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Sel aastal on laupäevad olnud tuulised, vihmased ja
väga külmad. Niisugune oli ilm Saku kevadlaada
ajal, kuid ka Murastes toimunud 4 valla ühispeol ja
Saku valla külade päeval. Muidugi sattus ka jaanipäev - ikka laupäev! - külm ja vihmane. Ning tuul,
mis alguses nii väga ei seganudki, paisus öö hakuks
ka päris tugevaks. Sellele vaatamata kogunes
rahvast Kiisale jaanikuplatsile palju. Ei saanud halb
ilm sakulaste jaanitulest jagu.
Ei jäänud pidu pidamata.

Halb ilm ei suutnud valla
jaanipidu rikkuda

Vallavanem Kuno Rooba kõneleb, volikogu esimees Marianne Rande hoiab tõrvikut.
Presidendi süüdatud võidutule tõid Kiisale kaitseliitlased Ahto Lutter ja Andres Turp.

Nii ta
põles nii laste
kui suurte rõõmuks.

 Kiisa kapell Tiri aga Tõmba
suutis kohe peo alguses rahva
tantsuplatsile meelitada. Hiljem,
kui mängisid Untsakad, oli
tantsijaid muidugi ka.
Publikut rõõmustasid
 Telkidest tehti kõikvõimalikku põnekõhutantsutrupp Asmarah,
vat - kes proovida kätt õnneloosis, kes
Kurtna naisrahvatantsurühm
joonistas, kes lasi endale maalinguid te(pildil) ja segarühm Hellad
ha. Pildil kaunistab noortekeskuse Külli
Tallad. 
väikese Miicaela-Marie käe liblikaga.
Fotod:

Võidupühal Sakus
Eesti vabaduse eest võidelnute
austamistseremoonia leidis
aset mõisapargis mälestuskivi
juures, kus auvalves seisid Saku
skaudid. Langenute mälestuseks asetas kivi jalamile pärja
abivallavanem Arvo Pärniste.
Saku vabadusvõitlejate nimel
kõnelenud Arvi Aasma luges
ette riigivanema läkituse aastast 1936, milles rõhutati, et
Eestisse ei tohi lasta võõrvägesid. Kuid ajalugu läks teisiti.
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Volikogu võttis vastu Saku valla 2012.
aasta lisaeelarve mahus 61 736 eurot
KAIRI KALLASTE
Saku vallavolikogu 21. mai istungist võtsid osa Marianne
Rande, Kaur Lohk, Sirje Peterson, Leo Jürgenson, Vaike
Pähn, Marko Tali, Tiiu Rõuk,
Lemmi Oro, Vladimir Teder,
Marti Rehemaa, Viive Rosenberg, Tiit Vahenõmm ja ÜlleTriin Enden, puudusid Mart
Siimann, Aare Järvelaid, Tanel Ots ja Merike Sisask. Istungit juhatas volikogu esimees
Marianne Rande, päevakorras
oli 14 küsimust.
Saku Vallavalitsuse finantsteenistuse juht Evelin Normak
andis informatsiooni sihtotstarbeliste vahendite lisamisest valla 2012. aasta eelarvesse. Eelarve tuludesse lisati MTÜ-lt Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendus laekunud 1076 eurot noorte
konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ning 100 eurot
projekti „Idee 24“ kulude katmiseks; Eesti Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni Liidult
laekunud 250 eurot projekti „IT
öö Saku Valla Noortekeskuses“
kuludeks; Harju Maavalitsuselt
laekunud 700 eurot alaealiste
komisjoni töö korraldamiseks ja
alaealiste mõjutusvahendite seaduses sätestatud mõjutusvahendite kohaldamiseks, 430 eurot
püsivat liikumisharrastust kujundavate tegevuste läbiviimiseks, 1372 eurot kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside
kohustusliku ujumise algõpetuse läbiviimiseks ning Kaitseministeeriumilt laekunud 1490
eurot riigikaitseõpetuse laskesimulaatori soetamiseks.
Otsustati koormata Üksnurme
külas asuv Saku vallale kuuluv
Rehe küüni kinnistu ja Sihtasutusele Rehe Seltsimaja seatud
hoonestusõigus isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Isikliku kasutusõiguse sisuks on
0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitamine ja majandamine.
Maa-ametit volitati tegema
aadressiandmete süsteemi infosüsteemis katastriüksuste ja ilma
ehitisregistri seoseta hoonete
ning hooneosade koha-aadressi-

des muudatusi. Koha-aadressid
muudetakse vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse muudatustele ning kirjavead jms parandatakse enne 01.01.2012 maakatastris registreeritud katastriüksuste koha-aadressides.
Kooskõlastati teemaplaneeringud „Maagaasi D-kategooria
torustiku paiknemine Keila linna territooriumil“ ja „Maagaasi
D-kategooria torustiku paiknemine Saue valla territooriumil“.
Teemaplaneeringu koostamise
eesmärk on planeeritava KiiliPaldiski D-kategooria maagaasitorustiku asukoha määramine
Keila linna ja Saue valla piirides. Torustik läbib ka Saku valda ning on kantud Saku valla
üldplaneeringu kaardile. Teemaplaneeringuga kavandatud maagaasi torustiku liitumispunkt
Saue vallaga on kooskõlas Saku
valla üldplaneeringuga.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Saku alevikus asuv
11340 Tallinn-Saku-Laagri tee
ning Põik tänava ja Nurme tänava äärsete kinnistutega piirnev
maa-ala ning Uus-Saku tänava ja
Pargi tänava äärsete kinnistutega
piirnev maa-ala. Saku alevikus
vallamaja ees Tallinn-SakuLaagri tee ning Põik tänava ja
Nurme tänava äärsete kinnistute
vahel asub haljasala, mida kasutatakse eelkõige suuremate ürituste läbiviimisel, kuna Saku
alevikus puudub teine samaväärne koht. Ka iga-aastane Saku laat
toimub sellel maal. Saku valla
poolt on organiseeritud maa-alal
asuva haljasala hooldamine ja
korrashoid. Paralleelselt TallinnSaku-Laagri teega läbib maa-ala
Saku vallale kuuluv kergliiklustee. Uus-Saku tänava ja Pargi tänava kortermajade vahelisel alal
asuvad haljasalad, juurdepääsuteed ja laste mänguplatsid.
Kinnitati Saku valla 2011. aasta majandusaasta aruanne, mis
koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest koos Saku
valla konsolideerimata eelarve
täitmise aruandega ja reservfondi kasutamise aruandest. Raamatupidamise aastaaruanne on
koostatud konsolideerituna koos

AS Saku Maja aruandega. Omavahelised nõuded, kohustused,
tulud ja kulud on elimineeritud.
Audiitor on kinnitanud, et Saku
valla konsolideeritud raamatupidamisaruanne kajastab kõigis
olulistes osades õiglaselt Saku
Vallavalitsuse konsolideeritud
finantsseisundit seisuga 31.12.
2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
Evelin Normak andis ülevaate
pärast lisaeelarve 1. lugemist
tähtaegselt esitatud muudatusettepanekust. Muudatus - suurendada Kajamaa Kooli eelarvet
(hoone rekonstrueerimise projekti koostamiseks) 10 000 euro
võrra - viidi sisse. Saku valla
2012. aasta lisaeelarve mahus
61 736 eurot võeti vastu.
Esimesel lugemisel oli Saku
valla arengukava 2012-2025
uues redaktsioonis.
Otsustati omandada kingi vastuvõtmise teel Armor Mark OÜlt temale kuuluvad kinnistud
Juuliku külas Nurme tänav L2 ja
Paju tee L2 koos tänavavalgustusega ning mitte omandada kinnistut Tähe tee L1. Omandatavatel kinnistutel paiknev Paju tänav
on 155 m pikk ja 5 m lai ning selle valgustamiseks on paigaldatud viis 100 W valgustit. Tänav
on freesasfaldipurust kattega ja
ainus väljapääs Juuliku küla suurest uuselamupiirkonnast. Vara
omandamine toob kaasa kulutused teeremondile ja teehooldele,
tänavavalgustuse hooldusele ja
elektrile suurusjärgus ca 420
eurot aastas. Teemaa kinnistu
Tähe tee L1 paiknevad rajatised
on projekti kohaselt välja ehitamata, tee ei ole hetkel liikluse
korraldamiseks vajalik.
Saku Vallavalitsusel lubati
kuulutada välja teede talihoolduse riigihange. Hankeleping
sõlmitakse perioodiks 15.11.
2012-31.03.2016, maksumus
on kuni 600 000 eurot.
Esimesel lugemisel oli vallavara kord.
Marianne Rande esitas aruande deklaratsioonihoidja ülesannete täitmise kohta.

