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Tammemäelt kaob päästekomando
INNA MIKLI

T

ammemäel asuv Saku
Operatiivteenistuste Keskus, kus ruumid kiirabil,
politseil ja päästeteenistusel,
avati pidulikult 2006. aasta novembri lõpus. Paljude tookordsete külaliste seas oli Päästeameti tänane (ja tookordne) peadirektor Kalev Timberg, linti
käis lõikamas tolleaegne siseminister Kalle Laanet. Külalised kiitsid Tammemäe keskuse
head asukohta Tallinna ringtee
ääres ja rääkisid, kui oluline on
operatiivteenistuste olemasolu
Saku-taolise kasvava aleviku läheduses. Tookord hakkas uutes
ruumides tööle 8 päästjat 4 vahetuses, nende käsutuses oli 2
päästeautot ja igati korralik varustus. Algus oli ilus. Aga juba
mõne aasta pärast kahandati
Tammemäel korraga valves olevate päästjate arvu kahelt ühele.
Paar aastat tagasi hakkasid aga
liikuma jutud komando sulgemisest. 2012. aasta alguseks oli
selge, et muudatused tulevad kõikjal Eestis.
6. veebruaril korraldas Päästeamet pressikonverentsi, kus
lähiaja ümberkorraldustest ja
nende põhjustest rääkisid peadirektor Kalev Timberg ja tema
asetäitja Kuno Tammearu.
Eesti esipäästjate sõnul on muudatustel mitu põhjust: elanike
arv on piirkonniti muutunud ja
riskid ümber paigutunud, tuleõnnetusi on viimastel aastatel
vähem, kuid need on keerulisemad. Täna on paljudes komandodes liiga vähe mehi - nn elupäästevõimekuse saavutamiseks (ehk võimaluseks inimesi
ohtlikust keskkonnast, näiteks
tulekoldest, välja tuua) on vaja
vähemalt 3, parem kui 4 päästjaga mehitatud komandosid,
sest üksik mees ei saa ega tohigi
põlevasse hoonesse minna - see
oleks päästjale endale liiga ohtlik. Kõige suuremaks muudatuste põhjuseks on aga eelarve
nappus: nn masu-aastatel vähendas riik Päästeametile antavat raha 20% ning eelarve tõusu
lähiaastate jooksul ette näha ei
ole. Küll aga kasvavad kulud
tehnika ja varustuse hooldami-

Kõrgete külaliste osavõtul novembris 2006 pidulikult avatud Saku Operatiivteenistuste Keskus Tammemäel koondas ühe katuse alla kiirabi, politsei ja päästeteenistuse. Foto:

PÄÄSTEALA 2007-2011
Komandode arv 98 - 81 (-17)
Päästjate arv 1754 - 1735 (-19)
Tulekahjude arv 10400 - 6300 (-40%)
Eluhoonete tulekahjude arv 2014 1156 (-858 ehk -43%)
Hukkunute arv 132 - 73 (-59)

sele. Paakautod on vananenud:
vaid 6 masinat osteti 2009. aastal, ülejäänute keskmine vanus
on 30 aastat, redel- ja tõstukautodel 22 aastat. Napi eelarve
aastatel on tehnika soetamisthooldamist edasi lükatud, lähiajal on need kulud möödapääsmatud.
Täna on tuletõrjekomandosid
81, neis töötab 1735 meest. Peagi jääb alles 72 komandot - 9 suletakse maikuus. Nii loodab
Päästeamet kokku hoida - ennekõike majanduskuludelt. Kinni
pandavates komandodes töötavad 81 inimest saavad võimaluse asuda ametisse kusagil naaberkomandos, kus meeste arvu
suurendatakse: 4-liikmeliste
komandode arv tõuseb 26-lt 53le, 13 komandos hakkab olema
3-liikmeline meeskond. Nii Kalev Timberg kui Kuno Tammearu rõhutasid, et komandod suletakse eelkõige alla 5000 elanikuga piirkondades, kus seni valves olnud 1-2 meest, ja nendes
paikades, kus abi lähedalt tulemas. Et tahetakse pakkuda võimalikult head - kiiret ja kvaliteetset - teenust võimalikult
suurele hulgale inimestest. Ning

Saku Priitahtlike Pritsimeeste Selts asutati
novembris 2010

et suuremale osale Eestimaast
jõuavad ümberkorralduste tulemusel päästjad appi vähem kui
15 minutiga.
Saku inimestele see teadmine
vaevalt rõõmu pakub - 9 suletava hulgas on ka Tammemäe komando. Vaatamata sellele, et
piirkonnas on elanikke väga
palju ja et rahvaarv kasvab.
Üheks põhjuseks on, et Tammemäel oli viimastel aastatel korraga valves vaid üks mees ja
seega elupäästevõimekus puudus. Paraku oli aga päästjate arv
valdkonna juhtide enda määrata. Päästeameti otsustajate arvates on piisavalt lähedal mitu komandot: sakulasi hakkavad
nüüd tulekahjude ja muude
õnnetuste korral aitama Nõmme, Keila ja Kohila päästjad,
kes pidavat 15 minuti jooksul
kohale jõudma. Kui ka jõuavad,
Tammemäelt tuleks abi kindlasti kiiremini. Seega lubadus pakkuda võimalikult head teenust
võimalikult suurele hulgale inimestest sakulaste puhul ei kehti
- vähemalt kiiruse osas.
Päästeameti juhid rõhutasid,
et suur osa tulekahjude ärahoidmises on ennetustööl. Ja et ko-

halikud inimesed peaksid looma
vabatahtlikud päästeseltsid, kes
riiklike komandode töö osaliselt
oma õlule võtaksid.
Saku vallavanem Kuno Rooba rõhutas, et Tammemäe komando kadumisega jääb riik vallaelaniku jaoks veelgi õhemaks.
Ja see on väga negatiivne. Vallavanema sõnul oli komando pikka aega alamehitatud, juba
2010. aastal oli väljasõitude
hulk pea olematu. Seepärast otsiti juba siis olukorrale lahendust. Tookord plaanisid Kuno
Rooba ja tolleaegne Põhja-Eesti
Päästekeskuse juht Raik Saart
rakendada Sakus esmakordselt
Eestis nn Saksa mudelit - korraga oleksid päästekomandos valves 1 riigi palgal olev päästja ja 3
vabatahtlikku. Selle idee pinnalt
loodi ka vabatahtlike ühing - Saku Priitahtlikud Pritsimehed.
Kuid Päästeameti juhtkonna reformiplaan niisugust mudelit ette ei näinud - otsustati hoopis
Saku komando sulgeda. Kuno
Rooba kohtus 2011. aasta jooksul Eesti päästejuhtidega korduvalt, kuid mehed jäid oma reformiplaani juurde. Veel tööle
jäänud ainuke Tammemäe komando mees koondati aastavahetusel. Päästeameti juhid
rõhutavad, et Saku päästekomando peaks tuginema vabatahtlikel, keda Päästeamet toetaks väljaõppe, tehnika ja varustusega. Tammemäe depoohoone
tahaks Päästeamet aga vallale
anda. Sel juhul oleksid vabatahtlikel ruumid olemas, nende majandamiskulud aga tuleks osali-
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 14. veebruari istungi päevakorras oli 20 punkti.
1 isikule maksti kriisitoetust
seoses raske majandusliku
olukorraga.
Seoses Eesti Vabariigi 94.
aastapäevaga otsustati anda 21
valla tänukirja.
Kinnitati Saku Gümnaasiumi
töötajate koosseis 01.01.201231.08.2012.
Võeti vastu Jälgimäe küla
Aasa, Käspriotsa ja Käspriaasa
kinnistute detailplaneering.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Rahuldati 1 isiku 18.01. ja
08.02.2012 avaldused ja otsustati jätta rakendamata 20.12.
2011 sissenõutud sunniraha
(ehitise seadustamine).
1 isikule tagastati sunniraha
summas 148.71 eurot.
Rahuldati 1 isiku avaldus ja
pikendati 09.11.2010 ettekirjutuse nr 60/10 punktide 1 ja 4 täitmise (elamu laiendamine ja abihoone osaline lammutamine on
teostatud õigusliku aluseta)
tähtaega kuni 30.06.2012.
Otsustati jätta OÜ Macropress
01.02.2012 avaldus rahuldamata
(kasutuslubade puudumine).
Väljastati 2 ehitusluba: üksikelamu laiendamiseks Saku alevikus Nurme tn 17a ning maakaabelliini rajamiseks Üksnurme külas Lume tee, Tuisu tee, Lootuse,
Vana-Kongu ja Välu kinnistutel.
Väljastati 3 kasutusluba: drenaažitorustikule Metsanurme külas Metsatähe, Metsatähe tee ja
Laanelille tee kinnistutel; veevarustuse välistrassidele Metsanurme külas Metsatähe, Metsatähe
tee, Laanelille tee ja Nurga tee
lõik 1 kinnistutel ning laohoone
B osa lao- ja bürooruumidele Tänassilma külas Jälgimäe tee 13.
Anti kirjalik nõusolek katusealuse püstitamiseks Kiisa alevikus Reval 19 kinnistul.
Määrati Metsanurme külas

