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Sõmeru – hästi toimiv sümpaatne
vald Rakvere linna külje all
INNA MIKLI

L

ääne-Virumaa Sõmeru
valla ametnikel on traditsiooniks paar korda aastas
mõne teise omavalitsusega tutvuda. Novembris käisid nad Sakus ja kutsusid kohe võõrustajad vastukülaskäigule. Sõit sai
teoks 17. jaanuaril.
Sõmeru asub Rakvere külje
all. Elanikke on vallas veidi üle
3600, territoorium on 167,2 km2.
Suhteliselt väike vald jätab
jõuka mulje. Külalist ootab
2010. aasta septembris valminud moodne huvitava lahendusega keskusehoone, kus lisaks
vallavalitsusele asuvad veel raamatukogu ja klubi, tegutsevad
huviringid, käivad koos eakad ja
puudeinimesed, korraldatakse
kontserte ja kohtumisi. Viljapõllust inspireeritud keskusehoones on palju klaaspindu, kordumatuks teevad maja kolm sisehoovi: kaminaga klubiaed, kiikedega raamatukoguaed ja vallavalitsuse lipuväljak. Kultuurija arhitektuuripreemiatega pärjatud ning väljaspool Eestitki
palju tähelepanu äratanud maja
ehitati Euroopa Liidu rahade
toel, hoone arhitektid on Ralf
Lõoke, Maarja Kask, Karli Luik,
Kristiina Arusoo, Margit Argus.
3 alevikust ja 28 külast koosnevas vallas on kaks raamatukogu, kaks põhikooli, lasteaed, klubi, rahvamaja… Ja 5 noortekeskust. Sõmeru noortekeskus meenutab küll pigem spordihalli - on
suur võimla ja spordisaal, kuid
ka ruumid erinevate mängude
mängimiseks, käelise tegevuse
harrastamiseks, muusikaga tegelemiseks. Teine noortekeskus,
võõrustajate sõnul pisike, osutus
ka päris uhkeks: vana Ubja mõisa abihoone on huvitavalt restaureeritud maja, kus ka külakeskus
tegutseb ja kuhu isegi päris korralik muuseum rajatud. Noorte
kasutada on hoones viis tuba.
Mõlemad noortekeskused on
eurorahade toel renoveeritud selgus, et umbes viiendik valla
rahadest laekubki projektidest.
Õnnestus kohtuda ka oma kol-

leegiga - Annika Aasaga, kelle
õlul on Sõmeru Sõnumite väljaandmine. Leht ilmub korra kuus,
A3 formaadis väljaandel on 4 lehekülge. Suurt tähelepanu pööratakse ürituste jäädvustamisele
- Sõmeru Sõnumid on ühtlasi
valla kroonikaks. Lehe juures
toimetab ka Sirje Rebane, lisaks
on palgatud üks firma küljendama-kujundama. Trükitakse lehte
aga hoopis Põltsamaal, kust ta
siis Eesti Posti kaudu vallakodanike lugemislauale jõuab.
Külastasime ka Sõmeru põhikooli ja tervisekeskust. Viimane
eksisteerib küll täiesti iseseisvalt, vallast mingilgi moel sõltumata, kuid suhted on perearstidel ja vallaametnikel heanaaberlikud. Väike tervisekeskus
oma sõbralike töötajate, kaasaegselt sisustatud kabinettide ja
pisikese laboratooriumiga jättis
meeldiva mulje. Kodune koolimaja aleviku keskusest eemal
on tuntud oma rähni poolest lind on maja juures kodu leidnud ja toksimine kõlab kogu
aeg. Kuulsime seda ka ise, vaatamata samal ajal koduteele asunud laste jutuvadadele ja pisikeste suusatajate kilgetele. Majas õnnestus ka koolitoitu proovida. See oli imemaitsev!
Koduteel sõitsime läbi Rakvere - käisime sealses spordikoolis
ja kuulasime, kuidas Lääne-Virumaa pealinnas laste sporditegemisega seonduv korraldatud on.

 2010. aastal
valminud Sõmeru vallavalitsuse
maja on pälvinud
nii arhitektuurikui kultuuripreemiaid.
 Ubjal on mõisaaegne hoone,
kus täna kodu
leidnud küla- ja
noortekeskus.
Külarahva poole
peal on ka muuseum.
 Sõmeru noortekeskus on
rõõmsavärviline,
noortepärane ja
väga suur. Pildil
fuajee.
Fotod:
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE

18. jaanuaril tutvustasid teenusepakkujad oma talihooldetehnikat. Pildil jagab vallavanem Kuno Roobale (vasakul) ja abivallavanem Arvo Pärnistele (paremal) selgitusi Vello Eensalu Esko Pere talust.

Teede talihooldest vallas
VIRKO KOLKS
Majandusteenistuse juht

S

aku Vallavalitsus on läbi
viinud riigihanke Saku
valla kohalike teede ja tänavate talihooldeteenuse osutamiseks perioodil 15.01.201331.03.2016. Heameel on tõdeda, et hanke võitjateks osutusid
kohalikud ettevõtted. Valla põhjapiirkonnas, Kiisa-Kurtna piirkonnas, Saku aleviku ida-, lõuna- ja läänepiirkonnas osutab
teenust Tänassilma küla ettevõte Riab Teedeehituse OÜ. Valla
läänepiirkonnas on teede hooldajaks Saue ettevõte OÜ Kalsep, idapiirkonnas jätkab senine
teenusepakkuja Esko Pere talu
Kajamaalt. Kõigil eespool nimetatud ettevõtetel on teenuse
osutamiseks piisavalt töökogemusi ja sobiv masinapark.
Vallavalitsus tellib talihoolet
kõigil vallateedel ning vajadusel ka nendel riigiteedel, kus toimub ühistranspordiliiklus. Lisaks hooldatakse avaliku kasutuse lepingutega hõlmatud erateid ja neid hajaasustuses asuvaid erateid, mis on nõuetekohaselt välja ehitatud ning mis
teenindavad vähemalt viit eluaset, millest kolmveerandis on

rahvastikuregistri andmetel elanikud. Samuti korrastatakse sotsiaalhoolekandeteenust vajavate isikute teed. Üksikjuhtumitel
tehakse lumetõrjet ka nendel
erateedel, mis on väga pikad,
kulgevad üle mitme eri omaniku
kinnistu ning viivad üksiku elamu juurde. Alates käesolevast
talveperioodist on võimalik
taotleda teehooldeteenuse osutamist ka endistes aiandusühistutes. Selleks peab vähemalt
50% aiandusühistu elamutest
olema rahvastikuregistri andmetel asustatud Saku valla elanikega ja teed peab olema võimalik hooldada. Teenuse saamiseks tuleb vallavalitsusele taotlus esitada.
Kinnistuomanikel on kohustus üle vaadata kinnistuga piirnevate teede peenrad. Teepeenardel ei tohi olla tähistamata
kive, madalaid piiritähiseid, ladustatud ehitusmaterjali, puid
jms. Samuti peaksid kõik teeomanikud eemaldama teedele
ulatuvad oksad. Kahjuks on ka
käesoleval talvel juba olnud
hooldemasinate purunemisega
lõppenud juhtumeid, kuna teepeenardel olevaid takistusi polnud lume seest näha. Kinnistuomaniku hooletus võib lisaks

Talihooldeteenuse
hinnad ja tellimise
kontakttelefonid:
Esko Pere talu,
lumelükkamise hind 45,6
eurot tund, tel 5647 9416;

Kalsep OÜ,
lumelükkamise hind 45,6
eurot tund, tel 513 5136;

