www.sakuvald.ee

OKTOOBER 2019

FOOKUSES:

Saku hariduselu 150
Kõik sai alguse Kajamaalt. Lk 2–7

Saku muusikakool sai 40aastaseks. Lk 10–11
Juubelit tähistati galakontserdiga 5. oktoobril.

Harju aasta õpetaja Gerrit Kanarbik. Lk 12–13
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

Alates 1. jaanuarist muutuvad lasteaia ja lastehoiu kohatasud ning muusikakooli õppetasu.
Pered, kelle mõlemad vanemad (v.a üksikvanemaga pered) ei ole oma elukoha aadressiks
registreerinud Saku valda, hakkavad maksma
poole rohkem. Loe lk 9.
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Saku valla koolid
Kajamaa Kool
1869. aastal avati Kajamaal Saku vallamajas
Saku Vallakool, mida aastast 1920 nimetati
Saku Algkooliks. Hiljem oli kooli nimi ka
Kajamaa Algkool ja Kajamaa Kool. Vt lk
4–6.
Rahula Kool
Rahula kool asutati aastal 1873 Pärnu
maantee äärde endisesse kõrtsihoonesse.
Kooliga oli seotud 30 last, kellest igapäevaselt käis kohal 6, ülejäänud kord nädalas.
1922 müüdi koolimaja eraomandisse.
Jälgimäe Kool
Koolimaja avati 1873. aasta sügisel, üks rajajaid ja kooli „katsuja“ oli mõisnik Nikolai
von Glehn. Uus koolimaja valmis aastal
1911, siis muudeti vana hoone internaadiks. Jälgimäe kool suleti aastal 1976.
Kurtna Kool
Kurtna algkooli loomise idee tekkis kohalikel talumeestel, neid toetas mõisnik
Glänström – andis krundi ja palgid. Hoone
ehitati 1879 või 1880.
Kool suleti õpilaste vähesuse tõttu 1976.
Kurtna lasteaed-algkool avati uues, tänase
kooli asukohas olnud hoones 1. septembril
1989 ja töötas seal aastani 2007.
Tänane koolihoone valmis sügisel 2008.
Seejärel kasvas õppeasutus põhikooliks.

Saku hariduselu 150
Õpetajaid
Neist
mehi
Kuni 30 a
30–49-a
50+ a

2014/2015
2018/2019
Lasteaias Koolis Lasteaias Koolis
73
103
85
134
1
13
2
17 (12%)
(12%)
14 (16%) 23 (17%)
38 (44%) 56 (41%)
33 (38%) 55 (41%)

Õppeaineti
Klassiõpetajaid
Keeleõpetajaid
sh inglise keele õp
Matemaatika õp
Kehalise kasv õp
Õpiabirühma õp

2014/2015
27
25
8
13
7
4

2018/2019
44
32
13
13
11
14

5 a jooksul muutunud
Lasteaias Koolis
14%
23%
23%

5 a jooksul muutunud
+17

+10

Ausharidus vallas arvudes (kevad 2019)
• 3 lasteaeda, rühmi kokku 36, lapsi 699 (398 poissi ja 301 tüdrukut)
• Sõimerühmi (2-3aastased) kokku 8, neis lapsi 119 (78 poissi ja 41 tüdrukut)
• Liitrühmi (2-7aastased) kokku 5, neis lapsi 99 (52 poissi ja 47 tüdrukut)
• Lasteaiarühmi (3-6aastased) kokku 17, neis lapsi 351 (197 poissi ja 154 tüdrukut)
• Eelkooliealisi (6-7aastased) 6 rühmas kokku 130 (71 poissi ja 59 tüdrukut)
Õpilaste arv

2014/2015

2018/2019

5 a jooksul muutunud

1.–3. klass

411

502

+91 (18%)

4.–6. klass

364

488

+124 (25%)

Saku Kodumajanduskool
7.–9. klass
278
373
+95 (25%)
Saku mõisas tegutses aastatel 1923–1941
111
208
+97 (46%)
Saku Kodumajanduskool, mida juhtis 10.–12. klass
nõudlik, kindlakäeline ja talupidajate seas
Õppeasutustes on kokku 334 arvutit, sh Saku Gümnaasiumis 215.
väga lugupeetud Aino Käsper.
Valla koolides on õpilaste kasutuses 169 arvutit, sh Saku Gümnaasiumis 121.
Nutiseadmeid on õpilaste kasutuses Kajamaa Koolis 8, Kurtna Koolis 30, Saku
Saku Gümnaasium
Saku Heategeva Seltsi Erakool, esimene Gümnaasiumis 60.
Saku valla õpetajate keskmine arvestuslik brutokuupalk on 1584 eurot.
kool Saku alevikus, loodi aastal 1931.
1934. aastal sai sellest õppeasutusest Saku HaridusSilma 10.10.2019 andmete põhjal
Tehaste Algkool, 1946 Saku Algkool, 1957 HELI VEERSALU, hariduse peaspetsialist
Saku 7-klassiline Kool, 1960 Saku 8-klassiline Kool ja 1977 Saku Keskkool. 18. aprillist 1997 on kooli nimi Saku Gümnaasium.
Saku Keskkooli uus hoone, tänane põhikoolimaja, avati 31. jaanuaril 1977. Sügisel
2001 hoone renoveeriti, valmis võimlaosa.
2015. aasta sügisel valmis juurdeehitus.
Saku Gümnaasiumi gümnaasiumiklassid
on käesoleva aasta 1. septembrist aadressil
Teaduse 1 renoveeritud hoones.
Saku Maakorralduse ja Maaparanduse
Tehnikum
Aastatel 1945–1948 tegutses Saku mõisas
Uuemõisa Põllumajandustehnikum, kus
valmistati ette agronoome.
1948 nimetati kool Saku Maakorralduse ja
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Uus vana kool – äsja renoveeritud gümnaasiumihoone. Foto: Victoria Parmas

Mis hariduselus
lähiaastatel
muutub
Saku valla hariduselu on 150 aasta jooksul
olnud pidevas muutumises ja loomulikult
on muudatused plaanis ka lähiajal. Valla
elanike arv on kiiresti kasvanud, enamasti 200–300 inimese võrra aastas. Suurim
juurdekasv oli möödunud aastal, kui valda
registreeris end 340 uut elanikku.
Ka õpilaste arv on suurenenud – 2017.
aastal oli Saku Gümnaasiumis 1236 ja
Kurtna Koolis 202 õpilast, möödunud aastal Sakus 1315 ja Kurtnas 213 ning käesoleval sügisel alustas Sakus õpinguid 1362
ja Kurtnas 215 koolilast. Kahe aastaga on
Kurtnas õppivate laste arv kasvanud 13 ja
Sakus õppijate hulk 126 võrra ehk keskmiselt on igal aastal lisandunud valla koolidesse 70 last.
Juba aastaid on koolid töötanud ruumipuuduses, möödunud õppeaastal kasutasime Saku Gümnaasiumis klasside
paigutamiseks moodulmaju. Ja kuigi sel
aastal kolis Saku kooli gümnaasiumiosa,
kokku 236 õpilast, Teaduse tänaval renoveeritud majja, on põhikoolihoones ruumi
ikkagi vähe ja jääb iga aastaga vähemaks.
Kõige rohkem lisandub uusi elanikke,
ka kooliealisi, Saku alevikku ja lähiümbruse
küladesse. Seetõttu oli plaan ehitada 2023.
aastaks uus põhikool Sakku, täpsemalt kiriku vastu, üle tee jäähokiväljaku kõrval
olevale kinnistule. Oleme koalitsioonis
olukorda arutanud ja otsustasime uue kooli

Marti Rehemnaa juubeliaktusel kõnet
pidamas. Foto: Inna Mikli
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rajamise ettepoole tuua: tänaste plaanide
kohaselt projekteeritakse uus õppeasutus
järgmisel aastal ning ehitama hakatakse
2021. Uus põhikool peaks uksed avama 1.
septembril 2022 ehk veidi vähem kui kolme aasta pärast.
Selleks ajaks on Sakus umbes 1600 kooliealist last, neist põhikooliealisi üle 1300.
Koole on Saku alevikus kolm: gümnaasium
ja kaks tugevat põhikooli, neist üks nelja ja
teine kahe paralleelklasside komplektiga.
Praegusesse suurde kooli jääb umbes 900
õpilast, uues põhikoolis hakkab käima 450.
Tulevikus kindlasti rohkem, sest uue kooli
projekteerime nii, et oleks võimalik juurde
ehitada kolmas, võib-olla ka neljas paralleelklasside komplekt.
Kui Sakus on kolm erinevat kooli, on
sellest lisaks lastele abi ka täiskasvanuil –
see leevendab igahommikusi ummikuid
sillal ja koolimaja läheduses.
Kurtnasse jääb üks põhikool, loodetavasti mahuvad lapsed sinna ära. Küll on
aga mure hariduslike erivajadustega lastele mõeldud Kajamaa kooliga – ka seal on
praegu suur ruumipuudus. Kajamaa laste
ruumiprobleemid on meil plaanis lahendada kolme-nelja aasta jooksul.
Lasteaiakohti on vallal alati natuke puudu, eriti 1,5–3aastastele. Kuna sõimeealiste
arv kõigub, oleme kasutanud lastehoidude
teenuseid.
Sakus Pargi tänav 27 maja, kus asuvad
täna tervise- ja päevakeskus, on kunagi
lasteaiaks ehitatud ja lasteaiana töötanud –
olen ise lapsena seal käinud. Kui perearstid
uude tervisekeskuse hoonesse kolivad, teeme Pargi tänava majas remondi ja muudame selle hoone taas lasteaiaks – see maja
on sobivas asukohas, seal on juba olemas
mänguväljak ja ideaalsed õuesõppe võimalused. Pargi tänavale tuleb viis rühma: kaks
kolivad sinna Saku Maja kontorihoonest,
lisaks avame kolm päris uut rühma. Ja väikese sobitusrühma mahutame sinna ka.
Tänassilmas on samuti lasteaiakohti
puudu. Koostöös Saue vallaga on plaanis
sinna piirkonda uus lasteaed ehitada. See
peaks valmima aastal 2022 või 2023.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine loob valla lõunapiirkonnas uusi mugavusi, parandab elukvaliteeti. Võimalik,
et see toob kaasa ka kinnisvaraarendusi.
Hoiame seal toimuval silma peal – võib olla
tekib mõne aasta pärast vajadus ka Kiisale
uus lasteaed ehitada.
Seega on lähiaastatel päris mitmeid kooli- ja lasteaiaelu puudutavaid muudatusi tulemas. Loodetavasti teevad need nii meie
laste kui täiskasvanute elu mugavamaks ja
kvaliteetsemaks.
MARTI REHEMAA, vallavanem

Maaparanduse Tehnikumiks.
1953. aastal hakati tehnikumile uut maja
ehitama – Teaduse tänavale mäe otsa.
1959. aastal nimetati kool Saku Põllumajandustehnikumiks, samal aastal valmis uus
maja, kus kool sai enda käsutusse 1. korruse – 2. ja 3. korrusele kolis Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise
Instituut. Kool tegutses aastani 1961.
Kiisa Kool
Kiisa Kool töötas aastatel 1949–1975 Roobuka külas ühelt perelt konﬁskeeritud eramus. 26 saasta jooksul õppis seal 160 last.
Saku Muusikakool
Saku Muusikakool alustas 1. septembril
1979 Saku Keskkooli hoones, 1982 sai kool
oma maja Sakus Aiandi tänaval.
Tänane muusikakoolihoone valmis 2002.
aastal gümnaasiumi juurdeehitusena.
Saku Kaugõppekool
1973. aastal avati Saku 8-klassilise Kooli
juures Harju Kaugõppe-Keskkooli konsultatsioonipunkt. Esimene lend lõpetas 1976.
ATK Õppekombinaat
Eesti NSV Riikliku Agrotööstuskomitee
Vabariiklik Õppekombinaat korraldas aastatel 1982–1993 põllumeestele täiendõpet.
Kool tegutses Sakus Aiandi tänaval praeguses Saku Gümnaasiumi algkoolimajas.
Lasteaed Terake
Harjumaa Töörahva Saadikute Nõukogu
Täitevkomitee haridusosakonna Saku lasteaed avati endises õlletehase direktori eramus aastal 1946, seal käis kaheksa last.
1959. aastal sai nimeks ENSV Toiduainetetööstuse Ministeeriumi Saku Eksperimentaalõlletehase Lastepäevakodu.
1972. aastal valmis uus lasteaiahoone.
1987. aastal sai lasteasutus nime Terake.
1992. aastast on Terake valla alluvuses.
Lasteaed Päikesekild
1962. aastal avati Saku mõisas Saku näidissovhoosi lastepäevakodu, kohti oli 25.
1971. aastal valmis uus lasteaiahoone, tänane tervisekeskus. 1982 sai lasteasutus
Päikesekillu nime. Praegune maja valmis
aastal 1987. 1993. aastast on lasteaed valla
allasutus.
Nõlvaku lasteaed
2012. aastal avati koostöös Saue vallaga
Nõlvaku lasteaed, kus tänaseni kuulub 1/6
kohtadest Saku valla lastele.
KÜLLIKE PRINTSEVA ja ENE LODDESE
virtuaalnäitusest tegi kokkuvõtte
INNA MIKLI
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Kajamaa Kool – ajatelg
1869. aastal asutati Kajamaal Saku
Vallakool, kus vallakirjutaja H. Wälli õpetas veerimist, peast arvutamist, tahvli peal
rehkendamist, katekismuse peatükkide väljaütlemist ja koraalide laulmist. Ta tegeles
õpilastega peamiselt individuaalselt. Koolis
tuli käia kaks talve.
1875–1881 oli koolimeistriks T. Ervin. Sel
ajal viidi sisse kolmeaastane koolikohustus. Hakati õpetama maateadust ja ajalugu.
1880. aastal käis koolis 63 talulast.
1881-1882 oli koolmeister J. Männi.
1882-1886 oli koolmeister K. Elving. 1883.
aastal õppis 1. ja 2. klassis kokku 37 õpilast,
3. klassis käis kord nädalas õpitut meelde
tuletamas 40 last.
1886–1904 Seoses Aleksander Wumbergi
tulekuga õpetus paranes. Koolmeister valdas eesti, vene ja saksa keelt. Õppeainete
nimekirja lisandusid ilukiri ja vene keel.
1888. aastal käis koolis 68, 1893. aastal 56,
1895. aastal 55 ja 1901. aastal 41 last. 20.
sajandi alguses kooliskäijate arv vähenes.
1904-1911 Järgmine koolmeister oli Hans
Marmor. Sajandi alguses kasutati hindamisel numbreid nullist viieni:
5 – wäga heasti mõistnud
4 – heasti mõistnud
3 – keskmiselt mõistnud
2 – puudulikult mõistnud
1 – halwasti mõistnud
Hinnati ka elukombeid, tähelepanemist,
usinust ja edasiminekut.
1911–1920 Õpetaja oli Aleksander Rebatov.
1920. aastal nimetati kool Saku 4-klassiliseks Algkooliks. Õpetajaks sai neiu M.
Berson. Õpilaste hulk kasvas, ruumi oli
vähe. Kõik lapsed õppisid ühes klassitoas
ühe õpetaja käe all. Lapsed puudusid palju.
Aasta hiljem käis koolis vaid 18 last.
1922–1923 Õpetajaks sai Marie Rosenberg.
1923. aastal esitas Saku vald koolimajade
ehitusfondile avalduse, et saada uue koolimaja ehitamiseks laenu. Laen jäi saamata –
riigi haridusametnike arvates polnud krunt
kõige paremini valitud, sest kool oleks
Kurtna lastele kaugeks jäänud.
1923–1925 Teadmisi hakkas jagama õpetajate kutseettevalmistuskursused läbinud
Helmi Õun. Ta õpetas kodulugu, emakeelt, võimlemist, matemaatikat, looduslugu, maateadust, laulmist, tööõpetust,
joonistamist, ajalugu ja võõrkeeli ning käis
lastega looduses ja selgitas loodusseadusi.
Usuõpetus oli siis keelatud, aga vanemate
soovil võis selle tarbeks kaks korda nädalas
kooliruume kasutada.
1925–1929 Õpetajaks sai Juhan Künnap,
käsitööõpetajaks tema naine Melanie.
1925 õppis Saku 4-klassilises Algkoolis 29
4
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Kaisa Ilvese kõne Kajamaa
kooli 150. juubeli aktusel
Saku hariduselu teadaolev algusaeg on
aasta 1869, mil asutati Saku Vallakool
Kajamaal. Koolis pidi käima 2 aastat ja seal
õpiti lugemist, arvutamist ning usuõpetust.
Kümnekonna aasta pärast pikendati koolikohustust kolme aastani ja hakati lisaks
õpetama ka maateadust ja ajalugu.
Naljakas on mõelda, et hariduselu algusaegadel, kui vanavanemate jutu järgi kõik
hirmsasti koolis tahtsid käia, sai seda teha
vaid paar aastat, tänapäeval aga, kui kõigil
juba hiljemalt 6.-7. klassis õppimisest kopp
ees on, tuleb nii kaua koolipinki nühkida.
Ju siis on õige ütlemine, et inimesed tahavad alati seda, mida ei saa, ning sellest, mida
pakutakse, on kõigil savi. Äkki tuleks kool
muuta kuidagi raskemini kättesaadavaks, et
siis kõik kangesti sinna tahtma hakkaksid?
20. sajandi algul pöörati haridusele juba
suuremat tähelepanu, õpetati näiteks ka
vene keelt ja ilukirja. Hindeid pandi nullist
viieni. Küllap meeldiks selline hindamissüsteem ka tänapäeva pedagoogidele, kes
aeg-ajalt on ikka sunnitud ütlema, et kuule,
Juku, see töö on nüüd küll puhas null.
Lisaks õppeainetele hinnati ka õpilase
elukombeid, tähelepanemist ja usinust. Ei
tea, kuidas nad neid elukombeid uurisid?
Telefoni, GPS-i ja muid jälitusseadmeid
tol ajal ju ei tuntud. See oleks ikka päris
julm, kui tunnistusele pandaks hinne näiteks sõpradega veedetud aja eest. Et tubli,
täna käisite kinos „Tõde ja õigust“ vaatamas, saad viie. Või siis et paha-paha, ostsite
poest vägijooki, saad ühe või koguni nulli.
1920. aastatel elas kool üle mitmeid
raskeid aegu. Vahetusid õpetajad, ruumipuudus oli suur, õpitingimused kehvad.
1927. aastal jõuti koolimaja planeerimisel
lõpuks positiivse lahenduseni ja nõustuti
ettepanekuga rajada Kajamaale vana kooli
lähedusse uus hoone. Uus kooli-, rahva- ja
vallamaja avati pidulikult 1934. aastal. Siiski

