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Taasiseseisvumispäev.
Kui iseseisvad
me tegelikult
oleme?
Lk 2-3

Kollektsionäär
Leho Järvela –
mees, kes kogub
õllesilte ja Saku
Sõnumeid

Lk 6-7

Pärast kuueaastast vahet on Sakus taas õpilasmalev. Kaks nädalat riisuti, rohiti, korjati ja korrastati ning koguti tarkust ja sõpru / lk 10

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
13. septembril 2013

Kiisa rahvamaja ootab abikäsi!
24.-25. augustil
kella 10-15
toimub Kiisal
traditsiooniline
kogupereüritus
„Perelt perele“.

Lisaks töötubadele
ja taaskasutuskeskusele peetakse
seekord ka laste
mänguväljaku
kolimise talguid.

Kõik abilised,
huvilised ja
heategijad
on oodatud
mõlemal
perepäeval!
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õte saada ükskord kokku nii, et
lauda katavad vaid oma külas kasvanud loomadest, aiasaadustest,
viljast, marjadest ja seentest valmistatud toidud, oli õhus olnud juba paar aastat. „Otsisime sobilikku päeva ja paar nädalat tagasi
tuligi mõte vaadata taasiseseisvuspäeval, kui
iseseisvad me siis oma toidulaua osas oleme,“ ütles Kaunissepa peremees Tanel Ots,
kelle sõnul oli tore näha seda õhinat, mis siis
majapidamistes retsepte otsides iga päevaga
kasvas.
„Toidualua juurest võime iseseisvuse mõtet laiendada teistegi eluvaldkondade juurde,
kus tuleb ise enda eest seista. Iseseisvust on
aga lihtsam säilitada, kui juured on maas. Hädasti vajab väärtustamist see, mis meil peenardel kasvab, et meil on külas veel oma lehm,
oma piim ja liha, ja et Uus-Kaunissepa mitme
põlve mehed on valmis saanud lipumasti.“
Ja oligi aeg lipu heiskamiseks. Sini-mustvalge tõmbas lehvima küla kõige vanem
mees Kalju Aruaas, taustaks 27 külaelaniku
lauldud Eesti hümn. Külaväljak, kus pidada
sünnipäevi ja jaanipäeva, kus lapsed saavad
igapäevaselt palli taguda ja paadiga sõita, on
külaelanike endi tehtud. Kalju eraldas külaväljakuks oma maatükist osa, millele rajati
ühiselt varjualune, lipuväljak, lõkkeplats,
jalgpalliväravad ja tiik, kuid mõtteid tuleviku
tarvis on külaelanike peades veelgi. „Kuni su
küla veel elab, elad sina ka...,“ kõlas taas
ühislaul, pärast mida astuti söögilaua poole.
Külarahvas leppis kokku, et kui midagi on
vajaka, siis seda ei asendata poekraamiga nii
on kohe hea näha, mida järgmisel aastal
kasvama vaja panna. „Ainult suvikõrvitsa
pannkookidega on vist sohki tehtud, nisujahu
sisse pandud,“ nendib Tanel, kelle väitel on
külas ka nisu kasvatatud, lihtsalt tänavu pole
seda maas. „Perenaised võivad tunnistada, et
ka sool ja mõni maitseaine on väljast toodud,
kuid eks keskajalgi vahetatud seda kaupa
oma saaduste vastu.“

