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Kui rahul
on Saku
valla
elanik?

valla diabeetikute
seltsingu eestvedaja üle 10 aasta

Lk 2-4

Lk 6

Eesti diabeediliidu
aasta tegija 2013
Aino Kiiver – Saku

Olümpiahõbe Heiki Nabi Kurtna Koolis:
 kõige
suurem
andekus
on tahe!
 iga
teemaga
tuleb
minna
süvitsi,
alles siis
avastate
asjas ilu.
/ lk 9
Lühikest aega Heiki Nabit
treeninud Kurtna koolijuhi Kristjan Saare pilgu
all kirjutab esimaadleja
pühenduse särgile.

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

jälle
6. detsembril 2013

Tule 23.-24. novembril kella 12-16
Nurmiko aiandisse, kus on sel ajal
tippvormis kohapeal kasvanud

100 000 jõulutähte!
Jõulutähti on alates 10 cm
minidest kuni 60 cm kõrguste
põõsasteni, kokku 40 sorti / lk 7
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Milliste
valdkondade
kvaliteedi
ja/või kättesaadavuse
parandamine
on Teie pere
jaoks praegu
kõige
olulisem?

Kui

2

Milline
on neist
kõige
olulisem
probleem?

rahul
on
Saku valla
elanik?
Need objektid valla arengukavast, mida
peaks Teie arvates rajama

23. maist 9. juunini viis Saku Vallavalitsus
projekti „Saku valla süsteemne ja kvaliteetne juhtimine“ raames läbi elanike rahuloluküsitluse, millele vastas 183 inimest
vanuses 17-80, mis on 2,6% valla rahvastikuregistrisse kantud elanikest. Avaldame
esialgse kokkuvõtte küsitluse tulemustest.
Vallavalitsus moodustab töörühma,
mis analüüsib vastuseid põhjalikumalt
ning otsustab, milliseid muutusi võiks
nende põhjal vallavalitsuse töös teha.
Valla kodulehe parandamiseks kutsub
vallavalitsus kokku testrühma, kelle tähelepanekute põhjal parandatakse kodulehekülge.
Operatiivsemaks infovahetuseks vallaelanikega kaalutakse võimalust luua vallavalitsusele oma sotsiaalmeedia kanal
Facebookis.
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Kes olid vastajad
76,5% vastanutest olid naised ja 23,5% mehed. Enamalt jaolt olid vastajad Saku alevikust (41%), Kiisalt (17%) ja Metsanurmest
(6,6%). Ühtegi ankeeti ei laekunud aga Kirdalust, Rahulast, Sookaera-Metsanurgast ja
Tammejärvest.
Üle poole vastanutest, 61%, oli kõrgharidusega. Peaaegu pooled vastajatest olid keskastme juhid või spetsialistid või ametnikud
(47%), 11% vastanutest pensionärid, 10% ettevõtjad sh FIEd, 9% töölised. 50% vastanutest töötas Tallinnas ja 21% Saku vallas,
19% ei tööta üldse.
Vastanud pidid määratlema oma seose kodukoha ja Saku vallaga. Selgus, et 78% tundis ennast oma küla või asula elanikuna ja
74% Saku valla elanikuna. Harjulasena tundis ennast 36% ja tallinlasena 9%.
Suurem osa (64%) vastanuist kinnitas, et
huvitub Saku vallas toimuvast väga, 33% huvitus toimuvast mõnevõrra ning vaid 3% ütles, et teda ei huvitu Saku vallas toimuv.
Suurem osa vastajaist soovis ka ise Saku
valla elu-olu korraldamisel senisest enam kaasa rääkida. 17% vastanuist soovis kindlasti
mistahes küsimustes oma piirkonna arendamisel kaasa lüüa ning 46% vastajatest soovis
kaasa lüüa mõnevõrra ning kindlates valdkondades. 37% vastajaist ei näinud vajadust
ise valla arendamises kaasa lüüa, kuna „see on
ametnike töö“, „pole vaba aega“, „teised teevad paremini“ või „ollakse tehtuga rahul“.

Positiivsed muutused
Vastajatel paluti hinnata oma kodukandi olukorra muutusi viimase viie aasta jooksul - kas
olukord on läinud paremaks või halvemaks?
Enamike valdkondade puhul leidis suurem
osa vastajaid, et olukord on jäänud samaks
või ei osatud olukorra muutust hinnata. Oli
ka valdkondi, mille puhul sai enim hääli variant „olukord on jäänud samaks“ ning vastuste arvult järgmisel kohal oli variant „mõningal määral paranenud“. Mõningal määral
paranenud valdkondadeks peeti järgmisi:
avalik kord/turvalisus, looduskeskkond, tänavavalgustus.
Valdkonnad, mille puhul suurem osa vastanutest valis variandi, et olukord on „mõningal määral paranenud“, olid järgmised: heakord, jäätmehooldus, kultuur/meelelahutus,
lasteaed/lastehoid, sportimisvõimalused ning
valla teede ja tänavate korrashoid. Samas oli
teede ja tänavate korrashoid ainus valdkond,
mis sai väga paljudelt vastajatelt ka hinnanguks, et olukord on „oluliselt halvenenud“ või
„mõnevõrra halvenenud“. Teistest eristus selgelt ka valdkond „Kergliiklusteed jalgsi ja
jalgrattaga liiklemiseks“. See oli ainus valdkond, mille puhul sai vastusevariant „oluliselt
paranenud“ kõige rohkem hääli.

Mis on inimestele oluline?
Küsimuse „Milliste valdkondade kvaliteedi
ja/või kättesaadavuse parandamine on Teie
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Mil määral olete Saku vallas rahul
vallavalitsuse järgmiste tegevustega?

Ei
Ei ole Pigem Pigem Väga
üldse ei ole rahul rahul oska
öelda
rahul rahul

Klienditeenindusega vallavalitsuses
6
Avalduste lahendamise ja tähtaegadest kinnipidamisega vallavalitsuses 6
Informatsiooni kättesaadavusega vallavalitsuse teenuste kohta
5
Vallavalitsuse lahtiolekuaegadega
3
Ooteajaga ametniku vastuvõtul
3
Vallavalitsuse ja -volikogu õigusaktide arusaadavusega
2
Kodanikeühenduste kaasamisega vallaelu korraldamisse
7
Külaseltside kaasamisega vallaelu korraldamisse
4
Vallaelanike kaasamisega vallaelu korraldamisse
8
Saku Vallavalitsuse mainega
8
Kokku
52
Kokku %
3%

pere jaoks praegu kõige olulisem?“ vastustest
selgus, et enim soovitakse järgmiste valdkondade paranemist: valla teede ja tänavate korrashoid, kergliiklusteed jalgsi ja jalgrattaga
liiklemiseks, haridus, ühisveevärk ja kanalisatsioon, avalik kord ja turvalisus, tänavavalgustus ning vallasisene ühistransport.
Ka 4-5 aasta pärast peeti perele kõige
olulisemaks samade valdkondade kvaliteedi
ja/või kättesaadavuse parandamist, kuid
valdkondade järjestus oli veidi muutunud,
ülekaalukalt sooviti hariduse paranemist.

Vt diagrammi 1

Vallavalitsus läbi
vallaelaniku pilgu
Küsimusele „Mil määral olete Saku vallas
rahul vallavalitsuse järgmiste tegevustega?“
vastustest ilmnes, et vastajad on kõigi pakutud valdkondadega „pigem rahul“ või „ei
oska öelda“. „Pigem rahul“ vastajaid oli
kõigi valdkondade puhul mitu korda rohkem
kui vastuseid „pigem ei ole rahul“. Ka „väga
rahul“ vastajate hulk oli tunduvalt suurem
kui „ei ole üldse rahul“ vastajate arv. Kõige
vähem oldi rahul vallaelanike kaasamisega
vallaelu korraldamisse ning kõige rohkem
oldi rahul Saku Vallavalitsuse mainega.
Küsitluses pakkusid vallaelanikud välja
ka soovitusi, kuidas saaks vallavalitsus inimesi paremini kaasata: võiks olla rohkem innovaatilisi meetodeid elanike kaasamiseks,
nt Facebooki lehe kaudu info jagamine; rohkem avalikke arutelusid; võib-olla oleks otstarbekas vahel pidada maha n-ö rahvakoosolekuid/küsitlusi, kus saab esile kerkinud
probleemid koos vallavalitsuse töötajatega
läbi arutada.

