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Saku vallas elab 9076 inimest
INNA MIKLI

täpsemat asupaika, küla või alevikku märkimata, on 84 (58/26).
2011. aasta jooksul kasvas rahvaarv kõige
11 enam Metsanurmes (+31), Üksnurmes
(+29), Juulikul (+26), Kasemetsas (+18) ja
Tänasssilmas (+13), vähenes aga Kiisal (14), Tõdval (-13), Kanamal (-7).
Kõige väiksemaid, möödunud aastal sündinud lapsi, on vallas vaid 103 (55/48). See
on möödunud aastatega võrreldes üllatavalt
väike arv - 2010. aastal sündinud poisse
tüdru-kuid elab vallas kokku 161, aastal 2009
sündi-nuid 149, aastal 2008 sündinuid 162.
Valla vanim elanik on 1913. aastal sündinud ehk 98aastane naine, tema kodu on Sakus. 96aastasi ehk 1915. aastal sündinud
naisi on kaks, üks neist elab Sakus ja teine
Kurtnas. Vanim mees on 92aastane (sündinud 1919) sakulane. Kõige rohkem, 168,
on vallas 1975. aastal sündinud inimesi
ehk neid, kes on 36aastased ja saavad
2012. aastal (või on juba saanud) 37aastaseks. 166 inimest on sündinud
aastal 1977 (saavad sel aastal 3515
aastaseks) ja 163 meest-naist on
sündinud 1973. aastal
(saavad 39).

224

2012. aasta 1. jaanuari seisuga elas rahvastikuregistri andmetel Saku vallas 9076 inimest: 4463 meest ja 4613 naist. 2011.
aasta 1. jaanuaril oli rahvaarv 8961, 1.
juulil 9029. Seega kasvas elanike
hulk aastaga 115, esimesel pool161
aastal 68 ja teisel poolaastal 47
243
inimese võrra. 3 aastat tagasi,
33
1. jaanuaril 2009, oli inime225
si 8672 ehk 404 võrra vähem, 5 aastat tagasi, 1.
2
28
jaanuaril 2007, aga
4676
90
8196 ehk 880 võrra
vähem. 1. jaanua87
ril 2002 oli elanikke 6988,
99
57
seega on
vallarah488
120
va hulk
kasvan u d
123
viimase 10 aastaga
2088 inimese võrra.
455
Kõige enam on elanikke Saku alevikus 4676 ehk 2226 meest ja 2450 naist. Järgneb
Kiisa 654 (325/329) inimesega. Suuremad
88
külad on Üksnurme 488 (251/237), Metsanurme
455 (239/216), Roobuka 342 (173/169), Kurtna
654
319 (149/170), Juuliku 282 (145/137), Männiku
243 (125/118), Jälgimäe 225 (110/115), Kasemetsa
319
224 (113/112), Tagadi 200 (95/105) elanikuga.
Tänassilmas on 161 (95/66), Tõdval 123 (50/73),
Rahulas 120 (59/61), Lokutil 99 (47/52), Saustinõmmes 90 (51/39), Kirdalus 88 (46/42), Kanamal 87 (45/42) inimest.
Kõige väiksemad külad on Kajamaa 57 (31/26), Tammemäe 33 KOV täpsusega
(17/16), Sookaera-Metsanurga 15 (7/8) ja Tammejärve 11 elaniku- registreeritud
ga. Kodanikke, kes on registreerinud oma elukohaks Saku valla, elanikud - 84
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Alaealisi, s.t 1994. aastal ja hiljem
sündinud noori on 2184, 75aastaseid ja vanemaid (sündinud 1936
või varem) vallaelanikke aga
491.
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2008.a

577 064

559 926

543 374

563 432

562 874

589 072

658 415

579 816

524 184

647 188

549 745

565 829

2009.a

499 400

483 560

529 351

529 289

485 737

473 176

546 053

470 552

429 839

445 298

447 405

450 745

2010.a

471 381

444 576

524 176

486 522

465 774

462 174

539 423

471 488

426 482

454 478

449 314

468 892

2011.a

517 625

432 103

582 578

492 610

501 988

494 530

551 833

500 548

464 825

510 325

467 600

509 803

* Võrreldavad summad on antud eurodes. Koostaja: finantsteenistus

Üksikisiku tulumaksu laekumine Saku valla eelarvesse aastatel 2008-2011*
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Saku valla taastamisest
möödub 20 aastat

L

õppev aasta oli tegude- ja
sündmusterohke, äsja algas aga juubeliaasta: 16.
jaanuaril 1992 taastati ametlikult Saku vald kui iseseisev
omavalitsusüksus. Omavalitsusliku staatuse taastamiseks pidi tollane Saku Küla Rahvasaadikute Nõukogu koostama valla
põhimääruse eelnõu ja valla sotsiaalmajandusliku arengu kava.
Need kaks huvitavat dokumenti
tõime me aastapäeva eel Tallinnas arhiivist ära. Millised olid
20 aastat tagasi, iseseisva valla
loomise ajal, eesmärgid? Kui
kaugel me tolleaegsete soovide
täitmisega täna oleme?
Tookordne elanike arv, 6770,
on tänaseks suurenenud enam
kui 2300 võrra, eriti suur on
kasv olnud Metsanurme, Kasemetsa ja Juuliku külas. Rahvaarvu suurenemist nähti ette ka
20 aastat tagasi koostatud arengukavas. Kuid suurima kasvuga
piirkonnaks prognoositi siis
Kurtnat. Tollal peeti loomulikuks, et aastaks 2000 on Kurtna
ja Kiisa ehitustegevuse intensiivistumise tõttu üheks alevikuks
kokku kasvanud. 1990. aastal
valminud generaalplaani järgi
alustati kaasaegse Männiku küla rajamist. Tänaseks on sellest
omaaegsest näidiskülast valminud ainult osa.
Negatiivse mõjuna nähti Tallinna linnakodanike aiandus- ja
suvilakooperatiivide rohkust
valla maadel. Arvati, et suvel on
bussi- ja rongitransport üle
koormatud ning kaubandus ei
suuda piisava hulga esmatarbekaupadega varustada.
Tuleb tõdeda, et ka tänasel
päeval on vallal endiste aiandus- ja suvilakooperatiivide territooriumidega küllaldaselt
probleeme. Kahekümne aasta
jooksul on sealsed majad võetud
kasutusse aastaringselt elamiseks. Kunagi aiandus- ja suvilakooperatiivide otstarbeks välja
ehitatud taristu aga ei toeta
aastaringset kasutust.
Täna toimivat Tallinna ja Saku vahelist pendelliiklust nähti

ette ka tollal, kuid seda ei peetud
probleemiks.
Võib arvata, et Eestis ei ole
ühtegi teist omavalitsus, mille
arengukava oleks sisaldanud
peatükki „Eesti õlletootmise
arengukontseptsioon”. Esimeses Saku valla arengukavas see
aga oli. Lisaks tõdemusele, et
õlle kvaliteeti on vaja tõsta, nägi
tollane kava ette ka õllekultuuri
parandamist. See hõlmas mahuka osa arengukavast. Õllekultuuri tõstmist on vald ja tehas
koos viimased kuus aastat aktiivselt ka propageerinud.
Haridusvõrgu ümberkujundamine on riigi tasemel aktuaalne teema täna ja oli ka 20 aastat
tagasi, kui valla esimene arengukava koostati. Saku alevikku
plaaniti juba tollal 6-klassilist
algkooli. Samas soovitati Üksnurme talunikel rajada 4-klassiline talukool. Jälgimäele nähti
koostöös Tallinnaga ühist põhikooli. Üldjoontes on sarnased
vajadused ka tänasel päeval:
Sakku koolihoone ehitamine on
meil tänagi arengukavas ja
kasvava Tänassilma piirkonna
lasteaiakohtade nappust aitab ka
pärast Nõlvaku lasteaia valmimist lahendada Tallinn.
Kultuuri ja spordi osas peeti
ülioluliseks ajaloolise Saku
mõisa ja mõisapargi avalikku
kasutusse jätmist. Tookord nähti
ette pargivahi ametikoht. Tii-

kide korrastamist peeti tähtsaks.
Pargi tiike ja silda on nende 20
aasta jooksul korrastatud, korrastatakse ka eelseisval suvel.
Uut rahvamaja kavandati 20
aastat tagasi Pähklimäele. Tookord hinnati, et õpilaste kooliväline tegevus on kehvasti korraldatud. Täna on lastel vallas
võimalusi huvitegevuseks küll
rohkesti.
Kõikide 20 aasta taguste plaanide rahaliseks kindlustamises
nähti vallaeelarvesse ette fondid: arengufond, reservfond ja
sihtfondid valdkondadele.
Tollase arengukava lõpulaused olid „Pole kahtlust, et Saku
vallast saab võrdväärne partner
teistele Eestimaa omavalitsustele. Selleks on olemas kõik eeldused.” Loodan, et nõustute minuga, et Saku vald on nende 20
aasta jooksul edukalt toiminud,
on olnud igati arvestatav omavalitsus nii riigi, teiste valdadelinnade kui oma elanike jaoks.
Tahaksin tänada kõiki neid
inimesi, kes on valla juhtimises
osalenud või oma igapäevaste
toimetamistega vallaelu toimimisele kaasa aidanud.
Soovin teile kõigile tegusat,
edukat ja õnnelikku juubeliaastat!
KUNO ROOBA
Vallavanem