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
26. juuni istungi päevakorras
oli 17 punkti.
Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele otsustati 09.-14.07.
2012 (kokku 128 tundi) suunata
1 raske puudega laps.
Otsustati peatada alates 01.08.
2012 peretoetuse maksmine ühele lapsevanemale ja jätkata toetuse maksmist teisele vanemale.
Saku Valla Noortekeskus on
alates 01.09.2012 avatud Sakus
tööpäevadel kell 13.30-20 ja
Kiisal kell 15-20.
Ruuta Kuusksalule väljastati müügipilet 01.07.-31.08.
2012 Saku aleviku keskplatsil
aiasaadustega kauplemiseks.
Kehtestati detailplaneering
Kasemetsa külas Käopesa tee 6
kinnistul.
2 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ning 2 korraldusega projekteerimistingimused.
Riiklikus ehitisregistris olev
valvehoone otsustati registreerida vallasasjana (omanik AS
Ater) ning asendada aadress
Harju maakond, Tallinn, Männiku tee 108b aadressiga Harju
maakond, Saku vald, Männiku
küla, Männiku tee 108c.
Väljastati 3 ehitusluba: maakaabelliinide rajamiseks Jälgimäe külas Kadakamarja tänaval
ja Tänassilma külas Jälgimäe
teel ning üksikelamu püstitamiseks Tänassilma külas Toomaveski tee 15.
Väljastati 3 kasutusluba: üksikelamule Metsanurme külas
Nurga tee 5, Männiku küla fekaalipumplale Männiku külas
Männiku fekaalipumpla kinnistul ning üksikelamule Metsanurme külas Metsatähe tee 13.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 4 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks 22.04.
2012 korralduse nr 499 „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest
vabastamine” punkt 1.4 - isik on
juba jäätmeveost vabastatud.
Tühistati 15.05.2012 korralduse nr 480 „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine”
punkt 7.3, - selgus, et jäätmevaldaja soovib korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamist
aastaringsel, kuid eelnevalt vabastati ta vaid talveperioodiks. 
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 2012. aasta eelarve tuludesse
lisati Päästeametilt vabatahtlike
päästjate tegevuse edendamiseks
laekunud 5000 eurot ja suurendati sama summa võrra avaliku
korra tagamise kulude eelarvet.
3. juuli istungi päevakorras
oli 14 punkti.
Hooldekodus viibiva seadusjärgsete ülalpidajateta isiku
ülalpidamiskuludest otsustati
tasuda kuni 230 eurot kuus vastavalt arvetele.
Väljastati müügipiletid FIE-le
Vassili Stronfelile 06.07.-05.10.
2012 reedeti ja laupäeviti kell 915 Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
kala ja kalatoodetega ning Hilja
Soomrele 09.07.-08.09.2012
Saku aleviku keskplatsil aiasaadustega kauplemiseks.
Algatati 2 detailplaneeringut:
Saku alevikus Pärnapuu tn 1 ja
Roobuka külas Veskimetsa kinnistul. Otsustati jätta algatamata
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keskkonnamõju strateegiline
hindamine - eelhinnangu põhjal
oluline konnamõju puudub.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 2 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati 2 ehitusluba: aiamaja lammutamiseks Juuliku
külas Murumäe tee 27 ning aiamaja juurde- ja ümberehitamiseks üksikelamuks Roobuka külas Roobuka põik 13.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Kasemetsa
külas Väikemetsa põik 26, anti
kirjalik nõusolek külmaveetorustiku rajamiseks Kasemetsa
külas Väikemetsa põik 26 ja 28.
Väljastati kasutusluba üksikelamule Saku alevikus Pähklimäe tee 13.
Saku alevikus asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele määrati kohaaadressideks Harjumaa, Saku

vald, Saku alevik, Laste park ja
Harjumaa, Saku vald, Saku alevik, Põik tn 12. Kiisa alevikus
aiandusühistu Meie Aed I territooriumil asuvatele katastriüksustele määrati uued koha-aadressid.
Jäätmeveost vabastati 2 jäätmevaldajat.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
14.02.2012. a korralduse “Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkti 4.4.
(kinnistu omaniku vahetus).
Saku mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimise (kalapääs) projekteerimis-ehitustööde lihthankel tunnistati edukaks
AS-i Terrat (252965,16 eurot
käibemaksuga) ning omanikujärelevalve teenuse osutamisel
ühispakkujate P.P. Ehitusjärelevalve OÜ ja Osaühing VETEPERE pakkumus (7080 eurot
koos käibemaksuga) kui kõige
odavamad.

Kui sa täna ettepanekut ei
tee, siis ei ole seda kunagi...
HELE-MALL KINK
Arendusspetsialist
27. juunil toimus vallaraamatukogu saalis Saku valla arengukava 2012-2025 muutmise avalik arutelu. Esmalt anti ülevaade
2011.-2012. aasta suurematest
projektidest ja saavutustest. Eelarvestrateegiast tulenevalt tutvustati lähiaastate investeerimisvajadusi. Osales 22 inimest.
Osavõtjatel oli võimalik esitada
küsimusi ning seda võimalust
kasutati väga aktiivselt. Nii mõnegi küla jaoks jätkub arutelu aktuaalsetel teemadel vallavalitsusega pärast avalikku arutelu.
Kui rääkida arengukava koostamise ja muutmise protsessist,
siis üldjuhul toimub arengukava
esimene lugemine juuni- ja teine
lugemine septembrikuu volikogus. Vallaelanikel, külaesindajatel, kõigil asjast huvitatutel on
võimalik pärast esimest lugemist
osaleda avalikul arutelul ja esitada omapoolseid ettepanekuid.
Käesolev arengukava koostati 2011. aastal. Järgnevatel aastatel toimub arengukava ülevaatamine ning vajadusel muudatuste sisseviimine. Arengukava
tegevuskavas kajastuvad need
tegevused, mis on planeeritud

ellu viia aastatel 2012-2025.
Eelarvestrateegia määrab ära
käesoleva ja lähima nelja aasta
investeeringud.
Kui reaalne on, et ettepanekutega arvestatakse? Ettepanekute tegemisel tuleb arvestada
esmalt ajafaktorit. Lähima paari
aasta investeeringuvajadused on
arengukavas väga täpselt määratud. Sellel ajaperioodil tuleb
millestki loobuda, et uusi investeeringuid lisada. Mida kaugemale osatakse ette näha, seda
reaalsem on, et ettepanekud leiavad arengukavas kajastamist.

Teine oluline faktor on raha.
Kui investeering mahub eelarvestrateegiasse, siis kajastub ta lähima nelja aasta tegevuses, kuid
rahaliste vahendite puudumisel
hilisemas perioodis.
Arengukava muutmiseks
ettepanekute esitamise tähtaeg on 1. august 2012 kell 12.
Ettepanekuid saab esitada epostile saku@sakuvald.ee

Kurtna Kool võtab alates 22. augustist tööle:
 EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA
 POISTE TÖÖÕPETUSE ÕPETAJA (osaline koormus)
 MATEMAATIKA- JA FÜÜSIKAÕPETAJA (osaline koormus)
 ERIPEDAGOOGI (osaline koormus)
 PSÜHHOLOOGI (osaline koormus)
Nõudmised kandidaadile:
vastavus haridus- ja teadusministri kehtestatud pedagoogi
kvalifikatsiooninõuetele, paindlikkus, suhtlemis- ja koostööoskus, lojaalsus, pingetaluvus.
Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses keskkonnas.
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate ja isikut tõendavate
dokumentide koopiad ja konkursil osaleja soovil muud dokumendid saata hiljemalt 17.08.2012. Kontaktisik Priit Jõe, e-posti
aadress priit.joe@kurtnakool.ee, telefon 5557 9709, Kurtna Kool,
Kurtna küla, Saku vald 75518 Harjumaa.

Informatsioon
detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 26.06.2012. a
korraldusega nr 590 kehtestati
Saku vallas Kasemetsa külas Kasemetsa tee 6 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kaheks elamumaa krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1700 m². Vt
http://sise.sakuvald.ee/dp/
Saku Vallavalitsuse 03.07.2012. a
korraldusega
- nr 609 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning
jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Saku alevikus Pärnapuu tn 1 kinnistul (katastritunnus: 71802:001:0005). Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu
ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
1100 m². Vt http://sise.sakuvald.
ee/dp/
- nr 610 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning
jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Roobuka külas Veskimetsa kinnistul (katastritunnus:
71814:001:0015). Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine, hoonestusala
piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on ca 6,0 ha. Vt
http:// sise.sakuvald.ee/dp/
Alates 11.06.2012 a kuni 24.06.
2012 a oli avalikul väljapanekul
Saku valla Saku aleviku Asula tn
2 kinnistu ja Silla tn 2a kinnistu
osa detailplaneering. Avalikustamise jooksul esitati planeeringule kaks vastuväidet. Detailplaneeringu AVALIK ARUTELU toimub 02.08.2012. a kell 16.00 Saku
Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1).
Kasemetsa küla Krooni kinnistu
detailplaneeringu ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU toimub 02.08.2012. a kell 15.00 Saku
Valla Majas (Saku alevik, Teaduse
tn 1). Detailplaneeringu ülesanne
on kinnistu jaotamine kaheks
krundiks ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks.
Planeeringuga haaratud maa-ala
suurus on ca 3800 m2.
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Männiku, Tõdva, Jälgimäe,
Tänassilma ja Roobuka elanikud
saavad kvaliteetsema joogivee
INNA MIKLI

