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Saku Gümnaasium sai väärtuskasvatuse kooli tiitli. Mida see
tähendab? / lk 2-3
Tanel Ots valiti Harjumaa aasta
sädeinimeseks / lk 6
Kurtna kooli lapsed tegid
mahetoitu / lk 7
Kirke Männik jõudis „Laulukarusselli“ finaali / lk 10
Suur ristsõna / lk 12
Kartulikasvatajad ja -teadlased
kogunesid Sakku / lk 15

Kiisa rahvamajas oli
järjekordne
esietendus
Rahvamaja näitetrupp
mängis 15. detsembril Zofia Nalkowska
„Naiste maja“. Draama lavastas Tiiu Rõuk
/ lk 10-11
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Pea möödub aasta 2012

O

n jõuluaeg. Aeg, kuhu mahub millegi lõpp ja millegi uue algus. Aeg, mil langevad lumeräitsakad muudavad pikad pimedad õhtud veidigi valgemaks. Pikad õhtud aga sobivad järelemõtlemiseks ja meenutamiseks, mis aasta jooksul korda läinud, mis tehtud, mis tegemata jäänud.
Mida tõi meile aasta 2012? Täie hooga käis ühisveevärgi ehitus, mis osutus keerukaks tänu sellele, et ühekordsete suuremat sorti kaevetöödega oli mõistlik paigaldada ka kaugkütte- ja sademeveetorustik. Kindlasti tekitas see elanike seas veidi pahameelt, sest terve Saku alevik oli üles kaevatud ning sellega seoses liikumine ja liiklemine ebamugav. Kuid et midagi paremaks muuta, tuleb paratamatult veidi ebamugavust üle elada. Nüüd, aasta lõpuks, on kaevetööde osa enamjagu lõppenud ning
uued vee- ja kanalisatsioonitrassid ning kaugkütte- ja sademeveetorud maas. Järgmisel aastal saavad ka teed ja tänavad lõppviimistluse.
Sel aastal saime juurde lasteaiakohti, see lühendas hetkeks järjekorda. Saue
vallaga koostöös valmis Nõlvaku lasteaed, kus Saku valla lastele on 20 kohta. Lisaks
laiendasime lasteaeda Terake: kaks rühma avasime Juubelitammede tee 6 hoones,

Väärtuskasvatuse kool - õppeasutus,

T

artu Ülikooli eetikakeskus andis 4. detsembril
toimunud 5. väärtuskasvatuse konverentsil „Hea kooli
mõõdupuud“ välja tiitli väärtuskasvatuse kool 2012. Aunimetuse pälvis Saku Gümnaasium!
Saku kooli direktor Ulvi
Läänemets selgitas, et tiitel anti
välja riikliku programmi „Eesti
ühiskonna väärtusarendus
2009-2013” raames. Kuna väärtused kujunevad eelkõige lapsepõlves ja koolieas, pannakse
programmis rõhk just eelkoolija kooliealiste noorte iseloomu
ja hoiakute kujundamisele.
„Rändauhinnale kandideerimise aluseks on osalemine koolide väärtuskasvatuse programmi konkursil „Koostöö lastevanematega ja väärtuskasvatus
koolis: kaasamine või konfliktide ohjamine?” Eesmärk on koguda, levitada ja tunnustada
koolide häid kogemusi ja ideid,
kuidas lastevanematega koostööd tulemuslikumalt korraldada, ning innustada oma tegevust
läbi mõtlema ja hindama. Arvestatakse väärtustes kokkuleppimise protsessi, väärtustest
lähtumist nii õppetegevuses kui
koolikultuuris, lapsekesksust,
süsteemsust, kõikide osapoolte
kaasatust, arendamistegevuse
järjepidevust. Konkursi žüriis
on väärtusprogrammi nõukogu
esimees, TÜ eetikakeskuse ja
eelmisel aastal auhinnaga tunnustatud kooli esindaja. Sellel

Väärtuste puu ümber on kogunenud algklasside õpetajad. Ees (vasakult) Kersti Kivi, Marje Kaselaid,
direktor Ulvi Läänemets, õppealajuhataja Piret Sahva, Karin Villemsoo, Hiie Plakk, taga (vasakult)
Marianne Esperk, Kati Kurig, sotsiaalpedagoog Inga Maasi, Kaire Põld, Maarja Tuul, Riina Viira, Sirje
Õunroos, Kaire Loonurm, Kirsti Esperk, Eva Ool, Diana Põld, Evelin Jauk, Reet Videse ja eripedagoog
Daisy Talpsepp. Foto:

aastal osutus tiitli võitjaks meie
kool. Märgiti ära, et aunimetus
tuli üksmeelse otsusena. Meie
konkursitöös oli analüüsitud
kooli ja lastevanemate koostööd, kaasamist, ka konfliktide
lahendamist ja seda, kuidas
oleks parem edasi minna ning

mida on võimalik lastevanemate kaasamiseks veel teha,“ rääkis Ulvi Läänemets.
Rändauhinnaks on dolomiidist karikas. Karikasse pannakse igal aastal kasvama puu, mis
jääb tunnustatud kooli. Ulvi
Läänemetsa sõnul on eetikakes-

kus arvamusel, et väärtuskasvatusealase töö tunnustamisel ei
ole kohane jagada kiiskavaid
võidukarikaid, mis seostuvad
mõõdetavate tulemuste ja üheselt selgete lahendustega. „Kooli tegevust ei saa mõõta meetrites ja kaaluda kilogrammides.
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AS-iga Saku Maja ühe katuse all. Ka Päikesekillu lasteaias olid rõõmupäevad: tänu renoveerimistöödele
sai B-korpus uue näo.
Et elu vallas paremaks muuta, tuleb paratamatult teha kulutusi. Ja et rahalisi vahendeid on täpselt nii
palju, kui neid on, tuleb väga hoolikalt kaaluda, mida, kuhu ja kuidas paigutada. Sel põhjusel ongi mõned
ettevõtmised jäänud sel aastal tahaplaanile.

V

aadates juba järgmisesse aastasse, ootab meid ees ka Kiisa alevikus olevate valla allasutuste jaoks
inimväärikate tingimuste loomine. Kurtna koolis uue lasteaiarühmas lisamine, sest vaatamata sel
aastal juurde saadud lasteaiakohtadele ei taha järjekord kuidagi lüheneda. Ka teed ja tänavad
väljaspool Saku alevikku vajavad remonti ja ehitamist.
Probleeme ja muresid, millega tegeleda, jätkub kuhjaga ka järgmisesse aastasse. Aga tegelikult on see
tore, sest see on ju tõestus, et meie vald on elujõuline ja jätkusuutlik.
Aasta 2012 käib oma viimaseid samme. Meil kõigil on õige hetkeks kiirustamine seljataha jätta, aeg
maha võtta, pühi nautida, lähedastega koos olla.
Soovin teile, kallid Saku valla inimesed, nii enda kui kogu volikogu poolt ilusat jõuluaega ja head vana
aasta lõppu!
MARIANNE RANDE
Volikogu esimees

kus kõigil on hea olla
Väärtuskasvatuse konverentsil tõdeti, et hea kooli mõõdupuuks ei saa olla riigieksamite
tulemused ja koolide pingeread.
Väärtuskasvatusest kõneledes
saab rääkida hoopis armastusest, hoolimisest, toetamisest,
kasvamisest ja kasvatamisest.
See auhind on tunnustus tahtmise ja oskuse eest luua selline
keskkond, mis toetab tervikliku
isiksuse kasvamist. See on tunnustus koostööle ja üksteisele
toetumisele laiemalt kui ainult
oma koolis. Tegelikult on see
tunnustus mitte ainult koolile,
vaid ka lastevanematele, meie
kogukonnale,“ rõõmustas direktor.
Võidukarikas on koos puuga
algkoolimajas, diplom suures
majas. Miks nii? „Parimad näited koostööst lastevanematega,
emade-isade kaasamisest on
algkoolimajast,“ rääkis direktor. „Suurepärane näide on nüüd
juba kolm aastat kestnud eelkooli lastevanemate koolitus see on käe ulatamine vanematele juba enne, kui laps meie kooli
tuleb. Huvi on olnud väga suur.
Kindlasti tekitab koolitus vanemate ja ka laste hulgas turvatunnet ja mõistmist, mida kool
endast kujutab. Või teine väga
hea näide - juba viimased 10
aastat oleme tähistanud isadepäeva, kaasates isad tunde andma, spordivõistlustele jne. See
on jätkuvalt populaarne üritus ja
kannab selgelt meie kooli põhiväärtusi, milleks on tugevad tra-

