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VeemajandusMida toob
koolidesse uus projekti kaevetööd
kütavad kirgi
õppeaasta?
Paratamatult toob ehitamineremontimine elanikele ka
ebamugavusi kaasa. Selgitab
AS Saku Maja juht Marko
Matsalu / lk 5

Saku valla haridusasutuste juhid
räägivad muudatustest, ootustest ja
lootustest / lk 6-7

Saku Gümnaasiumi
1. klassi õpilane

Rene Tomberg:
„See kool on
tegelikult tore koht!
Aga … kas mu lapsepõlv
on nüüd läbi?“

Tarkusepäev tõi Saku valla lapsed kooli

1. septembril peeti uue õppeaasta avaaktusi Saku gümnaasiumis, muusikakoolis (pildil), Kajamaa ja Kurtna koolis / lk 10-11

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI
HÄDAABI
Häirekeskuse abitelefon

110
112
1345

Perearsti nõuande telefon 1220
Saue konstaablijaoskonna
SAKU KONSTAABLIPUNKT
Jaoskonna juht
672 8300
Korrapidaja
612 4510
Konstaablid
612 4552
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
28. septembril 2012

Saku lapsed said lõviklubi abiga
uue ilusa mänguväljaku / lk 2-3
Mõisas tervitati uusi pisikesi
vallakodanikke / lk 9
Metsanurmes peeti ümmargust
sünnipäevapidu / lk 12-13
Elukaare liikmed tutvusid
Piirissaarega / lk 12-13
Saku Sportingu noortel
jalgpalluritel oli tegus suvi / lk 13
Huvikeskuse ringid / lk 15
Augustfest pani suveüritustele
punkti / lk 20

Päikesemaja avas uksed

Saku ja Saue valla ühine Nõlvaku lasteaed Laagris on
kasutajasõbralik, energiasäästlik ja kaunis / lk 2-3
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Nõlvaku päikesemaja

 Rühmatoad on kujundatud rõõmsates värvides.
 Andres Laisk (vasakul), Marianne Rande ja Kuno
Rooba aitasid õunapuu lasteaia hoovi kasvama.
 Majas on bassein, kus lapsed saavad ujuma õppida.

 Lindi lõikasid läbi (vasakult) juhataja Merle Perm, arhitekt Marit Vendel, Eventus Ehituse esindaja Lauri Kaska, regionaalminister Siim Kiisler, maavanem Ülle Rajasalu, Saue
volikogu esimees Rein Riga, Saku vallavanem Kuno Rooba.

Mänguväljak Saku Lõviklubilt
31. augustil oli Saku Tervisekeskuse ees rõõmus sigin-sagin.
Eri vanuses lapsed koos vanematega, LC Saku esindajad, Saku Vallavolikogu esimees Marianne Rande, vallavanem Kuno Rooba ja külalised nii lähedalt kui kaugemalt tulid uudistama ja avama vastvalminud
kaasaegset mänguväljakut.
Mänguväljaku idee algatajaks
oli MTÜ Samm - Saku perearstid. Lõviklubi haaras mõttest

Andres Lukin (vasakul) ja Maido Kiviorg kinnitavad aiale tahvli
kirjaga “Saku Lionsklubilt lastele 2012”. Foto: Kairi Kallaste

kinni ja seadis eesmärgiks koguda vajalikud summad heategevusürituste kaudu, kaasates ka
teisi Lionsi klubisid. Annetusi
tegid nii ettevõtted kui eraisikud. Teisel katsel õnnestus saada toetust Leader-programmist.
Tervisekeskuse esist platsi,
mis kunagi oli lasteaia õueala,
täidavad nüüd erinevad kiiged,
mitmed ronimisatraktsioonid,
liumäed, mängumaja ja rong.
Liivakastid valmisid LC Saku
liikmete talgutööna. Turvalisuse tagamiseks ehitati piirdeaed,
väljakul on istepingid ja jalgrattahoidla. Mänguväljaku tootis
ja paigaldas Tiptiptap OÜ.
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNG

avas uksed!
INNA MIKLI

S

aku ja Saue valla ühist lasteaeda projekteerima
2010. aasta sügisel, 1. augustil 2011 lõi ehitaja kopa
maasse. Ja nüüd on lasteaed valmis - 29. augustil peeti avapidu.
Hoone kavandati ja ehitati äärmiselt energiasäästlik - liginullenergiahoone. Kütteks ja tarbevee soojendamiseks kasutatakse
maasoojuspumpa, päikesekollektoreid ja vajadusel ka pelletikaminat. Kuigi maja netopind
on 1604 m2, on hoone küttevajadus vaid ca 15 kWh/m2 aastas
ehk sama palju, kui tavalisel
ühepereelamul. Lasteaias on
kaasaegseim tehnoloogia: automaatikasüsteemi abil kontrollitakse hoone valgustust, ventilatsiooni- ja küttesüsteeme. Maja
ehitati parima võimaliku sisekliimaga - hooneautomaatika
juhtprogramm hoiab CO2 sisalduse normi piires, reguleerib
ruumidesse antava ja neist väljuva õhu hulka. Ventilatsioonisüsteem tagab ka optimaalse
õhuniiskuse. Hoone ehitamisel
kasutati vaid tervisesõbralikke
ja toksiliste aineteta ehitusmaterjale - puitu, kive, naturaalset
linoleumi, looduslikke värve.
Täna on Nõlvaku lasteaed
Eestis kõige energiasäästlikum
hoone, kindlasti on tegemist ka
ühe moodsama tehnoloogiaga ja

valla lastele
LC Saku tänab kõiki toetajaid
ja abistajad! Aitäh, LC Keila,
LC Kose, LC Tartu Tamme,
LC Lahti (Soome), LC Ylöjärvi Teivo (Soome), Fred Jüssi,
Kaja Kallas, Tanel Padar, Danel Pandre, Evelin Võigemast,
Hele Kõrve, AS Klick Eesti,
Saku Vallavalitsus, Saku Vallavolikogu, MTÜ Samm, Tiptiptap OÜ ja kõik heategevusüritustest osavõtjad.
Vallavalitsus soovib Saku
Lõviklubile uutele heategudele
kaasaaitamiseks jõudu.
KAIRI KALLASTE
Saku Vallavalitsuse infospetsialist

NÕLVAKU LASTEAED
Maksumus 2 013 916 eurot
(koos käibemaksuga), sellest ca
1,6 miljonit Euroopa Liidu
Regionaalarengu Fondist
Ehitusalane pind 992 m2,
köetav pind 1604 m2
Energiatõhususarv 79 kWh/m2
aastas
Neto kütteenergiavajadus 15
kWh/m2 aastas
2 korrusel 6 rühma 120 lapsele
Rühmaruumid, muusika- ja
võimlemissaal, loovustuba,
bassein, köök, personaliruumid
Saku vallale kuulub 1/6 ehk 20
kohta
Projekteerija OÜ Sirkel ja Mall
Ehitas Eventus Ehitus OÜ
Omanikujärelevalvet tegi
Tallinna Linnaehitus AS

tervisesõbralikuma majaga.
29. augustil, veidi rohkem kui
aasta pärast ehitustööde algust,
oli Nõlvakul pidupäev - avamine. Saue valla Veskitammi lasteaia mudilaste laulu ja tantsu saatel kogunes uue lasteasutuse
õuele hulk inimesi: pidulikku
hetke olid tunnistama tulnud
Nõlvaku töötajad, omanikud
Saku ja Saue vallavalitsusest ja
volikogust, ehitajad, külalised
naaberlasteaedadest ja -asutustest. Ja poliitikuid: õnne soovima olid tulnud nii regionaalminister Siim Kiisler kui maavanem Ülle Rajasalu. Uudistati
mänguplatside kunstkatet ja
imetleti vahvaid värvilisi atraktsioone, kiideti haljastust. Ja tunnistati, et lasteaiahoone ja selle
õu sobivad kenasti kokku, moodustavad mõnusa terviku rõõmsa, sooja, päikeselise.
Regionaalminister Siim Kiisler rõõmustas - on väga positiivne, et kaks Tallinna lähedal asuvat valda otsustasid lasteaia ehitamisel koostööd teha. Veelgi
positiivsem, et see lasteaed on
nüüd valmis. Saue vallavanem
Andres Laisk tänas kõiki, kes
maja valmimisele kaasa aitasid.
Kuid lisas, et kratti on kerge ehitada, talle hinge sisse puhuda
aga väga raske. Selle töö usaldas
ta juhataja Merle Permile ja
lasteaia töötajatele. „Puhuge

talle siis õige Saue-Saku hing
sisse!“ õhutas Laisk. Saku vallavolikogu esimees Marianne
Rande rõhutas, kui tähtis on
alusharidust tervislikus keskkonnas anda. Ta soovis, et uus
maja kunagi tühjaks ei jääks:
„Olgu Nõlvakul nii palju lapsi,
kui õunapuul vilju!“ Juhataja
Merle Perm rõõmustas uue ilusa
maja üle. Ta rõhutas hoone energiasäästlikkust ja lapsesõbralikkust: „Nõlvakult algab uus
etapp Eesti lasteaianduses!“
Valmar Kiisler, Ülle Rajasalu,
Saku vallavanem Kuno Rooba,
Saue volikogu esimees Rein Riga, Eventus Ehituse juhatuse liige Lauri Kaska, arhitekt Marit
Vendel ja juhataja Merle Perm
lõikasid läbi lindi - lasteaed on
nüüd avatud. Õuemurule istutati
kaks puud: Saue valla kingitud
kuusk ja Saku valla õunapuu.
Puud panid Marianne Rande,
Kuno Rooba ja Andres Laisk
mulda üheskoos.
Projektijuht Meelis Linnamägi ning Saue valla ehitus-,
planeerimise ja maaosakonna
juhataja Kalle Pungas viisid
rahvahulga kahes grupis uude
majja ringkäigule: näitasid ruume, rääkisid kasutatud ehitusmaterjalidest ja tutvustasid
moodsaid seadmeid, mis kütavad, ventileerivad, informeerivad. Kui naisinimesi köitsid ennekõike ilusad soojad värvilahendused ning lapsesõbralik,
omapärane ja nägus mööbel,
kindlasti ka moodne köök, siis
mehed ei suutnud kuidagi lahkuda ruumist, kus hulgaliselt
keerulisi seadmeid ja kõikvõimalikke andureid - nii palju oli
küsida-vaadata. Mõlemad grupid lõpetasid saalis, kus pakuti
lasteaiatoitu: frikadellisuppi ja
mannavahtu. Väga maitsev oli,
nii mõnigi kallis söögikoht võiks
vaatama-õppima minna! Muidugi ei puudunud ka tort - magus
koopia, muidugi pisut vähendatud, uuest lasteaiahoonest.
Septembri alguses pääsesid
majja pisikesed poisid-tüdrukud, kelle tarvis hoone ehitati.
Loodetavasti oskavad nad seda
ülimoodsat ja kasutajasõbralikku päikesemaja hinnata ja seal
veedetud päevi nautida!