A

S Saku Maja plaanib
val-laelanike joogivee
kvali-teeti parandada.
Selleks otstarbeks taotleti
aprillikuus kahele projektile
Keskkonnain-vesteeringute
Keskuselt (edas-pidi KIK)
toetust. Juunikuus saabus
positiivne uudis - mõle-mad
projektid said rahastuse.
AS Saku Maja juhataja Marko
Matsalu sõnul plaanitakse projektiga „Saku valla väikeasulate
joogivee kvaliteedi parandamine“ tõsta vee kvaliteeti Männiku,
Tõdva, Jälgimäe ja Tänassilma
külas. Nende külade elanikud on
siiani kasutanud vett, milles rauda pisut üle lubatud normi. Saku
Majal on pumplatest - Männikul
kaks, teistes külades igas üks vee müügiks tähtajalised load,
sest vesi on küll tervisele ohutu,
kuid nõuetele mittevastav. See
tähendab, et vett võib juua, kuid
mõnikord jäävad toidunõudele,
kraanikausile, vannile punakad
triibud. Projekti raames paigaldatakse pumbamajadesse rauafiltrid. Et ei juhtuks külmumisi ja
et elektrikulu oleks väiksem,
pumplad ka soojustatakse.
Projekti eelarveline maksumus on 80434 eurot. Sellest
68368,90 ehk 85% tasub KIK,
12065,10 ehk 12065,10 jääb Saku Maja kanda.
Teine projekt puudutab Roobuka küla, kus valla kõige keh-

vem joogivesi: veidi üle normi
on Järvekalda ja Sprindi piirkonna pumpla vees nii rauda,
väävelvesinikku kui mangaani.
Saku Maja ostis möödunud aasta
lõpus Metsanurga pumbamaja,
kus vee kvaliteet kõrge. KIK-i
poolt rahastatava projekti raames pannakse umbes 65 meetrit
uut toru ja ühendatakse Sprindi
torustik Metsanurga torustikuga.
Lisaks vahetatakse välja ligi 565
meetrit olemasolevat torustikku.
Kui kõik valmis, jäetakse vana
pumbamaja kõrvale ning kõik
elanikud hakkavad Metsanurga
pumplast kvaliteetset vett saama. Kaugem eesmärk on tulla
torustikuga Maidla teeni: siis on
eeldus Kiisa alevikku veetorustiku rajamiseks olemas.
Roobuka projekti maksumuseks on 76700 eurot. Sellest
79,5% ehk 60976,50 maksab
KIK, Saku Maja omaosalus on
20,5% ehk 15723,50 eurot.
Paraku kaasneb ehitustööde ja
kvaliteedi tõusuga ka hinnatõus
- AS Saku Maja koostab praegu
vee hinna tõstmise taotlust,
järgmisel kuul esitatakse see
Konkurentsiametile kooskõlastamiseks. Kui palju hind täpselt
tõuseb, on veel vara öelda.
Mõlema KIK-i poolt rahastatava projekti ehitushanked viiakse läbi lähiajal. Eesmärgiks on
tööd veel sel aastal lõpetada ning
nii Männiku, Tõdva, Jälgimäe ja
Tänassilma kui Roobuka inimestele võimalikult kiiresti paremat vett võimaldada.

Üksikisiku tulumaksu laekumine
Juunis 2012 laekus Saku valla eelarvesse 543 927 eurot üksikisiku
tulumaksu. Kasv võrreldes 2011. aasta sama ajaga 10%.
Finantsteenistus
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Rõõmsameelne ja
rahulik Triinu Uiboleht
KOOLILÕPETAJA
2012

Saku
Gümnaasiumi
kuldmedaliga
lõpetanud
Triinu
Uiboleht.
Foto: erakogu
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S

ilmis naerusädemed, suur
hulk uudishimu ja pisut ka
arukat ettevaatust, olemuselt rahulik ja vaoshoitud - niisugusena paistab Triinu Uiboleht, äsja Saku Gümnaasiumi
lõpetanud tütarlaps, kelle teadmisi-oskusi hinnati kuldmedaliga.
Triinu sündis Kuressaares,
kuid elas seal vaid kolm kuud.
Siis otsustasid ema ja isa Tallinna kolida. Pealinnas elati erinevates paikades. Sündis õde - neli
aastat noorem Kertu. Triinu
alustas kooliteed Pääsküla Gümnaasiumis. Õppis hästi ja koolis
meeldis. Kuid siis ehitasid vanemad Juuliku uuselamurajooni
maja. Ja 4. klassi läks tüdruk
juba Saku Gümnaasiumi.
Triinu mäletab esimest koolipäeva Sakus. Kõik oli nii võõras. Hirm oli. Kuid klassikaaslased olid sõbralikud, tulid uustulnukaga kohe rääkima. Ja võtsid ta kiiresti omaks. Veel mäletab Triinu, et klassiõdesid ja
-vendi väljaspool kooli, näiteks
poes või tänaval kohata tundus

nii põnev ja vahva. Ja tüdrukutirtsule hakkas Sakus meeldima.
Alguses oli Triinul raskusi
inglise keelega - teised olid
alustanud õpinguid aasta varem
kui tema. Kuid klassijuhataja
Sirje Õunroos jälgis hoolega,
kuidas uuel lapsel läheb, toetas
ja aitas järjele.
Triinu õppis hästi. Ikka olid
enamasti viied. Muidugi lipsas
mõnikord ka halvem number,
vahel isegi kolm hinnete hulka.
See kurvastas, kuid ka innustas tüdruk pingutas rohkem. Ta sai
ühtviisi hästi hakkama nii reaalainete kui keeltega. Väga meeldis kehaline kasvatus. Vaid bioloogia oli raske - Triinu väidab,
et see raskus on emalt päritud ja seda ainet pidi rohkem õppima. Kuid hakkama ta sai.
Lisaks igapäevasele koolitööle tegi tüdruk muudki huvitavat,
näiteks jõudis tubli õpilane ka
olümpiaadidel käia - matemaatikas, vene keeles ja - oh üllatust! - bioloogias. Triinu on väga
rahul, isegi tänulik, et Saku kooli sattus - tal olid imetoredad
kaaslased ning head ja toetavad
õpetajad. 
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 Eriti sooja sõnaga meenutab
ta klassijuhatajat Taivi Õigust.
Saku koolist jäävad Triinule väga meeldivad mälestused.
Et suurepäraseid õpitulemusi
saavutada, tuleb Triinu arvates
olla järjekindel ja kohusetundlik. Ta arutleb, et ideaalis võiks
kõik meelde jääda. Paraku see
nii pole. Kes tahab häid tulemusi, peab pingutama ja tööd tegema. Triinu tahtis ja pingutas.
Lisaks igapäevasele koolitööle tegi tüdruk muudki, näiteks
mängis viimased neli aastat
võrkpalli. Trenni tegi tüdrukutele kehalise kasvatuse õpetaja
Tiiu Zirnask, kes nägi vaeva, et
huvitav oleks. Ja organiseeris
palju võistlusi. Võrkpalli mängib Triinu nüüd suvelgi - Juulikul külarahva ühistööna rajatud
palliplatsil. Lapsena käis Triinu
laulmas, kuid Sakku kolides see
harrastus ununes. Gümnaasiumiklassides hakkas ta taas laulma - kooli kooris Inga Nurme
käe all. Ja muidugi veetis palju
aega sõprade seltskonnas - headest sõpradest on enamik koolikaaslased ja kõik elavad lähikonnas.
Triinu isa Toomas on müügijuht, ema Riina raamatupidaja,
kes noorena ülikooli hoopis eesti
keele ja kirjanduse alal lõpetanud. Triinu kaldub pisut isa-ema
tänase töö poole - tahab õppida
Tallinna Tehnikaülikoolis kas
majandust, logistikat või avalikku haldust. Nii raske on otsustada! Aga valik tuleb teha lähipäevil. Kõrghariduse tahab ta saada
kindlasti kodumaal. Muidugi
võib lühiajaliselt piiri taga õppida või isegi töötada, kuid oma
tulevikku näeb ta vaid Eestis.
Triinu usub, et õnnelik saab
olla siis, kui ümberringi on häid
inimesi. Ta arvab, et ka rasketes
ja halbades olukordades tuleb
osata head näha. Sest igast kogemusest, ka valusast, on võimalik midagi head kaasa võtta. Triinu on väga positiivne inimene.
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Elurõõmus
tulevane
statistik Hanna
Läänemets
INNA MIKLI