ditsioonid, vastastikune ausus ja
austus ning avatus koostöös,”
selgitas direktor.
Kas aunimetusega kaasneb
edaspidi ka mingeid kohustusi?
„Tahame liikuda üha enam avatud suhtlemise ja kaasamise
poole. Seetõttu oleme sellel aastal alustanud uue lastevanemate
koolitussarjaga „Lastevanemate akadeemia”. Räägime kindlast õppeainest - millised on
nõudmised, millises klassis mida oskama peaks, mis on õppekavas, kuidas last kodus aidata ...
Esimene akadeemia on juba
toimunud: 29. novembril rääkisime 5.-9. klassi matemaatikast.
Aitäh vanematele, kes kohale
tulid ja oma laste õppimise vastu huvi üles näitasid. Järgmine
akadeemia on 31. jaanuaril kell
19-20 - väiksema seltskonna puhul kooli raamatukogus, kui
rahvast rohkem tuleb, siis saalis.
Teemaks on eesti keel ja kirjandus 5.-9. klassis. Kohal on kõik
eesti keele õpetajad. See on
vestlusring teetassi kõrval, kus
rahulikus õhkkonnas on võimalik õppeainega seonduvat arutada.“
Tulevikuplaanidest rääkides lisas Ulvi Läänemets, et kavas on
teha väärtuste puu, millel kirjas
kooli põhiväärtused ja puu lehtedel tegevused, mida neid väärtusi silmas pidades tehakse. Seda
kõike läbi positiivsuse. „Tahame
kaasata õpilasi, õpetajaid ja ka
lapsevanemaid. Seetõttu ootame
jaanuarikuu jooksul kõigilt häid

mõtteid, mida puule kirjutada.
Näiteks võiks kirjas olla: „Ütlen
tere”, „Hoian kooli puhtana”,
„Tahan õppida”, „Tahan õpetada”, „Toetan kooli”, „Olen salliv”, „Hoian oma sõpru”, „Teen
kolleegidega koostööd”... Ikka
selleks, et meil oleks siin koos
hea olla ja toimetada. Et me
saaksime ühtemoodi aru, mis on
hea käitumise ja suhtlemise tava.
Muidugi on meil olemas kooli
kodukord, kuid sinna ei saa kõike kirja panna ning usun, et
lihtsas eesti keeles meie kõigi
poolt öeldu on paremini mõistetav. Ja pealegi - käskude ja keeldudega head käitumist ei saavuta!“ rääkis direktor.
Eetikakeskus töötab välja hea
kooli kvaliteedimärgi, Saku
Gümnaasium lööb selles töös
kaasa. Ülesandeks on jõuda
koos erinevate osapooltega konsensusliku kokkuleppeni, mis
on hea kooli kriteeriumid; tagada sobivad andmete kogumise
ja koolide tegevuse hindamise
viisid; käivitada tunnustussüsteem, mis võimaldab esile tõsta
haridusasutusi, mis täidavad
piisavat hulka hea kooli kriteeriume oma isikupärasel viisil.
„Väärtuskasvatuse kooli tiitel
toob kaasa palju väärtuste arendamise alast tööd. Meie oleme
alles oma tee alguses, käia on
veel pikk maa. Oleme selle tiitli
üle õnnelikud ning püüame igati
hea kooli väärilised olla,“ kinnitas Saku Gümnaasiumi direktor
Ulvi Läänemets.

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
11. detsembri istungi päevakorras oli 19 punkti.
Seoses uue lasteaiarühma avamisega otsustati alates 01.03.2013
suurendada Kurtna Kooli töötajate koosseisu 3,5 ametikoha võrra.
Otsustati peatada alates 01.01.
2013 peretoetuse maksmine ühe
lapse emale, kuna ta ei täida perekonnaseadusest tulenevat kohustust last kasvatada ja tema
eest hoolitseda, ning jätkata alates 01.01.2013 peretoetuse maksmist lapse isale.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse 20.12.2011 korraldus
„Hoolduse seadmine ja hooldaja
määramine” seoses isiku hoolekandeasutusse paigutamisega.
1 isikule otsustati maksta kriisitoetust seoses raske majandusliku olukorraga.
Saku Vallavalitsuse ajutisel
eestkostel olev laps suunati
asenduskoduteenusele Haiba
Lastekodusse.
Majandustegevuse registrist
kustutati OÜ Paprika (registrikood 12183514) registreeringud nr KHK010737 ja nr
TME002338.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine Saku alevikus Teaduse tn 2 ja Saku-Tõdva maantee vahelisel alal, kuna eelhinnangu põhjal spordihoone ja põhikooli ehitamisel eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
Võeti vastu 2 detailplaneeringut: Kiisa alevikus Metsavahi
kinnistu osal ning Saku alevikus
Männi tee 8.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 2 korraldusega
projekteerimistingimused ning
1 korraldusega muudeti projekteerimistingimusi.
Väljastati 4 kasutusluba: ehitisele „Keskuse katlamaja kaugküttetorustik Pargi 2” pikkusega
223,4 m Saku alevikus Tehnika
9, Pargi 29, Pargi 3 ja Tehnika
tänaval; Nurme ja Luha alajaamade vahelisele kaabelliinile Saku alevikus Nurme 27, Nurme
23, Luha alajaama kinnistul ja
Niidu tänaval; üksikelamule Saku alevikus Oja tn 5 ning tootmis- ja büroohoonele Tänassilma külas Tänassilma tee 23. 
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Pane tähele!

 Väljastati ehitusluba aiamaja
laiendamiseks Roobuka külas
Sprindi põik 2.
1 isiku avaldus (sunniraha
suuruse ülevaatamine) rahuldati
osaliselt.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 2 korralduse
„Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine” 2 punkti.
MTÜ-le Saku Linedance klubi Happy Feet anti 26.01.2013
kell 12-19 üle-eestilise linetantsijate tantsupäeva läbiviimiseks
tasuta kasutada Saku Huvikeskuse II korruse suur saal.
18. detsembri istungi päevakorras oli 17 punkti
Erivajadustega inimestele
mõeldud teenuste arendamiseks
otsustati Saku Päevakeskusele
soetada teleskoopkaldtee maksumusega 498 eurot.
Kehtestati Saku Huvikeskuse
huviringide osalustasud 01.02.31.05.2013: maletreening 2,24
eurot ja plokkflöödiring 11 eurot kuus.
FIE-le Jevgeni Karasevitšile
väljastati müügipilet 18.-29.12.
2012 Saku aleviku keskplatsil
jõulupuudega kauplemiseks.
Nõustuti välisõhu saasteloa
andmisega Sevenoil EST OÜ-le
Kivinuka tanklast saasteainete
välisõhku suunamiseks tingimusel, et saastetasemed vastavad Üksnurme tee 6 kinnistul
kehtestatud normidele.
Algatati keskkonnamõju hindamine Kurtna paisjärvede ja
nendel asuvate tõkestusrajatiste/regulaatorite korrastamiseks
Kurtna külas Kurtna paisjärv
V1, Kurtna paisjärv V2 ja Kurtnatiigi kinnistutel.
1 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Jälgimäe külas Murimäe tee 6a.
Väljastati 3 ehitusluba: saunkasvuhoone lammutamiseks
Kiisa alevikus Revali 22; maakaabelliini ja alajaama rajami-

seks Saustinõmme külas 11 Tallinna ringteel; gaasitorustiku rajamiseks Vetevana tee 6 gaasivarustuseks Tänassilma külas
Vetevana tee 6.
Väljastati 3 kasutusluba: üksikelamutele Kasemetsa külas
Väikemetsa tee 6, Metsanurme
külas Metsatähe tee 15 ning Saku alevikus Kõrgemäe kinnistul.
Määrati Saku Vallavalitsuse
28.08.2012 korraldusega kehtestatud detailplaneeringu alusel Saku alevikus asuva katastriüksuse Männimaa jagamise
tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 10 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse 13.12.2011 korralduse
„Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine” üks punkt.
Kinnitati Saku Valla Noortekeskuse ruumide üürihinnad
alates 01.01.2013: Sakus Teaduse 1 hoones asuva noortekeskuse ruumi kasutamine koos
köögiga 9 eurot tund, lasteringi
tegevuseks 3 eurot tund ning
vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks soodushind 5 eurot tund;
Kiisal Raudtee 2 hoones asuva
noortekeskuse ruumi kasutamine 7 eurot tund, lasteringi tegevuseks 3 eurot tund ning vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks soodushind 4 eurot tund.
Määrati riigihanke „Saku valla
teede ja tänavate talihooldetööd” eest vastutavaks isikuks
Virko Kolks ja moodustati komisjon hankemenetluse korraldamiseks ja hankija otsuste tegemiseks: Arvo Pärniste (esimees), Evelin Normak, Toivo
Alasoo ja Virko Kolks (liikmed).
MTÜ-le Saku Lions Klubi väljastati avaliku ürituse korraldamise luba 20.12.2012 Saku
Konsumi kaupluse kõrval oleval alal toimuva heategevusürituse „Jõululaulud vallarahvale”
läbiviimiseks (vastutab Maido
Kiviorg).

SAKU VALLA
SPORDIKESKUS

SUUSALAENUTUS

on avatud
23.12 kell 10-16,
27.-28.12 kell 06.30-22,
29.-30.12 kell 10-22.
24.-26.12, 31.12.2012 ja
1.01.2013 suletud.

on avatud
T-R kell 18-21, L-P
11-16, E suletud.
24.-26.12,
31.12.2012 ja
1.01.2013 suletud.

