennad-õed ja
emmed-issid koos esindusliku
tööriistapagasiga. Esimestele
kiiretele reageerijatele sai lisaks
ehitusrõõmule osaks veel ka linnaku projekteerimise au.
Kolme päeva jooksul valmis
mitu uhkete treppide ja liuradadega mäge ning kindlust. Vanemad olid nii hoos, et sulalumest

said ka põnevad tuntud ja tundmatud loomad, kelle seljas lapsed ronida ja turnida saavad.
Liumäed testisid vanemad koos
lastega kohe ära - et näha, kust
veel parandada, siluda ja kasta
vaja. Lapsed nautisid koos vanematega tegutsemist ja andsid
omalt poolt panuse nii kavandamisel kui ka ehitamisel. Hiljem
tundsid lapsed enim uhkust
oma pereliikmete poolt tehtud

ehitiste üle, lustisid just nendel
meelsasti.
Iga ehituspäeva lõpus ootas
kõiki magus kosutus šokolaadimuffini ja kuuma tee näol. Koos
lumehanges istudes, süües ja
töövilju nautides tekkis mõnus
ühise suure pere tunne. Siiras
rõõm säras kõikide osalejate
silmis.
Täname korraldajate poolt
lumetalgutest osavõtjaid!

Saku Taliturniir 2013 jalgpallis lõppes edukalt
ARGO ZIRK
Saku ja Kurtna Kooli võimlates
toimunud Saku Taliturniir 2013
jalgpallis sai eduka lõpu. Kolmest etapist koosnenud võistlusest võttis osa 54 võistkonda ligi
500 lapsega. Turniir toimus kaheksas erinevas vanuseklassis,
kellest kõige nooremad 2006.
aastal sündinud poisid ja kõige
vanemad 1999. aastal sündinud
tüdrukud.
Võistlustules olid ka Saku
Sportingu võistkonnad. Meie
jaoks oli turniir igati edukas,
üldvõidu võtsime lausa kolmes
vanuseklassis.
Saku Sportingu jaoks oli Saku
Taliturniir esimene suurem
võistlus, mida ise korraldasime.
Saime väärt kogemuse ja kindlustunde sarnaseid üritusi veel
organiseeridada. Turniiri eduka
läbiviimise eest täname Saku

2003. aastal sündinute vanusegrupi autasustamine Saku Valla Spordikeskuses. Foto: Argo Zirk

Pruulikoda, Kurtna Kooli, Saku
Valla Spordikeskust ja Saku

Vallavalitsust.
Jalgpalli taliturniiri tulemu-

sed on üleval klubi kodulehel
www.sakusporting.ee.

10

22. märts 2013

Elukaar
kevade ootel
LY MADISSOON

K

evade alguse kuul võttis
Saku pensionäride ühendus vastu külalisi Paide
linna eakate klubist Hämarik.
Paidelasi esindas klubi juhatuse
liige Milvi Lepp. Temalt saime
teada, et Hämarik on 45 aastat
vana ja sinna kuulub 70 eakat, lisaks veel hulgaliselt auliikmeid.
Meile olid esinema tulnud
kolm tantsurühma, soolotantsija
ja sõnakunstnik. Rühm Sinilill
vastas oma nimele - kostüümid
olid sügavsinised, tantsijad naiselikud ja kergejalgsed. Tantsud
olid uudsed ja keeruliste liikumistega, kuid õnnestusid väga
hästi. 44 aastat tegutsenud rühma juhendab Vilma Okas, 59
aastat tantsuõpetaja tööd teinud
naine! Kui lavale tulid efektselt
punasesse siidi riietatud daamid
koos härradega rühmast Seenio-

Hoogne ühistants vallamaja
saalis liitis
võõrustajad ja
külalised Saku Elukaare
ja Paide
Hämariku.
Foto:
Jüri Soome

rid, käis vaatajatest kahin läbi.
Juhendaja Leili Paitsi seatud
„Edelveiss!“ ja teisedki tantsud
kutsusid esile sooja aplausi. Õrnades kevadistes kostüümides
neli tantsijat rühmast Sin-Sen
edastasid publikule nägemuse
tuntud estraadilaulude muusikast, nende etteaste oli suurepä-