H

abras ja heatujuline,
avameelne, usaldav ja
julge suhtleja, inimene,
kes pole kunagi kurja tundnud
ega ise teistele halba teinud - niisuguse mulje jätab Hanna Läänemets, Saku neiu, kes lõpetas
sel kevadel ühe Eesti parema
kooli, Gustav Adolfi Gümnaasiumi, kuldmedaliga.
Hanna kasvas kolmelapselises peres, kus 11 aastat vanem
Mikk ja 9 aastat vanem Kaia
oma väikest õde väga hoidsid.
Pisikesena oli ta alguses ema,
siis vanaemaga kodus. Veidi
käis Terakeses lasteaias. Siis
läks 6aastaselt Saku Gümnaasiumi. Ja vaatamata sellele, et ta
oli klassikaaslastest noorem,
hakkas kohe hästi minema - tunnistusel olid vaid viied.
Mikk ja Kaia olid gümnaasiumiaastatel õppinud Tallinnas
Gustav Adolfi Gümnaasiumis.
Selles koolis moodustatakse
konkursi alusel 7. klass, kus põhirõhk reaalainetel. Vend ja õde
soovitasid Hannal kandideerida.
Tüdruk oli alguses vastu - talle
Saku koolis meeldis, seal olid
head sõbrad. Kuid läks siiski
katsetele. Ja Eesti vanim gümnaasium hakkas talle kohe väga
meeldima. Esimene mulje ei petnud - uues koolis oli väga tore.
Pärast 9. klassi lõpetamist ei tekkinud mingit kõhklust - Hanna
jäi Gustav Adolfi Gümnaasiumisse, ikka reaalklassi, kus nädalas 6 matemaatika- ja 5 füüsi-

Maakondlik spordipäev Viikingite külas
Puuetega inimeste suvine maakondlik spordipäev on 4. augustil
Viikingite külas. Üritus algab laupäeval kell 11 ja lõpeb kell 15.
Osalustasu on 3 eurot inimese kohta. Diabeetikute seltsingu liikmed ja teised huvilised saavad osavõtjaks registreeruda juulikuu
lõpuni Saku Päevakeskuse telefonil 604 1731.
Buss spordipäevale väljub 4. augustil kell 10 Saku Päevakeskuse
juurest. AINO KIIVER

KOOLILÕPETAJA
2012
Gustav
Adolfi Gümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetanud Hanna
Läänemets.
Foto:
erakogu

katundi. Ja õppis ikka viitele.
Hanna tunnistab, et nõrgema
tulemusega poleks ta leppinud.
Samas tulid väga head hinded
suhteliselt lihtsalt - palju õppima ei pidanud. Tundides kuulas
ta hoolega, nii said asjad selgeks. Ta otsis igas aines midagi,
mis selle huvitavaks teeb. Ja lõi
süsteemi, mis aitas meelde jätta.
Sest nii oli lihtsam.
Hannale meeldisid õppeainetest kõige enam matemaatika ja
muusika. Ning inglise keel ja
keemia - nendes ainetes olid
suurepärased õpetajad. Raskusi
tal polnud. Kui, siis väiksemana
pisut kehalise kasvatusega - aasta nooremana pidi ta pingutama,
et norme täita. Kuid kehalise
kasvatuse õpetajad olid mõistvad ja toredad.
Hanna on palju jõudnud. Ta
on kaasa löönud matemaatika,
eesti keele ja bioloogia olümpiaadidel. Kõige paremini läks ikka matemaatikas - viimasel aastal näiteks oli vabariigis kaheksas. Ta käis väitlusringis, kuhu
eesti keele õpetaja kohe kutsus õde ja vend olid ju ka väidelnud.
Ja osales õpilasesinduse töös.
Aga kõige rohkem aega „röövis“ muusika. Hanna on 12 aastat
- nii Saku kui Gustav Adolfi koolis - kooris laulnud. Ta lõpetas
Reet Schumanni käe all Saku
Muusikakoolis klaverieriala ja

õppis lisaks 3 aastat Julia Kahro-Reinmani käe all kitarri. Pilli
mängib ta sageli tänaseni. Lisaks
armastab väga muusikat kuulata.
Ise tunnistab, et muusikal on tema elus väga tähtis roll.
2 aastat tagasi läks Hanna rahvatantsuansambli Sõprus kontserdile vaatama, kuidas klassikaaslased esinevad. Nii vahva
tundus, et sellest ajast on ta ise
ka Sõpruses tantsinud.
Hanna räägib, et tal oli väga
ühtehoidev klass, toredad klassikaaslased. Koos korraldati
palju vahvaid üritusi, läbisaamine oli ülihea. Ka see on põhjus,
miks talle koolis nii väga meeldis. Ta paremad sõbrad ongi
klassiõed ja -vennad, kes kahjuks elavad kõik eri paigus Tallinna lähiümbruses. Kokku saadakse enamasti kesklinnas. Või
siis suheldakse arvuti teel.
Hanna ema Ulvi töötab Saku
Gümnaasiumi direktorina, isa
Enn on ehitusinsener. Mikk ja
Kaia on juristid. Hanna läheb
Tartu Ülikooli matemaatilist
statistikat õppima. Mis temast
kunagi saab, veel täpsemalt ei
tea. Kuid teab, et tahab elada ja
töötada Eestis - ta on Eesti patrioot. Tema arvates on kõige
olulisem, et inimesel oleks
amet, mis ta õnnelikuks teeb.
Hanna ise tundub küll väga õnnelik inimene olevat.
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Saku Gümnaasiumi XXXIV lend

12.a klass

1. reas vasakult: Triinu Uiboleht, Mette Õun, Lore Leppik, Ketily Laidvee, Johanna Mõtte, Karina Krestinov, Diana Jürima,
Kristin Reiman, klassijuhataja Taivi Õigus, Johanna Rõigas, Kelly Laane, Birgit Käsper, Britt Rosenberg; 2. reas Kati Metsla,
Liisa Staal, Raune Kobin, Kristiina Kaalma, Johanna Matt, Simon Jorma Aabrams, Oskar Henno, Marko Koppel, Kert Aedla,
Dea Saar, Kristi Auger, Sandra Kougija; 3. reas Martin Kangur, Rainer Loopere, Toomas Koost, Tõnis Kirsipuu, Siim Sander
Rooba, Danel Talpsepp, Markus Rahuorg, Andres Aava.

12.b klass

1. reas vasakult Siret Sepper, Greete Kivi, Reinika Rehi, Heleri Roosnurm, klassijuhataja Talvi Järv, Gerli Tõnumaa, Tiina
Pihlak, Meriliis Kõva, Kati Moses; 2. reas Silver Pauk, Maria Kohv, Angeelika Haak, Madis Nikker, Keito Kööp, Sirle Karist,
Merit Mäsak, Margit Jõerand, Andro Meriloo; 3. reas Kermo Mürk, Rando Mitt, Martin Varrand, Ott Mesikäpp, Alvar Vadi,
Alo Allar Altmets, Silver Valter. Fotod:
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Saku Gümnaasiumi

9.a klass

1. reas vasakult Marie Järva, Maria Kruusel, Paula Bogdanov, Kristel Kopel, Anete Nõulik, Liisi Raudväli, Liis Meeksa, Susan
Külm, Hanna-Rooda Pedak; 2. reas Helina Mõttus, klassijuhataja Kristiina Noormets, Silver Zoova, Oliver Villo, Ken Kruuser,
Indrek Valgma, Relika Linnjärv, Jürgen Pikunov, Siim Seimoja, õpetaja Kaire Põld, õpetaja Kairi Zaletajev; 3. reas Paul Kattel,
Regor Roos-Nessler, Margo Buström, Mikk Roosnurm, Mirko Laanisto, Reimo Loopere, Sander Puss, Kaspar Uuselu.

9.c klass

1. reas vasakult Merilyn Linkholm, Maria-Johanna Kollo, Kadi Lõhmus, Karoliina Vahenõmm, Jane Toiger, Merilyn Teder,
Anette Sarv, Elerin Aarma, Karmel Piirimaa; 2. Reas Siim Jakob Suits, esimene õpetaja Evelin Jauk, Jaan-Kaarel Sepp,
Taavi Rand, Gregor Sibold, klassi-juhataja Natalja Kurankova, Fred Baranov; 3. reas Rauno Erm, Karel Piirimaa, Henri
Kõva, Sven-Sander Sepp, Daniil Kirejev, Keijo Kapp. Pildilt puuduvad Toni Martpõld ja Laura Guitar. Fotod:
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põhikooli lõpetajad

9.b klass

1. reas vasakult Gerda Eendla, Lille Laura Halliste, Maret Lond, Lisanna Ots, Mari-Liis Duglas, Laura Luht, Mirjam Henno, Triin
Gretel Tauk, Hanna-Lisa Jaanson; 2. reas Merika-Ethel Triik, Brittel Aasna, Hanna-Katrin Krestinov, Greteliis Salo, Kätriin Kukk,
klassijuhataja Tatjana Nõomaa, Grete Eenlo, Annete Trumm, Marleen Eino, Mari Männik, esimene õpetaja Marianne Esperk;
3. reas Aigar Laane, Sören Kaldma, Marko Varrand, Kent Loog, Cris Koppel, Erik Mumm; 4. reas Toomas Liik, Nils-Gregory Aer,
Raiko Koorem, Valdo Taevere, Gert Müürsepp, Bernard Puström.

