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Saku priitahtlikud pritsimehed
alustasid
ametlike valvekordadega
16. maist on riiklik
komando Tammemäelt
lõplikult kaotatud / lk 5

Saku
Gümnaasiumi
õpilased olid
tublid
Kokkuvõte lõppeva
õppeaasta
saavutustest / lk 6-7

17. mail avas uksed

Saku Selver
Kust osta?
Konsumist? Roccost?
Säästumarketist? Uuest
Selverist? Vallaelanikel on
nüüd valik laiem / lk 10

Ilmataat kimbutas taas laadalisi

Kevadlaada toimumise päeval oli väga külm ilm. Võib-olla seepärast oli müüjaid tavapärasest vähem. Ostjaid oli aga palju, nagu ikka / lk 9
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Valla delegatsioon käis sõprusomavalitsuses Strängnäsis, Sakut külastasid
Jaapani Saku linna esindajad / lk 2-3
Tervisekeskuse majas jätkub remondile vaatamata igapäevatöö / lk 5
Lõvide laadapäevast, heategudest
ja loteriivõidust / lk 8
Saku Suusaklubi tähistas 15. aastapäeva / lk 12
Valla parimad mälumängurid on ka
sel aastal Üksnurmes / lk 14
Suur ristsõna / lk 16

Ratturid rabametsa radadel

Koos võistlusega „Saku 100“ startis esmakordselt
Porterracingu kolmeetapiline laste rattasari / lk 12
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Viis aastat kahe Saku vahelist sõprust
KAIRI KALLASTE

 Külalised käisid ka Saku laadal, laadal ajal anti
üle kingitus - sümboolsed kiivrikastid. Fotod:

Viis aastat tagasi kirjutasid tolleaegne Saku vallavolikogu esimees Lemmi Oro ja vallavanem
Arvo Pärniste ning Jaapani Saku linna poolt linnapea Daisuke
Miura ja linnavolikogu esimees
Hatsuo Kikuhara Jaapanis alla
kahe Saku vahelisele ametlikule
sõpruslepingule.
9.-13. mail käesoleval aastal
viibis Saku vallas Jaapani Saku
linna ametlik delegatsioon: abilinnapea Shigemi Koike, volikogu esimees Hyoe Nakazawa
ja Saku linnavalitsuse kaubanduse ja tööstuse edendamise
osakonna juhataja Toshihiko
Yamaura,
et oma kohalolekuga
 Fujima Seiha
kinnitada
sõpruslepingu
tuge(esiplaanil) koos
oma õpilasega vust ja kestvust.
Viis aastat tagasi sõlmitud leSaku mõisas
pingus
kinnitasid mõlemad osatantsimas

pooled, et soovivad tõhustada
vastastikust suhtlust. Mõlemad
omavalitsusüksused avaldasid
soovi edendada laialdast koostööd haridus-, kultuuri- ja majandusvaldkonnas. Lepingus on
kirjas, et jagades informatsiooni, töötavad mõlemad osapooled parema avaliku halduse korraldamisel ja ühiskonna arendamisel ning sõprusomavalitsusüksused toetavad nii oma elanike kui teiste seotud isikute
vastastikuseid külastusi. Saku
valla delegatsioon külastas Jaapanit ka 2011. aastal.
Jaapani Saku linnas loodi koheselt, pärast sõpruslepingu sõlmimist, kodanikualgatuse korras Eesti-Jaapani sõprusühing.
Ühingu liikmed on alati koos
ametliku delegatsiooniga külastanud Eestit, omaalgatuslikult
käidi Sakus 2009. aastal.

Jaapani suursaadik Eestis ja Saku linna esindajad Saku mõisas pidulikul õhtusöögil

Sõprussidemed Strängnäsiga
KARIN TENISSON-ALEV
Käesoleval aastal on Saku vallal
mitmeid tähtpäevi. Jaanuaris tähistasime oma valla 20. aastapäeva, sel aastal täitus ka 20 aastat koostöö algusest Strängnäsi
kommuuniga Rootsis. Sõprusleping Saku ja Strängnäsi vahel
kirjutati alla 25. aprillil 2002.
Tähistamaks pikaajalisi sidemeid, külastas Saku valla 4-liikmeline delegatsioon - volikogu
esimees Marianne Rande, volikogu liige Vladimir Teder,
vallavalitsuse haridus- ja kultuuriteenistuse juht Heli Veersalu ning vallasekretär Karin

Tenisson-Alev - volikogu esimehe Lotta Grönbladi kutsel
11.-13. mail Strängnäsi.
Kohtumisel Strängnäsi Kommuuni volikogu ja valitsuse liikmetega ning Strängnäsi EestiLäti-Poola sõprusühingu juhtidega meenutati koostöö algusaegu ning tõdeti, et muutunud
ajas tuleb leida sõprussuhetele
uusi väljundeid: koostöö ja sidemed peaksid senisest enam toetama kultuuri- ja noorsoovahetust. Marianne Rande andis sõpradele Strängnäsist edasi kutse
külastada Sakut järgmisel aastal,
et kokku leppida konkreetsed
plaanid soovitu elluviimiseks.  Valla rahvatantsijad olid Rootsis populaarsed. Foto: Jan Folkegård
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Sel korral viibis siin 10 EestiJaapani sõprusühingu liiget,
nende hulgas tuntud Jaapani
klassikalise tantsu õpetaja ja
tantsija Fujima Seiha, kes koos
kolme õpilasega esines nii Saku
mõisas kui ka Saku Valla Maja
saalis. Et arendada sõprussuhteid kahe Saku elanike vahel,
võiksid ka meie valla inimesed
näidata initsiatiivi ja huvi ning
asutada sarnase ühingu.
10. mai kohtumisel Saku vallavolikogu esimehe Marianne
Rande ja vallavanem Kuno
Roobaga lepiti kokku, et järgnevatel aastatel pannakse koostöö
arendamisel pearõhk ettevõtete
toodangu ekspordile-impordile
ja õpilasvahetusele. Esimeseks
sammuks ekspordi arendamisel
oli Saku linna delegatsiooni tutvumine Saku Õlletehase tootmisega ning kohtumine juhatuse
esimehe Margus Kasteini ja
kvaliteedijuht Tarmo Tappoga.
Saku Õlletehase toodangu Jaapanisse eksportimise vastu on
huvi mõlemapoolne.
Külalised tutvusid Kurtna
Kooliga ja lasteaiaga Terake.
Sõpruslepingu kinnitamiseks
toimus koosviibimine Saku mõisas, kus tervituskõne pidas Jaapani Suursaadik Eestis Hideaki
Hoshi, kes rääkis nii jaapani kui
eesti keeles. Saku kevadlaadal
andsid Shigemi Koike ja Hyoe
Nakazawa vallavolikogule ja valitsusele üle kingitused.
Peale Saku valla tutvusid sõbrad teiste Eestimaa paikadega käidi Viru rabas, Sagadi mõisas
ja jalutati Tallinna vanalinnas.

 Koos valla delegatsiooniga
sõitsid Rootsi 20 Saku rahvatantsijat, kes andsid 12. mail
Strängnäsis toimunud kultuuriüritusel Kultur 12 kaks tantsuetendust. Juhendajate Eve Lutteri ja Kersti Ulmase poolt
kokku pandud 30-minutiline kava oli meeleolukas ja sedavõrd
populaarne, et leidis kajastamist
koguni kolmes Rootsi ajalehes.
14. mai ajalehe Andra Delen esilehte ehib pilt Kurtna naisrühma
rahvarõivastes tantsijast Kairi
Villo-Puströmist.
Saku valda kui turismipiirkonda tutvustas Strängnäsis
Kärt Radik Saku mõisast.
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Volikogu keeldus Saue valla
ettepanekust algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine
KAIRI KALLASTE

V

allavolikogu 17. mai istungist võtsid osa Marianne Rande, Aare Järvelaid, Kaur Lohk, Sirje Peterson, Leo Jürgenson, Vaike
Pähn, Marko Tali, Mart Siimann, Arvi Ratassepp, Lemmi Oro, Vladimir Teder, Tanel
Ots, Merike Sisask ja Viive
Rosenberg, puudusid Tiit Vahenõmm, Ülle-Triin Enden ja
Marti Rehemaa. Istungit juhatas volikogu esimees Marianne
Rande, päevakorras oli 13 küsimust.
Vallaelanike küsimuste pooltunnis soovis Tiia Viru teada,
miks Saku valla pensionärid ei
saa Sakust Tallinnasse tasuta
sõita.
Saku Vallavolikogu otsustas
teha muudatused lasteaedade
Terake ja Päikesekild põhimäärustes. Edaspidi kirjutatakse
lasteasutuste nimetused järgmiselt: „ Saku Lasteaed Terake“ ja
„Saku Lasteaed Päikesekild“.
Nime muutmise tingis asjaolu,
et olulistes dokumentides ja
Eesti Hariduse Infosüsteemis
esineb lasteaedade nimi erinevas kirjapildis. Lasteasutuste
õige täisnime ametlikkuse rõhutamiseks kasutatakse edaspidi
läbivat suurtähte. Muudetud
kirjapildiga saab ühtlustada lasteaedade nimed Riigi- ja Kohaliku Omavalitsuse asutuste riiklikus registris registreeritud
teiste lasteasutuste nimedega.
Volikogu otsustas taotleda
munitsipaalomandisse Saku
alevikus Tuule, Laane ja Tormi

tänava vahelise maa-ala, Asula
ja Laane tänava vahelise maaala ning katastriüksusega Männivälja ning Männituka tee ja
Pähklimetsa tee äärsete kinnistutega piirneva maa-ala.
Anti nõusolek Saku vallale
kuuluva katastriüksuse asukohaga Suur-Kõrnumaa, Kirdalu
küla ning eraomandis oleva katastriüksuse asukohaga Tihnu,
Kirdalu küla piiride muutmiseks. Tihnu katastriüksust läbiv
Saku vallale kuuluv Kõrnumäe
tee jääb katastriüksuste piiride
muutmise tulemusel Saku vallale kuuluvale Suur-Kõrnumaa
katastriüksusele.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (koha-aadress
Kurtna tee 32, Kurtna küla, pindala 3,78 ha) MTÜ Kurtna Külaselts kasuks tähtajaga 20 aastat.
Esimesel lugemisel oli Saku
valla 2012. a lisaeelarve, see
otsustati suunata teisele lugemisele. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 23.05.2012
kell 14.
Volikogu otsustas sõlmida
tähtajatu üürileping AS-iga Saku
Maja Saku alevikus Juubelitammede tee 6 asuvate äriruumide
üürimiseks. Ruume kasutatakse
lasteaiateenuse osutamiseks. Saku valla 2012. a lisaeelarve eelnõus on planeeritud summad lasteaia Terake laienduse avamiseks
Juubelitammede tee 6 hoones.
Kavandatud on ruumid kahele
sõimerühmale, et oluliselt vähendada lasteaiakohtade puudust
alla kolmeaastaste laste osas.
Saku vallas Tõdva külas asuva Proosa kinnistu omaniku