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 2.01.2013. a kuni 15.01.2013. a on tööaegadel Saku Valla
Maja (Teaduse tn 1, Saku) teise korruse stendil avalikul väljapanekul
 Saku valla Kiisa aleviku Metsavahi kinnistu osa detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu osa kaheks elamukrundiks jaotamine, hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse
määramine kahe üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 6850 m2. Planeeringuga saate tutvuda
ka Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/26446
 Saku aleviku Männi tee 8 kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu kaheks krundiks jaotamine, hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine lisaks olemasolevale uue üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on ca 2900 m2. Planeeringuga saate tutvuda ka
Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/26446
Saku Vallavalitsuse 11.12.2012. a korraldusega nr 1063 otsustati
28.08.2007 a korraldusega nr 869 algatatud Saku alevikus Teaduse tn 2 ja Saku-Tõdva maantee vahelise ala detailplaneeringu puhul jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna
analüüsitud põhjustel eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Detailplaneeringu ülesanne on ehitusõiguse määramine spordihoone
ja põhikooli ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 3,2 ha. Vt
http://sise.sakuvald.ee/dp/

Saku Õlletehas sai vastutustundliku
ettevõtte kvaliteedimärgise
4. detsembril anti Saku Õlletehasele üle kvaliteedimärgis vastutustundlik ettevõte 2012.
Märgise saamisele eelnes mahuka küsimustiku täitmine töökeskkonna, looduskeskkonna, kogukonna ja turukeskkonna heaks
antava panuse kohta. „Märgise saamine on väärikas tunnustus ettevõttele ja märk sellest, et oleme astunud õigeid samme nii töökeskkonna kui ka teiste valdkondade heaks. Saku osales selles küsimustikus - mis on võrreldav nende nelja valdkonna põhjaliku auditiga esimest korda. Enda kõrvutamine teiste Eesti juhtivate ettevõtetega
ja ekspertide hinnang meie tegevustele on väärtuslik sisend tuleviku
sihtide seadmiseks,“ kommenteeris Saku Õlletehase kommunikatsioonijuht Kristiina Tamberg.
Märgist annab välja Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Estonian
Business Schooliga ja ajalehega Äripäev. Tänavu sai kvaliteedimärgise 34 ettevõtet. Eristatakse kolme taset: kuld- (üle 90% sajast
võimalikust punktist.), hõbe- (80%) ja pronkstaset (70%). Saku tulemus jäi pronkstasemele.
Vastutustundliku ettevõtluse indeksi eesmärk on aidata ettevõtetel analüüsida, kuidas tegutseda sotsiaal- ja looduskeskkonna suhtes vastutustundlikult ning kujundada seeläbi jätkusuutlikku ärimudelit ja olla majanduslikult edukam.

5

21. detsember 2012

Saku valla huvi- ja sporditegevuse rahastamise
põhimõtted alates 1. jaanuarist 2013
KAIRI KALLASTE
Saku Vallavalitsus kinnitas 28.
novembril 2012 toimunud istungil vallavalitsuse hallatavate
asutuste ruumide üürihinnad.
Hindade kehtestamine tulenes
1. septembril 2012 kehtima hakanud Saku vallavara valitsemise korrast ja vajadusest sellega
seoses vallavara üürihinnad ühtsetele alustele viia. Hindadega
reguleeritakse hallatavate asutuste ruumide kasutust, muudetakse see efektiivsemaks ning
seeläbi vähendatakse ruumikitsikusega seotud probleeme.
Ruumide ülalpidamiskulud on
aasta-aastalt kasvanud ja oluliselt mõjutab seda 2013. aastal
energiahinna tõus. Osaliselt
aitab ülalpidamiskulusid katta
ka täiendavalt laekuv üüritulu,
kuid siiski tuleb suurem osa ülapidamiskuludest katta vallaeelarvest. Ühtlasi vaatas vallavalitsus üle ja korrigeeris huvi- ja
sporditegevuse rahastamise põhimõtteid, mis koos uute üürihindadega hakkavad kehtima
alates 1. jaanuarist 2013.

Huvi- ja sporditegevuse
tasudest
Saku Vallavalitsus otsustas alates 2013. aastast toetada täies
mahus Saku Muusikakooli,
Saku Huvikeskuse ja Kiisa Rah-

vamaja poolt korraldatavaid täiskasvanute rahvakultuuriringe
(rahvatants, koorimuusika, rahvamuusika ja puhkpill). Valla
eelarvest tasutakse nende ringide
juhendajate tasu ja ruumide üür,
osalustasu kehtestatud ei ole.
Valla eelarvest kaetakse need
pensionäride tegevustega seotud kulud, mille koordineerimisega tegeleb Saku Päevakeskus.
Pensionäride tegevused ei pea
toimuma päevakeskuse ruumides, ringide läbiviimiseks ja ürituste korraldamiseks võib kasutada ka teiste valla hallatavate
asutuste ruume. Pensionärid,
kes osalevad mõnes Saku Huvikeskuse, Kiisa Rahvamaja, Saku Valla Spordikeskuse või Saku Muusikakooli poolt korraldatavas huvi- või spordiringis,
millele on kehtestatud osalustasu, tasuvad kehtestatud hinna.
Teiste valla hallatavate asutuste poolt korraldatavate laste- ja
täiskasvanute huvi- ja spordiringide kulud (juhendajate tasu ja
ruumide ülalpidamiskulud)
kaetakse jätkuvalt valla eelarvest ning osalejatele on vallavalitsuse poolt kehtestatud osalustasu. Arvestatud on ka sellega,
et kui Saku Huvikeskuse huviringide tegevusest võtab samal
hooajal osa ühe ja sama pere mitu alaealist last, antakse perele
vanema avalduse alusel huvirin-

gi tasu soodustust arvestusega,
et ühe lapse eest tasub vanem
100% osalustasu, teise ja iga
järgmise eest 50% ühe ringi osalustasust.
Saku Valla Spordikeskuse teenuste hinnad ja spordiringides
osalemise tasu rahvastikuregistrijärgsetel Saku valla elanikel ei
muutu, nende jaoks kehtivad ka
alates 1. jaanuarist 2013 vallaelaniku soodushinnad. Hinnad
tõusevad aga nendel isikutel,
kelle rahvastikuregistrijärgne
elukoht ei ole Saku vallas.
Kodanikualgatuse, seltsingute,
mittetulundusühenduste ja äriühingute poolt korraldatud nii
lastele kui täiskasvanutele mõeldud tegevuste puhul maksavad
osalejad juhendaja tasu otse juhendajale ja ruumide üür tasutakse Saku Vallavalitsuse poolt
kehtestatud hinna alusel valla
eelarvesse.

Ruumidel 3 erinevat hinda
Ruumidele on kehtestatud kolm
erinevat hinda: tavahind, soodushind lasteringidele ja soodushind Saku valla elanike (rahvastikuregistrijärgselt Saku
vallas elavad täisealised elanikud) huvi- ja sporditegevuseks.
Vallaelanike soodushinda rakendatakse juhul, kui vähemalt
75% huvi- või sporditegevuses
osalejatest on rahvastikuregistri

andmetel Saku valla elanikud.
Kui ruumide kasutus ületab
ühe treening- või huviringi rühma kohta viit tundi nädalas, võetakse tasu üksnes viie tunni eest.
See viimane säte võimaldab vältida hüppelist hinnatõusu nendel
ringidel ja rühmadel, kelle tippmeisterlikkusest tulenev ruumikasutusvajadus on väga kõrge.
Näiteks täna kasutab üks treeningrühm valla ruume kuus 42
tunni ulatuses. Korra alusel peab
ta maksma aga 20 tunni eest.
Vallavalitsuse hallatav asutus
saab uue vallavara valitsemise
korra järgi õiguse otsustada tema
valitsemisel oleva vara tasuta kasutusse andmise laste, õpilaste,
pensionäride, puuetega isikutega
seotud ühekordseks tegevuseks
kestusega kuni kaks järjestikust
ööpäeva või küla- ja alevikuseltsile, külaliikumisega seotud seltsingule koosoleku pidamiseks
või teisele vallavara valitsejale.

Kasulik registreerida
vallaelanikuks
Vald eelistab oma maksumaksjaid ja nende lapsi. Vallakodanikuks olemine on paljudel
juhtudel teenuste, soodustingimustel teenuste ja toetuste saamise eelduseks. Selleks, et kasutada Saku valla teenuseid, on juba siin elavatel isikutel kasulik
ennast Saku valda registreerida.

Haridusasutuste
(lasteaiad ja
koolid) õppekava toetavad
ringid, toimuvad
lasteaedades,
koolides,
osalevad lapsed
ja õpilased

Lastele ja
täiskasvanutele
mõeldud spordi- ja
huviringid (v.a
rahvakultuuriringid),
korraldatud valla
hallatavate asutuste
poolt (v.a koolid ja
lasteaiad)

Lastele ja
täiskasvanutele
mõeldud tegevused, mis korraldatud kodanikualgatuse, seltsingute, mittetulundus- ja osaühingute poolt

Kokkuleppelised
rahvakultuuriringid
täiskasvanutele, mis
tegutsevad muusikakoolis, huvikeskuse ja/
või rahvamaja juures puhkpill, rahvatants,
koorimuusika,
rahvamuusika

Teised kokkuleppelised
kultuuriasutustes
tegutsevad
rahvakultuuriringid näitekunst,
rahvuslik käsitöö

Päevakeskuse
koosseisus
olevad
ringid
pensionäridele

Valla eelarvest

Suurem osa valla
eelarvest

Osaleja maksab
otse juhendajale

Valla eelarvest

Suurem osa
valla eelarvest

Valla
eelarvest

Valla eelarvest
Ruumide
kasutamine

Suurem osa valla
eelarvest

Tegevuse korral- Valla eelarvest
daja maksab
valla eelarvesse
VV poolt kehtestatud hinna alusel

Suurem osa
valla eelarvest

Valla
eelarvest

Ei ole
Vallavalitsuse poolt
kehtestatud
osalustasu

On
Vallaelaniku
soodushind ja eraldi
soodustused lastele

Ei ole

On
Soodushind

Ei ole

Juhendaja
tasu

Väljaspool valda toimuvat huvitegevust ei toetata.