asuva Kuklase katastriüksuse
jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa õigusjärgluse alusel 2 isiku omandisse võrdsetes
mõttelistes osades.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 54 jäätmevaldajat.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
24.01.2012 korraldust nr 87
“Korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemine” punkte 1.74,
1.68, 1.129, ja 1.275.
Väljastati 2 avaliku ürituse
korraldamise luba: Saku Huvikeskusele Saku alevikus Saku
Valla Maja tagusel territooriumil
18.02.2012 lumelinna ehitamise
ürituse läbiviimiseks (vastutab
Liina Hendrikson) ning MTÜle Saku Suusaklubi Saku rabametsa terviserajal 24.02, 10.06 ja
23.09.2012 toimuva Saku Kolmiku 2012 läbiviimiseks (vastutab Sirli Metsamäe).
Tasuta anti kasutada MTÜ-le
Tantsukool Danceland laste
tantsualase koolituse läbiviimiseks Saku Valla Maja II korruse
suur saal 18.02. kell 14-18 ja
19.02.2012 kell 11-15; MTÜ-le
Saku Sporting jalgpallitreeningute läbiviimiseks Kurtna Kooli
võimla 14.02.-01.05.2012 laupäeviti kell 10.30-17.30; Marten Hundile jalgpallitreeningute läbiviimiseks Kurtna Kooli
võimla 14.02.-30.04.2012 reedeti kell 18.30-20 ning SA-le
PERH Verekeskus doonoripäeva läbiviimiseks Saku Valla Maja suur saal 13.04., 10.09. ja
16.11.2012 kell 9-14.
Moodustati komisjon Saku
kevadlaada korraldamiseks: Kuno Rooba (esimees), Arvo Pärniste, Virko Kolks, Evelin Normak, Toivo Alasoo, Heli Veersalu, Eda Esperk, Tiina Kubbi,
Liina Hendrikson, Kristi Jõeleht ja Kairi Kallaste (liikmed).

SAKU VALLAVALITSUS
võtab teenistusse

IT-SPETSIALISTI
Peamised tööülesanded ja nõudmised kandidaadile leiate
Saku valla veebilehelt aadressiga www.sakuvald.ee
CV palume esitada 22. veebruariks 2012 Saku Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku 75501,
Harjumaa või e-posti aadressil virko.kolks@sakuvald.ee
Lisainfo telefonilt 671 2406

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 27.02.2012 kuni 11.03.2012 on tööaegadel Saku Valla
Majas (Teaduse tn 1, Saku) AVALIKUL VÄLJAPANEKUL Saku valla
Üksnurme küla Loo, Haavasalu, Uue-Lukusepa maatükk II (katastritunnused 71801:003:0672 ja 71801:003:0675) kinnistute
detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistute teises etapis määratud ala (Uue-Lukusepa ja Haavasalu 1 kinnistud) kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Planeeringus nähakse ette kinnistutel oleva maatulundusmaa jagamine kuueks krundiks, millest neli on elamumaa sihtotstarbega ja kaks transpordimaa sihtotstarbega. Planeeritud
elamumaa kruntidel nähakse ette igaühel ühe üksikelamu ja ühe
abihoone ehitamine. Planeeringuala suurus on ca 0,8 ha.
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti
algatamata Saku Vallavalitsuse 31. jaanuari 2012. a korraldusega
nr 99.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringute kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringuga saab tutvuda ka Saku valla kodulehel
http://www.sakuvald.ee/26446
Õigusaktidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Saku,
Teaduse 1) ja Saku valla kodulehel dokumendiregistris
http://www.sakuvald.ee/168

ÜVK uudised 2012. aasta 7. nädalal
2012. aasta 7. nädalal tehakse Saku I piirkonnas (AS Skanska
EMV) torustike ehitustöid Üksnurme teel (peatöövõtja AS Skanska
EMV). Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) ehitatakse
torustikke Pärna ja Ülase tänaval, survestatakse Tamme, Asula ja
Silla tänaval. Kaugküttetorustikke ehitatakse Silla tänaval. Saku
III piirkonnas (peatöövõtja Skanska EMV) rajatakse torustikke
Tammemäe teel, Pähklimetsa, Tuule, Aasa, Nõlva, Oja, Laane, Aru,
Murru, Nurmenuku ja Piibelehe tänaval.
Kõikide nimetatud tänavate ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid on nähtaval AS Saku Maja kodulehel www.sakumaja.ee.
Männituka ja Pähklimetsa tänaval on ajutisi veekatkestusi kell 918 kuni märtsi lõpuni. Kui on tulemas pikemaajalisi veekatkestusi,
teavitab ehitaja eelnevalt tarbijaid, kes veeta jäävad. Kuni veebruari
lõpuni toimub kell 9-18 ajutisi veekatkestusi ka Tuule, Laane, Lehise, Põdra ja Aru tänaval. Loodame mõistvale suhtumisele! Vajadusel palume varuda vett! Küsimuste korral palume ühendust võtta
Skanska EMV esindajatega telefonidel 5341 3931 (Vadim Harlašov) või 506 0386 (Juri Fjodorov).
Töövõtja AS Nordecon vabandab Aasa tänava elanike ees ebamugavuste pärast, mis olid põhjustatud avariitöödest 9.-13. veebruaril!
MARJU MURUMETS, AS Saku Maja projektijuht

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
20.02 08.00-16.30 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
21.02 10.00-17.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
22.02 10.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
23.02 09.00-13.00 Väliharjutus
27.02 08.00-16.30 Laskeharjutus
09.00-23.59 Väliharjutus

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
28.02 08.00-17.00 Laskeharjutus
00.01-23.59 Väliüritus
29.02 10.00-17.00 Laskeharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
1.03 09.00-17.00 Laskeharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
2.03 09.00-16.00 Laskeharjutus
00.01-23.59 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,
Internetis harjutusvali.mil.ee
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Riiklikud lipupäevad
3. jaanuar - Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev

TOIMETAJA
VEERG

Eestlase väärtustest
enne ja nüüd
Iidsetest aegadest on eestlased
toetanud ja aidanud neid, kes
hätta sattunud. Külakogukond
hoidis omi: varakult surnud taluperemehe põllutöid tegid kordamööda naabrid, lootmata mingit
vastutasu. Tegid, kuni kadunud
üleaedse pojad kaela kandma
hakkasid. Vaesematele elanikele
viidi toitu - üks kausitäie putru,
teine tüki liha, kolmas ämbritäie
kapsaid-kaalikaid. Linnaühiskonnas hooliti üksteisest samuti:
ikka varustati vajaliku, ennekõike toiduga, aidati, kui vaja, üritati hädasolijale tööd leida. Nii
elati rasked ajad üle. Keegi ei
mõelnud teise õnnetuselt kasu
lõigata. Neid, kes kellegi häda
pealt teenisid, näiteks suure
protsendiga raha laenasid, põlati. Põlati Eestis ja põlati kõikjal
Euroopas - piisab vaid lugeda
Balzaci või Dostojevskit. Ei olnud oluline, kes liigkasuvõtja
oli, tähtis oli fakt, et ta teenib teise inimese häda pealt.
Tänases Eestis on rahast saanud jumal. Ükskõik, kui inetu
teoga tegemist, kui pahategija
oma sigaduse tõttu tulu saab,
mõistab üldsus teda justnagu paremini. Kuigi peaks olema vastupidi. Ja teise õnnetuse pealt
püütakse teenida täiesti avalikult, ilma häbenemata. Kõikjal
reklaamitakse liigkasuvõtmist mida muud see kiirlaen näiteks
on. Selge ju see, et ülisuure protsendiga laenu võtab see, kel mõtlemisvõime ja arvutamisoskus
pea olematud, või see, kes väga
suurde hätta sattunud: ootamatute õnnetustega seonduv - matused, rohud, ravikulud - on ju väga kallis. Aga ümberringi pealtnägijad-kuulajad vaikivad. Vaikivad ka need, kes hädasolijaid
ikka aidanud, hoolimata saabunud rahaajastust. Ei mingit hukkamõistu - äri on äri.
Kas meil on esiisade väärtused ja kombed ununenud? Kas
meie, eestlased oleme nii palju
muutunud? INNA MIKLI

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva tähistatakse, et austada
Eesti iseseisvuse eest võidelnuid.

2. veebruar - Tartu rahulepingu aastapäev
Tartu rahulepinguga tunnustas Nõukogude Venemaa tingimusteta
Eesti Vabariigi iseseisvust, määrati kindlaks Eesti-Vene riigipiir ja
kooskõlastati vastastikused julgeolekutagatised. Järgnevalt tunnustasid Eesti Vabariiki de jure paljud riigid.