Noorteorkestrite
sünnipäevakontsert

rane. Kõiki pani kaasa elama
hoogsa mustlaslauluga publiku
ette astunud solist. Sõnakunstnik Rutt Mihkelson esitas mõnusa huumoriga väga elulise sisuga palasid. Oli väga nauditav
isetegevuskava.
Hämariku esindaja rääkis,
kuidas klubi liikmed löövad

Naistepäev oli tõeline naiste päev

24. märtsil kell 17 tähistavad kontserdiga Mustpeade majas (Pikk 26) oma
sünnipäevi kaks mainekat orkestrit Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester
saab 15- ja Harjumaa Keelpilliorkester
10aastaseks. Kaasa teeb Harjumaa
Noorte Sümfooniaorkester. Noored
muusikud, kelle hulgas ka Saku Muusikakooli õpilasi, ootavad kuulama
kõiki huvilisi. Kontsert on tasuta.

VESTLUSRING

I ja II Eesti Vabariigi
ajal elanud inimestele

27. märtsil
kell 11-13

Saku Vallaraamatukogu
konverentsiruumis.
Vestlust juhib ALMA KALLION
Kohvilaud!
Tasuta!

kaasa linna ühisüritustel, küpsetades laadal pannkooke ja keetes putru. Peetakse meeles ka
lastekodulapsi. Ühesõnaga elatakse aktiivselt!
Külalised omalt poolt imetlesid, kui aktiivselt meie eakad
üritusest osa võtavad - vallamaja saalis oli taas 80 vaatajat!

Naised on igat kanti esirinnas ja järelkasv kindlustatud - kogesid Kiisa rahvamaja taidlejad, kui tähistasid ühiselt pidupäeva. Ülemisel pildil on tantsuhoos
Kiisatar, alumisel teeb sügava kummarduse äsja esinemise lõpetanud lastering.
Fotod Kairi Langund
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Mis
saab
Saku
soost?
LEMBIT TEINBAS

