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kl 17.00 Saku rdtj – Keskuse – Kingu – Preeria – Kasemetsa – Kiisa (turuplats)
17.20 Kiisa (turuplats) – Kiisa Vabajakeskus – Kurtna – Tagadi – Lokuti – Tõdva – Kajamaa – Kiisa turuplats kl 17.55.
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FOOKUS

Saku laulu- ja
tantsupäevad

Saku valla esimese laulupäeva avalaulu Mihkel Lüdigi ja Friedrich Kuhlbarsi “Koitu” dirigeerib Jüri Variste.
Saku I laulupäev
Saku I laulupäev toimus 6. juunil 1971.
Osales 23 kollektiivi: Eesti Maaviljeluse
ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise
Instituudi (EMMTUI) segakoor Tuljak
(dirigent Ottniell Jürissaar, abidirigent Rein
Tali), Kiisa kultuurimaja naiskoor (Valve
Mateesen), Saku 8-klassilise Kooli mudilaskoor Kaja (juhendaja Inge Paal), poisteansambel Albatros (Ottniell Jürissaar),
tütarlastekoor Kelluke (Ottniell Jürissaar
ja solist Sirje Siir ning lisaks veel mitmed
koorid Tallinnast ja Harjumaa eri paigust.
Tantsisid Saku näidissovhoosi mudilasrühm (juhendaja Eevi Roos), Saku 8-klassilise Kooli noorem rühm (Ly Madissoon)
ning EMMTUI ametiühingu klubi noorte
rahvatantsurühm (Aime Tamm). Mängisid
Saku 8-klassilise Kooli puhkpilliorkester
Jaak Kinga ja vabariikliku tuletõrjeühingu
noorte orkester Toivo Lillepõllu juhendamisel. Lisaks „sattusid“ peo ajal Sakku 2
külaliskoori – soomlased ja armeenlased.
Laulupäeva eestvedajaks oli 5. oktoobril 1970 loodud Tuljak, suur roll oli lauljatel, kuid ennekõike koori esimehel Karl
Veberil, abidirigent Rein Talil ja muidugi dirigent Ottniell Jürissaarel. Pidu algas uhke
rongkäiguga: esinejad, kõigil rosetid-lindid
rinnas, marssisid läbi piduehtes Saku mõisaparki. Kontsert toimus mõisa ees.
Peo avalaul oli „Koit“, järgnes, nagu tol
ajal kombeks, Eugen Kapi ja Erni Hiire
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„Lenini partei“. Kuigi kavas oli paar Vene
rahvalaulu ja mõni pala Nõukogude autorite loomingust, lauldi üllatavalt palju eesti
rahvalaule ja kohalike autorite loodud palasid, näiteks olid kavas Eino Tambergi ja
Juhan Liivi „Isamaale“ ning Miina Härma
ja Karl Ferdinand Karlsoni „Tuljak“, peo
lõpetas Gustav Ernesaksa ja Lydia Koidula
„Mu isamaa on minu arm“.
Laulupäeva aujuhiks oli ENSV rahvakunstnik Jüri Variste, üldjuhiks Ottniell
Jürissaar.
Pealtvaatajaid oli ligi 2000. Et huvilistel oleks toredam, olid korraldajad vaeva näinud, näiteks aitasid „järge pidada“
kavalehed. Peoks oli tellitud 1000 valget
mütsi kirjaga „Saku I laulupäev“. Neid
kandsid mehed-esinejad, kuid neid said ka
pealtvaatajad osta. Ja ostsidki – kõik mütsid müüdi maha. Laulupäev oli kogu Saku
üritus: ettevõtmist toetasid Saku sovhoos
ja EMMTUI, õlletehas veeretas kohale
õllevaadi, külanõukogu andis kollektiivide
juhtidele tänukirja ja lilled.
Saku II laulupäev toimus 3. juunil
1973. Seekord esines juba 35 kollektiivi, väliskülalisena võttis peost osa Leedu
Põllumajanduse Ministeeriumi segakoor
Dobilas (ristikhein). Üles astusid ka rahvatantsurühmad ning puhkpilliorkestrid
(Saku kooli orkester ja puhkpilliorkester
Saku) . Laulupäeva kunstiline juht oli ikka
Ottniell Jürissaar, aujuht Jüri Variste.