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
.20. detsembri istungi päevakorras oli 15 punkti.
Otsustati seada hooldus ja
määrati hooldaja puudega isikule.
Otsustati lõpetada hooldajatoetuse maksmine ühele isikule
seoses tööle asumisega 01.01.
2012.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine jahimaja-abihoone püstitamiseks
Tagadi külas Jäägermeistri kinnistul.
Väljastati 2 ehitusluba: mänguväljaku rajamiseks Kanama
külas Headuse kinnistul ja jahimaja-abihoone püstitamiseks
Tagadi külas Jäägermeistri kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek piirdeaia rajamiseks Metsanurme külas Kiisa 62.
Väljastati 4 kasutusluba: üksikelamutele Metsanurme külas
Kuldkinga tee 7 ja Saku alevikus Piibelehe tn 6; ridaelamu
korterile nr 3 Männiku külas
Tooma tee 32 ning Pussikeskuse
OY kontori-, tootmis- ja laohoonele Tänassilma külas Tänassilma tee 31.
Saku Vallavalitsuse 09.08.
2005 korraldusega nr 824 kehtestatud detailplaneeringu alusel liideti Saku alevikus asuvad
katastriüksused Pärnapuu tn 1 ja
234 m2 suurune osa katastriüksusest Pargi 11, liitmise tulemusena moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks määrati
Harjumaa, Saku vald, Saku alevik, Pärnapuu tn 1 ja sihtotstarbeks elamumaa.
Saku Vallavolikogu 12.06.
2003 otsusega nr 55 kehtestatud
detailplaneeringu alusel liideti
Saku alevikus asuvad katastriüksused Pärnapuu tn 3 ja 234 m2
suurune osa katastriüksusest
Pargi 11, liitmise tulemusena
moodustatava katastriüksuse
koha-aadressiks määrati Harjumaa, Saku vald, Saku alevik,
Pärnapuu tn 3 ja sihtotstarbeks
elamumaa.
2012. aastal otsustati maamaksust vabastada 11 represseeritud isikut. 
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 Jäätmeveoga liitumisest vabastati 9 jäätmevaldajat.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati MTÜ-le Saku
Lions klubi Saku aleviku keskväljakul kauplusehoone kõrval
asuval maa-alal 21.12.2011 toimuva ürituse „LC Saku jõulutervitus Saku valla rahvale“ läbiviimiseks (vastutaja Margus
Tinits).
Valla sümboolikaga sokkide
hinnaks kehtestati 3,65 eurot.
Kinnitati ametikohtade loetelu (majandusteenistuse juht,
tehnilise infrastruktuuri spetsialist, vallaaednik), mida täitvad
ametnikud on pädevad esindama vallavalitsust Saku valla
kaevetööde eeskirja rakendamisel, kaevetöö lubade taotluste
menetlemisel ning kaevetöö lubade väljastamisel või taotlejate
teavitamisel taotluse rahuldamata jätmisest. Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse
21.07.2009 määrus nr 6.
Saku Valla Maja suur saal anti
26.12.2011 kell 15-18 tasuta kasutada tantsukoolile Dancland.
27. detsembri istungi päevakorras oli 16 punkti.
6 puudega isikuga otsustati
sõlmida sotsiaalkorteri üürileping ajavahemikuks 01.01.31.12.2012; 3 puudega isikutega ajavahemikuks 01.01.31.03.2012; regulaarseid sotsiaalteenuseid vajava isikuga
01.01.-31.03.2012.
3 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Rahuldati 1 isiku avaldus ja
pikendati 03.06.2010 ettekirjutuse nr 34/10 punkti 2 (kasutusloa taotlemine) täitmise tähtaega kuni 01.07.2012.
Väljastati ehitusluba Remoov
OÜ-le kartulihoidla piirdekonstruktsioonide osaliseks rekonstrueerimiseks Saku alevikus Üksnurme tee 4.
Väljastati kasutusluba puurkaevule Metsanurme külas
Jõesilma tee 7.
Jälgimäe külas asuva Kärbi
katastriüksuse koha-aadressiks
määrati Harjumaa, Saku vald,
Jälgimäe küla, Juuliku-Tabasalu tee ja sihtotstarbeks transpordimaa.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 10 jäätmevaldajat.
Kinnitati komisjoni otsus kvalifitseerida ja tunnistada vasta-
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vaks hankele „Saku valla ajutise
jäätmepunkti haldaja leidmine
perioodiks 01.01.2012-31.12.
2012” hankemenetluses osalenud ja hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele vastavad pakkujad: RagnSells AS, Adelan Prügiveod AS,
Veolia Keskkonnateenused AS.
Kinnitati komisjoni otsus, millega tunnistati edukaks Ragn-Sells
AS esitatud pakkumus punktisummaga 47,90.
Otsustati nõustuda SLG Energy OÜ jäätmeloa muutmisega lisatakse uus käideldav jäätmeliik 15 01 03 (puitpakend).
Saku valla 2011. aasta eelarve
reservfondist eraldati 9 072 eurot
Saku Vallavalitsuse eelarvesse
memorandumi eest tasumiseks.
Saku valla 2011. aasta eelarve
tuludesse lisati Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekunud 750 eurot ja Eesti Kooriühingult laekunud 500 eurot
(Saku Huvikeskusele ja Saku
Muusikakoolile laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmiseks),
MTÜ-lt Sillamäe Lastekaitse
Ühing laekunud 160 eurot (Saku Valla Noortekeskusele projektiks „Homne vabatahtlik:
noortelt kogukonnale“) ning
SA-lt Archimedes 5 000 eurot
(Saku Gümnaasiumile koolide
koostööprojekti läbiviimiseks).
Tasuta anti kasutada FIE-le
Riina Joonsaarele 02.01.30.06.2012 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18-21 ning laupäeviti kell 10-13 Saku Huvikeskuse ruum 301 inglise ärikeele kursuste läbiviimiseks;
Kaari Hindrekole 02.01.31.05.2012 pühapäeviti kell 1718 Saku Huvikeskuse ruum nr
301 shindo venitustundideks;
MTÜ-le Saku Maleklubi 02.01.31.05.2012 kolmapäevi-ti kell
17-20 ja reedeti kella 16-17.30
Saku Huvikeskuse ruum 303
maletreeninguteks ja -võistluseks; Aivar Hindrekole
02.01-30.06.2012 kolmapäevast reedeni kell 16-19 Saku
Huvikeskuse ruum nr 315 kitarritundideks; Braz Luiz Limale
02.01.-31.05.2012 esmaspäeviti ja teisipäeviti kuni 8 tundi nädalas Saku Huvikeskuse ruum nr
315 kitarritundideks; OÜ-le
Saku Autokool 13.12 ja 20.12.
2011 kell 18.30-21 Saku Huvikeskuse ruum 301 ning 10.01,

SOTSIAALTOETUSTE
MÄÄRAD 2012. AASTAL
 kolme- ja enamalapselise
pere koolitoetus iga kuni 18aastase (k.a) õpilase kohta

32 eurot ;
 koolitoetus madala sissetulekuga perele õppeaasta alguses

128 eurot
ja lapse põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetamisel iga kooli lõpetava õpilase kohta

128 eurot;
 hooldus- ja eestkostepere
toetus iga kuni 18-aastase
(k.a) lapse kohta
32 eurot kuus;

 sünnitoetus 320 eurot;
 matusetoetus 96 eurot;
 puudega isiku haridusasutusse sõit 0,19 senti läbitud
kilomeetri kohta;
 puudega isiku hooldajatoetus 25,56 eurot.

17.01 ja 24.01.2012 kell 18.1521 Saku Huvikeskuse ruum 320
autokoolituse tundideks; MTÜle Saku Linedance klubi Happy
Feet 02.01.-30.05.2012 neljapäeviti kell 19.30-22 Saku Huvikeskuse III korruse peeglisaal
ja pühapäeviti kell 18-20 Saku
Valla Maja II korruse suur saal
line-tantsu treeninguteks; seltsingule Saku Pensionäride
Ühendus Elukaar 22.01, 18.02,
17.03 ja 21.04.2012 kell 9-14
pensionäride koosviibimisteks;
MTÜ-le Tantsukool Danceland
02.01.-31.05.2012 esmaspäeviti kell 15-18, teisipäeviti 14.2017.50, kolmapäeviti 15-21 (v.a
juhul, kui saalis toimuvad Saku
Vallavalitsuse üritused), neljapäeviti 14-21 (v.a 19.01.2012),
reedeti kell 14-19 (v.a 20.01.
2012 ja muudel päevadel, kui
toimuvad Saku Huvikeskuse
üritused) Saku Valla Maja II korruse suur saal tantsualaseks koolituseks; MTÜ-le Urban Style
hip-hop 02.01.-31.05.2012 esmaspäeviti kell 17-19 ja neljapäeviti kell 15.45-17.45 Saku
Huvikeskuse III korruse peeglisaal tantsutreeninguteks; Enno
Viidesele 29.01, 26.02, 25.03 ja
27.05.2012 kell 17-21 Saku Huvikeskuse III korruse peeglisaal
pilliklubi Söepõletajad tantsuõhtuteks; MTÜ-le Tantsukool

Danceland 02.01.-31.05.2012
esmaspäeviti kell 16.45-19.40
Saku lasteaia Terake saal tantsualaseks koolituseks; MTÜ-le Saku Valla Invaühing 02.01.30.06.2012 Saku Päevakeskuse
II korruse suur tuba iga kuu 2.
kolmapäeval kell 18.30-20.30
ning II korruse suur tuba ja I korruse saal iga kuu 3. reedel kell
11-13 koosolekuteks; 02.01.31.05.2012 iga kuu 1. ja 3. neljapäeval kell 12-14 Saku Päevakeskuse saal või suur tuba Eesti
Vabadusvõitlejate Tallinna
Ühenduse Saku piirkonna koosolekute läbiviimiseks.
Otsustati sõlmida üürileping
Alar Smirnoviga 02.01.-31.05.
2012 pühapäeviti kell 18.3020.30 Kurtna Kooli võimla kasutamiseks võrkpallitreeninguteks; FIE-ga Toivo Koppeliga
02.01.-31.05.2012 teisipäeviti ja
reedeti kell 9-15 Saku Päevakeskuse teenindusruumi kasutamiseks puudega isikutele massaažiteenuse osutamiseks; Lillelaegas OÜ-ga 02.01.-30.06.2012
teisipäeviti kell 19.30-21.30 Saku Huvikeskuse III korruse
peeglisaali kasutamiseks joogatundideks; Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Saku Kogudusega
01.01.-30.06.2012 pühapäeviti
kell 10.30-12.30 Saku Huvikeskuse ruumide 301 ja 317 kasutamiseks jumalateenistusteks.
3. jaanuari istungi päevakorras
oli 18 punkti.
Kehtestati 2012. aasta sotsiaaltoetuste määrad: kolme- ja
enamalapselise pere koolitoetus
32 eurot iga kuni 18-aastase
(k.a) õpilase kohta; koolitoetus
madala sissetulekuga perele õppeaasta alguses 128 eurot ja lapse põhikooli, gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse lõpetamisel
128 eurot iga kooli lõpetava
õpilase kohta; hooldus- ja
eestkostepere toetuse 32 eurot
kuus iga kuni 18-aastase (k.a)
lapse kohta; sünnitoetus 320 eurot; matusetoetus 96 eurot; puudega isiku haridusasutusse sõit
0,19 senti läbitud kilomeetri
kohta ning puudega isiku hooldajatoetus 25,56 eurot.
Otsustati alandada majanduslikult raskes olukorras oleva sügava puudega isiku päevahoiuteenuse hinda 80% 02.01.2012 kuni
hooldaja tööle asumiseni, kuid
mitte kauem kui 31.03.2012.
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1 puudega lapsele määrati uus
isiklik abistaja.
4 puudega isikule määrati
haridusasutusse sõidu toetus.
Väljastati müügipiletid: Niina Nigulile 20.04.-19.07.2012
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
taimede ja aiasaadustega kauplemiseks; Zoja Bavõkinale
12.05.-12.06.2012 Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee ja Laulu
tänava vahelisel alal taimedega
kauplemiseks; Endruut OÜ-le
01.05.-31.07.2012 Saku aleviku
keskplatsil aiasaadustega kauplemiseks ning FIE-le Jevgeni
Karasevitšile 01.05.-31.07.
2012 Saku aleviku keskplatsil
aiasaadustega kauplemiseks.
3 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati 3 ehitusluba: üksikelamu püstitamiseks Kiisa alevikus Maidla tee 3; Kiisa avariireservjaama ehitusaegse elektripaigaldise rajamiseks Kirdalu
külas Kaasiku ja Tagamaa kinnistutel; Metsanurga elamukvartali ja Sprindi AÜ ühisveevarustuse torustiku ühendamiseks Roobuka külas Sprindi tee
ja Sprindi põik kinnistutel.
Määrati Tõdva küla Karu katastriüksuse jagamise tulemusel
moodustatavate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
2011. aasta eelarve tuludesse
arvati Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekunud
1246 eurot (Saku Gümnaasiumi
eelarvesse 1076 ja Kurtna Kooli
eelarvesse 170 eurot) ja Eesti
Kooriühingult laekunud 750
eurot (Saku Gümnaasiumi eelarvesse) laulu- ja tantsupeo
protsessis osalevate kollek-
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tiivide kulude katmiseks.
Tasuta anti kasutada Natalja
Krassilnikovale 13.01.2012
kell 18.30-21 Saku Huvikeskuse ruum 301 vabastava hingamise õhtu läbiviimiseks; Andres Tartole 12., 19., 26.01. ja
02.02.2012 kell 18.30-20 Saku
Huvikeskuse ruum 301 huvikoolituseks; Evely Vaigurile
02.01.-31.05.2012 esmaspäeviti kell 20.30-22 ja teisipäeviti
kell 17.30-19 Saku Huvikeskuse III korruse peeglisaal ladina soolotantsude õpetamiseks ja
treeninguteks; Marten Hundile 02.01.-30.04.2012 teisipäeviti kell 18.30-20 Kurtna Kooli
võimla jalgpallitreeningute läbiviimiseks, Saku Valla Diabeetikute Seltsingule 02.01.-31.05.
2012 iga kuu viimasel esmaspäeval kell 11-14 Saku Päevakeskuse saal teabepäevade korraldamiseks.
Otsustati sõlmida üürilepingud Kurtna Kooli võimla kasutamiseks Erik Pihlakuga
01.01.-30.04.2012 pühapäeviti
kell 17-18.30 korvpallitreeningute, Joel Bezzaborkiniga
02.01.-30.04.2012 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.30-20
korvpallitreeningute, Antti
Rumjantseviga 02.01.-31.05.
2012 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 20-21.30 korvpallitreeningute, Andres Undlaga
02.01.-31.05.2012 neljapäeviti
kell 20-21.30 võrkpallitreeningute, MTÜ-ga Kurtna Spordiklubi 02.01.-31.05.2012 teisipäeviti kell 20-21.30 ja neljapäeviti kell 18.30-20 korvpallitreeningute läbiviimiseks.
Lõpetati riigihanke nr 129471
„Koolieelse lasteasutuse teenuse ostmine Saku vallas” hankemenetlus.
Kinnitati „Mittetulundusliku
tegevuse toetuste andmise korra” taotlus- ja aruandevormid.

