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Üks tekk?
INNA MIKLI

H

Saku telkide juurde polnudki läbi pori nii raske pääseda. Pildil on
osa pillimehi ja tantsijaid varju alla kogunenud.

arku vallas Muraste külas toimunud Harku,
Kiili, Saue ja Saku valla
ning Saue linna ühispeole „Üks
tekk, viis lugu“ minejat üllatasid
kivisel kitsal teel kõigepealt rahakorjajad: parkimine ehk autoga kohale sõit maksis 1 euro. Saku inimestele oli see üllatus - ei
ole ju suur summa, kuid ühisel
tasuta üritusel üsna ootamatu.
Kuidas need, kes maksta ei tahtnud, kohale pidid tulema, jäigi
selgusetuks - mingit ühistransporti polnud. Suurelt teelt, kus
ka auto parkimise võimalust
polnud, tuli peopaika pea kilomeetri jagu sõita, jalgrada ei
paistnud kusagil olevat. Autoga
oli vähemalt põnev - ikka veidi
edasi ja siis kivide vahel tagurpidi tagasi, sest masinad ei mahtunud kaugeltki mitte igal pool
vastutulijatest mööda. Parkida

vähemalt sai.
Peopaigas tundus olevat kohalik Harku külade päev ning Harku laulu- ja tantsupäev. Ja samal
ajal ka nelja omavalitsuse - Saku, Saue, Kiili ja Harku valla ühine üritus (Saue linna esindust ei õnnestunud näha). Lisaks oli ka midagi laadataolist:
kaubeldi ennekõike söödavajoodavaga, näiteks võis osta
suitsutatud kala ja liha, mett,
maiustusi. Kioskite vahel poris
kõndisid üksikud huvilised, targematel kummikud jalas ja sulejoped seljas, ülejäänud lõdisedes, ise näost sinised. Ilmaga
paraku ei vedanud: oli külm ja
väga tuuline, veeloigud jutustasid, et ränk vihmasadu oli peopaika räsinud. Olid räsinud ka
Saku esinduse telke, mis küll
kruvidega paesesse pinnasesse
kinnitatud, kuid kippusid siiski
„lendu minema“.
Saku valda esindasid Murastes vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriteenistuse juht Heli
Veersalu, huvikeskuse juhataja
Liina Hendrikson ja Kiisa rah-

 Kurtna segarahvatantsurühm Hellad Tallad esinemas.
Saku osa ühisest tekist, valmistas Anne Joost. 
Fotod:

Saku tantsijaid nakatasid Kandavat

 Kandava juhid ja külalised kontserti jälgimas.
Saku flamenkotantsutrupp Gitanda Kandava peaväljakul
esinemas. 
Fotod: Eve Laiverik
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vamaja juhataja Marianne
Rande, kes volikogu esimehena
sakulaste nimel peolisi tervitas.
Kohal olid südid ja külmakartmatud mehed puhkpilliorkestrist SAKU, tublid rahvatantsijad - Saku segarühm ja uus, veel
nimeta segarühm, Pangviina,
Hellad Tallad, gümnaasiumi
Sanglejad, Saku Seeniorid,
Kurtna ja Päikesekillu naised,
naisrühm Linda - ning huvikeskuse naisansambel. Kõik Saku
kollektiivid esinesid publikule,
mis koosnes suures osas paraku
vaid teiste valdade taidlejatest.
Kuid Saku seltskond korraldas
vahvaid tegemisi ka ise. Nii
mängis telgis puhkpilliorkestri
meestest kohapeal tekkinud ansambel (kitarr, akordion, saksofon, trumm), kaasa laulsid nii
Sakut esindanud kollektiivide
nais- kui meesliikmed: toimus
vahva õhu soojaks laulmise
kontsert, mis möödakäijaidki
ükskõikseks ei jätnud. Ka Pruulikoja rahva eestvedamisel läbi
viidud erinevate õllesortide pimetestimine õnnestus igati.
Tundub, et sakulased on tantsu- ja laulurahvas: suudavad
igasugustes oludes rõõmsa meele, laulu- ja tantsulusti säilitada
ning muudavad kaaspidulistelgi
tuju heaks.
Peost jäi mälestuseks üks ühine konkreetne materiaalne lapitekk. Kuidas sümboolse ühistekiga oli, jääb iga osaleja enda
otsustada.
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Miks Saue valla ühinemisettepanekule eitavalt vastati
INNA MIKLI
29. märtsil võttis
Saue vallavolikogu
vastu otsuse teha
Saue linnale, Harku ja Saku vallale
ühinemisettepanek.
Saku vallavolikogu
otsustas 17. mai istungil
liitumisest keelduda. Miks?
Volikogu esimees Marianne
Rande selgitas, et ühinemisettepanek tuli sakulastele ootamatult - sellest ei olnud varem juttu
olnud. Seetõttu ei olnud Saku
valla juhid ja volikogu liikmed
varem liitumise plusse ja miinuseid kaalunud. Tegemist on aga
vallaelanike jaoks väga tähtsa
otsusega, mis eeldab kindlasti
rahvaküsitluse korraldamist ja
inimeste seisukohtade väljaselgitamist. Selleks aega ei jäänud,
sest seadus näeb ette, et niisugusele ettepanekule tuleb vastata kahe kuu jooksul - ühinemisega nõustuda või sellest keelduda.
Saku on suur ja haldussuutlik
vald, suudab elanikele kõikvõimalikke teenuseid pakkuda.
Praegu ei ole veel vaja aktiivselt
ühinemisplaane pidada. Selline
oli volikogu liikmete ühine otsus. Kuna vallavolinikud olid

üksmeelsed, ei tekkinud ka vajadust ettepanekut põhjalikumalt kaaluda. Saue
volikogu esimees
Rein Riga ja vallavanem Andres
Laisk käisid Saku
volikogu eestseisuse
liikmetega kohtumas ja
oma seisukohti selgitamas.
Kohtumisest jäi mulje, et ka
Saue valla ühinemisplaanid on
tehtud pikemaajalist perspektiivi arvestades.
Marianne Rande kinnitas, et
praegune keeldumine ei tähenda, et kunagi tulevikus otsust
uuesti üle ei vaadata - kindlasti
vaadatakse. Saue vallaga tehakse juba praegu tihedalt koostööd
- valmimas on ühine Nõlvaku
lasteaed ja on teisigi ühiseid
projekte. See näitab, et ka ilma
liitumata on koostöö võimalik.
Praegu ongi plaanis uurida erinevaid ühiselt tegemise võimalusi ja koostööd Saue vallaga
veelgi tugevdada.
Kas kunagi üldse mõne omavalitsusega liitutakse, oleneb
majanduslikust ja haldusvõimekusest, riigi survest ja paljudest
teistest teguritest. Praegu saab
Saku vald ka iseseisvalt hästi
hakkama.

flamenkotantsupisikuga
KAIRI KALLASTE
Flamenkotrupp Gitanda esindas Saku valda 25.-27. mail sõprusomavalitsuses Lätis Kandava regiooni suvefestivalil „See
ei ole elu, see on film“. Sõitu Lätimaale toetas Saku vald. Koos
tantsijatega viibisid Kandavas
valla ametliku delegatsiooni
koosseisus vallavanem Kuno
Rooba, vallasekretär Karin Tenisson-Alev ja vallavolikogu
liige Vaike Pähn.
Saku valla väärika esindamise nimel tegi flamenkotantsurühm tööd terve viimase hooaja
- kaks korda nädalas korraga
poolteist tundi treeninguid, lisaks tihendatud proovigraafik
paar nädalat enne festivali. La-

vaproov kohapeal ei jäänud tegemata ka pärast seitsmetunnist
sõitu Sakust Kandavasse.
26. mail esitas Gitanda kolm
tantsuetendust regiooni erinevates kohtades Ceres, Matkules ja
Kandava peaväljakul, kuhu olid
tulnud tantsijaid vaatama nii kohalikud huvilised, Saku valla
esindajad, Kandava juhid kui ka
Läti teiste regioonide esindajad.
Vastuvõtt oli kõikides esinemiskohtades soe ja südamlik. Flamenkotantsijate esinemistest jäi
sõpradele tantsupisik ja loota
võib, et varsti näeb Andaluusiast
pärit tantsustiili ka Kandavas.
Umbes 9000 elanikuga regiooni suvepidustuste rongkäik,
milles vaatluse põhjal jalutas
vähemalt 2000 inimest, oli mul-

jetavaldav. Osalejad-linnaelanikud olid kostümeeritud, sõpruskonnad ja kollektiivid kasutasid
ühtset ideed, mõeldud ja valmistatud olid lipud ning loosungid.
Paljud rongkäigus kõndijad kasutasid autosid ja muud tehnikat, näiteks kohaliku tehnikumi
kollektiiv oli tulnud traktoritega. Osavõtjad olid rõõmsad,
omavahel suheldi aktiivsel.
Hoolimata keelebarjäärist oli
mõistetav Kandava regiooni inimeste rõõm üheskoos veedetud
päevast.
Seltsingu Gitanda liikmetel
oli väga uhke sammuda koos
lustivate lõunanaabritega ning
pakkuda silmailu tänavatele ja
akendele kogunenud pealtvaatajatele.

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
29. mai istungi päevakorras oli
16 punkti.
2 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ning 1 korraldusega projekteerimistingimused.
Pikendati 25.05.2009 tehtud
ettekirjutuse nr 38/11 punkti 1
(aiamaja projektikohane laiendamine või uue ehitusloa taotlemine) täitmise tähtaega kuni
25.05.2013; 10.05.2011 ettekirjutuse nr 36/11 (õigusliku aluseta laiendatud aiamaja seadustamine) täitmise tähtaega kuni
10.05.2013 ning 01.06.2010
ettekirjutuse nr 31/10 punkti 2
(kasutusloa olemasolu) täitmise
tähtaega kuni 01.09.2012.
Väljastati 6 ehitusluba: maakaabelliini ja alajaama rajamiseks Jälgimäe külas Balteco,
Murimäe tee 4 ja Murimäe tee
4a kinnistutel; üksikelamu välisseinte ja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks Kiisa alevikus Turu tn 3; sidekanalisatsiooni rajamiseks Metsanurme
külas Tallinn-Lelle 9,8-27,4 km,
11241 Kasemetsa-Kiisa tee,
11242 Kasemetsa tee ja Kuuseheki kinnistutel; sidekanalisatsiooni rajamiseks vastavalt projektile „Saku - Kiisa - Hageri
mikrotorustikus fiiberoptiline
kaabelliin” Saku alevikus, Kasemetsa külas, Metsanurme külas, Kiisa alevikus, Tõdva külas,
Roobuka külas; tiigi rajamiseks
Tagadi külas Tagadi-Mäepere
kinnistul ning ridaelamu püstitamiseks Tänassilma külas Metsavaimu tee 2.
Väljastati 4 kasutusluba: 0.4
kV kaabli ümberehitusele Silla
tn 5a juures Saku alevikus Silla
tänaval; liitumiskilbi ümbertõstmisele Tänassilma külas Piirimäe tänaval; Välu kinnistu
elektrivarustusele Üksnurme
külas Välu, Vana-Kongu, Lume
tee, Lootuse, Tuisu tee kinnistutel; üksikelamule Saku alevikus
Kuuse tn 5.
Väljastati ehitusload aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks, kuur-kasvuhoone lammutamiseks ning anti kirjalik nõusolek abihoone-kuuri
püstitamiseks Roobuka külas
Astra tee 68. 
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 Tunnistati kehtetuks 25.10.
2010 väljastatud ehitusluba nr
18392.
Saku alevikus asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele määrati kohaaadressideks Harjumaa, Saku
vald, Saku alevik, Laane haljak;
Harjumaa, Saku vald, Saku alevik, Männituka haljak ning Harjumaa, Saku vald, Saku alevik,
Tuule haljak.
Juuliku külas Linsi kinnistu
detailplaneeringujärgselt tekkinud uutele teedele määrati nimedeks Talu tee ja Talu põik.
Muudeti Kirdalu külas asuvate katastriüksuste Suur-Kõrnumaa piire ning moodustati uute
piiridega katastriüksused.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 7 jäätmevaldajat.
Ühele puudega isikule seati
hooldus ja määrati hooldaja.
Väljastati avaliku ürituse korraldamise load MTÜ-le Harju
Matkaklubi (kõrvaltingimustega) Metsanurme-Üksnurme matkaraja laagripaigas 01.-03.06.
2012 toimuva Harju Matkaklubi
matkalaagri läbiviimiseks (vastutab Jüri Kõiv) ning MTÜ-le
Metsanurme Metsanurme külakeskuse esisel väljakul 08.06.
2012 kell 19-23 toimuva noorte
suvealguse peo läbiviimiseks
(vastutab Peeter Leidmaa).
5. juuni istungi päevakorras
oli 14 punkti.
Otsustati korraldada avalik
konkurss Saku Valla Noortekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks määratud ajaks. Konkursi
läbiviimiseks moodustati komisjon: Kuno Rooba (esimees),
Evelin Normak, Heli Veersalu
ja Evelin Küberson (liikmed).
Otsustati maksta kriisitoetust
1 isikule seoses raske majandusliku olukorraga.
Tühistati 29.03.2012 sunniraha sissenõue nr 7-2.5/09/3369.
10. (ettekirjutuses nr 72/09 sisalduv nõue on täidetud).
Algatati detailplaneering