ei mahtunud kõik
õpilased sinna ära
ja osad lapsed pidid
õppima vanas majas.
Kahjuks on ruumiprobleem meil tänaseni aktuaalne ja selle leevendamiseks on
õues soojakud. Võib-olla on see mingi ajaloo vingerpuss, aga 1934. aastal avatud uue
koolimaja planeerimisel tehti üks kummaline viga – klassiruum paigutati vallamaja
arestikambrite kõrvale. Soojakutes küll uksed lukus ei ole, aga näiteks juua ja tualettruumi seal ei saa...
1940. aastatel muudeti kool algul 6- ja
siis 7-klassiliseks. Mõnda aega tegutses ka
internaat. Süüa koolis ei antud, õpilastel
olid kaasas oma võileivad, aga paljud ei
saanud endale sedagi lubada.
1950-ndate lõpus alustati kooli juures
töid kiviktaimla ja lillepeenarde rajamiseks.
Paari aasta pärast oli Kajamaa Kooli ümbrus juba Harju rajooni algkoolide hulgas
kõige paremini hoolitsetud. Koolimaja lähedal oli ka kooliaed, kus kasvasid erinevad
viljapuud ja marjapõõsad. Praegu on seal
kehalise tundide ajal hea õunaraksus käia.
1969. aastal võeti vastu riiklik otsus väikekoolid sulgeda ja aastal 1971 Kajamaa
Kool suleti. Samal aastal hävis tulekahjus
vana koolimaja. Aja jooksul lagunes ka
uus koolihoone ning aastal 1983 oli sealgi
tulekahju.
Tundub aga, et hariduselu oli oma juured Kajamaal juba nii sügavale ajanud, et
isegi tulekahju ei saanud koolist päriselt
jagu ja 1990. aastal avati see uuesti. Kool
on teinud läbi mitu muudatust, alustades
lasteaed-algkoolina ning jõudes tänaseks
põhikoolini. Vahetunud on direktorid,
õpetajad, koolitöötajad ja muidugi õpilased. Kool aga püsib.

Teksti koostas õpetaja
ENE JAANISTE

Kajamaa kool sai uue lipu. Naelutasid vallavanem Mart Rehemaa ja direktor
Merit Udusalu, õnnistas Lääne-Harju praost Jüri Vallsalu. Foto: Inna Mikli

Mälestusi koolipäevilt
Hurmi Agasild
Pärast sõda elasin Kajamaa külas Adra talus. 1948. aastal läksin Kajamaa kooli. Lapsi
oli seal tookord üsna vähe. Olid liitklassid
– hoovipoolsest uksest tulles vasakul, kus
hiljem oli raamatukogu, õppisid 1., 2. ja 3.
klass ning seal vastas, paremal, 4. ja 5 klass.
6. ja 7. klassi lapsed õppisid lavataguses
ruumis, nende juurde pääses läbi saali. 5.
klassi tuli alati palju uusi õpilasi – Kiisal
oli 4-klassiline kool ja sealsed lapsed tulid
Kajamaale 5. klassi.
Koolimaja teisel korrusel oli internaat.
Mina seal ei elanud, kuid käisin mõnikord
õppimas, sest meie talus elektrit ei olnud.
Koolis käisime tänavapoolsest uksest,
kust pääses väga külma esikusse. Seal oli
kätepesunõu, kuhu vett toodi väljast vändaga kaevust. Kord läks vett maha ja see
jäätus ära. Üks tüdruk kukkus ja murdis
jalaluu.
Maja köeti puudega, saalis oli suur ahi.
Koolis tehti õpilastele teed. Võileivad
olid igaühel endal kaasas, neid siis söödi.
Oli sõjajärgne vaene aeg ja paljudel lastel
olid margariinileivad. Mõnel jõukamal muidugi oli ka võid ja muud paremat.
Läksin 1. klassi nii, et ei osanud üldse lugeda. Ema polnud mind õpetanud ja
ega ma ise ka polnud huvi tundnud. Minu
õpetaja oli siis Maimu Altmets. Mäletan, et
alguses õppisime aabitsast trükitähti. Ja kui
aabits läbi, oleksime pidanud lugemikuga
jätkama, kuid lugemikku koolis polnud.
Oli lasteraamat Ellest ja Mallest. Seda siis
lugesime. Õpetaja Maimu Altmetsaga sain
lugemise juba esimese kooliveerandiga selgeks. Õpetaja oli karm ja nõudlik, aga õpetas hästi. Hea õpetaja oli.
Mäletan, et tegime koolis näidendit,

Kajamaa kool aastal 1933.

tantsisime ja esinesime.
Mingil ajal oli koolihoones ka rahvamaja ja seal käis rändkino. Lapsi kinno ei
lubatud, kuid mõnikord õnnestus kardina
tagant ﬁlmi piiluda. See oli põnev!
1955. aastal lõpetasin Kajamaa kooli ja
läksin Tallinna keskkooli.
Anne Laane
Elasin Tõdval Sepa majas ja läksin 60. aastate alguses Kajamaa kooli. Tookord oli
kool neljaklassiline, õpilasi oli 20 ringis.
Esimeses klassis olime kolmekesi – mina ja
veel kaks tüdrukut.
Siis olid liitklassid, koos olid 1. ja 3 ning
2. ja 4. klass. Meie ruum oli saali taga.
Esimesel aastal oli meil õpetaja Veeberg.
Ta oli hästi tore, kuid läks kahjuks ära.
Järgmisel aastal olid õpetajateks Marta
Klausson ja kooli juhataja Vilma Minn.
Nad mõlemad olid ranged ja nõudlikud,
eriti Minn.
Me olime palju õues ja käisime sageli
Animäel: kelgutasime, suusatasime ja jooksime seal. Mäletan, et ükskord jättis õpetaja
mind peale tunde. Aga teised läksid mäele! Siis ma tegin poppi – lasin koolist jalga.
Järgmisel päeval sain palju riielda.
Söögitädi keetis meile toitu, see oli väga
hea. Sõime oma klassis. Lapsevanematel
tuli kordamööda kooli leiba ja saia viia.
Juurvilja kasvatasime ise: igal klassil oli oma
peenar, mille eest tuli ka suvel hoolitseda.
Õpetaja koostas graaﬁku ja iga laps pidi
seitsmel korral tööl käima.
Koolis oli ahjud, nende jaoks toodi
puud kohale ning lapsevanemad käisid siis
neid saagimas ja lõhkumas. Meie, lapsed,
moodustasime rivi ja andsime puud käest
kätte edasi. Keegi täiskasvanu siis ladus

FOOKUS

last. Üheks õppeaastaks liitusid Saku ja
Kurtna kogukonna koolid. Kurtnas olid 1.
ja 2. klass, Sakus aga 3. ja 4. klass.
Kooli juures hakkas tegutsema avalik
raamatukogu.
1927. aastal nõustuti ettepanekuga rajada
Kajamaale vana kooli lähedusse uus hoone, milles jätkuks ruumi nii koolile kui ka
rahva- ja vallamajale.
1928. aastast oli kohustus õppida viis klassi.
1929–1931 Õpetajaks sai Johannes Herman, käsitööõpetajana jätkas Melanie
Künnap.
1931. aastal kasvas kool kuueklassiliseks ja
õpetajaks määrati Elfriede Mitt. Aasta hiljem hakkas tööle 2 õpetajat, lisaks Mittile
ka Johannes Herman. Koolis käis 33 last,
järgmisel aastal juba 54.
1933 pandi uuele koolimajale nurgakivi.
1934 avati Saku uus kooli-, rahva- ja vallamaja. Ehitajaks oli Põllutöökoja Ehitustalitlus,
kelle poolt oli ka projekt. Ka uude hoonesse ei mahtunud kõik õpilased ära ja muist
õppisid vanas majas. Koolis oli 56 õpilast,
õpetajateks ikka Mitt ja Herman.
Kooli planeerimisel oli tehtud viga –
klassitoad olid vallamaja arestikambrite
kõrval. Sellele seigale juhtis tähelepanu
isegi Haridus- ja Sotsiaalministeerium, soovitas kooli tegevuse selles majas lõpetada,
kuni olukorrale leitakse lahendus.
1936 valmis ümberehitus, arestikambrid
muudeti teiseks klassitoaks. Seejärel õppis
kogu kool ühes majas.
1941. aastal nimetati kool Kajamaa 6-klassiliseks Algkooliks. Õpetajaks sai A.
Reinberk, 1944. aastal aga E. Kalmin, kes
saadeti hiljem Siberisse. Sõja ajal töötas
koolis mitmeid õpetajaid ja juhatajaid.
1945. aastal muudeti kool 7-klassiliseks.
Edasi õppima tulid ka need, kellel kuus
klassi ammu lõpetatud.
Õppetöö toimus kahes ruumis, kus oli
kokku ca 70 õpilast. Mõnda aega viidi tunde läbi vanas koolimajas, kuna uues elasid
sõjaväelased. Õpetajaid oli kolm, direktoriks Ellen Soosalu.
Lühemat aega töötas ka vene õppekeelega klass, kus õppis 6–7 õpilast.
Klassiruumid olid kooli 1. korrusel, 2. korrusel olid õpetajate eluruumid. Söögiks olid
õpilastel kaasas võileivad.
1954–1956 sai juhatajaks A. Vihvelin.
Koolimaja teisel korrusel oli internaat, kus
kaugemal elavad õpilased ööbisid. 19541956 õppis Kajamaal umbes 90 last
1956 Vanemad klassid suleti, kool jäi tegutsema 4-klassilise algkoolina. Juhatajaks
määrati V.Minn.
1950-ndate lõpus hakati kiviktaimlat ja
lillepeenraid rajama. Koolimaja lähedal oli
ka aed, kus kasvasid erinevad viljapuud ja
marjapõõsad.
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1960.–1970. aastatel oli Kajamaa Algkool
Harju rajoonis suurimaid, kuigi koolis käis
vaid 25–30 õpilast.
1969. aastal otsustati väikekoolid sulgeda.
Kuigi 1970. aastal alustati Kajamaal kolme klassiga, likvideeriti kool 1971. aasta
mais. Nii katkes 101 aasta pikkune hariduselu Kajamaal. Samal aastal hävis tules ka
vana,1868. aastal ehitatud koolimaja.
1983 19 aastat järelevalveta olnud endine
koolimaja lagunes. 1983 oli majas tulekahju.
3. septembril 1990 taasavati Kajamaa
Lasteaed-Algkool. Juhatajaks sai Sirje
Õruste. Lasteaiarühm alustas sama aasta
novembrikuu alguses.
1992 Pikemat aega oli koolis tööl kuus, lasteaias kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Maja
kasutati ka rahvamaja ja raamatukoguna.
1993/94. õppeaastal alustas kool 5-klassilisena. Kevadel õppis koolis 28 õpilast.
1994. aastal tähistati kiviga koht, kus 1869.
aastal Saku valla hariduselu alguse sai.
1. septembrist 2005 kuulus kool Kurtna
Lasteaed-Algkooli koosseisu, nimeks oli
Kurtna Lasteaed-Algkooli Kajamaa maja.
5. mai 2008 – 30. juuni 2009 avati kool
taas, juhatajaks sai Ave Paat. Õpetama hakati individuaalsete õppekavade järgi.
27. juuli 2009 – 30. november 2009 lisandus uusi õpetajaid, 32 õpilast õppis individuaalsete õppekavade alusel ja väikestes
rühmades. Direktor oli Küllike Sillapuu.
1. detsember 2009 – 30. juuni 2014 oli direktor Maire Metsalu.
23. veebruaril 2012 õnnistas kooli lippu
Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots.
1. septembril 2014 alustas direktorina
Lilian Voog, koolis oli 46 õpilast.
22. juunil 2016 sai juhiks Merit Udusalu.
Täna on Kajamaal põhikool, kus õpivad
Saku vallas elavad hariduslike erivajadustega õpilased, kelle õpet kohandatakse vastavalt vajadustele.
Kooli sümbolid on kooli lipp, helkur,
pastapliiats, harilik pliiats, kleebised, märkmepaberihoidja, roll-up ja laul, mille sõnad
tegi Kristi Väär ja muusika Urmi Sinisaar.
Laul algab järgmiste sõnadega:
Põhja-Eestis Harjumaal,
kus on küla Kajamaa,
rohelises metsatukas,
väikses armsas põllunukas ...
Koolil on mitmeid traditsioonilisi ettevõtmisi: aktused, pildistamised, spordivõistlused, stiilinädalad, ühised jõululõunad,
avatud uste päevad, talgupäevad, tutipeod,
lemmikloomapäevad.
MERIT UDUSALU
ANU KALLAS
ÜLLE JOOSING
TRIIN TOOMJÕE-ZUTS
KÜLLI RAUAM
ENE JAANISTE
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riita. Lõbus oli nii töötada.
Meie sõpruskool oli Saustis, tähtsamad
aktused toimusid meil ühiselt. Kui Kajamaa
kooli lõpetasin, läksin Sausti edasi õppima.
Kajamaa koolist on mul nii toredad mälestused, et läheksin kohe sinna tagasi.
Kalev Sinisaar
Minul on Kajamaa koolist väga head mälestused. Ma käisin kõigepealt nullklassis
– mõned korrad enne kooli. Aga mulle
polnud nullklassi vaja: ma oskasin lugeda,
raamatukoguhoidjast ema õpetas.
1. klassi läksin aastal 1969, siis oli koolis
väga vähe lapsi. Olid liitklassid, koos õppisid 1. ja 3. ning 2. ja 4. klass. 1. klassis oli
õpilasi kolm: mina ja kaks tüdrukut. Meie
õpetaja, Soasepp, oli hästi tore. Ta õpetas
vaheldumisi meid ja 3. klassi lapsi. Ja kõik
sai selgeks – 3. klassi asjad ka. Teisel kooliaastal jäime kahekesi. 4. klass kaotati üldse
ära.
Koolis oli kaks klassiruumi: üks oli lava
taga ja teine hoovipoolsest uksest tulles
paremat kätt. Teisel korrusel oli söögituba,