Ei ole
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Harjumaa 2012. aasta
sädeinimeseks valiti Tanel Ots
Saku Sõnumite toimetus
uuris, mida see aunimetus - Harjumaa 2012.
arju Maavalitsus, Har- aasta sädeinimene jumaa Omavalitsuste
pärjatu jaoks tähendab
Liit, SA Harju Ettevõt-

KAIRI KALLASTE

H

lus- ja Arenduskeskus ning
MTÜ Kodukant Harjumaa
koostöös kohalike LEADERgruppidega selgitasid Harjumaa
aasta tegijad. Tunnustati ettevõtteid, kodanikeühendusi,
omavalitsusi ja inimesi, kes on
aasta jooksul silma jäänud tublide tulemuste või tegudega, mis
väärisid äramärkimist.
Harjumaa 2012 aasta sädeinimeseks valiti EELK Jüri koguduse vaimulik Tanel Ots.
Tanel Ots on aktiivne
Saku valla elanik, Saku
Vallavolikogu ja keskkonnakomisjoni liige.
Tema ühiskondlik tegevus on väga mitmekülgne - MTÜ Nabala
Keskkonnakaitseühing
asutaja ja juhatuse liige,
Vana-Harju skautmaleva
juhatuse liige, Kaitseliidu
liige, MTÜ Saku Priitahtlikud
Pritsimehed asutaja ja liige,
Sookaera-Metsanurga küla
eestkõneleja ning SA „Saku Kiriku Ehitus“ tulevane nõukogu
liige.
Ettepanekuid kandidaatide
osas said teha kõik harjumaalased, siinsed ettevõtted ja organisatsioonid. Konkursi võitja selgitas tehtud ettepanekute põhjal
välja komisjon, kuhu kuulusid
esindajad Harju Maavalitsusest,
Harjumaa Omavalitsuste Liidust, SA-st Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus ning MTÜ-st
Kodukant Harjumaa, lisaks veel
Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liidust ning Eesti
Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate
Assotsiatsioonist.
Tiitliga pärjatute pidulik autasustamine toimub 30. detsembril Rahvusooperis Estonia Harjumaa Ballil.

O

n nagu selle tahmase
näoga väikese poisi tunne, kes ühes vanas loos
leiti küüni eest, kus terve küla
talveheinad
põlesid.

Küsimusele, kas tema tegi seda,
vastas poiss: „Ei, mina nii suurt
tuld küll ei teinud, tegin ainult
väikese lõkke sinna ukse ette.“
Küllap on kogukonna tegemistega samuti nii, et väike säde
peab olema, kuid vaja on suurel
hulgal kergesti süttivat materjali
selle ümber. Niiskes ja kõledas
paigas kustub iga sähvatus kiiresti. Niisiis läheb see tunnustus
jagamisele kõigi tublide ja avatud südamega kaaskodanike vahel siin koduvallas ja kaugemal.
Saku valla piirkonda jäävate
ettevõtmiste puhul soovin esile
tõsta Nabala karstiala ja Tuhala
Nõiakaevu kaitsele kaasa aitajaid, Tõdva loodusliku pühapaiga Animäe päästmisega liitunuid
ja muidugi Saku Priitahtlike Pritsimeeste sünni ja jätkuva tegevuse eest seisjaid. Tänaseks kaheaastase ajalooga pritsimeeste
üksnes vabatahtlikul panusta-

misel töötav, pädevate juhtidega
teovõimas organisatsioon on hea
näide inimmaterjalist, mis Saku
vallas olemas. Siin on üldise kirumise ja hädaldamise asemel
võimalik veel suuremaid asju
oma kogukonna rahvaga ära teha.
Tunnustamine on vajalik.
Olen viimastel aastatel ühe suure organisatsiooni tunnustuskomisjonis töötades ümber hinnanud oma varasema pessimistliku seisukoha kõikvõimalike
aukirjade ja medalite andmise
osas. Liiga vähe on meie rahva juures märkamist, imestamist ja tänamist. Õnneks ei
ole selle põhjuseks tublide ja
ette-võtlike inimeste puudus.
Iga Saku valla kodanik oskab
koostada oma, vähemalt viieliikmelise nimekirja nendest,
keda sel pühadeajal tuleks
lõppeva aasta eest tänada.
Tehkem seda siis kindlasti!
Kordan siin ettepanekut,
mida olen ka varem Saku
valla poliitikutega vesteldes
teinud - meil võiks valla tasandil
olla senisest rohkem tunnustamise võimalusi. Valla kuld- ja
hõbemärk on pigem elutööpreemia ja sellisena asendamatu.
Aukirjad ja tänukirjad on samuti
omal kohal. Sinna vahele mahub aga veel mõndagi. Nii, nagu
Kauni Kodu konkurss on kaasa
aidanud külatäite ilu loomisele,
nõnda võib näiteks aasta toetaja
tiitel edendada ettevõtja ja kohaliku spordi-, kultuuri- või külaseltsi koostööd. Aasta vabaühenduse statuut võiks kaasa
aidata pelga toetuse taotleja rollist kaugenemisele ja senisest
enam kohaliku elu korraldavaks
ja vastutavaks jõuks saamisele.
Küllalt põhjust oleks valida ka
aasta inimene ja aasta tegu. Öeldakse, et asendamatuid on Metsakalmistu täis, kuid tänamine
ja tunnustamine ei peaks olema
üksnes nekroloogide žanr.
Tänuliku meelega
Tanel Ots

Harjumaa sädeinimeseks 2004 valiti Kajamaa küla elanik SIRJE ÕRUSTE,
Harjumaa sädeinimeseks 2005 Metsanurme mees PEETER LEIDMAA

TEISED TANELIST
Mihkel Pukk, Nabala Keskkonnakaitseühing
Tanel Ots on mees, kes suudab näha üldist suurt pilti. Ta
on inimene, kel on alati oma
arvamus, kes suudab oma
seisukohti selgitada ja kaitsta ta on suurepärane kõne- ja
kirjamees.
Anu Altmets, Saku Priitahtlikud Pritsimehed
Tanelile läheb korda kogukonna turvalisus. Suuresti tema
eestvedamisel toimus Saku
Priitahtlike Pritsimeeste seltsi
asutamine, tema innustas Alma
Kallionit kirjutama ajaloolist järjejuttu Saku vabatahtlikest Saku Sõnumites, millele järgnes
juba seltsi taasasutamine. Tõelise sädeinimesena annab ta
panuse valel ajal vales kohas
tekkinud sädeme kustutamisel.
Ilma Tanelita poleks seltsi sellisel kujul "käima tõmmatud".
Lisaks on ta alati raskel hetkel kogukonna liikmeid toetamas. Leiab ise keerulistel hetkedel tee nende südametesse ka siis, kui abi otsima ei mindagi, on tema abi alati olemas.
Anneli Kana, MTÜ Metsanurme, Kodukant Harjumaa
Tanelit pole vaja kiita kiitmise
pärast - tema sädeinimeseks
olemine ei tähenda pidevat
eredat lõõmamist, vaid mõnusa
soojusega leeki, mille nimeks
lihtsus ja inimlikkus. Toimetab
ta siis parajasti priitahtlike pritsumeestega pääste- ja ennetustöid, võitleb looduse puhtuse ja sellega ühes ka inimeste
eest, kuulutab kantslist või on
muidu rahva ees ja hulgas hingekosutust jagamas.
Taneli muhe huumor kajastub ka igati tänapäevases väljenduses. Millise teise kiriku
Facebooki kontolt võiks leida
õpetaja kommentaari: „Nädalavahetuse saldo on selgelt plussis - 2 matust, 3 laulatust, 5 ristimist.“
Dante on öelnud: „Suur leek
sünnib pisikesest sädemest“ jääb üle temaga nõustuda!