Riab Transport OÜ,
lumelükkamise hind 44,4
eurot tund, tel 5326 9502.
ajalisele ja varalisele kahjule
tuua kaasa ka menetluse teeseaduse nõuete täitmatajätmise eest.
Riigihanke tingimuste kohaselt peavad teenuseosutajad
pakkuma hooldeteenust ka oma
hooldepiirkonna erateede omanikele.
Kindlasti tasub tellimisel eelnevalt võimalik teenuse maht
täpsustada.
Veebruarist talveperioodi lõpuni koordineerib vallavalitsuse poolt hooldetegevust teemeister, kelle telefoninumber
on 5342 2929 ja e-post
majandus@sakuvald.ee

15. jaanuari istungi päevakorras oli 18 punkti
Otsustati korraldada 01.0131.12.2013 tänavakaubandus
Saku aleviku keskplatsil Saku
Vallavalitsuse poolt määratud
kohal ning lubada seal aiasaaduste (sh mee), jõulupuude ja
lihatoodete müük.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 27.12.2012 korralduse „Sotsiaalkorterite tähtajaliste üürilepingute sõlmimine” üks punkt seoses üürilepingu lõpetamisega.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu aegunud, lagunenud, kaotatud ja liigsete eksemplaridega
teavikute kustutusaktid.
Kinnitati põhivara mahakandmise akt nr 1.
Kehtestati Saku Valla Noortekeskuse lahtiolekuaeg 18.01.
2013: Sakus kell 13.30-17.30;
Kiisal kell 14 - 17.
Moodustati komisjon Eesti
Vabariigi 95. aastapäeva ürituste korraldamiseks: Kuno Rooba (esimees); Marianne Rande, Arvo Pärniste, Virko
Kolks, Heli Veersalu, Liina
Hendrikson, Kairi Kallaste,
Karin Tenisson-Alev.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ning 1 korraldusega projekteerimistingimused.
Väljastati 3 ehitusluba: ehitise täielikuks lammutamiseks ja
üksikelamu püstitamiseks Männiku külas Luige tee 3; Kiisa reservelektrijaama 330 kV ühendusliini rajamiseks Kiisa alajaamaga Tõdva külas Kiisa alajaama kinnistul ja Kirdalu külas
Tagamaa ja Kaasiku kinnistutel;
üksikelamu laiendamiseks Tagadi külas Vaarika kinnistul.
Otsustati kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht
Üksnurme külas Helbe tee 4.
Väljastati 2 kasutusluba: Ireni
eramu liitumiseks rajatud kaabelliinile Saku alevikus Kasteheina teel, Luha tn, Männituka
teel; Ääsmäe-Tutermaa-HüüruKiia-Suurupi valguskaabli mikrotorustiku I etapile Rahula külas Atiku tee, Uus-Mullamäe,
Mullamäe, Soka ja Sokamasti
kinnistutel. 
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 Otsustati, et Väike-Kõrnomaa karjääri kaevandamisega
rikutud maa korrastamisprojekti koostamisel tuleb juhinduda
järgnevast: kaevandamisega rikutud maale rajada tehisveekogu, s.h on ette nähtud Suur-Kõrnumäe II korrastatud karjääriga
sujuv ühendus, et tekiks ühine
veekogu; karjääri nõlvade korrastamisel valida selline kalle, et
oleksid välditud varingud, lihked ja pinnase erosioon; Kõrnumäe tee ja Supluse tee eratee
avaliku kasutuse lepinguga reguleeritud lõikudes tagada karjääri kallaste kalle 1:3, nende
lõikude teemaa piiri kaugus karjääri nõlvast täpsustada projekteerimise käigus, kuid see ei tohi
olla vähem kui 10 meetrit; projekteerida tuletõrje veevõtukoht.
Männiku külas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale
maaüksusele ligikaudse suurusega 57 200 m2 määrati kohaaadressiks Harjumaa, Saku vald,
Männiku küla, Valdeku.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
17.03.2009 korraldusega “Katastriüksustele sihtotstarbe ja
koha-aadressi määramine” Üksnurme külas asuvale katastriüksusele Tiigi määratud veekogude maa sihtotstarvet ning määrati sihtotstarbeks sotsiaalmaa
alaliik üldkasutatav maa.
MTÜ-le Koerteklubi Articus
väljastati avaliku ürituse korraldamise luba 19.-20.01.2013
Kurtna külas Kurtna maneežis
toimuva saksa lambakoerte
erinäituse läbiviimiseks (vastutab Ants Ruven).

22. jaanuari istungi päevakorras oli 17 punkti.
Otsustati hüvitada 3 raske
puudega lapse kooli- ja kojusõit
õppeperioodil kuni 30.06.2013
ning 1 sügava puudega lapse
lasteaeda ja kojusõit kuni
31.08.2013 vastavalt esitatud
teekonnalehele 0,19 eur/km.
1-le puudega isikule määrati
õppepraktika sooritamise ajaks
isiklik abistaja.
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2 isikule otsustati maksta seoses raske majandusliku olukorraga kriisitoetust.
Ajateenistuses viibivale isikule määrati sotsiaalkorteri eluasemekulude katmiseks toetus
01.01.- 30.06.2013.
1 puudega isikule seati hooldus ja määrati hooldaja.
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse uisulaenutuse hinnad
Saku loodusjääväljakul: õpilastele 1 euro (kuni 2 tundi), täiskasvanutele 2 eurot (kuni 2 tundi), lisatund 1 euro.
Kehtestati 2 detailplaneeringut: Kiisa alevikus Metsavahi
kinnistu osal; Saku alevikus
Männi tee kinnistul.
1 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Tänassilma
külas Väiketammiku kinnistul.
Väljastati 2 ehitusluba: maakaabelliinide rajamiseks Metsanurme külas Kuresoo tee 61,
Kuresoo tee 53 ja Kuresoo tee
kinnistul ning Üksnurme külas
Allika tee 2, Allika tee ja Vahtramäe tee kinnistul.
Väljastati kasutusluba üksikelamu kasutamiseks Saku alevikus Põdra tn 4.
Määrati Roobuka külas asuva
katastriüksuse Lordi jagamise
tulemusel ning Tänassilma külas asuvate katastriüksuste Piirimäe tn 13a, Piirimäe tn 13, Piirimäe tn 11 ja Põikmäe tn 9
liitmise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Jäätmeveost vabastati 14 jäätmevaldajat.
Alates 21.01.2013 otsustati
lugeda 64 isikut korraldatud
jäätmeveoga liitunuks.
MTÜ-le Saku Suusaklubi väljastati avaliku ürituse korraldamise luba 24.02 (suusapäev),
09.06 (jooksupäev) ja 22.09.
2013 (rattapäev) Saku rabametsa terviserajal toimuva ürituse
Saku Kolmik 2013 läbiviimiseks (vastutab Sirli Metsamäe).

Telefonimüügiga tegelev ettevõte otsib oma kollektiivi

töökaid telefonimüüjaid.
Vajalik eelnev müügitöö kogemus ja eesti keele oskus.
Tööaeg: E - R 9.00 - 16.00. L ja P vaba.
Töö sisu: Erinevate kirjastuste ajakirjade ja raamatute müük telefoni teel.
Töö asukoht: Tallinn, Kristiine piirkond, Madara tn.
Töö sobib ka pensionäridele. Tähtis on hea suhtlemisoskus ja tahe teha tööd.
Soovijail palume helistada tel 5688 6970 või saata CV anneli.carolina@gmail.com

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku valla Roobuka küla Veskimetsa kinnistu detailplaneeringu
eskiislahendust tutvustav KORDUV AVALIK ARUTELU toimub 07.02.
2013. a kell 15.00 Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1). Planeeringu ülesanne on Veskimetsa kinnistu kruntideks jaotamine, hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 6,0 ha.
Planeeringu eskiislahendusega saate tutvuda Saku valla kodulehel
http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine

Eelmisel aastal
registreeriti Harjumaal
1726 lapse sünd
EEVI ALANIIT
Rahvastiku toimingute talituse
juhataja
Eelmisel aastal registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 1726 lapse sünd. See on
125 võrra vähem kui 2011. aastal, mil registreeriti 1851 sündi,
ja 366 võrra vähem kui 2010.
aastal, mil registreeriti 2092
sündi.
Mullu sündis poisse 875 ja tütarlapsi 851. Kaksikuid sündis
kokku 35 paari, nende seas 11
paari õdesid, 7 paari vendi ja 17
paari õde-venda. Esmasündinuid oli 624, teisi lapsi 686,
kolmandaid 302, neljandaid 75,
viiendaid 28, kuuendaid 5,
seitsmendaid 2, kaheksandaid 1
ja üheksandaid lapsi 3.

