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Saku Muusikakool 40. Lk 2–5
Kool direktori ja õpetajate pilgu läbi.

Kevadlaat tõi Sakku sadu müüjaid ja tuhandeid ostjaid.
Lõviklubi korraldatud üritust soosis sel aastal ka ilmataat.

Saku Päevakeskust juhib Maimi Pärn. Lk 8
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

26. mail on Euroopa Parlamendi valimiste päev.
Saku vallas on moodustatud 3 valimisjaoskonda:
Lasteaias Päikesekild (Teaduse 14, tel 5411 0046),
Gümnaasiumis (Tallinna mnt 10, tel 5411 0047),
Kiisa Vabaajakeskuses (Kurtna tee 8, 5411 0048).
Valimisjaoskondades saab hääletada kell 9–20.
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Saku Muusikakool saab
40aastaseks
Ajalugu
Sel aastal saab Saku Muusikakool 40aastaseks. Muusikakool avas uksed septembris
1979. Veidi varem, augustis, oli tööle asunud direktor Jaak King, kes jäi muusikakooli juhtima 30 aastaks – kuni 2009. aasta
maikuu lõpuni.
Õpilasi oli alguses 68 ja õpetajaid 8.
Õppida sai vaskpuhkpille, klarnetit, ﬂööti,
klaverit, akordionit ja viiulit.
Muusikakooli eelkäijaks oli 1969. aasta
sügisel Jaak Kinga eestvedamisel loodud
puhkpilli süvaõppega eriklass, 5. klass, kus
pillipuhumist õppis 11 poissi. Juba varem,
sügisel 1966, kui Jaak King Saku kooli
tööle tuli, hakkas ta kohe õpilastele puhkpillimängu õpetama ja lõi koolis puhkpilliorkestri. Hiljem eriklassi õpilased liitusid
sellega.
Puhkpillimäng oli äärmiselt populaarne, kooli orkester esines palju, oli tuntud

ja kõikjale oodatud. Ilmselt seetõttu tuli
tolleaegsest Kultuuriministeeriumist Jaak
Kingale ettepanek Sakku muusikakool luua
ja selle direktoriks hakata.
Alguses töötas muusikakool Saku keskkooli aulas, kuid tunde tehti ka mujal, nt
õlletehase saalis ja õpetajate kodudes. 1983.
aastal sai muusikakool enda kasutusse Saku
keskkooli internaadimaja Aiandi tänaval ja
tegutses seal ligi 20 aastat. 4. jaanuaril 2002
sai valmis gümnaasiumi juurdeehitusena
rajatud päris oma maja, kus muusikakool
ka täna asub. Tookord nii avarana tundunud hoone on tänaseks juba veidi kitsaks
jäänud, sest muusikat õppida soovijaid on
iga aastaga üha enam.
1. juulist 2009 juhib muusikakooli
Tauno Valdna, kes varem töötas 8 aastat
samas ﬂöödiõpetajana. Seega on muusikakoolil sel aastal teine oluline sünnipäev veel
– direktori tööjuubel.

Kollektiivid
Muusikakooli „all“ on täna 2 kollektiivi:
puhkpilliorkester
Saku
ja
rahvapilliansambel.
Puhkpilliorkester Saku kasvas välja
Saku kooli puhkpilliorkestrist: kui kooli
puhkpillipoisid suureks kasvasid, tahtsid
nad ikka edasi mängida. Seetõttu loodi
1971. aastal vilistlastest teine orkester –
puhkpilliorkester Saku. Vahepeal (1986)
orkestri tegevus vaibus, kuid aastal 2003 tulid pillimehed taas kokku. Orkestrit juhatas
Jaak King, alates 2008. aastast on dirigent
Ants Reinhold. Momendil on puhkpilliorkestris 28 mängijat, neist 23 mees- ja 5
naissoost.
Rahvamuusikaansambel loodi 2001.
aastal suvel rahvusvahelises noortelaagris õpetaja Anneli Leima eestvedamisel.
Kandle- ja viiulimängijatest koosnevat ansamblit juhivad täna kandleõpetaja Laura
Linnaks ja viiuliõpetaja Kaari Klement.
Ansambli liikmete arv on pidevalt muutunud, praegu on neid 15.

Aastaid Saku Muusikakoolis

Reet Schumann ja esimese klassi õpilane Maiken Konga. Fotod: Inna Mikli
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Reet Schumann, klaveriõpetaja (alates
1.02.1984)
Tulin Sakku klaveriõpetajaks 1984. aastal.
Töötama hakkasin Saku Keskkooli sööklataguses väikeses ruumis, mis oli ühtlasi ka
muusikakooli direktori kabinet. Direktor
Jaak King istus seal sageli laua taga ja tegi
oma tööd, samal ajal mina andsin klaveritundi. Asusin tööle talvisel ajal ja klassis
oli väga külm. Esimese asjana tegin endale
vanadest villastest sõrmikutest lahtiste sõrmeotstega "kurgimüüja kindad" – et saaks
kinnastega klaverit mängida. Tunni läbiviimiseks oli pianiino Riga, millel mängimine
aeg-ajalt piiksumist esile kutsus. Ühel hetkel hakkasid klahvide vahelt hiirepojukesed
välja ilmuma – klahvide all oli hiirepesa.
Jaagule tegi palju nalja ühe minu naiskolleegi reaktsioon, kui see kõik ilmsiks tuli.
Kui kolisime Aiandi tänavale, oli elu suisa luksuslik. Ruumid olid soojad. Õpetajate
tuba meil esialgu küll ei olnud, aga kõige
suuremas klassis oli kapitagune, kus me
väikesel elektripliidil suppi soojendasime
ja muna praadisime. Plekist pang oli keset
klassiruumi, sest katus sadas läbi.
Mind köidab loomingulisus. Muusika
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interpreteerimises kehtivad küll teatud üldised põhimõtted, millest ühe või teise
ajastu helilooja teose esitamisel peab kinni pidama, aga iga inimene mängib ikka
omamoodi. Sama kehtib ka laste puhul.
Iga laps omandab õpetatavat nii tehnilises kui ka tunnetuslikus mõttes erinevalt.
Õpetaja peab temaga samastuma ja leidma
just tema jaoks sobiva viisi, kuidas jõuda
soovitud tulemuseni. Klassikaline pilliõpe
toimub individuaaltundides – mitte sellepärast, et õpetajal oleks kerge tundi läbi viia,
vaid sellepärast, et seda tööd ei saa teisiti
teha. Kahte last täpselt ühtemoodi õpetada
ei saa.
Põhjusi, miks ma ikka Saku Muusikakoolis töötan, on ilmselt rohkem kui üks.
Aga peamine on vist see, et siin on igal
õpetajal õpilasi eri vanuses 1.–7. klassini.
Kunagi ei teki sellist seisu, et kõik minu
õpilased korraga lõpetaksid kooli. Individuaaltundide tõttu muutuvad nad nagu
oma lasteks, neid on väga raske maha jätta.
Oh, ma ei teagi, kuidas see pensionile minek hakkab olema!
Tiiu Treufeldt, klaveriõpetaja (alates
31.08.1984)
Sageli küsitakse, miks ma ikka siin Saku
muusikakoolis olen. Ju ma olen selline
“esimese armastuse tüüpi“ tegelane. Tulin
ja jäin, siin on kuidagi kodune ja armas
olemine. Õpetajaametis ei teki vajadust
vahetada keskkonda, see vahetub ise, õigemini muutub. Muutub koos sinuga. Kui
sind ümbritsevad sõbralikud, säravad, toredad, huvitavad, erinevas vanuses inimesed, siis on ju kõik olemas, selleks et teha
tööd, mis sulle meeldib. Põnev on jälgida

Vilistlane ja saksofoniõpetaja Eha
Themas.
ja mõtiskleda, mis nendest pisikestest hakkamist täis isiksustest ükskord saab. Tore
kui me jõuame koos õnnelikult lõpuaktusele. Mulle on tähtis, et olen saanud
nende elukäigule ühe suuna juurde anda.
Harjutamine, oskus aega planeerida, esinemine – need vajalikud oskused saab ta siit
ju igal juhul kaasa. Muusika tunnetamine
läbi hääle ja hingamise, see on minu moto.
Oh, ma lõõritan tunnis laulda ja selle üle
visatakse koridoris ilmselt kõvasti nalja.
Eha Themas, vilistlane,
saksofoniõpetaja
Lõpetasin muusikakoolis klaverieriala ja jäin
lisa-aastaks. Siis kuulsin, et mõni õpilane õppis lisa-aastal hoopis uut pilli. Millegipärast

ütlesin oma õpetajale Eugenija Kirsile,
et tahan ka teist pilli õppida – saksofoni.
Ütlesin ja unustasin, sest ei mõelnud seda
tõsiselt. Aga mingi aja pärast helistas Jaak
King ja teatas, et minu jaoks on olemas
saksofoniõpetaja – Mart Süda. Ja pill on ka,
tulgu ma vaid tundi. Millegipärast hakkas
saksofon mulle kohe väga meeldima – see
pill kõnetas mind. Üks juhuslikult öeldud
lause määras minu elu.
Mart Süda initsiatiivil käisin tunde võtmas ka Muusikaakadeemia professori Olavi
Kasemaa juures. Hiljem läksin Otsa-kooli,
seal oli meid punt tüdrukuid, kes kõik saksofoni-vaimustuses. Pidin väga palju tööd
tegema, sest olin õppinud n-ö džässi, kuid
Otsa-koolis oli klassikaline suund – pidin
ümber õppima. Juba 2. kursusel tulin Saku
Muusikakooli praktikat tegema. Kui Otsakool läbi, võttis Jaak King mind tööle. See
oli aastal 2000.
Ka pärast Muusikaakadeemia lõpetamist jäin Sakku tööle. Jäin ja õpetan siin
ikka edasi, sest mul on selle muusikakooliga pikk ajalugu. Sakuga samuti – Saku
on kodukoht, suur osa minu elust on
siin. Õpetajaamet sobib mulle. Kuigi ka
mina olen vahel väsinud ja tüdinud, on
selles töös nii palju helgeid hetki. Saku
Muusikakoolis on mõnus ja vahva. Eriti
meeldis mulle Aiandi tänava majas – seal
oli õdus õhkkond. Ahi küdes, ruumi oli
napilt ja koos toimetamist palju. Õpetajaid
oli vähe, kuid ühiseid tegemisi palju. Hästi
lõbus oli! Tänases majas on jälle palju paremad töötingimused.

Muusikakool direktori pilgu läbi

Emma Maria Sepp (2. klass) õpetaja Tiiu Treufeldti klaveritunnis.

Lehetoimetaja küsimustele vastab muusikakooli direktor Tauno Valdna, kel 1. juulil
saab täis 10 tööaastat direktoriametis.
Saku Muusikakool – kes või mis? Kui
palju õpilasi, õpetajaid, töötajaid?
Kahtlemata kes – muusikakool on elus organism, kes pidevalt areneb. Õppuril algab
arengutsükkel juba esimesest õppepäevast
ning kestab loodetavasti elupäevade lõpuni. Muusikakooli õppeaastaid on selle arengutsükli juures seitse pluss kaks lisa-aastat
neile, kel on plaanis oma muusikaõpinguid jätkata. Tänase päeva seisuga õpib
Saku Muusikakoolis 173 õppurit, neist 157
põhi- ja üldõppes ning 16 ettevalmistusklassis. Õpetajaid töötab meil kokku 20,
lisaks veel klaverihäälestaja, puhkpilliorkester Saku dirigent ja mina (direktor), seega
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seisab muusikakool n-ö kahekümne kolmel
sambal.

tromboonimängija, Marge-Ly Rookäär
koorijuht ja töötab Klassikaraadios. Need
on vaid mõned nimed.

Eelarve? Õpilaskoha maksumus?
Õppemaks?
Käesoleva aasta 1. jaanuarist on Saku
Muusikakooli õppekoha tegevuskulude
arvestuslik maksumus 2544 eurot aastas.
Õppemaks, mida tuleb tasuda 10 kuu eest
ning mis on Saku valla elanikule põhi- ja
üldõppes 35 eurot kuus, moodustab õppekoha tegelikust maksumusest laias laastus
13,75%. Seega panustab Saku vald laste
muusikaharidusse väga suurel määral.
Millised erialad on kõige populaarsemad? Või õpilasrikkamad? Kuhu on
kõige suurem konkurents? Milline pill
on vähem atraktiivne? Kas populaarsus
on ajas muutunud?
Mina olen Saku Muusikakoolis kokku töötanud 18 aastat, kuid erilisi muutusi ma
erialade populaarsuses välja tuua ei saa.
Endiselt on kõige menukam pill klaver
ning järgmistena võiks välja tuua kitarri ja
viiuli, järgneb kromaatiline kannel ning siis
juba puhk- ja löökpillid, millest vaeslapseroll kipub just vaskpuhkpillidele jääma
– neid õpib kokku vaid 6 õppurit. Arvan,
et paljuski mängib siin rolli ka teadmatus
– inimestele meenub kõigepealt klaver, siis
võibolla viiul ja kitarr, kuid samas leidub ju
ka palju teisi kaunikõlalisi pille, mis oluliselt
vähem tuntud.
Kõige vanem ja kõige noorem eriala?
Kas kõik vajalikud erialad on olemas?
Või on midagi, mida momendil Saku
muusikakoolis õppida ei saa?
Saku Muusikakoolis on kõige vanemad erialad klaver, akordion, vaskpuhkpillid, klarnet, ﬂööt ja viiul, kõige nooremad tšello ja
metsasarv. Arvan, et hetkel on meil erialasid, mida õppida, piisavalt. Neid pille, mida
õppida ei saa, jagub ka, kuid ma pole sugugi
kindel, kas ja kui palju soovijaid meil näiteks oboe või fagoti vms erialadele leiduks.
Oleme katsunud oma asja ajada nii, et pakkumine vastaks nõudmisele, sest ega ühtegi
last vägisi tema jaoks mitte nii atraktiivset
pilli õppima ei pane, see katse jääb varem

Pillid? Kas vajalik on olemas?
Pillid on muusikakoolis tänapäevased ja
selles mõttes ei pea õpilased ega õpetajad
millestki puudust tundma, kõigil on võimalus muretult õppida ja töötada. Vald on
muusikakooli tegevusel oma õlga kenasti
all hoidnud, selle eest oleme väga tänulikud.