Algab konkurss „Kaunis kodu 2012“
Suvi on oma õiteiluga kohe käes, aiad muutuvad aina kaunimaks.
Selleks, et vaeva ja hoolt tunnustada, tahab vallavalitsuse poolt
koostatud komisjon jällegi kaunimaid kodusid vaatama tulla.
Palume andke meie valla kaunitest kodudest aktiivselt teada,
helistage telefonil 671 2431 või kirjutage e-posti aadressile
saku@sakuvald.ee hiljemalt 10. juulil.
Saku valla kaunite kodude vaatamine toimub augusti kolmandal nädalal. Kõigile konkursil osalejatele korraldatakse õpetlik
ühepäevane aiareis juba juulis. Ootame rohket osavõttu!
TIINA KUBBI, vallaaednik

esindaja esitas 03.04.2012 Saku
Vallavalitsusele avalduse, milles soovib saada Saku valla
heakskiitu Proosa kinnistu
koormamiseks AS Eesti Gaas
kasuks sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingule ja
asjaõiguslepingule. Otsustati lepingud heaks kiita.
MTÜ-le Saku Tenniseklubi
anti 21.05.-31.10.2012 tasuta
kasutada Saku alevikus Silla tn
2a asuv Saku Valla Spordikeskuse Saku tenniseväljaku kompleks. Kõrvaltingimusena peab
MTÜ Saku Tenniseklubi korraldama tenniseväljakute haldamist, parendamist ja efektiivset
kasutamist; tegelema laste ja
täiskasvanute tennise alg- ja
täiendõppe läbiviimisega; korraldama tenniseklubis turniire ja
võistlusi ning korrastama väljakute juures olevaid tenniseklubi
hoonet ja tribüüni ning tagama
nende säilimise.
Otsustati võõrandada tasuta
otsustuskorras AS-ile Saku Maja järgnevad kinnistud: Saku
alevikus Kannikese tn 9, Tiigi tn
4a, Uus-Saku tn 3b, Juubelitammede tee 17, Nurme tn 23, Teaduse tn 4a, Männiku külas Männiku fekaalipumpla, Tammemäe külas Puurkaevu, Juuliku
külas Katselauda alajaam.
Saku Vallavolikogu teeb Saue
vallale ja Saue linnale ettepaneku alustada läbirääkimisi koostööpunktide ja ühisosa väljaselgitamiseks, et tagada elanikele
võrreldav ja ühtlane teenuste
kvaliteet ning kättesaadavus,
osaleda ühisprojektides. Volikogu keeldub Saue valla ettepanekust algatada Saku valla haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning Saue valla, Saue
linna, Saku valla ja Harku valla
ühinemine, kuna peab käesoleval ajal küsimuste lahendatust
ebapiisavaks.
Otsustati lähetada Saku Vallavolikogu liige Vaike Pähn Saku
valla delegatsiooni liikmena 26.27.05.2012 sõprusomavalitsusse
Kandavasse Lätis, võtmaks osa
Kandava regiooni festivalist.
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
15. mai istungi päevakorras oli
12 punkti.
11.-15.06. ja 13.-17.08.2012.
toimuvate Saku Valla Noortekeskuse poolt korraldatavate
päevalaagrite hinnaks kehtestati
ühele osalejale 6 eurot. Hind sisaldab toitlustuskulusid. Laager
on mõeldud rahvastikuregistri
järgselt Saku vallas elavatele
lastele.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati 2 ehitusluba: korterelamu katuse rekonstrueerimiseks Saku alevikus Uus-Saku 1
ja üksikelamu püstitamiseks Tänassilma külas Sookolli põik 1.
Riiklikus ehitisregistris otsustati registreerida Tagadi külas Allik-Pedoski kinnistul olevate ehitiste omanikuks AS
Sampo Liising asemel Danske
Bank AS Eesti filiaal.
Anti kirjalik nõusolek üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks (maaküttesüsteemi rajamiseks) Saku alevikus Murru tn 7.
Väljastati 2 kasutusluba: rekonstrueeritud laohoonele Jälgimäe külas Mõisavahe tee 3
ning mobiilsidemastile Lokuti
külas Krossiraja kinnistul.
Määrati Juuliku külas asuva
katastriüksuse Juuliku jagamise
tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 15 jäätmevaldajat.
22. mai istungi päevakorras
oli 15 punkti.
Moodustati komisjon konkursil „Kaunis kodu 2012“ osalevate objektide ülevaatuseks ja
võitjate väljaselgitamiseks: Kuno Rooba (esimees), Helga
Teeveer, Maire Laur, Evelin
Normak, Ingrid Põder, Leho

25. mai 2012

Vilu ja Tiina Kubbi (liikmed).
Võeti vastu Saku aleviku
Asula tn 2 ja Silla tn 2a kinnistu
detailplaneering.
2 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba maakaabelliinile ja alajaamale Roobuka
külas Metsaankru kinnistul,
11245 Kiisa-Kohila teel, 11240
Tõdva-Hageri teel, AÜ-s Silikaat, AÜ-s Ret, Soonurme teel
ja kinnistutel Soonurme tee 1, 3,
5, 7, 9, 16, 19, 21 ja 33.
Anti 2 kirjalikku nõusolekut:
aiamaja lammutamiseks Saku
alevikus Laane tn 28 ning piirdeaia rajamiseks Männiku külas
Tooma tee 1.
Väljastati 3 kasutusluba: üksikelamule Tammemäe külas
Mati kinnistul, Lume tee tänavavalgustusele Üksnurme külas
Lume teel ja Kannikese katlamaja kaugküttetorustikule Saku
alevikus Tallinna mnt 12, Tallinna mnt, Tallinna mnt 17.
Määrati Tagadi külas asuvate
katastriüksuste Jäägermeistri,
Viimsi metskond ja Viimsi
metskond 137 ning Roobuka
külas asuva katastriüksuse Kaasiku jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 13.12.2011 korralduse „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine”
üks punkt.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 10 jäätmevaldajat.
OÜ-le Arsis anti 15.06.2012
kell 18-21 kellade ansambli
kontserdi läbiviimiseks tasuta
kasutada Saku Valla Maja II
korruse suur saal.
Otsustati volitada Saku Huvikeskust korraldama turukaubandust aadressil Teaduse 1, Saku alevik 03.06.2012 toimuval
lastekaitsepäeva kogupereüritusel ning 04.08.2012 toimuval
suveöö filmiõhtul.

Saku Muusikakooli sisseastumiskatsed
2012/2013 õppeaastaks toimuvad
4. juunil kell 13.00-15.00 ja kell 17.00-19.00;
5. juunil kell 17.00-19.00.
Sisseastujatele konsultatsioon 31. mail kell 18.00.

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 11.06.2012 kuni 24.06.2012 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Saku alevik, Teaduse 1) teise korruse stendil AVALIKUL VÄLJAPANEKUL Saku valla Saku aleviku Asula tn 2 ja Silla tn 2a kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on ehitusõiguse määramine
korterelamu eluruumide laiendamiseks katusekorrusele ning parkimisala määramine. Detailplaneering on vastavuses Saku valla
üldplaneeringuga. Planeeringuga nähakse ette Asula tn 2 asuva
kahekorruselise keldri ja pööninguga korterelamu eluruumide
laiendamine katusekorrusele ning Asula tn 2 ja Silla tn 2a kinnistule
parkla rajamine. Planeeringuala suurus on ca 3500 m².
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringuga saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://www.
sakuvald.ee/26446
Alates 07.05.2012 kuni 20.05.2012 oli avalikul väljapaneku Saku valla
Saku aleviku Männimaa kinnistu detailplaneering. Avalikustamise
jooksul esitati planeeringule üks ettepanek. Detailplaneeringu AVALIK ARUTELU toimub 14.06.2012 kell 16.00 Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1).
10.05.2012 toimus Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse 1) Saku valla
Jälgimäe küla Anti, Käspriotsa ja Käspriaasa kinnistute detailplaneeringu AVALIK ARUTELU. Avaliku väljapaneku jooksul laekus detailplaneeringule ühe mittetulundusühingu poolt ettepanek keelata sõidukite liikumine läbi Kanama küla, millega Saku Vallavalitsus ei nõustunud, kuna planeeringuala ja Kanama küla ühendav Kanama tee
(T11343) on riigi kõrvalmaantee, mis kuulub Eesti Vabariigile. Teeseaduse § 4 lõike 1 tähenduses on Kanama tee avalik tee ja avalikku teed
võib kasutada igaüks.
10.05.2012 toimus Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse 1) Saku valla
Jälgimäe ja Juuliku küla Juuliku tee 3 (endine Aiandi), Põllunurga ja
Mõnisma II kinnistute detailplaneeringu AVALIK ARUTELU. Avaliku
väljapaneku jooksul laekus detailplaneeringule kahe isiku poolt 9 ettepanekut ja vastuväidet. Esitatud ettepanekute ja vastuväidete, Saku
Vallavalitsuse seisukohtadega nendele ning avaliku arutelu protokolliga saab tutvuda Saku valla kodulehel http://sise.sakuvald.ee/dp/ ja
Saku Vallavalitsuse kantseleis.
17.05.2012 toimus Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse 1) Saku valla
Roobuka küla Mikkori kinnistu detailplaneeringu AVALIK ARUTELU.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus detailplaneeringule ühe aiandusühistu poolt ettepanek viia pinnasesse immutatav heitvesi Roobuka tee äärsesse kraavi või tõsta biopuhasti asukoht
Roobuka tee äärse kraavi juurde. Saku Vallavalitsus ei nõustunud ettepanekuga, kuna esitatud detailplaneeringu lahendus ei halvenda olukorda antud aiandusühistu territooriumil.

Harju maavanema kehtestas 24.04.2012
korraldusega nr 697 Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“.
Teemaplaneeringu eesmärk on maakonna kergliiklusteede võrgustiku planeerimine läbi teekoridoride määratlemise ning selle võrgustiku sidumine teiste infrastruktuuridega. Planeeringus analüüsitakse
Harju maakonna kergliiklusteede paiknemist ning tehakse ettepanekud kergliiklusteede võrgustiku täiustamiseks. Planeeringu elluviimisega parandatakse juurdepääsetavust teenustele, tõstetakse
liiklusohutust ja üldist turvalistust. Väheneb vajadus auto kasutamiseks lühemate vahemaade läbimiseks.
Kuna kergliiklusteede rajamisel ja arendamisel on lisaks kohalike
omavalitsuste rahalistele vahenditele kasutuses ka riiklikud ja Euroopa Liidu ressursid, on teemaplaneering üheks võimalikuks aluseks kergliiklusteede rajamise rahastamisel. Teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat maakonnaplaneeringut.
Planeeringu materjalid on kättesaadavad Harju Maavalitsuse kodulehel http://www.harju.maavalitsus.ee/et/harjumaa-kergliiklusteed
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Saku priitahtlikel pritsimeestel oli esimene ametlik valvepäev
16. maist suleti ametlikult Sakus Tammemäel paiknenud riiklik päästekomando, selle asemel alustasid valvet Saku Priitahtlike Pritsimeeste Seltsi
liikmed. Saku seltsi kuulub 50 meest ja naist, kes kõik on läbinud vajaliku
esimese astme 16-tunnise koolituse. Peagi on liitumas 51. pritsimees.
Saku Vallavolikogu otsustas taotleda Tammemäel asuva operatiivteenistuse keskuse hoone, kus on seni asunud päästedepoo, politsei tööruumid ja tuletõrjemuuseum, Saku vallale. Tänaseks on hoone üleandmise
protsess alanud.
Päästeamet andis vallale üle ühe tuletõrjeauto, mis jääb priitahtlike pritsimeeste käsutusse. Lähiasjal on plaanis anda ka teine masin. Maikuu teisel
nädalal said Saku vabatahtlikud enda kasutusse kaitsevarustuse, ka uhked
kuumakindlad kiivrid. Momendil on kõik vajalikud kaitsevahendid olemas.
Edaspidi on iga päev valves kaks Saku vabatahtlikku päästjat. 16. mail oli
valvekord priitahtlike pritsimeeste juhil Peeter Mahonil (vasakul) ja Urmas
Tobiasel. Pildile jäi ka pritsimees Roland Valge (paremal), kes oli kaaslasi toetama tulnud. Häirekeskus saadab piirkonnas toimuva tulekahju korral Saku
vabatahtlike komando välja samadel alustel nagu kõik teised päästjad.