Saku Vallavolikogu
istung toimub 20. septembril 2012. a kell 17
Saku Valla Majas
Teaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Informatsioon
sihtotstarbeliste vahendite
kasutamisest
4. Saku valla arengukava
2012-2025, 2. lugemine ja
vastuvõtmine
5. Detailplaneeringu
vastuvõtmine
5.1. Tänassilma küla Valdmäe tn 5

6. Maa rendile võtmine
7. Eelarvekomisjoni koosseisus muudatuse tegemine
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 17. septembrist 2012 vallakantseleis ja valla
veebilehel http://www.sakuvald.
ee/eelnoud. Informatsioon
vallasekretärilt tel 671 2430.
MARIANNE RANDE
Vallavolikogu esimees

Augustis sündis
Harjumaal 149 last
Augustikuus registreeriti Harju
Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel
149 lapse sünd. See on 29 võrra
vähem kui juulis, mil registreeriti 178 sündi, ja 55 võrra vähem
kui 2011. aasta augustis, kui registreeriti 204 sündi.
Poisse sündis 70, tütarlapsi 79.
Esmasündinuid oli 50, teisi lapsi
67, kolmandaid 24, neljandaid 4,
viiendaid ja üheksandaid lapsi 2.
Sündisid kolmed kaksikud.
Surmakandeid koostati kokku
83: mehi suri 29 ja naisi 54. Lahkunute keskmine vanus oli 75
aastat. Mehed elasid keskmiselt
70- ja naised 80-aastaseks. Vanim lahkunu oli 104-aastane naine.
Registreeriti 32 ja lahutati 3
abielu. Nimemuutmise avaldusi
rahuldati neli.
KADI-ANN SIMMERMANN
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
28. augusti istungi päevakorras
oli 16 punkti.
Saku Valla Noortekeskuse juhatajana kinnitati alates 17.09.
2012 määratud ajaks ametisse
Reili Raamat.
Saku Huvikeskust volitati
korraldama turukaubandust
16.09. 2012 sügistäikal Saku
Valla Majas.
Kehtestati Saku Huvikeskuse
huviringide osalustasud.
Pikendati 01.06.2011 ettekirjutuse nr 44/11 (kuuri lammutamine) täitmise tähtaega kuni 12.07.2013.
Kehtestati Saku aleviku Männimaa kinnistu ja lähiala detailplaneering.
2 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 1 korraldusega
määrati ja 1-ga muudeti projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba üksikelamu rekonstrueerimiseks Metsanurme külas Kadaja kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks (maasoojuspumba paigaldamiseks) Saku alevikus
Nurme tn 3.
Väljastati kasutusluba lao- ja
tootmishoonele Tänassilma külas Piirimäe tn 3 ja Piirimäe tn 3a.
Jäätmeveost vabastati 3 jäätmevaldajat.
MTÜ-le Spordiklubi Porter
Racing väljastati avaliku ürituse
korraldamise luba 30.08.2012
Saku valgustatud suusarajal Saku noorte rattasarja raames toimuva maastikurattavõistluse läbiviimiseks (vastutavad Harry
Grünberg ja Priit Grünberg).
Kooskõlastati Edelaraudtee
Infrastruktuuri AS-i ehitusloa
taotlused Saku valla haldusterritooriumil asuvate Saku ja Roobuka peatuskoha ning Kiisa
raudteejaama ooteplatvormi rekonstrueerimiseks.
4. septembri istungi päevakorras oli 12 punkti.
Otsustati hüvitada 2 raske
puudega isiku kooli- ja kojusõit
õppeperioodil 2 korda nädalas
kuni 31.12.2012 vastavalt esitatud teekonnalehele 0,19 eurot/
km.
1 korraldusega määrati ehi-
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tise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ning 3 korraldusega projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Roobuka külas
Heki tee 18.
Väljastati 3 kasutusluba: üksikelamule Juuliku külas Kase
tee 7; Rehe küüni kinnistu
elektrivarustuseks rajatud maakaabelliinile Üksnurme külas
11344 Kanama-Üksnurme teel;
aiamajast üksikelamuks ümber
ehitatud hoonele Roobuka külas
Soonurme tee 3.
Jäätmeveost vabastati 2 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 20.12.2011 korralduse „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine”
üks punkt.
Paeokka kinnistule Kanama
külas seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
MTÜ Kaseoksa AÜ territooriumil väljaehitatud ühisveevärgiga liitunud kinnistute omanikke otsustati rahastada 38,35
eurot kinnistu kohta.
Ruf Eesti AS-le anti luba ilutulestiku korraldamiseks 07.10.

2012 ajavahemikul kell 22.5023.00 Saku mõisa tagusel maaalal (vastutavaks isikuks on Rinald Kodasma).
6. septembri istungi päevakorras oli 2 punkti.
Kehtestati Saku Päevakeskuse juhataja kvalifikatsiooninõuded: sotsiaaltööalane kõrgharidus ja vähemalt kaheaastane kogemus, juhtimisalane ja soovitavalt erihoolekandealase töö
kogemus, teadmised omavalitsussüsteemist, arvuti kasutamise oskus heal tasemel, eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
ning soovitavalt võõrkeelte valdamine suhtlustasemel, B-kategooria autojuhiload. Otsustati
korraldada avalik konkurss Saku Päevakeskuse juhataja ametikoha täitmiseks ning moodustati konkursi läbiviimiseks komisjon: Kuno Rooba (esimees), Evelin Normak, Eda
Esperk ja Anne Michelson.
11. septembri istungi päevakorras oli 18 punkti.
Britt Rosenbergi asemel
nimetati Saku Vallaraamatukogu nõukogu uueks liikmeks
Kristi Rapper.
1 isikule otsustati maksta
kriisitoetust seoses raske majan-

Informatsioon detailplaneeringutest
SAKU VALLAVLITSUSE 28.08.2012 korraldusega nr 713 kehtestati Saku
vallas Saku alevikus Männimaa kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga nähakse ette Männimaa kinnistul kahekümne kolme elamumaa krundi moodustamine.
Lisaks nähakse planeeringus ette kahe transpordimaa-, ühe sotsiaalmaa- ja ühe tootmismaa krundi moodustamine. Planeeritavatele elamumaa kruntidele on ette nähtud ühe üksikelamu või ühe kaksikelamu rajamine koos ühe või kahe abihoonega. Planeeringuala suurus on
ca 6,1 ha. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Saku valla Tänassilma küla Jälgimäe tee 17 kinnistu detailplaneeringu
ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU toimub 27.09 kell 15.00 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse 1). Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kolmeks krundiks jaotamine ja ehitusõiguse määramine äri- ja
tootmishoonete ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2,1 ha. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
18.09 09.30-16.00 Laskeharjutus 25.09 09.15-17.00 Laskeharjutus
19.09 09.30-17.00 Laskeharjutus 26.09 10.00-17.00 Laskeharjutus
20.09 09.00-17.00 Laskeharjutus 27.09 08.30-18.00 Laskeharjutus
21.09 10.00-14.00 Laskeharjutus 28.09 10.00-16.00 Laskeharjutus
24.09 10.30-15.00 Laskeharjutus 29.09 08.00-21.00 Väliharjutus
* 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, http://harjutusvali.mil.ee

dusliku olukorraga.
2 puudega isikule määrati
isiklik abistaja.
2 raske puudega isikule otsustati hüvitada kooli ja kojusõit
õppeperioodil kuni 31.12. 2012
vastavalt esitatud teekonnalehele 0,19 eurot km.
1 isikul lubati kasutada Saku
valla logo.
1 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 3 korraldusega
määrati ja 1 muudeti projekteerimistingimusi.
Pikendati 29.03.2011 ettekirjutuse nr 17/11 täitmise (kasutusloa olemasolu) tähtaega kuni
01.10.2013.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Jälgimäe
külas Vidriku tee 15.
Anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Kiisa alevikus Jõekääru tn 20.
Tunnistati kehtetuks 18.10.
2003 väljastatud ehitusluba nr
170.
Väljastati 8 kasutusluba: üksikelamutele Juuliku külas Paju
põik 1, Metsanurme külas Annekese tee 33 ja Kuldkinga tee
18 ning Saku alevikus Pähklimäe tee 1; Salla mü elektrivarustuseks rajatud maakaabelliinile Jälgimäe külas Trahteri,
Mardi, Topi II, Pärtla-Tõnu 4,
Pääsuvälja, Lepatriinu, JuulikuTabasalu tee, Ubina, 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee kinnistutel; Nurga I kinnistu detailplaneeringu teedest Kuldkinga teele, pikkusega 320 m Metsanurme külas Kuldkinga teel;
rekonstrueeritud Saku Tervisekeskusele Saku alevikus Pargi
tn 27 ja aiamajast üksikelamuks
ümberehitatud hoonele Üksnurme külas Talve tee 20.
Otsustati keelduda kasutusloa väljastamisest aiamajale
Roobuka külas Toomase tee 37.
Saku alevikus asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksusteele määrati kohaaadressideks Harjumaa, Saku
vald, Saku alevik, Kingu haljak;
Harjumaa, Saku vald, Saku alevik, Kooli haljak; Harjumaa,
Saku vald, Saku alevik, Teaduse
haljak ning Harjumaa, Saku
vald, Saku alevik, Teaduse tn 2a.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
05.04. 2011 korralduse “Maa
erastamise võimalikkus ja tingimused” punkti 4.
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ÜVK uudised
2012. aasta augustikuu 37. nädalal toimuvad torustike ehitustööd I piirkonnas (peatöövõtja
AS Skanska EMV) Teaduse,
Pargi, Tehnika, Tiigi, Männimäe, Vahtramäe ja Sarapuu
tänaval ning Üksnurme ja Juubelitammede teel.
Pargi tänav on suletud veel
umbes 2 nädalat, Tiigi tn 4 maja
sissesõit umbes 4 nädalat. Juubelitammede tee on torutöödeks
suletud veel umbes 2 nädalat,
pärast seda algavad taastamistööd. Kuna Juubelitammede tee
piirkonnas paigaldatakse korraga nii ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kui ka kaugküttetorustikke, on liiklemine seal väga
häiritud. Palume ebamugavuste
pärast vabandust!
Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) on taastamistööd lõppenud.
Saku III piirkonnas (peatöövõtja AS Skanska EMV) jätkub
teede ja haljastuse taastamine
Kesk, Tuule, Tormi ja Murru tänaval, järgmisel nädalal alustatakse taastamistöid Laane, Jõe
ja Kalda tänaval.
Liiklusskeemid on üleval AS
Saku Maja kodulehel www.
sakumaja.ee. Seal on ära toodud
ka ajutine liiklusskeem Saku
mõisa juurde sõitmiseks.
MARJU MURUMETS, AS Saku Maja
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Torutöödega kaasnevatest ebameeldivustest ja mõistvast suhtumisest
MARKO MATSALU
AS Saku Maja juhatuse esimees

K

uuldavasti on Saku torustike ehitamise projektiga
seotud kaevetööd elanike
meeled mõruks teinud. Kaevetööd on aleviku tänavatel kestnud juba peaaegu kaks aastat ja
võib öelda, et Saku keskosa
jaoks on kaevamiste tipphetk
saabunud just neil nädalatel.
Igaüks, kes on ehitustööga
kokku puutunud, teab, millise
trööstitu vaatepildi loovad pooleliolevad rajatised. Aga see
käib asja juurde. Porised või tolmavad teerajad, häired veevarustuses, elektrikatkestused, iga
päevaga muutuv liikluskorraldus, kõikvõimalikud takistused-tõkked, müra, vibratsioon,
hirmuäratavalt rohmakad kopad
ja kallurid nagu tankid jalus,
kaupmeeste murelikud näod,
kui potentsiaalse kliendi teekond viib ärist suure kaarega
mööda… See kõik kaasneb torustike rajamisega seotud projektidega alati igal pool, kindlasti ei ole Saku ainulaadne.
Ehitustöödega lihtsalt kaasne-

vad ebamugavused - teisiti ei
oleks võimalik ulatuslikke kaevetöid teha. Sellega tuleb kõigil
Saku elanikel ja külalistel leppida. Hea liikluskorraldus, ajutised ülekäigusillad jalakäijatele,
operatiivne teavitustöö, infotahvlid - et see kõik toimiks, on
ehitaja tagada. Loomulikult
teostatakse selle üle asjatundlikku järelevalvet. Hooletus, asjatundmatus, hoolimatus, infopuudus, tegematajätmised need ei ole argumendid, millega
peaks leppima. Siirad vabandused ehitaja nimel kõigile Saku kodanikele töödega kaasnevate segaduste, ootamatute katkestuste, pori ja liiklemisraskuste pärast!
Siin-seal jäävad kaevikud lahtiseks ka pärast silmaga nähtavate kaevetööde lõppu. Saku
projekt erineb tavalistest suurtest veemajandusprojektidest,
sest soojatorustike rajamise tehnoloogilised iseärasused tingivad kaevikute pikema lahtioleku kui veevärgitorustike või
kaablite paigaldamisel. Kui samasse kohta pannakse nii vee ja
kanalisatsiooni kui kaugküttekui sademeveetorustikud, siis

Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu
„Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi
asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“ avalikustamine
Harju maavanem võttis 21.08.2012 korraldusega nr 1-1/1202-k vastu Harju maakonnaplaneeringut
täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“ ning korraldab teemaplaneeringu ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku.
Teemaplaneeringu koostamine algatati eesmärgiga täpsustada Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee
trassi koridori asukoht Harju maakonna piires, tagamaks võimalused selle vastavusse viimiseks I
klassi maanteele esitatavate nõuetega. Lisaks trassi koridori asukohale on teemaplaneeringuga täpsustatud teedevõrgu toimimiseks vajalike rajatiste vajadus ja orienteeruvad asukohad. Põhimaantee
kulgeb Harju maakonna Tallinna ja Saue linna ning Saue, Saku ja Kernu valla territooriumil.
Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.09.-22.10.
2012 Harju Maavalitsuses, Tallinna ja Saue Linnavalitsuses, Saue, Saku ja Kernu Vallavalitsuses
tööpäeviti tööaja jooksul. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 22. novembril 2012
Kernu valla rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba küla, Kernu vald) kell 18.00. Vajadusel korraldatakse täiendavaid avalike arutelusid teistes omavalitsustes, millest antakse teada avaliku väljapaneku
järgselt teemaplaneeringu portaalis, maavalitsuse kodulehe ja ajalehe Harju Elu kaudu.
Teemaplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Harju Maavalitsuse veebilehel
http://harju.maavalitsus.ee/et/tallinn-parnu-ikla-maantee ning teemaplaneeringu portaalis aadressil
http://www.viabaltica.hendrikson.ee/.
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul Harju maavanemale
aadressil Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn või elektronposti korral aadressil info@mv.harju.ee.
Informatsiooni teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kohta on võimalik saada Harju Maavalitsuse arengutalitusest (Roosikrantsi 12, Tallinn), tel 611 8789, e-post alan.rood@mv.harju.ee

nõuab torustike paigaldamise
tehnoloogia vahepealset kaeviku täitmist. Alles seejärel saab
uuesti lahti kaevata ja järgmise
toru paigaldada. See kõik segab
Saku keskosa igapäevaelu ja
just neil nädalatel on see kõige
rohkem tunda.
Kutsun kõiki inimesi projekti
elluviimist toetama - eelkõige
mõistva suhtumisega! Suhtuge
palun mõistvalt sellesse, et ehitustööd toovad ajutiselt kaasa
elukeskkonna halvenemise.
Selleks, et midagi paremaks
muutuks, peab vahepealse olukorra välja kannatama. Ehitajad
püüavad kõikjal, kus vähegi
võimalik, hakata kohe ka koristus- ja taastamistööd tegema.
Samm-sammult. Kuid umbes
kuu aega on veel tavapärane
liikluskorraldus häiritud. Uskuge, et väga suures osas alevikust
on tänaseks tööd juba lõppenud
ning uus olukord rõõmustab
sealseid inimesi rohkem kui see
vana, mis oli enne töid.
Palun püüdke aru saada ka sellest, et projektiga ei ole võimalik rajada kõikjale nn viimase
peal kvaliteediga uusi teekatteid, tänavaid, kõnniteid. Kuna
tänavatel varem olnud auke on
raske taastada, siis ilmselt saavad teed olema paremas korras,
kui olid enne. See ei ole küll teeehitusprojekt, kuid Saku vald on
otsustanud panna suure rahalise
panuse teede taastamisse - et tänavad saaksid paremasse seisu,
kui need olid varem. Sest teid
korrastada on odavam ja mõistlikum koos torustikega seotud
taastamistega. Ja kui kõik tänavad ei saa sel korral asfaltkatte
alla, siis tehakse selleks sobilikud teede alused. Sile, hästi tihendatud, mittetolmav mustkate võib osutuda märksa paremaks lõpptulemuseks kui vana
auklik õhuke ja lainetav asfaltkate. See kõik tuleb!
Olen kindel, et Sakus on hea ja
kultuurne ehitaja, valvas järelevalve ning asjakohased kokkulepped. Olgem siis kõik üksteise
suhtes mõistlikud ja mõistvad vähemalt järgneval viiekümnel
aastal ei pea seda kõike Sakus
uuesti läbi elama.
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Mida toob uus aasta meie
Kooliaasta alguses uuris toimetus Saku valla haridusasutuste juhtidelt, mida uus õppeaasta kaasa toob.
Kui palju on teie majas 1. septembri seisuga
õpilasi/lasteaialapsi, klasse/rühmasid?
Kas pedagoogide koosseisus on muudatusi?
Mida uuelt õppeaastalt ootate, millised on plaanid ja
lootused? Millised uuendused ja muudatused?

Saku Muusikakooli
direktor Tauno Valdna
Muusikakoolis on 176 õppurit:
162 pilliõppes ja 14 eelklassis.
Milvi Rookäär jääb andma
ainult muusikaloo tunde, akordionit hakkab õpetama Kaspar
Uljas - noor ja tegus mees, õpib
EMTA-s. Ja klassikalist kitarri
Vahur Kubja asemel Aet Mikli. Vahur tuleb õpetama ainult
ühte õpilast.
Uuelt õppeaastalt ootame juba
traditsiooniliselt särasilmseid,
musikaalseid, uudishimulikke
ja töövõimelisi õpilasi ning
rõõmsameelseid, hästi välja puhanud, teotahtelisi ja sisemiselt
motiveeritud õpetajaid. Lisaks
ootame loomulikult jätkuvalt
tuge ja positiivset suhtumist
Saku Vallavolikogult ja Saku
Vallavalitsuselt.
Väikeseid muudatusi saab
muusikakoolis kindlasti toimuma, kuid ei midagi märkimisväärset.

Saku Gümnaasiumi
direktor Ulvi Läänemets
Saku Gümnaasiumis on täna
874 õpilast, neist 1.-4. klassis
398, 5.-9. klassis 350 ja gümnaasiumiosas 126. Klasse on
kokku 38. Sel aastal alustab neli
esimest klassi 102 poisi-tüdrukuga ja üks gümnaasiumilend

(10. klass) 47 noormehe-neiuga.
Kõige rohkem on kasvanud algkooliõpilaste osa (1.-4. Klass) ja
klassid on suured.
Veidi on muutusi ka pedagoogide peres: alustab noor eesti
keele õpetaja Merli Paasik, kes
annab tunde põhikooli õpilastele, teine päris uus õpetaja on matemaatik Maret Rinne, kes annab tunde nii põhikoolis kui
gümnaasiumis. Algkoolis alustab eripedagoog Pille Maasik ja
pikapäevaõpetajana Mari Teder.
Koolis on tagasi 1. klassi õpetajana Eva Ool, inglise keele
õpetaja Helle Leisalu, poiste
kehalise kasvatuse õpetaja
Mikk Põdramägi ja füüsikaõpetaja Gerrit Kanarbik.
Ootan uuelt õppeaastalt kõige
rohkem töörahu! Seda, et õpetajad saaksid rahulikult oma tööd
teha ning ei oleks häiritud muudatuste tõmbetuultest üldharidusmaastikul. Ja et õpilased
saaksid õppida ja oleksid meie
koolikeskkonnas rõõmsad ja
õnnelikud.
Meie selle aasta plaanid on kodulehel kalendris kättesaadvad.
Uuemaks ettevõtmiseks on
koostöö Saue Gümnaasiumiga:
21. septembril oleme kutsutud
Sauele olümpiamängudele, koos
viime läbi gümnaasiumiõpilaste
kodanikupäeva foorumi, kevadel on Saue õpetajad teretulnud
heade kogemuste päevale.
Sel aastal pöörame rohkem tähelepanu tervislikele eluviisidele, teeme ennetustööd, et vältida
mokatubaka tarbimist ja muid
sellelaadseid pahesid. Meie selle aasta märksõnaks on „Terves
kehas terve vaim“. Kindlasti on
plaanis ka muusikal, sest kevadine “Vahva rätsep” andis paljudele tiivad!
Uuenenud on algkoolimaja
võimla - värviti lagi ja seinad
ning pandi uus põrand. Hetkel

on veel väga lakilõhnaline, aga
mõne aja pärast saab tunde juba
teha.
Suure kooli ees on uus videovalve, et meil oleks turvaline.
Klassikomplektide arv on
kasvanud, üks 4. klass on jälle
suures majas. Sel aastal mahume veel kenasti ära ja loodan, et
järgmisel ka. Küll aga tuleb tegeleda ülejärgmiseks aastaks
ruumilahenduse leidmisega.
Seetõttu ootan konstruktiivset
koostööd kooli, lastevanemate
ja valla tasandil - et tehtaks
õigeid otsuseid.
Minu soovid uueks aastaks:
leidke igas päevas midagi positiivset; tehke iga päev üks heategu; hoidke tervist, käige jalgsi, leidke üles ujula ja valgustatud suusarada; uskuge imedesse, vähemalt jõulude ajal; leidke aega päiksetõusu vaadata;
ärge unustage, et naeratus on
parim relv!

Kajamaa Kooli direktor
Maire Metsalu
Kajamaal on õpilasi nimekirjas
30. Liitklassidena alustavad
tööd 1.-2. klass, 3.-4. klass ja 8.9. klass. 5. klass ja 6. klass on
üksikklassid, 7. klass puudub.
Lisaks töötab veel 3.a-4.a klass
ning 8.a-9.a klass.
Õpetajaskonnas on sel õppeaastal mõningaid muudatusi.
Koolist lahkus kaks õpetajat,
Merit Suurna ja Kristi Väär,
kes mainisid põhjusena pikka
vahe-maad kodu ja kooli vahel.
Kui õpetaja leiab tööd kodu
lähe-dalt, siis on selline valik ju
mõistetav. Septembrist alustas
tööd kaks uut pedagoogi: klassiõpetajana Daisy Talpsepp ja
eesti keele ning informaatika
õpetajana Ene Jaaniste.
Ootan uuelt õppeaastalt
meeskonnatöö jätkumist. Kuigi
koosseisus on muudatusi, loodan, et uued õpetajad leiavad
ühise keele nii töötajate kui õpilastega. Püüame jätkata kooli-

töö korraldamist põhimõttel, et
õpilased täidaksid koolikohustust, saaksid põhihariduse ja
oleksid võimelised jätkama
õpinguid, et omandada elukutse.
Uuendamisel on kooli kodulehekülg. Tahame kiirendada ja
parendada majasisese info
liikumist. Enam tähelepanu on
plaanis pöörata ka IKT võimaluste kasutamisele (Miksikese
õppekeskkond, Koolielu portaal
jm). Samuti paneme rõhku
õuesõppe tõhustamisele, mis
looduse keskel asuvas koolis
peaks olema tavapärane.