Päeva peategelane
Kuigi laud oli söökidest lookas, märkas keegi
ühtäkki küsida: „Kus on piimakann?“ Ilma
küla ainsa lehma Aade piimata, päeva ühe
peatoiduaineta, ei saanud pidusöök alata.
Mindi piima järgi.
„Nii rikkaliku laua taga ei ole me üheskoos tõesti veel olnud ja võib-olla rohkem ei
ole ka,“ ütleb Tanel, kelle sõnul on just piim
see, tänu millele saab nõnda palju
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minu emale ja isale täisväärtusliku elu ka
üheksandal elukümnendil. Loomad ja tegutsemine hoiavad inimest noorena. Kui me
kõik taipaksime astuda elus selliseid õigeid
samme, oleksime ehk õnnelikumad,“ mõtiskleb perepoeg Andrus elu üle ja jätkab.
„Tänapäeval pole aga piima joomine enam
in. Väikese koguse piima kaugele vedamine
ei ole hoopiski mõttekas. Nii tuleb piima kogu aeg kas hapendada, teha sellest võid või
kohupiima ja ühe lehma puhul ei saa automatiseerimisest juttugi olla. See kõik paneb terve päeva kinni, kuid üleval on vaja pidada 30
ha maad.“
Lehm ei ole aga lihtsalt piimaandja, lehm
on külale palju enamat, on kui küla ajaleht.
Talvel ei näe naabrid üksteist tihti, aga piima
käiakse ikka toomas ja nii tulevad ka uudised
Uus-Kaunissepale kokku. Seepärast läheb ka
küla viimase lehma teema koosolijaile korda.
„Kuule Ants, kas sa ei taha lehma pidada?
Võta viieks aastaks omale, siis me peame
edasi,“ kostub ettepanek. Teisalt küsitakse:
„Kui lehmapidaja tahab kodust ära minna, kas
siis on võimalik paariks päevaks endale lüpsja
Kaunissepa peretütred Emmi Milda ja Anni palgata?“ Kolmandalt poolt tõdetakse: „Kust
Linda kaunistasid oma aia lilledega pidulauda,
võtta neid inimesi, kes alustavad hommikul
mis oli ühtlasi ka nende sünnipäevalaud, sest
kell 6 ja lõpetavad õhtul kell 11.“ Keegi arvab,
tüdrukud saavad kohe-kohe 6- ja 4-aastaseks.
et ehk saab tulevikus lehmapidamisest hobi ja
erinevaid roogi valmistada. Piimast on laua maaelust väärtus, millele ollakse nõus peale
peal või ja munavõi; sellest on saadud kohu- maksma nagu näiteks
piim, mis on sõrnikute sees, ja majonees, mis purjetamisele.
on peedisalatis; on kahte sorti sõira ja purgiKõige selle peale
täis kondentspiima, mis omakorda on olnud ütleb Evi, et selleks
abiks koogi valmistamisel, lisaks on kasu- talveks on Aadele
tatud ka rõõska ja hapukoort.
hein tehtud, kuid
Nüüd on aga Uus-Kaunissepa talupidaja- v a s i k a t e n a m
tel, 81aastastel Kaljul ja Evil plaan lehmast oodata ei ole. Eks
loobuda. Lehm vajab päevas 4 kg heina ja 70 näis, kui kauaks
kg silo ning annab 20-25 liitrit piima. Ei tea- piima jätkub.
gi, kumb neist näitajaist suurem probleem on. VICTORIA
Talu- ja ühtlasi ka lehmapidajateks hakka- PARMAS
sid Kalju ja Evi alles pensionipõlves, kui linnast maale elama kolisid. „See ongi taganud
Lipu heiskas omatehtud vardasse küla
vanim mees Kalju Aruaas, taustaks 27
külaelaniku lauldud Eesti hümn.
Fotod: SS
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
13. augusti istungi päevakorras
oli 17 punkti.
Saku valla 2013. a eelarve reservfondist eraldati 120 eurot
sotsiaalhoolekande kulude eelarvesse Saku valla omasteta elaniku matusekulude katteks.
Kehtestati Saku Päevakeskuse lahtiolekuajad alates 15. septembrist järgmiselt: päevakeskus on avatud esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti kella 816; kolmapäeviti kella 8-18;
reedeti kella 8-14.
1 isikule otsustati maksta
seoses raske majandusliku olukorraga kriisitoetust 129 eurot.
Saku Valla Spordikeskuse juhataja ametikoha konkurss loeti
luhtunuks.
Võeti vastu detailplaneeringud Üksnurme külas Uue-Lukusepa kinnistul ja Jälgimäe külas
Mihkli ja Paunamäe kinnistutel.
Nõustuti maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi
koridori asukoha määramine“
keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmiga.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine varjend-lao
lammutamiseks aadressil Saku
alevik, Jõeääre.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks Üksnurme külas Hange tee 8, veetorustiku ja
kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Luige tee 3 vee- ja kanalisatsioonivarustuseks Männiku külas
Luige teel; varjend-lao lammutamiseks Saku alevikus Jõeääre
kinnistul; valguskaabli rajamiseks vastavalt projektile “AS Saku Läte valguskaabel Sakus” aadressil Saku alevik, Üksnurme tee,
Saku-Tõdva tee, Saare 2 ja Saale;
üksikelamu laiendamiseks Saustinõmme külas Nõmme tee 26.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks ning anti kirjalik
nõusolek abihoone-majanduskuuri lammutamiseks Roobuka
külas Astra tee 22.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Üksnurme külas Pärniku kinnistul.
Väljastati kasutusload Keskuse
katlamaja kaugküttetorustiku
Lauliku-Kingu lõigule aadressil
Saku alevik, Juubelitammede tee
10, 12, 14, Lauliku tn ja Kingu tn
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10, 12, 13, 15, 16, 18, 19; ehitusprojektide „Kiisa II Vesiallika
kaabelliin Kasemetsa tee”, „Kiisa
II alajaama ja Parkmetsa alajaama vaheline kaabelliin” ja „Hageri tee ja Parkmetsa alajaamade vaheline 10 kV maakaabel” alusel
rajatud elektri maakaabelliinidele
aadressil Kiisa alevik, Kasemetsa
tee, Vahtra tn 2, Vahtra tn, Viljandi mnt, Laulu parkmets, Laulu
tn, Hageri tee, Järvekalda tn.
Nõustuti Ragn-Sells AS-i
jäätmeloa muutmisega.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluvad kinnistud (asukoht Üksnurme küla, Üksnurme
tee L5; Saku alevik, Üksnurme
tee L4, Üksnurme tee L3) isikliku kasutusõigusega Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi kasuks.
Saku vallas asuvale 38 katastriüksusele määrati uued koha-aadressid.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati MTÜ-le Orienteerumisklubi Nõmme 20.08.2013

Männiku külas Männiku polügoni territooriumil toimuva Tallinna Terviseteisipäevaku läbiviimiseks (vastutas Kaido Nurja), MTÜ-le Lokuti uued ja vanad 31.08.2013 Lokuti küla territooriumil toimuva ürituse Ohutuspäev Lokuti külas läbiviimiseks (vastutab Helen Kranich).
Saku valla valimiskomisjoni
asukohaks määrati Teaduse 1, Saku alevik, Saku Valla Maja, Saku
Vallavalitsuse ametiruum nr 213.
21. augusti istungi päevakorras oli 11 punkti.
Saku Vallavalitsuse ajutisel
eestkostel olevad lapsed suunati
asenduskoduteenusele Keila
SOS-Lastekülas.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse 16.10.2006 korraldus
nr 1019 „Hooldaja määramine”.
Saku valla 2013. a eelarve reservfondist eraldati 209 eurot
sotsiaalhoolekande kulude eelarvesse Saku valla omasteta elaniku matusekulude katteks.
Väljastati müügipilet Hilja
Soomrele 25.08.-25.09.2013