Saku Tervisekeskuse
hoones jätkub remondile
vaatamata igapäevatöö
INNA MIKLI
Saku tervisekeskuses käib remont: Eesti riik sai saastekvootide müügist raha, mille suunas
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate projektide finantseerimiseks. Kokku rahastati üle Eesti 480 projekti, ka Saku
tervisekeskuse renoveerimist.
Saku tervise- ja päevakeskuse
koduks olevas hoones alustati
remonditöödega juba märtsi
lõpus. Tookord lubas peatöövõtja, Hausers Grupp OÜ esindaja,
et majas tegutsevate asutuste
igapäevaelu häiritakse võimalikult vähe ning nii arstid ja õed
kui sotsiaaltöötajad saavad oma
patsientide ja klientidega tööd
jätkata.
Remondi algusest on möödas
kaks kuud. Majas on vahetatud
aknad, ehitatakse ventilatsioonisüsteemi, pannakse välisvoodrit, kohe-kohe algab uste vahetamine. Saku tervisekeskuse
arsti Mai Sterni sõnul tegutseb
hoones 6-7 ehitusfirmat. Tohter
on rahul: ehitajad on olnud väga
vastutulelikud ja püüdnud majas
töötavaid inimesi võimalikult
vähe segada. Nii on lärmakamaid töid tehtud pärastlõunasel
ajal ja nädalavahetustel. Õhtupoolikuti, kui vastuvõttu enam
pole, töötavad arstid ja ehitajad
koos - doktorid teevad laua taga
paberitööd ja ehitusmehed näi-

teks puurivad akna all.
Mai Stern tuletab meelde, et
tervisekeskus on ka remondi ajal
avatud. Edaspidi on maja lahti
esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 8-16, kolmapäeviti kell 8-18. Kõik patsiendid saavad nõu ja abi. Muidugi tuleb arvestada ebamugavustega: hoonele ligipääs on raskendatud, autoga on keeruline
kohale jõuda ja jalgsi tulles peab
samuti tähelepanelikult jälgima,
kustkaudu ukseni saab. Ning ratastooliga sisse pääseda on veelgi raskem. Hoones on hommikuti üsna jahe, mõnikord tuul
tõmbab. Arst võib vastu võtta
võõras ruumis - näiteks Mai
Stern ise peab lähiajal oma kabinetist välja kolima. Ja muidugi
tuleb arvestada, et majas ei ole
nii puhas kui tavaliselt - koristaja Leida Toomil on palju lisatööd, ta puhastab vahetpidamata, kuid ikka on kõikjal remonditöödega kaasnevat tolmu.
Peagi algavad tööd ka tervisekeskuse ees: MTÜ SAMM ja
Saku Lõviklubi jätkavad mänguväljaku ehitamist. Seetõttu
pannakse mingiks ajaks parkla
kinni. Mänguväljak peaks valmis saama juba jaanipäevaks.
Doktor Stern kiidab sakulasi:
patsiendid on väga mõistvalt
suhtunud ja ebamugavate remondioludega leppinud. Kolleegid aga teevad nurisemata tööd

Tervise- ja päevakeskuse hoone 14. mail.

Pärastlõunane igapäevaelu tervisekeskuses - doktor Stern teeb
kirja-, ehitajad remonditööd. Fotod:

Tervisekeskus on avatud
E, T, N, R kell 8-16;
K kell 8-18
kohati ebainimlikes tingimustes.
Päevakeskuse sotsiaaltöötaja
Vaike Pähni sõnul on ka päevakeskus avatud, kliendid saavad tavapäraseid teenuseid,
päevahoid töötab endiselt ning
kõigil, kel vajadus, on võimalik
sooja toitu tellida. Küll aga lõ-

petati mõnede ringide tegevus
ehitusega kaasnevate ebamugavuste pärast sel kevadel veidi
varem. Vaike Pähn kinnitas, et
ka päevakeskuses ollakse ehitajatega rahul.
Saku tervisekeskuse hoone
peaks lõplikult valmima 31. augustiks. Seni tuleb nii töötajatel
kui patsientidel-klientidel tulevikumugavuste nimel pisut kannatada.
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Saku Gümnaasiumi õpilased
TOIMETAJA
VEERG
Suurtest ja väikestest
Eestimaa on üks väga väike maa
ja meid, eestlasi, on imevähe.
Võib-olla sellepärast meeldibki
meile kõik, mis suur. Me ei
märka väiksemat, võib-olla isegi põlgame. Vaatamata, millel
väärtust, millel mitte.
Eestlastele meeldib töötada
suurtes ettevõtetes. Hea, kui tegemist on rahvusvahelise firmaga. Äärmisel juhul sobib ka kodumaine - peaasi, et suur. Eestlased tahavad elada suurtes eramutes. Ja sõita võimalikult suurte autodega - sageli reegleid rikkudes. Eestis on superstaarid ja
hüpermarketid ja suurfarmid.
Paar aastat tagasi sattusin
Austria väikelinna. Ümbruskonnas olid talud, kus igaühes
vaid paarkümmend looma, mõnes vähemgi. Omanikud tulid
toime. See oli loomulik elustiil.
Pererestoranis võtsid isa ja poeg
tellimusi vastu ja valmistasid siis
söögisaali teise otsa kohandatud köögis klientide valvsa
pilgu all imemaitsvad praed.
Laudu oli 5-6 ja kliente parasjagu. Hubane ja mõnus oli. Aga
varahommikul kõndisid tänavatel perenaised, korvid käevangus. Valisid tillukesest juurviljakioskist kimbu porgandeid ja
mõned kartulid. Astusid lihuniku juurde sisse ja ostsid õhtuse
prae jaoks lambaraguud. Külastasid pisikest pagaritöökoda,
kust imeline saialõhn kandus
linnakese teise servagi. Piim tuli
ise ukse taha - kohalik talumees
tõi. Autosid oli igasuguseid, kuid
suurte ja luksuslike omanikud ei
käitunud üleolevalt, vastupidi olid eriti viisakad ja abivalmis.
Meil paarikümne looma omanikku talunikuks ei peeta. Väikefirmad sageli virelevad, riigihanketingimustes eelistatakse
suuri, toetusi saavad ka ikka
need suuremad. Kehtestatud
reeglid pisipankadel tegutseda
ei võimalda. Väikesed ärid kipuvad kaduma…
Eks meie, väike rahvas, ürita
suuri eelistades suuremaks saada.
INNA MIKLI

MERIKE TOOMPÄRG
Saku Gümnaasiumi
õppealajuhataja

K

ooliaasta on kohe-kohe
lõppemas, peagi ununevad mured kontrolltööde
ja kohustusliku kirjanduse,
võõrkeelte uute sõnade ja keemiavalmite pärast. Meelde jääb
kõik see, mis läks hästi - õnnestunud matemaatika arvestustöö,
õpetajalt kiita saanud kirjand,
vanaisale meeldinud linnupuur,
sõbra tunnustatud joonistus …
Saku Gümnaasiumi õpilased
on lõppeval 2011/12. õppeaastal olnud väga tublid, saavutanud häid tulemusi õppetöös ning
esindanud oma kooli edukalt
maakondlikel, üleriigilistel ja
rahvusvahelistel ainevõistlustel
ning konkurssidel. 24. mail olid
kooli aineolümpiaadide ja võistluste Harjumaa ning üleriigilistes voorudes edukalt esindanud õpilased ja neid juhendanud õpetajad palutud gümnaasiumi direktori Ulvi Läänemetsa pidulikule vastuvõtule, kus
neid tunnustati kooli tänukirjadega. Üheskoos nauditi Antti
Kammiste ja Madis Kari kontserti ning maiustati kringliga.
EESTI KEEL
Maakondlikul etlejate konkursil
saavutas 2. klassi õpilaste seas
2. koha Rasmus Kallas, juhendas õpetaja Kati Kurig.
Vanasõnade ja kõnekäändude
päeval sai võistkond, kuhu kuulus Chris Andreas Loog, 2. koha (õpetaja Anne Kuldmäe),
Merilin Alu võistkond 3. koha
(Reet Videse), Marianne Allase võistkond 4. koha (Kaire
Põld) ja Elisabeth Saare võistkond 6. koha (Hiie Plakk).
Mõistatuste lahendamisel tulid 4. kohale Emilia Cardenas
ja Ceitlyn Kesa. Õpilasi juhendas Kersti Kivi.
Emakeeleolümpiaadi maakondlikus voorus saavutas 7.
klasside arvestuses 5. koha Benedikte Petrutis (Kairi Zaletajev).
VÕÕRKEELED
Vene keele olümpiaadi maakondlikus voorus võitis 8. klas-

side arvestuses 1. koha AnneLiis Kasterpalu (Aide Vungo).
Maakondlikul võistlusel „Loeme ja laulame vene keeles“ tuli
1. kohale Nikita Kirejev (7.
klass) ja 5. kohale gümnaasiumi
ansambel - Priit Kasemaa, Kelli Eilart, Elis Loik ja Marthi
Lepik (kõik 11. klassist). Juhendasid Natalia Kurankova, Tatjana Nõomaa ja Inga Nurme.
Inglise keele olümpiaadi 4.
klasside maakondlikus voorus
olid edukad Vahur Sõelsepp 1. koht (Kati Kurig), Tom
Enrico Kelt - 4. koht (õp Kati
Kurig) ja Nils Treude - 6. koht
(Anne Kuldmäe).
LOODUSAINED
Bioloogiaolümpiaadi maakondlikus voorus esinesid tublilt 6.
klassi õpilased Andrei Printsev
(2. koht) ja Helger Õun (4.
koht), 7. klasside arvestuses oli
5. Olivia-Stella Salm, 8. klasside arvestuses 4. Kardo Orav, 9.
klasside arvestuses 1. Kätriin
Kukk ja 6. Liisi Raudväli. Õpilasi juhendas Laive Jürimaa.
Gümnaasiumiastme õpilastest
saavutas Raune Kobin bioloogiaolümpiaadi maakondlikus
voorus 2. ja Johanna Rõigas
(mõlemad 12. klass) 6. koha.
Õpilasi juhendas Tiiu Allikmaa.
Keemiaolümpiaadi maakondlikus voorus võitis 1. koha Rainer Binsol ja 4. koha Christer
Lohk (mõlemad 8. klassist), 1.
koha Kätriin Kukk ja 4. koha
Liisi Raudväli (mõlemad 9.
klassist). Kärtiin Kukk võistles
ka keemiaolümpiaadi üleriigilises voorus, kus sai 12. koha. 9.
klassi õpilane Keijo Kapp tuli
üleriigilisel keemia lahtisel
võistlusel 13. kohale.
Gümnaasiumiastme õpilastest
esindasid maakondlikul keemiaolümpiaadil kooli edukalt
reaalsuuna õpilased: 10. klasside arvestuses saavutas 3. koha
Martin Näks, 4. oli Triin
Evard ja 5. Reijo Olavi Komu;
11. klasside arvestuses tuli 3.
kohale Lennart Lind; 12. klasside arvestuses võitis 1. koha Johanna Rõigas ja 3. koha Siim
Sander Rooba. Õpilasi juhendasid Anna Kikkas (8.-11.
klass) ja Merike Toompärg

(12. klass).
Füüsikaolümpiaadi maakondlikus voorus tuli 2. kohale Karin Liis Tambaum (10. klass),
juhendas Karli Klaas.
Geograafia maakondlike teemapäevade viktoriinides esinesid edukalt 9. klasside õpilased
Hanna-Katrin Krestinov, Kätriin Kukk, Liisi Raudväli (1. ja
6. koht) ning Aigar Laane, Toomas Liik ja Erik Mumm (6.
koht), juhendas Kersti Vissov.
REAALAINED
Informaatikaviktoriini „Kobras“ üleriigilises voorus saavutas Johanna Rõigas (12. klass) 7.
koha. Juhendas õpetaja Lidia
Uuselu.
Matemaatikaolümpiaadi maakondlikus voorus tuli 4. klasside
arvestuses 4. kohale Katarin
Mägi (juhendajad Sirje Õunroos ja Kaire Põld), 5. klasside
arvestuses sai 1. koha Siret
Siim, 2. koha Mirjam Orav ja
5. koha Liisa Liik (Lidia Uuselu); 7. klasside õpilaste hulgas
võitis 1. koha Sten Ärm (Rein
Rinne) ja 4. koha Benedikte
Petrutis (Lidia Uuselu); 9. klasside arvestuses said 6. kohad
Liisi Raudväli (Mati Polman),
Keijo Kapp (Anneli Pihl) ja
Kätriin Kukk (Carmen Roomets); 12. klassi õpilaste seas
saavutas 1. koha Johanna Rõigas ja 5. koha Rainer Loopere
(Krista Polman).
Matemaatikaviktoriini “Nuputa” maakondlikus voorus tuli
nii 5.-6. klasside võistkond - Siret Siim, Mirjam Orav, Joosep
Raudväli, Hanna-Lisa Kuslap
- kui 7. klasside võistkond - Ädu
Arvisto, Sten Ärm, Benedikte
Petrutis - 2. kohale. Juhendasid
õpetajad Anneli Pihl, Lidia Uuselu ja Rein Rinne.
Rahvusvaheline matemaatikavõistluse “Känguru” Ekolieride klassis (4399 võistlejat)
olid edukad Anete Järvelaid,
Getriin Riimand, Katarin
Mägi, Robert Tarlap, Kristina
Maria Morozov, Marten
Männi, Mikk Lepist ja Made
Järvekülg; Benjaminide klassis (3863 võistlejat) Siret Siim,
Joosep Raudväli, Iti Miina Ulmas ja Mirjam Orav; Kadettide
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olid taas tublid

