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Lasteaiakohtade Tähelepanu,
lemmikloomanappus saab
omanikud!
leevenduse
Saku lasteaed Terake
avab AS Saku Maja
hoones kaks uut
sõimerühma, kus kohti
kokku 32 lapsele / lk 5

4., 5. ja 12. mail vaktsineerib volitatud loomaarst Heli Suits vallaelanike loomi tasuta
marutaudi vastu / lk 15

Saku valla kuldmärgi
pälvinud ettevõtja

Mart Prikk
„Mõtlen kogu aeg,
milliseid teenuseid
Saku valla rahvale
veel pakkuda.”
/ lk 8-9

Kui kaugel on Saku valla suured ehitused?

Jüripäeval käis toimetus vaatamas, kui kaugele on jõudnud tööd Saku Selveri (pildil), tervisekeskuse, Nõlvaku lasteaia, Kiisa avariielektrijaama, Saku aleviku ja lähiümbruse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusel. Loe lähemalt ja vaata pilte / lk 10-11

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI

110

HÄDAABI

112

Häirekeskuse abitelefon

1345

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

jälle
11. mail 2012

1. mail alustab bussiliin nr 220
Aespa-Kiisa-Saku-Laagri-Tallinn.
Vaata sõiduplaani! / lk 15
Kõige pisemad vallakodanikud
käisid Saku mõisas vallavanema
vastuvõtul / lk 2
Muusikakooli õpilastel oli edukas
konkursi- ja kontserdikevad / lk 7, 15
Suur ristsõna / lk 14
Dancelandi noored peotantsijad olid
taas edukad / lk 15
Saku Fortuna naiskond tuli Eesti
saalihoki meistriks / lk 20

Las laps
laulab
Selleaastasel Saku
valla laululaste
konkursil osales
51 võistlejat, keda
juhendas 10 õpetajat. Väikeste muusikute oskusi hindas 3-liikmeline
žürii. Pildil Daniel
Julle ja Grete Daut
/ lk 12-13
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Tere
tulemast!

Vastuvõtu lõpus tehti pidulikust sündmusest mälestuseks ühine pilt.

Vana ja väärikas mõisahäärber,
küll kraavidest ja torutöödest
ümbritsetud, sai nädalapäevad
tagasi tunda aegade ja põlvkondade sidet: 20. aprilli keskpäevaks oli lossi kaunisse saali vallavanema vastuvõtule kutsutud
35 uut Saku valla kodanikku,
kes ilmavalgust näinud eelmise
aasta lõpukuudel ja käesoleva
aasta jaanuaris-veebruaris. 20
kutsututest olid poisid ja 15 tüdrukud, neist 3 paari kaksikud!
Seitsmeaastane traditsioon tähistada kolmel korral aastas
üheskoos pidulikult laste sündi
sai ilusa jätku.
Vastuvõtu juhatas sisse hoogne muusikaline tervitus huvikeskuse õpetaja Urmi Sinisaare laululastelt, teiste seas esines
väike vahva Rasmus Kallas,
kes laulis elevust tekitavalt, mis
siis saab, kui poisil on 4 pruuti.
Avanud vastuvõtu Lehte
Hainsalu mõttetihedate luuleridadega, andis vallasekretär
Karin Tenisson-Alev ülevaate
sündinud laste arvust. Kui lähiaastatel lasterikkusega silma
paistnud Saku vallas oli eelmine
aasta sündidevaene, vaid 90
beebit, siis tänavu on põhjust
rõõmustada: esimese kolme

Päike peegeldub
kastepiiskades - paljukordselt,
ema silmade soojus laste
silmades - paljukordselt,
isa pihkude soojus laste
pihkudes - paljukordselt.
Vanemate näojooned
jagatakse laiali,
vanemate näojooned
uuenevad, korduvad,
tõistuvad.
Vanemate iseloomujooned
jagatakse laiali,
vanemate iseloomujooned
uuenevad, korduvad,
tõistuvad.
Esivanemate silmad ärkavad
üha uutesse põlvkondadesse me juured on aegade hämaras,
meie latv on tuleviku aimuses
igihaljas. /Lehte Hainsalu/

kuuga on valda sündinud 39
last, see on 22 titat rohkem kui
möödunud aastal sama ajaga.
„Tahan teid kiita ja öelda, Saku vald hoolib teist ja mõtleb
teile,” pöördus kokkutulnute
poole vallavanem Kuno Rooba,
rääkides lasteaiakohtadest, nende nappusest ja leevendust toovatest lahendustest - suvel lisanduvast 32 sõimekohast Sakus ja
20 aiakohast 1. septembrist avatavas Nõlvaku lasteaias Laagris. 3-aastastele ja vanematele on

Vallavanema õnnitluse võtab vastu perekond Rander - isa Priit ja
ema Kristi ning nende silmaterad Lauri ja Marta. Fotod:

lasteaiakoht Saku vallas tagatud!
Rakendamisel on ka osalise koha kasutamise võimalus.
Vallavanem pani südamele, et
tänases kiires elus tuleb mõndagi kõrvale lükata ja laste jaoks
aega võtta. „Vaadake lapse kasvamist, suunake tema kasvamist. Andke edasi need väärtused, mis esivanematelt saadud,“
oli vallavanema sõnum emadele-isadele. Rõõmustanud valda
sündivate laste arvukuse üle,
leidis Kuno Rooba, et kõik sellega kaasnevad probleemid on
tegelikult positiivsed.
Väikestele vallakodanikele
jääb sünnipaika meenutama
kingitus - Saku valla logo kujuline hõberipats, mille linnu-

pesakasti motiiv sümboliseerib
kodu roheluse keskel.
Vastuvõtu lõpetas Saku muusikakooli õpilaste tore kontsert.
Esinesid Taago Tarkmeel ja
Kristiina Bulgarin akordionil,
Raiko Malsroos ja Merily
Adams klaveril, Ian Erik Uffert viiulil, Edvin Kabanen
trompetil ja Otto Jõeleht ksülofonil.
Päevakangelased - süles, kätel,
turvahällis häälitsemas, uudistamas või unehõlmas -, nende õeja vennaraasud ning värsked
emad-isad - kõik homse Eesti
saatuse seadjad olid mõisasaalis
koos. Kes kasvamas, kes kasvatamas. Või koduvalla esindajana
peresid toetamas.
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Heakorratalgud
Saku vallas
24. aprilliks oli talgupäeva
„Teeme ära” kodulehel 9 erinevat Saku valla talgut. Kuid on
lisaks ka niisugused, mis toimuvad kohalike inimeste kokkuleppel, kodulehel neid pole. Põhitöödeks on ikka teeäärte puhastamine, platside ja jõeäärte
korrastamine.
Kutsun kõiki vallaelanikke
vaatama kodulehte teemeara.ee
ja talgute kohta kohalikelt aktivistidelt uurima. Nii leiab sobivaima töö. Kes aga tahab ise midagi korraldada, andku sellest
hiljemalt 30. aprillil e-posti aadressile tiina.kubbi@sakuvald.ee
teada. Võimalusel aitame.
TIINA KUBBI, vallaaednik

Harju Maavalitsus
teatab
Vabariigi Valitsus algatas 12.04.
2012 korraldusega nr 173 Harju
maakonnaplaneeringu „Rail
Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramine“, Harju
maavanem algatas 19.04.2012
korraldusega nr 661-k maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Vastavalt seadusele on maakonnaplaneeringu koostamise
puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik.
Maakonnaplaneeringu eesmärk on 1435 mm standardil
põhineva Rail Balticu raudtee
trassi koridori asukoha määramine selliselt, et tulevikus oleks
võimalik ehitada suunal TallinnPärnu-Riia raudtee, mis võimaldab rongil sõita kiirusega kuni
240 km/h.
Teemaplaneeringu koostamist korraldab Harju Maavalitsus, planeeringu kehtestab
maavanem. Nii planeeringu
koostaja kui keskkonnamõju
strateegiline hindaja valitakse
riigihanke tulemusena. Harju
maakonnaplaneeringu „Rail
Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramine“ algatamise otsuse ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuse veebilehel aadressil http://www.
harju.maavalitsus.ee/et/railbaltic-raudtee-trassikoridoriasukoha-maaramine ja tööpäevadel Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, 15077, Tallinn).
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Volikogu suurendas AS
Saku Maja aktsiakapitali
KAIRI KALLASTE
Vallavolikogu 19. aprilli istungist võtsid osa Marianne Rande, Aare Järvelaid, Ülle-Triin
Enden, Kaur Lohk, Leo Jürgenson, Vaike Pähn, Marko
Tali, Mart Siimann, Arvi Ratassepp, Merike Sisask, Lemmi Oro, Vladimir Teder, Tanel
Ots ja Marti Rehemaa, puudusid Viive Rosenberg, Tiit Vahenõmm ja Sirje Peterson. Istungit juhatas volikogu esimees
Marianne Rande, päevakorras
oli 9 küsimust.
Vallaelanike küsimuste pooltunnis edastas volikogu liige
Vaike Pähn Viivi Rehemaa küsimuse, et miks ei ole Tallinna
bussipeatustesse märgitud Saku
liini nr 206 numbrit.
AS Saku Maja poolt läbiviidavate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks vajaliku omafinantseeringu on taganud Saku vald.
Omafinantseering tuleb AS-ile
Saku Maja üle anda aktsiakapitali suurendamise teel. Kokku
suureneb AS Saku Maja aktsiakapital 1 278 000 euro võrra
ning uus välja lastud ja märgitud
aktsiatele vastav kapital on 3 858
000 eurot. Seoses sellega otsustas volikogu muuta AS Saku
Maja põhikirja ühte punkti.
Muudeti Saku Vallaraamatukogu põhimäärust ja kasutamise
eeskirja.
Algatati üldplaneeringut
muutev detailplaneering, anti
detailplaneeringu lähteseisukohad ning otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal eeldatav oluline keskkonnamõju puudub, Jälgimäe
külas Lepa ja Vaidla kinnistutel.
Kinnistud paiknevad TallinnPärnu-Ikla maantee ja Mõisavahe tee riste ääres. Planeeritav ala
on põhjast ja idast piiratud maatulundusmaadega, lõunast elamu- ja maatulundusmaadega
ning läänest ärimaadega. Katastriüksused on hoonestamata ja
kommunikatsioonid uusehituseks puuduvad. Juurdepääs
maaüksustele on kinnistu

põhjaküljest Mõisavahe teelt.
Maa-ala jääb osaliselt maaparandussüsteemi alasse ning seda
läbib maaparandussüsteemi eesvoolukraav, millel on 1 m veekaitsevööndit, 25 m kalda ehituskeelu- ja 50 m kalda piiranguvööndit. Detailplaneeringu
ülesanne on Lepa ja Vaidla kinnistute kruntideks jaotamine
ning ehitusõiguse määramine
filmipaviljoni ja administratiivhoone ehitamiseks.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Saku alevikus
Tariku ning Tariku tänava,
Õuna, Kirsi ja Tuule tänavate
äärsete kinnistutega piirnev
maa-ala, 11340 Tallinn-SakuLaagri tee ning Oja tänava ja
Metsatuka tänava äärsete kinnistutega piirnev maa-ala ning
Teaduse tn 14 ja Jaaniku kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu järgne krunt nr 2
(Teaduse tn 14 parkla tee ja
parkla teenindusmaa).
Otsustati koormata isikliku
kasutusõigusega Eesti Lairiba
Arenduse Sihtasutuse kasuks
Saku vallale kuuluvad kinnistud:
11342 Saku-Tõdva tee L7,
11342 Saku-Tõdva tee L8;
11342 Saku-Tõdva tee, 11342
Saku-Tõdva tee, 11342 SakuTõdva tee, 11342 Saku-Tõdva
tee, 11342 Saku-Tõdva tee,
11342 Saku-Tõdva tee, 11342
Saku-Tõdva tee, 11342 SakuTõdva tee, Kurtna tee 8, Kurtna
tee 2, Jaama tn 1a, Tõdva-Hageri tee L5 ja Tõdva-Hageri tee.
Isikliku kasutusõiguse sisuks on
omada kinnistul kinnistuga püsivalt ühendatud elektroonilise side võrke ning teostada kõiki töid,
mis on vajalikud elektroonilise
side võrkude ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks ja likvideerimiseks.
Volikogu otsustas lähetada
Saku Vallavolikogu esimehe
Marianne Rande Saku valla delegatsiooni juhina ja vallavolikogu liikme Vladimir Tederi delegatsiooni liikmena 10.-14.
mail 2012 Rootsi osalema sõprusomavalitsuse Strängnäsiga
sõprussidemete sõlmimise 20.
aastapäeva üritustel.