24. veebruar - Eesti iseseisvuspäev
Eesti iseseisvuspäev on riigi ja rahva pidupäev, mis märgib rahva
enesemääramisõiguse teostumist. 24. veebruaril 1918 avaldas
Päästekomitee „Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele” - kuulutas
välja Eesti Vabariigi.

14. märts - emakeelepäev
Eesti keelde on talletatud meile ainuomane kultuuri- ja minevikukogemus. Emakeelepäev meenutab, et eesti keel vajab tähelepanu, et
eesti keele puhtus ja püsimajäämine sõltub keele kandjatest ja
kasutajatest endist.

9. mai - Euroopa päev
II maailmasõja lõpu viienda aastapäeva puhul pidas Prantsuse välisminister Robert Schuman kõne, milles tõi esile Euroopa lõimumise
kui tee, mis tagab sõjajärgsele Euroopale rahu ning viib õitsengule.

Maikuu teine pühapäev - emadepäev
Emadepäevaga austatakse ja väärtustatakse emade rolli ühiskonnas. Emadepäev on kõikide emade ja perede ühine tähtpäev.

4. juuni - Eesti lipu päev
Eesti lipp on eestluse kandja. Eesti lipu päeva tähistatakse Eesti
Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipu õnnistamise aastapäeval. Lipu
heiskamine tähistab ühiste aadete ja väärtuste elujõudu ning
väljendab ühtekuuluvustunnet.

14. juuni - leinapäev
Leinapäeval meenutatakse okupatsioonivõimude poolt represseeritud ja okupatsioonivõimude tegevuse läbi hukkunud inimesi. Leinapäeval ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.

23. juuni - võidupüha
Võidupüha märgib Eesti kaitsejõudude valmisolekut kaitsta Eesti
iseseisvust. 23. juunil 1919 oli Vabadussõja üks murdepunkte: sel
päeval võideti tagasi Võnnu. Pärast seda murti Saksa vägede vastupanu kogu rindel ja juuli alguses sõlmiti vaherahu.

Lipupäevadest
GERT UIBOAED
Riigikantselei sümboolikanõunik

S

inimustvalge lipuga muudame olulised sündmused
ja tähtpäevad pidulikumaks. Näiteks heiskame Eesti
lipu sünnipäevadel, kooli lõpetamise, abiellumise ja miks mitte ka pensionile jäämise puhul.
Kuid peale oluliste perekondlike sündmuste on ka meile kõigile ühiselt olulised rahvuslikud
tähtpäevad. Meid seob kokku
ühine minevikukogemus, seovad
ühised väärtused. Selle ühtsustunde üheks väljendamisvormiks
on lipu heiskamine neil ühiselt
oluliseks peetavatel päevadel.

Riiklikud lipupäevad

Riigikogu on kehtestanud 18 lipupäeva. Oma sisult võib need
jagada kolme rühma: omariiklu24. juuni - jaanipäev
Jaanipäev on eestlaste ürgne pidupäev, millel on kultuuriline side põh- se, pereväärtuste ning kultuuriga seotud sündmused ja tähtpäejala ja muinas-eestlusega. Jaanipäev tähistab suvist pööripäeva, mil
päike, soojus ja valgus on saavutanud võidu külma ja pimeduse üle.
vad. Kõige enam on omariiklusega seotud lipupäevi: Vabadus20. august - taasiseseisvumispäev
sõjas võidelnute mälestuspäev,
Taasiseseisvumispäeval lõppes okupatsioon Eesti Vabariigis. 20.
Tartu rahu aastapäev, iseseisvusaugustil 1991 tegi Eesti Vabariigi Ülemnõukogu koostöös Eesti
päev, Euroopa päev, võidupüha,
Komitee esindajatega otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus.
taasiseseisvumispäev, Riigiko1. september - teadmistepäev
gu,
kohaliku omavalitsuse voli1. septembril algab koolides õppetöö. Teadmistepäeval osutatakse
kogu ja Euroopa Parlamendi vaerilist tähelepanu neile, kes alustavad kooliteed, kuid üldisemalt ka
limise päev ning rahvahääletuse
haridustöötajatele.
toimumise päev. Pereväärtusi
Oktoobrikuu kolmas laupäev - hõimupäev
kätkevaid lipupäevi on neli:
Hõimupäev on soome-ugri rahvaste ühtehoidmise päev. Sellega
emade-, leina-, teadmiste- ja isaväärtustame ühist pärandit ning avaldame toetust soome-ugri rahdepäev. Meile ainuomase kulvaste kultuurilistele püüdlustele.
tuuriga seotud lipupäevi on saNovembrikuu teine pühapäev - isadepäev
muti neli: emakeelepäev, Eesti
Isadepäevaga austatakse isasid ja tähtsustatakse isade rolli laste
lipu päev, jaani- ja hõimupäev.

kasvatamisel. Isadepäev on kõigi isade ja perede ühine tähtpäev.

Valimiste ja rahvahääletuse toimumise päev

Uus lipupäev

Valimised ja rahvahääletus on kõige otsesem demokraatia väljendus.
Rahvas kui kõrgeima võimu kandja sekkub siis otsustusprotsessi.

Möödunud aastal lisandus üks
lipupäev - hõimupäev. 
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See on soome-ugri rahvaste ühtehoidmise päev, päev, mille eesmärk on teadvustada kuulumist
soome-ugri rahvaste perre ning
väärtustada ühist pärandit. 1931.
aastal langetas Helsingis toimunud soome-ugri IV kultuurikongress otsuse hakata oktoobrikuu kolmandal nädalavahetusel
hõimupäeva tähistama. 1930.
aastatel korraldati sel päeval
Eestis kontserte, aktuseid ja
koosviibimisi kooli- ja vallamajades. Paljudes kohtades võis
Eesti trikoloori kõrval näha Soome ja Ungari lippu lehvimas.
Eesti okupeerimine katkestas
traditsiooni. Kui taasiseseisvumise järel leidis hõimupäev vastukaja ennekõike koolides, siis
praeguseks on kaasa tulnud erinevad haridus- ja kultuuriasutused ning kodanikuühendused.
Riigikogu kehtestas hõimupäeva
lipu- ja riikliku tähtpäevana 17.
veebruaril 2011. aastal.

Heiskame südame sunnil
Riigikogu kehtestatud lipupäevadel ei ole lipu heiskamine kohustuslik. Samas peaksid vähemalt kolmel päeval aastas - iseseisvuspäeval, võidupühal ja
taasiseseisvumispäeval - lehvima lipud kõikidel äri-, elu- ja
büroohoonetel. Soovituslikult
heiskame Eesti trikoloori ka
kõikidel teistel riiklikel lipupäevadel. Lipu heiskamisega anname märku isiklikest rõõmu- ja
kurbusepäevadest ning väljendame ühiseid väärtusi ja ideaale.
Isiklikel tähtpäevadel heiskame
trikoloori oma koduõues, meile
kõigile olulistel tähtpäevadel
katame aga kogu Eestimaa sinimustvalgete lippudega.
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Munder vale, aga vaenlane õige
ARVI AASMA
EVTÜ piirkonna vanem

E

esti meeste valikud Teises maailmasõjas määras
peamiselt Nõukogude
võim ise. Võim, mida Eestis
rahvas oli juba aasta kogenud.
Ühe ainukese aastaga oli selgeks saanud, millist ohtu kujutas punane paradiis. Kes kahtles, võis vaadata punakotkaste
poolt purustatud Eesti linnu,
võis kuulata Moskva raadiot.
Mehed, kel rahvuslikku meelt ja
mehisust, oleksid läinud Nõukogude väe vastu koos ükskõik
kellega. Aga teisi ei olnud, Nõukogude Liidu vastu võitles meie
maal vaid Saksa sõjavägi. Ja kui
tuli teha valik Punaarmee ja
Saksa mundri vahel, langes valik sakslaste kasuks. Me ei sõdinud Saksamaa eest, vaid sündmuste kokkusattumise tõttu pidime sõdima koos sakslastega.
Me ei tahtnud üldse sõdida, kuid
oma maad kaitsma olime kohustatud.
Oleks äärmiselt ebaõiglane
vaikida nende meeste teenetest,
kes järgisid rahvusliku juhtkonna kutset oma maad kaitsta. Tuleb arvata, et nii taasiseseisvumise kui ka tänase propagandasõja seisukohalt oli 1944. aasta
vastupanu õige valik. Kui eestlased Narva ja Sinimägede lahinguis oma kodumaad kaitsnud poleks, saaks Venemaa õigusega väita, et rahval, kes end
ei kaitse, polegi eluõigust.
Suur hulk Eesti mehi sattus
1941. aastal sundmobilisatsioo-