Eesti Maaviljeluse
Instituuti juhib
Katrin Kotkas

Tublimad õpilased kogunesid 24. mail algkoolimaja saali direktori vastuvõtule. Foto: Rein Rinne

klassis (2817 võistlejat) Rainer
Binsol, Kertu Uiboleht, Sten
Ärm, Mai-Liis Vahemäe, Anne-Liis Kasterpalu, Kardo Orav,
Christer Lohk; juunioride klassis (2033 võistlejat) Liisi Raudväli ja Kätriin Kukk.
SOTSIAALAINED
Ajaloo-olümpiaadi maakondlikus voorus saavutas 6. klasside
arvestuses 6. koha Mattias
Markus Essenson (Reet Põld),
7. klasside arvestuses 3. koha
Olivia-Stella Salm ja 4. koha
Renate Selberg. 12. klasside
õpilaste seas tuli Alo-Allar Altmets 6. kohale (Urmas Kaus)
ja 11. klasside õpilaste seas
Kaspar Kull 3. kohale (Kristiina Noormets).
Üleliigilisel esseekonkursil
„Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?“ tunnustati
Hanna-Katrin Krestinovi (9.
klass) tööd 2. ja Tõnis Kirsipuu
(12. klass) tööd 3. kohaga. Õpilasi juhendas Kristiina Noormets.
Üleriigilisel korruptsiooniteemalisel esseekonkursil sai Rainer Loopere (12. klass) 3. koha
(Kristiina Noormets). Online`i
olümpiaadil „Secret Genius“ jagas 11. klassi õpilane Marthi Lepik 4.-7. kohta.
OSKUSAINED
17. rahvusvahelisel joonistusvõistlusel „Rahvariided ja -tantsud“ saavutas Maret Londi
joonistus 2. koha.
Lionsklubide rahuteemaliste
plakatite joonistamise maakondlikus voorus tunnistati 1.

koha vääriliseks 7. klassi õpilase Madis Petersoni töö. Juhendas Eda Piisang.
Harju maakonna poiste joonistusvõistlustel märgiti ära Martin
Leemeti, Mart Naela, Marko
Laasi ja Edvin Kabaneni tööd.
Õpilasi juhendasid Reet Videse,
Marianne Esperk, Kersti Kivi
ja Evelin Jauk.
Harju maakonna tüdrukute
joonistusvõistlustel märgiti ära
Anett Aedla, Maria Hindreko
ja Karoliin Remmelga tööd.
Õpilasi juhendasid Sirje Õunroos, Marianne Esperk ja
Kersti Kivi.
Võistlusel „Harjumaa laululaps 2012“ saavutas 3. koha
Henri Petrutis (7. klass, juhendas õpetaja Inga Nurme).
MAJANDUSAINED
Õpilasfirma GloGlo osales edukalt vabariiklikul õpilasfirmade
finaalvõistlusel. Ettevõttes tegutsesid 11. klassi praktilise
suuna õpilased Andra Kivimäe, Margret-Erika Triik,
Evely Auger ning reaalsuuna
õpilane Lennart Lind. Juhendasid õpetaja Talvi Järv ja vilistlane Gert-Kristjan Rungi.
2011/12. õppeaastal tegutsenud õpilasfirmadest väärib tunnustust 10. klassi õpilaste PUUKLOTS kui suurima müügikäibega ja enim Saku Gümnaasiumit reklaaminud õpilasfirma.
Ettevõttes tegutsesid Keith Karula, Argo Sikk (praktiline
suund) ja Andro Halliko (reaalsuund), juhendasid Talvi Järv ja
Aare Ulmas.

MÄLUMÄNGUD JA VIKTORIINID
Spordimälumängu “Bumerang”
maakondlikus finaalis osales
meie koolist 3 võistkonda. Argo
Sikk ja Rain Alev (10. klass),
Simon Jorma Aabrams ja Kert
Aedla (12. klass), saavutas 2.
koha. 11. klassi võistkond - Oliver Kuldmäe, Marthi Lepik,
Norman Madis ja Rasmus Lilleorg) - tuli 3. kohale. Võistkond, kuhu kuulusid Marthi Lepik, Norman Madis, Simon Jorma Aabrams ja Kert Aedla sai
spordimälumängu „Bumerang“
põhjaregiooni finaalis 3. ja vabariiklikus finaalis 6. koha.
Harjumaa koolinoorte mälumängu meistrivõistlustel saavutas gümnaasiumiastme võistkond - Oliver Kuldmäe, Marthi
Lepik, Norman Madis ja Kati
Metsla - (kõik 12. klassist) 3.
koha.
Gümnaasiumide mälumängu
„Mõttemeister“ Harjumaa voorus tulid Marthi Lepik, Norman
Madis, Kati Metsla ja Kert Aedla 3. kohale.
Saku Gümnaasiumi mälumängude võistkondi juhendas
õpetaja Kersti Vissov.
Täname kõiki oma õpilasi ja
nende juhendajaid, kes on
2011/12. õppeaastal oma kooli
maakondlikel ja üleriigilistel
aineolümpiaadidel, võistlustel ja
konkurssidel edukalt esindanud.
Soovime edu viimasteks pingutusteks, eksamiteks, et võiksime
kõik koos tunda rõõmu heade
hinnetega tunnistustest ning
peagi algavast koolivaheajast.

Alates 29. veebruarist 2012 juhib Eesti Maaviljeluse Instituuti Katrin Kotkas (pildil), keda
sakulased tunnevad ennekõike
kui aastaid taimebiotehnoloogia
uurimiskeskuses EVIKA töötanud teadlast.
Katrin Kotkas sündis 1954.
aastal. Ta lõpetas Rakke Keskkooli ja jätkas õpinguid Eesti
Põllumajanduse Akadeemias
(täna Eesti Maaülikool) agronoomia erialal, lõpetas 1980.
1980-1981 töötas ta Tõstamaa sovhoosis seemnekasvatuse agronoomina, 1981. aastal tuli Sakku - Eesti Maaviljeluse ja
Maaparanduse Instituuti teaduriks.
1991. aastal sai temast Eesti
Taimebiotehnika Uurimiskeskuse EVIKA teadusdirektor,
1999 direktori kohusetäitja ja
aastal 2003 direktor. EVIKA on
erinevatel aegadel kuulunud erinevate teadusasutuste alla, vastavalt sellele on Katrin Kotkas
olnud vanemteadur nii Maaülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis kui Eesti Maaviljeluse Instituudis. Viimati, aastatel 20082011, oli ta Eesti Maaviljeluse
Instituudis osakonnajuhataja juhatas EVIKAt.
Katrin Kotkas kaitses 1994.
aastal Eesti Põllumajandusülikoolis magistrikraadi teemal
„Kartulitaimede regenereerumine mikropistikutest in vitro
sõltuvalt toitesegu koostisest“
ning 2003. aastal doktorikraadi
teemal „Söötme koostise ja säilitustingimuste mõju kartulisortide meristeemtaimedena säilitamisel in vitro ja järelmõju põllul“.
Katrin Kotkas on avaldanud
mitmeid publikatsioone, ta on
paljude Eesti ja rahvusvaheliste
teadusorganisatsioonide liige.
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Elu diabeediga
Diabeetikute seltsing lõpetas
aprillikuu koolituspäevaga Saku päevakeskuses. Seekord olid
huvilisi harima tulnud spetsialistid ravimifirmadest Sanofi,
KBM Charma ja Surgi tech ning
Eesti Diabeediliidust (EDA-st).
EDA president Ulvi TammerJäätes rääkis uute ravimite turule tulemisest ja haigekassa
hinnasoodustustest ning diabeetiliste tarvikute koguste suurendamisest. Doktor Marju Past
EDA-st andis ülevaate diabeediliidu 2012. aasta tegevustest
ning rääkis, et ravimifirmad on
leidnud võimaluse kaks rohtu
üheks tabletiks vormida. Tuleb
veidi odavam ja sissevõetavate
tablettide kogus väheneb. Seejärel vastasid EDA esindajad diabeetikute küsimustele. Kõige
populaarsemaks osutus insuliini
süstimise teema. Ette on nähtud,
et süstlanõelu tohib kasutada
vaid korra, kuid haiged ei taha
nõelu vahetada. Võib-olla mugavusest. Kuid ega neid nõelu,
mis koos süstaldega saadud, jätkugi - tuleks juurde osta. Nõelad
aga on küllaltki kallid.
Mai Müür firmast Sanofi
rääkis abivahenditest, ka süstlanõeltest ja nendega seonduvast.
Anne Tamm firmast KBM
Charma kõneles organismi kaitsevõimet tugevdavatest preparaatidest. Ta kostitas kuulajaid
kastitäie värskete maasikatega.
Kogu koolituse aja oli seltsinglaste veresuhkru- ja kolesteroolitaseme mõõtmisega ametis
Grity Ratas firmast Surgi Tech.
Külalised tõid erialast kirjandust, millega saab tutvuda päevakeskuses.
Lõpuks degusteerisime kanapalle Vello Eensalu valmistatud
naturaalse jogurtiga, maitsesime
Laosest toodud tahkes olekus
mageveevetikaid, Kambodžast
toodud palmisuhkrut ning jõime
Vietnamist toodud seeneteed.
Tänud kõigile koolitajatele ja
aitäh kohale tulnud teadmistejanulistele vallaelanikele! Suursuur tänu Vello Eensalule!
Suvel ootavad ees väljasõidud sportlikele üritustele, sügisel aga asume taas uue hooga
teadmisi omandama - diabeediga elades tuleb end kõige vajalikuga kursis hoida.
AINO KIIVER

25. mai 2012

Miks võitis Saku laadaloterii
peavõidu just Kuldar?
TEET LILLEORG
LC Saku pressiesindaja

J

õudsin vallamaja ette laadaplatsile täpselt kell 8.30, nagu olime velledega kokku
leppinud. Algas tavapärane lõvirutiin: telkide püstitamine, varustuse sättimine ja nagu igal
aastal - ilma kirumine. Miks
ometi peab ilmataat kahe kena
päeva vahele ühe vilu ja vihmase sokutama? Spordiplatsil olid
juba kohal Saku Korvpalliklubi
mehed, kes valmistusid poiste
turniiri läbi viima, ja veidi
eemal seisis Kuldar, Saku Fortuna saalihoki meeskonna väravavaht, kes oli valmis laadaliste
pealeviskeid tõrjuma. Peast käis
läbi mõte, et sellises eas noorsandid magavad laupäeva hommikul tavaliselt ikka vähemalt
kaheteistkümneni, aga näe, Kuldar juba platsis.
Laat algas kell üheksa. Saku
lõvid pakkusid juba traditsioonilises headuses tuntud suppi ja
pannkooke ning korraldasid
loterii. Uue ettevõtmisena oli
veli Taivo koostöös Maanteeameti ja Saku vallavalitsusega
kohale toonud liiklusõnnetuse
simulaatori. See kujutas endast
Toyota sõiduautot, mida operaator koos autos olijatega „üle
kurgi keeras“. Järjekord oli pikk
ja tasus seismist. Pea alaspidi
autos rippudes vähenes minu
igapäevane maanteel liikumise
kiirus 100 kilomeetrilt tunnis
nagu võluvitsa väel … 95-le
nüüd küll. Liikluskasvatuse seisukohalt väga õige riist, sest tarkus tuleb tihti läbi isikliku kogemuse.
Piilusin kella kümne paiku
spordiplatsile, kus Kuldar oli
juba täies varustuses ja tõrjus
laadaliste pealeviskeid - tema
tööpäev oli alanud.
Ja ilmast hoolimata - rahvas
tuli! Laadaloterii järjekord kasvas tipphetkedel pea 30-liikmeliseks, kõigil soov toetada mänguväljaku ehitamise projekti.
Aga eks ka peaauhinna, iPad 2
võit sobis vähemalt pooltele järjekorras seisnutele hästi! Noortel, aga staažikatel lotoneiudel

President Margus õnnitleb
laadaloterii võitjat Kuldarit.
Foto: Andrus Pukk

Liisil ja Anetil olid käed tööd
täis - paljud annetajad pidasid
vajalikuks toetada loteriipileti
ostuga heategevust. Inimesed
lahkusid naerusui, kuigi võiduks sattus esmapilgul mittevajalik kraam. Meenub legendaarne fraas „Forest Camp`ist“:
„Elu on nagu šokolaadikarp,
kunagi ei tea, millise täidisega
komm satub…“ Saku lõvidele
sooviti ettevõtmistes edu ja
vannuti truudust.
Loteriitelgi kõrval tegutses
köök. Veli Andres pakkus head
lõvisuppi, velled Juhan ja
Kaur küpsetasid pannkooke.
Kõik, mis nende käppade vahelt
pudenes, leidis tänuliku ostja.
Veli Maido pakkus ilmale kohast - glögi. Ikka väiksematele
mõnusalt magusat ja suurematele Saku mõisapargi pihlakatest pressitut. Õlletoimkonna
veteranid, velled Margused ja
Riho, said ilmale sobilikult vabama päeva, aga selle eest oli
nende letis muhedat juttu ja olemist rohkem.
Loterii organisaatorid Priit ja
Andrus kutsusid lõvihäälel rahvast ligi. Mis see olgu, kell juba
üks, aga peavõit veel võitmata!
Korvpallipoisid olid oma mängud juba lõpetanud ja tunglesid
loterii ja „autokarusselli“ järjekorras. Ka Kuldar tegi värava
kaitsmisel väikese vaheaja ja liikus, külg ees, loterii suunas.