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
17. aprilli istungi päevakorras
oli 13 punkti.
Seoses hoolekandeasutuses
viibinud isiku surmaga lõpetati
ülalpidamiskulude katmine.
Muudeti Saku valla haridusasutuste suviseid lahtiolekuaegu: Kurtna Kooli kantselei on
avatud 02.07.-31.07.2012 tööpäevadel kella 9-12 ning Kurtna
Kooli spordikompleks on suletud 01.07.-17.08.2012.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kajamaa
külas Robeni kinnistul.
Võeti vastu Saku alevikus
Männimaa ja lähiala detailplaneering.
3 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba elektri
maakaabelliini rajamiseks Metsanurme külas Kuuseheki tee
kinnistul.
Anti 3 kirjalikku nõusolekut:
puurkaevu rajamiseks Rahula
külas Atiku kinnistul; kuur-kasvuhoone laiendamiseks Roobuka külas Astra tee 82 ning korterelamu küttesüsteemi muutmiseks Saku alevikus Kannikese tn 12.
Väljastati 4 kasutusluba: Jälgimäe alajaama 0,4 kV fiidri F6
üleviimiseks Nurmeniidu alajaama toitele rajatud maakaabelliinile Jälgimäe külas Mõisavahe
tee, Vidriku tee, Vidriku tee 2,
Rõõmu, Keilase ja Saare kinnistutel; Jaaguoja kinnistu elektrivarustuseks rajatud maakaabelliinile Tammemäe külas Jaaguoja, Jaagusilla, Männiliiva, Väljajõe ja Kullipesa tee kinnistutel;
üksikelamutele Tammemäe külas Kõrgesaare kinnistul ning
Üksnurme külas Talve tee 22.
Kasemetsa külas aiandusühistu Fianiit territooriumil asuvatele katastriüksustele määrati
uued koha-aadressid.
Väljastati 2 avaliku ürituse
korraldamise luba: Kurtna Koolile staadionil ja muruväljakul
23.04.2012 kell 18-21 toimuva
Jüriöö perepäeva läbiviimiseks
(vastutab Merje Tava) ning Saku Valla Spordikeskusele Saku
aleviku kergliiklusteedel 23.04.
2012 kell 20-22 toimuva Jüriöö
jooksu läbiviimiseks (vastutab
Risto Lall). 
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 Tasuta anti kasutada Elve Viitamehele pensionäride seltsingu Meelespea kevadpeo läbiviimiseks 21.04.2012 kell 12-16
Kajamaa Kooli saal; Natalja
Krassilnikovale vabastava hingamise õhtu läbiviimiseks
20.04.2012 kell 18.30-21.00 Saku Huvikeskuse ruum 301 ning
OÜ-le Razoone imikute ujutamiseks 18.04-30.05.2012 kolmapäeviti kell 14-19 lasteaia
Päikesekild ujulas.
24. aprilli istungi päevakorras oli 28 punkti.
Mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist toetuse saanud
isik loobus projektitoetusest ja
Saku Vallavalitsuse 29.03.2012
korralduses tunnistati vastav
kirje kehtetuks.
Kinnitati MTT fondi kultuurija muu tegevusvaldkonna projektitaotluste menetlemise komisjonide koosseisud.
2 korraldusega tunnistati kehtetuks hooldaja määramine.
Otsustati maksta kriisitoetust
2 isikule seoses raske majandusliku olukorraga .
1 isikuga otsustati sõlmida
üürileping.
Kehtestati detailplaneering
Üksnurme külas Loo, Haavasalu,
Uue-Lukusepa maatükk II kinnistute teises etapis määratud alal.
3 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Otsustati jätta 1 isiku avaldus
rahuldamata (sunniraha sissenõude kehtetuks tunnistamine
omavoliliselt ehitatud piirdeaia
ehitamise eest).
Vähendati ühele isikule
03.04.2012 esitatud sunniraha
sissenõude suurust 65% võrra
ning pikendati 07.04.2011 ettekirjutuse nr 24/11 (omavoliliselt
laiendatud aiamaja ja püstitatud
abihoone seadustamine) täitmise tähtaega kuni 30.08.2012.
Väljastati 3 ehitusluba: veetorustiku rajamiseks Paju tee 1,
3, 5 ja 7 kruntide veevarustuseks
Juuliku külas Paju tee ja Tähe
tee kinnistutel; üksikelamu püstitamiseks Roobuka külas Põhjala tee 1 ning korterelamu katuse rekonstrueerimiseks Saku
alevikus Uus-Saku tn 10.
Anti 2 kirjalikku nõusolekut:
tuletõrjevee puurkaevu rajamiseks Kirdalu külas Tagamaa
kinnistul ning elamu tehnosüsteemide muutmiseks Saku alevikus Silla tn 9.
Väljastati 3 kasutusluba: lao-
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hoone B III ehitusjärgule ja ehitisele kui tervikule Tänassilma
külas Jälgimäe tee 13 ning üksikelamutele Juuliku külas Murumäe tee 13 ning Metsanurme
külas Metsatähe tee 3.
Lükati edasi Kannikese katlamaja kaugküttetorustiku kasutusloa väljastamine. AS Saku
Majal tuleb esitada torustiku
survestamise akt hiljemalt ühe
kuu jooksul.
Otsustati registreerida riiklikus ehitisregistris ehitis nimetusega „Kannikese katlamaja
kaugküttetorustik Tallinna mnt”
omanikuna AS Saku Maja.
Kasemetsa külas asuvatele
teedele määrati nimedeks Käopesa tee ja Käopesa põik.
Saku alevikus asuva katastriüksuse Aiandi tn 1a jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Kasemetsa külas aiandusühistu Käopesa, Metsanurme
külas aiandusühistu Kiisa ning
Roobuka külas aiandusühistu
Ristikhein territooriumil asuvatele katastriüksustele määrati
uued koha-aadressid.
Nõustuti Ragn-Sells AS-le
jäätmeloa väljastamisega.
Otsustati tagastada OÜ-le Balrock riigilõiv 97,60 eurot ja ühele isikule riigilõiv 31,95 eurot.
Otsustati jätta rahuldamata 1
isiku jäätmeveoga liitumisest
vabastamise taotlus.
Jäätmeveoga liitumisest
vabastati 7 jäätmevaldajat.
Väljastati avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le Spordiklubi Porter Racing 02.05. kell
17-21 Saku rabametsa terviserajal ja selle ümbrusesse jäävatel
metsaradadel toimuva “Volkswagen MTB kolmapäevakud“
ja 12.05.2012 kell 9-17 toimuva
„Saku 100“ maastikurattavõistluse läbiviimiseks (vastutavad
Harry Grünberg ja Priit
Grünberg) ning 07.06.2012
kell 17-19 Ülase tänava, Tal-

Aitäh Terakesele
Päevakeskuse pere pidas
kevadpidu lasteaias Terake.
Kõige väiksemad mudilased
esinesid näidenditega. Eaka
publiku hinge liigutas laste
vahetu siirus ja rõõm.
Täname Terakese töötajaid,
Nublu ja Lotte rühma lapsi!
Anne Michelson

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavolikogu 19.04.2012 otsusega nr 30 kehtestati Saku vallas
Juuliku külas Linsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu
ülesanne on kinnistu elamukruntideks jaotamine ning ehitusõiguse
määramine elamute ehitamiseks. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Saku Vallavlitsuse 24.04.2012 korraldusega nr 386 kehtestati Saku
vallas Üksnurme külas Loo, Haavasalu, Uue-Lukusepa maatükk II
kinnistute teises etapis määratud ala (Uue-Lukusepa ja Haavasalu 1)
detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistute kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Saku Vallavolikogu 19.04.2012 otsusega nr 29 algatati Saku valla
üldplaneeringut muutev detailplaneering, anti lähteseisukohad ning
jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku
vallas Jälgimäe külas Lepa ja Vaidla kinnistutel (katastritunnused:
71801:003:0220, 71801:003:0671) Detailplaneeringu ülesanne on
kinnistute kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine filmipaviljoni ja administratiivhoone ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 10,6 ha. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Alates 07.05.2012 kuni 20.05.2012 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Saku alevik, Teaduse 1) teise korruse stendil AVALIKUL VÄLJAPANEKUL Saku valla Saku aleviku Männimaa kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga nähakse ette Männimaa kinnistul kahekümne kolme elamumaa
krundi ning kahe transpordimaa-, ühe sotsiaalmaa- ja ühe tootmismaa krundi moodustamine. Planeeritavatele elamumaa kruntidele
on ette nähtud ühe üksikelamu või ühe kaksikelamu rajamine koos
ühe või kahe abihoonega. Planeeringuala suurus on ca 6,1 ha.
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 02.04.2012 kuni 15.04.2012 oli avalikul väljapanekul Roobuka
küla Mikkori kinnistu detailplaneering. Avalikustamise jooksul esitati
planeeringule üks ettepanek. Detailplaneeringu AVALIK ARUTELU toimub 10.05.2012 kell 16.00 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1).
Tänassilma küla Arunõmme tee 28 kinnistu detailplaneeringu ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU toimub 10.05.2012 kell 15.00 Saku
Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1). Detailplaneeringu koostamise
ülesanne on kinnistule ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2800 m².

linna mnt ja Tammemäe tänava
vahelises metsatukas (Saku vanal terviserajal) toimuva maastikurattavõistluse “Saku noorte
rattasari“ läbiviimiseks (vastutavad Harry Grünberg, Priit
Grünberg ja Aveli Riiel).
Enno Viidesele anti pilliklubi
Söepõletajad tantsuõhtu läbiviimiseks 29.04.2012 kell 17-21
tasuta kasutada Saku Huvikeskuse III korruse peeglisaal.
Sõlmiti tähtajaline üürileping
17.04.-15.05.2012 MTÜ-ga
Jalgpalliklubi Püsivus Kohila
Kurtna Kooli jalgpalliväljaku
kasutamiseks jalgpallitreeningute läbiviimiseks teisipäeviti
kell 19.00-20.30.
Kinnitati komisjoni otsus mit-

te kvalifitseerida riigihanke “Saku mõisapargi tiigi väljavoolu
rekonstrueerimise (kalapääs)
projekteerimis-ehitustööd” hankemenetluses osalenud ja hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele mittevastav pakkuja ning lõpetati riigihange. Hankemenetlus lõpetati,
kuna hankemenetlusele ei laekunud ühtegi pakkumust.
AS-le Selver anti õigus paigaldada 19,4 m2 suurune reklaamkandja 14.05.2012-09.04.
2013 Kasemetsa külla Karlsoni
maaüksusele ning OÜ-le Reklaamtreiler 28,9 m2 suurune reklaamtreiler 30.04.-22.06.2012
Saku alevikku Jõeääre maaüksusele..
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Lasteaiakohtade
mure on lahenemas
Paljudes Eestimaa paikades ei
jagu lasteaiakohti, see mure pole võõras ka Saku valla elanikele. Uue õppeaasta alguseni on
jäänud vaid kolm-neli kuud.
Mis sügisel saab?
Vallavanem Kuno Rooba
kinnitas, et probleem on lahenemas. Kahe viimase aasta jooksul
on lasteaiarühmad nii ümber
komplekteeritud, et ühes rühmas on kõik samaealised poisidtüdrukud. See võimaldab rühma
vastu võtta seadusega lubatud
maksimummäära ehk 20 + 4 last.
Võimaldatakse ka osaajalisi
kohti: kui üks mudilane käib lasteaias hommiku- ja teine õhtupoolikul (või üks ühel ja teine
teisel päeval), saavad nad kahepeale ühe koha. Muidugi on sel
juhul igal lapsel individuaalne
voodi, kapp ja muu vajalik.
Lasteaias Terake moodustatakse kaks uut sõimerühma, kuhu saab koha kokku 32 poissitüdrukut. Need rühmad kolivad
Juubelitammede teele AS Saku
Maja hoonesse - sinna, kus varem asus ehitusmaterjalide pood.
Ruume hakatakse peagi remontima ja ümber kujundama. 21.
augustil on plaanis uksed avada.
Lasteaia sissekäigu juurde
ehitatakse mänguväljak, kuid
mudilased saavad õues olles
mängida ka majade vahel asuval,
samuti tervisekeskuse ees oleval
mänguväljakul. See viimane,
tervisekeskuse väljak, saab aiaga
ümbritsetud. Muidugi on hea
võimalus ka pargis jalutada.
Sügisel Juubelitammede teel
alustavad poisid-tüdrukud kolivad aasta pärast Terakese peamajja. AS Saku Maja hoonesse
tulevad aga taas kõige pisemad.
1. septembril avab Laagris uksed Saue vallaga kahasse ehitatav
Nõlvaku lasteaed, erinevas vanuses lapsed (alates 3-aastastest)
saavad sinna kokku 20 kohta.
Ka Päikesekillu kohta on hea
uudis - B-korpus läheb remonti
ja juba sügisel ootavad mudilasi
värskelt renoveeritud ruumid.
Vald suudab tagada lasteaiakoha kõigile 3aastastele ja vanematele lastele. Sõimeealiste (1,53-aastased) järjekord veel jääb,
kuid vald maksab lastehoiutoetust munitsipaallasteaia kohamaksumusega samas mahus. SS

