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Londoni olümpiamängudel
võistlev Saku neiu

Saku valla kuldmärgi pälvinud
muusikakooli õpetaja

Anna Pohlak

Milvi Rookäär

„Et olümpiale jõuda,
tuleb palju vaeva
näha ja palju õpetussõnu kuulata.“
/ lk 19

„Pillimängu omandamine on pikaajaline
töö, selle väärtus
ilmneb alles aastaid
hiljem.” / lk 8-9

Saku Suursõit tõi tormituuled

Saku Suursõidule 17. juunil tuli kokku mehi-naisi eri paigust üle Eesti - kõiki ühendamas kirg mürisevate sõiduriistade ja võidu kihutamise
vastu. Publik sai näha masinaid tavavõrridest sporttsikliteni ja osalejaid pensioniealistest lasteaialasteni. Tõsise võistluse pidasid maha ka
väikesed jalgratturid. Saku Sääruklubi korraldatud võidusõit sai Saku Valla Maja ümber teoks juba viiendat korda. / lk 12-13
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X külade päev peeti Üksnurmes
Valla külade jõukatsumisel sportmängudes lõid
kaasa ka
Saku vabatahtlikud pritsimehed.
/ lk 10-11

2

22. juuni 2012

Paremad koolide
lõpetajad 2012
GÜMNAASIUM
Kelly Laane - kuldmedal,
Saku Gümnaasium
Hanna Läänemets - kuldmedal,
Gustav Adolfi Gümnaasium
Kati Metsla - kuldmedal,
Saku Gümnaasium
Taivo Pungas - kuldmedal,
Tallinna Reaalkool
Johanna Rõigas - kuldmedal,
Saku Gümnaasium
Triinu Uiboleht - kuldmedal,
Saku Gümnaasium
Kristin Reiman - hõbemedal,
Saku Gümnaasium
Britt Rosenberg - hõbemedal,
Saku Gümnaasium
Margit Jõerand - õpilasesinduse
president, Saku Gümnaasium
Anna Pohlak - Londoni
olümpiamängudel osaleja,
Tallinna Reaalkool

PÕHIKOOL
Mari-Liis Duglas - lõpetab Saku Gümnaasiumis kiitusega 9. klassi
Kätriin Kukk - lõpetab Saku Gümnaasiumis kiitusega 9. klassi
Relika Linnjärv - lõpetab Saku Gümnaasiumis kiitusega 9. klassi
Liisi Raudväli - lõpetab Saku Gümnaasiumis kiitusega 9. klassi
Kristel Kopel - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi
Anete Nõulik - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi
Nils-Gregory Aer - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi

Mäng on väikese inimese töö

Kallis laps! Saku Tervisekeskuse esisel platsil on sinu
jaoks valminud uus mänguväljak! Küsi emme käest, kus
see keskus asub, võta sõbrad kaasa ja mängima… Suvi!
Head jaaniaega soovides
Saku lõvid

Mirjam Henno - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi
Hanna-Katrin Krestinov - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi
Maret Lond - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi
Lisanna Ots - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi
Greteliis Salo - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi
Triin Gretel Tauk - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi
Merika-Ethel Triik - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi
Indrek Valgma - lõpetab Saku Gümnaasiumis edukalt 9. klassi

Nõlvaku lasteaed sai

Nõlvaku lasteaed 20. juunil päikesesäras. Foto:
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Saku Päevakeskus sai elektriauto
Paremad
koolilõpetajad
käisid
vallavanema
vastuvõtul
15. juuniks kutsus vallavanem
Kuno Rooba paremad koolilõpetajad, nii need, kes viimaseid päevi abituriendid, kui
need, kes kohe-kohe põhikooli
lõpetamas, Saku mõisa pidulikule vastuvõtule. Oodatud olid
nii suurepäraste õpitulemustega, sportlike saavutustega kui
ühiskondlikult aktiivsed noormehed-neiud. Ning tublide valla noorte vanemad ja õpetajad.
Kuno Rooba soovis lõpetajatele õnne ja edu. Suurepärase
kontserdi andsid Eesti Muusikaja Teatriakadeemia tudengid:
solist Elizabeth Paavel ja pianist Johan Randvere.
Kaunist päeva jääb edukatele
noortele meenutama raamat. Ja
ehk ka vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriteenistuse juhi Heli
Veersalu innustavad sõnad:
„Alustage sellest, mis on vajalik, jätkake sellega, mis võimalik. Ja äkki märkate, et teete
seda, mis on võimatu.“

valmis!
Projekteerija OÜ Sirkel ja Mall
Ehitaja Eventus Ehitus

S

aku ja Saue vald alustasid
Laagri alevikku aadressile
Kaselaane 1/Vanasilla 31a
ühise Nõlva lasteaia rajamist
möödunud suvel - ehitustööd algasid 1. augustil. Nüüd on maja
- moodne kasutajasõbralikest
materjalidest väikeste küttekuludega säästlik liginullenergiahoone - valmis. Vaja on veel
ainult ruumid möbleerida. Ka
õu on korrastatud, mänguplatsid
rajatud ja atraktsioonid paigaldatud.
Saku valla poisid-tüdrukud
saavad Nõlvaku lasteaias ühe
rühma jagu kohti - kokku 20.

Saku Päevakeskus sai 12. juunil kätte kaua oodatud uue elektriauto
Mitsubishi i-MiEV (pildil).
Uue autoga sõidab vallas ja vajadusel ka väljaspoole valda päevakeskuse hooldustöötaja Anu Liibek, kes osutab koduteenuseid.
Anu esimesed muljed auto kasutamisel on väga positiivsed. Autot on väga hea parkida, ta on kiire ja mugav. Tagumiste pinkide seljatugede allalaskmine käib kergelt ja klientide tellitud toidukauba
ning supikasti saab kenasti ära mahutada. Seni ei ole kitsikuse ega
ebamugavuse üle kurtnud ka transporditavad hoolealused. Vaatamata väliselt väiksele kogule mahub autosse koos juhiga neli inimest. Ja mis peamine - auto kasutamine ei saasta meie elukeskkonda ja masin on küttekulude poolest viis korda odavam pidada kui
bensiiniauto. ANNE MICHELSON

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 12.06.2012. a korraldusega nr 548 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Üksnurme külas VanaParma kinnistu osal (katastritunnus 71801:003:0937). Detailplaneeringu ülesanne on Vana-Parma kinnistu osa kruntideks jaotamine
ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 3100 m². Vt http://sise.sakuvald.
ee/dp/
Saku Vallavalitsuse 19.06.2012. a korraldusega nr 565 kehtestati Saku
vallas Jälgimäe külas Anti, Käspriotsa ja Käspriaasa kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu ülesandeks on kinnistute kruntideks jaotamine ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine
äri-, lao- ning tootmishoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on
ca 7,5 ha. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
14.06.2012 a toimus Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse 1) Saku
valla Saku aleviku Männimaa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
AVALIK ARUTELU. Avaliku väljapaneku jooksul laekus detailplaneeringule vastuväide Männituka tee ja Oja tn ühenduse vastu ja ettepanek juhtida liiklusvool mööda Männituka teed. Saku Vallavalitsus
ei nõustunud antud vastuväite ja ettepanekuga, kuna Männituka tee
ja Oja tänava ühendus on kooskõlas kehtestatud Saku valla üldplaneeringuga ja vastuvõetud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
Saku Vallavalitsuse 12.06.2012. a korraldusega nr 546 otsustati
16.09.2003 a korraldusega nr 978 algatatud Tänassilma küla Väiketammiku (algatamisel Tammiku kinnistu osa) kinnistu (katastritunnus 71801:001:1245) detailplaneeringu puhul jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna analüüsitud põhjustel eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Detailplaneeringu ülesanne
on kinnistu kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Kavandatavatele kruntidele nähakse ette ühe
üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamist. Planeeringuala suurus
on ca 6200 m2. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
12. juuni istungi päevakorras
oli 20 punkti.
3 puudega ja 2 regulaarseid
sotsiaalteenuseid vajava isikuga
sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud.
1 isikule otsustati maksta ühekordset toetust 493 eurot raske
puudega tütrele vajaliku meditsiiniseadme osaliseks kompenseerimiseks.
18.-21.06.2012 toimuva Saku
Huvikeskuse päevalaagri hinnaks kehtestati ühele osalejale 7
eurot. Osaleja peab olema rahvastikuregistrijärgselt Saku valla elanik.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine Tänassilma külas
Väiketammiku kinnistul, kuna
eelhinnangu põhjal eeldatav
oluline keskkonnamõju puudub. Võeti vastu detailplaneering Tänassilma külas Väiketammiku kinnistul.
Algatati detailplaneering
Üksnurme külas Vana-Parma
kinnistu osal. Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ja 2 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba elamu
laiendamiseks Juuliku külas
Taevakaare tn 16, tunnistati
kehtetuks 18.10.2005 väljastatud ehitusluba.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Tõdva külas
Metsa-Allika mü-l.
Väljastati 2 kasutusluba: üksikelamutele Metsanurme külas
Metsatähe tee 5 ja Saku alevikus
Sinilille tn 5.
Otsustati keelduda ehitise
„Paju tee 1,3,5,7 veevarustus”
osaliseks kasutamiseks Juuliku
külas Paju teel ja Tähe tee kasutusloa väljastamisest.
Määrati Tagadi külas Vana-Tagadi tee 4 (end aadress Allik-Pedoski) asuvate Danske Bank AS
Eesti filiaalile kuuluvate ehitiste
teenindamiseks vajalik maa suurusega 2763 m2. Võimaldati maa
ostueesõigusega erastamist. 
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 Jäätmeveoga liitumisest vabastati 4 jäätmevaldajat.
Saku Huvikeskusele väljastati avaliku ürituse korraldamise
luba 17.06.2012 Saku Valla Maja ümbruses toimuva Saku Suve
Suursõidu läbiviimiseks ja
23.06.2012 Kiisa alevikus Laulu
ja Suvila tn vahelisel alal Saku
valla jaanitule korraldamiseks
(vastutab Liina Hendrikson).
Merike-Melaine Kuimetile
otsustati anda tasuta kasutada Saku Huvikeskuse III krs peeglisaal
27. ja 29.06.2012 kell 18.3021.30 ja Saku Valla Maja II krs
suur saal 04. ja 06.07. 2012 kell
18.30-21.30 tantsutrupi Asmarah
treeningute läbiviimiseks.
2012. a eelarve tuludesse lisati
MTÜ-lt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus laekunud 1076
eurot noorte konkurentsivõime
suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ning 100
eurot projekti „Idee 24“ kuludeks; Eesti Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni Liidult
laekunud 250 eurot projekti „IT
öö Saku Valla Noortekeskuses“
kuludeks; Harju Maavalitsuselt
laekunud 700 eurot alaealiste komisjoni tööks ja alaealiste mõjutusvahendite seaduses sätestatud
mõjutusvahendite kohaldamiseks, 430 eurot püsivat liikumisharrastust kujundavateks tegevusteks, 1372 eurot kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside kohustusliku ujumise algõpetuse läbiviimiseks, Kaitseministeeriumilt laekunud 1490 eurot
riigikaitseõpetuse läbiviimiseks
laskesimulaatori soetamiseks.
19. juuni istungi päevakorras
oli 17 punkti.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu aegunud, lagunenud, kaotatud ja liigses eksemplaarsuses
teavikute kustutusaktid.
Kehtestati Jälgimäe küla Anti,
Käspriotsa ja Käspriaasa kinnistute detailplaneering.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ning 3 korraldusega projekteerimistingimused.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine valvehoone ja desaktivatsioonihoone lammutamiseks Männiku külas Viimsi metskond 19.
Väljastati 6 ehitusluba: Tammiku radioaktiivsete jäätmete
matmispaiga desaktivatsioonihoone ja valvehoone lammutamiseks Männiku külas Viimsi
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metskond 19; maakaabelliinide
rajamiseks Jälgimäe külas Murimäe tee, Põltsamaa ja Kurru
kinnistutel ning Arukivi ja Arunõmme tee kinnistutel, Üksnurme külas 11344 Kanama-Üksnurme teel, Rehe küüni ja Kärneri kinnistutel; alajaama ja
maakaabelliini rajamiseks Tänassilma külas Jälgimäe tee 13.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks üksikelamuks ja anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Metsanurme külas Vesiheina tee 11.
Anti kirjalik nõusolek aiamaja
püstitamiseks Metsanurme külas Ranna kinnistul.
Väljastati kasutusluba Ussiaugu 10/0,4 kV alajaamale Jälgimäe külas Ussiaugu kinnistul.
Üksnurme külas asuva katastriüksuse Aasa jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Jäätmeveost vabastati 4 jäätmevaldajat.
Otsustati jätta rahuldamata
ühe isiku jäätmeveost vabastamise avaldus.
Saku Õlletehase AS-ile anti
nõusolek vee erikasutuseks (õllede, lahjade alkohoolsete jookide ja karastusjookide tootmiseks) neile kuuluvatest puurkaevudest. Lubatud on veevõtt
(kokku 1500 m³/ööpäevas) ning
heitvee (veereservuaaridest ja
sademevee) suunamine Vääna
jõkke. Reoveed kanaliseeritakse Saku Maja AS-i hallatavasse
ühiskanalisatsioonivõrku.
Väljastati avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le Triatloniklubi 21.CC Männiku külas Valdeku karjääris ja selle lähiümbruses, Tallinn-Saku-Laagri maanteel
ning Saku alevikus 07.07.2012
toimuva Saku Triatloni läbiviimiseks (vastutab Siim Vollmer).
Natalja Krassilnikovale anti
20.06.2012 kell 18.30-21.00 vabastava hingamise õhtu läbiviimiseks tasuta kasutada Saku
Huvikeskuse ruum 301.