Kajamaa vana koolimaja 1946. a. Fotod: raamatukogu arhiiv

Kajamaa Kool 1969
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kus anti lõunat. Seal olid ka koolitädi Leida
Selgise ja direktor Vilma Minni korterid.
Koolil oli oma aed, seal pidi suvel mõne
päeva tööl käima. Mitu päeva täpselt, ma
enam ei mäleta. Kuid mäletan, et nii raske oli vaheajal kooli minna – oleks tahtnud
hoopis mängida.
Mulle meeldis sport, meeldis võistelda.
Kooli ees oli staadion, seal hüppasime kaugust. Võistlesime omavahel ja mõnikord ka
naaberkoolide õpilastega.
Mäletan ka üht Kurtna koolis toimunud luuletuste lugemise võistlust. Sain seal
esikoha!
Kõige selgem mälestus on seotud pahandusega. Mürasime ja jooksime, millegipärast ütlesin kõva häälega: „Kurat!“.
Õpetaja kuulis ja pani mind nurka seisma.
Seisin siis terve vahetunni lava ees kuuse
kõrval – oli jõulu-, tookord muidugi nääriaeg – ja mul oli väga häbi.
Kui 2. klass läbi sai, kaotati Kajamaa
kool ära. Mina õppisin edasi Kohilas. Mul
oli seal väga lihtne – kogu materjal oli liitklassis kuuldud ja ammu selge.

Tänukirjad
Seoses rahvusvahelise õpetajate päeva ja Saku valla hariduselu 150. aastapäevaga anti Saku valla tänukiri 31
haridustöötajatele.
Saku Gümnaasium
KATI TUULIS, õpetaja
EVELIN JAUK, õpetaja
MARILIN MEIKAR pikapäevarühma
õpetaja
MARIANNE ESPERK, klassiõpetaja
SIRJE ÕUNROOS, õpetaja
AITA KIVISTIK, õpetaja
OLGA POLOMINA õpetaja
MARE MAALMA, õpetaja
KERSTI VISSOV, õpetaja
TIIU ZIRNASK, õpetaja
Kurtna Kool
ASTRID KÕVA, klassiõpetaja ja
inglise keele õpetaja
KAIRI PIHLAK, lasteaiaõpetaja
MAIE HÄRMANN, klassiõpetaja
MALLE METSIS-MÜÜR,
lasteaiaõpetaja
ÜLLE SALUVERE, õpetaja
KRISTJAN SAAR, direktor
Kajamaa Kool
MERIT UDUSALU, direktor
Saku Muusikakool
MART SÜDA, õpetaja
EHA THEMAS, õpetaja
TAUNO VALDNA, direktor
Lasteaed Terake
GERLI TÕNUMAA, õpetaja
KRISTEL KALLAS, õpetaja
MERLI KUKLAS, õpetaja
PILLE MÄGI, õpetaja
SIGRID TAMMEL, õpetaja
TIIA JÕESSAAR, õpetaja
Lasteaed Päikesekild
ERIKA KAAREPERE, õpetaja abi
ELSI MEDINA, õpetaja
ERIKA RAUSBERG, õpetaja
MARGIT KANTER, õpetaja
RUTH KOBIN, õpetaja

MTT fondi toetused
Saku valla MTT fondi 1. septembri taotlusvoorust toetati järgmisi projekte:
• MTÜ Tantsukool Danceland projekti
„Tantsuturniir Corny Karikas 2019“ 1495
euroga;
• KTL Racing Klubi projekti „Rahvusvaheline
kestvuskross „Saku Off Road 2019““ 1000
euroga;
• Spordiklubi Tats projekti „Rahvusvaheline
võrkpalliturniir Prahas“ 2970 euroga;
• Saku Jäähoki Klubi projekti „Saku valla
esindamine Jäähokis HHL MV I ja II liigas
2019-2020 hooajal“ 1000 euroga;
• Olga Muskevitši projekti „Aleksandr
Muskevitši spordivõistlused sügisel 2019“
184 euroga;
• MTÜ
Arunõmme
Selts
projekti
„Tänassilma küla avaliku mänguväljaku 3.
etapi rajamine“ 3000 euroga;
• Metsaveere Külaseltsi projekti „Metsaveere
laste mänguväljaku arendamine“ 2628
euroga;
• Saku Valla Invaühingu projekti „Jõulud erivajadustega inimestele“ 450 euroga;
• SA Rehe Seltsimaja projekti „Heli Rehe
küünis paremaks“ 900 euroga;
• MTÜ Juuliku Külaselts projekti „Jalakäijate
silla rajamine Juuliku külas“ 1504 euroga;
• Saku Linedance klubi „Happy Feet“ projekti „Saku IX linetantsupäev / VII linetantsu
koreograaﬁa EMV“ 356 euroga.
• MTÜ-le Nelja Valla Kogu eraldati 450 eurot kaasﬁnantseerimise toetust projekti
„Porikuu festival 2019“ korraldamiseks.
HELE-MALL KINK
arendusspetsialist

Sportlaste tunnustamine
2. detsembril avab oma uksed Saku Valla
Spordikeskuse uus korpus, kus on suurenenud võimalused sporditegemiseks.
Avamispeol soovime tänada ja tunnustada
2019. aasta silmapaistvamaid valla spordiklubisid, võistkondi, treenereid ja sportlasi.
Saku Valla Spordikeskus ootab infot, kes
teie klubist on käesoleval aastal saavutanud
häid tulemusi, panustanud sporti või mõnel muul moel märkimisväärselt spordielu
arengule kaasa aidanud. Palun saatke hiljemalt 10.11.2019 Laura Viirojale e-aadressile laura.viiroja@sakuvald.ee järgmine
info: tunnustatava nimi, kontakt (e-mail,
tel), saavutus või kandidaadi tegevuse
lühikirjeldus.
Saku Valla Spordikeskus soovib traditsiooni taastada ja üheskoos tublisid tegijaid
tunnustada.
ANNE-LY SUVI
kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist

Hariduse
usku
rahvas?
Meie, eestlased, oleme hariduse usku rahvas – ikka tahame
parimat kooli, parimat haridust – endale
ja ennekõike oma lastele. Võib olla sellepärast, et me ei saa uhkeldada tuhandeid,
isegi mitte sadu aastaid kestnud vaimueluga. Võib-olla sellepärast, et õppimine tehti
meie maal kõigile kohustuslikuks alles aastal 1860. Ja kättesaadavaks sai see siis, kui
küladesse koolid rajati. Saku vallas esmakordselt aastal 1869 ehk siis, kui Kajamaal
esimene kool uksed avad. Sealt sai kõik
alguse – tosina aasta jooksul pääsesid ka
Rahula, Jälgimäe ja Kurtna lapsed koolipinki. Alguses oli õpetajaks vallakirjutaja, siis
juba „pärisõpetajad“. Varsti isegi naised.
Nii see läks.
Koolmeister oli maakohas suur autoriteet, temast pidasid lugu täiskasvanud
ja teda austasid lapsed. Lapsed muidugi
kartsid ka. Sest kui pea oli „pisut kõvem“,
võis ka vitsa saada. Karmid ajad olid! Vastu
hakata ei julgenud keegi – kui küla peal
kuulda oleks olnud, et jõmpsikas õpetajaga haukus, siis kus see häbi ots! Isa oleks
kodus kohe keretäiega kostitanud.
Aeg läks. Möödunud sajandi 70. ja 80.
aastail, kui mina koolis käisin, oli juba vastu ütlejaid või tegemata jätjaid ka, kuid
mitte kuigi palju. Haridus oli au sees, igaüks tahtis keskkooli, siis ülikooli pääseda.
Õpetajad oli ikka lugupeetud ning emadisad toetasid neid igati, olid rahul, et nende
lastelt palju nõuti ja palju taheti.
Tänapäeval kuuleme sageli, kuidas lapsed ja nende vanemad õpetaja kallal võtavad – küll ei meeldi see ja küll ei sobi too.
Õpetaja ei mõista Jukut, ei arvesta tema
vajadustega, kasutab valesid meetodeid, ei
oska ainet huvitavaks teha, hindab ebaõiglaselt. Olen kuulnud muidu täiesti mõistlikku inimest rääkimas, et „tema tunneb oma
last kõige paremini“. No jah, oma last ju
tunneb. Aga äkki on sellest vähe?
Tujutsedes, mängides ja tilu-liluga tegeledes jõuab Juku ükskord nii kaugele, et
tuleb tööle minna. Ühel hetkel ei saa enam
nalja teha. See ei pruugi üldse meeldida –
parem oleks telefoni näppida ja niisama
tšillida. Nii saab üks töökoht otsa, siis teine.
Ja juku ei saa aru, tema vanemad ammugi
mitte, kuidas küll naabri Jaak elus kiiremini edasi jõuab. See sama Jaak, kes koolis ei
osanud suurt midagi nõuda.
Kas meie, eestlased, oleme ikka veel hariduseusku rahvas? Tahaks loota.
INNA MIKLI
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24. septembri istungil
MTÜ-le Eesti Vanamootorrattaklubi UnicMoto anti avaliku ürituse korraldamise luba
6.10.2019 kell 6–16 Tagadi külas restauraatorite päeva läbiviimiseks.
Seoses rahvusvahelise õpetajate päeva
ja Saku valla hariduselu 150. aastapäevaga
anti valla tänukiri 31-le hallatava asutuse haridustöötajale (vt lk 7).
Ühele raske puudega isikule ja ühele sügava puudega isikule seati hooldus ja määrati hooldaja.
Otsustati osaliselt hüvitada üksinda elava raske puudega vanaduspensionäri küttepuude maksumus.
Anti projekteerimistingimused mobiilsidemasti ehitusprojekti koostamiseks
Tänassilmas Tänassilma tee 65, aiamaja
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
Roobukal Põhjala põik 3 ja üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks Metsanurmes
Sookäpa tee 1.
Kooskõlastati kavandatavate soojuspuuraukude asukoht Üksnurmes Talve
tee 34 tingimusel, et puuraugud jäävad
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihist
ülespoole.
Anti nõusolek Kiisal asuvate katastriüksuste Kuuse tn 6 ja Kuuse tn 8 piiride
muutmiseks vastavalt omanike omavahelisele kokkuleppele.
Määrati Kiisal asuva Revali tn 10 kinnisasjaga liitmiseks moodustatava maaüksuse
koha-aadress, sihtotstarve ja pindala: Revali
tn 10a, elamumaa 100%, 108 m2.
Määrati, et ehitusteatise esitanud isik,
ehitusprojekti koostaja ja ehitise omanik
peavad Sakus Kivinuka põik 1 kinnistule
piirdeaeda rajades arvestama Elektrilevi
OÜ poolt kooskõlastamise käigus esitatud
tingimustega.
Anti kõrvaltingimustega ehitusload
ÜVK Roobuka 2. piirkonna veetorustiku ja
ühiskanalisatsiooni rajamiseks aadressidel
Pihlamarja tee 1a, Ristikivi tee 1, Silikaadi
tee 5, Standardi tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
ja 18, Astra tee, Ehitaja roheala, Mikkori,
Põhjala tee, Ristikheina tee, Roobuka,
Roobuka põik, Roobuka tee, Silikaadi tee 5,
Soonurme tee, Standardi tee 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16 ja 18, Terakese tee, Tervise tee,
Toomase haljak, Toomase tee, Toomase tee
L1, Tulukese tee, Tulukese tee L1 ja Viimsi
metskond 248.
1. oktoobri istungil
Saku valla 2019. aasta eelarve MTT
fondist eraldati projektitoetust neljale
8
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spordivaldkonna ja neljale muu tegevusReklaamtreiler OÜ-l lubati paigaldada
valdkonna projektile (vt lk 7).
14.10–10.11.2019 Kasemetsa Liina kinnisKinnitati Saku Valla Kultuurikeskuse tule 17 m2 suuruse pindalaga reklaamtreiler.
Ühele perele määrati lapse õpilaskodu
Sakus Teaduse 1 ja Kiisal Kurtna tee 8 asuvate ruumide üürihinnad ning soodushin- kulude katmiseks toetus.
Sügava puudega isikule seati hooldus ja
nad juhuks, kui ruume kasutavad lasteringid
või vallaelanikud huvi- ja sporditegevuseks. määrati hooldaja.
Anti projekteerimistingimused aiamaja
Hinnad kehtivad alates 1.10.2019.
Kooskõlastati kavandatava puurkae- laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
vu asukoht Sookaera-Metsanurga küla Roobukal Okka tee 4, üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Saue
Kuldnoka kinnistul.
Jälgimäel asuva liikluspinna nimeks mää- külas Kiige kinnistul ning üksikelamu ja
abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
rati Vanakooli tee.
Jälgimäel asuva Vanakooli katastriüksuse Metsanurmes Väike-Rännaku kinnistul.
Muudeti väärteomenetluses osalevate
koha-aadressiks määrati Vanakooli tee 1.
Saku valla omandis olevale Metsanurme ametikohtade loetelu: ehitusjärelevalve vaküla Kuresoo tee L5 kinnistule seati sund- neminspektor, majandusteenistuse juht,
valdus Elektrilevi OÜ kasuks – Elektrilevi taristuinsener, vallamajanduse insener, valsoovib sinna püstitada tehnovõrku. laaednik.
Suurendati Kannikese tn 1, 3, 3a, 7/ TalSundvalduse pindala on 22 m2.
Otsustati, et ehitusteatise esitanud isik, linna mnt 1a maaüksuse detailplaneeringu
ehitusprojekti koostaja ja ehitise omanik planeeritavat ala, ala suurus on 8800 m2.
Kolme kinnistu omanikud vabastati
peavad Saustinõmmes Nõmme tee 37 kinnistule piirdeaeda rajades arvestama korral- korraldatud jäätmeveoga liitumisest peduses toodud tingimustega, sest ehitusala rioodil, kui nad kinnistul ei ela ning kinnistut ei kasuta.
asub kaitsevööndis.
Elektrilevi OÜ kasuks seati Kiisa KadaÜhele ettevõttele otsustati tagastada riigilõiv 150 eurot, kuna ehitusprojekti muu- ka tänava ja Roobuka Roheluse tee 1 kindatuse kooskõlastamiseks riigilõivu tasuma nistutele sundvaldus, vastavalt 7 ja 16 m2.
Anti nõusolek Rahula külas asuva kaei pea.
Otsustati katta ühe lapse õpilaskodu tastriüksuse Jaasi jagamiseks ning määrati
kulud ja ühe raske puudega lapse haiglasse jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed:
sõidu kulud.
Jaasimetsa, Jussimetsa ja Jaanimetsa, kõik
100% maatulundusmaad.
10. oktoobri istungil
Anti kõrvaltingimustega ehitusluba
Eraldati toetusi MTT fondist (vt lk 7).
Muudeti Saku valla eelarve koostamise, Roobuka ÜVK 1. piirkonna veetorustiku
täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud rajamiseks.
Nähti ette, et ehitusteatise alusel bioväljaminekute kavandamise korda: sätestati
elektroonilise keskkonna VEERA kasuta- puhasti ja välise kanalisatsioonitorustikumine, täiendati eelarve eelnõule muudatu- ga rajamisel Sakku Männi tee 2b peavad
settepanekute esitajate ringi ja lisati punkt, ehitusteatise esitanud isik, ehitusprojekti
mis võimaldab volikogul lisaeelarve esime- koostaja, ehitaja ja ehitise omanik arvestama RMK poolt kooskõlastamise käigus
sel lugemisel vastu võtta.
Kinnitati Lasteaia Terake hoolekogu esitatud tingimustega.
Kinnitati Saku valla tunnustusavalduse
koosseis: Eero Alamaa, Madis Linnamägi,
Kristina Bauman, Teele Känganen, Rene uus taotlusvorm.
Punane, Imbi Undo, Kristel Niidas, Mart
Siimann, Hanna-Liisa Ruul, Kaur Tiitus, 15. oktoobri istungil
Kaia Laineste, Rena Tauk (vanemate esin- Kinnitati Lasteaia Päikesekild hoolekodajad), Sigrid Tammel (õpetajate esindaja) gu: Gerli Pihelgas, Martin Kuustik, Külli
Kaldam, Kätlin Vilba, Hanna Havam, Kert
ja Heli Veersalu (vallavalitsuse esindaja).
Moodustati alaline hankekomisjon: ma- Lindeberg, Anne Härm, Kaidi Luukas,
jandusteenistuse juht, ehitusinsener ja val- Evo Sepp, Taavi Puuorg, Kaisa Rass, Kaire
Koik, Kadi Piigli, Liina Kruus, Liisi Teder,
lamajanduse insener.
MTÜle Tantsukool Danceland anti luba Tiina Soobik, Anti Tammissaar (vanemate
korraldada 13.10.2019 kell 8–21 Saku Valla esindajad), Sirli Ruhno (õpetajate esindaja)
Spordikeskuse võimlas ja Saku Gümnaa- ja Heli Veersalu (vallavalitsuse esindaja).
Muudeti Saku Gümnaasiumi hoolekogu
siumis tantsuturniir Corny Karikas.
Peremehetu ehitisena võeti arvele Met- koosseisu, koosseisust arvati välja Maria
sanurmes Metsatähe kinnistul riigi oman- Pruul, Emili Järv ja Laura Susanna Lätte.
29.11.2019 Kurtna Koolis toimuva 30. aasdis oleval maatükil asuv puurkaev koos
tapäeva peo pileti hinnaks kehtestati 5 eurot.
kaevumajaga.