Loenduse küsimustele saab
vastata raamatukogus
Rahva- ja eluruumide loendus algas 31. detsembril 2011 e-loendusega - kuu aja jooksul on võimalik igaühel, kel ID-kaart või pangakoodid olemas, vastata küsimustele Internetis aadressil
www.REL2011.ee
2.-31. jaanuaril 2012 saab e-loendusel osaleda Saku Vallaraamatukogus Kiisal, Kurtnas, Kajamaal ja Sakus. Raamatukogus on selleks tarbeks ID-kaardi lugejatega arvutid: Kiisal - 2, Kajamaal - 1,
Kurtnas - 1, Sakus - 3. Kuna küsimustiku täitmine võtab aega, on
soovitav aeg ette broneerida.
ENE LODDES, Saku Vallaraamatukogu direktor

Saku Vallavalitsuse teenistuses
Haridus- ja kultuurinõunik
Heli Veersalu
Alates 21. novembrist töötab Saku Vallavalitsuses haridus- ja kultuuriteenistuse juhina Heli Veersalu, kelle peamised tööülesanded on valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonna arenguks vajalike tegevuste
ning nende valdkondade hallatavate asutuste töö koordineerimine ja nõustamine.

Heli Veersalu (pildil) sündis Märjamaal ja lõpetas Märjamaa
Keskkooli. Aastatel 1979-1983 õppis ta Tallinna Pedagoogilises
Ülikoolis (täna Tallinna Ülikool) eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Lisaks on ta end täiendanud mitmetel pedagoogika- ja juhtimisalastel koolitustel.
Heli Veersalu alustas tööteed Valgu 8-kl Kooli õpetajana, sellest
ajast on ta järjepidevalt tegutsenud haridus- ja kultuurivaldkonnas.
1979. aastal tuli ta Saku kooli, kus on töötanud kokku 14 aastat,
viimati 1992-2001. Aastatel 1999-2000 oli ta direktori kohusetäitja. 2001-2003 töötas ta Harju Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna inspektorina, 2003-2007 Saku Vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriteenistuse juhina ning viimati, 2007-2011, Rocca al Mare
Kooli õppedirektori ja vanema kooliosa juhina.
Maist 2010 detsembrini 2011 oli Heli Veersalu Saku Vallavolikogu liige, juhatas hariduskomisjoni. Volikogust lahkus ta seoses
vallavalitsusse tööle asumisega.
Heli Veersalul on 3 last: kaks tütart ja poeg.

Täname
südamest
jõulurõõmu
tegijaid

Jõulude eel
olid sotsiaalhoolekandeteenistuse
ruumid pakke
täis. Foto: SS

TÄNAME SÜDAMEST Põllumajandusuuringute Keskuse, EELK
Saku Koguduse ja Saku Pensionäride Ühenduse Elukaar armsaid inimesi, kelle abiga said 20 lastega peret katta jõululaua;
AITÄH lastele kingirõõmu valmistamise eest Milvi Valnerile,
Kairi Zaletajevile, Marju-Riina Laugenile, Raigo Söödile koos
sõpruskondadega ja Krista Nõmmeotsale;
TÄNUD Fazer Amica Eesti AS Saku Gümnaasiumi sööklaperele,
kes aitas Saku eakate jõulupeo korraldamisele kaasa,
AITÄH aiasaaduste eest, perekond Erm Üksnurme külast,
Teaduskeskus EVIKA, Katrin Kotkas, Viive ja Riho Rosenberg!
HEAD UUT AASTAT KÕIKIDELE ABIVALMIS INIMESTELE!
Sotsiaalhoolekandeteenistus
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Toimetus tänab
2011. aasta sai läbi. Saku Sõnumite toimetusele oli see väga
töine aasta - oli palju kirjutamist
ja käimist, oli asjaajamisi ja sekeldusi. Kaugeltki kõik ei sujunud ladusalt. Õnneks oli ka rõõme, huvitavaid kohtumisi omanäoliste ja toredate inimestega,
uudset infot, põnevaid sündmusi, ilusaid elamusi. Kõige selle
tulemusel jõudis lugeja ette 23
Saku Sõnumite numbrit, lisaks
veel aastalõpu erileht.
Kahekesi me palju ei jõua.
Aitäh kõigile, kes aitasid! Suured tänud, Evi Johandi, Viivi
Rehemaa ja Gert-Kristjan
Rungi - teie peale saime ja saame ikka loota. Aitäh, Enda
Vuurmann ja Viljar Kimmel tänu teile on Saku Sõnumites
ristsõnad. Aitäh kõigile, kes lehe oma kaastöödega mitmekesisemaks ja huvitavamaks muutsid. Kaasautoreid oli sel aastal
ligi sada. Tahaks tänada lehele
mitu artiklit saatnud Ave-Maria
Bani, Leo Jürgensoni, Alma
Kallionit, Anneli Kana, Külli
Kiikat, Aino Kiivrit, Peeter
Leidmaad, Argo Zirki, Hans
Tomsonit, Marianne Õuna!
Suur aitäh Saku Lõviklubi pressiesindajatele Toomas Tavale ja
Indrek Ulmasele huvitavate
kaastööde eest! Tänud ühisveevärgi ehitusega seotud teavet jaganud Marko Matsalule ja
Marju Murumetsale! Suur
aitäh kõigile vallavalitsuse ametnikele, kes oma valdkonna uudised lehelugejani tõid! Kõige suuremad tänud aga pikkade huvitavate ja omanäoliste artiklite
eest Markko Arrole, Ly Madissoonile ja Paavo Naelale. Markko, Ly ja Paavo, palun tulge
toimetusest läbi!
Suur aitäh trükikoja Rebellis
perele, tänud postitöötajatele ja
lehte müünud kaupmeestele!
Milline tuleb ajaleht aastal
2012, sõltub väga palju teist,
head lugejad. Kirjutage oma tegemistest, kiitke ja kritiseerige,
küsige ja avaldage arvamust! Ja
andke teada, millest kõige enam
lugeda tahate! Jääme teie kirjutisi ootama.
INNA MIKLI
Peatoimetaja
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1. veebruaril on projektitoetuse
taotluste esitamise tähtaeg!
HELE-MALL KINK
Arendusspetsialist

V

allaeelarves on igal aastal ette nähtud toetada
kohalikku omaalgatust
ja mittetulunduslikku tegevust
vastava toetusfondi (MTT) kaudu. 1. jaanuarist 2012 hakkas
kehtima uus „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise
kord“. Kord, taotlus- ja aruandevormid on kättesaadavad Saku valla veebilehel
www.sakuvald.ee
Toetust saab taotleda elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise
edendamiseks.
Taotlejateks saavad olla Saku
vallas tegutsevad mittetulundusühingud (MTÜ-d), seltsingud, sihtasutused või üksikisikud, projekti tegevused peavad
olema suunatud Saku valla elanikele.
Uue korra alusel saavad toetust taotleda ka seltsingud või
MTÜ-d, mis tegutsevad samaaegselt vallavalitsuse hallatava
asutuse huvi- või spordiringina,
kultuurikollektiivina, stuudiona, treeningrühmana. Neil tuleb
taotluses täiendavalt ära näidata
valla eelarvest kalendriaastas
saadavate rahaliste vahendite
suurus ja sihtotstarve. Toetust ei
saa need hallatavate asutuste
huvi- ja spordiringid, mis ei ole
iseseisvad juriidilised isikud.
Taotlusi saab esitada nii elektrooniliselt digitaalallkirjaga kui
ka paberkandjal. Toetuse saajal
on kohustus esitada vormikohane aruanne 1 kuu jooksul pärast
projekti lõppemist.
Oluline on teada, et hilinenud
projektitaotlusi ei menetleta
ning taotleja, kes ei esitanud
aruannet tähtaegselt, ei saa toetust 1 aasta jooksul arvates aruande esitamise päevast.
Võimalik on taotleda 3 liiki
toetusi: projekti-, tegevus- ja
kaasfinantseerimise toetust.
Projektitoetust on ka 3 liiki:
kultuuri-, spordi- ja muu
tegevusvaldkonna projektidele.

11. jaanuaril kell 18-19
toimub Saku
Vallaraamatukogus

infotund,
kus tutvustatakse uut
korda ja vastatakse
tekkinud küsimustele.
Soovitav on eelnevalt koostada oma projektitaotlus.
Taotluste koostamiseks on
võimalik saada konsultatsiooni kolmapäeviti kell
15-19, muul ajal kokkuleppel arendusspetsialistiga. Info telefonil 671 2405
või e-posti teel
helemall.kink@sakuvald.ee

musest vähemalt 10%, sellest
rahaline oma- või kaasfinantseering on vähemalt pool.
5) Ei toetata haldus- ja kommunaalkulude katmist ning töötasude maksmist, sh projektijuhtimist, v.a sisseostetavad teenused, näiteks esineja, kohtunik, turvatöötaja, liikluskorraldaja jms. Üksikisikust taotleja ei
saa projektivahenditest vara
soetada.
6) Taotlusvormil tuleb määrata, kas projekt on seotud kultuuri-, spordi- või mõne muu tegevusvaldkonnaga. Vastavalt sellele suunatakse taotlus vastavale komisjonile hindamiseks.
7) Hindamiskomisjon teeb
vallavalitsusele ettepaneku projektitaotluse rahuldamiseks,
osaliseks rahuldamiseks või
mitterahuldamiseks ning toetussumma eraldamiseks.
8) Toetuse saajatega sõlmitakse leping (v.a juhul, kui toetuse suurus jääb alla 100 euro).

Millega arvestada
tegevustoetuse
taotlemisel?

Arendusspetsialist Hele-Mall Kink

Millega arvestada
projektitoetuse
taotlemisel?
1) Toetust on võimalik taotleda
MTÜ-del, seltsingutel, sihtasutustel ja üksikisikutel.
2) Taotluste esitamise tähtajad on 1. veebruar ja 1. september. Projekti kestvus võib
esimeses taotlusvoorus olla tagasiulatuvalt 1. jaanuar kuni 31.
detsember ja teises taotlusvoorus 1. september kuni järgmise
aasta 31. märts.
3) Toetuse ülempiir on 5 000
eurot, üksikisikutele 500 eurot.
4) Oma- või kaasfinantseeringu
suurus on projekti kogumaksu-

1) Toetust saavad küsida organisatsioonid, mille põhikirjaliseks
eesmärgiks on aleviku või külaliikumise arendamine ja mis on
tegutsenud vähemalt ühe aasta.
2) Taotluse esitamise tähtaeg on
1. veebruar ning projekti kestvus on tagasiulatuvalt 1. jaanuar
kuni 31. detsember.
3) Toetuse ülempiir on 500
eurot.
4) Toetus on ette nähtud organisatsiooni haldamisel või
omandis oleva hoone ja ruumide majandus-, transpordi-, sideja kantseleikulude katmiseks
ning põhikirjaliste eesmärkide
täitmiseks.
5) Tegevustoetuse taotlusi menetleb vallavalitsus.
6) Toetuse saajatega lepinguid
ei sõlmita.
7) Toetuse saajal on kohustus
esitada vormikohane aruanne
ühe kuu jooksul pärast tegevustoetuse kasutamise tähtaja lõppemist, s.o hiljemalt järgmise
aasta 31. jaanuariks.
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Millega arvestada
kaasfinantseerimise
toetuse taotlemisel?
1)Toetus on valla kaasfinantseering kogukonna ja piirkonna
arengule suunatud tegevuste ja
investeeringuprojektide läbiviimiseks, mis on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähem
kui 1 aasta.
2) Toetuse taotlusi saab esitada
jooksvalt aasta jooksul ning
taotlemisel tuleb näidata taotleja oma rahaline või mitterahaline panus.
3) Kaasfinantseerimisele ei ole
kehtestatud ülempiiri, kuid selle
otsustab vallavolikogu, kinnitades kaasfinantseerimise toetuse
kogusumma aastas.
4) Kuni 5000 euro suuruse toetuse saamise otsustab vallavalitsus, suurema volikogu.
5) Toetuse saajaga sõlmitakse
leping (v.a juhul, kui toetuse
suurus jääb alla 100 euro).
Tutvu kindlasti ka „Mittetulundusliku tegevuse toetuse
andmise korraga“ - leheinfo on
ülevaatlik ja ei sisalda kõiki
nõudeid.