Kajamaa Kooli
lõpetajad

Kurtna Kooli lõpetajad

9. klass

9. klass

Pildil (vasakult) Karli Saadi, Reivo Margumets,
klassijuhataja Kristi Väär, Janno Oidekivi,
Marko Võhma.
Foto:

1. reas vasakult Roman Gussev, Remy Alliksoo, Triin Oja, Georg
Kaseorg, Märt Kalvet, Ardi Kont-Kontson; 2. reas klassijuhataja
Katriin Valdre, Kerttu Romandi, Kristiina Oras, Mark Hunt,
Andre Viljamaa, Eero Johanson, klassijuhataja Kaie Ojassalu.
Foto: Ingrid Žukovski
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Saku Sportingu jalgpallurite hooaeg jõudis poole peale

TOIMETAJA
VEERG

Kui on oma kool
21. juuni õhtul oli Sakus vaikne,
vaid mõni üksik auto sõitis läbi
„väljasurnud“ asula. Oli iga-aastane püha hetk - aeg, mil saadeti
teele järjekordne lend Saku
Gümnaasiumi lõpetajaid. Saadeti ühiselt. Puupüsti inimesi täis
kiilutud saali õhus oli midagi erilist. Seda miskit, mida gümnaasiumi üritustel ikka ja jälle kogetud - nii väärtuslikku ühte kuulumise, ka üheskoos uhke olemise
tunnet. Midagi, mis tugevasti
hinge poeb. Mida sõnadesse raske panna. Ja mida ülehinnata vist
polegi võimalik.
Noored lõpetasid gümnaasiumi. Väikesed õed-vennad kuulasid-vaatasid teadmisega, et peagi
tuleb nende kord. Paljud isademad, onud-tädid, isegi vanaemad-vanaisad meenutasid, kuidas neid aastaid tagasi samast,
küll veidi vanamoodsamast ja
ümber ehitamata koolist samamoodi teele saadeti. Ja pühkisid
silmanurgast pisara. Nii palju oli
neid, kes õhkasid - minu kool!
Koolihooneid remonditakse ja
ehitatakse ümber. Õpilased lähevad oma teed. Lähevad ka
mõned õpetajad. Kuid paljud
jäävad. Jääb ka oma kooli tunne,
jäävad mälestused, jäävad legendid. Jääb mingi vaimsus,
mis annab koolile näo.
Riiklikul tasandil räägitakse
gümnaasiumite arvu vähendamisest. Ja kuigi Saku kool esialgu ohus ei ole, tabasin end
mõttelt - mis siis saaks, kui
gümnaasium kaoks? Mis kohalikku kogukonda veel samavõrd
liidaks? Ühe kandi inimesi seovad valla ja külade tegemised,
vaba aja, kultuuri- ja spordiüritused. Kuid mitte niivõrd. Just
gümnaasiumis on olnud õhkkond eriliselt „oma“.
Mis siis saaks, kui gümnaasium kaoks? Paljudes Eestimaa
paikades on juhtunud, et kaob
kool, hakkab vaikselt lagunema
ka kogukond.
INNA MIKLI

Eesti koondislastega: (vasakult) Mairo Reinsaar, Henry Grünberg, Mattias Oliver Johandi, Jan-Erik Vahemäe,
Markus Kuusik, Mathias Villemsoo, Sten Kaarel Kuimet, Tim Jürgen Zaletajev, Madis Pass, Siim Pass, Henry Hunt.

Saku korvpallimeistriks
teistkordselt Saku Parimad
ANTHONY ENDEN

K

olmandat korda peetud
Saku valla meistrivõistlused kahjuks uut osavõtjate rekordit ei toonud, kuid endisest rohkem sai näha tasavägiseid mänge. Aprillikuu viimasel
päeval alustasid jahti kuldmedalitele 7 juba eelnevatest aastatest
tuttavat meeskonda: tiitlikaistja
Zingo, esimese aasta meister Saku Parimad Pojad (edaspidi
SPP), Jälgimäe, Õllekas, Kurtna,
Veteranid ning Saku KK noored.
Võistkonnad loositi kahte alagruppi - neljaliikmelisse A-alagruppi sattusid Zingo, Saku KK,
Jälgimäe ja Veteranid ning kolmeliikmelisse B-alagruppi SPP,
Õllekas ja Kurtna.
A-alagrupis jätkas möödunud
aastast võitude jada Zingo, alistades taas kõik kolm vastast.
Kõige enam osutas vastupanu
Saku KK noortemeeskond, kellest oldi üle 20 punktiga, sealjuures viskas Zingo „vaid“ 90
punkti. Üleplatsimeheks Zingo
ridades oli Martin Polman 32
punktiga (vabavisked 10/10),
noortest vastasid Mirko Laanisto 18 ja Hans-Christoph
Järvela 16 punktiga. Teistes
mängudes alistas Zingo Jälgimäe 124:80 (Martin Polman ja
Martin Lang 27 p - Andrus
Roog 37 p) ning Veteranid
105:46 (Tarmo Sikk 21 p - Toomas Pae 12 p). Alagrupis võit-

Kuldmedalite ja meistritiitliga pärjatud Saku Parimad Pojad.

les endale teise koha ning pääsu
poolfinaali Jälgimäe, võttes Zingolt saadud kaotuse kõrvale võidu kõigepealt 83:67 Veteranide
(Siim Vilba 25 p - Harry Grünberg 11 p) ning seejärel tasavägises mängus ka Saku KK noorte üle 91:82 (Taavi Vilba 24 p Mihkel Kirves 19 p). Alagrupis
said kolmanda koha Saku KK
noored, kes võtsid 92:74 võidu
Veteranide üle (Mirko Laanisto
ja Hans Christoph Järvela 18 p Meelis Hindrikson 31 p).
Kolmeliikmelise B-alagrupi
läbis puhaste paberitega SPP,
alistades avamängus Õlleka
103:54 (Anthony Enden 32 p Andrus Lepp 26 p), sealjuures

tabasid SPP mehed 16 kolmepunktiviset, neist pooled viskas
Anthony Enden. Teises kohtumises võttis SPP võidu Kurtna üle
tulemusega 85:51 (Anthony Enden 16 p, Maik-Kalev Kotsar
15 p - Ivo Leeman 14 p). Alagrupi kolmandas lahingus alistas Õllekas Kurtna 79:67 ning pääses
SPP järel teisena poolfinaali.
Enne kõrgemate kohtade väljaselgitamist mängiti Saku KK,
Kurtna ning Veteranide vahel
välja kohad 5 - 7, kusjuures Aalagrupi mängu Saku KK ja Veteranide tulemus võeti kaasa korduskohtumist ei peetud. Turniiril saavutas 5. koha Saku KK,
alistades Kurtna 100:59 (Mihkel
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Sportingu liigajalgpallihooaeg jõudis ekvaatorini
Jaanipäev tähendas Saku Sportingu jalgpalluritele hooaja jõudmist
täpselt poole peale. Rõõmu teeb, et olulised sammud arengus astusid edasi kõik võistkonnad.
Sporting osaleb jalgpalli Eesti meistrivõistlustel sel aastal kaheksa võistkonnaga (7 noortetiimi ja 1 täiskasvanute võistkond).
Saku klubi rivistused pidasid kolme kuu jooksul 49 mängu, millest
võideti 20, viiki mängiti 9 ja kaotati 20. Selle ajaga suudeti lüüa 149
väravat, endale lasti lüüa 142. Kevadringis mängiti 24 kodumängu,
mida käis kokku vaatamas ligi 900 inimest.
Numbreid vaadates ja mängude tulemusi teades teeb heameelt asjaolu, et kõik võistkonnad on võitnud ja ka kaotanud mänge, mis on
mängija arengule ülimalt tähtis. Nüüd, kui kevadring läbi, on olemas verstapost, mida sügisringis ületada. Sügisring algab augustis.

Suvelaagrit külastas koondislane Marko Meerits
Saku Sportingu poolt juba kolmandat aastat järjest korraldatud jalg-

Saku jalkapoisid sammusid vutipühamu murul
Saku Sportingu noormängijad said tunda tippjalgpalli hõngu, kui
juhatasid 5. juunil A. Le Coq Arenal toimunud kuni 21-aastaste
koondiste valikmängus väljakule Eesti ja Gruusia sportlased (pildil). Loosi tahtel sattusid Sportingu pallurid saatma Eesti esindust,
kes ligi 1000 silmapaari ees näitas südikat vastupanu, ent pidi siiski
tunnistama grusiinide 1:2 paremust. ARGO ZIRK

