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Häirekeskuse
abitelefon

Saue Vallavolikogu
tegi Saku vallale
liitumisettepaneku

alustas tööd
Saku vallas!

Saue ettepanekust,
haldusreformi
ajaloost ja naabrite
kogemustest
loe lk 3, 6

1345

Millal küsida abi / lk 2

Saku valla hõbemärgi pälvinud
endine lehetoimetaja

Viivi Rehemaa
„Me tahtsime teha inimeselähedast
lehte, niisugust, mis väljendab
vallaelanike seisukohti ja
kirjutab nende rõõmudest-muredest.” / lk 7-8

Saku teatripäev on sündinud!

Kui ühes vallas on nii palju lapsi, kes tegelevad näitlemisega, ja nii
suur lava, siis lihtsalt peab need kaks asja kokku viima - huvikeskuse eestvedamisel sündis Saku teatripäev! Pildil hetk Terakese

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI
110
HÄDAABI
112
G4S EESTI
1911
Häirekeskuse abitelefon 1345
Perearsti nõuande telefon 1220
Saue konstaablijaoskonna
SAKU KONSTAABLIPUNKT
Jaoskonna juht
672 8300
Korrapidaja
612 4510
Konstaablid
612 4552
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
27. aprillil 2012

Lepatriinu rühma toredast etendusest “Saapanõid” Saku Valla Maja
suurel laval. Teatritükk sai lavaküpseks Lii Arusoo, Ruth Pruuli ja
Anne Tali juhendamisel. Esimesest teatripäevast veel / lk 10

Saku vallas elab 9131 inimest / lk 2
Mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati raha 45 projektile ja
9 külaseltsile / lk 7
Päikesekillu avamisest möödub
pool sajandit. Juubeliüritused
algasid märtsis / lk 11
Saku noored korv- ja jalgpallurid
olid taas võistlustules / lk 12, 13
Gümnaasiumiõpilased vaimustusid
omanäolistest tundidest / lk 13, 14
Algab kevadine marutaudivastane
vaktsineerimine / lk 16 / lk 15

Õpetajal vale pill

Muusikakooli populaarne naljakuu algust tähistav kontsert
toimus ka tänavu / lk 19
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ABITELEFON

1345

Abitelefoni tähtsaim eesmärk
on abistada elanikke nende eluolu puudutavates küsimustes.
KAIRI KALLASTE
Saku vallavalitsuse infospetsialist

2012. aasta esimese kolme kuuga
on Saku valla
elanike arv
kasvanud
55 võrra:
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173

247
33

232

1
28

89

4675
88

100

57
121

489

122

15

464

alevik 4675 elaniku ehk 2209
mehe ja 2466 naisega, järgnevad
Kiisa alevik 66 (325/337), Üksnurme küla 489 (256/233) ja
Metsanurme küla 464 (245/219)
inimesega. Kõige pisemad külad
on Tammejärve 11 (6/5), Sookaera-Metsanurga 15 (7/8) ja Tammemäe 33 (17/16) elanikuga.
2009. ja 2010. aasta olid lapserohked: 2010. aasta 1. jaanuari seisuga elas vallas 145 kõige
pisemat ehk 2009. aastal sündinud last, 2011. aasta 1. jaanuaril
oli alla aastaseid vallakodanikke 148. Möödunud aasta oli aga
ootamatult lapsevaene - l. jaanuari seisuga oli alla aastaseid
vaid 103. Seevastu on käesoleva
aasta esimese kolme kuu jooksul sündinud lapsi valla elanikuks registreeritud juba
37: 18 poissi ja 19 tüdrukut. Lisaks on väikseid
vallaelanikke
juurd

kui 1. jaanuaril oli
asukaid 9076, siis
1. aprillil juba 9131.
86
Kõige enam inimesi, 12,
204
662
lisandus Tänassilma külasse, seal on nüüd 173
elanikku. Metsanurme
321
kasvas 9 (1. jaanuaril 455,
nüüd 464 inimest), Kiisa 8
e kolinud: 2011.
(654 - 662), Jälgimäe 7 (225 aastal sündinuid elab 1.
232) ja Roobuka 6 (342 - 348), Elanikud, kes on
aprilli seisuga vallas
registreeritud kohaliku
Kasemetsa 4 (224 - 228) ja Män- omavalitsuse täpsusega - 85
106, 2010. aastal
niku 4 (243 - 247) elaniku võrra.
sündinuid 161 ja 2009. aasÜhegi aleviku ega küla asukate
tal sündinuid 154.
arv märgatavalt väiksemaks ei vaarv endine ja ülejäänud 7 küla
Vanim vallaelanik on 1913.
jäänud, 4 asulas on nüüd vaid 1 kasvasid minimaalselt.
aastal sündinud naine, tema koEndiselt on suurim asula Saku du on Saku alevikus.
inimene vähem, 4 asulas on rah8

Abitelefoni dispetšer võtab vastu teate, analüüsib probleemi
sisu ja edastab selle kompetentsele ametkonnale/asutusele või
ühendab kliendi tema probleemi lahendava ametkonna/asutusega. Iga probleem klassifitseeritakse vastavalt selle olemusele ja salvestatakse andmebaasi koos sisukokkuvõttega.

INNA MIKLI

34

Abitelefon 1345 töötab 24 tundi ööpäevas ja lahendab ka eposti aadressile 1345@112.ee
saabunud küsimusi. Helistamise hind sõltub telefoni operaatorfirma tariifist (mobiiltelefonilt helistades on kõneteenusnumbrile helistamise tavahind
0,23 eurosenti minut, lauatelefonilt helistades tuleb tasuda
vastava operaatori teenuspaketipõhine hind).

Saku vallas elab 9131 inimest

228

Saku vallas elavate inimeste abivajaduste võimalikult kiireks lahendamiseks käivitus aprillist
2012 Häirekeskuse abitelefon
1345. Abitelefon 1345 on dispetšerteenistus ja tegeleb järgmiste probleemide vahendamisega: ehitus- ja remonditööd;
 elektritööd;  gaasilekked ja
-avariid;  haljastustööd;
 kanalisatsiooni- ja veetrassid;
 keskkonnaprobleemid;
 koerad-kassid-linnud;
 koristustööd;  küttesüsteemid;  liftid;
 liikluskorraldus;
 vallainfo;
 matuseteenused;
 ohtlikud jäätmed;
 prügivedu;  rahurikkumine;  reklaamiga seonduv;  sotsiaal- ja tervishoiualane abi;  teede remont;  transpordialased probleemid;  tänavavalgustus;  valve;  tuleohutus;  veterinaaria;  santehnilised tööd;  kodumasinate remont;  klaasimistööd;  kontaktid eriolukorras.
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Osale südamenädala üritustel!
Saku vallas on südamenädala
avaürituseks 15. aprillil kell 11
Saku Päevakeskuses algav kolmetunnine Eesti Punase Risti
koolitus - kuidas hoida südant ja
kriitilises olukorras toimida.
Koolitus on praktiline: õpitakse
elustamisvõtteid. Kui sa ei ole
jõudnud end veel registreerida, siis võid helistada telefonil
523 0913. Metsanurme külakeskuses toimub sama koolitus 20.
aprillil kell 18.
21. aprillil kell 12 oled oodatud Saku Valla Spordikeskusesse, kus toimub ZUMBA aeroobikat tutvustav treening, juhendavad treenerid Liila Lõuk ja

15.-22. aprillil on kõikide
Saku Valla Spordikeskuse
teenuste piletihind
1 euro ja seda seoses 20.
südamenädalaga!
Ingrid Kirss.
Eelmisel aastal alustati üleeestilise liikumispäeva „Sinu
sammud loevad“ läbiviimisega,
jätkatakse selle aasta 22. aprillil.
Ühineme liikumispäevaga! Kok-

ku saame kell 12 Sakus Valla
Maja ees, Kiisal rahvamaja juures, Metsanurme Külakeskuses
ja Tänassilma tee alguses. Kui
soovid kepikõnni tehnikat lihvida, oled oodatud Sakku, kus juhendajaks on Eesti Kepikõnni
Liidu treener Kristi Pedaru.
Südamenädalat rahastab osaliselt Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012” raames.
Tule ja liigu oma südame
heaks!
EDA ESPERK
Sotsiaalhoolekandeteenistuse juht,
Saku südamenädala koordinaator
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavolikogu
istung toimub 19. aprillil
kell 17 Saku Valla Majas
Teaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. AS Saku Maja põhikirja
muutmine ja aktsiakapitali suurendamine
4. Saku Vallavolikogu
määruste muutmine
5. Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
5.1. Jälgimäe külas Lepa ja
Vaidla katastriüksustel

6. Detailplaneeringu
kehtestamine
6.1. Juuliku külas Linsi kinnistul

7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
7.1. Saku alevikus asuv katastriüksusega Tariku ning Tariku
tänava, Õuna tänava, Kirsi
tänava ja Tuule tänava
äärsete kinnistutega piirnev
maa-ala
7.2. Saku alevikus asuv 11340
Tallinn-Saku-Laagri tee ning
Oja tänava ja Metsatuka
tänava äärsete kinnistutega
piirnev maa-ala
7.3. Saku alevikus Teaduse tn 14
ja Jaaniku kinnistute ning
nende lähiala detailplaneeringu järgne krunt nr 2

8. Kinnistute koormamine
isikliku kasutusõigusega
9. Teenistuslähetus
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 16. aprillist
2012 vallakantseleis ja valla
veebilehel http://www.sakuvald.
ee/eelnoud. Informatsioon
vallasekretärilt tel 671 2430.
MARIANNE RANDE

Vallavolikogu esimees

Saue vald tegi ettepaneku
ühinemisläbirääkimisteks
kolmele naabrile
ANNE-LY SUMRE
Saue Vallavolikogu võttis oma
29. märtsi istungil vastu otsuse
esitada ühinemisettepanek kolmele naaberomavalitsusele Saue linnale, Harku ja Saku vallale. „Saue vald on elujõuline ja
jätkusuutlik kohaliku omavalitsuse üksus, kuid sellegipoolest
vajab analüüsimist valla areng,
lähtudes võimaliku haldusreformi perspektiivist, seda eeskätt
investeerimisvõimekuse tõstmise kontekstis,“ selgitas volikogu esimees Rein Riga. Otsuse eesmärgiks on alustada läbirääkimisi partneromavalitsustega koostööpunktide ja ühisosa
väljaselgitamiseks, mis positiivsete tulemuste korral peaks
viima ühinemiseni. Partneromavalitsuste valiku lähtealuseks on Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud ühinemis-

piirkond. Saue, Saku ja Harku
valla ning Saue linna ühinemisel oleks omavalitsusüksuse
elanike arv 37 659 - moodustuks
Eesti suuruselt 6. omavalitsusüksus Tallinna, Tartu, Narva,
Pärnu, Kohtla-Järve järel.
Ühinemine pole Riga sõnul
omaette eesmärgiks, vaid üks
võimalik vahend teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks ja teatud juhtudel ka rahalise
säästu saavutamiseks. Edukad
ühinemisläbirääkimised eeldavad
uuringute läbiviimist ning valdkondlike analüüside koostamist.
„Saue Vallavolikogu otsust
tuleb vaadelda eelkõige kui ettepanekut laiapõhjalise diskussiooni algatamiseks ning reaalne
ühinemise otsus tehakse pärast
vastavate uuringute läbiviimist
ja elanike arvamuse väljaselgitamist,“ täpsustas vallavanem
Andres Laisk edasisi tegevusi.

Saku valla juhtide seisukoht
Vallavanem Kuno Rooba: Saue Vallavolikogu tegi Saue vallaga piirnevatele omavalitsustele ettepaneku algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine. Naabervolikogu poolt vastu võetud
otsus annab võimaluse kaaluda alternatiivseid kombinatsioone Saku, Saue ja Harku valla ning Saue linna liitumisel. Ettepanek on tehtud vastaval kehtivale Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele.
Saku valla jaoks tähendab see, et meil on seadusest tulenevalt kohustus kahe kuu jooksul Saue vallale vastata.
Hea naabri Saue vallaga on viimastel aastatel toimunud tõesti tihe
koostöö. Ühiselt ehitame Nõlvaku lasteaeda, koostöös kavandame
kergliiklusteede ehitust. Kuulume ühte LEADER tegevusgruppi.
Toimib ka pidev suhtlus omavalitsuste ametnike ja volikoguliikmete tasemel. Ühiselt osaletakse ka mitmes projektipõhises tegevuses.
Huvitav on asjaolu, et enne ametliku ettepaneku saamist ei ole
meil toiminud naabritega sel teemal sisulisi arutelusid või ühiste
seisukohtade kujundamist. Eesti senine praktika omavalitsuste liitumisel on olnud siiski selline, et enne ametliku ettepaneku tegemist
arutatakse mitteformaalses raamistikus kogu protsessi kulg ja osapoolte ootused läbi.
Vaatamata eelnevate konsultatsioonide puudumisele suhtub Saku vald naabrite ettepanekusse täie tõsidusega ja kujundab edasise
protsessi osas oma seisukoha.
Volikogu esimees Marianne Rande: Ettepaneku plusse ja miinuseid tuleb põhjalikult kaaluda. Ja kui plusse on piisavalt, tuleb kindlasti korraldada rahvaküsitlus - tegemist on ju väga olulise otsusega.

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
27. märtsi istungi päevakorras
oli 21 punkti.
Otsustati sõlmida sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud
3 isikutega 01.04.-30.06.2012.
ja 1 isikuga 01.04.-31.12.2012.
Otsustati maksta kriisitoetust
1 isikule seoses raske majandusliku olukorraga.
Kurtna Kooli esimese klassi
täitumuse ülemiseks piirnormiks kehtestati 2012/2013. õppeaastal 26 õpilast. Kurtna Kooli lasteaiarühmades, lasteaedade
Terake ja Päikesekild rühmades
suurendati 2012/2013. õppeaastal laste arvu.
Alates 01.09.2012 anti lasteaiakoht väljaspool järjekorda
kolmele hallatava asutuse töötaja lapsele.
Saku valla 2012. a eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati toetusi (vt lk 7).
3 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused. 1 korraldusega
määrati ja 1 korraldusega muudeti projekteerimistingimusi.
Väljastati 3 ehitusluba: kaabelliini rajamiseks Saku alevikus Silla tänaval; maakaabelliini rajamiseks Tänassilma külas Piirimäe tänaval ning aiamaja lammutamiseks Üksnurme
külas Talve tee 27.
Väljastati ehitusload aiamaja
ja abihoone-sauna laiendamiseks ning anti kirjalik nõusolek
kuuri laiendamiseks Metsanurme külas Kiisa 21.
Anti 2 kirjalikku nõusolekut:
aiamaja püstitamiseks Roobuka
külas Okka tee 7 ning kuur-katusealuse püstitamiseks Üksnurme külas Vana-Tuisu kinnistul.
Väljastati 2 kasutusluba: Kasemetsa mü elamukvartali drenaaži välistrassidele ning Liia mü
ja Kasemetsa mü elamukvartali
veevarustuse välistrassidele.
Rahuldati isiku 20.03.2012
avaldus ja pikendati 23.08.2011
ettekirjutuse täitmise (ehitusloa
olemasolu) tähtaega kuni 23.09.
2012. 