Vt diagrammi 4
Kõige rohkem soovivad inimesed valla juhtimise ning elu-olu kohta infot saada vallarahva ühistel üritustel (152 vastanut), valla
kodulehelt (161 vastanut) ning ajalehest Saku Sõnumid (148 vastanut). Kõige ebavajalikumaks peeti isiklikku näost näkku suhtlemist (123 vastanut) ja koosolekuid/nõupidamisi vallas (109 vastanut). Samas eelmisele
küsimusele vastates sooviti just neid kõige
rohkem.
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Objektid, mida peaks rajama
Vt diagrammi 3
Lisaks välja pakutud objektidele sooviti veel
mitmeid objekte: uued moodsad korterelamud; prügimajad väiksematesse küladesse;
lasteaed ja turg Kiisale, vanadekodu, koerte
väljaheidete kastid kergliiklusteede äärde,
bowling, ujumiskohad, Kiisa ühisveevärk ja
kanalisatsioon.

Kõige olulisemad probleemid
Vt diagrammi 2
Lisaks välja pakutud loetelule panevad inimesi muretsema teede ja tänavate halb olukord (tolmavad, auklikud, ebaturvalised),
noorte vähesed vabaaja veetmise võimalused, laste jaoks kallis ühistransport Tallinnasse sõiduks, oma lemmikute järelt mitte koristavad koeraomanikud, tänavavalgustus.
Milline organisatsioon, asutus või üksikisik
on Teie arvates Saku valla arengut ja igapäevast elu kõige enam positiivselt mõjutanud? 61% vastanutest ei osanud sellele küsimusele vastata, kuid 39% arvas järgmist (välja on toodud vähemalt kaks sarnast arvamust
saanud isikut/organisatsiooni): - Saku Gümnaasium (34x); Lions Club (16x); Saku Vallavalitsus (14x); Kiisa rahvamaja (9x); Saku Õlletehas (7x); Marianne Rande (4x); MTÜ Kodukoht Kiisa (4x); Toivo Alasoo (3x); Saku
Selver (3x); raamatukogu (3x); spordikeskus
(3x) (ujula), talvised suusarajad; vallavalitsus
ja -volikogu (2x); Saku Tervisekeskus (2x).
Küsitluses said inimesed avaldada ka arvamust selle kohta, millise valla või omavalitsusega võiks olla Sakul otstarbekas ühineda,
kui seda peaks olema vajalik teha. Küsimusele vastas 114 inimest, mis on 62% vastanutest.
52 korral nimetati ühinemist Sauega, 29 korral Kiiliga, 10 korral Kohilaga, 7 korral Saue
linnaga, 5 korral Keilaga, 5 korral Tallinnaga
(ühel juhul sooviti Suur-Tallinna (kuni
Kohilani), 4 korral Harkuga, 1 korral Raega.
31 inimest ei soovinud ühineda. Öeldi, et
kui ühinemine on vajalik siis Sauega, teisel
juhul öeldi, et pigem Kiiliga kui Sauega, kolmandal korral välistati Tallinnaga ühinemist.
7 inimest ei osanud öelda, kellega ühineda.
VICTORIA PARMAS
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
12. novembri istungi päevakorras oli 12 punkti.
1 isikule määrati eestkostepere toetus.
Kehtestati detailplaneering
Üksnurme külas Vana-Parma
kinnistu osal.
3 korraldusega määrati projekteerimistingimused
Väljastati ehitusload veetorustiku rajamiseks Hiiemäe tee
1 ja Hiiemäe tee 3 veevarustuseks aadressil Kasemetsa küla,
Uus-Raili, Raili tee, Raili tee 1,
Hiiemäe tee 1 ja Hiiemäe tee 3;
üksikelamu püstitamiseks ning
aiamaja ja kasvuhoone täielikuks lammutamiseks aadressil
Kasemetsa küla, Timuti tee 7
(varem väljastatud ehitusluba nr
4866 tunnistati kehtetuks).
Väljastati kasutusload üksikelamutele Kirdalu külas Kivimaa kinnistul, Metsanurme külas Kuldkinga tee 16 kinnistul ja
Tagadi külas Tagadi-Mäepere
kinnistul; sidekanalisatsioonile
aadressil Saku alevik, Üksnurme tee, Saku-Tõdva tee, Saare 2
ja Saale.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 12 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks alates
01.12.2013 Saku Vallavalitsuse
28.12.2010 korralduse nr 1067
„Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 3.115.
Tammemäe külas Maie kinnistule seati sundvaldus AS EG
Võrguteenus kasuks.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
06.08.2013 korralduse nr 617
“Maa ostueesõigusega erastamine” punkti 3.
Kinnitati Üksnurme külas
asuvate hoonestatud Härma ja
Kivisepa kinnistute võõrandamise suulise enampakkumise
tulemused.
Saku valla 2013. aasta eelarve
reservfondist eraldati 1092 eurot
vallavalitsuse eelarvesse advo-
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kaadibüroo arvete tasumiseks.
Saku valla 2013. aasta eelarve tuludesse lisati Harju Maavalitsuselt laekunud 86,40 eurot
projekti „Saku Õpilasmalev
2013“ läbiviimiseks ning suurendati sama summa võrra Saku
Valla Noortekeskuse kulude
eelarvet.
19. novembri istungi päevakorras oli 10 punkti.
Saku Huvikeskust volitati
korraldama turu- ja tänavakaubandust 15.12.2013 korraldataval Jõulutelgi üritusel.
Saku Valla Majas 28.12.
2013 toimuva aastalõpupeo pileti hinnaks kehtestati 18 eurot.
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse lahtiolekuajad jõulude
ja aastavahetuse perioodil: spordikeskus on avatud 23. ja 31.12
kella 6.30-14, 27. ja 30.12 kella
6.30-22, 28. ja 29.12 kella 1022. Spordikeskus on suletud
24.26.12.2013 ja 01.01.2014.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused
Anti kirjalikud nõusolekud
abihoone püstitamiseks Üksnurme külas Talve tee 54 kinnistul, abihoone-sauna püstitamiseks ja küün-kuuri rekonstrueerimiseks Tagadi külas Kivikülvi
kinnistul.
Väljastati kasutusluba tuletõrje veevõtukohaga tiigile Üksnurme külas Tiigi kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 8 jäätmevaldajat.
Jälgimäe külas Urda kinnistu
detailplaneeringujärgsele teele
määrati nimeks Urda tee.
Jälgimäe külas asuvate Pärnu mnt 541, Pärnu mnt 543 ja
Urda-Jälgimäe ühendustee katastriüksuste jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Saku Valla Maja II korruse
suur saal anti tasuta kasutada
seltsingule Saku Pensionäride
Ühendus Elukaar liikmete pidulike koosviibimiste läbiviimiseks
18.01.2014, 15.02.2014, 15.03.
2014, 26.04.2014 kella 9-15.

Õiendus
8. novembril ilmunud Saku Sõnumites on artiklisse „Saku Vallavolikogu VII koosseis alustas tööd” juhtunud eksitav teave. Õige on
„Volikogule esitas lahkumispalve Saku Vallavalitsus (koosseisus
Kuno Rooba, Arvo Pärniste, Evelin Normak, Toivo Alasoo, Virko
Kolks), kes jätkab uue kinnitamiseni seniste ülesannete täitmist.”
Toimetus palub vabandust.