Flöödiõpetajal Tauno Valdnal tuleb
tööjuubel – 10 aastat direktoriametis.
või hiljem katki. Samas tuleb loomulikult
hinnata oma võimalusi ehk kui palju ressurssi meil on – pean siinkohal silmas nii
klassiruumide olemasolu kui ka eelarvelisi
võimalusi.
Kõige kauem ametis olnud õpetaja?
Uustulnuk? Kas on ka õpetajaid, kes
on oma kasvandikud?
Tänastest õpetajatest on kõige kauem
muusikakoolis töötanud klaveriõpetajad
Reet Schumann ja Tiiu Treufeldt, käesoleval õppeaastal alustasid tšelloõpetaja
Kaia Tambi ja metsasarveõpetaja Meelika
Mikson. Oma kasvandikest on meil saksofoniõpetaja Eha Themas (varem Sõelsepp).
Muusikaajaloo õpetajana töötas aastakese klaverieriala vilistlane Meeta Morozov
(tema õpetaja oli Eugenija Kirss), kuid noore inimesena soovis Meeta enne lõplikult
paigale jäämist laias maailmas ringi vaadata,
sestap läksid esialgu meie teed lahku.
Kas mõni endine õpilane on muusika
elukutseks valinud?
Juba nimetatud Eha Themas – meie
saksofoniõpetaja. Diana Põld on Saku
Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht, Reet Kanger muusikaõpetaja ja koorijuht, Tiina Sooba (varem Tartlan) dirigent,
juhendab ka Tuljaku lauljaid. Andrus
Poolma on RAMi laulja, Toomas Uustalu

Ansabel Kutsuge Kobra ehk (vasakult) Tauno Valdna (direktor), Daniel Julle
(endine kitarriõpetaja), Mart Süda (klarnetiõpetaja) ja Vallo Mänd (trompeti- ja
tenoriõpetaja) 1. aprillil 2010.
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Tööle tulles rääkisid orkestritundidest,
mis sa tahad sisse viia. Kas need on
nüüd olemas?
Direktorina tööd alustades unistasin väiksest sümfoniett- või vähemasti keelpilliorkestrist, kuid see mõte on täitunud
vaid pooleldi, meil on erineva suurusega
puhkpilli- ja ka viiuliansamblid, kus vioolagi esindatud, kuid kuna tšelloõpilaste
koolitamine sai alles tänavu alguse, võtab
paar-kolm aastat aega, enne kui õppurid
orkestrisse saab kaasata. Seega peame enda
keelpilli- või ka sümfoniettorkestriga veel
pisut ootama. Aga jah – ma pole loobunud
ühestki mõttest või unistusest, ka mitte sellest, et muusikakool endale tulevikus õpperuume juurde saab, sest nendega on meil
kitsas käes.
Mida ütleksid muusikakooli kohta
head? Halba? Huvitavat?
Head – vastan ühe lapsevanema sõnadega,
kes oma lapse õpinguid muusikakoolis kirjeldas nii: „Muusikakoolis valitseb kuidagi
eriline õhkkond, lastel on seal ühtemoodi hea õppida ja ka lihtsalt olla ning tundi
oodates mõtiskleda, sest sind ümbritseb
mingi mõnus rahu ja vaikus, mida üldhariduskoolis alati ei leidu.“ Tegelikult on muusikaõpingud väga intensiivsed ja keerulised.
Kuid kui õppuril tahtmist jätkub, tunnevad
õige pea tema pillimänguoskuste üle suurt
rõõmu ja uhkust kõik osapooled – laps ise,
tema vanemad ja õpetajad.
Mis on halba – kui üldse midagi, siis ilmselt olukord, kus muusikakooli pannakse
õppima laps, kes tegelikult pilli õppida ei
taha. Kahjuks ei ole võimalik kellegi teise
jaoks midagi õppida ning eelkirjeldatud
juhul jääb lapsel igapäevaseks pilliharjutamiseks vajalik motivatsioon leidmata ja
õpingud katkevad mõne aasta möödudes.
Huvitavat – Saku Muusikakoolile alusepanija ning kooli kauaaegne juht, direktor Jaak King, oli ise metsasarvemängija,
kes kooli algusaastatel õpetas ka kõiki teisi
vaskpuhkpille. Minule teadaolevalt on Saku
Muusikakooli lõpetanud vaid kaks metsasarveõpilast, neist viimane täpselt 20 aastat tagasi, ning rohkem pole õppurid selle
eriala vastu huvi tundnud. Õnneks olukord

TOIMETAJA VEERG

muutus, käesoleva õppeaasta septembris
siiski leidus üks väike vahva tüdruk, kes
metsasarveõpingutega alustas. Vaid paar
kuud hiljem, detsembris, lahkus meie seast
maestro. See seos tundub kuidagi salapärane ja tähenduslik, sest toimus justkui
teatepulga üleandmine – midagi ei kao igaveseks, kõik siin ilmas leiab uue alguse …
Oled olnud 10 aastat muusikakooli
juht. Kuidas seda aega hindad?
10 aastat on möödunud üllatavalt kiiresti.
Tegemist on olnud toimeka, väljakutseid
täis toreda ajaga, mil olen saanud palju
teadmisi ja kogemusi juurde. Samas ei saa
salata, ka mõni närvirakk on ohvriks toodud ning juustesse pisut halligi kogutud.
Selle aja jooksul pole minul olnud vaja suuri muudatusi teha, sest kool oli juba eelneva
direktori poolt hästi juhitud, mõni väiksem
aga küll. Muusikakoolis on suurepärane
meeskond, kellele saab vaid hoogu juurde anda, ja seda olen ma ka igati püüdnud
teha. Avasime uusi erialasid ja suurendasime õppurite arvu maksimumini. Meie õpilased võistlevad teiste koolide õppuritega
edukalt pillimänguoskuses nii vabariiklikul
kui rahvusvahelisel tasandil. Oluliselt oleme uuendanud pilliparki, sealhulgas saanud uued klaverid, mille maksumus jääb
vahemikku 10 000 – 35 000 eurot. Nende
soetamiseks oleme lisaks valla eelarvelistele
vahenditele toetust saanud ka erinevatest
projektidest. Lisaks oleme soetanud enamiku õppetöö kaasajastamiseks vajalikest
infotehnoloogilistest vahenditest.
Mida tuleks kohe-kohe ette võtta?
Suurelt unistades – kopp maasse! Karmist
eelarvelisest reaalsusest tulenevalt see muidugi niimoodi ei käi, teeme vajalikke remonditöid ja elame oma igapäevast elu,
õnneks meil ületamatuid muresid või takistusi, millega hakkama ei saaks, pole.
Mis Sa arvad, miks õpilased Saku
Muusikakooli tulevad? Miks õpetajad
püsivad?
Eelkõige tulevad lapsed Saku Muusikakooli
loomulikult pilli õppima, kuid kuuldavasti
meeldib enamikule neist ka siin valitsev
õpikeskkond, seda nii vaimses kui füüsilises mõttes. Loodan, et õpetajadki soovivad
jätkuvalt töötada eelkõige toreda õpilaspere ja meeskonna, hea vaimse ja füüsilise
töökeskkonna pärast, vähemasti tuli nii välja mõni aasta tagasi valla poolt korraldatud
uuringust. Kindlasti on inimeste jaoks oluline ka konkurentsivõimeline töötasu.
Kui kaua muusikakool püsib?
Vähemalt 100 aastat? Või 200?
Paadunud optimistina usun, et Saku

Muusikakool püsib igavesti – nagu Eesti
Vabariikki!
Üks vahva mälestus?
Vahvamad mälestused on kindlasti seotud
laste esinemistega. See kirjeldamatult ülev
tunne, mida kuulajana koged, kui õpilane
musitseerib laval nii, nagu oleks tegemist
professionaalse muusikuga, annab endast
kõik ja toob välja kogu musikaalsuse, mis
temas peidus, mõtlemata millestki muust.
Ainult nii saame kuulda tõeliselt kaunikõlaliselt esitatud muusikat, mis hinge poeb
ja südame alt õõnsaks teeb. Kahjuks ei saa
seda näha ega tunda just liiga tihti.
Huumori poole pealt meenub ka esimene jõulukontsert, kui olin just Saku
Muusikakoolis õpetajana tööle asunud.
Kontsert käis täie hooga, kui esinema asus
üks trompetipoiss, kes pärast kummardamist püüdis pillist kauneid helisid välja
meelitada. Trompet polnud poisiga aga
sugugi ühel nõul ja otsustas tegema hakata hääli, mis kuidagi pillile iseloomulikud
polnud – kruu-kruu, justkui kurvad kured
põllul. Pärast kontsertmeistri toel mitmekordset alustamist vaatas poiss, et ega sest
asjast ikka midagi välja ei tule ja tahtis lavalt ära tulla. Nüüd aga sekkus õpetaja, kes
poisi lavale tagasi lükkas. Õpilane jällegi oli
oma otsuses kindel ning proovis kõigest
väest õpetaja haardest vabaneda. Nii nad
seal laval kahekesi toimetasid nagu kahemehesaag, ikka lavale ja lavalt ära… Ei mäletagi enam, kumb peale jäi, kuid vaatepilt
oli piinlikult koomiline, mistõttu veendusin
taaskord selles, et vägisi tegemistest midagi
head ei sünni.
INNA MIKLI
Faktid
• September 1979 – 68 õpilast ja 8
õpetajat
• September 1999 – 117 õpilast ja 14
õpetajat
• September 2009 – 157 õpilast ja 18
õpetajat
• September 2018 – 179 õpilast ja 23
töötajat (neist 20 õpetajat, kokku õpetaja ametikohti 17,0)
• Momendil saab õppida 14 pilli.
• 40 aasta jooksul on muusikakooli lõpetanud 329 inimest, nende seas 15 õpilast, kes lõpetavad tänavu.
• Muusikakoolis on õpetajaid olnud kokku 66, nende seas 20 praegust õpetajat.
• Muusikakooli 2019. aasta eelarve on
502 040 eurot, ühe õpilaskoha maksumus 2544 eurot, õppetasu on Saku
valla elanikul 350 eurot aastas ja väljastpoolt valda õpilasel 700 eurot aastas.