2. juunil toimub Harku vallas Muraste külas viit omavalitsust - Harku, Kiili, Saku ja Saue valda ning Saue
linna ühendav KÜLAPÄEV. Osa võtma on oodatud ka Saku valla sportlased, mälumängijad, ühingud,
ettevõtted jt. Täpsem programm ja juhendid www.sakuvald.ee või www.muraste.ee
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 MTÜ-le Noorteklubi ESIK
väljastati avaliku ürituse korraldamise luba Saku alevikus Saku
Valla Maja II korruse saalis
20.05.2012 kell 19-21 toimuva
alternatiivse noorteürituse
„ESIK“ läbiviimiseks (vastutab
Kristiina Seppel).
3. aprilli istungi päevakorras
oli 21 punkti.
Saku Vallavalitsuse volitatud
esindajateks alaealiste komisjonile taotluse esitamisel alaealise
õiguserikkumise asja arutamiseks määrati Saku Gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets,
Kurtna Kooli direktori kt Priit
Jõe ja Kajamaa Kooli direktor
Maire Metsalu.
Kinnitati Kajamaa Kooli töötajate koosseis 01.04.-31.08.2012.
Otsustati, et Saku Vallaraamatukogu on 05.04.2012 avatud
kuni kella 17-ni.
Võeti vastu 2 detailplaneeringut: Üksnurme külas Lume tee 9
ja Tänassilma külas Vetevana
tee 2 kinnistutel.
Algatati detailplaneering Kasemetsa külas Krooni kinnistul.
3 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine lasteaia Päikesekild rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Saku
alevikus Teaduse tn 14.
Väljastati 2 ehitusluba: büroo
ja laohoone laiendamiseks Jälgimäe külas Pärnu mnt 549 ning
tee rajamiseks Üksnurme külas
Parma 2 kinnistul.
Väljastati ehitusluba Saku Vallavalitsusele lasteaia Päikesekild
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Saku alevikus Teaduse tn
14. Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 08.08.2006 väljastatud ehitusluba nr 4927.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Kanama külas
Kivipõllu kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamule ja abihoonele Juuliku
külas Murumäe põik 3.
Otsustati registreerida riiklikus ehitisregistris Tammiku radioaktiivsete jäätmete matmispaiga ehitised (tahkete jäätmete
hoidla, desaktivatsioonihoone,
valvehoone), mille omanikuks
on Eesti Vabariik.
Otsustati registreerida riiklikus ehitisregistris Roobuka kü-
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las Paisjärve kinnistul olevate
ehitiste (korterelamu, kuur ja
puurkaev-pumbamaja) omanikuks Eesti Rahvusringhääling.
Määrati Rahula külas asuva
katastriüksuse Hõreda ja Üksnurme külas asuva katastriüksuse Tilluti jagamise tulemusel
moodustatavate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Kasemetsa külas aiandusühistute Aprill ja DSK ning Kiisa alevikus aiandusühistu Kaja territooriumil asuvatele katastriüksustele määrati uued koha-aadressid.
Anti nõusolek Tänassilma külas asuvate katastriüksuste Tooma ja Toomanurga piiride muutmiseks ning uute piiridega katastriüksuste moodustamiseks.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 9 jäätmevaldajat.
Kaarel Kuimetile anti tasuta
kasutada Saku Valla Maja II
korruse suur saal line-tantsualase päeva läbiviimiseks 21.04.
2012 kell 14-22.
10. aprilli istungi päevakorras oli 18 punkti.
Kehtestati 15.-22.04.2012
(südamenädalal) Saku Valla
Spordikeskuse kõikide teenuste

piletihinnaks 1 euro.
Otsustati määrata ühele Halinga Turvakodus viibivale sügava puudega isikule sotsiaaltoetust teenuse kulude katmiseks. Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 07.02.2012 korraldus nr 116.
Otsustati volitada Saku Huvikeskust korraldama turukaubandust 15.04.2012 kevadtäika
üritusel aadressil Teaduse 1,
Saku alevik.
Nõustuti maavara kaevandamise loa muutmise taotlusega.
Anti nõusolek Kurtna Tehnohoole OÜ-le vee erikasutuseks
Tagadi küla piirkonna majandusjoogiveega varustamiseks ja
heitvee suublasse juhtimiseks.
Väljastati 3 ehitusluba: sidekanalisatsiooni rajamiseks Rahula
külas Atiku teel, Uus-Mullamäe,
Mullamäe, Soka ja Sokamasti
kinnistutel; aiamaja juurde- ja
ümberehitamiseks üksikelamuks
Roobuka külas Toomase tee 29
ning üksikelamu püstitamiseks
Saku alevikus Jaama tn 5.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Kasemetsa külas Ilmarine II 42 ning anti kir-

Üksikisiku tulumaksu laekumine
Märtsis 2012 laekus Saku valla eelarvesse 562402 eurot üksikisiku tulumaksu. Muutus võrreldes 2011. aasta sama ajaga -3,5%
Finantsteenistus
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SAKU VALLAVALITSUS
võtab teenistusse
ehitus- ja planeerimisteenistuse

 KESKKONNASPETSIALISTI
(määratud ajaks, asendaja)

 VANEMTEHNIKU
Peamised tööülesanded ja nõudmised kandidaatidele
leiate Saku valla veebilehelt aadressiga www.sakuvald.ee
CV palume esitada 15. aprilliks 2012 Saku Vallavalitsuse
kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku 75501, Harjumaa
või e-posti aadressile saku@sakuvald.ee
Lisainfo telefonilt 6712 422

jalik nõusolek külmaveetorustiku rajamiseks Kasemetsa külas
Ilmarine II 42 ja Ilmarine II 24.
Väljastati 2 kasutusluba: üksikelamule Metsanurme külas
Kuldkinga tee 4 ning ridaelamu
sektsioonile Saku alevikus
Tamme tee 22.
Määrati Metsanurme külas
asuva katastriüksuse Metsalaane jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Metsanurme külas asuvale
teele määrati nimeks Sinihelmiku tee.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
06.09.2011 korralduste nr 776,
783, 784 ja 786 punkti 1 alapunkti 1.2, asendades kirje
“looduslik rohumaa” kirjega
“haritav maa”.
Määrati Metsanurme külas aü
Sidelane territooriumil ja Tagadi külas asuvatele katastriüksustele uued koha-aadressid.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 1 jäätmevaldaja.
Otsustati jätta ühe isiku 09.03.
2012. a esitanud vaie rahuldamata (Saku Vallavalitsuse 31.01.
2012 korralduste nr 99„ Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ ja nr
100 „Detailplaneeringu vastuvõtmine“ tühistamiseks ja detailplaneeringu tagasi menetlusse saatmiseks).
Väljastati avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le Orienteerumisklubi TON Männiku küla
territooriumil 26.04.2012 toimuva orienteerumisneljapäevaku läbiviimiseks (vastutab Rein Unt).
Määrati riigihanke „Saku lasteaed Päikesekild rekonstrueerimine” eest vastutavaks isikuks
Virko Kolks ja hankemenetluse korraldamiseks komisjoni
koosseisus Kuno Rooba (esimees), Virko Kolks ja Tiiu
Rõuk (liikmed).
Määrati riigihanke „Saku
mõispargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimise (kalapääs) projekteerimis-ehitustööd” ja riigihanke „Saku mõispargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimise (kalapääs) projekteerimis-ehitustööde
raames omanikujärelevalve teenuse osutamine“ eest vastutavaks isikuks AS Infragate Eesti
projektijuht Berit Ingermann
ning hankemenetluse korraldamiseks komisjon koosseisus
Virko Kolks (esimees), Maire
Laur ja Maigi Meri (liikmed).
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Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 16.04.2012 kuni 29.04.2012 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Saku alevik, Teaduse 1) teise korruse stendil AVALIKUL VÄLJAPANEKUL Männiku küla Tooma tee 1 kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu ehitusõiguse muutmine (hoonestusala suurendamine) ja piirdeaia asukoha määramine. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga nähakse ette Tooma tee 1 kinnistul lisaks olemasolevale üksikelamule, garaaþ-töökojahoonele ja varikatusele rajada ka välikamin ja katusealune. Lisaks tõstetakse riigimaale ehitatud piirdeaed
ümber kinnistu piirile. Planeeringuala suurus on ca 2500 m²
Alates 23.04.2012 kuni 06.05.2012 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Saku alevik, Teaduse 1) teise korruse stendil AVALIKUL VÄLJAPANEKUL
 Tänassilma küla Vetevana tee 2 kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu ehitusõiguse määramine paariselamu ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla
üldplaneeringuga. Planeeringuga nähakse ette Vetevana tee 2
kinnistul ühe paariselamu ja kuni kahe abihoone ehitamise. Planeeringuala suurus on ca 2450 m².
 Üksnurme küla Lume tee 9 kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala ja ehitusaluse pindala suurendamine). Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga
nähakse ette Lume tee 9 kinnistule ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamist. Planeeringuala suurus on ca 2000 m²
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringute kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringutega saate tutvuda ka Saku valla kodulehel
http://www.sakuvald.ee/26446
Saku Vallavalitsuse 3.04.2012 korraldusega nr 313 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Kasemetsa külas Krooni kinnistul (katastritunnus 71801:006:0076) Detailplaneeringu ülesanne
on kinnistu jagamine kaheks krundiks ja ehitusõiguse määramine
üksikelamute ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus
on 3800 m². Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Alates 19.03.2012 kuni 01.04.2012 oli avalikul väljapanekul Jälgimäe
küla Anti, Käspriotsa ja Käspriaasa kinnistute detailplaneering. Avalikustamise jooksul esitati planeeringule üks ettepanek. Detailplaneeringu AVALIK ARUTELU toimub 03.05 kell 15.00 Saku Valla Majas
(Saku, Teaduse tn 1).
Alates 19.03.2012 kuni 01.04.2012 oli avalikul väljapanekul Jälgimäe ja
Juuliku küla Juuliku tee 3 (endine Aiandi), Põllunurga ja Mõnisma II
kinnistute detailplaneering. Avalikustamise jooksul esitati planeeringule üheksa ettepanekut ja vastuväidet. Detailplaneeringu AVALIK
ARUTELU toimub 03.05 kell 16.00 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1).

Kodulooline kohtumine esimese vallavanemaga
MtÜ Metsanurme tegusa juhi Anneli Kana eestvedamisel korraldatud
jutuõhtutel “Kolm koduloolist kohtumist” vaadati tagasi koduvalla
elule taasiseseisvumise algusaastatel. Esimene neist oli pühendatud
külanõukogust vallaks saamisele. 27. märtsil meenutas vallaraamatukogus pöördelisi aegu Ago Järva, toonane külanõukogu esimees,
kellest sai esimene vallavanem. Kuidas teha valda olukorras, kui ühest
ühiskonnakorrast teise astunud riigis ei olnud veel seadusi, olemata
oli maa- ja omandireform, puudusid omavalitsusalased teadmised.
Huvitav oli teada saada, kuidas kinnitati valla staatus, kuidas volikogu
istungil arutati olmelisi küsimusi, sest puudus hoolekandesüsteem ja
valla eelarve oli imepisike. Iga päev muutus midagi ning vallavanema
põhimure oli säilitada kord ja rahu. “Suurim saavutus oli see, et suutsin
sel segasel ajal vankri käima lükata,” võttis Ago Järva kokku aja, kui
valikuid tehti südame järgi ja jõudu andis usk oma riiki. SS

Kuidas korraldada vallaelu
KUNO ROOBA
Vallavanem
Saku vallavolikogu ja volikogu
komisjonide liikmed, vallavalitsuse liikmed ja teenistuste juhid
ning valla hallatavate asutuste
juhid kogunesid 30. märtsil seminarile, et arutada, kuidas vallaelu edaspidi korraldada.
Päevakorras oli kolm teemat:
vaadati üle, kas arengukava vajab täiendamist, kõneldi spordivaldkonna tulevikust ning valla
ruumide rendileandmisega
seonduvast.
Valla arengukava aastateks
2012-2025 võeti vastu 2011.
aasta 13. oktoobri volikogu istungil, kehtima hakkas see dokument käesoleva aasta 1. jaanuarist. Vallavanemana andsin ülevaate 2011. aastal kehtinud arengukava täitmisest ja tutvustasin
vallavalitsuse poolt läbi viidud
arengukava seire tulemusi. Seminaril osalejad jäid senitehtu ja
plaanitavaga rahule, kuid pakuti
välja ka pisitäiendusi.
Haridus- ja kultuuriteenistuse
juht Heli Veersalu andis ülevaate spordiühenduste ja -ringide
küsitluse kokkuvõttest ning
spordiühenduste ootustest vallale. Saku Valla Spordikeskuse
juht Risto Lall ning nõukogu
liikmed Kaur Lohk ja Teet Lilleorg tutvustasid valla spordielu
korraldust ja saavutatud tulemusi. Seminaril oli tutvumiseks välja pandud ka suuremate spordiklubide võistlusriietus.
Spordi puhul on täna probleemiks, et vald rahastab valdkonda
kolmest erinevast allikast: Saku

Valla Spordikeskuse, hallatavate
asutuste ja MTT fondi kaudu.
Jõuti otsusele, et tulevikus peaks
rahastamine olema selge ja
läbipaistev. Tuleb kindlustada
kvalifitseeritud treenerite olemasolu ja anda täna tegutsevatele klubidele kindlustunne, et
nad saavad edaspidi jätkata.
Seekordki arvati, et tuleks
määrata kõige olulisemad spordialad. Lepiti kokku, et need on
seni heade tulemustega ja elanike hulgas populaarsed jalgpall,
korvpall, saalihoki ja peotants.
Taas kõneldi suure saali vajadusest - uue kooli- ja spordihoone
detailplaneering on koostamisel.
Majandusteenistuse juht Virko Kolks rääkis valla ruumide
kasutusse andmise põhimõtetest
ja sellest, kes ruume seni rohkem kasutanud. Valla ruumid on
aktiivses kasutuses, uutel tulijatel on raske aegu saada. Probleeme tekitab ka küsimus, kes saab
ruume tasuta kasutada ja kellel
tuleb tasu maksta. Kõlama jäi
ettepanek anda tulevikus ruume
tasuta ennekõike laste treeninguteks ja huvitegevuseks, kuid
ka valla esinduskollektiividele.
Esinduskollektiivid on kultuurialal need, mis on kvalifitseerunud laulu- ja tantsupeole.
Seminari jooksul öeldi välja
palju häid ja huvitavaid mõtteid,
ka nendes valdkondades, mis
seekord peatähelepanu all polnudki. Nende mõtetega töötatakse edasi. Loodetavasti on
arenguseminaril tekkinud ideedest, seisukohtadest ja kavatsustest tulevikus kasu võimalikult paljudel vallaelanikel.