Üksnurme külas Vana-Tuisu
kinnistul ning otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
4 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba Saku
Vallavalitsusele mänguväljaku
rajamiseks Saku alevikus Nurme tn 27.
Väljastati kasutusluba üksikelamule Tänassilma külas
Kungla tn 6.
Keelduti kasutusloa väljastamisest ehitise „Paju tee 1,3,5,7
veevarustus” osaliseks kasutamiseks Juuliku külas Paju teel ja
Tähe teel.
Saku Vallavolikogu 19.04.
2012 otsusega nr 30 kehtestatud
detailplaneeringu alusel Juuliku
külas asuva katastriüksuse Linsi
jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Jäätmeveost vabastati 5 jäätmevaldajat.
Saku valla 2012 eelarve reservfondist eraldati 20 160 eurot
keskkonnatasu maksmiseks.
MTÜ-le Tantsukool Danceland anti tantsualase koolituse
läbiviimiseks tasuta kasutada
Saku Valla Maja II korruse suur
saal 01.06 kell 14-19; 04.06 kell
15.00-20.30; 05. ja 06.06 kell
14.00-19.30; 07.06 kell 14.0018.30 ja 19.30-23.00 (täiskasvanute kevadpidu); 08.06 kell
14.00-18.00; 11.06 kell 13.3018.30 ja 19.00-20.15; 12.06. kell
14.00-18.30; 13.06 kell 13.3019.00; 14.06 kell 14.00-18.30 ja
19.00-20.30; 18.06 ja 20.06 kell
11-16 ning ajavahe-mikul 27.31.08 kell 12.00-19.00
Evely Vaigurile anti ladina
tantsude tantsimiseks tasuta kasutada 01.-30.06 ja 01.-31.08
esmaspäeviti kell 19-22 Saku
Huvikeskuse III korruse peeglisaal ning 01.-31.07 Saku Valla
Maja II korruse suur saal.

Saku Vallavalitsus
korraldab konkursi

Saku Valla Noortekeskuse
juhataja
ametikoha täitmiseks määratud ajaks
Saku Valla Noortekeskus on 01.01.2011 moodustatud Saku
Vallavalitsuse hallatav asutus.
Nõudmised kandidaadile
 noorsootööalane bakalaureuse- või magistrikraad või sellele
vastav kvalifikatsioon Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28
lõike 2² tähenduses või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon
ja vähemalt kaheaastane noorsootööalane staaž või
 noorsootööalane rakenduskõrgharidus või pedagoogiline
kõrgharidus ja vähemalt neljaaastane noorsootööalane või
pedagoogiline staaž ja
 eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
 vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil
 arvuti kasutamise oskus
Kandideerimiseks tuleb esitada Saku Vallavalitsusele (Teaduse 1,
75501 Saku) 21. juuniks 2012 järgmised dokumendid:
 kirjalik avaldus
 elulookirjeldus (töö- või teenistuskäik)
 ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad
 konkursil osaleja soovil muud dokumendid
Täiendav informatsioon telefonilt 671 2415 ja Saku valla
veebilehelt www.sakuvald.ee

Kajamaa Kool
võtab 27. augustist 2012 konkursi korras tööle:

KLASSIÕPETAJA (1.-2. klass, 18 tundi nädalas);
KLASSIÕPETAJA (3.-4. klass, 17 tundi nädalas);
KLASSIÕPETAJA-ERIPEDAGOOGI
(abiõpe, 1.-2. klassis, 19 tundi nädalas);

TÜTARLASTE KÄSITÖÖ ÕPETAJA (5.-6. klass,
2 tundi nädalas; abiõpe 8.-9. klassis, 7 tundi nädalas)
Avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate
dokumentide koopiad saata hiljemalt 15.06.2012 e-aadressil
maire.metsalu@sakuvald.ee või posti teel Kajamaa küla, Saku
vald 75504, Harjumaa. Info telefonil 5348 8068

Üksikisiku tulumaksu laekumine
Mais 2012 laekus Saku valla eelarvesse 531927 eurot üksikisiku
tulumaksu. Kasv võrreldes möödunud aasta sama ajaga 6,0%
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Saku Vallavalitsuse 05.06.2012 korraldusega nr 531 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Üksnurme külas VanaTuisu kinnistul (katastritunnus 71801:003:0875). Detailplaneeringu
ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine ridaelamu ja üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on ca 5500 m². Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
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650-eurone
aastastipendium
ülikooliõpinguteks

Kajamaa külaselts
tähistas kümnendat
sünnipäeva

DEIW RAHUMÄGI
Nelja Valla kogu tegevjuht

Allkiri. Foto:

K

ülaseltsi algus ulatub südasuvesse 2001, mil Kajamaa küla kokkutulekul
peeti asutamiskoosolek. 15. oktoobril kanti MTÜ Kajamaa Külaselts Saku valla teise külaseltsina mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registrisse.
Tegus ühing tähistas oma ümmargust sünnipäeva jaheda ja
tuulise 2. juuni õhtupoolikul Adra talus. Kajamaa spordiklubi viburaja katuste alla oli kogunenud kenake hulk kajamaalasi ja
külalisi. Juubeliüritus algas Kajamaa lipu heiskamise ja Ut-ReMi laulustuudio laste väikese
kontserdiga. Külaseltsi juhatuse
esimees Vello Eensalu andis
ülevaate Kajamaa ajaloost, mille
algus ulatub 18. sajandisse, ja
rääkis ühingu kümnest aastast.
Ka sellest, et asutamisaastal oli
majapidamisi külas 19, tänaseks
on see arv kasvanud 6 võrra.

Rahvastikuregistri järgi elab 1.
juuni seisuga Kajamaa külas 56
inimest. Juubilari õnnitlesid vallavalitsuse, Kodukant Harjumaa
ja naaberkülade esindajad ning
sõbrad. Teiste seas andis head
soovid üle valla esimene külaselts Metsanurme, keda kajamaalased nimetavad eeskujuks
ja õpetajaks. Külaselts pidas tänukirjade ja meenetega meeles
kõiki toetajaid ja kaasaaitajaid.
Tänukingituse said kõik oma küla majad-talud ja seltsi eestvedajad. Juhatus esitles ka sünnipäevaks valminud Kajamaa kollast
särki, millel rohelisega trükitud
logo ja küla kaardi taustal kõigi
elanike eesnimed.
Lustlikud sportmängud suurtele ja väikestele vaheldusid kehakinnitushetkedega, mil nauditi kohalike grillmeistrite loomingut ja Esko talu kuulsat
mascarpone-kooki. Ühemehe-

SELTSI TEGEMISED
Ühisüritused: vabariigi aastapäeva koosviibimine, talve
alguse tähistamine küla keskpunktis Suuresöödi talus, Saku
valla külade päevast osavõtt
Ettevõtmised: teeäärte koristustalgud, suured ühised perepäevad Nõmme Seikluspargis ja
Vembu-Tembumaal
Tunnustamised: küla tegemistes
aktiivselt kaasa löönud ja oma
kodu ilme kujundamisel silma
paistnud perele antakse igal
aastal üle logoga majavimpel
Juhatus: Vello Eensalu, Tarmo
Sepp, Toomas Kuusk

bändi muusika viis pidulised ka
tantsupõrandale.
Jätkuvat elujõudu ja sära, Kajamaa!

Saku spordimälumängurid käisid Briti suursaadiku
vastuvõtul tema residentsis Tallinnas
KERSTI VISSOV
4. juunil kell 17 võttis Suurbritannia suursaadik Eestis Chris
Holtby oma residentsis Tallinnas Kose teel vastu edukad
spordimälumängu „Bumerang“
vabariiklikus finaalis osalejad.
Harjumaalt oli vastuvõtule
kutsutud Loksa ja Saku Gümnaasiumi võistkonnad. Saku koolist
käisid suursaadikuga kohtumas
Rain Alev 10. klassist, Marthi

Lepik ja Norman Madis 11.
klassist, Kert Aedla ja Simon
Jorma Aabrams 12. klassist
ning nende juhendaja geograafiaõpetaja Kersti Vissov.
Saku Gümnaasiumi „Bumerangi“ võistkond saavutas sellel
aastal maakonnas 2. koha, põhjaregioonis tuldi 3. kohale ning
vabariigis 6. kohale (kolmandast kohast jäi puudu ainult 2
punkti). Seekordne finaal
(võistlusest võttis osa 88 kooli

üle Eesti, neist finaali pääses 15
paremat) oli eriline: teemaks
olid suveolümpiamängud ning
lõppvõistlus toimus esimest
korda laeval - sõidul marsruudil
Tallinn-Helsingi-Tallinn.
Chris Holtby võõrustas noori
võidukaid spordimälumängureid seoses lähenevate Londoni
suveolümpiamängudega. Saku
õpilastel oli see esimene kohtumine Suurbritannia suursaadikuga.

