Nr 9 (452) Tasuta

www.sakuvald.ee

SEPTEMBER 2019

Rahulas ﬁlmiti seriaali
Üks E(ns)V tähti oli Männiku Meesi. Lk 12

1. septembril läks Saku vallas 1. klassi 152 last. Lk 2–5
Sel kooliaastal on Sakus 1624, Kajamaal 42 ja Kurtnas 218 õpilast.

Saku Muusikakool kutsub

40. SÜNNIPÄEVA

KONTSERT
Kurtna Kooli 1. klass. Foto: Anna Lutter

Saku Muusikakooli esindajad Jaapanis. Lk 17
Hädaabinumber
112
(kiirabi, pääste, politsei)
Saku valla abitelefon
1345
Perearsti nõuandeliin
1220
Piirkonnapolitseinik
612 4686
Vastuvõtuaeg N 10-12
Noorsoopolitseinik
5855 7455
Volitatud loomaarst
504 1060

Saku Muusikakool kutsub
40. sünnipäeva kontsert
5. oktoober kell 15
Saku põhikoolimaja aulas

5. oktoober 2019 kell 15.00
Saku Gümnaasiumi põhikoolimaja aula
(Tallinna mnt 10)

FOOKUS

Saku valla koolides algas uus õppeaasta
1. septembril alustas Saku vallas 1. klassides
kooliteed 152 õpilast: Kajamaa Koolis 3,
Kurtna Koolis 22 ja Saku Gümnaasiumis
127. Kokku oli valla koolides õpilasi 1624:
Kajamaal 42, Kurtnas 218 ja Sakus 1364.
Muusikakoolis õppis 202 õpilast, neist 1.
klassis 34 ja ettevalmistusklassis 20.
Sügisel algas uus õppeaasta ka valla lasteaedades, 11. septembril oli
• Päikesekillu 17 rühmas 340 last,
• Terakese 12 rühmas 239 last,
• Kurtna Kooli lasteaia 7 rühmas 137 last,
• Saue valla Nõlvaku lasteaias 19 ja Tuleviku
lasteaias 5 last.
Pisike poiss ja Kurtna müts

Kõige pisemad Saku kooli koolijütsid, 127 poissi ja tüdrukut, alustasid
aktusega põhikoolimajas, neile andis
aabitsa vallavanem Marti Rehemaa.
Fotod: kooli kogu, Inna Mikli
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Kurtna Kooli 1. klassi lapsed koos üheksandikega. Fotod: Anne Lutter

FOOKUS

Kajamaa Kooli 1. klassi õpilased ja õpetaja Terje Isok kuulavad direktor Merit
Udusalu tervitussõnu. Foto: Triin Toomjõe-Zuts

Carmen Tiffany Tuisk ja õpetaja Eha
Themas muusikakooli avaaktusel
esinemas. Foto: erakogu

Saku kooli 2.–9. klassid saatsid gümnasistid Tallinna maanteelt Teaduse tänavale äsja renoveeritud õppehoone juurde.
Rongkäigust võtsid osa ka vallajuhid ja õpetajad, marssides puhkpilliorkestri saatel läbi aleviku. Tee ääred olid uudistajaid ja tervitajaid täis. Fotod: Inna Mikli

Koolimaja lindi lõikasid läbi vasakult
Saku Maja juhatuse esimees Marko
Matsalu, ehitaja, Nordlin Ehituse juhatuse esimees Ülo Older, vallavanem
Marti Rehemaa, Saku Gümnaasiumi
õppealajuhataja Merike Toompärg ja
vallavolikogu esimees Tiit Vahenõmm.
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Lasteaialapsest sai koolijüts
Inger ja Serena
Inger ja Serena Zaletajev on kaksikõed. Neil
on mõlemal tumedad silmad ja kaval naeratus. Aga muidu on piigad kumbki oma nägu.
Ingeril on tedretäpid, Serenal ei ole. Inger
on lühem ja Serena pikem. Ingeril on veidi
lühemad ja Serenal veidi pikemad juuksed.
Soengud on ka erinevad: Ingeril hobusesaba, Serenal kaks patsi. Ja paljudest asjadest
arvavad nad erineval moel. Tüdrukutel on
kodus kaks vanemat venda, kelle nad on
„veidi ära jaganud“: Klaus Jesper on rohkem
Ingeri vend – Inger ütleb, et ta on ka lühem
ja ka tedretäppidega – ja Tim Jürgen rohkem
Serena vend. Kui suured vennad on ka koolis, on väikestel õdedel seal hoopis kindlam
tunne – selles on piigad ühel nõul.
Inger ja Serena on nüüd koolilapsed –
alustasid 1. septembril Saku Gümnaasiumi
1.c klassis. Ning mõlemad tüdrukud kinnitavad, et kooli minnes said nad suureks.
Piigade ema Kairi on õpetaja, seetõttu
olid nad varem koolis käinud: sööklas söömas, saalis esinemisi ja muusikale vaatamas.
Kunagi käisid nad emaga koos isegi tunnis.
See oli suurte õpilaste tund, tüdrukute jaoks
igav. Ja see oli põhikoolimajas. Aga nüüd on
nad algkoolis ja neil on hoopis teistsugune maja ja teistsugune klass. Ja teistsugune
söökla – väga väike. Seal näeb lasteaiakaaslasi. Piigad käisid Päikesekillus liitrühmas, kus
olid eri vanuses lapsed. Kooli läks sel sügisel
viis last, peale Ingeri ja Serena veel kolm. Aga
nende klassi lasteaiakaaslased ei sattunud.
Kuid ka uued kaaslased on toredad. Põnev

Tulevane keraamik
või disainer
Morten
Morten Malm on heledate juuste ja sinihallide silmadega poiss. Tal on rõõmus, pisut
kelmikas nägu. Ja ta on nüüd suur. On suur,
sest ta läks 1. septembril Saku kooli 1. klassi.
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on! Serena ütleb nii ja Inger on täitsa nõus.
Inger ja Serena räägivad, et neil on tore
õpetaja – Reet Videse. Seda õpetajat nägid
nad juba kevadel: siis oli tulevastel 1. klassi
lapsevanematel loeng ja tulevased esindikud
olid õpetajatega klassides. Inger ja Serena sattusid Reet Videse juurde. Ja järgmisel korral
läksid juba ise õpetaja Videse klassi.
Piigad väidavad, et koolis on tore ja et
nad on juba palju õppinud (intervjuu oli 11.
septembril). Ja lisavad siis, et neid asju, mida
õpitakse, teadsid nad varem ka. Inger ütleb,
et talle meeldib kunstitund. Loodusõpetus ja
matemaatika meeldivad ka. Serenale meeldivad ka loodusõpetus ja matemaatika. Ja üle
kõige kehaline kasvatus. Inger vaidleb vastu
– kehaline on nii väsitav.
Esimesest koolipäevast mäletavad piigad,
et said aabitsad vallavanemalt. Ja seda, et neid
tõid saali 12. klassi õpilased. Inger ja Serena
tulid ühe tüdrukuga ja see oli ilus tüdruk.
Veel mäletavad nad, et esimeses tunnis käskis õpetaja pinginaabrile oma nime öelda.
Üks tüdruk ütles, et tema nimi on Marta. Ja
pinginaaber vastas, et tema nimi on ka Marta.
Klassis on veel kaks Emmat. Aga Ingereid ja
Serenaid rohkem pole.
Inger ja Serena veel hindeid saanud ei ole.
Nad on saanud templeid, millest parim on
tähesilmadega. Ühel päeval kirjutas õpetaja
Ingeri töö kohta „Hästi!“. Aga Serenale kirjutas järgmisel päeval „Hästi tehtud!“ Inger
arvab, et kaks sõna on ikka paremad kui üks.
Esimestel nädalatel olid õuevahetunnid.
Serena mängis siis kummikeksu. Inger ei
Kodus on tal väike õde Margot. Margot tahaks ka suur olla. Aga ta on väike – nelja-aastane. Margot nii ootab kooli! Kolm aastat
tuleb oodata!
Morten õpib 1.d klassis. Tema õpetaja on
Kaire Loonurm ja Kaire on tore õpetaja. Ta
paneb päevikusse kleepsu, kui keegi hästi
tubli on. Mortenil on juba kaks kleepsu.
Morteni klassis on 13 poissi ja 13 tüdrukut. Kolm nendest on rühmakaaslased
Päikesekillu lasteaiast. Teised olid alguses
võõrad, kuid nüüd on juba pisut tuttavad (intervjuu oli 16. septembril). Esimesel nädalal
istus Morten koos Markus Küttisega. Markus
on ta vana sõber. Aga teisel nädalal pani õpetaja kõik lapsed ühekaupa pinki. Ja võib-olla
edaspidi paneb kuidagi kolmandat moodi.
Morten õpib põhikoolimajas. See maja
on väga suur ja neljandale korrusele, kus 1.d
lass, on pikk tee. (Morten arvas varem, et iga
tund on ise klassis. Aga ei ole.) Ära eksinud
ta ei ole. Ja kooliteel ka eksinud ei ole. Sest
Morten läheb päris ise kooli – tõukerattaga.
Läheb hästi ettevaatlikult.

Inger (vasakul) ja Serena tahvad suurena õpetajaks saada.
mänginud, tema hoopis ronis kooli kõrval
mänguväljakul ronimispuudel. Serenale mänguväljak ei meeldi. Aga Ingerile meeldib.
Pärast kooli lähevad Inger ja Serena muusikakooli ettevalmistusklassi. Laulavad seal
ja mängivad pilli. Ja siis käivad nad Porter
Racingu trennis – esimesi kordi, eks peagi
selgub, kuidas rattasõit neile sobib. Õhtul
vaatavad telekat või „tahvlit“. Ja joonistavad
kaarte, sest mitmel sõbral on sünnipäev tulemas. Õhtuti on nad mõlemad üsna väsinud.
Sest ega see koolis käimine nii väga lihtne ka
pole.
Morten mäletab, et istus esimesel koolipäeval alguses koos kaaslastega saali ees pingi
peal. Aga siis kutsuti nad lavale. Ja siis ta sai
aabitsa. Veel enne tõi üks tore suur poiss ta
saali. Tema ja ühe klassivenna. Ja pärast oli
neil tund.
Koolis on Mortenil lihtne, sest lugeda oskab ta juba ammu. Ema õpetas. Ning tunnis
tuleb teha umbes samasuguseid harjutusi, kui
nad lasteaias tegid. Tundidest meeldivad talle
kõige rohkem kunst ja tööõpetus. Sest talle
meeldib meisterdada ja joonistada. Kõige
enam on meeles tund, kui ta tegi plastiliinist
seeni. Ja teine tund, kui ta joonistas siili. Tore
oli! Nädalavahetusel korjas ta erineva kuju ja
värviga lehti. Neid läheb koolis vaja.
Koolipäevad on lühikesed. See on hea,
sest pärast tunde on Mortenil ka palju tegemist: ta käib džuudotrennis ning järgmisest
nädalast ka keraamika- ja robootikaringis.
Ainult reedel ei ole midagi. Ei saagi olla, sest
siis ta sõidab maale vanaema ja vanaisa juurde. Puhata on ka vaja.
INNA MIKLI

TOIMETAJA VEERG

Minu esimene koolipäev ja aasta õpetajana
Pärast suurt sõda hakkasid 1945. aastal koolielus toimuma suured
muutused: Nõukogude
võim ei saanud ometi
noorte
kommunistlikku kasvatust Eestiaegsete õpetajate kätte
usaldada. Nii vallandati massiliselt õpetajaid.
Uut kaadrit polnud kusagilt saada ning viimases hädas kutsuti kooli
keskharidusega noori.
Maakoolides olid liitklassid, ühes tunnis tuli mitme klassi õpilastele aine selgeks teha. Õpetajad pidid olema elukunstnikud. Just sellised õpetajad olid Herta Voolaid (Tõnisson) ja
Alma Kallion (Poots). Fotol Saku kool 1960. aastal.
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Lõpetasin 1945. aastal Rapla Keskkooli, suvel abiellusin ja sügisel palus Käesalu 6-kl Kooli direktor mind üheks kuuks
kooliõpetajaks. Jäin sinna kooli kolmeks aastaks. Kool asus
Käesalu mõisas, kus oli õpilaste tarbeks kolm klassiruumi – ühes 1. ja 3., teises 2. ja 4. ning kolmandas 5. ja 6.
klass. Mul tuli kõiki tunde anda, isegi laulmist, millega
ma varem polnud kokku puutunud. Ainult keemia jäi
andmata. Tööd iseendaga ja tundide ettevalmistamisega
oli tohutult! Mind õpetas ja juhendas heasoovlik direktor.
Esimene koolipäev ja esimene tund õpilaste ees olid
Vo
ola
muljeterohked. Nii leidsin oma elukutse – õpetajaamet on
id (Tõnisson)
väga huvitav ja vaheldusrikas, ka pidevalt arendav.
Tallinna Õpetajate Instituudi lõpetasin aastal 1951 ja Tallinna
Pedagoogilise Instituudi kaugõppes cum laude 1957.
Saku kooli tulin 1956. aasta 1. septembril ja juba sama õppeaasta 1. jaanuaril sain õppealajuhatajaks. Töötasin Saku koolis kokku 44 aastat, neist õppealajuhatajana üle 30 aasta.

a
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Mina lõpetasin 1946. aasta suvel Kehtna Kodumajanduse
Tehnikumi, sama aasta septembris kutsuti mind Ungru
6-kl Kooli õpetajaks. Kool asus väikeses kollases puumajas, kus oli aastakümneid õpilastele tarkust jagatud. Läheduses oli Rohuküla sadam ja 1939. aastal
rajatud lennuväli. Ühes klassiruumis õppisid 1.–4.
klass, teises 5.–6. klass. Õpetajatööd tegime kahekesi – suurte kogemustega abivalmis juhataja ja mina,
19aastane nooruke rõõmsameelne algaja. Elasin kooli
Ka
llio
kantseleis, üks uks viis sealt klassi ja teine juhataja kööki
n (Poots)
– ka juhataja elas koolimajas.
Esimese koolipäeva mõtlesin põhjalikult läbi – iga sõna.
Klassis õpilaste ootusärevate silmade ees kaotasin aga kõnevõime. Lõpuks kirjutasin oma
nime tahvlile. Pärast seda läks tund kenasti edasi. Viimase tunni ajal tegi üks kavala näoga
1. klassi poiss mulle silma. Olin jälle pabinas, ei teadnud, kuidas reageerida.
Sel ajal tegutses aktiivselt julgeolek. Peagi avastati, et minu vend on metsavend-bandiit.
Seetõttu vabastati mind veebruarikuus just mu 20. sünnipäeval päevapealt ametist. Pidin
ruttu kaugemale kolima, et vangistamisest pääseda.
Aga mul oli juba kindel soov heaks õpetajaks saada. Nii lõpetasin Tallinna Töölisnoorte
Keskkooli, siis Tallinna Õpetajate ja Pedagoogilise Instituudi – õppisin kaugõppes kuus
aastat, lõpetasin 1956.
Saku 6-kl Kooli tulin õpetajaks 1. septembril 1959, töötasin täpselt 30 aastat.