Kevadised tuuled Kiisal
27. märtsil toimus MTÜ Kodukoht Kiisa üldkoosolek, mida
juhatas asjalikult ja humoorikalt
Marianne Õun. Päevakorras
oli põhikirja muudatus, 2011.
aasta majandustegevuse ülevaade, uue arengukava tutvustus, ja
MTÜ juhatuse valimine. Anti
teada lähitulevikus toimuvatest
üritustest ja arutleti teisi Kiisaga
seonduvaid küsimusi.
Naabrivalve organisatsiooni
olemust ja tegemisi tutvustas
Artur Lepik, innustades kiisalasi turvalisema kodukandi nimel aktiivselt uusi naabrivalve-

sektoreid looma.
Arengukava puhul olid tähelepanu all vaba aja veetmise
võimalused Kiisal.
Valiti uus juhatus: esimeheks
sai Irja Tiri, liikmeteks Annely-Thea Häggblom, Tiiu Käärma, Anneli Kubbi, Pille Teppan ja Daisi Õismets.
Tänud ja tunnustus eelmisele
juhatusele, eriti Marianne Õunale ja Marianne Randele, kes
on korraldanud MTÜ-s ja Kiisal
kõik need aastad, kelleta poleks
ühing selline, nagu ta on. Aitäh!
ANNELI KUBBI

„
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POLIITIK
KIRJUTAB

Eile tegi Saue
vallavolikogu
Saku vallale ettepaneku liitumisläbirääkimiste
alustamiseks,“ ütles Saku vallavanem Kuno Rooba 30. märtsil
valla arenguseminari avades. Ta
pani kokkutulnud volikogule,
vallavalitsusele ja allasutuste
juhtidele ette avada sel teemal
vabas vormis arutelu pärast
ametliku päevakorra lõppu. Saku volikogul on vastamiseks
aega kaks kuud. Aastaid räägitud haldusreform on taaskord
jõudud ka sakulaste õuele.

Omavalitsemise lugu
Haldusreform on iseenesest üks
moodsa aja nähtus. Muinasajast
kuni möödunud sajandini püsis
meie maal pea muutumatu haldusjaotus ja pooled Rootsi ajal
lõpliku kuju saanud ligi 100 kihelkonnast olid olemas juba vallutuseelsel ajal ehk enne 13. sajandit. 150 aasta eest hakkasid
kihelkonnad haldusüksustena
oma tähtsust kaotama, mõisaalade ulatuses tekkisid esimesed
vallad ja sealtpeale on neid ikka
liidetud ja lahutatud. Suured
muutused toimusid näiteks 120
aasta eest, kui valdu liideti ka
Harjumaal 3, 5 või lausa 7 kaupa.
Väga suure muutuse on läbi
teinud maakonnad-rajoonid.
Nõukogude võimu algaastatel
ulatus rajoonide arv 39-ni, langes
siis 24-ni ja jäi lõpuks pidama
15-le. Keegi ei oska põhjendada,
miks Eesti Vabariik juba 20 aastat on sellise arenguetapiga leppinud. Kui ütled maakond, ei saa
kunagi olla kindel, millest jutt.
Näiteks rahvaarvult erinevad
Harjumaa ja Hiiumaa 50 korda,
territooriumilt Pärnumaa ja Hiiumaa 5 korda. Valdade arv maakonnas erineb 5 korda ja linnade
arv koguni 7 korda.
Valdade koguarvu vaadates
võib aga teha ühe kindla üldistuse - iga riigikord on alustanud
suurema arvuga ning valitsemise edenedes hakanud kohalikke
valitsemisüksusi koondama.
Aastal 1921 oli meie maal 387
valda, aastaks 1939 oli järele
jäänud 248. Nõukogude võim
tõstis aastaks 1951 külanõukogude arvu 641-ni, kümme aastat
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Haldusreform meie õuel

TANEL OTS
Saku Vallavolikogu liige
Valimisliit Väikelinn Saku 2
hiljem oli neid aga ainult 257
ning aastaks 1981 jäi järele kõigest 193. Eesti Vabariigis oli
1996. aastal 254 ja täna on 226
valitsemisüksust. Igatahes ei ole
kusagil Eestimaal võimalik öelda, et las jääda need piirid nii,
nagu alati on olnud. Sest kõik on
juba olnud. Ja käimas on mitmeid ühinemisläbirääkimisi.

Naabrite kogemus
Lätis tehti reform Seimi otsusega 2009. aastal ning varasema
33 rajooni ja 525 omavalitsuse
asemel jäi 9 linna ja 109 väiksemat omavalitsust.
Soome reform käib. Esimeses,
n-ö vabatahtlike liitumiste etapis, oli muutus väike: 432 keskmiselt 12 000 elanikuga omavalitsuse asemel on täna 336 ca 16
000 elanikuga valda ja 260 omavalitsuste koostööpiirkonda. Selle olukorraga ei jäänud põhjanaabrid rahule. Uue reformikava
järgi on Soome jaoks optimaalne
66-70 omavalitsust. Olgu võrdluseks öeldud, et Soome riik on
Eestist neli korda suurema rahvaarvu ning ligi üheksa korda suurema territooriumiga. Värske
aruande järgi satub iga kolmas
Soome omavalitsus aastaks 2020
tõsistesse majandusraskustesse,
kui süsteemi ei muudeta.
Taani sai hiljuti oma haldusreformiga valmis. Territooriumilt meiega võrreldavas, kuid
neli korda suurema rahvaarvuga
riigis oli 271, nüüd aga on 98
omavalitsust. Regionaalsed
omavalitsused kaotati ning nende ülesanded jagati riigi ja kohalike omavalitsuste vahel. Regioone oli 14, järele jäi 5. Omavalitsuste keskmine rahvaarv oli
enne reformi 19 900, täna keskmiselt 55 200.

Olgu meeldetuletuseks öeldud, et Eestis on täna 226 omavalitsust, millest pooltes elanikke alla 1800. Elades samal sajandil ja kuuludes samasse riikide liitu, ei saa meie juhtimiskultuur olla nii kardinaalselt erinev lõunas, läänes ja põhjas elavatest naabritest. Küll on meil
tänaseks kolm üsna erinevat kogemust, et naabritelt õppida ja
vigu vältida.

Viiekihiline tort
Tänaseks on Eestis ülestikku
viis administratiivtasandit: küla,
vald, maakond, suurregioon,
riik. Seda on liiga palju. Aga kui
palju on paras? On selge, et küla
või külade ühendus ja riik peavad jääma, nende vahel olevate
üksuste suurus ja otstarve vajab
ülevaatamist.
Vale oleks öelda, et Eestis pole haldusreformiga alustatud.
Veelgi hullem, see käib juba
pikemat aega, kuid stiihiliselt ja
kontrollimatult. Vabariigi valitsus, olles ise aastaid suurte ja
kontrollimatute ümberkorralduste keskel, väidab endiselt, et
ta ei ole nõus reformiga alustama. Samas on just riigi tasandil,
ministeeriumite ja riigiametite
vaiksel sahistamisel pool rehkendust juba tehtud. Tõsi, see on
toimunud nagu joonistamine
lasteaiarühmas, kus igaüks sirgeldab iseseisvalt jänku paberile. Pärast pannakse aga pildid
ritta ja lapsevanemad otsustavad, et just nende võsukese oma
on kõige armsam. Jutt käib sündinud suurregioonidest, millele
on süstemaatiliselt üle antud seniseid maavalitsuste ülesandeid, seega oluliselt nõrgestatud
maavalitsuste võimet piirkonna
tasakaalustatud arengus kaasa
rääkida. Sisuliselt on riik ilma
otsustamata otsustanud maakonnad kaotada.
Üllatuslikult on seeläbi jõutud Taaniga suhteliselt sarnasele
tulemusele, kus samuti regionaalsete omavalitsuste vahetasand kaotati, ülesanded riigi ja
kohaliku valla vahel ära jagati
ning riik viide suurregiooni paigutati. Printsiibina suurepärane,
ainult et ühe või siis paljuräägitud „teise Eesti“ asemel on meil

vähemalt kümme Eestit. Ajakirjandus on ka neid kümmet jänkut
meile silme ette joonistanud ja
president sellele viimases vabariigi aastapäeva kõnes ennekõike Järvamaa näitel teravalt osutanud. Ministeeriumid ja riigiametid on jaganud Eestit küll
horisontaalselt kaheks pensioniameti viisil ja vertikaalselt kaheks Muinsuskaitseameti moodi. Enamus jõustruktuure, justiitsvaldkonda kuuluvaid asutusi
ja ameteid näeb Eestis nelja
maakonda, kusjuures neljaks
saab nende eeskujul jagada mitmel erineval moel. Isegi päästekeskuste ja häirekeskuste pakutud nelja maakonna piirid ei lange kokku. Statistikaameti arvates on meie riigis aga viis maakonda. Omapoolset versiooni
pole veel jõudnud välja pakkunud Veterinaar- ja Toiduamet
ning Kaitseliit. Nemad on ka viimased, kes koos tänaseks veel
ametis olevate maavanematega
loevad maakondi nimetades
viieteistkümneni.

Tagasiteed pole
On selge, et ülalkirjeldatud protsess on tagasipöördumatu ja siin
tuleb riigil kord majja saada ning
seniste maakondade ja sündinud
suurregioonide koondamisel
ühtne juhtimistasand luua. Sama
paratamatu on ilmselt ka see, et
peavad sündima senisest tunduvalt suuremad omavalitsused.
Kuni riik ei võta toimuvas vastutust, on mõistlik ka meil määrata toimepiirkond, mille sisse
mahuvad ilma omavalitsuspiire
ületamata koolitee, töökohad,
spordi- ja huvitegevus, ostlemine ja teenuste tarbimine.
Hoopis uuel tasandil peavad
suurema valla sees aga tööle
hakkama kodanikeühendused ja
külaseltsid. Kiigeplatsi ehitamisele lisaks otsustavad nad edaspidi hoopis suuremaid oma kandi elukorraldust puudutavaid
küsimusi. Saabub aeg, kus keegi
enam ei saa külavanemaks hakata ainult seepärast, et ta on
teistest pisut aktiivsem, vaid tema valimine ja töö peab korda
minema ka neile, kes seni pole
külaseltsi korraldatud tegevustest osa võtnud.
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Mittetulundusliku tegevuse toetusfondi projektid
HELE-MALL KINK

SPORDIVALDKONNA PROJEKTID

2012. aasta valla eelarves oli
mittetulundusliku tegevuse toetusfondi maht esimeses taotlusvoorus 42 155 eurot, mis jagunes järgmiselt: spordivaldkonnale 18 970, kultuurivaldkonnale 10 540 ja muule tegevusvaldkonnale 12 645 eurot.
1. veebruariks laekunud 26
spordivaldkonda projekti taotles raha kogusummas 42 433
eurot, 9 kultuurivaldkonda projekti taotles kokku 16 732 eurot,
23 muu tegevusvaldkonna
projekti kokku 32 793 eurot.
Toetust eraldati kokku 45 projektile järgmiselt (vt tabeleid).

Taotleja
MTÜ Tantsukool Danceland
MTÜ Tantsukool Danceland
MTÜ Saku Sporting
MTÜ Saku Korvpalliklubi
MTÜ Saku Korvpalliklubi
MTÜ Porter Racing
MTÜ Porter Racing
MTÜ Saku Jäähoki Klubi
MTÜ SMS
MTÜ Saku Suusaklubi
MTÜ Saku Sääruklubi
MTÜ Koroonaklubi Tirts
MTÜ Saku Maleklubi
MTÜ Triatloniklubi 21 CC

Külaseltside tegevustoetus

MTÜ Motoextreme

2012. aastal oli külaseltside tegevustoetuse kogumaht 6 000
eurot, toetust eraldati kõikidele
külaseltsidele, kes taotluse esitasid, järgmiselt (eurodes):
MTÜ Jälgimäe - 470
MTÜ Kajamaa Külaselts - 500
MTÜ Kodukoht Kiisa - 500
MTÜ Kurtna Külaselts - 500
MTÜ Metsanurme - 500
MTÜ Rahula Külaselts - 500
SA Rehe Seltsimaja - 480
MTÜ Saue Küla - 500
MTÜ Tagadi Küla Selts - 500

Kaupo Sasmin

Kaasfinantseerimise toetus
Projektide kaasfinantseerimise
toetuse kogumaht on 2012.
aastal 7 400 eurot. Tänaseks on
eraldatud MTÜ-le Kurtna
Spordiklubi 640 eurot Kurtna
jõusaali sporditarvikute soetamiseks ja MTÜ-le Saue Küla 4
250 eurot Kanama küla mänguväljaku ehitamiseks.

Erki Erm
Marge Erm
Susan Külm
Madli Murel
Anna Pohlak

Projekt
Suvised tantsulaagrid
Geisha tantsuturniir
Saku Sporting 2012
Saku valla meistrivõistlused korvpallis 2012
Korvpallivõistkondade osalemine Eesti tänavakorvpalli meistrivõistlustel
SK Porter Racing spordiüritused
„Noored rattasõbrad sportima”
Saku valla esindamine kahe jäähokimeeskonnaga
meistrivõistluste turniiridel
EMV etapi korraldamine motokrossis
Saku Kolmik 2012, valla esindamine suusamaratonidel
ja teistel võistlustel ning selleks ettevalmistamine
Võrri võidusõidud
2012. a võistlustest osavõtmine
„Mängime malet kõrge eani”
Saku Triatlon 2012 - Eesti Triatloni karikavõistluse
IV etapp
Gert Krestinovi võistlusteks ettevalmistav
treeninglaager
Ettevalmistus võistlushooajaks 2012 ja osavõtt
Utrechti maratonist
Seiklusspordi võistlused siin- ja sealpool piiri
Seiklusspordi võistlused siin- ja sealpool piiri
Noorsuusataja ettevalmistus hooajal 2012
Võistlused ratsutamises 2012. aasta kevadel
Ettevalmistus ja osavõtt 2012. aasta purjetamise
Laser Radiali MMst Londoni olümpiamängude
Purjeregatile kvalifitseerumiseks

Eraldatav summa
1000 eurot
1700 eurot
1850 eurot
380 eurot
195 eurot
1800 eurot
600 eurot
2000 eurot
1000 eurot
3600 eurot
500 eurot
500 eurot
594 eurot
300 eurot
350 eurot
400 eurot
100 eurot
100 eurot
150 eurot
250 eurot
350 eurot

KULTUURIVALDKONNA PROJEKTID
Taotleja
Eve Lutter
Seltsing Linda

Projekt
Saku valla rahvatantsijate ja -muusikute esinemine
Rootsis sõprusomavalitsuse vabaõhuüritusel
Anseküla rahvariideseelikute uuendamine

Seltsing Linda

Soome sõprusrühma Tahdittomat külaskäik
Saku valla rahvusvahelistele tantsupäevadele
MTÜ Saku Puhkpilliorkester Puhkpilliorkestri Saku CD-plaadi väljaandmine
ja inventari soetamine
Seltsing Gitanda
Suvefestival Kandavas
Seltsing Kurtna naisrühm
Soome-Eesti tantsupidu
MTÜ Päikesekild
Rahvatantsulaager ja -festival

Eraldatav summa
2090 eurot
576 eurot
tingimusel, kui
Kultuurkapitalilt
saavad toetuse
238 eurot
2816 eurot
1465 eurot
2600 eurot
700 eurot