Avasõnas ütles EMMTUI direktor Ilmar
Jürisson.
Saku III laulupäev oli 1. juunil 1975.
Laulupeo „tegelasi“ oli 1700 – esines 45 kollektiivi. Külaliseks oli Popovi-nimeline Riia
Raadiotehase naiskoor Ligo. Esinejatel olid
spetsiaalsed laulumütsid ja rinnamärgid.
Saku IV laulupäev. Aastal 1977 keelas Kommunistliku Partei rajoonikomitee laulupäeva ära – see pidavat takistama
põllutööde tegemist. Tegelikult oli põhjuseks Soomest esinema kutsutus koor. Pidu
toimus 2 aastat hiljem – 3. juunil 1979.
Esinema lubati vaid 18 kollektiivi ehk 600
inimest. Külaliseks oli Riia kultuurimaja segakoor Baltežers. Korraldamise pearaskus
oli Tuljaku uuel peadirigendil Rein Talil.
Saku XII laulu- ja tantsupäev oli 30.
mail
2015 saku Valla Maja ees esines
40 kollektiivi.
Saku valla arhiivimaterjalide põhjal
koostas ülevaate INNA MIKLI.

Saku V laulupäev 10. juunil 1984
Saku VI laulupäev 7. juunil 1986
Saku VII laulupäev 4. juunil 1989
Saku VIII laulupäev 5. juunil 1993
Saku IX laulupäev 7. juunil 1997
Saku X laulu- ja tantsupäev 17. juunil 2007
Saku XI laulu- ja tantsupäev 4. juunil 2011
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Mälestusi esimesest laulupäevast
Meenutab Ly Madissoon, Saku 8-kl.
Kooli noorema laste rahvatantsurühma
juhendaja ja Tuljaku laulja
Mina laulsin algusest peale Tuljakus.
Ottniell Jürissaar, meie dirigent ja laulupäeva korraldaja, tahtis uhket pidu. Tuljaku
lauljad aitasid tal korraldada
,
närvitsemist
oli tookord
päris palju.
Aga
minu
jaoks oli kõige tähtsam, et
laste rahvatantsurühm hästi
esineks.
See rahvatantsurühm sündis
üsna juhuslikult.
Minu
sõbranna
Helmi Kreek oli
Saku koolis 2. klassi
juhataja, tema õpilaste vanemad olid
koosolekul soovinud,
et lapsed millegagi
aktiivselt tegeleksid.
Helmi pakkus välja
rahvatantsu, juhendajaks aga kutsus minu, sest
ma olin varem ise tantsinud.
Hakkasin siis neid lapsi
õpetama ja meil läks hästi,
pääsesime mitu korda ka
suurele peole tantsima.
Saku laulupäeva ajal olid
minu lapsed just 4. klassi
lõpetanud. Peoks said nad
esinemisriided: poisid sinised püksid ja kirjud vestid,
tüdrukud ruudulised seelikud ja punased kahe lindiga pärjad pähe. Kõigil
olid valged pluusid ja valged põlvikud. Haridusosakonnast saadeti
meile kangas, mina lõikasin riidetükid välja
ja vanemad ise õmblesid. Muidugi tuli mul
oma tütre Malle riided ise valmis teha.
Saku laulupäeval läks lastel hästi – nad
olid kõige nooremad esinejad, kuid mingeid äpardusi ei juhtunud, tantsisid ilusasti. Eks ma olin neid kõvasti trillinud ka.
Pahandust nad ka ei teinud – ma nõudsin,
et kord peab olema. Helmi ja lapsevanemad aitasid ka alati.
Rahvatantsijatega oli väga tore. Mäletan
koolinoorte laulupidu, siis ööbisime viis
päeva Tallinnas ühe koolimaja võimlas.
Küll oli seal tegemist – asemete sättimist

ja muud. Aga kord oli majas. Ja lapsed said Meenutab Aime Tamm, EMMTUI
kõigega hakkama. Kui pidu läbi ja aeg koju ametiühingu klubi noorte rahvatantsurühma juhendaja
minna, tantsisid lapsed tänaval edasi. Neile
Mina
töötasin
nii meeldis! Selle rühmaga
Instituudi
klubis
olin Varblas
ringijuhina,
juhendasin noorte rahvatantsurühma. Minu
tantsijad olid Saku
kooli õpilased, alustasin nendega, kui
nad olid 5. klassis,
ja jätkasin kooli
lõpuni. Küll olid
elavad poisid –
heasüdamlikud,
kuid tegid kogu
aeg igasuguseid
tempe. Nende
klassijuhataja
Alma Kallion
käis alati igal
pool aasas.
Mina õpetasin tantse,
Alma aitas
korda pidada. Saku I
laulupeo ajal
olid need
lapsed
7.
või 8. klassis.
Nad tantsisid peol päris
mitu tantsu,
üks oli Läti
rahvatants