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
2.01 08.30-16.00 Väliharjutus*
3.01 08.30-16.00 Väliharjutus
4.01 08.30-16.00 Väliharjutus
7.01 08.30-16.00 Väliharjutus
8.01 08.00-18.00 Väliharjutus
9.01 08.00-18.00 Väliharjutus
10.01 08.00-18.00 Väliharjutus
11.01 08.00-18.00 Väliharjutus
Info: 503 4102, manniku@mil.ee,
http://harjutusvali.mil.ee
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Kurtna kooli
lapsed tegid
mahetoitu
INNA MIKLI
10. detsembril podisesid Kurtna
kooli kokandusklassis potid,
ruum oli väikesi askeldavaid
söögimeistreid tihedalt täis. Nimelt proovisid 2. ja 4. klassi lapsed mahetoitu valmistada. Nooremad õpilased tegid neljas grupis suppi ja magustoitu, vanemad kolmes rühmas praadi ja
salatit. Ja et kõik ikka kenasti
kontrolli all oleks, aitasid emad
ka kaasa. Vägesid juhendas
Ööbiku gastronoomiatalu peremees Ants Uustalu.
Nii valmis 14 erinevat toitu,
mille retseptid õpilaste või nende
vanemate poolt välja mõeldud
või otsitud. Kuigi pärast võis
igaüks hinnata ja parimad road
välja valida, õnnestusid tegelikult kõik salatid, supid, praed ja
magustoidud suurepäraselt noored kokad olid tublid.
Kurtna koolis käib projekt,
mille käigus peaksid õpilastest
saama keskkonnateadlikumad
tarbijad. Lastele jagatakse teo-

Noored
kokad olid
suure
õhinaga
ametis - kes
valmistas
praadi, kes
suppi, kes
magustoitu,
kes salatit.

Süüa teha oli põnev. Ja hiljem
nii hea maitsta! Fotod: SS

reetilisi teadmisi, kuid paljud
asjad saavad selgeks ka praktika
käigus - ise läbi proovides, katsetades, toimetades. Kokandusklassis askeldatigi projekti raames. Ka sel päeval ühendati teooria praktikaga: hommikul kõnelesid Merit Mikk Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskusest ja
Margus Lille Harju Mahetootjate Ühingust mahetoidust, seejärel proovisid õpilased ise tervislikke roogasid valmistada. Ja
õnnestus imehästi!

Saku muusikakooli
õpilased esinesid
Rootsi Mihkli kirikus
9. detsembril, teisel advendil, oli kuuel Saku muusikakooli õpilasel võimalus esineda saksa evangeelse
luteri koguduse jumalateenistusel Tallinnas Rootsi
Mihkli kirikus. Elija Barz on kirikus varemgi mänginud, seekord kutsuti teda koos kaaslastega. Kavas
olid J. S. Bachi, F. Mendelsohni teosed . Õpilastel oli
valgel kontsert-tiibklaveril uhke mängida. Ja kirikus
oli suurepärane akustika. Erandkorras lubas kirikuõpetaja seekord jumalateenistusel ka plaksutada - et
esinejaid tänada. See päev jäi lastele ja kuulajatele
sügavalt hinge. EUGENIJA KIRSS
Pärast esinemist kirikus: ees (vasakult) Martha
Sedrik, Anni Liis Kastemäe, Trevor Mattias Sakias,
taga õpetaja Eugenija Kirss, Elija Barz, Meeta Morozov (vilistlane), kirikuõpetaja ja Siret Siim.
Foto: Maris Kastemäe
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Hinges on ootus, rõõm on nii suur...

Saku valla erivajadustega laste pidu toimus 7.
detsembril lasteaias Terake. Jänes lõbustas lapsi, korraldas mänge ja tantse. Lahke jõulumees, kel abiks tubli
päkapikk, jagas pakke.

Huvikeskuse traditsiooniline jõulueelne lastekontsert oli tänavu kokku pandud teleprogrammina. Saku Valla Maja suur saal oli muutunud telestuudioks,
kus Jõulu-TV otsesaates astusid üles huvikeskuse laulu-, tantsu- ja muusikaringide
lapsed. Päris-TVst tuntud saated juhatasid sisse kaks vahvat diktorit teatriringist.
Jõulu-TVs esinesid Urmi Sinisaare käsikellade ansamblid (pildil), lauluringide lapsed ja solistid, Aili Breti tütarlasteansambli nooremad ja vanemad rühmad ning Maimu Hindi poisteansambel. Armsa etteaste ema-isa toel tegid tillukesed teletähed
Kätlin Barzi beebikoolist ning Urmi Sinisaare mudilaste muusika- ja mänguringist.
Hip-hop kavaga esinesid JJ Street Saku tantsurühmad. Aivar Hindreko juhendatava
kitarripiiga Kaisa Siimanni esituses kõlas tore jõulu-rock.
Telepublikut oli kogunenud täissaal ja esinejatele elati soojalt kaasa. Vaimustava
punkti pani kontserdile aga päristelevisiooni konkursi “Laulukarussell” finalist Kirke Männik lauluga „Midagi head“. Kirke õpetaja on Aili Brett.
Lasteaia Terake saal muutub igal aastal jõuluajal toredaks Päkapikukohvikuks.
5. ja 6. detsembril oli peredel taas võimalus nautida koosolemist ja maitsta vanemate
küpsetatud hõrgutisi. Iga maius või suupiste maksis 10 senti. Soovi korral sai soetada laste või õpetajate valmistatud meeneid, millel puudus hind - kui palju tasuda,
otsustas igaüks ise. Kohviku ja meenelaua tulude eest ostetakse lasteaia hoovile
kettkiiged.

13. detsembril oli pidulik õhtu Saku Gümnaasiumis: talvekontsert „Südamest südamesse“ tõi saali lapsi, vanemaid ja vanavanemaid
puupüsti täis. Laval esinesid rahvatantsurühmad, võimlejad, koorid, ansamblid. Esinesid kütkestava ja kaasakiskuva lustiga. Vahepaladena mõtisklesid pisikesed, veidi vanemad ja päris suured õpilased jõulude olemuse üle. Õhus oli see imeline miski - kokkukuulumise tunne, ühine rõõm,
uhkus oma kooli üle -, mis Saku Gümnaasiumi üritused nii sageli eriliseks teeb. Kontsert „Südamest südamesse“ puges küll südamesse ja hinge.
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Kajamaa pensionäride ühenduse Meelespea liikmed istusid

Lasterikaste perede jõulupidu peeti

jõululauas 15. detsembril Kajamaa
koolimajas. Eakatele ütlesid tervitussõnu abivallavanem Arvo Pärniste ja sotsiaalhoolekandeteenistuse
juht Eda Esperk, kauni lauluga kostitasid Sakutarid. Pidu lõppes Kiisa
Kapelli mõnusa muusika saatel tantsu lüües.

Kurtna jõulumaal 1.
detsembril. Käidi tallis
suksusid söötmas, vaadati, kuidas hobust rakendatakse, tehti saanisõitu. Ja meisterdati
piparkooke. Üliaktiivne ja musikaalne jõuluvana ei jätnud kedagi
külmaks (pildil).

Fotod: Airi Maasalu, Kairi Kallaste,
Ain Boltovski,
Tekst:

Saku pensionäride ühenduse
Elukaar jõulupidu gümnaasiumi
aulas oli traditsiooniliselt rahvarohke.
Kohvilaudades istunud pidulisi tervitanud volikogu esimees Marianne Rande
ja abivallavanem Arvo Pärniste kiitsid
eakate elurõõmu ning tarmukust kõigega toime tulla. Sotsiaalhoolekandeteenistuse juht Eda Esperk soovis aga kõigile saabuvaks jõuluajaks ennekõike
lähedaste soojust pereringis. Laulu ja
nalja, viimast küll kohati küsitavas võtmes, pakkus näitleja ja harrastusteatritegelane Meelis Sarv Pärnust (pildil).
Kuigi kõle talveilm peletas Saku huvikeskuse korraldatud Jõulutelgi ettevõtmised katuse
alla, tuli see asjale kasuks: rahvarohket laadasagimist Saku Valla Maja fuajees saatis korrus
kõrgemalt kostev jõulumuusika, mis tõi meeltesse magusa pühadeelevuse. Jõuluturult võis
soetada mõndagi huvitavat kingikotti, selga-jalga või kodu kaunistamiseks ning ahvatlevat
peolauale või kohapeal maiustamiseks. Rõõmustavalt palju pakuti müügiks ilusat käsitööd
(pildil). Keerlesid loosirattad ja tegutsesid kohvikud: Elukaare Päkapikukohvik pakkus piparkooke ja glögi, Saku emade heategevuslik Beebikohvik aga omatehtud küpsetisi. Toekamat kehakinnitust sai noortekeskuse supiköögist.
Turumelule lõdvestust leidis laadaline peosaalist, kus jõulukavaga astusid üles huvikeskuse naisansambel ja Saku abikiriku meeleolukas gospelkoor. Mõnusaid tantsukaari näitasid seeniorrahvatantsijad ja Saku line-tantsijad, kaasa tõmmati pealtvaatajadki. Vaheaegadel
võeti aga ühiselt üles tuntud jõululaulud. Suuri ja väikesi külastajaid aina vooris, arvukalt
tuldi koos perega. Lapsed said teha lumel hobusega reesõitu, väiksemad ka poni turjal tiiru.