MUU TEGEVUSVALDKONNA PROJEKTID
Taotleja
MTÜ Huxnurme
Rehe Seltsimaja SA
MTÜ Kodukoht Kiisa
MTÜ Kodukoht Kiisa
MTÜ Metsanurme
EELK Hageri
Lambertuse Kogudus
Seltsing Kukkur
Viive Rosenberg

Projekt
Eraldatav summa
Saku valla külade päev
1298 eurot
Rehe küüni elektriga liitumine 2070 eurot
„Käib töö ja vile koos”
800 eurot
„Linnulennul läbi ajaloo”
300 eurot
Nädalalõpp "Suvi algab
650 eurot
Metsanurmes"
Saku laste suvelaager
800 eurot
3+ rattaretk
Mälestusraamat
„Ilmar Jürisson 100”
Perepiknik ja matk

MTÜ Saku Valla Lasterikaste Perede Ühendus
MTÜ Saku Valla Laste- Jalgrattamatk
rikaste Perede Ühendus

200 eurot
1260 eurot
100 eurot
150 eurot

Taotleja
MTÜ Vana-Harju
Skautide Malev
Arvi Aasma

Projekt
“Uue sõbra aasta”

Eraldatav summa
630 eurot

Saku vabadusvõitlejate osalemine 495 eurot
vabariiklikel üritustel, riiklike
tähtpäevade tähistamine Sakus
„Mis küll hoiab noorust hinges?” 800 eurot
Suvine õppe- ja terviselaager
685 eurot

Seltsing KI-KU-TA-RO
MTÜ Saku Valla
Invaühing
Seltsing Saku Pensio- „Lähendada põlvkondi”
näride Ühendus Elukaar
Saku Valla
„Diabeet kui elustiil”
Diabeetikute Seltsing
Kajamaa piirkonna
„Aktiivne vananemine”
pensionäride seltsing
Meelespea

800 eurot
700 eurot
435 eurot
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Tegus ja mitmekülgne Viivi Rehemaa
INNA MIKLI

P

aljud sakulased teavad
Viivi Rehemaad kui
Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise
Instituudi töötajat, asjalikku
teadustekstide toimetajat. Neid
vallaelanikke, kes lugenud Saku
Sõnumitest Viivi Rehemaa kirjatöid ja seostavad tema nime
lehetööga, on ilmselt veelgi rohkem. Kui paljud aga teavad teda
kui omapärase elusaatusega huvitavat inimest?

Lapsepõlv
Viivi, tookord Tiivas, sündis ja
kasvas Tallinnas, tema kodu oli
Koidu tänaval. Isa oli tselluloosivabrikus meister, ema õmbles.
Õde on 9 aastat vanem. Viivi
käis Tatari tänaval 14. algkoolis,
mida peeti tookord üheks Tallinna tugevamaks kooliks. Tema
mängupaigaks oli suvel kas kahekorruselise maja paeplaatidega sillutatud hoov või Kristiine
heinamaa - praegu asub seal A.
Le Coq Arena jalgpallistaadion
- ja talvel tookord nii kõrge tundunud raudteetamm, kust oli põnev kelgu või onu suuskadega
alla lasta. Hoolimata sõjast oli
Viivil õnnelik lapsepõlv.
Idüll purunes 1944. aastal, kui
suur osa Koidu tänavast märtsipommitamisel maha põles. Ka
Viivi kodu. Pere sai ulualuse
Nõmmele, üsna Mustamäe kaldale. Aasta püüdis Viivi veel Tatari tänaval koolis käia, kuid see
oli raske: rongid sõitsid harva,
hilinesid, hommikuti olid vagunid Paldiskist tulevaid sõdureid
täis, nii et tuli vagunite vahel
puhvritel sõita. Oli külm ja ohtlik. 6. klassi läks ta juba Nõmme
Gümnaasiumi (siis Tallinna 10.
Keskkool). Seal lõpetas keskkooli ja suundus Tartu Ülikooli
aiandusagronoomiks õppima.
Linnatüdruku kohta kummaline
valik? Aga ilmselt turvaline. 52st Nõmme Gümnaasiumi tollasest lõpetajast asus 15 põllumajandust õppima. Miks, ei oska
siiani seletada. Viivi silme ees
terendas tulevik soojas lillelõhnalises kasvuhoones.
1951. aastal loodi Eesti Põllumajanduse Akadeemia (tänane

Vabariigi aastapäeval
autasustati Viivi Rehemaad
Saku valla hõbemärgiga
Maaülikool) ja agronoomid viidi üle uude õppeasutusse. 1955
Viivi lõpetas - cum laude.

Noore naisagronoomina
Ida-Virumaal
Tookord suunati ülikoolide lõpetajad tööle, kohti oli palju,
rohkem kui lõpetajaid. Valida
sai õpitulemuste alusel seatud
järjekorras. Aga mida sa oskad
valida, kui oled linnalaps ja kolhoosid olid just äsja moodustatud, kõikjal olud segased ja viletsad. Viivi valik langes Jõhvi
masintraktorijaama (MTJ) peaagronoomi aianduse ala asetäitja kohale. Jõhvi jõudes selgus,
et see koht oli juba täidetud. Tuli
minna samasse lähedale Illukale
Ühisjõu kolhoosi agronoomiks
ja läbi teha samasugune „koolitus”, nagu hiljuti teleris olnud
filmis „Tants aurukatla ümber“.
Oli sõjajärgne karm aeg, kolhoosid jalgealuseta, loomad
söödata. Kõrgemalt jagati kõikvõimalikke utoopilisi käske.
Ometi oli see positiivselt meelde jäänud aeg, sest noored hoidsid kokku ja olid vahvad.
Kolhoosis oli Viivi aasta, siis
läks Mäetagusele masintraktorijaama aiandusagronoomiks.

Sakku teadustekstide
toimetajaks
Põllumajandusministeeriumis
otsustati hakata maaviljelus- ja
loomakasvatusalaseid teadusartikleid sisaldavat bülletääni välja andma ning Viivi kutsuti seda
toimetama. Ametisse asus ta
jaanuarist 1957, töökoht oli Tallinnas ministeeriumi ruumides.
Esialgu ta õppis, mida toimetamine üldse tähendab. Proovis.
Töö hakkas meeldima.
1959. aastal kolis Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut Sakku ja ka Viivi hakkas Tallinnast
Sakku tööl käima. Aga sageli tuli sõita hoopis Tartusse, sest loomakasvatusinstituut asus ju seal.
Esimesed bülletäänid toimetas Viivi üksi, siis võeti appi filoloog Evi Johandi ja vene-

Novembris 1968 koos poegadega Tallinnas Pirita teel. Foto: erakogu

keelseid tekste sättima Georg
Zaletajev. Toimetada tuli ka
kõikvõimalikke muid dokumente, näiteks teadusasutuse
mitmesajaleheküljelisi aastaaruandeid. Nendega oli alati kiire, aga hakkama sai!
1960. aastal abiellus Viivi kirjastuse Valgus tehnikakirjanduse toimetuse juhataja Harri Rehemaaga, 1962. aastal sündis
poeg Ando, 1964 poeg Marti.
Sügistalvel 1964 kolis pere Sakku. Tänaseks on Viivi olnud sakulane üle 47 aasta.
1981. aastal loobus Viivi keeletööst ja hakkas Taimekaitsejaamas kahjurite ja haiguste
diagnoosi ning prognoosiga tegeleva labori peaagronoomiks.
Tema ülesanne oli koguda ja vahendada vaatluspunktide spetsialistide infot nii Eestis kui
Moskva ülemustele. Aeg-ajalt
tuli Moskvas käia, ka külalisi
võõrustada.
Sellest ametist läks ta 1986.
aastal pensionile. Kuid mitte
kauaks: instituut palkas ta oma
teadlaste ja katsemajandite juhtivtöötajate biograafilist leksikoni koostama. See oli suur töö,
teksti sai üle 500 lehekülje. Siis
selgus, et raha pole, ja trükki see
ei läinudki. Küll on seda materjali paljud arhiivist kasutanud.

Saku Sõnumite sünni
juures
90. aastate alguses hoogustus
Sakus muinsuskaitseliikumine.
Sealsel eestvedajal, Helle Pärlinil, tekkis idee luua Saku oma

ajaleht. Teised muinsuskaitsjad
toetasid teda. Saku Sõnumeid
hakkas tegema Mari Vaba, tema
kutsus ka Evi Johandi ja Viivi
Rehemaa lehe juurde. Naised
arutasid, et Saku on aegade jooksul olnud üle Eesti tuntud - küll
oma mõisa, küll nn pruutide kooli, küll õlletehase, küll teaduseluga. Kuid tol ajal, 90-ndate alguses, oli Sakus kõik kuidagi
märkamatu. Lehetoimetajad tahtsid hakata Sakut ja valla elanikke
tutvustama. Ja liitma, sest tookord oli alevikus justkui kaks kogukonda - ühel- ja teiselpool jõge. Lisaks veel iga küla omaette.
Viivi Rehemaa sõnul oli toimetajate eesmärk vallaelanikke
tutvustada ja selgitada, mis koht
see Saku vald üldse on, mis siin
toimub. Nad kirjutasid tulevikuplaanidest ja küsisid erinevate
inimeste, ennekõike vanemate
elanike arvamust olemasoleva
ja plaanitava kohta. Toimetajad
tahtsid teha inimeselähedast
lehte - niisugust, mis väljendab
vallaelanike seisukohti ja kirjutab nende muredest-rõõmudest.
Lehetegijad arutasid kõik teemad omavahel läbi, andsid üksteisele nõu, nad kõik lugesid ja
toimetasid kõiki artikleid.
Esimesel Saku Sõnumite
numbril, mis ilmus 21. veebruaril 1994, oli vaid 4 lehekülge
Viivi Rehemaa meenutab, et esialgu oli raske teemasid leida,
raske lehepinda täita. Peagi kasvas ajaleht kaheksa-, kaheteistkümne-, harva isegi kuueteistkümneleheküljeliseks.
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Saku Sõnumitel on sünnipäev. Õnnitlusi võtavad vastu Viivi Rehemaa
(vasakul) ja Evi Johandi. Foto:

Viivi Rehemaa töötas ajalehe
juures 2004. aasta kevadtalveni.
Mõne aasta pärast hakkas ta
lehe tänaste toimetajatega koostööd tegema - aeg-ajalt võib
lugeda ta reisimuljeid, ülevaateid Sakus toimunust, ka kriitikat, kui midagi on halvasti.
Mitmekülgsete huvidega
asjalik tegutseja
Viivi Rehemaa loeb ise Saku Sõnumitest meelsasti tulevikuplaanidest, Kiisa Mariannede mitmekülgsetest ettevõtmistest ja

lugusid külade tegemistest. Talle üldiselt meeldivad reisilood.
Ja kirjutised põnevatest vürtsikatest roogadest, mida ta püüab
nii reisidel olles kui kodumaal
ise ka nautida, kui võimalik.
Reisisoov on Viivit alati saatnud. Ta suudab ühtmoodi vaimustuda nii tuhkhallist tuulisest
Islandist, Lapimaa rusketest ja
sinavatest tundrutest, erinevatest kõrbetest, maailmaimest
Petras või lumest ja päikesesärast Alpides. Mägedega seostub
ka teine armastus - suusatamine.

Suusatrenni sattus ta Nõmme
koolis. Ülikooli ajal ja hiljemgi
käis ta Eesti slaalomikoondise
liikmena Venemaal ja Gruusias,
on suusatanud ka Tatrates ja Alpides. Kord Itaalias juhtus isegi,
et kukkus tõstukilt alla - nii sügavasse lumme, et teda tuli sealt
välja tirida. Sellel päeval küll
enam suusatamise tuju polnud,
kuid alla pidi ju kuidagi saama.
Nii ta ettevaatlikult sõitiski…
Viimati käis hakkaja naine Alpides suusareisil 74-aastaselt.
Üks Viivi Rehemaa armastusi
on muusika. Viimase kontserdielamusena nimetab ta Stravinski „Kevadpühitsust“ ERSO esituses. Ta räägib vaimustusega,
kui kütkestavalt seda esitati, kui
hästi sobis dirigendipulti suht
noor Olari Elts. „Kevadpühitsust“ on Viivi Rehemaa kuulanud-näinud ka Pariisis - siis
balletina, kuid Tallinna kontsert
meeldis enam.
„Aga aed?“ uurin. Viivi Rehemaa väidab, et aed on viimasel ajal pigem „kaasas kantav“
kohustus. Kuid lisab siis, et kui
oled selle niitnud ja muud kohad
ka enam-vähem üle käinud, on
mõnus istuda ja tehtut vaadata.
Tegelikult meeldib talle nautida
kõike, mis kellelgi hästi välja
tuleb.

Kuigi Viivi Rehemaa väidab, et mingi nunnutaja ta
ei ole, on pojad Ando ja Marti, minia Heldi ning
lapselapsed Riin (täna 20), Ann (17), Liis (10) ja Jan- Lumiste mägede kütkeis - Viivi 2006. aastal Austrias
Mayrhofenis suusareisil. Fotod: erakogu
Harri (7) talle väga olulised. Foto aastast 2009

TOIMETAJA
VEERG
Kas pugemine korvab
kurjuse?
Mõni aeg tagasi tuli mul käia
ühes ametiasutuses. Kuigi teenindajaid oli mitu, jagus ka
kliente. Pidin ootama. Tahestahtmata märkasin, mis ümberringi toimub. Ühes „klaaskapis”
võttis vastu kõva hääle ja hirmuäratava olekuga naisterahvas,
kes nähvas kodanikele-tülitajatele kord üht, kord teist. Kurjustas. Ironiseeris. Ilmselt lootis
ootajatest igaüks, et vaid selle
naise juurde ei sattuks. Paraku
mitmed sattusid. Sattus ka vanem mees, kes pabereid täites
kogemata kuupäeva ja allkirja
lahtrid segi ajas. Kogu ootesaaliseltskond sai teada, et õnnetu
meesterahvas ei oska tähtedel ja
numbritel vahet teha. „Ma ei
teadnudki, et Eestis veel kirjaoskamatuid on!” mõnitas Kuri
Naine. Keegi ei öelnud midagi.
Aga kui õnnetu mees minema
pöördus ja paberid peost pillas,
tormas siiski mitu ootajat appi.
Paar päeva hiljem oli mul üks
kokkusaamine. Jõudsin liiga vara ja suundusin kohvikusse aega
parajaks tegema. Ühes lauas istus kunagine kolleeg, äärmiselt
meeldiv ja abivalmis inimene.
Selgus, et ta on juba aastaid
ametis samas asutuses kus Kuri
Nainegi. Rääkisin ootesaalis
juhtunust. Endine kolleeg väitis,
et kõik nad teavad. Kuid - osakonna juhatajale Kuri Naine
meeldib, sest ta oskab järele kiita ja lipitseda. Ja nii on ta hinnatud ametnik, kes saab sama tööd
tegevatest kolleegidest rohkem
palka. Ning kui kedagi on võimalik koolitusele saata, valitakse sageli Kuri Naine.
Möödus mõni päev. Sattusin
nägema, kui televisioonis sai sõna juba tuttava ametiasutuse
juht. Hea kõnemehena veeretas
ta ilusat juttu, kuidas nende majas pannakse rõhku eelkõige inimeste teenindamisele, kuidas
just neil on klient kuningas…
Masendav? Või liigagi igapäevane? INNA MIKLI

10

13. aprill 2012

Esimene Saku teatripäev
Huvikeskuse korraldatud Saku laste teatripäeval 30. märtsil
etendus Saku Valla Maja suures saalis viis vahvat lavalugu. Üles
astusid lasteaedade Terake ja Päikesekild ning Kurtna Kooli
teatriringi väikesed näitlejad. Saal oli teatrisõpru puupüsti täis.
Lapsi rõõmustas kloun Pann ja vaheajal avatud jäätisekohvik.