Vabadusvõitlejate ühingu piirkonnavanem Arvi Aasma 24. veebruaril
2010 Saku mõisapargis mälestuskivi juures kõnet pidamas. Foto:

niga Venemaale, kus neid töölaagrites nälja ja raske tööga
kuulekateks Nõukogude kodanikeks valmistati. Paljud hukkusid, järelejäänuist moodustati
Punaarmee koosseisus Eesti
Laskurkorpus, kus nad võitlesid
koos Venemaalt pärit eestlaste
ja venelastega. Võib arvata, et
neid mehi hoidis rivis vaid soov
jõuda tagasi kodumaale. Kusjuures - neil meestel puudus võimalus mundrit valida. Nad olid
seatud olukorda, kas olla või
mitte olla. Nad pidid teadma, et
nende kojutulek toob kaasa kodumaa langemise bolševike
ohvriks. Ilmselt eestlastest punasõdurid aga ei teadnud, et sattuvad Eestimaa pinnal võitlema
oma rahvuskaaslaste vastu. Seda teadis muidugi armee juhtkond. Teadis ka mõni reetur, kes

sihikindlalt rakendas abinõusid,
et vennatapusõda eriti julmaks
muuta - nagu sündmused Avinurmes ja Porkunis tõestasid.
Me ei tea, kes olid need mehed, kes 1944. aasta septembris
vahetasid Pika Hermanni tornis
rippuva Saksa haakristilipu sinimustvalgega. Aga selge on see,
et need mehed võitlesid bolševike vastu. Nad võitlesid oma vanemate, naiste ja laste eest, nad
tahtsid anda Eestile veel ühe
võimaluse. Võimaluse sakslaste
taganemise ja venelaste pealetungi vahel. See võimalus näis
tookord olemas olevat.
Sinimägede, Emajõe ja Narva
lahingutest räägiti okupatsiooniaastatel legende. Mälestus Eesti
meeste võitlusest neis paigus
aitas venestumisest hoiduda,
aitas Eesti riigil taas iseseisvuda.

Kajamaa kool sai lipu
14. veebruaril, sõbrapäeval, oli Kajamaa koolipere kutsunud
külla sõbrad, koostööpartnerid ja toetajad, et koos olla tunnistajaks kooli lipu õnnistamisele. Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots
kõneles, milleks sümboleid vaja on, seejärel õnnistas lippu.
Vallavanem Kuno Rooba, haridus- ja kultuuriteenistuse juht
Heli Veersalu ning hoolekogu liige, vallavolinik Viive Rosenberg lõid traditsiooni kohaselt igaüks lipu sisse naela. Lapsed
laulsid, muude palade hulgas tuli esmaesitusele kooli hümn,
mille sõnad kirjutas Kajamaa kooli eesti keele õpetaja Kristi
Väär ja viisi muusikaõpetaja Urmi Sinisaar. Direktor Maire
Metsalu kõneles, et Kajamaal avati esmakordselt külakool 143
aastat tagasi. Ta meenutas kooli ajalugu, rääkis tõusudest ja
mõõnadest. Tänasel kujul töötab Kajamaa Kool aastast 2008.
Hetk lipu õnnistamiselt. Tanel Ots (vasakult) ning õpilased
Janno Oidekivi, Liis Järve ja Merilin Murulaid. Foto ja tekst:
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Saku Sportingu tegus sisehooaeg
ARGO ZIRK
Treener

Sõprukohtumine
Saku Sportingu Kurtna kooli I
klassi jalgpallurite grupp pidas
sõpruskohtumise JK Tallinna
Kalev eakaaslastega. Mäng toimus 4. veebruaril Kurtna kooli
võimlas. 50-minutiline kohtumine kujunes väga tasavägiseks. Me ei suutnud küll kordagi
juhtima minna, aga seisuga 3:3
lõppenud mänguga võib igati
rahule jääda. Poisid mängisid
väga julgelt ja enesekindlalt nii
palliga kui ilma. Meie kõik 3 väravat lõi Ralph-Rupert Nigul.
Võistkonna koosseisu kuulusid
veel Romet Mathias Kivestu,
Rainis Martjan, Tristan Nuiamäe, Sander Lepik, Tõnu Urbanik, Karl Jan Talumees.

Rapla Karikas
5. veebruaril osales Saku ja
Kurtna ühisvõistkond jalgpalliturniiril Rapla Karikas 2012.
Mängiti alagrupi süsteemis kõik kohtusid kõigiga. 7 võistkonna konkurentsis tuli meie
2001.-2000. aastal sündinud
poistel vastu võtta 4. koht. Saime küll 3. koha saavutanud Kohila Püsivusega võrdselt punkte, aga väravate vahe jättis meid
siiski tahapoole. Saku Sportingu poisid ei pidanud küll turniiri
6 mängust ühtegi kaotust vastu
võtma, aga 4 viiki olid need, mis
meid esikolmikust välja jätsid.
Kui võitjaga, JK-ga Lõuna-Läänemaa, ja Kohila Püsivusega
viiki mängimine olid enam-vähem positiivsed tulemused, siis

Saku Sportingu võistkond Rapla Karikal: esimeses reas (vasakult) Otto Polding, Kaspar Karula, Karl Kalju,
Marten Erik Johandi, Ralf-Sander Suvinõmm, Cardo Sikk; teises reas Jon-Allar Velt, Kevin Sakermaa, Carl
Saem, Hannes Hallang, Ainar Kipso; taga treener Argo Zirk. Pildilt puudub Klaivert-Erik Moores.
Foto: Vaido Velt

Rapla JK Atli ja FC Paide puhul
seda öelda ei saa.
Mängude tulemused: Saku
Sporting vs Rapla JK Atli 0:0;
Saku Sporting vs FC Flora 3:2;
Saku Sporting vs FC Paide 1:1;
Saku Sporting vs FC Märjamaa
4:1; Saku Sporting vs JK LõunaLäänemaa 1:1; Saku Sporting vs
Kohila Püsivus 0:0

Tallinna MV II etapp
Kolmest etapist koosnevate
Tallinna meistrivõistluste II
etapp peeti jaanuarikuu kahel
viimasel nädalavahetusel. Saku
Sportingu noored osalesid neljas vanuseklassis - võistlesid
2004., 2003., 2001. ja 2000. aastal sündinud poisid.
2004. aasta noormehed vahe-

tasid oma eelmise etapi 2. koha
7. vastu. Enne viimast etappi hoitakse 10 punktiga 4. kohta. Treener Jan Harendi arvates oli murekohaks rünnakute lõpetamine:
küll tabati mitmel korral väravaposte, küll latti ja väravavahti,
aga sisse ei tahtnud pall kohe
kuidagi minna. Eks nüüd ole
teada, mille kallal vaeva näha.
2003. aasta poisid kordasid
aga oma eelmise etapi tulemust
- jälle 6. koht. Kokkuvõttes on
kogutud 6 punkti ja hoitakse 6.
kohta. Treenerina ei ole ma küll
tulemustega väga rahul, kuid
rõõmu pakub mängupilt: nii
treeningutel kui ka turniiridel on
näha mõtestatud tegevust, see
annab enesekindlust oodata paremaid tulemusi edaspidi.

ÜKS KÜSIMUS
2008. aasta maailma parim noor krossisõitja, 2006. ja 2008. aasta Harjumaa parim sportlane Gert Krestinov, millised on algava hooaja plaanid?
Sel aastal sõidan Inglismaal baseeruvas Route77Energy Motovision Honda
tiimis. Põhisarjadeks, kus osalen, on Maxxis British Championship ja Red
Bull Pro Nationals Briti saarel. Sõidan ka 5 maailmameistrivõistluste etapil,
suurematel krossidel Eestis, ühel Eesti meistrivõistluste etapil. Esimene
võistlus on juba 18.-19. veebruaril - Mantova Starcross Itaalias. Esimene
Briti meistrivõistluste sõit on 11. märtsil ja esimene Red Bulli sarja võistlus
29. aprillil. Minu treeneriteks on Krister Kaarlep, Ed Bradley ja Andres
Krestinov, tiimikaaslasteks Jason Dougan ja Bradley Pocock.
Jõudsin just tagasi koju Sakku Ameerika Ühendriikidest Californiast, kus
olin kuu aega treeninglaagris. Nüüd olen kaks päeva Eestis (Gert vastas
küsimustele 13. veebruaril - toimetus) ja siis liigume juba Itaaliasse...
Vasakult tiimi pealik Mark Chamberlain, Jason Dougan, Bradley Pocock,
Gert Krestinov ja peamehaanik Gareth Chamberlain. Foto: erakogu

2001. aasta poisid tegid aga
ilusa üllatuse - turniirivõit ja kokkuvõttes liidrikoht! Treenerina ei
ole mul poistele midagi ette heita,
kõik toimus nii, nagu plaanitud.
2000. aasta poisid tõusid koha
võrra, II etapi laeks jäi 3. koht.
Kokkuvõttes hoitakse 11 punktiga 4. kohta. Treenerina on mul
mõtlemisainet küllaga: võistkond on kõige suurema potentsiaaliga, jõudmaks turniirivõitudeni, aga senimaani on poisid
pidanud vastu võtma kohti, mis
ilmselgelt meid ei rahulda. Oskused ja võimed paremaid kohti
noolida on olemas, kahjuks ei
suudeta neid aga mängus rakendada.
Tallinna meistrivõistluste finaaletapp on juba märtsi alguses.
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Andres Krestinov
näitas Kose kestvuskrossil head kiirust
12. veebruaril toimusid Kose
krossirajal talvise kestvuskrossi
karikasarja kolmanda etapi sõidud. Soolode klassis oli võistlus
põnev, absoluutvõidu eest võistlesid kahe avaetapi võitja Martin
Leok (KTM), sel aastal esimest
korda starti tulnud sakulane
Andres Krestinov (Kawasaki)
ja Toomas Triisa (Honda), ning
Timmo Mõts (Kawasaki) ja
Tanel Rauk (Kawasaki).
Stardi järel võttis
A n d r e s
Krestinov
(pildil) Martin Leoki järel sisse teise koha ja
sõitis sellel
positsioonil
suurema osa tunniajasest
võistlusest, kuid lõpuks tuli
tühja rehvi tõttu üks koht
loovutada - Toomas Triisa sai
mööda. Sakulane oli kolmas,
järgnesid Rauk ja Mõts.
Arvestust peeti ka klasside
kaupa, Andres Krestinov oli seeniorite seas parim. SS

Kõik uiskudele!