22. aprillil käidi südame heaks terves vallas - kell 12 alustatati kepikõnniga üheaegsel Sakus (pildil),
Kiisal, Metsanurmes ja Tänassilmas. Foto:

Vallaelanikud nautisid südamenädalat
Südamenädal algas Anni Sarve
poolt läbi viidud õpetliku elustamiskoolitusega, kus lisaks
loengule mängiti rollimänge ja
praktiseeriti elustamisvõtteid.
Laupäevale andsid energialaengu särtsakad Zumba treenerid
Liila Lõuk ja Ingrid Kirss.
Tantsulise aeroobikaga mõnusate rütmide saatel said osalejad
südamed kiirelt põksuma. Saku
vallas elavad oma südametest
hoolivad inimesed, sest nädala
jooksul külastati spordikeskust
tervelt 1029 korral ning kergliiklusteedel oli õhtuti tihe liikumine. Kahekümnes südamenädal lõppes päikeselise liikumispäevaga neljas erinevas piirkon-

nas, kus 97 heatujulist kõndijat
koos juhendajate Kristi Pedaru, Margit Laansalu, AnnelyThea Häggblomi ja Anneli
Kanaga kevadet nautisid.
Tänan kõiki osalejaid ja juhendajaid südamenädala õnnestumise eest!
EDA ESPERK
Sotsiaalhoolekandeteenistuse juht
Saku valla südamenädala
koordinaator

22. aprilli kaunil päisesepaistelisel keskpäeval kogunesid aktiivsed kiisalased rahvamaja ette, et
panna kepikõnniga hoogne
punkt südamenädala raames toimuvale üle-eestilisele liikumispäevale “Sinu sammud loevad”.

Otsustasime kõndida mööda
metsaradu ja kõrvalteid, et näha
Kiisa kauneid paiku, kuhu sillutatud teed ei vii. Supertublid olid
emmed, kes konarlikel metsateedel tempokalt liikudes jõudsid
lükata rahulolevate pisipõnnidega kärusid. Matkalt naastes said
kõik kosutavat jahedat jooki ja
turgutuseks värskeid porgandeid. Täname toreda ja vajaliku
ürituse korraldajat Eda Esperki
ning kõiki osalejaid!
Kiisa palliplatsil avati pallimängude hooaeg - MTÜ Kodukoht Kiisa eestvedamisel pandi
üles võrkpallivõrk ja jalgpalliväravad. Lustakat sportimist!
IRJA TIRI, MTÜ Kodukoht Kiisa

Ühine külapidu “Üks tekk, viis lugu”
MARTINA MAMONTOV

K

ülapidu „Üks tekk, viis
lugu“ on viit omavalitsust -Saku, Harku, Kiili,
ja Saue valda ning Saue linna ühendav kultuuriüritus, mis toimub laupäeval, 2. juunil Harku
vallas Muraste külas. Peoplats
paikneb Klooga maantee lähistel Muraste ja Ilmandu küla piirimail.
Üritusest on oodatud osa võtma kõik, kes peavad lugu rahvakultuurist, aktiivsest tegevusest
ja looduskaunis keskkonnas vaba aja veetmisest. Pidu pakub
võimalust tuttavaks saada naabervaldade rahvaga. Tegevust
jagub nii lastele, emadele-isadele kui ka vanaemadele ja vanaisadele.
Külapeo idee on kantud lapitekist, mis koosneb erinevatest
tükkidest ehk lugudest. Viit

omavalitsust ühendavad viis lugu, mille seovad omavahel tervikuks ehk lapitekiks inimesed
erinevatest kantidest, kes jutustavad naiste-, meeste-, laste-, ilma- ja külaloo. Neid teemalugusid antakse edasi külapeo teematelkides ning tantsu- ja laulupeo repertuaaris.

Mis toimub külapeol
Külapidu koosneb kolmest
osast: külapäevast, tantsu- ja
laulupeost ning simmanist.
Külapäev on kui väljanäitus,
mis annab võimaluse seltsidele,
ühingutele ja asutustele end aktiivse tegevuse kaudu tutvustada.
Võib oma tegevuse kohta infot
jagada, tooteid-teenuseid reklaamida, õpitubasid ja muud aktiivset tegevust korraldada. Korraldajad tagavad osalejatele platsil
koha, kus telk või boks üles seada, ja võimaluse elektrit kasutada.

Väljanäitusel osalemiseks palume kõigil täita osaleja ankeet
(asub aadressil www.muraste.ee)
ja saata hiljemalt 2. maiks aadressile aule.kikas@gmail.com.
Lisainfot jagab Aule Kikas telefonil 525 3128.
Tantsu- ja laulupidu annab
võimaluse erinevate põlvkondade kultuurinimestel koos laulda,
tantsida ja musitseerida. Ligi
700 laulja, tantsija ja muusiku
osalemisel toimub kogu päeva
ulatuses kultuuriprogramm, mis
kulmineerub ühise tantsu- ja
laulupeoga.
Simman on üritust lõpetav ühine rahvapidu, kus keskseks esinejaks on ansambel Svjata Vatra.
Külapeo „Üks tekk, viis lugu“ peakorraldaja on MTÜ Muraste külaselts koostöös Saku,
Harku, Saue ja Kiili valla ning
Saue linnaga.
Vaata ka www.muraste.ee .
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Mõtteid Päikesekillu juubeliaastal
Algus 13.04 Saku Sõnumites
TIIU RÕUK

P

rojekti “Tagasi lasteaeda”
põhiaeg oli märtsikuu viimasel nädalal. Lisaks üldistele, kõigile mõeldud üritustele olid igal rühmal ka omad
tegemised. Alljärgnevalt esitan
toimunust mõned nopped.
Meelepea rühmas tutvustasid
vilistlased Anne Liis Kasterpalu ja Christine Aasma kitarri
ja viiulit, ühiselt mängiti, tantsiti, loomulikult ka mürati. Karikakra rühma olid külla kutsutud
selle rühma endised töötajad
Leili Villemsoo ja Maili Orav.
Kannikese rühmas said lapsed
kahel korral vilistlastega kohtuda - 26. märtsil olid külas Laura
Rea ja Anders Raudväli; 30.
märtsil Saku Gümnaasiumi II
klassi 16 õpilast, kes mängisid
koos Kannikese lastega tuntud
laulu- ja lauamänge. Külalised
esitasid omaloomingut, lasteaialapsed astusid üles näidendiga „Kitsetall, kes oskas kümneni lugeda“. Piibelehe rühmas
toimus 29. märtsil kohtumisõhtu 2007. aastal Päikesekillu Piibelehe rühma lõpetanutega, külas olid Johanna Elise Kabel,
Karl Johannes Kaskla, Ketrin
Kastehein, Liisa Liik, Kadri
Lõhmus, Kermo Mets, Mirjam Orav, Oliver Pajus, Jarko
Palmiste, Marko Palmiste,
Marko Potsepp, Lisette Rooberg, Christopher Seaver ja
Christian Vizaver. Nurmenukus käis külas Marge Lipetski,
kes rääkis oma lasteaiaelust,
koos vaadati fotoalbumist vanu
pilte. Vilistlase Mairi Küünrussiga viidi läbi ühine meisterdamise tund. Pääsusilma rühmas jätkus ühiseid toimetamisi,
arutelusid ja mängimisi vilistlastega lausa kolmeks õhtupoolikuks, Päikesekillus käisid
Sandra Serena Sulin, Kätlin
Ristlaan, Hanna Bulgarin, Otto Polding, Hans-Kristen
Rootalu, Kaspar-Rainer Sulin, Gert Kukk, Kristofer
Sakk, Ott Seppo, Robert
Voogma. Kullerkupus oli kaetud pidulik laud, külas olid vilistlased Carol Tammemägi,
Endrik Merimaa, Karl Joosep
Kaare, Laura Tormet, Maria

Rukkililled Piret Kaare lapsepõlvelugusid kuulamas ja vana albumit
sirvimas. Külaliseks on ka Piret Kaare Mõmmi. Fotod: Päikesekild

Harjumaa 4. klasside
inglise keele päev
Saku Gümnaasiumis
Harju maakondlik 4. klasside
inglise keele päev toimus 10.
aprillil Saku algkooli majas.
Osa võttis 89 õpilast 23 koolist.
Kõigepealt võeti mõõtu kultuuriteadmistes. Küsimused
puudutasid Ühinenud Kuningriigi kuninglikku perekonda,
sümboleid, üldisi kultuuriteadmisi. Paremateks osutusid
Laagri, Kuusalu ja Kurtna Kool.
Õpioskustes tuli ennast proovile panna kõiges selles, mida
paari aasta jooksul inglise keele
tundides õpitud. Saku Gümnaasiumil läks väga hästi: Vahur
Sõelsepp sai 1. koha, Tom Enriko Kelt oli 4. ja Nils Treude 6.
Kõikidel koolidel olid ette
valmistatud ka meeleolukad esinemised. Õpetajatele esines
kooli psühholoog Ingi Roos, ta
rääkis kunstiteraapiast.
Ürituse korraldasid algkooli
õpetajad Kati Kurig, Hiie
Plakk, Evelin Jauk ja siinkirjutaja.
ANNE KULDMÄE , Saku Gümnaasium

Saku lasteaed Terake
27. märtsil töötas lasteaias Karukella emade värkstuba.