Uljas koolijüts
teeservas

Septembrikuu. Kell läheneb kaheksale,
hommikune tööle minemise aeg. Pikk autorivi liigub Raplast Saku ja Tallinna poole.
Liigub kiiresti, sest ilm on ilus ja nähtavus
hea. Vastutulijaid on ka. Parasjagu.
Lauge kurv ja siis pikk sirge. Masinad
lisavad hoogu. Ühtäkki hakkab eespool
midagi silma. Pisike tüdruk on ratta seljast
maha tulnud ja ootab, et üle tee pääseda.
Nii väike tüdruk, et ei paista sõiduriista tagant väga väljagi. 1. või 2. klassi koolijüts.
Valged sokid, roosa jope, roosa koolikott.
Ja ratas – nii suur, nagu oleks vanema venna oma.
Autod vuhisevad mööda. Mina ka. Aga
tüdruk seisab. Seisab seal, kus ülekäiku ei
ole. Kus autod liiguvad kiiresti. Mina küll ei
tahaks selle koha peal üle tee lipata – liiga
ohtlik. Aga tüdruk tahab. Ootab. Eemal,
nii mitusada meetrit Saku ja Tallinna poole, on ülekäigurada. Seal on ka kiirusepiirang ja masinad sõidavad veidi aeglasemalt.
Kindlasti on ema öelnud, et tuleb sealt kaudu minna, kus turvalisem. Aga – sinna on
tükk maad.
Piilun tahavaatepeeglist – laps seisab
edasi. Tee on sõidukeid täis.
Eespool hakkavad silma kaks bussipeatuses müravat poissi. Ka koolikottidega, aga
veidi suuremad. 3. või 4. klass? Tunduvad
nii muretutena. Ei vaata sõidutee poolegi.
Aga autod kihutavad paari meetri kauguselt
mööda.
Pika suvevaheaja jooksul on paljud lapsed liikluskaugetes paikades vabalt ringi
jooksnud, on ohud unustanud. Nüüd on
nad teel. Muretutena, koolimütsid uljalt viltu peas.
Kas väike tüdruk pääses üle tee? Kas
poisid said bussi peale? Tööle jõudes
kontrollin mitu korda liiklusuudiseid.
Õnnetustest teateid pole, seekord läks kõik
hästi. Aga homme? Ülehomme? Mure jääb.
Kas vanemad üldse aimavad, kustkaudu
ja kuidas nende lapsed kooli seiklevad?
INNA MIKLI
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VALLAVALITSUS

27. augusti istungil
Muudeti 29.01.2019 määrust nr 1 – kinnitati
Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasugrupid ja töötasumäära vahemikud uues redaktsioonis.
Otsustati kompenseerida raske puudega
lapse lapsehoiuteenus.
Otsustati suurenda isiku hooldekodu
ülalpidamiskulu valla kompenseeritavat osa,
kuna hooldekodu kohatasu tõusis.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Sakus
Tamme tee 6 ja Metsanurmes Kasemetsa
tee 44.
Muudeti Saku Vallavalitsuse 06.12.2016
korraldusega nr 1047 antud projekteerimistingimusi.
Ühe kinnistu omanik vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodil, kui
kinnistul ei elata.
Määrati Saustinõmmes asuva katastriüksuse Väljamäe jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Anti kõrvaltingimustega ehitusload Kuresoo veetorustiku ja ühiskanalisatsiooni rajamiseks Metsanurmes Aedniku teel,
Hundinuia teel, Kasemetsa teel, Konna teel,
Kraavihalli teel, Kuremarja teel, Kurereha
teel, Kuresoo põigus, Kuresoo teel, Linnu
teel, Päevalille teel, Sinihelmiku teel, Sookäpa teel, Uustalus, Vesiheina teel, kinnistul
Viimsi metskond 29.
Anti kõrvaltingimustega ehitusload Üksnurme veetorustiku rajamiseks aadressil
Hange tee, Helbe tee 42, Krookuse tee 25,
Lukussepa tee 13, Metsaoru tee, Talve tee,
Tuisu tee, Krookuse pumbajaam, Lukussepa, Vana-Kongu, Lukussepa tee ning
Üksnurme piirkonna ühiskanalisatsiooni rajamiseks aadressil Hange tee, Helbe tee 42,
Krookuse tee 25, Lume tee, Metsaoru tee,
Talve tee, Tuisu tee, Talve tee L1.
30. septembri istungil
Kehtestati Saku Gümnaasiumi klasside täitumuse ülemised piirid 2019/2020. õppeaastaks: 2. ja 3. klassid kuni 25 õpilast, 1., 5., 6.
ja 7. klassid kuni 26 õpilast, 4. klassid kuni 28
õpilast, 9. klassid kuni 30 õpilast.
3. septembri istungil
Kahele puudega isikule otsustati kompenseerida väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus Benita Kodu AS-is.
Anti projekteerimistingimused ehitusprojektide koostamiseks: abihoone laiendamiseks
Kajamaal Kaare tee 4, aiamaja lammuta-
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miseks ja üksikelamu püstitamiseks Kasemetsas Kellukese tee 10, büroohoone
ümberehitamiseks ja laiendamiseks Sakus
Teaduse tn 2, üksikelamute ehitamiseks
Roobukal Soonurme tee 21 ja Metsanurmes
Kasemetsa tee 143.
Kooskõlastati kavandatavate puurkaevude asukohad Üksnurmes Karjakopli tee 5 ja
Tõdval Uue-Mardi kinnistul.
Nõustuti vee erikasutusloa andmisega,
mille alusel on AS-il Saku Maja võimalik
Kurtna külas juhtida sademevett Kurtna
paistiiki.
Tänassilmas munitsipaalomandisse antava maaüksuse sihtotstarbeks määrati
sihtotstarbeta maa ning koha-aadressiks Tänassilma küla, Rajataguse.
9. septembri istungil
Otsustati sõlmida üürileping Politsei- ja Piirivalveametiga Tammemäel Päästekeskuse
tee 1 vallale kuuluva Saku operatiivteenistuste keskuse hoone ruumide 112–121
(59,8m2) kasutamiseks viieks aastaks alates
01.10.2019.
Otsustati suunata üks laps Lasnamäe Lastekeskusesse rehabilitatsiooniteenusele.
Otsustati kompenseerida ühele lapsele
pereteraapia.
Otsustati hüvitada ühe sügava ja kolme
raske puudega lapse transpordikulud sõiduks kooli ja koolist koju.
Otsustati kompenseerida raske puudega
lapse ratsutamisteraapia.
Otsustati kompenseerida kahele raske
puudega lapsele osutatud lapsehoiuteenus.
Otsustati tasuda kolme raske puudega
lapse sotsiaaltransport Tallinnasse kooli.
Kahele isikule otsustati päevakeskuses
osutada tugiisikuteenust 4 tundi nädalas.
Ühele kutsekoolis õppivale noorele otsustati tasuda õpilaskodu kulud ja kooli toiduraha.
Anti projekteerimistingimused ehitusprojektide koostamiseks: üksikelamule ja
abihoonetele Jälgimäel Lepalinnu kinnistul,
üksikelamutele Metsanurmes Kuresoo tee
18 ja Sakus Tariku tn 6, abihoonele (tehnika
varjualune) Tagadis Raadiku kinnistul, üksikelamu laiendamiseks Kiisal Viljandi mnt 2.
Otsustati, et ehitusteatise 1911201/08418
alusel biopuhasti, ﬁlterväljaku ja välise kanalisatsioonitorustikuga rajamisel Üksnurme
Rebase kinnistule peavad ehitusteatise esitanud isik, ehitusprojekti koostaja, ehitaja ja
ehitise omanik arvestama Põllumajandusameti Harju keskuse esitatud tingimusega.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Tänassilmas Marina kinnistul.
Määrati Kirdalus asuva Lepikuõue katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Lepikuõue, 100% elamumaa ja 15 Tal-

linn-Rapla-Türi tee, 100% transpordimaa.
Elektrilevi OÜ kasuks seati sundvaldus
Metsanurme küla 11242 Kasemetsa tee L5
kinnistule ning Kasemetsa küla Käopesa
tee ja Väikemetsa tee kinnistutele, sundvalduse ala pindalad on vastavalt 3m2, 42 m2 ja
17 m2.
Algatati detailplaneering Jälgimäel Lepamaa maaüksusel ja Tänassilmas Lubjamäe
maaüksusel.
17. septembri istungil
Anti nõusolek sulgeda Saku Valla
Noortekeskus 23.–24.09.2019 seoses töötajate kutsevõistlustega.
Otsustati anda tänukiri 10 isikule, kes
juhendasid 2019. aasta laulu- ja tantsupeol
„Minu arm“ osalenud Saku valla kollektiive.
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse
spordisaalide ja rajatiste üürihinnad alates
1.10.2019.
Otsustati jätta MTT toetusfondi laekunud kaks taotlust läbi vaatamata.
Kinnitati MTT toetusfondi II vooru jaotus: spordivaldkonnale 6649, kultuurivaldkonnale 356 ja muu tegevuse valdkonnale
8482 eurot.
Kahele perele määrati lapse õpilaskodu
kulude hüvitamiseks toetus.
Otsustati hüvitada ühe õpilase kooli toiduraha kulud.
Otsustati kompenseerida 2 puudega isikule eluruumi kohandamise kulud Euroopa
Liidu struktuurifondidest eraldatud vahenditest.
Anti projekteerimistingimused üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Metsanurmes Koidu tee 6 ja Kuresoo tee 94.
3 isikut vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodil, mil kinnistul ei elata.
Määrati Saku katastriüksuse Viimsi metskond 20 jagamise tulemusel moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Viimsi metskond 20, maatulundusmaa
100% ja Tallinna mnt 10c, üldkasutatav maa
100%.
Määrati Metsanurme Annekese tee 34
kinnisasjaga liitmiseks moodustatava maaüksuse koha-aadress, sihtotstarve ja pindala:
Annekese tee 34a, 370 m2, elamumaa 100%.
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
Metsanurmes Kuresoo tee ja Juulikul Murumäe tee kinnistule suurusega vastavalt 16 m2
ja 6 m2.
Anti nõusolek Jälgimäel asuvate katastriüksuste Tiiu ja Nõmme piiride muutmiseks
vastavalt omanike kokkuleppele.
Määrati Tänassilmas Tänassilma tee 37
asuva elamu teenindamiseks vajaliku ostueesõigusega erastatava maa ligikaudne
suurus, 2992 m2, ja erastamise tingimused.
ANNIKA VOOSEL

TEATED

Planeeringuteated
Projekteerimistingimuste avalikustamine
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul krundijaotuse
täpsustamiseks Saku vallas Jälgimäe külas Pärnu mnt 549 (katastritunnus
71801:001:0240) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse
05.05.2009 korraldusega nr 362 kehtestatud Autokeskuse kinnistu detailplanee-

ringuga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1
tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 01.10.2019 kuni 15.10.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule
tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn
13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel
avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega

täpsustatakse krundijaotust.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt http://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul hoonestusala
suurendamiseks Saku vallas Saku alevikus Laane tn 26 (katastritunnus
71801:011:0043) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
14.11.2002 otsusega nr 87 kehtestatud
Laane 26 kinnistu detailplaneeringuga.

Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt
korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 08.10.2019 kuni 22.10.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule
tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn
13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel
avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega suurenda-

takse hoonestusala kuni 10% ulatuses.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt http://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine .

Detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 10. septembri 2019. a
korraldusega nr 470 algatati detailplaneering (edaspidi DP), anti lähteseisukohad ja
jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Jälgimäe küla
Lepamaa maaüksusel (katastritunnus:
71801:001:2011).
DP ala asub Jälgimäe külas Tallinn-SakuLaagri tee, Paju, Pajupilli põik 7, Pajupilli
põik 3 Pajupilli põik 1 ja Lepatänava maaüksuste vahelisel alal, selle suurus on ca
3,22 ha.
DP koostamise eesmärk on Lepamaa
maaüksuse kruntideks jaotamine ning
hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine tootmishoonete ehitamiseks. Vastavalt
Saku valla üldplaneeringule (edaspidi ÜP)
on tegemist osalt tiheasustuse ala ning osalt
hajaasustuse alaga, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-,
teenindus- ja büroohoonete maa ja väärtuslik haritav maa. DP on ÜP kohane.
DP on vaja koostada, kuna ÜP järgi on
tiheasustusega aladel projekteerimise, uute
katastriüksuste moodustamise ja piiride
muutmise aluseks kehtestatud DP. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni
põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha
eraldi täiendavaid uuringuid. DP algatamise
korraldusega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku)
ning Saku valla kodulehel https://www.
sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Saku Vallavalitsuse 10. septembri 2019. a
korraldusega nr 471 algatati detailplaneering (edaspidi DP), anti lähteseisukohad
ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Tänassilma
külas Lubjamäe maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0242).
DP ala asub Tänassilma külas Seljaku tn
läheduses, koosnedes Lubjamäe maaüksusest, selle suurus on 3,95 ha.
DP eesmärk on ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine elamute ja
korterelamute ehitamiseks. Vastavalt Saku
valla üldplaneeringule (edaspidi ÜP) on
tegemist tiheasustusega alaga, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja
ridaelamumaa ning osaliselt korterelamumaa. DP on ÜP kohane.
DP on vaja koostada, kuna ÜP järgi on
tiheasustusega aladel projekteerimise, uute
katastriüksuste moodustamise ja piiride
muutmise aluseks kehtestatud DP. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni
põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus
teha eraldi täiendavaid uuringuid.
DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Teaduse 13, Saku) ning Saku valla kodulehel
https://www.sakuvald.ee/
algatatud-detailplaneeringud.

Vallavolikogu
V
istungid
Volikogu 19. septembri istungil
*Kehtestati Tammemäe tankla detailplaneering.
* Otsustati katkestada Saku valla arengukava 2035+ teine lugemine ja jätkata arutelu.
* Saku valla 2019. aasta lisaeelarve suunati
2. lugemisele.
* Otsustati võõrandada avalikul enampakkumisel vallale kuuluv korter Saku alevikus
Uusmäe tn 8-8 alghinnaga 95 000 eurot.
* Lubati vallavalitsusel kuulutada välja riigihange, et osta Saku valla hoonete ja rajatiste
tarvis elektrienergiat järgmisel kolmel aastal
kuni 450 000 euro eest.
* Otsustati muusikakooli õppetasu suurus
siduda vanemate elukohaga – kui rahvastikuregistri andmetel on Saku valla elanikud
õppur ja tema mõlemad vanemad, on põhiõppes õppemaks 42,40 eurot kuus, kui
vaid üks vanem, siis 84,80.
* Muudeti õpilaste sõidukulu hüvitamise
korda, täpsustades soodustust saavate õpilaste vanust (7–19 aastat) ja tasuta sõidu
aega (1. septembrist kuni 24. juunini).
* Hariduskomisjoni koosseisust arvati välja
Christer Lohk, kelle asemel kinnitati liikmeks Veiko Kruustükk.
VICTORIA PARMAS
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Huvi renoveeritud gümnaasiumimaja vastu oli suur
4. septembril kell 15 said Saku elanikud
esmakordselt heita pilgu äsja renoveeritud
Saku Gümnaasiumi Teaduse tänava õppehoonesse. Huvi remonditud maja näha oli
meeldivalt suur – esimesele ekskursioonile
kogunes 28 inimest, teisele 21, kolmandale 14. Kell 18 oli tuuril üle 30 uudistaja. Põnevad ekskursioonid toimusid iga
poole tunni tagant, gümnasistidest giidid
tutvustasid kogu hoonet keldrist kolmanda
korruseni. Kes esimesel avatud uste päeval
maja vaadata ei jõudnud, käis külas järgmisel päeval – ka siis korraldati ekskursioone
ning uudistajaid oli veelgi rohkem – mitmes grupis üle 30 inimese.
Ekskursioonidel oli neid, kes selles hoones kunagi töötanud. Üks naine meenutas,
kuidas ta lapsena selles majas piima ostmas
käis – seal oli kunagi olnud Saku sovhoosi müügipunkt. Nooruke ekskursant otsis

Sööklas

huviga kohta, kus varem olid noortekeskuse ruumid.
Majaga tutvunud Saku kooli endised
õpetajad arvasid, et uues gümnaasiumihoones on fantastilised õppimisvõimalused. „Olge mehed, õppige nagu hullud!“
ütlesid nad gümnasistidele Hugo Treffneri
sõnadega. Õpetajatele aga soovisid loovust, töölusti, koolirõõmu ja palju-palju
armastust.
Tore, et Saku valla elanikud uue gümnaasiumimaja vastu nii elavat huvi tunnevad, et neile maja saatus korda läheb. Ehk
jätkuvad külaskäigud ka edaspidi, sest põhjust on – majas on raamatukogu, seal töötavad kultuurikeskuse ringid ning 2. korruse
esindussaalis hakatakse korraldama valla
tähtsamaid üritusi.
INNA MIKLI

Fuajees

Koridoris

Mis Saku kooli lõpetajatest saanud on?
Möödunudkevadises Saku Gümnaasiumi
lennus oli 62 õpilast. Mis neist saanud on?
Edasi õppima läks 42 juunis keskhariduse saanud noort. Kõige populaarsem
kool oli Tallinna Tehnikaülikool, seal jätkab õpinguid 15 Saku noormeest ja neiut.
8 noort õpib nüüd Tallinna Ülikoolis, 5
Tallinna Tehnikakõrgkoolis, 2 Tartu Ülikoolis ja 2 Tallinna Tervishoiukõrgkoo8
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lis. Eesti Kunstiakadeemias, Maaülikoolis,
Mereakadeemias, EBSis, Tartu Tervishoiukõrgkoolis, Balti Filmi- ja Meediakoolis,
Tallinna Teeninduskoolis ning Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis jätkab 1 endine
Saku kooli õpilane. 1 kevadel lõpetanu läks
Taani multimeediat ja disaini õppima.
10 noormeest on sel aastal kaitseväes,
neist jätkab pärast naasmist 3 Tallinna

Tehnikaülikoolis, 2 Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja 1 Tartu Ülikoolis. Üks loodab
pääseda Balti Filmi- ja Meediakooli.
8 noort võttis vaheaasta, neist 1 kavatseb järgmisel aastal Tallinna Ülikooli
õppima minna, 1 plaanib edasi õppida
USAs. 1 endine Saku kooli õpilane jätkab
lauljana, 2 õpilast proﬁjalgpalluritena.
INNA MIKLI
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Saku valla huviringid

Saku Valla Kultuurikeskuse ringid
SAKU GÜMNAASIUMI MAJAS
Keraamikaring mudilastele 4 - 7a

Juhendaja
Ene Raud

Päev
E

Kellaaeg
17

Maksumus
18

Koht
023

Keraamikaring algajad 7 - 9a
Keraamikaring edasijõudn 9 - 15
Portselanimaaliring lastele (10-18)
Käsitöö- ja meisterdamisering grupp I (6-8)
Käsitöö- ja meisterdamisering grupp II (9-13)
Moejoonistamise- ja käsitööring (7-9) algajad

Ene Raud
Ene Raud
Merike Toome
Sirle Reiu
Sirle Reiu
Sirle Reiu

T
T
E
K
K
K

13.30
15.30
15.30
13.30
14.30
16

18
18
16
9
9
9

023
023
023
221
221
221

Moejoonistamise- ja käsitööring (10-...) edasijõudn.
Käsitööring (Rahvuslik käsitöö) 9-10 a
Käsitööring (Rahvuslik käsitöö) al11 a
Käsitööring (Rahvuslik käsitöö) 7 - 8a
Rahvusliku käsitöö ring
Rahvusliku käsitöö ring
Tarbekunstiring (klaas) (al 12 a ja täiskasvanud) UUS!
Mudilaste loovkunstiring (3 - 7)
Laste loovkunstiring (7 - 9)
Laste kunstiring (8-12) algajad
Laste kunstiring (8-12) edasijõudnud
Noorte kunstiring (13-18)
Plokkﬂöödiring algajad
Plokkﬂöödiring edasijõudnud
Kitarriring 9 - 11a
Kitarriring varem osalenud
Kitarriring al12
Noortebänd (Kergemuusikaansambel)
Tütarlaste lauluansambel
Tantsuring (7 - 9)
Tantsuring (10 - 12)
Teatriring (7 - 10) algajad
Teatriring (10 -15) edasijõudnud
Kitarriring varem osalenud
Kitarriring al12
Noortebänd (Kergemuusikaansambel)
Tütarlaste lauluansambel
Tantsuring (7 - 9)
Tantsuring (10 - 12)
Teatriring (7 - 10) algajad
Multimeediaring 13 - 18a
Animatsioon 10 - 15a
Legorobootika II (9-12) grupp I
Legorobootika II (9-12) grupp II
Automudelismiring algajad 7 - 9a
Automudelismiring edasijõudnud 10 - 15a
Malering (ABC algajad)
Malering (eelmisel aastal osalenud)
Skaudi- ja kodu-uurimisring
KIISA VABAAJAKESKUSES
Kitarr
Kitarr
Laste näitering
Noorte lauluring
Karate lastele
Bändiring
KURTNA KOOLIS
Rahvatants alates 5 klassist
Mudilaskoor 1.-4 klass
Saviring 2.-9 klass

Sirle Reiu
Laura Telling
Laura Telling
Laura Telling
Laura Telling
Laura Telling
Laura Telling
Ele Krusell
Ele Krusell
Ele Krusell
Ele Krusell
Ele Krusell
Maria Mänd
Maria Mänd
Juss Kaarepere
Juss Kaarepere
Juss Kaarepere
Alari Volf
Aili Brett
Evely Vaigur
Evely Vaigur
Karl Sakrits
Karl Sakrits
Juss Kaarepere
Juss Kaarepere
Alari Volf
Aili Brett
Evely Vaigur
Evely Vaigur
Karl Sakrits
Kristjan Rosin
Kristjan Rosin
Martin Mehine
Martin Mehine
Tõnis Lattik
Tõnis Lattik
Viive Tutt
Viive Tutt
Valter Sulin

K
E
E
T
T
T
E
T
N
T
N
N
K
K
R
R
R
aeg kokkuleppel
E ja N
T
T
E
E
R
R
ajad kokkuleppel
E ja N
T
T
E
E
E
K
K
K
K
N
N
N

17.30
13.30
15.15
13.30
16
18
18
16.30
13.30
15
15
16.30
13.30
14.30
14
15.15
16.30

14.45
17
17.45
14
16.30
14.30
16
17.30
13.30
14.30
14
15
16.30 - 18

9
9
9
9
5
5
13
9
15
18
18
15
11
11
15
15
15
5
11
6,5
6,5
13
13
15
15
5
11
6,5
6,5
13
13
13
7
7
14
14
3
3
3

221
024
024
024
024
024
004
305
305
305
305
305
010
010
111
111
111
006
111
III saal
III saal
III saal
III saal
111
111
006
111
III saal
III saal
III saal
105
105
009
009
004 /II kr saal
004 /II kr saal
105
105
303

Mart Abro
Mart Abro
Marianne Õun
Kaie Sauga
Jaak Kivimäe
Alari Volf

E
K
E
T
N
ajad kokkuleppel

16.45 – 17.45
16.00 – 17. 00
17.00 – 18.30
16.30 – 17.30
18.30 – 19.30
ajad kokkuleppel

12€ kuu
12€ kuu
Tasuta
Tasuta
10€ kuu
Tasuta

Eve Lutter
Tuuli Kopli
Maie Härmann,
Ülle Saluvee
Maali Kanemägi
Ene Rahuoja
Ülle Allik

E
T
T

15.05-16.00
12.30 -14.00
15.00 -16.30

Tasuta
Tasuta
Tasuta

Lasteaia saal
Muusikaklass
Kunstiklass

T
T
täpsustamisel

15.15 -16.45
16.00-17.00

Tasuta
Tasuta
Tasuta

Võimla
SG ujula
219

Võrkpall alates 7. klassist
Ujumine
Kunstiring 2.-6 klass

14.45
17
17.45
14
15.30
15.15
16.30
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Päev
N
N

Kellaaeg
13.25-14.10
15.05 - 15.50

Maksumus
Tasuta
Tasuta

Koht
Kokandusklass

Kergejõustik 5.- 9. klass
Robootika al. 2. klassist
Noored kotkad ja kodutütred 2.- 4 klass
Noored kotkad ja kodutütred 5.- 9 klass

Juhendaja
Kelly Lepland
Anna Lutter, Jürgen
Tina
Rein Raspel
Maire Kärner
Piret Reinmann
Piret Reinmann

N
R
R
R

15.05 -16.00
13.30 -15.00
13.30 -14.15
14.15 - 15.00

Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta

võimla/staadion
202
Muusikaklass
Muusikaklass

Ujumine 2.klass

Ene Rahuoja

R

16.00 -17.00

Tasuta

SG ujula

Lastejooga 1.-9 klass
Judo 6 -12 aastased

Gerli Peterson
Sensei Katre Tekkel

Jalgpall 2010 -2012 treeninggrupp
Jalgpall 2013 -2014 treeningrupp
Taiburing 2.- 5 klass
Kitarriõpe
Tantsustuudio Dancecompany 1.-5 klass

Andreas Solom
Andreas Solom
Maali Kanemägi
Mart Abro
Angela Murumaa
Angela Murumaa
Angela Murumaa
Angela Murumaa
Angela Murumaa
Damaris Ilves