Veenuse üleminek Päikesest Sakus

krooniti
Pojad
Kirves 22 p, Oliver Villo 19 p Ivo Leeman 28 p). Kurtna ja Veteranide mäng oli turniiri kõige
tasavägisem, võitjana väljus
seekord Veteranide tiim 57:53
(Harry Grünberg 18 p - Ivo Leeman 17 p).
Poolfinaalides kohtus A-alagrupi esimene meeskond B-alagrupi teisega ning B-alagrupi
esimene A-alagrupi teise tiimiga. Zingo sai poolfinaalis vastaseks Õlleka. Tiitlikaitsja midagi
juhuse hooleks ei jätnud, olles
juba esimese veerandaja järel
eduseisus 28:12. Mängu võitis
Zingo 96:63, Martin Lang tõi
meeskonnale 35 punkti. Märkimist väärt on Zingo hea viskepäev - kokku tabati 13 kolmepunktiviset. Õlleka poolelt tõid
Mihkel Mereküla ja Andrus
Lepp võrdselt 21 punkti.
Teises poolfinaalis kohtusid
ülemöödunud aasta finalistid
SPP ja Jälgimäe ning ka sel korral oli SPP veidi parem, võttes
võidu 94:69. Võitjate kasuks tõi
turniiri nimekaim mängija Heino Enden 19 punkti, Egon Kotsar lisas 15. Kaotajate skooriliidriteks olid Taavi Vilba 27 ja
Andrus Roog 17 punktiga.
Medalimängud kujunesid
möödunud aasta korduskohtumisteks. Pronksimängus sai magusa revanši Õllekas, jättes Jälgimäe esimest korda kolme aasta jooksul medaliteta. 78:68 võidumängus tõi Andrus Lepp Õl-

palli suvelaagris osales seekord 96 last. Laager toimus 11.-15. juunil
ja sel aastal esmakordselt korraga nii kunstmuru- kui muruväljakul.
Vutipäevad algasid kell 10 ja lõppesid kell 17. Päeva sisse jäid
lõbusad harjutused ja erinevad mängud, lisaks sellele kohtuti Eesti
U-21 koondise väravavahi Marko Meeritsaga, kes ka juba rahvusmeeskonna väravasuul seisnud, ja käidi vaatamas Eesti U-15 koondise mängu. Laagri viimasel päeval jagati igale osalejale meeneid ja
tublimatele eriauhindu. Järgmine laager toimub 6.-10. augustil.
Saku Sporting tänab Saku valda, Saku Õlletehast, Saku Motoklubi
ja lapsevanemaid, kes meid auhindade ja muu vajalikuga abistasid.

leka kasuks 34 punkti, kaotajate
edukaim oli Andrus Roog 20
punktiga.
Finaalmängust oli taaskord
oodata tulist heitlust ning seda
rekordilise pea 100-pealisele
publikule ka pakuti. Veel kolmandal veerandajal 11-punktilises eduseisus olnud Zingo sattus aga vigadega hätta ning SPP
kasutas selle edukalt ära, võites
viimase veerandaja 33:17 ning
kogu mängu 78:67. Sellega said
SPP mehed revanši - möödunud
aastal kaotati finaalis suurelt.
Üleplatsimeheks oli taas Heino
Enden 19 punktiga, poeg Anthony lisas 17. Zingo poolel tõid
Urmas Iher 13 ja Mihkel Tammo 11 punkti. Kolme aasta
jooksul oli see SPP-le teiseks
meistritiitliks.
Kuldses meeskonnas mängisid Heino Enden, Anthony Enden, Marko Kaljuvee, Raul
Liivrand, Egon Kotsar, MaikKalev Kotsar, Mirko Laanisto,
Jan Vilokas, Fredi Raba, Norman Madis ja Marthi Lepik.
Hõbedase Zingo koosseisu kuulusid Margus Kastein, Martin
Polman, Tarmo Sikk, Mihkel
Tammo, Jürgen Jalakas, Kristo Kruup, Urmas Iher ja Martin
Lang. Pronksises Õllekas mängisid Andrus Lepp, Martin
Lepp, Marek Olland, Ahto
Zirk, Mario Astafjev, Roger
Kasela, Randor Kasela, Tauno
Toomson ja Mihkel Mereküla.

Foto on tehtud Sakus Pensus
(kaamera Canon 300D, teleskoop Meade LX 90 LNT)

6. juuni varahommikul oli harukordne võimalus näha, kuidas planeet Veenus liigub üle Päikese.
Eestis oli üleminek nähtav alates
Päikese tõusust (kell 4.08) kuni kella 7.54-ni. Ka Sakus. Paraku oli ilm
pilvine.
Meenutab sakulane Ivo Remmelg (pildil): „Juba enne Päikese
tõusu sai mindud välja oma varustust üles panema - et olla harukordseks vaatepildiks valmis. Päikese tõusu ajal oli taevas pilvine,
kuid oli näha mõni üksik sinine laik.
See andis lootust. Vahepeal läks
taevas rohkem pilve, tuli ka väike
sabin vihma. Kuid lootus haruldast
sündmust näha ei kadunud. Umbes tund aega enne, kui kõik läbi
sai, hakkas taevas taas selginema kiiresti. Pika ootamise peale sai
Veenuse üleminek Päikesest ära
nähtud. Ja pildile jäädvustatud.”
30aastasel igapäevaelus arvutiasjandusega tegeleval Ivo Remmelgal tekkis huvi taevakehade ja nende vaatlemise vastu juba koolipõlves füüsika- ja astronoomiatundides. Fotograafiaga tegeleb ta aastast 2005 - enamasti pildistab just
taevakehasid ja huvitavaid loodusnähtusi, sageli kasutab ka teleskoopi. Veenuse üleminekust õnnestus tal saada paarkümmend fotot.
Järgmine kord saab Veenuse üleminekut Päikesest näha aastal
2117, paraku vaid maakera lõunapoolel.
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MIS
JUHTUS

Tartumaale ja Piirissaarele

Põhja Prefektuur
Ööl vastu 24.06 varastati Saku
alevikus garaažist erinevat alkoholi, kahju on 68 eurot.
Ööl vastu 1.07 varastati Saku
alevikus ettevõtte territooriumilt
diiselkütust ja tööriistu, kahju on
kokku 795 eurot.

Põhja-Eesti Päästekeskus
25.06 kell 20.33 teatati häirekeskusele tulekahjust Kasemetsa
külas. Päästjate saabudes põles
sauna katus umbes 5 m2 ulatuses. Päästjad likvideerisid tulekahju lõplikult kella 21.41-ks.
Inimesed õnnetuses viga ei saanud, tulekahju arvatav põhjus oli
saunaahju ülekütmine.
28.06 kell 03.56 teatati häirekeskusele tulekahjust Roobuka
külas. Päästjate saabudes põles
ühekorruseline suvila lahtise
leegiga. Hoiti ära tule levik teistele lähedal asuvatele hoonetele.
Kustutustööd lõpetati kell
06.51. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.
1.07 tehti kahjutuks Saustinõmme külast leitud 150-mm mürsk.

Maanteeinfo:
1510
http://tarktee.mnt.ee
Christo! Jagame Sinu
kaotusvalu

EMA
surma puhul.
Sügav kaastunne.
Saku Gümnaasiumi
12.a klass ja klassijuhataja
On ääretult valus,
aga seda ei muuda.
Ja kuidas ka paluks,
Sa tagasi tulla ei suuda.
Sügav kaastunne
Megan Meeritsale
kalli

EMA

Saku Pensionäride Ühenduse Elukaar reis Tartumaale ja Piirissaarele toimub 9. augustil k.a - väljasõit kell 8 Saku Valla Maja eest.
Kell 10.30 lähme Laaksaare sadamas laevale Koidula ja 45 minuti
pärast maabume Piirissaarel. Seal on kolm küla, kus elavad vanausulised. Tutvume kirikuga ja kuuleme saare ajaloost. Kohalik toitlustaja Žinovja pakub lõunasöögiks uhhaad, kalapraadi ja kooki,
teeme väikese jalutuskäigu. Siis sõidame taas Laaksaarele ja edasi
Mehikoormasse, vaatleme Rasina hiidremmelgat, käime Lääniste
Linnamäel ja Võnnu kirikus. Soovi korral teeme kohvipeatuse Lääniste Käbitares. Sakku tagasi jõuame kella 21.30 paiku. Kui reis
tundub liiga pikk, võime tagasi tulla ka varem, jättes mõned mainitud kohad käimata. Rahva soov on püha, nagu arvab ka meie seekordnegi giid Jaan Masing.
Nimed paneb kirja ja reisiraha - SPÜ liikmetelt 30, mitteliikmetelt
35 eurot - võtab 30. juulil, 1., 6. ja 8. augustil Saku Päevakeskuses
vastu ikka Helmi Kreek (telefonid 604 1501 ja 5647 8868).
Meeldivaid elamusi!
JÜRI SOOME

ÜVK uudised juulis
2012. aasta 27. nädalal jätkuvad torustike ehitustööd Saku I piirkonnas (peatöövõtja AS Skanska EMV) Pähkli, Kivistiku, Kingu,
Teaduse, Näituse ja Pargi tänaval ning Samati õues, 28. nädalal
algavad tööd Staadioni tänaval ja Juubelitammede teel. Võimalusel
tehakse töid kogu piirkonnas. II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) taastatakse teid ja haljastust. III piirkonnas (peatöövõtja
AS Skanska EMV) taastatakse suures mahus teid ja haljastust, torustikke ehitatakse Laane tänaval ja Tammemäe teel.
I ja II piirkonnas palume seoses asfalteerimisega jälgida parkimist reguleerivaid märke. Töid takistavad autod vajadusel teisaldatakse.
9. juulil kell 10-15 on veekatkestus Saku keskosas, s.h Pargi,
Teaduse, Tehnika ja Lauliku tänaval ning Juubelitammede teel.
Juulis võib tulla veel veekatkestusi, täpsem info on kodulehel
www.sakumaja.ee. Pikemaajaliste katkestuste puhul teavitab ehitaja tarbijaid, kes veeta jäävad. Pärast katkestust tuleb iga kord
kontrollida vee kvaliteeti, sademe olemasolu korral teavitada AS-i
Saku Maja.
Küsimuste korral palume ühendust võtta telefonil 5336 4612
(AS-i Nordecon) või 5341 3931 (AS-i Skanska EMV piirkond).
Palume mõistvat suhtumist!
MARKO MATSALU, AS Saku Maja juhatuse esimees

Saku torustike ehitustöödega seotud joonised ja plaanid,
ajakava, liikluskorraldus, veekatkestused www.sakumaja.ee

Mälestame lahkunud

JOONAS
TOOMSONI.