Hindreko, Laura-Liisa Sell,
Brigit Kruusel, Jens Eric Möllits, Jan-Erik Vahemäe, Joosep Soasepp, Lotte Triin
Ugandi, Karl Kristjan Niinemäe, Markus Kuusik. Üheskoos tehti muusikat ja kuulati
kontserti. Rukkililles toimus 27.
märtsil „Piretite õhtu“, kus külas kaks vilistlasest - Piret Kaare ja Piret Pihl. Muuhulgas
poetus nooremalt Piretilt väike
sügavamõtteline lause lasteaias
magamise kohta: „Küll te koolis
sellest puudust tundma hakkate.“ Rühma koolimänguõhtul
lõi kaasa Kristina Aasa. 29.
märtsil oli Karukella rühmas
külas Signe Kasemaa, kes olnud nii Päikesekillu kasvandik
kui töötaja. Signel olid lastele
tutvustamiseks kaasas mõned
arstiriistad: kõik kuulasid oma

südant, vaatasid sisekõrva ja
mõõtsid vererõhku. 27. märtsi
õhtupoolikul olid rühmas kõik
emad, kes meisterdasid lavastuse „Kanaema kook“ tarvis tibusid ja kanu.
Rõõm ja hea meel oli nii paljusid „päikesekilde“ taas lasteaias sädelemas näha! Suur-suur
tänu tulemast ja olemast!
Aja jooksul me areneme, kasvame ning muutuda võivad ka
vaated elule. Kindlasti teeme
korrektiive ka väärtushinnangutes. Aga kusagil sügaval on püsiväärtused, tänu millele oleme
need, kes oleme. Rikkad on
need, kellel on olemas see, millest kinni hoida. Küllap nõustuvad kasvandikud ja nii praegused kui ka endised töötajad, et
Päikesekillu lasteaial on see
rikkus olemas.

võtab sügisel avatavatesse
sõimerühmadesse tööle

ÕPETAJAD
ja

ÕPETAJA ABID
Kandidaatidelt ootame
armastust laste vastu,
füüsilise ja emotsionaalse
pinge taluvust, head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust.
Pedagoogi kandidaatidel
vajalik vastavus
kvalifikatsiooninõuetele.
Õpetaja abidel nõutud
keskharidus.
Avaldus, CV, haridust ja
kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata
20. maiks 2012
aadressile Tallinna mnt 12
Saku 75501 või
eve.laiverik@sakuvald.ee
Info telefonil
6729714 või 5097782
Eve Laiverik
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Saku Muusikakooli õpilaste
edukas konkursikevad
TAUNO VALDNA
Saku Muusikakooli direktor

S

aku Muusikakooli õpilaste
ja õpetajate jaoks on läbi
saanud järjekordne pingeline ning vägagi edukaks osutunud konkursikevad. Loode-Eesti regiooni muusikakoolide vahelistel konkurssidel saavutasid
Saku Muusikakooli õpilased
erinevates vanuse- ja pillirühmades suurepäraseid tulemusi,
mis näitavad ilmekalt õppurite
ning nende õpetajate väga head
taset, suutlikkust ning konkurentsivõimelisust.
I koht: Krõõt Jaakson (klassikaline kitarr, õpetaja Vahur
Kubja), Sandra Serena Sulin
(kannel, Laura Linnaks), Kärt
Poots (flööt, Tauno Valdna),
Edvard Silberg (klaver, Veronika Tamm) ja Edvin Kabanen
(trompet, Vallo Mänd).
II koht: Enn-Riiko Talivere
(kitarr, Vahur Kubja), Lee Ann

Gert Krestinov võitis
Holstre-Nõmme rajal
Mulgikrossi
Inglismaal baseeruvas Route 77
Energy Motovision Honda tiimis sõitev Gert Krestinov
võistles 21. aprillil Viljandis
Holstre-Nõmme krossiajal. Saku tuntuim motomees oli kvalifikatsioonis teine - rajaga oli
aega tutvuda ainult kümme minutit ja sellest ei piisanud, et
kiireimat ringiaega kirja saada.
Kuid esimese sõidu võitis ta päris veenvalt, teises ja kolmandas
sõidus tuli samuti esikoht.
Gert Krestinov tuli Eestisse
pärast kolmekuulist eemalolekut. Holstre-Nõmme sõitudega
jäi ta väga rahule.
Saku noormees osaleb sel aastal ennekõike sarjades Maxxis
British Championship ja Red
Bull Pro Nationals, kuid lööb
kaasa ka mitmel maailmameistrivõistluste etapil. Ja kui võimalik, ka suurematel krossidel Eestis. Järgmine võistlus on 1. mail
Prantsusmaal.

Sandra Serena Sulin. Foto: SS

Madissoon (kannel, Laura Linnaks), Mia Rosenberg ja Laura-Liisa Sell (klaver, Reet
Schumann), Mia Fridolin
(klaver, Tiiu Treufeldt) ning
Kristofer Sokk (klaver, Sirje
Subbe-Tamm).
III koht: Hanna Bulgarin
(kitarr, Vahur Kubja), Maria
Hindreko (kannel, Laura Linnaks) ja Merily Adams (klaver,
Sirje Subbe-Tamm).
Diplom: Brigite Kruusel
(viiul, Avo Uukado), Kert Kõpper (kitarr, Daniel Julle), Kristofer Rajasalu (flööt, Andres

Maamees), Hanna-Maarja
Selde (klaver, Tiiu Treufeldt),
Katrin Anethe Toomson (klaver, Reet Schumann), Kirke
Männik (klaver, Veronika
Tamm), Kätlin Ristlaan (klaver,
Sirje Subbe-Tamm) ja Mirjam
Orav (klaver, Eugenija Kirss).
Tublisti osalesid ka Regina
Silberg, Evelin Elstein, Trinity Pärn ja Kristina Maria
Morozov.
Vabariiklikel muusikakoolide
vahelistel konkurssidel, kus
konkurents on veelgi tugevam
ning kus seekord osalesid kitarri- ja kandleõpilased (vabariiklikud konkursid toimuvad
igal aastal vaid kindlaksmääratud pillirühmades), saavutas
Krõõt Jaakson III koha, Sandra
Serena Sulin pälvis aga diplomi.
Suured tänud nendele õpilastele ja õpetajatele, kes pidasid
vajalikuks Saku Muusikakooli
au kõrgel hoida! Palju jõudu
ning edu uuteks saavutusteks!

Osale rattapäevadel!
Spordiklubi Porter Racing on aastaid Saku vallas rattavõistlusi ja
muid tervisespordiüritusi korraldanud. Sel aastal on rattaürituste
hulk suurenenud. Uusi võimalusi on lisandunud just noortele: alustame kolmeetapilise rattasarjaga 7-12aastastele. Sarjas osalemine
on tasuta. Etapid toimuvad Saku alevikus, see muudab osavõtmise
lihtsaks ja atraktiivseks.
Traditsiooniliselt toimub Saku rabametsas maastikurattasarja
Kolmapaev.ee etapp, võistlusteks on plaanis ka noortele rada ette
valmistada. Üheksandat korda toimub maastikurataste kestvussõit
Saku 100, mis pakub suurepäraseid võimalusi tutvuda rabametsa
vähem tuntud radadega ja nautida suurepärast rattaürituse atmosfääri. Sügisel ees ootav järjekordne Saku Kolmiku rattaetapp pakub
traditsioonilise võimaluse veeta kogu perega üks tore päev sügiseses looduses. Täpsem info on enne üritusi spordiklubi kodulehel
www.porterracing.ee
Olete oodatud osalema!
PRIIT GRÜNBERG, spordiklubi Porter Racing

Võistlused 2012
2. mail Saku rabametsas võistluse Kolmapaev.ee II etapp,
start avatud kell 17-20 (eraldistart);
12. mail Saku rabametsas Saku 100 ja laste rattasarja I etapp,
start kell 10 ja 10.15 (ühisstart);
7. juunil Saku vanal terviserajal laste rattasarja II etapp,
start kell 17 (eraldistart);
30. augustil Saku valgustatud suusarajal laste rattasarja III etapp,
start kell 17 (ühisstart);
23. septembril Saku rabametsas Saku Kolmiku rattapäev,
ühisstardid.

KI-KU-TA-RO
pensionäride vahvast
kevadpeost
On 12. aprilli kevadhommik,
päike piilub pilveveerelt - jah,
tuleb kena ilm! Päevas on kiirust ja ärevust: kella kolmest algab ju meie traditsiooniline kevadpidu. On närvikõdi, et kuidas kõik laabub ja kuidas on
meie liikmed talvevintsutused
üle elanud. Toimkonna agarad
naised on eelmisest päevast saati küpsetanud, hakkinud, seganud - ikka hea peo tarbeks ja
meie inimeste meeleheaks.
Kell on kolm, saalis on kaetud
kohvilaud ja õhus on kevadlillede vallatut hõngu. Juba tulebki
Jaagu buss rahvamaja ette ja esimesed eakad pidulised on kohal,
silmis rõõmus sära. Rõõmuga
võib astuda kevadesse. Suurim
soov on, et jätkuks tervist ja elamiselusti. Peagi täituvad lauad,
kuid ootame veel Tallinnast saabuvat rongi, mis toob kohale külalised naisansamblist Meelespea ja sõbrad Vanaisade Klubist. Ja ongi kõik kohal ning pidu võib alata. Hakatuseks tervitussõnad juhatuselt, siis oma
taidlejatelt nii laulu kui tantsu.
Päike kütab väikese rahvamaja saali palavaks, pisikene kehakinnitus ja tuulutus õues… Kui
kostavad külaliste hõbehääled:
„Kui Sa tunned laulust siirast
rõõmu…” koguneme taas saali
head kontserti kuulama. Lauldakse kevadest, armastusest ja
inimsuhetest - lauldakse elust
enesest. Kiisa rahva ja linna külaliste hääled kõlavad kokku kui
asise ühendkoori esitus!
Järgneb kapelli Tiri aga Tõmba hoogne muusika, põrand on
seltskonnatantsude päralt. Lustitakse ja lauldakse koos, pidu on
meeleolukas ja meeldejääv.
Märkamatult saabub „rongi aeg“
ja tuleb külalised teele saata,
kingituseks varakevadised märtsi- ja lumikellukeste kimbud…
Mis oli meie peol uut? Oli
palju uusi liikmeid, keda oleme
vaid mõned korrad enda keskel
näinud. See on väga tore - järelikult on meid vaja ning meie üritused ja ettevõtmised ei jäta ükskõikseks! Koos on alati lõbusam, koos on muregi poole väiksem. Hoidkem tervist ja noorust
hinges!
LINDA KOUGIJA, juhatuse esimees
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Mart Prikk - Saku ühistranspordi edendaja
INNA MIKLI

S

aku ettevõte AS Samat
korraldab juba aastaid Sakus ja osaliselt ka Harjumaal ühistransporti ning hoolitseb selle eest, et lapsed hommikuti kooli ja õhtuti tagasi koju
jõuaksid. Firma eesotsas on
Mart Prikk, mees, kes tänaseks
Sakus elanud pea 33 aastat.

Noorus Ida-Virumaal
Samati juht on pärit Jõhvist. Ta
sündis 1957. aasta 10. novembril ehk mardipäeval ja sai muidugi nimeks Mart. Ema töötas
laojuhatajana, isa oli autojuhtmehhaanik-varustaja. Õdesidvendi ei olnud.
Lapsepõlvest mäletab Mart
Prikk suviseid ETKVL-i töötajate laste laagreid. Need olid
Käsmus ja seal talle väga meeldis. 9-aastaselt hakkas ta tegelema mudelautondusega, edasi tuli kardisõit. Tehnikahuvi oli
suur ja kardisporti tegi ta keskkooli lõpuni, kuid 14-15 aastaselt sai suurimaks armastuseks,
muidugi ka suurimaks ajaröövijaks, muusika. Mart mängis kitarri ja tegi sõpradega bändi.
Ansambel oli Jõhvis ja Ida-Virumaal üsna tuntud, poisse kutsuti sageli kultuurimajadesse ja
koolidesse tantsuks mängima.
1976. aastal lõpetas Mart
Prikk Adolf Kesleri nimelise
Jõhvi Keskkooli ja läks edasi
õppima Tallinna Ehitus- ja Mehhaanikatehnikumi ehk TEMT-i
(täna Tallinna Tehnikakõrgkool), loomulikult autode ehituse ja hoolduse erialale.