Tubli
töömees
Paar aastat tagasi tuli
maakoju töömees palgata – ahju ju ise ei ehita. Rääkisime kellegi
tuttava tuttavaga. Mees teatas kevadel aprilli alguses, et hakkab kohe pihta. Ja juba
ta tuligi. Ei jõudnud me suuremat ette valmistada, korjasime lihtsalt vaibad kokku ja
katsime mööbli kiledega. Paar päeva, ning
pliit, ahi ja korsten olid kadunud, tubades
aga laiusid kivihunnikud, tsemendikotid,
tööriistad...
Mõne nädalaga sai pliit valmis. Raha tehtud töö eest käes, kadus meister pikaks
ajaks. Lubas kohe tagasi tulla, aga ei midagi.
Mingil hetkel tõstsin suurema sodi kokku.
Tegin ruumid nii puhtaks, kui võimalik, aga
ööbida ei saanud seal kohe kuidagi.
Juulis oli meistrimees tagasi, laotas kila-kola
jälle laiali, lubas ahju ja kamina kiiresti valmis teha. Toimetas mõne päeva, siis kadus
taas mitmeks nädalaks. Edaspidi nii oligi –
tuli ja töötas, siis oli pikalt ära. Kokkulepped
ka päris ei kehtinud: näiteks tegi ta kamina
kõrgema, kui räägitud. Eks mehel oli nii
mugavam – pääses kivide lõikamisest.
Sügisel sai töö peaaegu valmis. Peaaegu.
Arusaam sellest, kuidas ahi, kamin ja nende
ümbrus pärast töö lõppu välja peavad nägema, meil pisut erines. Rääkimata pisivigadest. Aga mees tahtis tasu kätte saada – tal
oli väga vaja. Sai ka ja kohe kadus, maha jättis uskumatu segaduse. Kuna ilmad hakkasid jahedaks minema, lõpetasime töö juba
oma jõududega.
Dokumente, vaatamata lubadustele, mees
ei toonud. Kirjutasime ja helistasime, ei
midagi. Maja jäi selleks talveks ilma kindlustuseta. Kevadel saatsime taas kena kirja
ja kui vastust ei tulnud, veidi konkreetsema
– tuletasime meelde, et töö eest sai pangaülekandega tasutud ja et meil on ka kirjavahetus, milles ahjust-pliidist-kaminast juttu,
olemas. Siis saime paberid kohe kätte.
Nüüd oli töömees ühel pühapäeval jälle
platsis, tahtis pliiti-ahju pildistada. Mis siis
ikka! Jätsin söögitegemise pooleli ja tarisin pliidi pottidest tühjaks. Meister kõndis
ringi, vaatas ahju ja vaatas kaminat. Leidis
mitu viga, näiteks tahtis minu käest teada,
miks pliidi praeahju uks nii raskesti käib. Et
paremat pilti saada, trampis välisjalanõudega elutoa vaibal. Ise selgitas, et tal vaja tulevastele tööandjatele oma tehtut näidata.
Et need teaksid korraliku pottsepa palgata.
Sest olevat ju ka selliseid, kes klientidele pärast ahju valmimist isegi pabereid ei anna.
Selline meistrimees!
INNA MIKLI
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23. aprilli istungil
Saku Huvikeskusel lubati korraldada turukaubandust Kevadkirbukal 5.05.2019 kell
10–14 Saku Pruulikoja õuealal (Tallinna
mnt 2, Saku), Saku laulu- ja tantsupäeval
8.06.2019 kell 10–22 Saku mõisapargis
(Juubelitammede tee 4, Saku) ja Saku valla
jaanipeol 23.06 kell 18 kuni 24.06.2019 kell
1 Kiisa vabaõhuplatsil (Laulu 17, Kiisa).
Avaliku ürituse korraldamise load
anti MTÜ-le Orienteerumisklubi TON
25.04.2019 kell 17–21 Männikul Männiku
linnaku territooriumil Tallinna orienteerumisneljapäevaku läbiviimiseks (vastutaja Mait Tõnisson), Adventurest OÜ-le
1.05.2019 kell 10–18 Männiku karjääris ja
selle lähiümbruses orienteerumisvõistluse
Männiku Sandwich 2019 (kogupere moto-,
jooksu- ja veloorienteerumine) läbiviimiseks (vastutaja Marko Laanemets), MTÜle Spordiklubi Porter Racing 4.05.019 kell
9–19 Saku rabametsa terviseradadel maastikurattamaratoni „Saku 100”; 5.05.2019
kell 10–14 Saku rabametsa terviseradadel
maastikujooksu „Trail Run”; 30.05.2019
kell 17–19 Ülase tänava, Tallinna mnt ja
Tammemäe vahelises metsatukas (Saku
vanal terviserajal) Porter Racingu laste
rattasarja maastikurattavõistluse II etapi;
31.07.2019 kell 17–21 Saku valgustatud
terviserajal ja Saku staadioni ümbruses
maastikurattavõistluse „Volkswagen MTB
kolmapäevakud”; 29.08.2019 kell 17–19
Saku Teetammi kinnistu suusamäel ja Saku
staadioni ümbruses Porter Racingu laste
rattasarja maastikurattavõistluse III etapi ja
5.09.2019 kell 17–19 Saku valgustatud terviserajal Porter Racingu laste rattasarja maastikurattavõistluse IV etapi läbiviimiseks
(kõigil üritustel vastutab Harry Grünberg)
ning MTÜ-le Eesti Vanamootorrattaklubi
Unic-Moto 5.05.2019 kell 6–15 Tagadi restauraatorite päeva läbiviimiseks (vastutaja
Aivo Mündel).
Kapa Events MTÜ-l lubati paigaldada
27.04.–3.06.2019 Sakku Tallinna mnt 10
piirdeaiale 4,5 m2 suurune reklaam.
Anti projekteerimistingimused detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks
Üksnurmes Allika tee 5, Sakus Kivinuka tn
5 ja Kivinuka tn 7 kinnistutel, üksikelamu
ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Kiisal Kuuse tn 6 ja Jälgimäel Tiiu kinnistul
ning loomakasvatushoone (ratsamaneeži) ehitusprojekti koostamiseks Saue külas
Kukera kinnistul.
Nõustuti AS ISS Eesti poolt kavandatava tegevusega: ettevõte taotleb
6
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Keskkonnaametilt jäätmeluba olmejäät- suuruse pindalaga reklaamtreiler.
Anti projekteerimistingimused aiamaja
meveoks majandus- või kutsetegevusena
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
Harjumaal.
Üksnurmes Tuisu tee 21 kinnistul.
Roobukal paiknevale Veskimetsa kinnis30. aprilli istungil
Kehtestati Saku valla korraldatavat elutäht- tu detailplaneeringujärgsele liikluspinnale
sat teenust – kohaliku tee sõidetavust – re- määrati nimeks Kapteni tee.
Määrati Saku Vallavalitsuse 6.05.2014
guleerivad nõuded.
Mittetulundusühingule Kodukoht Kiisa korralduse nr 391 “Detailplaneeringu
anti perioodiks 1.05.2019–31.05.2020 ta- kehtestamine” alusel Roobukal asuva
suta kasutada Kiisal Kurtna tee 21 asuvad katastriüksuse Veskimetsa jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste
ruumid pindalaga 106,9 m2.
Avaliku ürituse korraldamise load koha-aadressid ja sihtotstarbed ning Saku
anti MTÜ-le Orienteerumisklubi TON Vallavolikogu 18.04.2019 otsuse nr 22
2.05.2019 kell 17–21 Männikul katast- “Detailplaneeringu kehtestamine” alusel
riüksusel Viimsi metskond 19 Tallinna Tänassilmas asuvate katastriüksuste Otsa
orienteerumisneljapäevaku läbiviimiseks ja Viirpuu tee 1 jagamise tulemusel moo(vastutaja Mait Tõnisson) ja MTÜ-le dustatavate katastriüksuste koha-aadressid
Orienteerumisklubi Orion 14.05.2019 kell ja sihtotstarbed.
15.00–21.30 Männiku lasketiiru ümbruses
Määrati Saku vallas asuvate katastriTallinna terviseteisipäevaku läbiviimiseks üksuste Aedniku tee, Aedniku tee L1,
(vastutaja Maris Roosipuu).
Keraamika tee, Pihlamarja tee 1a, AÜ
Seoses koolivaheaja ning korrastus- ja re- Saare, Terakese roheala 1, Terakese roheala
monttöödega otsustati suvel 2019 sulgeda 2, Terakese roheala 3 ja Terakese tee sihtSaku Gümnaasiumi kantselei 1.07–28.07, otstarbed vastavalt tegelikule kasutusele.
Kajamaa Kool 1.07–31.07, Kurtna Kooli
Anti kõrvaltingimustega ehitusload
kantselei 1.07–4.08, Kurtna Kooli spordi- Roobuka külas ühiskanalisatsioonitorustikompleks 25.07–4.08 ja Saku Muusikakool ku rajamiseks aadressil 11245 Kiisa-Kohila
25.06–20.08.
tee ja 11240 Tõdva-Hageri tee ning ühis2019/2020. õppeaastaks suurendati veetorustiku rajamiseks aadressil 11245
Kurtna Kooli 1., 2., 4., 5., 6. ja 7. klassi täi- Kiisa-Kohila tee, 11240 Tõdva-Hageri tee
tumuse ülemist piirnormi kahe õpilase võr- ja Viimsi metskond 281.
ra: suurimaks võimalikuks õpilaste arvuks
Anti kõrvaltingimustega ehitusluba
on 26 õpilast klassis.
Saku tervisekeskuse püstitamiseks aadressil
Kinnitati Kurtna ja Kajamaa koolide Saku, Tiigi tn 19.
õpilaste vastuvõtu tingimused ja korrad.
Anti projekteerimistingimused üksi- 14. mai istungil
kelamu ehitusprojekti koostamiseks Kiisal
Tegutsedes AS Saku Maja üldkoosoleKurtna tee 6.
kuna, kinnitati AS Saku Maja 2018. aasta
Nõustuti OÜ Pyrolla poolt kavan- majandusaasta aruanne. 2018. aruandeaasdatava tegevusega. Ettevõte taotleb tal kogunenud kasum 1 428 852,06 eurot
Keskkonnaametilt jäätmeluba olmejäätme- otsustati jätta välja jaotamata ning lülitada
te ja olmejäätmete hulgast liigiti kogutud majandusaasta eelmiste perioodide jaotatavajäätmete kogumiseks ja veoks majan- mata kasumi koosseisu. Suurendati produs- või kutsetegevusena Harjumaal.
jektide investeeringute reservi summat
Männikul asuvatele katastriüksuse 1 106 293,99 euro võrra, sama summa võrViimsi metskond 98 jagamise tulemusel ra vähendati eelmiste perioodide jaotamata
moodustatavatele katastriüksustele Viimsi kasumit.
metskond 98 ja Liivalaia karjäär 7 määrati
Saku Päevakeskuse perenaise ametikoht
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
nimetati ümber teenuste koordinaatori
ametikohaks, kinnitati päevakeskuse tööta7. mai istungil
jate koosseis alates 1.06.2019.
Saku valla sümboolikaga kaubale kehtestati
MTÜ-le Saku Lions Klubi anti luba
hinnad.
korraldada kevadlaat 18.05.2019 kell 9–14
Peremehetu ehitisena võeti arvele Sakus Teaduse tänaval lõigul, mis jääb
Metsanurmes aiandusühistu Männiku Aed riigimaantee 11340 Tallinn-Saku-Laagri
territooriumil asuv tänavavalgustusvõrk, ja Teaduse tänava ringristmiku ning
mis koosneb 17 valgustist koguvõimsuse- Juubelitammede tee ristmiku vahele, ja selle
ga 2,7 kW ja 0,4 kV õhuliinist pikkusega lähiümbruses (vastutaja Priit Nõmmeots).
ca 740 m.
1. juulist 2019 kehtestati valla territooRikets Tootmine OÜ-le anti õigus pai- riumil korraldatud jäätmeveo segaolmejäätgaldada 8.05.–8.07.2019 Saku alevikku mete (prügi) 1 m3 ühekordne teenustasu 8
kinnistule 11342 Saku-Tõdva tee L3 6 m2 eurot (käibemaksuta) ja jäätmekoti (kuni

TEATED

150 l) ühekordne teenustasu 0,10 eurot
(käibemaksuta).
Anti projekteerimistingimused katlamaja ümberehitamise projekti koostamiseks
Sakus Kannikese tn 16a kinnistul ja elektripaigaldise ehitusprojekti koostamiseks
aadressil Kajamaa Elektri, Sootee ja Välja.
Kooskõlastati kavandatavate soojussüsteemi puuraukude asukoht Jälgimäel Tiiu
kinnistul tingimusel, et puuraugud jäävad
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihist
ülespoole.
Kooskõlastati kavandatavate puurkaevude asukohad Jälgimäel Tiiu kinnistul, Metsanurmes Ojametsa kinnistul ja
Üksnurmes Engo kinnistul.
KRISTA LORD
Saku vallast laulu- ja tantsupeole
Saku Muusikakooli rahvamuusikaansambel
Puhkpilliorkester Saku
Saku Mandoliiniorkester
Saku Huvikeskuse ukuleeleansambel
Sakuleeled
Saku Huvikeskuse segarahvatantsurühm Hellad Tallad
Saku Sanglejad (naisrühm, segarühm)
Kurtna naisrühm
Naisrühm Saku Linda
Saku Huvikeskuse segarühm Tugevad ja
Kohevad
Saku Gümnaasiumi mudilaskoor
Saku Gümnaasiumi lastekoor
Saku Gümnaasiumi neidudekoor
Saku Gümnaasiumi poistekoor
Segakoor Tuljak

Planeeringuteated
Avalikud väljapanekud
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul hoonestusala ulatuse;
arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste; haljastuse, heakorra ja
liikluskorralduse põhimõtete ning tuleohutusnõuete täpsustamiseks Saku vallas
Tänassilma külas Piirimäe tn 2 (katastritunnus 71801:001:0316) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavalitsuse 30.06.2009
korraldusega nr 543 kehtestatud Piirimäe
tn 2 kinnistu detailplaneeringu ala krundiga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste
andmise avatud menetlusena.
Alates 03.06.2019 kuni 17.06.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13,
Saku alevik) stendil ja valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega
täpsustatakse hoonestusala ulatust; arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke
tingimusi; haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid ning tuleohutusnõuete tingimusi.
Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud
isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada,
võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt
http://www.sakuvald.ee/
projekteerimistingimuste-avalikustamine

Muutub jäätmeveo teenustasu
Alates 1. juulist 2019 on Saku valla territooriumil segaolmejäätmete (prügi) korraldatud jäätmeveo
1 m3 ühekordne teenustasu 8 eurot (käibemaksuta) ja jäätmekoti
(kuni 150 l) ühekordne teenustasu 0,10 eurot (käibemaksuta).
Jätkuvalt saab tasuta ära anda
suurjäätmeid.
Paberi, papi ja biolagunevate
jäätmete veo teenustasu ei tõuse.

Uued segaolmejäätmete
äraveo hinnad
(sisaldavad käibemaksu)

Mahuti maht

Regulaarne tühjendus
(eurot/kord)
Jä ä t m e ko t t 0,12
kuni 150 l
Mahutid
80 l
140 l
240 l
370 l
600–660 l
800 l
1100 l
2500 l
4500 l

0,77
1,34
2,30
3,55
6,34
7,68
10,56
24
43,20

Vallavolikogu
V
istungid

Volikogu 16. mai istungil
* Volikogu liige Ivar Raig andis üle eelnõu,
millega soovib muuta volikogu kodukorda.
* Saku Gümnaasiumi direktor Taavi
Vilba andis ülevaate gümnaasiumi arengukava täitmisest. Võeti vastu uus Saku
Gümnaasiumi
arengukava
aastateks
2019–2022.
* Võeti vastu Saku valla 2019. aasta
lisaeelarve.
* Võõrandati Saku vallale kuuluva kinnistu Staadioni 7 mõttelised osad seal asuvate
garaažide omanikele tingimusel, et omanikud tasuvad maamõõdu- ja notarikulud ja
riigilõivud.
* Võeti Saku vallale rahaliselt hinnatav kohustus 2,7 miljonit eurot, et ehitada vana
lagunenud näitustepaviljoni hoone asemele
Juubelitammede tee 15 uus vallamaja.
* Kinnitati loodava Saku valla kultuurikeskuse põhimäärus.
* Kiideti heaks 1. mail Jaapanis sõlmitud
Jaapani Saku linna ja Eesti Saku valla vaheline sõprusleping (sister-city leping).
VICTORIA PARMAS

Saku postkontor on
klientidele taas avatud
Saku raamatukogu ruumides
E-N kell 10-18
R kell 10-16
L, P suletud

Peremehetu ehitise
hõivamise teade
Saku vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena Saku vallas Metsanurme
külas arvele aiandusühistu Männiku Aed
territooriumil asuva tänavavalgustusvõrgu,
mis koosneb 17 valgustist koguvõimsusega
2,7 kW ja 0,4 kV õhuliinist pikkusega u 740
meetrit. Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad. Vastuväiteid ehitise
peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada Saku vallavalitsusele kirjalikult aadressil
Teaduse 13 Saku alevik hiljemalt 9. juuliks.
Kontakt: Annika Voosel, tel 671 2429.
TOIVO ALASOO, taristuinsener
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Saku Päevakeskust
juhib Maimi Pärn
Alates 12. jaanuarist juhib Saku
Päevakeskust Maimi Pärn. Lehetoimetaja
esitas uuele juhile mõned küsimused, et
teda lugejatele tutvustada.
Palun rääkige endast!
Olen sündinud ja kasvanud Sakus, siin
lõpetasin põhikooli. Edasi läksin meditsiiniõeks õppima ja töötasin aastaid õena.
Seejärel õppisin Tallinna Ülikoolis geriaatriat ja gerontoloogiat ning siis Tallinna
Pedagoogilises Seminaris sotsiaaltööd.
Viimased 24 aastat töötasin Kaiu hooldekodu juhatajana.
Mul on 4 last ja 9 lapselast. Elan Kaius.
Vabal ajal toimetan aias, lilled on mu
hobiks. Mulle meeldib ka matkata ja reisida. Armastan vanu autosid, mul on kodus
maanteemuhk ja ma kuulun Muhu klubisse. Suvel on klubil palju vahvaid üritusi,
millest püüan osa võtta. Aga kõige meelsemini veedan aega koos oma laste lastega.
Meditsiiniõde ja sotsiaaltöötaja – miks
sellised erialad?
Meditsiiniõe ja sotsiaaltöötaja ametid on lähedased – mõlemad aitavad inimesi. Ja inimesi aidata, nendega suhelda on mulle alati
meeldinud. Koolis huvitasid mind bioloogia ja anatoomia. Ning esmaabikursustel
lõin innukalt kaasa.
Töötasite Saku Päevakeskuses alguses
tegevusjuhendajana?
Tulin Saku Päevakeskusesse tegevusjuhendajaks möödunud aastal juulis. Minu
tööülesandeks oli tegeleda erivajadustega
inimestega: aitasin neil igapäevaeluga toime
tulla ehk asju ajada, dokumente täita, eelarvet koostada ja sellest kinni pidada, kuid
vajadusel õpetasin ka kõike muud, mida
vaja, näiteks kuidas süüa teha või pesu pesta. Lisaks oli mul igal esmaspäeval eakatega
võimlemistund. On ka täna.
Juhatajaks kandideerisin aasta lõpus,
kui eelmine päevakeskuse juhataja otsustas
lahkuda.
Miks Te Saku Päevakeskusesse tööle
tulite?
Saku on minu kodukoht, seetõttu olen siin
toimuvaga kursis. Kui märkasin tööpakkumist, tekkis huvi. Kaiu hooldekodu juhtisin
24 aastat, see on pikk aega. Olin seal väga
kinni, pidin hooldekodus kõikide juhtimisprobleemidega üksi tegelema. Seetõttu jäid
puhkused lühikeseks. Ning mõnikord pidin ka puhkuse ajal ja puhkepäevadel tööd
8
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Maimi Pärn Saku Päevakeskuses oma töölaua taga. Foto: Inna Mikli
tegema – polnud kellelegi teisele loota.
Tundsin, et tahan vaheldust, tahan midagi
muud teha. Kui Kaiu vald ühines Rapla
vallaga, leidsin, et on õige aeg.
Olete nüüd üle 10 kuu Saku
Päevakeskuses töötanud. Kuidas seda
aega hindate? Mis on selle asutused
head ja vead? Omapära?
Saku Päevakeskuses ma pole üksi, siin on
meeskond – hästi meeldiv ja tore meeskond. (Saku Päevakeskuses töötavad veel
sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendaja, perenaine, personalitöötaja ja arendustöötaja ning
2 koduhooldustöötajat. Lisaks on päevakeskusel lepingud 6 tugiisikuga, kes töötavad igapäevaselt koolis ja lasteaias – on
lastele toeks.) Kõik meie töötajad on hästi
professionaalsed, teavad täpselt, mis nende
kohustused on, ja saavad oma tööülesannetega hästi hakkama. Ka meie kliendid on
kõik väga toredad.
Momendil me toimetame kitsastes oludes, sest Saku Valla Maja remondi ajaks
on osa ruumidest antud noortekeskusele
kasutada. Aga me saame hakkama! Saku
Päevakeskuses on mõnus ja kodune, inimesed on toredad ja sõbralikud.