Saku Vallavalitsuse teenistuses
Keskkonnaspetsialist Vivian Raia
Alates 11. juunist asendab Saku Vallavalitsuses
keskkonnaspetsialisti Vivian Raia, kelle peamisteks tööülesanneteks on vallas keskkonnaseisundit jälgida ja keskkonnaalase seadusandluse
täitmist kontrollida, puurkaevude üle arvestust
pidada, vee erikasutuslubasid, õhusaastelubasid, reovee-, kanalisatsiooni- ja kuivendusprojekte kooskõlastada ning maavarade kaevandamisega seotud probleeme lahendada.

Vivian Raia sündis 1985. aastal Viljandis. Ta sai keskhariduse 2004.
aastal Viljandi Maagümnaasiumist ja õppis seejärel Tartu Ülikooli
Pärnu kolledžis veeökosüsteemide majandamist, lõpetas aastal 2008.
Vivian Raia töötas 2004. aasta suvel Soomaa Rahvuspargis assistendina ja 2006. aasta suvel AS-is Hetika sekretärina. Aastatel
2008-2010 oli ta OÜ-s Print Best Trükikoda müügisekretär-personalitöötaja, 2010-2012 väliskliendihaldur.

Vanemtehnik Jaanika Nurk
Alates 2. maist töötab Saku Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuses vanemtehnikuna
Jaanika Nurk, kelle peamisteks tööülesanneteks
on ehitus- ja planeerimisteenistuse erialaregistrite ja andmebaaside haldamine, graafiliste materjalide ja joonistega töötamine, üldplaneeringu koostamise assisteerimine, projektikomisjoni koosolekute ja avalike arutelude protokollimine ning arhitekti assisteerimine.

Jaanika Nurk sündis 1990. aastal Kärdlas. Ta sai keskhariduse 2009.
aastal Kärdla Ühisgümnaasiumist ning õppis seejärel Eesti Maaülikoolis kinnisvara planeerimise erialal, bakalaureusekraadi sai aastal
2012.
Jaanika Nurk on töötanud aastatel 2006-2008 suvistel koolivaheaegadel Kärdla Konsumis, Pritsumaja poes ja Kärdla Minigolfis
klienditeenindajana. 2011. aasta suvel oli ta erialasel praktikal
Kärdla Linnavalitsuses.

ÜVK uudised 25. nädalal
2012. aasta 25. nädala seisuga toimuvad torustike ehitustööd Saku I
piirkonnas (peatöövõtja AS Skanska EMV) Pähkli, Kivistiku,
Kingu, Teaduse, Näituse ja Pargi tänaval ning Samati õues. II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) tehakse taastamistöid Kannikese, Ülase, Aasa, Asula, Kalda, Pärna, Nurme, Tamme, Sambla,
Silla ja Põik tänaval ning Jaama põigus. III piirkonnas (peatöövõtja AS Skanska EMV) ehitatakse torustikke Oja, Aasa, Aru ja Kalda
tänaval ning Tammemäe teel; taastamistöid tehakse Tamme teel.
Taastamise ja haljastustööde kohta tekkivate küsimuste korral palume ühendust võtta telefonil 5336 4612 (AS-i Nordecon piirkond)
või 5341 3931 (AS-i Skanska EMV piirkond).
MARJU MURUMETS, AS Saku Maja projektijuht

27. juunil kell 18 toimub Saku Vallaraamatukogu saalis
SAKU VALLA ARENGUKAVA 2012 - 2025 AVALIK ARUTELU.
Vallavolikogu vaatab iga-aastaselt üle valla arengukava ning viib selles vajaduse korral
sisse muudatused. Arengukava eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel www.sakuvald.ee
ning ettepanekuid esitada 1. augustini 2012 e-postile saku@sakuvald.ee Tulge osalema!
NB! Raamatukogus on avatud Kunstiakadeemia magistrantide näitus „Nägemus Saku arengust
2030+“. See sisaldab kolme magistrandi visiooni Saku elukeskkonnast ja kvaliteedist.
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist
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Saku valla
hallatavate asutuste
lahtiolekuajad suvel
2012
 Saku Vallaraamatukogu
Saku Valla Majas on raamatukogu avatud 01.06-31.08
esmaspäeval, teisipäeval ja
neljapäeval kell 10-18, kolmapäeval kell 10-19, reedel
kell 10-16;
Kiisal teenindusajad ei
muutu;
Kurtna Kooli laenutuspunkt
on suletud 25.06-27.08;
Kajamaa Kooli laenutuspunkt
on suletud 02.07-31.07.
 Saku Valla Spordikeskus
on suletud 23.06-31.07, v.a
jõusaal. Jõusaal on avatud
teisipäeval, kolmapäeval,
neljapäeval kell 16-20; reedel
kell 10-14 ning suletud laupäeval, pühapäeval ja esmaspäeval.
 Saku Valla Noortekeskus
on suletud 23.06-20.08 ja
avatud 21.08-31.08 tööpäevadel kell 13.30-19.00.
 Saku Huvikeskus on
suletud 02.07-29.07.
 Kiisa Rahvamaja on
suletud 02.07-31.07.
 Saku Gümnaasiumi kantselei on suletud 02.07-29.07.
 Kurtna Kooli kantselei on
avatud 02.07-31.07 tööpäevadel kell 9-12.
Kurtna Kooli spordikompleks on suletud 01.07-17.08.
 Kajamaa Kooli kantselei
on avatud 25.06-29.06 ning
01.08-31.08 tööpäevadel kell
9-13. Kooli kantselei on
suletud 02.07-31.07.
 Saku Muusikakool on
suletud 02.07-19.08.
 Saku Lasteaia Päikesekild ja Saku Lasteaia
Terake lasteaiarühmad on
suletud 02.07-14.08. Lasteaia
valverühmad on avatud
Kurtna Koolis 02.07-14.08.
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Kiisa avariielektrijaama
ehitus jõudis sarikapeoni
INNA MIKLI

A

S Elering rajab Kirdalu
külasse Tagamaa kinnistule avariielektrijaama kui avarii tõttu või mingil muul
põhjusel ei suuda tootjad vajalikku elektrivõimsust tagada,
hakkab tulevikus tööle Kiisa
jaam, mille võimsuseks on plaanitud 252 MW. Ehitatakse kahes
etapis: 2013. aasta märtsis peaks
valmima esimene ja 2014. aasta
septembris teine osa.
Peatöövõtja, ülemaailmselt
tuntud Soome firma Wärtsila
alustas jaanuaris. 13. juunil peeti juba sarikapidu - elektrijaam
on jõudnud katuse alla. Pidulikul üritusel meenutas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ando
Leppiman vanade roomlaste
ütlust, et kes soovib rahu, peab
valmistuma sõjaks. Kiisa ehitise
puhul on tegu sarnase, veidi
kummalise situatsiooniga: rajatakse elektrijaam, mille puhul
on omanikel soov, et see võimalikult vähe töötaks. Eleringi juht
Taavi Veskimägi ütles, et avariielektrijaama rajamiseks tehtav investeering ulatub 135 miljoni euroni. Ta rõõmustas, et
saab tulevikus, kui jaam valmis,
rahulikult magada. Ja rahulikud
võivad olla ka firma ülejäänud
140 töötajat. Sest pääsetakse n-ö
Venemaa-Valgevene elektriühendusest välja. Eleringi juht
rõhutas, et üks suveräänne riik
ei saa end enne kindlalt tunda,
kui kontrollib ise oma elektrivarustust. Wärtsilä asepresident
Kari Hietanen tänas Eleringi
usalduse eest. Ta rõhutas, et
Soome firma eelis on stabiilsus
ja kogemused - Wärtsilä on ehitanud viimase 25 aasta jooksul
elektrijaamu 170 riigis. Ta rõõmustas, sest Eestist on leitud
head koostööpartnerid, ning tänas alltöövõtjaid Fort Ehitust,
E-Betoonelementi, Merkot,
Merko Infrat, Kohimot.
Päevajuht tuletas meelde, et
sarikapidu on põhjamaistel rahvastel, Eesti ja lähiümbruse inimestel, olnud iidsetest aegadest

Allkiri. Fotod: SS

Sümboolse pärja aitasid lae alla pealikud ehk (vasakult) Ando
Leppiman, Taavi Veskimägi ja Kari Hietanen.

Külalisi oli avariielektrijaama sarikapeol palju.

Lühikese aja jooksul on Kirdalu küla Tagamaa kinnistule kerkinud
muljetavaldav ehitis. Fotod:

suur rõõmupäev, mida juhivad
külavanemad, tähtsal kohal toimetavad nõiad ja pillimehed,
osalejateks on kõik ümbruskonna elanikud ning maitsmiseks
parimad söögid-joogid. Avariielektrijaama sarikapidu peeti
vanade kommete kohaselt.
Näod hoiti naerul, pealikud, s.t
Ando Leppiman, Taavi Veskimägi ja Kari Hiietanen, toime-

tasid katuse alla sümboolse pärja, muusikud tagusid trummi ja
võlur tekitas elektrifirma üritusele nii sobivalt sädemeid. Kehakinnitus oli ka suurepärane.
Täna on seinad püsti, katus
pea kohal. Hiigeltsisternidki on
juba paigas. Nüüd on aega veidi
alla aasta - järgmise aasta märtsis peaks elektrijaam tööle hakkama.
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2011. aasta majanduslike huvide deklaratsioonid
Avalikustatavad andmed:
1. Ees- ja perekonnanimi 3. Ametikoht 4. Asutus (tööandja) 5. Ametipalga aste ja ametipalk 6. Kinnisvara
(kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad) 7.
Registrisse kantud autod, vee- ja
õhusõidukid (sõiduki liik, mark, väljalaskeaasta) 8. Aktsiad, osad ja muud
väärtpaberid (emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus) 9. Pangaarved (pank, arve liik) 10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise 6 kuu ametipalga või 3500 eurot,
kui ametikohal ametipalka ei maksta
(võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal) 11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise 6 kuu ametipalga
või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta 12. Muud regulaarsed tulud.

Saku Vallavolikogu liikmed
Marianne Rande esitas majanduslike huvide deklaratsiooni Siseministeeriumile.
1. 1. Lemmi Oro. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Kinnistu Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas, korteriomand Harju
maakonnas Saku vallas, elamumaa
kinnistu (ühisvara) Harju maakonnas
Saku vallas. 7. Sõiduauto Seat Toledo, 2000. 8. Hansa Pensionifond V2
- 25390,47 tk, Hansa Pensionifond
V3 - 3368 tk, Nordic Equity Fund 153 tk. 9. Nordea pank - arvelduskonto, SEB arvelduskonto. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Palk põhitöökohal
Rahandusministeeriumis, Eesti Posti auditi komitee liikme tasu, AS Saku
Maja nõukogu liikme hüvitis,
A.L.A.R.A nõukogu liikme tasu, Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu liikme tasu, Saku vallavolikogu
liikme hüvitis.
2. 1. Aare Järvelaid. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Ei ole. 7. Mootorratas BMW
1150R, 2002; mootorratas K750,
1965. 8. Optima Konsultatsioonid
OÜ - osa, 1 tk, nimiväärtus 40000,
koguväärtus 2556 eurot; Harju Elekter - lihtaktsia, 1550, nimiväärtus 10,
koguväärtus 991 eurot; Swedbank privaatportfell pensioniks, 5253 eurot. 9. Swedbank - arvelduskonto,
väärtpaberikonto. 10. Swedbank eluasemelaen 62349 eurot, maja renoveerimislaen 27789 eurot. 11.
Sõiduauto BMW kasutusliising,
43896 eurot. 12. Töötasu Mediq
Eesti OÜ-st.
3. 1. Tiit Vahenõmm. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Korteriomand Saku vallas Saku alevikus (abikaasade ühisvara),
maatulundusmaa Pärnu maakonnas Audru vallas. 7. Volvo S80, 2000
(abikaasade ühisvara). 8. Prisma
Kinnisvarade OÜ - osak, 1 tk, nimiväärtus 21410, koguväärtus 21410
eurot; OÜ Prisma - osak, 1 tk, nimiväärtus 2556, koguväärtus 2556
eurot; OÜ Prisma Varahindajad osak, 1 tk, nimiväärtus 511, koguväärtus 511 eurot. 9. Swedbank - 2
arvelduskontot, SEB - arvelduskonto, Nordea Pank - 2 arvelduskontot.