tantsulaagris ja ka sellest on toredad mälestused. Tegime väliköögis lahtise taeva all
süüa, vahva oli. Aga siis läksid poisid ära
– puhkpilli mängima. Tüdrukud jäid, segarühmast sai naisrühm.
Saku laulu- ja tantsupäevadest olen ka
hiljem osa võtnud, ikka Tuljaku lauljana.
Rahvatantsu ma ise tantsinud ei ole, kuid
olen osalenud seeniortantsijana Lendleri
rühmas.
Kõikidest pidudest on mul toredad
mälestused.

„Šudmanilas“.
Peol meil midagi erilist ei
juhtunud, kõik
läks hästi. Aga
kui selle grupiga
hiljem
matkale läksime, siis käskisin
poistel söögi jaoks talust vett tuua. Poisid
tõidki. Aga hiljem, kui söök juba söödud,
tunnistasid, et ei viitsinud kaugele minna,
kõndisid jõekääru taha ja võtsid sealt samast. Sellised poisid olid!
Hiljem juhendasin täiskasvanud tantsijaid, Saku laulu- ja tantsupäevadel olen
käinud Pangviina, Linda, Saku Memmede,
Saku Seenioride ja Lindaratta ning seeniorrühmade Kiisataride ja Lendleriga. Minu
arvates on kõik peod hästi õnnestunud.
Päevad on olnud päikeselised ja rahvast
palju.
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Meenutab Alma Kallion, endine Tuljaku laulja
Saku I laulupäeva ideele tuli Ottniell Jürissaar, kes oli Saku 8-kl kooli muusikaõpetaja
1970. aasta sügisest ja asutas kohe instituudi segakoori Tuljak.
Ottniell oli suurte ürituste generaator,
Saku laulupäev pidi olema vägev nagu
üldlaulupidu. Selleks kaasas ta instituudi eesotsas direktor Ilmar Jürissoniga, sai
toetust näidissovhoosilt, õlletehaselt ja
külanõukogult.
Tohutu peo ettevalmistamine liitis
Saku asutused ja lauljad ühiseks pereks.
Organiseerimistööd oli palju: tuli korraldada toitlustamine, külalisesinejate ööbimine.
Oli vaja hulgaliselt istepinke – sovhoosi
töökojas jätsid mehed kõik muud tegemised, lauljad läksid ka appi. Siis tuli pingid
mõisa parki toimetada.
Ottniell koostas kavalehed ja kuulutused. Naised tegid juhtidele rosetid ja tammepärjad. Tuljaku naised said peoks uued Tuljak VI laulupäeval 7. juunil 1986
helesinised kleidid ja sõled, mina tegin
neile rinda helesinised lindid, millele kirjutasin käsitsi „Saku 1. laulupäev 6.06.1971“.
Mehed kandsid laulupeo embleemiga
mütse.
Laulupäevale
saabus
üllatusena
Armeeniast Alavendi linna segakoor, kes
oli Tallinnas kontsertreisil. Nad esitasid
kolm laulu, „Vändra polka“ eesti keeles. Teiseks üllatuseks olid Ilmar Jürissoni
kutsel saabunud Metsäkylän Mieslaulajat
Soomest. Küll me imestasime – kapitalistliku riigi esinejad said Tallinnast välja vaid
eriloaga. (Kui hiljem Ottniell kutsus Sakku
Nastola segakoori, oli pahandus suur ning
instituudi direktor, külanõukogu esimees ja
Tuljaku koorivanem said kõik valju noomituse, Tuljak oli põlu all ja Ottnielil keelati
rajooni laulupäeval juhendamine ära. )
Laulupäev algas rongkäiguga raudteejaama juurest mõisaparki. Kogu Saku rahvas oli tee ääres uudistamas ja tervitamas.
Lauljaid oli 750, tantsijaid 50, orkestrante
50. Lauljad esinesid mõisa trepil, tantsi- Rahvatantsijad VI laulupäeval 7. juunil 1986
jad mõisa ees. Pea kohal oli kohustuslik
loosung „Laulud nüüd lähevad“ – kuid
mitte punasel, vaid sinisel põhjal.
Päev oli soe ja päikseline ning pidu ei
tahtnud kuidagi lõppeda, see kestis neli
tundi. Lõpuks lennutasid Tuljaku mehed
kõikide kollektiivide juhid õhku, kõigile
neile anti tammepärjad ja aukirjad. Tänati
ka asutuste juhte. Lõpuks tänas Ottniell
peol osalejaid, vaatas mõisa trepi kõrval
õitsevat sirelipõõsast ja ütles: „Kohtume
jälle järgnevatel laulupidudel sirelite õitsemise ajal.“
VII laulupäev 1989. aastal 4. juunil.
4