Populaarsemad poistele pandud nimed olid Marten (18),
Markus (15), Rasmus (13),
Henri (13) ja Kaspar (10).
Tütarlaste populaarsemad nimed olid Elizabeth (11), Laura
(11), Anna (9), Eliise (8) ja Lisandra (7).
Surmakandeid koostati 2012.
aastal kokku 1133, mehi suri 532
ja naisi 601. Lahkunute keskmine vanus oli 73 aastat. Mehed
elasid keskmiselt 68- ja naised
78-aastaseks.
Aasta varem registreeriti 1161
ja 2010. aastal 985 surma.
Möödunud aastal registreeriti
152 ja lahutati 39 abielu. Nimemuutmise avaldusi rahuldati
maavalitsuses 51.
Koos Tallinnaga oli 2012.
aastal Harjumaal sünde 6685 ja
surmasid 5587.

Sõidusoodustest Tallinna
ühistranspordis
Mittetallinlasest soodushinnaga sõitjal (üliõpilasel, pensionäril, raske või keskmise
puudega 16-aastasel või vanemal isikul ning 3 ja enama
lapsega pere vanemal) tuleb
 Soetada ühiskaart hinnaga 2
eurot. Kaarte saab osta erinevatest müügikohtadest.
 Soodustuse saamiseks kaart
isikustada, seda saab teha 1 euro
eest ostupunktis või tasuta aadressil www.pilet.ee/yhiskaart.
Kui andmed on EHIS-es või
SKAIS-is, siis kantakse soodustus kaardile automaatselt. Kui
soodustust tõendav dokument on

vaid paberkandjal, tuleb isikustamisel müügipunktis paluda
müüjal teha soodustusega kaart
või internetis teha linnuke kastikesse “Olen sooduspiletiga sõitja ja tõendan sõidusoodustuse
saamise õigust soodustust tõendava dokumendiga“.
 Laadida ühiskaardile raha
või osta e-pilet. Seda saab teha
müügikohas, mobiiliga või internetis.
 Valideerida oma sõit ühiskaardiga vahetult pärast ühissõidukisse sisenemist.
Info sõidusoodustuste kohta
http://www.tallinn.ee/pilet/
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Suusaradadest ja
jalutamisteedest
Viimasel ajal on probleeme tekitanud ebaselge olukord, kas
suusarajal jalutamine on lubatud või mitte. Loomulikult ei saa
suusataja või spordisõber kedagi keelata. Samas saab aga soovitada ja tähelepanu juhtida, et
jalutamiseks sobivad ideaalselt
Sakus väga heal tasemel olevad
kergliiklusteed, mis on üldjuhul
ka korralikult lumest puhastatud.
Kindlasti leidub inimesi, kes
soovivad aga jätkuvalt metsas
käia. Seetõttu oleme ka loodusenautijate ja jalutajate jaoks raja
ette valmistanud. Rada saab alguse tervisekeskuse nurga
pealt, kulgeb läbi mõisapargi,
liigub raudteetammi mööda
lasketiiruni, kust suundub
mööda lõunapoolset kõrgendikku metsa. Tagasiteel läbib
rada lasketiiru puhkepaika,
siirdub jõe kallast mööda mõisa eest läbi tervisekeskuseni.
See ring saab kindlasti ka
märgistuse.
Loodetavasti saab probleem
lahenduse ning rahul on nii suusatajad kui jalutajad.
RISTO LALL
Saku Valla Spordikeskus

Kaitseväe Männiku

Juhan Põld projekteerimisbüroost Loovmaastik selgitas, kuhu tuleb kirikuhoone, kuhu on kavandatud
parkla, kergliiklus- ja autoteed. Foto:

Arutati Saku kiriku
detailplaneeringu eskiisi
INNA MIKLI
23. jaanuari õhtupoolikul toimus Saku kiriku detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu: kella kuueks kogunes Saku vallaraamatukogu seminariruumi
paarkümmend huvilist. Pooled
kohaletulnuist olid vallavalitsuses töötavad inimesed, lisaks oli
kirikuga ametialaselt seotud
osalejaid. Ja muidugi ka vallakodanikke, kes kiriku ehitamist
kas ootavad või millegipärast
sellele vastu seisavad.
Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire
Laur avas arutelu ja andis siis
sõna projekteerimisbüroo Loovmaastik esindajale. Juhan Põld

tutvustas eskiisi, selgitas, kuhu
täpselt kirikut plaanitakse, kuhu
tahetakse rajada parkimisplats,
kuhu kergliiklus- ja autoteed.
Planeering hõlmab Saku-Tõdva
ja Tallinn-Saku-Laagri maanteede, Pähklimäe 1 ja Küütsu 4
kinnistute vahelist ala.
Mõned osalejad meenutasid,
et 2004. aastal oli just sellele
alale istutatud puid, ja tundsid
muret, mis neist saab. Vallaaednik Tiina Kubbi selgitas, et
puud saab ümber istutada. Maire Laur lisas, et ala on kavandatud nii, et võimalikult palju loodust säilitada - näiteks on teed
planeeritud sinna, kus puid kõige vähem. Osa kohaletulnuid
rõõmustas - üsna metsistunud

ala saab nüüd kindlasti korda.
Tehti ettepanek kiriku asukohta muuta - et see oleks maastikul
kõrgema koha peal ja paistakse
paremini silma. Meenutati, et
tavapäraselt asub torn lääneküljel, eskiisi puhul aga idas. Muretseti, et parkimiskohti on liiga
vähe - kuna kirikus hakkavad
toimuma kontserdid ja muud
kultuuriüritused, on tulijaid mõnikord väga palju.
Maire Laur lubas arutelu kokku võttes, et eskiisiga töötatakse
edasi. Seejärel läheb detailplaneering volikogusse vastuvõtmiseks, siis tuleb avalik arutelu:
kõik soovijad saavad veel ettepanekuid ja vastuväiteid esitada.

harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
25.01 00.01-17.00 Väliharjutus
28.01 08.30-23.59 Väliharjutus
29.01 00.01-23.59 Väliharjutus
30.01 00.01-23.59 Väliharjutus
31.01 00.01-23.59 Väliharjutus
1.02
00.01-23.59 Väliharjutus
2.02
00.01-17.00 Väliharjutus
4.02
08.30-16.30 Väliharjutus
5.02
08.30-16.30 Väliharjutus
6.02
08.30-16.30 Väliharjutus
7.02
08.30-16.30 Väliharjutus
8.02
08.30-16.30 Väliharjutus
9.02
09.00-21.00 Väliharjutus
10.02 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

ÜVK uudised

MIS
JUHTUS

MARJU MURUMETS, ASi Saku Maja projektijuht

Põhja Prefektuur

2013. aasta 4. nädalal toimuvad torustike ehitustööd Saku I piirkonnas (peatöövõtja AS Skanska EMV) Staadioni, Tehnika, Sarapuu, Teaduse, Tiigi ja Põllu tänaval ning Üksnurme teel.
Saku I ja III piirkonnas jätkatakse taastamis- ja heakorratöödega
kevadel.
Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) on kõik ehitus- ja
taastamistööd lõpetatud.
Liiklusskeemid on üleval ASi Saku Maja kodulehel www.sakumaja.ee.