TEATED

Kinnitati Kurtna Kooli ruumide ja rajatiste üürihinnad alates 1.01.2020 ning jõusaali üürihinnad alates 1.11.2019.
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse
kohvikuruumide üürileandmise kirjaliku
enampakkumise tingimused ja moodustati
enampakkumise läbiviimise komisjon: majandusteenistuse juht, spordikeskuse juhataja, vallamajanduse insener.
KTL Racing klubile anti avaliku ürituse korraldamise luba 2.11.2019 kell 8–18
Männiku külas Saku-Männiku krossirajal
rahvusvahelise kestvuskrossi Saku OffRoad 2019 läbiviimiseks.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Tänassilmas Ploomi kinnistul.
Kolme kinnistu elanikud vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiks,
mil nad kinnistul ei ela ja seda ei kasutata.
Anti kõrvaltingimustega ehitusluba Kasemetsa piirkonna veetorustiku ja ühiskanalisatsiooni rajamiseks.
Kinnitati Sakus Tiigi tn 15 asuva Saku
jäätmejaama lahtiolekuajad pärast avamist:
kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell
12–19, laupäeviti ja pühapäeviti 11–18.
Esmaspäeval, teisipäeval ja riigipühadel on
jäätmejaam suletud.
ANNIKA VOOSEL

Fotol paremal administraatoriruum,
vasakul kohviku ala.
Fotod: Victoria Parmas
Saku Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku
enampakkumise korras üürile Saku Valla
Spordikeskuse I korruse kohvikuruumid
(172,4 m²) Sakus aadressil Tallinna mnt
10. Kohvikuruumide üüri enampakkumise
alghind on 250 eurot kuus. Ruumid antakse
üürile viieks aastaks.
Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 30.
oktoobril kell 10 vallavalitsuse kantseleis-

se aadressil Teaduse 13 kinnises ümbrikus,
millel on märgusõna „Kohvikuteenuse
pakkumine“. Pakkumised avatakse samal
päeval kell 10.15.
Ruumide ja enampakkumise tingimustega saab tutvuda spordikeskuses (Laura
Viiroja, tel 671 8017, 521 4899, laura.viiroja@sakuvald.ee).
Info sakuvald.ee/et/uudised-ja-teated.

Vallavolikogu Tähelepanu vanemad,
V
istungid kelle lapsed käivad lasteaias,

Volikogu 19. septembri istungil
* Vallavanem Marti Rehemaa vastas volikogu fraktsiooni “Saku valla tegijad” arupärimisele Saku Sõnumite töökorralduse
kohta.
* Võeti vastu Saku valla 2019. aasta II lisaeelarve.
* Võeti vastu Saku valla arengukava 2035+ .
* Lubati vallavalitsusel viia läbi riigihange
Saku jäätmejaama haldaja ja vedaja leidmiseks aastateks 2020–2023, eeldatav maksumus kuni 150 000 eurot.
*Anti arvamus kaevandamisega rikutud
maa korrastamise kohta. Nõustuti Keskkonnaameti eelnõus olevate Talteri ja
Talteri II liivakarjääride korrastamistingimustega, täiendavaid nõudeid ei peetud vajalikuks lisada.
* Muudeti Saku valla põhimäärust. Ühe
muudatusena kehtestab järgmise volikogu
liikmete töötasud edaspidi volikogu koosseis vähemalt üks kuu enne valimisi.
* Saku Valla Kultuurikeskuse nõukogusse
nimetati volikogu esindajana Lemmi Oro.
* Saku Päevakeskuse hoolekogusse nimetati volikogu esindajana Eda Esperk.
VICTORIA PARMAS

lastehoius või muusikakoolis!
1. jaanuarist muutuvad lasteaia ja lastehoiu kohatasud ning muusikakooli õppetasu.
• Lasteaia ja lastehoiu kohatasu hakkab sõltuma töötasu alammäärast. Lapsevanemal tuleb tasuda sellest 20%, mis on täna kehtiva alammäära järgi 108 eurot. Kui lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on oma elukoha aadressiks registreerinud Saku valla, siis
10% (54 eurot).
• Muusikakooli õppetasu arvutatakse jaanuarist õppekoha tegevuskulude põhjal.
Lapsevanemal tuleb tasuda sellest 40%, mis on 2019. aasta arvestusliku maksumuse
järgi 84.80 eurot. Kui lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on oma elukoha aadressiks registreerinud
Saku valla, siis 20%
(42.40 eurot).

Lisainfot saab
sakuvald.ee/et/
uudised-ja-teated
ning vallavalitsuse hariduse peaspetsialistilt
Heli Veersalult
telefonil 671 2415,
heli.veersalu@sakuvald.ee.

Pered, kus mõlemad vanemad (v.a
üksikvanemaga pered) ei ole oma
elukoha aadressiks registreerinud
Saku valda, hakkavad 1. jaanuarist
maksma poole suuremaid lasteaia,
lastehoiu ja muusikakooli tasusid.

Vallakodanikuks saab end registreerida portaalis www.eesti.ee või vallamajas aadressil Teaduse 13, Saku.
VICTORIA PARMAS
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Muusikakoolist ja õppetasust
Saku Muusikakool tähistas oktoobri alguses galakontserdiga oma 40. juubelit, sünnipäevaliste hulka arvesse võttes võib seda
lugeda igati kordaläinud sündmuseks. Suur
tänu kõikidele vahvatele esinejatele, õpetajatele ja publikule, kes meid nii lahkesti
meeles pidas!
Sünnipäevalaps on suurepärase tervise
juures. Miks ma nii arvan? Peamiselt sellepärast, et meie koolis on väga hea õpikeskkond, seda nii vaimses kui ka füüsilises
mõttes. Koolis töötavad õpilase muusikalisele arengule pühendunud õpetajad, kellel
on enamjaolt magistrikraad, sest nõudmised muusikakooli õpetajate haridustasemele, erialastele teadmistele ja oskustele ei
ole üldhariduskoolide pedagoogilise personaliga võrreldes sugugi madalamad. Meie
kooli õppurid saavad pillimängu õppida
kvaliteetsetel pillidel, tublimad neist osalevad edukalt erinevatel konkurssidel, mille parimaks näiteks käesoleval aastal võib
pidada Tallinnas toimunud rahvusvahelist
pianistide, viiuldajate ja tšellistide konkurssi
Noor Muusik 2019, kus meie kooli õpilane
jõudis pärast mitut vooru ainukese eestimaalasena viie parema noore muusiku hulka. Suurepäraseid näiteid on palju teisigi,
seda nii rahvusvahelistelt, vabariiklikelt kui
mõistagi ka regionaalsetelt konkurssidelt,
nendega saab hea lugeja täpsemalt tutvuda
kooli kodulehel (www.sakumuusikakool.
ee).
Viimastel aastatel oleme avanud kolm
uut eriala, lisaks akordionile, ﬂöödile,
klarnetile, klassikalisele kitarrile, klaverile,

kromaatilisele kandlele, löökpillidele, saksofonile, tenorile, trompetile ja viiulile saavad
õpilased nüüd õppida ka vioolat, tšellot ja
metsasarve. Miks ma sellest kirjutan? Mitte
sellepärast, et mul oleks vastupandamatu
soov muusikakooli tegemiste või õpilaste
saavutustega kiidelda (kuigi need lapsed on
kahtlematult kiiduväärt), vaid seetõttu, et
kõik õppurid, kel leidub piisavalt töötahet
ja motivatsiooni, saavad meie koolist kvaliteetse baashariduse, millega on kindlasti
võimalik muusikaõpinguid kesk- ja kõrgastmes jätkata. Paraku on hea muusikaharidus
väga kallis, seetõttu pean vajalikuks käsitleda ka veidi rohkem kui kahe kuu pärast aset
leidvat muusikakooli õppemaksu sidumist
õppekoha arvestusliku maksumuse ja lapsevanemate sissekirjutusega.
1. jaanuarist 2020 muutuvad Saku vallas
muusikakooli õppetasu arvestamise aluspõhimõtted ja kolm viimast aastat kehtinud
õppetasu määr, mis rahvastikuregistri järgi
Saku vallas elava õppuri kohta on hetkel
35 eurot, seotakse õppekoha arvestusliku
maksumusega, mille suurus 2019. aastal
on 2544 eurot ehk 212 eurot kuus. Kuna
õppetasu makstakse 10, mitte 12 kuu eest,
moodustab vanema osalus lapse õppekoha
arvestuslikust maksumusest orienteeruvalt
13,76% ning Saku valla kanda jääb 86,24%.
Kui lapse mõlemad vanemad on registreeritud Saku valda, saab õppetasu suurus
alates tuleva aasta 1. jaanuarist olema õppekoha arvestuslikust maksumusest 20%,
mis hetkearvestuste kohaselt teeb õppetasu suuruseks 42,40 eurot ja tõstab seega

Esineb 4. ja 5. klassi õpilaste ansambel, klaveril Urmi Sinisaar. Fotod: Inna Mikli
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Saku Sõnumid

Oktoober 2019

lapsevanema kulusid 7,40 euro võrra kuus.
Tõsi, protsentuaalselt on kasv kahtlemata
märgatav (21,14%), kuid samas peab silmas
pidama, et õppetasu tõsteti viimati 1. jaanuaril 2016, mis kolme aasta peale jagatuna
teeb tõusuks orienteeruvalt 7% aastas, ja
vähemalt samaväärselt on suurenenud igal
aastal ka muusikakooli ülalpidamiskulud.
Eelkirjeldatud õppetasu suurus kehtib ka üksikvanema puhul ja siis, kui üks
lapsevanem on Saku valda registreeritud
ning lapsel puudub teise vanema materiaalne tugi. Kui aga üks lapsevanematest on
rahvastikuregistri järgi Saku valla elanik ja
teisel on sissekirjutus mõnes muus omavalitsuses, tuleb arvestada kahekordse õppetasuga, mis hetkearvutuste kohaselt oleks
84,80 eurot kuus.
Infoks veel, et praegu kehtivad naaberomavalitsuste (Harku, Rae, Kiili, Viimsi ja
Saue valla ning Keila ja Tallinna linna) muusikakoolide õppetasud jäävad vahemikku
40–81 eurot. Elukalliduse tõusust tingituna
kasvavad pillide, inventari ja kommunaalteenuste hinnad ning tõusevad personalikulud, seetõttu on loogiline, et koos Saku
vallaga panustab lapsevanemgi oma lapse
muusikaharidusse pisut enam. Soovime ju
kõik, et lapsed saaksid pillimängu õppida
kvaliteetsetel instrumentidel, et neid õpetaksid kvaliﬁkatsioonile vastava haridustasemega õpetajad ning et õppetöö toimuks
väga heas õpikeskkonnas.

TAUNO VALDNA
Saku Muusikakooli direktor

HARIDUS

Saku Muusikakool tähistas 40. juubelit
Saku Muusikakool avas õpilastele uksed 40
aasta eest – 1. septembril 1979. Aga juba
augustis oli tööle asunud direktor Jaak
King, kes jäi ametisse 30 aastaks. Kui alguses oli õpilasi 68 ja õpetajaid 8, siis täna
õpib Saku muusikakoolis 182 last: pilliõppes 14 erialal 162 ja ettevalmistusklassis 20.
Õpetajaid on 20, lisaks klaverihäälestaja ja
puhkpilliorkestri dirigent. Direktoriametis
on Tauno Valdna, kellel oli suvel 10. tööjuubel. 40 aastaga on Saku Muusikakooli
lõpetanud 329 inimest.
Sünnipäeva tähistati 5. oktoobril kontserdiga Saku Gümnaasiumi põhikoolimaja
saalis. Arvukale publikule esinesid õpilased
ja õpetajad, vilistlased ja lapsevanemad.
Kohaletulnud said võrratu muusikaelamuse – imeilus kontsert oli!
Muusikakooli ajaloost ja sealsetest inimestest oli pikem kirjutis maikuu Saku
Sõnumites.
INNA MIKLI

Vennad vilistlased – Matis ja Laurits Leima.

Estella Elisheva Pärn, vilistlane
Sandra Serena Sulin ja Miia Polding.

Rahvamuusikaansambel, paremal õpetaja Kaari Klesment.