Informatsioon detailplaneeringutest
7.11.2013 toimus Saku Valla Majas (Saku, Teaduse 1) Saku valla Üksnurme küla Vana-Parma kinnistu osa detailplaneeringu avalik arutelu. Planeeringu ülesanne on Vana-Parma kinnistu osa kruntideks
jaotamine ning ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ehitamiseks. Avaliku väljapaneku jooksul laekus planeeringule üks ettepanek.
Avalikul arutelul nõustus Saku Vallavalitsus esitatud ettepanekuga
ning planeeringusse tehti vastav täiendus.
Ettepanekuga ning avaliku arutelu protokolliga saate tutvuda Saku
Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1) ja Saku valla kodulehel http://
sakuvv.kovtp.ee/et/ detailplaneeringud.
7.11.2013 toimus Saku Valla Majas (Saku, Teaduse 1) Saku valla Jälgimäe küla Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneeringu avalik
arutelu. Planeeringu ülesanne on kinnistute kruntideks jaotamine
ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.
Avalikustamise jooksul esitati planeeringule kaksteist ettepanekut.
Avalikul arutelul tulemusena jõudsid planeeringu osapooled kompromissile ning avaliku arutelu tulemuste põhjal tehakse planeeringusse vajalikud täinedused ning muudatused.
Esitatud ettepanekutega ning avaliku arutelu protokolliga saate
tutvuda Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1) ja Saku valla kodulehel
http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 12.11.2013. a korraldusega nr 909 kehtestati Saku
valla Üksnurme küla Vana-Parma kinnistu osa detailplaneering. Planeeringu ülesanne on Vana-Parma kinnistu osa kruntideks jaotamine
ning ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ehitamiseks. Planeering näeb ette, et elamumaa sihtotstarbega moodustatavale krundile
on võimalik ehitada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 3100 m2.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
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Muutused mittetulundusliku
tegevuse toetuste andmisel
HELE-MALL KINK
Arendusspetsialist
2014. aasta jaanuarist muutub
mittetulundusliku tegevuse
toetuse andmise kord. Peamised korras kajastuvad muudatused on järgmised:
 Peale külaseltside on uue korra
alusel võimalik tegevustoetust küsida ka
eelis-arendatavate spordialade klubidel.
Need on määratletud volikogu otsusega.
 Projektitoetuse ülempiir võrdsustati
eelisarendatavate spordialade tegevustoetuse summaga ning seda vähendati 5000
eurolt 3000 eurole. Tänasest praktikast
lähtuvalt ei ole üldjuhul toetatud projekte,
mille maksumus oleks üle 3000 euro.
 Projektitaotlusi hakkab hindama kaks
viieliikmelist komisjoni varasema kolme
asemel. Spordivaldkonna projekte hindab
üks komisjon ning kultuuri- ja muu valdkonna projekte teine komisjon.
 Kaasfinantseerimise toetust on võimalik
küsida ainult kogukonna ja piirkonna arengule suunatud investeeringuprojektide läbiviimiseks ning vara soetamiseks ei anta toetust seltsingutele. Kui seltsingu tegevuseks
on vaja soetada vara, tuleb seltsing registreerida juriidiliseks isikuks, näiteks mittetulundusühinguks.
Valla arengukavast tulenevalt oli mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetusfondi suuruseks kavandatud koos spordiklubide toetusega 1 % põhitegevuse tuludest. 2013. aastal oli selleks 71 415 eurot.
Käesolevaks aastaks on toetusvoorud
lõppenud ning jagamata jäi 13 588 eurot.
Toetust küsiti kokku 91 820 eurot.

Levinumad vead
Tekib küsimus, et miks ei jagatud kogu
toetusteks ette nähtud raha välja? Põhjuseid
on mitmeid. Näiteks küsisid toetust organisatsioonid, kes on hilinenud eelnevalt saadud toetuse aruande esitamisega. Samuti
küsiti toetust projektidele, milles esines tegevusi või kulusid, mida hindamiskomisjon
ei pidanud sobilikuks maksumaksja raha
eest kompenseerida (näiteks väljasõidud,
toitlustamine jne). Ei rahastatud ka tegevusi, mis ei toeta valla arengueesmärke ning
on suunatud liiga kitsale huviringile. Esitati

taotlusi, mille puhul on näha, et toetust on küsitud kiirustades, seda
ennekõike investeeringu projektide puhul. Näiteks küsitakse toetust investeeringu tegemiseks,
kuid eelnevalt on asjaajamine
puudulik, puudub ehitusprojekt vm
vajalik dokument.
1. veebruar 2014 on järgmine
tegevus- ja projektitoetuste esitamise
tähtaeg. Alustage oma projekti planeerimist
juba täna ning ärge jätke seda viimasele
hetkele. Oodatud on uued ideed ja
algatused, aga ka traditsioonide jätkamine.
Tänaseks on toe-tatud üksiksportlasi ja
spordiorganisatsi-oone (osalemist sise- ja
välisvõistlustel ning vallarahvale suunatud
üritusi). Kultuuri-valdkonnas tegutsevad
rohkem seltsingud ning toetatud on nende
esinemisi festivali-del ja kontsertidel nii
vallas kui väljapool valda. Kolmas
valdkond hõlmab elukesk-konna,
turvalisuse, keskkonnakaitse, hari-duse,
noorsoo- ja sotsiaaltöö, tervise ning
külaliikumise projekte. Selles valdkonnas
on toetatud külaseltside, eakate seltsingute
ning teiste organisatsioonide projekte. Toetatud projektidega saab tutvuda veebilehel
http://sakuvv.kovtp. ee/et/mittetulundusliktegevus.
Taotlusvormid võivad muutuda seoses
uue korra kehtima hakkamisega, kuid tutvudes mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korraga (MTT kord), näete, mis tegevusi ja kui suures mahus toetatakse ning mida ei toetata. MTT kord asub https://
www.riigiteataja.ee/akt/429102013008.

Kaasfinantseerimine
Aasta lõpuni on jäänud veel veidi rohkem
kui üks kuu. Kui on organisatsioone, kes on
taotlenud toetust kogukonna või piirkonna
arenguks mõnest teisest fondist (näiteks
KOP, KÜSK, LEADER jne), siis on võimalik projektide kaasfinantseerimiseks küsida
toetust MTT fondist. Kaasfinantseerimise
toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni aasta lõpuni, mil toimub viimane vallavalitsuse istung. MTT fondi kaasfinantseeringu jääk on hetkel 4 315 eurot.
Tekkinud küsimustega võite pöörduda
arendusspetsialist Hele-Mall Kingu poole
e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või te-

Diabeetikute seltsingul koolituspäev tulekul
Saku valla diabeetikute seltsingu järgmine koolituspäev on 25. novembril algusega kell 11
Saku päevakeskuses Pargi 27. Koduõenduse OÜ spetsialist kõneleb jalgade tervishoiust.
AINO KIIVER

HEA
TEADA

Andresepäeva laat
Harjumaa Muuseumis
kutsub osa saama
jõuluaja algusest
Harjumaa Muuseum kutsub kõiki laupäeval, 30. novembril andresepäeva laadale
jõuluaja algusest osa saama.
Kohal on oma ala meistrid nii Keilast kui
kaugemalt. Laadal müüakse kvaliteetseid ja
põnevaid tooteid, mille hulgast leidub midagi erilist ja omapärast iga laadalise kingikotti. Enamasti on rõhk käsitööl ning osa
laadakaubast on spetsiaalselt andresepäeva
laada jaoks tehtud. Oma loomingut ja toodangut pakuvad keraamik Tiina Kaljuste,
Kuldar ja Milde Hütt, MTÜ Väike Värkstuba, käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega,
Signe Seebid OÜ, Tiiu Jalakas, Birgit Salumäe, Sirje Koit, Sirje Rannamets ja Huma
kirjastus ning Vürtsid OÜ ja N°1 mekutaja
Õllenaut. Avatud on ka Harjumaa Muuseumi enda kingipood.
Lisaks kauplemisele ja laadamelule saavad nii väikesed kui suured laadalised aega
veeta käsitöösalongi Vaarikas Vahukoorega
ja muuseumi käsitöö töötubades, kooki
süüa ja kohvi juua ning laadaloosis õnne
proovida.
Sissepääs on kõigile tasuta. Laat kestab
kella 11st kella 16ni. Harjumaa Muuseum
asub Keilas Linnuse 9. Lähemalt saab muuseumi tegemistest lugeda www.hmk.ee.
ANNIKA TERAS
Harjumaa Muuseumi infospetsialist
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HEA
TEADA