10. Nordea Pank - eluasemelaen
212552 eurot. 11. Ei ole. 12. Saku
Vallavolikogu liikme, arendus- ja
ettevõtluskomisjoni esimehe hüvitis,
töötasu Prisma Kinnisvarade OÜ-st.
4. 1. Merike Sisask. 3. Vallavolikogu
liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa Harju maakonnas Saku vallas (kaasomand), elamumaa
Lääne maakonnas Nõva vallas
(kaasomand). 7. Ei ole. 8. Swedbank - pensionifond 3340,404, nimiväärtus 0,83823 eurot, koguväärtus
2800,03 eurot, pensionifond K2
osak; ERSI Kliinik OÜ - osa, 1 tk,
1000 eurot. 9. Swedbank - arvelduskonto, krediidikonto, kogumispensioni konto; SEB - arvelduskonto, krediidikonto. 10. Ei ole. 11. AS Sampo
Pank - hüpoteek pangalaenu tagamiseks 161952,10 eurot; Danske
Bank A/S - hüpoteek pangalaenu tagamiseks 89476,31 eurot. 12. Töötasu ja lisatasud Eesti-Rootsi Vaimse
Tervise ja Suitsidoloogia Instituudist,
töötasu Tallinna Ülikoolist, lepinguline tasu Kaitseministeeriumist.
5. 1. Marko Tali. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Tallink - lihtaktsia, 1356 tk, koguväärtus 854 eurot.
9. Swedbank - arvelduskonto, väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Lepingujärgne töötasu.
6. 1. Sirje Peterson. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Korteriomand Harju maakonnas Saku vallas; omand Lääne-Viru
maakonnas Vihula vallas. 7. Ei ole.
8. Saku Tervisekeskus OÜ - osak, 1
tk, nimiväärtus 640 eurot. 9. Swedbank - deebetarve, kreeditarve. 10
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu Saku
Tervisekeskus OÜ-st.
7. 1. Vaike Pähn. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa Harju maakonnas Saku vallas. 7. Sõiduauto Nissan Note,
2006. 8. Ei ole. 9. Swedbank - arvelduskonto, SEB - arvelduskonto,
Sampo Pank - arvelduskonto. 10 Ei
ole. 11. Käendusleping - 3994,48 eurot. 12. Töötasu Saku Vallavalitsusest, pension, lepingulised tasud.
8. 1. Mart Siimann. 3. Vallavolikogu
liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa Harju maakonnas Saku vallas (kaasomand). 7. Ei ole. 8.
Raimar PM OÜ - osak, 200 tk, nimiväärtus 6,39 eurot, koguväärtus
1278,23 eurot; Avaks OÜ - osak, koguväärtus 127,82 eurot. 9. Swedbank - arvelduskonto, Nordea Pank arvelduskonto. 10. Nordea Pank eluasemelaen 17520 eurot. 11. Ei
ole. 12. Töötasu, juhatuse liikme
tasu.
9. 1. Arvi Ratassepp. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Korteriomand Harju maakonnas Saku vallas. 7. Sõiduauto Volvo
S60, 2003; mootorratas Yamaha
TDM, 1998. 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto, SEB - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Saku
Maja nõukogu liikme tasu, töötasu
Arani Invest OÜ-st, Saku Vallavolikogu liikme hüvitis.
10. 1. Ülle-Triin Enden 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Elamumaa Harju maakon-

nas Saku vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
SEB - arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto.10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Töötasu Keskkonnaministeeriumist, Saku Vallavolikogu liikme ja
komisjoni liikme hüvitis.
11. 1. Viive Rosenberg. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Kaks elamumaa kinnistut
Harju maakonnas Saku vallas. 7.
Sõiduauto Citroen C-3, 2011. 8. Ei
ole. 9. Swedbank - kreeditarve, deebetarve. 10. Ei ole. 11. VEHO Liising
- auto kasutusrent, 8278,27 eurot.
12. Töötasu Keskkonnaministeeriumist, töötasu Eesti Maaviljeluse Instituudist, pension, töövõtu tasu ASist Eesti Ajalehed, Agrariniu ir Misku
Mokslu Instituta Asociacija LT honorar.
12. 1. Marti Rehemaa. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Elamumaa kinnistu Harju
maakonnas Saku vallas; elamumaa
kinnistu Lääne maakonnas Noarootsi vallas. 7. Mootorratas Suzuki VZR
1800, 2006. 8. Ei ole. 9. Sampo
Pank - arvelduskonto, Swedbank viis arvelduskontot, SEB - arvelduskonto. 10. Swedbank - ehituslaen
7661,32 eurot. 11. Ei ole. 12. AS-i
Puumarket juhatuse liikme tasu.
13. 1. Leo Jürgenson. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Maatulundusmaa Pärnu
maakonnas Varbla vallas, elamumaa Harju maakonnas Saku vallas,
maatulundusmaa Lääne maakonnas Risti vallas (abikaasade ühisvara). 7. Mootorratas Qingqi 82PX,
2006; sõiduauto Chevrolet, 2004,
sõiduauto Chevrolet, 1992. 8. OÜ
Leo & Pojad - osa, 1 tk, koguväärtus
4473,82 eurot. 9. Swedbank - arvelduskonto ja krediidikonto, SEB - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. OÜ Leo & Pojad juhatuse liikme
tasu.
14. 1. Vladimir Teder. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Kaks elamumaa kinnistut
Harju maakonnas Saku vallas, üks
neist ühisomand abikaasaga. 7.
Ford Focus, 2010. 8. Ei ole. 9. SEB arvelduskonto, krediidikonto.10.
SEB - õppelaen 3694,85 eurot,
preemialaen 40903,46 eurot. 11.
Sõiduauto kapitalirent 10557,37
eurot. 12. Politsei- ja Piirivalveameti
töötasu.
15. 1. Kaur Lohk. 3. Vallavolikogu
liige. 4. Saku Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Eramu Harju maakonnas Saku
vallas (abikaasade ühisvara, kinnistusraamatusse kandmata). 7. Ei ole.
8. Kaurmauri Nõustamisäri OÜ osa, 1tk, koguväärtus 2556 eurot; All
World Media OÜ - osa, 616 tk, koguväärtus 616 eurot; Swedbank pensionifond V3 - osak, 1494.14 tk, koguväärtus 1457 eurot. 9. Swedbank
- arvelduskonto.10. Kaurmauri
Nõustamisäri OÜ - 37000 eurot. 11.
Ei ole. 12. Töötasu Kaurmauri Nõustamisäri OÜ-st.
16. 1. Tanel Ots. 3. Vallavolikogu liige. 4. Saku vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Kaks maatulundusmaa kinnistut
Harju maakonnas Saku vallas. 7.
Sõiduauto GAZ 20, 1953; sõiduauto
Volkswagen Taro, 1990; traktor Vol-

vo BM T650, 1970. 8. Ei ole. 9. SEB arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Töötasu EELKst, EELK Jüri kogudusest, SA EELK Tallinna Diakooniahaiglast, Rae Vallavalitsusest.

Saku Vallavalitsuse liikmed
1. Kuno Rooba esitas majanduslike
huvide deklaratsiooni Siseministeeriumile.
2. 1. Arvo Pärniste 3. Abivallavanem-palgaline valitsusliige. 4. Saku
vallavalitsus. 5. 14. aste, 1679 eurot.
6. Elamumaa 678/8466 osa Harju
maakonnas Saku vallas, elamumaa
1/3 osa Harju maakonnas Padise
vallas, maatulundusmaa 1/9 osa
Harju maakonnas Padise vallas. 7.
Toyota Avensis, 2005. 8. Ei ole. 9.
Swedbank - arvelduskonto, SEB arvelduskonto, Sampo pank - arvelduskonto, Nordea pank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. DNB Liising AS
- sõiduauto liising 12518 eurot. 12.
Vanaduspension.
3. 1. Toivo Alasoo 3. Tehnilise infrastruktuuri spetsialist. 4. Saku Vallavalitsus. 5. 10. aste, 1270 eurot. 6.
Korteriomand Harju Maakonnas Saku vallas. 7. Suzuki Grand Vitara,
2007. 8. Ei ole. 9. Swedbank - arveldusarve. 10. Swedbank - väikelaen
7500 eurot. 11. AS DnB Nord Liising
- 8600 eurot; Swedbank - hüpoteek
39305 eurot. 12. Ei ole.
4. 1. Evelin Normak 3. Finantsteenistuse juht. 4. Saku Vallavalitsus. 5.
11. aste, 1350 eurot. 6. ½ korteriomandist Harju maakonnas Tallinnas. 7. Ei ole. 8. Sampo pensionifond - 5244, 3 tk, 1,00795 eurot/tk,
5286 eurot; Swedbank pensionifond
- 1414, 829 tk, 0,908 eurot/tk,
1284,67 eurot. 9. Swedbank - arvelduskonto, laenukonto, väärtpaberikonto; SEB - arvelduskonto; Sampo
pank - arvelduskonto, laenukonto,
pensionikonto, kasvuhoiuse konto.
10. Swedbank - õppelaen 5668,47
eurot; Sampo pank - eluasemelaen
25131,29 eurot; AS DnB Nord Liising - sõiduauto liising 6218,91 eurot. 11. Ühishüpoteek kaasomandi
osadele kokku 56114,43 eurot. 12.
Ei ole.
5. 1. Virko Kolks 3. Majandusteenistuse juht. 4. Saku Vallavalitsus. 5.
11. aste, 1330 eurot. 6. ½ kaasomandis maatulundusmaa kinnistust Rapla maakonnas Märjamaa
vallas, maatulundus- ja elamumaa
kinnistu Harju maakonnas Saue vallas, korteriomand Harju maakonnas
Harku vallas, mitteeluruumi korteriomand Harju maakonnas Harku vallas. 7. Sõiduauto Opel, 1978; traktor
T, 1988; haagis MAZ, 1990; väikelaev Progress, 1990. 8. LHV - kohustusliku kogumispensioni osakuid
718, väärtus 1,09594; Swedbank kohustusliku kogumispensioni osakuid 6630, väärtus 0,96203. 9.
Swedbank - 2 arvelduskontot, laenukonto, kogumispensioni konto.
10. AS Swedbank - 97053,83 eurot.
11. AS Swedbank kasuks, tagatisteks seatud hüpoteegid 4768000
krooni. 12. AS Saku Maja nõukogu
liikme hüvitis.
Koostas vallasekretär
KARIN TENISSON-ALEV
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Saku valla
projekte toetati
Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) nõukogu otsustas toetada 2 Saku
Vallavalitsuse poolt esitatud
keskkonnaprogrammi projekti:
Kurtna paisjärvede eelprojekti
koostamist ja keskkonnamõju
hindamist 21 006 euroga (kogumaksumus 23 340 eurot) ja Saku aleviku Nurme peakraavi rekonstrueerimist 54 350
euroga (kogumaksumus
108 700.40
eurot).
Saku Vallavalitsus taotles Rahandusministeeriumilt
toetust projektile „Saku valla
süsteemne ja kvaliteetne juhtimine“. Projekti otsustati toetada Euroopa Sotsiaalfondist
9150 euroga (kogumaksumus
10 768 eurot).