Saku
Huvikeskuses
toimub
16. jaanuaril 2012
alates kella 10-st

töötute
karjäärinõustamine.
Vajalik on eelregistreerimine - helista sotsiaalhoolekandeteenistusse
telefonil 671 2401.
Tegevust rahastab
Euroopa Liidu Sotsiaalfond projekti „Tegusalt
tööturule Kiili, Saku ja
Saue vallas” kaudu.
EDA ESPERK
Sotsiaalhoolekandeteenistuse juht
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Margus Kastein –
Saku Õlletehase uus juht
INNA MIKLI
1. detsembrist 2011 juhib Saku
Õlletehast Margus Kastein.
Saku Sõnumite toimetus otsustas meest tutvustada, esimesi
muljeid küsida ja tulevikuplaane uurida.

Räägi endast!
Olen hiidlane, Emmastest pärit.
Seal elavad mu vanemad ja seal
on mul endal maja, kus veedan
kõik vabad hetked. Koolis
käisin Emmastes, keskkoolis
Kärdlas. Abiellusin klassiõega.
Meil on kolm poega - 15-, 8- ja
4aastane. Elame Tallinnas
Kristiine linnaosas.
Olen pidanud paljusid ameteid, näiteks olin 90. aastate alguses Hiiumaal toidukaupluse
juhataja, samuti juhtisin toitlustusettevõtteid. 1996. aastal kolisin Tallinna. 1996-2000 õppisin
Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppes ärijuhtimist. Alates 2000.
aastast töötasin 8 aastat tegevjuhina Ingman Jäätised AS-is, ettevõte tegeles jäätise ja külmutatud toidukaupade müügiga. Samal ajal, aastatel 2005-2007, õppisin Tartu Ülikoolis magistrantuuris strateegilist juhtimist.
2008. aastal kutsuti mind Saku Õlletehase müügidirektoriks. See tundus huvitava võimalusena: õlletehas oli tuntud
rahvusvahelise ettevõte, ainuüksi müügiorganisatsioon oli
suurem kui Ingmanis kogu kollektiiv. Tahtsin end proovile panna ja võtsin pakkumise vastu.

Margus Kastein uues, pisut õllekasti meenutavas puhkenurgas.
Foto:

tehase juhi vahetusega kaasnenud tähelepanu - et see sündmus
nii palju vastukaja leidis, et see
inimestele nii oluline on.

Kas on plaanis muudatusi?

Endine juht Veli Pekka Tennilä
rääkis minuga sellest võimalusest juba varem. Nii et see polnud üllatus, küll aga tunnustus
minu senisele tööle. Ametlikult
juhin Saku Õlletehast 1. detsembrist, kuid sisuliselt teen seda tööd juba oktoobrist.

Saku Õlletehas on ikka olnud
innovaatiline ja dünaamiline ettevõte. Muudatusi tuleb ka edaspidi. Näiteks tahame muuta
koostöö Baltikumi ja Soome ettevõtetega veelgi tihedamaks.
Kindlasti tuleb uusi tooteid,
kuid arendame ka pakendeid.
Muudatusi on ka inimeste osas minu endisele kohale, müügidirektoriks, tuli Jaan Härms, kes
on nii Sakus kui Carlsbergis erinevatel ametikohtadel juba 10
aastat töötanud. Uus finantsdirektor on Taavi Toots.

Kas juhatuse esimehe töö
vastab ootustele?

Mida tahad saavutada?
Nimeta mõni eesmärk!

Mul oli tööst küllaltki selge arusaam. Pisut ootamatu oli õlle-

Saku Õlletehas peab olema õlleturu liider. Liider, keda teatakse

Kas ettepanek õlletehast
juhtima hakata tuli
üllatusena?

ja kes ka vastutab. Kes rõhub
kvaliteedile ja õpetab oma tooteid vastutustundlikult tarbima.
Minu jaoks on oluline, et
Saku tehas oleks mainekas ettevõte. Hiljutises EMORi maineuuringus oli õlletehas Eesti ettevõtete hulgas kolmandal kohal.
See, et inimesed õlletehast väärtustavad, on tähtis. Et nad tahavad meil töötada, on väga oluline. Tingimused peavad olema
võimalikult head, inimesed peavad end õlletehases hästi tundma. Oleme selle poole ikka
püüelnud. Nii avasime viimati
kaks nädalat tagasi uue äsja remonditud kontoriosa, kus ka
puhkenurk-raamatukogu. Loodan, et töötajatel on seal mugav.
Eesmärgiks on ka ekspordi
kasv. Pidevalt tuleb parendada
tootmisprotsessi ja -kvaliteeti.
Sest parendada on alati võimalik Need on mõned eesmärgid
paljudest. 
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Märtsikuust
lennuühendus
sõprusvallaga



Kas on paiku, kus tahaksid
kindlasti Saku õlut müüa?
Tahaksin Venemaale rohkem
müüa - Venemaal Eesti tooteid
hinnatakse, imago on väga positiivne. Meie jookidel on potentsiaali Skandinaavias. Ja veelgi
kindlamini tahaksin kanna maha saada Kanadas ja Ameerika
Ühendriikides.

Kuidas õlletehasel on läinud? Kas masu on möödas?
Masu-aeg mõjutas inimeste tarbimisharjumusi - hakati ostma
odavamaid kampaaniatooteid.
Sellega langes keskmine väljamüügihind, langes kasum. Kogemus näitab, et harjumused on
visad kaduma - inimesed eelistavad ikka veel odavamat.

Millised Saku õlletehase
tooted on kõige populaarsemad, mida ise eelistad?
Saku suurimad brändid on Originaal ja Rock. Ka mina ise
eelistan Originaali, maitsevad
veel Dublin ja Kuld. Proovin
alati uusi jooke, osalen ka ise
nende väljatöötamises. Ja kindlasti olen kursis konkurentide
toodanguga, proovin nende uusi
jooke.

Õlletehas on valla suurim
tööandja.
Õlletehases töötab 260 inimest,
neist kolmandik ehk umbes 90
on Saku valla elanikud. Mahud
on suurenenud ja töötajaid on

Müügidirektor Margus Kastein uue moodsa purgiõllede villimisliini
avamisel 24. novembril 2009. Foto:

juurde vaja. Saku inimesed on
teretulnud.

koostööd ka teiste valla ettevõtetega.

Õlletehas on seni olnud
tuntud sponsor, ka oma
valla ürituste toetaja. Kas
jätkate?

Mida arvad Sakust ja
siinsetest inimestest?

Õlletehas toetab Saku Suurhalli,
Eesti Suusaliitu ja Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda. Oleme
olnud ka väiksematel üritustel
abiks, näiteks suviste kontsertide sponsoriks.
Loomulikult toetame ka valla
ettevõtmisi. Olen ise väikesest
kohast pärit ja seetõttu veendunud, et ettevõtetel on kohaliku
elu arengus suur roll. Tahame
kohalikke projekte toetada. Ja
oleme kõikidele ideedele avatud. Plaanime teha vallavalitsusega tulevikus veelgi tihedamat
koostööd. Kindlasti tahame teha

Saku on mõnus, puhas, kompaktne asula. Imponeerib, et siin
on ühtehoidev rahvas, et inimesed on oma elukoha üle uhked.
Meeldib, et Sakus korraldatakse
väga palju üritusi. Siin on väga
ilus mõis. Mõis, millest kuulsin
esmakordselt alles Sakku tööle
tulles. Võib-olla peaks Saku alevikku rohkem reklaamima? Õlletehases käib aasta jooksul tuhandeid turiste, oleme valmis ka
turismialaselt koostööd tegema.

Millised on Sinu tulevikuplaanid?
Minu tulevikuplaanid on seotud
Saku Õlletehasega .

Ei ole vist väga palju neid omavalitsusi, kes sõprusvalda külaskäigule otselennuga pääsevad.
Nimelt võib alates 26. märtsist
2012 istuda lennukisse, mis viib
otse külla sõpradele Põhja-Karjalas Liperis. Sel kuupäeval
avatakse Estonian Airi uus lennuliin Tallinn-Joensuu. Täpsustuseks niipalju, et Joensuu lennuväli paikneb nimelt Liperi
vallas. Uudisest andis lennufirma ametlikult teada 1. detsembril 2011. Nädal hiljem
avaldas Liperi valla ajaleht Kotiseutu Uutiset artikli pealkirjaga „Liperi külgetõmme kasvas
hoobilt“, kus kiidetakse nii meie
lennufirmat kui Karjala-poolseid läbirääkijaid positiivse otsuse eest. Tallinna lennuliin on
Joensuu lennuväljale esimene
rahvusvaheline regulaarliin. Lisaks kiirele ja lihtsale pääsule
Tallinna ja siit vajadusel ka edasi Euroopasse on oluline roll ka
hinnatasemel. Edasi-tagasi pileti hind jääb tunduvalt alla 100
euro (võrdluseks Joensuu-Helsingi rongipilet maksab 60-70
eurot/suund). Ja ega rõõm pole
ainult sealpoolne – aja- a rahavõit on see ka nendele, kel siitpoolt Soome lahte Karjalasse
asja on.
Vaata lisaks: Estonian Airi
koduleht (01.12.2011), Kotiseutu Uutiset 08.12.2011
ANNELI KANA

Saku Sõnumeid
saab osta Sakus Konsumi
kauplusest, Säästumarketist,
Rocco poest, E-Ehituskeskusest, lilleärist Liilia, tervisekeskusest, vallaraamatukogust ja
toimetusest, Kiisal Harju TÜ
poest ja raamatukogust,
Tõdval kauplusest.
Ühe numbri hind on 0,5 eurot.
Lehte saab tellida toimetusest
(Saku, Teaduse 1, tuba 220,
telefon 671 2435, e-post
ss@sakuvald.ee) ja postkontoritest. Ühe kuu hind on
0,9 eurot, aastatellimus
maksab 10,80 eurot.
Uus juht õlletehase uuendatud kujundusega fuajees. Foto:
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Harjumaa 2011. aasta parimad sportlased
on Katrin Virula ja Konstantin Vassiljev
KADI-ANN SIMMERMANN
Harju Maavalitsuse
avalike suhete nõunik
Harjumaa 2011. aasta parimateks sportlasteks on vibulaskur
Katrin Virula ja jalgpallur
Konstantin Vassiljev. Spordipreemia „Meie teejuht, meie
õpetaja“ pälvis Allan Kiil, kes
sai ühtlasi Harju maavanemalt
Harjumaa Teenetemärgi. Spordiaasta parimad kuulutati välja
21. detsembril Tallinna Linnateatri Hobuveskis.
Maakonna parim naissportlane oli 2011. aastal vibulaskur
Katrin Virula, kes võitis maastikuvibulaskmise maailmameistrivõistlustel 3. koha ja Euroopa
meistrivõistlustel 1. koha, 2010.
aastal tuli ta maastikulaskmises
pikkvibuklassis maailmameistriks. See tiitel oli Virulale juba
kolmas, varem on ta tulnud

maailmameistriks aastatel 2004
ja 2008. Lisaks püstitas ta 2010.
aastal uue maailmarekordi ulukiringi laskmises. Katrin Virula
on Saku valla elanik, tema kodu
on Kajamaal ja ta tegutseb Kajamaa Spordiklubis.
Parimaks meessportlaseks
valitud Konstantin Vassiljev on
jalgpallur, mängib Eesti koondises ja Venemaa kõrgliiga klubis.
Ta valiti aastatel 2010 ja 2011
Eesti parimaks jalgpalluriks,
käesoleval aastal tunnustati teda
aunimetusega aasta kodanik
2011 ning Eesti aasta sportlane
2011. Hõbepalli ilusaima värava eest võitis ta kahel korral:
2009. ja 2011. aastal.
Harjumaa parimate sportlaste
auhinnakarikad andis üle maavanem Ülle Rajasalu. Parimate
sportlaste tunnustamise traditsioon on Harju maakonnas üks
vanemaid, aastast 1956.