Paar minutit järjekorras, õnnestunud piletivalik ja nii see peavõit tuligi. Esmakommentaarina tuli tagasihoidlik „sellist vidinat mul just ei olnudki“ jutt.
Siiski oli näha, et Klicki poolt
välja pandud tahvelvidin tegi
mehel meele rõõmsaks. Pärast
president Marguse õnnitlusi
jäime isekeskis arutama, et miks
just Kuldar peaauhinna sai. Aga
miks ka mitte?! Lahe Saku
noormees, populaarne Saku
Fortuna väravavaht, kas siis
teadlikult või mitte, aga terve
laadapäeva heategevusega tegelenud noor inimene. Kes siis
veel paremini oleks võinud sobida? Head tegemine sünnitab
headust. Vahva! Ja palju õnne!
Kell sai kaks, vihmas ja tuules
algas taas lõvirutiin: telgid maha, kaubad kokku - ikka hea tuju
ja mõnusa lõõbiga. Kui laadaplats taas vallamaja haljasalaks
muudetud, lebas maas nimekiri
inimestest ja ettevõtetest, kellega koostöös laat hea sai. Aitäh,
Liis Rehemaa ja Anett Aedla,
Kaire Koik ja Klick Eesti AS,
Taavi Vilba ja Saku Korvpalliklubi, Risto Lall ja Saku Fortuna, Saku Õlletehas, Saku Vallavalitsus, Saku Huvikeskus,
Saku Lõviklubi in corpore. Ja
muidugi laadarahvas!
Laada tulu, 1526 eurot, annetame Saku mänguväljaku ehitamiseks. Täname usalduse eest!
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Ilmataat
kimbutas
laadalisi
12. mail peeti Sakus taas laata juba 26. korda. Ja nagu enamasti
ikka on juhtunud, oskas ilmataat
sel puhul äärmiselt valju tuule ja
pea olematute soojakraadidega
kimbutada. Vihma, tõsi küll, tuli
vaid veidike. Kuid sellele vaatamata oli maikuu kõige kehvem
ilm.
Kas halva ilma tõttu või siis
põhjusel, et laatasid oli ümbruskonnas teisigi, kuid kauplejaid
oli veidi vähem kui viimaste
aastate laatadel - kokku anti välja 68 müügipiletit. Ostjaid aga
jagus ja seetõttu oli müüjate
päev kahlemata edukas. Pakuti
taimi, istikuid, toidukaupu, rii-

Taimekaupmehi tuli sel aastal
Sakku suhteliselt vähe. Kuid kes
tuli, sel äri õitses. Fotod:

 Kohalik elanik Marika Sõber müüs omatehtud
imeilusaid keraamilisi tasse, kausse, vaase…
 Hetk meelelahutusprogrammist - publiku ees on
Pangviina.
 Vabatahtlikud pritsimehed näitasid, kui suureks
paisub leek, kui köögis pannil põlevale õlile vett visata.
 Igaühel oli võimalik saalihokilööke proovida.

deid ja jalatseid, lõngu, keraamikat, ehteid, vaipu ja patju
ning mida kõike veel! Parimat
kauplejat, Udika puukooli esindajat, premeeris vallavanem
Kuno Rooba valla sümboolikaga esemetega.
Lisaks kauplemisele pakkus
laat sakulastele muidki rõõme.
Sai jälgida kultuuriprogrammi:
vaadata näitust, imetleda tantse,
kuulata laulu ja pillimängu, sai
tutvuda priitahtlike pritsimeeste
tegemistega, registreerida end
laagrisse, harjutada saalihokit ja

jalgpalli, end autoga pea peale
pöörata... Lisaks sai teha head:
ostes Saku lõvide ja nende abiliste käest maitsvaid sööke, jooke
või hoopis õnneloose, sai toetada
abivajajaid. Loosimisega läks,
kuidas kellelgi, kuid söödava
kohta kuulis vaid kiidusõnu.
Pannkook oli küll imehea ja veel
suure maasikamoosikuhjaga.
Laadalised, mõni rohkem, teine veidi vähem külmetunud,
jäid päevaga enamasti siiski rahule. Ja lubasid järgmisel aastal
taas tulla. Ka külma ja vihmaga.
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Heategevuspäev
INGRID PÕDER
Kui lehetegija fotokaameraga
lasteaeda jõudis, olid Päikesekillu kõik õuesopid juba siginatsaginat täis ja heategevuspäev
“Saame kokku!” täie hooga alanud. Päikeseline ja soe 10. mai
õhtu oli kui loodud hea olemiseks ja head tegemiseks. Lapsed, emad-isad, vanaemad-vanaisad, kõik ühtviisi elevil ja
rõõmsad, lõid ettevõtmistes
hoolega kaasa. Viidad “Loterii”,
“Näoilu”, “Kohvik” juhatasid
suuna kätte, kus proovida loosiõnne, saada näomaaling, soetada väikesi käsitöid või hoopis
taimi. Eriti hästi paistsid kau-

Huvikeskuse kev

 Kohe-kohe avab 35. Selver uksed. Sakulased ootavad.
Fotod:

Saku Selver
avas uksed
INNA MIKLI
17. mail avas Sakus Üksnurme
ja Tõdva tee ristmikul uksed uus
kauplus - ülisuur Saku Selver,
kus 1700 m2 müügipinda. Hoones asuvad ka Uno Pizza ja lillepood Burmani Aed, on SmartPosti pakiautomaadid ning
Swedbanki, SEB-i ja Nordea/
Sampo sularahaautomaadid.
Linti lõigati kohe kahel korral.
Kõigepealt kell 11 - siis olid Selverisse kutsutud koostööpartnerid ja hoone ehitajad. Tervitussõnu ütles Selveri direktor Andres
Heinver, kes avaldas lootust, et
uuest kauplusest saab kohalike
elanike meelisostupaik. Maavanem Ülle Rajasalu kiitis poe
head asukohta. Ta ütles, et Selverid on ikka teede ristmikul,
ostja jaoks on see väga mugav.
Vallavanem Kuno Rooba kinnitas, et Sakku oli uut poodi vaja.
Ta andis üle sümboolse kingituse, Saku valla mastivimpli.
Seejärel lõikasid maa- ja vallavanem lindi läbi ja uudistajad
said lettide vahele suunduda.
Esimese sümboolse ostu tegi
Kuno Rooba. Ta eelistas - koha-

Andres Heinver
(taga paremal) ja
Angelika Pruuli
(taga keskel) jälgivad, kuidas Ülle
Rajasalu ja Kuno
Rooba (esiplaanil)
linti lõikavad 
Ruumikas ja kaunis müügisaalis
on ostjal mugav


Laste kunstiringi liikme Maria Hindreko maalitud “Väga rõõmus koer”

Väike osa puutöö- ning käsitöö- ja
meisterdamise ringi väljapanekust

likku toodet - Saku õlut.
Pärast keskpäeva kogunes
poe ukse taha rahvahulk. Täpselt kell 13 lõikasid kohalikud
elanikud, vanaema ja lapselaps
Helju Andresson ja Andreas
Kesa, lindi läbi. Ostjad asusid
kaupluses ringi vaatama, kassade juures algas sagimine.
Uus pood on kena, avar ja mugav, on ruumi liikuda ja uudi-

tada. Müügis on laialdane toiduvalik, kuid ostjad saavad poest
ka esmatarbekaupu, raamatuid,
ajalehti.
Selver on vallaelanikele ka
hea tööandja: uues kaupluses
töötab avalike suhete juhi Annika Vilu sõnul 21. mai seisuga
34 inimest, neist 29 on kohalikud elanikud. Ka juhataja Angelika Pruuli.

Portselanimaalijad keskendusid
sel hooajal liblikateemale
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al kogutud rahaga muudetakse Päikesekillu mängumaa põnevamaks

Emade tehtud pirukad-koogid meelitasid kohvikusse kõiki. Foto:

baks minevat aga isetehtud pirukad-koogid ja muu lastevanemate poolt müüki pandud suupoolis. Pikk oli laste järjekord
pallivisetel ja keeglil, mõõkade
meisterdamisse olid haaratud ka
isad. Publikumenu saatis pisikeste lauljate-tantsijate kontserti, mida usinalt pildile jäädvustati. Peovägesid juhatas aga
kahtlaselt tuttavliku olemisega
rebane, küllap Rein.
Heategevuspäev toimus teist
korda. Päikesekillu direktori
Tiiu Rõugu sõnul on tuluõhtu
eestvedaja ja korraldaja lasteaia
hoolekogu. Ettevalmistuses
löövad aga kaasa kõik: vanemad, lapsed, lasteaia personal.

adnäituselt leiab ideid ja ilu

Lapsed laulsid loomadest

Loomeringide kevadnäitusel vallaraamatukogus püüavad muu hulgas pilke
keraamiliste lauanõude tavatud vormid ja põnevad dekoorid. Fotod:

Laadapäeval Saku Valla Maja teise korruse fuajees ja vallaraamatukogu
ruumides avatud traditsiooniline kevadnäitus võtab kokku hooaja huvikeskuse loomeringide tegevuses. Oma paremad tööd on vaatamiseks välja
pannud laste, noorte ja täiskasvanute kunstiringid, mida juhendab Kadri
Kangilaski, portselanimaaliringid (Merike Toome), keraamikaringid (Jane Paadimeister), käsitöö- ja meisterdamise ring (Sirle Reiu) ning poiste
puutööring (Jaan Andresson). Näitus jääb avatuks 9. juunini.
Täiskasvanute pildilooming seminariruumi seintel pakub nii erksaid
puhtalt maalitud portreid kui lennuka käekirjaga müstikat. Laste kunsti seinal näeb rohket värvirõõmu kõrvuti andekate söejoonistustega. Korrus kõrgemal jäävad silma nutikalt maalipukkidel eksponeeritud loomapildid.
Peene iluga võluvad vaatajat portselanimaalijad. Ligi 20 aastat Sakus
tegutsev ring pööras sel hooajal tähelepanu liblikateemale, kuid maaliti ka
kalasid kalakujuga taldrikutele. Uudsena kasutati kleebitavaid valmisornamente. Algajate haldjad seinataldrikutel lubavad ringile tublit järelkasvu.
Stiilne ja õnnestunud on keraamikaringi väljapanek. Süvenema sunnivad
huvitava joondekooriga kannud, tassid, vaagnad - neist mõniga tavatu vormi ja värvilahendusega. Leiaks vaid kusagilt autorite nimed ja väikese selgitava viite tehnikale!?
Lõpmata vahvad on teist aastat tegutsenud poiste puutööringis valminud
lennumasinad, autod, vedurid. Poodiumil saab uurida veel käsitööringi vildist-lõngast-riidest armsaid näputöid ja ehteid, lausa kostüümegi!