Saku, Saue, Kiili ja Harku valda
hõlmava MTÜ Nelja Valla Kogu
stipendium on loodud tegevusgrupi initsiatiivil territooriumil
elavatele üliõpilastele, aitamaks
kaasa ülikoolis stuudiumi alustamisele ja õpimotivatsiooni
tõstmisele. Stipendiumi saab
igast vallast üks üliõpilane, kes
alustab taotlemise aastal õpinguid mõnes Eesti kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes.
Stipendiumi saavad taotleda
noored, kes on valinud ülikoolis
eriala, mis on seotud kohaliku
omavalitsuse toimimise ja seaduslike ülesannete täitmisega ja
aitab kaasa avalike teenuste
kvaliteedi tõstmisele. Stipendiumi suurus on 650 eurot, see
määratakse üheks aastaks ning
selle taotlemine ja määramine
toimub avaliku konkursi korras.
Toetust saab taotleda stipendiaat, kes on olnud valla elanikeregistris vähemalt aasta enne
stipendiumi taotlemist. Eelduseks on ka head õpitulemused
gümnaasiumiastmes - keskmine
hinne vähemalt 4,0. Loomulikult on tingimuseks ka tahe teha
koduvallaga koostööd.
Stipendiumi taotlemiseks esitab stipendiaat MTÜ Nelja Valla
Kogu juhatusele kirjaliku avalduse, põhjendades oma vastavust stipendiumi taotlejale esitatud tingimustele. Vabas vormis
avaldusele tuleb lisada elulookirjeldus ja motivatsioonikiri, lõputunnistuse väljatrükk ja kohaliku
omavalitsuse soovituskiri.
Taotluse esitamise tähtaeg
on 1. september 2012. Nelja
Valla Kogu juhatus kuulutab tulemused avalikult välja ja määrab stipendiumi igal aastal hiljemalt 1. oktoobril.
Nõutavad dokumendid palume saata e-posti aadressil
info@4kogu.ee. “Avaliku halduse noorõppuri” stipendiumi
statuudi leiab meie kodulehelt
www.4kogu.ee

21. juunil kell 2.09
jõuab Eestimaale suvi!
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ÜVK uudised 23. nädalal
TOIMETAJA
VEERG
Eestlastestorjapidajatest
Hiljuti sain juhuslikult teada inimesest, kes saab palgapäeval
umbes 300 eurot. Mõni päev hiljem kuulsin veel kellestki, kelle
teenistus, kui maksud maha arvata, jääb ka 300 euro kanti. Mõlemad on täiskohaga ametis. Ja
nende töö pole kaugeltki lihtne.
Vapustav on asja juures, et
tean mõlema tööandjat ja olen
neisse siiani lugupidamisega
suhtunud. Nad on inimesed, kellel läheb hästi. Nad lubavad endale luksuslikke hobisid, sõidavad kallite autodega, reisivad
sageli. Ilmselt arvavad, et väärivad sada korda suuremat sissetulekut kui töötajad, kes nende
firmades iga päev ametis.
300 eurot. Umbes 100 läheb
külmal talvel kõige pisema, 1toalise korteri kommunaalkuludeks. Jääb 200, millest tuleb maha lahutada seep, hambapasta,
šampoon, mõnikord ka uus kingapaar või riidehilp. Järele jääb
170 - kui kõvasti koonerdada.
Veidi üle 5 euro päevas. Mida
selle eest saab? Leiba, kartuleid,
makarone, õli, soola? Aga kui tuleb haigus ja on vaja ravimeid?
Hambaarsti juurde minek oleks
hoopis mõeldamatu. Riigiisad
soovitavad veel säästa! Vahva!
Vanal heal ajal nimetati neid,
kes töötasid napi kõhutäie ja
pisikese peavarju eest, orjadeks.
Ja nende tööandjaid orjapidajateks. Olen kohanud ameeriklasi,
kes tänapäevalgi siiralt häbi tunnevad, sest nende esivanemad
pidasid mustanahalisi orje. Mõned eestlased peavad oma rahvusest orje. Mida mõtlevad nende järeltulijad?
Sageli kirutakse neid, kes kusagil piiri taga inimväärse tasu
eest tööd teevad. Räägitakse kodumaa-armastusest ja muust
heast-paremast. Ebamugav ju,
kui orjad põgenevad!
Häbi on kaasmaalaste pärast.
Ja kahju Eesti ausatest ettevõtjatest, kellele meie kohalikud orjapidajad ka halba varju heidavad.
INNA MIKLI

2012. aasta 23. nädala seisuga toimuvad torustike ehitustööd Saku
I piirkonnas (peatöövõtja AS Skanska EMV) Mäe, Kingu, Uus-Saku, Pargi, Teaduse ja Näituse tänaval ning Pähkli ja Lukussepa teel.
II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) tehakse taastamistöid
Kannikese, Ülase, Aasa, Silla ja Põik tänaval ning Jaama põigus.
III piirkonnas (peatöövõtja AS Skanska EMV) ehitatakse torustikke Tuule ja Laane tänaval, taastamistöid tehakse Sinilille, Pähklimetsa, Kasteheina, Männituka ja Aasa tänaval ning Tamme teel.
Taastamise ja haljastustööde kohta tekkivate küsimuste korral palume ühendust võtta telefonil 5336 4612 (AS-i Nordecon piirkond)
või 5341 3931 (AS-i Skanska EMV piirkond).
MARJU MURUMETS
AS Saku Maja projektijuht

Saku I piirkonnas on torutööd täies hoos ning Teaduse tänav oma
kraavide ja mullahunnikutega pea tundmatu. Foto:

Suvisest valgustusest
Tänavavalgustus on kuni 15. augustini Saku valla külades ja
kergliiklusteedel välja lülitatud. Valgustid jäävad põlema
Saku ja Kiisa alevikus ning Kurtna külas.
Vallavalitsus

Saku lasteaed
Päikesekild
läks remonti
Saku Päikesekillu mudilased ja
nende vanemad ning lasteaia
töötajad on juba ammu remonti
oodanud. Hoone renoveerimine
on toimunud järk-järgult. Alustati juba ammu - 2006. aastal
uuendati maja ventilatsioonisüsteemi, 2007. aastal sai hoone
korraliku katuse, 2008. aastal
remonditi C-korpus. Aga siis
algasid masu-aastad…
Sel suvel remont jätkub korda tehakse hoone B-korpus,
kus kokku 4 rühma, lisaks soojustatakse lasteaia välisfassaad.
Siiani on kõik kulgenud plaanipäraselt. Ehitushange viidi
läbi õigeaegselt. Parima pakkumise tegi Arco Ehitus - remont
läheb maksma 315 000 eurot
(koos käibemaksuga). Lasteaed
anti ehitajale üle juba 1. juunil.
Renoveeritakse ASE OÜ projekti järgi, ehitusjärelevalvet
teeb kohalik firma P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Kui remont valmis, saab B-korpus ka uue sisustuse - renoveeritud ruumidesse ostetakse uus mööbel.
Sügisel on nii pisikestel poisteltüdrukutel, nende vanematel kui
lasteaia töötajatel B-korpuses
palju uudistada.
31. augustil peaks ehitaja remonditud hoonetiiva üle andma.

Algab konkurss
„Kaunis kodu

2012”!

Konkursile ootame õueilu loojaid, korda ja puhtust armastavaid
kinnistuomanikke, kellel eramu, suvila, kortermaja, asutus või ettevõte.
TEATEID OOTAME telefonidel 671 2436 ja 671 2431 või
e-posti aadressil saku@sakuvald.ee kuni

10. juulini 2012

.
Ootame osavõttu ka nendelt, kes on juba konkursil kaasa löönud, kuid
auväärset esikohta pole viimase kolme aasta jooksul pälvinud.
Konkurss toimub vähemalt 5 osavõtja korral ning kõigi nendega
külastatakse üheskoos 18. augustil aianduspäeva Ellamaal.
Objektid vaadatakse üle augustikuu kolmandal nädalal.
Ootame rohket osavõttu!
TIINA KUBBI, vallaaednik

Saku
v a l d
läbi r

o

helise akna
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Cristella Riided - väike kena kauplus.

Endised Rävala
restorani ruumid
Konsumi poe teisel
korrusel said uue elu
INNA MIKLI

P

ikki aastaid oli Saku Konsumi poe teine korrus, kus
kunagi asus kuulus restoran Rävala, suletud. Kevadtalvest on äsja remonditud ruumid
taas uudistajatele valla.
Pargi 2 asuva hoone teisele
korrusele pääseb maja vasakpoolsest uksest. Alumisel korrusel on Segasumma pood, kus
müügil kosmeetikatarbed, rõivad, sukad-sokid, köögi- ja aiatarbed, mänguasjad ja veel palju
mitmesugust. Kaubad on päris
uued, pärinevad pankrotti läinud poodidest. Ja müügil on
päris omapäraseid asju, näiteks
saab Segasummast soetada
madratsikatte või hiigelsuure
vihmavarju. Või armsad värvilised aiatööriistad. Silma jääb ka
omanäoline sokivalik ja suur ruloovalik. Segasumma pood on
avatud esmaspäevast reedeni
kell 10-18, laupäeval kell 10-15.
Teisele korrusele viiva trepi
ääres köidab silma veel Rävalaaegne uhke vitraaž. Kuhu kunagine omanäoline puupannoo on
saanud, ei oska tänased asukad
öelda.
Üleval jõuab huviline kõige-

pealt söögikohta, mil nimeks
Pargi kohvik (avatud esmaspäevast laupäevani kell 10-17).
Sealt saab hommikupoolikul
kohapeal valmistatud saiu ja pirukaid, lõuna ajal (kell 11-14)
on võimalik süüa päevapraadi ja
-suppi. Õhtuni saab tellida a`la
carte menüüst. Ajal, mil lehetoimetajad majas käisid, oli pliidiga õnnetus juhtunud ja roogasid
maitsta ei saanud. Teistes boksides töötavad inimesed aga kinnitasid, et toidud on head. Kohvikupidajad lubasid söögikoha
võimalikult kiiresti taas avada.
Ning rääkisid, et lahtiolekuaegu
on plaanis pikendada.
Paremat kätt esimeses boksis
on kodu leidnud reisibüroo Fantaasia Reisid. Maitsekalt kujundatud hubases väikeses kontoris
jagab nõuandeid sõbralik reisikorraldaja. Reklaamid tõotavad
odavat ja mõnusat puhkust Türgis, Bulgaarias, Kreetal… Võimalusi on mitmeid. Fantaasia
Reisidest saab osta turismipakette, kuid saab ka muud - näiteks lennupileteid muretseda,
majutust broneerida. Reisibüroo on avatud esmaspäeval ja
kolmapäeval kell 11-16, teisipäeval ja neljapäeval kell 11-18.


Hubane Pargi
kohvik.
Fotod:
Roniroosi Riideralli poes on ka väga suuri rõivaid.

Alumisel korrusel on Segasumma pood - kaupu igale maitsele.

Kauplus Cristella Riided
müüb hooajast jäänud uut kaupa, nn outlet-rõivaid, kuid on ka
kasutatud riideid, mis toodud
Iirimaalt ja Inglismaalt. Lastekaubad on paigutatud vanuse,
täiskasvanute rõivad suuruse
järgi. Iga eset on vaid üks eksemplar - muret, et keegi samasuguse kleidiga vastu tuleks,
Cristella Riietest ostes pole.
Müüja sõnul vaheldub kaup kogu aeg, nii et tasub uudistamas
käia. Pood on avatud teisipäevast reedeni kell 10-17.30, laupäeval kell 10-16.30.
Roniroosi Riideralli on pood,
mis müüb samuti nii uut kui kasutatud kaupa. Silma hakkab
palju väikelastele mõeldud riideesemeid, kuid ka naiste pesu
ja päevitusriideid on hulgaliselt.