HELE-MALL KINK
Arendusspetsialist

Mais sündis
Harjumaal 148 last
2012. aasta maikuus registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei
rahvastiku toimingute talituse
andmetel 148 lapse sünd, see on
24 võrra enam kui 2012. aasta
aprillis, mil registreeriti 124
sündi, ja 9 võrra vähem kui
2011. aasta mais, mil registreeriti 157 sündi.
Poisse sündis 75 ja tütarlapsi
73. Esmasündinuid oli 53, teisi
lapsi 56, kolmandaid 31, neljandaid 5, viiendaid, kuuendaid ja
kaheksandaid lapsi üks. Sündisid kahed kaksikud.
Surmakandeid koostati kokku
95, mehi suri 41 ja naisi 54. Lahkunute keskmine vanus oli 73,5
aastat. Mehed elasid keskmiselt
70- ja naised 77-aastaseks.
Registreeriti viisteist ja lahutati kuus abielu. Nimemuutmise
avaldusi rahuldati neli.
KADI-ANN SIMMERMANN

22. juuni 2012

Tuleviku-Saku tudengitöödes
Nädal tagasi Saku vallaraamatukogus avatud näitus „Nägemus Saku arengust 2030+“ sisaldab kolme Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala magistrandi visiooni Saku elukeskkonnast ja
kvaliteedist mõnekümne aasta
pärast. Näitusel väljasoleva planeeringu autorid on Ljudmilla
Georgijeva, Ülle Maiste ja
Mari Rass. Planeeringu käigus
mängiti läbi võimalik Saku tulevikustsenaarium ja sellest lähtuvalt planeeriti uus Saku keskus.
Olulise momendina toetuti olemasolevale raudteeühendusele
Tallinnaga, mis on eelisarendatav liikumisviis tulevikus. Kahe
semestri jooksul valminud kursusetöid juhendasid professorid
Andres Alver ja Veljo Kaasik
ning arhitektid Indrek Rünkla ja
Lilia Del Rio. Üliõpilasi aitas
töö käigus Viive Rosenberg.
Keskuse puudumist Saku alevikus nentis avamisel ka vallavanem Kuno Rooba, kes kiitis
üliõpilaste värsket pilku ja lennukaid seoseid. Valla arhitekti
Leho Vilu sõnul on tegu omanäolise ja huvitava lähenemisega aleviku perspektiivsele arengule. Kindlasti saab tööst ammutada värskeid ideid arengukava koostamisel ning ka üksikobjektide väljatöötamisel.
Plaanide ja makettide näitus
jääb avatuks 12. juulini.

Avamisel tekitas elevust Saku tulevane keskus, mis on planeeritud
Samati kinnistu alale. Selgitusi jagasid autorid Ülle Maiste ja Ljudmilla Georgijeva (paremalt teine ja kolmas) ning Mari Rass (vasakul).

Uue keskuse
äri- ja kortermaja projekteeris Ülle
Maiste. Töö
peamine eesmärk oli laiendada inimeste
eluruumi õue,
muutes elanikke sotsiaalsemaks ja aktiivsemaks.
Fotod:

Kutse kaunile Võrumaale
Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar kahepäevane ekskursioon Võrumaa kaunimatesse paikadesse toimub 12.-13. juulil.
Ära sõidame Saku Valla Maja
eest kell 8. Liigume mööda Tartu
maanteed (kui aega jagub, käime
ära Tartus Raekoja platsil) ja
Vana-Võru postiteed Karilatsi
talurahvamuuseumisse. Tutvume Põlvaga kiriku ja paisjärvega. Lõunatame restoranis Pesa.
Õhtupoolikul on kavas külastada
Varbuse maanteemuuseumi,
Hinni kanjonit Nursil. Kahrila
järves on soovijail võimalus supelda. Et päev liiga pikaks ei läheks, kavatseme kella 19-ks jõuda Ala-Rõuge puhkemajja, kus
ootab õhtusöök ja soovijaid ka
uneeelne jalutuskäik maalilises

ümbruskonnas. Järgmisel päeval
pärast hommikusööki käime
Ööbikuoru jalutusrajal (ca 1,5
km) vesioinaid vaatamas, külastame Viitina mõisa, Ruusmäe
mõisakooli, imetleme Maarjamaad Suure Munamäe vaatetornist ja jalutame Kütiorus. Lõunasöögiks talupojasuppi ja mulgiputru pannilihaga pakub meile
Hämsa kõrtsi perenaine Ulvi.
Võrus külastame Kreutzwaldi
majamuuseumi ja jalutame Tamula rannapromenaadil. Sakku
tagasijõudmise aja kooskõlastame eelnevalt.
Kõike nähtut sõidu ajal ja
kohtadel tutvustab meile põhjalikult juba tuttav giid Jaan Masing.
Arvestades rahva esitatud ja

meie poolt arvesse võetud soovidega (lühem päev; bussi juurest ei lahkuta varem, kui kõik
on väljunud; objekti tutvustamist ei alustata enne, kui rahvas
on kogunenud; peatumised kohvijoomise võimalustega kohtades), võivad mõningad kavandatud külastused aja puudusel
ära jääda ja marsruut muutuda.
Nagu ikka, paneb nimed kirja
ja võtab reisiraha - 52eurot, mitteliikmetelt 62 eurot - Saku Päevakeskuses 2., 4., 9. ja 11. juulil
kell 11-12 vastu Helmi Kreek
(telefon 604 1501, 5647 8868).
Soovin SPÜ Elukaar juhatuse
nimel kõigile osavõtjatele
rõõmsat tuju ja laialdast huvi
Eestimaa tundmaõppimisel. Ilm
peab ilus olema. JÜRI SOOME
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ÕPILASED ÕPETAJAST
Kristel Prommik (22. lend): Olen
õpetaja Milvi Rookääru käe all lõpetanud Saku Muusikakooli
akordioni erialal ja mänginud
akordionistide ansamblis aastaid. Milvi Rookäär on õpetajana
üsna nõudlik ja kuuleb ära kõik
valed noodid. Oma õpilaste suhtes on ta hooliv ja tähelepanelik.
Talle meeldivad kollased roosid.
Katrin Lipso (22. lend): Õpetaja
Milvi Rookäär on oma õpilaste
suhtes väga hooliv ja seetõttu
kindlasti ka heas mõttes nõudlik.
Kui akordionitundi minnes oli vähe harjutatud, hakkas endal juba
enne häbi. Mängisime ka pärast
muusikakooli lõpetamist veel
edasi vilistlaste ansamblis ning
meil on siiani väga toredaid ühiseid kooliväliseid traditsioone,
näiteks koosviibimine jõulude
ajal. Üks parimaid õpetajaid, kes
mul elu jooksul on olnud.
Piret Pärnpuu (22. lend): Milvi on
väga hea õpetaja - sõbralik ja
hooliv, samas piisavalt nõudlik.
Harry-Karl Lepp (31. lend): Milvi
Rookäär on lahke ja mõistev, kuid
samas range ja tulemust nõudev
akordioniõpetaja. Kaheksa Milvi
juures õpitud aasta jooksul töötles ta mind piisavalt, et teha minust akordionisti. Usun, et Milvi
suudaks ka kõige ebamusikaalsema inimese panna akordionit
mängima ja seda päris kõrgel tasemel. Olen rahul, et Milvi mind
õpetas. Seda ei suuda mitte keegi
teine nii hästi.
Margaret Mikli (32. lend): Milvi
Rookäär on meeldiv ja mõistev
õpetaja. Ta suhtub kõikidesse
õiglaselt ja ei lähe kunagi närvi.
Milvi on õpetajana range, kuid
samas ka paindlik: ta arvestab
alati õpilaste soovidega. Temast
õhkub positiivsust. Ta räägib entusiastlikult ja leiab alati huvitavaid fakte, inspireerides õpilasi
klassikalist muusikat ka vabal ajal
kuulama. Eriti meeldib talle Johann Sebastian Bachi muusika.
Eilike Joost (32. lend): Milvi Rookäär jääb alatiseks meelde hooliva ja mõistva õpetajana. Tema
teadmised muusikaloost on laialdased ja enda entusiasmiga selles valdkonnas on ta suutnud ka
õpilasi nakatada. Isegi siis, kui
õppurid pärast pikka koolipäeva
väsinuna tundi jõuavad, suudab
ta meeleolu rõõmsana hoida ja
nalja teha. Tema muusikaloo tundidest on olnud palju kasu, sest
see on avardanud silmaringi ja tekitanud huvi klassikalise muusika vastu. Usun, et kõik õpilased
on talle selle eest tänulikud.
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Milvi Rookäär - olen õnnelik,
Vabariigi aastapäeval tunnustas
Saku vald kuldmärgiga kauaaegset Saku Muusikakooli akordioni- ja muusikalooõpetajat
Milvi Rookääru. Saku Sõnumid uurisid lähemalt, kuidas pea
50 aastat lastega tegelenud pedagoog muusikapisiku sai.

Milvi Rookäär jutustab
Sündisin Saku vallas Saustinõmme külas, õppima hakkasin
Sausti koolis. Just selles väikeses maakoolis sain esimese tõuke muusika poole. Nagu elus ikka, mängis paljuski rolli juhus.
Olin kuulmise järgi õppinud
klaveril mõningaid lihtsamaid
laule ja muusikaõpetaja proua
Selg kuulis juhuslikult mu klaverimängu. Kohemaid rääkis ta
mu emaga. Hakkasin tema juures eratunde võtma. Aeg oli keeruline, elasin kodust eemal, internaadis, klaveritunnid toimusid enne koolipäeva. Siiani mäletan, kuidas Kooli-Mari hommikul vara vaikselt trepist üles
hiilis, mind tekiservast sikutas
ja ütles, et kohe tuleb proua Selg
ja on vaja kiiresti tõusta. Ei mäleta, et mul oleks klaverimängu
suhtes mingit vastuseisu olnud,
vaid see tunni varajane algus,
hommikul kell 7!
Kui olin 13-aastane, pani
ema mind Tallinna 21. Kooli.
Seal oli võimalik õppida ainult
akordionimängu. Ja nii see läks!
Loogilise jätkuna Tallinna
Muusikakool (praegune G. Otsa
nimeline Tallinna Muusikakool) ja Tallinna Konservatoorium (praegune Eesti Muusikaja Teatriakadeemia).
Oli vaja leida töö, andsin
akordionitunde erinevate Tallinna koolide muusikaklassides
(need olid tollal paljude üldhariduskoolide juures). Tallinna
Muusikakoolis õppimise ajal
sattusin juhuslikult Kajamaale,
kus äsja oli oma rahvakultuuritööd alustanud Linda Raus. Et
Linda oli Kajamaal sel hetkel
asutanud juba väikese tantsuorkestri, rahvatantsurühmad, ansamblid ning koormus oli väga
suur, palus ta mul tegeleda
meesansambliga. Sain esimesest
kõhklusest üle ja - taas tõi juhus
mu ellu midagi suurt ja olulist.
Algsest meesansambli koossei-

Ema ja tütred: Riina (vasakult), Marge-Ly ja Milvi. Foto: erakogu

Seitsmekümnendail laulmas...

sust kasvas välja kvartett Põllumees, hilisem Viis. Linda Raus
on kindlasti üks minu eeskujudest: tema pühendumine oma
töösse ja ümbritsevasse oli erakordne ja harvaesinev. Linda oli
legend juba oma eluajal.

Miks just selline nimi Viis?
Viis on mitmetähenduslik - see
tähendab viit inimest (4 laulumeest ja mina), samuti meloodilist laulujuppi. Aga ka elamise
viisi - keegi meist viiest ei saanud elada muusikata! Viis oli
minu elus suur ja tähtis peatükk
- tohutu kontsertide ja ringreiside seeria, väga palju head muusikat ja sooja publikut, koos musitseerimise ülev rõõm ning see
kirjeldamatu joovastus, mis
kaasneb kordaläinud esinemisega. Meeskvartett Viis, kus laulsid Hindrek Older, Tarmo Pajus, Lembit Kopso ja Raivo
Rooste, oli suurepärane kooslus, meid ühendas soov olla
muusikast võlutud. Ja me olime-

gi. Kaks meest, kes ka selles
kvartetis laulsid, Ilmar Madissoon ja Roland Sisask, olid samuti väga head lauljad, ka väga
suure hingega mehed, targad,
tublid ja uhked.
Musitseerisime koos kolm
kümnendit ja lõpuks andsime
välja kauamängiva. Kindlasti ei
oleks mu elu kvartetita olnud nii
rikkalik ja emotsiooniderohke.
Aeg-ajalt mõtlen veel praegugi
oma lauljate peale ja soovin neile kõige paremat.

Millega Te veel Saku
kultuurielus tegelesite?
Saku kultuurieluga olen olnud
aastakümneid väga tihedalt seotud. Tantsuorkester EMITO
(Eesti Maaviljeluse Instituudi
Teadlaste Orkester) tegutses
siin juba enne, kui Sakku elama
asusin. Alguses ma mängisin
seal, hiljem mõned aastad juhendasin. Juhendasin ka kaht
naisansamblit - 10 aastat Saku
Õlletehase ansamblit ja mõned
aastad Instituudi naiskvartetti.
Koostöös Linda Rausiga valmisid meil suurejoonelised kontsert-etendused.

Kuidas sattusite õpetajaks Saku Muusikakooli?
Sakku elama asudes olin ma alguses muusikaõpetaja lasteaias
Terake, kuid 1979. aastal, kui
avati Saku Muusikakool, kutsus
direktor Jaak King mind akordioniõpetajaks. Mõni aeg hiljem
lisandusid muusikalootunnid.
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et olen saanud elada muusikas

Milvi Rookäär mängis aastaid Venda Tammani ansamblis.