Saku Sõnumid

Juuni 2019

FOOKUS

Ilmaratas veeres – Sakus oli XIII laulu- ja tantsupäev
Saku valla laulu- ja tantsupäev „Ilmaratas
veereb“ toimus 8. juunil. Seekordne pidu,
järjekorras juba kolmeteistkümnes, koosnes mitmest osast ja algas traditsiooniliselt
rongkäiguga: lauljad, tantsijad, pillimehed
ja valla juhid marssis Päikesekillu lasteaia
juurest mõisaparki. Päike säras pea kohal ja
oli kesksuviselt soe.
Kohe algas laulupidu: mõisa juurde kogunenud publikule esinesid segakoor Tuljak
Tiina Sooba juhatusel, Saku Gümnaasiumi
lastekoor ja neidude koor (mõlemal dirigent
Inga Nurme), Saku Gümnaasiumi mudilaskoor (Diana Põld), Kurtna Kooli mudilaskoor (Tuuli Kopli), Saku Muusikakooli
laululapsed ja Saku Huvikeskuse naisansambel Sakutarid (mõlemal juhendaja
Urmi Sinisaar), ansambel Vilistlased (Rein
Tali) ja Kiisa rahvamaja ansambel (Kaie
Sauga). Nagu eelnevatel laulu- ja tantsupäevadel, oli seekordki mitmeid külalisesinejaid: kammerkoor Studium Vocale ja
segakoor Luminor (mõlemal dirigent Tiina
Sooba), Padise ja Paldiski segakoorid (mõlemal juhendaja Liina Annus) ning Keila
segakoor La&Do (Ilona Laido ja Liina
Annus). Kontserdil lõid kaasa puhkpilliorkester Saku Ants Reinholdi juhendamisel,
orkester Saku Mandoliinid (Joel Sang),
Saku Muusikakooli kandleansambel (Laura

Linnaks) ja Saku Huvikeskuse plokkﬂöödiansambel (Maria Mänd).
Nimilaul „Ilmaratas veereb“, siis „Koit“,
„Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ … Peo lõpetas „Laul Põhjamaast“. Kontsert kestis
veidi üle kahe tunni, selle aja jooksul sai
kuulata 27 laulu ja muusikapala ning vallavanem Marti Rehemaa avasõnu, volikogu
esimehe Tiit Vahenõmme ja abivallavanem Tanel Otsa tervitust. Laulukontserdi
kunstiline juht oli Tiina Sooba, külalisdirigendina astus üles Pärt Uusberg, kooride
kontsertmeister oli Veronika Tamm.
Järgnes
tantsupidu.
Pealtvaatajate
ette astusid Päikesekillu mudilased Egle
Kõrvase ja Ene Raudoja juhendamisel, Saku Gümnaasiumi laste tantsurühmad (juhendajad Kersti Ulmas ja Marje
Kaselaid), Kurtna Kooli neidude rühm,
Kurtna naisrühm, segarühm Hellad
Tallad, segarühm Pangviina, segarühm
Tugevad ja Kohevad, naisrühm Linda ja
segarühm Saku Seeniorid (kõigil juhendajaks Eve Lutter), Saku Sanglejate sega- ja
naisrühm (mõlemal juhendajaks Kersti
Ulmas), naisrühm Tereke! (Egle Kõrvas),
seeniortantsurühm Kiisatar (Irene Gurjev)
ning naisrühm Lindaratas ja seeniortantsurühm Lendler (mõlemal juhendajaks
Killu Tiigimäe). Külalisesinejad, segarühm