Nutan siis kui kurb on päev,
nutan siis kui Sind ei näe…
Sügav kaastunne Edale
ja tütrele

Avaldame siirast kaastunnet
õele ja kõigile lähedastele.
Kurtna Tiigi 14 majaelanikud

JOONAS TOOMSONI

Mälestame

Põllumajandusuuringute
Keskus mälestab endist
mikrobioloogia labori
juhatajat

kaotuse puhul.

JOONAS
TOOMSONI

Saku Gümnaasiumi
4.b klass

ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele.
Kurtna tee 46 elanikud

surma puhul.
Maie

RIHO-JAAK
SARANDIT

Kuulutused
1,8-aastane rõõmus poiss ootab
alates septembrist endale kogemustega hoidjat pikemaks
ajaks E-R 8-17. Palk kokkuleppel. Rohkem infot tel 526 1163,
Maike
Pakun massaažiteenust koju
või töökohale tulekuga. Hind
0,5 h seanss 14 eurot; 1,0 h
seanss 19 eurot. Tel 505 6172
Puude Hooldus OÜ. Langetamine ja lõikus. Professionaalne töö mõistliku hinnaga.
5690 6772
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
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
Müüa 4-toal (üp 130 m2) heas
korras ridaelamuboks koos
garaaži ja saunaga Luigel Põllu
tn. Hoolitsetud aed 500 m2. H
100 000 eurot. Pildid www.kv.ee
ID 1941851. Tel 5301 1414
Müüa kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, aastaringi vedu
tasuta. Tel 501 8594
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30-60 cm. Aastaringne
tootmine ja lai puusortiment.
Tasuta transport väiksemat
mõõtu kalluriga! Kontakt: Saue,
Sooja 3a; tel 5360 0375 või
halupuu24@hot.ee
Ära anda head pinnasetäidet
Keila kandis. Liivi 554 4644
Ostame üle Eesti virnastatud
võsa, kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru OÜ, +372
508 0336, info@energiavaru.ee,
www.energiavaru.ee
Ostan teie seisva või mittetöötava sõiduki, võib ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike
ja kuulutus ei aegu! Tel 5674
0940, mrt.mrt.001@mail.ee
Ostame lauahõbedat, tehnilist hõbedat ja nõukaaegseid
kontaktoreid, lüliteid. 5458 3370

Müüa
4-toalinekorter
Sakukeskuses.
5029244
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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

Võtan müüki ja üürile

Müüa küttepuid:

otse omanikult!

lepp pikkusega 30-50 cm
(vastavalt soovile), 34 eurot
ruum (kohaletoomisega);
küttepuud 40-liitristes
kottides, pikkus 35 cm,
2 eurot kott. 5347 1602

kinnisvara

Anu Liibek, tel: +372 5661 8216,
kodumail.kv@gmail.com
PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
vihmaveesüsteemid
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

Lõhutud ja laotud

küttepuud
(25-60 cm, kuivad ja toored,
erinevad puuliigid)
Hind alates 35 €/rm.
Ka kaminapuud võrgus.
Tarne 1 nädal.

5373 7294

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
9.07 08.00-17.00 Laskeharjutus 24.07 08.00-17.00 Laskeharjutus
10.07 08.00-17.00 Laskeharjutus 25.07 10.30-17.00 Laskeharjutus
11.07 09.00-14.00 Laskeharjutus 26.07 09.00-17.00 Väliharjutus
08.00-23.59 Väliharjutus
27.07 10.00-16.00 Laskeharjutus
12.07 09.00-15.00 Laskeharjutus 31.07 08.00-17.00 Lõhkamine
00.01-23.59 Väliharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
13.07 10.00-16.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Laskeharjutus
00.01-16.00 Väliharjutus
1.08 10.30-17.00 Laskeharjutus
16.07 08.00-17.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
17.07 08.00-17.00 Laskeharjutus 3.08 08.00-17.00 Laskeharjutus
18.07 08.00-17.00 Laskeharjutus 6.08 08.00-17.00 Laskeharjutus
19.07 08.00-17.00 Laskeharjutus 7.08 09.00-17.00 Laskeharjutus
20.07 08.00-17.00 Laskeharjutus 8.08 09.00-17.00 Laskeharjutus
23.07 08.00-17.00 Laskeharjutus 10.08 10.00-16.00 Laskeharjutus
* Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo: 503 4102, manniku@mil.ee, harjutusvali.mil.ee
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Mesimummi
mängumaa
Pruulikoja kolmandal korrusel

laste sünnipäevapidudeks!
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!

OÜ Visahing Designer Agency
on tegutsenud aastast 2006, pakume
klientidele järgnevaid teenuseid:

Hoonete ehitusprojektide tegemine,
hoonete seadustamine,
kasutusloa taotlemiseks
vajalike dokumentide
kokkupanemine
Kogu asjaajamine ja kooskõlastamine
tehakse ära kliendi eest!

KONTAKT:
Tel 52 56 994  E-mail erki@visahing.eu
Aadress Tallinn, Kauna 3

Maailma suurim turvalahenduste pakkuja
G4S ootab Sind oma meeskonda

Meie juures on Sul:
 stabiilne sissetulek ja sotsiaalsed garantiid
 paindlik töögraafik
 väljaõpe
 vajadusel soodne elukoht ühiselamus
 erinevad sportimisvõimalused

Kandideerimise eelduseks on:
 vanus alates 19 eluaastast
 eesti keele oskus vähemalt kesktasemel
 hea suhtlemisoskus
 kohtulikult karistamata
 hea tervis

Meie töötajad kinnitavad Sulle –
kõige suuremas on kõige kindlam!
Huvi või küsimuste korral tule meie Karjäärikeskusesse Tallinnas,
Mustamäe tee 5. Oleme Sinu jaoks avatud E-R 9.00-17.00.
Kaasa võta pass või ID kaart ja haridust tõendav dokument.
Lisainfot küsi telefonil 6511 787, 13322 või e-posti aadressil
personal@ee.g4s.com.
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Kas õppereis
tähendab
õppimist või
õpetamist?
ANNELI KANA
Projektijuht

K

as õppereis tähendab õppimist või õpetamist? Tegelikult on mõlemad
vastused õiged. Sellele sai kinnitust üks aktiivne uutele kogemustele avatud seltskond Saku,
Saue, Kiili ja Harku vallast - külaliigutajad. 28. juunist 1. juulini sai teoks Leader-piirkonna
Nelja Valla Kogu õppereis Saku
sõprusvalda Liperisse. Eesmärk
oli vaadata, kuidas seal külaasja
edendamine välja näeb ja kogu
reisi ajal ka omavahelisi tegemisi võrrelda. Muidugi oli meis
uhket tahtmist ka oma kogemusi
tutvustada. Nii see vastastikune
õppimine ja õpetamine toimus,
ikka läbi kogemuste, külastuste,
ühiste arutelude, saadud emotsioonide kaudu.
Tegemist oli projektiga „Külade õppereis sõprusomavalitsusse“. Suurema osa seltskonnast (24) moodustasid Saku valla külade esindajad, ülejäänud
15 kogunesid teistest valdadest.
Sõit kestis parajasti nii kaua, et
selle jooksul jõudis mõnedki
tähtsad asjad omavahel selgeks
rääkida, sealjuures nautida südasuvist Soomemaad: tee ääres
laiuvaid lupiinivälju ja kauneid
Karjala kaasikuid, siresinistest
järvepeeglitest rääkimata. Enamikule oli Karjalaga kohtumine
esmane kogemus ja - mulje oli
muljetavaldav!
Programm jagunes nii, et üks
päev kulus Liperi vallas ringi
sõites külade ja mittetulundusühingutega tutvumisele. Liperi
seltsi esindajad tutvustasid oma
50-aastast kogemust kohaliku
ajaloo säilitamisel - läbi muuseumite arendamise, raamatute
ja DVD-de kirjastamise, näituste ja koolituste korraldamise.
Liperi keskasula elanikke koondava Pro Liperi tegevus (luhapark ponidega, linnutorn, väike