 Hoogne avaetendus “Vaeslaps ja talutütar” Kurtna Kooli
teatriringi 1.-4. klassi õpilastelt, juhendaja Maire Lõhmus.
 Terakese Naksitrallide rühma liigutav lugu “Unustatud
sõbrad ehk hullud päevad”, mis oli lavaküpseks saanud Marge
Eelma, Carmen Karu ja Maara Loonurme juhendamisel.

“Sööbik ja Pisik” kõige noorematelt, Terakese Mõmmikute
rühmalt - juhendajad Raina Koppel, Anu Kallas, Maie Adamson

Toredate kostüümidega “Saabastega kass” Päikesekillu Võilille rühma esituses. Lavaloo olid lastele selgeks õpetanud Maimu Hint ja Kätlin Barz.

Teater võib alata, kõik on
valmis - artistid, näitejuhid,
“orkester”, fännid, publik...
Ja kloun Pann Aita Vaheri
kehastuses! Fotod:
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Mõtteid Päikesekillu juubeliaastal
TIIU RÕUK

S

el aastal saab Saku lasteaed Päikesekild 50-aastaseks. Igati mõistlik ja sobilik on kasutada tähtpäevi mõttemärkide ja meeletuletuspunktidena, vaadata enda sisse, hinnata tehtud tegemisi, kiita, mõelda, mis on hästi, mis on väärtuslik, ning nuputada välja ja aru
saada, missugust tulevikku me
tahame. Üks asi on mõista, mis
on endale oluline, teine asi see,
mis on tähtis, mis tundub kestvam kui hetkeprobleemid.
Aeg-ajalt mõtiskleb ehk igaüks meist selle üle, kes ta on inimesena, rühma liikmena, töötajana, kodanikuna. Lasteaia juubeliaastal püüame meiegi selgemini aru saada mõttest „Kes sa
oled, Päikesekild?“. See küsimus toob meid paratamatult
väärtuste mõiste juurde ning
eeldab ka väärtuspõhiseid vastuseid: väärtused ongi need, mis
tagavad identiteedi või isegi olemasolu. Me oleme need, mida
me tajume ja väärtuslikuks peame, millele toetume, mis hoiab
meid püsti ning mis tagab elujõu.
Mineviku ja tuleviku hääle
toovad välja tavad, hetked, mil
ollakse koos oma perega. Ma ei
tea, kas fotod, asjad, kogu teabematerjal, mida meie - mina, minu eakaaslased ja minust vanemad inimesed - oleme kogunud
mineviku säilitamiseks, sealhulgas Päikesekillu eluloo jäädvustamiseks, on noorematele mõistetavad. Aga me püüame teha nii,
et kogutu, lood ja jutud, möödunud aeg oleksid lastele arusaadavamad ja loetavamad. Tekiksid
eeldused arusaamale, et meie eel
käinute vari on alles, kõik meie
ümber on osa ka neist, et viibime
aegruumis, milles meie toimetamise tulemused elus ja inimestes
vastu peegelduvad.
Päikesekillu lasteaia õppekavas on kirjas: „… ühtlasi on igal
töötajal üksikult ja koos võimalik luua ilus, puhas, arenguvõimalusi ja positiivseid suhteid
pakkuv keskkond, kus kõigi
töötajate läbirääkimiste ja kokkulepete tulemusel on neil võimalus end teostades täita oma
ideaale lapsesõbralikust päevasest kodust. Iga Päikesekillu

Aitäh lasteaia
personalile, kelle
loomingulisus ja
tahe muutsid
märtsikuu
viimase nädala
meeldejäävaks!
TIIU RÕUK

töötaja soov on olla kasvu- ja
arengusoodsa paiga looja ja lapse saatja ning toetaja tema arenemisel …. Jääksid meeldivad
mälestused lasteaiast.“. Need,
kes praegu haridusasutustes käivad, ka siin Päikesekillus on või
mõni aeg tagasi olnud on, nemad on just need, kelle tulevase
käe all Eesti riik kujuneb ja kes
seda riiki asustavad. Meil on
võimalik aidata kaasa nende
asustajate (üldises plaanis küll
pisikesele arvul, kuid ka piisk on
tähtis) vabadeks, loomingulisteks ja hoolivateks sirgumisel.
Juubeliaastal on toimunud juba mitmeid ettevõtmisi, aga tegemisi jätkub veel tervesse aastasse. Üks toimunust oli eelpool
kirjeldatud mõtetest kantud projekt „Tagasi lasteaeda“. Üllatusliku alguse sai see juba 8.
märtsil, kui Saku Gümnaasiumi
õpilased tulid personali koolituse ajaks lasteaeda appi. Enamus kolmeteistkümnest õpilasest, kes sel päeval laste und valvasid, olid endised „päikesekillud”. Suur oli õpetajate üllatus,
kui endised kasvandikud rühma
astusid ning kohtumiserõõm oli
mõlemapoolne. Suur tänu kõigile appitulnutele ja Sandra
Järvele, kes nad kokku kutsus.
Projekti põhiaeg oli märtsikuu viimane nädal. 26. märtsil
kohtus kogu lasteaia pere vilistlase Marti Rehemaaga, kelle
lasteaiaaeg möödus Päikesekillu esimeses majas - Saku mõisas. Lauldi üheskoos, Marti rääkis oma lasteaiaelust, praegustest töödest-tegemistest, vastas
küsimustele. Lapsi puudutas

Märtsikuu viimasel nädalal külastasid lasteaeda „endised”. Ülal endised
töötajad, all endised päikesekillud, tänased Saku Muusikakooli õpilased Kristiina Bulgarin (vasakult), Kätlin Ristlaan, Hanna Bulgarin, Merily
Adams. Fotod: Päikesekild

Marti meenutus tema esimesest
lasteaiapäevast, elevust pakkus
teadmine, et sel ajal ei olnudki
arvuteid ja arvutimänge. Üks
kolmeaastane tüdrukutirts ohkas selle peale kohe valjusti: „Ja
kas iPodi ka polnud?“ Uskumatuna näis, et õueala oli aiaga piiramata ja oli vaid üks liivakast.
Kõlama jäi, et lastest, kellega
koos kasvad, võivad sõbrad saada kogu eluks, ning et tähtis on,
millised on last ümbritsenud
täiskasvanute suhtumised ja
hinnangud.
27. märtsil oli lasteaed muusika päralt. Kaks meeldejäävat
ja rõõmupakkuvat kontserti
andsid Saku muusikakooli õpilased, suureks sirgunud päikesekillud. Aitäh esinejatele ja nende juhendajatele!
Kolmapäeval, 28. märtsil,
said kokku kõik Päikesekillu juhatajad: Nora Reppo, Eevi
Roos, Eike Hunt ja Tiiu Rõuk
ning lõunakohvile olid oodatud
kõik endised Päikesekillu tööta-

jad. B-korpuse näitlejad tervitasid kokkutulnuid kevadiselt särava etteastega. Jällenägemisrõõm ja -elevus täitsid maja. Juttu jätkus kauemaks ning küllap
jäi veel palju rääkimata. Juhatajatega vestluses sai järjekordselt
kinnitus tõsiasi - kaader otsustab kõik ehk kõige olulisemad
on inimesed, personali kujundamise protsess on pikk ja esmapilgul hoomamatu. Hoone võib
ju uus ja uhke olla, aga kui pole
töötajaid või nende vaated elule
ja põhiväärtustele on väga
erinevad, siis ei ole ei tulemust
ega rahulolu.
Terve nädala oli avatud vanade mänguasjade näitus, kus eksponaatideks töötajate endi või
nende laste mänguasjad. Näituse seadis üles õppealajuhataja
Tiina Saarepuu.
Lisaks nendele üritustele toimus igas rühmas midagi põnevat ja vahvat, sellele rühmale
ainuomast. Nendest loe Saku
Sõnumite 27. aprilli numbrist.
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Saku KK poistel on aasta esimene
MARKKO ARRO
Treener

S

Saku on Eestis
kaheksas suusavald
3.-4. märtsil toimusid Kuremaal
Eesti valdade XX talimängud, kus
üheks alaks oli murdmaasuusatamine, millest võtsid osa ka Saku
valla suusafännid.
Esimesel päeval võisteldi individuaalselt. Väga edukalt esines
Susan Külm (N16, distants 3 km pildil), kes saavutas tubli teise koha. Saku valla au kaitsesid veel
tublilt Sirli Metsamäe (5 koht,
N35), Marge Erm (8 koht, N35),
Jüri Pokk (8 koht, M50), Kadri
Tinits (9 koht, N45), Arne Zirk (9
koht, M50), Toomas Valgmaa (13
koht, M50), Tarmo Tarlap (13
koht, M40), Aveli Riiel (15 koht,
N) ja Herlent Krik (24 koht, M16).
Teisel päeval oli teatevõistluste
päev, naistel 3 x 3 km ja meestel 4 x
5 km. Kahju, et ka sellel aastal ei
saanud me teatesõitudes olla oma
parimas rivistuses. Päev enne
võistlust oli lausa oht, et meeste
võistkonda ei saagi välja panna.
Kuid tänu veteranide ja noorte
võitlusvaimule läks meeskond ikkagi punktijahile. Naiste võistkond
suusatas kooseisus Sirli Metsamäe,
Aveli Riiel ja Marge Erm ning
meeste võistkond kooseisus Toomas Valgmaa, Jüri Pokk, Herlent
Krik ja Arne Zirk.
Kahe päeva kokkuvõttes oli kõige tugevam suusavald Tahkuranna
(1012 punkti), järgnesid Tartu
(1001), Tamsalu (952), Jõhvi, Palamuse, Viimsi, Pärsti ja kaheksandana Saku vald (877). Kokku osales 28 valda ja nende hulgas kaheksas olla on igati hea tulemus. Kusjuures Harjumaa valdadest olime
teised. Suured tänud kõikidele osavõtjatele!
Tulemustega saab tutvuda aadressil www.joud.ee
SIRLI METSAMÄE, Saku Suusaklubi

aku Korvpalliklubi (Saku
KK) 1996. aastal ja hiljem
sündinud poisid võitsid
Eesti noorte meistrivõistluste Bvanuseklassis esiliiga turniiri.
Eesti meistrivõistluste turniir
jaguneb kaheks: 10 võistkonda
moodustavad nn eliitgrupi, ülejäänud võistlevad esiliigas. Kuna eliidi hulka antakse kohti eelmise hooaja tulemuste põhjal ja
Sakus 1995. aastal sündinute
meeskonda ei ole, tuli meil leppida esiliigaga. Esiliiga võit aga
annab võimaluse jätkata Eesti
meistrivõistlusi juba eliitgrupi
meeskondade vastu.
Saku poisid läbisid esiliiga
muljetavaldava kindlusega kõik 15 kohtumist võitsime! 4.
märtsil toimunud Final Fouril
alistasime Kohtla-Järve KK
Hito II ja SK Torma Sport.
Poolfinaal Hitoga algas raskelt: esimese veerandaja võitsid

Seisavad (vasakult) treener Taavi Vilba, Hendrik Lall, Andre Reinart,
Reimo Loopere, Oliver Villo, Gerdo Laansoo, istuvad (vasakult) Fred
Baranov, Kristjan Kallaste, Gert Möllits, Mirko Laanisto. Foto: erakogu

vastased 17:16. Võib-olla oli
pikk bussireis meie poistel veel
jalgades ja mõjutas mängu?
Kohtumine oli kuidagi emotsioonitu, sest vastasest oleksime

pidanud mäekõrguselt üle olema.
Poolajaks olime kuue punktiga ette rebinud. Vastased korvi
all ohtu ei kujutanud, kuid kaugelt tabasid hästi: esimesel

Saku noored
jalgpallurid
võistlustules
2004. ja 2005. aastal sündinud
jalgpallipoisid Kapa Cupil
Märtsi viimastel nädalavahetustel osalesid Saku
Sportingu 2004. ja 2005. aastal sündinud noored
jalgpallurid Kohilas Kapa Cupi turniiril.
2004. aastal sündinud poiste seekordseks
saldoks jäi viiest mängust üks võit, kaks viiki ja

 2005 sündinud jalgpallurid: (ülal
vasakult) treener Jan Harend, Ott
Karl Kopel, Mathias Andro Männamets, Jan Harri Rehemaa, Uku Martin Arpo, (all) Joonas Tohert, Kaspar
Kadak, Märten Robert Untera.
2002 sündinud jalgpallurid: ülal treener Argo Zirk, tagareas (vasakult)
Henri Hanson, Sten Kaarel Kuimet,
Henry Hunt, Mattias Oliver Johandi,
Mairo Reinsaar, Tim Jürgen Zaletajev,
esireas Markus Kuusik, Jon-Allar Velt,
Ralf-Sander Suvinõmm (kapten),
Taago Tarkmeel, Marko Laas. 
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tiitel võidetud!
poolajal visati meile viis kolmest. Mängu lõpuks kogunes
neid koguni üksteist. Seega tulid
pooled vastaste korvid kaugelt.
Kuigi mängupilt polnud kiita,
suutsime kehva mänguga vastasest siiski üle olla. Kohtumise
lõpus näitas tabloo 77:62 meie
kasuks. Kristjan Kallaste viskas 21 punkti, Reimo Loopere
ja Mirko Laanisto lisasid vastavalt 16 ja 11 punkti.
Finaalis kohtusime SK Torma
Sport meeskonnaga, kes poolfinaalis oli alistanud Audentese
SK II. Selleks mänguks olid
meie poisid otsekui ümber sündinud: väljakule mindi, et vastasele koht kätte näidata. Ja seda
ka tehti!
Kohe mängu alguses alustasid Saku noormehed hästi: viskasid üksteist vastuseta punkti.
Mängutempo oli meie poolt
kõrge, seetõttu saime kiirrünnakutest kergeid korve. Eemalt tabasid Kristjan Kallaste ja Mirko
Laanisto, korvi all domineeris