“Lapsevanemad saavad koos
lastega kena õhtupooliku veeta
ja samas ka HEAD TEHA ning
meie laste ühist päevakodu toetada,” võtab lasteaiajuht kokku
üle aasta korraldatava toreda ettevõtmise sisu ja eesmärgi.
Lasteaia hoolekogu esimees
Marko Leemet ei tee kogutud
summast saladust: „Esialgse
kokkuvõtte kohaselt kogunes
tulu 1500 euro ümber. Hoolekogu arvamus on, et raha kasutatakse õueala mängumaal millegi
rajamiseks. Sama meelt on ka
lasteaiarahvas.” Hoolekogu esimees tänab südamest kõiki osavõtjaid ja korraldajaid, kes aitasid kaasa päeva õnnestumisele.

Laste kevadkontsert “Pildikesi loomadest” 19. mail Saku Valla Maja
suures saalis oli erakordselt publikurohke. Toreda kava ja lahedate
multikatest pärit vaheklippidega kontserdil esinesid Saku huvikeskuse muusikaringide igas eas lapsed ning külalised. Üles astusid
õpetaja Aili Breti suured ja väikesed soolo- ning ansamblilauljad
(ülemisel pildil), Maimu Hindi laulupoisid, Urmi Sinisaare stuudio UtRe-Mi laulu- ja kellade ansambel ning solistid, kaasa lõi mudilasring
(alumisel pildil). Braz Lima kitarrimängu saatel laulis Elis Loik. Etteaste tegid JJ Street’i tantsurühma tüdrukud ja arvutimuusika taustal
Kaisa Siimann kitarril. Kõik juhendajad pälvisid tunnustuse ja tänu.
Tore algus suvele oli tehtud!
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Saku Suusaklubi
tähistas 15. sünnipäeva

Tänukirja pälvinud Tiia Viru on läbinud 20 suusamaratoni. Foto:

8. mail oli Saku mõisa saali kogunenud tavapärasest sportlikum
rahvas - Saku Suusaklubi tähistas
oma 15. sünnipäeva. President
Paavo Nael andis sõnas ja pildis
ülevaate klubi tegevusaastatest.
Tänukirjaga peeti meeles tublimaid liikmeid, kaasaaitajaid ja
toetajaid. Pidulikus õhkkonnas
aeti spordijuttu ning lasti hea
maitsta kringlil ja puuviljadel.
Saku Suusaklubis on praegu
58 liiget. Juhatusse kuuluvad
alates oktoobrist 2011 Paavo
Nael, Kadri Tinits, Johannes
Müür, Tiiu Zirnask ja Sirli
Metsamäe. 1997. aastal loodud
klubi on olnud arendaja ja eestvedaja erinevatel üritustel tervisespordist võistlusspordini.
Tegusa klubi kanda on põhiraskus võistlussarja Saku Kolmik

läbiviimisel. Sarjas osalejate arv
on aasta-aastalt kasvanud: suur
hulk vallarahvast lastest eakateni on haaratud tegelema jooksu-, ratta- ja suusaspordiga. Saku suusatajad kaitsevad väärikalt koduvalla au maakondlikel
ja üleriigilistel võistlustel, kaasa
lüüakse paljudel kohalikel
sportlikel ettevõtmistel, rääkimata aktiivsest osalemisest suusaspordi kuninglikel üritustel,
suusamaratonidel.
Klubi liikmete osavõtul on vabatahtliku tööga rajatud Sakku
esinduslikud terviserajad. 2005.
aastast saavad kõik huvilised kasutada valgustatud suusarada,
mille hooldamine on samuti klubi õlul. Sportlike eluviiside populaarsus vallarahva seas on
suuresti suusaklubi teene.

Ratturid võistlesid rabametsa radadel
PRIIT GRÜNBERG

“Saku 100”
12. mail Saku rabametsas 9. korda toimunud maastikurataste
kestvussõit „Saku 100“ pakkus
maastikurattahuvilistele tõsist
väljakutset. Stardis oli enamik
varasemate aastate paremikust
eesotsas neljakordse võitja Tiimo Tõnissoni (Porterracing),
kahekordse võitja Pait Hirve
(Haanja RK), mitmekordse esikolmiku mehe Tarmo Neemela
(Saue SK) ja 2010. aastal Alges
Maasikmetsa järel teise koha
teeninud, praegu Prantsusmaa
amatöörratturite karikasarjas ilma tegeva Gert Jõeäärega (CC
Villeneuve Saint-Germain). Ühtekokku tõi ratta stardijoonele ja
läbis tehnilise 20 kilomeetri pikkuse raja vähemalt ühe korra 51
ratturit. “Saku 100” võitis Pait
Hirv ajaga 5:23.42,2, edestades
viimasel ringil teiseks tõusnud
Gert Jõeäärt (5:40.19,1). Kolmas
koht kuulus Tarmo Neemelale
(5:42.13,6). Naiste arvestuses oli
ülekaalukas edu klubil Jõelähtme Singel, mille esindajad hõivasid kõik kolm auhinnakohta.
Kiireim naine oli 80 km läbinud
Ülle Luiks, kes sõitis ühe ringi
rohkem kui järgnenud Anneli
Allikajaka ja Mari Jääger. Lisaks võib võitjaks pidada igaüht,
kes rajale suundus ja sealt pärast
päevapikkust vintsutust emotsionaalselt laetuna naasis.
Porterracing tänab Saku val-

da, Saku mõisa, Saku õlletehast,
Saku pruulikoda, Datel Esitlustehnikat, ET-Bike'i ja Saunabussi, kes aitasid muuta „Saku
100“ osalejatele meeldejäävaks.

Laste rattasarja I etapp
Porterracingu laste rattasari on
kolmeetapiline võistlus, mille
eesmärk on populariseerida rattasõitu ja võimaldada noortel
oma oskusi proovile panna.
Osalemine võistlustel on Saku
valla lastele tasuta.
Rattasarja I etapp toimus 12.
mail rabametsa radadel samal
ajal “Saku 100-ga”. Tuulist ilma
trotsides oli stardis üle 20 noore.
Läbiti 3,5-kilomeetrine distants,
mis kulges osaliselt rabametsa
suusarajal ja osaliselt just selleks võistlusteks ette valmistatud singlitel ehk kitsastel metsaradadel, kus iga laps sai oma rattaosavust tõestada. Eraldi arvestust peeti poiste ja tüdrukute kahes vanuseklassis. Kõige kiiremal poisil, 11-aastasel Robert
Tarlapil, kulus raja läbimiseks
12 minutit ja 59 sekundit. Temast 15 sekundit hiljem sõitis 2.
kohale Rait Ärm. Kõigest 8aastane Joonas Kirs saavutas
koondarvestuses 3. koha, aga oli
vaieldamatult oma vanuseklassi
liider. Nooremate poiste 2. koha
sai, hoolimata tehnilistest viperustest, Risto Raik ja kolmandaks tuli Henry Grünberg.
Noorim neiu, 10-aastane Laura
Tormet, kihutas üle finišijoone

15,20 sekundit pärast starti, see
paigutas ta koondarvestuses 4.
kohale ja tüdrukute arvestuse
kiireimaks. Vanemate tütarlaste
1. koht kuulus Anette Arole, kes
oma tulemusega oli koondarvestuse 8. Teise ja kolmanda koha said vastavalt Kertuliis Kirs
ja Karin Kasak. Kõik lapsed,
kes raja läbisid, olid väga tublid!
Porterracing tänab toetuse
eest Saku valda, lõpetajaid karastusjookidega kostitanud Saku Õlletehast, väikestele ratturitele vitamiinid kaasa pannud
Saku Südameapteeki ja lastele
maiustusi pakkunud Mikadot.
Tule veere järgmistel Porterracingu lastesarja sõitudel kaasa! II etapp toimub 7. juunil kell
17 Saku vanal terviserajal, III
etapp 30. augustil kell 17 Saku
valgustatud suusarajal.
Lisainfo www.porterracing.ee

 “Saku 100” võitja Pait Hirv.
 Uue lastesarja esimesse
starti tuli üle
20 sõitja.
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15 aastat Saku Suusaklubi
PAAVO NAEL
15 aastat võib olla vaid viiv ja
samas parajalt pikk ja teguderohke periood. Saku Suusaklubi
tegevusaastaid võib hinnata pigem teise kriteeriumiga. Sellisel
tähtpäeval võib heita pilgu tehtule ning seada uusi sihte.
See oli 1997, kui Eesti valdade talimängudel Käärikul Saku
suusahuvilised leidsid, et võiks
ühised mõtted ja teotahte klubilisse vormi valada. Klubi registreeriti mittetulundusühinguna
äriregistris 20. juunil 1997. Kui
asutajaliikmeid oli 21, siis tänaseks on liikmeid juba 58.
Klubi on nii valdade talimängudel kui Harjumaa suusameistrivõistlustel Sakut esindanud
kõigil kordadel, mil võistlused
toimunud (vaid 2008 jäid lumepuudusel ära). Kümme ja enam
aastat on koduvalda neil võistlustel esindamas käinud Tiina Vernik, Kadri Tinits, Toomas Valgma, Johan Laas, Märt Greenbaum ja Mait Sammalsaar.
Alates 2003. aastat korraldab

klubi Saku Kolmiku sarja, kuhu
kuuluvad suusapäev, jooksupäev ja rattapäev. Sarjas osalejate arv on tänaseks enam kui
kahekordistunud. Osalema tullakse nii üksi kui peredega, nii
Saku vallast kui kaugemalt.
Tartu maratonidel osalemine
on usinamatel Saku suusasõpradel traditsiooniks juba 1980. aastast. Nii ongi Toomas Valgmal ja
Tiit Plakil osalemiskordi kogunenud 24, Johan Laasil 22, Peet
Talvojal ja Kadri Tinitsal 21,
Tiia Virul ja Tarmo Seldel 20
jne. Aktiivselt on käidud ka teistel Estoloppeti suusamaratonidel
ja muudel spordiüritustel Xdreami seiklusspordi sarjas, Eesti
suusameistrivõistlustel, Saku
jüriöö jooksudel ja mujalgi.
Keha ja vaimu teritamisele lisaks on usinalt koostöös valla ja
toetajatega tehtud heakorra- ja
ehitustöid. 2003. aastast on nõu
ja jõuga abistatud Saku terviseradade - valgustatud suusaraja
ja rabametsa terviseraja - arendamisel ja koristamisel.
Loodame, et tänu klubi tege-

vusele on nii mõnigi saanud
nautida suusarõõme ning saanud tõuke tegeleda korrapäraselt liikumisharrastusega.
Saku Suusaklubi tähistas oma
15. sünnipäeva Saku mõisas.
Sünnipäeval ei unustatud häid
toetajaid ja koostööpartnereid.
Mitmekülgset abi on klubile
andnud Saku vallavalitsus ja volikogu, Saku Valla Spordikeskus, Saku Mõis, Saku Lions klubi, Saku Õlletehas, aga ka ettevõtted Datel, Salva, Mountain
Loghome, Bambona, Tallinna
Botaanikaaed, seiklusklubi
360°, Squeezy ja Kemira GrowHow. Hea partnerina on Saku
Kolmiku korraldamisel ja terviseradade arendamisel abiks olnud rattaklubi Porter Racing.
Saku Suusaklubis on jätkuvat
elujõudu tegeleda spordiga ise ja
indu panustada Saku liikumisharrastuse võimaluste laiendamisse-parendamisse. Lahendust
ootab suusamäe rajamine valgustatud suusarajale, Saku suusa(tervisespordi)maja ehitus
ning paljud väiksemad projektid.