Õpetaja Siim Kartau ja vilistlane
Kristine Kullat.

Mariel Mänd (metsasarv) ja õpetaja Veronika Tamm (klaver).
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Gerrit Kanarbik – moodsa tehnoloogia usku asjalik füüsikaõpetaja
On reede hommik, kell hakkab pool kümme saama. Saku Gümnaasiumi füüsikaklassis algab järjekordne tund. Õpetaja Gerrit Kanarbik räägib elektri- ja siis magnetväljast. 11. klassi reaalsuuna
õpilased kuulavad. Teevad märkmeid. On väga vaikselt – keegi ei lobise ega tegele kõrvaliste asjadega.
Õpetaja kirjutab valemid tahvlile. Näitab videokatkendit. Toob elulisi näiteid. Mõõdab välju. Räägib
vasaku käe valemist. Õpilased kuulavad, mõtlevad kaasa. Kaks tütarlast esitavad aeg-ajalt küsimusi
– asjalikke, teemakohaseid, arukaid. Gerrit Kanarbik selgitab – lihtsalt, arusaadavalt, huvitavalt.
Gerrit Kanarbik tuli Saku kooli õpetajaks
aastal 2007. Täna on ta valla lapsi õpetanud
10 aastat – vahepealsel ajal ehk 2010–2012
oli kaks aastat isapuhkusel, hoidis pisikest
tütart. Sest – abikaasa oli emapuhkusel siis,
kui poeg oli väike. Seejärel tuli kooli tagasi.
Ja jäi. Sest õpetajatöö on nii loominguline
ja arendav. Koolis peab kogu aeg „terav“
olema, läbi mõtlema ja kaasa mõtlema.
Õpetaja ei ole kunagi „valmis“ – ta peab
alati lugema, uurima, ennast arendama.
Sest kõik muutub nii kiiresti! Alati on võimalik teisiti, uutmoodi teha – põnevamalt,
haaravamalt.
Kaasaegne õpetaja
Gerrit arvab, et õpetaja töö on oma aine
vastu huvi äratada. Või olemasolevat huvi
säilitada. Selleks tuleb materjal lähemale
tuua, elulisi rakendusi tutvustada. Gerrit
kasutab tunnis moodsaid vahendeid: kuvab reegleid ja muud olulist tahvlile, näitab
videoid, kasutab nutiseadmeid, kõikvõimalikke aparaate ja mõõteriistu. Hästi palju
kasutab interneti Moodle’i keskkonda, kus
saab õpilastele anda erinevat tüüpi küsimusülesandeid ning erinevate arvandmetega arvutusülesandeid. See teeb õpetaja elu
lihtsamaks ja õpilase elu põnevamaks. Ning
välistab mahakirjutamise. Moodle’is on
võimalik ka ühistööd teha. Näiteks laseb

Gerrit õpilastel kodus kirja panna, kus
igapäevaelus magnetit kasutatakse. Igaüks
peab erineva näite tooma. Kui näide on
juba kirjas, tuleb otsida uus. See innustab
koduseid töid kiiremini tegema ja teeb neil,
kes viimased, elu keerulisemaks. Samas
peavad need viimased palju mõtlema ja see
tuleb kindlasti kasuks.
Olümpiaadid, võistlused …
Gerrit teeb palju sellist, mida otseselt õpetajale kohustuseks panna ei saagi. Näiteks
korraldab ta Saku Gümnaasiumis
füüsikaolümpiaadi
koolivooru.
Koostab niisugused ülesanded,
mis oleksid jõukohased ja annaksid lahendajale eduelamuse. Siis käib
paremate lahendajatega Harjumaa olümpiaadidel. Ning tema õpilased on ka vabariiklikus voorus edukalt esinenud.
Aastate eest hakkas Gerrit koos keemiaõpetaja Anna Kikkasega korraldama
füüsika-keemia nädalaid. Sealt kasvas välja viktoriin Välk ja Pauk, mis oma vahvate küsimuste ja suurepärase korraldusega
kogu Harjumaal äärmiselt populaarne –
osalejaid on olnud kuni 20 maakonna koolist. Viktoriin on 8. ja 9. klasside õpilastele
– Gerrit arvab, et just selles eas tuleb reaalaineid populariseerida. Küsimused on
elulised, huvitavad, omanäolised, neid

Õpetaja Kanarbik mõõdab sensoriga magnetvälja, 11. klassi õpilased jälgivad
huviga.
12

Saku Sõnumid

Oktoober 2019

lahendada on põnev, kuid koostada paras väljakutse. Samas tunnistab õpetaja
Kanarbik, et just see on Välgu ja Paugu
korraldamise juures kõige loomingulisem
ja huvitavam osa. Kui ta palju pingutab ja
palju aega panustab, tulevad head küsimused. Ja siis on viktoriini läbi viia lausa lust.
Koos geograaﬁaõpetaja Kersti Vissoviga korraldab Gerrit igal aastal õpilastele
mälumängu, see toimub vabariigi aastapäeva paiku. Küsimusi on eri valdkondadest,
neid koostades ja välja mõeldes on Gerrit
ka ise uusi teadmisi saanud, näiteks Saku
valla kohta. Nii et ka korraldajal on kasu.
Õpetaja Kanarbik on aastate jooksul
paljusid uurimistöid juhendanud, on kuulunud uurimistööde hindamise komisjoni.
Sellest aastast õpetab ta lisaks füüsikale ka
kursust uurimistöö alustest.
Sel sügisel valiti Gerrit Kanarbik
Harjumaa aasta õpetajaks ning
vabariigi kolme parema gümnaasiumiõpetaja hulka.

Juhuslikult õpetajaks
Gerrit Kanarbik pole kunagi õpetajaametist unistanud – kooli sattus ta suhteliselt
juhuslikult. Järva-Jaanist pärit noormehele
meeldisid õppeainetest kõige enam ajalugu ja füüsika. Pärast keskkooli tahtis ta
kindlasti minna Tartu Ülikooli. Andis siis
dokumendid nii ajaloo- kui füüsikaerialale.
Füüsika eksam oli varem, Gerrit tegi selle
ära ja sai ülikooli sisse. Ajalooeksamile ta
enam ei läinudki.
Kui bakalaureusekraad käes, otsustas ta
jätkata õpetajakoolitusega – igaks juhuks.
Ja kui aasta möödas ja kutse käes, tahtis
õpetajatööd proovida. Läks Viimsi kooli.
Algus oli raske, sest tunde anti talle palju
ning füüsikale lisaks tuli õpetada ka matemaatikat. Kogemusi aga polnud. Gerrit
tundis, et aastasest õpetajakoolitusest on
vähe. Ta läks Tallinna Ülikooli magistrantuuri, samal ajal õpetas edasi. See oli igati
kasulik: sai kõike õpitut kohe proovida ja
sai ka õppejõududele rääkida, milline nipp
koolis toimib ja milline mitte. Kahe aastaga
sai ta magistrikraadi kätte.
2005. aasta sügisel, veidi enne poeg Atsi
sündi, kolisid Kanarbikud Viliveresse. Sealt
Viimsi kooli sõitmine võttis palju aega.
Kui siis avanes võimalus töökoht veidi
lähemale vahetada, Gerrit seda kasutas.
2007. aasta septembrist õpetab ta Saku
Gümnaasiumis.
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Hanna-Lisa Kuslap, Saku Gümnaasiumi vilistlane, endine õpilane
Gerrit Kanarbik on õpetaja, kelle jaoks
pole kunagi liiast õpilastele kaks, viis või
isegi kaheksa korda ka kõige lihtsamat
füüsikareeglit seletada. See on loonud
tema tundides olukorra, kus keegi ei karda küsida või oma arvamust avaldada.
Gerrit inspireerib teadushuvilisi õpilasi
ning saab alati indu juurde neist, kes huvi
üles näitavad ja temaga kaasa mõtlevad.
Anna Kikkas, kolleeg, keemiaõpetaja
Gerrit Kanarbik on tasakaalukas, rahulik ja kindlameelne õpetaja. Oma
tööd teeb pühendumisega ja väga hästi.
Tal on väga lai silmaring ja ta on avatud uutele teadmistele ja kogemustele.
Kolleegina ja aineõpetajana on ta motiveeriv, toetav ja hooliv. Tema peale võib
alati kindel olla.

Gerrit Kanarbiku sõnul on uues gümnaasiumihoones õppimiseks ja õpetamiseks ideaalsed tingimused. Fotod: Inna Mikli
Ehitustöö, discgolf ja teater
Pea kogu Gerriti vaba aeg kulub ehitades
– ta on oma kodu, endise suvila, ise eramuks „muutnud“. Ja ehitab kogu aeg edasi
– praegu näiteks teeb sauna ümber. Ta väidab, et ehitustöö on tore – tänapäeval saab
nii palju huvitavaid lahendusi kasutada.
Saab kõigepealt mõelda, siis projekteerida
ja lõpuks valmis teha. Õpetajaamet annab
emotsioone, ehitades tekib midagi käega
katsutavat ja jäävat. Näiteks meisterdas ta
hiljuti ühejalatrepi. Ja jäi rahule.
Sporti teeb Gerrit ka. Kui varasematel
aastatel enamasti orienteerus, siis nüüd on
ta leidnud discgolﬁ. See ala peidab endas
kõike meeldivat: saab looduses olla, sihipä- 11. klassi tunnis.
raselt tegutseda ja palju liikuda. Gerrit mängib erinevatel radadel, osaleb võistlustel.
Vähemalt korra kuus käib ta koos abikaasaga teatris. Sellest on saanud kena traditsioon, millest kumbki loobuda ei tahaks.
Ja veel – Gerrit käib kõikvõimalikel koolitustel ja konverentsidel harva, kuid siis
naudib osalemist. Isegi juhul, kui koolitus
on kehv. Sest siis näeb, kuidas esineda ei
tohi. Seegi õpetab.
On reede. Hommik on möödas, kell näitab varajast lõunaaega. 10.35 ütleb õpetaja Gerrit
Kanarbik viimased tarkuseterad ja õpilased korjavad asjad kokku. Füüsikatund on läbi. See,
mis elektri- ja magnetväljaga seotud, on nüüd palju
selgem.
INNA MIKLI

Merike Toompärg, õppealajuhataja
Gerrit on oma töös väga põhjalik ja innovaatiline – samale teele suunab ta ka
oma õpilasi. Ainet õpetades rõhutab
ta alati füüsika osa looduses, inimeses,
igapäevaelus, tehnikas: et kõik tehnilised vidinad, sh IT enda kasuks toimima panna, tuleb aru saada, kuidas need
töötavad. Gerriti jaoks ei ole olemas
lahendamatuid olukordi – igale probleemile leiab ta lahenduse. Nii õpetaja kui
kolleegina on Gerrit toetav, mõistev, abivalmis – alati positiivne.
Taavi Vilba, Saku kooli juht
Saku Gümnaasiumis on suurepärased
õpetajad ja Gerrit kuulub nende hulka.
Ta on koolis kaasamõtleja ja tegutseja
ning teeb alati rohkem, kui temalt palutakse. Ta on väga hinnatud õpilaste,
lastevanemate ja kolleegide seas. Tõeline
eeskuju meile kõigile.

Gerrit mängib discgolﬁ. Pildil
septembris 2019 Raplamaa
meistrivõistlustel. Foto: erakogu
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Saku Õlletehase töötajad leidsid
Männiku karjäärist relva ja hulga
ohtlikke jäätmeid
Inspireerituna Saku valla keskkonnainspektori, maailmakoristuspäeva üldhariduskoolide keskkonnaprogrammi juhi Kerli Lauri
jäätmete sorteerimise teemalisest ettekandest, käisid Saku Õlletehase töötajad 20.
septembril maailmakoristuspäeva raames
Männiku karjääri kaldaid koristamas.
Vaid mõne tunniga koguti metsast kokku umbes 9000 liitrit sodi. Šokeerivaks
osutusid aga suurjäätmed ja nende arvukus
– suured külmkapid, televiisorid, diivanid,
rehvid ja koguni peeglid risustasid metsa.
Leidude nimekirja täiendas ka relv. Õnneks
oli tegu üksnes laste mänguasjaga. Ka metsast leitud kurvalt vaatavale kummist pardile ja võimlejat ootavale hularõngale oleks
võinud ometi anda teise võimaluse taaskasutuses. Looduspilti ilmestasid kahjuks ka

kinnine klaaspurk suitsukonidega, lauatelefon, laste ööpott ning ohtlikest jäätmetest tärpentiin, boorhape ja nuuskpiiritus.
Leidmata ei jäänud ka ehitusjäätmed nagu
eterniit, plastpakendid, rääkimata väikeprügist nagu klaasikillud ja suitsukonid.
Tundus, et keegi oli lausa eeldanud peatset
koristamist, sest ettenägelikult oli koristajatele jäetud tänuks kunstlillede bukett.
Saku Õlletehas on oma sotsiaalselt vastutustundlike töötajatega erinevatel viisidel
Saku valla puhtamaks muutmisesse panustanud. Ja panustab ka tulevikus – edaspidigi
on kavas niisuguseid talgupäevi korraldada.
Juba tänasest oleme veidike puhtamas Saku
Tarneahela planeerija Tanel
vallas!
EVELIN GREENBAUM, Saku õlletehase Joala leidis metsast püssi. Foto:
kommunikatsioonispetsialist
erakogu

Kaitseliidu Männiku malevkond laiendab Saku piirkonnas tegevust
Kaitseliit koos oma allorganisatsioonidega on Eestis üks suuremaid vabatahtlikke
ühendavaid organisatsioone, mis panustab riigikaitsesse. Kaitseliidu Harju maleva Männiku malevkonnal on kavas Saku
piirkonda luua eraldi tugiüksus, kuna piirkonnas elab palju aktiivseid liikmeid. Uue
tugiüksusega on oodatud liituma ka kõik
need, kes veel Kaitseliidu ridadesse ei kuulu, aga on selle sammu peale mõelnud.
Männiku malevkond on Kaitseliidu
Harju maleva eksterritoriaalne allüksus,
maleva noorim, aga liikmete arvu poolest
suurim. Männiku malevkonna tegevus
on keskendunud põhiliselt intensiivsele
väljaõppele. Kuna malevkond koosneb
erialarühmadest, siis on seal leidnud endale sobiva riigikaitsesse panustamise
viisi väga erinevate elualade esindajad.
Erialarühmade rohkus võimaldab spetsialiseeruda tavapärasest põnevamatele militaarvaldkondadele, alates tagalatoetusest
ning lõpetades demineerimisega. Männiku
malevkonna liikmeskond on agar, nooruslik ja kokkuhoidev.
Männiku malevkond teeb tihedat koostööd nii Naiskodukaitse Saku jaoskonnaga
kui ka Saku kodutütarde ja noorkotkastega. Eelmise aasta alguses taasloodud Saku
jaoskond kasvaski välja Männiku jaoskonnast. Saku jaoskonna taasasutamist peeti nii
oluliseks, et see oli mullu ka üks valla aasta
teo kandidaatidest. Männiku malevkonna
14

Saku Sõnumid

Oktoober 2019

kaitseliitlased löövad jõudumööda kaasa ka
Saku Gümnaasiumis tegutseva kodutütarde ja noorkotkaste rühma tegevuses.
Malevkonna arengu üheks olulisemaks
komponendiks on koostöö nii Kaitseliidu
sees kui ka teiste organisatsioonidega.
Kohalikest omavalitsustest on malevkonna
heaks koostööpartneriks Nõmme linnaosa
valitsus Tallinnas, aga ka Saku vallavalitsus.
Nõmme linnaosa valitsusega koostöös on
korraldatud nii õppusi, aastakoosolekut kui
osaletud mitmel aastal linnaosa kevadpäevadel. Saku valla üritustest oleme samuti
osa võtnud: oleme osalenud koos naiskodukaitse ja noortega valla kevadpäevadel,
kohvikute päevadel, Saku Gümnaasiumi

ohutuspäeval ning mitmel vabariigi aastapäeva lipuheiskamisel.
Saku tugirühma loomine ongi malevkonna arengus loogiline samm ning kõik
Saku valla elanikud on oodatud sellega
liituma. 14. novembril algusega kell 18 toimub Saku raamatukogu saalis infotund,
mille raames Saku Naiskodukaitse jaoskonna esinaine ja Männiku malevkonna
pealik räägivad organisatsioonist, juba tehtud tööst ning edasistest plaanidest, kuidas
Saku valla elanike abiga Eesti Vabariigi kaitset edendada.