Jõulutelgi peaesineja Getter Jaani kontsert (pildil) kujunes aga kõigile sügavale südamesse läinud laulja ühisesinemiseks Saku lastega. Lavale kogunenud
laste ja laulja esitatud „Me kõik jääme
vanaks…” tõi nii mõnelegi pisara silma.
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Kiisa rahvamajas

Poolfinaalist õnnestus Kirkel edasi pääseda. Foto: erakogu

Kirke Männik jõudis
“Laulukarusselli” finaali
INNA MIKLI

M

illine laululaps ei sooviks jõuda ETV saate
„Laulukarussell“ finaali! Selle nimel harjutatakse,
sellest unistatakse. Paraku on
Eesti noorte lauljate tippvõistlusele jõuda ääretult keeruline.
Ometi ei ole see võimatu - 6. jaanuaril osaleb „Laulukarusseli“ finaalis Saku neiu Kirke Männik.
9-aastane Kirke Männik õpib
Saku Gümnaasiumi 3. klassis.
Ta käib nädalas korra õpetaja
Aili Breti juures laulutunnis, lisaks osaleb lauluansamblis. Saku Muusikakoolis õpib tüdruk
Veronika Tamme käe all klaverimängu. Vabal ajal meeldib
talle ujuda, suusatada, tennist
mängida.
Kirke laulis juba päris pisikesena, kahe ja poole aastasena
hakkas ta õpetaja Aili Breti juures tunnis käima. Järgnesid võidud Saku konkursil „Las laps
laulab“, ka Harjumaal on ta mitmel korral oma vanuseklassis
parim olnud. 2010. aastal jõudis
tüdruk „Laulukarusselli“ esimesse vooru. Sel aastal õnnestus kõik: 14. aprillil võitis Kirke
8-10aastaste seas Saku, 28.-29.
aprillil Harjumaa võistluse. Oktoobris valiti „Laulukarusselli“
esimesest voorust 4 võistleja
hulgast just Kirke edasipääsejaks. 16. detsembril oli poolfinaal, 4 lauljast jõudis lõppvõistlusele 2, ka Kirke. Varem toimunud poolfinaalist lisandus
veel 2 konkurenti.

Õpetaja Aili Brett iseloomustab Kirket kui ilusa ja omapärase häälega neiut, kelle laulutehnika on aastatega väga palju arenenud. Edu põhjustena nimetab
õpetaja nii andekust kui töökust.
Ja oskust kriitikast õppida. „Kirke on lõbus ja vallatu, armastab
nalja. Me lavastame laule ja
naerame seejuures palju,“ lisab
Aili Brett.
Enne „Laulukarusselli“ viimast esinemist Kirke hirmu ei
tunne - talle meeldib laval laulda. Küll aga on väike ärevus. Ja
põnev muidugi ka. „Laulukarusselli“ headest tulemustest
rääkides arvab tüdruk, et küllap
ta on lihtsalt musikaalne. Ta armastab väga laulda, laulab kodus ka kogu aeg. Neiu ema Haidee Kivimägi hindab, et edu on
toonud tüdruku head eeldused,
kuid suur roll on ka õpetajal Aili Brett on pühendunud ja
põhjalik, oskab laste eripära välja tuua. Isa Jaak Männik lisab,
et Kirkel on hea lavanärv ja ta
suudab üldiselt helistikus püsida. Tüdruk on musikaalsest perest - isa suguvõsas on mitmeid
häid pillimehi ja koorilauljaid.
Ka Jaak Männik kiidab Aili
Bretti - õpetaja teeb oma tööd
suure kirega.
Täna on Kirke Männik nelja
Eesti parema 8-10aastase laulja
hulgas. Lõppvõistlus toimub 6.
jaanuaril Tartus Vanemuise teatri kontserdisaalis, otseülekannet
on ETV-st võimalik jälgida kõigil huvilistel. Elagem Saku
neiule finaali ajal kaasa, hoidkem pöialt!

Vanaema juures on kõigil hea, ka kibestunud Teklal. Osades
(vasakult) Vaige Urgard ja Rita Bergmann. Fotod:

Maria ja Roza on mures - miski vaevab Joannat. Osades (vasakult) Marianne Õun, Margit Nurmeots ja Aivi Lintnermann.

Marten Männi
võitis maineka
jettide karikavõistluse Tais

HELEN URBANIK
Ülemöödunud nädalavahetusel võitis Marten
Männi Tais Pattayal toimunud nimeka jetisõidu
karikavõistluse Jet Ski
King’s Cup klassis Ski Junior 11-13 Stock. Kuninga
sünnipäeva auks peetav
pikkade traditsioonidega
võistlus toimus Pattaya
kuurortis 7.-9. detsembril
ideaalsetes tingimustes sooja oli Marten Männi isa
ja klubi Freetime Racing
juhi Marko Männi sõnul
35 kraadi. Osalejaid oli
kokku 27 riigist.
Igas klassis oli kokku 4
võistlussõitu. Marten
Männi oli 1. sõidu 1. ringilt
tulles neljas, kuid 3. ringil
toimunud kokkupõrge langetas ta kuuendaks.
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esietendus “Naiste maja”

Noored jagasid
omavahel ideid

INNA MIKLI

KAROLIN NIIT, KARIN-LIIS TAMBAUM

15. detsembri õhtul oli Kiisa
rahvamajas esietendus: kohalik
näitering mängis esmakordselt
Zofia Nalkowska „Naiste maja“. Lavastaja Tiiu Rõuk oli valinud näidendi, mis jutustab inimeste üksindusest, südametunnistuse piinadest, kannatustest.
Lavale astuvad vaid naised: lesestunud vanaema, tema tütred,
kes mõlemad abikaasa kaotanud, ammu surnud poja naine,
äsja mehe matnud tütretütar. Ja
siis veel lahutatud tütretütar, üksildane teenijanna ning noor
võõras neiu, kes oma muredega
ka väga üksi. Kokku kaheksa
naist. Igaühel erinev saatus, erinev meelelaad, käitumine, temperamenditüüp. Ühist on siiski
ka - pojanaine, tütred ja tütretütred tunnevad end vanaema läheduses turvaliselt, seal on nad
veidi õnnelikumad. Kõik tegelased elavad peamiselt mälestustes. Mälestustes, mis kõik olnu ilusamaks muudab. Etenduse
plussiks on, et meenutused ja
tagasivaated ei muutu sugugi
igavaks - vaataja silma all rullub
lahti põnev lugu.
„Naiste maja“ on mõtlemapa-

2. sõidu lõpetas Marten teisena,
kuid võitnud osaleja diskvalifitseeriti. Seega oli Saku noormees
parim. 3. sõidu 1. ringi järel oli
Marten teisel kohal, kuid siis
möödus Tai juunior. Viimasel
ringil õnnestus Martenil ühest
konkurendist mööduda ja teiseks tulla. 4. sõidu 1. ringilt tuli
Marten esimesena, kuid nagu ta
ise ütles, ei olnud tal enam va-ja
ees rabeleda, vaid kindlalt lõpuni sõita. Nii jõudis ta finišisse
kolmandana. Ja tuli üldkokkuvõttes võitjaks!
Ski Junior 11-13 Stock lõpptulemused: 1. Marten Männi
(Freetime Racing/Eesti) 197 p;
2. Manassanan (Fifty-Nine Racing/Tai) 176 p; 3. Korakoch
Pinkean (Fifty-Nine Racing/Tai)
175 p. Marten Männi tänab
kõiki toetajaid, kes aitasid tal
Tais toimunud rahvusvahelisele võistlusele pääseda.

nev etendus. Lugu, mis ühtaegu
kurb, kuid samas ka tuttav - eks
igaüks kipu mõnikord mälestustesse. Ja kes ei oleks vahel üksindust tundnud! Kahetsenud ja
südant valutanud on ka kindlasti
paljud - vähemalt korra elus.
Seetõttu ei tohiks „Naiste maja“
kedagi ükskõikseks jätta. Kindlasti on tegu etendusega, mis pakub publikule elamuse.
Kaheksa tegelast, kaheksa
näitlejat. Vaige Urgard, Marianne Õun, Rita Bergmann,
Aivi Lintnermann, Margit
Nurmeots, Kadi Seeme, MariAnn Talumees ja Tiiu Rõuk
suutsid vaataja ette tuua väga
erinevad inimtüübid, kes kõik
usutavad ja elulised. Raske
oleks mõnd näitlejat esile tuua trupp mängis ühtlaselt väga hästi. Oma positiivne roll oli ka õnnestunud lavakujundusel (Tiiu
Rõuk). Silma torkasid kõige
enam kardinad akende ees - mis
sellest, et laval tagaplaanil.
Sümboolne ja sobiv. Chopini
imeline muusika (valis Tiiu
Rõuk) andis suurepärasele etendusele veel palju juurde.
Tiiu Rõuk hakkas Kiisa rahvamajas lavastama hooajal 2010/
2011, „Naiste maja“ on ta teine
etendus. Miks just see näidend?