E
T
R
TN
TN
T

15.15 -15.45
14.15 -15.30
13.30 -14.45
13.30 -15.00
17.00 -18.00
13.15 -14.00

T
N
E
T
N
K
oktoobris

16.00 - 17.00
14.30-15.30
16.30 -18.00
17.00 - 18.30
17.15 - 18.45
14.15 -15.00

25 € kuu
26 € kuu
45 € kuu
45 € kuu
45 € kuu
22 € kuu

9€/kuu
9€/kuu
9€/kuu
9€/kuu
9€/kuu

Käsitööring 1.- 3. klass
Meediaring 5.-9 klass

Tantsustuudio Dancecompany eliitrühm 2.-5 klass

20 € kuu
20 € kuu

Lasteaia saal
Aeroobikasaal
Aeroobikasaal
Staadion
Staadion
224
Lasteaia saal
Aeroobikasaal
Lasteaia saal
Lasteaia saal
Aeroobikasaal
Muusikaklass

Disainiring
SAKU SPORDIKESKUSES
Kergejõustik väikesed
Kergejõustik keskmised
Kergejõustik edasijõudnud

Maile Mangusson
Maile Mangusson
Maile Mangusson

EKN
EKN
E
T
K

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.30 - 16.30
15.00 - 16.00
18.00 - 19.00

Võrkpall algjad 1 - 4 kl
Võrkpall edasijõudnud

Karin Vassil
Karin Vassil

Jalgratas 7-9 aastased

Andrus Konga

Jagratas II grupp 9.13 aastased

Andrus Konga

november
EKN
T R 16.00 - 17.30
E
K
N
E
T
N

15.30 - 16.30
16.00 - 17.30
17.30 - 18.30
17.30 - 18.30
18.30 -19.30
17.30-18.30
18.30 - 19.30
17.30 - 18.30

Jalgratas III grupp 14 + vanused
Frisbee noored
Pesapall 7-19 aastased

TR
KR

kokkuleppel
17.30 - 18.30
18.30 - 20.00

9€/kuu +klubimaks
6€/kuu
6€/kuu+klubimaks

Jalgpall

Andrus Konga
Robin Lilleorg
Kristjan
Puustusmaa
7-19 aastased

9€/kuu+klubimaks

Võistlustants 7 -19 aastased

Kristina Tennokese

Argo Zirk
Paul Kask
Anton Noor
Jan Harend
Hanna-Lisa Kuslap
Eliisabet Pedak

Korvpall 2003 - 2005 vanusegrupp
Korvpall 2008 -2009 vanusegrupp
Korvpall 2008 -2009 vanusegrupp

Taavi Vilba
Taavi Vilba
Märt Raam

Korvpall 2010 -2011 vanusegrupp

Märt Raam

Sportmängud 1. klass

Tõnu Õunapuu

Sportmängud 2.-3. klass

Tõnu Õunapuu

Iluvõimlemine 5-6 aastased
Iluõimlemine 7-9 aastsed

Maria Kull
Maria Kull

10

Saku Sõnumid

September 2019

EKN
18.00 - 19.30
EKN
16.30 -18.00
E
15.00 - 16.15
T
15.00 - 16.00
N
15.00 - 16.30
R
14.45 - 16.00
T
13.45 - 15.00
K
14.00 - 15.30
R
13.30 - 14.45
a l u s t a b
novembris
a l u s t a b
novembris
R
17.00 - 18.00
TR
14.30 - 15.30

9€/kuu+klubimaks
9€/kuu+klubimaks
9€/kuu+klubimaks

9€/kuu+klubimaks

9€/kuu+klubimaks
9€/kuu+klubimaks
9€/kuu+klubimaks
9€/kuu+klubimaks

9€/kuu+klubimaks

6€/kuu
6€/kuu

HUVITEGEVUS
Iluvõimlemine 9-12 aastased
SaChe tantsutüdrukud 1. - 4. klass
Hiphop, noortegrupp
Taipoks 7- 14 aastased
Taekwondo, lastegrupp
Judo algajad
Judo edasijõudnud
Ujumine algajad ja edasijõudnud

Maria Kull
Tiina Riin Uulma
Juhendaja
Birgit Käsper
Oskar Künnapuu
Virko Raagmets
Kalev Villem
Kalev Villem
Kristiina
Sekljutskaja
Daniel Sei

Ujumine algajad ja edasijõudnud
SAKU VALLA NOORTEKESKUSE RINGID
Looduskosmeetika
Kööginurk
Lauamängusquad
Keraamika 8 - 12 aastased
Robootika ring

Katre Kägo
Merilin Männik
Kairi Liik
Hedwig Seaver
Liia Tammes

Keraamika lastele
Tüdrukute klubi
Jalgratta maanteetrenn edasijõudnutele
Suusatreeningute korraldamine
Väikeste härrasmeeste klubi
Saku Loodusring
Teaduslabor "Silmaring"
Laulu- ja muusikastuudio
SAKU KOOLI HUVIRINGID
Rahvatants 1B

T R
EK
Päev
EK
EKR
TR
R
TN
TN
TN

15.30 - 17.00
16.00 - 17.00
Kellaaeg
18.00 - 19.00
17.30 - 18.30
17.30 -18.30
16.00 -17.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
16.45 - 17.45

32 €/kuu
Maksumus
27 € kuu
40 €/kuu
20 €/kuu

Koht

kohad täis

Siiri Viilipus Jazõkov
Siiri Viilipus Jazõkov
Janek Järva

K
K
E
E 14.30 - 16.00
K 12.00 -13.30
N 12.00 - 13.30
K 13.35 - 15.05
N 13.35 -15.05
KN
K (2 x kuus)
R

16
16
16
14.30 - 16.00
1. klass
1. klass
2. klass
2. klass
15.00 -16.30
17.00
18.00 -21.00

Paavo Nael
Maimu Hint
Reeli Ungerson
Aleksei Peetson
Aleksei Peetson

TN
sept.-dets.
R
K
alustab oktoobris

18.30-19.30
kord kuus
13.15 -14.45
16.00 - 18.00

100 €
15 €
29 €

E

12.00-12.45

Tasuta

Algkooli võimla

T

12.55-13.40

Tasuta

Algkooli võimla

T

13.50-14.35

Tasuta

Algkooli võimla

K

13.50 -14.35

Tasuta

Algkooli võimla

E K
T

12.55 -13.40
12.55 -13.40

Tasuta
Tasuta

218 v
139s, 116u

Lastekoor 5 - 8 klass
Noortekoor 9 -12 klass
Kunstiring 7 - 12 klass

Marje Kaselaid,
Kersti Ulmas
Marje Kaselaid,
Kersti Ulmas
Marje Kaselaid,
Kersti Ulmas
Marje Kaselaid,
Kersti Ulmas
Diana Põld
Inga Nurme,
Diana Põld
Inga Nurme
Inga Nurme
Eda Piisang

Tasuta
Tasuta
Tasuta

139s, 116u
115u

Füüsikaring 8-9 klass

Maimu Torn

Tasuta

303s

Füüsikaring 10- 12 klass

Gerrit Kanarbik

Tasuta

G204

Keemiaring 9-12 klass

Anna Kikkas

Tüdrukute meisterdamine 1-3 klass

Marianne Esperk

Nuputamine 3-4 klass
Levimuusika 5-12 klass

Maarja Kändmaa
Alari Volf

Noored Kotkad/Kodutütred 1-11 klass

Marek Kopelmann

Dance Copmany 1-5 klass

Angela Murumaa

Danceland 5-12 aastased

Kristina Tennokese

V.A.T. Stuudio 1-9 klass erinevad rühmad

Riina Uusna

Rahvatants 2 C
Rahvatants 4 B
Rahvatants 6 B
Mudilaskoor
Poistekoor 1- 7 klass

Tasuta
Tasuta
Tasuta
19 €
25 €
25 €
25 €
25 €
19 €
25 €

Kiisa NK
Saku NK
Saku NK
Saku mõis
põhikooli maja
põhikooli maja
põhikooli maja
põhikooli maja
Kurtna tee 21
Kurtna tee 22
Kurtna
Spordihoone
Saku terviserajad
Saku Mõis
Üksnurme küla
Saku Soﬁ
Saku Soﬁ

kokkuleppel
õpetajaga
kokkuleppel
õpetajaga
kokkuleppel
õpetajaga
kokkuleppel
õpetajaga
T, edasijõudnud
T, algajad
K
kokkuleppel
juhendajaga
K, nooremad
R, vanemad
T
R
E
N
T

13.00-14.00
14.00 - 15.00
13.50-14.35

Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta

135 v
135 v
124v
bändiruum

14.00-15.00
17.00-18.00
14.15-15.15
14.15-15.15
17.15
17.30
14:40 - 16:40

Tasuta

129 s

25 € kuu

N
N

15:30 - 17:30
14:00 - 16:30

põhikoolimaja aula
algkoolimaja aula
lasteaia Terake saal
gümnaasiumi saal
algkoolimaja aula/
võimla

Tasuta

21.50 € kuu
18/30 € kuu
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Palju õnne Saku 100 aasta metsale!
Sõidan sageli meie Saku 100
aasta metsast mööda. Mõnus
on vaadata puude kasvamist!
Tänavune suvi on olnud igati
soodne – just parajalt päikest
ja vihma. Need puud, kes elasid esimese raske aasta üle,
kasvavad nüüd jõudsalt. Ja
neid on palju!
Vahepeal on mõned puud
juurde istutatud. Ja mõned
on kavas soodsamasse kasvukohta ümber istutada. Lisaks
tahame kirjutada projekti, et
ka edaspidi metsale väärtust
juurde anda: võsa eemaldada, pinnasetöid teha, puude
juurde infotahvleid paigutada. Oleme kahe aasta jooksul
lisaks kastmisele ja „Teeme
ära“ aktsioonile veel puude
ümbruse multsinud. On hea
meel, et metsa ala korrastamisele on kaasa aidanud nii
lõvid kui Saku kooli õpilased.
Tahan kõigile südame- Ülle Kivirähk on Saku 100 aasta metsa ema – tema tuli mõttele
le panna – Saku inimesed, mets rajada, korraldas istutamistalgud ja käib nüüd sageli puid
ärge viige oma aiajäätmeid vaatamas. Foto: Inna Mikli

metsa märgalale! Ka sellel
aastal tekkis juba suve alguses
uusi hunnikuid juurde ning
sodi paistis kaugelt kõigile
möödasõitjatele kätte. Nüüd
on prügi maha panekut keelav silt üles seatud. Loodan
väga, et sügisel leiavad jäätmed tee jäätmejaama, mitte
Saku keskele metsatukka.
Saku 100 aasta metsa ala
on spetsialistide hinnangul
äärmiselt liigirikas. Ja meie
istutasime sinna veel mitmeid
uusi puuliike, mis hakkavad
oma ümbrusse tekitama uut
kooslust. Suvel oli metsas
näha palju erinevaid putukaid
ning õhtuti kostis vägevat siristamist. Jätame puude alla
kõrge rohu, et putukatel, lindudel ja loomadel oleks üks
hea elukoht keset Sakut.
7. oktoobril on meie oma
Saku 100 aasta metsal 2. sünnipäev. Head kasvamist talle
veel paljudeks aastateks!
ÜLLE KIVIRÄHK

Kompostikast
aianurka?
Mida teha, kui aias tekib sodi, toas jääb
porgand järele või ootavad kartulikoored
ära viskamist? Üks võimalus on viia ülejäägid kas jäätmejaama või panna spetsiaalsesse prügikasti, mille ametlik nimetus on
biolagunevate jäätmete kogumismahuti.
Niisugused on olemas iga vähemalt 10
korteriga elamu juures.
Kuid on ka teine võimalus – sellise laguneva sodi saab kompostiks muuta. Selle
jaoks saab kauplustest osta - või siis ise
teha - puust või plastist spetsiaalse mahuti.
Sakus Aiandi tänav 2a kortermaja juures
on kaks suurt kompostinõud. Näevad kenad välja ja mingit haisu, mis inimesi komposti tegemast hoiab, tunda ei ole – neil
mahutitel pole üldse lõhna. Nõude eest
hoolitseb Heli-Aime Kötsi.
Heli-Aime õppis komposti tegema
Helsingis. Sai esimesed teadmised vanaproualt, kes oli oma ridamajas ühise kompostinõu eest vastutav. Hakkas proovima.
Katsetas. Luges teema kohta kõikvõimalikku lisaks. Ja täna on sel alal väga osav.
Heli-Aime sõnul ei tohi sugugi kõike
12
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Heli-Aime Kötsi seletab, kuidas komposti teha. Foto: Inna Mikli
kompostinõusse panna – peab teadma,
mida, kuidas ja millistes kogustes. On väga
tähtis, et mahuti lõhnama ei hakkaks. Tema
paneb kompostikasti niidetud muru. Lisab
puuoksi, kuid eelnevalt kuivatab neid ja lõikab spetsiaalsete oksakääridega pisikesteks
tükkideks. Vahele viskab toidujäätmeid,
näiteks banaani- või arbuusikoori. Kuid ka
need lõikab eelnevalt väikesteks tükkideks.
Aeg-ajalt kastab oma mahutit. Ja mõnikord

segab. Nippe on päris palju.
Aasta pärast on kompost valmis – seda
saab kasti alumisest servast järk-järgult välja võtma hakata. Sellega väetab ta roose. Ja
roosid on Heli-Aimel tõesti imeilusad.
Puulehed ja murutükid on aianurgas
inetud, metsa või kraavi sellist sodi visata
ei tohi. Parem muuta aiajäätmed kompostiks. On kena ja kasulik ka.
INNA MIKLI

Sakust on saamas gurmeepealinn!
24. augustil oli Saku varahommikust saati
askeldamist täis. Käes oli Saku aleviku III
kodukohvikute päev!
Õhus oli tunda hõrkude küpsetiste lõhna, vürtside ja sügissaaduste segunemist
kuumal pannil, mõrkjat kohviaroomi hõljumas üle terve Saku. Mitte ainult üle Saku,
vaid ka Üksnurme ja Juuliku, sest kohvikud
murdsid alevikust välja. Sel aastal tervitas toidusõpru 24 kohvikut ja lisaks mitu
garaažimüügikohta.
Saku aleviku tänavad lõid kella 11 paiku
hommikul kihama. Inimesed olid rõõmsad,
naeratavad, kes pere ja laste ja vankritega,
kes ratastel, kes jalgsi liikumas. Kohvikutes
pakuti tõelist gurmeed – alates Aasia kulinaarsetest pärlitest, käsitööna valminud
veiseburgeritest, käsitöölimonaadidest ja
käsitööõllest ning lõpetades uskumatult
maitsvate Gruusia hatšapuride ja imeliste
taimetoitudega. Külastajate nägudelt võis
lugeda välja rõõmu- ja heaolutunnet – milline maitseelamus!
Selle aasta kohvikute päeval oli jälle avatud õhtune à la carte kohvik ja resto HOOV,
kus päevase melu möödudes süütas pererahvas küünlad ning alustas uute ja veelgi
hõrgutavamate roogade serveerimisega.
Üllatusena tantsis HOOV-is tuletüdruk,
kes sumedas suveõhtus oskuslikult tõrvikutega ringi liikus. Esmakordselt leidis
külastaja end Juuliku külast, kus Kuslapid
ja sõbrad olid avanud oma tagaaias tõsiselt võetava restorani koos sinnakuuluva
köögitehnika ja teenindava personaliga.
Tundub, et Kuslapite naabrid ja naabrite
pereliikmed olid sellel päeval kõik ametis.
Külalised ei tahtnud kuidagi lahkuda – ja
Kuslapid ei olnud kadedad ka, pannkooke
pakuti veel pühapäevalgi.