Noore mehena Sakku
Pärast kooli lõppu, aastal 1979,
suunati Mart Prikk Sakku Maaviljeluse Instituudi erikonstrueerimise büroosse autoosakonda inseneriks. Noor spetsialist
sai ka oma elamise - kaupluse
kõrval pargi servas asuva maja
teisel korrusel imetillukese toa.
Instituudil oli üle 100 auto, lisaks katsejaamade masinad.
Nende eest tuli hoolitseda. Mart
Priki ülesanne oli läbisõidu, kütusekulu ja muude tehniliste
andmetega tegeleda.
Samal ajal asus ta edasi õppi-

ma - Tallinna Polütehnilisse Instituuti (täna Tallinna Tehnikaülikool). Kõrgkoolis sai ta tuttavaks seal majanduskateedris
töötanud Ülle Treuga ja abiellus. 1980. aastal sündis poeg
Kristo. Samal aastal saadi ka
uus natukese suurem ühetoaline
elamispind aadressile Aiandi 1
ehk nn Aarma majja. Maja oli
väga külm. Vett ei olnud, seda
tuli tuua samal tänaval asunud
muusikakooli juurest või autobaasist, mis oli veelgi kaugemal
- praegusel õlletehase territooriumil.
Peagi sõlmiti instituudi ja
Moskva AZLK autotehase vahel leping - erikonstrueerimise
büroo autoosakond pidi tegema
tehnilisi katseid, et selgitada,
kas sõiduautod Moskvitš sobivad põllumajanduses kasutamiseks, millised osad lagunevad ja
miks. Töö muutus põnevamaks,
sageli tuli Moskva vahet sõita
ning lisaks külastada Nõukogude Liidu eri paigus asuvaid
autode osasid ja detaile tootvaid
tehaseid.
1980. aastail oli autoralli ülipopulaarne spordiala. Mart ja
autoosakonnas varustajana töötanud Alar Aasma tõid Moskva
tehasest endale ralliauto ja hakkasid sellega võistlustest osa
võtma, olid n-ö Maaviljeluse
Instituudi erikonstrueerimise
büroo tiim.
Ka isiklikus elus oli muudatusi. 1986. aastal saadi lõpuks mugavam elamispind - kahetoaline
korter Pargi tänavale. Kohe pärast kolimist sündis ka teine
poeg - Karel.
80. aastate lõpus hakkas Maaviljeluse Instituudi erikonstrueerimise büroo lagunema. Mart
Prikk kutsuti Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama automajandit ja töökoda juhtima. Ta kutsus
kaasa ka oma hea kolleegi ja
sõbra Alar Aasma ning koos
asutati ralliklubi Kurtna Kukk,
mis tegeles lume- ja jäärajavõistluste korraldamisega. Muidugi osalesid mehed ka ise aktiivselt autoralli võistlustel.

Eraettevõtete sünni juures
Mõne aasta pärast sai erikonstrueerimise büroost instituudist

Maaviljeluse Instituudi erikonstrueerimise büroo tiim Mart Prikk ja
Alar Aasma oma ralliautoga. Foto: erakogu

eraldi seisev ja otse Põllumajandusministeeriumile alluv ettevõte. Mart Prikk kutsuti sinna
autoosakonda juhtima. Seoses
üleviimisega pakuti Sakku ka
paremat, kolmetoalist korterit.
Sel perioodil aktiviseerus
Eestis eraettevõtete loomine.
Ka erikonstrueerimise büroo lagunes mitmeks väikeseks firmaks. Ministeerium soosis eraettevõtteid, pakkus neile tingimusel, et kõikidel olemasolevatel töötajatel oleks võimalus
loodava firmaga ühineda, oma
vara rendile. Mart Priki, tema
asetäitja Aarne Undresti ja
diagnostik Tõnis Kerge eestvedamisel loodigi AS Samat.
Lukkseppadest ja muudest töötajatest lõi enamik kaasa. Muidugi oli igaühe enda otsustada,
kas ühineda ja kui palju aktsiaid
osta.
Ettevõte tegeles esialgu autode ja muude masinate remondiga - nimi Samat tulebki sõnadest
Saku auto-moto teenindus. Tegeleti peamiselt autoremonttöödega: osutati teenuseid erinevatele ettevõtetele, ka kindlustusseltsidele. 1994. aastal hakati tegema tehnilist ülevaatust ning
1997. aastal ehitati selle jaoks
juba uus kaasaegne transpordivahendite ülevaatuspunkt.
Igapäevatöö kõrvalt jõudis
Mart Prikk kogu aeg ehitada.
Kõigepealt ehitas oma kätega
Kasemetsa suvekodu, oli ka suvilakooperatiivi Emmi esimees.
Edasi hakkas ta juba Sakku oma
maja ehitama. Materjalidega oli

tookord raske ning betoonitoodete saamiseks leppis nn Pae
elamukooperatiiv kokku betoonitehase juhtkonnaga, et kui mehed hakkavad tehases öises vahetuses tööl käima, saavad nad
vajalikke betoonplokke. Vahetus lõppes kell kolm hommikul,
kella neljast saadi magama ning
kell kaheksa tuli jälle oma põhitöökohal alustada.
Kui algas erastamine, tuli ministeeriumilt hooned, masinad
ja seadmed välja osta. Tol ajal
tegeles Erastamisagentuur riigi
hoonete müügiga ning AS Samat kaasati ministeeriumide
vallasvarade müüki enampakkumiste teel korraldama. Lisaks
tegeleti ka pankrotivarade müügiga.

Samatist sai
ühistransporditeenust
osutav ettevõte
1996. aastal tekkis palju autoteenindusi, remondi maht vähenes. Ka varade müük hakkas kahanema. Oli vaja uut tegevusala. Nii hakati tegelema ühistranspordiga - esialgu Saku valla koolilapsi vedades. Valla elanikel oli tol ajal raske linna pääseda: busse liikus vähe ja need
sõitsid läbi Raku. Mart Prikk
mõtles, et kodukandi inimestele
tuleb luua paremad ühistranspordivõimalused. Tookord sõitsid nn marsruuttaksod vaid Tallinna piires. Samat oli esimene
ettevõte, mis võttis marsruuttaksod kasutusele maapiirkonnas.
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Möödunud aasta 20. juunil peeti Saku mõisas Samati 20. sünnipäeva. Kõneleb
Mart Prikk. Foto:

Kuidas edasi?
Täna on Samat ühistranspordiettevõte.

Nii loodi esmalt liin nr 206.
Alguses oli mitmeid probleeme:
väga keeruline oli saada peatuspaika Viru väljakule, samuti vajalikku liiniluba. Lisaks kaasnesid muud mured: tekkisid libamarsruuttaksod, bussijuhid olid
ebaausad. Need olid vaid mõned
probleemid, üks väike osa tervikust. Kuid kõik raskused said
ületatud.
Täna on AS Samat vaid ühistransporditeenust osutav ettevõte ning autode remondi, tehnoülevaatuse, oksjonite korraldamisega enam ei tegeleta.
Ettevõttel on kasutusel 32 autobussi, neist pooled on väikebussid. Firma pakub täna tööd
56 inimesele. Samati bussid sõidavad Laagri, Saue, Keila,
Klooga, Lohusalu, Rannamõisa, Kiili ning muidugi ka Saku ja
Kiisa suunal.
Mart Prikk on Eesti Ühistranspordi Liidu üheks algatajaks ja juhatuse esimeheks. See
liit eksisteerib tänaseni, peamiseks eesmärgiks on parandada
ühistransporditeenust Eestis.
AS-ist Samat on välja kasvanud ka teine, tänaseks täiesti iseseisev ettevõte - AS Samat Kinnisvara, mille peamisteks tegevusaladeks on ettevõttele kuuluvate hoonete haldus, hooldus ja
rent.

Vabariigi
aastapäeval
autasutati
Mart Prikki
Saku valla
kuldmärgiga

Paat kõrbes.
Abikaasa
Üllega
Tuneesias.

Palmse mõisas
vanade autode
näitusel.

Fotod: erakogu

Mart Prikk näeb, et on vaja ikka
edasi minna, uutel hangetel osaleda ning ettevõtlust arendada.
Ühistransport on keeruline ja
probleemne valdkond, kogu aeg
peab aktiivne olema, uutele väljakutsetele vastama. Ja muidugi
mõtleb Samati juht sageli, mida
uut ja vajalikku võiks Saku valla
elanikele lisaks pakkuda, et
veelgi elukeskkonda parandada.
Seega on tööd palju ja puhkuseks aega napib. Sel vähesel vabal ajal meeldib talle jalgrattaga
sõita, ujuda, teatris ja reisimas
käia.
Kõikidel kaasinimestel soovitab Mart Prikk aga - kuigi ta
ise oma nõuannet sageli järgida
ei suuda - endale puhkamiseks
rohkem aega võtta, pere ja lähedastega rohkem koos olla.
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Kui kaugel on Saku valla
suured ehitused?

Kiisa lähedale kerkib avariielektrijaam
Kiisa lähedale Kirdalu külla Tagamaa kinnistule kerkib AS Elering
avariielektrijaam, mis peaks vajaduse korral varustama elektriga
kogu Eestit. Ehituse peatöövõtjaks on Wärtsilä, kel Soomes 3000,
kuid kogu maailmas kokku ligi 20 000 töötajat. Alltöövõtjad on
Eesti E-Betoonehitus, Merko, Merko Infra, ja Kohimo. Fort Ehitus
on oma tööd juba lõpetanud.
Kui lehetoimetaja jaanuarikuus ehitist vaatamas käis, tehti
mullatöid ja rammiti vaiu maasse. 23. aprillil aga olid esimesena
valmiva 112,1 MW võimsusega jaama (nn Kiisa 1) seinad püsti ja
mai keskel peaks maja väljast valmis saama. Keerukad sisetööd,
näiteks generaatorite ehitus, jätkuvad 2013. aasta märtsini. Juba
rajatakse ka kütusemahuteid. Suvel alustatakse teise, 140,1 MW
võimsusega jaama (nn Kiisa 2) ehitamist, see peaks väliskuju
saama septembris ja lõplikult valmima 2014. aasta sügiseks.
Ehituse üldjuht, enam kui 80 elektrijaama rajamise juures ametis
olnud Jukka Martikainen (pildil) kinnitas, et tööd on kulgenud
plaanipäraselt, tagasilööke ei ole. Ta kiitis alltöövõtjaid: siiani on
Martikainen Eesti ehitajatega väga rahul.

27. aprill 2012

Saku Selveri ehitus lõpusirgel
Annika Vilu, Selveri avalike suhete juht: Saku Selveri ehitus on lõpusirgel, praegu käivad veel peamiselt viimistlus- ja elektritööd. Samuti on
asfalteerimine oodanud sobivat ilma ja peaks nüüd lähiajal ees seisma.
Kaupluse sisustamine juba käib, külmutusseadmed on osaliselt paigaldatud ja müügisaali riiuleid hakatakse täna (23.04 - toimetus) paika sättima.
Esimesed kaubad tuuakse poodi 2. mail. Lisaks Selverile leiab kohalik
elanik keskusest Uuno Pizza, Smartposti, Burmani aia lillepoe ja kolm
pangaautomaati (Swedbank, SEB ja Nordea/Sampo). Töötajate värbamine on samuti jõudmas lõpusirgele, paar töökohta ootavad veel häid
inimesi. Uut poodi saab uudistama tulla 17. mai pärastlõunal.
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Fotod:

ÜVK uudised 2012. aasta 17. nädalal

Saku Tervisekeskus uueneb
OÜ Hausers Grupp on märtsi lõpus alanud ehitustöödega
Saku Tervisekeskuse hoones kiirelt edasi jõudmas. Saku
valla majandusteenistuse juhi Virko Kolksi sõnul on tänaseks lõpetatud vundamenditööd, pööningult on eemaldatud vana isolatsioonikiht. Täna soojustatakse välisseinu,
järgmisel nädalal hakatakse aknaid vahetama. Renoveerimine ei katkesta tervisekeskuse ega päevakeskuse igapäevast tööd.

Marju Murumets, AS Saku Maja projektijuht: 2012. aasta 17. nädalal tehakse
Saku I piirkonnas (peatöövõtja AS Skanska EMV) torustike ehitustöid mõisapargis (piltidel) ja Juubelitammede teel, Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS
Nordecon) Kannikese, Pärna, Asula, Nurme, Kesk, Silla ja Aasa tänaval ning
Saku III piirkonnas (peatöövõtja Skanska EMV) Männituka-Luntsi kinnistul,
Tuule, Aasa, Laane, Oru, Tehnikumi, Sinilille ja Nurmenuku tänaval.
Kõikide nimetatud tänavate ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid on nähtaval AS Saku Maja kodulehel www.sakumaja.ee.
Maikuus algab suuremas mahus tänavate taastamine, hakatakse tegema haljastustöid: töövõtjatel on kohustus viia kõik haljasalad ja teed, mis on ehituspiirkonnas, vähemalt ehituseelsesse olukorda. Orienteeruvate ajagraafikutega
saab tutvuda AS Saku Maja kodulehel lõigu „Tööde ajakava” all. Hetkel on
kodulehel II piirkonna tänavate ajagraafik, esimesel võimalusel lisatakse sinna
ka teiste piirkondade graafikud.