O

leme tuhandeid aastaid
elanud Läänemere kallastel, kust jääaeg on üle
käinud ja jätnud meile soode
ning rabade näol hindamatu
väärtusega magevee reservaadi.
Lisaks taevataadi annid lume ja
vihma näol. Liigniiskus ja üleujutused pole siinmail haruldased. Iseasi, kas meil on piisavalt
oskusi, kuidas nendega hakkama saada.
Lükkame tänaste toimingute
kirjelduse pisut edasi ja vaatame
probleeme ajaloolisest vaatevinklist.
Ajalooprofessor Sulev Vahtre
on juhtinud tähelepanu vanadele ürikutele, kus juba 13. sajandil on mainitud põlde, kus olid
kraavid ja osati liigvett ära juhtida. Meenutagem ka J. Alta kirjapandut: ,,Siit tuleb kõik hein seljas kokku kanda, sest soo kannab vaevalt inimest oma pinnal.
Räägitakse, et soo, kui see alles
mõisa käes oli, nii kõva olnud, et
hobuse ja vangerdega läbi käidud. Aeg-ajalt hakanud soo
pehmemaks minema. Mõned arvavad, et mõisa veskitamm vee
kinni hoiab ja sood pehmeks
teeb. /…/ Jõgede ümbrus kasvatab veel heina, aga heinamaa
otsad ei kasvata mitte midagi,
paljas tüma muda, mõne rohuliblega. Siin on nüüd aastakümned heina niidetud, vee sees tallatud, aga keegi ei ole sookese
pääle halastanud ja teda kuivaks katsunud lasta.”
Arhiivi säilikutest jooksevad
läbi viimase Saku mõisniku, õllevabriku looja Valerian von
Baggo poolt ette võetud väikesed jõe õgvendused ligi 150 aastat tagasi.
Ja muidugi lähema aja lood.
Põlvkondade mälu hoiab jätku-
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valt soojana meie oma Vargamäe Andrese ja Oru Pearu piirikraavi kaevamise ja tammi lõhkumise lugu.
Olukord Eesti aja algul, pärast
Vabadussõda, oli järgmine: maade kuivendustööd, eriti eesvoolude reguleerimine, said seadusandliku toetuse pärast veeühingute seaduse kehtestamist 1925.
aastal. Maaparandustöid projekteeris ja korraldas Põllutööministeeriumi Maaparanduse
Amet. Taludele hakati andma
pikaajalist maaparanduslaenu kuni 25 aastaks. Elu arenes.
Vääna (Saku) jõe uuringutega
alustati juba aastatel 1922.1923. Seda tehti ulatuslikult,
Jälgimäe sillast kuni Lähtse külani. Leiti, et jõe keskjooksul
Sakust Raudalu maanteeni ja
edasi kuni Nabalani, ca 12-kilomeetrisel lõigul, on jõel väga
väike loomulik lang (sisuliselt
O-lang). Seepärast jõe mõjupiirkonnas olevad maad, põhiliselt heinamaad ca 2000 ha ulatuses või rohkemgi, on paisutusvee tagajärjel kolmveerand aastat, vahel aasta ringi üle ujutatud. Saku Õlletehase vesiveski
paisu tõttu tõuseb kevadel suurvee ajal vesi üle meetri kõrgusele maapinnast. Peale veski
tammi lahti võtmist valgub vesi
üleujutatud maadelt ära väga
aeglaselt, mida põhjustab peaasjalikult äärmiselt väikene kalle, turbamaa ja kohati aastate
viisi niitmata jäetud rohi. Saku
veskist alla poole, kuni Jälgimäe maantee sillani kannatab
jõe otsekohese üleujutuse all
võrdlemisi väikene maa-ala, ligikaudu 250 ha.
Vabadussõja järel, kui maamehed olid omale maad nõutanud, pidid nad pettuma, sest mis
sest kasu on, kui saaki kätte ei
saa. Kokkuvõttes võib nentida,
et pole siin maamunal midagi
uut. Kõik on äraunustatud vana.
1927. aastal tõstatasid Saku

asunikud paisu mahavõtmise ja
jõe reguleerimise nõude. Juba
samal aastal tehti Kultuurtehnika Büroo poolt eeltööd ja vastavad uuringud. Valmis projekt jõe
reguleerimiseks. Aga oli veel
teine osapool, Õlletehas oma
paisuga. Neile oli antud veejõu
kasutamise servituudi õigus.
Nimelt võisid nad, vastavalt
kokkuleppele talumeestega, paisutada vett õlle tootmiseks ja
lõigata jääd ainult 4 talvekuu
(detsembri, jaanuari, veebruari,
märtsi) jooksul. Kuid sageli ei
pidanud tehas tähtajast kinni,
jättis paisuväravad avamata ja
põhjustas niiviisi üleujutusi ja
konflikte. Tülisid, kaebekirju ja
kohtuskäimisi oli palju.
Jõe süvendustööd viidi läbi
hankekorras, nagu tänapäevalgi. Paisutamise mõju hakkas vähenema siis, kui süvendati tiigi
põhi ja jää võtmise tingimused
paranesid. Kuid pidevatest üleujutustest ning jää ja vee all olemisest oli looduslik taimestik
niipalju kahjustatud, et saagikusest polnud enam mõtet rääkida.
Konflikte ja kaebusi reguleeriti
kokkuleppel, enamasti õlleodra
hinna kaudu ja talumeestele õlleraba andmisega.
Tööde erialane järelevalve oli
hoolas ja jõe keskjooksu süvendustööd võeti vastu 1. septembril 1933 komisjoni poolt, mille
koosseisu kuulus ka tuntud
Saku metsamees J. Küüts. Niisuguseks oli kujunenud olukord
enne sõda.
Sai selgeks, et loodusnähtused
nagu tormituuled ja vooluveed
ei allu võimumeeste või õllevabrikantide tahtele. Loodusel
on omad reeglid ja neid tasub ka
tänapäeval meeles pidada.
Järgmised suuremad jõe reguleerimise tööd algasid 1960. aastate alguses. Sõjajärgne põllumajandus ilmutas seisaku märke ja ühe ergutava abinõuna
moodustati 8. juunil 1961 koon-