Saku valgustatud jääväljak Teaduse tänava ja Tõdva tee vahel
on kõikidele uisutajatele avatud.
Jää valamisega vaeva näinud
Heino Sarapuu (pildil) sõnul kulus tal peegelsileda pinna saamiseks ligi kuu aega. Nüüd on tulemus käes ja uisuväli Saku keskel
ootab aktiivset kasutamist. Kuniks on külma, saab üritusigi läbi
viia uiskudel!

Osa Saku võistkonnast medalitega: esireas vasakult Merlin Kaselaan, Tarmo Selde, Tiina Vernik, Ants
Pertelson, Kadri Tinits, Johan Laas, Märt Greenbaum, tagareas Arvi Schumann, Toomas Valgmaa, Ülo
Madissoon, Jüri Pokk. Foto: Saku suusaklubi

Saku suusatajad olid Harjumaa
võistlustel edukad
SIRLI METSAMÄE
Saku Suusaklubi

J

aanuari viimasel reedel-laupäeval toimusid Aegviidus
Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses võistlused: 27. jaanuaril olid koolidevahelised meistrivõistlused teatesuusatamises
ja 28. jaanuaril Harjumaa 2012.
aasta meistrivõistlused murdmaasuusatamises.
Kahjuks on sellel talvel lund
vähe olnud ning esimesed treeningud sai teha alles jaanuari alguses. Sellele vaatamata esinesid Saku Gümnaasiumi 6.-7.
klassi poisid ja tüdrukud teatevõistlusel väga tublilt. Individuaalselt tõid sakulased koju
üheksa medalit.
Koolidevahelisel võistlusel
osales Saku Gümnaasiumist
kolm võistkonda: 6.-7. klassi
tüdrukud ja poisid ning 8.-9.
klassi poisid. Tüdrukud sõitsid 4
x 1,4 km ja poisid 4 x 3 km. 6.-7.
klassi poistel ja tüdrukutel läks
üle ootuste hästi, mõlemad
võistkonnad saavutasid II koha.
Tüdrukute võistkonnas olid
Laura-Maria Vahimets, Trii-

Harjumaa 2012. aasta meistriks N16 vanuseklassis tuli Aegviidus
tubli sõidu teinud Susan Külm (keskel). Foto: Saku suusaklubi

nu Vahenõmm, Liis Tava ja Lizette Tarlap, poiste võistkonnas Herlent Krik, Kaarel Käärid, Karl-Thomas Kallasmaa
ja Kristo Koppel.
Harjumaa 2012. aasta meistrid murdmasuusatamises on Susan Külm (N16), Kadri Tinits
(N55), Sirli Metsamäe (N35) 3
km ja Merlin Kaselaan (N) 5
km distantsil. Hõbemedali võit-

sid Lizette Tarlap (N14) 1,5
km, Toomas Valgmaa (M55) ja
Ants Pertelson (M65) 5 km distantsil. Pronksmedalid said Tiina Vernik (N45) 3 km ja Tarmo
Selde (M45) 5 km distantsil.
Palju õnne!
Suured tänud kõikidele Saku
valda esindanud suusatajatele!
Tulemusi saab vaadata www.
harjusport.ee.
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Loodusjää liiga teine turniir toimus Sakus
PEETER LEIDMAA

T

änu ilmataadi püüdlikkusele külmakraadide hoidmisel õnnestus veebruarikuu teisel pühapäeval korraldada ladusalt Eesti meistrivõistluste Loodusjää Hokiliiga põhja
alagrupi II turniir Sakus.
Võistlustules olid samad võistkonnad, mis mängisid kaks nädalat tagasi Arukülas. Külalismeeskonnale Arukülast nimega Aruküla Pokers oli selgi korral Saku
Jäähoki Klubi poolt vastu panna
tervelt kaks võistkonda: Saku
ON ICE ja Saku Õllekapad.
Võistlust austasid oma kohalolekuga Eesti Jäähokiliidu juhatuse
esimees Jaan Mölder, peasekretär Riho Soonik ja võistluste direktor Toivo Viinapuu. Saku
jäähokimehi oli kogunenud toetama arvukas pealtvaatajaskond.
Esimeses mängus olid vastamisi Aruküla Pokers ja Saku
Õllekapad. Õllekappadel kulus
hulk aega, enne kui suudeti Aruküla meeste kaitsetöös viga leida ja Raiko Kiik vormistas Allan Arjuti söödust esimese värava. Sellise napi eduga esimene
poolaeg Õllekappade kasuks ka
lõppes. Teisel poolajal avanes
sakulastel väravasoolikas ja
mängu lõpuks olid oma käe valgeks saanud Oliver Liidemann,
Anthony Enden ja siinkirjutaja
ühel korral, Marko Sarapuu
sooritas kübaratriki tervenisti
kolme täpse tabamusega. Lisaks
teenisid söödupunktid Kert
Aedla ja Kristjan Leet. Mängu:
lõpuseisuks kujunes 7 : 0 Õllekappade kasuks.

Fotod:
Tuliseid hetki Saku Õllekappade
ja Aruküla Pokersite mängust

Kui jää puhastatud ja aktiivsed pealtvaatajad auhindadele
täpsusviskeid sooritanud, olid
hinge tõmmanud Aruküla Pokersite vastasteks pärast esimest
Arukülas toimunud turniiri alagrupis liidrikohal olevad Saku
ON ICE’i mängumehed. Selles
päeva kõige väravaterohkemas
mängus üllatasid ON ICE’i mehed vastaseid oma meisterlikkusega mängu algusest peale ja
suutsid lõpuks lüüa tervelt üksteist väravat vastaste kolme vastu. Eriti torkas silma Taavo Käi
nelja täpse väravalöögiga. Talle
järgnes Argo Sikk kahe värava ja
ühe söödupunktiga. Tublit tööd
tegi Andrus Pihlak ühe värava
ja lausa kolme väravani viinud
söötudega. Vahepeal hokimängust lennukolledžis õppimise
tõttu kaheaastase pausi pidanud
Robin Lilleorg hiilgas ühe värava ja ühe täpse sööduga. Ühe
väravaga tuli toime Peter Hiir ja

ühe sööduga Martin Varrand.
Turniiri viimane ja otsustav
mäng toimus pärast väikest puhkepausi kahe Saku Jäähoki Klubist moodustatud meeskonna
vahel. ON ICE’i meestel oli eelmisest korrast Õllekappade ees
kahe enam löödud värava jagu
edumaad, kuid värskelt seljataga väsitav punktiderohke mäng
Aruküla Pokersiga. Õllekappadel oli seevastu vahepealse
mängu ajal aega puhata ja jõudu
koguda. Et turniiri lõppakordina
väljakuulutatud saun Saku mõisa keldris oli juba küdema pandud, siis pikka pausi ei tehtud ja
mäng hakkas kohe pihta. Juba
esimese rünnakuga läksid Õllekapad Allan Arjuti täpsest söödust Anthony Endenile 1 : 0 juhtima, Marko Sarapuu suurendas
vahe kahele punktile. Peter Hiir
suutis väravaaluses madinas seni turniiril puuri puhtana hoida
suutnud Marek Leedile ühe värava Saku ON ICE’i kasuks vormistada. Õllekapad suurendasid
seejärel edu Olavi Vürsti täpsest viskest. Seejärel parandas
taas Peter Hiir ON ICE’i seisu.