Nõlvaku lasteaed saab varsti valmis
Koos Saue vallaga Laagrisse rajatav ühine Nõlvaku lasteaed hakkab valmis saama: 23. aprillil, kui Saku Sõnumite toimetaja ehitist uudistas, käisid kiired tööd
nii hoones sees kui hoovil (piltidel). Majas viimistleti seinu ja lagesid ning tehti
plaatimistöid, õues aga meisterdati teeradasid.
Projektijuht Meelis Linnamägi kinnitas, et ehitustöödest on 75% tehtud.
„Kandekonstruktsioonid on valmis. Momendil paigaldatakse nõrk- ja tugevvoolusüsteeme ning kütte- ja ventilatsiooniseadmeid, käivad viimistlustööd.
Välisterritooriumil ehitatakse mänguväljakuid ja teisi välirajatisi,” rääkis projektijuht. Nõlvaku lasteaia ehitustööd peaksid lõppema 13. juunil.
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11-13aastased

8-10aastased

5-7aastased

2. koht - Inger-Lill
Hindreko

2. koht - Rebeka
Lisette Sakias

2. koht Grete Daut

1. koht - Estella Pärn
1. koht - Kirke Männik

3. koht - Lisanna
Eliise Aaviste
2. koht Uku Martin Arpo

1. koht Johanna Kabel
3. koht - Lee Ann
Madissoon

3. koht Helin Sinisaar

2. koht - Rasmus Raasuke

14-15aastased

3. koht Kert Adams

1. koht - Ott Karl Kopel

1. koht Märten Männiste

2. koht Henri Petrutis

ERIAUHINNAD

16-18aastased

Astrid Bogdanov

3. koht - Elis Loik

1.-2. koht Mari-Liis Duglas

Las
laps
laulab
2012

Lisandra Marii Rannik

1.-2. koht Merit Männiste

Hinnata pole sugugi kerge. Elmo Tiisvald (vasakult), Hele Kõrve ja Anne
Maiberg vaheajal esinejate plusse ja miinuseid kaalumas. Fotod:

Hanna Rete Sakias

Kärt-Johanna Maitus Joonas Tohert

Lisanna Veertee

Rasmus Kallas

Christine Aasma
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VÕITJAD

ERIAUHINNAD

HARJUMAALE

5-7aastased, 18 võistlejat

3-4aastased, 1 võistleja

3-4aastased - Hanna

(12 tüdrukut ja 6 poissi)
1. koht - Estella Pärn (juhendaja Aili Brett)
2. koht - Inger-Lill Hindreko (Leevi Kaustel)
3. koht - Lisanna Eliise Aaviste (Urmi
Sinisaar)
1. koht - Ott Karl Kopel (Leevi Kaustel)
2. koht - Uku Martin Arpo (Maimu Hint)
3. koht - Kert Adams (Maimu Hint)

Hanna Rete Sakias (Leevi
Kaustel) - noorim osaleja

Rete Sakias (Leevi Kaustel)

5-7aastased

Lisandra Marii Rannik
(Leevi Kaustel) - meeleolukas esitus
Astrid Bogdanov (Leevi
Kaustel) - keerukaim laul
8-10aastased, 18 võistlejat, neist 2 poissi Kärt-Johanna Maitus (Leevi
Kaustel) - päevakohane laul
1. koht - Kirke Männik (Aili Brett)
2. koht - Rebeka Lisette Sakias (Tuuli Kopli) Joonas Tohert (Leevi
Kaustel) - päevakohane laul
3. Koht - Lee Ann Madissoon (Aili Brett)
2. koht - Rasmus Raasuke (Urmi Sinisaar)

8-10aastased

11-13aastased, 6 võistlejat
1. koht - Johanna Kabel (Aili Brett)
2. koht - Grete Daut (Anneli Leima)
3. koht - Helin Sinisaar (Urmi Sinisaar)
1. koht - Märten Männiste (Kaupo
Männiste)

14-15aastased, 3 võistlejat

Lisanna Veertee (Aili Brett) musikaalsus
Rasmus Kallas (Urmi
Sinisaar) - huumor

14-15aastased
Christine Aasma - iseseisev
töö

5-7aastased - Estella
Pärn (Aili Brett) ja Ott Karl
Kopel (Leevi Kaustel)

8-10aastased Kirke Männik (Aili Brett) ja
Rebeka Lisette Sakias
(Tuuli Kopli)

11-13aastased Johanna Kabel (Aili Brett)
ja Märten Männiste
(Kaupo Männiste)
14-15aastased Christine Aasma ja Henri
Petrutis (Inga Nurme)
16-18aastased Mari-Liis Duglas (Aili
Brett) ja Merit Männiste
(Kaupo Männiste)

2. koht - Henri Petrutis (Inga Nurme)

16-18aastased, 5 võistlejat
1.-2. koht - Mari-Liis Duglas (Aili Brett)
1.-2. koht - Merit Männiste (Kaupo
Männiste)
3. koht - Elis Loik (Aili Brett)
INNA MIKLI

L

aupäeval, 14. aprillil, oli
Saku Valla Maja hommikust saati siginat-saginat
täis: oli ju tegemist päevaga, mil
selgitati selleaastased paremad
laululapsed. Huvikeskus korraldab konkurssi „Las laps laulab…” juba aastaid, ikka on osalejaid jagunud, kuid seekord purustati ilmselt kõik senised rekordid: võistlustulle astus 51 last
ja noort. Neid juhendas 10 lauluõpetajaid, kelle õpilaste arv varieerus ühest kuueteistkümneni.
Pisemaid ja veidi suuremaid
lauljaid hindas kolmeliikmeline
žürii: Eesti Kontserdi Oratooriumikoori dirigent ja Filharmoonia Kammerkoori laulja
Elmo Tiisvald, Tallinna Lasnamäe Üldgümnaasiumi muusikaõpetaja Anne Maiberg ning Tallinna Linnateatri näitleja Hele
Kõrve. Korraldajad Ave-Maria
Ban ja Urmi Sinisaar olid teinud väga hea valiku: Elmo Tiisvald ja Anne Maiberg on Saku
vallas võõrad, Hele Kõrve küll
oma inimene, kuid temagi ei tunne kohalikke lapsi. Kohtunikud
olid ka varem erinevatel konkurssidel žüriis olnud, kuid mitte

ÕPETAJAD Aili Brett - 16 õpilast; Urmi Sinisaar - 10
õpilast; Leevi Kaustel - 10 õpilast; Maimu Hint - 4 õpilast;
Tuuli Kopli - 3 õpilast; Kaupo Männiste - 2 õpilast; Anneli
Leima - 1 õpilane; Diana Põld - 1 õpilane; Inga Nurme - 1
õpilane; Astra Põder - 1 õpilane

Sakus. Hiljem kinnitasid nad
kõik, et väga hea oli laste ja õpetajate tausta teadmata hinnata.
Raskeks tegi žürii töö asjaolu,
et osalejate hulk oli väga erinev.
Nii oli 3-4aastaste vanuserühmas vaid üks võistleja, 5-7aastaseid lauljaid oli aga väga palju
- 18 ehk 12 tüdrukut ja 6 poissi.
Nii anti ka auhinnalisi kohti välja erinev hulk. Pisike tubli Hanna Rete, kel võistlejaid polnud,
sai eriauhinna, 5-7aastastest
määrati nii poiste kui tüdrukute
hulgas 3 paremat.
Žürii selgitas, et hinnati eelkõige noorte lauljate musikaalsust: viisi pidamist, hääle ilu,
laulmise puhtust, kuid ka artistlikkust, oskust loo sõnumit edasi anda. Kostüümide kohta ütlesid kohtunikud, et nende roll on
esinejatele enesekindlust anda,
kuid kedagi ilusate, huvitavate
või veidi tagasihoidlikumate
riiete eest paremini või, vastupidi, halvemini, ei hinnata.
Anne Maiberg rõhutas, et teda
rõõmustas osavõtjate hulk. Ja
see, kuivõrd hästi esinesid vanema grupi võistlejad - neid oli
väga raske hinnata, sest kõik olid
omanäolised väljakujunenud
lauljad. Samas rõhutas ta, et

poisse võiks kindlasti rohkem olla, nende osakaal oli väga väike.
Paraku ei olnud kaugeltki
kõik esitused usutavad. Hele
Kõrve soovitas, et juhendajad
võiksid harjutamise käigus lasta
esinejatel oma loo ümber jutustada - siis hakkaks laps sõnumi
peale mõtlema ja tal tuleks esitus paremini välja. Samuti rõhutas ta, et juhendajad peaksid valima eakohase ja sobiva laulu:
kui lugu on liiga raske, ei saagi
laps hästi võistelda.
Elmo Tiisvald kiitis häid fonogramme ja maitsekaid saateid. Eriti tõstis ta esile Braz Limat, kes saatis kitarril mitut last.
Žürii hindas võistlejaid n-ö
Eurovisiooni süsteemi järgi: iga
kohtunik andis parimale esinejale 10 punkti, järgmisele 9 jne.
Pärast liideti punktid kokku ja
võitis see, kes sai suurima arvu.
Vanemas vanusegrupis sai 3 inimest võrdse tulemuse, siis arvestati, kel rohkem kümneid.
Selleks aastaks sai lauluvõistluse vallasisene voor läbi. 11
edasipääsenut aga võtab Harjumaa teiste valdade ja linnade
esindajatega mõõtu kuu lõpus
Viimsis - seal selguvad Harjumaa paremad laululapsed.

Tantsupäev
Saku vallas
29. aprillil peetakse üle maailma
rahvusvahelist tantsupäeva. Traditsiooni kutsus ellu Rahvusvaheline Tantsunõukogu - nii tähistatakse prantsuse tantsija ja ballettmeistri Jean-Georges Noverre’ sünnipäeva. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts on
kutsunud sel päeval inimesi ühiselt tantsima: 2010. aastal „Kaera-Jaani” ja 2011. aastal tantsu.
„Tõmba, Jüri”.
Sakus tähistatakse seda päeva
juba mitmendat aastat erinevate
tantsurühmade esinemisega.
Rahvatants on muutunud üha
populaarsemaks, Saku vallas tegutseb kümmekond täiskasvanute ja arvukalt lasterühmi, juhendajateks on kogenud ja tuntud tantsuõpetajad Aime Tamm,
Eve Lutter, Kersti Ulmas, Egle
Kõrvas, Kersti Kivi.
Käesoleva aasta rahvusvahelisel tantsupäeval tuleb külla
kauaaegne sõpruskollektiiv
Tahdittomat Soomest Jokioineni vallast, kellega 1991. aastal
sõprussidemed loodi. Tantsurühm esines Sakus 1992. aastal
taasiseseisvumisaja esimesel
vabariigi aastapäeva kontsertaktusel. Kollektiivi tantsuõpetajateks on Anja Mikkola ja Tiina Mattila, lavastajateks Tuomas Mikkola ja Saara Mikkola-Ylitolva. Nende poolt loodud
tantsudes on oma lugu ja sõnum.
Rühm on valitud Soomes kaks
korda aasta rahvatantsukollektiiviks. Tahdittomat on esinenud
20 erinevas riigis, sel aastal
esindavad nad Soomet LõunaKoreas Folkloriada festivalil.
Tantsurühm Tahdittomat esineb Kurtna koolimajas 27. aprillil kell 18.30 ja Saku Valla
Maja saalis 28. aprillil kell 17.
Kõik huvilised on oodatud tantsuetendustest osa saama!
Vaata ka www.tahdittomat.fi
HELI MERIPÕLD
Seltsingu Linda juhatuse liige

Diabeetikutele
30. aprillil kell 11 toimub järjekordne koolitus. Külla tulevad
Eesti Diabeediliidu ja firma Sanofi esindajad. Veresuhkru ja
kolesterooli mõõtmiseks peab
eelnevalt 1,5 - 2 tundi söömatajoomata olema. Kõik huvilised
on oodatud. AINO KIIVER

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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1. mail alustab liiklust bussiliin nr 220
Aespa-Kiisa-Saku-Laagri-Tallinn
Vedaja AS Samat
Peatused: Standard, Kiisa raudteejaam, Kiisa, Leesi, Nirgioru, Kasemetsa, Preeria, Saku Kingu,
Pähklimäe, Kurvi, Murumäe, Jälgimäe, Topi, Jõenurme, Paunamäe, Laagri, Viljaku, Vana-Pääsküla,
Hõimu, Hiiu, Valdeku, Risti, Järve (tagasisuunal Virve), Kalev, Tallinn-Väike, Vineeri, Kosmos, Estonia