Ansambel Viis sai 25-aastaseks. Tarmo Pajus (vasakult),
Hindrek Older, Lembit Kopso ja Raivo Rooste vaatavad,
kuidas Milvi Rookääru õnnitleb tema õpetaja Linda Raus.


Uues muusikakoolihoones sai
õpetaja
Rookäär
imeilusa
vaatega
kabineti.

Muusikaõpetaja
armastab
reisida.
Suvel 2004
endise Oru
lossi treppidel.
Fotod:
erakogu

Harry-Karl Lepp (vasakult), Mark Kiptšakbajev, Siim Sadrak ja õpetaja
Rookäär 2006. aastal gümnaasiumi laval. Foto:

Saku Muusikakool on väga tore õppeasutus. Meie majas on
peamine laste loomingulisuse
arendamine ja muusikakunstist
arusaamise ABC õpetamine.
Klassikalises muusikas peitub
sajanditepikkune tarkus, selles
on suured väärtused. Nendest
arusaamiseks peab aga natuke
seda muusikat õppima - et konteksti mõista. Meie koolis on
ainult andekad lapsed - igaüks
võib olla imelaps! Vaimsed võimed ja areng on individuaalsed,
kuid väga suur tähtsus on kodusel toetusel. Õpetajale on suurim
rõõm, kui laps naudib musitseerimist, suudab oma emotsioonid
läbi muusika arusaadavaks teha.
Vabariigi aastapäeval
autasutati Milvi Rookääru
Saku valla kuldmärgiga

Muusikakoolis õppimine on
küllalti keerukas, sest mida
klass edasi, seda suurem on
koormus tavakoolis. Lapsed võtavad osa paljudest trennidest,
arvuti suretab aega. Kuid kui
pere ja õpetaja toel on vahepealsest mõõnaperioodist üle saadud, tahavad paljud õpilased pärast lõpetamist lisa-aastateks
edasi kooli jääda. Nii oli minulgi aastaid oma õpilastest akordionistide ansambel, kellega
oleme väga palju esinenud ka
Saku erinevatel pidustustel.
Pillimängu omandamine on
pikaajaline töö, selle väärtus
ilmneb alles aastaid hiljem. Ma
panen muusikakooli õpilaste
emadele-isadele väga südamele: elagu oma laste õpingutele
kaasa, andku neile aega harjutamiseks, palugu neil mõnikord
oma peresündmustel esineda,
käigu nende esinemisi kuulamas - see kõik süvendab lastes
tunnet, et nad te-gelevad millegi
väärtuslikuga. Ja kui muusikakoolis käimine tundubki teinekord ajaraiskamisena, siis kasvab vähemalt üks haritud kontserdikülastaja, kes sümfoonia
osade vahele ei plaksuta. Ka see
on üks osa haritusest.

Olete elupõline sakulane.
Kas teadlik valik?
Mulle väga meeldib Sakus. Siin
on veel vaikust. Vaikus on vara,
mille väärtus tõuseb minutitega.
Sakus on palju rohelist, siin on
ruumi hingata. Siin vallas elavad mu lapsed ja lapselapsed,
mu sõbrad. Sakus olen ma elanud muusikas. Siin on hea.
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Rehe küüni juures Üksnurmes

 Suured ja väikesed motohuvilised said proovida Saku meeste
drifti-tiimi Team Ghost nelja- ja kaherattalisi sõiduriistu.
Puust lind, küladepäeva rändauhind, jäi seegi kord Üksnurme. 
Saku valla kümnendad külamängud peeti Rehe küüni juures. 

Saku valla külade päev ei hellitanud ilmaga: 9. juunil lõõtsus
keset Üksnurme välju asuva Rehe küüni juures kõva tuul ja jahedus puges kontidesse. Kuid
vihm jäi olemata ja külade lipud
said vardas lehvida täies ilus.
Kohale olid tulnud esindused
kaheksast külast - Kurtnast,
Metsanurmest, Üksnurmest, Tagadilt, Kiisalt, Jälgimäelt, Kajamaalt ja Lokutilt.
Pärastlõunal kuulutus vallavanem Kuno Rooba kümnendad Saku külade mängud avatuks ja jõukatsumine sai hoogsalt alata. Võistlusteks otsustasid oma jõud ühendada TagadiKajamaa ja Jälgimäe-Kiisa.
Võistkonna panid välja ka küladepäeval osalenud Saku vabatahtlikud pritsimehed, kaasa lõi
veel tiim nimetusega Saku Muidumehed. Korraldaja, eelmise
aasta võitjaküla Üksnurme, oli
näinud korralikku vaeva sportmängude ettevalmistamisel.
Palliplatsidel võeti mõõtu võrkpallis ja korvpalli vabavisetes,
mururajal aga teatekaugushüppes ja disk-golfis ehk taldriku
täpsuslennutamises, mis suure
tuule tõttu nõudis „golfarilt” aerodünaamika reeglite tundmist.
Traditsiooniline köievedu jäi
küll ära, kuid see-eest said võistkonnad näidata osavust ja kiirust naela pakku löömises. Lapsed võistlesid kaugushüppes.
Sel ajal, kui spordiheitlused
käisid, said väikesed külapäevalised lustida küüni juurde rajatud kiigel, turnimisredelil ja liu-

Metsanurmes
INNA MIKLI

M

Töötoad olid väga
populaarsed.
Pildil õpitakse
seinavanikuid
meisterdama.
Fotod:

etsanurmes Rehemetsa külakeskuse juures
peeti 10. juunil puupäeva. Tegemist oli juba kolmanda sarnase üritusega. Ilusal
soojal päeval võis osta puust (ja
ka muust materjalist) käsitööesemeid, tutvuda metsatehnikaga ja kuulata-vaadata, kuidas
keerulisi tööriistu õigesti ja ohutult kasutada, jälgida arboristi
tööd, imetleda puuskulptuure ja
vanaaegseid esemeid, vaadata
taidlejate esinemist, meisterdada. Oli võimalus ka kõht täis
süüa ja loosiõnne proovida.
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mäel. Tuleohtudest rääkisid ja
päästeautot tutvustasid Saku vabatahtlikud pritsimehed. Rahvas sai jälgida ka tõelist päästeoperatsiooni alates 112-le helistamisest kuni selleni, et kohalekihutanud päästjad leekides majakese kustutasid. Pritsimeeste
telgis tehti teavitustööd ja pakuti pisematele osalejatele käelist
tegevust. Uhiuue põrandaga uhkeldavas Rehe küünis sai tuulevarju, sooja suppi ja õhtupoole
nautida Mehis Nurmetalu esituses Jaan Tätte laule. Soovijail
oli võimalus kehast külma välja
saada ka saunabussis. Kogu
päeva tegemised ja inimesed
jäädvustas videooperaator, vägesid suunas sümpaatne päevajuht Kaupo Peetso.
Külamängude üllatuskülaline
tuli autospordivallast - kohal oli
drifti-sõidu tiim Team Ghost kahe võistlusauto ja bike’-idega.
Meeskonda kuulub palju sakulasi - ka üksnurmelasi -, kes külapäevadel tutvustasid oma tegemisi ja sõidutehnikat. Võistlusautodeks tuunitud Nissanid,

Laulab Mehis Nurmetalu.
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mille esirattad on võimelised
keerama 90-kraadise nurga alla,
pakkusid huvilistele uurimist nii
seest- kui väljastpoolt, pilootide
ja mehaanikute käest saadi täpsemat infot masinate ja võistluste kohta. Drift on vaatemänguline autospordiala, kus võistlejad peavad läbima ettemääratud kurvilise raja ainult külg
ees sõites ja mitte meetritki otse
liikudes. Väikesed motohuvilised said istuda pisi-bike’-ide sadulasse.
Päeva lõpuks jõuti sportliku
osaga ühele poole ja kuulutati
välja parimad. Rändauhinna puust linnu, preemiakringlid ja
muud autasud andis üle külavanem Margus Hein. Võrkpallis
jättis esikoha koju Üksnurme,
teine oli Metsanurme, kolmas
Tagadi-Kajamaa. Korvpalli vabavisetes oli täpsem JälgimäeKiisa, järgnesid teisena Üksnurme ja kolmandana Tagadi-Kajamaa esindus. Disk-golfis oli
osavam Lokuti rahvas, teine
Kurtna ja kolmas Üksnurme.
Kaugushüppes võidutsesid
võrdselt 12 meetriga JälgimäeKiisa ja Üksnurme.
Kokkuvõttes võitis kümnendatel külamängudel esikoha ja
ühtlasi ka järgmiste korraldamise õiguse taas Üksnurme küla. Jälgimäe-Kiisa esindus ja
Lokuti poolitasid teist kohta,
kolmanda koha au jäid jagama
Tagadi-Kajamaa, Metsanurme
ja Kurtna külade võistkonnad.
Aasta pärast kohtutakse taas
Üksnurmes!

lehvisid külade lipud

Päeva tulisemad lahingud peeti võrkpallis. Pildil on vastamisi Tagadi-Kajamaa ja Jälgimäe-Kiisa esindused.

Saku vabatahtlike pritsimeeste korraldusel näidatud päästeoperatsioonil
sai rahvas teada, kuidas käituda ohu korral. Fotod:

peeti taas puupäeva
Korraldaja Anneli Kana sõnul oli hea see, et puupäevale tuli erinevate kaupade müüjaid.
Sai osta näiteks koduseid toite
(sepikut, mett, kalja) ja käsitööesemeid. Vahva oli, et töötubadesse jätkus meisterdajaid kauemakski, kui planeeritud. Samuti
jäi MTÜ Metsanurme tegevjuht
rahule publiku hulgaga - huvilisi oli palju. Ja ilus oli ka ilm.
„Külmade, tuuliste ja vihmaste
päevade vahele mahtus üks soe
ja päiksepaisteline pühapäev,“
rõõmustas Anneli Kana, „meie
suhted seal maausuliste tammikus annavad ikka tunda!“ Ebameeldiva poole pealt juhtus nii,
et üks peamise rolli täitja, vigur-

saagija, teatas kell 11 ehk ajal,
kui puupäev algas, et ta ei saa
tulla. Õnneks oli arborist nii
osav, et suutis ise ühe puuskulptuuri meisterdada.
Puupäeval toimus ka telesaate „Lauluga maale“ lindistus koos Metsanurme rahva ja nende külaliste-puupäevalistega
laulsid Jassi Zahharov, Gerli
Padar ja Jüri Aarma. Võibolla oli just seepärast rahvast nii
palju! Kes puupäevale kohale ei
jõudnud, võib toimunust telerit
vaadates osa saada - tänaste
plaanide kohaselt peaks Metsanurme „Lauluga maale“ saade
eetris olema 7. juulil Eesti Televisioonis.

Lembit Leisalu
müüs ise tehtud
kauneid puidust
esemeid, mille
hulgas hakkas
silma omanäoline
mutipeletaja.

12

22. juuni 2012

 Stardiloa Saku Valla
Maja eest on saanud
noorte standardklass.