Kurtna Kooli juht
Priit Jõe
Kurtna Koolis alustab õppetööd
131 lasteaialast ja 162 õpilast.
Meil alustab neli uut õpetajat:
Kristjan Saar lasteaias liikumis- ja ujumisõpetajana, Airi
Siim lasteaias rühmaõpetajana,
Katrin Kalvik klassiõpetajana
ning Ott Rovgeiša füüsikaõpetajana.
Kurtna Kool jätkab sel õppeaastal OMA näo kujundamist.
Tahame jõuda lähemale ja luua
lisaväärtust visioonile „Oleme
sõbralik maakool, kus toimetavad eluterved inimesed ja õppimine on au sees“.
Lasteaia 2012/2013 õppeaasta
moto on „Liigu-märka-kaasa“ keskendume õuesõppele kui vahetu kogemuse omandamisele
ning koduloolise õppematerjali
„Kurtna lugu“ täiendamisele.
Kooli õppekasvatuse eesmärgiks on õpilaste funktsionaalse
lugemisoskuse parandamine ja
keskkonnateadlikkuse suurendamine. Sel õppeaastal tegeleb
kogu kool Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektiga,
mille toel soovime arendada
õpilaste ja õpetajate kriitilist ja
loovat mõtlemist, huvi loodusja reaalainete ning teadustööde
vastu, meeskonna- ja koostööoskust ning kirjalikku ja suulist
eneseväljendust.
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valla haridusellu?
valiga, kevadise perepäevaga.
Lastega teeme teatrit ja tutvume kodukoha Sakuga. Tervistedendavas lasteaias spordivad
nii töötajad kui lapsed, viibime
palju õues, pöörame tähelepanu
turvalisusele.

Lasteaia Terake õppealajuhataja Marika Korjus
Terake alustab sel õppeaastal
10-rühmalisena: avasime aadressil Juubelitammede tee 6
kaks uut sõimerühma. Ühtekokku käib Terakeses 220 last. Uute
rühmadega kaasnes neli uut pedagoogi ja kaks õpetaja abi. Lisaks sai Sipsikute rühm uue
õpetaja Raina Koppeli ja
Mõmmikute rühm õpetaja abiks
Berit Sassi.
Õppeaastat alustasime kahe
tööka koolituspäevaga personalile. Kõik töötajad läbisid esmaabiandja ja väärtuskasvatuse
koolituse.
Juba on oodata esimesi väliskülalisi: 7. septembril külastab
meie lasteaeda 20 lasteaiaõpetajat Soome Vabariigist Vantaast,
nad osalevad terve päeva meie
lasteaia tegevustes.
Aasta lõpuks valmib uue perioodi arengukava, alustame
meediakasvatusega. Enne lastele meediamaailma tutvustamist
koolitame sel teemal õpetajaid.
Uuelt õppeaastalt ootame ennekõike palju toredaid lapsi ja
peresid. Jätkame juba traditsiooniliste üritusega peredele: maastikumänguga „Otsi Marti III”,
Päkapikukohvikuga, teatrifesti-

Lasteaia Päikesekild
juhataja Tiiu Rõuk
1. septembri 2012 seisuga on
Päikesekillus lapsi 271, rühmi
13.
Uued töötajad on lasteaiaõpetajad Kadi Seeme, Marju Kütt
ja Kadri Tomann.
Eks iga õppeaasta algusega
kaasneb pisuke ootusärevus ja
lootus, et uus tuleks vanast parem
ning samas jääks alles eelnevate
aegade väärtuslik. Sellele aitab
kaasa loov mänguline tegevus,
looduse uurimine, lugude hindamine, tervise hoidmine, isetehtu
ja koostehtu tunnustamine.
Tegutseme selle nimel, et püsiks Päikesekillu vaim ja hing
ning põhiväärtustest ühine arusaam, jätkuks partnereid austav
koostöö igal tasandil.
Üks unistus - Päikesekillu renoveerimine - hakkab reaalset
kuju võtma. Suur tänu kõigile,
kes selle teostamisele kaasa
aidanud! Küllap läheb täide teinegi soov - saada turvaline ja
lastele mitmeid tegevusi pakkuv

Üksikisiku tulumaksu laekumine
Augustis 2012 laekus Saku valla eelarvesse 535 998 eurot üksikisiku tulumaksu. Kasv võrreldes 2011. aasta sama ajaga 7,1%
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õueala. Tammsaaregi öelnud, et
unistada tuleb niikaua, kuni
unistused reaalseks muutuvad.
Eeltöö arengukava ja õppekava uuendamiseks on tehtud, alanud õppeaastal saab see paberil
kinnitatud. Üks reaalne materjal
on õpetajatel kohe kasutada, nimelt kevadel trükivalgust näinud „Päikesekillu lilleraamat“
koos lillelugudega.
Kokkupuude lastega seab kõrged nõudmised meie endi käitumisele, lapsed aduvad meie
väärtushinnanguid ka sõnadeta.
Igaühe arenguks ning rahuloluks on vaja suutlikkust otsustada ja vastutada, on vaja normaalset töökeskkonda, töö väärtustamist ning tasakaalu. Tasakaalu leidmine eeldab pühendumist, visadust, loomingulisust,
töökust, vastutust, usku iseendasse ja kaaslastesse. Ilma tasakaaluta on raske olla eeskuju,
olla usaldusväärseks saatjaks
lapse kasvamise teel.

Nõlvaku lasteaia direktor
Merle Perm
Nõlvaku on 6-rühmaline 120
kohaga lasteaed Saue ja Saku
valla 3-7aastastele lastele.
Meie maja avati 29. augustil,
lapsed tulid alates 3. septembrist. Hoone on noorem kui poisid ja tüdrukud, kes siin käivad!
Ootan, et meie salapäraselt toimiv energiasäästlik maja on soe,
hubane ja sõbralik ning laste ja
töötajate toimetamine sujub siin
hästi. Loomulikult loodan, et
lapsed õpivad meie tublide
õpetajate juhendamisel palju
uut, et vanemad on rahul ja
koostöövalmid.
Õppeaasta teemaks valisime
read Heljo Männi luuletusest
„Muinasjutul oma seadus: kurjusest saab jagu headus“. Eks
see kirjeldab meie sisulisi valikuid: õppetöö läbi muinasjutu,
hea ja kurja tundmaõppimine
ning siht olla hea. Ootan tegusat
ja rõõmurohket aastat.

võtab tööle

ÕPETAJA
alates 01.10.2012
lapsehoolduspuhkusel
viibiva töötaja asendajaks
ja

ÕPETAJA ABI
Kandidaatidelt ootame
armastust laste vastu, füüsilise ja emotsionaalse pinge
talumist, head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust.
Pedagoogi kandidaatidel
vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele. Õpetaja
abidel nõutud keskharidus.
Avaldus, CV, haridust ja
kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata
21.09.2012 aadressil Tallinna
mnt 12, Saku 75501 või
eve.laiverik@sakuvald.ee
Info telefonil 672 9714 või
509 7782 Eve Laiverik

Õpi
teenindajakslaooperaatoriks
– tasuta!
Käesoleva aasta septembris ja
oktoobris toimuvad Saku,
Saue ja Kiili vallas elavatele
pikaajalistele töötutele teenindaja-laooperaatori kursused. Tegemist on ESF projektiga „Tegusalt tööturule Kiili,
Saku ja Saue vallas”.
Tasuta koolitus kestab 13
päeva. Kursuse ajal makstakse
stipendiumi ja sõidutoetust,
võimaldatakse praktika koduvallas ja sobivusel ka töökoht.
Kursuse läbinu saab tunnistuse.
Lisaks pakume tasuta karjäärinõustamist (mis aitab välja
selgitada vajadused ja ootused ning püstitada sobivad
eesmärgid) ja motivatsioonikoolitust (suurendab enesekindlust).
Info projektijuht Andra Pervelt
telefonil 510 1780, 5694 9272
või e-postil a.perv@hot.ee
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Turvalisest kooliteest
KAIRI KALLASTE

E

simesed koolipäevad tekitasid Saku aleviku liiklusesse paraja kaose.
Mööda Tallinna maanteed liikuv autode rivi ei tahtnud lõppeda. Lapsevanematel, kes linna
tööle kiirustades lapsed Saku
Gümnaasiumisse viia soovisid,
tuli arvestada hilinemisega ja
see tekitas palju meelehärmi. 3.
septembril hilinesid ka koolibussid, mis tähendas, et päris
suurel hulgal õpilastest tuli esimest koolinädalat alustada hiljaksjäämisega.
Politsei poolt algatatud projekti „Turvaline koolitee“ raa-

mes läbisid reguleerijate koolituse ja aitasid koos kohaliku politseiga õppeaasta esimestel
päevadel ülekäiguradadel liiklust korraldada vallavanem Kuno Rooba, vallasekretär Karin
Tenisson-Alev ja infospetsialist
Kairi Kallaste. Kolme päeva
jooksul said vallaametnikud hea
ülevaate aleviku liikluses toimuvast, liikluskorralduse nõrkadest kohtadest ning probleemidest tipptundide ajal.
Saku vallal on hästi arenenud
kergliiklusteede võrgustik. Investeeringud tehti eesmärgiga,
et elanikel oleks turvaline liigelda nii jalgsi kui ka jalgrattaga.
Aleviku lastel on võimalik ohutult kooli jalutada või kaugemalt

tulijatel rattaga sõita.
Tallinna maantee ääres gümnaasiumi staadioni kõrval on
autode peatumiseks tasku, kus
on võimalik korraga seisma jääda kolmel sõiduautol. Kooliminejad saavad seal autost väljuda
- et vältida ummikuid Saku
Gümnaasiumi ümbruses.
Suureks abiks on, kui autojuhid jälgivad koolimajade läheduses korralikult liiklusmärke
ja täpset liikluskorraldust. Kehtestatud reeglitest kinnipidamine on kõikide liiklejate heaolu
ning turvalisuse huvides.
Liiklus Saku teedel ei muutu
paremaks, kui me seda ise oma
tegutsemise ja käitumisega
positiivselt ei mõjuta.

Tallinna
maanteele
rajatud tasku
pärast ülekäigurada
gümnaasiumi staadioni
juures võimaldab auto
ohutult peatada ja lapsel
väljuda.
Foto:

Kuulutused
KOHILA MÕISAKOOL
ALUSTAB OKTOOBRIS
EELKOOLIGA
Augustis loodi lastevanemate initsiatiivil MTÜ Kohila Mõisakool,
eraüldhariduskool lähtub oma põhimõtetes Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi ja MTÜ Miikaeli
Ühenduse all tegutseva Püha Miikaeli Kooli kontseptsioonist. Kooli
võivad õppima asuda lapsed sõltumata perede elukohast.
Oktoobrist 2012 alustab Tohisoo mõisas tööd eelkoolirühm,
aasta pärast sügisel avab kool I
klassid. Eelkool töötab Vanalinna
Hariduskolleegiumis väljatöötatud õppekava alusel, õppeained
on keel ja kõne, matemaatika,
loodusõpetus, käeline tegevus,
muusika ja inglise keel. Õppetöö
hakkab toimuma 2 korral nädalas
(2,5 tundi korraga).
Eelkooli registreerimine koos
lastevanemate koosolekuga
toimub 18. septembril kell 18
Tohisoo mõisas. Täiendav info
kohilamoisakool@gmail.com.

Inglise suhtlus- ja
ärikeele kursused
eri tasemetele.

60 tundi (45 min). Alustame
oktoobris Saku Huvikeskuses.
Õpetaja Riina Joonsaar.
Info ja registreerimine 520 2152;
riinajoonsaar@gmail.com

Taivo Pungas ja Anu Ainsaar võistlesid edukalt geograafiaolümpiaadil
21.-27. augustil toimus Saksamaal Kölnis rahvusvaheline
geograafiaolümpiaad, Eestit
esindanud neljaliikmelisse
võistkonda kuulusid Saku noored Taivo Pungas ja Anu Ainsaar, kes lõpetasid kevadel Tallinna Reaalkooli ja õpivad nüüd
Tartu Ülikoolis. Eesti võistkond
sai Kölnis kõrge viienda koha.
Eriti hästi läks Taivol: ta sai
kuldmedali, oli Eesti meeskonna parim ja üldarvestuses 32
riigi 124 õpilase seas neljas. See
on eestlaste olümpiaadiajaloos
üks paremaid tulemusi üldse!
Geograafiaolümpiaad koosnes
kolmest osast: kirjalikust tööst,
multimeediatestist ja välitööst.
Neist kaks esimest olid Taivo sõnul suhteliselt lihtsad. Välitöö mis koosnes vaatluste tegemisest, kaardistamisest ja planeeri-

Saku noormehe sõnul seisnes
olümpiaadi eripära selles, et
osalejad suhtlesid omavahel väga palju. Kaasa aitasid ka töötoad, kus erinevate riikide õpilased koostasid video, moeetenduse või performance`i.
Vaatamisväärsusi õnnestus
nähe suhteliselt vähe, neist kõige muljetavaldavam oli Kölni
katedraal. Meelde jäi ka tihe ja
kohati jalakäijatele lausa ohtlik
rattaliiklus.