ruumide paigutust. Nüüd on meil kogu aeg
uksed avatud – et igaüks, kel vaja, julgeks
sisse astuda. Meie töötajad on klientide
jaoks kogu aeg olemas. Kui maja avatud,
võib igal ajal abi küsida.
Millised on lähiaja plaanid?
Ma ei tea veel, mis päevakeskusest pärast
Saku Valla Maja remonti saab. Ei ole veel
otsustatud, kas kolime ise kuhugi või saame oma majas rohkem ruumi. Seetõttu on
vara plaane teha.
Kindlasti tahaksin meie klientidele pakkuda rohkem nõustamisteenuseid, näiteks
võiks meil olla psühholoogi vastuvõtt. Ka
käelisi tegevusi võiks rohkem olla. Näiteks
kangakudumine – päevakeskuses on kangasteljed, kuid ruumi neid üles seada ei ole.
Kindlasti oleks mõned meie klientidest
kangakudumisest huvitatud.
Milline juht Te olete?
Olen juht, kellele meeldib töötajatega rääkida, asju arutada. Pean väga oluliseks
koolitusi, eriti meeskonnakoolitusi – need
liidavad. Arvan, et inimesi tuleb motiveerida – kasvõi lihtsalt kiites ja tunnustades.

Mõni tore hetk või vahva meenutus?
Kui mind päevakeskuse juhataja kohusetäitjaks valiti, võtsid kliendid mu soojalt
vastu, ütlesid väga kenasti tere tulemast –
õnnitlesid, tõid lilli ja kommi. Sellest jäi tore
mälestus.
Tegelikult on iga päev tore, sest klientidele meeldib päevakeskusesse tulla. Nad
tulevad rõõmuga ja tunnevad end siin hästi.
Ka töötajad tulevad hommikuti hea tujuga.
Kas olete juba midagi muutnud?
Hea õhkkond on minu jaoks väga oluline.
Natuke oleme siin muutnud küll, näiteks INNA MIKLI
Millised on esimesed muljed päevakeskuse juhi tööst?
Algus oli raske, sest samal ajal eelmise juhatajaga lahkus veel paar inimest. Ja kohe tuli
ka mitmed lepingud sõlmida. Kuid ma sain
vallast abi – vallavalitsuse töötajad selgitasid, kelle poole mingi murega pöörduda, ja
toetasid igati. Praegu on juba palju kergem.

KOGUKOND

Kui Leonardo da Vinci kohtus Kajamaal Kahootiga
Aprilli viimasel päeval jagasid Kurtna kooli õpilased Kajamaa koolis teadmisi, mida
nad mööda maailma ringi rännates viimase aasta jooksul on kogunud. Toimus 500
aastat tagasi elanud Leonardo da Vincile
pühendatud õpituba. Kajamaa õpilastel
ja õpetajatel tuli esmalt näidata oma teadmisi Leonardo elu kohta käivate faktidega
viktoriinis, mis Kahooti programmi abil
muutus põnevaks võistluseks. Seejärel oli
võistkondade ülesandeks ehitada spagettidest sild, sealjuures oli ühendusmaterjalina
kasutada vaid maalriteip.
Kurtna 10–12-aastased õpilased on
selle õppeaasta jooksul käinud rahvusvahelise Erasmus+ programmi raames
Itaalias, Hispaanias ja Rumeenias, ees ootavad veel projektikohtumised Portugalis ja
Eestis. Kõiki kohtumisi on sidunud polühistor Leonardo isik, kelle innovaatilisus,

uudishimu ja nutikus võiks eeskujuks olla
ka tänastele lastele.
Nii jagatigi oma eakaaslastega kokku
saades üksteisele oma kooli loovaid ideid.
Näiteks Rumeenias ehitati spagettidest
kleeplindi abil silda, Itaalias tehti puidust
võtmehoidjaid ja osaleti robootikatunnis.
Hispaanias meisterdati roboteid, lisaks tehti valmis katapult.
VICTORIA PARMAS
Kajamaa õpitoa ülesanne oli ajendatud
Leonardo da Vincist kui innovaatilisest mõtlejast, leidurist, insenerist ja
kunstnikust – osalejatel tuli ehitada
vaid spagettidest ja maalriteibist torn,
mis ise püsti seisaks. Võitis see meeskond, kel õnnestus kõige kõrgem torn
valmis meisterdada.
Foto: Victoria Parmas

Mittetulundusliku tegevuse toetused
Saku valla 2019. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondist toetati järgmiseid projekte.
Kergejõustikuklubi TIPP

Saku noorte osalemine Soomes kergejõustikuvõistlusel (Youth Athletics Games) 500

Saku Korvpalliklubi

Saku valla 2019. aasta meistrivõistlused korvpallis

550

Porter Racing

SK Porter Racing rattanoorte hooaeg 2019

3000

Porter Racing

SK Porter Racing spordiüritused 2019

3000

Saku Jäähoki Klubi

Valla esindamine jäähokis HHL MV I ja II liigas 2019–2020

281

Kajamaa Spordiklubi

Kajamaa viburaja maastikuvibulaskmise võistlusraja uuendamine ja laiendami- 3000
ne võistluste läbiviimiseks

GAP Spordiklubi

Saku Open 2019, rahvusvaheline petangiturniir

1766

Saku Sporting

Saku jalgpallifestival 2019

3000

Saku Sporting

Saku jalgpalli suvelaagrid 2019

3000

Katre Ulmas

Artur Ulmase ja Karolin Victoria Kotsari osalemine ujujate treeninglaagris 1000
Bulgaarias

Gert Krestinov

Gert Krestinovi osavõtt motokrossi Euroopa MM etapist

500

Merike Õun

Hendrik Õuna osavõtt Euroopa noorte karikavõistluse I etapist vibuspordis

500

Olga Muskevitš

Aleksandr Muskevitši osalemine taekwondo-klubide EMV-l Kreekas

500

Seltsing Gitanda

Taipale kultuurinädalal esinemine

1914

Saku Lauluselts

Hääleseade kursus valla koorilauljatele

1120

Arunõmme Selts

Tänassilma küla avaliku mänguväljaku 1. etapi rajamine

2990

Saku Toomase kogudus

Saku laste suvelaager

1610

MTÜ Sakukad

Saku aleviku koerte mängu- ja harjutusväljaku rajamise II etapp

2685

MTÜ Sakukad

Saku aleviku kohvikutepäev 2019

2665

Rehe Seltsimaja

Kergvahesein Rehe küüni

3000

Kodukoht Kiisa

Kiisa välikaardid

885

MTÜ Saue küla

Saue küla suvepäev

700

Saku Diabeetikute Selts

Diabeetikud II 2019

2291

Kurtna Külaselts

Kurtna küla laste mänguväljaku täiendamine

3000

Katre Ulmas

Iti Miina Ulmase ja Liisa Siimanni osalemine rahvusvahelistel hansapäevadel 495
Pihkvas Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri koosseisus

Veronika Alu

Merilin Alu osalemine haridusprogrammis

500

Mai 2019

2019. aasta tegevustoetust
said järgmised ühendused:
Metsaveere Külaselts 500
Kajamaa Külaselts
500
Saue Küla
500
Juuliku Külaselts
500
Rehe Seltsimaja
500
Rahula Külaselts
500
Kodukoht Kiisa
500
Kurtna Külaselts
500
MTÜ Murimäe
500
Saku Valla Lasterikaste
Perede Ühendus
500
Seltsing Saku pensionäride
ühendus Elukaar
500
Kajamaa piirkonna pensionäride seltsing Meelespea 500
Seltsing Ki-Ku-Ta-Ro 500
Saku Valla Invaühing 500
Saku Diabeetikute Selts 500
Saku Sporting
4000
Saku Korvpalliklubi 1600
Tantsukool Danceland 960
HELE-MALL KINK
Arendusspetsialist
Saku Sõnumid
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Saku ehitab

Sellist ehitamist, nagu sel kevadel lahti
läinud on, pole Saku vallas enne nähtud.
Kerkib spordikeskus, gümnaasiumi ja huvikeskuse tarvis uueneb endine vallamaja,
kopad on maas Saku jäätmejaama ja kiriku ehitusplatsidel. Maha on märgitud uue
tervisekeskuse asukoht. Mai alguses avati
Kiisal jäätmepunkt. Kohe-kohe algab uue
vallamaja ehitus, projekteerijad koostavad
uue sotsiaalmaja projekti ning käimas on
ka valla lõunaosa ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside ja pumplate ehitus.

Gümnaasiumihoone hakkab ilmet võtma – uus katus on peal ja katted mõnelt
välisküljeltki juba langenud, sisekujundusse on värvi lisandunud ja mõni klassiruum üsna valmis moega. Ehitaja kinnitas 17. mail peetud sarikapeol, et 1. septembril võivad gümnasistid uhkelt uude majja marssida.

Sakku tuleb uus jäätmejaam

Kiisal valmis jäätmepunkt

Kiisa alevikus Pargi tn 1 on avatud iseteenindav videovalvega jäätmepunkt, kuhu
kohalikud elanikud saavad tasuta paberit
ja kartongi, pakendeid ja elektroonikajäätmeid ära tuua. Jäätmepunkt on avatud
kogu aeg.
Jäätmepunkti territooriumile pääsemiseks
tuleb värava taha jõudes helistada tavakõne
tariiﬁga telefoninumbrile 5770 5904 (number on kirjas väraval asuval sildil). Värav on
avatud ühe minuti ja sulgub automaatselt.
Välja saamiseks tuleb taas helistada.
Kõikide jäätmeliikide jaoks on eraldi kogumismahutid, mis on varustatud siltidega,
mille peal on kirjas, millist liiki jäätmed millisesse mahutisse või konteinerisse sobivad.
Ala valvavad videokaamerad.
See väike jäätmepunkt ei ole mõeldud näiteks ehitusjäätmete, suurjäätmete või rehvide jaoks. Kui märkate punktis sobimatuid
tegevusi, siis andke sellest teada tel 5198
7901 või e-posti aadressil kerli.laur@sakuvald.ee.
KERLI LAUR, keskkonnakaitseinspektor
10

Saku Sõnumid

Mai 2019

Saku alevikus on alanud Tiigi ja Staadioni
tänava ning raudtee vahelisele alale
jäätmejaama ehitus. Parasjagu käib ligikaudu 3000 m2 suuruse asfaltplatsi rajamine. Territooriumile on kavandatud
oksapurustusplats ning tööruum jäätmejaama haldajale.
Jäätmejaam on mõeldud Saku valla
elanikele ja seal saab ära anda eelnevalt
sorteeritud ja liigiti kogutud jäätmeid,
mis suunatakse edasi taaskasutusse.
Jäätmejaamas on võimalik ära anda näiteks
vanametalli, erinevat liiki pakendeid, elektri- ja elektroonikaseadmeid, betooni, kivi,
lehtklaasi, plasti, ohtlikke jäätmeid; aia- ja
haljastusjäätmeid (biolagunevaid ja biolagunematuid), kasutatud riideid; suurjäätmeid, sh kasutuskõlbmatut vana mööblit.
Jäätmejaam on kavas avada järgmisel aastal. Ehitust rahastavad Saku vald (u 100 000
eurot) ja Euroopa Liidu Regionaalarengu
Fond ( 200 000 eurot).
SS
Saku jäätmejaama ehitus

Saku kiriku vundamendiauk valmis

Teisipäeval 18. juunil kell 15 pannakse Saku
kirikule nurgakivi, kõne peab EELK peapiiskop Urmas Viilma. Kõik huvilised on
oodatud.
11. aprillist Pähklimäel Küütsu 2 alanud
ehitusel on valmis saanud vundamendiauk.
1. detsembriks peaks hoonel seinad püsti,
katus peal ning uksed-aknad ees olemal.
Teise etapiga jätkatakse siis, kui on kogutud piisavalt raha. 11. mail Saku palvemaja
õuealal toimunud Saku kiriku laadal koguti
ehituse fondi üle 1500 euro. Aitäh kõigile
osalejatele ja esinejatele!
MAGNE MÖLSTER

EHITUS

Spordikeskuse
ehitus edeneb
jõudsalt
Spordikeskusel on juba
liimpuidust katusefermid ehk rahvakeeli sarikad peal ja käib seinte
ehitus. Peatselt hakatakse panema katust.
Ehitustööd edenevad
graaﬁku kohaselt ning
palli saab hoones mängida hilissügisel.
VICTORIA PARMAS
Fotod: Victoria Parmas