Mängu lõpp kaldus siiski Õllekappade kasuks ja väravavaht
Sten Karu oli sunnitud veel
kolm korda litri oma selja tagant
väravast välja õngitsema. Väravalööjateks olid Õllekappadest
Kert Aedla, Anthony Enden ja
siinkirjutaja. Kaks söödupunkti
teenis Oliver Liidemann ja ühe
Raiko Kiik. Seisuga 6 : 2 pidi
Saku ON ICE seekord Õllekappade paremust tunnistama.
Loodusjää liiga jätkub, kui
selgub teiste alagruppide järjestus. Loodame et mõlemal meie
valla meeskonnal õnnestuvad
järgnevad edasised kohtumised,
kus selgub üheksa osaleva
meeskonna lõplik paremusjärjestus. Eriti huvitav oleks mõlema Saku meeskonna taaskohtumine finaalmängus.
Seniks soovime kõigile kaasaelajatele meeleolukaid uisuelamusi Saku valgustatud loodusjääväljakul.
Tahame tänada Saku Jäähoki
Klubi toetajaid - aitäh, Saku
vald, AS Saku Õlletehas, AS
Samat, AS Saku Tehno,
Arcoman ja OÜ Mark Oil.
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„Killuke rõõmu” vallaraamatukogus - Eve Variku kaunid fotod kangal

E

elmise aasta lõpus Saku
vaatajaid suurepäraste
loodusfotodega rõõmustanud Eve Varik avas veebruarikuu algul Saku vallaraamatukogus uue näituse. Rõõmsatoonilised loomafotod, sumedad
loodusvaated, säravad lillepildid on toredalt omanäolised
mitte ainult kaadrivaliku, vaid
ka taiesematerjali poolest: fotod
on jäädvustatud veluurkangale.
Pildid, enamus suureformaadilised, mõjuvad ruumis üllatavalt
soojalt ja tüünelt. Autori sõnul
on kangas väga vastupidav ja
lihtsalt puhastatav. Fotosid saab
kasutada kodu disainimisel mitte ainult piltidena seinal, vaid ka
padjakatete ja linikutena.

Fotograaf Eve Varik ja tema lemmikpildid näituselt. Foto:

Üksnurmelane Eve Varik on
amatöörfotograafina aastate
jooksul jäädvustanud palju
meeliköitvaid hetki loodusest,
loomadest ja inimestest. Pildistamist oma kireks nimetaval
autoril on eesmärk fotodega
luua interjööri harmooniat ja tasakaalu. Kaunis foto paneb iga
ruumi elama ning tekitab hubase ja tervikliku meeleolu, on
Eve Varik veendunud. Piltniku
käe alt tulevad ka pilkupüüdvad
kalendrid ja postkaardid.
Kauneid ja omalaadseid fotosid saab vallaraamatukogus
vaadata 3. märtsini. Kel huvi
aga suurem, võib pilgu heita ka
fotokunstniku kodulehele
www.eve-varik.com

Huvikeskuse kunstiringide näituselt leiab vaba olemise vaimu

V

eebruari lõpuni on kunstisõpradel, ja mitte ainult, põhjust tulla Saku
Valla Maja kolmandale korrusele. Ja tulekul varuda parajalt aega, sest huvipakkuvat ja süvenemist vajavat leidub siin palju väljas on Saku huvikeskuse
kunstiringide looming. Näituseks on vormunud algajate ja
edasijõudnud lasterühmade,
noorte- ning täiskasvanute ringi
sügistalvised kunstitööd. Nauditavat leiab nii pisikeste loojate
kui täisealiste harrastajate joonistustes-maalides. Väljapanekus on silmahakkavat spontaansust ja vaba olemist, vähem tehnilist filigraansust, huvitavaid
joone-pinna lahendusi, pillavat

 Näitusepilte jagub
ka kunstiringide tööruumi seintele.
Fotod: SS

värvidemängu või siis nappi ja
mitmekihilist filosoofilist lähenemist teemale. Kujutamist on
leidnud nii loomad-linnud-kalad ja lilled-lehed kui ka majadmaastikud ja inimesed. Kõik
loometööd on sündinud maalikunstnik Kadri Kangilaski juhendamisel.
Kadri Kangilaski alustas huvikeskuse kunstiringide juhendamist möödunud sügisel. Rääkides kunstitegemisest kitsamalt ja laiemalt, jäi kõlama mõte, et õpetajal tuleb igati toetada
pildilooja loomingulist vabadust, omaalgatust ja ideid. Kadri
Kangilaski sõnul on kunstitegemine mõnes mõttes kui teraapia,
kus juhendaja loodud rahulikus

õhkkonnas saavad suured ja väikesed inimesed rääkida, end
avada ja loodava pildi kaudu ennast väljendada. Töö käigus annab õpetaja märkamatult ka tehnilised ja kunstilised teadmised.
Kunstitehnilist poolt vajatakse
juba rohkem alates 8.-9. eluaastast. Õpitud on söetehnikat,
kuivpastelli, õlipastelli, guašši.
Täisealiste juhendamisel lähtub
Kadri Kangilaski huviliste individuaalsetest soovidest ja vajadustest.
Huvikeskuse kunstiringides
käijaid on sel hooajal 30 ümber.
Kokku saadakse kord nädalas.
Juhendaja sõnul valis ta näitusele töid igalt osalejalt, olenemata
oskustest või tasemest.

Kaari Hindreko

Emilia Cardenas

Mart Nael

Kadri Kangilaski on lõpetanud EKAs maaliõpingud, kunstiringide juhendamise metoodikas lähtub ta oma loometöö- ja
õpetamiskogemustest. SS
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Saku Kolmikust ja terviseradadest
PAAVO NAEL
Saku Kolmiku peakorraldaja
aastatel 2003-2011

24. veebruar on Eesti Vabariigi
aastapäev, viimastel aastatel ka
Saku Kolmiku hooaja avaetapi
toimumise päev. Nii ka sel aastal
- 10. korda toimub Saku Kolmiku koosseisu kuuluv Saku suusapäev. Nii nagu vabariiki ei tekkinud tühjalt kohalt, oli ka Kolmiku sünniks juba palju tehtud: Saku Suusaklubi korraldas suusapäeva ning kohaliku rattalegendi, Juhan Laasi juhtimisel peeti
sügiseti rabakrosse. Korraldajad
ja osalejad olid valmis enamaks,
juurde mõeldi jooksupäev ning
oligi Saku Kolmik sündinud.
Kolmiku ajaloo esimene
etapp, Saku suusapäev, peeti
2003. aasta 1. märtsil. Üritust oli
uudistama tulnud 36 spordisõpra. See oli piisav arv, et korraldajat, Saku Suusaklubi, julgustada
jätkama 15. mail Saku jooksupäevaga. Kahjuks on see ainuke
võistlus, mille tulemused arhiivis puuduvad. Kuid küllap osalejaid käis, sest 1. oktoobril võeti ette juba Saku rattapäev. Osavõtjate arv ületas tublisti ootusi:
rabametsa radadel väntas 85 ratturit. Hooaja kokkuvõtteid tehes
selgus, et koondarvestuses (osalemine vähemalt kahel etapil)
kvalifitseerus 16 spordisõpra.
Tänase päeva taustal ei ole see
suur arv, kuid esimese hooaja
lõpus piisav, et vaadata tulevikku lootusrikkalt ja ambitsioonikalt.
Nii algas traditsioon. Tänaseks on spordipäevade sari kasvanud enam kui kolm korda. Kui
esimesel hooajal osales etappidel kokku erinevaid inimesi alla
saja, siis 2011. aastal oli osavõtjaid juba üle kolmesaja. Kuid
olulisim ei ole püüd kasvunumbrite järele, vaid hoopis pakkuda
Saku valla elanikele ja külalistele aastaringset liikumisharrastuse motivatsiooni, võimalust
võtta mõõtu naabrimehelt või
lihtsalt veeta tervislik päev looduses sõprade keskel. Ning seda
kõike oma koduvallas.

Selge tõuke andis Kolmik ka
Saku terviseradade arendusse.
Spordisõprade huviringi laienedes oodati vallalt enam panustamist sporditaristusse. Algasid
vastavad planeerimis- ja peatselt
ka ehitustööd. Terviseradade
arendamisele panid õla alla veel
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja talgutööga paljud vabatahtlikud. Valgustatud suusarada
tuli 2005. aasta sügisel avama
Eesti Olümpiakomitee president
Mart Siiman isiklikult. Samal
ajal valmisid uued rajalõigud ja
sillad üle kraavide ka rabametsas. Oli, kus joosta ja suusatada.
Kuid unistusi jätkus. Terviseradade areng ja Kolmikul osalejate
arvu kasv toetasid ja innustasid.
Peagi leidis spordilembese liikmeskonnaga kohalik Lionsi klubi, et liikumisharrastuse propageerimiseks võimaluste loomine
sobib väga hästi heategevuse
valdkonda. Siit edasi on nad toetanud ja sageli ka oma kätega
ehitanud: terviseradade piirdeaiad ja stardiväravad, võimlemislinnakud ja rajatähistused,
varjualuse ja parkla silla raba-