Diabeediliidu
aasta tegijaks
2013 tunnistati
Aino Kiiver
Ülemaailmset diabeedipäeva tähistati 14. novembril Tallinnas
Lillepaviljonis. Eesti diabeediliit oli konverentsile kutsunud
mitmeid erialaarste, kes valgustasid osalejaid diabeediga seonduvatest probleemidest, abivahendite kompenseerimise muudatustest ning diabeedi tüsistustest, millest täpsema käsitluse
leidis neerude, silmade, jalgade
ja südame tervis.
Konverentsil jagati välja 2013.
aasta tunnustused - aasta tegu,
aasta selts ja aasta tegija. Aasta
tegijaks tunnistati Saku valla
diabeetikute seltsingu eestvedaja Aino Kiiver.
“Tunnustatud sai kogu seltsing. Üksi ei tee midagi,” nendib Aino Kiiver, kelle energilisel eestvedamisel Saku valla
diabeetikute seltsing 2003. aasta märtsis loodi. Koos aktiiviga
on Aino Kiiver seltsingu elu
eesotsas olnud kõik need aastad.
2007 tunnistati Saku seltsing
Eesti diabeediliidu aasta seltsiks. 2011 pälviti aga Harjumaa
puuetega inimeste koja parima
ühingu tiitel. “Meid on märgatud,” rõõmustab Aino Kiiver ja
lisab: “Oleme ainuke diabeediselts, mis käib iga kuu koos!”
Aino Kiiver ise peab seltsingu
töös kõige olulisemaks jätkusuutlikkust: üle 10 aasta on koos
käidud, selle aja jooksul on seltsing kasvanud rohkem kui 100liikmeliseks. Saku seltsingu eripäraks nimetab Aino Kiiver kõigile avatust: “Diabeet on salakaval haigus. Olulised on harivad
koolitused nii haigusega paremini toimetulekuks kui ka ennetuslikel eesmärkidel.” Lektoritena on käinud esinemas suur
hulk huvitavaid inimesi, oma
ala asjatundjaid ja spetsialiste.
Tänuga nimetab seltsingu juht
vallasisest koostöövõrgustikku,
millesse on haaratud mitmed
seltsid, ühingud ja asutused. Eriti
hindab ta Esko talu heasoovlikku abi tervisliku toidu degustatsiooniks. “Meile on see väga tähtis, et keegi toetab ilma oma huvisid silmas pidamata,” ütleb
aasta tegija Aino Kiiver.

Tark veekasutus
säästab perele 130
eurot aastas

Stora Enso Packaging AS tegeleb
lainepapist pakendite tootmisega.
Asume Tänassilma tehnopargis (Laagri
Maksimarketist üle Pärnu maantee)

Tee läbi järgmine praktiline katse: mõõda ämbrisse 4 l vee joon,
aseta ämber dušiotsiku alla,
keera vesi lahti normaalse tugevusega, mõõda aega, kui palju
kulub selle koguse täitumiseks.
Kui 4 l täitub kiiremini kui 20
sekundiga, võiksid mõelda dušiotsiku vahetamise peale.
See on vaid üks võimalus,
kuidas säästa vett ja raha. Vee
soojendamine on enamasti kütte
järel suuruselt teine kodukulu.
Eesti Energia energiasäästu
valdkonna projektijuht Teet Kerem annab nõu, kuidas üks 4liikmeline pere saaks erinevaid
võtteid kasutades vee ja selle
soojendamiseks kuluva energia
kokkuhoiu kaudu säästa aastas
ligi 130 eurot.
Ülevaate oma elektri-, vee- ja
küttekuludest saate Eesti Energia e-teeninduses asuvast energiaprofiilist, vastates seal 24 küsimusele. Profiilis antud vastuste kõrval koostatakse igale vastajale ka konkreetsed soovitused energiakulude alandamiseks koos ligikaudse investeeringu ja tasuvusajaga. Vt www.
energia.ee/et/kokkuhoid/blogi/
Eesti Energia

Tööd saab

Operaator
Töö kirjeldus
Masinatöö korraldamine: seadistamine, opereerimine,
kvaliteedi järgimine, pakkimine.
Töö on füüsiline.
Nõudmised kandidaadile
Täpsus, kohusetundlikkus, arvutioskus, pingetaluvus,
ohutu ja korrektse töökeskkonna hoidmise oskus.
Ettevõte pakub
Väljaõpet, tulemuspalka, saksalikule töökorraldusele
püüdlevat keskkonda, kindlat töösuhet, kaasaegseid
olmetingimusi, tasuta sportimisvõimalusi, kindlustust
õnnetusjuhtumite vastu, arenguvõimalusi operaatorina.
Asukoht: Piirimäe 10, Tänassilma tehnopark, Harjumaa
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja (vahetustega)
Koduleht: http://www.storaensopack.com/
Sooviavaldus ja CV palume saata
toomas.janes@storaenso.com

Kaitseväe Männiku

harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
25.11 08.00-17.00 Väliharjutus
26.11 08.00-17.00 Väliharjutus
09.00-13.00 Laskeharjutus
27.11 08.00-17.00 Väliharjutus
08.00-12.00 Laskeharjutus
28.11 08.00-17.00 Väliharjutus
09.00-16.30 Laskeharjutus
29.11 08.00-17.00 Väliharjutus
2.12 08.00-23.59 Väliharjutus
09.15-15.00 Laskeharjutus
3.12 00.01-23.59 Väliharjutus
09.30-15.00 Laskeharjutus
4.12 00.01-17.00 Väliharjutus
09.30-15.00 Laskeharjutus
5.12 09.00-16.00 Laskeharjutus
6.12 08.00-18.00 Väliharjutus
10.00-14.00 Laskeharjutus
Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt
vajadusele teostab Päästeamet
harjutusväljal demineerimistöid.
Harjutused toimuvad kooskõlas
Saku valla avaliku korra eeskirjaga. Info: tel 503 4102, manniku
@mil.ee, harjutusvali.mil.ee
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Bussiootepaviljon Sakus Tiigi peatuses

Lillemeri laiub nii kaugele, kui silm ulatub. Tuhanded erivärvilised
jõulutähed pakuvad kasvuhoones võimsa vaatepildi. Foto:

Nurmiko näitusel 40
erinevat jõulutähte
Kahel päeval, 23.-24. novembril, on Juulikul Nurmiko aiandis suur
kodumaiste jõulutähtede näitus. Näitusele pääseb Aiandipoest,
väljapanek on avatud kella 12-16.
ASi Nurmiko juhataja Jaak Ungersoni sõnul on näitusel esindatud 40 erinevat jõulutähe sorti, kõik kasvatatud Nurmiko enda
aiandis. Eestis kasvatatavast 130 000 jõulutähest tuleb 100 000 Saku vallast Nurmiko aiandist. Kaunid lilled on väga erinevad oma
värvuse, suuruse ja õite arvu poolest. Minijõulutähed on umbes 10
cm, suurimad taimed aga peaaegu 60 cm kõrged. On üheõielised ja
mitmeõielised ehk harulised. Nurmiko aiandi selle aasta uudiseks
nimetab Ungerson tüvelist jõulutähte.
„Jõulutäht kasvab ja valmib, ühel hetkel 23. ja 24. novembri
paiku on kõik taimed värvunud ja see on väga võimas vaatepilt,”
kirjeldab tuntud lillekasvataja pilti kasvuhoones. 25. novembril
alustab aiand aktiivset müüki ja 20. detsembriks on kogu kasvuhoone tühi. „Aiand võtab jõulud vastu ilma tähtedeta, aga meil on
väga hea meel, kui tähed on selleks ajaks leidnud endale uue ja
hubase kodu ning toovad jõulurõõmu,” ütleb Eesti ühe vanima ja
suurima aiandusettevõtte juht Jaak Ungerson.
Lähemalt saab Saku valla nimeka aiandi tegemistest lugeda ettevõtte kodulehelt www.nurmiko.ee.

Jõulutäht ehk Euphorbia pulcherrima on pärit Mehhikost ja
nüüdseks tuntud jõululillena pea kogu maailmas. Oma ilu võlgneb
taim värvunud kõrglehtedele, mis varieeruvad nii värvuselt kui
kujult. Klassikaliste erkpunaste lehtedega taimede kõrval leidub
valgeid, roosasid, oranže, marmorjaid ja täpilisi; on ka püstjate või
krussis kõrglehtedega taimi.
Ostmisel tuleks eelistada kodumaiseid jõulutähti, mis pakuvad
soodsates tingimustes õige hoolduse korral silmarõõmu 2-3 kuud.
Sobiv temperatuur lillele on 16-19°C, valgust peaks olema vähemalt 4-5 tundi päevas ja kasta tuleks taime toasooja veega 2-3 korda nädalas, nii et mullapall oleks pidevalt niiske. Jõulutähe lehti
piserdada ei ole vaja ja jääkvesi tuleb lillepoti alt alati ära kallata.
Tuuletõmbus, suured temperatuurikõikumised ja liigne kastmine võivad põhjustada lehtede kolletumise ja maha langemise. (Ka
ostmisel tuleb jälgida, et lill saaks korralikult sisse pakitud - toim.)
Rohenäpud peaksid kevadel jõulutähe tagasi lõikama ja
aktiivsel kasvuperioodil taime regulaarselt väetama. Suvel võib
taim aias varjulisemas paigas kasvada. Septembrist alates vajab lill
valgust vaid umbes 9 tundi ööpäevas, ülejäänud ajal peab ta
olema valguse eest kaitstud. Nii võib loota kõrglehtede värvumist
ja õiepungade teket ka järgmiseks jõuluks. (www.nurmiko.ee)

Tuule ja sademete eest varju pakkuv ootekoda paigaldati Tiigi tänava peatusesse 13. novembril. Kauaoodatud paviljon valmis vallavalitsuse tellimusel ja läks maksma 3180 eurot. Lähiajal korrastatakse ka
ootekoja ümbrus.