Uudsena oli igaühel võimalik valida
oma lemmikkohvik, andes hääle Saku
aleviku kohvikute päeva Facebooki lehel.
Parima kohviku tiitli pälvisid Kolm Õde,
Kuslapid ja Sõbrad ning Mamma juures.
Korraldajate lemmikuks sai valitud koduresto HOOV oma kõrgtasemel teeninduse
ja nutika ettevalmistusega.
Õhus on tunda traditsioonide jätkumist. Sügav kummardus kõikidele kohvikupidajatele – tegite Sakust üheks päevaks
gurmeepealinna! Suured tänud kohvikute
külastajatele – tänu Teile oli see päev Sakus
nii kirev ja põnevat maitset täis!
On hea tõdeda, et lisaks vallavalitsusele on veel nii palju toredaid ettevõtteid,
kes Saku kogukonnaelu ja üritusi toetavad.
Suur tänu kohvikutepäevale kaasaaitajatele, aitäh, Saku Õlletehas AS, Rebellis AS,
DAVA Foods Estonia AS, Kärjääritööde
OÜ, Saku Valla Kultuurikeskus ja Jana
Tiitus.
Kohtume taas 29. augustil 2020!
Korraldajate nimel
DAIRE KAUP
Van Foodie

KOGUKOND

Gruusia

Kuslapid ja
Sõbrad

Agnese kohvik,
fotod: Daire Kaup
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Tuljakul on septembrikuus kõik uus
Killu Rikker

Suur ja meeldejääv üldlaulupeo aasta on
seljatatud, ees ootavad uued ja põnevad
väljakutsed. Nagu ütleb tuntud Olivia Saare
luuletus, on ka Tuljakul kõik uus septembrikuus – uued dirigendid, uus proovisaal,
mõned uued lauljad ja veel uuemad plaanid.
Meie noor, andekas ja rõõmsameelne dirigent Killu Rikker on lõpetanud
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kooridirigeerimise magistriõppe aastal 2012
Ants Üleoja juures. Ta on olnud Tallinna
Tehnikaülikooli Inseneride Meeskoori,
Haapsalu Meeskoori, Virumaa Poistekoori
abidirigent, Tallinna Ülikooli Naiskoori

peadirigent ja Viljandimaa Kammerkoori
külalisdirigent. Killu on töötanud hääleseadja, koormeistri, muusikaõpetajana,
samuti olnud mitmetel maakondlikel laulupidudel ühendkooride dirigent ja kontsertidel kunstiline juht. Aastal 2018 pälvis ta
XIV Eesti kammerkooride festivalil B kategoorias tiitli parim dirigent 2017.
Abidirigendiks on sellest hooajast
Brett Uustal, kes on lõpetanud Tallinna
Muusikakeskkooli koorijuhtimise erialal
ning hetkel tudeerib Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias muusikapedagoogikat. Ta
on dirigeerinud erinevate kooride ees ning
olnud Rahumäe mudilaskoori abidirigent.
Juba mainitud uued prooviruumid asuvad vastavatud Saku Gümnaasiumi uues
hoones. Laul käib mitmes ruumis, kus tehakse eraldi häälerühmade proove ning lihvitakse oma oskusi hääleseadja koolitatud
käe all.
Oma selle hooaja esimese kontserdi anname hingedepäeval. Sel rahu ja vaikuse
pühal süütame küünlad lahkunutele ning
laulame laule, mis teevad hingele pai. Edasi
tulevad juba pühade säras jõulu- ning pidulikud vabariigi aastapäeva kontserdid.
Kevadesse plaanime välisreisi ning kindlasti ei jää ära traditsiooniks saanud Tuljaku
kevadkontsert. Lisaks tuleb ülesastumisi
mitmete põnevate projektide raames. Läbi
aasta tulevad esitamistele nii ära unustatud
vanad lood kui ka uued põnevad teosed.

5. oktoobril on Tuljaku sünnipäev. Sel
aastal täitub 49 tegevusaastat, juba aasta
pärast on ees ootamas suur juubel. 50-aastasel Saku esinduskooril on, mida tähistada ja meenutada. Ettevalmistused suureks
juubelikontserdiks on täies hoos. Sel tähtsal päeval loodame taaskohtuda kõikide
endiste lauljate ja dirigentidega. Pange vaim
valmis!
Unistused
on
meil
suured.
Juubelikontserdist pisut kaugemale vaadates on silmapiiril sillerdamas veel üks
välisreis. Meie plaanides on kaasaegse maailma üks kõige mitmekülgsemaid – iidse
kultuuriga Jaapan, kuhu soovime külla
sõita meie valla sõpradele Jaapani Sakus.
Pöidlad pihku, et meie soovid ja plaanid ka
õnnestuksid!
Tahad meie tegemiste ja plaanidega rohkem kursis olla? Hakka palun Facebookis
meie semuks. Hoia meil silm peal ja kui
Sinus on vastupandamatu soov meie lauluga ühineda, siis pakkuda on veel mõned
kohad meeshäältele. Liitu meie lõbusa
segasummaga! Oled oodatud esmaspäeval ja/või neljapäeval kell 18.45 Saku
Gümnaasiumi majas ruumis 111 (sissepääs
hoovi poolt, Saku Valla Kultuurikeskuse
uksest).
Laulmiseni!
KÄRT LUMISTE

Mirell Lohk sai rahvusvahelisel klaverikonkursil
Odin 2. ja 3. koha diplomid
4. augustil 2019 toimus Tallinnas Vanalinna
Muusikamajas rahvusvaheline noorte pianistide konkurss Odin. Konkursist võttis edukalt osa ka Saku Muusikakooli 6.
klaveriklassi õpilane Mirell Lohk. 11-12.
aastaste osalejate vanuseklassis pälvis õpetaja Tiiu Treufeldti õpilane Mirell lühikava
konkursil 3. koha ning Eesti heliloojate
teoste konkursil 2. koha diplomi.
Mirelli võidukas esinemine tõestab, et
Saku Muusikakooli tase võimaldab edukalt
osaleda ka rahvusvahelisel tasemel.
Õnnitleme noort pianisti ja tema
õpetajat!
INNA MIKLI
Mirell õpetaja Tiiu Treufeldiga.
Fotod: erakogu
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Saku kiriku sarikapidu
Saku kiriku ehitus on käinud kiiresti: 11.
aprillil löödi Pähklimäel kopp maasse, 18.
juunil pandi nurgakivi ja 20. septembril oli
sarikapidu. Peamiselt vabatahtlike annetuste toel kerkinud sakraalhoone risti õnnistas sarikapeol Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Seejärel
tõsteti rist kirikutorni.
Saku kiriku peahoonele on kavandatud
2,5 korrust, pinda on kokku 643 m2. Lisaks
ehitatakse 143 m2 suurune abihoone.
INNA MIKLI

Toetage Saku kiriku ehitamist, et kirik
saaks valmis juba järgmisel aastal!
Saaja: SA Saku Kiriku Ehitus
Selgitus: annetus kiriku ehituse heaks
SEB PANK: EE04 1010220215648221
Swedbank: EE95 2200221056504915

Ehitaja võttis sarikapärja alla.
Foto: Inna Mikli

Saku kiriku risti õnnistas EELK
peapiiskop Urmas Viilma, teda aitas
Lääne-Harju praost Jüri Vallsalu.

Mäng on väikese inimese töö
Kurtna küla kortermajade vahel asuv mänguväljak oli muutmata kujul lapsi rõõmustanud juba üle 35 aasta. Eelmine remont ja
uute atraktsioonide lisamine jäi juba 15 aasta taha. Oli aeg tegutseda! Kurtna Külaseltsi
eestvedamisel ning Saku Lõviklubi ja Saku
Vallavalitsuse kaasabil täiendati Kurtna küla
mänguväljakut suve alguses nelja uue atraktsiooniga. Kurtna küla lapsed said ilusa
kingituse just jaanipäeva eel.
Et ehitusseadustik on oluliselt karmistunud, tuli mänguväljaku uuendamiseks
läbi viia mitmeid lisategevusi. Kõige suurem töö oli mänguväljaku seadustamine
ehk siis dokumentatsiooni korrastamine.
Tuli teha uus projekt, mis vastaks täna
kehtivatele ehitusseadustele ja -nõuetele.
Lisaks paberitööle tuli leida rahastajad, sest

kogumaksumus, 7000 eurot, oli külaseltsile
liiga suur summa, et seda omavahenditest
leida. Selts esitas taotlused Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetusfondile ja Saku
Lõviklubile. Õnneks olid mõlemad vastused positiivsed! Külaselts lisas omavahenditest puuduva ja nii saigi vajalik summa
kokku. Mänguväljaku uued atraktsioonid
tootis ja paigaldas OÜ Tip-Tip-Tap.
Täname Saku Vallavalitsust, Saku
Lõviklubi ja Kurtna inimesi, kes nõu ja jõuga appi tulid!
Et mänguväljakult kostub rõõmsaid hõikeid hiliste õhtutundideni, võib ainult rõõmustada – Kurtna lapsed on töökad, sest
mäng on väikese inimese töö!
Tänulikud Kurtna lapsed
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Tiit Sukk (vasakult), Helene Vannari
ja Veiko Täär lauda ukse taga.

Laudas on hämar ja ﬁlmimehed suunavad lehm Meesile tugeva valguse. Vissi
on täitsa rahulik. Fotod: Inna Mikli

Kuidas ma ENSVsse, õigemini E(ns)Vsse sattusin
Kolmapäeva hommik. Sean end töölaua
taga sisse ja avastan, et postkasti on potsatanud vahva kiri – teleprodutsent Tarmo
Kiviväli annab teada, et Rahula külas
Männiku talus algavad teleseriaali „ENSV“
võtteid. Tarmo on Saku valla mees, elab
Üksnurmes. Ja kutsub osa saama.
Umbes 11 paiku jõuan majani, mis
peaks sobima. Lavastaja Ain Mäeots on
verandal, annab teada, et õige koht. Sõidan
lauda juurde.
Tarmo tuleb vastu ja selgitab, mis ja
kuidas. Et uuel hooajal kujutatakse aastaid 1991 ja 1992. Eestis on keeruline aeg
– poodidest pole midagi saada, toitu ka
mitte. Piim on deﬁtsiit. Aga maal teevad
inimesed endiselt tööd ja endiselt on neil
ka loomad laudas. Kuna piim linnainimese
juurde ei jõua, tuleb linnainimene ise maale piima juurde. Tulevad Paavo ja Kestutis
(Tiit Sukk ja Veikko Täär). Endine kolhoosiesimees Rein Karmats on kõik, mis
võimalik, maha müünud ja linna ööklubi
pidama läinud, kuid maal on veel üks lehm.
Just selle vissi leiavad Paavo ja Kestutis
nüüd üles. Lüpsjad on Soome reisile läinud, seega tuuakse metsa seenele läinud
Aino (Helene Vannari) appi. Selline lugu.
Männiku talus on suur ja tühi laut –
loomad on karjamaal. Latritest uudistavad
vaid mõned väikesed vasikad, kassipoeg
Tillu kõnnib edasi-tagasi. Ning muidugi
ootab ka tulevane teletäht – lehm Meesi.
Võtteseltskond on päris suur: Tarmo,
teine produtsent Maarek Toompere, Ain
Mäeots, režissöör Marko Piirsoo, kunstnik Jaana Nõu, operaator Meelis Mikker.
Ja veel mitu inimest, kelle ametit ma ära
arvata ei oska. Ning Helene Vannari, Tiit
Sukk ja Veikko Täär. Näitlejatel on tõeliselt
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nostalgiahõngulised riided seljas. Tuttavad,
kuigi kanti neid ligi 30 aasta eest. Vist nimetati lögariteks niisuguseid pükse?
Filmitegejad toimetavad. Paavo ja
Kestutis tulevad uksest sisse. „Ei ole siin
kjeedagit. Ljehm kõik ljüpsmatta,“ seletab Kestutis mõnusa vene aktsendiga. Ja
lisab: „Mi-ii-ina kardan ljehma!“. Paavo
teeb selgeks, miks tema lüpsma ei hakka – ei tunne tehnikat. Ja stopp! Ja otsast
peale. Operaator muudab veidi asendit,
Täär ja Sukk muudkui tulevad. Jälle. Ja veel.
Lõpuks jääb Mäeots rahule.
Keegi sätib Suka tukka. Järgmine episood. Ikka Täär ja Sukk. Ühe ja teise nurga
alt. Uuesti ja uuesti. Aeg läheb, aga midagi
saab „purki“ ka. Kolmas episood. “Rein,
me oleme nüüd siin laudas. Aga lüpsikut ei
ole. Lüpsjat ei ole,“ hüüab Paavo vanaaegsesse lauatelefoni. Veel ja veel.
Vasikad lõhnavad piima ja jahu järele, sirutavad nina mööduja poole. Soojad
käed teevad pai. Pääsukesed lendavad lae
all, toidavad pesas külitavaid tittesid, kes
tunduvad eemalt vaadates vanematest suuremad olevat. Tillu imestab – inimesed on
laudas, kuid piima ei anna keegi. Imelikud
inimesed!
Helene Vannari tuleb, kittel seljas, potikud jalas, rätik tagurpidi pähe seotud –
tema on Aino. Hakkab mängima – kord
meestega koos, kord üksi. Üks episood,
teine … veel ja veel.
Ja siis saabub dublant – Laine Käsper,
kellele see laut ja need loomad igapäevaselt tuttavad. Paneb Helene kitli selga ja
rätiku pähe. Istub lehma alla ja „lüpsab“.
Filmimehed ﬁlmivad.
Lauda stseenid saavad üles võetud.
Tunnid on läinud, lõuna ammu läbi. Kui