Oliver Villo. Kõik poisid mängisid maksimaalselt pingutades
ja hea emotsiooniga. Ükski vahetus ära ei kukkunud. Igaühel
oli oma roll kanda ja sellega
saadi hästi hakkama. Kaitse oli
väga hea ja see oli ka võidu
võtmeks. Torma meile kordagi
ohtlikuks ei saanud. Lõpptulemuseks jäi 93:61. Üleväljamees
oli Kristjan Kallaste 29 punktiga, assisteerisid Mirko Laanisto 20 ja Oliver Villo 17 punktiga, Andre Reinarti arvele jäi
14 punkti
Sel hooajal teeb Saku KK
koostööd Kohila SK ja Turba
Gümnaasiumiga, kes on meeskonda andnud 4 mängumeest:
Kristjan Kallaste, Gerdo Laanso, Andre Reinarti ja Hendrik
Lalli. Saku poistest löövad
meistrivõistlustel kaasa Gert
Möllits, Mirko Laanisto, Oliver
Villo, Fred Baranov, Silver
Zoova, Joosep Noot ja Reimo
Loopere. Treeneripingil istuvad
siinkirjutaja ja Taavi Vilba.

ja kaks kaotust, see andis lõppresultaadiks kaheksanda koha.
Kui tavaliselt on meil probleeme
turniiri alguses käima saamisega, siis sel korral oli vastupidi iga mänguga andis väsimus järjest rohkem tunda ja kannatajaks
oli seetõttu loomulikult mängupilt. Kuigi koht ei ole kiita, võib
üldjoontes rahule jääda: suurel
väljakul mängimine on pisikesest saalist tulles harjumatu.
Meeskonda kuulusid Silver
Markus Suits (kapten), Silver
Erik Sepp, Stenver Sõrmus,
Otto Alexander Karelsohn,
Klaus Jesper Zaletajev, Tommi Valgma, Norman Tamm,
Mario Kirisma, Andren Aron.
2005. aastal sündinud poistel
läks paremini - neli võitu, kaks
viiki ja üks kaotus, mis kokkuvõttes andsid väärtusliku kolmanda koha.
Poisid mängisid väga hästi,
meie väravate vahe (12 - 1) oli
turniiri parim. Selle ühe õnnetu
värava lasime endale lüüa poolfinaalis ja kahjuks jäid väsimuse
tõttu enda võimalused selles
mängus realiseerimata, kuigi
variante selleks oli piisavalt. 3.4. koha mängus olime vastasest

edukamad penaltite löömises ja
kolmas koht oligi meie. Meie
kapten Kaspar Kadak valiti ka
kogu turniiri väärtuslikumaks
mängijaks. Meeskonda kuulusid veel Uku Martin Arpo, Ott
Karl Kopel, Joonas Tohert,
Mathias Andro Männamets,
Jan Harri Rehemaa ja Märten
Robert Untera.
JAN HAREND, treener

2002. aastal sündinud
poisid Puuma Cupil
Saku Sportingu 2002. aastal sündinud jalgpallipoisid osalesid
Puuma Cupil. Märtsi lõpus toimunud turniirist võttis lisaks
meie meeskonnale osa veel vaid
4 võistkonda. Kuna osalejaid oli
vähe, saime mõõtu võtta kõigiga. Saime neljast mängust 2 võitu, 1 viigi ja 1 kaotuse. Kokkuvõttes andis see tubli teise koha.
Saku meeskonda kuulusid
Henri Hanson, Henry Hunt,
Mattias Oliver Johandi, Sten
Kaarel Kuimet, Markus Kuusik, Marko Laas, Mairo Reinsaar, Ralf-Sander Suvinõmm,
Tim Jürgen Zaletajev, Taago
Tarkmeel ja Jon-Allar Velt.
ARGO ZIRK

Projekt „Tagasi kooli“ tõi
Saku õpilastega kohtuma
näitleja Tiina Mälbergi
KELLI EILART
12. märtsil külastas Saku Gümnaasiumi õpilasi kooli vilistlane
Tiina Mälberg. Sakku tõi vilistlase projekt „Tagasi kooli“,
mille raames käiakse koolides
tunde andmas. Tunnid ei toimu
tavalise korra kohaselt, vaid 45
minuti jooksul peab iga külaline
loengu enda valitud teemal.
Seekord toimus tund 11. ja 12.
klasside õpilastele.
Tiina Mälberg on Rakvere
teatri näitleja, vaieldamatult tark
ja värvikas isiksus. Ta rääkis
õpilastele väga huvitavalt, kuidas ennast kuuldavaks teha.
Tänapäeval on hea väljendusoskus hindamatu, aga selleni jõudmiseks on vaja teada üsna lihtsaid tõdesid. Oluline on õige kehahoiak ja hääl, see, et esineja
tunnetaks oma keha raskuskeset, mis võimaldab tal ennast
esinedes kindlalt tunda. Niisugune kehahoid annab omakorda
häälele jõudu. Muidugi on hea
väljendusoskus näitlejatel ja kes
muu olekski paremini sobinud
seda õpetama kui Tiina Mälberg.
Tiina Mälberg puudutas ka
väga aktuaalset teemat, noorte
minekut välismaale. Tema arvab, et igasugune reisimine ja
teiste kultuuridega tutvumine
on igati kasulik ja turgutav, kuid
igal noorel peab olema koht, kuhu ta pärast enese ja maailma
avastamist tagasi saab tulla. Pole mõtet kulutada energiat kodu-

kohast jäädavalt lahkumiseks,
sest kindlasti oli sellel, et üks
eesti noor just Eestis sündis, täita mõni missioon, kuidas Eesti
väikest kuid visa rahvast jätkusuutlikuna hoida. Tiina Mälberg
loodab, et kõik teed toovad kord
koju tagasi, sest lõpuni ei suuda
eestlased võõras keskkonnas
õnnelikuks saada. Täpselt samamoodi ei saa eesti näitleja teha
kunsti võõras keelekeskkonnas
- tõlkes läheb ikka midagi kaduma. Eestis on meie juured ja
Eestis on eestlastel kõige parem
oma missiooni täita.
Tiina Mälberg rõhutas ka õppimise tähtsust: kõik, mis kooliajal omandatakse, on tulevikus
vajalik. Külaline rääkis, et temal
on oma ametis vaja läinud ka
füüsikas ja keemias õpitut, mida
esmapilgul näitlejatööga seostada ei oskakski.
Tunni lõppedes esitas näitlejanna ilusa luuletuse õppimisest. Saku Gümnaasiumi tulek
oli talle väga emotsionaalne:
kuigi ta tegutseb mujal, toovad
teed ta lapsepõlvekoju ja -kooli
ikka tagasi.
Kuulates Tiina Mälbergi, mõtlesin, et oluline on koolist nii palju võtta kui võimalik, et pärast
saaks Eestile oma oskustega midagi tagasi anda. Projekt „Tagasi
kooli“ on väga tänuväärne, sest
annab õpilastele arusaama, kui
edukad Saku kooli vilistlased on.
Edu all pean ma silmas elutarkust ja õigeid väärtushinnanguid.

SAKU GÜMNAASIUMIS toimub õpilaste
registreerimine 1. klassidesse 10. juunini
Dokumente võetakse vastu kooli kantseleis Tallinna
mnt 10 teisel korrusel. Avalduse saab täita koolis.
(Blankett on ka kooli kodulehel www.saku.edu.ee.)
Lisaks on vaja:
 õpilase isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud
ärakirja (võimalik teha koolis);  kui taotluse esitab vanem,
siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud
ärakirja;  õpilase tervisekaarti;  tervisetõendit perearstilt;
 1 fotot suurusega 3 x 4 cm;  koolivalmiduskaarti lasteaiast.
Täpsem info telefonilt 671 8000

Alustame koduste laste registreerimist EELKOOLI.
Eelkool alustab tööd septembri alguses.
Eelkooli võetakse vaid koduseid lapsi või koolipikenduse saanud
lasteaialapsi, registreerimine kestab 25. augustini 2012.
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Mida õppisin HIVteemalist koolitundi
andes
KERSTI KARU
Terve Eesti SA
kommunikatsioonijuht
Kõik saab alguse hetkest, kui sisenen klassiruumi, käes 70 kondoomi. Seitsmendike kõrvulukustavad emotsioonid ja õhus
hõljuv ärevus annavad aimu, et
harjumuspärast koolitundi ei tasu kellelgi oodata.
Video, mis illustreerib kondoomi paigaldamist banaanile,
pakub lastele nalja ja põnevust.
Tüdrukud on kergelt kohmetud,
poisid tormavad kondoome ummisjalu rabama. Üks neist avab
paki ning puhub õhinaga kondoomi õhku täis. Kolmandast
pingireast kõlab hämmingus
hääl: “Vaau, vaadake, see paisub ju mu ranitsa suuruseks!”
Kusagilt kostub: “Siis peab ikka
kindel värk olema!” Järgneb kõkutamine ning ootus minu
reaktsioonile. Pole ju seksijuttude vestmine meil igapäevane
harjumus, vaid pigem õrn ja
tundlik teema. Julgustan lapsi
kondoomiga tutvuma enne, kui
seda võiks päriselt tarvis minna.
Terased õpilased kohanevad
hämmastava kiirusega ning esialgne häbelikkus asendub põnevusega. Tuleb tõdeda, et seitsmendike huvi seksuaalsusega
seotud teemade vastu on märkimisväärne. Küll aga saan kinnitust, et seal, kus lõpeb informatsioon, algab fantaasia. “Õpetaja, onju HIVi sureb inimene
ära?” juurdleb üks hakkaja poiss
tagareas. Selgitan, et viiruse ravi õigeaegsel alustamisel ei
pruugi inimene aidsi faasi jõudagi ning võib elada sama kaua
kui terve inimene. Arutleme
edasi, kuidas viirus levib ja ei
levi. Teadmine, et HIV hävib
õhu, vee ja kuumusega ning ka
happelises keskkonnas kummutab veel mitu alusetut müüti sealhulgas sääsehammustuse.
Hulk küsimusi annab märku
sellest, et lastega saab seksuaalsusest rääkida küll. Kui lapsed

kuulevad, et registreeritud HIV
positiivsete hulga (8154) näitlikustamiseks võib ette kujutada
veerandsaja õpilasega tervelt
326 klassitäit nakatunuid, saadab tundi hetkeks tähendusrikas
vaikus. Olukorrale lisab tõsidust teadmine, et Eestis levib
HIV Euroopa keskmisest 10
korda kiiremini. Selleks, et vältida 100% nii enda kui lähedaste
nakatumisriski, on tarvis teadmisi turvalisest seksuaalkäitumisest ja kondoomi kasutamisest. Ja tundub, et selleks pole
sugugi liiga vara.
On õpilasi, kes on seksuaalsusega seotud teemadest juba päris teadlikud, kuid on ka neid,
kes kuulavad huviga, teevad
hoolega märkmeid, ent tunnevad rääkides veidi piinlikkust.
Pole ju suur osa täiskasvanutest
kodus ega koolis seksuaalkasvatust saanud. Kelle kujundada
siis on, et ka järgmine põlvkond
mõistaks paremini turvalise
seksuaalkäitumise vajalikkust
ja teaks, kuidas kasutada kondoomi? Ka oma koolitustel näeme, et sageli on lapsevanemad
suures kimbatuses, kuidas ja
millal lapsega seksuaalsuse teemal vestlust algatada. Usun, et
täiskasvanu saab edukalt olla
lapsele hea nõuandja, kui ta jagab ideid, teadmisi ja kogemusi
viisil, nagu teeb seda usaldusväärne konsultant. Vanema valmidust lapse seksuaalse arengu

teemal vestlemiseks näeme oma
koolituste tagasisidest, kui enamus osalenuist peab koolitusjärgselt vajalikuks kõneldud
teemadel lähedastega mõtteid
vahetada.
Intensiivne mõttevahetus jätkus seitsmendikega kuni tunni
lõpuni ning enne, kui vahetunnikell jõudis heliseda, kribasid
lapsed hoolega üles internetileheküljed, kust iseseisvalt lisainformatsiooni leida. Vahetunnis tõdesin, et seksuaalsusega seotud teemadel on lapsega
hõlpsam rääkida, kui ma seda
täiskasvanuna ise igati loomulikuks pean. Seekord oli minu
ülesandeks korrata, et saan lapsi
nende avastamise teekonnal
toetada, kui olen ise valmis
teadmisi ammutama, armastusega kuulama ja avameelselt
vestlema. Olen tänulik oma õpetajatele!
Kersti Karu käis „Tagasi Kooli” eriprojektiga Saku Gümnaasiumi
VII klassidele HIV-teemalisi koolitunde andmas. Aprillikuu jooksul
antakse 7.-12. klasside õpilastele
HIV-teemalisi tunde ligi 40 koolis
üle Eesti - kokku jõutakse jagada
baasteadmisi ligi 2500 õpilasele.
Projekti viiakse ellu juba kolmandat aastat järjest, eestvedaja on
koalitsioon “Ettevõtted HIV vastu” koostöös sihtasutusega Noored Kooli . Vaata ka www.terveeesti.ee

HIV-teemaline terviseloeng koolis
MARLENE RAAL
7.C klassi õpilane
Esmaspäeval, 2. aprillil, toimus Saku Gümnaasiumi 7. klassidele
HIV-i ja aidsi teemaline terviseloeng. Õpilaste teadmised enne
loengut olid keskmised. Paljudele oli üllatuseks, et Eestis on nii
palju HIV-i nakatunuid ja aidsihaigeid. Uudiseks oli ka, et HIV
kandub rinnapiimaga emalt lapsele.
Meile meeldis loengupidaja Kersti, kes rääkis rahulikult ja arusaadavalt ning näitas huvitavaid slaide. Saime teada, et HIV levib
seksi, süstimise ja sünnitamise kaudu ja et kui viirus varakult avastatakse, on selle kandjaid tänapäeval võimalik ravida - need inimesed saavad elada täisväärtuslikku elu kuni lõpuni. Suurt elevust
tekitas kondoomide jagamine.
Meile, õpilastele, meeldis see loeng väga ja loodame, et selliseid
häid loenguid tuleb veel.