Saku aleviku keskplatsil aiasaadustega kauplemiseks.
Väljastati ehitusload üksikelamu rekonstrueerimiseks Saku alevikus Kasteheina tee 14,
üksikelamu ja abihoone püstitamiseks Roobuka külas Ristikivi
tee 4 kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Üksnurme
külas Talve tee 18 kinnistul.
Väljastati kasutusluba projekti „Männiku tee 140 fiiberoptiline sidekaabel” alusel rajatud sidekaablile aadressil Männiku küla, 11340 Tallinn-Saku
Laagri tee, Männiku tee 138.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 2 jäätmevaldajat.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kanama külas
Kanama korteriühistu kinnistul.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluvad kinnistud (asukoht Saku alevik, Nurme tänav,
Nurme tn 27) isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Jäeti andmata arvamus Biocity
Group OÜ jäätmeloa taotlusele.

2. september on projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg!
Toetust saab taotleda spordi, kultuuri, elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, noorsootöö, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks. Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused või üksikisikud ning projektitegevused peavad
olema suunatud Saku valla elanikele.
Projektitoetuse II voorus on jagada spordivaldkonna projektidele 6860 eurot, kultuurivaldkonna
projektidele 7231 eurot ja muu valdkondade projektidele 8716 eurot.
Toetuse andmise kord ja projektitoetuse taotlusvorm on Saku valla kodulehel http://sakuvv.kovtp.ee/
et/asjaajamisjuhised-ja-dokumentide-vormid5. Vormikohased taotlused tuleb esitada Saku Vallavalitsusele hiljemalt 2. septembril k.a e-postile saku@sakuvald.ee või postitada aadressil Teaduse 1, Saku,
Harjumaa 75501 või tuua käsipostiga vallakantseleisse.
Ühendused, kes on taotlenud toetust kogukonna või piirkonna arendamiseks mõnest muust fondist,
saavad esitada oma projektidele kaasfinantseerimise toetustaotlusi kuni toetussummade lõppemiseni.
Hetkel on selleks MTT fondis 4315 eurot.
Info ja tekkinud küsimustele vastab arendusspetsialist Hele-Mall Kink e-postil helemall.kink@
sakuvald.ee või telefonil 671 2405

Algatati uue Harju maakonnaplaneeringu koostamine
Vabariigi Valitsus algatas oma 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõikides maakondades maakonnaplaneeringu koostamise. Tulenevalt Planeerimisseaduse § 7 lõikest 4 on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele.
Seega on maakonnaplaneeringute eesmärk suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil.
Juhtudel, kui üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud üldplaneering ei
kajasta maakonnaplaneeringus sätestatut, on maakonnaplaneering ka detailplaneeringute või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks. Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse üleriigilise
planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku lepitud visioonist ja arengusuundadest, planeerimisseaduses toodud ülesannetest ning teistest üleriigilistest ja maakonna arengudokumentidest.
Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse nr 337 täitmiseks algatas Harju maavanem oma 30.07.2013
korraldusega nr 1395-k Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p-le 2 on maakonnaplaneeringu koostamise puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik ning hindamine algatatakse selle vajadust põhjendamata.
Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamist korraldab Harju
Maavalitsus. Planeeringuala on kogu Harju maakonna territoorium. Planeeringu kehtestab Harju
maavanem. Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja selgub hanke käigus.
„Harju maakonnaplaneering 2030+“ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
korraldustega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel: http://harju.maavalitsus.ee/et/harjumaakonnaplaneering-2030. Täpsemat infot planeeringuprotsessi kohta on võimalik saada Harju
Maavalitsuse arengutalitusest (Roosikrantsi 12, Tallinn) tööpäevadel E-N kl 8.15-17.00 ja R kl 8.15-15.45,
tel 611 8789, e-post alan.rood@mv.harju.ee.
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Kuhu sakulane liigub?

R

ahvastikuregistri andmetel elab 1.
augusti seisuga Saku vallas 9161 inimest. Viimase kuue kuuga võrreldes
on valla elanike arv seega 7 inimese võrra
suurenenud. Kuigi aasta alguses oli olukord,
kus rahvastiku arv mitmel kuul vähenes, siis
praegu on tendents taas elanike arvu suurenemisele, nagu see on olnud juba aastaid.
Kui statistika näitab, et Saku valda on iga
kuu saabujaid rohkem kui lahkujaid, siis
eelmise aasta lõpus ja selle alguses pöördus
saabujate lahkujate number lahkujate kasuks. Selgelt eristusid kaks kuud, detsember
ja jaanuar, mil lahkujaid oli tunduvalt rohkem kui saabujaid. Nimetatud kahe kuuga
lahkus vallast 161 inimest ja saabus 96 inimest. Populaarseim lahkumis- ja ka saabumiskoht on kogu aasta vältel olnud Tallinna
linn. Ja see oli nii ka detsembris-jaanuaris,
kuid neil kuudel tõusis Tallinnasse lahkujate arv hüppeliselt. Kui protsentides ja kordades võivad numbrid tunduda suured, siis
kajastades statistikat elanike arvu järgi, ei
ole need numbrid väga märkimisväärsed.
Kui viimase üheksa kuu statistika järgi
on Tallinnasse lahkujate arv kõikunud 7-35
inimeseni kuus, siis detsembris registreeris
end Tallinnasse 53 ja jaanuaris 60 Saku valla elanikku. Elanike liikumine ei ole aga