dis, Eesti Põllumajandustehnika
(EPT). Maaparandustööde tegemine koondati EPT rajoonikoondiste ja osakondade kätte.
Vääna jõe süvendus- ja soo
kuivendustööd jäid EPT Keila
osakonna teha. Samas võeti
suund suurmajandite loomisele.
Saku Näidissovhoosi nime kandev riigimajand moodustati samuti 1961 Punase Tähe kolhoosi, Saue sovhoosi Lokuti osakonna, Tallinna Restoranide ja
Kohvikute Trusti Juuliku abimajandi ja Saku Maaparandustehnikumi Õppemajandi baasil.
Sovhoosi suuruseks kujunes
4100 ha.
Kuivendustööde korraldamine toimus osade kaupa.
1. osa hõlmas jõe süvendustöid aleviku vahel, 300 m allapoole maanteesilda ja ülesvoolu
Kivisilla peakraavini, raudteesillast 70 m edasi. Lõigu pikkus
oli 1,037 km. Eesmärk oli alandada vee taset jões 1 meetri võrra. Õlletehasele tuli anda puhast
vett pidevalt 45 m3 tunnis. Projekt valmis 1960. aastal, süvendustööd algasid kohe.
Projekti 2. osa haaras jõge
Raudalu maanteeni 4,1 km pikkuses lõigus. Selles lõigus oli
süvendustöid tehtud ka 1950/ 51.
1960. a lõpetati raudteesilla ehitus ja sellega seoses jõe süvendamisvõimalused avardusid.
3. osa pikkusega 8,5 km ulatus
Raudalu maantee Vetka sillast
Nabala külani. Lisaks jätkusid
tööd 1960. aastatel kogu sovhoosi maa-alal, näiteks 4. osa Kajamaa kooli ümbruses, ligi 500 ha;
5. osa Ülejõel 150 ha, 6. osa Raudalu maantee ääres 82 ha jne.
Tänaseks on jõgi kinni kasvanud, setteid täis ja kuivendussüsteemide eesvooluna kaotanud suure osa oma kunagisest
tähtsusest. JÄRGNEB
Kirjapandus on kasutatud Eesti Riigiarhiivi fondides olevaid
materjale (tekstis kursiivis).

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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KIRJAD JA
KÜSIMISED
Avalik kiri Saku
vallavolikogu esimehele
proua Marianne Randele
Meid, allakirjutanuid, pani mõtlema viimases vallalehes ilmunud artikkel volikogu istungist,
mis käsitleb muutusi valla juhtimises ja vallalehe toimimises.
Oleme teinud 10 aastat (19942004) Saku Sõnumeid ja soovime, et leht ilmuks endiselt.
8. märtsi lehes ilmunud volikogu istungi kokkuvõte ei seleta
otsuseid lahti, vaid konstateerib
kiretult fakte. Mis on põhjuseks,
et rida teenistusi liidetakse, et
ajalehte hakkab tegema üks peaspetsialist, kellel lisaks on veel
välissuhtluse ja PR-ülesanded?
Kas on tänapäeval niisuguseid
imeinimesi, kes oskavad ajakirjanikutööd ja valdavad nimetatud alasid? Või antakse Saku
Sõnumid koostamiseks hoopis
mõnele teisele lehele, näiteks
Harju Elule?
Lehelugejad tahavad teada
argumente, mis tingis nimetatud
otsuste, mis muudavad vallaelu,
tegemist? Kas rahapuudus või
ametnike nappus? Just seda

oleks pidanud vallaelanikele
teada andma ja volikogu otsused lahti seletama, et säästa inimesi valedest oletustest.
Lugupidamisega
Viivi Rehemaa
Evi Johandi