“Saku ajuka”
eelviimase vooru
võitis Üksnurme
Ehkki ülevallalise mälumängu
“Saku ajukas” kuues voor 9. aprillil oli kohe avaküsimustest
peale väga tasavägine ja põnev
(juhtisid vaheldumisi Õlmarid
ja Mälujahutaja), lõppes mäng
ikkagi favoriidi Üksnurme mälumängijate võiduga. Võitjad
teenisid 34 punkti, teise koha
kindlustanud Õlmarid 32 ja kolmandale kohale platseerunud
Mälujahutaja 30 punkti. Mängu
juhtis Mart Vellama.
Nagu turniiri alguses sai kokku lepitud, lahutasime pärast
kuuendat vooru kõikide võistkondade punktisummast maha
kõige kehvema mängu punktid.
Pärast viimast vooru võetakse
kõigi punktisummast veel maha
üks kesisem tulemus ning lõpparvestusse lähevad viie parima
vooru punktid.
Nii on hetkeseisuga mängu
juhtimas võistkond Üksnurme
96 punktiga, tihedalt kannul aga
Õlmarid 92,33 punktiga. Seega
võib viimane voor veel kõike
muuta! Üldtabeli kolmandat
kohta hoiab Mälujahutaja 82,33
punktiga.
Kokkuleppe kohaselt mängime finaalmängu Saku Valla Maja saalis 7. mail.
AVE-MARIA BAN, korraldaja

NII KÜSITI
1. Eesti Vabariigi valitsuse moodustaja Otto Tief vangistati
1945. Vangistuses töötas ta
maamõõtjana, andes sellega
oma panuse universumi vallutamisse. Mis see oli, mille väljamõõtmisel ta osales?
17. Antiikaja targad teadsid, et
inimesel on 5 meelt ja 5 jäset.
Jäsemeteks pidasid nad kahte
jalga, kahte kätt ja ... Mida veel?
27. Eesti esimene teatrimaja
ehitati 1852. aastal puidukaupmees Abram Simoni kulul. Esimene etendunud näitemäng oli
seal „Eksinud inimene“. 1901
põles puust teatrihoone maha.
Maja taastati kivihoonena, kuid
seegi põles 1925 maha. Kus
asus eesti esimene teatrimaja?
VASTUSED 1. Baikonuri kosmodroom. 17. Pead. 27. Toilas

Saku gümnaasiumis peeti
HIV-teemaline päev
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Kiisal kohtuti Margus Abeli ja Toivo Arnoveriga
MARIANNE RANDE
23. märtsil oli Kiisa Rahvamajas teatrikuule pühendatud Huvitavate Kohtumiste Klubi õhtu,
kus külalisteks Margus Abel ja
Toivo Arnover.
Toivo Arnover rääkis, et elas
noorema Koplis, tema sõnul oli
see tol ajal see üks huvitav kant.
Ta kasvas üles teatri õhkkonnas ema Thea Veelma oli näitleja,
kasuisa Ardi Liives aga näitekirjanik. 1972. aastal lõpetas
Toivo Arnover Tallinna Riikliku
Konservatooriumi lavakunstikateedri (täna Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia lavakunstikool)
V lennu. Juhendajaks oli Voldemar Panso, kursusekaaslaste hulgas Vello Janson, Rein Kotkas,
Ivo Eensalu, Martin Veinmann.
19 aastat mängis mees Rakvere
teatris. Aktiivse teatritöö lõpetas
häälepaelte operatsioon.
Toivo Arnoveril on esimesest
abielust 44-aastane tütar, kes
elab Rootsis ja on tegus sotsiaalvaldkonnas, teisest abielust poeg
ja tütar. Naine on hariduselt filoloog, hingelt käsitööhuviline.
Täna peavad abikaasad koos vanalinnas käsitööpoodi - Jolleri
käsitöökauplust. Toivo on uhkusega pensionär ja vanaisa, lisaks
käib ikka ka kohtumisõhtutel ja
estraadietendusi andmas.
Margus Abel on samuti Tallinnas sündinud ja samuti näitleja laps - tema isa oli Ervin
Abel. Ka ema Tamara alustas

KIRJAD JA
KÜSIMISED
Spordikeskuse
soojast veest
Tervisespordi tingimused on
Sakus head, kuid probleemidest
kirjutamine parandab neid veelgi. Talv on lõppenud, aga tahaks
rääkida pesemisvõimalusest
spordikeskuses, õigemini külmast ja soojast veest.
Käin koos 25-30 naisega igal
neljapäeval basseinis vesiaeroobikatunnis. Kui tund lõpeb,
jookseme kiiresti duši alla pesema, kuid oh õnnetust, mõne sekundi pärast tuleb vaid jääkülma vett. Ootame. Osa neist, kes
ennast seebitanud, peseb end
külma veega puhtaks, osa läheb

noorena näitlejana, aga edaspidi
töötas lasteaiakasvatajana. Margus Abel on praegu Tallinna Pedagoogilise Seminari õppejõud
ja samal ajal ka Tallinna Ülikooli magistrant. Varem olid tema
tööks estraadietendused, praegu
teeb ta neid hobikorras. Lisaks
tõlgib vene autorite humoreske
ja kirjutab neid ka ise.
Oma isast pajatab Margus
Abel meelsasti ja tema juttu
vürtsitab mõnus huumor. „Isa oli
pere keskel üks inimene ja seltskonnas hoopis teine. Paljud arvavad, et ta oli kodus kindlasti
lõbus ja pidevalt naljatas. Sugugi mitte - istus vaikselt ja luges väga palju. Aga nii kui uksekell helises - näiteks tuli külla
Sulev Nõmmik - muutus ta kohe
rõõmsaks, tegi nalja. Kui ma pa-

handust tegin, karistas mind ikka ema. Ühel õhtul aga ema kurjustas isa kallal, et miks ta last ei
karista, kas on isa majas või ei.
Siis võttis isa rihma, lükkas
mind teise tuppa, pani ukse kinni
ja hakkas kõva häälega riidlema.
Rihmaga tagus ägedalt vastu
voodit, ikka plaks ja plaks. Ma ei
saanud algul aru, mida ta teeb.
Aga isa teadis täpselt, et ema
kuulas ukse taga - pidi ju ometi
mulje jätma, et käib tõsine kasvatustöö.
Estraaditegemist võttis isa Ervin väga tõsiselt - naljaga ei ole
võimalik nalja teha. Mäletan,
kuidas väikese poisina lava kõrval isa esinemisi vaatasin. Mul
olid kõik tema tekstid peas ning
kirjutasin alati märkmikku, kuskohas ta midagi teisiti ütles või

midagi ütlemata jättis.”
Veel meenutas Margus üht toredat seika kaugest lapsepõlvest: „Isal oli kombeks alati pere suvetuurile kaasa võtta. Isal
oli teatud mõttes oma firmamärk: ta kandis alati viigipükse
ja lipsu - isegi kodus. Tema garderoobis olidki põhiliselt ülikonnad, mantlid, kaabud, mitte
kunagi joped, sonid ega dressipüksid. Tol suvehommikul aga,
kui buss kogu trupiga meie maja
ees peatus ja me peale läksime,
saabus viimasena isa ja jalas
olid tal teksapüksid. Kogu bussitäis oli haudvaikne. Isal oli
kombeks istuda esimeses pingis
ja ajalehte lugeda, nii ka seekord. Selja taga niheleti. Kui oli
juba pikk tee sõidetud, pani ta
ajalehe kokku, tõusis püsti ja
ütles selge kõlava häälega: „No
küsige, küsige!” Ja siis läks lärm
lahti. Aga see jäi ka ainukeseks
korraks tema elus, kui tal polnud
viigipükse jalas.”
Margus Abeli ja Toivo Arnoveri koostöö sai alguse 1999.
aastal, kui otsustati tähistada Ervin Abeli 70. sünniaastapäeva.
Marguse poolt sai kokku kirjutatud estraadikava „Elu nagu Tootsi tasku“. Tollest ajast on ikka ja
jälle midagi koos tehtud. Mõlematele on ju estraaditegemine
hobiks saanud. Ja hobikorras pidi
see tegemine õite mõnus olema.
Jutt ei tahtnud Kiisa rahvamajas kuidagi lõppeda. Huvitav oli.

seebivahuga koju. Sest sooja
vett ei tulegi. Ja nii kordub igal
neljapäevaõhtul.
Küsisime valvelauast, öeldi,
et veesurvet pole, et toimuvad
torustike ehitustööd, et tuleb
veel kaua oodata.
LIILIA TIMMER

noorte elust noortekeskuses.
Olen 20 viimast aastat pensionil
olles töötanud, töötasin koristajana ka noortekeskuses. Seal õppisin noori tundma - nii palju kui
ma neid oma ametis nägin. Kirjutan südamelt ära - muljed olid
vapustavad. Pidevalt rikuti seinu, lõhuti mööblit, arvuteid,
mänguautomaate jne jne. Need
noored olid unustanud kõige
tähtsama: puhtuse, viisakuse,
üleüldise väärikuse.
Noortekeskuse töötajad teevad poiste ja tüdrukute elu väga
ilusaks: korraldatakse pidusid,
ekskursioone, filmiõhtud. Klubi
ESIK on organiseerinud palju
huvitavaid üritusi.
Aga mida noored ise teevad?
Ei midagi. Töö kaunistab inimest,
ma arvan, et ka noor inimene

võiks füüsilist tööd teha. Meie
ilusas Sakus võiks näiteks metsatukki, kraave, sõidutee ääri koristada. Mõnes individuaalelamus
on vanad ja haiged inimesed, ka
neid tuleks aidata hoove koristada
või mõnda muud tööd teha.
Ikka on Saku Sõnumites rubriik „Mis juhtus“ ja alatasa kirjutatakse seal ka noorte kuritegudest: vargustest, joomistest,
tülidest. Oleks hea lugeda hoopis sellest, millist tööd on Saku
noored teinud - et vanemad
saaksid uhked ja teised elanikud
tänulikud olla.
Üle Eesti on avatud noortekeskused, on ehitatud ruumid,
kõik on väga ilus. Aga kusagilt
ei kuule, et noored ise Eesti riigis midagi teeksid, et noored
inimesi aitaksid. LIILIA TIMMER

(Teatri)elust ja endast käisid klubiõhtul pajatamas Margus Abel
(vasakul) ning Toivo Arnover. Foto: Kairi Langund

Vastab Saku Valla Spordikeskuse juhataja RISTO LALL:
„Hetkel on probleem nii hästi
kui võimalik lahendatud. Suvel
on plaanis Saku Gümnaasiumi
ja spordikeskuse soojasõlme
ümberehitus, see peaks veeprobleemid jäädavalt lahenema.

Noortest ja
noortekeskusest
Lugesin 23. märtsi Saku Sõnumitest noorsootöö ümarlauast ja
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Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik

Teade volitatud loomaarstilt

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
13.04 10.00-17.00 Laskeharjutus
08.30-18.00 Väliharjutus
14.04 09.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-21.00 Väliharjutus
15.04 12.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-16.00 Väliharjutus
16.04 09.00-15.00 Väliharjutus
17.04 10.30-17.00 Laskeharjutus
08.30-18.00 Väliharjutus
18.04 09.00-17.00 Laskeharjutus
08.00-18.00 Väliharjutus
19.04 08.00-17.00 Laskeharjutus
08.30-18.00 Väliharjutus
20.04 10.00-17.30 Laskeharjutus
08.00-18.00 Väliharjutus
21.04 09.00-22.00 Väliharjutus
22.04 12.00-17.00 Laskeharjutus
23.04 11.00-15.00 Laskeharjutus
24.04 09.00-17.00 Laskeharjutus
25.04 09.00-17.00 Laskeharjutus
26.04 08.00-18.00 Lõhkeharjutus
27.04 10.00-17.30 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

TASUTA KOERTE JA KASSIDE VAKTSINEERIMINE
MARUTAUDI VASTU TOIMUB
reedel, 4. mail
kell 19.00 - 19.45 Tõdva küla keskuses, kell 20.00 - 20.30 Lokuti
küla teadete tahvli juures, kell 20.40 - 21.00 Vetkal;
laupäeval, 5. mail
kell 10.00 - 10.45 Kurtnas haudejaama juures, kell 11.00 - 13.00
Kiisal rahvamaja vastas; kell 13.15 - 13.45 Tagadi küla keskuses;
laupäeval, 12. mail
kell 10.00 - 12.00 Sakus Tiigi 4 mänguväljaku juures, kell 13.00
- 14.15 E-Ehituskeskuse juures, kell 14.45 - 15.15 Kasemetsa
raudteejaama juures
Koeri on võimalik vaktsineerida katkuviiruse, adenoviiruse ja
parvoviiruse vastu - hind 6 eurot; leptospiroosi, katkuviiruse,
adenoviiruse, parvoviiruse ja parainfuensa vastu - hind 10 eurot.
Kasse on võimalik vaktsineerida herpesviiruse, kaltsiviiruse ja
panleukopeeniaviiruse vastu - hind 8 eurot.
NB! Kaasa vaktsineerimispassid!

Saku kevadlaat 2012
on 12. mail kell 9-15
Saku Valla Maja ees
(Teaduse 1)
Päeva raames individuaal- ja
perevõistlused, erinevad tegevused lastele ja noortele. Saku Huvikeskuselt kultuuriprogramm.
Selgitatakse parim kaupleja.
Kauplejate eelregistreerimine
telefonil 671 2431 või elektrooniliselt www.sakuvald.ee

Mälestame toredat
töökaaslast

PIRET LIMPERKI
Sügav kaastunne omastele.
Saku Gümnaasiumi
koolipere

Mälestame head kolleegi

VALENTIN
LIPETSKIT
Avaldame südamlikku
kaastunnet Kristile ja
Margele lähedastega
armsa isa kaotuse puhul.
PERI AS
Töökaaslased

MIS
JUHTUS
Põhja Prefektuur
31.03 kell 22 rünnati Männiku
külas 41-aastast meest.
9.04 teatati politseile, et talve
jooksul on sisse murtud Saku
alevikus asuvasse suvilasse
ning varastatud voodiriideid,
nõusid ja toiduaineid. Kahjusumma on kokku 135 eurot.
Ööl vastu 10.04 varastati Kirdalu külas ehitusobjektilt kaablit, kahju on kokku umbes 300
eurot.

Põhja-Eesti Päästekeskus

Volitatud loomaarst HELI SUITS. Telefon 504 1060

22.03 kell 12.26 nähti Jälgimäe
küla lähedalt tõusmas valget
suitsu. Nõmme päästjad kustutasid põllul hõõguva põhurulli.

ÜVK uudised 2012. aasta 15. nädalal

G4S Eesti

2012. aasta 15. nädalal tehakse Saku I piirkonnas (peatöövõtja AS
Skanska EMV) torustike ehitustöid mõisapargis ja Juubelitammede teel, Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) Sambla,
Asula, Tamme ja Kannikese tänaval ning Saku III piirkonnas
(peatöövõtja Skanska EMV) Pähklimetsa, Männituka, Tuule, Aasa,
Laane, Nõlvaku, Salu ja Sinilille tänaval ning Tammemäe teel.
Kõikide nimetatud tänavate ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid on nähtaval AS Saku Maja kodulehel www.sakumaja.ee.
MARJU MURUMETS, AS Saku Maja projektijuht

Üksnurme Rehe küün
ootab 5. mail 2012 alates kella 10-st töökäsi,
et teha seintele parandusi. Tegevust jätkub ka
lihtsamate tööde tegijatele.
Kõhu täiteks on talgusupp.
Kell 17 algab külade ühine SIMMAN ansambliga
Piibarid. Soovi korral võta kaasa piknikukorv.
Meie tegemised on üleval „Teeme ära“ lehel - nii et
registreerima! Ootame!
Korralduskomitee
Mälestame kauaaegset
koorikaaslast ja head sõpra

Mälestame eakat sakulast,
head sõpra

VALENTIN
LIPETSKIT

JÜRI KESKÜLA

ning avaldame kaastunnet
lahkunu omastele.
Segakoor Tuljak

Avaldame kaastunnet
abikaasa Salmele, lastele ja
lastelastele.
Eha, Aino, Ants

24.03 kell 10.50 märkas patrull,
et Sakus Juubelitammede ja
Pargi tn ristmikul tuleb asfaltkatte praost väikese survega vett
maapinnale. Informeeriti vallavalitsust.
26.03 kell 19.05 oli Sakus Keskuse bussipeatuses alkoholijoobes meesterahvas.
26.03 kell 19.10 teatati, et Sakus
Kingu bussipeatuses trikirattaga hüppeid sooritanud noormees lõhkus bussipeatuse ootepaviljoni tagumise seinaplaadi.