paju siis ﬁlmitud sai, 5 või 10 seriaaliminutit? Kunagi näeb. Filmiseltskond asutab
metsa minema – aega pole raisata, veel samal päeval on vaja ka seenelkäik üles võtta.
Rahulas Männiku talus ﬁlmitu jõuab
vaataja ette jaanuarikuus. „ENSVs“. Ei,
hoopis „E(ns)Vs“! Sest – mis ENSV see
aastatel 1991 ja 1992 enam on – Eesti
Vabariik ju! Seega on seriaalil veidi uuenenud nimi – „E(ns)V“ ehk „Eesti nüüd siis
Vabariik“. Ka uuel hooajal näeb ikka samu
tuttavaid tegelasi – Sirjet ja Atsi ja Pillet ja
Illarit ja Villemit ja … Näeb Eesti Vabariigi
algusaastatel valitsenud vaesust, krooni-ootust … ja lõpuks esimesi Riigikogu valimisi.
Valimisi, millest ka „E(ns)V“ tegelased kuidagi kõrvale ei saa jääda.
INNA MIKLI

Laine Käsper ja Meesi on vanad
tuttavad.

JAAPAN

Reis sinna, kus kasvab riis – Sakust Sakku
Saku Muusikakooli kandleõpetaja Laura Linnaks, viiulieriala 7. klassi õpilane Estella
Elisheva Pärn ja kandleeriala vilistlane Sandra Serena Sulin külastasid 28. augustist
4. septembrini Jaapanit: esinesid pealinnas Tokios ning Saku linna kutsel sealsel festivalil International Exchange Festival in Saku. Reisi korraldas Skandinaavia muusikat
Jaapanisse vahendav ﬁrma Harmony Fields.
Estella ja Sandra Serena andsid kaks kandle-viiuli kontserti: Tokios olid nad Mari
Jürjensi ja Aivar Surva kontserdi soojendajad, festivalil aga esindasid erinevate rahvaste
seas Eestit. Kavas olid rahvuslikud ja folkmuusika palad, näiteks "Imeliku valss" ﬁlmist
"Kevade", Arvo Pärdi "Ukuaru valss", rahvaviis "Nõianeitsi". Laura Linnaks õpetas
festivali töötoas kannelt mängima. Kogu sündmust kajastati ka Jaapani televisioonis.
Saku Muusikakooli esindajad külastasid kahte Saku linna kooli, kus tutvustaid oma
pille ja said osa Jaapani koolitundidest. Lisaks oli neil võimalus näha imeilusaid paiku,
tutvuda jaapani kultuuri, köögi ja külalislahkusega.
Kas kellelgi on olnud raskusi millegi väga-väga meeldiva kirjeldamisega, nii et isegi
iseendale sõnad enam ei seleta?
Kui läinud talvel õige vaikselt arutati
Jaapanis esinemise võimalikkust, suhtusin
sellesse üsna umbusklikult, vastupidiselt
perele, sõpradele ja toetajatele. Isegi lootsin
natuke, et äkki ikka ei minda nii kaugele.
Reisida ju tegelikult tahtsin, aga nii võõras
ja suures kohas esinemine ….
Korraga sai ootamise, harjutamise ja
pabistamise aeg otsa. Lennuki aknast ei
näinudki midagi, sest istmeid oli reas 10
tükki ja kusagilt keskmisest pingist ei paistnud vahel akengi ära. Lennukis ja lennujaamas külmetamise järel võttis Tokios vastu
35kraadine niiske ja soe, lausa käegakatsutavalt paks õhk. Ja olimegi kolmekesi –
Saku Muusikakooli kandleõpetaja Laura
Linnaks, meie pesamuna, alles 13aastane
viiuldaja Estella Elisheva Pärn ja mina –
maailma kaugeimas nurgas.
Muidugi olid meil kõigil ootused, aga
mis juhtuma hakkas, ei osanud me isegi
unistada. Meie vastuvõtjad plaadiﬁrmast
Harmony Fields esindasid kindlasti parimat
Jaapani külalislahkust: iga meie väiksemgi
soov ja lootus aimati sõnadeta. Kontsertide
vahelisel ajal külastasime Jaapani imesid. Ja
maitsesime kõike, mis käeulatusse jäi. No
hea küll, kuigi lemmikloomadele spetsialiseerunud kondiitripoes nägi kõik pakutav
välja vaat et paremgi kui meile kodust tuttavas tordipoes, tegime seal siiski ainult pilte.
Kõik inimeste söögid olid aga väga-väga
head, ühtki halba ei kohanud. Kui peaks
valima parima, oleksin hädas. Ehk valiksin
paksud pannkoogid vahtrasiirupiga.
Meie esimene kontsert oli ühes Tokio
templis. Saal oli rahvast täis, kõik paljajalu.
Saime teada, et suur harjutamine tasub ära
– tundus, et kandle ja viiuli kontsert läks
väga hästi. Aga siis tulid kõik need inimesed meie juurde, tänasid ja tõid kingitusi.
See oli nii ootamatu ja eriline!

Seejärel sõitsime Saku linna. Lootsime,
et saame rongisõidul maastikku vaadelda,
kasvõi natukenegi nende külaelu näha ning
pilte teha. Aga hetk pärast linnast väljumist
sõitsime tunnelisse, siis linna ja siis järgmisesse tunnelisse ja järgmisesse linna…
Kuni olimegi kohal.
Osalesime Saku linna kutsel festivalil
International Exchange Festival in Saku.
Muidugi oli seal esinejaid palju, Eestist
peale meie veel Mari Jürjens. Jaapani traditsioonis ei ole kannelt, meie suur kannel
oli nende muusikahuvilistele vist eksootilisem kui Jaapanimaa meile. Nii palju tähelepanu! Kontserdid läksid hästi ja publik oli
väga-väga sõbralik, ei osanud oodatagi, et
inimesed tulevad tänama. Vast kõige ootamatum kingitus oli eesti keeles kirjutatud
kaart.
Jaapani koolitunnis osalemine oli omaette peatükki väärt elamus. Neil on kogu
koolis toimuv meile tuttavale korraldusele

vastupidine. Juba see, et igal klassil on oma
koor – meil on ju mõnel pool raske kogu
kooli peale üht koori kokku saada. Aga nad
oskavad ka rivikorda. Ja söövad klassiruumis, mitte sööklas. On uskumatu, kui palju
riisi ka kõige pisem jaapanlane korraga ära
sööb!
Oli ootamatu, et koolis tulid julgemad
õpilased uurima, millega me juukseid värvime. Pidime tunnistama, et ei värvi, mis sest,
et juuksed on meil kõigil erinevat tooni.
Meile harjumuspärased mõõdupuud
Jaapanis ei kehti, näiteks plaadipood on
9korruseline! Kui ei oleks näinud, ei usuks,
et kusagile on kogutud nii palju ja nii erinevat muusikat. Mõne söögiportsu sisse läheb meie mõistes kogu pere aastane
pipranorm. Ja ka kõike ülejäänut on sellel
maal kas väga palju või väga suurelt. Aga
päike loojub seal siiski väga tuttavalt, vaid
selle vahega, et mägede vahele.
Ühtäkki - liiga ruttu muidugi - sai muinasjutt otsa, seisime jälle lennujaamas. Meie
vastuvõtjad maadlesid üliraske kandlekohvri kohaletoimetamisega. Veel viimased
sõnad, viimane pilk sellele külalislahkele
maale. Kas saame sinna veel kunagi tagasi
minna?
Aitäh õpetajatele Laura Linnaksile ja
Kaari Klesmentile, kes meile kava selgeks
õpetasid, ning kõigile neile, kes selle reisi
võimalikuks tegid! Nüüd teame, et pillid
mängivad ka maailma kaugemas otsas!
Tütre muljed pani kirja
VALTER SULIN

Estella (viiuliga) ja Sandra Serena (kandlega) Jaapani Sakus koolis esinemas.
Foto: erakogu
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Saku poisid võitsid rahvusvahelise korvpalliturniiri
29.–31. augustil toimus Rakveres juba
13. korda New Generation’s Cup, rahvusvaheline noorte korvpalliturniir. Saku
Korvpalliklubi oli esindatud 2008. aastal
ja hiljem sündinud poistega. Selles vanusegrupis osales kokku kümme võistkonda, mis olid jaotatud kahte alagruppi. Iga
võistkond sai kokku viis mängu. Meil tuli
alagrupis rinda pista BS Riia, URA Basketi
(Soome), Sankt-Peterburgi Olimpi ja
Rakvere SK/Tarva võistkondadega.
Turniiri avapäeva esimeses mängus alistasime kindlalt BS Riia tiimi tulemusega
47:29, meie poolt tõi Tristan Sokolov 16,
Stenver Põder 15, Marcos Johann Leiter 4
ja Gregor Parts 4 punkti. Päeva teises mängus võitsime soomlaste URA Basketit tulemusega 34:23 (Egert Jurin 13, Stenver 8 ja
Marcos Johann 5 punkti).
NG Cupi teise päeva ennelõuna sisustasid Saku poisid Eesti Politseimuuseumis,
kus sai uurida korrakaitsjate ajalugu, lasta
eriüksuse relvast ning olla autos, pea alaspidi. Võistlus algas poistel alles pärast lõunat
kell 14.30, kui tuli minna Sankt-Peterburgi
tiimi vastu. Esimeses mängus said meie
poisid ilusasti jooksma ning Olimp alistati 49:15 (Tristan 10, Rasmus Hoppenstiel
9 ja Marcos Johann 9 punkti)! Päeva teises
mängus oli vastaseks kohalik Rakvere SK/
Tarvas ning meile midagi kergelt ei antud.
Rakvere lühemad poisid võitlesid väga tublilt ning poolajal oli meie eduseis 17:14.
Teisel poolajal edu suurenes ning meie võidunumbrid olid 46:26 (Stenver 16, Egert 9,
Tristan 8 punkti).
Alagrupi võit tähendas seda, et turniiri
viimasel päeval ootas meid ees ﬁnaal Keila
KK/Saue KK ühistiimi vastu. Oli väga
põnev, sest vastas oli võistkond, kellega

Saku võidukas meeskond: tagumises reas vasakult Rasmus Hoppenstiel,
Stenver Põder, Tristan Sokolov, Jako Link, Richard Liivrand, treener Märt
Raam; all vasakult Mattias Vardja, Marcos Johann Leiter, Gregor Riimand,
Egert Jurin, Kert Vahesalu, Gregor Parts ja Martin Kotkas. Foto: Artur Jurin
olema palju tasavägiseid mänge mänginud.
Poolajal rebisid Keila korvpallurid natuke
ette, 24:29, aga meie poisid muutusid aktiivsemaks just teisel poolajal. Nad suutsid
kaitses tublisti tegutseda ning väga head
võistkonnavaimu näidata. Otsustavaks
sai 4. veerandaja võit tulemusega 17:8 –
Saku võitis mängu 51:44 (Stenver 12, Kert
Vahesalu 12, Tristan 7 punkti). Oma vanuseklassis saavutasime võidu juba teist aastat
järjest!