Näituse tänav sai uue asfaltkatte

Pikka aega vihmaveeuputustega hädas olnud Näituse tänav Sakus sai
korda. Paigaldati uued äärekivid ja tänav sai korraliku katte. Nõutust
tekitavad elanikes aga jalgteega ristumiskohta rajatud kummalised
asfaltkünkad, mis hakkavad takistama lumelükkamist. Pildil on parajasti kohal ka “konsiilium”, kes takseerib asja. Foto: Inge Buström

Jõulutuled kuusel süttivad 1. detsembril

Nii Saku Valla Maja esine kõrge käbiline kuusk kui ka õuealal olev “päkapikumaja” said 15. novembril külge tuledevanikud, mis süüdatakse
1. advendil. Vallaaednik Tiina Kubbi sõnul on jõulutuled kõigi valla
hallatavate asutuste juures, lisaks Kiisa ja Saku alevikus ning mõnes
külas. Esmakordselt saavad jõuluvalgustuse püramiidtammed õlletehase ringristmikul. Pühadekaunistused jäävad üles 10. jaanuarini.
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Saku viiulipoisid festivalil
KAARI KLESMENT
Viiuliõpetaja

Saku muusikakooli noored viiuldajad (vasakult) Karl Johan Rammul,
Kuldar Zilensk, Ian Erik Uffert ja Viktor Kostjuk ning õpetajad (vasakult) Kaari Klesment, Veronika Tamm, Sirje Müller ja Sirje SubbeTamm Kuressaare festivalil. Foto: Kristel Zilensk

1.-2. novembril toimus Kuressaares juba 12. korda Poiste
Keelpillifestival - sündmus,
millest võttis seekord osa suisa
rekordiliselt palju muusikuid 108 pillimängijat poissi üle
kogu Eesti.
Festivali algataja, Kuressaare
Muusikakooli kauaaegne viiuliõpetaja Laine Sepp oli ka seekord teinud suure ettevalmistustöö. Kahel päeval toimus kokku
kümme kontserti. Vaheldumisi
esinesid kogenenumad noormehed ja päris algajad poisid. Sooja aplausiga toetati nii suurepäraseid esinemisi kui ka esinemisnärvi tõttu veidi vähem õnnestunud etteasteid. Selline soe
ja samas ärev festivalimeeleolu
kandus edasi ka hilisõhtusse,
kui soovijatele korraldati ekskursioon inimtühja linnusesse.

Saku Muusikakoolist osales
festivalil seekord neli noort
viiudajat: Ian Erik Uffert ja Viktor Kotjuhh õpetaja Sirje Mülleri viiuliklassist ning Kuldar Zilensk ja Karl Johan Rammul
õpetaja Kaari Klesmenti viiuliklassist. Pillimängijaid saatsid
klaveril Sirje Subbe-Tamm ja
Veronika Tamm.
Sellisel üritusel oli teiste kuulamine sama tähtis kui oma esinemine. Meelde jäi ühe meie
viiuldaja siiras üllatus peale eelmise aasta publiku lemmiku
Peeter Marguse virtuoosset esinemist: mõelda, et ta mängis nii
pika ja keerulise loo täitsa peast!
Järgmisel aastal on festivalile
minek kindel. Seda enam, et
lookas auhinnalaud kõikidele
osavõtjatele, uued sõbrad ja ühine meeleolukas bussisõit tagasi
mandrile olid krooniks ehedale
festivaliõhkkonnale. Musitseerimisrõõmust rääkimata.

Isadepäeval räägiti
meeste tervisest
MARIANNE ÕUN

S

ügiskullane laupäev, täis
päikest ja laste naeru - nii
algas see päev Kiisa Rahvamajas 9. novembril.
Isadepäev oli korraldatud,
mõeldes meeste tervisele ja sellele, et neil jaguks ikka kannatlikkust ning rõõmsat meelt laste
kasvatamisel ja juhendamisel.
Külas oli meestearst professor dr Gennadi Timberg - tõeline rahvatohter, kes on täiendanud oma teadmisi nii USA-s,
Inglismaal kui Rootsis. Loeng
isast kui mehest ja elu salvestajast oli väga huvitav ja toestatud „mahlaste“ abimaterjalidega. Elu murekülgi vaadati karikatuuride abil läbi huumoriprisma. Kaks tundi läks helikiirusel.
Samal ajal kui saalis käis
loeng, toimetasid lapsed töötubades. Juhendajate Tiiu Rõugu,
Ülle Leisalu ja Lembit Leisalu
abil tehti isadele päevakohased
kingitused ja kaardid.
Kuulajaile pakuti tassike ka
teed ja teekõrvast Laste jaoks
tõid Vembu ja Tembu aga

Isaga isadepäeval Kiisa rahvamajas. Fotod: Marianne Rande

Tuntud uroloog dr Timbergi ülihuvitav loeng keskendus isale
kui mehele ja elu salvestajale.

maiustamiseks jäätist.
Päeva lõpetasid rahvamaja
taidlejad - üles astusid ansambel
Rõõmurullid, seeniortantsurühm Kiisatar, estraadiring päevakohase sketšiga ja vähendatud koosseisus kapell. Päevajuht Tiiu Rõuk sidus kontserdi
sõnaliste vahepaladega üheks
tervikuks.

Meestest ei
saanud
mööda
ka rahvamaja
estraadiring,
kes esitas sketši “Armastuse
avaldus
psühholoogi kabinetis”.

9

22. november 2013

Heiki Nabi: kõige suurem andekus on tahe!

K

ui Kurtna Kooli asus juhtima maadlejataustaga
Kristjan Saar, ei saanudki teisiti minna - 13. novembril
oli kooliperel külas Eesti esimaadleja Heiki Nabi. 2006 maailmameistritiitel kreeka-rooma
maadluse poolraskekaalus,
2012 Londoni olümpia hõbemedal raskekaalus, 2013 maailmameistrivõistluste hõbemedal.
Rääkimata võidetud karikatest,
mida spordikuulsus arvas olevat
kokku 60-70.
Hiiumaalt pärit mees astus
suurde sporti üllatajana: 21-aastasena oma esimesele MM-ile
läinud Nabi krooniti kohe võitjaks! Treener Henn Põlluste käe
all olümpiamedalistiks tõusnud,
praegu kaitseväe ridades võistlev tahtekindel tippsportlane
rääkis kohtumisel Kurtnas oma
teest eduni, jagas noortele soovitusi ja vastas arvukatele küsiEeskuju: Heiki Nabit aitas elus väga kõrgele ja kaugele jõuda usk iseendasse ja meeletu tahe. Fotod:
mustele. Saadi teada, et maadluse kõige raskem osa on end enne matši vaimselt valmis panna.
Küsimusele, mida ta sööb, et on
nii tugev, vastas vägilane, et puhast korralikku toitu.
Mõned mõtted kohtumisest
koolijuhi Kristjan Saare vahendusel: Heiki sai alles peale aastast treeningut aru, et maadluse
saladus peitub maadlustunnetuses ja õigeaegses soorituses, mis
loomulikult nõuab kõiki kehalisi võimeid ja palju erialast tarkust. Siit ka soovitus õpilastele iga teemaga tuleb minna süvitsi,
alles siis avastate asjas ilu.
Maadluskuulsus koolis: autogrammikütid sättisid end pikka ritta.
Heikil oli üks pahandus Au
Autogramm ketsil: nii püsib kauem - on noormees veendunud!
dentese Spordikooli õpilaskoOlümpia hõbemedali mees: olen tahtnud elada just niisugust elu. 
dus ning talle anti uus võimalus
olukorda parandada läbi õpilaskodu vanemaks määramise.
Heiki võttis asja nii tõsiselt, et
õpilaskodus oli kord majas tema
õppimisaja lõpuni. Soovitus
õpilastele - kui eksid ja sulle
antakse teine võimalus, siis kasuta seda, rohkem võimalusi elu
sulle tavaliselt ei anna.
Heiki suurimaks karistuseks
oli see, kui ema-isa või õpetaja
keelasid tal koolitöö tegemata
jätmise pärast treeningule minna.
Heiki on pärit samasugusest
väikesest maakohast nagu Kurtna. Teda aitas elus väga kõrgele
ja kaugele jõuda usk iseendasse
Väike fänn: ma olen sind telekas näinud.
ja mis peamine - tahe!
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„Saku ajuka” teine
voor pakkus võidurõõmu Õlmaritele