Jäi seisma ajakell

VELJO KALJUSTE
eluteel. Siiras kaastunne
Agnessale ja omastele
Harju AMS Kiisa osakonna
perelt

Kustus elu, vaikis valu,
väsisid Su töökad käed
Kallist abikaasat, isa, äia,
vanaisa ja vanavanaisa

JÜRI KESKÜLA
24.04.1919 - 28.03.2012

Südamlik kaastunne
Helga-Rosilde Teeveerile
kalli abikaasa

SULEV TEEVEERI
surma puhul.
Saku Pensionäride
Ühenduse Elukaar juhatus

Siiras kaastunne Salme
Keskülale abikaasa

JÜRI
surma puhul.
Helga, Juta, Lilian

leinavad
Salme, Aime ja Mart, Uno,
lapselapsed ja
lapselapselapsed peredega

17

13. aprill 2012

Kütte- ja kaminapuud

tootmine, müük

Üritusel saab:
 tutvuda EVIKA tegevuse ja näitustega
 küsida nõu kartuli, köögivilja, viljapuude, marjakultuuride ja seente asjatundjatelt
 praktilist õpetust viljapuude lõikamise kohta tunnustatud spetsialistilt Väino
Esklalt kell 15.00 ja 17.00
Aeda ja põllule saab soetada:
 Koorti Kartul OÜ sertifitseeritud seemnekartulit 'Adretta', 'Birgit', 'Gala' ja 'Solist'
 Väino Esklalt erinevaid marjapõõsaste istikuid
 Päidre puukoolist erinevaid viljapuuistikuid
 Imre Kukelt köögiviljade ja maitsetaimede istikud ning seenemütseeli
Lisainfo telefonilt 60 41 484 või 52 10 662 Viive Rosenberg e-post
v.rosenberg@evika.org
TASUMINE TOIMUB KOHAPEAL VAID SULARAHAS!

Tellimine:

tel 505 0924

hikkor@hikkor.ee
www.hikkor.ee
Kuulutused
Seoses töökoormuse suurenemisega otsib bussiettevõte
SAMAT AS oma kollektiivi uusi
tublisid bussijuhte. Töö algus
ja lõpp on Sakus. Info telefonil
5543106.
Pakume tööd EMVI Taimebiotehnoloogia osakonda EVIKA
teadustööle vähemalt magistrikraadiga inimesele aiataimede koekultuuride valdkonda. Pöörduda: V. Rosenberg,
tel 604 1484, e-post
v.rosenberg@evika.org
Forellipüük otsib kalavalmistajat mai-sept. (väljaõpe kohapeal). Asume Pärnu mnt 23. km
(Sauelt 5 km). Tel 516 3416
Kevadine viljapuude hooldusja noorenduslõikus ning aedade koristamine. Tel 55 47 278
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Ohtlike puude turvaline langetamine. Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel 525 0893,
5626 0344
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; 580 72581
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
Ostame üle Eesti virnastatud
võsa, kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru OÜ, +372
508 0336, info@energiavaru.ee,
www.energiavaru.ee
Müüa kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, aastaringi vedu
tasuta. Tel 5018594.

Traditsiooniline lahtiste uste päev Sakus EMVI
Taimebiotehnoloogia osakonnas EVIKA
(Teaduse 6a) toimub 27. aprillil kell 12-19.

Küttepuude
müük
laotud ruum: lepp 38 €/rm,
sanglepp 44 €/rm, kuusk
(metsakuiv) 44 €/rm,
kask 49 €/rm, haab 44 €/rm,
5-30 cm jäägid 40L kottides
2 €/kott.

Harjumaal transport
tasuta!

5360 0375
halupuu24@hot.ee

Müüme konteinerisse (1 rm)

laotud küttepuid
Erinevad pikkused. Transport
Harjumaal ja Raplasse hinna sees.
Info: 5565 9090 www.evester.ee
Müüa septembrist
kuivanud lepa küttepuud
30 cm pikad 40L võrkkotis
1,9 €/ kott. 30 cm 1 rm 35 €.
Hind sisaldab transporti.
5690 9729 Priit

Müün okaspuude
istikuid:
elupuu, juhapuu, hiibapuu,
erinevad kadakad,
ebaküpress.
Tel 5667 5689

Reklaami ja kuulutusi saab
tellida telefonil 671 2425,
meiliaadressil
ss@sakuvald.ee või
toimetuses (Saku, Teaduse 1,
kabinet 220).

AIATÖÖD
TEOSTAME SOODSALT
TÖID AEDADES!
AIATÖÖD:
• VANADE JA NOORTE
PUUDE KUJUNDLÕIKUS
• HOOLDUSLÕIKUS
• NOORENDUSLÕIKUS
• VÕRA KUJUNDAMINE
• OHTLIKE PUUDE LÕIKUS

TEL: +372 56 957 600

JÜRI TEED OÜ
Parim hinna ja kvaliteedi suhe

TÄNAVA- JA ÄÄREKIVIDE
MÜÜK NING PAIGALDUS
KAEVETÖÖD
HALJASTUS
MURU NIITMINE
TRANSPORT
Tel: +372 5333 4566
E-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee

Kevadeks
u
SILMADE KONTROLL
ja PRILLIDE MÜÜK

20. aprillil 2012
kella 10-st
SAKU
PÄEVAKESKUSES
Nägemisteravuse kontroll
maksab 6.40 €. Prillitellijale
on kontroll TASUTA.
Info ja etteregistreerimine
telefonil 604 1731

Pakun kvaliteetset
maamõõduteenust
Katastritööd, geodeetilised
alusplaanid, ehitiste märkimine
Töö kiire ja usaldusväärne
16-aastane töökogemus

Tel 55 40 070
PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
vihmaveesüsteemid
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

Pakume
raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele ja
korteriühistutele üle Eesti
tpbilanss@gmail.com
Tel 518 2645, Terje
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Fazer Gruppi kuuluv Tänassilma Teenindusköök on nüüdisaegne laia
sortimendiga tootmisüksus, mis on orienteeritud suurköökide varustamisele
töömahukate valmis- ja pooltoodetega. Ettevõtte eesmärk on pakkuda Fazer
Grupi ettevõtetele ning valitud välisklientidele kvaliteetseid väikeseeriatooteid, suurepärast tarnekindlust ja paindlikku klienditeenindust.

Otsime oma meeskonda

TRANSPORTTÖÖLIST
Töö kirjeldus
- tooraine vastuvõtmine, koguse ja kvaliteedi hindamine, vajadusel
tagastamine
- tooraine paigutamine ladudesse
- tooraine komplekteerimine ja väljastamine tootmisele
- tootmisjääkide köögist ära viimine ning ladustamine
- inventuurides osalemine
Nõudmised kandidaadile
- keskharidus
- eesti keele lugemise ja kirjutamise oskus
- hea pingetaluvus
- füüsiliselt tugev
- kasuks tuleb eelnev töökogemus samal alal
Ettevõte pakub
Konkurentsivõimelist töötasu
Huvitavat tööd kiirelt arenevas ettevõttes
Ettevõttepoolseid soodustusi
Töökoht asub Jälgimäe tee 14, Tänassilma küla, Saku vald
(Tänassilma tehnopark)
Töö toimub vahetustega, pikk ja lühike nädal.
Kontaktisik Eirene Sau, tel 5918 2011, e-post eirene.sau@fazer.com
Kandideerimise tähtaeg: 22.04.12

TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
- ASFALTEERIMINE
- ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE
PAIGALDUS
- HALJASTUSE RAJAMINE
- BOBCATI RENT
- KRUNTIDE NIITMINE JA TRIMMERDAMINE
TEL 539 90245
INFO@INFRAROAD.EE
WWW.INFRAROAD.EE

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!

MOOTORRATTA- JA MOPEEDIJUHTIDE KURSUSED
A, A1, A2 ja AM kategooria juhilubade taotlemiseks
Täpsem info kursuste algusaegade ja
soodustuste kohta

www.sakuautokool.ee
Scarpa OÜ otsib
Laagri kauplusesse
(Rimiga samas majas)

jalatsite müüjat.
Kasuks tuleb suurepärane suhtlemisoskus, hea müügikogemus.
Lisainfo scarpa.info@gmail.com,
56 971 431

Loomaarsti
KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

09.04 -19.04
Kevadine hinnasula
poes „Cristella riided“
(Konsumi 2. korrusel, 4. boks)

Kõik vähekasutatud
kampsunid, sviitrid

0
9
,
2

€
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KUHU MINNA
APRILL

13. kell 10-13
Doonoripäev Saku Valla Majas

14. kell 11
Ülevallaline laste lauluvõistlus „Las laps laulab 2012”
Saku Valla Maja saalis. Vt lk 20

15. kell 11
Eesti Punase Risti koolitus
Saku päevakeskuses. Vt lk 2, 20

15. kell 11-14
Ansamblit Kutsuge Kobraks Üksteist teadis Saku publik juba oodata. Foto:

Õpetajal vale pill, õpilasel ka

J

uba mitmendat aastat 1. aprillil nii vaatajaid-kuulajaid kui
esinejaid endid rõõmustanud
muusikakooli õpetajate kontsert
„Õpetajal vale pill” toimus tänavu pisut hiljem - naljakuu 2. päeval. Toimus muusikakooli kitsukeses kammersaalis, kuhu seekord oli väga keeruline publikut
ära mahutada - õpilasi, lapsevanemaid ja muid huvilisi oli vaatama-kuulama tulnud nii palju,
et mitmel neist tuli vaat et ühel
jalal seistes etteasteid nautida.
Nagu ikka, olid muusikakooli
pedagoogidel käes kas nüüd just
valed, kuid kindlasti harjumatud
pillid: solfedžoõpetaja Tuuli
Kopli „näppis” kitarri, viiuliõpetaja Sirje Müller „törtsutas”

klarnetit ning klaverispetsid
Eugenija Kirss, Sirje SubbeTamm ja Tiiu Treufeld üritasid
akordionist helisid võluda. Ning
tuli välja küll, mõnus oli kuulata!
Muidugi ei puudunud ka Saku
publiku hulgas juba oodatud-armastatud pedagoogide rokkgrupp Kutsuge Kobraks Üksteist: kitarri mängisid Tauno
Valdna ja Vallo Mänd, löökriistu Mart Süda ja Daniel Julle. Solistid olid muidugi Veronika Tamm ja Tuuli Kopli, kelle oskusi kuulajad ennegi imetlenud. Kuid laulis ka - oh üllatust! - Daniel Julle. Ja suurepäraselt laulis. Saladuseloori alla
jäi kostüümikunstniku nimi.
Kahju! Ansambli liikmed võiks

moekunstniku isiku siiski avalikustada, kindlasti oleks nii mõnelgi vallaelanikul soovi ja põhjust talt nõu küsida.
Eelmistest aastatest juba tuttavaks saanud üritusele lisas uut
nägu ansambel Admire ehk Maria Kohv, Harry-Karl Lepp,
Martin Järva ja Otto Jõeleht.
Õpilased esinesid sel kontserdil
esmakordselt. Ja mis vahva, ka
neist oli vähemalt ühel kaasalööjal vale pill: Harry-Karl
Lepp on muusikakooli kontsertidel siiani akordioni mänginud.
Ilmselt hakkas publik kohe
pärast ürituse lõppu uut kontserti ootama. Loodetavasti näeb
vale pilliga esinejaid ka järgmisel aastal. INNA MIKLI

Kevadkirbukas Saku Valla
Majas. Kasutatud asjade turg

17. kell 19
Dekupaažitehnikas ökokoti
valmistamise kursus huvikeskuses ruumis 301. Juhendab
Hendwig Seaver. Eelregistreerida huvikeskus@sakuvald.ee

19. kell 19
Saku Muusikakooli õpilaste
kevadkontsert Saku Gümnaasiumi aulas

20. kell 18
Eesti Punase Risti koolitus
Metsanurme külakeskuses. Vt lk
2, 20

21. kell 10
Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis

21. kell 12
ZUMBA aeroobikat tutvustav treening Saku Valla Spordikeskuses. Treenerid Liila Lõuk ja
Ingrid Kirss. Tasuta

22. kell 12
Kõnnipäev - terve vald käima!
Alustatakse üheaegselt Saku Valla
Maja, Kiisa rahvamaja ja Metsanurme külakeskuse juurest ja Tänassilma tee algusest. Vt lk 2, 20

Vanast
dokumendilaekast laste
kunstitööde
ja Petra
vaadeteni

23. kell 21
Jüriöö jooks 2012 Saku Valla
Maja juures.

26. kell 19
Saku Gümnaasiumi rahvatantsukollektiivide ühine simman gümnaasiumi aulas.
Just nii võib kokku võtta aprilli teise poole näituste skaala Saku vallaraamatukogus. Külastajat rõõmustab Kajamaa Kooli õpilaste tore kunsti- ja käsitööde väljapanek. Eriti püüab pilke värvirõõmus kunstilooming (ülal). Huvipakkuv ja süvenema sundiv on Mart Aru värske fotoseeria Jordaaniast. Märtsikuiselt reisilt
on autor talletanud selle mõneti salapärase maa inimesi ja vaateid (kõrval).
Märtsis alustas raamatukogu uue näitusesarjaga “Vana dokumendilaegas”,
mis peaks koduloohuvilistele pakkuma avastamisrõõmu. Esimesel näitusel
„Jõevälja talu ja inimesed“ jutustab oma pere lugu dokumentides ja piltides Tiina Vernik. Eksponeeritud on fotod ja originaaldokumendid aastaist 1916-1990.
Oma mälestused on kirja pannud Leida Vernik (sündinud Aardam). Vanim dokument väljapanekus on ostu-müügileping - KREPOSTI AKT (1919) - selle kohta,
et Saku mõisahärra Valerian von Baggehufwudt müüb oma Saku mõisa maast
Harju maakonnas Waldeki suvituskohas suvituskrundi (praegune Järve Selveri
piirkond) härra Woldemar Adamsonile (pärast eestistamist Aardam).
Seadke teiegi sammud raamatukokku ja saage osa valla näituseelust!

28. kell 17
Rahvusvahelise tantsupäeva
kontsert-etendus Saku Valla
Maja saalis. Esinevad tantsukollektiivid Saku vallast ja mujalt.
NÄITUSED
vallaraamatukogus Teaduse 1
Näitusesari „Vana dokumendilaegas: Jõevälja talu ja
inimesed” (kuni 27.04)
Mart Aru fotod „Reisipilte
Jordaaniast” (kuni 6.05)
Kajamaa Kooli õpilaste
kunsti- ja käsitööd (kuni 6.05)
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses märtsis 2012
registreeritud Saku laste sünnid

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus

Karl-Markus Lever
Ruuben Saagim
Rihard Jänes
Keili Salo
Maria Adamson
Melani Komaško
Kristin Kaldre
Johan Leemets

Saku Vallavalitsuses märtsis 2012
registreeritud Saku elanike surmad
Leida Martsepp
Valentin Lipetski
Jüri Kesküla

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

Toimetus  6712 435, 6712 425  Teaduse 1, Saku 75501 e-post: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