Jalgpallur Konstantin Vassiljev ja vibulaskur Katrin Virula.

Muusikakooli tegus jõulukuu laupäev
TAUNO VALDNA
Saku Muusikakooli direktor

“Kassi kavantiin” Mart Süda, Tauno Valdna ja Sirje Subbe-Tamme esituses tekitas Ylöjärvi võõrustajates elevust. Foto: erakogu

10. detsembril pidas oma 25.
aastapäeva Saku Muusikakooli
sõpruskool Soomes Ylöjärvil Länsi-Pirkanmaan Musiikkiopisto. Pidupäeva tähistati suurejoonelise kontserdiga, esinejaid jätkus päris pisikestest lasteaialastest soliidses eas õpetajateni. Kaasa tegid erinevad ansamblid, puhkpilli- ja viiuliorkester ning jazzbänd. Saku
Muusikakooli kingituse hulgas
oli ka väike muusikaline üllatus
- ettekandele tuli Gioachimo
Rossini “Kassi kavantiin”, mis
pidulistes silmnähtavalt positiivset elevust tekitas.
Võõrustajate poolne vastu-

võtt oli soe ja sõbralik, arutatud
sai erinevaid võimalusi koosmusitseerimise elavdamiseks.
Mõtteid tekkis palju, kindlasti
ootame Ylöjärvi tublisid muusikahuvilisi noori koos õpetajatega niipea kui võimalik Saku
Muusikakoolile külla.
Samal päeval toimus Lasnamäe Muusikakoolis klaveriõpilaste konkurss „Lustlik klaver“, kus Saku lapsed olid edukad. Kirke Männik (õpetaja
Veronika Tamm) saavutas
võistumängimisel I ja Mia Fridolin (õpetaja Tiiu Treufeldt)
II koha.
Tänud konkursil osalenud
õpilastele ja nende õpetajatele
tubli töö ja suurepärase esinemise eest!

Saku Valla Maja suures saalis 14. jaanuaril 2012 kell 16

Harjumaa keelpillipäeva kontsert
Esinevad: Harjumaa keelpilliorkester (HKO)
1.-4. klass, dirigent Tekla Tappo;
4.-8. klass, dirigent Hando Põldmäe

Saku Muusikakooli õpilased

TASUTA

10

Saku Sportingu noorte jalgpallurite ühine aastalõpuüritus möödus sportlikult: poisidja tüdrukud, kokku umbes sada jalgpalli tulevikulootust, ei oodanud 17. detsembril Saku
Valla Spordikeskuse saalis jõuluvana, vaid asusid kohe palli taga ajama. Eelnevalt jagasid treenerid Argo Zirk, Anton Noor ja Jan Harend poisid-tüdrukud kaheks võistkonnaks. Need hiigeltiimid aga omakorda gruppideks, kes kordamööda väljakule jooksid. Ja
jooksid äärmiselt distsiplineeritult - igaüks sai aru, mida tegema peab, ja pidas mängureeglitest kinni. Mängijad püüdsid palli vastase väravavõrku lüüa. Ja lõidki - pealtvaatajate ehk siis oma võistkonnakaaslaste ja emade-isade rõõmuhõisete saatel. Võrgud sahisesid kohe mitmeid kordi.
Kui omavaheline jõukatsumine läbi ja vahekorrad selgeks tehtud, sai lastest igaüks
paki ka. Jõuluvana jäi küll seekord tulemata - ilmselt seepärast, et lõunane aeg oli. Aga
kingikotid oli ta treenerite kätte jätnud. Loodetavasti külastas jõulutaat hiljem ka treenereid…

6. jaanuar 2012

Saku Muusikakooli õpilased ja õpetajad esinesid
meeleoluka kontserdiga 14. detsembril Saku mõisa ballisaalis. Pealtvaatajaid - isasid-emasid, õdesid-vendi, vanavanemaid ja lihtsalt muusikasõpru
- oli suursugune ruum täis, osa huvilisi kuulas kõrvaltubades. Publiku ees musitseeriti nii üksi, klaveri saatel kui ansamblitena, oma oskusi said näidata nii suuremad kui väiksemad, nii nooremate
kui vanemate klasside õpilased. Esitati erinevaid
palasid: klassikute (Mozart, Bach) ja eesti heliloojate (Päts, Pajusaar) loomingut, rahvaviise. Kõlasid nii uuemad kui ajaproovile vastu pannud teosed. Pildile jäid õed Morozovid, Kristina (vasakult), Meeta ja Inga, kelle esituses kõlas Rodgersi
imekaunis „Edelweiss”.
21. detsembril oli Kajamaa Kooli jõulupeol külaliseks Eesti Lasteteater. Õpilased said kaasa elada ja
isegi osaleda - printsessi sõrmuse otsimise teekonnal. Muinasjutud lõpevad alati hästi, seekord ka Kajamaa muinasjutt. Ja siis tuli nii väga oodatud jõuluvana! Kõik õpilased olid head olnud ja kõik said
kingituse. Kehalise kasvatuse õpetaja Katrin Hunt
õpetas tantse. Jõuluvanal oli hea meel, et tedagi kutsuti tantsima. Rõõmu ja lusti jätkus tükiks ajaks.

Saku Gümnaasiumi talvekontsert oli sel aastal varakult - juba 15. detsembril. Jõuluhõngune kava oli koostatud lauludest-tantsudest, mida sidusid mõnusad vahetekstid Jussikese ehk 5.a klassi õpilase Danver Tederi
esituses. Vahvate tantsudega rõõmustasid nooremate
klasside lapsed ehk 1., 2., 3. ja 4.-5. klassi rahvatantsurühmad. Lauljate ridades oli nii suuri kui väikesi: esinesid mudilas-, laste-, poiste- ja segakoor. Solistina astus
üles väljaspool Sakutki hästi tuntud Harjumaa laulukonkursside võitja Elis Loik. Äärmiselt meeldivalt üllatas tõelise laululusti ja mõnusa lavalise olekuga silma
paistnud gümnasistide ansambel (pildil) - neid noori inimesi oleks tahtnud rohkem kuulata.
Saku kooli üritustel on õhus ikka mingi nähtamatu
„miski”, mis seob esinejad ja muu koolipere ning sajad
pealtvaatajad saalis, loob ühtekuuluvustunde. See miski
oli ka seekord olemas. Mõnus kontsert oli.
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Peokroonika
Tekst ja fotod:

Kurtna Kooli kontsertetendus toimus 21. detsembril. Sellel õhtul sai koolimaja
hoopis uue näo - tavaliselt toimuvad koolipere suuremad üritused avatud fuajees, seekord oli pidulistele lükandseinte abil moodustatud mõnus hubane aula.
Aula, mis rahvast täis - publiku hulgas oli nii paarikuiseid titasid kui juba eakaid
inimesi.
Laval aga särasid pigem nooremad õpilased: laulude ja tantsudega astusid
üles 1.-4. klassi lapsed. „Suuri” esindas 8. klassi õpilaste kellade ansambel.
Ning sõnaosav ja soliidne õhtujuht Kristjan Kõva. Kõige enam aga tuleb kiita
noori näitlejaid - Maire Lõhmuse lavastatud etendus oli pikk, tekst keeruline ja nagu hiljem selgus - aega proovideks vähevõitu. Ometi tuli „Suur jõulupidu raamaturiiulist” hästi välja - näiteringi liikmed said suurepäraselt hakkama, mängisid rõõmuga ning publikul oli huvitav.

„Kellahääl kutsub õue, jõulurõõm tungib põue. On langemas lund, on imede
tund, ees sind ootab talve võlumaa…“ laulsid 17. detsembril Saku Huvikeskuse lasteringide kontserdil aasta imelisemast ajast Elis Loik ja Priit Kasemaa. Jõulurõõmust oli kantud kogu kontserdi toredalt üles ehitatud kava: Lumekuninganna ja Lumeprintsess viisid külalised, st publiku lumelossi paljudesse tubadesse, kus kõlasid laulud, pillilood ja tantsud. Näha sai lumelastetuba,
päkapikutuba, heade mõtete tuba, kristalltuba, jäälillede tuba, külaliste tuba,
jõuluootuse ja lume tegemise tuba. Lossile kohaselt kohtusid kõik lõpus ballisaalis tantsuringis. Esinesid juhendajate Urmi Sinisaare, Aili Breti, Braz Lima,
Maimu Hindi solistid, koorid ja ansamblid ning Hip-hop tantsulapsed. Pilkupüüdev oli liikuv lavakujundus päkapikumütside, lumepallide, jäälillede ja kristallkuuliga. Kõik artistid said täissaali publiku sooja aplausi osaliseks.

Üks õhtu tõtlikus pühade-eelses ajas oli eriline - Saku Muusikakooli kammersaalis kõlasid imeilusad talve- ja jõululaulud, kaunid ja mõtlikud meloodiad hinge rahustamas.
16. detsembril andis oma esimese jõulukontserdi veidi üle
aasta tegutsenud Saku Huvikeskuse naisansambel Urmi
Sinisaare juhendamisel. Kavas „Kui maa on valge“ leidus
nii raadiohitte kui lihtsaid ja mõnusaid rütme, mida naised
laulsid kaasaelamisega: „Sajab vaikne lumi“, „Kui jaamast
lahkub rong“, „Tänav on vaikne“ ja teised armsaks saanud
ning südametesse lauldud viisid. Kaasa lõid muusikakooli
ja huvikeskuse väikesed laululapsed ja pilliõpilased. Meeldejääv ja jõuluaega sobiv oli pisikeste käsikellamängijate
etteaste. Südamlikud vahelugemised esitas Mailis Matt.

Kiisa rahvamaja traditsiooniline aastalõpupidu oli seekord jõulukuu 29. päeval, ikka Jaagu talus. Uudselt ja üllatuslikult kujundatud saalis istus rahvas peolaudades. Vanu
mõnusaid lugusid, mis publikut kaasa laulma meelitasid,
esitas ansambel Uno Kaupmees ja Co, tantsulusti jagus
rahval esimesest loost õhtu lõpuni. Pidu aga sai otsa alles
pärast südaööd. Silmailu pakkusid mustlastantsijad klubist
Al`Sol - neiud, kes ka varem Kiisal käinud ja sealsele publikule juba tuttavaks ja armsaks saanud.
Juba paar nädalat varem, 17. detsembril, oli Kiisal aga
perepäev. Näidendiga „Päkapikk, kes kaotas mütsi“ astusid
üles Kurtna Kooli lapsed. Rahvamajas külas olnud kloun
Ummi esines ja korraldas lastele vahvaid mänge. Ja muidugi astus Kiisalt läbi ka jõuluvana.

12

6. jaanuar 2012

Eakad tähistasid jõule
Saku piirkonna eakad pidasid jõulupidu 16. detsembri õhtupoolikul gümnaasiumi saalis. Kohvilauas istuvat rohkearvulist peoseltskonda tervitanud vallavanem Kuno Rooba ja sotsiaalhoolekandeteenistuse juht Eda Esperk soovisid tervist, rõõmu ja elujaksu. Pühade viise mängisid Saku muusikakooli õpilased ja õpetajad. Jõulupeo oodatud üllatusesineja oli seekord laulja Erich
Krieger koos kitarrist Are Jaamaga. Nad rõõmustasid pidulisi läbi
aegade tuntud menulauludega, paljude puhul lõid sakulased hoogsalt kaasa (pildil). Säravad vanadaamid ja eakad härrad tegid muusika saatel ka mitmed uljad tantsukaared.