Purjetaja Anna
Pohlak teenis
olümpiapääsme
Äsja Saksamaal Boltenhagenis
lõppenud Laser Radial klassi
maailmameistrivõistlustel tegi
suurepärased sõidud sakulane
Anna Pohlak Tallinna Jahtklubist. 1. ja 19. koht tõstsid ta hõbegrupi neljandaks ja tagasid
olümpianormi täitmise. Kuna
Anna Pohlak juhib ka Eestisisest olümpiavalikut, siis esindab tema Eestit Londoni olümpiamängudel! (www.tjk.ee) SS

Noormaletajate edu
Laupäeval võõrustas Saku Maleklubi 5-liikmeline noortevõistkond eakaaslasi Saue Male- ja
Kabeklubist. Mängiti kiirmalet.
Võistkonna iga liige kohtus vastasvõistkonna kõikide liikmetega. Sakulased mängisid püüdlikult ja revanšeerisid eelmisel
aastal saadud kaotuse. Tulemused: Robert Altmäe ja Kaspar
Uuselu 5p (5st), Toomas Liik
4,5, Riivo Seemre 4 ja Karl
Mahl 3 - kokku 21,5 punkti.
Sauelaste tulemuseks jäi 3,5 p.
HANS TOMSON

Saku Lasteaed Päikesekild
kuulutab välja konkursi:
LASTEAIAÕPETAJA ametikohale
(1,0 ametikohta) lapsehoolduspuhkusel oleva
töötaja asendajana. Tööle asumine 13.08.2012.
LASTEAIAÕPETAJA ametikohale
(1,0 ametikohta) sõimerühma, lapsehoolduspuhkusel
oleva töötaja asendajana. Tööle asumine 13.08.2012.
Avaldus, elulookirjeldus, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse
olemasolu ja HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavuse
kohta, isikut tõendava dokumendi koopia ning kandidaadi soovil teised
tema poolt oluliseks peetavad materjalid esitada hiljemalt 13. juuniks
2012 Saku Lasteaeda Päikesekild aadressil Teaduse 14, Saku 75501,
Harjumaa või elektroonilisel aadressil paikesekild@sakuvald.ee
Lisainfo tel 6728722, 6728596

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
27.05 12.00-17.00 Laskeharjutus 02.06 07.00-20.00 Laskeharjutus
28.05 14.00-19.00 Laskeharjutus
10.00-17.00 Väliharjutus
09.00-12.30 Granaadivise 03.06 10.00-17.00 Väliharjutus
08.30-17.00 Väliharjutus
04.06 09.00-19.00 Laskeharjutus
29.05 09.00-17.00 Laskeharjutus
08.30-14.00 Väliharjutus
08.30-17.00 Väliharjutus
05.06 10.30-17.00 Laskeharjutus
30.05 10.30-17.00 Laskeharjutus 06.06 10.30-17.00 Laskeharjutus
08.30-16.00 Väliharjutus
07.06 10.00-17.00 Laskeharjutus
31.05 08.00-18.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
08.30-14.00 Väliharjutus
08.06 10.00-17.00 Laskeharjutus
01.06 08.00-18.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
* Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo: 503 4102, manniku@mil.ee, harjutusvali.mil.ee
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7. juunil k.a korraldab SPÜ Elukaar ekskursiooni Vooremaale.
Sõit algab kell 7.00 Saku Valla
Maja eest. Sõidame läbi Vetla,
peatume Albu mõisas ja JärvaJaani vanatehnika kollektsiooni
juures. Edasi Kärde rahumajake, Laiuse ordulinnuse varemed
ja Jaan Poska sünnikoht. Sealt
suundume Laiuse kirikusse ja
vaatame Karl XII pärna. Edasi
Kuremaa tuulik ja mõis ning jalutuskäik järve äärde. Pärast
seda lõunasöök Palamusel toidubaaris Lible Juures (hinna
sees). Käime kirikus, koolimuuseumis ja uues vallamajas.
Luual tutvume mõisahoone,
pargi ja nn piparkoogimajaga.
Külastame Elistvere loomaparki, Saadjärve mõisa (soovijatel
võimalus supelda Saadjärves),
Kukulinna suvemõisa ja Äksi
kirikuaeda. Kodutee läbi Siimusti ja Põltsamaa. Sakku jõuame tagasi kella 21.30 paiku.
Kogu reisi vältel jagab meiega
oma laialdasi teadmisi nii sõidu
ajal kui ka kohtadel meile juba
tuttav giid Jaan Masing.
Reisist huvitatute nimed paneb kirja ja raha - 20 € - võtab
28. ja 30. mail Saku Päevakeskuses kell 11-12 vastu Helmi
Kreek, tel 604 1501.
Kohtade olemasolu korral on
ka mitteliikmetel võimalus 4.
juunil maksta Helmile samas
kohas ja ajal 23 € ja osa võtta
meie huvitavast ekskursioonist.
Kaasa võtta ilus ilm ja rõõmus
meel. JÜRI SOOME

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

Valla parimad mälumängijad on Üksnurmes

Ü

levallalise mälumängu
seitsmes voor 7. mail seitsme võistkonna osavõtul
pani punkti „Saku ajuka” hooajale. Läinud aasta oktoobris huvikeskuse korraldamisel startinud
turniiri finaalkohtumise võitsid
43 punktiga Üksnurme kogenud
mängijad, 38 punktiga järgnesid
Õlmarid ja vaid punkti võrra
väiksema tulemusega mängus
tubli spurdi teinud tiim Nägemist.
„Saku ajuka 2012” võitja väljaselgitamiseks lahutasid korraldajad, nagu mängureeglid ette näevad, maha kõikidest mängitud voorudest kõige kehvema
tulemuse. Selgus, et juba kolmandat aastat jäi esikolmiku
võistkondade järjestus muutumatuks. 98-punktilise võidutulemusega krooniti Saku valla
parimateks mälumänguriteks
Aase Sammelselg, Jaan Loide,
Vello Tõnso, Mariann Lugus
võistkonnast Üksnurme. Teisele
kohale platseerus 94 punktiga
meeskond Õlmarid (Urmas
Lipso, Margus Müür, Rain
Reiman, Peeter Siim, Tarmo
Viil), kolmandale 84,33 punktiga Mälujahutaja (Hedvig Rajasalu, Kaidi Arro, Ando Velberg, Rene Štrik, Rene Toompuu). Neljanda koha 75,83
punktiga võttis võistkond Mürka ja Vilka, viienda koha 67
punktiga Imelised, kuuenda
65,5 punktiga Metsanurme,
seitsmenda 62 punktiga Nägemist. Esimese ja teise koha pälvinud võistkondade liikmeid
auhinnati Rahva Raamatu kinkekaartidega, kolmanda koha
saanud mängijaid ootab ees ühi-

ne õhtusöök Saku Pruulikojas.
Lõppenud turniiri seitsmes
voorus käis põhirebimine võidu
nimel Üksnurme, Õlmarite ja
Mälujahutaja vahel, kuid vapralt sekkusid esimese kolme koha jagamisse ka võistkonnad
Mürka ja Vilka (Agu Karelsohn, Kristi Karelsohn, Jaan
Karelsohn, Lauri Rosenfeldt),
Metsanurme (Peeter Leidmaa,
Enn-Toivo Annuk, Malle Kõbu, Anneli Kana, Eve Annuk)
ja Nägemist (Marthi Lepik,
Oliver Kuldmäe, Norman
Madis, Preedik Sallaste). Vooruvõidu noppisid üksnurmekad
neljal, Õlmarid kahel ning
Mälujahutaja ühel korral.
Korraldaja Ave-Maria Bani
sõnul „Saku ajukas” sügisel jätkub. Mäluspordi jõuproovile on
lisaks seni osalenud tiimidele
väga oodatud ka uued võistkonnad. „Mälumäng on tore tegevus ja pole keeruline leida ühel
õhtul kord kuus aega, et veidi
oma teadmisi proovile panna.
Ühiselt veedetud aeg aga tugevdab tiimitunnet ja seega oleks
sedasorti meelelahutus toredaks
vahelduseks näiteks erinevate
asutuste töötajatele, sõpruskondadele, miks mitte ka seltskondadele küladest,” leiab huvikeskuse kunstiline juht ning lisab:
„Meie mälumäng on ikkagi
amatööride mälumäng, ei pea
kartma, et häbisse jääd.” Tuntud
kilbar Mart Vellama on andnud
lubaduse ka järgmisel hooajal
„Saku ajukat” juhtida ja selle
tarvis eelseisval suvel uusi põnevaid küsimusi otsida. Kui
ainult mängijaid jaguks!

Juba kolmandat aastat on üldvõidu Üksnurme viinud mälumängijad
Aase Sammelselg, Jaan Loide ja Vello Tõnso (pildil). Foto: Urmas Lipso

NII KÜSITI
FINAALVOORUS
7. Prantslane Jean Paul Nerriere
lõi uue ülemaailmse keele, mis
on varsti juba suurem kui hiina
mandariini keel. Selles keeles on
ca 1500 sõna ja kasutatakse vaid
lühilauseid ja sellest keelest
saavad aru iga maailmajao
inimesed. Mis keel?
11. Mis aastal tuli leib Eestis
vabamüügile? Samal aastal
opereeris neurokirurg Ludvig
Puusepp esmakordselt Eestis
ajukasvajat, Järvamaal ja Pärnu
linnas kaotati sõjaseisukord?
15. Teemapealinnasid nimetatakse üle maailma. Mis pealinn
on 2012. a Helsingi? Esmakordselt nimetati selle ala pealinn
2008. a ja selleks oli Torino?
16. Venelased Aleksei Sitjov (38)
ja Aleksandr Smolejevski (32),
tatarlane Suhrob Kamalov (37),
itaallane Diego Urbina (27), hiinlane Wang Yue (27) ja prantslane
Romain Charles (31) viibisid alates 03.06.2010 koos ühes suletud ruumis 520 päeva. Millega
oli tegu?
17. Nimetage kaks spordiala,
milles on Eesti sportlased võitnud OM medalid nii I Eesti Vabariigi, ENSV kui ka taasiseseisvunud Eesti ajal?
22. Mida võib nimetada illegaalmanuaalseks investeeringuks?
26. Küsitav kuninganna on tunnustatud kunstnik, kelle töid on
eksponeeritud paljudel näitustel. Tema illustratsioonid on ka
Tolkieni „Sõrmuste isanda“ kodumaises väljaandes. Väidetavalt on ta ka selle raamatu üks
tõlkijatest. Kes?
27. Kui eestlastel midagi p....sse
läheb, ütleb ta viisakas seltskonnas, et asi on mokas, kihvas, untsus. Soomlane ütleb sellisel juhul, et asi on ühe pilli sees. Pilli
eellaseks peetakse hiina puhkpilli chengi. Oluline täiendus
võeti kasutusele umbes 1500
eKr. Arvatakse, et esimese tänapäevase ehitas 1822. a saksa pillimeistrite suguvõssa kuuluv
Friedrich Buschmann, kuid nimetuse patenteeris 1829. a Viini
meister Cyrillius Damian. Käibel
oli isegi ütlus “Džentelmen on
mees, kes oskab ......... mängida,
aga ei mängi“. Mis pillist oli jutt?
VASTUSED: 7. Globish. 11. 1921.
a 1. aprillil. 15. Disain. 16. Imiteeriti lendu Marsile. 17. Purjet-mine ja kergejõustik. 22. Altkäemaks. 26. Taani kuninganna
Margrethe. 27. Akordion

Tutvume
Vooremaaga

25. mai 2012
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Kuulutused

In memoriam
Saku Tervisekeskuse peret on sellel aastal tabanud kaks suurt kaotust - 14. veebruaril lahkus meie seast Saku esimene arst Alisa Hinkkanen, 11. mail pikka
aega Sakus lastearstiametit pidanud Mare Tuhkri.