DANIEL NÜÜD
Männiku malevkonna pealik

2015 Männiku malevkond Harju maakaitsepäeva paraadil. Foto: Birgit Vaarandi

KOOL

Kolmapäeva hommikul koolibussis
25. september, kolmapäeva hommik. Kell
on 6.30. On pime ja külm. Jätan auto vallamaja ette ja kõnnin Samati juurde, seal ootab tuledes buss. Üks neist bussidest, mis
hommikuti õpilasi kooli veab ehk ametlikumalt öeldes õpilasliinil sõidab. Reisijate
jaoks koolibuss. Plaanis on hommikune
õpilaste ring kaasa sõita ja vaadata, mis ja
kuidas.
Bussis ootavad juht Vladimir Puhlov
ning Hansabussi logistikajuht Ulvi Arula.
Kell 6.33 tuleb vallavanem Marti Rehemaa.
Ootame veel pisut. 6.35 hakkab buss Aespa
poole liikuma.
Saku Tõdva teel, pisut pärast
Metsanurme pööret, sõidab mööda vallamajanduse insener August Albert, kes õpilasliinide liikumist koordineerib. Vilgutab
tulesid. Kiisa turu juures tuleb August bussi. Sõidame ikka Aespa poole, väljas on endiselt pime.
Teel saame teada, et Vladimir on 27 aastat bussirooli keeranud. Ja seda, et varem
oli ta Saku sovhoosis autojuht. Seda ka, et
sohver on Saku mees ja tööle minekuks
kulub tal vaid mõni minut. Hommikuti on
ta 20 minutit enne väljasõitu kohal, vaatab
bussi üle ja seab valmis. Seega algab tema
tööpäev 6.15. Varavõitu!
6.48 jõuame Aespale. Buss peab seal ringi pöörama. Aga head kohta selleks pole.
Juht tagurdab kõrvalteele ja saabki nina
Saku poole. Peatuses ootab kolm inimest
– kaks väikest ja üks suur. Pisemad tulevad
bussi, suur jääb maha. Mõlemad ütlevad
sisenedes kenasti tere. Vladimir räägib, et
tulijaid on tavaliselt paar tükki rohkem. Ja
et enamasti jõutakse ikka viimasel minutil.
Ootame pisut. Kell 6.53 ei ole ikka veel kedagi näha. Buss hakkab liikuma.
Soonurme peatuses siseneb üks,
Standardis samuti üks õpilane. Ja siis on
nimeta peatus, kus pealetulijaid neli. Mõni
tervitab, mõni mitte. Vallavanem ütleb kõigile sisenejatele kõva selge häälega tere.
Mõni ütleb vastu ka. Mõni ei ütle midagi.
Võib-olla ehmatab täiskasvanute nägemine
ära.
Jõuame taas Kiisale, raudteejaama peatuses läheb kaks last maha. Sohver selgitab,
et nad istuvad seal ümber – teise bussi, mis
viib Kajamaa Kooli.
Nirgioru peatuse juures pöörame
Kasemetsa teele ja sõidame Metsanurme.
Käokõrva tee ristis ootab kolm last. Edasi
tuleb bussi veel üks noor reisija ja siis veel
neli – kohast, kus on silt Männiku aed. Jälle
peatus, väga ettevaatlikult astuvad bussi
kaks algklassilast.

Vladimir Puhlov teab täpselt, kus ja kui palju lapsi koolibussi ootab. Foto: Inna
Mikli
Jõuame Kuresoo ringile. Suvilate vahel
kulgev tee on kitsas, mõnes kohas seisavad
autod, läbi pääseda on keeruline. Vladimiri
sõnul on hoopis hullem talvel, kui lumi
maas – siis on parkijad tõsiseks takistuseks.
Kaks last tuleb peale. Nii saja-kahesaja
meetri pärast jääb sõiduk taas seisma – veel
viis last, kaks suurt ja kolm väikest. Mõni
tervitab sisenedes, mõni mitte. Marti ütleb
kõigile tere. Huvitav, kas need, kes, suu kinni, bussi tulid, õpivad ka midagi?
Päevalille tee ristis lapsi pole. Vladimir
seletab, et peaks olema – ta teab täpselt, kes
kust peale tuleb ja kuhu sõidab. Aga kusagilt pole kedagi lähenemas näha – väljas on
juba üsna valge.
Metsavahi tee ristis ootab üks õpilane.
Järgmises peatuses on lapsi kaks.
Koolibuss liigub kitsal teel mõistliku
kiirusega. Metsanurmekad kihutavad mööda. Kasemetsa teele keerata on raske, sest
nähtavus on halb, juht peab väga ettevaatlik
olema. Ongi. Saab hakkama.
Kell on nüüd 7.13. Oleme jälle Annekese
ristis. Peale tuleb üks suur tüdruk. Kaval
tüdruk – kui sellest kohast alguses läbi
sõitsime, võtsime ka lapsi peale, aga see
viimane tüdruk sai kümme minutit kauem
magada. Hommikul on see suur asi.
Jälle peatus, üks poiss tuleb bussi. Aknast
on näha silti, millel kirjas aü Kask.
Jõuame Saku-Tõdva tee risti. Mööda kihutajaid on palju, tuleb oodata. Lõpuks on
tee tühi ja buss keerab nina Saku poole.
Raudtee ülesõidu lähedal on Kasemetsa
peatus, üks poiss tuleb bussi. Preeria peatuses siseneb neli last, ühel tõukeratas
kaenlas. Vallavanem ütleb ikka kõigile tere.
Mõni ütleb vastu ka. Bussis on lapsi palju,
kuid väga vaikne. Juht räägib, et õhtul nii ei
ole. Aga hommikul alati.

Kui Sakku jõuame, on väljas juba täitsa
valge. Kingu peatusest tuleb seitse last bussi, kõik üsna väikesed. Logistikajuht Ulvi
selgitab, et kuna on veel soe aeg, on lapsi
vähem – lähemal elajad käivad rattaga koolis. Talvel olevat sõitjaid rohkem. Tegelikult
on ka seekord lapsi päris palju. Vaatan oma
märkmeid ja arvutan kokku – 42.
Buss püüab peatusest välja sõita, kuid ei
saa – autod kihutavad kiiresti ja ei lase vahele. August tuletab meelde, et alas, kus kiirusepiirang on 50 kilomeetrit tunnis, peab
bussi läbi ehk peatusest välja laskma. Aga
juhid sellest reeglist ei hooli.
Saku Keskuse peatusesse jõuame kell
7.23. Terve hulk poisse-tüdrukuid läheb
maha. Mõned on teel uude gümnaasiumihoonesse, kuid on ka neid, kes jäävad
Tallinna bussi ootama. Liigume edasi.
Vladimir selgitab, et Aespa õpilasliin sõidab
nüüd veidi varem ja nüüd jõuavad lapsed
õigeks ajaks kooli. Eelmisel aastal oli graaﬁk veidi hilisem, siis jäädi sageli ummikutesse, hilinemisi oli palju.
Sõidame edasi. Tee ääres on näha vaid
mõni üksik kooli tõttav laps. 7.25 jõuame
algkoolimaja juurde. Kõige nooremad reisijad lähevad maha.
Põhikoolimaja juures parklas jääb buss
tühjaks. Kell on 7.27.
Vladimir sõidab taas Samati juurde.
Lähen seal kell 7.40 koos vallavanema,
vallamajanduse inseneri ja logistikajuhiga
maha. Bussijuht siirdub uuele liinile ja uuele ringile.
Saan selgeks, et koolibussis on soe ja
puhas. Igal reisijal on ruumi istuda, igal on
oma koht. Mugav võimalus kooli jõuda.
Kui ainult see uni nii väga ei kimbutaks!
Aga tukkuda saab koolibussis ka.
INNA MIKLI
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Mudilaste ja täiskasvanute treeningud ja huviringid Saku vallas
TREENER

PÄEV

KELL

TASU

KOHT

K
R
E/R
T
N
K
E, N

16.30
16.30
16.30/16.45
16.30
16.30
18.30
19.30

T

17.00

6,50 €

302

K
K
E
E
T, N
T
E
K
E, N
K
N
P
T
T
T
T
K
N
E
T
T
K
K

17.00
19.00
18.30
17.30
17.00
18.00
18.00
18.00
kokkul
19.00
19.00
15.30
11.00
19.00
15.30
19.00
20.30
19.30
19.30
19.30
17.30
18.00
13.30
18.00

24 €
24 €
25 €
10 €
10 €
5€
9€
11 €
tasuta

023
023
305
021
021
024
004
010
006
111
111
Päevakeskus

E

10.30

10 € x

Täiskasvanute spordiringid: Saku Valla Spordikeskus, http://sakuvallaspordikeskus.ee/
Kiku rühmatreening
Kristel Vaht
E, K
19.00
Kõht/selg/tuhar
Egle Kõrvas
T, N
20.00
Nia Dance
Sirli Taniloo
E
20.00
Jumping
Aino Kallavus
N, P
19.00
Zumba
Jorge Hinojosa
T
18.30
Üldkehaline vastupidavustreening Eneke Õun
K
20.00
Täiskasvanute ujumiskursus
Kelli Mets
K
20.00
AquaZumba
Horge Hinojosa
E
19.30
Vesiaeroobika
Marika Kütt
N
18.30
Taipoks, võistlusgrupp
saku@taipoks.ee
E, K, R
18.30
Taipoks, harrastusgrupp
saku@taipoks.ee
E, K, R
20.00
Boxing& Fitness for Ladies I gr
saku@taipoks.ee
T/P
20.00/19.30
Boxing& Fitness for Ladies II gr saku@taipoks.ee
T, N/P
20.00/18.30
Lasteaed Päikesekild, paikesekild@sakuvald.ee
Tüdrukute võimlemine
eglekorvas@gmail.com
T
16.30
Poiste treening
elgekorvas@gmail.com
K
16.30
Laulu- ja rütmikaring
ailibrett@hotmail.com
E, K
16.30
Leevi Laulustuudio
leevi.kaustel@mail.ee
Peotants
kristina@danceland.ee
Judotreening
villemkalev@gmail.com
Inglise keele ring
lastekoolitus@gmail.com
Tantsutreening
diva@diva.ee
Jooga täiskasvanutele
joogarada@gmail.com
Jooga täiskasvanutele
airi133@hotmail.com
Saku Valla Kultuurikeskus, http://sakuhuvikeskus.ee
Tantsuring 4–7a
Evely Vaigur
Täiskasvanutele
Keraamikaring, algajad
Ene Raud
Keraamikaring, edasijõudnud
Ene Raud
Kunstiring
Ene Raud
Portselanimaaliring, algajad
Merike Toome
Portselanimaaliring, edasij
Merike Toome
Rahvusliku käsitöö ring
Laura Telling
Tarbekunstiring (klaasikunst)
Laura Telling
Plokkﬂöödiring algajad
Maria Mänd
Bänd täiskasvanutele
Alari Volf
Segakoor Tuljak
Killu Rikker
Naisansambel Sakutarid
Urmi Sinisaar
Ansambel Vilistlased
ReinTali
Ukuleeleansambel Sakuleeled
Lana Maria Peterson
Orkester Saku Mandoliinid
Joosep Sang
Seenior Mandoliinid
Tiina Enke
Naisrühm Linda
Eve Lutter
Segarühm Pangviina
Eve Lutter
Segarühm Tugevad ja Kohevad
Eve Lutter
Kurtna naisrühm
Eve Lutter
Segarühm Hellad Tallad
Eve Lutter
Tantsurühm Sanglejad
Kersti Ulmas
Tantsurühm Saku Seeniorid
Eve Lutter
Seeniortantsurühm Lendler
Killu Kaareste
Rahvatantsurühm Lindaratas
Killu Kaareste
Kiisa, http://kiisarahvamaja.ee/et/huviringid
Beebide võimlemine, I grupp
Solvi Kruus
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111
111
II kr saal
II kr saal
II kr saal
Kurtna kool
Kurtna kool
algk maja
Kurtna kool
111
III kr saalis

Beebide võimlemine, II grupp
Solvi Kruus
Estraadi- ja näitering
Marianne Õun
Kangastelgedel kudumine
Ülle Leisalu
Seeniortants
Irene Gurjev
Täiskasvanute lauluring
Kaie Sauga
Jooga, edasijõudnud
Jaak Kivimäe
Seeniorite lauluring
Urmi Sinisaar
Näitering
Tiiu Rõuk
Rahvuslik käsitöö
Piret Kuutok
Seltskonnatants, algajad/edasij
Kristina Tennokese
Linedance, edasijõudnud
Silva Saaliste
Linedance, algajad
Silva Saaliste
Tervisevõimlemine
Vilma Luik
Bändiring täiskasvanutele
Alari Volf
Saku Gümnaasium, www.saku.edu.ee/huviringid.ee
Seltskonnatants täiskasvanutele
Kristina Tennokese
Jooga
Ruudi Alba
Saku Soﬁ Lastekeskuses
Teaduslabor "Silmaring"
Aleksei Peetson
Meisterdamine ja kunstiring 5-10a Emmi Veertee
Meisterdamine ja kunstiring 2-4a Emmi Veertee
Mudilaste võimlemine 2-4a
Emmi Veertee
Mudilaste laulutund 2-4a
Aleksei Peetson
Pilliõpe ja laul, individ 2 x nädalas Aleksei Peetson
Poiste ans Roosa Vihmauss 5-6a
Aleksei Peetsin
Kurtna Kool, https://kurtnakool.ee/huvitegevus
Ultimate frisbee treening
Robin Lilleorg
Korvpall
Kristjan Ots
Korvpall
Hendrik Lett
Beebide ujumine
Marika Must
Jalgpall
Raimond Ojassalu
Korvpall
Kristjan Ots
Jooga
Lana-Maria Peterson
Sulgpall
Marek Mägi
Rahvatants
Eve Lutter
Võrkpall
Andres Undla
Porter Racing, alates 01.11
Janek Järva
Porter Racing, alates 01.11
Janek Järva
Jalgpall, iga 1. ja 3. reede
Sulgpall
Marek Mägi
Võrkpall
Tauno Sillaste
Jalgpall
Raimond Ojassalu
Lasteaed Terake, marikajarve2@gmail.com
Mudilastele
Peotants
Kristina Tennokese
Inglise keel
OÜ Hakerus
Keraamika
OÜ Madli Väli
Muusika- ja rütmiring
Aili Brett
Tantsuring
Minu Tantsukool
Robootika
MTÜ Nukutuba
Judo
Judoklubi Aitado
Täiskasvanutele
Peotants
Kristina Tennokese
Rahvatants
Egle Kõrvas
Flamenkogrupp Gitanda
Anne Anderson
Jooga
Viivika Kasur
Shindo
Kadi Jürgens
Linedance
Merju Hiir
Perejooga, 2 x kuus
Kirsika Vahimets