Traditsioonilise jõulukontserdi andis segakoor Tuljak seekord Saku
mõisas koos Eesti Panga kammerkooriga. Foto: Evi Johandi

Üks jõulueelne kontserdielamus

Kiisa, Kurtna, Tagadi ja Roobuka eakama rahva jõulupidu
peeti traditsiooniliselt Kiisa rahvamajas. 22. detsembri pärastlõunal ühisesse lauda kogunenud pensionäre tervitas volikogu esimees Marianne Rande. Küünlasäras ja pühadeõhkkonnas maitsti
jõulutoite ning nauditi peokava. Pidulisi naerutas punapõlleline
vaimukas Jõulumemm Marianne Õuna kehastuses (pildil), toreda
näidendiga „Suur jõulupidu raamaturiiulist” esinesid Kurtna kooli
lapsed, meeleoluka etteaste tegid Kiisa rahvamaja lauluklubi naised. Mõnusat muusikat kuulamiseks ja jalakeerutuseks pakkusid
aga Kiisa kapelli muhedad pillimehed.

Kajamaa koolimajas pidasid 17.
detsembri keskpäeval jõule koos
Kajamaa, Tõdva, Kirdalu,
Saustinõmme, Lokuti ja Sookaera-Metsanurga eakad. Istuti
ühises peolauas ja meenutati
möödunud aegu.

Tekst ja fotod:

Enne talvist pööripäeva, pühapäeval, 18. detsembril, esitasid
Saku mõisa saalis kroonlühtrite
all jõululaule Saku segakoor
Tuljak ja Eesti Panga kammerkoor. Koore juhatasid Sven Peterson ja Kristina Kodas.
Repertuaar oli väga hästi valitud, seda nentisid kõik kontserdikülastajad. Mis jäi südamesse? Julgen väita, et sel kontserdil ei olnud ühtki laulu, mida
publik ei teadnud. Alati on
meeldiv kuulata lapsepõlvest
pähe jäänud jõuluviise ja kooliõpikutest tuttavaid lugusid.
Helindid süstisid kuulajatesse
hingerahu, mis tintmustal ja porisel aastalõpukuul hädasti ära
kulus. Tuljaku lauljate hääled
kõlasid kenasti kokku, ükski
häälerühm ei kippunud võimutsema. Eriti hästi paitas kõrva
Ester Mägi „Jõuluõhtul”. Näis,
nagu tiirutaksid sopranite puhtad tämbrid kõrge ruumi lae all
Meeslauljad, keda on Tuljakus
küll vähevõitu, kuid kes oma
osa välja kannavad, väärivad
kiitust Ara Banderi laulu „Vaiksel ööl” esitamise eest. On
teada, et koorilaulu mõjulepääsule aitab kaasa ka lauljate riietus. Tuljaku esimese rea koorilauljate riietus peaks olema ühtlasem. Seekord see silma see ei
paitanud, vaid lausa häiris.
Eesti Panga Kammerkoori etteastest jäid kõlama mehine
„Mats alati on tubli mees” ja
„Meil aiaäärne tänavas”. Kammerkoor paistab silma nooruslikkuse ja säraga. John Rutteri
seatud inglise traditsioonilisest

jõululaulust „Somerset Wassail” saime teada, et lugu pärineb 12. sajandist alguse saanud
kombest käia pühade ajal majast
majja ja soovida head tervist.
Laulu pealkiri tuleb vanainglisekeelsest tervitusest „Olge terved!” Dirigent Sven Petersoni
särtsakas ja hoogne juhtimine
aitas lauljatel õiges tempos püsida.
Peale helide aitas kontsert ka
publiku silmaringi avardada,
tutvustades lähemalt laulude
autoreid. Ara Banderilt oli kavas
kaks laulu: „Vaiksel ööl” ja
„Jõulurahu”. Saime kuulda, et ta
on Võrumaal Osula põhikoolis
muusikaõpetaja ja sahtlisse hulga südamlikke lugusid kirjutanud. Mart Jaanson oli seadnud
Tuljakule kaheksa jõululaulu.
Ta on muusikateoreetik, helilooja ja vaimulik ning Nõo Püha
Laurentsiuse koguduse õpetaja.
Oma lapsepõlvejõule meenutab
ta nii: „Meie majas Tartus Tähtvere linnaosas elas koos kolm
põlvkonda. Enne jõululauda istumist käisime üle jäätunud
Emajõe ja süütasime küünlad
nii lähedaste kui Jakob Hurda ja
Julius Kuperjanovi haudadel.
Laulsime saksa jõululaule, sest
majas oli aegade jooksul nende
noote säilinud. Kandsin seda
lapsepõlve jõulumeeleolu endas
aastaid. Need kaheksa jõululaulu kuuluvad nende hulka, mis
kõlasid minu lapsepõlve jõuluõhtutel.”
Kuulaja mõistab laule paremini, kui teab, kes on need loonud või seadnud. EVI JOHANDI
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Klubide esindajad vanast ja uuest aastast
Toimetus küsis treeneritelt, juhendajatelt ja klubide
esindjatelt, milline oli aasta 2011, mis õnnestus, mis
oleks võinud paremini minna, ning uuris, mida
oodatakse uuelt aastalt.

Hans Tomson,
Saku Maleklubi
2011. aastal lõime sidemeid
teiste treeninggruppidega. Käisime viiekesi Lagedi põhikooli
lahtistel kiirmale meistrivõistlustel ja kuuekesi Saue Gümnaasiumis võistlustelt kogemusi
hankimas. Sellest oli kasu Harjumaa meistrivõistlustel, kust
kümnekesi tõime koju seitse
medalit.
Kripeldama jäi, et grupist lahkus lapsi teistesse ringidesse.
See on küll loomulik, aga siiski võib-olla jäi mul midagi tegemata?
Sooviksin, et järelejäänud
kümme jätkaksid 2012. aastal
samas vaimus.

raldatakse ühiseid üritusi. Treenijaid on lasteaialastest kuni
gümnaasiumis õppivate noorukiteni.
Aasta 2011 oli Dancelandi
jaoks edukas: võeti osa paljudest võistlustest ja saavutati hulgaliselt medalikohti. Eesti Tantsuspordi Liidu 2011. aasta karikaarvestuses toodi klubile üks
kuldne ja kaks hõbedast karikat.
Klubi korraldas sügisel juba
traditsiooniks saanud tantsuvõistluse Geisha Turniir. Päev
pakkus silmailu pealtvaatajaile
ja sportlikku võistlust tantsulastele.
Täname Saku vallavalitsust,
kes abistas klubi 2011. aastal,
toetades meie projekte ja võimaldades kasutada saale, kus
laste treeninguid läbi viiakse.
Suurimad tänud abi eest.
Ootame ja loodame, et uuel
aastal kasvaks algkoolilaste huvi tantsu vastu ja suureneks osalemine tantsuringis. Vajalik
oleks vanemate selgitus - tants
on väga kaunis spordiala ja tantsude põhisammude oskus on kasuks kogu elu. Loodame, et
2012. aastal huvi suureneb.
Uuelt aastalt soovime kordaminekuid ning väiksemate ja
suuremate eesmärkide täitumisi.

Argo Zirk, Saku Sporting
Kristina Tennokese,
Tantsukool Danceland
Tantsukoolis Danceland õpitakse võistlustantsu, osaletakse
võistlustel ja esinemistel, kor-

Aasta 2011 möödus plaanipäraselt, kõik treeninggrupid täitsid hooaja eel omale seatud eesmärgid. Klubi võttis juurde 4
rühma. Võtsime kasutusele ühise treeningkava (osaliselt juba

2010. aastal), korraldasime Saku MV jalgpallis, treenerid Jan
Harend ja Anton Noor läbisid
edukalt TCIII jalgpallitreeneri
kursused. Kahjuks ei suutnud
sügisel Sakus rahvusvahelist
noorteturniiri korraldada ja lonkama jäi ka sisehalli ehitus.
2011. aastaga lõppes meie
2007 valminud 5-aastane arengukava, mis täideti üle 100%. Seega
olen ülimalt õnnelik nii eelmise
kui ka eelnevate aastate üle.
2012 on klubi uue 5-aastase
arengukava esimene etapp. Eks
sihid on veidi kõrgemad, aga
jääme siiski realistideks. Peaeesmärk on ikka noorte süsteemne arendamine, et esimesed edukad Eesti noortekoondistesse jõuaksid. Lisaks teeme
tööd uue treeneri leidmiseks,
muidugi on eesmärkideks ka
rahvusvaheline jalgpalliturniir
ja sisehalli ehitus.

Markko Arro,
Saku Korvpalliklubi
Aasta 2011 oli korvpallile sportlikus mõttes võib-olla vähem
edukas kui varasemad aastad.
Näiteks noorkorvpallurid teenisid Harjumaa koolide meistrivõistlustel vaid ühe medali - esikoha 8.-9. klasside arvestuses.
Meeskond oli samas edukam
kui kunagi varem, tasuks Harjumaa MV kolmas koht ja Tallinna kossuliiga B-divisjoni 4. koht
51 võistkonna arvestuses.
Organisatoorses mõttes astusime aga suure samm edasi rajasime Saku Korvpalliklubi.
Kevadel toimusid rekordilise
osavõtjate arvuga (8 meeskonda) valla meistrivõistlused. Sügisel sai väga hästi komplekteeritud noorimate harrastajate
treeningrühmad: nii 3.-4. klassi-

de kui 1.-2.klasside gruppides
on poisse väga palju.
Uuel aastal läheb põhirõhk
klubi arendamisele ning Saku
korvpalli järjepidevuse kindlustamisele.

Leo Jürgenson,
Motoklubi MRC
Mini RC motoklubil läks möödunud hooaeg edukalt: Eesti
meistri- ja karikavõistlustelt
võideti hulk tiitleid ja muid häid
kohti. Eriti rõõmustas, et mitmed vaid mõne aasta treeninud
noorukid suutsid juba väga edukalt võistelda ja häid tulemusi
saavutada. Käidi ka Soomes ja
Itaalias mõõtu võtmas ja väga
edukalt - Marko Lepikuga peavad arvestama terve Euroopa
minikrossisõitjad.
Meil olid suurepärased tulemused, tublid olid nii klubi noored kui täiskasvanud. Jääraja
EKV Mini MX: 1. Marko Lepik,
2. Marthi Lepik, 4. Mati Tagapere; talikrossi EKV: 2. Marthi
Lepik, 3. Marko Lepik, 4. Sten
Salujõe, 10. Leo Jürgenson; supermoto EMV Mini SM 2.
Marthi Lepik, 3. Kaido Ploompuu; supermoto EKV Mini SM:
1. Leo Jürgenson, 2. Kalvi Kaste, 3. Marko Rebane; Mini Karikasari: 35+: 1. Marko Lepik, 3.
Romet Ahi, 4. Leo Jürgenson;
800EUR:1. Kardo Orav, 3. Olavi Villo, 5. Marko Lepik; exspert: 2. Marthi Lepik, 4. Sten
Salujõe, 6. Peeter Lääne; noored: 2. Sten Salujõe, 4. Kardo
Orav, 6. Tanel Turro; uustulnukad: 2. Kennet Käpp, 7. Marko
Rebane, 11. Peeter Tamm. Häid
tulemusi on saadud ka teisteltki
võistlustelt.
Sellel aastal üritame olla sama tublid ja hoida Saku motosporti tipptasemel. Ning ootame
klubisse uusi andekaid ja teotahtelisi noori sõitjaid.
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Elukaare jõulureis
klaasipealinna
LY MADISSOON

J

uba mitmendat aastat on Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar liikmed teinud advendiajal väikese reisi, et üheks
päevaks argised tööd unustada.
Nii ka tänavu. Seekord oli meie
sihtpunktiks Järvakandi, paik,
mis seostub mälus ikka klaasiga. On ju Järvakandis erinevaid
klaasitooteid tehtud juba 1879.
aastast. Tehas rajati omal ajal
metsa: ahje köeti puudega ja nii
hoiti transpordi pealt kokku.
Esimeseks toodanguks olid räimede soolamise purgid, hiljem
hakati valmistama pudeleid ja
1928. aastast aknaklaasi. Nõukogude ajal tehti Järvakandis
suurehituste jaoks suurtes partiides elektriisolaatoreid
Täna tuuakse klaasi valmistamiseks vajalik liiv Tabinast.
Finlandia Vodka pudelite jaoks
saadakse liiva aga lausa Soomest. Venemaale tellitakse Järvakandist aga luksuskauba taarat - kalamarja pakendamise
topse.
Klaasiruumis saime hea ülevaate omaaegsest tehnoloogiast
ja tööprotsessist. Klaasikojas
aga demonstreeris üks noormees meile klaasipuhumist. Vitriinides olid väljas kohapeal
valmistatud kaunid suveniirid ja
ehted.
Üldiselt on Järvakandi asula
ja vabrik küllaltki kehvas seisus,
sest klaasi kuigi palju ei vajata.
Kui tootmise kõrgajal elas Järvakandis 2200 inimest, siis
nüüd on rahvaarv poole väiksem.
Külastasime ka kohalikku kirikut. Pastor Kalju Kukk rääkis
seal pühakoja saamisloost ja
oma vaid 30 inimesest koosnevast kogudusest. Kirik on väike
puithoone ja otse uskumatu, et
see ehitati alles aastatel 19951996. Tegelikult renoveeriti vana külanõukogu ja raamatukogu
maja, lisati ka väike torn. Sisustus on tagasihoidlik, aga
meeldiv. Väga kaunid on vitraažid akendel.