AS Saku Maja ootab kinnistuomanikelt
Keila jõe veemajandusprojekti raames koostööd
Suuremahulise Keila jõe veemajandusprojekti raames luuakse Kiisa, Kurtna,
Roobuka, Metsanurme, Kasemetsa ja
Üksnurme asumites rohkem kui 2000
kinnistule kaasaegne ühisveevärk ja kanalisatsioon (edaspidi ÜVK). Kurtna küla
torustike ehitustööd on lõpusirgel, Kurtna
ja Metsanurme puurkaevude puurimine
lõppjärgus. Ülejäänud asumites projekteeritakse ÜVK torustikke ning kooskõlastatakse liitumisi ja projektlahendusi. AS Saku
Maja hinnangul on suurimaks projekteerimise takistajaks osade kinnistuomanike pahatihti ebaproportsionaalsed nõudmised.
Kurtna küla ÜVK torustike ehitustöid
teeb riigihanke võitjana Santeh Ehituse
OÜ. Torustike ehitus on lõppenud, jäänud
on veel sademeveetorustike rekonstrueerimine ja teekonstruktsiooni ehitus ning
teekatte taastamistööd. Ka Metsanurme
ja Kurtna puurkaevude puurimistööd,
mida teeb OÜ Balrock, on valmimas.
Veetöötlusjaamade hange kuulutatakse välja suvel pärast veeanalüüsi tulemuste selgumist. 2019. aastal on plaanis välja kuulutada
ka Männiku reoveepumpla laiendamise
hange.
Vähem kui pool aastat tagasi viis Saku
Maja läbi 3 suurt riigihanget ja sõlmis
järgmised projekteerimis-ehituse töövõtulepingud: Metsanurme, Kasemetsa ja
Üksnurme piirkonna ÜVK rajab Merko
Infra AS, Roobuka piirkonnas on leping
sõlmitud YIT Eesti AS-ga ning Kiisal teeb
töid TREV 2 Grupp AS. Geodeedid ja
projekteerijad on töödega alustanud, liitumispunktide asukohtade kooskõlastamiseks on ühendust võetud enamusega

kinnistuomanikest. Osadelt saadi korrektselt täidetud ankeedid, kus liitumispunkti
asukoht oli määratud, juba 2016. aasta eeluuringu raames. Neile, kes ei soovi liitumispunkti asukohta ise määrata või jätavad
pöördumisele vastamata, määrab projekteerija kinnistuühenduse asukoha vastavalt kehtivatele standarditele ja tehnilistele
võimalustele. Projekteerimistööd valmivad
loetletud piirkondades eelduslikult 2019.
aasta teisel poolel, ehitustööde tähtaeg on
2021. aasta augustis.
Kuigi ÜVK torustike rajamist erakinnistutele üritatakse vältida, on kinnistu
läbimine mõnikord ainuke tehniliselt ja majanduslikult sobiv lahendus, et teatud piirkond vee- ja kanalisatsioonivõrguga katta
– muul juhul oleks vajalik rajada täiendavaid reoveepumplaid, kuid see oleks otsene
kulu nii rajamisel kui ka edaspidise ekspluatatsiooni käigus. Tagamaks tuletõrjevee
kättesaadavust ning nõutud veevahetust
torustikus 48 tunni tagant, millest otseselt
sõltub joogivee kvaliteet, tuleb rajada ringistatud veetorustik. Eeltoodud põhjustel
on vajalik mõnel juhul läbida erakinnistuid.
Niisugustel juhtudel on eesmärgiks omaniku maakasutust võimalikult vähesel määral
piirata. Võimalusel rajatakse torustikud
kinnistupiiri lähedusse, kus juba kehtib 4
meetri ulatuses ehituskeelutsoon.
Käesoleva projekti raames on maaomanikud sellistes olukordades projektlahenduse kooskõlastamisel väga erinevalt
käitunud. On kinnistuomanikke, kes on
väga koostöövalmis ja mõistavad, et torustikke rajatakse piirkonda just nende endi
tarbeks. Kuid kahjuks on ka neid, kes

näevad võimalust kasu teenida ja on esitanud väga ebaproportsionaalseid nõudmisi.
Kui nõudmised on suuremad, kui seadus
ette näeb, ja kokkuleppele ei jõuta, planeerib AS Saku Maja rakendada oma õigust
seada sundvaldus vastavalt asjaõigusseaduse §-le 1581. Sundvalduse seadmine seisneb
kinnisasja koormamises sellise kinnisomandi kitsendusega, mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele. Sundvalduse
seadmise korral on maaomanikul õigus
nõuda tasu tehnovõrgu või rajatise talumise eest. Maa-ameti kodulehel saab tutvuda
tehnovõrgu talumistasu kalkulaatoriga, sisestades kinnistu katastritunnuse (https://
geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/
Talumistasu-kalkulaator-p635.html).
Pea 20 miljonit eurot maksva SA KIK
vahendusel Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti käigus rajatakse ligi 150
kilomeetrit torustikke. Edaspidi juhitakse piirkonna reovesi läbi Saku Tallinnasse
Paljassaare reoveepuhastusjaama, see
vähendab oluliselt Keila jõe piirkonna
reostuskoormust. Lisaks parendatakse täismahus projektipiirkonna teealused ja -katted, ﬁnantseerib Saku vald.
Kuna tegu on mahuka projektiga ja tööd
viiakse läbi piirkonniti erinevates etappides,
siis on täna veel võimatu öelda täpset aega,
millal erinevates piirkondades ÜVKga liituda saab. Liitumise võimalusest teavitame
piirkonniti nii Saku valla lehes kui ka Saku
Maja kodulehel.
Kõigil huvilistel palume projekti puudutavate küsimustega pöörduda e-aadressile
veeprojekt@sakumaja.ee.
HELEN BARNDÕK
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Эстония собирает друзей ehk Tuljaku ja
puhkpilliorkestri ühine sõit Valgevenesse
Sakus on palju tegusaid kultuurikollektiive,
kes aeg-ajalt oma oskusi ja andeid maailmas
jagamas käivad. Seekord otsustasid kaks
neist – puhkpilliorkester Saku ja segakoor
Tuljak – jõud ühendada ning meie kultuuri
Valgevenesse viia. Ühine reis kujunes vahvaks teelolekuks, kus puhusid pasunad, kõlasid laulud, nauditi head sööki-jooki ning
kus loomulikult ei puudunud ka viperused.
Sõitu alustasime 23. aprilli õhtul Saku
Muusikakooli juurest, kus buss puupüsti
täis pakiti: pillid, rahvariided, kotid ja kodinad, kultuuri levitajad ise … ja hea tuju.
Ikla piiril lahkusid kaks kallist reisiselli kahjuks bussist, et oma viisadele järele minema:
nimelt oli reisikorraldaja unustanud nende
passid saatkonnast ära võtta. Õnneks lennutati mahajääjad meile Minskisse lennukiga järele. Seega oli inimkadu vaid ajutine.
Öö bussis oli meeldejäävalt lõbus ja
samas väsitav. Varahommikul jõudsime
kurjakuulutavale Leedu-Valgevene piirile,
kus karmiilmelised ametnikud meie bussi Puhkpilliorkester Saku Valgevenes Belarussi tehase kultuuripalee ees.
korralikult ette võtsid. Tunnid möödusid. Täpselt hommikusöögiks saabusime
Nemani klaasivabrikusse, kõhud saime
täis tehase sööklas. Vabrik ehmatas meid
oma tõelise nostalgiaga – puhas käsitöö,
nagu teatrilaval esinevad klaasikunstnikud,
seintel laiuvad autahvlid ning käsikirjas
plaanitäitnute ning üleannetute nimekirjad.
Ei mingeid arvuteid, vaid paber, pliiats ja
kuldsed käed! Ning imeilusad pokaalid, pitsid ja vaasid – vabrikupoe ostsime tühjaks.
Järgmisena viis sõit UNESCO maailmapärandisse kuuluvasse Miri lossi. Sealt
oli Minskisse vaid kiviga visata. Kesklinnas
tervitas meid soe ja hubane hotell Jubileinii.
Pikast sõidust räsituna jagus aga kõigil veel
jaksu linna peale õhtusöögile minna. Väljas
söömise madal hind oli meeldiv boonus
niigi toredale päevale.
25. aprilli varahommikul läksid agaramad koos reisijuht Ennuga jalgsi Minski
kesklinna avastama, laisemad aga nautisid hilist hommikusööki. Pisut hiljem said
Segakoor Tuljak ootab oma ridadesse uusi lauljaid juba sel sügisel. Võta väljakutse vastu ning ühine meie uute ja vingete kontserdiplaanidega!
Tuljakut võib Saku rahvas sel hooajal kuulata kevadkontserdil
mõisas ning Saku laulu- ja tantsupäeval, mille lõpetab koos kuue
koori ning Eesti Kaitseväe Orkestriga esile kantav Urmas Sisaski
oratoorium „Pro Patria“ dirigent Peeter Saani juhatusel. Kindlasti
näeb ja kuuleb Tuljakut ka laulupeol – seekord nii segakooride kui
ka valiksegakooride koosseisus.
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Saku puhkpilliorkestrit võib samuti kuulda nii Saku laulu- ja
tantsupäeval kui ka laulupeol, lisaks 25. mail Järvamaa lauluja tantsupeol, 4. juulil Saue puhkpillipäeval, augustis Hiiumaa
puhkpillipäevadel ning muidugi Saku Muusikakooli ja gümnaasiumi lõpuaktusel.

KULTUUR

Luksuslikult külluslik rahvusõhtu
restoranis Traktir. Fotod:
läbi bussiakna suurt ja massiivset Minski
linna nautida ka kõik ülejäänud. Ühele
paleele järgnes teine, ausammastele järgnesid ausambad, väljakutele väljakud ja
korterelamute rajoonidele üha uued rajoonid. Võimas! Külastasime ka Dudutki

rahvusmuuseumit,
kus
tutvusime
Valgevene kommetega. Külalislahke pererahvas ei jätnud meid ka puskari ja sakuskata – leib mee ja hapukurgiga maitses
üllatavalt hästi, soolapekist rääkimata.
Järelkasvu ihkavatel ekskursantidel soovitati hälli katsuda ning kohapealsetest paljudest käsitööpoekestest sai pereliikmetele
suveniire kaasa osta. Tagasiteel nautisime
suurepärast vaadet Minski rahvusraamatukogu vaateplatvormilt ning imetore päev
oligi õhtusse jõudnud. Südasuviselt soe kevadõhtu kutsus aga ikka õue ja nii veetsime
aega jalutades, süües ning karaokebaaris,
kus järgmise päeva kontserdiks hääled lahti
laulsime.
26. aprill oli esimene kontserdipäev.
Hommikul sõidutati huvilised kohalikku kaubandusse, kuid peagi läks hotellis
toimetamiseks – kes triikis, kes harjutas.
Puna põskedele – ja juba viiski buss meid
traktoritehase Belarus kontserdipaleesse.
Palee – see kõlab uhkelt nagu kõrgkultuuri edasiviijatele kohane. Kontserdil esitasid imelist muusikat nii puhkpilliorkester
Saku kui segakoor Tuljak, nii eraldi kui
ühiselt. Boonusena pakkusid silma- ja kõrvailu ning rõõmsat vaheldust ka kohalikud
rahvalaulikud. Õhtul ootas luksuslikult

külluslik rahvusrestoran Traktir koos meeleoluka kuultuuriprogrammiga. Ei puudunud ka ühislaulud nii meie imeilusas eesti
kui ka vene keeles.
27. aprilli veetsime sõjandusmuuseumis
„Stalini liinid“, kus lisaks kõigele muule sõjakale said julgemad ka päris tankiga sõita.
Meie sealse külaskäigu lõpetas suursugune
ühendatud vägede kontsert, kus Tuljaku
kõrval olid laval ka puhkpilli laulikud.
Mürtsusid paugud ja puhusid pasunad,
keerutati jalga ja aplodeeriti.
28. aprilli varahommikul pakkisime end
taas juba tuttavasse bussi – algas pikk lõbus
teekond kodu poole. Piirivalve oli endiselt
valvel. Veetsime taas tunde kotte ja kohvreid ette näidates. Keskööks olid aga kõik
juba õnnelikult kodus.
Oli meenutamist väärt ja lõbus koos
veedetud aeg täis uusi kogemusi, muusikat,
nalja ja naeru. Tõdesime, et kui kaks muusikat armastavat kollektiivi teevad koos väljasõidu, saab sellest tulla vaid meeleolukas
reis, lisaks boonusena palju uusi toredaid
sõprussuhteid. See kultuurilist väärtust
kandev ühine väljasõit ei jää meil kindlasti
viimaseks.
ANNIKA KARINDI
KÄRT LUMISTE

Sakus veereb ilmaratas
On tulemas üks suur ja vahva sündmus,
millest ootan osa saama kõiki, nii lähemalt
kui kaugelt. 2019 on laulupeo aasta. Meie
õnneks on Sakus palju toredaid ja aktiivseid kollektiive, nii et saab ka meie oma peo
kokku kutsuda.
Saku laulu- ja tantsupeo „Ilmaratas
veereb“ pikka päikesepaistelist (hea ilm
on tellitud!) päeva alustame 8. juunil
kell 14.30 traditsioonilise rongkäiguga
Juubelitammede teelt Saku mõisaparki, kus
juba kell 15 antakse avaakord järjekorras
XIII Saku laulu- ja tantsupeole.
Laulupeo kunstiliseks juhiks on dirigent
Tiina Sooba. Esitamisele tulevad nii traditsioonilised laulupeo laulud, nagu „Tuljak“,
„Ta lendab mesipuu poole“ ja „Mu isamaa
on minu arm“ kui ka uudisloomingut Pärt
Uusbergi ja Kadri Voorandi sulest.
Seekordne Saku laulupidu on eriline.
Dirigendipulti astub mees, kelle sulest on
valminud suureks juubelilaulupeoks uus
kantaat „Igaviku tuules“. Siinkohal on
au teatada, et 8. juunil on ainulaadne võimalus seda teost esmakordselt maestro
Pärt Uusbergi enda juhatamisel kuulata ja
nautida.
Pisut hiljem lavale pääsevate tantsijate
kunstiliseks juhiks on Eve Lutter.