Trükikurat kiusas
Eesti võistkond - (vasakult) Anu Ainsaar, Ralf Ahi, juhendaja Jaan
Pärn, Taivo Pungas ja Karmo Kuurberg - Kölni katedraali ja filharmoonia taustal. Foto: Edgar Sepp.

misest linnakeskkonnas - oli
loomingulisem, kuid langetas
paljude osalejate kohti. Taivol

õnnestusid ühtlaselt hästi võistelda, kuid kirjalik töö oli ka tema tugevaim külg.

24.08 Saku Sõnumite numbrisse sattus viga - artikli „Saku
noored osalesid edukalt rahvusvahelistel olümpiaadidel“ (lk 9)
juures oleva pildi alla sattus Taivo Pungase vanema venna Taavi
nimi. Pildil on Taivo. Palume
vabandust! TOIMETUS
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31. augustil tulid vallavanema vastuvõtule 24 pisipoissi ja -tüdrukut. Pärast tehti Saku mõisa trepil ühispilt. Fotod:

Rõõm tillukestest
vallaelanikest
INNA MIKLI
„… see kõikse armsam
paistus ilmas
on armuvaade ema silmas…“

V

allasekretär Karin Tenisson-Alev luges Mihkel
Veske aegumatuid luuleridu emaarmastusest. 24 tibatillukest inimest jälgis teda - kes
hoolega vaadates-kuulates, kes
omaette vaikselt nahistades, kes
nutta tihkudes, kes hoopis läbi
unehõlma. Nii algas 31. augustil
vallavanema pidulik vastuvõtt,
traditsiooniline üritus, kuhu seekord oodati veebruari-, märtsi-,
aprilli- ja maikuus sündinud 37
pisikest poissi-tüdrukut.
Karin Tenisson-Alev rääkis
sündide tähistamise traditsioonist: mõisa kui valla esindushoonesse, mis sümboliseerib

 Vallavanem õnnitleb
pisikest Mattias Viljastet
ja tema vanemaid.
 Mälestuseks jääb
valla logo kujuline
hõberipats.

järjepidevust ja pereväärtusi, on
2005. aastast kutsutud pisikesed
poisid-tüdrukud, et neile üle anda hõberipats, mis jääks sünnipaika meenutama - ka siis, kui
elutee kaugele viib.
Vallavanem Kuno Rooba
rõõmustas: lapsi on sündinud
palju. Ta rääkis, et valla ülesanne on pakkuda pisikestele pois-

tele-tüdrukutele soodsaid kasvutingimusi, vanematel soovitas ta aga oma lastele võimlikult
palju aega pühendada, oma tütre või pojaga võimalikult palju
tegeleda. Ja kui vaja, siis mõnikord ka karm olla.
Laulis Maimu Hindi poisteansambel. Mõisa saalis kõlasid
kaunid klaveripalad Mia Frido-

lini, Kirke Männiku, LauraLiisa Selli, Kristofer Soku
ning Merly Adamsi ja Kätlin
Ristlaane meisterlikus esituses
(õpetajad Tiiu Treufeldt, Veronika Tamm, Reet Schumann
ja Sirje Subbe-Tamm).
Karin Tenisson-Alev lisas
soojust Lehte Hainsalu värssidega. Ja pani mõtlema.
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Head
algust!

Saku Gümnaasium
874 õpilasega Saku Gümnaasiumis toimus 4 avaaktust: esimene algkoolimajas 2.-4. klassi lastele, teine
gümnaasiumi aulas 4.b (õpib nn suures majas) ja 5. -12. klasside õpilastele ning kaks viimast 1. klassidele.
Kooliminejaid tervitasid vallavolikogu esimees Marianne Rande ja vallavanem Kuno Rooba. Direktor Ulvi

Kurtna Kool
Avaaktuse juhatasid sisse kooli kõige
nooremad ja kõige
vanemad - lõpuklassi õpilaste käekõrval võttis laval
aukoha sisse 1.
klass. Koolijuht Priit
Jõe kõnes kõlanud
soovidest jäi muuhulgas kõrva - rohkem sõbralikkust
kooli. Iga laps sai
aabitsa ja vormimütsi. Üheksandike
lustlikku kava
juhtisid Lotte ja
Bruno. Lõbusad
soovid pisikestele
jütsidele anti üle

Saku
Muusikakool
Gümnaasiumi aula ei
tahtnud avaaktusele tulijaid ära mahutada.
Muusikakooli direktor
Tauno Valdna tundis õppimishimuliste suure
hulga üle rõõmu, kuid ka
muret tuleviku suhtes.
Kõlas väike kontsert õpilastelt ja õpetajatelt. Kõigile 1. klassi lastele anti
koos lillega üle raamat
„Meie oleme pillimehed”
(pildil õpetaja Sirje Mülleri klassis viiulit õppima
asuv Megan Vain). Muu- jate seas
sikaõpingutega alustasoovis

Turvalist kooliteed!

koos porgandikotiga. Elevust tekitas õpetajatele pühendatud vahva luuletus 1. klassi Annilt. Kooliperet
tervitanud abivallavanem Arvo Pärniste pidas tarkuse kogumist väga tähtsaks. Aktus lõpetati traditsioonilise aabitsalauluga, milles anti lubadus hoida elu tähtsamat raamatut. Esimene koolipäev koos kaaslaste
ja õpetaja Maie Härmanniga jäädvustati ühispildile.

Esimestel koolipäevadel aitasid
ja infospetsialist Kairi Kallaste
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Läänemets innustas uuel aastal veelgi usinamalt õppima - mitte keegi ei ole mitte kunagi liiga tark. Silmad säramas, seisid õpilased lõpututes ridades ei tahtnud - 4.b ja 5.- 12. klasside õpilased kuidagi aulasse ära mahtuda.
 Saku koolis astus 1. septembril üle ukseläve 102 äsja õpilase seisusesse tõusnud poissi ja tüdrukut. Moodustati 4 esimest klassi, kes tulid
aktusele kahel korral: alguses a ja b, siis c ja d - muidu poleks nn väikese maja saali mahtunud ei koolitee alustajad ega nende tähtsat päeva
tunnistama tulnud isad-emad, õed-vennad, vanavanemad. Parempoolsel pildil 1.c klass koos oma õpetaja Eve Ooliga.
 Avaaktustel laulsid koos väike ja suur - algkoolipoiss Rasmus Kallas ja abiturient Priit Kasemaa.

oli ka mitu täiskasvanut. Tutvustanud kõiki õpetajaid,
direktor head tahet pillimängu õppida ja õpetada.

vallavanem Kuno Rooba, vallasekretär Karin Tenisson-Alev
politseinikel liiklust reguleerida.

Kajamaa Kool
1. septembri aktusel soovis direktor Maire Metsalu kooliperele head teadmiste
kogumise aastat. Pidulikult anti üle aabitsad kooliteed alustavatele Kristo Hallingule
ja Peeter Sepale, kelle klassijuhataja on Ülle Joosing. Saadi tuttavaks uute õpetajate
ja õpilastega. Toreda tähetantsuga valmistasid lavalise üllatuse õpetajad.

Vallavalitsuse nimel kooli õppeaasta alguse puhul tervitanud Toivo Alasoo pani
südamele igakülgset koostööd. Aktus lõpetati Kajamaa kooli oma lauluga, mis valmis aasta alguses. Koolikella helina saatel mindi klassidesse.
Fotod ja tekst:
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Metsanurmes peeti ümmargust sünnipäeva
INNA MIKLI

 Esineb Metsanurme segakoor.
 Külalised Liperist
kinkisid Karjala piimapuki, mida Metsanurmes plaanis teadetetahvlina kasutada.
Pukil on info sõprussuhetest nii eesti, soome kui inglise keeles.
Kollane postkast aga
ootab häid ettepanekuid. Pildil kingituse
üleandmine: vasakult
Liperi vallavanem
Hannele Mikkanen,
Liperi Seltsi esimees
Esko Jokiniemi, Saku
vallavanem Kuno
Rooba ja Metsanurme
külavanem Enn-Toivo
Annuk. Fotod:

Elukaar
tegi
reisi
Piirissaarele
Saku reisiseltskond
on saart kaitsval
lainemurdjal Titanic.
Foto: Jüri Soome

24. augustil tähistati Metsanurmes Rehemetsa külakeskuses
100. juubelit: MTÜ Metsanurme sai 15- ja külaseltsi koduks
olev Rehemetsa rehetare 85aastaseks. Nii et kokku ilus ümmargune arv.
Sünnipäevalapsi ehk metsanurmelasi õnnitlesid vallavalitsuse, naaberkülade ja Kodukant
Harjumaa esindajad. Jõudu soovima tulnud Raplamaa külaliigutajad olid kaasa võtnud ka uue
vallavanema Ilvi Pere. Paaritunnise hilinemisega - meiemaisele
lennufirmale ei saa paraku sugugi kindel olla - jõudsid kohale
külalised Soomest Liperist - vallajuhid ja Liperi seltsi liikmed.
Õhtu jooksul võis vaadatakuulata Metsanurme „segakoori“ esinemist ja Soome külaliste
vahvaid tantse, süüa suppi ja
sünnipäevatorti, olla tunnistajaks lõkke süütamisele ja taevalaternate teele saatmisele. Kogu
õhtu lahutas külaliste meelt väsimatu ansambel Mister A ja I,
kahemehebänd, mis üritusele
ideaalselt sobis: Ivar Sirp on
Metsanurme mees, Andres Tozen aga Valtu külavanem Rapla
vallast. Ehk siis üks võõrustajate ja üks külaliste esindaja.
MTÜ Metsanurme on Saku
valla vanim külaselts. Miks mittetulundusühendus omal ajal
loodi? Tegevjuht Anneli Kana
selgitas, et ajendeid oli mitu,
kuid tähtsaim oli oma kandi heaolu eest seismine - Metsanurme
JÜRI SOOME
9. augusti hommik oli säravalt
päikesepaisteline ja mõnusalt
soe. Isegi pool kuud paistis lõunataevast. Meeleolukalt alustasid Elukaare reisi- ja teadmishimulised liikmed (ja mõned mitteliikmed) mugavas bussis vallamaja eest teekonda Peipsi järve äärde Laaksaare sadamasse,
kus ootas parvlaev Koidula, et
viia meid paljudele tundmatule
Piirissaare saarele. Kell 11.15
andis laev sadamas otsad, liikudes esmalt Peipsi järvel ja edasi
saare sisemusse viivat tehiskanalit mööda, ning 45 minuti pärast sildusime saarel Tooni küla
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küla ju tookord polnudki. „1997.
aastal oli probleemiks prügireostus kraavides ja metsa all, kuid
ka teedehooldus ja telefoniühenduse puudumine. Isegi küla ajalooline nimi oli taastamata - küla
oli liidetud Kasemetsaga. Kodukoha ajaloo uurimine oli ka üks
suund, millega kohe tegelema
hakati,“ rääkis Anneli Kana. 15
aasta jooksul on mittetulundusühingu liikmed palju ette võtnud: on korrastanud Rehemetsa
külakeskus-koduloomuuseumi
hoone ja selle ümbruse, organiseerinud kõikvõimalikke üritusi
nii omadele kui kaugemalt tulijatele. Tänaseks on MTÜ Metsanurmest saanud üks Eesti külaliikumise eestvedajaid ja eeskujusid, kuid samas ka omamoodi
turismiettevõte: korraldatakse
matku, koolitusi, kursusi, külakeskuses on soovijail võimalik
ööbida. Anneli Kana hindas, et
möödunud 15 aasta suuremateks
saavutuseks on ühtse külakogukonna loomine, hea koostöö vallavalitsusega ja küla hea maine.
„Juba esimesel aastal tekkis mõte rajada Rehemetsa talu vanasse
rehehoonesse külarahva kooskäimisekoht. Pererahvas oli igati
nõus. Materiaalse poole pealt
ongi kõige olulisem külakeskuse
kompleksi ja matkaraja valmimine,“ valgustas tegevjuht.
Täna moodustavad MTÜ liikmeskonna 38 üksikisikut ja 2 organisatsiooni. Kuigi algusaegade
probleemid on ammu lahendatud,
saab metsanurmelaste tegevus
aina hoogu juurde. Täna on pea
kõik eestimaalased Metsanurmest kuulnud, paljud seda kuulsat küla ka ise vaatamas käinud.