metsarajal. Saku Gümnaasiumi
õpilastega koostöös ehitati ja viidi rajaveerde hulk puhkepinke.
Selle kõige eest ei ole ju palju
nimetada rabametsa seni pikim
tähistatud rada Lõvirajaks? Suur
tänu!
Tänulikud oleme ka Saku vallavalitsusele ja spordikeskusele,
kes on kõige muu olulise kõrval
ka terviseradadele oma tähelepanu, finantse ja kaasabi suunanud. Tänaseks on meil valgustatud kilomeetrine terviserada,
aastaringselt palgaline sporditaristut hooldav meister, talihooajal suusamaja suusahoolduse ja
-rendiga. Hinnakem seda!
Ja ikkagi jagub ideid ja
unistusi. Nii ootavad paljud
spordisõbrad Saku Tervisespordimaja, kus leiaksid endale koha
rajahooldustehnika, aastaringne
spordivarustuse hooldus ja rent,
suusa- ja rattaklubi noorte treeningrühmad... Valgustatud suusarada ootab oma suusamäge.
Rabametsas silladki vajavad
peagi uuendamist. Loetelu ei olnud kindlasti täielik.
2012. aastal tähistab Saku
Kolmik oma 10. hooaega. Talv
lasi end pikalt oodata ja mängis
suusatajate närvidel. Lõpuks ta
tuli - koos krõbeda pakasega.
Kuid suusatajateta pole rajad
ilmselt ühelgi päeval jäänud. Infopäringud valla erinevatelt

spordiklubidelt Kolmiku korraldajatele lubavad taas uusi osalejate rekordnumbreid. See küll
rõõmustab, kuid seab ka järjest
suuremaid väljakutseid. Seetõttu
ongi tehtud sellest aastast Kolmiku meeskonnas muudatusi - et
tuua korraldusse värskeid mõtteid ja jõude. Esimene innovaatiline muudatus on elektrooniline
registreerumissüsteem suusaklubi veebilehel. Jätkub juba
aastaid käigus olnud perearvestuse süsteem. Usutavasti jätkub
kõik hea, mis on hoidnud Kolmiku jätkusuutlikuna. Ootame
sedagi, et oma traditsiooni jätkavad Kadri Tinits ja Taavo Tinno, kes on oma vanuserühmades
teistele vähe võiduvõimalusi
andnud. Kuid samas ootame, et
keegi pakuks neile konkurentsi
ja sportlikku närvikõdi.
Tänan kõiki, kes on olnud Saku Kolmikule toeks, olgu siis
vabatahtliku tööga, rahaliselt
või hea nõuga. Aitäh, Saku Vallavalitsus ja spordikeskus, Saku
Õlletehas, Saku mõis, Bambona, LC Saku, Seiklusklubi 360°,
Mountain Loghome, Kemira
Grow-How, Datel, Salva, Sportland, Craft, Porter Racing, Saku
Suusaklubi ja paljud teised.
Suur tänu teile, head spordisõbrad, kes te olete Saku Kolmikul
osalenud ja ootate juba algavat
hooaega. Edu ja spordiindu!

“Saku ajukas” jõudis mängu teise poolde

Seitsmevoorulise kilvaturniiri neljas kohtumine toimus 13. veebruaril huvikeskuse peeglisaalis. Mängujuht Mart Vellama koostatud küsimused jagas korraldaja Ave-Maria Ban laudadesse kümneste plokkidena. 30 peamurdmist nõudvat pähklit leidsid lahenduse tunniga. Punktisaak kujunes järgmiseks: Õlmaritele 29 punkti ja I koht, Üksnurmele 20 punkti ja II koht, III-IV kohta jagasid võrdselt 18 punktiga Metsanurme ning Mürka ja Vilka. Järgnesid Imelised, Mälujahutaja ja Nägemist. Viies voor on 12. märtsil.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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IN MEMORIAM

Jüri Vares
06.12.1946 – 01.02.2012
Üks tänavune külm talvepäev algas meile, Saku
valla Kurtna küla elanikele, kurvalt: 1. veebruaril lahkus ootamatult manalateele Kurtna
kauaaegne elanik Jüri Vares.
Lahkunu sündis 6. detsembril 1946. aastal
Lääne-Virumaal Ubjas, seal algas ka tema koolitee. Õpinguid jätkas ta tolleaegses Tallinna
Ehitusmehaanika Tehnikumis.
Kurtnasse tuli Jüri 1971. aastal pärast Nõukogude armeest vabanemist, asudes ametisse ehitustööde brigadirina ja töötades sellel kohal kuni Kurtna Katsejaama likvideerimiseni. Hiljem
tegeles ta AS Saku Maja alluvuses Kurtna küla
katlamajanduse, vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega.
Jüri Vares oli kuldsete kätega inimene. Ükski

töö, ükskõik mis valdkonnas, ei olnud tema
käes ületamatu. Alati abivalmis, vastutulelik,
heasüdamlik, eriti vanema põlvkonna suhtes.
Jüri oli hea huumorimeelega, aga vahel ka üsna
kriitiline ja teravavõitu oma väljaütlemistes.
Kuid tema sõnades peitus alati tõetera.
Suureks hobiks oli tal lugemine, ta külastades
pidevalt raamatukogu ja raamatupoode. Peale
eesti keele luges ta ka palju venekeelset kirjandust. Töö kõrvalt jätkus tal aega ja tahet osaleda
näiteringide töös - omal ajal Kurtnas, hiljem
Kiisa rahvamajas. Seltskondliku inimesena
võttis ta alati osa töökaaslaste juubelitest ja ei
puudunud ka tantsupõrandalt.
Ja nüüd meile nii oluline mobiiltelefon “Vares kuuleb” jääb meie jaoks igavesti vaikima, sest seal taevastes kõrgustes puudub levi.
Jüri, siia Kurtnasse jäävad jäljed su töödest ja
tegudest. Oled ikka me meeltes ja mõtetes, oled
alati meie seas. Puhka rahus, kallis Jüri!
Endiste kolleegide ja tänaste pensionäride nimel
TIINA TURP

Müüme

puitbriketti (10 kg/kotis),
kivisütt (25 kg/kotis),
küttepuid (1 rm/konteineris),

tulehakatust. Transport Harjumaal
tasuta. 5565 9090 www.evester.ee

Kuulutused
Maja projektid, mõõdistamine. Energiamärgis. Maja paberid korda. Ehitusluba, kasutusluba. 522 0023 M. Mikk
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
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
Müüa kuivad lepa küttepuud
40L võrkkotis. Tel 5349 2730

KVALITEETNE

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

Hind koos veoga alates
44.-/rm (lepp, kask, saar)
Tellimine tel 5818 9618
Saatsid viimsele teele sõbra
hea, nüüd saatus kokku
samal päeval teid viis…

Südamlik kaastunne Luule
Silmetile abikaasa

Mälestus kaunis ja püha
on mälestus Sinust me jaoks.
See iial ei muutu tuhaks,
ei iial me südameist kao.

kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
Asta, Elsa, Endla, Lehti,
Helmi, Arno

JÜRI VARES
Leiname head ja ustavat
sõpra.
Avaldame sügavat
kaastunnet omastele.
Triin, Jaan ja Evi Tuha

Ostame üle Eesti virnastatud
võsa, kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru OÜ, +372
508 0336, info@energiavaru.ee,
www.energiavaru.ee

Üks tee on käidud lõpuni…
Unustamatut

Ostan teie seisva või mittetöötava sõiduki, võib ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike
ja kuulutus ei aegu! Tel 5674
0940, mrt.mrt.001@mail.ee

mälestavad endised
töökaaslased Kurtna
Katsejaama päevilt.
Siiras kaastunne lähedastele.

JÜRI VAREST

ANTS SILMETI

Aeg kaob, kõik saab mullaks,
ainult mälestus jääb kullaks.

Südamlik kaastunne
Aet Kalale tema kalli

EMA
kaotuse puhul.
NKK Harju Ringkond
Mälestame doktor

ALISA
HINKKANENI
30.04.1934 - 14.02.2012

ja tunneme kaasa lähedastele
Saku Tervisekeskuse
kollektiiv

MIS
JUHTUS
Põhja Prefektuur
9.02 avastati, et Roobuka külas
on kuurist varastatud mootorsaag, kirves ja erinevaid kaableid, kahju kokku 335 eurot.

Põhja-Eesti Päästekeskus
4.02 kell 19.55 teatati lahtise leegiga põlevast elumajast Metsanurme külas Kasemetsa teel. Tulekahju sõitsid kustutama Assaku, Kohila, Rapla meeskonnad
ning paakautod Nõmme ja Keila
komandost. Päästjate saabudes
põles ühekorruseline elumaja
lahtise leegiga. Inimesed olid
majast ise väljunud, meedikute
abi vajasid naine ja mees, kes oli
saanud kätele ja pähe põletushaavu. Tulekahju levik saadi
kontrolli alla kella poole kümneks õhtul. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.
5.02 kell 01.07 teatati Saku alevikus Tamme teel asuva kolmekordse kivimaja keldris olevast
tulekahjust. Nõmme ja Keila
päästjate kohale jõudes selgus, et
lahtise leegiga põles ridaelamu
üks keldriboks. Põlengu levik
saadi kontrolli alla kella kaheks
öösel. Termokaameraga kontrolliti võimalike tulepesade olemasolu ja ventileeriti ruumid.