Vastab Saku
Vallavolikogu esimees
MARIANNE RANDE
Austatud kirjasaatjad
Pr. Viivi Rehemaa
Pr. Evi Johandi
Tahan teile täie vastutustundega
teatada, et vallaleht “Saku
Sõnumid” ilmub kindlasti edasi.
Lehe koostamist ei ole plaanis
anda ka mõnele teisele väljaandele. Oma valla lehte teeme ikka
hea meelega omas vallas.
Struktuuri muudatused aga
tulevad paratamatult vajaduste
ja nägemuste muutustest.
Vallavanem, kui asutuse juht,
näeb läbi struktuuriüksuste ja
ametnike, kuidas kõige optimaalsemalt täita vallale pandud
kohustusi oma elanike tarbeks.
Otstarbekas oli moodustada kahest teenistusest (sotsiaalhoolekande teenistus; haridus- ja
kultuuriteenistus) üks teenistus,
millest tekib vajalik sünergia,

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
22.03 00.01-17.00 Väliharjutus
2.04 00.01-23.59 Väliharjutus
25.03 09.00-23.59 Väliharjutus
3.04 00.01-23.59 Väliharjutus
26.03 00.01-23.59 Väliharjutus
4.04 00.01-23.59 Väliharjutus
27.03 00.01-17.00 Väliharjutus
5.04 00.01-17.00 Väliharjutus
28.03 08.00-17.00 Väliharjutus
6.04 09.00-21.00 Väliharjutus
1.04 09.15-23.59 Väliharjutus
7.04 09.00-15.00 Väliharjutus
* Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid.
Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teostab
Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid.
Lisainfo: 503 4102, manniku@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee

kaotuse puhul.
Saku Gümnaasiumi
5.A ja 6.A klassi õpilased
ning klassijuhatajad

Mälestame kauaaegset Kiisa
naiskoori- ja lauluklubikaaslast
LINDA SALUMETSA.
Südamlik kaastunne Vellole
perega ema lahkumise puhul.
Elvia, Luise, Eha, Meida

Mälestame kauaaegset ja
aktiivset Lauluklubi liiget

Mälestame igavikuteele
lahkunud pensionäride
ühenduse liiget

Avaldame kaastunnet
Juhanile ja Annale perega

VANAEMA

LINDA SALUMETSA.

LINDA SALUMETSA

Avaldame kaastunnet
omastele.
Kiisa Rahvamaja kollektiivid

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
KI-KU-TA-RO
pensionäride ühendus

praegu ei olnud enam võimalik
täpselt eristada teenistuste pädevusi eelkõige laste ja noortega
seotud küsimustes (koolikorralduslikes küsimustes on haridusja sotsiaalvaldkond järjest tihenenud, sama ka sotsiaal- ja
noorsootöö). Vallavanema nägemuses on liitmisega võimalik
töötulemusi parandada.
Vallavanema alluvusse peaspetsialisti ametikoha moodustamisega tekib üks ühine infokeskus (kõik vajalik koondub,
teave ei lähe töötajate vahel kaduma). Ma arvan, et seda tööd
tehes ei pea olema just imeinimene. Väljakuulutatud konkursile laekunud kandidaatide hulgas on mitmeid, kellel vabariikliku lehe toimetamise oskus
koos PR-i ja rahvusvahelise
suhtekorraldusega.
Vastates teie küsimusele, mis
tingis muutuse? Kindlasti mitte
rahapuudus, vaid raha optimaalne kasutamine. Samuti ei ole tegemist mitte ametnike nappusega. Vallavanem, kes ei olnud rahul praegu vallavalitsuses toimuvaga, otsustas teha muutusi.
Volikogule anti asi läbi kaaluda,
kas muudatused on kasulikud ja
vajalikud või ei. Ja volikogu tegi
oma määrusega teatavaks, et
muudatused on vajalikud paremate teenuste osutamiseks.
Reklaamtekstid, kirjad ja
vastused avaldatud
muutmata kujul.
Toimetus

Leitud
Vallamaja eest leiti sõrmus.
Kätte saab sotsiaalhoolekandeteenistusest (671 2401).