12.01 avastati, et Kiisa alevikus
oli suvilast varastatud toiduaineid, tööriistu ja muid esemeid.
Kahju on kokku 495 eurot.

Tuletame meelde, et Põhja-Saku (III) ja Kannikese (II)
piirkonnas on võimalik valminud torustikega liituda.
Selleks palume pöörduda AS Saku Maja poole.

Põhja Päästekeskus
24.01 kell 7.38 teatati häirekeskusele liiklusõnnetusest Kanama
külas. Toimunud oli kahe sõiduauto kokkupõrge. Päästjad andsid 2 õnnetuses kannatada saanud inimest üle kiirabile ja likvideerisid sõidukite süttimisohu.
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Toivo Alasoo

TEISED TOIVOST
Arvo Pärniste, abivallavanem: Toivo Alasoo on meeskonnakaaslane,
kellele võib alati kindel olla. Sihikindel tegija, kes igal juhul eesmärgini
jõuab. Toivole on omane põhimõte ei ole lahendamatuid probleeme,
on küündimatud lahendajad.
Virko Kolks, majandusteenistuse
juht: Olen Toivoga tänaseks kolleeg
pea 10 aastat ja meenutada on sellest ajast ainult head. Talle võib alati
kindel olla: ma ei tea juhust, kui Toivo poleks oma sõna pidanud. Tööl
on Toivo asjalik ja konkreetne ametnik, vabal ajal aga sõbralik, huumorit ja head muusikat hindav inimene.
Kui Toivo puhul tahaks väikest miinust välja tuua, siis üksnes seda, et
tööle pühendumisel ei tohiks liialt
isiklikku vaba aega ohvriks tuua.
Enda Vuurmann, pikaajaline kolleeg: Toivoga algas meie koostöö
oktoobris 1974, kui ta Arvutuskeskusesse inseneriks tuli. Vaatamata
sellele, et me tööalaselt tihti kokku
ei puutunud, jäi temast mulje kui
ausast, töökast, abivalmis ja heatahtlikust kolleegist.
Kui võeti kasutusele nn personaalarvutid ja Arvutuskeskuse funktsioon hakkas muutuma, ettevõtlikumad kolleegid lahkusid. Nii ka Toivo jaanuaris 1989.
Mind kutsuti Saku vallavalitsusse
tööle 1994. 1997. aastaks oli tekkinud vajadus sellise ametniku järele,
kes tegeleks kõikide majandusküsimustega - oli ju selleks ajaks vallale
üle antud laste- ja kultuuriasutused,
teed, haljasalad... Nendega oli vaja
süsteemselt tegeleda: inventariseerida, arvele võtta, jõudumööda remontida. Kui tolleaegne vallavanem
Arvo Pärniste küsis, kas arvutuskeskusest rohkem kvalifitseeritud töökäsi vabaks ei jäänud, meenus mulle Toivo, kellesse mul oli usku ja keda julgesin kutsuda. Rääkisin oma
mõttest ka kolleeg Maire Nurmeotsaga ja ta kiitis mu valiku heaks.
Olin rahul, sest Toivo ja vallavanema
Arvo Pärniste koostöö sujus algusest peale väga hästi.
Olen kolleegide juures alati hinnanud töökust, vastutustunnet, ausust
ja mitte sugugi vähem head läbisaamist ja heatahtlikku suhtumist. Toivol on kõik need omadused olemas.
Ta on haruldane kolleeg, väljaspool
tööaega suheldes seltskondlik ja lõbus. Ma olen tänulik võimaluse eest
teha Toivoga nii pikalt koostööd ja
lõpetan tema enda sõnadega, mis
ta lausus minule, kui vallavalitsusest
lahkusin: „ Koos töötatud 23 aastast
ei kahetse ma ühtki päeva ega
tundi.“

INNA MIKLI

T

oivo Alasoo sündis ja kasvas Lääne-Virumaal Tamsalu külje alla. Isa ja ema
olid raudteelased ning kodumaja
asus lähemast rööpapaarist 20
meetri kaugusel. Maanteeni oli
umbes sama pikk maa. Toivo oli
suure pere noorim laps - õed 16
ja 9, vend 12 aastat vanem. Peres
hinnati koolitarkust. Isa sõnad
olid, et nad emaga ei saa oma lastele alati paremaid palasid lauale
panna, kuid hea hariduse tahavad anda - et pojad-tütred saavutaksid selle, mis neil võimalik
polnud. Lapsed oskasidki haridust hinnata: üks tütar õppis Tallinna Pedagoogilises Instituudis
(täna Tallinna Ülikool) eesti keele õpetajaks, teine Tartu Ülikoolis majandust, vanem poeg aga
valis Tallinna Polütehnilises Instituudis (täna Tallinna Tehnikaülikool) automaatikainseneri eriala. Suur vend oli väikesele Toivole eeskujuks - ka tema tahtis
inseneriks saada. Põdrangu algkoolist läks poiss Tamsalu keskkooli, kuid lõpetas hoopis Väike-Maarjas - Tamsalus õpilaste
vähesuse tõttu 10. klassi ei avatud. 1969. aastal astus noor mees
Tallinna Polütehnilisse Instituuti
elektriinseneriks õppima. Kõrgkoolistuudium kestis 5 aastat ja
pea kogu aeg käis ta tööl Pirita
teel asuvas instituudis, tegeles
pooljuhtintegraalskeemide valmistamiseks vajalike pooljuhtkilede tootmistehnoloogia loomise
ja katsetamise ning juhtimisskeemide väljatöötamisega. Algses oli laborant, hiljem insener.

Juhus tõi Sakku
Aastal 1974, kui kool läbi saama
hakkas, pakuti Toivo Alasoole
aspirantuurikohta. Kuid maalt
pärit noor mees ei tahtnud enam
linnas ühiselamus elada. Teadus
teda ei köitnud, soovis hoopis
midagi praktilisemat teha. Ja siis
tuli appi juhus: äsja kooli lõpetanud insener kohtas rongis
Jaan Virut Eesti Maaviljeluse ja
Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudist (EMMTUIst).
Viru kutsus Sakku. Nii asus Toivo Alasoo EMMTUI ökonoomika osakonnas dispetšersidesüsteemi arendama - et majandite

 Pisike Toivo 16. augustil
1953.
 Algul mõisas elanud Alasood said esimese korteri
Tiigi tänavale. Pildil koos
poegadega. Fotod: erakogu

osakonnajuhatajatel ja peaspetsialistidel oleks võimalik kogu
aeg nii telefoni- kui raadioside
kaudu ühenduses olla. Millegipärast oli ta aga hoopis Arvutuskeskuse palgal. Töö sidesüsteemidega ei kestnud kaua. Paari
kuu pärast tegi Arvutuskeskuse
peainsener Indur-Toomas Talkop ettepaneku asuda insenerelektroonikuks, kelle ülesandeks
tolleaegsete suurte arvutite (EC1020, hiljem EC1045) töö tagamine. Raske oli keelduda! Arvutuskeskuses töötas Toivo Alasoo
ligi 15 aastat. Vabal ajal aitas ta
samuti Sakus asunud Kemiseerimisjaama laborite tippelektroonikat korras hoida. Kuni sealsed
sõbrad ta päriselt oma meeskonda meelitasid. Kemiseerimisjaama, hilisema Riigi Taimekaitse
Ameti juhtiv- ja peaelektroonikuna töötas ta 8 aastat.
Üheksakümnendate keskel
tundis Toivo Alasoo, et tahaks
teha midagi uut. Just siis, aastal
1996, oli välja kuulutatud konkurss Saku abivallavanema kohale ning endine töökaaslane,
tookordne vallavalitsuse finantsjuht Enda Vuurmann tegi
ettepaneku kandideerida. Toivo
Alasoo kohtus juhuslikult vallavanem Arvo Pärnistega, sattus
rääkima tööst ja töösse suhtumisest ning otsustas siis konkursil
osaleda. Kandidaate oli kokku
kaheksa, kõik kutsuti volikogu

ette, esitati palju küsimusi. Abivallavanemaks sai Toivo Alasoo: 1. aprillist 1997 tuli vastutada Saku valla teede ja tänavate, tänavavalgustuse, elektri,
prügimajanduse, heakorra, haljastuse, sademeveekanalisatsiooni, välikaubanduse eest. Tema kohustuseks oli ka hallatavate asutuste muredega tegeleda
- oma valdkonnas nõu anda ja
toetada. Et abivallavanem vastutas avalike ürituste korraldamise eest, tuli sageli jõustruktuuridega koostööd teha.