Saku Suursõidul sai
näha kihutajaid staažikatest
tegijatest
lapseealisteni, tehnikat olmesääreväristajast võidusõidutsiklini.
Fotod:

 Kohe-kohe
alustavad
jooksu 2004.2005. aastal
sündinud poisid
ja tüdrukud.
 Esimesena
startisid lapsed,
kel sünniaastaks
2002 ja 2003.
Hetk enne
kiiremate
võidukat finišit.
Fotod:

Meest põhiklassi jooksu võitis Taavo Tinno (keskel), järgnesid
Toomas Tarm ja Tanel Kannel (paremal).
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Saku Suursõit tõi tormituuled
RAUL LAUGEN

gruppides ja sekkus ergutuskoorina igasse tõsisemasse
lahingusse. Ja olgu öeldud, et
lahinguid sel päeval peeti. Lühidalt öeldes oli kõik lahe, nagu
eranditult igal sääruetapil.
Neile, kes meie võistlusest
esimest korda kuulevad, selgituseks, et selle sarja raames võetakse mõõtu vanade vene võrride ja nende tänapäevaste hiina
analoogidega. Iga sellise võrri
taga on sõitja või mehhaaniku
unikaalne insenertehniline mõte

sellest, kuidas taoline imeriist
võimalikult kiiresti liikuma saada. Uskuge mind, nii mõnigi
neist kolakatest on tõeliselt nobedaks saadud. Võistlusklasse
on kokku 7. Jagunemine neisse
toimub osalejate vanuse ja mootori modifitseerimisastme alusel.
Osavõtjaid sõidab Sakku
kokku Eestimaa eri paigust. Etapil on läbi aegade alati olnud
esindatud Muhu, Rae, Viljandi,
Sürgavere, Türi ja muidugi meie
endi Saku võrriklubid. Uue tuli-

17. juunil oli tegelik ilmakujundaja ennast traditsioonilisele
Suursõidu-ilmale häälestanud.
Kogu eelneva nädala ülbe enesestmõistetavusega taevas laiutanud päike ajas omi asju ilmselt
mujal ja nii pidid motospordisõbrad tormis ja vihmas askeldama. Pole midagi, on ennegi
askeldatud. Ka käimasolevat
jalka EM-i otsast otsani täis topitud spordipublik oli hoolimata
möllavast tsüklonisuvast Saku raja
äärde tee leidnud.
Tõsi, lamamistoole
ja piknikukorve sel
aastal silma ei jäänud, ilmselt oli tuul
vähemalt viimased
lugematute kvartalite taha rullinud.
Publik seisis puude ja vihmavarjude
alla koondununa
väikestes, kuid seda
monoliitsemates Kõik jalgratturid sai karika, võitja Feliks Laugen kaela ka tammepärja. Foto: SS

Saku Kolmiku jooksupäeval
osales 208 spordisõpra
SIRLI METSAMÄE
Saku Suusaklubi
10. juunil toimus Saku Kolmiku II etapp Saku jooksupäev
2012. Käimas on sarja kümnes hooaeg
ning meeldiv on tõdeda, et jooksuhuviliste hulk on aastaaastalt kasvanud seekord sai tulemuse
lõpuprotokolli 208 Argo Zirk ja Anton Noor Saku Sportingust
jooksjat või matkajat. korraldasid lastele vahvaid harjutusi.
Nagu ikka, oli enim
osalejaid esimestes jooksudes, meeste (7 km) ja naiste (3,5 km)
kus startisid kõige väiksemad, põhiklassid ning M40 (3,5 km).
kel tuli läbida 500-meetrine ring.
Vanuseklasside parimad olid
Kõik väiksed lõpetajaid said Taavo Tinno (mehed), Susan
auhinna Saku Õlletehaselt.
Pihelgas (naised), Aimar PedaSeejärel startisid kell 11.15 ri (M40), Maile Mangusson
noorte vanuseklassid ning 20 (N35), Aleksander Kardakov
minutit hiljem M55, N35 ja (M55), Kadri Tinits (N50), SteN50, distantsiks oli kõigil 2 ki- ven Salmistu (noormehed I),
lomeetrit. Kell 12 startisid Tuuli Vooglaid (neiud I), Cris-

tian Anton (noormehed II), Karoliina Vahenõmm (neiud II).
Lastel oli pärast jooksu võimalus mõnusalt aega veeta - Argo Zirk ja Anton Noor Saku
Sportingust korraldasid põnevaid mänge. Samuti said kõik
osalejad keha kinnitada mustikakisselli ja küpsistega.
Korraldajad tänavad kõiki
abilisi: Tõnis Millingut, Seiklusklubi Twister, Datel Esitlustehnikat, Harry Grünbergi,
Kaido Vooglat, Saku Sportingut ja Saku Huvikeskust.
Samuti täname kõiki toetajaid:
aitäh, Saku vald, Saku Õlletehas,
Home4you, Saku mõis, Sparta,
Squeezy, 21CC Triatloniklubi,
Kõrvemaa Neliküritus ja Salva
Kindlustus!
Soovime kõigile sportlikku
suve! Kohtumiseni sügisel, 23.
septembril - Saku rattapäeval.
Täpsem info ja registreerimine
www.sakusuusaklubi.ee

jana on lisandunud Vinni klubi,
mis koondab kõiki kohalikke
noori, kes mingil veidral põhjusel on sealsest sumo- ja judopisikust puutumata jäänud.
Samavõrra traditsiooniline
kui klubide nimistu on ka sakukate edu kodurajal. Nii noppisid ka sel aastal kohaliku sääruklubi liikmed arvestatava hulga poodiumikohti. Oma klassides olid kõvad tegijad Heido
Havam, Eero Sepp, Mauno
Roosnurm, Aivar Kantemus,
Rene Siilivask ja korvipaar
Raido Roosnurm - Hergo
Roosnurm. Iga-aastase laste
rattavõistluse võitis aga Terakese äss Feliks Laugen.
Mingil jabural põhjusel (võimalik, et see põhjus on kuidagi
seotud bürokratismiga) tahaksin lõpetada urmasotilikult: Saku Sääruklubi ja mina täname
kohaletulnud huvilist, kelle riided tänaseks ilmselt kuivanud,
ja soovime talle ilusat suve. Pole
päris võimatu, et aasta pärast
kohtume taas. Bye!

SAKU JOOKSUPÄEV 2012
Nimi / Lõplik aeg / Koht / Punkte
Lapsed sündinud 2002 - 2003,
500 m
Mathias Villems I / 1
Silver Erik Sepp II / 1
Karl-Robin Seimoja III / 1
Henry Grünberg 4. / 1
Marko Laas 5. / 1
Katriin Saulus 6. / 1
Kris Erik Kaseorg 7. / 1
Anna-Liisa Murre 8. / 1
Hannes Markus Selde 9. / 1
Henri Kabane 10. / 1
Richard Ader 11. / 1
Oskar Older 12. / 1
Ott Older 13. / 1
Jan Joonas Tuuna 14. / 1
Shanell Vaiksalu 15. / 1
Hanna-Maarja Selde 16. / 1
Siim Pihlak 17. / 1
Kaspar Krasilnikov 18. / 1
Johanna Eliise Rannik 19. / 1
Randel Vaiksalu 20. / 1
Nora Liis Suislepp 21. / 1
Laura Tormet 22. / 1
Lapsed sündinud 2004 - 2005,
500 m
Frank Aron Ragilo I / 1
Geir Hans Sügis II / 1
Joonas Kirs III / 1
Christofer Ader 4. / 1
Norman Tamm 5. / 1
Kristofer Mell 6. / 1
Miia Polding 7. / 1
Markkus Murre 8. / 1
Ramon Egert Valgma 9. / 1
Alar Reiljan 10. / 1
Oliver Ulmas 11. / 1
Mart Nael 12. / 1
LK 14
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JOOKSUPÄEV 2012
Nimi / Aeg / Koht / Punkte
LK 13
Ranno Kannel 13. / 1
Otto Markus Veskimägi 14./1
André Jaanimets 15. / 1
Adelia Tamkõrv 16. / 1
Timo Vooglaid 17. / 1
Lotta Siim 18. / 1
Kreteliis Veertee 19. / 1
Rebecca Valge 20. / 1
Kertu-Grete Tamkõrv 21. / 1
Anette Ärm 22. / 1
Sten Marten Kaselaan 23./1
Martin Villem Vühner 24. / 1
Robert Tomiste 25. / 1
Hans Jakob Villems 26. / 1
Janell Lohk 27. / 1
Grete Kohver 28. / 1
Tommi Valgma 29. / 1
Anni Liis Kastemäe 30. / 1
Rasmus Kuslap 31. / 1
Lapsed sündinud 2006 ja
hiljem, 500 m
Hans Norman Normak I / 1
Mihkel Kitvel II / 1
Erik Suislepp III / 1
Meribel Allik 4. / 1
Marleen Mägi 5. / 1
Mathias Pruus 6. / 1
Andreas Aarma 7. / 1
Lucas Küüra 8. / 1
Kuldar Zilensk 9. / 1
Toomas Ulmas 10. / 1
Oskar Jaanimets 11. / 1
Anette Ella 12. / 1
Laura-Eva Rääst 13. / 1
Mirell Lohk 14. / 1
Hendrik Rei 15. / 1
Sten Roos 16. / 1
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Iris Vühner 17. / 1
Kaur Kannel 18. / 1
Martin Laas 19. / 1
Hugo Hendrik Orav 20. / 1
Jasmine Tõnisson 21. / 1
Susanna Marie Veskimägi
22. / 1
Maarja Rei 23. / 1
Elisabeth Selde 24. / 1
Ragnar Puio 25. / 1
Maiken Nete Kuusk 26. / 1
Henry-Robert Rapper 27. / 1
Gert Grünberg 28. / 1
Katariina Vahenõmm 29. / 1
Karl Vahenõmm 30. / 1
Kristo Õruste 31. / 1
Mirt Ärm 32. / 1
Lenna Küüra 33. / 1
Heidi Murel 34. / 1
Karine Tuuna 35. / 1
Liina Pokk 36. / 1
Emma-Maria Sepp 37. / 1
Berit Grünberg 38. / 1
Britta Liis Nõmmeots 39. / 1
Rosanna Valge 40. / 1
Hendrik Muru 41. / 1
Lennart Muru 42. / 1
Hendrik Ella 43. / 1
Kristjan Õruste 44. / 1
Erik Hendrik Orav 45. / 1
Noormehed-I
(sünd. 1999 - 2001), 2 km
Steven Salmistu 8:46 / I / 30
Ralf-Sander Suvinõmm
8:57 / II / 25
Robert Tarlap 8:57 / III / 23
Otto Polding 9:08 / 4. / 21
Rait Ärm 9:56 / 5. / 20
Karl Mell 10:16 / 6. / 19
Edwin Kabanen 10:17 / 7./18
Mattias Kitvel 11:14 / 8. / 17
Karl Ruul 16:50 / 9. / 16

Neiud-I
(sünd. 1999 - 2001), 2 km
Tuuli Vooglaid 9:05 / I / 30
Paula-Maria Mengel 9:39 /
II / 25
Laura Tormet 11:51 / III / 23
Lisbeth Rästa 11:58 / 4. / 21
Keitlin Kald 12:01/ 5. / 20
Anette Aro 14:07 / 6. / 19
Kertuliis Kirs 14:11 / 7. / 18
Triinu Tõnstrem 16:23 / 8./17
Lizette Tarlap - katkestas
Noormehed-II (
sünd. 1993 - 1998), 2 km
Cristian Anton 7:27 / I / 30
Ken Erik Vaide 7:44 / II / 25
Rando Kuriks 8:15 / III / 23
Markus Kitvel 8:40 / 4. / 21
Sten Ärm 9:25 / 5. / 20
Tiit Träss 10:50 / 6. / 19
Henri Tormet 11:40 / 7. / 18

Siiri Sark 11:24 / 10. / 15
Epp Pohlak 12:07 / 11. / 14
Katrin Kask 12:11 / 12. / 13
Karin Heile 12:12 / 13. / 12
Naised N50 - (sünd. 1962
ja varem), 2 km
Kadri Tinits 11:24 / I / 30
Heli Kaselaan 12:06 / II / 25
Karin Muru 13:15 / III / 23
Tiina Vernik 15:00 / 4. / 21
Erika Kaarepere 15:01 / 5. /
20

Neiud -II
(sünd. 1993 - 1998), 2 km
Karoliina Vahenõmm 12:02
/ I / 30
Triinu Vahenõmm 14:38 / II /
25

Mehed M55 - (sünd. 1957
ja varem), 2 km
Aleksander Kardakov 8:48 /
I / 30
Jaak Juha 8:59 / II / 25
Tõnu Odamus 9:05 / III / 23
Arne Zirk 9:16 / 4. / 21
Toomas Valgmaa 10:07 / 5.
/ 20
Raul Vaindlo 10:19 / 6. / 19
Ants Pertelson 10:37 / 7./18
Johan Laas 11:18 / 8. / 17
Raivo Remmelg 12:24 / 9. /
16
Johannes Müür 18:12 / 10. /
15

Naised N35
(sünd. 1963 - 1977), 2 km
Maile Mangusson 8:11 / I /30
Relika Mell 8:12 / II / 25
Edit Kannel 9:00 / III / 23
Kristiina Kõll-Grünberg 9:33
/ 4. / 21
Kaire Vühner 9:44 / 5. / 20
Made Sügis 10:11 / 6. / 19
Mairis Kangro 10:29 / 7. / 18
Anneli Hainsalu 10:37 8. 17
Eve Kitvel 10:57 9. 16

Naised põhiklass (N) (sünd. 1978 - 1992), 3,5 km
Susan Pihelgas 16:16 / I / 30
Age Tõrv 18:46 / II / 25
Merlin Kaselaan 19:23 / III /
23
Mari Jääger 19:59 / 4. / 21
Liis Grünberg 21:11 / 5.-6. /
20
Maret Kasterpalu 21:11 / 5.6. / 20
Kati Tali 21:34 / 7. / 18