SÕIDUPLAAN

Kogu sõiduplaan http://soiduplaan.tallinn.ee/

Maleuudised

Teade volitatud loomaarstilt

Aprillis jõudis lõpule kümme
nädalat kestnud välkmaleturniiride sari, millest seitsme parema turniiri tulemused läksid
arvesse Saku Maleklubi meistrivõistluste kohtade selgitamiseks. Välgumeistri tiitli võitis
pingelises heitluses nelja turniirivõidu ja 52,5 punktiga 63 partiist Teet Švilponis, hõbemedali
sai Aivar Kauge (2 tv ja 50,5 p)
ning pronksmedali Mart Sepp ( 1 tv ja 46,5 p).
Lõppes ka Kadrioru Maleklubi poolt korraldatud neljast turniirist koosnev kiirmale sari lastele, millest võttis osa neli Saku
last. Neist parima tulemuse sai
kuni 10aastaste turniiridel osalenud 8aastane Artur Ulmas, saavutades 15 punktiga 28 partiist
tubli 8. koha. Osalejaid oli 30.
Kuni 14aastaste klassis võitis
11aastane Anna Suzdalev neidude arvestuses kokkuvõttes
kolmanda koha diplomi. Iti Miina Ulmas ja Juhan Suzdalev
kogusid edasiseks väärtuslikke
kogemusi. HANS TOMSON

TASUTA KOERTE JA KASSIDE VAKTSINEERIMINE
MARUTAUDI VASTU TOIMUB
reedel, 4. mail kell 19.00-19.45 Tõdva küla keskuses, kell 20.00-

Tänu
Erivajadustega laste pered
tänavad SAKU PRUULIKODA
meeldiva perepäeva eest mängutoas Mesimumm. Samuti
täname ALL FRESH OÜ-d,
kes toetas meie pidu maitsvate
puuviljadega. Eriti suur aitäh
abi eest Katrin Sepale.
Veera Sepp

20.30 Lokuti küla teadete tahvli juures, kell 20.40-21.00 Vetkal;
laupäeval, 5. mail kell 10.00-10.45 Kurtnas haudejaama
juures, kell 11.00-13.00 Kiisal rahvamaja vastas; kell 13.15-13.45
Tagadi küla keskuses;
laupäeval, 12. mail kell 10.00-12.00 Sakus Tiigi 4 mänguväljaku juures, kell 13.00-14.15 E-Ehituskeskuse juures, kell
14.45-15.15 Kasemetsa raudteejaama juures
Koeri on võimalik vaktsineerida katkuviiruse, adenoviiruse ja
parvoviiruse vastu - hind 6 eurot; leptospiroosi, katkuviiruse,
adenoviiruse, parvoviiruse ja parainfuensa vastu - hind 10 eurot.
Kasse on võimalik vaktsineerida herpesviiruse, kaltsiviiruse ja
panleukopeeniaviiruse vastu - hind 8 eurot.
NB! Kaasa vaktsineerimispassid!
Volitatud loomaarst HELI SUITS. Telefon 504 1060

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
29.04 12.00-17.00 Laskeharjutus 8.05 09.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-16.00 Väliharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
30.04 14.00-19.00 Laskeharjutus 9.05 10.00-17.00 Laskeharjutus
2.05 10.00-17.00 Laskeharjutus
00.01-14.00 Väliharjutus
08.30-23.59 Väliharjutus
10.05 13.00-17.00 Laskeharjutus
3.05 08.30-18.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
11.05 10.00-15.00 Laskeharjutus
4.05 07.30-22.00 Laskeharjutus
09.00-23.00 Väliharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
12.05 09.00-23.00 Väliharjutus
7.05 11.00-19.00 Laskeharjutus 13.05 09.00-23.00 Väliharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
* Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo: 503 4102, manniku@mil.ee, harjutusvali.mil.ee

Tule saalihokimeeskonnale kaasa elama!
Saku Fortuna saalihokimeeskonnal on laupäeval,
28. aprillil kell 16 Eesti meistrivõistluste raames ees
kolmas finaalkohtumine valitseva Eesti meistri SK Augur/
Wastelandiga. Oodata on põnevat lahingut. Mäng toimub
Tallinnas Kristiine spordihallis aadressil Forelli 12.
Tule omadele kaasa elama!

Metsanurme küla
arengusuunad said
kinnituse
MTÜ Metsanurme on oma tegevuse jooksul olnud algataja
kokku kolmele arengukavale.
Viimane ja värskeim sai elanikepoolse kinnituse pühapäeval, 22. aprillil, kui küla üldkoosoleku esimese punktina
võeti vastu Metsanurme küla
arengukava aastateks 20122016. Heameel on selle üle, et
ühiste plaanide tegemisel, kitsaskohtade kirjapanekul, positiivsete punktide kajastamisel
lõi aasta jooksul kaasa ca 45 inimest. Aitäh kõigile, kes oma
panuse andsid! Arengukava
koostamisel toimus esmalt lähtekohtade kaardistus, siis tegevuskava koostamine, oma aja
võttis ka üldandmete kogumine
ja kirjapanek, seejärel ettepanekute ja täienduste vormistamine
ning lõpuks ühine heakskiit
kogu dokumendile. Metsanurme arengukava on kättesaadav
kodulehel www.metsanurme.eu
ANNELI KANA
MTÜ Metsanurme tegevjuht

Mälestusturniir Keilas
Keila Maleklubi mälestas 6. aprillil kiirturniiriga oma teenekaid
lahkunud maletajaid Kalju Kajakut ja Mart Kaljast. Külalisvõistlejaid oli Sakust, Sauelt ja Raplast. Turniiri võitis kunagine keilalane Aare Võsu 5,5 punktiga 7
partiist. Sama tulemusega jäi teiseks Rein Aasa Raplast. Saku
vanameister Hans Tomson pälvis 5 punktiga kolmanda koha.
Sakulased Mati Sepp ja Ivar
Sirp kogusid 4 punkti. Osavõtjaid oli 17.

MIS
JUHTUS
Põhja Prefektuur
Ööl vastu 13.04 varastati Jälgimäe külas seisnud autolt neli ratast, kahju on 4000 eurot.

Põhja-Eesti Päästekeskus
25.04 kell 21.16 teatati häirekeskusele, et Kurtna külas süttis sõiduauto. Põleng sai alguse elektrisüsteemi lühisest. Autoomanik
kustutas masina pulberkustutiga
enne päästjate saabumist
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OÜ Saaremaa
Lihatööstus

Ootame teid
suveks Tallinna

Maximasse
tööle!

Tasuta transport
Kontakt: 623 0690
personal@maxima.ee

Kuulutused
Otsime Sakku peagi avatavasse
ilusalongi töötajaid: juuksurit,
kosmeetikut, küünetehnikut,
ripsmetehnikut. Pakume uusi
ja kaasaegseid töötingimusi ja
taskukohast üüri. Triin, 5036600

Sügav kaastunne
lähedastele

VOLDEMAR
ROOTSI

Pakume tööd tublile

lihameistrile
Saku Selveri lihaletis
Tööülesanded:
kauba tellimine, toodete
valmistamine ja väljapanek,
liha- ja kanatoodete grillimine.
Töö graafiku alusel.
Info telefonil 5248617
jaanusmuutnik@slt.ee

Siiras kaastunne
Helga Teeveerile
abikaasa

SULEVI
surma puhul.
Salme, Juta, Lilian

Siiras kaastunne
Aleksander Lõgunile
kalli

EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased

Avaldame sügavat
kaastunnet perekond
Zimmerile kalli

Avaldame kaastunnet
Carl Robert Taimlale

kaotuse puhul.
AS PERI kollektiiv
Südamlik kaastunne
Sirje Zimmerile lähedastega
armsa isa

VOLDEMAR ROOTSI
surma puhul.
Päikesekillu pere

Südamlik kaastunne
Sirje Zimmerile

ISA
surma puhul.
Kellukese pere

ANNE LEPP
Südamlik kaastunne
Triinule ja Veikole armsa
ema kaotuse puhul
Mare, Andrus, Martin

PAKENDAJA
ametikohale. Pakendaja ülesandeks on toodete pakendamine alustele,
kastidesse ja multipakkidesse, tühja taara ladumine aluselt kastidesse
ning vajadusel kleepimistööd.
Sobiv inimene sellele ametikohale on:
 täpne, kohusetundlik ja koostöövalmis,
 valmis pingelisteks tööperioodideks ja füüsiliseks tööks.
Omalt poolt pakume:
 huvitavat tööd kaasaegses ja innovaatilises keskkonnas,
 töötasu, mis vastab Sinu panusele.
Ametikoht on tähtajaline ja töö on vahetustega. Töö algab mais ja
lõppeb septembris.
Kandideerimiseks ootame Sinu CVd e-posti aadressile:
konkurss@saku.ee Lisainfo telefonil 650 8313.
Saku Õlletehase AS otsib oma villimisosakonda

TOOTMISOPERAATOREID

surma puhul.
Naabrid Nurme 86, 90, 92

ISA ja VANAISA

Saku Õlletehase AS otsib oma
pakendusosakonda suvehooajaks abikäsi.
Kui oled valmis meeskonnatööks ja tahad,
et Sinu töö tulemus oleks koheselt näha,
siis oled õige inimene

ISA
kaotuse puhul.
Saku Gümnaasiumi 8.a klass
ja klassijuhataja
Teisel pool Toonela jõge
on Sul nüüd heledam
taevas...
Head sõpra

TOOMAST
mälestab
MTÜ Kajamaa Külaselts
Südamlik kaastunne
Hillar Vahtrale
kalli abikaasa

ANNE-KRISTI UULI
surma puhul.
Jaan, Liivi ja Niina
Südamik kaastunne Hillarile
lastega kalli kaasa

ANNE-KRISTI UULI
kaotuse puhul
Krookuse tee naabrid,
perekonnad Jaanimets (16),
Stamm (35), Polding (37),
Kandima (17)

Operaator villimisosakonnas seisab hea selle eest, et joogid saaksid
kvaliteetselt purki, pudelisse ja vaati. Sobiv inimene sellele ametikohale
on kuldsete käte ja hiilgava tehnilise taibuga ning mõistab hästi
toiduainetööstuses kasutatavaid tootmisseadmeid.
Villimisosakonna operaator on:
 täpne, kohusetundlik ja koostöövalmis,
 tehnikaalase hariduse või varasema töökogemusega, mis on
seotud mehaanika või tehnikaga,
 valmis vahetustega tööks ning pingelisteks tööperioodideks,
 väga hea eesti keele oskusega.
Operaatori tööülesanneteks on:
 Villimisliini seadistamine ja töötamine villimisliini operaatori töökohal
 Pisemate remonttööde tegemine liiniseisakute ajal
 Liinide seisaku ajal seadmete sise-ja välispesu ning liinide
määrimine
Omalt poolt pakume:
 huvitavat tööd kaasaegses ja innovaatilises keskkonnas,
 töötasu, mis vastab Sinu panusele.
Kandideerimiseks ootame Sinu CVd e-posti aadressile:
konkurss@saku.ee Lisainfo telefonil 650 8313.
Saku Õlletehase ASi ladude osakonda on suvehooajaks oodatud tööle

TÕSTUKIJUHT
Peamiseks tööülesandeks on:
Elektritõstukiga kaupade ja taara transport, ladustamine ja laadimine
Kandidaadilt eeldame:
 Varasem töökogemus tõstukijuhina ja tõstukijuhilubade olemasolu
 Valmisolek vahetustega tööks
 Eesti ja vene keele oskus suhtlustasemel
 Täpsus ja kohusetundlikkus
 Ametikoht on tähtajaline
Omalt poolt pakume:
 huvitavat tööd kaasaegses ja innovaatilises keskkonnas,
 töötasu, mis vastab Sinu panusele.
Ametikoht on tähtajaline ja töö on vahetustega. Töö algab mais ja
lõppeb septembris.
Kandideerimiseks ootame Sinu CVd e-posti aadressile:
konkurss@saku.ee Lisainfo telefonil 650 8313.
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Kütte- ja kaminapuud

tootmine, müük

Kevadine lemmikloomade
vaktsineerimine
soodushinnaga -15% tavahinnast

Tellimine:

7.-18. mai

tel 505 0924

Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida

hikkor@hikkor.ee
www.hikkor.ee
Kuulutused
Forellipüük otsib kalavalmistajat mai-sept. (väljaõpe kohapeal). Asume Pärnu mnt 23. km
(Sauelt 5 km). Tel 516 3416
Pakume tööd EMVI Taimebiotehnoloogia osakonda EVIKA
teadustööle vähemalt magistrikraadiga inimesele aiataimede koekultuuride valdkonda. Pöörduda: V. Rosenberg,
tel 604 1484, e-post
v.rosenberg@evika.org
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; 580 72581
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 5505507
Puurkaevude rajamine, projekteerimine, pumbad. www.
puurkaevud.ee 5191 2748
Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 €, tel 666 1355,
www.kodukliima.ee
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Müüa kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, aastaringi vedu
tasuta. Tel 5018594
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30-60 cm. Aastaringne
tootmine ja lai puu sortiment.
Tasuta transport väiksemat
mõõtu kalluriga! Kontakt: Saue,
Sooja 3a; tel 53600375 või
halupuu24@hot.ee

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue  Tel 600 3382
E-R 15.00-19.00, L 10.00-13.00
www.sauekliinik.ee

Küttepuude
müük
laotud ruum: lepp 38 €/rm,
sanglepp 44 €/rm, kuusk
(metsakuiv) 44 €/rm,
kask 49 €/rm, haab 44 €/rm,
5-30 cm jäägid 40L kottides
2 €/kott.