16 huvitavat aastat
Toivo Alasoo töötas 13 aastat
abivallavanemana, viimased 3
aastat on ametinimetuseks tehnilise infrastruktuuri spetsialist.
Kõik 16 aastat on ta vallavalitsuse liige olnud. See on pikk aeg.
Ta ise väidab, et valis kunagi Saku oma elukohaks ja seetõttu tahab, et vallas oleks kõik korras.
Tema töö on mitmekesine ja huvitav. Rõõmu jagub - on hea tunne, kui mured saavad lahendatud. Iga päev on uued probleemid, kogu aeg tuleb suhelda erinevate inimestega. Vahel ka niisugustega, kes väga rahulolematud. Kuid suuri konflikte on ta
suutnud vältida. Ja koostööpartneritega on alati kõik kokkulepped toiminud - küllap seetõttu, et
vastastikku on üksteist austatud
ja korrektselt käitutud.

7

25. jaanuar 2013

teguderohked aastad
Paljudest
Toivo Alasoo
töödest on
jäänud Saku
valda jälg.
Pildil 13. oktoobril 2005
Saku õlletehase juures
ringristmiku
ehitusel.
Fotod:

 19. oktoobril Männiku tee pidulikul avamisel. Toivo Alasoo (vasakult)
koos ehitajate juhtide Peeter Vilipuu
ja Priit Sauki, volikogu esimehe Marianne Rande ja Maanteeameti esindaja Kaupo Sirgiga linti lõikamas.

Muidugi on igal ametil ka
oma pahupool. Toivo Alasoo tuleb mõnikord suhelda omakasupüüdlike inimestega ja see on
tema jaoks raske. Talle ei meeldi
elementaarseid asju kümneid
kordi üle rääkida - kui on aru
saada, et vastaspool ei tahagi
mõista. Ameti teeb keeruliseks,
et on tulnud ikka kättesaadav olla, ka öösiti ja nädalavahetustel.
Ootamatuid tööleminekuid oli
algusaastatel rohkem, viimasel
ajal küll õnneks vähem. Nii mõnelgi puhul on tulnud vallapoolse esindajana kohal olla. Ka tavatööst üsna erinevates olukordades. Näiteks kui politsei Kiisal narkolaborit likvideerimas
käis. Suure Männiku rabapõlen-

gu ajal leidis Toivo Alasoo päästjate lähedalt kõnevõimetu mehe.
Hiljem selgus, et välismaalane
oli mürgitatud, paljaks varastatud ja siis metsavahele viidud.
Vald ei saa kunagi valmis, ikka on midagi vaja uuendada, remontida, korda teha. Ja kõike ei
jõua ega saa - raha seab omad
piirid. Mõned probleemid jäävad lahendamata, plaanid teostamata. Mitmed Toivo Alasoo
tegemised on märkamatud.
Kuid palju on ka töid, millest
jääb jälg. Nii hindab ta oma tegemistest kõrgelt aastatel 20052006 rajatud Saku ringristmikke
ja alevikevahelist kergliiklusteed. Ning 2011 koostöös Tallinna linnaga Männiku tee äärde

rajatud kergliiklusteed - see viimane tundus kaua aega kättesaamatu unistusena. Samuti on
tal palju meeldivaid ja põnevaid
mälestusi Saku mõisa renoveerimisest. Suurimaks pettumuseks peab ta hiljuti toimunud riigi saastekvoodi raha jagamist omavalitsused kirjutasid taotlused, et tänavavalgustus korda teha: rekonstrueerida vanad liinid, paigaldada uued valgustid
ja intelligentne juhtimissüsteem, mis palju raha kokku
hoiaks. Paraku toetati alguses
vaid linnasid, siis aga lõpetati finantseerimine hoopis. Saku vallal aga sellist raha, et kogu tänavavalgustussüsteem korraga
korda teha, ei ole.
Toivo Alasoo on oma tööd teinud püüdlikult ja kohusetundlikult, südamega - nii, nagu lapsepõlves õpetati. Ta ei ole kunagi
tunnustuse nimel pingutanud,
kuid ometi on hea meel, kui tema tegemisi märgatakse. Aasta
lõpul tunnustati tema tööd Saku
vallavalitsuses esimese Harjumaa Omavalitsuste Liidu auhinnaga - Toivo Alasoo pälvis
HOLMERi.
Toivo Alasool on 2 poega: 34aastane Tarmo töötab arvutialal, 33aastane Tauno kindlustuses. Vanemal
pojal on 2 last: 2 aasta ja 9 kuu vanune Kendra ja 8kuune Keiti, nooremal pojal aasta ja kahe kuu vanune Hugo. Lastest ja lapselastest
rääkides hakkavad Toivo silmad
särama: „Minu vanemad olid minu
üle uhked. Ka mina saan oma poegade saavutuste üle uhke olla.“
 Lapselaste Kendra (paremal) ja
Keitiga.
 Jõulude ajal lähedastega.
Paremalt poeg Tarmo abikaasa
Katriiniga, Hugo, Toivo, Kendra,
Tauno abikaasa Mariaga.
Fotod: erakogu
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Noored keelpillimängijad
pakkusid Saku publikule
ilusa muusikaelamuse
INGRID PÕDER

S

aku huvikeskus võõrustas
taas noori muusikuid - 12.
jaanuaril esinesid Saku
Valla Maja saalis suurepärase
kavaga Harjumaa keelpilliorkester ja Saku Muusikakooli
õpilased. Traditsiooniline aastaalguse muusikasündmus toimus
siinses saalis juba viiendat aastat
ja seegi kord Saku viiuliõpetaja
Sirje Mülleri eestvedamisel.
10. hooaega alustanud orkester
koondab maakonna muusikakoolide keelpilliõpilasi eesmärgiga anda noortele orkestrimängu kogemusi. Kollektiivis mängib ka 5 Saku Muusikakooli
viiulieriala õpilast.
Saku kontsert oli pühendatud
viiuliõpetaja Renate Piho mälestusele. Legendaarne Harjumaa pedagoog on õpetanud paljusid praegu üle Eesti tegutsevaid keelpillimängijaid ja -õpetajaid. Kui oluline on üks hea
õpetaja, kes märkab ja suunab
noore annet, tõdeti sõnavõttudes. Renate Piho algatusel loodi
ka Harjumaa keelpilliorkester.
„Kui ei oleks Renate Pihot, ei
oleks ka HKO-d,” sõnas Sirje
Müller, õpetaja Piho esimene