Rakvere turniir oli enne peagi algavaid
Balti liiga ja Eesti minikorvpalli meistrivõistluste mänge väga kasulik. (Esimene
Balti liiga etapp toimus juba 13.–15. septembril Lätis Rujienas.)
Suured tänud kõigile lastevanematele,
kes aitasid transpordiga ning käisid häälekalt kaasa elamas. Samuti täname Saku
Õlletehast, kes toetas kosutava veega.
MÄRT RAAM
Treener

Kuidas hoiduda viirushaigustest
Minimaalne soovituslik liikumishulk on
inimesel võiks olla endale sobiv viis
Käes on sügis, mil üha enam veedame
30 minutit tempokat kõndi viiel korral
stressi maandamiseks, nt trenn, mediaega siseruumides ning õue kipume ainädalas, see tähendab 150 aktiivset liikutatsioon, kunsti nautimine, lähedastega
nult häda sunnil. See aga on üks peamisi
misminutit nädalas. Lastel tuleks liikuda
sõbralik suhtlemine, heategevus jne.
põhjuseid, miks nn külmetushaigused nii
iga päev vähemalt tund aega.
• Karastamine aitab kehal paremini külkergesti levida saavad. Järgnevad mõned
ma ja kuuma vaheldumisega toime tullihtsad põhitõed, mida igaüks ise saab vii- • Tugevama tervise tagab regulaarne päevaplaan, eriti magamamineku aja osas.
la ning ergutab vereringet, sh treenib
rushaiguste ennetamiseks teha.
Täiskasvanud võiksid ööund magada
veresoonte seinu. Karastamisega tuleb
• Õues võiks viibida vähemalt tund aega
vähemalt 7 tundi, lapsed 9 tundi. Une
alustada järk-järgult ja võrdlemisi leepäevas. Selleks, et ka tubades oleks
kvaliteet on parem, kui magamaminebelt, nt võttes pesemise ajal minuti leiget
hingamiseks värske õhk, tuleks neid
kule eelneva 2 tunni jooksul nutiseadme
dušši. Nagu liikumisegi puhul, on olulituulutada.
kasutamist vältida.
ne regulaarsus.
• Meie kehad on ette nähtud liikumiseks, see aitab meid tervetena hoida. • Pidev stress kurnab organismi. Igal • Käte pesemine vähendab kontaktnak18
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Saku meistrivõistlused ja jalgpallifestival
15. septembril toimusid Saku kunstmuruväljakul paralleelselt Saku Sportingu jalgpallifestival ja Saku jalgpalli meistrivõistlused.
Päeva juhtis Karl-Thomas Kallasmaa.
Söögipoolise ja joogiga oli kohal kõikidele
südamelähedane Saku Pruulikoda.
Festival
Festivalipäeva vältelt jagunes tegevusi igale vanusele –sai footdartsi (noolejalgpalli) ja
footgolﬁ (jalgpalligolﬁ) mängida ning kiirust
lüüa (harjutus, mille käigus tuleb palli tugevasti lüüa, masin mõõdab löögi kiiruse).
Iga ala puhul oli lävend, mis tuli täita, et
võistleja nimi loosikasti pääseks. Agaramad
olid loosis esindatud kohe mitu korda.
Festivali lõpus loositi kõikide võistlustel
osalejate vahel välja auhinnad – Nike’i jalgpallid, klubi fännikraam jne. Peaauhinnaks
oli klubi toetaja Harakapesa pannud välja
100eurose kinkekaardi. Võitja lubas minna
terve pere ja sugulastega sööma. Soovime
neile maitsvaid söögielamusi imelises
Harakapesas!

neid toredaid üritusi toimuda ei saaks – klubi toetajaid. Neile kingiti meened. Seejärel
suunduti koos vabatahtlike ja toetajatega
pruulikotta, kus sai vabamas õhkkonnas
koos süüa ning möödunud hooaja ja tuleviku tegemisi arutada.
HANNA-LISA KUSLAP

Festivali suurim tõmbenumber - footdarts ehk noolejalgpall.
Saku MV võitja JK Carabao: üleval
vasakult Andre Hõrak, Karl Johann
Reitalu, Margo Lunde, Rauno Lunde;
all vasakult Kaspar Merisalu, Georg
Kaseorg, Roomet Lunde, Simon
Aabrams. Pildilt puudub Georg Pukk.
Fotod: Liisa-Lii Tamme

Meistrivõistlused
Saku meistrivõistlustest võttis tänavu osa
viis võistkonda - Saku Sportingu esindusmeeskond, Saku Sportingu treenerid, JK
Carabao, Saku JK ja FC KV. Turniiril mängisid kõik võistkonnad omavahel läbi, nii
selgitati välja esikolmik ja eripreemiad:
I koht - JK Carabao,
II koht - Saku JK,
III koht - Saku Sportingu esindusmeeskond,
parim väravavaht - Katriin Saulus (FC KV),
parim mängija - Karl Johann Reitalu (JK
Carabao).
Kui turniiri ja festivali tublimad olid autasustatud, oli aeg tunnustada neid, kelleta

kuste levikut. Tuleb jälgida, et pärast • D-vitamiin mõjutab peale luude ja liüldkasutatavate ja/või sagedasti käsitsehaste tervise ka immuunsüsteemi tööd.
tavate esemete kasutamist (sh ukselingid,
Pimedamal ajal tekib meie laiuskraadil
poekorvid ja -kärud, toorelt söödavad
sageli D-vitamiini puudus. Seetõttu on
toiduained, raha, telefonid, puldid, laste
soovitav võtta D-vitamiini toidulisandimänguasjad) ei puudutataks suud ega
na 10 μg päevas alates septembrist kuni
silmi ning enne söömist pestaks käsi.
aprilli lõpuni.
See aitab vähendada haigustekitajate sat- • Gripiviiruse vastu aitab kaitsta gripitumist limaskestadele.
vaktsiin. Vaktsiin kaitseb eelkõige gripi
• Toiduvalik peaks olema mitmekesine ja
raskete, surmaga lõppevate tüsistuste
sisaldama rohkelt köögivilju. See tagab
eest ning kergendab haiguse põdemist.
piisava koguse mikroelemente ja vitaSeetõttu on gripivaktsiin eriti kasulik üle
miine.
65-aastastele ja krooniliste haigustega

inimestele, kuid vaktsineerida oleks
hea kõigil alates 6. elukuust. Et olla
gripihooajaks kaitstud, võiks vaktsineerida enne novembrikuud. Saku
Tervisekeskuses on vaktsiin saadaval
15 euro eest.
Koostatud Terviseameti, toitumine.ee,
virtuaalkliinik.ee ja Haigekassa infomaterjalide põhjal.
Mari ANNUS
Saku Tervisekeskusese perearst
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Lugeja on mures

Mis juhtus

Saku Sõnumite lugeja Evi Johandi kirjutas: „Meedia kirjutab
tasuta transpordist Eestimaal kui suurest õnnest, kuid minu 8-aastane lapselaps peab Sakust Tallinna sõiduks maksma 2.30 ühe otsa
eest. Ta peab oma koolituselt ka tagasi sõitma, nii et iga päev kulub Politsei- ja Piirivalveameti Saku PP
väljasõidud
sõiduks 4.60. Kus on siin tasuta transport? Laps ju ei teeni raha.“ Põhja prefektuur
11.09 kell 18.30
Kiri tuli toimetusse augustis – koolivaheajal.
23.08 leiti Männiku külast 76 tulekahju
Saue
mm mürsk.
vallas Koppelmaal
Vastab Peep Pukk,
Karu tn hoones.
Saku Vallavalitsuse majandusteenistuse juht
Saku valda läbivatel Harjumaa avalikel liinidel 113, 117 ja 117A 03.09 kell 20.52 kaotas juht
peavad pileti eest maksma vaid 20–62aastased reisijad, lapsed ja Rahula - Saku tee 7. kilomeet- 3.09 kell 20.52 liiklusõnnetus
vanemad reisijad saavad sõita tasuta. Ka suvel. Paraku on nimeta- ril oma sõiduauto Audi 80 üle Üksnurme külas Reinuperes.
tud liinidel suhteliselt vähe väljumisi, alati ajad ei sobi ja mõnikord kontrolli ja kaldus lauges kurvis
tuleb kindlaks kellaajaks minnes varem kohale sõita ja aega para- teelt välja haljasalale. Sõiduk 2.09 kell 00.37 tulekahju Sauel
paiskus katusele, juht, 42-aasta- Kungla tn hoones.
jaks teha.
Kommertsliine teenindavad eraettevõtted ja nemad tõesti küsi- ne mees, toimetati Põhja-Eesti
1.09 kell 12.20 tulekahju Kiisal
vad oma töö ja kulutuste katteks raha ehk reisijal tuleb pileti eest Regionaalhaiglasse.
Hageri teel hoones.
maksta. Endise Samati ehk tänase Hansabussiga Sakust Tallinna
sõites maksab ühe suuna pilet 2.30.
Kõik Saku vallas elavad koolilapsed saavad valla piires tasuta
OKTOOBER EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
sõita kooliperioodil ehk 1. septembrist jaanipäevani (24. juuni
4.10 k 17–20 ja 5.10 k 10–17 Saku kiriku kirbukas ja kodukohvik
k.a), ka kommertsliinidega, näiteks Hansabussiga. Kuid tege6.10 k 15 jumalateenistus ja lastekirik
likult ka see sõit maksab – selle eest tasub Saku vald ehk valla
8.10 k 18.30 koguduse avatud piiblikool
12.10 k 18 noorteõhtu
maksumaksja.
13.10 k 15 lõikustänupüha noortejumalateenistus ja lastekirik
Kui laps tahab õppeperioodil kommertsliiniga Tallinna minna,
20.10 k 15 jumalateenistus ja lastekirik
peab ta valla piiril Tallinna ühistransporti ümber istuma (see on
27.10 k 15 misjonipüha jumalateenistus ja lastekirik
tasuta) või, kui ta tahab mugavalt samas bussis jätkata, tuleb tal
29.10 kell 18.30 koguduse avatud piiblikool
maksta 1 euro linna sees sõidu eest.
•Beebilaul N k 10.30 (1-2a) ja 11.30 (0-1a), Ave Mölster 5919
Ka Elroni rongidega saab Saku valla laps valla piires tasuta
7902
sõita. Selle sõidu eest tasub samuti vald.
•Saku Gospeli proovid N k 18. Uued lauljad on teretulnud!
5919 7802
•Leerikool on alanud. Võimalik liituda,
5919 7802, saku@eelk.ee
•Koguduse õpetaja Magne Mölster, 5919 7802 /magne.molsOotame sind ansamblisse VILISTLASED laulma.
ter@eelk.ee, Saku palvemaja Saku, Tallinna mnt 8, saku.eelk.ee
Esimene proov on neljapäeval, 3. oktoobril kell 15.30
Saku Päevakeskuses Pargi 27.
Ansambli juhendajaks kogemustega dirigent Rein Tali.
Täpsem info Sirje Ainsaarelt
Koduleht: www.torustikud.ee
telefonil 5561 5040 või sirjeain@eki.ee.
e-post: info@torustikud.ee
Laul teeb rinna rõõmsaks!
Tel 5839 0415; 553 3948

Eakas laulusõber!
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Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet, puude hoolduslõikust ja hindavad tervislikku
seisukorda. Hinnad soodsad. 522
0321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad
lõikavad ohtlikke puid ja teevad
hoolduslõikust. Puude seisundi
hindamine tasuta. 513 3458,
info@ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee.
Langetame ja hooldame puid
just teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte 5626
3857, www.puumehed.ee.
Ohtlike puude langetamine,
võsalõikus, kännu freesimine,
5373 5212.
Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda! Helista ja küsi lisa: 5566
0790.
Saue Loomakliinik. Avatud E-R
kell 15–19. 600 3382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks ootamist, palume aeg ette registreerida! Koduvisiidid!
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 5624 1509,
Andres.
Teeme lamekatuste remonti ja
kõiki SBS töid. Kui on vaja uuendada ruberoidkatust või sootuks
uut, helista või kirjuta info@
sbskatus.ee. Saku valla elanikele
hindamine tasuta! Tel 503 5866.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid, rõdud, terrassid,
abiruumid, saunad, vannitoad
jne). Tööde järjekorrad lühikesed,
hinnad mõistlikud, 5620 6899.
Korstnapühkimisteenus. Tel 5333
0556, korstnahooldus@mail.ee.
Korstnapühkimisteenus, Korstnasõber OÜ, Peep Sõber tel 5650
5189, korstnasober@gmail.com.

Litsentsiga korstnapühkija ja
pottsepp. Küttekollete ehitus,
paigaldus ja remont, aktid Päästeametile ja kindlustusele. 5690
0686, korsten.korda@gmail.com.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused hea hinnaga.
Liugväravakomplekt kuni 4 m
avale 1595, tiibväravakomplekt
kuni 5 m avale 1150 eurot. www.
koduvärav.ee, 5895 8809, info@
koduvärav.ee.
Aedade, fassaadide süvapesu ja
värvimine, terrasside õlitamine,
katuste, akende, unikivi ja basseinide pesu, mööbli keemiline pesu,
hoonete suurpuhastus, ehitusjärgne koristus. 5823 6223, www.
puhastusmehed.ee.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
509 2936.
Teeme miniekskavaatoriga kaevetöid. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Müüa toored küttepuud - lepp
42€/rm, sanglepp 45€/rm, saar
50€/rm, kask 55€/rm. Metsakuiv
okaspuu 48€/ ruum. Kogus alates
7 rm, transport hinna sees. Tel:
55518498.
Müüme puitbriketti ja pelletit.
Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis.
Vōimalik tellida ka väikeseid
koguseid. Info 5559 7572.
Ostame igasuguseid ja igas olukorras seisma jäänud sõidukeid.
Koha peal kiire vormistamine ja
tehing. Pakkumised: seisevauto@
gmail.com või 5618 8671.
Куплю ваш не
используемыи автомобиль.
Также аварийный,
неисправный или
старый. Быстрая сделка
и оформление на месте.
Предложение жду на seisevauto@gmail.com или 5618
8671.

Korstnapitside ehitus, 5557 9399.

Vundamenditööd. Fassaaditööd.
Katusekattetööd. Üldehitustööd.
tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.

Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal. Puhastame küttesüsteemid ja
ajame paberid ka korda! Uuri lisaks
www.lõõr.ee või 5821 6554.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld,
haljastusmuld, aiamuld, freesasfalt
kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel 507 9362.

Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet
8 mm ja 6 mm, kuiv lepp ja kask
kottides, kuivad kütteklotsid 48
kotti/110 €. Saku alevikus ja Saue
linnas transport tasuta. Tel 5692
4924. www.leilibrikett.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija,
tehtud tööde kohta akt. Tel 5689
0125, e-post kuldnoop@gmail.com.
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Müüa tugevad kasutatud kummimatid. Sobivad kuuridesse,
garaažidesse, erinevatele platsidele,
hobusetalli boksidesse, laohoonetesse jne. Kasutusvaldkond väga lai.
Mõõdud 90*90 cm ja paksus 1 cm.
Tüki hind 5–7eurot.

Majade ehitus, korterite remont ja
pööningute väljaehitamine. t.5307
2076, info@viimistlusehitus.ee.
Fassaadid, üldehitus, plekitööd,
krohvimine, viimistlus 5787 8925.
Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus 5372 8382.
Koduhooldus pakub paindliku
ajaga tööd puhastusteenindajatele
erinevatel objektidel Sakus ja ka
Tallinnas. Huvi korral palun võta
ühendust tel 504 1032.
Korstnapitside ehitus. Tel 5557
9399.
Mahla pressimise teenus ja
mahlamüük Harjumaal Kose vallas.
Lisainfo 5621 9762.

Saku Vallavalitsus
võtab tööle
• planeeringuspetsialisti
• koka
Tööpakkumistega saab
tutvuda Saku valla kodulehel
www.sakuvald.ee.
CV ja motivatsioonikirja
palume saata
saku@sakuvald.ee
või
Saku alevik, Teaduse 13.

Meilt saab taas tellida kartulit,
köögivilju ja mett! Tellimusi võtame
vastu iga päev. Tellimiseks ja
lisainfo saamiseks helistage tel
5865 2190.
Ostan garaaži Sakus. Võib olla remonti vajav. Sobib nii 1-ne kui 2-ne
garaažiboks. Tel 5855 4459.
Otsin klaveriõpetajat lapsele, kes on
3 aastat klaverit õppinud. 501 1282.
Otsime kontori koristajat Sakku.
Töö esmaspäevast reedeni alates
kella 17. Kontaktisik Svetlana Bulavinova 5671 2225.
Võtame vastu kivi- ja betoonijäätmeid. Asukoht Mõisa tee 15,
Ääsmäe. Tel 508 8472, 501 9469.
Rõivakaupluses Riidemari Sakus
Konsumi maja 1. korrusel on müügil palju sügiskaupa.
Müüa kuivad küttepuud nii võrgus
kui lahtiselt. Lepp ja kask 30/40/50
cm. Transport hinna sees, võimalik
tellida ka väikeseid koguseid. Tel
5343 0025.
Pesen nii eramajade kui ka korterite
aknaid Tallinnas ja Harjumaal, ka
Sakus. Tel 5855 8078.

Telli korstnapühkija
enne külma saabumist.
Kontrollin ja puhastan
teie kütteseadme
ning väljastan
nõuetekohase akti.
Helista 5600 4050
või kirjuta
info@1korsten.ee.

Lisainfo www.1korsten.ee.

Siiras kaastunne
Reedale, Peetrile ja Priidule
abikaasa ja isa

VELLO VÄLINGU

kaotuse puhul.
Naabrid Urve, Vladimir ja Jana
Mälestame head naabrit

ALDO BALBAT.

Kaastunne lähedastele.
Perekonnad
Lukas, Põld, Paalman
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HOOLDUSKAMPAANIA!
01.10.-30.11.2019

TOO OMA STIHL
MOOTORSEADE
AIATÄHTE HOOLDUSESSE JA SAAD:
SEADMED – 10%
LISAVARUSTUS – 15%
TÖÖRAHA VAID 16.- EUROT!
TASUTA KULUOSAD!

(KÜTUSE- JA ÕHUFILTER, SÜÜTEKÜÜNAL)

SAKU: Tehnika 7, tel: 5324 4296
PEETRI: Tuleviku tee 10, tel: 5558 5709
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13 www.aiataht.ee

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud
alates 1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti.
Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile
saame olla parim kauplusekett, kus sisseostude tegemine
on meeldiv ja sujuv.

Tule Saku Selverisse tööle

PAGAR-KÜPSETAJAKS
SAALITEENINDAJAKS
INFOTEENINDAJAKS
PUHASTUSTEENINDAJAKS
Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate
ootuste kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee.
Kui soovid meie perega liituda, siis palun saada oma CV
personal@selver.ee või täida kohataotlusankeet
kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, personalispetsialist Kristi Aasa.
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Terje Kebbinau
Sinu maakler Sakus

+372 5635 6194
terje.kebbinau@pindi.ee
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Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega. Lepp,
sanglepp, metsakuiv okaspuu. Hinnad alates 44 €/rm.
Tel 509 9598
pakhalupuu@gmail.com
www.pakhalupuu.ee

REKLAAM

UUDISED

VEOAUTOD - SÕIDUAUTOD - PAKIAUTOD

VEENDU, ET SINU AUTO ON TALVEKS VALMIS!
- akutest
- pidurivedeliku kontroll
- jahutusvedeliku kontroll
- rehvide kontroll
- valgustuse kontroll
AINULT 15€

Sügisel meilt ostetud talverehvidele vahetus tasuta!

KÜSI PAKKUMIST!

tel: 686 5258
mob: 50 120 75
info@sakuautokeskus.ee
Üksnurme tee 8, 75501 Saku vald

Saku kinnisvaraturult
Saku vallasmüüdi 2018
aastal 43 eramut (neist 10
Saku alevikus), 22 suvilat,
156 hoonestamata maad
sh elamumaa ja muu maa,
ning 41 korterit (sh paarismajad ja ridaelamud).
Saku aleviku kalleim eramu tehing toimus hinnaga
295000 eurot, mida vahendas MP Kinnisvara maakler
Maria Pruul. Kuigi majade
tehingutes on märgata

langust, 2017 aastal müüdi Saku vallas kokku 89
eramut ja suvilat, on üldine
olukord positiivne ning
kel soovi müüa, siis aeg on
huvi nii korterite, kruntide
kui majade vastu on võrdselt kõrge.
Soovides müüa kinnisva
ra soovitame võtta ühendust Sakus asuvate MP
Kinnisvara maakleritega.

Kogemused aastast 2007 • Saku Sportingu toetaja

www.mpk.ee

Jätke endale
vaid tehingu rõõm!

Maria Pruul

Tel. 50 18 398

Alar Pruul

Tel. 555 66 176

23.oktoober alates 10.00
KIISA
RAHVAMAJAS
Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

Alates 01.07.2019 on Saku Hambaravi
alla 19-aastaste ravikindlustatud laste
osas haigekassa lepingupartner.
Meie kliinikus on võimalik alates juulist 2019
teha hammaste panoraamröntgenpilte.

Kontaktid

Lahtiolekuajad

Saku Hambaravi OÜ
Pargi 2 II korrus, Saku
Tel. 661 6716
GSM 5661 5716
info@sakuhambaravi.ee
sakuhambaravi.ee

E 9:00-17:00
T 9:00-20:00
K 9:00-17:00
N 9:00-20:00
R 9:00-15:00
L Kokkuleppel
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Kinumuti uudised

Nuu nii! Ongi süüs käden ja taas saa kinu kaeda. Ikke uusi Eestimaa kinusi. Porikuu
kuuendamal pääval kell neli pääle lõunat om Saku Pruulikojas „Vanamehe ﬁlm“ (kae
25. lehele, sääl on ka kirja pandu). Saa kinu vahti, või osta niksi-näksi pääle haugatta.
Sansule pääse 5 või 3,5 euru eest.
Kinu kõnele, et latselatsed tulevad suiseks aaks Vanamehe manu. Tuo om maamiis ja
tal on lehm. Vanamees paneb latsed tööle. Nood eivat oska miskit ja lehm pääse lahti
ja ajama. Nüüd tuleb loom leida, enne kui saladuslik Piimavana ta taevasele heinamaale läkitab. Teel on kinutegelased silmitsi hipsteritega, metsakollidega, meeleheitel
saekaatrimeestega ja õgardist karuga.
Vot selline kinu siis tulekul.
Kinu peab saama!

Kinumutt

Ristsõna
Augustikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla logoga kruusi – Kertu Koptelkov. Auhinna saab
kätte tööpäevadel vallavalitsuse kantseleist
Teaduse 13.

Augustikuu ristsõna õige vastus: VALLA VANIM KOOL
Septembri ristsõna vastused saata 15. oktoobriks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.
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Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

30.09 kell 19 „Vanamehe film“
Kiisa Vabaajakeskuses, 5 eurot.

viibimine Sakus Teaduse 1 gümnaasiumihoones.

3.10 kell 13 Saku hariduselu 150.
aastapäeva kontsertaktus Kajamaa
Koolis (vt lk 28).

24.10 kell 15 Ki-Ku-Ta-Ro pensionäride ühenduse sügispidu Kiisa
Vabaajakeskuses.

29.09 kell 10 mihklipäeva vihmamatk Metsanurme-Üksnurme
matkarajal.

5.10 kell 15 Saku Muusikakooli
40. juubeli kontsert Saku Gümnaasiumi põhikoolimajas (vt lk
27).

26.10 kell 17 etendus “Igaühel neli
nägu” Saku Valla Kultuurikeskuse
Kiisa saalis.

30.09 kell 11 meepäev, meetoodete laat Kurtna koolis.

6.10 kell 16 “Vanamehe film“
Saku Pruulikojas (vt lk 26).

30.09 kell 11 päevakeskuses Saku
Diabeetikute Seltsi koolitus, mälutreening Anu Jonuksiga.

7.10 kell 18 lugemiskoer Kiisa
raamatukogus (vt lk 22).

Kuhu minna
27.09 kell 9.30–12 Saku Gümnaasiumi mihklipäevalaat põhikoolimaja õues või sees.

SAKU

24.10 FILMIÕHTU

08.10 MUUSIKAVIKTORIIN
22.10 HALLOWEENI
KAUNISTUSTE
MEISTERDAMINE

31.10 HALLOWEENI
MEISTERDAMINE

KLUBI:

Kuni 13.10 „Saku hariduselu 150“
Saku raamatukogus.
Info www.sakuvald.ee/sundmused

1

KIISA
KURTNA TEE 8
AVATUD 14-19

03.10 DISCGOLF
ALGAJATELE
10.10 HAMA HELME
TÖÖTUBA

„Kurtna-Kiisa ehitiste ajalugu ja tänapäev“, Anni Finglingi fotonäitus
Kiisa raamatukogus.

19.10 kell 11 Saku pensionäride
ühenduse Elukaar liikmete koos-

OKTOOBER
NOORTEKAS
PARGI 27
AVATUD 13-19

Näitused

40. SÜNNIPÄEVA

KONTSERT
5. oktoober 2019 kell 15.00

KLUBI:

E 16.00 LAUAMÄNGUSQUAD
T 16.00 K ÖÖ GINURK

Saku Muusikakool kutsub

Saku Gümnaasiumi põhikoolimaja aula
(Tallinna mnt 10)

K 16.00 LOODUSKOSMEETIKA

WWW.SAKUVALLANOORTEKESKUS.EE
FB: SAKU VALLA NOORTEKESKUS
FB: SAKU VALLA NOORTEKESKUS - KIISA NOORTEKESKUS

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Inna Mikli

Aadress:
Teaduse 13, Saku alevik 75501
Telefonid:
671 2435, 671 2425

Reklaam, kuulutused, kaastööd:
tel 671 2425, e-post ss@sakuvald.ee
Levik:
tasuta Saku valla igasse postkasti

Tellimine mujale: toimetus tel 671 2425, e-post ss@sakuvald.ee
TASUTA
Trükk: OÜ Rebellis
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Saku valla peredesse

sündinud lapsed
MARKUS MÄEOTS
JASPER LAURI
JOANNE LIIS JÄME
DOMINIC PALL
JOHANN-MARU HINDRIKSON
MARGUS KARU
EMMA EENSAAR
ALEKSANDRA MÄEMURD
ELIISE-BRIT ARULAID
JOHANNA SUSI
KRETE MEIER

Mälestame lahkunud
elanikke
ALDO BALBAT
JAAN TIMMERMANN
VELLO VÄLING
JANNO ALUSTE
VALVE ALBIN
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Palju õnne!
August
ANTS LAHT 93
ERNA KASK 88
HILJA KARELSON 88
LAINE MURDOJA 87
VAHUR JÄRVELA 87
MILVI KOTKAS 85
HELMI KELEMENT 85
VIRVE LAIDONER 85
IRINA KANG 80
VELLO REINMÄE 75
MAILI RAPPER 75
RIHO ROSENBERG 75
REIN MUREL 75
ELL TALVIS 75
MAIDO TÄNAVSUU 75
MART ARU 75
September
ANATOLI GUROVITŠ 97
LEJA-FEIGA GUROVITŠ 95
ALLI LAHE 94
ERICH MERIMAA 91
NORA REPPO 91
ÕIE-ELISABETH PIKSARV 90
ILGA LAANE 88
LEIDA UUDAM 88
HELJO RUUT 88
ASTA ERIK 87
GUNNART SUSI 87
ASTA LÄTI 87
MARET KRAAV 87
LEMBIT TEINBAS 86
HELGI ROMANDI 86
INGRID-ETHEL LUKAS 85
EEVI KIVINUK 85
ELSA-MARIE VAHER 85
VIIVI-ANNE KASK 80
GALINA KHALADZHIEVA 80
KADRI VARRAND-KUKK 75
DMITRI SMEKALOV 75
SAIMA UUSKÜLA 75