Mehed põhiklass (M) (sünd. 1973 - 1992), 7 km
Taavo Tinno 24:34 / I / 30
Toomas Tarm 26:33 / II / 25
Tanel Kannel 26:59 / III / 23
Lauri Malsroos 27:52 / 4./21
Siim Pajula 30:46 / 5. / 20
Sven Oja 30:51 / 6. / 19
Marko Pruus 31:02 / 7. / 18
Reimo Ärm 32:40 / 8. / 17
Priit Grünberg 33:22 / 9. / 16
Oleg Ragilo 33:24 / 10. / 15
Harry Grünberg 34:54 /11./14
Tiit Maas 35:04 / 12. / 13
Siim Särekanno 37:11 / 13. /
12
Anton Noor 38:22 / 14. / 11
Argo Zirk 38:22 / 15. / 10
Priit Nõmmeots 38:40 / 16./9
Juhan Muru 40:07 / 17. / 8
Olev Kitvel 41:19 / 18. / 7
Vitali Fedosejev 42:59 / 19./6
Ivar Liivamägi 43:28 / 20. / 5
Andrus Murumets 45:32 /
21. / 4
Silver Siimon - katkestas
Mehed M40 - (sünd. 1958 1972), 3,5 km
Aimar Pedari 14:16 / I / 30
Tarmo Tarlap 15:14 / II / 25
Harri Sügis 15:18 / III / 23
Tarmo Selde 15:30 / 4. / 21
Arthur Raichmann 15:33 / 5.
/ 20
Ilmar Toomsalu 15:40 / 6./19
Mati Ärm 15:51 / 7. / 18
Paavo Nael 15:56 / 8. / 17
Andres Krik 18:05 / 9. / 16
Neeme Nikker 18:25 / 10./15
Kalev Kangro 18:41 / 11./14
Urmas Tormet 19:55 / 12./13
Kaur Lohk 21:34 / 13. / 12
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Porterracingu laste rattasarja II etapp
PRIIT GRÜNBERG

Noorte malest
Saku Maleklubis toimusid kevadhooaja lõppüritusena kuni
13aastaste maletajate meistrivõistlused tavamales. 7 osaleja
hulgas võitis 5,5 punktiga 6st
kuldmedali Iti Miina Ulmas
(pildil), hõbeda Juhan Suzdalev (4,5 punkti) ja pronksise autasu lisapartii võitmise järel Artur Ulmas (3,5 punkti). Sama
tulemusega jäi neljandaks Anna
Suzdalev. HANS TOMSON, treener

Spordiklubi Porter Racing korraldab sel aastal lastele kolmeosalist rattavõidusõitu, mis algas 12. mail võistlusega Saku
rabametsas. Saku laste rattasarja II etapp toimus 7. juunil Saku
vanal terviserajal. Kaitsekraavidega tihedalt viilutatud kaunis
männimetsamaastik on ideaalne
koht tehniliseks maastikurattasõiduks. Eraldistardiks olid end
valmis seadnud 21 noort ratturit,
kel vastavalt vanusele tuli läbida
kas 2 või 3 umbes 1 km pikkust
ringi. 2 km distantsil oli M10
klassi kiireim Joonas Kirs, järgnesid Henry Grünberg ja Asser Rõuk. N10 klassi kiireim ja
ühtlasi ainuke vapper osaleja oli
Lotta Siim. Suurimat kiirust
arendasid rajal M12 klassi poisid, kellest kiireim oli Rait
Ärm. Talle järgnesid Robert

Suurimat kiirust arendas rajal Rait Ärm. Foto: Priit Grünberg

Tarlap ja Rando-Marten
Evendi. N12 klassi esikoha otsustas sekundite mäng esimeseks tulnud Laura Tormeti ja
Cristel Tammsoo vahel, kolmas

koht kuulus Anette Arole.
Järgmine ja ühtlasi viimane
etapp toimub 30. augustil Saku
valgustatud suusarajal. Lisainfo www.porterracing.ee.

pääle! No om iks tüdriku, traksin veel täämpatse päevani! Teitele teadmises, et Raivo-poisi
pearast me piduriiden ollimegi tal olle juubel. Tal olle iks ilusa
numbrega juubel ja otsa vaadates ei tahas uskugi. Meeste ideaalse näidu ömmava: 90-60-40 tuu tähendas: 90 aastat vana, 60
miljonit pangas ja 40 kraadi palavikku, sõs om täitsa ohutu!
Aga jah, mehe ommava nigu
rongi, noid peat hoitma rööbastel, et õnnetuse ää hoita.
Peopernane olli Helve - temä
küpsetas ja grillis. Kas tiiate, et
liha tõmmab praadiden kokku,
vorst paisub. Järeligult tehtasse
vorsti millestki muust nõnda, et
meile kõigilegi jägus sellest nosimist.

Musa iist kandse hoolt võõrustajade perepoig Ando ja mede ammune pilli-pulli ja laulumiis - Leu. Mul tull miilde üits
tore sohhva aigne viisijupp:
„Oh mina vaene vigane, sain
omal kaasas tõbise.“ Oi taivake,
see pandse vere nõnna käima.
Pidu läits käima täie vungiga,
olle laulu, tantsu ja muidust madinat. Kui tants ja trall nakse tervise pääle, sõs kutse Andu meit
kurseerima müüda uhket iluaida.
No küll võtse silmi iist kirjus see
aia ilu ja taimede võlu. Meenutasime olnut ja tehtut ja ka tulnut.
Meditsiini pääülesanne om,
et inimese sures tervetena, tuuperast olgem terve ja tundkem
elust rõõmu!
SAKU SOHVI

Heatujupäev

Ü

ks tark miis om ütelnu, et
kui Sa ei kõnele tõde iseedast, ei saa ka tõistest toda
tetta! Ma sõs püüvva teitele kõnelda kut vähä om õnnes tarvis.
Tost saab nüit jupp aigu tagase, kut mu ütel hääl tutval olleva külalise ja mina nonde hulgan. Illos ilm olli ja päike siras
kut kuldne eurumünt keset sinavat ja tormist taivalaotust. Sii olle kut Tõdva osakonna kokkutulemine Ruudu pere iluaian ja
mis kestab joba tervelt viis aastat ega suve akatusen. Ei, ärä saa
valeste aru, na om iks vahepääl
oma kodon kah, aga ainult üitskõrd aastan juunikuu edimasel
laubasel päeval om na Lillemäe
talu õvve pääl.
Äraütlemada hää tunne olli
näta ommi vanu tutvit inemisi me ju teime omal aal üten kõvaste tüüt - edendasime põllumajandust.
Ma kai noid tüdrikit ja poissa
uudishimutse pilguga, aga jah,
aig om tennu oma tüü, kes oli
juba abivahendid appi võtnu,
kes trügis ikke oma mehe käevangun. Kas Sa tiiat mes om parim vahend hallipäisuse vasta tuu om kiilaspäisus, parim ra-

Sohvi pajatab...

vim om aga kiljotiin - aga jah,
vähes olli meid jäänu küll.
Meite osakonnajuhataja Valli olle nigu üits säde ja toda peab
tunnistama, et ta om kaalujälgijas nakanu - sale nigut eesti miss
jogurti reklaamin. Om iks mõnele antu sära silmisse, naeru
suu ümbre ja hääd uumorisoont
vereringede. Vihtse tõne tansu
nigu omal aal Lokuti talutaren
(osakonna kontor ja peoruum)
ja mitte kõrdagi es astu oma
mäntlepärija Raivo-poisi varba

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
22.06 10.00-14.00 Laskeharjutus
25.06 14.00-19.00 Laskeharjutus
26.06 10.30-21.00 Laskeharjutus
08.30-17.00 Granaadivise
27.06 10.30-17.00 Laskeharjutus
29.06 10.00-17.00 Laskeharjutus

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
30.06 09.00-17.00 Väliharjutus
3.07 09.00-17.00 Laskeharjutus
4.07 10.30-17.00 Laskeharjutus
5.07 08.00-17.00 Laskeharjutus
6.07 09.00-16.00 Laskeharjutus
09.00-14.00 Granaadivise

* Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo: 503 4102, manniku@mil.ee, harjutusvali.mil.ee

16

Päev
Vooremaal
LY MADISSOON

L

ausa uskumatu, kui palju
huvitavat mahub ühte päeva! Aga see päev algas ka
kell 7, kui Saku Valla Maja eest
startis bussitäis pensionäride
ühenduse Elukaar liikmeid ekskursioonile Vooremaale.
Giid oli meile juba tuttav
Jaan Masing. Ta oli koostanud
mitmekesise marsruudi ja sõidu
käigus lisas sinna veel üht-teist
huvitavat. Jüri kirikust mööda
sõites tuletas ta meelde, et just
seal töötas pastorina Anton Thor
Helle, kes piibli eesti keelde
tõlkis.
Esimene peatus oli Arukülas,
kus imetlesime hiiglaslikku
rändrahnu, mille ümbermõõt on
32 meetrit. Kaunist Kivilo mõisa ja selle territooriumil asuvaid
piiskopilinnuse varemeid saime
vaadelda vaid läbi raudvarbade,
sest mõis on eravaldus, kuulub oh imet! - ameeriklasele. Seevastu võeti meid südamlikult
vastu Albu mõisas, mis oli 19.
sajandil tuntud kui üks esimesi
tootmismõisu. Seal asus ka
kool, kus õpetati orvuks jäänud
aadlisoost lapsi, teiste seas ka
mõnda eesti- ja venesoost last.
Üllatas, et kaunid lillelised laeja seinamaalingud olid puidul.
Laepalgid olid küll lõhenenud,
kuid üldmulje oli ilus.

MIS
JUHTUS
Põhja Prefektuur
8.06 öösel varastati Roobuka külas eramust teler ja mobiiltelefon, kahju on kokku 2800 eurot.
15.06 teatati politseile, et Roobuka külas varastati saunas erinevaid esemeid, kahju on kokku
350 eurot.
Ööl vastu 20.06 varastati Kanama küla talust malmvann, kahju
vähemalt 100 eurot.
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Järgnevalt külastasime Kärde
rahu majakest, mis oli püstitatud
selleks, et seal alla kirjutada „igavese rahu pakt“ pärast RootsiVenemaa sõda 17. sajandil. Lepinguga sai Rootsi endale IdaEesti, sealhulgas Tartu. Nagu selliste lepingutega tihti juhtub, kestis „igavene rahu“ vaid 40 aastat.
Edasi viis sõit meid Laiusele,
kus oli palju vaadata. Seal asuvad ühed suuremad Eesti ordulossi varemed. Põhjasõja ajal
aastatel 1700-1701 oli Karl XII
seal talvekorteris. 16. sajandil
kuulus kindlus Poolale ja seetõttu on Poola nüüd ka varemete
konserveerimist toetanud. Laiusel asub ka Eesti poliitiku Jaan
Poska sünnikoht. Laiuse voor
on Vooremaa kõrgeim - 144
meetrit merepinnast. Vaade
voorelt on imeilus! Orus asub
Laiuse võluomadustega siniallikas, mis kahjuks oma nimele
enam ei vasta. Laiuse kiriku aias
asub Karl XII istutatud pärn,
mille ümbermõõt on aukartustäratav. Pastoraadi seinalt mälestustahvlilt saime teada, et seal
on töötanud kuulus teoloog Juhan Kõpp ja kirjanik Jaan Järve.
1910 oli seal hooldusel haige
Juhan Liiv.
Kuremaa mõis on väike klassitsistlik hoone hästi korrastatud
Kuremaa järve läheduses. Seda
ümbritseb kaunis park. Jõudsime külastada ka läheduses asuvat restaureeritud tuuleveskit,
mille kõrgetelt korrustelt avaneb kaunis vaade. Veskis oli näitus Eesti tuulikutest.
Pikema peatuse tegime Palamusel. Endises kihelkonnakoolis, mille on kuulsaks kirjutanud
Oskar Luts, ootas meid giid, kes
tutvustas end kui õpetaja Lauri.