õpilane.
Harjumaa keelpilliorkestri
juubelihooaja ülesastumine Sakus oli meeldejääv, kava hästi
ette valmistatud ning õnnestunult esitatud. Kontserdi juhatas
sisse orkestri noorem koosseis
dirigent Tekla Tappo juhatusel.
Väikeste viiuldajate esituses kõlasid Baklanova „Laste marss”,
Šoti rahvaviis „Lilled Edinburgist“ ning Butterworthi „Unistuste päevad” ja „Dooby-doodoo“ - hoogsad ja rõõmsad lood,
viimane vahvas seades koos
lauluga. Laste südi pillimäng
näitas õpetaja head tööd ja suurt
huvi asja vastus. Seitsmendat
hooaega tegutseva kollektiivi
juhi sõnul on tal igas muusikakoolis häid abilisi.
Solistidena astusid kontserdil
üles Sirje Mülleri viiuliõpilased
Saku muusikakoolist. Megan
Vain 1. klassist mängis Obijalska loo „Sõit poniga”, Ian Erik
Uffert 3. klassist ilusa, kuid tehniliselt keeruka Khöli „Väikese
valsi”. 4. klassi lastest näitasid
head taset Kätlin Jeedas Dancla „Meloodiaga” ja Evelin Elstein sama helilooja „Romansiga”. Nolcke temperamentse
„Ungari tantsu” ja meisterliku

Harjumaa keelpilliorkester üllatas publikut Hando
Põldmäe dirigeerimisel kõlanud suursuguse keelpillisümfooniaga. Fotod:

Nauditavalt soleerinud Saku
muusikakooli õpilane Kätlin
Jeedas.

pillivaldamisega võlus kuulajaid 5. klassi õpilane Grete
Daut. Publiku sooja aplausi teenis õpetaja Sirje Müller, kelle
säravas esituses kõlas õpetajale
pühendatud Schumanni imekaunis „Unelmad”. Esinejaid
saatis klaveril Sirje SubbeTamm.
Nauditava etteaste tegi Bachi
mänginud muusikakooli kitarristide ansambel Martin Järva,
Maria Kohv, Meeta Morozov
ja õpetaja Daniel Julle.
Keelpillorkestri põhikoosseisus lõi kaasa 33 mängijat kaheksast muusikakoolist - Sakust, Loksalt, Kiilist, Arukülast,
Keilast, Sauelt, Tabasalust ja
Jõelähtmest. Hando Põldmäe
juhatusel pakkusid noored keelpillimängijad Saku publikule
ilusa elamuse ja ka üllatuse: Elgari „Marsiga“ alanud ning Mozarti „Rondo” ja Arditi „Il Bacio“ ehk „Suudlusvalsiga” jät-

kunud kava kulmineerus Glucki
suursuguse „Sümfoonia G-duu-
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Saku Jäähoki
Klubi hooaeg
on poole peal
PEETER LEIDMAA

K

a sel hooajal osaleb Saku
Jäähoki Klubi kahe
meeskonnaga Harrastus
Hoki Liiga Tallinna meistrivõistlustel. Esiliigas anti sel
aastal üles kolm võistkonda ja
seal mängib meie esindusmeeskond Saku I. Eesmärk on hooaja
teise poole jooksul hetke kolmandalt positsioonilt kõrgemale tõusta. Meie teine meeskond
tõusis tänu esimese ringi viimasele edukale mängule, kui suutsime II liiga eelmise aasta meistrile Rimi meeskonnale 4 : 2 tuule alla teha, kaks kohta kõrgemale - hetkel oleme III liiga
kuue meeskonna seas kolmandad. Eesmärgiks on sel aastal III
liiga võit koju tuua.
Kuna sel talvel püsivad piisavad külmakraadid juba detsembri algusest, käivitus juba möödunud aasta lõpupäevadel kolmandat hooaega Eesti Jäähoki egiidi
all tegutsev Loodusjää Hokiliiga. Sellest turniirist võtavad osa
meeskonnad, kellel on oma loodusjääväljak ette näidata. Kui
esimesel aastal osales 3 ja teisel
6 tiimi, siis sel hooajal võistleb
juba 10 meeskonda. Meie võtame sellest turniirist osa kahe
meeskonnaga: siniste särkidega

Hetk Saku ON ICEi ja Aruküla Pokersite mängust: Saku väravaht
Sten Karule tehakse karistusvise. Fotod: Peeter Leidmaa

esinevad Saku Õllekapad, valgetega Saku ON ICE. Tuletan
meelde, et Saku ON ICE saavutas eelmisel aastal sellel turniiril
esikoha, tiim Saku Õllekapad oli
hõbedal.
Põhja ehk A-alagrupi esimesel
turniiril 29. detsembril Uudekülas oli edukas Saku Õllekappade
meeskond: Pärnu meeskonda Loodusjää Hokiliiga avaetapp peeti Uudekülas, esiplaanil Saku Õllevõideti seisuga 8:0 ja Uudeküla kapad mängu ootel. Kollastes särkides on uisujääl Pärnu meeskond.
tiimi 3:0.
Teine etapp 13. jaanuaril Arukülas andis võimaluse võistelda
Saku ON ICE-i meestele, kes
küll Uudeküla võitsid 1 : 0, kuid
pidid 3 : 5 alla vanduma Aruküla
Pokersile.
Möödunud pühapäeval, 20.
jaanuaril, toimus koduväljakul
kena päikselise ilmaga mõlema
Saku meeskonna omavaheline
kohtumine. Selles mängus hiilgasid Saku Õllekappade ründaja
Anthony Enden, kes vormistas
kaks väravat, ja Kert Aedla, kes
lisas Oliver Liidemani söödust
veel ühe. Saku ON ICE-i rünnakutes oli pinget ja ohtralt peale- Saku ON ICEi kapten Marko Leet (vasakul), Saku hokiklubi liige Raiko
Kiik kohtunikuna ja Uudeküla meeskonna kapten Martin Uudeküll.
lööke, kuid lõpuks maandus
Juba sel laupäeval, 26. jaa- küla Pokers; kell 14 Aruküla
vaid Jarmo Süvaoja visatud
litter Õllekappade ridades suu- nuaril, toimuvad Saku kodu- Pokers - Pärnu; kell 15 Saku
repärase mängu teinud värava- väljakul Loodusjää Liiga A- ON ICE - Pärnu.
Kõik huvilised on oodatud
vahi Marek Leedi selja taha. alagrupi viimased kohtumised.
Ajakava on järgmine:
omadele kaasa elama, ilmaenSeisuga 3 : 1 Õllekappade kakell 13 Saku Õllekapad - Arunustus on ka soodne.
suks see mäng ka lõppes.

Saku jääväljakul saab uiske laenutada!
Eeskujuks juba mitmendat hooaega tegutsev suusalaenutus, on sellest
nädalast võimalik ka uiske laenutada. Uisulaenutus asub Saku jääväljaku kõrval olevas soojakus, pakkuda on 40 paari tuliuusi ilu- ja hokiuiske erinevates suurustes. Uisulaenutus on avatud teisipäevast reedeni kell 18-21, laupäeval ja pühapäeval kell 11-16. Info telefonil 505 4832.

Täname klubi ja
jääväljaku selle
hooaja toetajaid:
aitäh, Saku vald,
Saku Valla Spordikeskus, Samat, Saku
Tehno, Saku Õlletehas, Premium-7,
Mark Oil, Arcoman!