On ka mütsid ja sallid. Ning
kõikvõimalikud lastele käte ja
fantaasia arendamiseks mõeldud meisterdamistarbed. Pood
on avatud esmaspäevast reedeni
kell 10-18.
Koridori lõppu tuleb ilusalong, kus hakkavad tööle juuksur, kosmeetik, küünetehnik,
ripsmetehnik ja massöör. Momendil seatakse mööblit paika,
kuid avada on plaanis juba lähema paari nädala jooksul.
Pargi 2 maja teisel korrusel on
veel päris mitu tühja boksi. Kes
arvab, et just seal on parim paik
Saku inimestele kaupu või teenuseid pakkuda, peaks ühendust
võtma omaniku, Harju Tarbijate Ühistuga.
Täpsemat informatsiooni saab
e-aadressilt keskus@harjuty.ee
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Rein Tali: „Elu parimad aastad olen
EVI JOHANDI

L

aulusalm ütleb, et muusika
on rõõmu jaoks, vanade ja
noorte jaoks. Rein Tali on
Sakus vanu ja noori laulusõpru
muusika juurde juhatanud 42
aastat. Selle aja sisse mahub segakoori Tuljak juhtimine alates
1971. aastast, kui Ottniell Jürissaar tõi ta professor Jüri Variste
soovitusel konservatooriumi II
kursuse üliõpilasena abidirigendiks. Viie aasta pärast oli ta juba
koori peadirigent ja seisis 27
aastat peadirigendina koori ees.
Päevakeskuse saalis juttu puhudes vaatame koos tagasi seljataha jäänud aastatele. Pole
tähtis, kui palju su elus on aastaid, vaid see, kui palju neis aastates on elu, on tark inimene öelnud. Ja tegusaid aegu on täis kogu Reinu elu. Ei ole väga kerge
juhatada koorilauljaid, kes on
asjaarmastajad ega tunne nooti.
„Elu parimad aastad olen andnud Tuljakule. Olen koori viinud mitu korda nii kohalikule
kui üldlaulupeole. Laulupeolised on tavalauljad, keda peab
õpetama kannatlikult a-st b-ni.
Kannatust peab olema, et laul
selgeks saaks,” kerib Rein jutulõnga, iseloomustades oma Sakus tehtud elutööd. Kaks aastat
oli Rein õpetaja ka Saku 8klassilises koolis. Elamistingimused olid neil aastail kehvad:
elada tuli Männikul barakis.

Elutee määrab sünd
Saatuse määrab see, missugusesse peresse sünnid. Rein tuli maailma 1947. aastal Tapal kolmelapselise pere esiklapsena. Kodus mängis isa akordioni ja peres
oli üsna mitu pilli. Koolis tegutsesid estraadiorkester ja koorid.
Rein on Tapa muusikakooli esimese lennu lõpetaja. Kodust alanud muusikaarmastus liitus loodusearmastusega. Koduaknast
paistis mets ja hundisilmad välkusid akna taga, kui taskulambist tule peale juhtisid. Soed
murdsid maha nii koeri kui lambaid. „Käisin marjul ja seenel.
Parimad seenekohad laiusid kinnises sõjaväetsoonis. Panin sõjaväest jäänud riided selga ja et minu pagunid olid samad mis seal
paiknenud väeosal, lasti mind

 Rein Tali oli üks Saku laulupäevade eestvedajaid. Fotod: erakogu
1975. aasta juulis Tallinnas
XVIII üldlaulupeol. 

sisse ilma propuskit küsimata.
Korjasin seeni korvi täis,” meenutab muusikaõpetaja noid killukesi nooruspäevadest. Kodumaja lähedalt algasid ka sood ja rabad, mis laiuvad Peterburi teeni.
Pärast põhikooli siirdus Rein
Elleri-nimelisse Tartu Muusikakooli koorijuhtimist õppima.
Karm aeg võttis terve teise kursuse sõjaväkke, küsimata õppimisest. „Koolis olid tugevad õppejõud, nagu Johannes Bleive,
Richard Ritsing ... Ka koolikaaslastest kujunesid tugevad
koorijuhid ja õppejõud, tuntuim
neist on Alo Ritsing,” elab jutustaja end sisse muusikaõpingutesse Tartus. „Lõpetamise
ajal tuli Tartusse palju koolijuhte, et endale muusikaõpetaja
„osta”. Mulle pakuti õpetajakohta Otepääle. Mina tahtsin
aga edasi õppida,” õhkub Reinu
mälestustest õppimistahe.

Muusika on elu sisu
Konservatooriumi riigieksam
tuli sooritada Tuljaku koori ees
ja juhatada viit laulu, millest
pikem „Kantaat päikesele”.
Hindajateks olid Kuno Areng,
Arvo Ratassepp, Jüri Variste jt.
Reinule meenub, et tol ajal oli
mehi kooris piisavalt. Rein mä-

letab, et tundis ka veidike hirmu, sest nõudmised olid kõrged.
Riigieksami hindeks oli viis. Pärast seda on muusikamees juhatanud peale Tuljaku veel Kurtnas naisansamblit ja Männiku
tehase meesansamblit. Ta on olnud Tallinna Pedagoogilises Seminaris muusikaosakonna juhataja ja juhatanud seal naiskoori.
Tuljakule antud eluaastaid iseloomustab osalemine kõikidel
Harjumaa laulu- ja tantsupidudel
ja neljal üldlaulupeol. Kui palju
vaeva ja tööd see dirigendilt nõudis, näitab tõik, et üldlaulupeole
pääses läbi tiheda konkursi.
Koori kontsertreisid viisid
Kesk-Aasiasse, Taga-Kaukaasiasse ja teistesse paikadesse,

kuhu okupatsiooni ajal lubati.
Soome sõitis Tuljak alles aastal
1989, mindi juba Eesti lipuga,
mille kandjaks valiti Rein Tali.
1990ndatel avanesid võimalused kontsertesinemisteks Soomes, Rootsis, Itaalias, Ungaris
jm. Nimetet aeg oli koorielus
edukas ja tegevusrikas.

Vilistlased ja ukrainlased
Tuljaku vilistlased võtsid kätte
ja koondusid ansamblisse Vilistlased. Rein Tali juhendamisel on see tegutsenud 1996. aastast alates. Ansambli tegevus on
olnud vastavalt võimalustele
mõnusalt aktiivne. „Rein on
meile olnud suurepärane juhendaja ja sõber, seejuures nõudlik,
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andnud Tuljakule”

Abikaasa Õie ning tütred Kristel ja Heleri on Rein Talile ikka toeks
olnud. Foto: erakogu

Lapsed trallitasid külmale ilmale vaatamata

 Emad-isad jooksevad, laps(ed) kärus - nii käib vahva käruralli.
Foto: Kadi Villa
 Batuut oli väga populaarne nii väiksemate kui suuremate laste
seas. Foto: Kairi Kallaste

Vilistlased tähistasid oma 15. aastapäeva 6. mail 2010 Kiisa rahvamajas.
Vasakul taga naisansambli juhendaja Rein Tali. Foto:

Vabariigi aastapäeval autasutati
Rein Talit Saku valla
hõbemärgiga

suurte teadmistega muusika alal,
täpne ja abistav,” iseloomustab
ansambli liige Alma Kallion
oma juhti. Lauljatele on meelde
jäänud Reinu võime lõputult
akordioni mängida. Praegu juhatab Rein ka ukrainlaste koori,
kes laulab ukraina keeles ja tegutseb Tallinna matkamajas. See
on väikese rahvakillu identiteedi
säilimise üks viise - viia edasi
oma kultuuri emamaast kaugel.
Kavva kuuluvad särtsakad kasa-

kalaulud ja rahvalaulud.

Tugi pere näol
Mõistev abikaasa Õie ning tütred Kristel ja Heleri on olnud
Reinule toeks kirevas muusikuelus, mida ilmestavad sagedased väljasõidud, kontserdid ja
õpetamine õhtutundidel. Tütred
õppisid ka muusikakoolis, kuigi
isa jälgedesse nad ei astunud.
Küll on aga muusika üks elu rikkuse allikaid. Rein on Karli (5)
ja Kristini (4) vanaisa.
Rein Tali sisukat ja töökat elu
ning pühendumist Tuljakule on
vääriliselt hinnatud. Eesti vabariigi aastapäeval 24. veebruaril
2012 omistati talle Saku valla
hõbemärk.

3. juuni ilm ei olnud küll suviselt nauditav, aga see ei takistanud nii
lastel kui suurtel tulemast Saku Valla Maja taha, et koos tähistada
lastekaitsepäeva.
Tegevust oli kõigile. Lapsed said hullata batuutidel, sõita ponide
ja karusselliga. Pidevas kasutuses oli benji-hüppebatuut, kus hüpata
sai alates esimesest eluaastast. 3D planetaariumi sfäärilises kinos
jooksis koguperefilm „Kalouka`hina - veealune kari“. Kontserdi sisustasid Saku Gümnaasiumi I-V klasside rahvatantsijad, seeniortantsurühm Lendler, VAT Stuudio tantsijad, trupi JJ Street hiphopparid ning Saku Gümnaasiumi bänd.
Lastega oli kohtuma tulnud Jänku-Juss, kes viis läbi lõbusaid
sportlikke mänge. Väga meeleolukas oli käruralli, kus emad-isad
läbisid ettenähtud distantsi, lükates kõige väiksemaid kärudes. Tähtis polnud võit, vaid osavõtt, auhinna sai iga osaleja.
Lisaks lõbustustele pöörati tähelepanu ka harivatele teemadele.
Teavitustööd tegi Rohelise Punkti Poiss Eesti Taaskasutusorganisatsioonist.
Müügil oli suhkruvatt ja naljakaup, söögipoolist pakkus pannkoogibuss.
Lastekaitsepäeva kogupereürituse organiseeris Saku Huvikeskus.
KAIRI KALLASTE
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Lasteaia Terake lõpetajad
I rida (vasakult paremale): Silva Tupits, Kertu
Krajev, Karolin Victoria Kotsar, Daniela
Dobrõsevski, Miia Triin Binsol, Merily Savi, Reelika
Vender, Kadi Kõpper, Lilith Rästa, Annaliisa Tamme,
Laura Halliko.
II rida: Silver Uudam, Stenver Pauk, Josua Barz,
Feliks Laugen, Martin Villem Vühner, Rikard
Morten Maksing, Mart-Erik Trisberg, Rando Alviste,
Raimond Remmel, Rando Vender, Remy Tagobert.
III rida: õpetaja abi Maara Loonurme, õpetajad
Carmen Karu, Marge Eelma.
Pildilt puudub Anna Kukemelk.
Foto: Marika Korjus
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SAKU LASTEAEDADE LÕPETAJAD 2012

Kurtna lasteaia lõpetajad
I rida (vasakult paremale): õpetaja Ivi Hõrak,
Katariina Kalju, Petra Laur, Anni Fingling, Marilis
Ülevain, Mari-Liis Nöps, Mariliis Ruut, Valeria
Jaakson.
II rida: õpetajaabi Monika Paasma, Robin Isok,
Oskar Kalju, Iason Katt, Ott Kaarel Ojala, Mario
Ojassalu, õpetaja Maie Pilt.
III rida: õpetaja Külli Kruus, õpetaja Kaire Oks,
Henry Kuningas (ei lähe veel kooli), Markus
Vihermäe, Sten-Marten Zuts, Raiko Veersalu,
direktori kt Priit Jõe.
Pildilt puuduvad Gethe Carmen Urgard ja
Kristina Kozlova.
Foto: Gerli Erdmann