Laulu- ja tantsupeol näeb ja kuuleb
esinemas koore, ansambleid, rahvatantsurühmi ja orkestreid – kokku 500 esinejat.
Kõlab uhkelt!
Läheb veel paremaks! Palun trummipõrinat! Esmakordselt ajaloos lõpetab Saku
laulu- ja tantsupeo pidulik Grand Finale,
kus tuleb ettekandele Urmas Sisaski suurteos, oratoorium „Pro Patria“ (Isamaa
eest). Lavalaudadele seab end üles Eesti
Kaitseväe Orkester, dirigendiks erru läinud kolonelleitnant ja kauaaegne orkestri peadirigent maestro Peeter Saan.
Oratooriumikoori koosseisus on publiku
ees Saku segakoor Tuljak, kammerkoor
Studium Vocale ja PPA segakoor aKord.
Solistidena astuvad üles metsosopran
Annaliisa Pillak ning meie oma Tuljaku bariton Meelis Paldre, kellele nii suure publiku
ees suurvormi solistina ülesastumine on esmakordne. Tõotab tulla
tore päev.
Ahjaa, üritus on
tasuta! On, mida
oodata.
Tule peole!
KÄRT LUMISTE
Tuljaku laulja

Bussid Saku laulu- ja tantsupeole
Sakust- Kiisa-Saku ring
13.50 Saku Tehnika
14.00 Kajamaa
14.03 Kirdalu
14.08 Tagadi
14.13 Kurtna Tiigi
14.16 Kiisa kauplus
14.23 Kasemetsa
14.24 Preeria
14.28 Saku Kingu
14.30 Saku Tervisekeskuse juurde
Saku-Kiisa-Saku
18.15 Saku Tervisekeskus
18.18 Kasemetsa
18.25 Kajamaa
18.28 Kirdalu
18.10 Tagadi
18.15 Kurtna Tiigi
18.18 Kiisa kauplus
18.25 Kasemetsa
18.27 Preeria
18.30 Saku Kingu
18.35 Saku Tervisekeskuse juurde
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Terakese kuusematkad
Terakese lasteaia kaheksa aiarühma käisid jõulude eel metsast kuuskesid toomas.
Liikumisõpetaja seadis iga rühmaga sammud riigimetsa poole, et talviste matkade
käigus valida rühmaruumidesse sobivad
kuused. Kõik puud olid eelnevalt RMK
kaudu lasteaiale juba soetatud. Enne matkale asumist toimus lastega arutelu, mille
käigus korrati üle kuuse toomise reeglid
ja head tavad ning teekond võiski alata.
Sobiva puu leidmisel otsustati ühiselt, et
kui metsast midagi võtta, siis peaks midagi
ka vastu andma. Seetõttu lepiti kokku, et
kevadel minnakse ja istutatakse iga võetud
kuuse asemele uus istik. Mõeldud, tehtud –
kevadisel rattamatkal viis iga rühm võetud
puu asemele uue noore kuuse, et inimesed
saaksid ka edaspidi loodust ja selle võlusid
nautida.
Pääsupoju rühm kuuski istutamas Foto: Liis Siitan
LIIS SIITAN, Terakese liikumisõpetaja

Saku ja Saku
tugevdasid
sõprussidemeid
Jaapani Saku linna ja Eesti Saku valla esindajad sõlmisid 1. mail uue, niinimetatud
sister-city lepingu, millega viiakse omavahelised sõprussuhted kõrgemale tasemele.
Allkirjastamine toimus Jaapani riigi jaoks
märgilise tähtsusega ajaloolisel hetkel – uue
keisri ametisse astumise esimesel päeval,
Reiwa ajastu alguses.
Tseremoonial rõhutas Eesti suursaadik Jaapanis Väino Reinart, et Saku vallast
on kujunenud Eesti ja Jaapani vahelistes
suhetes vaieldamatu teenäitaja. Senine
sõprussuhe on keskendunud valdavalt õpilasvahetusele: 2016. aastast alates on igal
aastal külastanud Jaapani õpilased Saku
valda ja Saku õpilased Jaapanit. Edaspidi
laiendatakse koostööd kultuuri, hariduse ja majanduse valdkonnas. Kahe Saku
sõpruse tulemusena valmistuvad Eesti judokoondis ja Eesti kergejõustikukoondis
Saku linnas vastavalt 2019. aasta judo MMiks ja 2020. aasta suvel toimuvateks Tokyo
olümpiamängudeks.
Kuigi esimene sõprusleping kahe Saku
vahel kirjutati alla 12 aastat tagasi, 1. mail
2007. aastal, algas sõprus kahe omavalitsuse vahel juba selle sajandi alguses.
SS
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Saku kooli muusikalid ja näidendid

KOOL

Olin 30 aastat Saku kooli ajaloo-, kunsti- ja
kunstiajaloo õpetaja. Nüüd pensionärina
olen kooli tegemisi aastakümneid kõrvalt
vaadanud, eriti olen jälginud kunsti ja muusikaga seonduvat. Olen vaadanud kaheksat
muusikali ja saanud neist unustamatuid elamusi. Aprillis etendus „Dancing Queen“,
suurepärane muusikal! Oli võimas kuulata ja vaadata meie noori laval laulmas ja
liikumas.
Tegijad
Saku koolil on vedanud, sest jälle on kokku
juhtunud kamp õpetajaid-entusiaste, kes ei
loe muusikalide tegemiseks kuluvaid lõputuid töötunde. Algusest peale toetas neid
tolleaegne direktor Ulvi Läänemets, oli nõu
ja jõuga abiks. Koolis on üks muhe paar –
Kersti ja Aare Ulmas. Kersti on aastakümneid rahvatantsijaid juhendanud – juba
minu klassi tüdrukud tantsid 80. aastail
tema käe all. Kersti on olnud ka muusikalide juures liikumise juhendajaks, õmblejaks.
Aare on koos abilistega teinud dekoratsioonid. Need on huvitavad ja omanäolised –
Aare on tõeline käsitöömeister. Saku kooli
vilistlane Piret Kaare on aidanud tantsude
ja tekstidega, ta on oma energiat rakendanud ka kostüüme valmistades. Eda Piisang
on minu kunagist elutööd, kunstiõpetust
edukalt edasi arendanud. Tema õpilased
on loonud erinevates tehnikates omanäolisi töid. Eda on oma õpilastega muusikali dekoratsioonid maalinud. Õpetaja Inga
Nurmeta poleks olnud ühtki muusikali.
Tema südamlikkus ja entusiasm on pannud õpilased laulma ja muusikat armastama. Alari Volf oli juba Saku koolis õppides
muusikahuviline. Nüüd on temast saanud
asendamatu helimees – ka muusikalide juures. Lisaks aitasid muusikali lavale tuua veel
paljud õpetajad, lapsevanemad ja õpilased.
Suur tänu neile!
Läks hinge
Pärast viimase etenduse lõppu ja pikka
aplausi jäid esinejad lavale. Peategelane
Johanna-Elise Kabel ning kreeklase kehastaja Karl Nurme pöördusid õpetajate
poole. Johanna-Elise pidas südamest tuleva
tänukõne, millest oli näha, kui lähedane ja
sõbralik oli õpilaste ja juhendajate läbisaamine. Karl Nurme lisas humoorikaid repliike. Õpilaste pöördumine läks väga hinge.
Paljudele noortele oli see viimane ühine
esinemine. Kuid nad saavad Saku koolist
eluteele kaasa lavakogemuse ja tugeva kokkukuuluvustunde. Muusikali on neil põnev
meenutada ka aastakümnete pärast kokku
saades.

Alma Kallion (vasakul) ja Anna Järv õmblesid „Tuhkatriinu“ kostüümid.

„Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“ – ikka uhketes lavariietes.
Kunagised näidendid
Ka 60. aastail oli Saku koolis kamp õpetajaid-entusiaste. Neil aastail lavastati järjest
mitu suurt kolmevaatuselist näidendit, nende seas olid „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“, „Tuhkatriinu“, „Nukitsamees“.
„Nukitsamehes“ mängis Iti osa õpilane
Anne Emmus, kes hiljem koolis inglise
keele õpetajana töötades lavastas ise uuesti
„Tuhkatriinu“ – seekord inglise keeles.
60. aastail oli lavastaja andeka näitlejana
tuntud õpetaja Edmund Herma, liikumise
juht oli Anne Anupõld, laule õpetas Astrid
Lillemägi, dekoratsioonide, valgustuse, tehnikaga tegeles Evald Poots.
Näidendite jaoks oli vaja nii palju riideid.
Alguses oli suur abiline tookordne direktor Anna Järv, samuti käsitööõpetaja Elsa
Pajupuu. Ja mina – tookord internaadis

Mina ja mu pensionäridest kolleegid, endised õpetajad – me täname kõiki, kes
nii lõbusa ja nooruskiku muusikali lavale
tõid. Soovime neile jõudu kevadväsimusega võitlemiseks ja päikeselist suvepuhkust. Abiturientidele aga julget ja edukat
pealehakkamist edasiseks.
kasvataja. Vabal ajal me muudkui õmblesime ja maalisime, suuremad tüdrukud
võtsime ka appi. Lapsevanemad samuti aitasid. Etendused õnnestusid ja jäid kauaks
meelde.
Hiljem, kui kooli tulid Jaak King ja
Ottniell Jürissaar, olid koolimaja ruumid
kogu aeg muusikat täis. Näitemängude ja
kooliaiandi jaoks ei jätkunud siis enam ei
õpilasi ega entusiastlikke õpetajaid.
ALMA KALLION
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KOGUKOND

Suveüritused Saku vallas
25.05 Saku valla meistrivõistlused korvpallis
Saku Valla Spordikeskus, taavi013@hotmail.com
26.05 Tagadi Tarzan
Tagadi koerte seikluspargis, tarzan@tagadi.ee
26.05 Saku laste IV mitmevõistlus
Saku Valla Spordikeskuses, www.sakuvald.ee/sundmused
26.05 Segakoori Tuljak kevadkontsert
Saku mõis, www.sakuvald.ee/sundmused
26.05 Tervisepäev Rehe küünis
www.reheküün.ee
30.05 Porter Racingu laste rattasarja II etapp
www.sakuvald.ee/sundmused
31.05 Kiisa Rahvamaja lõpupidu
Kiisa Rahvamaja, www.kiisarahvamaja.ee
1.06* Perepäev ja kirbukas Kiisal
Kiisa Rahvamaja, www.kiisarahvamaja.ee
1.06* Lastekaitsepäev
Saku mõis, www.sakumois.ee
2.06* “Mis maksavad need madalad majad”
Kiisa teatritrupi etendus Kiisa Rahvamajas
www.kiisarahvamaja.ee
4.06* Orkestri Saku Mandoliinid kontsert
Lasteaed Päikesekild, www.sakuhuvikeskus.ee
6.06

Kooliaasta lõputrall
Kurtna Kool, www.kurtnakool.ee

7.06*

“Mis maksavad need madalad majad”
Kiisa teatritrupi etendus Metsanurmes
www.metsanurme.eu

8.06* XIII Saku laulu- ja tantsupäev
Saku Mõis, www.sakumois.ee
8.06* Saku Skate, Saku skatepark
www.sakuvallanoortekeskus.ee
8.–9.06 Rahvusvaheline petangiturniir
Saku Petangiklubi, saku.petanque@gmail.com
9.06 Eesti meistrivõistlused pesapallis
Saku jalgpallistaadion, FB: sakupesapall
10.06 Jalgpalli suvelaager 2019
Saku Gümnaasium, www.saku.edu.ee
13.06 Kontsert “Kitarritähed üle Eesti”
Saku mõis, www.kitarrifestival.ee
16.06* Tervisepäev Üksnurmes Rehe küünis
www.reheküün.ee
16.–21.06 Küla Villa noortelaager
Küla Villa, www.kylavilla@ee
20.06 Kajamaa kooli lõpuaktus
Kajamaa kool, www.kajamaakool.ee
20.06 Kurtna kooli lõpuaktus
Kurtna kool, www.kurtnakool.ee
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21.06 Saku Gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus
Saku Gümnaasium, www.saku.edu.ee
21.06 Saku Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus
Saku Gümnaasium, www.saku.edu.ee
23.06

Saku valla jaanipidu
Kiisa Vabaõhuplats, www.sakuhuvikeskus.ee

23.06

Jaanik Metsanurmes
www.metsanurme.eu
30.06* “Lootuskiir pimeduses” etendus Üksnurmes Rehe
küünis, www.reheküün.ee
1.–3.; 8.–10.; 14.–15.; 17.–18.; 21.–22. ja 24.–25.07
“Lootuskiir pimeduses” etendus Üksnurmes
Rehe küünis, www.reheküün.ee
21.07* Kiisa kohvikute päev
Kiisa alevik, www.kiisaalevik.ee
21.07* Avatud talude päev
Küla Villa, www.kylavilla.ee
31.07–01.08 “Sarah Bernhardti viimane suvi”
etendus Üksnurmes Rehe Küünis, www.reheküün.ee
31.07 Škoda MTB kolmapäevakute VIII etapp
Saku alevik, www.kolmapaev.ee
31.07 “Õnne peab hoidma”
kontsert Saku mõisas, www.sakumois.ee
1.–8.08 Jaapani–Eesti noortevahetus
Saku Valla Noortekeskus, www.sakuvallanoortekeskus.ee
03.08 Ironman Tallinn
Saku alevik, www.eu.ironman.com/tallinn
4.–6.; 8. ja 11.–14.08 “Sarah Bernhardti viimane
suvi”, etendus Üksnurmes Rehe küünis
www.reheküün.ee
05.–09.08 Suvine päevalaager
Saku Valla Noortekeskus, www.sakuvallanoortekeskus.ee
12.–23.08 Saku õpilasmalev
Saku Valla Noortekeskus, www.sakuvallanoortekeskus.ee
24.08 Saku aleviku kohvikute päev
Saku alevik, FB: Saku aleviku kohvikutepäev
24.08* Augustfest
Saku Pruulikoda, www.sakuhuvikeskus.ee
24.–25.08 Pesapallivõistlus Baltic Interlyga
Saku jalgpallistaadion, FB: sakupesapall
25.08* Tervisepäev Üksnurmes Rehe küünis
www.facebook.com/LootuskiirPimeduses
25.08* “Mis maksavad need madalad majad”
Kiisa teatritrupi etendus Metsanurmes
suvelõpusimmaniga
www.metsanurme.eu
29.08 Porter Racingu laste rattasarja III etapp
Saku alevik, www.porterracing.ee/lastesari
Külasta Saku valla suveüritusi, kogu tärniga* üritustelt templeid
ja võida auhindu! Templikaart vii septembris Saku vallavalitsusse
(Teaduse 13) loosikasti.Võitjad loositakse 1. oktoobril.
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Carl Kalju - abiturient, kes veedab
suurema osa ajast staadionil
Saku Sportingu tiim aina kasvab ja kasvab.
Kõik, kes on klubiga seotud, teavad ka,
kes on Carl Kalju. Kui seni on tegu olnud
tubli 19aastase poisiga, kes mängib ise jalgpalli ja juhendab ka Sportingu kõige pisemaid, siis viimastel kuudel on Carl teinud
suure sammu edasi. Tänaseks on tal Eesti
Jalgpalli Liidu treeneri C-litsentsi ning ta
juhendab lasteaiagruppe ning 2011. ning
2009.–2010. aastal sündinud poisse. Lisaks
päevastele trennidele ootavad õhtuti teda
ka naiskond ja meeskond, sest Carl asus
selle hooaja algusest naiskonna abitreeneriks ning erinevate asjaolud tõttu peab ta
natukeseks ise putsad varna riputama ja
peatreenerina mehi juhendama. Lisaks on
ta lõpetamas Saku Gümnaasiumi 12. klassi.
Selle peale saab muidugi öelda, et kes teeb,
see jõuab. Kuid see pole enesestmõistetav
– kubil ja Saku kogukonnal on väga vedanud, et Sportingust on selline tegija välja
kasvanud.
Esitasime Carl Kaljule mõned
küsimused.

mängisin Saku eest, 2017. aastal avanes mul
võimalus esindada Paide Linnameeskonna
U21 võistkonda, järgneval aastal aga tookord esiliigas pallinud Keila JK tiimi. Sellel
aastal tulin taas Saku Sportingusse mängima. Treeneriametiga hakkasin tegelema
alles aasta ja mõne kuu eest, kui sain võimaluse lastegrupi abitreenerina kätt proovida. Sealt see kõik algas.
Kuidas on juhendada mehi, kellega oled seni koos trenni teinud ja
mänginud?
Meeste treenimine on minu jaoks alles
väga uus ja värske asi ning see nõuab hoopis teistsugust lähenemist. Õnneks tunnen
enamikku mängijatest ka jalgpalliväliselt ja
saan nendega hästi läbi, see osaliselt lihtsustab juhendamist. Igal juhul on treeneritöö
minu jaoks väga huvitav, naudin seda täiel
rinnal.