JOHANNES
KUUSKSALU
Mälestame.
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Perekond Timmer
Sügav kaastunne
Küllike Klemetsile ja
tema perele

ABIKAASA
surma puhul.
Lindaratas

Ta andis ülevaate kooli ajaloost
ja inimestest, kes seal õppinud.
Kõik meile nii tuttavad „Kevade“ lehekülgedelt! Loomulikult
vaatasime üle ka kuulsa parve ja
astusime läbi apteegist, kus seekord punsli õli polnud. Käisime
ka kirikus, mis pärit 14. sajandist (torn 19. sajandist). Imetlemist väärisid kaunis barokkstiilis kantsel ja altar. Lõunastasime
loomulikult Lible-nimelises
baaris, kus aukohal paigale nime andnud mehe pilt.
Seejärel oli meil võimalus
oma silmaga näha ja oma käega
katsuda kuulsat passiivmaja,
milles asub Palamuse Vallavalitsus. Hoone on ümmargune,
mätaskatuse ja laudvooderdisega. Meile tutvustati ehituse põhimõtteid ja materjale, räägiti
sellest, kuidas saavutati selline
isolatsioon välisilmast, et maja
ei vajagi erilist kütmist. Kui palju see ehitis tavamajast kallim
oli, jäigi selgusetuks.
Luual oli meil eesmärgiks tutvuda liigirikka haruldusi täis
pargiga, kus kasvavad näiteks
hiigelelupuu ja valge mänd.
Luual tegutseb metsandusharidust andev kool. Kuulus on ka
sealne umbes 800 eri liiki ja
vormi puid ja põõsaid sisaldav
arboreetum. Arhitektuuriliselt
paelus pilke nn piparkoogimaja,
mis on küll eravalduses, kuid
peremees lubas meid imetleda
imeilusaid puitnikerdisi, mis
kaunistasid katuse- ja aknaääri,
rõdu ja terrasse.
Elistveres oli huvitav ekskursioon loomapark-looduskeskuses. Nägime euroopa piisonit
põõnutamas, metssigu tuhnimas, kitsi, punahirvi ja põtru
ning saime nende elust palju

teada. Pruunkaru andis meile
käppi lehvitades suisa etenduse.
Võib-olla ootas maiustusi? Põnev oli pilguga tihedast puistust
ilveseid otsida - neid olevat seal
seitse tükki. Kuid ilmselt oli
puhkeaeg, sest neli looma, keda
märkasime, magasid - suurtel
okstel, murdunud puutüvedel.
Saadjärvel peatust polnud,
kuid imetlesime vetevälja mööda sõites. Tegemist on Vooremaa suurima järvega, mille pindala on 7 km2, suurim sügavus aga
25 meetrit. Järve kaldal asub
rahn, mis legendi järgi on Kalevipoja lingukivi, linnamäge aga
kutsutakse Kalevipoja sängiks.
Mõisa ehteks on imeilus suur
kiviktaimla, aga aeg ei lubanud
sellega lähemat tutvust teha.
Kukulinna mõisa kaunis puitehitis kõrgel järvekaldal oli aga
kahjuks päris hooletusse jäetud.
Kunagi olid mõisa hooned kasutusel Pallase kunstikooli suvekoolina, hiljem peeti seal lastelaagreid.
Mööda sõites vaatasime Äksi
kirikut ja kaunist Vabadussõja
mälestussammast. Kultuurilooliselt on koht kuulus, sest seal
oli pastoriks Otto Wilhelm Masing, meile Õ tähe kinkinud
mees. Kursi kirikust mööda sõites juhiti meie tähelepanu hoone
katusele, mis oma paljude väikeste tornikestega esindab kaunist barokkstiili.
Muljeid kokku võttes selgus,
et olime lasknud marsruudi giidi
poolt objektidega üle koormata,
seetõttu ei jõudnud kõigega kaasa minna, ei jõudnud süveneda.
Järgmiste ekskursioonidel tuleb
hoolitseda, et nii ei juhtuks.
Vaatamata kõigele oli tore
päev.

Südamlik kaastunne
Ruuta Kuusksalule abikaasa

Kauaaegset majanaabrit

JOHANNES
KUUSKSALU

JOHANNES
KUUSKSALU

surma puhul.
Töökaaslased Taimekaitsejaama
päevilt: Jaanus, Marika, Luule,
Olga, Epp, Viive ja Ljudmila

Mälestame

HELJU KASKE,
avaldame kaastunnet
Margit ja Mait Mandrile
ja teistele lähedastele.
Kurtna tee 44 elanikud

mälestavad perekonnad
Reeder, Hanson ja Kirst

Saku Sõnumeid saab tellida
toimetusest (asume Sakus
Teaduse 1 II korrusel toas 220),
telefonil 671 2435, 671 2425 või
e-kirjaga ss@sakuvald.ee
Tellimusi võtavad vastu ka postkontorid. Ühe kuu hind 0.90, pool
aastat 5.40, aastatellimus 10.80

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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Kuulutused
Helistage meile tasuta:
www.olmeteenindus.ucoz.com
Pakun massaažiteenust koju
või töökohale tulekuga. Hind:
0,5 h seanss 14.- eur; 1,0 h
seanss 19.- eur. Tel 505 6172
Maja projektid. Ehitusluba,
kasutusluba. Mõõdistamine.
522 0023 M. Mikk
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Puurkaevude rajamine, projekteerimine, pumbad. www.
puurkaevud.ee 5191 2748

Võtan müüki ja üürile

Mesimummi
mängumaa
Pruulikoja kolmandal korrusel

laste sünnipäevapidudeks!

kinnisvara
otse omanikult!

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

Lõunasöögid, catering ja peolauad,
sünnipäevad, pulmad, firmaüritused ja
ekskursioonid Saku õlletehasesse

Müüa
4-toaline korter

www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

50 29 244

Saku keskuses.

Müüa küttepuid:

Muruniitmine, pika heina niitmine trimmeriga, võsalõikus.
5554 7291

lepp pikkusega 30-50 cm
(vastavalt soovile), 34 eurot
ruum (kohaletoomisega);
küttepuud 40-liitristes
kottides, pikkus 35 cm,
2 eurot kott. 5347 1602

Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Ohtlike puude turvaline langetamine. Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel 525 0893 ja
5626 0344. Www.raietööd.ee

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

Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 €, tel 666 1355,
www.kodukliima.ee

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

Müüa küttepuid: lepp pikkusega 30-50 cm (vastavalt soovile),
34 eurot ruum (kohaletoomisega); küttepuud 40-liitristes kottides, pikkus 35 cm, 2 eurot kott.
5347 1602

SAKU LOOMAKLIINIK

OÜ Visahing Designer Agency

Müüa kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, aastaringi vedu
tasuta. Tel 501 8594

EELREGISTREERIMINE

on tegutsenud aastast 2006, pakume
klientidele järgnevaid teenuseid:

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

Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30-60 cm. Aastaringne
tootmine ja lai puusortiment.
Tasuta transport väiksemat
mõõtu kalluriga! Kontakt: Saue,
Sooja 3a; tel 5360 0375 või
halupuu24@hot.ee
Müüa väiketalu viljast nisupüüli, otra, nisu ja loomajahu
(väiksemad kogused).
Tel 671 7749, 524 6657
Kollektsionäär ostab münte,
märke, medaleid, ordeneid,
raamatuid, postkaarte, pakkuda võib ka paberrahade,
kommi-paberite, õllesiltide jms
kogusid. Küsi lisainfot 5399
6098 Rene
Ostame üle Eesti virnastatud
võsa, kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru OÜ, +372
508 0336, info@energiavaru.ee,
www.energiavaru.ee
Ostan teie seisva või mittetöötava sõiduki, võib ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike
ja kuulutus ei aegu! Tel 5674
0940, mrt.mrt.001@mail.ee

www.loomakliiniksakus.ee

Riho Tali Õigusabi

Loomaarsti

osutab nõustamisteenust
õigusalastes küsimustes.

Tel 55 10 623

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

KODUVISIIDID
www.loomaarstikoduvisiidid.ee

Hoonete ehitusprojektide tegemine,
hoonete seadustamine,
kasutusloa taotlemiseks
vajalike dokumentide
kokkupanemine
Kogu asjaajamine ja kooskõlastamine
tehakse ära kliendi eest!

KONTAKT:
Tel 52 56 994  E-mail erki@visahing.eu
Aadress Tallinn, Kauna 3

Kuulutused
Pakume tööd elementmajade
ehitajale ja höövlioperaatorile
Tõdval asuvas tehases. Vajalik
eelnev töökogemus ehitajana.
Lisainfo telefonil 503 1596 või
angelika@timbeco.ee
Ettevõte otsib Tänassilmas
(bussi 18 lõpp) laotöötajaid.
Korralikud tänapäevased ruumid ja tingimused. Soovitatav
tõstukiga töö kogemus. Lisainfo
668 8684 Kristi
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Saku neiu Anna Pohlak läheb olümpiale
INNA MIKLI

E

ks me hoiame ikka omadele pöialt. Eriti olümpiamängude ajal, kui vaid
käputäis kaasmaalasi suurele
spordipeole pääseb. Seekord on
Saku rahval põhjust uhkust tunda ja eriti tuliselt kaasa elada,
sest Londonis on „oma tegija“ Saku neiu Anna Pohlak purjetab olümpiaregatil.
18-aastane Anna on „elupõline“ sakulane, siin kasvanud ja
esimesed 6 aastat gümnaasiumis koolis käinud. Tütarlapse
ema Epp ja isa Tõnis armastavad ja hindavad sporti. Nii pandi
Anna 3-aastaselt võimlemisklubisse Piruett. Järgnesid erinevad
spordialad - tüdruk proovis üht
ja teist. Kuni läks 2004. aastal
10-päevasele purjetamiskursusele. Esimene kord purjeka rooli
taga - see oli väike Optimist - on
tal siiani meeles - see tunne, et
tahaks sinna jäädagi. Pärast kursuseid jätkas Anna treeninguid
Kalevi Purjespordikoolis. Harjutas Tallinna lahel. Ikka alguses treeneri õpetussõnad, siis
paat vette, tund või paar harjutusi-sõite, paat kokku. Ja nii suvekuudel maist septembrini
päevast päeva.
Juba aastal 2005 valis Eesti
Jahtklubide Liit Anna aasta
üllatajaks. 2007. aastal läks ta

Fotomeenutus aastast 2008, kui Anna Pohlak purjetas veel paadiklassis
ZOOM 8. Foto: erakogu

üle ZOOM 8-le - suuremale
paadile. Hakkas rohkem võistlema, ka väljaspool Eestit. 2008.
aastal võitis Saku neiu Euroopa
karikasarja. Tegi trenni koos
Austria sportlastega. 2009. aastal tuli Euroopa meistriks. Ja
taas valis Eesti Jahtklubide Liit
ta aasta üllatajaks.
Aastast 2009 purjetab Anna
klassis Laser Radial. Paat on
suur ja raske - naiste olümpiamängude üksikpaat. Kuid ta
saab hästi hakkama. Juba aastal
2010 tuli ta Põhjamaade noorte
meistriks, 2011 võitis Eesti

meistrivõistlused üldarvestuses.
Anna treenib täna Tallinna
Jahtklubis, purjetamistreeneriks
on isa, jõutrenne juhendab Argo
Ader. Isa aitab ka võistlus- ja
treeningkalendri paika panna.
Ema on organiseerimisel abiks
ja 2 aastat vanem õde Triin innustajaks ja vaimseks toetajaks.
Alates 7. klassist õpib Anna
Tallinna Reaalkoolis. Viimasel
õppeaastal puudus neiu eriti palju: novembris-detsembris oli ta
Austraalias maailmameistrivõistlustel, veebruaris koos
Norra sportlastega Kataris tree-

ninglaagris, märtsis Itaalias ja
Sloveenias harjutamas. Mais
olid Saksamaal maailmameistrivõistlused ja Annal läks hästi seal teeniski ta olümpiapääsme
lõplikult välja. Juunis jõudis tütarlaps harjutada-võistelda Inglismaal. Reaalkoolis suhtuti tema sportimistesse igati soosivalt, alati lubati laagritesse ja
võistlustele. Kuid järeleandmisi
ei tehtud - kõik tuli järele vastata. Vaatamata pidevatele äraolemistele suutis Anna Eestimaa ühe tugevama gümnaasiumi õigeaegselt heade hinnetega
lõpetada - neljapäeval anti talle
Tallinna Reaalkooli lõputunnistus.
Mida teha, et nii kaugele
jõuda? Anna arvab tagasihoidlikult, et tema polegi veel kuigi
kaugele jõudnud, pole veel maailma tipus. Ja lubab, et kui
jõuab, siis ütleb. Esialgu aga
arvab, et tuleb palju vaeva näha
ja võimalikult palju õpetussõnu
kuulata.
Londoni olümpiast rääkides
jääb tütarlaps tagasihoidlikuks
ja ütleb, et väga head tulemust
seekord veel loota pole. Samas
lubab, et annab endast maksimumi.
1. juulil saab Anna Pohlak 19aastaseks. 27. juulil on olümpiamängude purjeregati esimene
sõit. Sakulased, pöidlad pihku!

KUHU MINNA
JUUNI

23. kell 9
Eesti vabaduse eest langenute mälestamine Saku mõisapargis mälestuskivi juures. Vt lk 20

23. kell 10
Harju XVII maakaitsepäev
Raasikul

23. kell 18
Saku valla suur jaanituli Kiisal.
Vt lk 20
NÄITUSED
Vallaraamatukogus Teaduse 1
Heili Männiku pliiatsijoonistused (kuni 16.07)
Eesti Kunstiakadeemia magistrantide näitus „Nägemus
Saku arengust 2030+“ (kuni
12.07). Vt lk 7
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