ainult ühepoolne. Nii registreeris neil kuudel Saku valla elanikuks vastavalt 23 ja 25
inimest Tallinnast. Seega kaotasime neil kahel kuul Tallinna linnale ainult 65 inimest.
Saldo jäi Tallinna kasuks veel kolmel kuul,
kuid näiteks maikuus oli juba rohkem neid,
kes end Tallinnast Sakku registreerisid. Juunis lahkus Tallinnasse vaid 11 Saku valla
elanikku, kuid valda saabus Tallinnast 21
inimest ja eelmise aasta oktoobris registreeris end Sakust Tallinnasse 7 inimest, Tallinnast Sakku aga 32.
Seega oli Tallinna tasuta ühistranspordiga seotud elukohavahetus meie vallas tuntav, kuid see ei ole valla elanike arvu taustal
märkimisväärne ning ei mõjuta ka oluliselt
eelarvet.
Nii nagu mujaltki Eestist, liiguvad ka Sakust inimesed välisriikidesse. Oktoobrist
2012 juunini 2013 registreeris end välisriiki
69 sakulast. Populaarseim koht, kuhu minnakse, on Soome (Vantaa, Espoo, Turku,
Hämeenlinna, Tampere ja mitmed väiksemad Soome linnad), kuid sakulased on kolinud selle aja jooksul ka Londonisse, Norwichi (Suurbritannia), Pariisi, Brüsselisse,
Hamburgi ja Manly Vale´i (Austraalia). Ka
välisriikidesse ei ole ainult minejad, vaid
sealt on ka Sakku tulijaid, kuigi vähem.

VALLA
UUDISED
Saku õlu jõudis Seishellidele
Augusti algul saatis Saku Õlletehas teele ligi
800 kasti jooke, mille sihtpunktiks on ettevõtte kõige eksootilisem ekspordimaa Seishellid. Esimese proovipartii jooke sai India
ookeanis asuv saareriik juba mõned kuud varem, uus tellimus kinnitas huvi Saku toodete
vastu. „Suurem osa Seishellidele saadetud
jookidest on Kissi siider, aga ka õlu ja longdrink. Meie teada on Saku jookide tarbijad
Seishellidel eelkõige turistid, kellele sealne
kaubandus peamiselt toetubki,“ rääkis Saku
Õlletehase juhatuse esimees Margus Kastein.
Tema sõnul tekitab uus eksootiline sihtkoht ettevõttes mõistagi elevust, kuid selle
turu kogused ei saa olema suured. Peamised
eksporditurud on ettevõtte jaoks Soome,
Poola, teised Balti riigid ja Taani. Saku joogid on müügil 13 välisriigis. Ekspordi arvelt
tuli 2012. aasta kokkuvõttes 34% Saku Õlletehase käibest. KRISTIINA TAMBERG

Sakus soodne autokütus
Sellest nädalast saab Sakus asuvast
Rocco poest soetada endale peale toidukraami ka kütusefirma Sevenoil EST
sooduskaardi, millega on võimalik tankida oma sõidukit sealsamas paarisaja
meetri kaugusel asuvas tanklas, hoides
igalt kütuseliitrilt kokku 1,5 eurosenti.
Mullu novembris muutis Saku alevikus
Üksnurme tee 6 aadressil (Saku Selveri ringilt paarsada meetrit Üksnurme suunas) asuv
tankla oma värve. Kunagi Saku näidissovhoosi rajatud ja hiljem mitme tundmatu taustaga omaniku käest kätte käinud tankla omanikuks sai Eesti kütusefirma Sevenoil EST
OÜ. Saku valla ettevõtted ja autoomanikud
võivad nüüd tankida rahuliku südamega
kvaliteetseid autokütuseid Saku keskasulast.
„Püüame hoida hinda veidi odavamana

kui piirkonnas asuvates tanklates ning sooduskaart muudab selle veelgi soodsamaks,“
ütles Sevenoili Põhja piirkonna müügijuht
Peeter Leidmaa.
Premium-7 Saku automaattanklas saab
bensiini ja diislikütuse eest tasuda nii sularahas kui pangakaartidega. Ettevõtted saavad sõlmida kliendilepingu Sakus asuvas
Sevenoil EST OÜ ja Mark Oil OÜ Põhja
piirkonna esinduses, mis asub tankla naabruses Saku Tehno kontorihoones.
Premium-7 omab üle Eesti 29 tanklat.
Premium-7 ja Mark Oil on läbi aastate toetanud Saku Jäähoki Klubi tegevust ja Sakus
asuva loodusjää uisuväljaku ja uisulaenutuse toimimist. Samuti toetatakse
võrkpalli ja jalgrattavõistlussarju.

Seishellide kauni rannapiirkonna Beau
Vallon´i kaupluse müüja näitab sortimendis
olevat uut toodet - Saku õlut.

Tule Kaasiku tallu kuulama
loengut metsa väärtustest
27. augustil kella 18-21 ootavad Kaasiku
Loovkeskus ja Eesti Metsaühistu sind Kirdalu külla Kaasiku tallu loengule “Metsa
mitmekülgsed väärtused”. Hea metsaomanik ja muidu huviline, tule tutvu meie metsade poolt pakutavate erinevate väärtustega. Koolitaja Asta Tuusti. Üritus on tasuta.
Info ja registreerimine kaasikuts@gmail.
com, tel 5335 8212, Anu Altmets.