Saku Sportingu järjekordne
jalgpalli suvelaager möödus
edukalt: augusti teisel nädalal
lustisid Saku kunstmuruga staadionil 68 noort jalgpallurit, nende seas nii poisse kui tüdrukuid.
Laagrist võtsid osa nii lapsed,
kes osalevad juba vutitreeningutel, kui ka need, kes tutvusid
alaga esmakordselt.
Laagri eesmärk oli pakkuda
lõbusat sportimist värskes õhus
ja anda kõigile võimalus end
proovile panna. Treeningud olid
mängulised ja rõhusid individuaalsetele oskustele. Lastega tegeles päeva vältel 4 litsentseeritud treenerit. Nädala sisse jäi
ekskursioonipäev, kus külastati

Saku Sportingu 2000. aastal
sündinud poiste treeninggrupp
edenes Rootsis rahvusvahelisel
noorte jalgpalliturniiril vaid
võite tunnistades veerandfinaali, kuid pidi siis tunnistama hilisema võitja IFK Umea paremust. Seda alles lisaaja järel!
Umea linnas toimunud jalg-

sadamas. 7,5-ruutkilomeetrisel
Piirissaarel on kolm küla - juba
mainitud Toonile lisaks veel Piiri
ja Saare. Kirdeosas on ainult 55
hektarit elamiskõlblikku maad ja
seal paiknebki kogu asustus.
Ülejäänud osa on soo - saare
keskmine kõrgus on vaevalt
poolteist meetrit üle merepinna.
Vallamaja juures võttis meid
vastu nooruke vallavanem Siim
Vai, kellelt saime teada, et saarele on sisse kirjutatud 100 inimest, nende seas ka üks laps.
Elanike põhitegevuseks on kalapüük ja sibulakasvatus. Turustatakse voblat. Piirissaare elanike rõhuv enamus on vene vanausulised, kes püüavad säilitada

oma kultuuri ja olmet nii palju,
kui see on võimalik. Ka tutvustas jutukas vallavanem meile ca
800-meetriste vahemaadega
Piiri ja Saare küla ning järveäärset maastikku. Selgus, et kogu
Piirissaar on looduskaitseala,
kuna seal elab hulgaliselt kahepaiksete liike ja leidub mitmesuguseid taimeharuldusi.
Kuna saarega tutvumiseks kulutati üksjagu energiat, siis taastumiseks kostitas meid kohalik
toitlustaja Zinovja praetud kohakala, piruka ja teega. Samas
oli müüa kojuviimiseks nii värsket kui suitsetatud koha ja latikat, millest meie hulgast keegi
keelduda ei suutnud. Täiendati

ka talviseid sibulavarusid. Oli
tõesti väärt kaup!
Kell 16 asusime taas Koidula
pardale ja peagi olime Laaksaares. Tagasiteel külastasime veel
hästihoolitsetud Mehikoormat,
giid Jaan Masing tutvustas
meile asula ajalugu.
Ilm soosis meid igati ja reis
kulges viperusteta. Tänud meeldivale reisiseltskonnale!
NB! Piletid SPÜ Elukaar liikmetele opereti „Silva“ soodusetendusele 26. septembril k.a
hinnaga 13,20 eurot on saadaval
Saku Päevakeskuses 20. septembril kell 11-12. Buss väljub
26. septembril Saku Valla Maja
eest kell 18.

Saku võistkond Umea Cupil: ülal (vasakult) treener Argo Zirk, Otto Polding, Marten Erik Johandi, Artti
Tõrv, Raimond Eino, Marko Paumere, Tarmo Pungas, Ralf-Sander Suvinõmm, Robin Loorpuu ja treener
Jan Harend, all (vasakult) Jan-Mark Sillat, Jon-Allar Velt, Kermo Mets, Karl Nurme, Klaivert Erik Moores,
Mark Anders Lepik, Marko Laas ja Cardo Sikk. Foto: erakogu

Saku Sportingu suvistest tegemistest
ARGO ZIRK

Suvelaager

Eesti Meistriliiga FC Levadia ja
Paide Linnameeskonna vahelist
mängu Maarjamäe staadionil.
Laagri lõppedes jagati igale osalejale meeneid ja tublimatele
eriauhindu.
Saku Sporting tänab Saku valda, Saku Õlletehast, Haribod ja
lapsevanemaid.

Umea Cup 2012 - Saku
noormehed kaotasid
Rootsis vaid meistrile

pallifestival toimus 18 erinevas
vanuseklassis 360 võistkonna
osavõtul. Esindatud olid USA,
Venemaa, Põhja-Iirimaa, Norra,
Soome, Ghana, Eesti ja muidugi
ka Rootsi sportlased. Mängud
toimusid 10 erineval staadionil.
Meie vanuseklassis osales 40
võistkonda. Neljapäevase turniiri jooksul saime mängida 6
mängu, millest 5 lõppesid võiduga. Esimene kaotus tuli meil
alles veerandfinaalis - lisaajal.
Kuue mängu peale lõime kokku
22 väravat, enda väravavõrgust
pidime välja võtma 5 palli.
Asjaolu, et meid veerandfinaalis napilt võitnud IFK Umea
võistkond mängis hiljem finaalis, jääb küll kripeldama, aga 5.8. koht 40 võistkonna seas on
igati korralik tulemus. Suutsime
mängida väga lihtsat ja ilusat
jalgpalli, see tõi ka edu.
Täname kogu võistkonda ja
lapsevanemaid, kes meile nii
kodudes kui ka kohapeal häälekalt kaasa elasid.
Alagrupimängud: Saku
Sporting - Lira BK 4:0; Saku
Sporting - Umedalens IF 3:0;
Saku Sporting - IFK Holmsund
4:0. Kuueteistkümnendikfinaal: Saku Sporting - Lira BK1
4:1. Kaheksandikfinaal: Saku
Sporting - Moron BK 5:1. Veerandfinaal: Saku Sporting IFK Umea 1:1 (lisaaeg 1:2)
Raimond Eino lõi 9, Mark
Anders Lepik 5, Artti Tõrv 3,
Cardo Sikk ja Jan-Mark Sillat
2 väravat, Kermo Mets 1 värava.
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Saku alad suure sõja ajal II
Algus 24.08 Saku Sõnumites

ALMA KALLION

Kiisa lahing
20. augustil 1941 vallutasid
sakslased Rapla. Mõni päev hiljem alustasid venelased Kiisal
kaevikute ja tankitõrjekraavide
juures tugevat vastupanu. Kajamaa kooli juurde seadsid punaväelased oma suurtükipatarei,
sealt tulistasid nad Hageri poole,
kus arvasid sakslased olevat.
Saksa luurelennuk aga tegi Vene
kahurite asukoha kindlaks.
23. august oli päikesepaisteline. Kell 10 algas vastastikune
tulistamine, mis kestis 3-4 tundi. Oli palju purustusi, paar
mürsku langes ka Kiisa poodi.
Lahingumüra oli kuulda Metsanurmes. Sõjamöllus viisid kohalikud elanikud oma väärtuslikuma vara keldritesse ja muudesse peidupaikadesse. Inimesed püüdsid mürsukildude eest
peitu pugeda.
Kajamaa kooli ees olnud punaväelaste kahuri lasksid sakslased puruks ja öösel põgenesid
venelased vana Lokuti teed pidi
Tallinna poole. Üks kahur jäi oja
äärde kinni, seda vedanud kaks
meest lasti maha ja sõjariist jäigi
sinna.
Punaväelaste voorid, nii 10000 - 15 000 meest, taganesid
pärast Kiisa lahingut läbi külade
ja metsade. Suurem grupp läks
Kiisa-Üksnurme teed pidi Kanamale (tookord Rahulast Pärnu
maanteele teed ei olnud). Öö
veedeti endise Aasu kõrtsi juures, endise Keila jõe koolmekoha lähedal. Pimeduse katte all
seadsid punaväelased kahuri
laskepositsioonile, vara hommikul tulistasid mõned paugud,
kuid lahkusid siis kiiresti - ilmselt kartsid, et sakslased peilivad laskepesa asukoha välja.
Maha jäid sõjaväe välitelefon,
Tartu telefonivabriku seinatelefon ja vedruvanker.
Kiisa lahingus langes sakslaste poolel 3 sõdurit ja 4 meest
Hans Hirvlaane vabatahtlike pataljonist. Nad maeti Mesila talu
õuele suure tamme alla (hiljem
toimus ümbermatmine). Veel 4
sakslast olevat maetud KiisaHageri teelt Kohilasse suundu-

va tee ristile. Punaväelasi langes
19, nemad maeti Adlase talu
ojaäärsele põllule, praegusesse
aiandusühistute piirkonda.
Saksa väeüksus oli mõned
päevad laagris Kiisa-Tõdva tee
äärses madalas männitukas,
raudteeülesõidu lähedal.
Mõni päev pärast Kiisa lahingut koliti sakslaste staap Kiisa
koolimajast Tõdva küla Matsu
tallu. Samasse lähedale Mardi
mäele seati üles hiigelsuur vaatlusballoon, kust Tallinn olevat
paistnud „nagu peo peal“. Ballooni püüdsid Vene lennukid
korduvalt rünnata, aga tõkketuli
oli nii tugev, et Vene hävitajad ei
julgenud liiga lähedale lennata.
Tõdva küla Kleini talu õues
asuv Saksa kaugelaskekahurite
patarei olevat lasknud väga täpselt, muidugi tänu vaatlusballoonile. Arvatakse, et nad oleksid võinud tabada isegi Tallinna
sadamas seisvat ristlejat Kirov.
Millegipärast nad seda ei teinud.
Taganevad hävituspataljoni
mehed tapsid lehma ja tahtsid
selle lõkkel praadida. Just siis
algas laskmine, mehed ronisid
kiiresti autodele ja kihutasid linna poole, lehmapraad jäi sinnapaika. Saksa väed läksid Tallinna
mööda Viljandi maanteed. Osa
sõdureid käis külades ja küsis
söögiks kanu-kukkesid ja mune.