Harjumaal transport
tasuta!

5360 0375
halupuu24@hot.ee

9. mail kell 11-13
Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku lao

tühjendusmüük
Naiste kingad suurustes
nr 35-43.

Parimad hinnad!
Müüme konteinerisse (1 rm)

laotud küttepuid
Erinevad pikkused. Transport
Harjumaal ja Raplasse hinna sees.
Info: 5565 9090 www.evester.ee

Ostame üle Eesti virnastatud
võsa, kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru OÜ, +372
508 0336, info@energiavaru.ee,
www.energiavaru.ee
Kollektsionäär ostab münte,
märke, medaleid, ordeneid,
raamatuid, postkaarte, pakkuda võib ka paberrahade, kommipaberite, õllesiltide jms kogusid.
Küsi lisainfot 5399 6098 Rene

Loomaarsti
KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee
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19. mail
MUUSEUMIÖÖ
Ekskursioonid Saku
Õlletehasesse
Lõunasöögid, catering ja peolauad, sünnipäevad,
pulmad, firmaüritused ja ekskursioonid
Saku õlletehasesse
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

Aiad, väravad, piirded,
garaažiuksed,
automaatikad
Info:
www.sunari.ee;
info@sunari.ee

52 76 953

TEEDE JA PLATSIDE EHITUS

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

Autojuhikursused Sakus!
2. mail 2012 kell 18 algavad B-kategooria kursused
Kursused toimuvad kolmapäeviti kell 18 Sakus Tehnika tn 5

Samas toimuvad ka MOOTORRATTA JA MOPEEDIJUHTIDE KURSUSED
Täpsem info ja eelregistreerimine
Saku Autokooli veebilehel www.sakuautokool.ee või tel 56 158 150

JÜRI TEED OÜ
Parim hinna ja kvaliteedi suhe

 ASFALTEERIMINE

ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE
PAIGALDUS
 HALJASTUSE RAJAMINE
 BOBCATI RENT
 KRUNTIDE NIITMINE JA TRIMMERDAMINE


TEL 539 90245
INFO@INFRAROAD.EE
WWW.INFRAROAD.EE

TÄNAVA- JA ÄÄREKIVIDE
MÜÜK NING PAIGALDUS
KAEVETÖÖD
HALJASTUS
MURU NIITMINE
TRANSPORT
Tel: +372 5333 4566
E-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee

Teie kohalik
Puude Hooldus OÜ

Lõikus ja
langetamine
Professionaalne töö
mõistliku hinnaga
Arborist Robbie
56997301 (inglise keeles)
56906772 Diana
(eesti keeles)

www.puudehooldus.ee
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Saku tantsulapsed tõid Riiast ühe
ja Haaberstist kolm medalit

KUHU MINNA
APRILL

27. kell 18.30
Rahvusvaheline tantsupäev ansambli Tahdittomat tantsuetendus Kurtna koolis. Vt lk 13

28. kell 17
Rahvusvahelise tantsupäeva
kontsert-etendus Saku Valla
Maja saalis. Tasuta. Vt lk 20

MAI
5. kell 10-14
Talgud Kiisa alevikus. Kogunemine kell 10 spordiplatsil Laulu
ja Suvila tänava vahel. Kaasa
saed, oksakäärid, kirved jms.
Ürituse lõpus talgusupp

5. kell 11
Lätist tõid kolmanda koha koju Kairo Kõrgend ja Alexandra Katariina Org. Foto: erakogu

KRISTINA TENNOKESE
Treener
7. aprillil osalesid Saku tantsulapsed võistlustel nii Lätis kui
Eestis. Kokku toodi koju neli
medali- ja 4 finaalikohta.
Lätis toimunud karikavõistlustest „Z Turnirs“ võtsid osa
kaks Dancelandi tantsupaari:
Kairo Kõrgend ja Alexandra
Katariina Org (Jun 1 B) ning
Martin Tava ja Anette Karbus
(Jun 1 C). Kairo Kõrgend ja
Alexandra Katariina Org saavutasid standardtantsudes 16 paari
seast tubli kolmanda koha.

Samal päeval Eestis toimunud tantsuturniirist „Haabersti
kevad 2012“ võtsid osa 6 Dancelandi tantsupaari. Võistlused olid
kõigile kuuele paarile edukad.
Medalikohtadele tantsisid ennast
Lennart Mathias Männik ja
Brigitta Toomingas (Jun 1 E) ladina tantsude 1. koht 18 paari
seas. Norman Kustov ja Britta
Unt (Jun 1 D) said ladina tantsudes 17 paari seas 3. koha. Simon
Harli Allik ja Sarah-Elisabeth
Haidak (lapsed D) tulid ladina
tantsudes 16 paari seas 3. kohale.
Finaalikohad võitlesid välja
Kaarel-Martin Maarand ja

Mari-Liis Kuldma (Jun 2 D) standardtantsude 4. koht 17 paari seas. Andreas Marten Aviste
ja Karmel Saaremägi (lapsed
6) tulid 23 paari seas 5. kohale,
Robert Schwartz ja Elisabeth
Saar (lapsed 6) 23 paari seas 6.
kohale. Simon Harli Allik ja
Sarah-Elisabeth Haidak (lapsed
D) olid edukad ka standardtantsudes - 6 koht 15 paari seas.
Võistlustantsus peitub medalisära taga raske töö ja eneseületus nii tantsijate kui treenerite
poolt. Tänud kõikidele tublidele
võistlustantsijatele ja edu tulevastel väljakutsetel.

Muusikakooli kevadkontsert - korduv ja kordumatu

Hooaja lastehommikute
lõpetamine suure karnevali
ja külalistega Saku huvikeskuses Saku Valla Maja III krs.
Riietuda fantaasiarikkalt!

7. kell 19
Ülevallalise mälumängu
„Saku ajukas“ finaalvoor Saku
valla Maja suures saalis. Mängu
juhib Mart Vellama

8. kell 16
Kontsert „Klassikaraadio tuleb külla” Saku Muusikakoolis.
Vt lk 18

12. kell 9-15
Saku kevadlaat 2012 Saku
Valla Maja esisel platsil. Vt lk 20

12. kell 10
Saku 100 ja laste rattasarja I
etapp Saku Rabametsa terviserajal. Vt lk 7

12. kell 12
Saku Huvikeskuse kevadnäituse avamine Saku vallaraamatukogus Teaduse 1

12. kell 12
Peterburi tsirkus Saku Valla
Maja suures saalis. Esinevad
mustkunstnik, žonglöör ja ekvilibrist redelil. Etendusest võtavad osa lõbus kloun, tuvid ja
koerad! Piletid enne etenduse
algust kohapeal: üksikpilet 3
eurot, perepiletid kolmele inimesele - 7 eurot (piiratud kogus)
Saku muusikakooli kevadkontsert on ühtaegu korduv ja kordumatu: üles astuvad ju uued lapsed, kes alles
muusikaõpingute alguses, kuid ka need, kes klassi võrra tõusnud ja selle võrra muusikaliselt arenenud. Nii
ka tänavusel, 19. aprillil gümnaasiumi saalis toimunud kontserdil, kus esinesid I-VIII klasside õpilased ja
kuulda sai kõikide erialade pille - viiulit, klaverit, kitarri, akordionit, ksülofoni, trompetit, flööti - ning ansamblilaulu. Nautida sai ühtviisi nii pisikeste püüdlikku pillimängu kui vanemate klasside õpilaste vaimustavat esinemist (vasakpoolsel pildil Edvard Silberg, õpetaja Veronika Tamm). Kontserdi naelaks kujunesid aga ansamblid: Seto rahvaviisidega säravalt kontserdi avanud rahvamuusikaansambel (õpetajad
Anneli Leima ja Laura Linnaks) ning toreda etteaste teinud õpetaja Sirje Mülleri juhendatav keelpilliansambel (paremal). Lisaks sai kuulda flöödi-kitarri ja akordioni-kitarri-löökriistade koosmängu.
Muusikakooli õpilaste ja õpetajate tubli töö sai publiku tunnustava aplausi osaliseks. Fotod:

NÄITUSED
Vallaraamatukogus Teaduse 1
Mart Aru fotonäitus „Reisipilte Jordaaniast“ (kuni 6.05)
Kajamaa Kooli õpilaste kunsti- ja käsitöönäitus (kuni 6.05)
Rahvusraamatukogu rändnäitus „Kasuline kokaraamat“
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Saku Fortuna
naiskond tuli
saalihoki Eesti
meistriks!
RISTO LALL
Treener
Spordiklubil Saku Fortuna on
lõppemas läbi aegade edukaim
hooaeg ja seda kõige kõrgemas
konkurentsis: naiskond on juba
kroonitud Eesti meistriks, meeskond mängib hetkel meistriliiga
finaalis.
Naiste saalihokis on Eesti
meistritiitlile mängitud 10 aastat, 6 korral on meistriks kroonitud Saku Fortuna. Lõppenud
hooaja võit oli kindlasti läbi
aegade raskeim, kuid tänu sellele ei olnud 7. meistritiitli võitmine kindlasti rutiin. Võistkonnas
toimus palju muutusi, lisandus
noori mängijaid. Hooaja algus
oli konarlik: naiskond pidi tun-

Foto: Meelis Aab, Eesti Saalihoki Liit

nistama peamise rivaali, Eesti
Maaülikooli spordiklubi paremust lausa kahel korral ja seda
tulemusega 1-4 ja 2-5. Kuid juba poolfinaalidest alates oli näha, et hea vormiajastusega ühtne
taktikaliselt küpset mängu näidanud naiskond on võimeline
võitlema kõige kirkamate medali nimel. Poolfinaalseerias
võideti kindlalt Tamsalu EBE
mängudega 3-0 ja tee finaali oli
avatud. Esimeses finaalkohtu-

mises näitas naiskond tõelist sisu - kuigi mängiti palju arvulises vähemuses, suudeti võtta
kindel 4-1 võit. Ja seda vastase
koduväljakul! Teises ja kolmandas kohtumises tulid aga kaks
nappi kaotust 5-6 ja 4-5. Neljandas mängus, kus Tartu naiskonna võidu korral oleks meister
selge olnud, suudeti võita kindlalt 8-2. See oli ka hooaja senistest mängudest parim esitus.
Kolme võiduni mängitavas fi-

naalseerias oli otsustavaks viimane, viies kohtumine. Tõeliselt võitluslikus ja tasavägises
heitluses suutis Saku naiskond
küll kahel korral juhtima minna,
kuid vastased olid südid ja normaalaeg lõppes 2-2 viigiga (Saku väravate autorid Triin Voolaid ja Kristi Lööper). Võitja
selgus lisaaja 31 sekundil: Helen Ojala söödu realiseeris iluväravaks naiskonna kapten Annika Raun.
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