Politsei tänab
kauplusevarga
kinnipidajaid
28. jaanuari pärastlõunal üritas
30-aastane meesterahvas röövida
Saku alevikus asuva Konsumi
kaupluse kassast sularaha. Röövi
tõkestasid poes olnud kliendid.
Kassast 800 eurot varastanud
ja teda takistanud müüjat rünnanud mehe pidasid kinni ja andsid politseile üle sisseoste teinud
Vello Tedre ja tema kaaslane.
Politsei tänab julgeid kodanikke, kes olid abiks kahtlustatava kiirel kinnipidamisel!
IVO ROOSIMÄGI
HELEN KELO
Saue konstaablijaoskonna
piirkonnapolitseinikud

Otsime sõbralikku kogemustega lapsehoidjat-koduabilist 2
naabermajja Männi t piirkonnas
kokku kuni 4 päevaks nädalas.
Lisainfo 520 6525, 5623 9550
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SAKU MÕIS
KONTSERDID:
8. märtsil kell 20

Naistepäevakontsert: Margus Vaheri Trio
(laul, kitarr, saksofon)
Spetsiaalselt naistepäevaks kokku pandud kavas saab kuulda ilusaid
meloodiaid nii eesti muusika kullafondist kui ka laulja äsjailmunud
albumilt "Lähedal". Lisaks Margus Vaheri samethäälsele vokaalile
ilmestab kontserti Martin Matt kitarril ja Mairo Marjamaa saksofonil.

25. aprillil kell 19

Jazzkaar - Raivo Tafenau & Meelis Vind
Eesti jazzitipud, kes on koos puuda soola ära söönud, mängides koos
juba 15 aastat. Raivo on väheseid muusikuid, kes on nii populaarne, et
suudab jazzi mängimisest ära elada, Meelis Vind mängib ka ERSO-s.

Võimalus pidada laste sünnipäevi
RUUMIDE RENT 3 TUNDI 77 EUROT
Kui võtate toitlustamise meilt, on 3 tunni rent 58 eurot

Lisainfo: www.mesimumm.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!

Piletid alates 8 € müügil Saku Majas ja Saku mõisa pubis,
veebruari lõpust ka Piletilevis. Lisainfo www.sakumois.ee

MUUSEUMIÖÖ
19. mail kell 19-23 avab Saku mõisas
uksed Tartu mänguasjamuuseum!
20. veebruaril avab uksed
vastremonditud Saku mõisa pubi!
Saku parim köök on avatud E-R 11.30-14.00, iga päev
maitsvad päevamenüüd!
Ettetellimisel pulmamenüüd, kohvipausid, grupimenüüd,
õhtusöögid, buffeemenüüd ja saunamenüüd
Info www.sakumois.ee  6728 540  info@sakumois.ee

SAKU LOOMAKLIINIK
www.loomakliiniksakus.ee
EELREGISTREERIMINE

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

Loomaarsti
KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

SR Agentuur OÜ

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
MAKSUNÕUSTAMINE

Saku Pruulikoda otsib
oma naiskonda

KOKKA!
CV kandideerimiseks saata
kaidi@pruulikoda.ee

Info tel 509 3249

Riho Tali Õigusabi
osutab nõustamisteenust
õigusalastes küsimustes.

GSM 55 12329,
raul@sragentuur.ee
www.sragentuur.ee

Täpsem info: www.rtoigusabi.ee
Kontakttelefon: 58 156 100,
e-post: rtoigusabi@gmail.com

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk
Sileplekk
Lisaplekid

SUKAR EPILATSIOON
MANIKÜÜR

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

eluxkv@hotmail.com

Kontakt: 50 40 480
Lisainfo ja soodustused:
www.wix.com/eluxkv/ilu
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Saku apteek kannab alates
veebruarist Südameapteegi märki

KUHU MINNA
VEEBRUAR

18. kell 11
Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis

18. kell 11-14
Saku apteek (Juubelitammede tee 6) on
avatud E-R kell 9-18,
L 9-14. Tel 672 8344
E-R kell 9-12 saab
tasuta mõõta vererõhku ja kaasa infovoldiku
Saku apteegi töötajaskonnas on (vasakult) juhataja proviisor Heli Pilar, farmatseut Mai Haavandi ja
proviisor Külli Teder,
lisaks abitöötaja
Krista Reinsalu

HELI PILAR
Proviisor, Saku apteegi juhataja

S

üdameapteek sündis seni
Farmacia kaubamärgi ja
üheksa Apotheka kaubamärgi all tegutsenud OÜ-le
Pharma Group kuuluva apteegi
liitmisel uue kontseptsiooni
alla. OÜ Pharma Group ja OÜ
Patrika koondumise tulemusel
loodud Südameapteegi ketis on
hetkel 47 rohupoodi üle Eesti.
„Uue apteegiketi tunnuslause
on „Sinu ravimiprofid“, sellega
rõhutame, kui oluline on kogenud ja hästi haritud proviisorite
ning farmatseutide professionaalne ravimialane nõustamise
apteekides. Suhtume inimeste
tervise hoidmisse, haiguste ennetamisse ja ravisse tõsiselt ja
leiame, et ravimite ning tervise-

Saku lumelinna ehitamine
Saku Valla Maja tagusele platsile.
Vt lk 16

19. kell 11
Metsanurme suusamatk
Metsanurme-Üksnurme
matkarajal. Vt lk 9

22. kell 19
Iseseisvuspäeva kontsertaktus Kiisa rahvamajas. Vt lk 15

23. kell 17
Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva kontsert-aktus Saku Valla
Majas. Vt lk 16

24. kell 7.34
toodete tarbimisel on farmaatsiavaldkonna asjatundjate nõuanded olulised,” kommenteeris
Südameapteegi väärtusi Pharma
Group OÜ juhatuse liige Ester
Eomois.
Südameapteegi keti rohupoodides jätkavad tööd senised töötajad, kes on läbinud uute teenindusstandardite koolituse. Töötajatel on uus, moekunstnik Katrin
Kuldma loodud vormiriietus.
Saku apteek oli enne Apotheka ketis, kuid alates veebruarist
on Südameapteek. Võrreldes
eelneva ajaga saab nüüd meie
apteegis mõõta tasuta vererõhku
- igal tööpäeval s.o esmaspäevast reedeni kell 9-12. Mõõtmisega saab kaasa apteekri nõuanded ja soovitused ning praktilise
infovoldiku, kuhu saab märkida
oma vererõhunäitajad - et neid

hiljem võrrelda. Samuti on meil
alati mõni südametoode soodushinnaga, eriti suur on valik just
nüüd veebruaris, kui on Südameapteegi sünnikuu. Ka kvaliteetsed Microlife’i vererõhuaparaadid on soodsama hinnaga. Kliendilehest väljalõigatava
kupongiga saab veebruaris toidulisandeid ja konsumeerkaupu
üle 10-eurose ostu korral 15%lise allahindlusega.
Jätkuvalt kehtib Saku apteegis
seeniorkaart, mis annab 5%-lise
soodustuse (v.a soodustusega
retseptiravimid). Kaasa saab osta Südameapteegi kinkekaardi.
Kes apteeki tulla ei taha, aga
soovib apteekrite head nõu, vaadaku meie vastvalminud kodulehte www.südameapteek.ee,
kus väga suur hulk apteekrite
poolt kirjutatud nõuandelugusid.

Eesti Vabariigi 94. aastapäeva üritused - pidulik lipuheiskamine Saku Valla Maja ees k 7.34
ja sellele järgnev Vabadussõjas
langenute mälestamine Saku
mõisa pargis. Vt lk 16

24. kell 10.30
Saku Kolmik 2012 - suusapäev Rabametsa terviserajal. Vt
lk 11 ja 16
MÄRTS

3. kell 11
Lastehommik Saku huvikeskuses

9. kell 19
„Elagu naistepäev” - taidlejate
kontsert Kiisa rahvamajas

12 kell 19
Ülevallalise mälumängu
„Saku ajukas” V voor Saku
Valla Maja suures saalis
NÄITUSED
Vallaraamatukogus Teaduse 1
Fotonäitus „Killuke rõõmu” Eve Varik (kuni 3.03). Vt lk 10
Fotonäitus „Saku vald 20”
(kuni 24.02)
Saku Valla Maja III korrusel
Saku Huvikeskuse kunstiringide näitus - juhendaja Kadri
Kangilaski. Vt lk 10
Saku Valla Maja II-III korrusel
Valla koolide õpilastööde
näitus
Kurtna Kooli raamatukogus
“Rahuplakat” - Lionsite rahvusvahelisel rahuplakatite võistlusel osalenud Saku Gümnaasiumi õpilaste tööd (kuni 4.03)
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Toimetus  6712 435, 6712 425  Teaduse 1, Saku 75501 e-post: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