Sõdurid- röövlid
Punaarmee paanilise põgenemise ajal liikus Sakus üksikuid
sõjaväelasi, kel eesmärk elanikke röövida. Heino Sarapuu,
kes tookord oli 5aastane, mäletab tänaseni üht hirmsat päeva 26. või 27. augusti 1941.
Sarapuude pere elas tookord
Tammemäel metsavahi vanas
majas. Lehmad, lambad ja hobune olid kodu lähedal karjamaal, pere kaks vanemat poega
neid karjatamas. Et oli lõunaaeg, läks ema lehmi lüpsma,
Heino ja tema väikese õe võttis
kaasa. Koju vankrisse jäi magama noorim laps - pooleaastane
poiss. Uks keerati lukku.
Kui taas koju tuldi, oli aken
puruks löödud ja toas Vene madrus. Heino ema vene keelt ei
osanud. Ta lihtsalt võttis väikese
lapse, kes vankris klaasikildude
vahel nuttis, sülle. Madrus ka-

mandas ema revolvriga ähvardades seina äärde. Heino karjus
aknal appi. Teel möödus parajasti Roosilehe-nimeline mees,
ta kuulis appihüüde ja tuli maja
juurde. Õnneks oskas appirutanud mees vene keelt ja selgitas,
et röövel tahab vaid süüa. Ema
hakkas kiiresti toidupoolist otsima. Samal ajal sõitsid Saku
poolt Sarapuude õue kolm punaväelast - istusid vankril õlleankrute otsas. Madruse ja punaväelaste vahel oli äge jutuajamine - ilmselt selgitati üksteisele,
kui täbar olukord oli. Siis hüppasid kõik kiiresti vankrile ja kihutasid linna poole. Tühjad ankrud jäid õue vedelema.
Heino Sarapuu ei ole seda päeva unustanud, tema vennad samuti mitte. Sellest päevast hakkasid nad punaväelasi vihkama
ning salaja relvi ja laskemoona
koguma - et end kaitsta.

Sõjaaeg õlletehases
1940. aasta riigikorra vahetumisega toimusid Saku õlletehases
suured muudatused. Juhtkond
vahetus. Tekkis uus ametikoht partorg ehk direktori asetäitja,
kes oli poliitiliste ideede propageerija, agitatsiooni eest vastutaja, rahvavaenlaste paljastaja.
Sõjaväes ja kaitserajatistel täitis
samu kohustusi politruk.
1941. aasta algus oli Sakus rahulik. Tehases lõpetati mõdu
tootmine - sõjaväel oli süüa vaja.
Kohale toodi suured leivavarud,
mis viilutatult kuivatati suures
ahjus. Paar tüdrukut ladus kuivikuid jõupaberist kottidesse, töö
käis kolmes vahetuses.
Sõja alguses tehti tehase linnasekeldrisse varjend ja üsna
pea läkski seda vaja: pea nädala
tulistasid Vene kaugelaskekahurid Naissaarelt Tallinna tagamaid, Viljandi ja Pärnu maanteed ja raudteed. Ka Sakut. Kohati oli paugutamine päris äge.
Enamus mürskudest lendas sohu, kuid üks kukkus tehase vana
kontori akna alla ja üks sauna
juurde. Õnneks suuri purustusi
ei olnud. Ägeda tulistamise ajal
olid tehase töötajad varjendis.
Sakslased saabusid 27. augustil 1941 mootorratastega üle silla tehase hoovi, kus neid rõõmuga vastu võeti. Tehase õuel

kontori ees põletati nõukogude
loosungeid, lippe, kommunistlikku kirjandust, dokumente.
Peagi sai direktor Neufeldi majast sakslaste staap - Neufeld ise
elas oma perega Kivimäel, kuid
asus jälle tehast juhtima. Õlletehases lõpetati leiva kuivatamine.
Saku mõisa tehti Saksa sõjaväelaste puhkekodu, keldris olid
söökla ja toiduladu. Sõjaväelasi
oli Sakus palju, kuid kohalikega
nad ei suhelnud. Hiljem oli neil
erarong, jaama läksid nad mõisast läbi Laulumäe metsa otse.
1943. Aastal muudeti puhkekodu haiglaks.
1941. aasta sügisel oli metsades Vene sõjaväelasi, ka haavatuid. Sakslased tegid Saku lähedal haarangu, vangid toodi tehasesse. Osa neist hakkas seal tööle ja elas tööliste majades. Valvet neil ei olnud. Vangid elasid
õlletehases paar nädalat, kohalikud inimesed viisid neile suitsu
ja toitu. Siis viidi nad minema.
Kuhu, ei tea.
Jaama tee ääres tehtud haarangu käigus sai surma üks sakslane, kes maeti õlletehase territooriumile, ja üks eestlane, kellele
tulid omaksed järele.
Elu tehases käis toru puhumise järgi: tööle, sööma, tunni pärast jälle tööle. Päev lõppes torujoruga ja suure aurupilve väljalaskmisega.
Õlletehase tööliste majad olid
väikesed ja neis elas mitu perekonda koos. Igast perest käisid
kõik täiskasvanud inimesed tehases tööl. Tehase töötajad elasid
sõja ajal hästi. Neile kuulus aiamaa praegusest Asula tänavast
Nurme tänavani. Igal töötajal oli
pikk kartulivagu ja juurviljamaa
(kuni aastani 1952). Iga pere ukse ees oli sibulapeenar ja seasulg,
kus olid ka kanade õrred. Igal oli
kartulikelder. Õhtuti paugutamise ajal võeti laternad ja magamisriided kaasa ja mindi oma keldrisse, kus selleks kohandatud
laudadel öö mööda saadeti. Igal
perel oli oma välikemmerg. Majade lähedal oli saun, mida regulaarselt köeti - kõik võisid sinna
pesema minna. Sauna taga laius
tuhamägi, mis pidevalt kasvas.
Tänapäeval on selle koha peal
majad - Kannikese 8, 10 ja 12.
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Saku Huvikeskuse huviringid algaval hooajal
NOORTE KUNSTIRING
(13-18aastased), juhendaja
Kadri Kangilaski (67 12 403),
K kell 16.15 ruumis 303,
osalustasu 15 eurot kuus.
Saku Huvikeskus on kultuuriasutus, mis tegutseb Saku Valla Maja II
ja III korrrusel. Pakume erinevaid võimalusi oma võimete ja oskuste
arendamiseks ning eneseteostuseks mitmetes valdkondades rahvakultuurist kuni kaasaegsete tantsustiilideni. Septembrikuu jooksul
ootame ringidesse uusi osalejad. Avaldusi võtame vastu kuni
kohtade täitumiseni. Rohkem infot www.sakuvald.ee/huvikeskus
või telefonil 6712 403.

KERAAMIKARING (7-18aastased), juhendaja Jane
Paadimeister (55 697 911),
K kell 14.30 ja 15.30 ruumis 321,
osalustasu 18 eurot kuus.

PORTSELANIMAALIRING

EELKOOLIEALISTELE
Alustasid 10. septembrist 2012

BEEBIKOOL, juhendaja
Kätlin Barz (56 645 672),
E kell 10 (1-2aastased),
E kell 11 (6-kuused -1aastased)
ruumis 317, korratasu 3 eurot.
MUDILASTE MUUSIKAJA MÄNGURING
(2-3aastased), juhendaja Urmi
Sinisaar (55 44 731),
K kell 11 ruumis 317, korratasu
2,5 eurot.

MUDILASTE
LOOVKUNSTIRING
(2-7aastased), juhendaja Kadri
Kangilaski (50 69 551),
E kell 17 ruumis 303, osalustasu
9 eurot kuus.

POISTE ANSAMBEL
(eelkooliealised), juhendaja
Maimu Hint (53 402 380),
T ja N kell 16.30 ruumis 301
algajad (5-aastased ja vanemad),
T ja N kell 17.15 ruumis 317
edasijõudnud, osalustasu 11
eurot kuus.

KOOLIEALISTELE
TEATRIRING (uus!), juhendaja Liia Kanemägi-Jõerand,
E ja K kell 14 (7-8aastased), kell
15.30 (9-10aastased) huvikeskuse III korruse saalis, osalustasu 13 eurot kuus.

LEGOROBOOTIKA

(alates 10. eluaastast), juhendaja Merike Toome (52 37 591),
E kell 16 ruumis 321, osalustasu
16 eurot kuus.

(9-12-aastased), juhendaja
Imre Anton,
T kell 16.30 ja 18 ruumis 301,
osalustasu 7 eurot kuus, info
telefonil 50 69 551.
Vabu kohti ei ole.

(12-15aastased), juhendaja
Marko Lepik (53 307 815),
E ja N Juulikul MRC Motoklubis.

TÜTARLASTE
LAULUANSAMBEL,

PÄÄSTEALARING
NOORTELE (13-16aastased),

juhendaja Aili Brett
(55 590 152),
T kell 14 ruumis 317 ja N kell 15
ruumis 301 (edasijõudnud),
E kell 14 alustab ruumis 301 uus
rühm! Osalustasu 11 eurot kuus.

SOOLOLAUL, juhendaja
Urmi Sinisaar (55 44 731),
tundide ajad kokkuleppel,
osalustasu 12 eurot kuus.
KÄSIKELLADE
ANSAMBEL
(7-11 aastased), juhendaja
Urmi Sinisaar (55 44 731),
N kell 15 ruumis 317,
E kell 14 alustab ruumis 317 uus
rühm (7-9aastased)! Osalustasu
11 eurot kuus.

KÄSITÖÖ- ja
MEISTERDAMISE RING
(8-12aastased), juhendaja Sirle
Reiu (55 603 475),
T kell 15.30 ja 17 ruumis 317,
osalustasu 9 eurot kuus.

LASTE KUNSTIRING
(8-12aastased), juhendaja
Kadri Kangilaski (67 124 03),
E ja K ruumis 303. Osalustasu
algajatel 15 eurot, edasijõudnutel 18 eurot kuus.

TEHNIKA- JA MOTORING

juhendaja Taavi Tilk (56 914 85),
K kell 16.30 ruumis 301.

Huvikeskuse ruumides saavad
lapsed käia ka maleringis,
õppida kitarrimängu ning
tegeleda tantsuga (peotants,
hip-hop). Info huvikeskusest
telefonil 6712 403 või
huvikeskus@sakuvald.ee

TÄISKASVANUTELE
KUNSTIRING (uus!) ,
juhendaja Kadri Kangilaski
(56 15 998 7),
K kell 18.30-20.15 ruumis 303.
Esimene tund 3. oktoobril.
Osalustasu 25 eurot kuus.
KERAAMIKARING,
juhendaja Jane Paadimeister
(55 697 911),
K kell 17 (algajad) ja kell 19 (edasijõudnud) ruumis 320. Esimesed tunnid 19. ja 26. septembril.
Osalustasu 24 eurot kuus.
PORTSELANIMAALIRING,
juhendaja Merike Toome
(52 375 91),

T, K ja N kell 17 ruumis 320
(erinevad tasemed). Esimene
tund 8. oktoobril. Osalustasu 12
eurot kuus.

ORKESTER (uus!),
juhendaja Joosep Sang,
E kell 18 ruumis 320. Oodatakse
pillimehi ja madoliinimängu
õppimise huvilisi! Esimesed
tunnid 17. ja 24. septembril kell
18. Info telefonil 50 69 551.

PÄRIMUSTEATRIRING
(uus!), juhendaja näitleja
Liia Kanemägi-Jõerand
(56 633 019),
E kell 18.30 lasteaia Päikesekild
saalis. Esimesed tunnid 17. ja
24. septembril.

SEGAKOOR TULJAK,
dirigent Sven Peterson
(50 729 59),
E ja N kell 19 ruumis 317.
NAISANSAMBEL, juhendaja
Urmi Sinisaar (55 44 731),
K kell 18.30 ruumis 317.
Esimene tund 19. septembril.
LAULUANSAMBEL
VILISTLASED, juhendaja
Rein Tali (53 320 913),
T ja N Saku Päevakeskuses.

NAISRÜHM LINDA,
KURTNA NAISRÜHM,
SEGARÜHM PANGVIINA,
SAKU SEENIORID, SAKU
SEGARÜHM, juhendaja Eve
Lutter (51 919 575),
huvikeskuse III korruse ja Saku
Valla Maja II korruse saalis.