Pastor selgitas ka advendiaja
olemust - et see on ootuse aeg.
Ühine laulmine tekitas harda ja
rahuliku meeleolu.
Jõulureisi viimane peatus oli
Valtu mõisas - meid ootas lõunasöök Arturi trahteris. Mõis on
väga vana, esimesed teated pärinevad juba 1412. aastast. 1905.
aasta revolutsiooni ajal mõis hävines, praegu on säilinud vaid
abihooned, millest ühes asubki
Arturi trahter. Oma nime sai
söögikoht Artur Lossmannilt,
mehelt, kellele Valtu mõis kingiti Vabadussõjas Eesti riigile
osutatud teenete eest. Trahter oli
hubane, toidud maitsvad, rahvast tantsitas entusiastlik pillimees.
Tore päev oli. Aitäh vallavalitsusele ja meie väsimatule juhatuse esimehele Jüri Soomele!

Tuulehellad
haigad
vallaraamatukogus

Tuulehella ehk Erika Rausbergi loodud haigad ühendavad endas
tervikuks luuletuse ja pildi. Foto:

S

aku Vallaraamatukogu seminariruumis võib nautida
haigasid - teoseid, mis

ühendavad jaapanipärase luuletuse ehk haiku ning loodusfoto.
„Päikesetõus, ühepäevaliblikas, möödunud aasta lumi, udu,
päikesetõusu- ja loojangukuma,
jääkristallide külluslik rikkus ja
seegi hetk… - kõik kaob. Kuid
see, mis puudutab, ei kao kunagi
jäädavalt,” põhjendab autor
Tuulehell alias Erika Rausberg, miks ta kogetud ilu on
haigadeks vorminud.
Fotole jääb visuaalne hetk.
Haiku ehk kolmerealine luuletus, kus esimeses värsis viis, teises seitse ja kolmandas taas viis
silpi, võimaldab oma tundeidmuljeid lihtsalt väljendada.
Neid muljeid on päris palju:
autoril on olnud aega ja võimalust loodust vaadelda ning ilu
kogeda.
Miks just Tuulehell? Ka sellele küsimusele saab näituselt
vastuse, kasvõi et „…tulehele
tuulehelin tuli tuulest, lendab
tuulde …”.
Kaamerasilmaga jäädvustatud looduse ilu koos hingekriipivate luuleridadega saab imetleda 31. jaanuarini.
Kõik „teelised, kelle teele sobivad valgus, loodus ja luule,”
on oodatud 19. jaanuaril kell
18 teema- ja teeõhtule „Aeg
valgus” haigasid kuulama-vaatama ja Tuulehellaga vestlema.
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ÜVK uudised 2012.
aasta 1. nädalal

Unikaalne elupaik
ookeaniüksinduses

Saku I piirkonnas (AS Skanska EMV) tehakse torustike
ehitustöid Üksnurme teel.
Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) rajatakse
torustikke Kannikese ja Asula
tänaval. Põik, Tamme ja Silla tänaval ning Kooli teel survestatakse ja tehakse majaühendusi.
Saku III piirkonnas (AS
Skanska EMV) rajatakse torustikke Pähklimetsa, Männituka,
Laane, Pärna, Tuule, Ülase, Piibelehe, Jõe ja Kanarbiku tänaval. Ehitustöödega alustatakse
Aasa tänaval.
Kõikide nimetatud tänavate
ehitusaegsed liikluskorralduse
skeemid on nähtaval AS Saku
Maja kodulehel Internetis
www.sakumaja.ee.
Soovime kõikidele elanikele
head uut aastat ning palume
mõistvalt suhtuda ebamugavustesse, mis ehitustööd endaga
kaasa toovad!
MARJU MURUMETS
AS Saku Maja, projektijuht

INGRID PÕDER

V

äike vulkaaniline maalapp keset Atlandi ookeani lõunaosa, kahelt
poolt tuhandeid kilomeetreid
maismaani - 2817 Kaplinnani
Aafrikas ja 3362 Lõuna-Ameerikani. Ümberringi hulk asustamata saari. Kliima mõõdukas ja
kiirete ilmavaheldustega. Elanikke hinnanguliselt 264, tegevusalaks peamiselt põllupidamine ja karjakasvatus. Tuntuim
eksportartikkel on vähk, mis
kasvab sealses reostuseta külmas vees hästi. Küla koondunud
ühte kohta rannikul. Lennukid
siin ei maandu, ühendus muu
maailmaga käib paatide ja laevadega. On kool, anglikaani ja
katoliku kirik, jalgpalliplats,
haigla, rahvamaja, kohvik, ujumisbassein, kauplus, kalavabrik, postkontor ja turismikeskus.
Saare administratiivhoones on
administraatori ehk peasaarlase
kontor, volikogu ruum, finantsosakond ja pank.
1961. aastal oli saarel palju
purustusi tekitanud vulkaanipurse, mille jälgi on näha veel
kõikjal. Kõrvalsaarele maapakku läinud elanikud viis laev hiljem Suurbritanniasse, kus oldi 2
aastat ja pöörduti siis tagasi.
Saare avastas 1506. aastal
Portugali admiral Tristão da
Cunha. Asunduse rajajaks sai
1816. aastal saarele saabunud
Briti garnisoni kapral William
Glass, kes pärast garnisoni lahkumist jäi perega paigale. Tänapäeval on see Ühendkuningriigi ülemereterritoorium ja kõik
elanikud Briti kodanikud.
Küsimus - mis maa see on?
Vastus - Tristan de Cunha.
Unikaalsest asupaigast, põnevast loodusest ja inimeste omapärasest elukorraldusest sellel

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik

Hetki avamiselt: (ülal) näituse organiseerija Mart Aru tutvustus oli
kommentaaride ja faktidega pikitud, (all) külastajad maitsesid
kauge maa retseptide järgi tehtud küpsetisi. Fotod:

38 ruutmiilisel saarekesel on
nüüd võimalik osa saada ka sakulastel. Mart Aru vahendusel
Sakku jõudnud Thierry Assafi
suurepäraseid fotosid ja muid
tutvustavaid lisamaterjale, põhiliselt trükiseid, saab vallaraamatukogus näha 24. jaanuarini.
Näituse avamisel 20. detsembril
võisid külastajad jälgida ulatuslikku pildiseeriat suurelt ekraanilt, kuulda juurde Mart Aru
huvitavaid kommentaare ja

maitsta naispere poolt Tristan da
Cunha retseptide järgi tehtud
kala- ja kõrvitsakooki. Kaasa
saadi aga infomaterjali, kus saare kohta hulk huvipakkuvaid arve ja fakte, muu hulgas ka retsepte.
Tulge teiegi, vaadake ja vaimustuge, mida pakub maailm
oma hämmastavas mitmekesisus! Ning pole võimatu, et Tristan da Cunha on kunagi ka teie
reisisihtpunktiks.

Head uut aastat!

LÕPUMÜÜK jaanuari lõpuni.
Tule ja osta!  Kpl Majakaup

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
7.01 09.00-17.00 Laskeharjutus
10.00-15.00 Väliharjutus
8.01 09.00-17.00 Laskeharjutus
10.00-15.00 Väliharjutus
9.01 08.30-16.00 Laskeharjutus
10.00-15.00 Väliharjutus
10.01 08.30-17.00 Laskeharjutus
09.00-23.59 Väliharjutus
11.01 10.00-17.00 Laskeharjutus
00.01-07.00 Väliharjutus
12.01 08.00-18.00 Laskeharjutus
09.30-12.30 Granaadiviske
harjutus
13.01 10.00-17.00 Laskeharjutus
14.01 08.00-21.00 Väliharjutus
15.01 08.00-16.00 Väliharjutus
16.01 08.30-17.00 Laskeharjutus
10.00-15.00 Väliharjutus
17.01 08.30-17.00 Laskeharjutus
09.00-16.00 Väliharjutus
18.01 08.30-17.00 Laskeharjutus
09.00-16.00 Väliharjutus
19.01 08.00-20.00 Laskeharjutus
09.00-16.00 Väliharjutus
20.01 10.00-17.00 Laskeharjutus
09.30-12.30 Granaadiviske
harjutus
08.30-14.30 Väliharjutus
* Laskeharjutus: kasutatakse
tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi
imitatsioonivahendeid. Võidakse
kasutada transpordivahendeid.
NB! Vastavalt vajadusele teostab
Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo:
tel 50 34 102, manniku@mil.ee,
Internetis: harjutusvali.mil.ee
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2012. aastal haldab
jäätmepunkti taas
Ragn-Sells
JANA MEHINE
Saku Vallavalitsus korraldas 2011.
aasta lõpus lihthanke „Saku valla
ajutise jäätmepunkti haldaja leidmine perioodiks 1.01.2012-31.12.
2012”. Oma pakkumused esitasid
Ragn-Sells AS, Veolia Keskkonnateenused AS ja Adelan Prügiveod
OÜ. Edukaks tunnistati Ragn-Sells
AS pakkumus, mis sai suurima
punktisumma.
Alates 1. jaanuarist 2012 võetakse
Saku jäätmepunktis vastu ka tasuta
aia- ja haljastusjäätmeid kuni 0,4 m3
inimese kohta, kasutuskõlbmatuid
riideid kuni 0,4 m3 inimese kohta
ning veoauto- ja väiketraktori rehve
(kuni 8 rehvi).
Muutunud on laupäevane lahtiolekuaeg - varasema 10-18 asemel
on jäätmepunkt avatud kell 10-15.
Võrreldes möödunud aastaga on
tasu eest vastuvõetavate jäätmete
hinnad pigem langenud kui tõusnud.
Näiteks 2011. aastal tuli suurjäätmete, sh kasutuskõlbmatu mööbli
kuupmeetri eest maksta 10,86 eurot,
käesoleval aastal aga 5,98 eurot.
Tuletan meelde, et jäätmeid võetakse vastu ainult Saku valla elanikelt, juriidilistelt isikutelt jäätmeid
vastu ei võeta. Suurjäätmeid (diivanid, toolid, lauad, kapid, kardinapuud jne) saab tasuta ära anda ka
Veolia Keskkonnateenused AS-le:
vedu tuleb tellida lühinumbril 1919
või saata e-mail aadressile
tallinn@veolia.ee.

JÄÄTMEPUNKT asub
Sakus Tehnika tee 10
(Staadioni-PargiTehnika tänavate vahel).
AVATUD teisipäevast
reedeni kell 10-18,
laupäeviti 10-15.
INFO tel 15155

6. jaanuar 2012

Saku valla jäätmepunkti hinnakiri ja
vastuvõtutingimused
Kehtib alates 01.01.2012. Hinnad sisaldavad käibemaksu
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MIS
JUHTUS

Kuulutused

Põhja Prefektuur

Võtame tööle osalise tööajaga
bussijuhi, kelle ülesandeks on
koolipäevadel varahommikuse
vallaliini teenindamine. Liini algus ja lõpp on Sakus. Info telefonil 554 3106

28.12 öösel varastati Männiku
külas asuva korstna küljest mobiilisaatjate kaablid, kahju on
kokku vähemalt 1680 eurot.
Ööl vastu 4.01 varastati Saku
alevikus pargitud autost stereo,
navigatsiooniseade, ketaslõikur,
dokumente ja muid esemeid,
kahju on vähemalt 350 eurot.