Tiiu Rõuk selgitas, et otsis
naiste tükki, sellist, kus saaks
mängida kaheksa naist. See oli
üks põhjus. Kuid mitte ainult.
„Mälestused, üksindus, pimedus … - ma olen nende üle pikka
aega mõelnud. See näidend andis võimaluse oma mõtteid ja
tundeid väljendada,“ rääkis lavastaja. „Mälestused. Hetkede
muutumine ajas … See etendus
puudutab meid kõiki. Kindlasti
ka mõte, et pere on väga oluline
- et ümber oleksid inimesed, kes
hoolivad.“ Esietendusega jäi
Tiiu Rõuk rahule: „Seda tükki
on emotsionaalselt väga raske
mängida. Kuid see, mida ma
vaimusilmas nägin, tuli ka laval
välja!“ Küll aga kurtis ta, et ei
oleks ise mängida tahtnud - laval olles on raske aru saada, kuidas etendus saalist paistab. Paraku tuli seekord kahte rolli - nii
näitleja kui lavastaja oma - kanda. Ühtviisi hästi õnnestusid
mõlemad.
Kiisa rahvamaja pisikesse
saali palju rahvast ei mahu, loodetavasti mängib näitetrupp
„Naiste maja“ veel. Ja ehk tuleb
ka Saku publiku ette. Etendus
on vaatamist väärt. Kes meist
siis üht tõeliselt head teatrielamust ei sooviks!

6. detsembril toimus Saku Pruulikojas õppepäev „Aktivistid käima“,
millest võtsid osa nii Saku, Kiisa kui
ka Kurtna aktiivsed noored. Õppepäeval otsiti ühiselt vastust küsimusele, kuidas saavad Saku valla noored ise enda elu põnevamaks muuta.
Lisaks kuulati näpunäiteid, kuidas
kujuneb üritusest sündmus, ning
mõeldi selle üle, mida ja kuidas Saku vallas paremaks muuta. „Ürituse
eesmärk oli ühendada aktiivseid Saku valla noori ja saada teada nende
soovid - milliseid üritusi ja tegevusi
nad ootavad. Samuti motiveerida
neid ise üritusi korraldama,“ sõnas
noortekeskuse juhataja Reili Raamat. Idee sündis Saku Valla Noortekeskuse koostöös gümnaasiumi ja
Kurtna kooliga - koosolekul tuli mõte ühendada koolide õpilasesinduste
noored ja noortekeskuse aktivistid.
Nii korraldajad kui ka osalejad lugesid ürituse õnnestunuks. Kiisa
noorsootöötaja Tiina Pihlak pidas
oluliseks seda, et õppepäev oli hästi
korraldatud ning noored olid aktiivsed ja tulid kaasa. Ent järgmisele
kokkusaamisele ootaks ta veelgi rohkem osavõtjaid. Kurtna Kooli õpilasesinduse liige Kristjan Kõva arvas, et õppepäeval said kõik osalejad uusi ideid. „Selliseid üritusi
võiks rohkem toimuda - et saada valla noorte elu tõsiselt käima!“ lisas ta.

Harju Maavalitsus teatab
Harju maakonna Via Baltica teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude
strateegilise hindamise avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest
Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via
Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“ ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH)
aruande avalik väljapanek toimus 24.09-22.10. 2012 Saue, Saku, ja Kernu vallas ning Tallinna ja Saue linnas.
Avaliku väljapaneku jooksul esitati kokku 23 kirjalikku avaldust, mis sisaldasid ettepanekuid, vastuväiteid
või täpsustamist ja selgitamist vajavaid küsimusi. Valdav osa ettepanekutest ja vastuväidetest puudutasid
erinevate kogujateede asukohti ja lahendusi ning Kernu ümbersõidu trassivalikut - ei oldud nõus maavanema poolt vastu võetud trassialternatiiviga 1A ja tehti ettepanek kaaluda taas 2 + 2 sõidureaga I klassi
maantee kavandamist kooskõlastamisringile saadetud planeeringus olnud 1C trassikoridori. Kõikidele planeeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud avaldustele on vastatud.
Planeeringu avalik arutelu toimus 22.11.2012 Kernu valla rahvamajas, osalesid maavalitsuse esindajad,
planeeringu ja KSH koostamise konsultant, Maanteeameti esindajad, ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikud ning muud huvilised. Harju Maavalitsuse esindajad ja konsultant andsid selgitusi ja vastasid küsimustele. Vastuväiteid ja ettepanekuid esitanud isikud said täiendavaid selgitusi maavanema seisukohtade osas ning mõned kogujateid puudutanud küsimused said rahuldavalt lahendatud. Lahenduseta jäänud
vastuväidete ja ettepanekute osas annab planeeringu järelevalve käigus oma hinnangu regionaalminister.
Kernu ümbersõidu osas otsustati arvestada ettepanekuga taas kaaluda 2 + 2 sõidureaga I klassi maantee
kavandamist kooskõlastamisringile saadetud planeeringus olnud 1C trassikoridori. I klassi maantee jaoks
trassialternatiivil 1C koridori reserveerimine muudab planeeringu põhilahendust. Tulenevalt planeerimisseadusest korratakse seetõttu planeeringu kooskõlastamist Kernu ümbersõidu osas riigiasutuste ja kohaliku
omavalitsusega. Samuti korratakse planeeringu avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu Kernu valla osas.
Täiendatud planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik tutvuda alates 21.12.2012 planeeringu
portaalis (http://www.viabaltica.hendrikson.ee/).

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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Saku Õlletehase alarmeerimissüsteemi kontroll
Turvalisuse tõstmiseks paigaldati Saku Õlletehase territooriumile alarmeerimissüsteem, mille signaal
hoiatab toimunud õnnetusest. Õlletehas käitleb piiritust ja kasutab ammoniaaki, ebasoodsate tegurite
kokkulangemisel võib tekkida oht inimeste elule ja tervisele ka väljaspool ettevõtte territooriumi.
Riskianalüüs näitab, et suurõnnetuse oht on väga väike, kuid seda on ikkagi tarvis arvesse võtta.
7. jaanuaril 2013 kell 11.00 toimub alarmeerimissüsteemi kontroll. Sireen lülitatakse sisse 30 sekundiks. Saku Õlletehas ootab elanikelt tagasisidet, kas ja kui kaugele sireeni kuulda oli. Tagasiside andmiseks tuleks võtta ühendust õlletehase töökeskkonna peaspetsialisti Riho Evendiga (e-aadress riho.
evendi@pruul.ee, telefonid 650 8358, 516 6241).
Alarmsüsteemi kontrolli tehakse ka edaspidi - iga kuu esimesel esmaspäeval ajavahemikul 11.00-12.00.
KAIRI KALLASTE, infospetsialist

Saku Vallavalitsus annab teada
Isikutel, kes on korraldatud jäätmeveost vabastatud aastaringselt, palume esitada Saku Vallavalitsusele
20. jaanuariks 2013 kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Isikud, kes on korraldatud jäätmeveost vabastatud talveperioodil (1. oktoobrist - 30. aprillini), kirjalikku kinnitust esitama ei pea. Palume kinnitus saata Saku Vallavalitsusele e-posti aadressile
saku@sakuvald.ee või posti teel aadressile Teaduse tn 1, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa 75501. Kui
kirjalik kinnitus jääb esitamata, loetakse isik 21. jaanuarist 2013 korraldatud jäätmeveoga liitunuks.
Tuletame meelde, et kuivanud jõulukuuski ei tohi prügikastide kõrvale viia. Vanad kuused palume toimetada Saku aleviku jäätmepunkti (Tehnika tn 10), kus need tasuta vastu võetakse.
JANA MEHINE, keskkonnakaitse inspektor

Müüa lõhutud

küttepuud
lepp (toores), 36 eur/rm,
kohaletoomisega.

Tel 509 9598
Mälestame igavikuteele
lahkunud

HARRI PÕLDSAMIT.
Avaldame siirast kaastunnet
lesele ja lastele peredega.
Piiri ja Kõrve tänava
elanikud

Avaldame sügavat
kaastunnet Eda Esperkile
vend

ENN VEERTEE

MÜÜA kuivad
kamina/pliidipuud
30 cm, võrkkottides 40L/60L,
kask/lepp, segapuu.

Küttepinnud.
Kuivad ahjupuud

VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS
(kinnistute ÜVK liitumised). Veel:
 liiva-, mulla- ja killustikuvedu
 eksvaatori- ja kalluritööd
 san tehn sisetööd
 geodeetilised mõõdistused

Kuulutused
Hoonete projekteerimine.
Mõõdistamine. Detailplaneeringud. Kasutusloa asjaajamine. Ehitiste ekspertiis ja järelevalve. 522 0023 M. Mikk
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
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Ohtlike puude langetamine.
Kruntide puhastamine võsast
ja puidujäätmetest. Raietööd.
Kompleksteenus. Tel 525 0893,
5626 0344; e-mail info@vahergrupp.ee; www.raietööd.ee
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Puurkaevude rajamine, projekteerimine, pumbad.
www.puurkaevud.ee 5191 2748
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
Info@potipoiss.ee; 5807 2581
Müüa aastaringselt lahtiselt ja
võrgus kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, vedu tasuta.Tel
501 8594
Müüa soodsalt kuivi küttepuid
(30-60 cm), saepindu ja saematerjali. Lintsaekaatri teenus.
Transport. Saku vald, Männiku
küla, 5656 2009, resultes@
resultes.ee, www.resultes.ee

kottides ja laotuna, min
kogus 3 rm. Metsakuiv mänd,
kask, segapuu - 40 cm
kottides 80L; 50 cm laotud.
Puu kuivanud 2 aastat.
Vedu Harjumaal tasuta.
Hinnad alates 1,7 eurost.