Terakeses oli taas perepäev
Traditsiooniks saanud perepäev tõi 23. mail lasteaia
Terake hoovi 188 peret. Ilm oli päikesepaisteline ning
kohaletulnute südametes oli rõõm ja ootusärevus. Lasteaia hoovis olevale künkale tulid vahvad kassikostüümides õpetajad, kes ergutasid nii lapsi kui ka vanemaid
koos laulma ja juhatasid sisse toreda kevadkontserdi.
Esineda said kõik pisematest suuremateni, õpetajadki
olid osalised. Pärast kontserti koguneti rühmadesse,
murule kaeti piknikulauad söökidest-jookidest, mis
emad ja isad olid kaasa võtnud. Vanemad said vestelda
nii omavahel kui õpetajatega ning lapsed, kes terve
päev koos olnud, ei tüdinenud ka õhtul ühismängust.
Terakese õpetajad, lapsed ja lapsevanemad tänavad
Saku Õlletehast karastavate jookide eest!
KAIRI KALLASTE
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Lasteaia Päikesekild lõpetajad
I rida (vasakult ): Markos Vilu, Andre' Jaanimets, Gerd Lauri Eerme, Henri Jõesoo, Roland Sildvee, Saskia Samberg, Amanda Ruusmäe, Kärt-Johanna Maitus.
II rida: Rebecca Mossin, Elisabeth Hinno, Andra Aileen Voogla-Lemps, Maarja Grettel Kuusk, Jan Hendrik Jõgi, Eerika Kapp, Linda-Marie Neorcsik,
Carmen Okas, Victoria Isabel Koovit, Kätri Jaaguman, Jael-Karmel Pedak, Lotta Siim, Kristin Pruuli, Hendri Krestinov.
III rida: Eliise Teras, Astrid Bogdanov, Joosep Peterson, Tristan Leedo, Kadri Rätsep, Kaspar Kadak, Carol Piik, Marin Raba, Märten Robert Untera,
Arabel Riigor, Ranno Kannel, Kervin Kõva, Emma Lii Ugandi.
IV rida: Jan Harri Rehemaa, Ott Karl Kopel, Liisel Langeberg, Lisandra Sokk, Isabel Kärner, Carmen Meriel Tensbek, Sten-Marten Kaselaan, Carmen
Tiffany Tuisk, Joonas Tohert, Uku Martin Arpo, Elis Meeksa, Matthias Saar, Marleen Liivik.
V rida: Mathias Andro Männamets, Avelin Sarapuu, Jaan Hendrik Kaskla, Toomas Ulmas, Rebeka Kand, Herman Hendrik Jõgeva, Eliise Gertrud Põlluvee,
Kermo Küppar, Kristofer Juhkam, Tomi Neemelo, Oliver Vilba, Sandra Tarlap, Toomas Sepp, Daniel Puusalu, Peeter Sepp.
Pildilt puuduvad Pärli Koptelkov, Kenther Päll, Virginia Badjonkina, Oliver Piiroja, Miia Polding, Mia Ronja Mišin, Maarja Jensen.
Õpetajad: Meelespea - Riina Hanson, Kristin Harend, Jelena Ovtšinnikova; Nurmenukk - Ruth Kobin, Anneli Kümnik, Piret Küünruss; Pääsusilm - Gina
Uusalu, Margit Kärner, Reet Liksor; Kelluke - Sirje Zimmer, Anniki Ots, Carmen Deklau; Kullerkupp - Inge Ehatamm, Margit Kanter, Marianne Prants;
Rukkilill - Rutt Enok, Erika Rausberg, Erika Kaarepere; Karukell - Marika Liivik, Marit Bauer, Maret Kaljo.
Foto:

Saku Muusikakooli
XXXII lend
Saku Muusikakooli 32. lend sai lõputunnistuse 24. mail Saku mõisa ballisaalis. Seekord
saadeti teele koguni 13 noort inimest, kes seljataha jäänud 7 aastaga õppinud pilli mängima, muusikalugu ja noodikirja tundma ning
klassikalist muusikat armastama. Esireas vasakult Natalja Zakurakina (viiul, õpetaja
Avo Uukado), Andra Kivimäe (klaver, Sirje
Subbe-Tamm), Jane Toiger (klaver, Reet
Schumann), Eilike Joost (klassikaline kitarr,
Vahur Kubja, Aet Mikli), Benetikte Petrutis
(klaver, Eugenija Kirss), Maria Johanna
Kollo (klaver, Reet Schumann), Margaret
Mikli (klassikaline kitarr, Vahur Kubja), Triinu Suits (viiul, Avo Uukado);
Taga vasakult Indrek Valgma (klassikaline kitarr, Daniel Julle), Karl Jaaniste (klassikaline kitarr, Vahur Kubja), Otto Jõeleht
(löökpillid, Kristjan Mäeots), Rauni Saagim
(klassikaline kitarr, Daniel Julle), Gert Müür
(klassikaline kitarr, Daniel Julle). Foto:
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Saku Gümnaasiumis

Nõelakuningas, printsess, röövlid ja kõik teised... Fotod:

INGRID PÕDER

S

aku gümnaasiumis etendunud „Vahva rätsep” rabas
oma tasemega. Muusikalis

esinenud ligi sadakond 4.-12.
klasside noort laulsid ja tantsisid
sedavõrd elamuslikult, et publiku vaimustusel polnud piire.
Etendust mängiti koolis 23.-24.

Portselanimaaliringi
tegemised 2011/2012. hooajal

Kaunis portselanimaal kevadnäitusel vallaraamatukogus. Foto:

mail kokku kolmel korral.
Kes poleks kuulnud vendade
Grimmide muinasjuttu vahvast
rätsepast, kes löönud maha 7 kärbest ühe hoobiga, läinud siis sel-

Saku huvikeskuse juures tegutseb alates 29. novembrist 1994
portselanimaaliring, mille hooaeg on nagu koolis õppeaasta alustame oktoobris ja lõpetame
mais. Alguses, nagu ikka, ei saa
kuidagi hoogu sisse ja kevadel
jääb aega puudu, sest näituse
ülespanek on ukse ees.
Möödunud aasta näitusel ringi käies arutasime, mida kõike
me nende aastate jooksul oleme
teinud: maalinud lilli ja linde,
tuppinud ja joonistanud sulega,
teinud geomeetriat ja näputehnikat... Aga liblikaid pole kunagi maalinud. Nii sündis hooaja 2011/2012 näituseprojekt

lest kuulutama kogu maailmale
ja tänu sellele saanud lõpuks kuninga väimeheks. Kaari ja Janika
Sillamaa kirjutatud muusikaline
variant oli hoogne ja lustakas

„Liblikad”, keda saate näha lendamas ja lilleõitel istumas sellekevadisel näitusel Saku vallaraamatukogus.
2011/2012. aastal jätkus ka
eelmisel hooajal alanud kalavaagnate maalimine - vastavaid
toorikuid pakkus meile G-Galerii. Tulemused on päris huvitavad. Meie heaks haldjaks uute
värvide, töövahendite ja tarvilike ning huvitavate näpunäidega
on olnud juba aastaid Liisel
Leppik. Sel aastal avas ta Tallinnas oma ateljee, kus korraldab aeg-ajalt ka maalitehnika
õpitubasid. Nii toimus märtsis
kahepäevane maikellukeste
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etendus päris oma muusikal!
lugu, milles rätsep Villemi rännakud viivad teda kokku väga
erinevate tegelastega.
Lavastuse kolm vaatust olid
erineva tempo ja rõhuasetusega:
linnarahva lõbusus ja röövlite
bravuur vaheldusid nukker-liigutava kerjuste osaga. Põnevad
lavalised lahendused ja liikumine, toredasti väljamängitud karakterid, pilkupüüdvad kostüümid ja lavadekoratsioonid tegid
etendusest tõeliselt mõnusa vaatamise. Hämmastas arvukate tegelaste läbimõeldud, mitmeplaaniline ja sujuv liikumine lavale tuldi nii mõnigi kord saalist rahva keskelt. Meeldejäävad
olid tantsu- ja kooristseenid. Ja
muidugi hiilgav peaosatäitja
Keito Kööp!
Muusikali lavastasid huvijuht
Anton Noor, õpetajad Kersti
Ulmas ja Inga Nurme. Silmapaistvalt mängis rätsep Villemit
Keito Kööp, printsess Lisettet
kaunihäälne Elis Loik, kuningas Aadut Priit Kasemaa ja
kuninganna Aliidet Kelli Eilart.
Vaimustava osatäitmise tegid
noored, kes kehastasid linnarahvast, kammerneitsisid, teenreid,
õuedaame, röövleid, seitset kärbest, hiiglast, kerjuseid, kokkasid ja linnaprouasid-preilisid.
Braavo, gümnaasium!

Mis hetkel tekkis oma muusi-

kali mõte? Käisime (õpetajad
Inga Nurme, Anton Noor, Kersti
Ulmas ja Kersti Kivi) eelmise
õppeaasta kevadel Comeniuse
projekti raames Saksamaal, kus
kuue erineva maa õpilased osalesid muusikali lavale toomises.
Nähes pealt lavastamise käiku,
tuli sealsamas mõte ka oma koolis muusikal lavastada.
Mis klasside õpilased olid
haaratud? Projektis osalesid
4.-12. klassi õpilased (kokku
93), neist 24 abiturienti.
Kust saite inspiratsiooni
dekoratsioonideks? Kõik, mis
laval näha sai, on ühise mõttetöö
tulem ning teostajateks olid
õpetaja Aare Ulmas ja 7. klassi
poisid. Taustapildid olid õpetaja
Eda Piisangul alles eelmistest,
aastatetagustest lavastustest.
Kas tegelaste kostüümid
olid ise õmmeldud? Kostüümide kogumiseks tegime üleskutse
nii õpetajatele kui õpilastele,
selle tulemusena kogunes suur
hulk riideid, parukaid ja muud
atribuutikat. Meid aitasid ka
Kiisa rahvamaja, Kurtna kool ja
Nukuteater. Üht-teist tuli ka ise
õmmelda või kohandada ja selles osas abistas õpetaja Reet
Heinat koos käsitööõpilastega.
Kuidas nägi välja prooviperiood? Proovid algasid jaanuaris ja toimusid kord nädalas
peamiselt sega-, laste- ja poistekoori tundide ajal. Töö käis paralleelselt - Anton tegi tööd teksti ja Inga muusikalise poolega.
Lisandusid eraldi proovid pea-

tegelastele. Maikuus tegelesime
lavastuse kokkupanemisega.
Esimene pikem ühisproov oli
pühapäeval, 6. mail, ja kestis
kell 10-18.
Mis oli proovikiviks? Üks
eesmärk oli kaasata võimalikult
palju kooride lauljaid, seetõttu
sai osatäitjaid väga palju. Üheks
proovikiviks oligi suure hulga
tegelaste lavale mahutamine:
meil puudus otseselt nii suurte
masside „liigutamise“ kogemus
(kes kuhu läheb, kust tuleb, mida teeb, kuidas seisab jne). Väga
hea oskuse selles osas on andnud
meie iga-aastased koolikontserdid. Suur mure oli õpilaste kohusetundega: alles viimasel hetkel
saadi aru, et kohe ongi etendused. Pidevalt küsiti, miks me nii
palju peame proovides käima me ju enda osa teame!
Probleemiks olid ka saalis
ringi jooksvad lapsed - et etenduse tegevus toimus üle kogu
saali, siis pidid osatäitjad jälgima, et nad lastele otsa ei jookse.
Samuti tehnilised kitsaskohad: koolil puudub korralik valguspark, soovida jätab professionaalse helitehnika olemasolu,
saali kesine akustika, madal lava, abiruumide puudumine.
Proovide tegemist segas ka see,
et söökla on saaliga ühes ruumis.
Kuidas leidsite osatäitjad?
Osatäitjate leidmisega tegelesime juba varakult - arutasime
õpilastega, milline osa kellelegi
iseloomu ja hääle poolest sobiks. Rollide jaotamine oli ras-