E
E
E
T
E
T
K
K
K
K
P
P
T

11.30
19.00
18.00
15.30
18.00
20.00
10.30
18.00
18.00
19.45
18.00
19.00
14.00
kokkul

10 € x
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuline
tasuta
tasuta
tasuta
tasuline
10 € kuu
10 € kuu
tasuline
tasuta

K
K

19.40
19.00

22.50 €
5€

K
R
R
R
E, N
T, N

16.00
14.00
10.30
9.30
10.15
kokkul
17.00

29 €
20 €
20 €
20 €
20 €
80 €
40 €

E
E
T
K
K
K
N
N
N
N
R
R
R
P
P
P

18.30
20.00
18.30
9.00
18.30
20.00
18.00
18.00
19.00
19.30
18.00
20.00
20.00
16.00
18.30
20.30

E
T
T
T, N
K
N
R

16.30
16.30
16.45
16.30
16.30
16.30
15.30

E
E
T, N
K
K
N/P
L

17.15
20.00
18.15
18.15
20.00
19.45/18.00
11.30
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Põhik aulas
Algk aulas

Võimla
Võimla
Võimla
Bassein
Võimla
Võimla
Lasteaia saal
Võimla
Lasteaia saal
Võimla
Võimla
Jõusaal
Võimla
Võimla
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Saku korvpallipoisid Raplas võidukad
21. ja 22. septembril oli taas võistlustules
Saku Korvpalliklubi 2008. aastal sündinud poiste võistkond. Eesti minikorvpalli
meistrivõistlusteks valmistuv tiim osales
Rapla sügisturniiril. Turniiril olid minikorvpalli reeglid, mängiti viisikutega. See tähendab, et treener sai anda kõigile võrdselt
mänguaega.
Laupäevases esimeses mängus kohtuti
Keila KK-ga. Poisid said hästi jooksma ja
võidunumbrid tulid meile 72:20 . Päeva teises mängus alistasid Saku poisid Rapla KK
tulemusega 60:16 ning õhtuses kolmandas
mängus KK Viimsi 80:27! Esimese päeva
lõuna ajal toimus ka osavusvõistlus, meie
võistkonna mängija Kert Vahesalu saavutas väga tubli 2. koha.
Kõige põnevam ja võitluslikum mäng
toimus pühapäeva hommikul, kui meie
vastu astus Kohila SK. Pärast esimest veerandit juhtisid Saku poisid 10:3. Vastane vähendas vahet teisel ja neljandal veerandajal,

mille kokkuvõttes kaotasime 18:33 . Lõpp
oli põnev, aga napilt suutsime olla paremad
tulemusega 41:40! Kindlasti tuleb klubiga
sel hooajal veel sama põnevaid mänge.
Turniiri viimases kohtumises saime
taas lahti joosta ning alistasime võistkonna
TalTech BC/RIM tulemusega 95:19!
Hea oli, et kõik poisid said turniiril käe
valgeks ja kindlust juurde, sest eelmisel
nädalavahetusel olime Balti liigas kõik viis
mängu kaotanud – seal ei lastud kergelt
midagi teha. Loomulikult ootab võistkond,
mil vigastuspausilt naaseb Stenver Põder,
kelle tulekuga muutub mäng kindlasti
mitmekülgsemaks.
Suured, suured tänud taas kõigile häälekatele lastevanematele, kes käisid meile
kaasa elamas ja aitasid transpordiga. Suured
tänud Rapla Korvpallikoolile, kes meid turniirile kutsus.

MÄRT RAAM

Võistkonna parim oli Jako Link.
Fotod: Artur Jurin

Võidukasse tiimi kuulusid (pildil
ülevalt vasakult) Egert Jurin, Rasmus
Hoppenstiel, Jako Link (valiti võistkonna parimaks), Tristan Sokolov,
Richard Liivrand, Oliver Sarapuu,
all vasakult Mattias Vardja, Mathias
Merilai, Kert Vahesalu, Gregor Parts,
Sepo Kalmet, Marcos Johann Leiter.
Võistkonna treener oli turniiril Kaido
Vahesalu (ülal paremal). Peatreener
Märt Raam (ülal vasakul) jõudis
viimaseks mänguks, sest oli seotud juhendamiskohustustega Vinni turniiril.

Saku kooli korvpallipoisid taas võidukad
10. oktoobril osalesid Saku Gümnaasiumi
korvpallipoisid väga edukalt Sportlandi
3x3 sarja Harjumaa etapil.
1.-5. klassi poiste arvestuses saavutas
Saku Gümnaasiumi I meeskond (Stenver
Põder, Jako Link, Egert Jurin ja Marcos Johann Leiter) esikoha ja II meeskond (Tristan Sokolov, Rasmus Hoppenstiel, Richard
Liivrand ja Gregor Parts) kolmanda koha.
Teise koha sai Keila Kool. Kahel paremal
tiimil on õigus osaleda ﬁnaalturniiril, mis
toimub kevadel Pärnus. Saku Gümnaasiumist oli kohal koguni 9 võistkonda ehk siis 6.–7. klasside arvestuses saavutas III koha Saku G I võistkond (paremalt Joosep
Kalmet, Erik Johannes Suislepp, Aari Annus ja Uku Jõeleht.). Võitis Keila Kool,
kokku 35 noort korvpallurit.
MÄRT RAAM, poiste juhendaja
teine oli Jüri Gümnaasium. Foto: Märt Raam
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Tants – midagi rohkemat kui lihtsalt sport!
Sakus oma 14. hooaega alustav Danceland
õpetab tantsuoskusi nii lastele kui täiskasvanutele. Tantsukool tegutseb aastaringselt.
Hooaja jooksul toimub lastel võistlusi üle Eesti, peamiselt siiski Harjumaal.
Graaﬁk on vanuse- ja stardiklasside kaupa
erinev, aktiivsematel paaridel on keskmiselt
1–3 võistlust kalendrikuus. Aeg-ajalt osaletakse ka välisvõistlustel, peamiselt Lätis,
Leedus, Soomes, kuid klubi lapsed on käinud ka Valgevenes, Küprosel, Ungaris jm.
Ühel paaril õnnestus eelmisel hooajal koguda 16 medalit ja 10 karikat!
Suvi möödus tantsijatel tegusalt ja
sportlikult. Nagu igal aastal, oli ka seekord
Viljandimaal juulikuus ladinatantsude ja augustis standardtantsude laager. Trennid toimusid vaheldumisi saalis ja õues. Kui üks
grupp õppis tantsutehnikat ja uusi samme,
oli teine grupp hõivatud füüsilise treeninguga staadionil: tants on ala, mis nõuab
suurt pingutust ning füüsilisel ettevalmistusel on väga oluline osa. Igal neljapäeval
toimus disko, millele lisasid sportlikkust
võistkondade vahelised jõukatsumised –
esitati luuletusi, anekdoote, näidendeid või
vabas vormis tantsukavasid.
Edasijõudnud tantsulastel on võimalus
käia välismaa laagrites ja lihvida oma oskusi koos maailmas tunnustatud treeneritega. Sellel aastal osalesid Dancelandi kolm
paari ja üks tüdruk Ungari laagris, mille
raames toimus ka võistlus. Meie Matthias
Saar – Kertu Kuklase saavutasid 3. koha,
vaatamata sellele, et paar tantsib Juunior
2 vanusegrupis alles esimest aastat. Samal
ajal toimus rahvusvaheline laager Viimsis.
Seal olid esindatud paljud välisklubid,

tantsupaarid ja treenerid. Viimsi laagrist
võttis osa kaks meie tantsukooli kõrgema
klassi paari.
24.–25. augustil toimusid Tallinnas suured WDSF rahvusvahelised võistlused, kus
said osaleda kõikide vanusegruppide tantsijad alates väiksematest ja lõpetades suurematega. Saku Danceland oli väga edukas:
tubli tulemuse said Karl Kristjan Lillepea –
Kätliin Kask, Dominic Kõva – Anni Leen
Järvik, Matthias Saar – Kertu Kuklase,
Marlon Hellaste - Iti Grethel Ameljušenko,
Kert Lutt – Lisandra Tammik.
Hooaja esimene karikaetapp oli 21. septembril Tallinnas. Saku paarid Dominic
Kõva – Anni Leen Järvik, Karl Kristjan
Lillepea – Kätliin Kask, Matthias Saar
– Kertu Kuklase, Kert Lutt – Lisandra
Tammik, Marlon Hellaste – Iti Grethel
Ameljušenko olid edukad ja tõid koju palju
medaleid.
Tantsulapsed tegelevad ka meelelahutusega – neid kutsutakse sageli erinevatele
üritustele esinema. Danceland korraldab
igal talvel meeleoluka jõulupeo ning kevad-suvel hooaja lõpupeo, kus lapsed esinevad silmapaistvate show-kavadega, millel
oma lugu jutustada. Kõik tantsijad saavad
oma ideid ja mõtteid väljendada läbi kehakeele, saavad kaasa rääkida, milliseid ﬁguure
või efekte võiks kava sisaldada. Treenerite
töö on laste looming muusikalises esituses
toimima panna. Algajate grupp ehk esimese aasta tantsijad näitavad show-kava asemel
tantse, mida nad aasta jooksul õppisid.
Oktoobrikuus korraldas klubi Saku
spordikeskuses juba traditsiooniks saanud
Corny karikaetapi. 11. korda toimuvale

Standardtantsud 21.09: Kertu Kuklase ja Matthias Saar (1. koht), Lisandra
Tammik ja Kert Lutt (2.) ning Iti Grethel Ameljušenko ja Marlon Hellaste (3.).

Võidukad Saku paarid ladina tantsude võistlusel 21.09: ees Dominic
Kõva – Anni Leen Järvik (laste kl
2. koht), taga vasakul Kert Lutt –
Lisandra Tammik (Jr 2B 2. koht),
paremal Marlon Hellaste – Iti Grethel
Ameljušenko (Jr 2B 3. koht). Fotod:
erakogu
võistlusele oodati vaatama ja kaasa elama
kõiki huvilisi – esines palju Saku lapsi. (Loe
novembri lehest.)
Võistlustants on midagi enamat kui
lihtsalt sammude õppimine. Tantsust saadav emotsioon aitab lastel treeningutel,
võistlustel ja igapäevaelus väljendusrikkam
olla. Trennides õpivad noored distsipliini,
saavad enesekehtestamisoskuse. Füüsiliselt
keerulised treeningud annavad ilusa kehahoiaku ja hea rühi. Lisaks õpetab tants
vastassoo esindajatega viisakalt suhtlema,
õpetab partneriga arvestama ja koostööd
tegema, meekonnas toime tulema. Seetõttu
on tantsulapsed tulevikus julgemad ja edukamad inimesed. Tantsutreener aga on
oma õpilastele midagi palju enamat kui 2–5
korda nädalas grupitunni läbiviija.
Aastate jooksul on Dancelandis käinud
palju toredaid, andekaid ja töökaid Saku
lapsi. Uue hooaja alguses ootame oma
sõbralikku seltskonda taas uusi poisse ja
tüdrukuid, kellega koos seda kaunist ala
Saku vallas edasi arendada. Ootame ka kõiki täiskasvanuid! Huvilised saavad liituda
aastaringselt.

KRISTINA TENNOKESE, tantsuõpetaja
koostöös lapsevanematega
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Saku lapsed Eesti koondislasi toetamas, vasakult Janmar Olop, Kristo Palmiste, Marta Marie Kralla, Laura Lisett Aedla,
Gerret Pleer, Kris-Markus Kannel, Raiko Tereping, Aaron Pedak, Sebastian Marks, Mirko Kukk, Kardo Kukk. Foto: Liisi
Troska, EJL

Saku Sportingu mängijad olid
Eesti-Saksamaa mängul maskotilapsed
13. oktoobril toimunud Eesti - Saksamaa
EMi valikmängul olid just Saku Sportingu
lapsed need, kes Eesti mehed väljakule saatsid ja koos nendega hümni laulsid.
Õnnelikuks osutusid need 11, kes terve
hooaja vältel olid Saku Sportingu esindusvõistkondade kodumängudel pallilastena head tööd teinud ja treeneritele silma
paistnud.
Õhtu algas A. Le Coq Arena B sissepääsu juures, kus kaks tundi enne avavilet
koguneti. Kohe seejärel suunduti peaproovi. Pärast esimesi samme Eesti kodustaadionil tõdesid lapsed, et sealne muru on
tõesti eriline ning ei suutnud kuidagi uskuda, kes juba paari tunni pärast mängima
hakkavad. Kui reeglid olid selgeks tehtud,
suunduti riietusruumi, kus saadi kõhutäidet
ning vormid. Siis algas kõige keerulisem
– ootamine.
Kuigi seltskond oli hea, oli rõõm siiski
20
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üüratu, kui lõpuks tuldi ja öeldi: “On aeg!”.
Ootepaviljoni suunduti siis, kui mängijad
parasjagu soojenduselt tulid. Võite vaid ette
kujutada laste nägusid, kui puute kauguselt
kõndis mööda Saksamaa kapten ja väravavaht, ei keegi muu kui Manuel Neuer. Siis
tulid Marco Reus ja teised Saksamaa mängijad. Ja muidugi tuttavamad, kuid mitte
vähem tähtsad Eesti mehed.
Kui koondised riietusruumidest tulid, oli
näha, et ega laste jalad väga sirgena ei püsinud ja ka hingamine tundus omamoodi
väljakutse olevat, sest kohe-kohe tuli võtta
Eesti parimatel jalgpalluritel käest kinni, et
koos 12 062 inimese ette sammuda ja oma
rahvushümni laulda. Kui läks asjaks, ei olnud tegelikult enam mingit värinat – sellest
olukorrast võeti maksimum ja nauditi iga
sekundit.
Hümnid lauldud, viisid kiired jalad kiiresti riideid vahetama, et siis juba häälekalt

kaasa elada. Pidid ju omad väljakul kursis
olema, et nn 12. mängija on väljaku kõrval
Eesti jaoks olemas. Kui aus olla, siis tegelikult algasid “Eesti, Eesti, Eesti!” hüüded
juba hetkest, kui kogunesime, ja ei raugenud enne, kui kodus voodis uni tuli.
Eesti võitles tublisti, esimesel poolajal
oli väga häid olukordi, et väravani jõuda –
ei tea, kas selle taga olid tribüünilt tulnud
Saku Sportingu laste nõuanded nagu “Sealt
on tunnel, Kams, avane sinna!” või “Nüüd
tuleb pall vahelt ära saada!”, aga mehed
mängisid hästi. Lapsed tõdesid pärast
mängu lõppu, et Eesti on tõesti paremaks
läinud (eelmine kord jäädi Saksamaale alla
0:8, nüüd 0:3) ning seadsid endale eesmärgi teha kõvasti trenni, et juba kümne aasta
pärast ise koondise vormis Eesti Saksamaa
vastu võidule aidata. Jääme seda igal juhul
ootama!
HANNA-LISA KUSLAP

TEATED

Jaan Timmermann
26.09.1936–16.09.2019

in memoriam

Jaan Timmermanni rännak sai alguse esimese Eesti Vabariigi
viimastel aastatel tollases Tori vallas Ruusiaugu talus talupidaja
peres. Järgnevad ajad muutsid küll lahkunu leivateenimise võimalusi, kuid mitte Temale nii omast põllumehe hinge. Jaan lõpetas Eesti Põllumajanduse Akadeemia õpetatud zootehniku
kvaliﬁkatsiooniga 1960. aastal.
Enamus meist sai Jaaniga tuttavaks aastal 1973, kui ta asus
tööle tollasesse Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku
Uurimise Instituuti (EMMTUI) ökonoomika osakonda nooremteaduri ametikohale. See oli jätk 1970. aastal instituudis
alustatud kaugõppe aspirantuurile, mis 1974. aastal päädis
väitekirja „Söötade tootmise normatiivne hind ja majanduslik efektiivsus“ kaitsmisega. Jaanile omistati majandusteaduste
kandidaadi kraad põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise erialal. Pärast väitekirja kaitsmist jätkas Ta instituudis samas osakonnas vanemteaduri ametikohal.
1981. aastal võttis Jaan oma õlgadele Ravila sovhoosi direktori kohustused. Uuesti naasis Ta instituuti, siis juba põllumajanduse ökonoomika uurimissektori koosseisu sektorijuhataja
ametikohale, 1985. aastal. Siis polnud aeg veel küps elu pöördeliseks muutuseks, mille visiooniks oli saada tagasi oma
esivanemate talu. Unistus täitus koos Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega ja uue Maareformi seaduse sätete rakendumisega,
mille tulemusena avanes võimalus taastada talupidamine esivanemate maal. Juhtunu on ere näide valikuvõimluste avardumisest, mille tulemusena majandusteadus kaotas küll suurepärase
uurija, kuid maaelu rikastus ühe sügavat talupojatarkust omava
põllumehe võrra. Lõplik pööre toimus 1996. aastal, kui Jaanile
sai selgeks, et kahte vankrit läheb järjest raskemaks vedada, ning
Ta tegi otsuse jätkata talupidamisega. Võib arvata, et järgnenud
23 aastat pakkusid Talle suurt rahulolu.
Pole palju neid, kellel oleks esitada peaaegu ühtlane käsuja turumajanduse kogemus, uurimistöö ning tegevpõllumehe
pagas.
Jääme Jaan Timmermanni meenutama kui alati head ja abivalmis kolleegi ning sügavalt praktilise suunaga teadlast.
Kolleegid endisest EMMTUIst
Need armsad, kellest äkki jäime ilma,
on tegelikult alles – meie sees.