Kas Saku Sportingu meeskond võiks
kunagi mängida Eesti kõrgeimas ehk
Premium liigas? Kui jah, siis mida
Kirjelda
enda
teekonda
Saku selleks vaja on ning millal see juhtuda
Sportingus
võiks?
Minu jalgpallitee algas aastal 2012, kui läksin Noored mängijad on jalgpalli tuleSaku Sportingu suvelaagrisse. Aastani 2017 vik. Saku Sportingu järelkasv on üsna

tugevatasemeline. Ja seda ongi tippu jõudmiseks vaja. Julgen loota, et mingil hetkel
Sporting Premium liigasse jõuab küll, kuid
ma ei oska öelda, millal täpsemalt.
Oled väga erinevate gruppide (lasteaed, 2011, 2009/2010, naiskond ja
meeskond) treener. Mis on nende juhendamisel suurim erinevus?
Iga vanus nõuab erimoodi lähenemist.
Mida vanemaks mängijad saavad, seda spetsiiﬁlisemaks muutub jalgpalli õpetamine.
HANA-LISA KUSLAP

Meeleolukas lastekaitsepäev Saku mõisas
Saku mõis kutsub lastekaitsepäeval vahvale
üritusele, mis toimub 1. juunil kell 12–16
mõisapargis. Lastega kohtuvad põnevad
külalised.
Päeva alustab kulturist ja personaaltreener Argo Ader, kes räägib, miks sport on
noorele kasulik, ja viib läbi ühisvõimlemise.
Kõiki lapsed on oodatud sportlikus riietuses, sest aktiivseid tegevusi jagub programmi veelgi. Pärast võimlemist saavad lapsed
mõõtu võtta jooksuvõistlusel “3 tiiru ümber mõisa”. Kiirematele on auhinnad.
Paljud pered kaaluvad suvehakul uue
lemmiku võtmist ja seepärast kutsusime
külalised, kes räägivad vastutustundlikust
loomapidamisest. Mida koeravõtt endaga
kaasa toob? Millega alguses kindlasti arvestada? Esinevad ka trikikoerad. Näha saab
paarinädalasi tibusid.
Algamas on suvevaheaeg ja seetõttu
saavad lapsed ka lugemissoovitusi. Valik
lastejutte tuleb Nukuteatri näitleja Kaisa
Selde poolt ettelugemisele. Selle tarbeks
oleme mõisa palmisaali sisustanud hubase

lugemispesa.
Samal ajal, kui lapsed lugusid kuulavad,
saavad lapsevanemad osaleda mõisa tutvustaval ekskursioonil. Lugemispesas osalemiseks palume hiljemalt 30. maiks saata
e-kiri aadressile info@sakumois.ee või helistada telefonil 522 6068. Kohtade arv on
piiratud!
Kohal on Saku Vabatahtlike Pritsimeeste
esindus, tutvustamaks oma tööd ja tehnikat. Lapsi on tervitamas Lõvi Leo. Lisaks
toimub väikestele kleidikandjatele mõeldud
moeshow. Esinevad Saku Huvikeskuse kitarriringi õpilased. Lapsed saavad töötubades osaleda.
Väikestel külalistel ei maksa tühja kõhu
pärast muretseda, sest mõisa restoran pakub sobivat kehakinnitust, avatud on ka
väliterrass.
Päeva juhib Ailo Tael ansamblist Ailo
Village Voice! Üritus on tasuta.
KRISTINA MADISSON-LAHT
Ürituse koordinaator
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Aleksandr Muskevitš
võistles edukalt
Sofia turniiril
21.–24. märtsil toimus Bulgaaria pealinnas
taekwondo G-1 seeria turniir, Euroopas suuruselt 3. võistlus, mis annab olümpiamängude reitingusüsteemi punkte. Soﬁa turniir
on väga tähtis, kuna sealsed medalistid
pääsevad automaatselt Euroopa meistrivõistlustele, kus igas kaalus saab igast riigist
võistelda ainult üks sportlane.
Turniirist võttis osa rohkem kui 1800
sportlast erinevatest riikidest üle kogu
maailma, kohal olid ala absoluutsed tipud
ja olümpiavõitjaid. Eestit esindasid klubid Idablokk Kiviõlist, Alfa+ Tartust ja
Saue TKD Sauelt, sportlastest Aleksandr
Muskevitš, Jasper Kattai, Eloura Charles,
Lars-Lucas Liiu, Nikas Kardava ja Kaia
Laatspera, treeneritest Filipp Leinberg ja
Aleksandr Galaktionov.
Nelja päeva jooksul võistlesid erinevate
vanuserühmade sportlased erinevatel aladel nagu sparring, kompleksharjutus, power
breaking. Saku poiss Aleksandr Muskevitš
(Saue TKD) saavutas kadettide kaalukategoorias kuni 57 kg pronksmedali. Väga

Ohutuslaager
Naiskodukaitse korraldab 1.–2. juunil
esimest korda ohutushoiulaagri organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele, kes
on vanemad kui 16-aastased. Laager toimub Harku vallas Meriküla Spordi- ja
Õppekeskuses ning on osalejatele tasuta.
Laagri töötubades jagavad naiskodukaitsjad teadmisi, nõuandeid ja praktilisi
võtteid. Teemadeks on esmaabi, sõdurioskused, enesekaitse, tuleohutus, massiüritustel käitumine, kodused evakuatsioonivarud
ja looduses hakkamasaamine. Nendest
saab iga registreerunu valida kolm, millest
osa võtta.
Laagrisse võib kaasa võtta ka lapse alates 7. eluaastast. Laste tegevusi korraldavad
kogenud tegevusjuhendajad.
“Meie eesmärk on tõsta teadlikkust
ning valmisolekut igas Eesti peres,” kommenteeris Naiskodukaitse esinaine Airi
Tooming.
Soovides anda hädaolukorras käitumise
juhiseid edasi võimalikult paljudele inimestele, on Naiskodukaitse välja töötanud mobiilirakenduse “Ole valmis!”.
LANA TOOMVAP
NKK Tallinna/Harju instruktor
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Aleksandr Muskevitš võistlemas. Foto: erakogu
rasketes matšides võitis ta kahte Kreeka
sportlast, kuid poolﬁnaalis kaotas Venemaa
esindajale.
Kõik Eesti sportlased näitasid häid sooritusi ja jätsid meie taekwondo ringkondadest
väga hea mulje. Paljud treenerid tulid ja

kiitsid Eesti esindajaid ilusate sparringute eest ja soovisid tulevikus koostöö teha.
Meie sportlased said suure hulga kogemusi
ning motivatsiooni edasi võistelda.
VIRKO RAAGMETS

Hõbemedal male meistrivõistlustelt

Pirjo (paremal) koos juhendaja Viive Tuti ja Meelis Markus Kaasikuga. Foto:
Margus Kokk
Aprilli lõpus toimusid Tallinnas Eesti noorte meistrivõistlused tavamales. Saku
Huvikeskuse maleringi õpilane Pirjo Kokk võitis U8 (kuni 8-aastaste) vanuseklassis hõbemedali – ta sai 5 punkti 7 võimalikust.
Sama punktide arvuga oli kolmas Marta Korstin Narva klubist SK Maletäht, sest Pirjo
võitis Martat ja ka Buchholzi koeﬁtsient (mängija vastaste punktide summa) oli Saku tüdrukul parem. Eesti meistriks tuli Narva SK Maletäht esindaja Evelina Protassova.
Pirjo õppis malet mängima isa Marguse juhendamisel ja osaleb huvikeskuse maleringis. Eesti meistrivõistlus on Pirjole esimene ametlik turniir. VIIVE TUTT, juhendaja

TERVIS

Koerasõbrad on oodatud Tagadi Tarzanile!
Mai viimasel pühapäeval leiab aset vahva üritus, kuhu on oodatud kõik, kellele
meeldivad värske õhk, seiklused ja koerad.
26. mail kell 10–17 toimub Tagadi Koerte
Seikluspargis 5. korda Tagadi Tarzan, mille
eesmärk on pakkuda rõõmu nii pealtvaatajatele, koeraomanikele kui ka koertele.
Seikluspargis on põnev looduslik takistusrada, mis koosneb 16 pugemis-, roomamis- ja hüppamisatraktsioonist. Näiteks
on rajal üle hüppamiseks hiidsuured põhupakid, erineva suurusega traktorirattad ja
puupakud, mille peal saab turnida ja vahelt
slaalomit joosta. On ka kaevikuid, takistuspalke ja muud põnevat, mis aitab nii koera
kui ka koerajuhi võimeid proovile panna.
Võistlusel peavad koer ja tema juht raja kiiresti ja korrektselt läbima.
Igal aastal on Tagadi Tarzanil olnud palju osalejaid lasteklassis (kuni 8aastased),

neile on võistlus andnud võimaluse õppida, kuidas koeraga sidet hoida ja omavahelist suhtlust harjutada. Lastel on teha
muudki – näiteks on seikluspargis vahva
mänguväljak.
Lisaks põnevale võistlusele lahutatakse
pealtvaatajate meelt koerte “Pitch&Go”
eseme toomise võistlusega, milles koerad
peavad koerajuhi visatud eseme võimalikult kiiresti tagasi tooma. Meeleolu hoiab
üleval bänd, kohapeal toitlustatakse. Tuleja veeohutusalaseid teadmisi saab ammutada vabatahtlike päästjate juures, kes on
kohal virtuaalreaalsuse mängudega. Lisaks
toimub kirbuturg, kus kaubeldakse koertele vajaliku kraamiga.
Lisainfo http://tagaditarzan.ee.
Kõik huvilised on oodatud! Tulge perePassioni esimesed sammud seiklusraga toredat päeva veetma!
jal. Foto: Victoria Parmas
EVA LILLEMAA

Varakult avastatud rinnavähk on ravitav –
osale sõeluuringul
Mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse
kuu, mil tõstetakse inimeste teadlikkust ja
tuletatakse meelde, et varajases staadiumis
avastatud rinnavähk on ravitav. See on
põhjus, miks tuleb end regulaarselt kontrollida ja alati sõeluuringus osaleda.
Mis on sõeluuring ja miks on vaja
osaleda?
Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele,
ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele vähi
varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse
rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud
naisi vanuses 50–69 eluaastat iga kahe aasta
järel. 2019. aastal kutsutakse sõeluuringule
naised sünniaastatega 1951, 1952, 1957,
1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969.
Kokku oodatakse 77 928 naist. Kõigi ravikindlustatute sõeluuringu eest tasub Eesti
Haigekassa.
Sõeluuringus osalemine aitab haigust varakult avastada, sest rinnavähk kulgeb väga

kaua kaebusteta – naine ei pruugi midagi
tunda. Selleks, et ennetada kasvaja levimist
organismis, tuleb käia regulaarselt kontrollis. Seda enam, et rinnavähi puhul on tegu
haigusega, mida on võimalik varakult avastada. Varakult avastatud haigus on paremini ravitav.
Mis uuringul ees ootab?
Sõeluuringu käigus kasutatakse rinnanäärme radioloogilist uuringut ehk mammograaﬁat – rindadest tehakse röntgenülesvõtted.
Väikese kiirgusdoosiga mammograaﬁa on
tervisele ohutu. Uuringupäeval ei ole hea
kasutada deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti.
Mammograaﬁa võib küll veidi ebamugav tunduda, kuid ei tohiks olla valus. Kui
see aga siiski valus on, tuleb õele või arstile
teada anda.
Et veenduda tulemustes ja tagada

sõeluuringu kvaliteet, hindavad röntgenülesvõtteid kaks radioloogi.
Kuhu uuringus osalemiseks pöörduda?
Naised, kelle sünniaasta on käesoleval aastal
sõeluuringule kutsutavate seas, saavad rahvastikuregistris märgitud aadressile nimelise
kutse. Lisaks saadetakse elektrooniline kutse patsiendiportaali www.digilugu.ee saatekirjade lahtrisse. Naisel tuleb end uuringule
registreerida – kutsel on märgitud raviasutused, kuhu saab minna. Sõeluuringul on
võimalik osaleda ka mööda Eestit liikuvates mammograaﬁabussides.
Uuringul osalemiseks ei pea kutset
ootama jääma, tuleb sobivamasse tervishoiuasutusse helistada. Registreerumisel
kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.
AVE JÜRIÖÖ
Eesti Haigekassa

Mammograaﬁabusside ajakava Harjumaal aastal 2019
Asula
Keila

Mammograaﬁabussi asukoht
Keila Tervisekeskus, Paldiski mnt 17

Aeg
Registreerimise telefon
10.06–28.06 627 4470

Kehra

Sõpruse väljak ja Staadioni, Staadioni parklas

30.09–04.10 627 4470

Maardu

Maardu rahvamaja ees, Karjääri 4

07.10–11.10 627 4470

Tallinn, Lasnamäe

AS Medicum ees, Punane 61

25.11–20.12 627 4470
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Mis juhtus

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.
Arborist: ohtlike puude raie,
hoolduslõikus, hekkide hooldus,
kändude freesimine, raieteenused,
võsatööd, puude istutamine, viljapuude hooldus. www.puukirurg.ee,
505 7786, info@puukirurg.ee.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu
ja heina niitmine, saetööd aias.Tel
5554 7291.
Saue Loomakliinik. Avatud E-R 1519. 600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks ootamist, palume aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 5624 1509, Andres.
Teeme lamekatuste remonti ja kõiki
SBS töid. Kui on vaja uuendada
ruberoidkatust või vaja sootuks
uut, helista või kirjuta info@sbskatus.ee. Saku valla elanikele on
hindamine tasuta! Tel 503 5866.
Puitkarkassmajad, kuurid, katused,
vundamendid, aiad, terrassid,
fassaadi survepesu ja värvimine,
parketi, akende, uste paigaldus.
5894 4537, e-post ehitusmehedharjumaal@gmail.com.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne). Tööde
järjekorrad lühikesed, hinnad
mõistlikud. Tel 5620 6899.
Abi maja ehitusloa või kasutusloa
asjaajamisel. Tel 5306 1181, Mikk.
majapaberid@gmail.com.

Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused hea hinnaga.
Liugväravakomplekt kuni 4 m avale
1595, tiibväravakomplekt kuni 5 m
avale 1150 eurot. www.koduvärav.
ee, 5895 8809, info@koduvärav.ee.
Aedade, fassaadide süvapesu ja
värvimine, terrasside õlitamine,
katuste, akende, unikivi ja basseinide pesu, mööbli keemiline pesu,
hoonete suurpuhastus, ehitusjärgne koristus. 5823 6223, www.
puhastusmehed.ee.
Kas sinu puitfassaad, terrass või
aed vajavad uuendust? Küsi pakkumist! DH Service OÜ, 5696 3580,
dhserviceou@gmail.com.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
509 2936.
Teeme miniekskavaatoriga kaevetöid. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Korstnapitside ehitus. Tel 5557
9399.

Litsentsiga korstnapühkija, pottsepa teenused. Küttekollete ehitus,
paigaldus ja remont, aktid Päästeametile ja kindlustusele. 5690
0686, korsten.korda@gmail.com.
Korstnapühkimisteenus. Tel 5333
0556, korstnahooldus@mail.ee.
Korstnapühkimisteenus, Korstnasõber OÜ, Peep Sõber tel 5650
5189, korstnasober@gmail.com.
Viime tasuta ära teie vanaraua
(pliidid, vannid, torud, pesumasinad
jne), tel 5554 1036.

Müüa mett 7,5 eur/kg. Tellides
vähemalt 3 kg, on kojutoomine
Sakus tasuta. Tellimine arusauna@
gmail.com; www.facebook.com/
arusaunamesindustalu, 5341 0200.

Ehitise audit ühe nädalaga, tel 56
847 855, eaudit.ee@gmail.com.

Müüme puitbriketti ja pelletit.
Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis.
Vōimalik tellida ka väikeseid koguseid. Info 5559 7572.

Tänava- ja äärekivide paigaldus.
Suured kogemused. Töö kiire ja
kvaliteetne. 5326 7237, e-post
darkmen@mail.ee.

Liiv, killustik, sõelutud põllu-, haljas- ja kasvuhoonemuld, freesasfalt
kohaleveoga. Hea läbivus ja
manööverdusvõime. Tel 507 9362.
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Pakume tööd lukksepp-keevitajale
ja C-kategooria autojuhile (kallur).
Asukoht Saue. Info 506 7491.
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue,
otsib lattu komplekteerijat. Avaldus
koos CV-ga saata: kuulutus@
zoovet.ee.

Muld, liiv, killustik, kruus,
freesasfalt + transport, 5395 3788.
Klaverihäälestuse teenus kutsetunnistusega elukutseliselt häälestajalt.
Vaata lisainfot ja küsi pakkumist
www.juhanungru.ee.
Peoleo hotell otsib oma sõbralikku
kollektiivi ööadministraatorit. Töö
graafiku alusel. Vajalik eesti ning
inglise ja/või vene keele oskus. Tel
5621 3233, oliver@peoleo.ee.
ATKO Liinid OÜ võtab tööle bussijuhte. Täpsem info tööpäeviti tel
627 2737, 627 2713 või Sõstramäe
12, Tallinn.
Saku Ehituskeskus vajab suveks 0,5
koormusega abitöötajat. Töö sobib
nii noorele (alates 15. eluaastast)
kui ka pensionärile. Tel 5743 8598,
saku.e-ehituskeskus@harjuty.ee.
Vean kaubikuga mööblit, kodumasinaid, vanarauda ja muud. Hinnad
kokkuleppel. Lauka 502 5644.

Mälestame head naabrit

VILMA NIEMINENI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saku Põllu 1
I trepikoja elanikud

4.05 tehti kahjutuks
Männiku külast leitud 122
mm mürsk.
6. 05 teatati, et Saku vallas
Metsanurme külas ründas
alkoholijoobes 56-aastane
mees oma naabrit, 47-aastast meest. Kiirabi toimetas
kannatanu haiglasse.
Saku PP
väljasõidud
30.04 kell 20.55 tulekahju maastikul Rae
vallas Venekülas.
28.04 kell 11.44 tulekahju
väljaspool hooneid Tallinnas
Hiiu jaama lähedal.
27.04 kell 17.22 tulekahju
Männiku karjääris.
26.04 kell 20.52 tulekahju
väljaspool hooneid Juuliku
külas Sepal.
21.04 kell 3.12 tulekahju
hoones Laagri alevikus
Redise tn.
20.04 kell 15.37 tulekahju väljaspool hooneid
Nõmmel Kangrus.

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus Sinust on jääv.

AIVAR POOLA
04.02.1962–01.05.2019

Leiname. Avaldame
kaastunnet tütrele ja
lähedastele.
Maire ja Merje peredega

MAI EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
2.06 kell 10 jumalateenistus
4.06 kell 18.30 koguduse piiblikool
9.06 kell 10 jumalateenistus ja leeriõnnistamine
16.06 kell 10 jumalateenistus
18.06 kell 15 Saku Kiriku nurgakivi tseremoonia
23.06 kell 10 jumalateenistus
30.06 kell 10 jumalateenistus
13.06 noortelaager Nuustakul, rannoseppel@gmail.com,
5661 7249
23.–25.08 laager 7–12aastastele laagrikeskuses Talu,
ave.molster@eelk.ee, 5919 7902
Õpetaja Magne Mölster, tel 5919 7802, magne.molster@eelk.
ee. Saku palvemaja, Tallinna mnt 8, Saku alevik, saku.eelk.ee

REKLAAM

Saku Diabeetikute Selts
korraldab
• 25. mail koolituspäeva professor Virgo
Mikelsaare juures
Valgamaal
• 5. juunil kell 14 Arvo
Pärdi Keskuse külastuse
Täiendav info telefonil
552 7318, Urve

Mai 2019

Saku pensionäride
ühendus Elukaar
korraldab
2-päevase ekskursiooni
Narva, väljasõit 10. juulil
kell 8 Konsumi parklast.
Registreerimine ja sõidu eest tasumine 11.
juunil ja 2. juulil Saku
Päevakeskuses.
Reis maksab 70 eurot.
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TRANSPORDIB TEILE!
TELLI KÕIK ÜHEST KOHAST...

+372 529 5909 TRANSPORDIME ALATES 1 TONN JA OMAME VÄIKSEMAID KALLUREID
KITSAMATESSE HOOVIDESSE. VASTAME IGA PÄEV 7.30-20.00 WWW.KALLUR24.EE , INFO@KALLUR24.EE

MÜÜME: MULD, KILLUSTIK, LIIV, KRUUS, AIAPOSTIDE JA ÄÄREKIVIDE BETOON,
MÄNNIKOORE MULTŠ, GRANIITKILLUSTIK, KIVILIIV, FREESASFALT.
PAKUME TEENUST: KOPATEENUS, BOBCATI TEENUS, AVANTI RENT

Müüa

 haljastusmuld
 liiv
 killustik
 purustatud betoon
 freesitud asfalt (Eesti oma)

Toome kauba ise kohale

Kopp-laaduri teenus
kalsep@kalsep.ee
tel 5346 0382

ÄRA TASSI POEKOTTE SAKUS!
Saku klientidele toob toidu- ja
majapidamiskaubad koju Barbora.
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SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud
alates 1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti.
Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile
saame olla parim kauplusekett, kus sisseostude tegemine
on meeldiv ja sujuv.

Tule Saku Selverisse tööle

PAGAR-TEENINDAJAKS
LETITEENINDAJAKS
TRANSPORDITÖÖLISEKS
LIHA- JA KALAMEISTRIKS
PUHASTUSTEENINDAJAKS
Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate
ootuste kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee.
Kui soovid meie perega liituda, siis palun saada oma CV
personal@selver.ee või täida kohataotlusankeet
kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, personalispetsialist Kristi Aasa.

Terje Kebbinau
Sinu maakler Sakus

+372 5635 6194
terje.kebbinau@pindi.ee

Ostan kõiki marke ja igas
seisukorras sõiduautosid
ja kaubikuid, ka remonti
vajavaid. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.
AUTODE KOKKUOST

Ostame kõiki sõidukeid ja
töömasinaid! Võib pakkuda
remonti vajavaid ja seisvaid
masinaid! Ei pea olema arvel,
ülevaatust ega kindlustust!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei
vanane! Tel 5457 5055

24.mai alates 10.00
SAKU
PÄEVAKESKUSES
Etteregistreerimine
Tel. 5323 2454

Mai 2019
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Sakus avatud uus ja kaasaegne
Dr. Eilike Tõnissoo

Dr. Elena Raihtsaum

E
T
K
N

E
T
K
N
R
L

09:00 - 17:00
09:00 - 14:00
09:00 - 17:00
14:00 - 20:00
Hambaravi

TORUMEES

09:00 - 16:00
14:00 - 20:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 15:00
Kokkuleppel

Proteesimine
Juureravi
Kirurgia

56159680

Pärlipesu

Tel 661 6716

Panoraamröntgen

GSM 5661 5716

www.eaststar.ee

IGAT MASTI TORUTÖÖD:
SAN. SEADMED, BOILERID,
KA
KATLAD
, KATLAMA
KA
JAD,
SOOJUSPUMBAD......

www.eaststar.e
ar e
ar.e
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Broneeri aeg ja tule meile külla!
Asume Saku Konsumi II korrusel

sakuhambaravi.ee

REKLAAM

MEHITAMATA NIIDUMASIN

ROBOTNIIDUK
SINU AEDA!

0¤ sissemakse 0% intress 0¤ lepingutasu
Väärt masin – Korralik töö – Mõistlik hind

Hind: 1100.WORX LANDROID
M1000, WiFi
1000m2

Hind: 1299.WORX LANDROID
L1500, WIFi

Hind: 1599.-

1500m2

WORX LANDROID
L2000, WIFi

Hind: 1899.-

2000m2

Eelprogrammeeritud, kuni 35% kaldel, vihmaandur, turvakood,
harjavaba DC mootor. TÄIUSLIKUD LISAD: OFF LIMITS virtuaalne piire,
ACS ultrahelisensor, 4G andmeside ja GPS jälgimine, äärelõikus.

0 KAMPAANIA AIATÄHES
6-12 kuulise perioodiga, kuni kaupa jätkub!

www.aiataht.ee

SA HARAKA KODU võtab tööle tegevusjuhendajaid!
Töö kirjeldus
Noorte igapäevaelu korraldamine (juhendamine ja
abistamine riietumisel, söömisel, hügieenitoimingutes,
eluruumide korrashoiul, huvitegevuste leidmisel).
Sõbraliku ja hoolitseva keskkonna loomine.

WORX LANDROID
M700, WiFi

700m2

Soovid vahetada olemasolevat töökohta või
teenida lisa? Otsid suveks tööd? Oled positiivse
ellusuhtumisega, empaatiline ja hooliv? Siis
võta julgelt ühendust!

SAKU - Tehnika 7
PEETRI - Tuleviku tee 10

Pakume sulle
Kaasaegset töökeskkonda uutes peremajades,
kütusekompensatsiooni, terviseedenduse kulude osalist
katmist. Väga paindlikku tööaega.
Puhkust 35 kalendripäeva.
Haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.
Töö graafiku alusel 24 t (kella 9–9ni) või
14 t (kella 8–22ni) vahetustes.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel, kokkuleppel
Võimalik töötada osalise tööajaga (0,75 või 0,5
koormusega).
Asukoht Maidla küla Saue vald.
Tel 552 2631, e-post harakakodu.sa@gmail.com

www.facebook.com/aiataht
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Hääd lebo! Tulgu sui
soe! Kinusansud tule
üitskord taas, ma veel
mõtli millas.
Kinumutt

Ristsõna
Aprillikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla
logoga telefonihoidja – Katarina Pärnsalu.
Auhinna saab kätte tööpäevadel vallavalitsuse kantseleist Teaduse 13.

Rubriigi „Kuhu minna“ asemel
on seekord suveürituste kava. Vaata lk 16.

Aprillikuu ristsõna õige vastus: KODU SINU JAOKS
Mai ristsõna vastused saata 15. juuniks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.
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Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

Kevadkontsert 2019

Segakoor
Tuljak
Saku mõisas

gent
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a
n
Tii

Saku mõisa restoran,
ÕlleSPA ja majutus
on suvel avatud iga päev!

v
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p
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k
Laste Mõisas
Saku

12:00
12:15-12:45
12:45

13:30-14:00
14:00-14:20
14:25-14:35
14:40-15:00

Avatud on väliterrass!

ll 12-16

1. juuni ke

13:00-13:30

Majutus ja üldinfo: info@sakumois.ee, Tel +372 522 6068
Restoran Von Sackenmeck: Tel +372 5919 1335
ÕlleSPA: spa@sakumois.ee, Tel +372 5919 6838

26. mail kell 19.00

15:00-15:30

Lastekaitsepäeva sissejuhatus.
Päevajuht Ailo Tael (ans. Village Voice).
Miks on sport noorele kasulik?
Ühisvõimlemine kulturist Argo Aderi juhtimisel.
Võidujooks “3 x ümber mõisa”.
Tublimate autasustamine!
Intervjuu lemmikloomapoe Caramira
esinadajtega. Ülelevaade lemmiklooma
pidamise ABC-st. Kohal kutsud
(Tiibeti mastif, Tiibeti spanjel).
Lugemispesas loeb lastele toredaid lugusid
näitelja Kaisa Selde. Vajalik eelregistreerimine!
Saku mõisa tutvustav ekskursioon lapsevanematele.
Kleidipesa väikeste kleidikandjate moeshow.
Esinevad Saku Huvikeskuse kitarriringi õpilased.
Lemmikloomapoe “Urr & Nurr” esindajad
räägivad vastutustundlikust loomapidamisest
ja tutvustavad tooteid. Trikikoerte etendus.
Kirjastus “Päike ja Pilv” tutvustab lastele
suvevaheajaks sobivat kirjandust.

Külla tulevad Saku Priitahtlikud Pritsimehed ja Lõvi Leo.
Erimenüüga on avatud Saku Mõisa
restoran Von Sackenmeck.
Lisainfo: info@sakumois.ee • Tel. 522 6068

Saku Mõis
Juubelitammede tee 4
Saku 75501, Harjumaa
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KROONIKA

ISSN 2382-6789

Saku valla peredesse

sündinud lapsed
HARALD NÕLVAK
RANDEL KALDRA
MATTIAS PUUSEPP
MARKUS KÄRNER
GERRET HALJASTE
GRETTEL SEPPER
LUMI LEE ARRO

MARII-ELIISE PÄRN
ALEXANDRA AGALAROVI
MERIDI MANDRE
MARIA ELISE ROOS
ELIISE GRAUBERG

Mälestame lahkunud
elanikke
AIVAR POOLA
MAIE PIIROJA
VIRVE HEIN
TAMARA KRIK
VIRVE HEIN
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