KURTNA KOOL vajab

lasteaia liikumis- ja
ujumisõpetajat

Tankla Premium-7 kliendid on nii Samat kui Saku saunabuss. Foto: Peeter Leidmaa

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate ja
isikut tõendavate dokumentide koopiad
ning konkursil osaleja soovil muud
dokumendid saata hiljemalt 6.09.2013.
Kontaktisik Priit Jõe, e-posti aadress
priit.joe@kurtnakool.ee, telefon 5557 9709,
Kurtna Kool, Kurtna küla, Saku vald 75518
Harjumaa.
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Võimalus vaadata minevikku
VICTORIA PARMAS
„Olen selline roti tüüpi. Kõik,
mis õllega seotud, jätan alles.
Kunagi ei või teada, millal vaja läheb,“ ütleb Sakus elav Leho Järvela - mees, kes on aidanud sisustada õlletehases asuvat Pruulikoja muuseumi ja
kelle kogus on 200 000 õllesilti.
Leho on õllega seotud olnud
juba teist põlvkonda. Tema ema
töötas Saku Õlletehases käärlaagri juhatajana. Oma töökohtade üle viskab mees aga nalja:
kõigepealt puhusin klaasitehases
pudelid valmis, siis keetsin Saku
õlletehases neisse 21 aastat õlut
ning praegu askeldan Saku Selveris valmis toodanguga. Ükski
Leho päev ei möödu aga alkoregistrile pilku heitmata. Tänapäeval saab just sealt kõige värskema info selle kohta, mis Eesti õllemaailmas teoksil on, sest kogu
toodang tuleb seal registreerida.
Sildikogumise alguste algus ulatub aga mehe lapsepõlve, mil ta
10aastase poisikesena ema töö
juures käis ja sealt ühelt kogujalt
esimesed sildid sai.
„Need olid Tšehhi õlle omad
ja tundusid tol ajal ihaldusväärsed kui ilusad värvilised välismaa
asjad. Tõsisem kogumine läks
aga lahti hiljem pärast sõjaväest
tulekut,“ meenutab 1968. aastast
Sakus elav Leho, kes on näinud
ka seda aega, mil veel rong õlletehasest toodangut välja viis.

Torupilli- ja
balalaikamängijad
„Võrreldes tänapäevaga oli see
üks suur segadus tollal - kõikjal
seisid teravate plekknurkadega
puust õllekastid, mille vastu nii
mõnedki korrad jalgu katki tõmmatud sai, hooned olid vanad ja
lagunema kippuvad,“ kirjeldab
siltide koguja, kellele nõukogude aeg oli aga n-ö loominguliselt
viljakas aeg, sest segadus valitses ka trükikunstis - sellest ajast
pärineb palju praaksilte, mis on
kogujate seas hinnatud. Nii võis
ühest samast sildist olla näiteks
mitmeid eri värvi teisendeid, sest
esmaspäeval oli trükikojas rohkem värvi, reedel vähem.
Kujunduses domineerisid
möödunud sajandi keskpaigas

aga erinevad pillimehed ja
rahvariides neiud: kõrvu seisid
riiulitel torupilli- ja balalaikamängijad, vilja külvavad talupojad ja viikingid, eesti tanudes
ja vene pärgadega neiud.
Vanadelt siltidelt nägi peale õlle kanguse ka hinda. Kuigi pudelil seisis protsendimärgi ees 20,
ei tähendanud see, et toona kanget õlut oleks pruulitud. „See arv,
mis võis olla 10-20%, näitas siis
algvirde tihedust,“ selgitab Leho,
kelle sõnul oli kangus umbes sama nagu praegugi. Žiguli oli oma
11%ga lahjem õlu ja Porter 20%ga kangem. „Oli ka periood, kus
õllesildil oli kvaliteedimärk peal.
Ja see märk oli vaid Saku Eksperimentaalõlletehase toodangul,
millest on hiljem välja kasvanud
Saku Tume.“

Laulu- ja sõjameeste õlu
Kogu sildimajandus on Lehol
süstematiseeritult kaustades: Saku õlu, Tartu õlu, teised Eesti õlletootjad, välismaised tootjad.
Suurima kirega näitab mees Eesti väiksemate õlletehaste kausta,
kust ta toob eriti esile Karksi
õlletehase toodangu.
„See oli kõige huvitavam tehas, sest tegi eritellimusi, mida
poes müügil ei näinudki. Ka Viru-Nigula toodangus oli huvitavaid leide,“ põhjendab Leho.
Karksilt tellisid oma õlu mitmed
firmad ja ühingud, aga ka lausa
eraisikud. Nii oli oma õlu metsameestel ja meeskooril kui ka
krossisõitjatel ja Erna retkelistel. Üks Eesti-Läti ärimees tellis
aga õlu nii enda pulmadeks,
jõuluks kui 50. sünnipäevaks.
Pärnu õlletehasel oli aga
Kranaadi õlu, kus sildilt sai õlle
kõrvale nalja nädalalehe Eesti
Ekspress iroonialisa Kranaat
anekdooti lugedes. „Neid anekdoote andis ikka koguda, neid ei
saanud kuidagi kätte,“ meenutab Leho ja kahetseb, et enamik
väiksemaid tehaseid on oma uksed sulgenud.

Hieroglüüfidega Saku õlu
Viimase aja Eesti õllesiltidest
pakuvad kollektsionäärile huvi
selliste õllede sildid, mis meie
turule ei tulegi, nagu näiteks Saku Originaal, mis läks Jaapani

Oma sildikogu näitab ja selgitusi jagab Leho Järvela (paremal) sageli
Pruulikoja õllemuuseumis. Lähim võimalus kohtuda kollektsionääriga on juba 24. augustil Saku suvelõpupeo Augustfest ajal. Foto:

Sakku ja mille tagaküljel on jaapani hieroglüüfid. Elu ja olu
muutudes on kogujale huvi pakkunud erinevad objektid. Uue
Eesti aja algust meenutades räägib Leho tarbijamängudest ja
kampaaniatest, kus õlut ostes
võis võita erinevaid asju, näiteks kaks džiipi. Kogu kampaaniainfo kajastus ka siltidel ja pani kollektsionäärid neid taga
ajama. Nüüd on alkoholi ostma
meelitavad tarbijamängud keelatud ja sildikogujate elu selle
võrra igavam.
Ka suurriikide õllesiltide kogumise lõpetas Leho 2000. aastal ära ja näiteks Venemaa, Saksamaa, Tšehhi ja Hiina silte ta
enam juurde ei hangi. „Kogud
läksid lihtsalt liiga suureks ja
see mass mind enam ei huvita,“
tähendab ta ja lisab, „Praegu
teevad kogumise põnevaks eri
väljalasked või kui saad mõne
uue riigi oma kogusse.“

178 riiki ja 113 aastat
Saku kollektsionääri kaustades
on 178 riigi silte Angolast Zimbabweni. Albumi sisukorda

uurides jäävad silma sellised riigid, mille nimed kuidagi tuttavad ette ei tule, nagu Prantsuse
meretagused piirkonnad Reunion ja Martinique või Aafrika
riik Lesotho. Kui arvestada, et
maailmas on umbes 200 riiki,
siis peaks ihaldusväärseid silte
veel jaguma, kuid Leho sõnul
pole neid sugugi kerge kätte saada. „Näiteks Iraanist või Iraagist
praegu ühte õllesilti saada on pea
võimatu,“ ütleb kollektsionäär,
kes õllepudeli sisudest hindab
enim rohelises pudelis olevaid
humalasi õllesid ning tippude tipuks peab Pilsner Urqueli.
Olid ajad, mil Leho leidis silte vanade hoonete pööningutelt,
nii lahtisi kui koos pudelitega.
Näiteks villimisjaoskonna pööningult pärinevad sajandivahetuse 1900. aastate sildid, mis ongi mehe kogus kõige vanemad.
Enne seda pressiti info otse
klaaspudeli sisse. 1910. aastatel
olid sildid pudelite peal ümarad,
õllekapp keskel. 1930. aga hoopis ruudukujulised. 50. aastatel,
siis oli banaanikujuliste õllesiltide aeg. Üle liidu olid sildid
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KIRJAD JA
KÜSIMISED

MIS
JUHTUS

Teeme Saku jõe
jalakäijate sillad korda

Põhja prefektuur

Sakut läbival jõel on kaks betoonist jalakäijate silda, mis on
valminud paarkümmend aastat
tagasi tol ajal kättesaadavatest
vahenditest ja materjalidest.
Ajavad veel asja ära. Talvel on
natuke ebamugavad ja libedad,
aga jalakäijad saavad üle.
Tulevikus võiks Saku jõeäärne ala olla linnaruumi arengu
Jõe ja Kalda tänava vaheline sild. Foto: Paavo Kangur
seisukohalt mõisa pargi jätk, miSildadest võiks saada Saku Saku valla 2012-2025 aastateks
da kaunistavad uued kaunid betoonsillad, kust üleminek teeb uus sümbol mõisahoone kõrval. koostatud arengukavas. Loodame, et kunagi saab see ka teoks.
tuju heaks ja meele rõõmsaks. PAAVO KANGUR, Saku elanik
Ka mõisa kõrval olev õlletehase
Parima lahenduse saamiseks
KOMMENTAAR
pubi juurde viiva silla projekt on
võiks läbi viia disainikonkursi.
Rääkida võiks kolmest sil- Vääna jõe promenaadi (jalgtee- olemas ning see sild on samuti
last. Olemasolevale kahele li- de, sildade ja istepinkidega kor- plaanis taastada vastavalt muinsanduks sild, mis viiks mõisa- rastatud jõekallaste) väljaaren- suskaitse nõuetele.
damine on eesmärgina kirjas TIINA KUBBI, vallaaednik
pargist õlletehase pubi juurde.

Ohtlik teeületus
Saku-Tõdva maanteel
Alates 2005. aastast on Kasemetsa küla elanikud pöördunud
korduvalt Maanteameti ning
Saku valla poole palvega piirata
kiirust Saku-Tõdva maanteel
Sakust Kasemetsa jaamani.
Aastal 2005 tuli Maanteeameti
poolt äraütlev kiri, hiljem pole
vastuseid tulnud.
Liiklus nimetatud teelõigul on
aastatega läinud väga tihedaks.
Olen oodanud maantee ületamise võimalust ka 6 minutit. Murekohaks on aga koolilapsed, kes
seda maanteed ületama peavad.
Neil puudub kannatus tee ääres
oodata. Üks kole koht on kurv
Preeria ja Kasemetsa bussipeatuste vahel, Saku poolt tulles kohe peale Väikemetsa teed.
Koolilapsed, kes tulevad
Preeria bussipeatuses maha
ning tahavad Väikemetsa tee
äärest minna üle maantee Kiipsu teele, seavad oma elu ohtu ja
seda iga päev. Tõdva poolt tulevad autod sõidavad seda kurvi
90 km/h ja tihti ka rohkem. Kui

hakata Väikemetsa tee otsast üle
tee minema ja autot Tõdva poolt
veel ei paista, siis ei tähenda see
veel seda, et tervena üle jõutakse. Poole tee ületuse ajal tormab
kurvist auto 90 km/h ja nüüd
peab jalgadele valu andma, et
üle jõuda. Lapsed, kellel on näiteks kõrvaklapid peas, ei pruugi
autot kuuldagi.
Samuti ei peeta millekski
möödasõidu keeldu Preeria bussipeatusest Väikemetsa tee lõpuni Saku poolt tulijatele. Vahetevahel moodustub Tõdva poole
sõitjatest 3 rida: üks sõidab üle
pideva joone teepervel, et pöörata Väikemetsa teele; teine sõidab Tõdva poole omas rajas pisut keskjoone poole ning kolmas sõidab vastassuuna vööndis
nendest kahest mööda.
Näen igal talvel samal teelõigul teelt väljasõitnud autosid
umbes 3 korral. Eelmisel talvel
väitis üks juht, et laps jooksis
teele ja ta ei saanud muud teha
kui kraavi sõita. Teadaolevalt on
saanud üks laps sel teelõigul ka
autolt löögi.
MARJU-RIINA LAUGEN