LEMBIT SANGA

On lahkunud

LEMBIT SANG.

mälestavad Helen ja Mare.
Avaldame kaastunnet
sõbranna Lehtele, tütardele ja
õdededele peredega.

Tunneme südamest kaasa
Anne-Helle Kekile kalli venna
kaotuse puhul.
Vilistlased ja dirigent

Armas Lehte,
tunneme südamest kaasa kalli
abikaasa

Avaldame kaastunnet Anne
Kekile kalli venna

LEMBIT SANGA
kaotuse puhul.
Saku Seeniorid ja
mandoliinide ansambel

LEMBIT SANGA

Mis juhtus
Politsei- ja Piirivalveameti
Põhja prefektuur
26.09 kell 13.54 teatati liiklusõnnetusest Sakus Tallinn-SakuLaagri mnt ja Aasa tn ristmikul,
kus autoga BMW 320D parempööret sooritanud 39-aastane
mees põrkas kokku jalgrattaga
sõitnud 52-aastase mehega.
Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti
Regionaalhaiglasse.

27.09 teatati, et Saustinõmme
külas on korterist varastatud
kaelakee ja akutrell. Kahju 270
eurot.
30.09 kell 20.25 sõitis Sakus
Tiigi 10 läheduses jalg- ja jalgrattateel liikunud 79-aastasele
naisele otsa jalgrattur, kes lahkus sündmuskohalt enne politsei saabumist. Kiirabi toimetas
jalakäija haiglasse.

27.09 kell 12.54 teatati liiklusõnnetusest Sakus Üksnurme
tee ja Kivisalu tee ristmikul, kus
veoautoga Man parempööret
sooritanud 60-aastane mees
põrkas kokku mööda jalgratta- ja jalgteel liikunud 7-aastase
jalgratturiga. Tüdruk toimetati
Tallinna Lastehaiglasse.

11.10 kell 17.46 teatati tulekahjust Kasemetsa külas. Päästjad
leidsid suure lõkke, kus põletati
nii kaableid kui ka muud plastikust prahti, ning kustutasid
selle.

Südamlik kaastunne Kristina
Kõllile armsa

Südamlik kaastunne Anne
Kekile perega venna

ema

LEMBIT SANGA

surma puhul.

lahkumise puhul.

Päikesekillu pere

Kannikese 12 naabrid

Sügav kaastunne emale ja
lähedastele

Me südameis sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...

AIVO ALTMETSA

Head kursusekaaslast

AIVO ALTMETSA

Perekond Mesila

mälestavad EPA
40. lennu agronoomid.
Südamlik kaastunne
perekonnale

Mälestame

Langetame leinas pea andeka
näiteringi liikme

surma puhul.

PIRET KÕLLI.

AIVO ALTMETSA

Naabrid Pargi tn 7, 9, 17

lahkumise puhul taevastele
näitelavadele ja avaldame
kaastunnet lahkunu omastele.
Kiisa näitetrupp

Siiras kaastunne Mari-Ann
Talumehele kalli

Avaldame sügavat kaastunent
Tiia Krönströmile

Sügav kastunne tütardele.

ema

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Mandoliinide ansambel

Kiisa näitering

poja

surma puhul.
Pensionäride ühendus
Ki-Ku-Ta-Ro

REKLAAM

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.
Saue Loomakliinik. Avatud
E-R kell 15–19. 600 3382,
info@sauekliinik.ee. Vältimaks ootamist, palume aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!
Hooldatud korstnad ja küttekolded tagavad teie kodu
tuleohutuse. Korstnapühkija
tel 5333 0556, korstnahooldus@mail.ee.
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber
tel 5650 5189, korstnasober@gmail.com.
Korstnapühkija Tallinnas ja
Harjumaal. Puhastame küttesüsteemid ja ajame paberid
ka korda! Uuri lisaks www.
lõõr.ee või 5821 6554.
Litsentsiga korstnapühkija ja
pottsepp. Küttekollete ehitus,
paigaldus ja remont, aktid
Päästeametile ja kindlustusele. 5690 0686, korsten.
korda@gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta
akt. Tel 5689 0125, e-post
kuldnoop@gmail.com.
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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.
Majade ehitus, korterite remont ja pööningute väljaehitamine. t.5307 2076, info@
viimistlusehitus.ee.
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Üldehitustööd. tel 5307 2076,
info@viimistlusehitus.ee.
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.
Paigaldan epopõrandaid
(garaažid, trepid, rõdud,
terrassid, abiruumid, saunad, vannitoad jne). Tööde
järjekorrad lühikesed, hinnad
mõistlikud, 5620 6899.
Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus
5787 8925.
Vannitubade renoveerimine.
Plaatimine ja siseviimistlus
5372 8382.
Pesen nii eramajade kui ka
korterite aknaid Tallinnas
ja Harjumaal, ka Sakus. Tel
5855 8078.
Pakume abi ja konsultatsiooni
kodude majandamisel – puhastus, koristus, aiahooldus,
lumetööd. Järve Kiisa Talu
OÜ, 5647 7760, Heli-Aime
Kötsi.
Mahla pressimise teenus ja
mahlamüük Harjumaal Kose
vallas. Lisainfo 5621 9762.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
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sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 509 2936.
Rõivakaupluses Riidemari Sakus Konsumi maja 1. korrusel
on müügil palju sügiskaupa.
Meilt saab taas tellida kartulit,
köögivilju ja mett! Tellimusi
võtame vastu iga päev. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks
helistage tel 5865 2190.
Müüa maitsvat toidukartulit
Laura, pakitud 30 kg võrkkottidesse. Hind 10 € kott. Saku
vallas transport tasuta. Tel
5343 0025.
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.
Tel 5370 7039, dvora@hot.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
5551 8498.
Müüa küttepuud pikkusega
30–60 cm. Toores segalehtpuu alates 44 eurot/rm. Kuiv
segalehtpuu alates 57 eurot/
rm. Tel 504 2707.
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.
Müüme puitbriketti ja pelletit.
Kvaliteetne kaup, toodetud
Eestis. Vōimalik tellida ka
väikeseid koguseid. Info 5559
7572.
Müüa heas korras garaažiboks (20,45 m2, kanal) Saku
alevikus. Täpsem info telefonil
516 8760.

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.
Soovin osta endale majaehituseks sobivat maatulundusmaad Saue, Üksnurme
või Rahula külades. Võib olla
osa suuremast maatükist.
tiks99@gmail.com, tel 5648
3547.
Soovime osta Saku valda
maja hinnaga kuni 145 000
eurot. Maja võib vajada renoveerimist. Müügiportaalides
pakutavaga oleme kursis. Tel
5551 5668.
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.

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.

REKLAAM
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Toeta kiriku ehitamist
SA Saku Kiriku Ehitus,
SEB

EE04 1010220215648221,
Swedbank
EE95 2200221056504915

Ehitusloa ja -teatise
projektid
Ehitiste seadustamine
Ehitisregistri toimingud
+372 5625 7278
JU.projektid@gmail.com
m

Koduleht: www.torustikud.ee
e-post: info@torustikud.ee
Tel 5839 0415; 553 3948

NOVEMBER EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
2.11 kell 10 talgupäev ja kell 11 tüdrukute klubi
3.11 kell 15 jumalateenistus surnute mälestamisega, lastekirik
10.11 kell 15 noortejumalateenistus ja lastekirik
16.11 kell 18 noorteõhtu
17.11 kell 15 jumalateenistus, Saku Gospel laulab, lastekirik
19.11 kell 18.30 koguduse avatud piiblikool
21.11 kell 11 vanemaealiste mälutreening
24.11 kell 15 jumalateenistus ja lastekirik
Beebilaul N 10.30 (1-2a), 11.30 (0-1a), Ave Mölster 5919 7902;
Gospeli proovid N 18, uued lauljad oodatud, 5919 7802;
õp Magne Mölster, 5919 7802, magne.molster@eelk.ee;
www.saku.eelk.ee.

info@nordicbrokers.ee

nordicbrokers.ee

VESKIMÖLDRE
KODUKESKUS
Viimased kaubandus- ja teeninduspinnad saadaval
avamine detsember 2019

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
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FIAT Professional
laoautodele erihinnad!

Iv Pluss TALLINN
Pärnu mnt 556, Laagri
677 9060 myyk@ivpluss.ee

Iv Pluss TARTU
Ringtee 56a, 51014 Tartu
740 90 66 tartu@ivpluss.ee

www.ivpluss.ee

Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis*
*viimase 6 kuu jooksul
väljastati Projektibüroo
abil üle 30 kasutusloa

Oktoober 2019
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SINUS ON PÄIKEST!
AGA KUI PALJU?
Südameapteegis saad mõõta
oma D-vitamiini taset.

55%

D-Vitamiini määramine Saku Südameapteegis,
Juubelitammede tee 6, 30.10 kell 10-14
Registreeri end mõõtmisele telefoni teel 672 8344
või apteegis kohapeal.
Mõõtmise hind 13 €, kliendikaardiga 10 €
Vaata lisaks:
sudameapteek.ee/teenused
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MÜÜME LAO
TÜHJAKS!

Iv Pluss TALLINN
Pärnu mnt 556, Laagri
677 9060 myyk@ivpluss.ee

Iv Pluss TARTU
Ringtee 56a, 51014 Tartu
740 90 66 tartu@ivpluss.ee

eriti
d
ü
ü
n
!
tod
Laoau hindadega
heade

www.ivpluss.ee

KVALITEETNE TEENUS-PIKK KOGEMUS

KÜSI PAKKUMIST!
KAEVETÖÖD
LAMMUTUSTÖÖD
LAADIMISTÖÖD
EHITUSPRAHI VEDU

MULLA,KILLUSTIKU,
KRUUSA VEDU
LUME KORISTUS JA
VEDU

KONTEINERITE RENT
ResTan Partner OÜ
info@restan.ee

+(372) 5599 7092
ResTan

Oktoober 2019
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Terje Kebbinau
Sinu maakler Sakus

+372 5635 6194
terje.kebbinau@pindi.ee

Hansaküte

Hinnad ikka suvised!

Ostes okaspuu puitbriketti
rohkem kui kaks alust,
hind 145 eurot alus.
Pellet 195 eurot alus.
Tel 5550 3348
info@hansakute.ee
www.hansakute.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

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

1.november alates 10.00
SAKU
PÄEVAKESKUSES
Etteregistreerimine
Tel. 5323 2454

Oktoober 2019
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Kinumuti uudised

Hää kinukatsuja, tule hingede aal ja vaata sanssu „Tõnis Mägi – vaikus valguses“. Tuo om lugu mede tuntud muusika tegijast ja laulajast, igale Eestimaa
inimese hingele tuntuks saanu tegelinskist. Tõnis Mägi oli tunttu mitte ainult
mede maal, vaid hinnatu kogu Nõukogude riigi piire sees. Kui mede Eesti riik
uuesti sündü, sai tast mede rahva suur ühtekokku liitja. Kinus on palju põnevust
tekitavaid momentume Tõnis Mägi eluolu seest ja Eesti maa kultuuraloost sama
moodu. Tule kaema!
Kinu saa kaeda Pruulikojas kadrikuu kolmandamal pääval õdagu kell neli (vaata
ka veeres oleva lehe päält!). Sansule saad pääsme lunastada 5 või 3 euru eest.
Kinu peab saama!

Kinumutt

Ristsõna
Septembrikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla
logoga vihmavarju – Mari-Liis Raad-Pärn.
Auhinna saab kätte tööpäevadel vallavalitsuse kantseleist Teaduse 13.

Septembrikuu ristsõna õige vastus: RÕÕMUS MÄNGUMAA
Oktoobri ristsõna vastused saata 15. novembriks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.
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Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

Kuhu minna
3.11 kell 16 „Tõnis Mägi vaikus
26.10 kell 17 etendus „Igaühel neli valguses“ Saku Pruulikojas.
nägu“ Saku Valla Kultuurikeskuse
Kiisa saalis (vt lk 23).
3.11 kell 18 Rapla kirikus hingedepäeva kontsert, esinevad Se28.10 kell 11 Saku Diabeetikute
gakoor Tuljak ja Tõnis Mägi (vt lk
Seltsi koolituspäev ravimiesindaja 30).
Anne Tammega Saku Päevakeskuses.
16.11 kell 11 „Piip ja Tuut ooperis „Hansuke ja Greteke““ Kiisa
2.11 kell 8 võistlus Saku Off-Road Vabaajakeskuses (vt lk 32).
Saku–Männiku krossirajal.
22.11 kell 19 „Kas hakkame
2.11 kell 11 „Keldri saladused“,
seksima“, Vana Baskini Teatri
lastehommik, Saku valla kultuuri- komöödia Kiisa Vabaajakeskuses
keskuses, Sakus Teaduse 1 keldris (vt lk 23).
(vt lk 32).

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Inna Mikli

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

23.11 kell 11 Saku pensionäride
ühenduse Elukaar liikmete koosviibimine Sakus Teaduse 1 gümnaasiumihoones.
23.11 kell 19 Teaduse 1 saalis gurmee- ja tantsuõhtu (vt lk 24).
29.11 Kurtna Kooli sünnipäev.
Näitused
“Murded – eesti keele rikkus“, raamatunäitus Saku raamatukogus.
Info www.sakuvald.ee/sundmused

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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KROONIKA

ISSN 2382-6789

Saku valla peredesse

sündinud lapsed
LUKAS HALLIK
ROMI TIISAAR
LARA JOSEPHINE ROOSI
KERDO KRISTOFER KOEMETS
EEVA PULK-PIATKOWSKA

Mälestame lahkunud
elanikke
AIVO ALTMETS
HELVE VALK
PIRET KÕLL
LEMBIT SANG
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