GSM 5850 4300

Tel 5647 5960, 5636 4633
e-mail apq@hot.ee

tpbilanss@gmail.com
Tel 518 2645, Terje

Avaldame sügavat kaastunnet
Eda Esperkile vend

Südamlik kaastunne Almale

ENN VEERTEE

ABIKAASA

kaotuse puhul.
Reet, Toivo, Mare, Sass, Eha,
Uno, Marju ja Tiiu

kaotuse puhul.
Lilian, Reet, Tiina

HELVE FJODOROVA

ENN VEERTEE

Südamlik kaastunne
Marko Tublile kalli

Sügav kaastunne lastele ja
Olavile

Pakume
raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele ja
korteriühistutele üle Eesti

Avaldame sügavat
kaastunnet lastele ja
elukaaslasele
kaotuse puhul.
Tiina, Riina, Elina ja Inna

surma puhul.
Saku Vallavolikogu
Saku Vallavalitsus

Siiras kaastunne
Edale ja Teelele
venna ja onu surma puhul.
Naabrid Ülase 1-st

Avaldame kaastunnet
Eda Esperkile

VENNA
surma puhul.
Päevakeskuse pere

EMA

HELVE FJODOROVA

surma puhul.
Rein ja Niina

kaotuse puhul.
Andrus perega

Kallis Eda, oleme Sinuga
sel raskel hetkel, kui
jätad hüvasti oma
armsa venna

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele

Avaldame kaastunnet
Urve Gonjakile armsa

HELVE FJODOROVA

ÕE

ENN VEERTEEGA.
Anne, Airi, Helgi, Aivi ja Jaak

surma puhul.
Tõdva küla seltsing

kaotuse puhul.
Kajamaa koolipere
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Lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
pulmad, jõulupeod,
firmaüritused ning
ekskursioonid
Saku õlletehasesse
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338
saku@pruulikoda.ee
Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

LUMELÜKKAMINE
KOPP-LAADURI TÖÖD
(lisaks vee- ja kanalisatsioonitööd)

KALLURAUTOVEOD
LIIVA, KILLUSTIKU JA
MULLA MÜÜK
KOHALETOOMISEGA

OÜ KALSEP
Pärnasalu 23,
Saue 76505
Telefon 5346 0382
info@kalsep.ee
www.kalsep.ee

Kallid Saku
Pruulikoja
praegused ja
tulevased kliendid,
soovime teile
rahulikke jõule,
särtsuvat
aastavahetust ja
rõõmsat uut
aastat!

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006

SAKU LOOMAKLIINIK
www.sakukliinik.eu
EELREGISTREERIMINE
551 0623  604 1997
AVATUD E-R 12.00-19.30
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KUHU MINNA
DETSEMBER

21. kell 20
Segakoori Tuljak jõulukontsert Saku Valla Maja saalis.
Kaastegev Saue segakoor.

24. kell 16

Andres Tarand rääkis kliimamuu- EVIKA korraldatud traditsioonilised aastalõpu kartuliseminarid on
tuste olemusest ja põhjustest.
kujunenud hinnatud kokkusaamiskohaks nii tootjaile kui teaduritele.

Tulus aastalõpu kartuliseminar EVIKAs
INGRID PÕDER

E

estlase teise leiva, kartuli
eest hea seisjad said jõulude eel kokku Sakus.
EMVI taimebiotehnoloogia
osakonna EVIKA korraldatud
traditsioonilisele aastalõpuseminarile kogunes 13. detsembril
üle 80 tootja ja teadlase ning alaga seotud inimese. Kartulipäeva
avades tundis EVIKA looja ja
eestvedaja Viive Rosenberg
rõõmu osavõtjate rohkuse üle.
Kokkutulnuid tervitasid EMVI
direktori kohusetäitja Taavi Võsa ja vallavanem Kuno Rooba.
Ettekannete osa alustas Roomet Sõrmus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast, ta
rääkis ühistegevusest toidusektoris nii Euroopa Liidus kui Eestis ja selle edendamise vajalikkusest. Eriti meie väikeses riigis, et tugevate seas ellu jääda.
Võtmemärgiks pidas ta ühistutevahelist koostööd.
Kartulikasvatajatele elulistel

teemadel - kliima, ilmastik ja
ilm - rääkis kliimauurija Andres Tarand. Kuulda sai mõndagi mõtlemapanevat Eesti kliima
ajaloost, kliimamuutuste olemusest ja tekkepõhjustest ning
võimalikest tulevikustsenaariumidest. Kliima soojenemise
võtmeküsimuseks nimetas teadlane aga talve temperatuuri.
Saagi alusest, seemnekartulist, selle kasvatamisest ning
nõuetest tootjale ja kontrollist
selle üle kõneles Põllumajandusameti taimetervise osakonna
peaspetsialist Ljudmilla Kerge. Selgus, et seemnekartulialune pind Eestis pidevalt väheneb.
Põhiliselt lähevad mulda Saksa,
Hollandi ja Taani sordid. Kahetsusväärselt vähe, viit-kuut, kasvatatakse Eesti sorte.
Suvel Prantsusmaale tehtud
õppereisil nähtut tutvustati nii
tootja kui teadlase pilgu läbi.
Viive Rosenberg hindas teadlasena Eesti Kartuli organiseeritud
sõitu kasulikuks. Tiheda prog-

rammiga päevadesse mahtus
hulk käike Normandia piirkonna
asutustesse ja laboratooriumidesse. Tasemel taimehaiguste
kontroll, hoiustamisviisid ja katsetehnika olid eeskuju väärivad.
Sorte aretakse Prantsusmaal põhiliselt erafirmades. Kõik tehakse kartuli kvaliteedi nimel. Peeter Leppik tootjate poole pealt
pani aga tähele, kui suurt rõhku
pannakse hoidlatele ja kaubandusele, eriti pakenditele. Prantslased armastavad väikest mugulat. Ühistud on hästi arenenud,
maa rendihinnad aga kõrged.
Seminari lõpetasid kartuli
viirushaigustest kõnelenud
EMÜ doktorant Ketlin Liiv ja
Ene Kiudsoo ettekandega „Baltic Agro meie teenistuses”.
Traditsiooniliselt pakkusid
võõrustajad lõunalauas kartulitoite, mis valminud kõige maitsvamatest sortidest. Maaubina
üllatavat sordirohkust näitas ka
jõuluhõnguliselt kujundatud
väljapanek näituseruumis.

Jõuluõhtu jumalateenistus
Hageri kirikus.
Buss Sakust Hagerisse:
15.00 Saku Keskuse peatus
15.05 Saku Tiigi peatus
15.10 Kajamaa
15.13 Tõdva teerist
15.16 Kirdalu
15.20 Kurtna
15.25 Kiisa rahvamaja
15.27 Kiisa raamatukogu
Hageri
Hagerist Sakku:
17.30 Hageri kirik - Kiisa raamatukogu - (Kurtna, kui on KurtnaKirdalu inimesi) - Kajamaa - Saku

26. kell 15
Metsanurme küla jõulupidu
Metsanurme külakeskuses.

29. kell 20
„Head teed, aasta 2012” peoõhtu hea muusika ja üllatuskülaliste saatel Kiisa rahvamajas.
Vt lk 16

30. kell 20
Aastalõpu tantsuõhtu Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 16
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5. kell 11-13
Lastehommik 7-10aastastele
Saku huvikeskuses.

12. kell 16
Harjumaa keelpillipäeva
kontsert Saku Valla Maja suures
saalis. Tasuta. Vt lk 16

14. kell 19
Ülevallalise mälumängu
„Saku ajukas” IV voor Saku
Valla Maja suures saalis. Mängu
juhib Mart Vellama.

Jõulukuu on heade tegude kuu
Saku väikelaste emad korraldasid 15. detsembril Jõulutelgis heategevusliku kohviku ja jõululoterii, mis osutusid üle ootuste menukateks. Tänu ostjaile ja auhindadega toetajatele suudeti Saku
rahvale palju rõõmu pakkuda. Saku väikelaste vanemad tänavad
valla elanikke ja toetanud firmasid, tänu kellele sai teoks meie
kõigi ühine soov muretseda beebikooli ringides osalevatele
lastele ilus vaip, millel saab vahvalt mängida ja tegutseda.
Aitäh, Saku Pruulikoda, Saku Õlletehas, Pagaripoisid, Tammiko
Pagar, Esko Pere Talu, Salongike, Infra Stuudio, RMK, Oriflame
Eesti (konsultant Anneli Sildmaa), Santa Maria, ERSO, Südameapteek (Pharma Holding), Kajamaa Viburada (Kuldnool),
Männiku Jahilasketiir, Saku Mõisa Värkstuba, Saku Valla
Spordikeskus, Viking Line, Uno Pizza & Kebab, Kosmeetikatuba, Razoone, Rocco, Vaibagalerii (Virmeton), Pere Optika,
Samat, Nurmiko Hulgi, Home4You, Sinus Group, Fusion Studio,
KAFO, Karupoeg Puhh, Kräss, Europagar, MTÜ Metsanurme
külakeskus, Saku Huvikeskus, Vilma Salo, Jaan Kallasmäe!
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