Ü

levallalise mälumängu
uus voor 11. novembril
kilvasportlaste ridu ei suurendanud: „Saku ajukas” jätkus
avavoorust alustanud seitsme
võistkonna osavõtul. Saku Valla
Maja suures saalis ragistasid
ajusid mängujuht Mart Vellama
küsimuste kallal tiimid Kreisi
Bii, Arengu Sport, Imelised,
Mälujahutaja, Metsanurme, Õlmarid ja Üksnurme. Huvikeskuse kultuuritöötaja Ave-Maria
Rapperi kaasabil viiekaupa laudadesse jõudnud 30 küsimust
said vastuse - kas õige või vale ning ka punktid kokku loetud
täpselt tunni jooksul.
Kohe alguses eristusid oma
tublide punktisummadega teistest võistkondadest kaks - Üksnurme ja Õlmarid. Ka Metsanurme näitas teises voorus head
minekut, kuid esinumbritele
siiski kannule ei jõudnud.
Favoriitide mõnepunktine vahe
Üksnurme kasuks püsis peaaegu mängu lõpuni, kuni viimased
viis küsimust selguse majja tõid
- teise vooru võitis 34 punktiga
võistkond Õlmarid! End naljatades „igaveseks teiseks” nimetav tiim on „Saku ajukal” kaasa
löönud algusest peale, noppides
küll vooruvõite, kuid turniiriarvestuses pidanud igal aastal leppima teise kohaga. Tänavusel
hooajal võistlevad nad koosseisus Margus Müür, Urmas Lipso,
Tarmo Viil, Rain Reiman ja Agu
Karelsohn. Mänguvooru teine
koht kuulus seekord 32 punktiga Üksnurmele, kolmas aga 21
punktiga Metsanurmele.
Saku Huvikeskuse korraldatud kilvaturniiri kolmas mäng
toimub 9. detsembril kell 19 Saku Valla Maja suures saalis. Hea
lugeja, tule ja ela kaasa!

 Vooruvõidu võtnud Õlmarid on “Saku ajukal” kaasa
löönud kilvasarja esimesest
mängust alates 2007. aastal.
11. novembril võistles meeskond koosseisus (vasakult)
Margus Müür, Agu Karelsohn,
Urmas Lipso ja Rain Reiman.
 Seitsmendal hooajal võistlevad veel Metsanurme, Kreisi
Bii, Üksnurme, Mälujahutaja,
Imelised ja Arengu Sport.

MÄLUMÄNG “SAKU AJUKAS” Korraldaja Saku Huvikeskus. Mängujuht Mart Vellama
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12 võistkonda
I Mälujahutaja
II Õlmarid
III Üksnurme

11 võistkonda
Üksnurme
Õlmarid
Huvikas

11 võistkonda
Üksnurme
Õlmarid
Mälujahutaja

10 võistkonda
Üksnurme
Õlmarid
Mälujahutaja

7 võistkonda
Üksnurme
Õlmarid
Mälujahutaja

9 võistkonda
Üksnurme
Õlmarid
Mälujahutaja

7 võistkonda
?
?
?
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NII KÜSITI
2. Vahemere maade legendi järgi
külvas armastuse jumalanna
need taimed vikerkaarele armastuslilledeks. Eestis kasvab ta
kõikjal, vaid mõnes Lõuna-Eesti
piirkonnas (Võnnu, Sangaste, Urvaste ümbrus) on teda raske leida. Maagiliste võimetega taime
viisid vanad eestlased veteemale, et vihm kuivale heinale liiga ei
teeks. Õisi kuivatati koos tubakaga, tubakas sai parema lõhna ja
pidi ka „rindadele pehmem” olema. Vanad kreeklased nimetasid
taime kaheteistkümne jumala lilleks. Taim on suur C-vitamiini allikas, vaid mõne kibuvitsaliigi
marjades on vitamiini rohkem.
Mis taim?
3. Uut paavsti valiv seltskond annab asjade seisust teada musta
või valge suitsuga. Alates 2005.
aastast saadakse valge suits bertolee soola, laktoosi ja kampri
koospõletamisel. Mida põletati
enne seda valge suitsu saamiseks?
6. Eesti suurim vald pindalalt on
M ä r j a m a a va l d R a p l a m a a l
(871,62 km2). Riigi väikseim vald
aga on 1,9 km2 ja seal elab ca 800
inimest. Nimetage see väikseim
vald?
10. Piibli järgi asutas esimese linna Kain, andes sellele oma esimese poja auks nime Hanok. Linnad
said linnastaatuse vastavalt
Moosese seadustele. Milline
oluline asi eristas linna külast?
Elanike arv võis külas isegi suurem olla.
22. Lacaunne'i tõugu lammaste
piimast ja Prantsusmaal Cambalou mäe sisse rajatud keldrites
küpsenud juust võib ainsana
kanda nime .......... Millist?
23. Millist Eestiski tuttavat mängu tunnevad venelased Tšapajevi mängu nime all?
25. Kord püüdsid Postimehe ajakirjanikud tagasi teha keelenaisele Helju Valsile, kes neid õigekeele pärast ikka nahutas, ja esitasid talle grammatilise küsimuse: “Eestis on kaks linna, mille nimeks on üks sõna mitmuse osastavas. Mis linnad?” Loomulikult
teadis Helju Vals vastust. Mis on
õige vastus?
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100 aastat
Linnukaitse spetsialist:
veelinnud ei vaja lisatoitu tuletõrjeautot
Eestis

RIHO KINKS
Eesti Ornitoloogiaühingu
linnukaitse spetsialist

I

gal talvel kerkib esile mure
veelindude pärast, kes ei taha meilt talveks ära lennata
ja jäävad inimeste arvates nälga,
kui neile lisatoitu ei anta. See
mure vaevab peamiselt linnade
ja suuremate asulate elanikke.
Veelindude puhul tuleb meelde jätta olulised reeglid:
 Meil talvel esinevad veelinnud on rändlinnud ja looduslikes tingimustes lisatoitu ei
vaja.
 Veelindude toitmine teeb
neile enamasti halba, mitte
head. Sai ei ole linnutoit!
 Kui linnud on tõesti hädas,
helista keskkonnainfo lühinumbril 1313.
Peaaegu kõik talvel asulatesse jäävad veelinnud kuuluvad
ainult kahte liiki: kühmnokkluik ja sinikael-part. Mõlemad
on meil pesitsejad ja läbirändajad, kes talveks lendavad edela
või lõuna poole. Osa linde jääb
meile ka talvituma, otsides toitu
madalast rannikuveest ja lahtistest veekogudest. Veekogude
külmudes liiguvad nad lahtise
veega mererannikule või lendavad kaugemale edela või lõuna
poole. Looduslikes tingimustes
ei ole veelindudel talvist nälgimist karta. Veekogude külmumisel jäävad nad paigale enamasti seal, kus inimene on neid
toitnud. See probleem saab alguse juba sügisel, kui linde harjutatakse toiduga enne veekogude külmumist.
Selline tegevus kahandab lindude rändeinstinkti ja seab nii
lindudele kui inimestele endile
üles lõksu. Sügistalvise toitmisega harjunud linnud ei kavatsegi ära lennata ega toidupuudust
loomulikul teel lahendada, s.t
sobivatele toitumisaladele suunduda. Suurearvulistes kogumites levivad sageli haigused, nälginud linnud meelitavad kohale
vaenlasi (teised linnud, rebased,
koerad jne) ning on neile kergeks saagiks. Veelinnud, kes on
sunnitud ööbima jääl või maal,
külmuvad sageli jäässe kinni või