VASTAB
Maanteeameti põhja regiooni
liikluskorralduse osakonna
peaspetsialist Jaan Saia:
Seitse aastat tagasi, kui selles
piirkonnas teid remonditi ja sinna kergliiklustee ehitati, ei olnud
sealkandis veel nii palju uusarendusi ning ka jalgsi liiklejaid
oli palju vähem. Tänaseks on aga
olukord muutunud ja me lisame
antud lõigu liiklusohtlike lõikude parandamise töökavasse.
Teie kirjelduse järgi saan aru,
et kiiruse piiramine on vajalik
meede, aga ilmselt tuleks teha
veel midagi enamat. Liiklust on
võimalik rahustada teeületuskohtade ehitamisega (näiteks
sellistega, mis on Kajamaa kooli
juures). Millised need täpselt
peaksid olema, selgub analüüsi
käigus. Pärast seda algab projekteerimine ja ehitamine ning
valmis võivad teeületuskohad
saada ülejärgmisel aastal. Kiirust piiravad märgid saab paigaldada aga varem.
KIRJAD ss@sakuvald.ee

Tule AS Saku Maja sportlikule kliendipäevale “Saku Maja 20”
Pühapäeval, 25. augustil Saku Valla Spordikeskuses
KAVA: 11.30 Avasõnad ja tervitused. Orienteerumisvõistlusele registreerimine.
12.00 Orienteerumisvõistluste algus. 14.00 Võistluse kokkuvõte ja parimate
autasustamine. Veekokteilide degusteerimine. Sportmängud.
Osalustasu ei ole
TERVE PÄEV SAKU UJULA KASUTAMISVÕIMALUS!

12.08 varastati Tagadi küla talust
videokaamera, sigarette ja ehteid. Kahju on kokku 500 eurot.

Põhja päästekeskus
09.08 kell 15.49 teatati tulekahjust Kurtna külas. Päästjad tegid
kindlaks, et alajaamas oli ülepinge tõttu süttinud elektrijuhe,
päästjate saabudes oli juhe juba
kustunud. Sündmusega jäid edasi tegelema elektrikud.
18.08 kell 12.55 sai häirekeskus
teate liiklusõnnetusest Kanama
külas. Kahe sõiduauto kokkupõrke tulemusel sai vigastada
kaks inimest. Keila päästjad andsid kannatanud üle kiirabile, likvideerisid sõidukitel süttimisohu
ning puhastasid sõidutee.
Avaldame sügavat kaastunnet
Liisa Johannale ja Antsule

EMA
surma puhul.
Klassikaaslased ja
klassijuhatajad Saku
Gümnaasiumist
Sügav kaastunne Heigole
kalli isa

HEINO LAURI
kaotuse puhul.
Silvi, Kairi, Reine ja
Anne perega

Sügav kaastunne omastele

VANDA-ELISABET
LARIONOVI
surma puhul.
Eevi, Pille, Signe peredega

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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Kuulutused
Alates 11.09.2013 toimuvad
imikute ujumistunnid Kurtna
lasteaia ujulas igal kolmapäeval kella 9-12. Ühe tunni osavõtutasu on 7 eurot. Info ja registreerimine tel 5340 3331, www.
razoone.ee, razoone@neti.ee.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
Ohtlike puude langetamine.
Kruntide puhastamine võsast
ja puidujääkidest. Raietööd.
Küttepuude müük. Tel 525 0893,
5626 0344; e-mail info@
vahergrupp.ee; www.raietööd.ee
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja võrgus, klotsid 40L
võrgus, tulehakatus, saepuru
kotis, vedu tasuta, al 1,8 €
võrk. Tel 501 8594
Tulikuivad 50cm kuusehalud
laotuna autokastis 40 eurot rm.
5373 7294
Liiv, ehitusliiv, täiteliiv,
killustik, freesasfalt, kompost
kohaleveoga. Tel 507 9362
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ja värvimine. Viies Fassaad OÜ. Tel 5624 1509, Andres
Alumiiniumkatuseredelid, tel
515 9155
Ostame raieõigust ja metsamaad ning kasvavat võsa.
RSG Invest, tel 509 1948, email info@rsginvest.ee
Ostan 4-toalise korteri Sakus!
Võib vajada remonti! KIIRE!
mob 5650 6177 Merili,
ostan4tuba@hotmail.com
Hotell Salzburg (Pärnu mnt
555) pakub tööd administraatorile. Töö vahetustega, vajalik
eesti ja inglise keele, arvuti kasutamise ning hea suhtlemisoskus. Info tel 650 3965 või epost riina@salzburg.ee

Terrassid, aiad, puutööd,
siseviimistlus.

Ehitus- ja
remonttööd

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

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

KOHALESÕIT SAKU VALLA PIIRES TASUTA.
Helista 5624 1622 või kirjuta info@koduabiekspert.ee

KODUABIEKSPERT OÜ,
lisainfo www.koduabiekspert.ee
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

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006
Ostame
KM kohuslase
firma.