10

25. jaanuar 2013

Riin Uusna oli
tantsumaailmas
taas võidukas
Vahetult enne jõule toimus Poola väikelinnas Mikolajkis Disco
Dance World Championship
and World Cup 2012. (Disco
Dance on kiire rütmiline tantsuline liikumine, kus tähtsal kohal
painduvus ja graatsilisus, hinnatakse kõrgeid hüppeid.) Eestit
esindas 10 tantsijat, teiste seas
ka Saku tüdruk Riin Uusna.
Kokku osales üle 800 võistleja
14 riigist, enamik tantsijaid olid
pärit Euroopast, kuid osavõtjaid
oli ka Lõuna-Aafrikast. Neli
päeva kestnud võistluselt tuli
Riin Uusna tagasi kahe 4. koha,
10. ja 1. kohaga. Võidu saavutas
ta viimasel päeval disco dance
freestyle kategoorias. Algselt
hindasid kohtunikud Riinu ja
üht Norrast pärit tantsijat võrdsete punktidega, kuid kuna
World Cupil pole võimalik esikohta jagada, tuli teha nn redan-

ce - tütarlastel tuli otse poodiumilt uuesti lavale tantsima minna. Seekord olid kohtunikud
kõik üksmeelsed ja kuulda sai
Eesti hümni.
Riin Uusna on 19aastane ja
õpib Saku Gümnaasiumi 12.
klassis. 2010. aastal valiti ta kooli parimaks sportlaseks. Käesoleval aastal on Riinu jaoks kõige tähtsam juunis gümnaasium
edukalt ära lõpetada. Kohe seejärel sõidab tütarlaps Rootsi
Örebrosse Euroopa meistrivõistlustele. Seal tahab ta endast
maksimumi anda - tulevikuplaanid on veel lahtised ja see jõukatsumine võib ka ta viimaseks
suurvõistluseks jääda.
Maailma parim tantsija disco
dance freestyle kategoorias,
sakulane Riin Uusna võidukarikaga. Foto: erakogu

Kajamaa kooli näitus
Uus aasta vallaraamatukogu näituseelus algas
õpilastööde väljapanekuga Sakus. Laste paremaid loometöid näitab Kajamaa Kool. Toredad
pildid ja esemed on valminud kunsti-, käsitöö- ja
tehnoloogiaõpetuse tundides, väiksematel aga
klassitundides. Imetleda saab nii pisikeste kui
suurte õpilaste loomingut.
Silma jäävad sümpaatsed nahatööd (karbid,
märkmeraamatud, riputised), värvitud klaasid,
tikandiga mobiilikotid, tekstiilitükkidest kokku
pandud seinapildid, põletustehnikas mustriga
puust küünlajalad. Oskuslikult on esemete kaunistamisel kasutatud pärleid või tikandit. Sageli
ka mitmesuguseid loodusest pärit vahendeid seemneid, sulgi, pajutibusid, kõrsi ja muud huvitavat. Omapärase tulemuse on andnud seemnete kleepimine pildipinnale. Tore leid on pitsdetailid seinapiltide kujunduses. Vahvalt mõjuvad
karvastatud traadist ämblikud lõngast võrgus.
Kunstitööde väljapanekust leiab palju võluvaid guaššpilte ja pliitsijoonistusi. Mõne huvitava tehnika kasutamine on andnud ootamatult
põneva tulemuse. Noorte kunstitöödes leiab
palju vaatamisväärset.
Kajamaa Koolis annab kunstitunde õpetaja
Ingrid Prass, suuremate tüdrukute käsitöötunde
Koido Vutt ja tehnoloogiõpetust jagab Ülle Joosing. Näituse koostas ja kujundas raamatukoguhoidja Külli Ööbik. Kõik kunstihuvilised on oodatud raamatukokku laste loomingut nautima.

SUUSALAENUTUS
Sakus
valgustatud
suusaraja
juures raudteeülesõidu
lähedal asuvas
suusamajas
T-R kell 18-21,
L-P 11-16,
E suletud.
Info telefonil

528 7459.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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Ei tulek ega minek pole meie endi teha, vaid see, mis sinna vahele
jääb, on elavate mäletada.

Jaan Kuusing
15.07.1938 – 20.01.2013

20. jaanuaril sai punkti oluline peatükk Kurtna Kooli kroonikaraamatus: meie hulgast lahkus Kurtna Lasteaed-Algkooli kauaaegne juhataja Jaan Kuusing.
Jaan Kuusingut võib liialdamata nimetada tõeliseks Õpetajaks.
Kogu tema elu oli pühendatud koolile. Õpetajatööd alustas ta
juba 19-aastasena. Muuhulgas on ta jaganud 8 aastat tarkust
Saku 7-klassilise Kooli algklassilastele, õpetanud tulevasi
pedagooge ja erivajadusega lapsi.
Kurtna Lasteaed-Algkooli avamist 1989. aastal ja juhtimist
kuni pensionile jäämiseni uue aastatuhande alguses võib kindlasti nimetada Jaan Kuusingu elutööks. Siiras huvi oma kooli
käekäigu ja kogu Eesti hariduselus toimuva vastu säilis temas
viimse hetkeni.
Alati tasakaalukas ja laia silmaringiga õpetaja, humoorikas ja
sõbralik inimene - nii jäävad Jaan Kuusingut meenutama tema
arvukad õpilased ja endised kolleegid.
Meie sügav kaastunne abikaasale, Kurtna kooli endisele
õpetajale Tiina Kuusingule, ning tütardele Kaile ja Kadrile.
Kurtna Kool

MÜÜA kuivad
kamina/pliidipuud
 SILMADE KONTROLL
 SILMARÕHU MÕÕTMINE
 PRILLIDE MÜÜK
 PRILLIDE PISIREMONT
 OPTILISED PÄIKESEPRILLID

30. jaanuaril 2013
kella 10-st
SAKU
PÄEVAKESKUSES
Silmade kontroll maksab 6 €
Prillitellijale on kontroll TASUTA

Info ja etteregistreerimine
telefonil 604 1731

Metsanurmelased
mälestavad

KALJO LAULU.
Meie kaastunne
lähedastele.

Avaldame sügavat kaastunnet
Eda Arulaidile armsa

EMA
kaotuse puhul.
Õnnetriinude rühma lapsed,
vanemad, õpetajad Helle ja
Maarika
Südamlik kaastunne
Eda Arulaidile armsa

EMA
kaotuse puhul.
Kurtna Kooli pere

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

Lahkus meie kallis tütar,
abikaasa, ema ja vanaema

MALLE SAGUR
06.VII.1955 - 21.I.2013

Leinavad omaksed.
Matusetalitus 26.I kell 11.00
Hageri kirikus

Armsad Tõnu, Andrus,
Targo, Hilda, Merle ja
Marek, oleme teiega, kui
saadate viimsele teele kalli
MALLE SAGURI.
Perekonnad Abel ja Nurme
Kes aimata võis, et nii
habras oli niit…

Siiras kaastunne Hildale,
Tõnule, Targole ja Andrusele
tütre, abikaasa ja ema

MALLE SAGURI
lahkumise puhul.
Elvi perega, Meida ja Tiina

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

MALLE SAGUR
Kurb on nüüd pesake, tühi ja
külm. Leinavad vaid pisarais
valusais ema, abikaasa,
poegade silmad.
Siiras kaastunne Kiisa
aianduse perelt.
Jäägu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon, olgu vaikne
tuulekohin unelauluks sinule.

MALLE SAGUR
Avaldame kaastunnet
Hilda Jürgensteinile tütre
kaotuse puhul.
Kiisa Pensionäride Ühendus
Las küünlalt valgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...