maalimise kursus, millest võtsime osa kahekesi - Ljudmilla
Ossul ja siinkirjutaja. Saadud
kogemusi jagasime juba järgmises tunnis kõige kauem ringis
tegutsenud liikmetega. Huvi uue
tehnika vastu oli suur, maalimise tulemused on näitusel väljas.
Maikellukeste maalimise õpetus
jätkub järgmisel hooajal, sest ka
teised ringis osalejad soovivad
seda tehnikat õppida.
Aprillis oli järgmine uue tehnika õppimise kursus - maastiku
maalimine lüstrile. Sellel kursusel osalesime taas kahekesi Ene Kivilaid ja siinkirjutaja.
Kursusetööd on näitusel. Ka selle tehnika õppimine seisab teis-

tel ringiliikmetel järgmisel hooajal ees.
Kõige meeldivam oli, et sügisel tulid ringi tööst osa saama
viis väikest tüdrukut - Hele, Liisa, Anett, Hele-Riin ja Marianne. Nende innukus ja väledus
erinevate tehnikate omandamisel oli üllatav. Näitusel on osa
nende valminud töödest. Seinataldrik “Haldjatüdrukuga” oli
hooaja lõputööks. Priima! Neidude kindel soov on jätka maalimist ka järgmisel hooajal.
Igas heas asjas on ka natuke
kurba. Sel kevadel lõpetab Saku
Gümnaasiumi Britt Rosenberg,
kes on portselanimaaliga tegelenud alates 6. klassist. Kas ta ka

järgmisel hooajal meie seas on,
ei tea. Noortel on ju edasiõppimiseks kõik teed valla. Aga
võib-olla tuleb ta tagasi siis, kui
elukutse on omandatud.
Tänan kõiki suuri ja väikesi,
kes on olnud pikka aega meie
ringi liikmed ning innukalt portselanimaali, kauni ja kalli kunsti
oskusi omandanud. Tänan kõiki, kes oma töödega kunstiringide kevadnäitust kaunistasid.
Lehelugejad, kutsun teid vallaraamatukokku oma kätega tehtud ilu vaatama! Ja kui teil tekib
tahtmine ka midagi ilusat teha,
olete oodatud sügisel uue hooaja
alguses portselanimaaliringi.

Kuidas jõuti ideest aplausini, rääkisid lavastajad
Inga Nurme, Kersti
Ulmas ja Anton Noor:

MERIKE TOOME, juhendaja

ke, tuli ette ka pisaraid. Peaosatäitjad olid juba varem teada selliseid õpilasi, kes suurel laval
välja mängiks ning näitlemisega
hakkama saaksid, ei olegi väga
palju. Saksamaa-kogemus tuli
selles osas Elisele ja Priidule
kindlasti kasuks. Esialgu oli jutuks ka dublantide kasutamine,
kuid jõudsime otsusele, et meie
võimalusi arvesse võttes pole
see mõeldav. Tuli ette ka kaaslaste suhtes väga alatut käitumist. Õnneks oli see vaid tilk
tõrva meepotis ja suurem osa
õpilasi oli väga hakkamist täis.
Mis seiku tuli etendustes
ette (kuulsin, et kuninglikul
voodil tulid rattad alt)? Või
proovides? Staarid käitusid
staaridele kohaselt - keda tuli
proovidesse vanemate ja sõprade kaudu taga otsida, keda autoga kohale sõidutada; kogu aeg
pidi käepärast olema mitu
komplekti varutekste, sest enda
tekst jäi ju koju; pidevalt olid
mõned vajalikud rekvisiidid kadunud; mõnele näitlejale tuli
pluus selga aidata jne. Voodi lagunes pärast esimest kuninglikku ööd, sest algselt polnud see
mõeldud ringi sõitmiseks! Me
polnud valmis ka selleks, et
meie oma algkooli lapsed küsimuse peale, et kes tahab veel
Villemiga jõudu katsuda, olid
peaaegu kõik kohe õhinal nõus
lavale tormama.
Tegelikult oleks me saanud
teha ka ühe tegelasega (peategelase Villemiga) kuuldemängu,
sest ta oli väga professionaalselt
valmis asendama kõiki puuduvaid tegelasi - nii mehi kui naisi!
Kas esinete kusagil veel?
Kuna lavastuse tehniline pool
on väga kallis, siis piirdusime
seekord kolme etendusega, kuigi vaim oleks kõigil ka enamaks
valmis olnud.
Mis teatritegemises kõige
rohkem rõõmu pakkus? Esialgne õhin rauges proov-proovilt ja muutus lausa paanikaks
viimases peaproovis. Rõõm
saabus koos esimese esietendusega ja edasi aina suurenes. Oli
näha, et õpilased ka ise nautisid
laval olekut ja lahendasid pingelised olukorrad väga nutikalt.
See andis meile taas kinnitust, et
kõik rollid said õige osatäitja.
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Eiki Nestor
Huvitavate

 Väga suure tänu on ära teeninud kõik need, kes võtsid vaevaks meie heategevusliku teatrikohviku jaoks suupisteid valmistada. Kohviku tulu on heaks
seemneks järgmise muusikali
lavastamisel.
Täname kõiki toetajaid, abistajaid, vaatajaid ja tegijaid - tänu
teile sündis midagi väga erilist
ja ilusat!

K

Muusikali loomist igati
toetanud gümnaasiumi
direktor Ulvi Läänemets:
„Sellel ettevõtmisel on mitu lisaväärtust, tähtsaim on ühtekuuluvustunde loomine - see
MEIE-TUNNE! Kui laval on 93
õpilast 4.-12. klassist, siis juba
see on suur asi! Lapsed kindlasti
said aru, kui tähtis on ühtne
meeskond, koos tegutsemine, et
iga väike osa on tähtis ühe suure
masinavärgi käivitamisel. Loomulikult kogesid kõik esinemise rambipalavikku, said üksteist
toetada ja innustada ning kolm
korda laval publikule esineda see on kogemus terveks eluks!
Ma olen ütlemata õnnelik selle
tulemuse üle! Mul on kahju, et
24 neist osatäitjatest lahkuvad
kohe gümnaasiumi lõpudiplomiga meie koolist! Aga uued
kasvavad peale. Tänud tublidele
abiturientidele, et suutsid muusikali riigieksamite vahel teha.
Usun, et see on taas meie koolis
ühe uue tee algus.
Täna räägime me järgmise
aasta plaanidest, aga vara on
veel neid täpsustada. Las jääda
midagi ka üllatuseks! Otsus, et
teeme ka järgmisel aastal midagi, sündis ikka tänu lastele, kes
pärast viimast etendust järgmisel koolipäeval seisid muusikaklassi ukse taga järjekorras, et
õpetajaga sel teemal rääkida, ei
tahtnud ka vahetunniks klassist
välja minna... Kohustuslikus
korras sellist asja teha ei saa, kui
on huvilisi, siis tuleb ka järgmine etendus ja ka ülejärgmine.
Mina igal juhul toetan iga head
ideed, eriti selliseid, mis liidavad kollektiivi ja kooliperet!
Tean, et sama meelt on ka õpetajad, kes olid muusikali tegemisega seotud. Nüüd on värsked kogemused olemas ja teadmine, mida järgmine kord teisiti
teha.
Minu sügav kummardus eestvedajatele ja osatäitjatele!

Kiisa rahvamaja juures tehti osalejatele mängureeglid selgeks.

Võistlejad Kurtna Kooli väravas. Fotod: Brigita Valdmaa

Linnulennul läbi ajaloo
ANNELI KUBBI
MTÜ Kodukoht Kiisa

P

ühapäeval, 20. mail, selle
kevade esimesel väga
soojal ja kaunil päeval,
toimus MTÜ Kodukoht Kiisa
eestvedamisel taas üks tore ettevõtmine - orienteerumismäng
„Linnulennul läbi ajaloo”, mis
tutvustas põnevaid ajaloolisi
kohti nii Kiisal kui Kurtnas.
Mäng sai alguse Kiisa rahvamaja juurest, kus osavõtjatele selgitati reegleid, jagati kätte rajakaardid ning anti tee peale kaasa
pisut näksimist. Mängus sai osaleda jalgsi või rattaga. Üllatuslikult oli osalejaid peale Kiisa ja
Kurtna rahva ka Sakust ning

Maidlast. Üritust aitasid läbi
viia ka Kiisa tublid noored, kes
ettenähtud punktides märgistusi
jagasid. Täname Karmel Piirmaad, Annete Trummi, Brigita Valdmaad, Marleen Valdmaad, Sander Raizmani, Jan
Erik Pussi, Anastasja Azarovat, Mirell Ojassalut, Mette
Õuna ning Kelly Laanet.
Põnev mäng lõppes Kurtnas,
kus osalejad võeti vastu Karin
Liivi maitsvate küpsetistega ja
toimus autasustamine. Peavõiduks olid seekord pääsmed
Vembu-Tembumaale.
Tänud Priit Jõele ja Kurtna
Külaseltsi liikmetele ürituse
õnnestumisele kaasaaitamise
eest!

iisa rahvamaja ühe omanäolisema ja põnevama
üritustesarja, Huvitavate
Kohtumiste Klubi hooaja lõpetas 25. mail õhtu poliitik Eiki
Nestoriga. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna raudvara, kuue
viimase Riigikogu koosseisu liige ning aastatel 1994-1995 regionaal- ja 1999-2002 sotsiaalministri ametit pidanud mees
tuli Kiisa inimestega kohtuma
imeilusal soojal kevadõhtul. Nii
ilusal õhtul, et korraldaja, rahvamaja kultuuritöötaja Marianne Õun pisut pelgas, et ehk
veedavad inimesed aega väljas
ega taha siseruumides toimuvale üritusele tulla. Kuid õnneks
läks teisiti - poliitikuga kohtujaid oli saal täis.
Eiki Nestor rääkis, et on Tallinna poiss, kes kogu elu pealinnas elanud ja kel tänagi kodu
Kalamajas. Aga teine kodu, mis
veelgi südamelähedasem, on
Nestorite perel Hiiumaal Emmastes. Seal veedab ta enamiku
oma vabast ajast ja seal käivad
meelsasti ka tema täiskasvanud
pojad. Lastest rääkides - kogu
suguvõsas on aastakümneid sündinud vaid poisid, viimane tütarlaps jäävat saja aasta tagusesse
aega. Kuid nüüd, kui üks meessoost lapselaps juba olemas,
ootab vanaisa Eiki oma teist lapselast, kes pidavat olema tüdruk.
Eiki Nestor on elukutselt autoinsener, ta on lõpetanud nn
Rauakooli (Tallinna Polütehnilise Instituudi, tänase Tallinna