P. DUSSMANN EESTI OÜ

Tel 5800 9939

pakub tööd

PUHASTUSTEENINDAJALE
Töö asukoht: Saku
Tööaeg: osaline või
täiskoormus
Kontakt: Ilona Arharova
GSM: 5565 9495

KORSTNAD PUHTAKS!
Küttekollete ehitus ja
remont
Korstnapühkimine
Info: 5648 5903,
tarmo@kuldvara.ee

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

Liuguksed, kapid
ja garderoobid tootmine, müük,
paigaldus,
konsultatsioonid
GSM 524 5782
E-mail
fennest@fennest.ee

www.fennest.ee
MÜÜA
hubane, puuküttega,
läbi maja planeeringuga

kahetoaline
korter Tõdval.
Kommunaalmaksed on väga
madalad! Korter on remonditud,
soojustatud, korteril on uued
aknad ja turvauks. Lisaks kuulub
korteri juurde suur kelder ja kuur.
Korterisse jääb soovi korral
sisse mööbel ja köögitehnika
(külmkapp, pliit, pesumasin).

HIND 37 000!
Johanna, 5340 4288,
johannalind@hot.ee

HalupuuFirewood
ProductsOÜ

15aastat
metsandusalast
kogemust!

KÜTTEPUUDE
tootminejamüük
·Halupuudkonteineris
·Kaminapuud
·Kuivadhaludvõrkkotis
·Suitsulaast
·Süütepulgad

Tel53332284;
info@halupuu.ee

METSAMAADE
haldus
·Metsamajanduslikudtööd
·Raieõiguseost
·Metsamaadeost

Tel55560240;
janis@halupuu.ee

www.halupuu.ee
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Saku Pruulikojas

KURTNA PEO- JA PUHKEKESKUS

tööpäevadel

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

5333 4401

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

5333 4400

Tantsuhooaeg algab!

M

eil on rõõm teatada, et on alanud registreerimine
septembris algavatesse treeningrühmadesse.

Oodatud on kõik tantsuhuvilised lapsed vanuses 5-11 aastat.
Samuti alustab uus seltskonnatantsu grupp.
Anna oma soovist teada aadressil kristina@danceland.ee
Oled teretulnud meie klubi tantsuhuviliste hulka!
Kristina Tennokese, MTÜ Tantsukool Danceland

Saue Ilusalong
juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •

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

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

maitsvad
päevapraed!
III korrusel avatud
Mesimummi Mängumaa

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

Kutsi Mutsi riidepoes
hinnasula!!!
Suvekaubad -20%!
AUGUSTIS OLEME AVATUD
T-R 10-18, L 10-15
Asume Saku Konsumi II korrusel
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Õppeaasta alguse teated
Saku Gümnaasium
26. augustil kell 18.30 algkooli majas 1.e klassi lapsevanemate
koosolek.
Raamatute ja töövihikute väljastamine raamatukogust:
28. augustil kella 9.00-10.30 – 2. klassidele, kella 10.30-12.00 –
3. klassidele, kella 12.00-13.30 – 4. klassidele, kella 13.30-15.00
– 5. klassidele;
29. augustil kella 10-11 – 10. klassidele, kella 11-12 – 11. klassidele, kella 12-13 – 12. klassidele;
30. augustil kella 9.00-10.30 – 6. klassidele, kella 10.30-12.00 –
7. klassidele, kella 12.00-13.30 – 8. klassidele, kella 13.30-15.00
– 9. klassidele.
2013/2014. õppeaasta avaaktused 1. septembril:
kell 10 – 2.-3. klasside ja 4.a ning 4.c klasside
aktus algkooli aulas, järgneb klassijuhatajatund;
kell 10.40 – 4.b ja 4.d ning 5.-12. klasside
aktus gümnaasiumi ees (vihma korral aulas);
samadel klassidel kell 10 klassijuhatajatund;
kell 12 – 1.a ja 1.b klasside aktus algkooli
aulas, järgneb klassijuhatajatund;
kell 12.45 – 1.d, 1.c ja 1.e klasside aktus
algkooli aulas, samadel klassidel kell 12
klassijuhatajatund.

Kurtna Kool
28. augustil kell 19 – lasteaia lapsevanemate
üldkoosolek.
29. augustil kell 18.30 – kooli lapsevanemate
üldkoosolek, järgnevad klassikoosolekud.
Õpikute väljastamine raamatukogust:
29. augustil kella 9-16 – 2.-5. klassidele;
30. augustil kella 9-16 – 6.-9. klassidele.
Õppeaasta avaaktus 1. septembril kell 11.

Kajamaa Kool
28. augustil kell 18 lapsevanemate
üldkoosolek.
Õppeaasta avaaktus 1. septembril kell 10.

Saku Muusikakool
Õppeaasta avaaktus
1. septembril kell 15 Saku
Gümnaasiumi aulas.

Koolibussid 1. septembril
Liin nr 1a Tänassilma 9.25 - Saku rdtj 9.45
Liin nr 1b Saustinõmme 8.56 - Lokuti 9.00 - Kurtna 9.14 Kajamaa 9.27 - Saku rdtj 9.45
Liin nr 1c Saku rdtj 9.45 - Kajamaa 9.56 - Kurtna kool 10.03 Tagadi 10.22 - Kurtna kool 10.28
Liin nr 4a Rahula 9.24 - Saku rdtj 9.45
Liin nr 7a Kajamaa 8.45 - Tagadi 9.05 - Kurtna Tiigi tn rist 9.12 Kiisa kurv 9.18 - Saku rdtj 9.45
Pärast esimese koolipäeva lõppu viivad bussid õpilased koju,
täpsemad sõiduplaanid on avaldatud Saku valla kodulehel.
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