Otsin lapsehoidjat 3-aastastele kaksikutele (vastavalt vajadusele, mitte igapäevaselt).
Asume Metsanurmes. Kontakt:
Marika, tel 5560 0565

Põhja-Eesti Päästekeskus

Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104

1.01 kell 07.27 teatati Häirekeskusele tulekahjust Metsanurme
külas. Päästjate saabudes põles
elamu lahtise leegiga. Hoone
mõõtmetega 5 x 10 meetrit hävines täielikult. Hoiti ära tule levik lähedal asuvatele hoonetele.
Inimesed õnnetuses vigastada ei
saanud. Tulekahju tekkepõhjus
on selgitamisel.

Ohtlike puude turvaline langetamine, kruntide puhastamine, puujäätmete äravedu, raietööd. Tel 52 50 893, 56 260 344
Puurkaevude rajamine, projekteerimine, pumbad. www.
puurkaevud.ee 5191 2748
Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 €, tel 666 1355,
www.kodukliima.ee

G4S Eesti
23.12 kell 14.30 magas Sakus
Uus-Saku 1 maja ees mees, isik
anti üle politseile.
23.12 kell 23.40 kihutasid noored autoga Honda CRV vallamaja platsil, isikud kutsuti korrale ja saadeti minema.
Avaldame kaastunnet
lähedastele ja sõpradele

LY KÜLA
kaotuse puhul.
Kiisa Rahvamaja kollektiiv

...inimese elujaatus sootuks suurem
kui tema saatus...

Langetame leinas pea ning
avaldame siirast kaastunnet
lastele ja lastelastele kalli
ema ja vanaema

LY KÜLA
kaotuse puhul. Kiisa
seeniortantsu rühm Kiisatar
Rõõmsameelset
tantsukaaslast

LY KÜLA
mälestab ja avaldab
kaastunnet lähedastele
tantsurühm Lendler

Armast tantsukaaslast

LY KÜLA
mälestavad ja avaldavad
kaastunnet tütardele peredega
Saku Seeniorid

OÜ Ritmo Autokool
korraldab jaanuaris
Saku Gümnaasiumis

B-kategooria
koolitust.

Tule KUNDALINI
JOOGA tundidesse
teisipäeviti kl 19.30
Saku Huvikeskuse saalis!

Tel 50 10 186 (õhtuti).

Info ja reg:
kundalinijooga@gmail.com

Avaldame kaastunnet
perekond Paabstelile
EMA, VANAEMA ja

mugavustega korteri

ÄMMA
kaotuse puhul.
Kurtna naisrühm ja
Hellad Tallad
Südamlik kaastunne
Maarika Paabstelile perega
armsa

EMA
surma puhul
Töökaaslased
Kurtna Koolist
Tunde tasa lööb aegadekell,
mälestus kestma jääb hell.

Südamlik kaastunne abikaasa
Helvele, tütar Viivile ja vend
Reinule perega

UNO UUSMÄGI

kaotuse puhul. Leinavad
perekonnad Uuesalu,
Anderson ja Andrejevid

Üürin 2-toal viisaka
Sakus otse omanikult
pikemaks ajaks.
Eelistatud on ahju- või
kombineeritud küte ning
väiksemat tüüpi kortermajad
või eramud. Mob 56502602

Kuivad kamina/pliidipuud 30
cm võrkkottides 40/60L, kask/
lepp. Kuivad ahjupuud, min
kogus 6 rm, metsakuiv mänd,
kask, segapuu 40 cm - kottides
80L; 50 cm - laotud konteinerisse. Vedu Harjumaal tasuta, hinnad soodsad. Tel 56 475 960,
56 364 633; e-mail apq@hot.ee
Müüme toidukartulit 25 kg
võrkkott / 7 €, telefon 525 5527
Ostan teie seisva või mittetöötava sõiduki, võib ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike
ja kuulutus ei aegu! Tel 5674
0940, mrt.mrt.001@mail.ee
Ostan vanu raamatuid, postkaarte, märke, münte. Parimad kokkuostuhinnad. Andres
514 0618.

Kuhu viia kuivanud jõulukuusk?
Alates 2012. aastast saab oma kuivanud jõulukuuse ära
anda Saku aleviku jäätmepunktis aadressiga Tehnika
10, kus võetakse kuni 0,4 m3 orgaanilisi jäätmeid vastu
tasuta. Jäätmepunkt on avatud teisipäevast reedeni
kell 10-18, laupäeval kell 10-15.
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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!

19.01 kell 19 on Keilas
Kruusa 23 avalik arutelu
WALDORFLASTEHOIU
loomise üle.
Ootame kõiki huvilisi - waldorflastehoid saab sündida vaid
lapsevanemate soovil ja toel.
Aadressil http://www.
erakoollate.ee/et/lastehoid/ on
küsitlus, ootame lapsevanemaid
oma vajadustest teada andma!
Üürime Keilas või
lähiümbruses lastehoiuks
kivimaja, soovitavalt aiaga.
Projekti „Lastehoiu teenuse
äriplaani koostamine“ rahastab
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Lisainfo: 5193 6673,
www.erakoollate.ee
Haridus- ja Kultuuriselts Läte

SAKU LOOMAKLIINIK
www.loomakliiniksakus.ee
EELREGISTREERIMINE

53 439 332  6041 997
AVATUD E-R 12.00-19.30
Vastu võtab SVEN MÜÜRSEPP

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

Loomaarsti
KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

KVALITEETNE

KÜTTEPUU
SOODSALT!
Müüa konteineris,
kotis ja lahtist, kuiva
ja toorest küttepuud.

Hind koos veoga alates
44.-/rm (lepp, kask, saar)
Tellimine tel 5818 9618

OÜ RIAB Transport
pakub koheselt tööd
KOGEMUSTEGA

R-kat laadur-

ekskavaatorijuhile
ja C-kat autojuhile!
Info tel 53 448 851,
www.riabtransport.ee.
KIIRE!
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Kiisa rahvamajas filmiti teleseriaali

6. jaanuar 2012

KUHU MINNA
JAANUAR

7. kell 11
Lastehommik Saku Huvikeskuses. Filmi “Lotte ja kuukivi
saladus” vaatamine. Kaasa võtta
oma jook. Tasuta.

7. kell 12-18
Sõpruslik line-tantsupäev Saku Valla Maja suures saalis. Klubil
Happy Feet on külas sõprusklubid. Kohal külalisõpetajad, õpitakse uusi tantse. Tasuta.

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

12. kell 18.30
Fotokursus huvikeskuses. Esimene loeng ruumis 301. Vt lk 19

Kiisal sõitsid 19. detsembril juba unustusehõlma vajunud, kuid läinud aegadest tuttavad masinad kollane sinise triibuga miilitsaauto ja Volga-takso. Nii mõnelegi vallakodanikule jäid rahvamaja hoovil silma näitlejad Mait Malmsten ja Laine Mägi ning laulja Erich Krieger, lisaks hulk sigivaid-sagivaid
võõraid. Mis toimus? Varahommikust 20. detsembri esimeste tundideni käisid rahvamajas telesarja
„ENSV” võtted. Nimelt toimus Jaagu talus kolhoosi lõikuspidu. Pikkade laudade taga, loosungi
„Kunst kuulub rahvale” all, istusid lisaks tuntud näitlejatele peokülalistena ka Kiisa rahvamaja ringide liikmed, eriti arvukalt oli esindatud muidugi näitetrupi seltskond. Kuidas Kiisa inimestel kolhoosipeost osavõtjate mängimine õnnestus, saab näha 15. jaanuaril ETV-s.
Foto: Kairi Langund

14. kell 16
Harjumaa Keelpillipäeva
kontsert Saku Valla Maja suures
saalis. Tasuta. Vt lk 9

16.-21.
Saku valla 20. aastapäeva
tähistamise üritused - vt lk 20

17. kell 19
Käsitöökursus huvikeskuses:
dekupaaž ja kraklee. Vt lk 14

19. kell 18
Teema- ja teeõhtu “Aeg
valgus” haigade autori Erika
Rausbergiga vallaraamatukogu
seminariruumis. Vt lk 14

22. kell 11

Aastalõputormid
tegid kahju
2011. aasta lõpp tõi kaasa tormituuled. Nagu kõikjal Eestimaal,
nii möllas maru ka Saku vallas:
pildus lahtisi esemeid, lõhkus
silte-märke, murdis oksi ja kiskus puid juurtega välja. Jõuluaegne torm suutis kahjuks ka
Tallinna maanteel vallamaja kohal mäe otsas kasvanud ilusa
jässaka männi elu lõpetada.

Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar pidu Saku Valla Maja
suures saalis.
NÄITUSED
Vallaraamatukogus Teaduse 1
LC Saku „Rahuplakat”. Saku
Gümnaasiumi õpilaste joonistatud plakatid lionsite rahvusvahelisele rahuplakatite võistlusele
„Vision of Peace”
Näitus „Tristan da Cunha maailma kõige eraldatum
saar”. Vt lk 15
Haigade näitus - Tuulehell alias
Erika Rausberg. Vt lk 14

TEADAANNE
MÄLUMÄNGURITELE
Ülevallalise mälumängu „Saku
ajukas” III voor toimub esmaspäeval, 9. jaanuaril kell
19 Saku Valla Maja saalis. IV
voor toimub 13. veebruaril.
Palume aidata sõna levitada!
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses detsembris 2011
registreeritud Saku laste sünnid

SÜNNIPÄEVANÄDALA KAVA
aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus

Aaron Pedak
Hans Hugo Mänd
Armin Tõnne
Pirjo Kokk
Ottokar Poola

Saku Vallavalitsuses detsembris 2011
registreeritud Saku elanike surmad

Elmar Klausen

Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Inna Mikli
Ingrid Põder
Reklaam ja
kuulutused:
tel 6712 425,
6712 435
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(väljaande
indeks 00952);
toimetus,
tel 6712 435
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80

Saku Vallaraamatukogus fotonäitus
„Saku vald 20“

Esmaspäev, 16.01
Saku Valla Spordikeskuses sünnipäevahinnad: ujula ja jõusaali kasutamine - 1 euro
Saku Valla Noortekeskuse sünnipäev
(üritused läbi nädala)

Teisipäev, 17.01 Kurtna-Kiisa piirkonna päev
kell 15 Saku Vallavalitsuse kinnine istung Kurtnas
kell 17 vallavanema ja -valitsuse liikmete kohtumine
Kurtna-Kiisa piirkonna elanikega Kurtna Koolis
kell 18 jõusaali avamine Kurtna Koolis

Kolmapäev, 18.01 Saku Vallavalitsuse lahtiste uste päev
kell 15 Saku Gümnaasiumi ja Kurtna Kooli õpilastööde

näituse avamine vallamaja II korruse fuajees
kell 17 kohtumine vallavanema ja -valitsuse
liikmetega volikogu saalis
kell 18 kohtumine volikogu esimehe ja liikmetega
volikogu saalis

Neljapäev, 19.01 Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste päev
Lahtiste uste päev Saku Gümnaasiumis, „vabal laval“
esinevad Saku Muusikakooli õpilased
kell 9 noortekeskuse ja gümnaasiumi poolt organiseeritud valla koolide 9. klasside ühiskonnateemaline hommik Saku Gümnaasiumis
kell 19.30 avatud korvpallitreening meestele ja
naistele Saku Valla Spordikeskuses
kell 17 Saku Vallavolikogu istung Kiisa Rahvamajas,
ansambli Rõõmurullid kontsert

Reede, 20.01
Ajalehe Saku Sõnumid sünnipäevateemaline number
kell 12 vallavanema vastuvõtt beebidele ja nende
vanematele Saku mõisas (kutsetega)
kell 19 Saku Vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtt Saku Gümnaasiumis (kutsetega)

Laupäev, 21.01
kell 13 sõpruskohtumine Kiili valla esindusega
jäähokis või saalihokis
kell 19 peoõhtu vallarahvale Saku Valla Maja saalis

Täpsem info hallatavate asutuste kodulehtedel.

Hea vallaelanik, ole aktiivne ja osale!
Toimetus  6712 435, 6712 425  Teaduse 1, Saku 75501 e-post: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