Kiisa
Kiisas rahvamaja ringid lõpetasid
oma hooaja peoõhtuga 1. juunil.
Pillimehed, tantsijad ja lauljad
esinesid üksteisele ja kohale
tulnud huvilistele.
Muidugi alustas taas Tiri aga
Tõmba - kapell, milleta Kiisa rahvamaja pidusid ei oskaks üldse
ette kujutada. Jätkasid kõige tillemad - beebikooli vahvad poisid
ja tüdrukud, kes juba nii laulud,
liigutused kui pillimängu algtõed selgeks saanud. Aga - eks
emad muidugi veidi toetasid ka
(pildil).
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käis Kiisal
Kohtumiste Klubis

Lapsed vaatavad, mis töömehed kraavis teevad. Foto: Anneli Kümnik

Poliitik Eiki Nestor sai Kiisa inimestega kohe hea kontakti.
Foto: Kairi Langund

Tehnikaülikooli) ja saanud diplomi, millel erialaks märgitud
mehaanikainsener autotranspordi erialal. Kurioosne on aga
see, et autoinseneril puudub autojuhiluba. Noorena liiklusohutuse alal tegev olles istus ta kord
rooli taha, kuigi luba polnud vaja oli hädasolijale appi kiirustada. Kõik läks hästi, kuid juhtunu tuli välja ja pahandus oli
suur. Eiki Nestor aga lubas, et ei
istu enam kunagi ise rooli. Ja
polegi istunud. Kui paljud Riigikogu liikmed räägivad ühistranspordi kasulikkusest vaid
kauneid sõnu, siis Nestor tõepoolest sõidab igapäevaselt
trammide, trollide ja bussidega. Taksot kasutab vaid hädaolukorras, kui tõesti väga kiire.
Poliitikasse kutsus Nestori
Marju Lauristin. Mees on kuulunud kogu aeg samasse par-

teisse, mis kandis alguses Mõõdukate, kuid täna, pärast teiste
parteidega ühinemist, Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
nime. Poliitikast rääkis Riigikogu liige õhtu jooksul võrdlemisi
vähe. Küll aga kinnitas viimase
aja skandaalidest õhutatud küsimustele vastates, et tema partei saab tulu ennekõike liikmemaksudest. Ta ise maksab liikmemaksu regulaarselt ja korrektselt ning nii teeb ka enamik
kaaslastest. Veel rõhutas ta, et
püüab valikuid tehes ja otsustades alati kuulata oma südametunnistust ja juhinduda isiklikest tõekspidamistest.
Eiki Nestor suutis Huvitavate
Kohtumiste Klubi õhtul osalejaid oma selge ja arusaadava jutuga köita, tema mõnus huumor
ning lihtne ja rahulik olek võlusid Kiisa publikut.

Päikesekillu „nurmenukud“
külastasid Saku Maja
ANNELI KÜMNIK
Koos sõpradega mööduvad lasteaiapäevad toredasti. Eriti vahva on koos mängukaaslastega
joonistada ja meisterdada. AS
Saku Maja toetas Päikesekillu
lasteaeda rahalise kingitusega.
Lasteaed ostis erinevaid kujundlõikureid, millega tehtud
kujunditest saab valmistada toredaid pilte ja kaarte. Lapsed kasutavad lõikureid suure õhinaga.
22. mail külastasid Päikesekillu lasteaia Nurmenuku rühma
lapsed AS-i Saku Maja. Meid
võtsid vastu naeratavad tädid ja
muhedad onud. Lapsed tervitasid töötajaid lauluga ja kinkisid
asutusele omavalmistatud kaardid. Saku Maja juhataja Marko
Matsalu rääkis arusaadavalt ja
lihtsalt asutuse tähtsast tööst.

Nägime arvutiekraanilt, kuidas
vesi mööda torusid liigub. See
ajas poisid väga elevile. Veemajanduse alal töötav Aare Tigasson kõneles, kui vajalik on torumehetöö ning ärgitas poisse torumeesteks ja kopameesteks õppima.
Meile pakuti komme ja kui
suu väga magusaks sai, toodi
lauale erinevad maitseveed.
Laste arvates oli neist parim arbuusivesi. Kõik joogid olid valmistatud Saku kvaliteetsest
kraaniveest.
Lõpuks viisid Marko Matsalu
ja Aare Tigasson meid lahtikaevatud kraavi pervele, kus saime
turvaliselt jälgida kraavi põhjas
toimetavate meeste tööd.
Nurmenuku rühm tänab AS-i
Saku Maja töötajaid toreda ja
asjaliku vastuvõtu eest.

rahvamaja ringid lõpetasid hooaja peoõhtuga
Üles astusid Lauluklubi naised, salongi-tantsijad ja line-tantsijad. Ja muidugi
lustakad Rõõmurullid. Vahepalasid pakkus ikka kapell. Paraku ei olnud näiteringi - juunikuu esimene pool on Kiisa
näitlejatel nii tihedalt esinemisi täis, et
nädalavahetusel vajasid nad veidi hingetõmbeaega.
Rahvamaja töötajad Marianne Rande
ja Marianne Õun tänasid juhendajaid ja
soovisid kõigile ilusat suve. Lubasid, et
ootavad ringide rahvast sügisel jälle oma
vana ja väsinud katuse alla.
Pärast „ametlikku osa“ jätkas taas kapell - peoõhtu lõppes tantsuga.
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Varsakapjade
väljakutse!

Madli Murel lunastas
pileti noorte EMile
Juunikuu esimesel nädalavahetusel võistles Saku ratsasportlane, kolmevõistleja Madli
Murel (pildil)
Poolas Strzegomis kohalike,
Rootsi,
Saksamaa
ja Hollandi
esindajatega
ja sai neljanda
koha. Sellega täitis ta Euroopa
meistrivõistlustele pääsu viimase kvalifikatsiooninormi.
Saku neiu võistles sedapuhku
pika krossi n-ö kahe tärni võistlusel. Madli oli pärast koolisõitu üheksas. Kuid 15 paarist
sõitis krossi puhtalt läbi vaid 3,
nende hulgas ka Saku neiu. See
tõstis ta kuuendaks. Takistussõidus kogus Madli neli karistuspunkti. Vigadeta sõite oli
vaid üks, seega oli Madlil hea
tulemus. Kokkuvõttes sai ta 4.
koha.
Noorte Euroopa meistrivõistlused toimuvad 10.-12. augustil
Rootsis Malmös.

VAIKE PÄHN
Saku Vallavolikogu liige
Inimene vajab oma elu alguses
toetust ja hoolitsust. Nii on ka
elukaare lõpus. See on loomulik. Mõnikord aga teeb haigus
või õnnetus inimesed abivajajateks, olenemata vanusest. Nii
on juhtunud MTÜ Kukkur Varsakabja rühma liikmetega. Kõik
nad vajavad liikumiseks suuremal või vähemal määral abi. See
aga ei tähenda eemaldumist aktiivsest elust.
Neli ratastooli kasutajat osalesid eelmisel aastal Pärnus Jüri
Jaansoni kahe silla jooksu ratastoolivõistlusel ja neist kahel õnnestus pjedestaalile jõuda. Sealt
tuli idee hakata midagi sarnast
korraldama kodukoha suurepärastel kergliiklusteedel.
Valla mittetulundusühingute
toetusfondi abiga saab kolmapäeval, 20. juunil, Sakus teoks
3 + RATTA RETK. See ei ole
võistlus, vaid kaunis koosveedetud päev, kus osalejad õpivad
üksteist paremini tundma, saavad lilleilu nautida, mõõdukat
füüsilist koormust ja rõõmsa
meele. Osalema on oodatud
kõik suured ja väikesed, kes kasutavad retkel kolme- või enamarattalist käru, jalgratast või
abivahendit, ning nende abistajad, saatjad, lükkajad. Puuetega
inimeste kõrvale ootame lapsevanemaid oma pisiperega.
Olgu nad siis lapsevankris, jalgvõi tõukerattal. Eelkooliealised,
kes juba abiratasteta sõita oskavad, ei pea „vähikäiku“ tegema
ja on ka kaherattalisel üritusele
lubatud. Vanemad lapsed, noored ja täiskasvanud võiksid aga
kolme- või enamarattalise liikumisvahendi puudumisel jalgsi
rattasõitjatele toeks tulla ja nii
liiklusvoogu sulanduda.
Lähe on kell 10.30 Saku Õlletehase ringtee juurest. Suundume Männiku jaama, kus saab
kehakinnitust ja loosime autasud.
Osalejate registreerimine telefonidel 604 1731, 512 8137;
vaike.pahn@sakuvald.ee või
kell 10 stardipaigas.
Vt kuulutust lk 20

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
08.06 10.00-17.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
11.06 08.00-17.00 Laskeharjutus
08.30-23.59 Väliharjutus
12.06 09.00-17.00 Laskeharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
13.06 09.00.15.00 Laskeharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
14.06 09.00-17.00 Laskeharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
15.06 10.00-18.00 Laskeharjutus
00.01-17.00 Väliharjutus

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
16.06 10.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-19.00 Väliharjutus
17.06 10.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-22.00 Väliharjutus
18.06 11.00-19.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
19.06 10.30-17.00 Laskeharjutus
08.30-17.00 Väliharjutus
20.06 10.30-21.00 Laskeharjutus
21.06 09.00-17.00 Laskeharjutus
22.06 10.00-14.00 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

Lastekaitsepäeva
malefestivalist

Suveks
u
SILMADE KONTROLL
ja PRILLIDE MÜÜK

25. juunil 2012
kella 10-st
KIISA
RAHVAMAJAS
INFO ja etteregistreerimine
telefonil 521 9014

OÜ RIAB Transport
pakub koheselt tööd
KOGEMUSTEGA

autojuhtidele
(C-, E-kategooria) ja

ekskavaatorijuhile.
Otsime oma meeskonda ka

autoremondilukkseppa!
KIIRE!
Kontakt: GSM 53 448 851,
www.riabtransport.ee

Lastekaitsepäeva malefestivalil
Tallinnas oli kavas turniir kuni
14aastastele reitinguta maletajatele. Võistlusel osales ka 4 Saku Maleklubi last. Meeldivalt
üllatas 11aastane Anna Suzdalev (pildil), kes saavutas 3,5
punktiga 5 partiist 3. koha ja
võitis parimale neiule välja pandud karika. Juhan Suzdalev oli
6. Helen Dmitriev ja Marlene
Raal kogesid aga esmakordselt
turniiri valusid ja rõõme.
HANS TOMSON
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MIS
JUHTUS

Kuulutused
Peolaud koju, tööle ja kontorisse. Küsi julgesti. Tel 527 8187
Helistage meile tasuta:
www.olmeteenindus.ucoz.com

Põhja Prefektuur
23.05 avastati, et Kurtna külas
on sõiduautost varastatud telefon, sülearvuti ja erinevaid autoosi. Kahju on kokku 600 eurot.
25.05 avastati, et Roobuka külas
on suvilast varastatud samovar
ja pikendusjuhe, kahju on kokku
100 eurot.
3.06 kell 00.25 teatati politseile,
et Roobuka küla eramus tungiti
kallale 19-aastasele mehele.
5.06 varastati Saustinõmme
küla talust kodutehnikat, kahju
on kokku umbes 3500 eurot

Pakun massaažiteenust koju
või töökohale tulekuga. Hind:
0,5 h seanss 14.- eur; 1,0 h
seanss 19.- eur. Tel 505 6172
Maja projektid. Ehitusluba,
kasutusluba. Mõõdistamine.
522 0023 M. Mikk
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Muruniitmine, pika heina niitmine trimmeriga, võsalõikus.
5554 7291

Põhja-Eesti Päästekeskus
31.05 tehti kahjutuks Männiku
külast leitud 20- ja 50-millimeetrine mürsk.
2.06 kell 08.47 toimus liiklusõnnetus Tõdva külas. Sõiduauto
oli sõitnud teelt välja, päästjad
aitasid vigastatud masinast välja
3 inimest ja andsid üle kiirabile.
1.06 kell 14.25 teatati nõuetele
mittevastavast lõkkest Kiisa alevikus Standardi tänaval. Kohila
päästjad kustutasid suure lõkke,
mis oli metsale liiga lähedal.
4.06 kell 21.06 teatati häirekeskusele tulekahjust Tammemäe
külas. Päästjate saabudes põles
kahekorruseline puumaja. Päästjad kustutasid tulekahju kahes
osas: üks osa päästjatest tegi
hoones sisekustutustöid, teine
osa eemaldas maja katust ning
likvideeris selle all olevad tulekolded. Tulele pandi piir kell
22.41, tulekahju likvideeriti lõplikult kell 00.40. Kustutustöödel
osalesid Keila, Nõmme, Assaku
ja Saku päästjad. Inimesed õnnetuses vigastada ei saanud.