Südamlik kaastunne Hilda
Jürgensteinile kalli tütre

MALLE SAGURI
kaotuse puhul.
Helmi ja Gunnar

Kuulutused
Pakutakse eakatele inimestele tugiteenuseid: kodukülastused, sh. erinevate kodu- ja
hooldusteenuste osutamine
(toidu toomine, pesemine, koristamine, kütmine jne); transport. 6 EUR/h. GSM 502 6157
Loomaarst Jaak Jõks tervitab
uusi ja vanu kliente alanud uue
aasta puhul ning ootab vastuvõtule Keilas Keskväljak 6. Töötame E-R 9.00-19.00, L 10.0016.00. Tel 6705243. Facebook.
com/keila loomakliinik
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
Info@potipoiss.ee; 5807 2581
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Telefon
522 1151. www.nagusul.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
AS Eesti Post otsib Saku
alevisse kirjakandjat. Töö on
0,7 või 1,0 koormusel tähtajalise
töölepingu alusel. Tööpäeva
algus 7.00. Lisainfo konkursi
kohta telefonil 6780709. CV
saata ankeet@post.ee.
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,
Saue, otsib müügiesindajat
telefonimüüki. Soovitatav
farmatseutiline eriharidus või
kokkupuude loomadega. www.
zoovet.ee. Avaldus koos CV-ga
saata: kuulutus@zoovet.ee
Pakkuda tööd juuksurile Laagri Rimis Ilutakso ilusalongis ja ka
lisatööd mujal. Töötasu kokkuleppel. Lisainfot saab info@ilutakso.ee või 5692 0346 Mari
Müüa soodsalt kuivi küttepuid
(30-60 cm), saepindu ja saematerjali. Lintsaekaatri
teenus. Transport. Saku vald,
Männiku küla, 5656 2009,
resultes@ resultes.ee,
www.resultes.ee
Tänan inimest, kes leidis Saku
Maja juurest minu dokumendid.
Kalju Põldre

Südamlik tänu endistele
töökaaslastele,
sugulastele ja sõpradele,
kes olid toeks meie leinas.
Perekond Viljamäe
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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!

Sakus algavad B-kategooria autojuhtide

LÕPPASTMEKOOLITUSED.
Täpsem info

www.sakuautokool.ee

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

MÄNNIKU
KIRBUTURG
Avatud L-P 10-15
Asume
Männiku tee 106 II korrus
Müüjatele
müügipind + laud + stange
Broneerimine tel

5812 2120, 5831 9707

NB! Esmastele registreerijatele 1 päev tasuta

Riho Tali Õigusabi
osutab nõustamisteenust
õigusalastes küsimustes.
Täpsem info:
web.zone.ee/rtoigusabi/
Kontakttelefon: 58 156 100,
e-post: rtoigusabi@gmail.com

OÜ RITMO Autokool
korraldab alates 31.01.2013

Saku Gümnaasiumis
A- ja B-kategooria
sõidukijuhi kursused
Villi Kaasik 5010186
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KUHU MINNA
JAANUAR

25. kell 19
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas. Külas on dr
Rene Bürkland.

27. kell 15
Salongiõhtu eakamatele Saku
Valla Maja suures saalis. Seeniortantsurühm Lendler võõrustab
külalisi meilt ja mujalt.
VEEBRUAR

1. kell 19

Laval on rahvamuusikaansambel, paremalt teine juhendaja Laura Linnaks. Fotod: Jüri Soome

Peoõhtu Saku vallaõiguste
taastamise 21. aastapäeva
tähistamiseks Saku Valla Maja
suures saalis. Vt lk 16

2. kell 11-13
Lastehommik Saku
Huvikeskuses 7-10aastastele.

Muusikalist
külakosti
eakatele

9. kell 12
Saku valla külade talimängud
Üksnurmes Rehe küüni juures.
Vt lk 16

10. kell 17
Kuressaare Linnateatri etendus „Petmine” Saku Valla Maja
suures saalis. Piletid 10 ja 8 eurot eelmüügis Saku Huvikeskuses. Vt lk 16

LY MADISSOON

S

aku Pensionäride Ühenduse Elukaar liikmetel algas uue aasta esimene
koosviibimine heliseva muusika saatel. Eakatele tõid muusikalist külakosti Saku muusikakooli noored interpreedid.
Kontsert algas üllatusega: pole
ju päris tavaline, et tüdrukud
mängivad saksofoni ja klarnetit,
aga Caitlyn Kesa, Liisa Siimann ja Iti Miina Ulmas said
oma pillidel väga hästi hakkama. Kõiki võlus ka väike Trevor Mattias Sakias, kelle jalad
klaveritoolilt põrandani ulatusid vaid väikese pingi abil. Aga
mängija ise oli tubli! Nolcki
viiulipala „Ungari tants“ Grete
Dauti esituses oli lausa meister-

11. kell 19

Eakad nautisid koosviibimisel noorte muusikute esinemist.

lik ja pälvis suure aplausi. Armsalt esines 3. klassi lauluansambel, solistiks oli kaunihääleline
Kirke Männik, kellele vaid
mõni nädal tagasi sakulased
Laulukarusselli finaalis pöialt
hoidsid. Ka teised pillimehed Silvia Türkson, Brigitte Kruusel, Martin Hinna ja Mirjam
Orav - esinesid vapralt. Kontserdi lõpetas rahvamuusikaansambel hoogsate laulu- ja pillilugudega, mis kuulajatel väga

Mis on Sinu hobi?
Kui Sul on tore foto enda või oma sõbra hobist või leidub perealbumis mõni aastakümnetetagune ülesvõte vanavanemate
hobidest, siis osale Harjumaa Muuseumi fotoprojektis “HOPS!
Mis on Sinu hobi?”.
Kutsume pildistama oma vaba aja veetmise viise Harjumaal tantsutunde, näiteringe, bändiproove, erinevaid spordialasid Tai
poksist suusatamiseni, rulatrikitamist, kaardi- ja lauamänge jms
ning saatma fotod koos lühikeste kommentaaridega Harjumaa
Muuseumile. Lisaks kaasaegsetele ülesvõtetele ootame vanemaid

hinge läksid, sest tõendasid, et
meie kultuuripärand elab edasi.
Saku pensionärid on südamest
tänulikud Saku muusikakooli
õpetajatele ja direktorile, et nad
oma vabast ajast leidsid võimaluse eakaid nii kauni ja hästi
organiseeritud kontserdiga rõõmustada!
Koosviibimisel jagati pensionäridele tasuta kalendreid,
aitäh sotsiaalhoolekandeteenistuse juhile Eda Esperkile!

Ülevallalise mälumängu
„Saku ajukas” V voor Saku
Valla Maja suures saalis. Mängu
juhib kilbar Mart Vellama.

13. kell 18.30
Valentinipäeva töötuba Saku
Huvikeskuses ruumis 301. Salvräti- ja krakleetehnikas dekoratsiooni meisterdamise kursus, juhendaja Kristina Tamm. Osalustasu 7 eurot, kohtade arv piiratud. Kursusele eelnevalt registreerida huvikeskus@sakuvald.ee
NÄITUSED
Kajamaa Kooli õpilastööde
näitus Saku Valla Raamatukogus
Teaduse 1.

fotosid perekonnaalbumitest.
Laekunud fotode ning Harjuma Muuseumi kogu põhjal koostatakse väljapanek, mis annab läbilõike harjumaalaste vaba aja tegevustest tänapäeval ja möödunud aegadel ning pakub paljudele
äratundmisrõõmu. Iga foto saatja annab oma väikese panuse, et säilitada killuke Harjumaa kultuurielust ja ajaloost. Näitus avatakse
Harjumaa laulu- ja tantsupeo raames 1. juunil Keila lauluväljakul.
Fotosid saab saata kuni 20. märtsini meili teel (liisa.kaupmees
@hmk.ee) või postiga või tuua kohale Linnuse 9, 76608 Keila.
Lisainfo Harjumaa Muusuemi veebilehel www.hmk.ee ning
Facebooki leheküljel.
NELE KANGERT
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Saku valla külade

TALISPORDIPÄEV

9. veebruaril 2013 Üksnurmes
Rehe küüni juures

Toimetus

671 2435
671 2425

Teaduse 1,
Saku 75501
e-post: ss@
sakuvald.ee
Trükk
AS Rebellis