Kuulutused
Frato OÜ pakub hooajalist
tööd särasilmsele ja rõõmsale müüjale. Töö on vahetustega (pikk ja lühike nädal). Täpsem info ja kontakt tel 515 4527
ja e-post frato@hot.ee
Kevadeks korda! Kodukoristus
ja -suurpuhastus, 516 1267,
namstu123@gmail.com
Loomaarst Jaak Jõks ootab
vastuvõtule Keila Loomakliinikus aadressil Keskväljak 6.
Tööajad E-R 9.00-19.00, L
10.00-16.00. Visiidi broneerimine tel 6705243. Vaata meid Facebook.com / keila loomakliinik
Maja projektid. Ehitusluba,
kasutusluba. Ehitusalane
nõustamine. 522 0023 M. Mikk
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
tel 5660 0290
Vee-, kanalisatsiooni- ja
küttesüsteemide ehitus ning
renoveerimine. Katlamajade
komplekteerimine, erinevate
kütte- ja veesüsteemide
seadmete müük ja paigaldus.
5662 1784, rebo@hot.ee,
www.rebo.ee
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire ja korralik.
Tööde teostamiseks kasutame
tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista 565 8686
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
Info@potipoiss.ee; 5807 2581
Müüme tootjahinnaga saematerjali ja kütteks saepindu.
Osutame saekaatriteenust lintsaega, hööveldame paksusmasinaga, seimerdame. Tasuda
saab ka ümarpuidus. Transport.
Saeteenused OÜ, 5656 2009,
Männiku k, www.resultes.ee,
resultes@resultes.ee

Mälestame oma kauaaegset
ühenduse liiget

Mälestame

ARNOLD SELGET

ARNOLD SELGET

ja avaldame siirast
kaastunnet omastele.
KI-KU-TA-RO
Pensionäride Ühendus

ja avaldame kaastunnet
omastele.
KÜ Kurtna Pihlakas

ARNOLD SELGE

ARNOLD SELGE

16.03.1925 - 17.03.2013

Mälestame kaasvõitlejat.
Saku vabadusvõitlejad

16.03.1925 - 17.03.2013

Mälestame alati abivalmis
bussijuhti ja avaldame
kaastunnet omastele.
Kurtna külarahvas
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Saku Pruulikojas
tööpäevadel

SAKU VALLA SPORDIKESKUSES

maitsvad
päevapraed!

24. märtsil kell 15-16

Lõunasöögid, catering ja peolauad,
sünnipäevad, pulmad, firmaüritused ning
ekskursioonid Saku õlletehasesse
PÄÄSE 5 eurot. VÕISTLUSED KIIRUSTESTIL!
Villased sokid ja jook kaasa! Info ovir@hot.ee

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

Ehitus- ja
remonttööd

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

Hinnad SOODSAD,
töödel GARANTII.

529 2893, marek@viu.ee

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

MÜÜA kuivad
kamina/pliidipuud
30 cm, võrkkottides 40L/60L,
kask/lepp, segapuu.

Kuivad ahjupuud
kottides ja laotuna, min
kogus 3 rm. Metsakuiv mänd,
kask, segapuu - 40 cm
kottides 80L; 50 cm laotud.
Puu kuivanud 2 aastat.
Vedu Harjumaal tasuta,
hinnad soodsad.
Tel 5647 5960, 5636 4633
e-mail apq@hot.ee

Müüa lõhutud

KÜTTEPUUD,
lepp, 37 eurot rm.
Transport hinna sees.
Tel 509 9598
VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS
(kinnistute ÜVK liitumised). Veel:
 liiva-, mulla- ja killustikuvedu
 eksvaatori- ja kalluritööd
 san tehn sisetööd
 geodeetilised mõõdistused

GSM 5850 4300

Kütte- ja kaminapuud

tootmine, müük
Tellimine:

tel 505 0924

hikkor@hikkor.ee
www.hikkor.ee
KÄSITÖÖHUVILINE,

ootame Sind APRILLIS Saku Mõisa Värkstoas

(Juubelitammede tee 4) järgmistesse õpitubadesse:
03. aprillil kell 18.30 VANUTATUD KARBI ÕPITUBA.
Hind 11 € + karbi toorik 8 €. NB! Kohtade arv piiratud!