SELTSKONNATANTSURÜHM LENDLER ja NAISRÜHM LINDARATAS,
juhendaja Aime Tamm
(56 491 144).
Huvikeskuse ruumides tegutsevad veel tantsutrupid (kõhutants, ladinatants, line-tants),
jooga ja shindo venituste rühmad, toimuvad inglise keele
kursused. Info huvikeskusest
telefonil 6712 403 või
huvikeskus@sakuvald.ee
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MIS
JUHTUS

Kuulutused

Põhja Prefektuur
26.08 rünnati Kiisal 19-aastast
meest.
3.09 avastati, et Kirdalu külas
on talu abihoonetest varastatud
kettsaag, jalgratas ja muid tööriistu. Kahju on 520 eurot.
3.09 kell 21 tungiti Juuliku külas
kallale 26-aastasele naisele.
Ööl vastu 7.09 varastati Roobuka külas asuvast kuurist tööriistu ja tööriideid. Kahju kokku
1149 eurot.
10.09 avastati, et Roobuka küla
kuuridest on varastatud kaks
jalgratast, mootorsaag ja keevitusaparaat. Kahju on 1020 eurot.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega
kutsuvad alustavate mittetulundusühenduste juhte ja asutajaid
ning tegutsevate ühenduste uusi juhatuse liikmeid

MITTETULUNDUSÜHENDUSTE
BAASKOOLITUSELE
Koolituse läbivaks põhiküsimuseks on, kuidas sisse seada
elujõuline, jõukas ja jätkusuutlik organisatsioon.
Koolitus koosneb kolmest päevast:
1. Elujõulise ühenduse kavandamine
2. Ühenduse tegevuste käivitamine
3. Ühenduse majandamine ja rahaasjad
Koolitust viivad läbi kogenud praktikud Kaidi Holm ja Siiri Einaste.

Põhja Päästekeskus

Koolitus toimub 3. oktoobril, 4. oktoobril ja 10. oktoobril 2012. a,
igal päeval kell 10-17:15 hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn).

27.08 kell 13.43 põrkasid 2 veoautot kokku Saku vallas Tallinna ringteel. Päästjad likvideerisid süttimisohu ning andsid juhid üle kiirabile. Mõlema juhi
kättesaamiseks läks vaja hüdraulilisi lõike- ja tõstevahendeid.
28.08 tehti kahjutuks Saku alevikust leitud kaks granaati.
30.08 kell 13.36 teatati kahekordse puithoone katuse põlengust Kasemetsa külas. Tuletööde ajal oli süttinud umbes 20 m2
eterniidi all olevat katusematerjali. Päästjate kohale jõudmise
ajaks olid ehitajad põlengut katva eterniidi eemaldanud ja tulekolded kustutanud.
11.09 kell 18.58 teatati, et
Männiku karjääris on kummipaat kaldast paarikümne meetri
kaugusel õhust tühjaks jooksnud ning selles olnud kaks
meest vette sattunud. Üks neist
pääses ise kaldale, teine vajus
vee alla.
Pinnaltpäästjad otsisid meest
tulemusteta õhtul kella kümneni, tuukrid leidsid uppunu järgmisel päeval kell 12.06.

Koolitus on tasuta ning osalejate valik tehakse täidetud
motivatsiooniankeetide põhjal.
Täpsem info koolituse kohta koos motivatsiooniankeediga
www.arenduskeskused.ee/baaskoolitus.

Diabeetikute seltsingu
koolituspäev on 24. septembril
kell 11 päevakeskuses
Maga vaikselt, puhka rahus südamed on sinuga - mälestuste
päiksekullas jääd sa ikka meiega

MILVI PILV
11.10.1939 - 30.08.2012

Avaldame kaastunnet tütrele
perega ja kõikidele omastele.
Heljo ja Linda

Motivatsiooniankeete saab täita kuni 20.09.2012.
Lisainfo: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, tel 656 6522,
e-post lianne@heak.ee.

Autokool RITMO
korraldab alates
13.09.2012

Saku Gümnaasiumis
A- ja B-kat kursused
Info: Villi Kaasik 5010186

Võtan müüki ja üürile

kinnisvara

otse omanikult!

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

Müüa küttepuid:
lepp pikkusega 30-50 cm
(vastavalt soovile), 35 eurot
ruum (kohaletoomisega);
küttepuud 40-liitristes
kottides, 2 eurot kott.

5347 1602
Mälestame

HELMI ARANDIT
ja avaldame kaastunnet
poegadele peredega.
Perekonnad Jõeleht, Kõrs
ja Ingelman

P. Dussmann Eesti OÜ
pakub tööd

PUHASTUSTEENINDAJALE ja
ADMINISTRAATORILE
Töö asukoht:
Saku Gümnaasium
Kontakt: Ilona Arharova,
GSM 55 659 495

Müüa
SAEMATERJAL
ja AIALIPID
OÜ Eketor  Saku,
Tehnika õu 1  509 2938
vallo@eketor.ee
PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
vihmaveesüsteemid
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

Pottsepp Meelis, palun helistage 555 99 338 - pakun tööd (uus
pliit, truup, ahi). Silvi Väänast
Ettevõte pakub Keila linnas tööd
ettevõtlikule ja aktiivsele juurviljatsehhi juhatajale. Info tel
503 2401
Scarpa OÜ otsib Laagri kauplusesse (Rimiga samas majas)
jalatsite müüjat. Kasuks tuleb
hea suhtlemisoskus ja müügikogemus. Lisainfo scarpa.info
@gmail.com või 56 971 431
Pakun massaažiteenust koju
või töökohale tulekuga. Hind:
0,5 h seanss 14.- eur; 1,0 h
seanss 19.- eur. Tel 505 6172
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com, tel
5660 0290
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Telefon
522 1151. www.nagusul.ee
Puude Hooldus OÜ. Langetamine ja lõikus. Professionaalne töö mõistliku hinnaga.
5690 6772
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Ohtlike puude turvaline langetamine. Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel 525 0893 ja
5626 0344. www.raietööd.ee
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Puurkaevude rajamine, projekteerimine, pumbad.
www.puurkaevud.ee 5191 2748
Müüa aastaringselt lahtiselt ja
võrgus kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, vedu tasuta.Tel
501 8594
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30, 40, 50, 60 cm (kuiv,
märg). Kütteklots ja 30 cm kask
40 l võrkkottides, saepuru 200 l
kottides, tootmisjäägid. Tasuta
transport. Knt: Saue, Sooja 3a,
5360 0375, halupuu24@hot.ee
Ostan teie seisva või mittetöötava sõiduki, võib ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike
ja kuulutus ei aegu! Tel 5674
0940, mrt.mrt.001@mail.ee

Loomaarsti

KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee
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SAKU LOOMAKLIINIK
www.loomakliiniksakus.ee
EELREGISTREERIMINE

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

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006
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Saku Mõisa Värkstoa
õpitoad oktoobris
 Karpide tegemise õpituba (juhendajad Hedwig
Seaver ja Tiina Laube) - 9., 16., 23. oktoobril.
Kursuse hind 30 €, vabade kohtade olemasolul on
võimalik osaleda ka ühekordselt, ühe korra hind 12 €.

 Lillede meisterdamise kursus (juhendajad Hedwig
Seaver ja Tiina Laube) - 30. oktoobril. Kursuse hind on 9 €.
 Keraamika kursus (2 viimast kohta, juhendaja Hedwig
Seaver) - 8., 15., 22., 29. oktoobril. Kursuse hind 30 € +
personaalne savikott 10 €.
Kursused toimuvad Saku Mõisas algusega kell 18.30.
Registreerimine: moisavarkstuba@gmail.com, tel 5344 7638.
Lisainfo Saku mõisa kodulehel (www.sakumois.ee/et/varkstuba) ja
Facebookis (Saku Mõisa Värkstuba & Saku Manor Handicraft)

AVATUD ILUSALONG

TStudio
Sakus Konsumi peal olevates ruumides
Meil töötavad

KOSMEETIK
KÜÜNETEHNIK
RIPSMETEHNIK
MASSÖÖR
Lastele mängunurk!

Salong avatud E-R 10-18, L 11-17

(hilisemad ajad ettebroneerimisel).

Aegu saab broneerida 648 1108.

Endiselt otsime oma väikesesse
toredasse kollektiivi

JUUKSURIT ja KOSMEETIKUT.
Leia meid facebookis!

Mesimummi
mängumaa
Pruulikoja kolmandal korrusel

laste sünnipäevapidudeks!
Lõunasöögid, catering ja peolauad,
sünnipäevad, pulmad, firmaüritused ja
ekskursioonid Saku õlletehasesse
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

Evelini Iluteenused
Pakutavad iluteenused
 epilatsioon (Sukar)
 pediküür
 kulmude ja ripsmete
püsivärvimine ning
kulmude modelleerimine
 biosoft geelküüned
 geelküüned
Septembris geelküünte
soodushind!
FB: Evelini Iluteenused Tel: 50 40 480
E-mail: iluteenused@hotmail.com
Saku, Teaduse 1, III k, ruum 329

Kütte- ja kaminapuud

tootmine, müük
Tellimine:

tel 505 0924

hikkor@hikkor.ee
www.hikkor.ee
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Augustfest - suur suvelõpupidu Sakus

KUHU MINNA
SEPTEMBER

16. kell 10-14
Sügiskirbukas Saku Valla Maja
fuajees. Kasutatud esemete
müük. Vt lk 20

23. kell 10.30
Saku Kolmik 2012 - rattapäev Saku rabametsas. Vt lk 20

23. kell 17
Rahvuste päeva kontsert
Saku Valla Maja suures saalis.
Tasuta. Vt lk 20

OKTOOBER

6. kell 11
Metsanurme sügismatk
Metsanurme-Üksnurme matkarajal. Lõkkeplatsil kuum tee ja
suupiste, matka lõppedes supp
Rehetoas. Tasuta.

NÄITUSED
Kogupereüritus 25. augustil Saku Pruulikoja ees pakkus meelelahutust pärastlõunast õhtupimeduseni.
Enne, kui lavale tuli peaesineja Singer Vinger (pildil), rõõmustasid rahvast hea suvemuusikaga Saku noored lauljad, Saku Dixieland, ansambel Kruuv ning Tuuli ja Teet Velling. Muheda rahvatantsuga üllatasid
Soome külalised Liperi vallast. Võluva etteaste sumedas öös tegi ladinatantsutrupp Panter. Fotod:

Vallaraamatukogus Teaduse 1
Mart Aru fotonäitus “Meie
aja linnud”

 Kas Augustfestil sünnib maailmarekord pikima särgiteatevõistlusega “Seljast selga”?
 Lasteteatri Trumm “Suhkrune lugu” naelutas rüblikute pilgud.

Kuigi vihm jättis peole oma pitseri, sai noorem publik kaasa lüüa mängudes, lustida batuutidel ja karussellil või siis “mullipallis” keerelda jõeveel. Täiskasvanud võisid oma silmaga kaeda õlletegu tehases. Saku
huvikeskuse, õlletehase ja Pruulikoja korraldatud perepeo lõpetas laternate lennutamine hämardunud
taevasse - oli ju üle-eestiline muinastulede öö. Särava punkti suvele pani aga tulevaatemäng jõe kaldal.
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses augustis 2012
registreeritud Saku laste sünnid

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus

Annabel Roondi
Anni Eliisabet Raadla
Lenna Kadak
Liisa Kadak
Liselle Liptšak
Laura Alliksaar
Kaisa Kõva
Betty Kukkonen
Emma Helena Teder
Ilana Ossul

Saku Vallavalitsuses augustis 2012
registreeritud Saku elanike surmad

Mare Mölder
Benita Soomre

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