Alisa
Hinkkanen
1934 - 2012

Mare Tuhkri
1935 - 2012

Alisa Hinkkanen sündis 30. aprillil 1934. aastal Leningradi oblastis Toksova
rajoonis. 1938. aastal ta raudteelasest isa arreteeriti ja hukati. Pere kolis Rääbise
külasse - eestlaste asupaika. Sõja ajal evakueeriti nad Soome, kuid hiljem tuli
Alisa koos emaga Eestisse ja asus elama Viljandimaale Kõo valda. Seal lõpetas
ta Kirivere 7-klassilise Kooli, seejärel Viljandi Meditsiinilise Kooli ja 1957. aastal Tallinna 10. Õhtukeskkooli. Samal sügisel asus ta Tartu Riiklikku Ülikooli
arstiks õppima. 1963. aastal, kohe pärast lõpetamist, tuli ta Saku ambulatooriumi tohtrina tööle. Ja jätkas selles ametis kuni pensionini.
Mare Tuhkri sündis 14. veebruaril 1935. aastal Viljandis. Ta läks Antslasse kooli,
kuid jõudis sõja ajal õppida ka Rakveres ja Haapsalus, keskhariduse sai aga
hoopis Tallinna 20. Keskkoolist. Seejärel asus ta õppima Leningradi Pediaatrilise Meditsiini Instituuti, lõpetas aastal 1960. Noor tohter suunati Valga Rajooni
Keskhaiglasse, kus ta töötas aastatel 1960-1978 pediaatri ja kooliarstina. Aastal
1978 tuli ta Sakku - alguses ambulatooriumi lastearstiks ning töötas siis kuni
lahkumiseni kooliarstina.
Alisa Hinkkaneni ja Mare Tuhkrit jäävad mälestama kolleegid ja patsiendid.
Saku Tervisekeskuse pere

ÜVK uudised 2012. aasta 21. nädalal
2012. aasta 21. nädalal tehakse Saku I piirkonnas ((peatöövõtja AS Skanska EMV) torustike ehitustöid Mäe, Kivistiku, Kivinurga, Havi, Uus-Saku, Teaduse, Pargi ja Kingu tänaval, Juubelitammede teel
ning Saku mõisapargis, Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) Kannikese, Ülase, Asula,
Aasa, Silla ja Põik tänaval ning Jaama piirkonnas, Saku III piirkonnas (peatöövõtja Skanska EMV)
Tuule, Aasa ja Sinilille tänaval.
Kõikide nimetatud tänavate ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid on nähtaval AS Saku Maja
kodulehel www.sakumaja.ee. Samuti on kodulehel ajutine liiklusskeem Saku mõisa juurde sõitmiseks.
Toimuvad ka tänavate taastamis- ja haljastustööd. Taastamise orienteeruvate ajagraafikutega saab
tutvuda AS Saku Maja kodu-lehel lõigu „Tööde ajakava“ all. Küsimuste korral palume ühendust võtta
telefonidel 5336 4612 (AS-i Nordecon piirkond) või 5341 3931 (AS-i Skanska EMV piirkond).
MARJU MURUMETS, AS Saku Maja projektijuht

MIS
JUHTUS
Põhja Prefektuur
12.05 avastati, et Kanama külas
on varastatud põlluharimisseade, kahju on 600 eurot.
22.05 varastati Kiisa poe juurest
mopeed, kahju on 600 eurot.

Riho Tali Õigusabi
osutab nõustamisteenust
õigusalastes küsimustes.
Täpsem info: www.rtoigusabi.ee
Kontakttelefon: 58 156 100,
e-post: rtoigusabi@gmail.com

Südamlik kaastunne
Sirje Müllerile armsa

EMA
kaotuse puhul.
Saku Muusikakooli pere

Päev õhtule laskus ja lõppes
elurada…

Avaldame sügavat
kaastunnet Raulile
armsa ema

Mälestame kolleegi lastearst
14. II 1935 - 11. V 2012

MARE TUHKRI

Sügav kaastunne
Virve Elbile kalli

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saku Tervisekeskus

surma puhul.
Aili ja Mirjam

kaotuse puhul.
Saku Päevakeskuse pere
Mälestame

MARE TUHKRIT.
Avaldame sügavat
kaastunnet omastele.
Saku Gümnaasiumi
kollektiiv

MARE TUHKRIT

Armast abikaasat ja tütart

INGA
MERZLIKINAT
leinavad abikaasa Raivo ja
ema ning Tragi

EMA

URMO KALA
mälestavad
naabrid

Pakume tööd elementmajade
ehitajale 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
Müüme ja paigaldame turuliidriks olevaid klaasplastist lipumaste. 5565 5009, www.hobesolg.ee, mastid@hobesolg.ee
Schwenn Seene.
Helistage meile tasuta:
www.olmeteenindus.ucoz.com
Maja projektid. Ehitusluba,
kasutusluba. Mõõdistamine.
522 0023 M. Mikk
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 €, tel 666 1355,
www.kodukliima.ee
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Ohtlike puude turvaline langetamine. Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel 525 0893 ja
5626 0344. www.raietööd.ee
Müüa kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, aastaringi vedu
tasuta. Tel 501 8594
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
Kollektsionäär ostab münte,
märke, medaleid, ordeneid,
raamatuid, postkaarte, pakkuda võib ka paberrahade, kommipaberite, 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

Toimetus kuulutuste ja
reklaamide sisu eest
ei vastuta.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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Aiad, väravad, piirded,
garaažiuksed,
automaatikad
Info:
www.sunari.ee;
info@sunari.ee

52 76 953

TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
ASFALTEERIMINE
ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE
PAIGALDUS
HALJASTUSE RAJAMINE
BOBCATI RENT
KRUNTIDE NIITMINE JA TRIMMERDAMINE
TEL 539 90245
INFO@INFRAROAD.EE
WWW.INFRAROAD.EE
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Tähelepanu!
Kuni mai
lõpuni on poes
„Cristella riided“

kõik rõivad
pakkumisega

Loomaarsti
KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

Asume Konsumi
2.korrusel

Tellimine:

tel 505 0924

hikkor@hikkor.ee
www.hikkor.ee

laste sünnipäevapidudeks!
Lõunasöögid, catering ja peolauad,
sünnipäevad, pulmad, firmaüritused ja
ekskursioonid Saku õlletehasesse

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

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

Sakus müüa

inglise kokkerspanjeli
kutsikad
(tõutunnistus, vakts, kiip).
Spanjel on sõbralik kogu pere
koer, kes mõistab sind
pilgust. Tel 5646 4736.

Kütte- ja kaminapuud

tootmine, müük

Pruulikoja kolmandal korrusel

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

2=3
Ära maga
maha!

Mesimummi
mängumaa
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Tartu mänguasjamuuseum kolis üheks õhtuks Saku mõisa
Muuseumiööl 19. mail oli Tartu
mänguasjamuuseum üllatuslikult avatud Saku mõisas. Kell 1823 rõõmustas populaarne muuseum suurt hulka Harjumaa peresid. Muuseumiööle tulijaid ootasid ees mängud, meisterdamistöötoad (pildil), erinäitus vanadest mänguasjadest, õnneloos ja
kinoseansid. Toreda kontserdi
andsid Leevi Kausteli laululapsed
Päikesekillu lasteaiast. Mõisa
keldris oli avatud jäätisekokteile
ja suupisteid pakkuv lastekohvik.
Nii väikesi kui suuri külastajaid
rõõmustas enim asjaolu, et muuseumieksponaate võis katsuda ja
nendega mängidagi.
Saku mõisa ja Tartu mänguasjamuuseumi koostöös sündinud idee muuseumiöö üritus oma
tavapärastest ruumidest välja viia
on Eestis ainulaadne. Mõisa müügi- ja turundusjuhi Kärt Radiku
sõnul oli külastajaid kokku ligikaudu 1100, mis tegi muuseumiööst Saku mõisa läbi aegade kõi-
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25. kell 20
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas. Külas on Riigikogu liige Eiki Nestor

26. kell 6.00-9.30
Metsanurme kevadmatk linnulaulumatk MetsanurmeÜksnurme matkarajal. Matkajuhid Eet ja Aarne Tuule Tallinna
linnuklubist. Lõkkeplatsil kuum
tee ja suupiste, matka lõppedes
supp Rehetoas. Matk tasuta.
Toetajad RMK ja Saku vald

JUUNI
ge populaarsema avaliku ürituse. Mänguasjamuuseumi direktori Triin
Vaaro ja arendusjuhi Marge Pärnitsa arvates oli muuseumiöö Saku mõisas vägagi õnnestunud. Kiideti publiku äärmiselt sooja ja meeldivat
vastuvõttu. Inimesed olid muuseumi tegevustest huvitatud, lõid kõiges rõõmsal meelel kaasa ja nagu planeeritud - tegid koos muuseumi
töötajatega väikese reisi tagasi lapsepõlve. Ka peeti kohta nagu valatult sobivaks muuseumi vanaaegsetele eksponaatidele. Triin Vaaro ja
Marge Pärnits tundsid heameelt, et Saku mõis andis Tartu mänguasjamuuseumile võimaluse tutvustada oma tegevust Harjumaal.

Kiisa alevik sai kaunimaks
ANNELY-THEA HÄGGBLOM
Talgujuht
Reede õhtu, 4. mai. Vaatasin
murelikult, kuidas õues vihma
sajab ja tuul puudega möllab.
Koer pööras ukselt tagasi. Istusin arvuti taha ja vaatasin meile.
Pealkirja “Talgupäeva ilm” alt
lugesin, et prognoos laupäevaks
on järjest paranenud.
Laupäeva hommik, ilm sajuta,
isegi päikest oli kergelt läbi pilvemassi piilumas näha. Kell
pool kümme suundusin Kiisa
palliplatsile, et püstitada telk,
kuhu oleks võimalus vihma eest
varju minna. Peagi ei olnud ma
enam üksi: igast suunast tuli reipalt inimesi, rehad käes, mõned
aiakärusid ees lükates, mõned
autoga, haagis sabas.
Seltskond jagunes gruppideks. Osa läks metsa prügi koristama, osa väikelaste mänguväljakut riisuma, osa Keila jõe
kallast puhastama.
Kõige masendavam oli metsas, kus prügikuhilaid likvideerides tekkis lausa viha. Normaalne inimene ei suuda mõista, miks nii tehakse!? Mehed
sorteerisid sodi kohapeal, vanad
rehvid, lehtklaas ja telerid viidi
operatiivselt Saku jäätmejaama.

KUHU MINNA

1. kell 20
Hooaja lõpupidu Kiisa rahvamajas. Esinevad taidlejad

2. kell 15
Külapidu „Üks tekk, viis
lugu“ - Harku, Saku, Saue ja
Kiili valla ning Saue linna ühine
külapidu Harku vallas Murastes.
Tantsu- ja laulupidu, teematelgid, laada- ja kõrtsiala, simman.
Vt www.muraste.ee

3. kell 12-16
Lastekaitsepäeva kogupereüritus Saku Valla Maja tagusel
õuealal. Tasuta. Vt lk 20

7. kell 17
SK Porterracing laste rattasarja II etapp Saku vanal terviserajal. Noortele vanuses 7-12
aastat. Osalemine tasuta. Vt
http://www.porterracing.ee/

7. kell 19
Kiisa näiteringi etendus
„Kolm risti“ Metsanurme külakeskuses. Avatud teatripuhvet

9. kell 14
Saku valla külade päev
Üksnurmes. Vt lk 20

10. kell 10.30
Kiisa metsa oli väga palju sodi toodud. Kes küll nii teeb? Foto: erakogu

Ülejäänu pandi RMK poolt toodud konteinerisse. Mets jäi ilus
ja puhas.
Samal ajal olid jõe ääre puhastajad väga tempokalt, heatujuliselt ja suure ilumeelega töötanud. Surisesid saed, klõbisesid
oksakäärid ja ragisesid rehad
ning võpsikust sai imeilus kaldapealne. Tehtut vaadates tekkis
juba uus idee - ala veelgi kaunimaks muuta. Ka meid vaatama tulnud vallaaednik Tiina
Kubbi jäi tehtuga väga rahule.
Kella ühe ajal hakkasid talgulised palliplatsile naasma. Ilm
ilus, tuju hea. Saku Läte turgutas

kogu tööde vältel veega ja töö
tegemisest tühja kõhu täitis oma
maitsva supiga Karin Liiv.
Talgutöödest osa võtnud pisemaid kiisakaid tänati šokolaadi
ja tänukirjaga.
Tänan kõiki talgul osalenuid,
ka neid, keda silmast silma ei
kohanud, ning neid, kes andsid
oma panuse Kiisa aleviku puhtamaks ja kaunimaks tegemisse
nädalapäevad varem.
Konteiner sai kuhjaga täis,
kaasa aitasid ka mõned libatalgulised, kes leidsid hea võimaluse oma kodu üleliigsest kraamist vabastada.

Saku Kolmik 2012 - jooksupäev Saku rabametsa terviserajal. Vt lk 13

10. kell 11
Puupäev ja ETV saate „Lauluga maale“ lindistus Metsanurme külakeskuses. Vt lk 20

NÄITUSED
Vallaraamatukogus ja Saku Valla
Maja II korrusel (Teaduse 1)
Saku huvikeskuse loomeringide kevadnäitus (kuni
8.06). Vt lk 11
Fotonäitus „5 aastat Saku-Saku
sõpruslepingut“ (kuni 8.06)
Heili Männiku pliiatsijoonistused (kuni 16.07)
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