10. aprillil kell 18.30 KARBI MEISTERDAMISE ÕPITUBA. Hind 13 €
23. aprillil kell 18.30 MÄRKMIKU / ALBUMI ÕPITUBA. Hind 14 €
LEIA MEID Saku Mõisa Värkstoa Facebooki lehelt, õpitoad „eventide“ alt. INFO JA EELREGISTREERIMINE,
kirjutades meilile moisavarkstuba@gmail.com või helistades telefonile 5344 7638 (Hedwig Seaver).

Männiku teeninduspunktil
on SÜNNIPÄEVAKUU!
Kuni kuu lõpuni selle teate
ettenäitamisel naiste tikkkontsaplekid ja kõik fonoluku võtmed poole hinnaga!
Pihlaka 1a. Tel 506 5072
E - R 10.00 - 18.00
www.olmeteenindus.ucoz.com
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Rõõmust sündinud pildid

KUHU MINNA

uu algul vallaraamatukogus avatud Ida Anisimova näitus valmistab vaatajale algatuseks üllatuse: esmapilgul maalidena paistvad pildid
on kõik ristpistes tikandid! Väljapaneku 15 taiest on erineva
suurusega, raamitud ja enamuses klaasiga kaetud. Lõngale
omane soojus ja pehmus tulevad
siiski paremini esile klaasimata
töödes. Hea koloriidiga, tehniliselt väga täpselt ja hoolikalt tehtud tikandpildid on eriilmelised:
näha saab nii keerukaid kujutisi
ja värvirohkust kui ka mahedatoonilisi ja napi kujundusega
töid. Ida Anisimova osava nõela
alt on tulnud suurejoonelised
maastikud ja linnavaated, pisikesed sümpaatsed looduspildid,
efektsed paabulinnud, rikkalikud lillesülemid, pühapildina
mõjuv jumalaema. Lemmiktööks peab autor ema ja last kujutavat pastelset „Ema rõõmu”.
Ristpistes tikkimine on erakordset püsivust ja kannatlikkust nõudev tehnika. Meistri sõnul kasutab ta käsitööpoodidest
saadavaid valmisskeeme, mille
järgi kannab kujutise mulineevõi akrüüllõngaga pisikeste
nõelapistete abil ridade kaupa
kanvaale. Korraga on töös kõik
käsiloleva rea värvid. Pildi valmimine võtab aega. Nii kulus

22. kell 19

K

KUHU MINNA

Vana Baskini Teatri etendus
„Valedetektor” Saku Valla Maja
suures saalis. Mängivad Merle
Jääger, Egon Nuter ja Andres
Lepik. Piletid 9 ja 11 eurot.

25. kell 10
Laste teatripäev Saku Valla
Majas. Esinevad erinevad lastekollektiivid Saku lasteaedadest
Päikesekild ja Terake, Kurtna
Kooli näitering, Saku Huvikeskuse teatriringid jt. Avatud
teatrikohvik, lapsi lõbustab Pipi.

27. kell 15

 Täpselt ja hoolikalt ristpistes tikitud pildid mõjuvad raamituna otsekui maalid. Foto:
 Ida Anisimova on avastanud tikkimises enda jaoks võlu, ilu ja rõõmu.
Foto: Küllike Printseva

koske kujutavale loodusvaatele
3 kuud, keerulisele reljeefsele
jõulumaasikule aga 5 kuud. Ette
on tulnud ka harutamist, eriti
esimestes töödes.
Pikka aega Saku Tervisekeskuses õena töötanud Ida Anisimova sõnul hakkas tikkimine
teda tõsiselt huvitama 5 aastat
tagasi, kui enne jõule sai valmis
üks väike pilt. „Tänaseks päevaks olen tikkimise võlu, ilu ja
rõõmu enda jaoks leidnud. Abi-

kaasa soovitusel hakkasin tikkima suuremaid ja keerulisemaid
pilte. Enam ma ei kujuta ette
pikki talveõhtuid ilma tikkimiseta,” tõdeb suurepärase värvitaju ja osavate kätega käsitöökunstnik. Ida Anisimova loodab, et ehk mõni vaataja leiab
näituselt innustust selle kauni
hobiga algust teha.
Näitus „Rõõm tikkimisest”
jääb Saku raamatukogus avatuks 23. aprillini.