Kuulutused
Pakume tööd elementmajade
ehitajale ja höövlioperaatorile. Vajalik eelnev töökogemus.
Lisainfo telefonil 503 1596 või
angelika@timbeco.ee
Ettevõte otsib Tänassilmas
laotöötajaid. Korralikud tänapäevased ruumid ja tingimused.
Soovitatav tõstukiga töö kogemus. Lisainfo 668 8684 Kristi
Vajame lapsehoidjat al sept 2a tüdrukule ja 6-a poisile ca 2
nädalal kuus (haiguste ajaks).
Hoidmine meie kodus Vilivere
külas (12 km Sakust). Tasu kokkuleppel. E-mail plinkerkai@
hotmail.com, tel 5193 6949

Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Ohtlike puude turvaline langetamine. Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel 525 0893 ja
5626 0344. Www.raietööd.ee
Kõik pottsepatööd. Töödel
garantii. Tel 5665 1812 Ivar,
ivarkabi@yahoo.com
Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 €, tel 666 1355,
www.kodukliima.ee

SOL Eesti OÜ on rahvusvahelisse kontserni kuuluv
kinnisvarahooldus- ning puhastusteenuseid pakkuv
ettevõte. Meie edu taga on nii hea kvaliteet ja kliendi
rahulolu, kui ka ettevõtlik vaim ja asjatundlik personal.
SOLi juhtimispõhimõtted rõhutavad loovust, vabadust,
vastutust ja soovi oma töös õnnestuda

Otsime oma kollektiivi

PUHASTUSTEENINDAJAID
Kandidaadilt ootame kohusetunnet ja hoolsust.
Omalt poolt pakume:
• Tööd rahvusvahelises ettevõttes
• Kaasaegseid töövahendeid ja -tingimusi
• Kindlat töötasu ja sotsiaalseid garantiisid
• Väljaõpet ja täiendkoolitust
• Tööriietust
• Sobivat tööaega
• Päikeselist kollektiivi
Kandideerimiseks helista telefonil 6771 550 kell 09.00-16.30
või saada CV aadressil personal@sol.ee
Oled meile oodatud!

Müüme ja paigaldame turuliidriks olevaid klaasplastist lipumaste. 5565 5009, www.hobesolg.ee, mastid@hobesolg.ee
Schwenn Seene.
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
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

Südamlik kaastunne
Priit Tuunale armsa

ISA
www.sol.ee

kaotuse puhul.
Kannikese 4 KÜ
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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!

SAKU KONSUMI
II korrusel on avatud

reisibüroo
FANTAASIA REISID OÜ

EELREGISTREERIMINE

Müügis lai valik puhkusereise Türki, Kreetale, Bulgaariasse,
Hispaaniasse, Itaaliasse ja teistesse sihtkohtadesse.
Lisaks pakume ka teisi reisiteenuseid - lennukipileteid,
majutust ja kindlustust.
OLETE OODATUD!

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

Täpsemat infot saate meie kodulehelt www.fantaasiareisid.ee
ning vastame telefonidele 672 8299 ning 513 7798 ja 551 6798
Võtame vastu ka tellimusi e-maili teel info@fantaasiareisid.ee

SAKU LOOMAKLIINIK
www.loomakliiniksakus.ee

Loomaarsti

KODUVISIIDID

Firma valmistab,
müüb ja
paigaldab

Tel 55 10 623

METALLLIPUMASTE

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
vihmaveesüsteemid

asutustele, eramutele
ja suvilatele. Praegu
soodushinnad!
Lipunöör tasuta.
Garantii. Tellimine ja
info 51 08 742

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

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

Võtan müüki ja üürile

kinnisvara
otse omanikult!

Anu Liibek, tel: +372 5661 8216,
kodumail.kv@gmail.com

Anda üürile
1-toaline korter
Sakus

27,6 m2, Tallinna mnt 17,
kolmas korrus.
Telefon 507 6929
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KUHU MINNA
JUUNI

9. kell 14
Saku valla külade päev Üksnurmes. Vt www.uksnurme.net

10. kell 10.30
Saku Kolmik 2012 - jooksupäev Saku rabametsa terviserajal. Vt www.sakusuusaklubi.ee

10. kell 11
Puupäev ja ETV saate „Lauluga maale“ lindistus Metsanurme külakeskuses.

15. kell 19.30
Arsise kellade ansambli kontsert „Mu süda, ärka üles!”
Saku Valla Maja saalis. Vt lk 20

Saku lapsed on
tantsulapsed
HELEN KIIS
Lapsevanem
„Rahvatants on lahe tants ja trennis on nii äge. Saab palju tantsida, laagris käia ja esinemas. Vahest saab nalja ka - kui treener
paneb vale muusika või keegi
ajab midagi sassi, siis kõik itsitavad. Rahvatants on väga tõsine
asi, tervislik ja toob ilusa ilma
ning päikese.“ Nii arvavad rahvatantsust Sakus tegutseva laste
rahvatantsurühma Põngerjad
poisid ja tüdrukud, kel lõppemas
esimene ühine tantsuhooaeg.
Sellesse on mahtunud palju:
iganädalased pingelised harjutamised ja uute tantsusammude
selgeksõppimine, esmane tutvus rahvariietega, esimesed etteasted nii lastevanematele kui
laiemale publikule.
Ühtsustunnet ja iseseisvust on
aidanud luua ka esimesed ühised
päevad tantsulaagris, kuhu lisaks
tõsistele trennitundidele mahtus
palju muudki põnevat: ühiseid
tegemisi, mis aitasid kaaslasi paremini tundma õppida ja tuttavast keskkonnast väljaspool iseseisvalt hakkama saada.
Oma oskusi on näidatud juba
ka koduvallast väljaspool. Maikuu teisel poolel astuti õpitud
tantsudega üles Harjumaa laste
tantsupäeval Viimsis ning Raplamaal Sillaotsa talumuuseumis.
Suur suvi toob küll tantsutren-

Hurraa! Esinema!

nidesse pisikese pausi, kuid lapsed on kindlad, et sügisel jätkavad nad veelgi hoogsamalt,
täis uut indu saada paremaks,
õppida uusi tantse, näidata neid
teistelegi ning esindada väärikalt oma toetavat ja lastesõbralikku koduvalda. Suureks eesmärgiks on innustada ka teisi
lapsi huvitegevusega tegelema
ning olla üks neist rühmadest,
kes järgmisel laulu- ja tantsupeol Saku valla nimel üles astub.

K

üsisime ka meie tublidelt Viimsis tantsuhoos. Fotod: Helen Kiis
tantsulastelt, mida nad
rahvatantsuga tegelemi(Henri, 8). Kui keegi teeb naljasest arvavad.
kaid asju. Kui õpetajal läheb miMis on rahvatantsu juures
dagi sassi, siis kõik hakkavad
kõige toredam? Kõik meeldib.
naerma (Kairiin, 7). Kui keegi
Saab tantsupartneriga tantsida
teeb midagi valesti ja hakkab ise
(Katarina, 7-aastane). Kõige
itsitama, siis hakkavad kõik teitoredamad on tantsud ise (Anni
sed ka itsitama (Mark, 8).
Liis, 7). Saab palju tantsida ja
Mida ütleksid nendele lasteesineda, vahel saab mängida ka
le,
kes
mõtlevad, kas tasub tant(Nora Liisa, 8).
sutrenni minna või mitte? JulMis rahvatantsu juures ei
getel lastel tasub. Peab esinemas
meeldi? Ei meeldi, kui poisid
käima (Katarina, 7). Tantsima tateevad proovis naljakaid liigusub minna, sest siis sa teed trenni
tusi ja rahvariided võiksid olla
ja saad tugevaks (Anni Liis,7).
ka moodsamad (Laura, 8). See,
Tasub. No sa õpid seal palju tantkui ma vahepeal hakkan peale
se ja mis mulle meeldivad, on
kooli sõbra juurde minema ja
rütmikad harjutused ja rahvatahan kiirustada ja siis nad hoiatantsu tantsud (Aksel, 8). Tule
vad kauem kinni ja siis mul on
ikka, siin on nii äge (Henri, 8)!
tunne, et see trenn kestab kõige
kauem (Aksel, 8).
Rühma kuuluvad Saku
Kas tantsutrennis nalja ka
koolilapsed, juhendajad Kaire
saab? Kogu aeg on naljakas
Põld ja Marje Kaselaid

16. kell 14
Kurtna Kooli 9. klassi
lõpuaktus.

17. kell 10-15
Saku Suursõit - traditsiooniline
väikesekubatuuriliste mootorsõidukite võidusõit ümber Saku
Valla Maja. Lastele jalgrattastart.

20. kell 10.30
3+ratta retk - start õlletehase
ringristmiku juurest. Vt lk 20

20. kell 15
Kajamaa Kooli 9. klassi
lõpuaktus

21. kell 13
Saku Gümnaasiumi
9. klasside lõpuaktus aulas.

21. kell 18
Saku Gümnaasiumi
12. klasside lõpuaktus aulas.

23. kell 18
Saku valla suur jaanituli Kiisal.
Vt lk 20

NÄITUSED
Vallaraamatukogus (Teaduse 1)
Heili Männiku pliiatsijoonistused (kuni 16.07)
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses mais 2012
registreeritud Saku laste sünnid
Mattias Viljaste
Holger Johann Avango
Kristofer Aarna
Lisann Aarna
Mari Heleen Kaskla
Mie Riin Saska
Leonhard Vahtramäe
Nora Loreen Sepp
Kalev Pulst
Elenora Karner
Marten Tubli
Stella Nieländer
Axel Mäeots
Emma Enok
Norman Unt

Saku Vallavalitsuses mais 2012
registreeritud Saku elanike surmad
Mare Tsõtsõna
Vilma Albin
Inga Merzlikina
Mare Tuhkri
Aleksandr Šternfeld
Einar Anneljas
Õie Roteman

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Inna Mikli
Ingrid Põder
Teaduse 1, Saku
alevik, ruum 220
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
Trükk:
AS Rebellis