Talvitujad Sakus. Foto: SS

hukkuvad külmas. Kuna inimeste toodava toidu napsavad enamasti kõige tugevamad, jääb
enamik linde sellistes kogumites
toidupala lootuses lihtsalt nälga.
Inimene, kes on selle olukorra põhjustanud, ei jõua aga veekogude külmudes kõiki linde
toita ega ka nende nälgimist
pealt vaadata ja süüdistab siis
sageli kedagi teist tegematajätmises või ükskõiksuses. Eriti
oluline on meeles pidada, et sai
ei ole linnutoit! See ei sisalda
vajalikke vitamiine ega mineraale ning võib põhjustada hoopis tõsiseid tervisehädasid. Näiteks loomaaias toidetakse veelinde tasakaalustatud toiduga,
kuhu kuulub värske salat, riivitud juurviljad jms. Seega on vabalt elavate veelindude toitmine, eriti rändeperioodil, lühinägelik ja vastutustundetu. Kui
linnud on tõesti hädas, siis tuleb
pöörduda spetsialistide poole.
Siinkohal tekib õigustatud
küsimus, kas värvuliste toitmist
peaks samuti vältima. Päris vale
see polegi, me lihtsalt ei näe
nende nälgimist ja hukkumist
nagu suurte veelindude puhul.
Kuid tegemist on enamasti siiski meil talvel looduslikult esinevate liikidega, kes ka käredama
külmaga ise midagi noka vahele
leiavad. Siiski tuleb ka nende
puhul jälgida olulisi reegleid:
toitmist ei tohi alustada liiga vara (rändeperioodil), anda tuleb
lindudele sobivat toitu ja juba
alustatud lisatoitmist tuleb jätkata kevadeni.

Novembris 100 aastat tagasi
Tartu Vabatahtliku Tuletõrje
Seltsi pritsimeeste käsutusse
jõudnud Eesti esimene tuletõrjeauto avas ukse päästetehnika
arengu uude ajastusse.
Eelmise sajandi alguses puudusid Eestis kutselised komandod ning suurt kahju tekitada
võivate tulekahjude kustutamine oli jäetud vabatahtlike tuletõrjujate hooleks. Peamiseks
kustutusvahendiks oli inimjõul
töötav käsiprits. Vaid jõukamad
tuletõrjeseltsid olid soetanud
võimsa aurumootoriga töötava
pumba ehk aurupritsi. Tuletõrjetehnika toimetati sündmuskohale hobustega või käsitsi ning
tihti jõuti tulekahjule alles siis,
kui leegid olid juba väga suureks jõudnud paisuda.
Esimene bensiinimootoriga
tuletõrjeauto ehitati 1904. aastal
Inglismaal. Eestis asus esimesena tuletõrjeauto ostmiseks annetusi koguma Tallinna tuletõrjeselts 1912. aastal. Raha kogunes üsna visalt ja reaalse
tellimiseni jõuti alles suvel
1914. Samal ajal liikusid Tartus
asjad kiiresti ja suvel 1913 telliti
Saksamaalt Bremenist Tartu
Vabatahtliku Tuletõrje Seltsile
oma tuletõrjeauto.
Riia sadamast Eestisse suundunud masin jõudis Tartusse 13.
novembri öötundidel. Uue tuletõrjeauto Lloyd esitlus toimus
16. novembril Emajõe äärsel
Söögiturul. Auto varustuses
olid redelid, pootshaagid ja
kolm voolikuvärtnat. Paaki
mahtus 800 liitrit vett ja pumba
tootlikkus oli 1400 liitrit minutis. Tuletõrjeauto oli lahtise kerega, peale mahtus 8-liikmeline
meeskond.
Auto saabumine innustas Tartu tuletõrjeseltsi palkama kaks
autojuhti ja leidma viis nooremat meest, kes olid nõus pritsimajas ööbima. Sündinud oli
Eesti esimene, pideva valmisolekuga vabatahtlik tuletõrjekomando.
Andmed pärinevad Riigiarhiivist ja tolleaegsetest ajalehtedest.
ANTS RAAVA
Päästeliidu kommunikatsioonijuht

VASTUSED: 2. Nurmenukk. 3.
Märga põhku. 6. Tootsi vald Pärnumaal. 10. Linna pidi ümbritsema müür. 22. Rokfoor e Roqueforti juust. 23. Nipsumäng kabelaual ja kabenuppudega. 25. Pärnu ja Türi.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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MIS
JUHTUS

Kuulutused

Põhja prefektuur

OÜ RIAB Transport
pakub KOHESELT tööd
kogemustega

Ööl vastu 16.11 varastati Saku
vallas laudast mullikas, kes kohapeal tapeti ja ära viidi. Kahju
on kokku 600 eurot.

VEOAUTODE
REMONDILUKKSEPALE.

Põhja päästekeskus
11.11 kell 20.46 teatati Häirekeskusele tulekahjust Roobuka
külas. Päästjate saabudes põles
kahekorruselise elumaja pööningu vahelagi 10 m² ulatuses.
Põleng likvideeriti kell 22.05.

KIIRE! Hea palk!

Kontakt:
GSM 5344 8851
Kauplus E-Ehituskeskus
Sakus võtab tööle

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu

müüja-konsultandi.

TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,
670 6876

Asume Tagadi küla keskuses
kaupluse majas.
Kontakt 5858 7606
http://kitikanala.kogu.info/

Kandidaadilt ootame:
head füüsilist vormi, tehnilist
taipu, ausust ja töötahet.
Pakume:
huvitavat tööd, sõbralikku
kollektiivi, erialaseid koolitusi.
Tule ja tutvu töökorraldusega
kaupluses Tallinna mnt 6.
Info: kauplusest,
tel 669 9835 või 525 9383
Maie, e-post saku.e-ehituskeskus@harjuty.ee

Teatame kurbusega, et lahkus
meile kallis

Avaldame kaastunnet
Ilme Villole abikaasa

LIIVI PAJUVÄLI

ALEKSANDER
VILLO

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele

- lauad, prussid
- aialipid
- höövellauad
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus

(sünd. Vajak)
27.07.1949 - 08.11.2013

Söödad ja muud
tarvikud kodulindudele
ning küülikutele ainult

KITI KANALA
SÖÖDATOAST.

Leinavad abikaasa Peeter, õed
Enda ja Vilma ning vend Jüri

kaotuse puhul.
Maimu, Linda, Aiva,
Helgi, Hilda

LIIVI PAJUVÄLI

Unustamatut kauaaegset
töökaaaslast

(Vajak)
Mälestame head kolleegi.
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Saku Arvutuskeskus
Sügav kaastunne Endale
kalli õe

LIIVI PAJUVÄLI
kaotuse puhul.
Saku Vallavalitsuse
finantsteenistus

Sügav kaastunne teile,
Inna ja Anne,
kalli

ISA
surma puhul.
Ingrid

ALEKSANDER
VILLOT

ALEKSANDER
VILLO
surma puhul.
Tõdva küla seltsing
Toredat ja abivalmis
naabrimeest

ALEKSANDER
VILLOT

mälestab Kalju Tõdva
remondikojast.

Leinavad Sale ja Ülle perega.
Sügav kaastunne Ilmele,
Lyale ja Siimule

Südamlik kaastunne
Ilmele ja Lya perele
abikaasa, isa ja vanaisa

Avaldame kaastunnet Ilmele
abikaasa

ALEKSANDER
VILLO
surma puhul.
Enn ja Leo peredega
Südamlik kaastunne Ilmele
abikaasa ja Siimule vanaisa

ALEKSANDER
VILLO
surma puhul.
Elve ja Raivo

ALEKSANDER
VILLO

Lastemassöör Marika Must
kutsub osalema 4. detsembril
kella 18.30-20.00 lastevanemate vestlusringist teemal
„Ideid väikelapse jonniga toimetulekuks“. Loengut juhib lastepsühholoog Ave Orgulas. Info
www.razoone.ee, 5340 3331
Tõdval ära anda kaubaalused
ja müüa laojääke (uksed,
aknad, höövelmaterjal). Lisainfo telefonil 673 7774.
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja võrgus, klotsid 40L
võrgus, tulehakatus, saepuru
kotis, vedu tasuta, al 1,8 €
võrk. Tel 501 8594
Ehitusmaterjalid vundamendist katuseni. Kogu valik projektimüügi hindadega. Küsi
pakkumist ehitusmaterjalid@
arcanova.ee või tel 489 2782,
489 2781, 5304 1511
www.arcanova.ee
Ostan ENSV ja EW aegseid
rinnamärke, valikuliselt vanaraha, postkaarte, dokumente,
raamatuid ja muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602
0906 ja 501 1628 Tim
Viin ära tasuta kasutatud terveid
suurelainelisi eterniittahvleid!
Tel 5373 7294
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
Perekond soovib üürida 2-4toalist korterit Sakus või
lähiümbruses. Tel 502 3639
Otsime 1,7-kuustele kaksikutele
(poiss ja tüdruk) hoidjatädi
kahel korral nädalas (kindlad
päevad). Tel 5855 6553
Otsime õmblejaid naiste kergeid rõivaid õmblevasse firmasse Sakus. Vajalik on kogemus
ja oskus õmmelda otsast
lõpuni. Kontakt 5855 6553

JOOGA
Saku spordikeskuses
T ja N 20.30
Kurtna koolis T 18.00

surma puhul.
Pensionäride seltsing
Meelespea

Treener Lana-Maria
lanamaria.peterson@mail.ee
520 2759

Kallid Ene ja Enn!
Meie kaastunne teile armsa
ema ja ämma

Soovin osta Teie vana,
kasutuna seisma jäänud
või avariilise AUTO.