Saku jääväljak ootab ka kevadel uisutama

NÄITUSED
Kurtna Kooli saviringi õpilastööde näitus Saku raamatukogus Teaduse 1 (kuni 30.03).

Riigiarhiivi rändnäitus „Tartu
rahu 1920” Kurtna Koolis (kuni
26.04).

27. kell 11
Vestlusring I ja II Eesti Vabariigi ajal elanud inimestele
Saku vallaraamatukogu konverentsisaalis. Milline oli elu siis?
Milline on elu praegu? Vestlusringi juhib Alma Kallion. Kohvilaud.

27. kell 16
Kontsert Saku Muusikakooli
kammersaalis. Esinevad Moskva Konservatooriumi klaverieriala õppejõud Olga Filatova ja
tema õpilased. Tasuta.

28.
Saku Gümnaasiumi lahtiste
uste päev.

30. kell 11

APRILL

1. Kell 16.30
Huumorikontsert „Õpetajal
vale pill” Saku Muusikakooli
kammersaalis.

„Rõõm tikkimisest” - Ida
Anisimova ristpistes tikitud
pildid Saku raamatukogus (kuni
23.04). Vt lk 15.

„Emakeeleabi” - raamatuväljapanek emakeelepäevaks Saku
raamatukogus (kuni 30.03).

Saku valla noorsootöö ümarlaud vallaraamatukogus Teaduse
1. Päevakavas: Saku valla noorsootöö minevik, olevik, tulevik;
laagrite ja maleva korraldamine;
maine kujundamine (külalisesineja noorsootööspetsialist Peeter
Taim); kokkuvõte, küsimused,
ettepanekud.

Ülestõusmispühade perepäev
Saku Huvikeskuses. Vt lk 16

Saku vallaraamatukogus

„Laste omalooming ja sõnaviguriraamatud” - raamatuväljapanek emakeelepäevaks
Saku raamatukogu lasteosakonnas (kuni 30.03).

MÄRTS

4. kell 19
Saku Gümnaasiumi muusikal
„Vigased pruudid 2013” kooli
aulas. Sissepääs tasuta. Vt lk 16
Püsivad miinuskraadid on tänavu lasknud Saku liuväljal uisurõõme
nautida pikalt. Esmakordselt on võimalik uiske ka laenutada. Tänuväärt ettevõtmise taga on Saku hokiklubi, kelle eestvedamisel muretseti valla toel 40 paari erineva jalanumbriga ilu- ja hokiuiske. Nõudlus
on suurim nädalavahetusel, kui uisusoove koguneb päevas kaugelt
üle 30. Omad uisud on kaasas umbes kolmandikul liuväljal olijaist.
Uisutajaid on mudilastest täiskasvanuteni, kõige rohkem käib kooliõpilasi. Laenutaja töö on väljak enne avamist puhtaks lükata, suurte
tuiskude korral tuuakse appi lumefrees. Jäämeister Heino Sarapuu sõnul ei teinud 10 cm paksusele kihile liiga ka suur sula veebruaris.

5. kell 19
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas. Külas on näitleja Laine Mägi.

7. kell 11
Ülevallaline laste
lauluvõistlus „Las laps laulab
2013” Saku Valla Maja suures
saalis. Tasuta. Vt lk 16
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aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Inna Mikli
Ingrid Põder
Reklaam ja
kuulutused:
tel 6712 425,
6712 435
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(väljaande
indeks 00952);
toimetus,
tel 6712 435
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80
Trükk
AS Rebellis