Tammed ja Toomed ning naisrühm Harku
Harakad, olid Tabasalust, neid juhendas
Astrid Väizene. Tantsukontserdi kunstilised juhid olid Kersti Ulmas ja Eve Lutter.
Saku laulu- ja tantsupeo lõpetas Urmas
Sisaski oratoorium „Pro Patria“ (isamaa
eest), suurteose esitasid Saku segakoor
Tuljak, kammerkoor Studium Vocale (mõlemal dirigent Tiina Sooba) ja PPA segakoor aKord (dirigent Leiu Tõnissaar) ning
solistid – Tuljaku bariton Meelis Paldre ja
metsosopran Arete Kerge. Lauljaid saatis
Eesti Kaitseväe Orkester Peeter Saani juhendamisel. Kohal oli ka oratooriumi autor, Urmas Sisask pidas sissejuhatava kõne,
meenutas muu hulgas Nabala karstiala eest
ja kaevanduste vastu võideldud võitlusi –
isamaa eest.
Saku XIII laulupäeva üldjuht oli Liina
Hendrikson, tema ka teadustas, intervjueeris ja kommenteeris. Korraldusmeeskonda
kuulusid Maria Mänd, Sirle Erik, Raul
Laugen ja Ville Jõeleht.
Peotuli põles. Ilmaratas veeres. Veeres
päikesesäras ja paari väikest vihmasabinat
vapralt trotsides. Veeres heatujuliselt ja lustakalt. Tõi Sakku mõnusat ühtekuuluvustunnet ja koos tegemise rõõmu.
INNA MIKLI
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Mina
sinuga
ei mängi!
Sellekevadine viimane trenn sai läbi. Läksin
riietusruumi. Minu kapi kõrval jutlesid kaks
spordineiut, ühe Eestis tuntud ja võiduka
naiskonna liikmed. Üks neist kurtis, et uus
treener on ta kõrvale jätnud: ei luba tähtsates mängudes väljakule, eelistab kedagi
Kertut. Ometi on Kertu korduvalt eksinud,
tema aga mitte. Läksin sauna. Kui taas riietusruumi jõudsin, jagasid tüdruk endiselt
oma muret: „Miks ta mind mängu ei võta?“
Meenus aeg, kui mu tütar käis lasteaias.
Tema rühmas mängisid mingil perioodil
väikesed neiud kahekaupa. Kui keegi kolmas tahtis liituda, oli ta üleliigne. „Meie sinuga ei mängi!“ ütlesid teised. Ja see kolmas
vudis uut sõpra otsima. Kurvalt muidugi.
Aga leidis siis kaaslase ja mure läks üle. Ka
minu tütar oli mõnikord kõrvalejätja ja eks
talgi tuli vahel uus kaaslase otsida. Õnneks
suuri tragöödiaid ei olnud, sest mängivad
paarid vahetusid kogu aeg: ühel päeval tegutseti koos ühe, teisel päeval hoopis teise
lapsega. Päris kõrvale ei jäänud keegi. Ja
õnneks õpetati see rumal komme neil peagi
ära. Aga ütlus „Meie sinuga ei mängi!“ kõlab mul siiani kõrvus.
Aastaid tagasi käisin endiste töökaaslaste
kokkusaamisel. Oli põhjalikult korraldatud
üritus, ööbimisega ja puha. Kui mina kohale jõudsin, käis äge vaidlus – keegi ei olnud nõus ühe naisega tuba jagama. Ütlesin
oma heade sõprade hämminguks, et lähen
ise. Ja läksin ka. Nende mõne öötunniga,
mis me ühes ruumis veetsime, ei juhtunud
midagi hirmsat. Ja ma väga loodan, et mu
tolleöine toakaaslane neid „Mina temaga ei
mängi!“ jutte ei kuulnud.
Möödunud nädalal kohtasin ülikooliaegset sõpra. Sain teada, et ta oli lahkunud viimasest töökohast, ametist, mis talle
veel jõulude ajal nii palju rõõmu valmistas.
„Miks? Sa olid ju õnnelik?“ olin üllatunud.
Selgus, et ta jäeti viimasel ajal tähtsamatest
tegemistest kõrvale, temaga ei arvestatud,
teda ei märgatud. Ta ei saanud huvitavaid
ülesandeid, vaatamata sellele, et on arukas,
loominguline, kohusetundlik, töökas. Mu
sõbral oli juhtunust väga valus rääkida.
Olen kuulnud, et kõrvalejätmine on eri
liiki koolikiusamiste seas üks valusamaid.
Küllap on see nii ka tööl, ühiskondlikus organisatsioonis, spordivõistkonnas või huviringis. Laps ütleb: „Mina sinuga ei mängi!“
ja varsti mängib jälle. Täiskasvanu ei ütle
midagi. Tema lihtsalt ei mängi.
INNA MIKLI
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21. mai istungil
Kinnitati riigieelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse
2019. aasta taotlusvooru tähtaeg, tingimused ja vormid.
Saku Valla Spordikeskusel lubati väljastada 25 tasuta ujula piletit Saku laste IV
mitmevõistluse korraldamisel abiks olnud
vabatahtlikele.
Timelight OÜ-le anti 9.06.2019 kell
10–15 Ameerika pesapalli Eesti meistrivõistluste etapi ning 24. ja 25. augustil 2019
kell 9–18 Baltic Interlyga 2019 võistluste
etapi läbiviimiseks tasuta kasutada Saku
koolistaadion.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
Kasemetsas Väikemetsa põik 14 kinnistul,
üksikelamu ja abihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Sakus Asula tn 5
kinnistul ning detailplaneeringu tingimuste
täpsustamiseks Üksnurmes Allika tee 1 ja
Karjakopli tee 5 ning Sakus Kivinuka tn 27
kinnistutel.
Kooskõlastati
kavandatavate
soojuspuuraukude asukoht Sakus Kivinuka
põik 5 kinnistul tingimusel, et puuraugud
jäävad ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist ülespoole.