Rõõmus reisiseltskond kojusõidu eel. Foto: Meelis Raaman

matkarada) pani mõtlema, millal meie valla keskuse Saku inimesed külade aktiivsusele järgi
jõuavad. Eestvedaja Jutta Kurki on kohaliku lehe ajakirjanik
ja Liperi külade esinduskogu
kokkukutsuja. Tema oli ka meie
peamine abimees programmi
kokkupanemisel. Mattisenlahti
külamaja oli kodune ja õdus,
lahke pererahva pakutud imemaitsvad Karjala pirukad tekitasid mõneks ajaks täieliku vaikuse. Imestamist jätkus kõrval olevas minitehases - Kupilka toodang läheb ekspordiks 20 maailma riiki, töötajaid on peale omaniku vaid 1! Leppänlahti külal
oli pakkuda tore esitlus renoveeritavast külamajast, kõrval
paiknevast jahimajast ja kohalikku elu edendavast soomesaksa segaperest, kes arendab
maaturismi, meetootmist ja
muuseumitööd, seda kõike ühte
Leader-projekti mahutades. Oi
kui mitmel korral peatus seltskond siin-seal või väiksem grupike alustades arutelu sõnadega:
„Aga meil võiks ka...“ Liperi
vallavanem Hannele Mikkanen tervitamas meid sõnadega:
„Just sellised kohtumised ja külaskäigud ongi sõprusvaldade
idee kandjad. Isiklikud kontak-

tid ja uued tutvused vallaelanike
vahel on need, mida ei saa luua
ametnike visiitide kaudu.“
Teisel päeval peeti ühist seminari, kus iga vald (sh Liperi)
esitles oma külade koostööd,
suhteid vallavõimuga, suuremaid sündmusi ja olulisemaid
projekte - olgu nendeks siis
Soome poolelt väikelaevade sadama arendus, Saimaa hülgekaitseprojekt, külamajade ehitamine või turismi arendamine;
Eesti poolelt kultuuriküla rajamine, külakeskuste arendamine,
suursündmuste organiseerimine
või külade koostöö käivitamine.
Nii Liperi kui ka meie valdade
poolt olid osalemas ka volikogude liikmed, kes ütlesid sõna
sekka valla kui terviku arendamise osas, põhjendades, et kui
külaselts just iga asja eest konkreetseid eurosid oma kontole ei
saa, on suur osa eelarvest siiski
suunatud nii, et kõigil oleks vallas hea elada. Liperi vald on võtnud eesmärgiks - et külade elujõud säiliks - võimaldada uute
inimeste elamaasumist just nimelt hajaasustuspiirkondadesse,
tagades sealse infrastruktuuri.
Reisi lõpuks selgines teadmine, et vahel on vaja kaugemale
sõita, et iseenda ja naabrite tegemistest rohkem aimu saada.
Sündis nii mõnigi uus idee ja
koostööprojekti mõte. Järgmiseks sammuks on need teoks teha. Tundes reisil osalenud seltskonda, võib kindel olla - küllap
need ideed ka tegudeks saavad!

KUHU MINNA
JUULI

7. kell 10
Saku Triatlon - Eesti triatloni
karikavõistluste IV etapp võistluskeskusega Valdeku karjääri
kaldal Trapi teel Männikul. Etapid: ujumine, rattasõit (sõidetakse Tallinna maanteel, läbitakse
Saku keskust) ja jooks. Stardid:
kell 11 rahva- ja noortedistants;
12.30 põhidistants - sprindidistants; 14.30 lastedistants. Lisainfo www.21cc.ee/saku

21. kell 11
Avatud külaväravad Metsanurmes üle-eestilise aasta külade projekti raames. Harjumaad
esindava Metsanurme küla keskuses on päeva jooksul erinevad
sündmused, tegevused ja meelelahutus. Õhtu lõpetab simman.
AUGUST

2. kell 19
Nukuteatri etendus „Naksitrallid” Üksnurmes Rehe küünis. Tasuta.

4. kell 20
Suveöö filmiõhtu Saku Valla
Maja õuealal - Kass Arturi välikinos saab vaadata filmi, avatud on
baar ja söögipunkt. Õhtu jätkub
tantsuõhtuna.

10. kell 10-13
Doonoripäev Saku Valla Majas.
Lisainfo www.verekeskus.ee
NÄITUSED
Vallaraamatukogus (Teaduse 1)
Heili Männiku pliiatsijoonistused (kuni 16.07)
EKA magistrantide näitus
„Nägemus Saku arengust
2030+“(kuni 12.07)
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses juunis 2012
registreeritud Saku laste sünnid

Kiisa ja Rahula (mõle-mad
+10). Männikul on nüüd 6,
Tagadil 5, Saustinõmmes ja
Üksnurmes 4 inimest rohkem.
14 võrra vähenes elanike hulk
Saku alevikus, 5 võrra Lokutil ja
3 võrra Kirdalus. Inimesi, kelle
elupaik määratud valla täpsusega, on nüüd 4 võrra vähem.

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus

Verner Kadaja
Raul Roosimaa
Erik Nils Kütt
Joonas Kivipõld
Liisa-Minna Hindrikson
Tristan Vahemäe
Reno Saar
Meribel Rüsse

Toimetus:
Inna Mikli
Ingrid Põder
Reklaam ja
kuulutused:
tel 6712 425,
6712 435
ss@sakuvald.ee

Saku Vallavalitsuses juunis 2012
registreeritud Saku elanike surmad

Tellimine:
postkontorid
(väljaande
indeks 00952);
toimetus,
tel 6712 435
ss@sakuvald.ee

K

õige suurem asula on endiselt Saku alevik, kus
elab 4661 inimest - 2206
meest ja 2455 naist. 664 elanikuga (325/339) järgneb Kiisa.
Küladest on suurim Üksnurme
492 (257/235), järgnevad Metsanurme 484 (254/230), Roobuka 359 (178/ 181), Kurtna 319
(149/170), Juuliku 281 (144/
137) inimesega. Kõige pisemad

Johannes Kuusksalu
Asta-Lisette Võrno
Külliki Rahamägi-Meerits
Joonas Toomson

11

181
227

1
28
4661

94

87
94

56
130

492

241

Saku vallas
elab 9171
inimest

249
33

123

INNA MIKLI

R

juulil 2011, oli asukaid
9029, seega on elanike arv
kasvanud 12 kuuga 142 võrra. Viimase poolaastaga
kasvas kõige enam
Metsanurme küla - lisandus 29
meest-naist. Järg-nesid
Tänassilma (+20), Kase-metsa
ja Roobuka (mõlemad +17),

15

V

alla kõige vanem inimene on Saku alevikus elav
naine, kes peab tänavu
99. sünnipäeva (sünniaasta
1913). Kõige vanemad mehed
on sündinud 1920. aastal, üks
neist elab Sakus ja teine Kiisal.
1995. aastal või hiljem sündinud poisse-tüdrukuid ehk neid,
kes sel aastal veel täisealiseks ei
saa (kuni 17), on vallaelanike
hulgas 2205. Neist 955 on kuni
kuueaastased (k.a) ehk sündinud 2006. aastal või hiljem.
1937. aastal ja varem sündinud
inimesi ehk neid mehi-naisi, kel
peavad sel aastal 75. või veelgi
suuremat sünnipäeva, elab Saku
vallas kokku 516.
Kõige rohkem - 173 ehk 80
meest ja 93 naist - on 1975. aastal sündinud vallaelanikke ehk
neid, kes saavad (või on juba
saanud) tänavu
37aastaseks. 1976. ja
1977. aastal sündi-nuid
on 172 (vastavalt
87/85 ja 88/ 84).

85
205

664
9
35

ahvastikuregistri andmetel elas 1. juulil 2012
Saku vallas 9171 inimest
- 4492 meest ja 4672 naist. Viimase poole aastaga on elanike
arv kasvanud 95, kolme kuuga
40 võrra - 1. jaanuaril 2012 oli
vallaelanikke 9076, 1. aprillil
2012 juba 9131. Aasta eest, 1.

484

külad on Tammejärve 11 ja Sookaera-Metsanurga 15 asukaga.
Tammemäe külas on 33, Kajamaal 56 inimest.
2011. aasta oli Saku vallas
võrreldes eelnevate aastatega
suhteliselt beebivaene, 2012.
aasta 1. jaanuari seisuga oli kõige väiksemaid lapsi vaid 103.
Tänaseks on 2011. aastal sündinud tillukesi poisse-tüdrukuid
10 valda juurde kolinud, neid on
nüüd kokku 113. Käesoleva aasta esimese kuue kuuga sündis
aga 75 last: 39 poissi ja 36 tüdrukut.

319

Elanikud, kes on
registreeritud kohaliku
omavalitsuse täpsusega - 80

Ilmar Jürissoni

13. augustil möödub 100 aastat
sünnist. Eesti Maaviljeluse
Instituut ja Saku Vallavalitsus kutsuvad kõiki huvilisi tähistama tuntud
põllumajandusteadlase, riigitegelase, Saku aleviku arendaja ja kultuurielu edendaja
sünniaastapäeva teaduspäeva ja mälestuspingi avamisega.
Kell 10 teaduspäev Saku Valla Maja suures saalis. Kell 13 mälestuspingi avamine Teaduse 2 ja Teaduse 4/6 vahel Sakus
Toimetus  6712 435, 6712 425  Teaduse 1, Saku 75501 e-post: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