LINDA KESA
surma puhul.
Pangviina

Pakkuda võib erinevat sõidutehnikat. Müügi vormistamine
ja tasumine kohapeal, soovi
korral ARKist kustutamine.

ECOLIMIT OÜ  5699 5595
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! Soin Nutrition Optimale
S
S
UU LDUIntensiivselt toitev hooldus
kuivale nahale
O
O
Hellita
ennast
hooldusega,
mis toidab
H
intensiivselt nahka ja annab mõnusa tunde!

Naha koorimine soojeneva pastaga  massaaž õliga, mis sisaldab taimset
skvalaani, argaania-, camelina- (põldtudra seemne) ja ploomiseemne õli 
“vahukoorekreemi” mask  toitev kreem

TUTVUMISHIND 50 €
Tavahind 65 €

Lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
pulmad, firmaüritused
ja ekskursioonid
Saku õlletehasesse
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338
saku@pruulikoda.ee
Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

Toidab ja niisutab nahka,
soodustab rakkude
elujõulisust (energiatoit),
kaitseb seda keskkonna
kahjulike mõjude eest, aitab
ennetada kortsude teket ning
taastada naha kaitsebarjääri.

SAKU KOSMEETIKATUBA Uus-Saku 3a
508 7805  Kosmeetik Marit
PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
plekksepatööd.

VÄRVIMINE, KERETÖÖD,
REMONT, REHVITÖÖD.

Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

HalupuuFirewood
ProductsOÜ

E-R 9.00-18.00
Tel 5456 8183, 658 1242

metsandusalast
kogemust!

 SILMADE KONTROLL
 SILMARÕHU MÕÕTMINE
 PRILLIDE MÜÜK
 PRILLIDE PISIREMONT
 OPTILISED
PÄIKESEPRILLID

KÜTTEPUUDE
tootminejamüük

2. detsembril 2013
kella 13-st
KIISA RAHVAMAJAS

·Halupuudkonteineris
·Kaminapuud
·Kuivadhaludvõrkkotis
·Suitsulaast
·Süütepulgad

Silmade kontroll maksab 6 €
Prillitellijale on kontroll TASUTA

15aastat

Tel53332284;
info@halupuu.ee

METSAMAADE
haldus
·Metsamajanduslikudtööd
·Raieõiguseost
·Metsamaadeost

Tel55560240;
janis@halupuu.ee

www.halupuu.ee

Info ja etteregistreerimine
telefonil 521 9014

TEOSTAME VEE-,
KANALISATSIOONINING SADEMEVEE
trasside paigalduse
töid (k.a kinnistute
liitumised), lisaks
 liiva, killustiku, mulla
transport
 ekskavaatori- ja kalluritööd
 geodeetilised tööd
 santehnilised tööd
 pinnase planeerimine
 kändude juurimised

GSM 512 1790

D

TU
A
AV

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006
Arborest OÜ on pikaajalise kogemusega puuhoolduse ja
kõrghaljastusega tegelev ettevõte. Oleme sooritanud Sakus
mitmeid puuhooldustöid, nagu näiteks Saku Mõisapargi ja
Saku Vallavalitsuse kõrval oleva väljaku puude hooldus ja
teisi suuremaid ning väiksemaid töid.

SAAME TEILE ABIKS OLLA JÄRGNEVATE TEENUSTEGA:
 Hekitööd
 Ohtlike puude raie
 Puualane nõustamine
 Kõrgtööd
 Kändude freesimine  Puude
 Avantlaaduri tööd  Resistograafuuringud hoolduslõikused
Võta julgesti ühendust tel 517 6969, e-post info@arborest.ee
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KUHU MINNA
NOVEMBER

23. kell 9.30
Saku Maleklubi karikaturniir
Saku Valla Maja suures saalis.
Osavõtjaid meilt ja mujalt. Tasuta.

24. kell 19-21
Alternatiivne noorteõhtu
ESIK Saku Valla Maja suures saalis. Hea sõnum, muusika, mängud, videod, üllatused ja tore
seltskond. Üritusele on oodatud
noored alates 13. eluaastast.

27. kell 18
Iga esitatud palaga muutusid külaliste laulud särtsakamaks ja tempokamaks. Foto: Jüri Soome

Poolakate külakost Saku eakatele
Nukrasse novembrisse tõi Saku pensionäride
ühenduse Elukaar liikmetele rõõmu Eesti poolakate seltsi Polonia folklooriansambel Lajkonik,
kes andis rahvale meeldejääva kontserdi. Ansamblis laulab ja tantsib kaheksa inimest Maurisz
Gubala juhtimisel. Kuue tegutsemisaasta jooksul
on ansambel esinenud nii Eestis kui ka Poolas ja
Leedus. Ansambliliikmed ise on väga uhked selle
üle, et ainsa mitteprofessionaalse ansamblina pälvisid nad Mooste folkloorifestivalil tunnustuse
rahvaloomingu asjatundja Ingrid Rüütli poolt.
Saku kontserdi avalauluks oli ansambel valinud austusest kuulajaskonna vastu eestikeelse,

õigemini setukeelse leelo. Iga esitatud palaga
muutusid laulud särtsakamaks ja tempokamaks,
haarates kuulajaid üha rohkem kaasa. Esinejad
paistsid silma sügava kaasaelamisega oma esitatavale muusikale, nii et poola keele mitteoskamine ei seganud elamuse saamist. Rohkearvuline
publik tänas esinejaid sooja aplausi ja lilledega.
Traditsiooniliselt tähistati kokkusaamisel ka
Elukaare liikmete sünnipäevi ja juhatuse esimees
Jüri Soome tutvustas detsembrikuu ürituste kava.
Lõpuks löödi koos esinejatega veel tantsu ning
kohvilauas jätkus juttu kauemakski.
LY MADISSOON

Keila, Saue, Tabasalu ja Saku
muusikakoolide kontsert
Keila Muusikakooli saalis (Ehitajate tee 1, Keila linn). Vt lk 16.

DETSEMBER

1. kell 11-14
Maali ja Pruuno V kohtumine
ning jõululaat Üksnurmes
Rehe küünis. Vt lk 16

1. kell 17.30
Advenditule süütamine Saku
Valla Maja ees ja Alen Veziko
kontsert suures saalis. Vt lk 16.

6. kell 18
Saku valla erivajadustega
laste jõulupidu Saku
Päevakeskuse saalis.

7. kell 11
Saku valla suurte perede
jõulupidu Kurtna Kooli saalis.

7. kell 11-13
Lastehommik Saku Huvikeskuses. Tasuta. Vt lk 16.

9. kell 19
Ülevallalise mälumängu „Saku ajukas” III voor Saku Valla
Maja suures saalis.

11. kell 18
Saku ja Saue muusikakoolide
ühiskontsert Saku Gümnaasiumi aulas.

12. kell 16
Saku valla eakate jõulupidu
Saku Gümnaasiumi saalis.

NÄITUSED
Saku vallaraamatukogus
Kajamaa, Kiisa, Kurtna ja Saku
laste loomamuinasjuttude
teemalised joonistused Sakus
(kuni 29.11)
RMK rändnäitus „Pärandkultuur maastikus” Kurtnas
(kuni 13.12)

16

22. november 2013