väljalaskmise teel. Lastakse välja 35 600 uut
aktsiat, igaüks nimiväärtusega kümme eurot, kokku summas 356 000 eurot.
Saku valla 2019. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondi projektitoetuse reservist eraldati 500 eurot
Olga Muskevitši projektile „2019 World
Taekwondo Cadet Championships“.
Asutati Saku valla osutatavate teenuste
ja toetuste taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu ja kehtestati andmekogu
pidamise kord. Andmekogu lühinimi on
„SPOKU“.
Anti projekteerimistingimused purgla-pumpla hoone ehitusprojekti koostamiseks Roobukal Tiigiserva kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu
asukoht Üksnurmes Rebase kinnistul.

11. juuni istungil
39 õpilasele anti Saku valla tänukiri.
Kinnitati Saku valla heakorrakonkursi Kaunis Kodu 2019 tingimused ning
moodustati komisjon konkursil osalevate
üksikobjektide ülevaatuseks ja võitjate väljaselgitamiseks koosseisus Kersti Klaan,
Maire Laur, Victoria Parmas, Ahto Ruut ja
Joel Villem.
Anti projekteerimistingimused aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Roobukal Roobuka põik 21 ja
Metsanurmes Kuuseheki tee 39 kinnistutel.
Kooskõlastati kavandatava puurkaevu asukoht Tagadil Allika ja Allikatamme
kinnistutel.
28. mai istungil
Roobukal munitsipaalomandisse anSaku Huvikeskusele anti luba korraldada tava maaüksuse sihtotstarbeks määrati
08.06.2019 kell 14–21 Saku mõisa pargis sihtotstarbeta maa 100% ja lähiaadressiks
XIII Saku laulu- ja tantsupidu (vastutaja Metsasalu tee 2.
Liina Hendrikson).
KRISTA LORD
Anti projekteerimistingimused aiamaja
üksikelamuks laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks Metsanurmes Kuuseheki tee
34 kinnistul ning üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Tagadil
Detailplaneeringud
Allikatamme ja Allika kinnistutel.
Nõustuti Barrendero OÜ ja OÜ Kauritel
Transport poolt kavandatavate tegevuste- Alates 05.07.2019 kuni 19.07.2019 on
ga: ettevõtted taotlevad Keskkonnaametilt tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 13,
jäätmeluba olmejäätmeveoks majandus- Saku alevik) teise korruse stendil ning
Saku valla kodulehel (http://www.sakuvõi kutsetegevusena Harjumaal.
Määrati Tagadil asuva katastriüksuse vald.ee/detplaneeringute_avalikust) avaliNano jagamise tulemusel moodustatavate kul väljapanekul Saku valla Metsanurme
katastriüksuste Nano, Piko ja Tallinn-Rapla küla Jänese kinnistu (katastritunnus:
raudtee 802 koha-aadressid ja sihtotstarbed. 71809:001:0012) detailplaneering (edaspidi
Sakus moodustatavale maaüksusele DP). DP ala paikneb Kasemetsa tee vaheKivisalu tee 12a määrati koha-aadress, siht- tus läheduses, selle moodustavad Jänese ja
Kasemetsa tee L23 maaüksused. DP ala
otstarve ja pindala.
suurus on 1,19 ha. DP koostamise eesmärk
on Jänese maaüksuse kruntideks jaotami4. juuni istungil
Tegutsedes aktsiaseltsi Saku Maja üldkoos- ne ning hoonestusalade ja ehitusõiguste
olekuna, suurendati Saku Maja aktsiakapi- määramine üksikelamute ehitamiseks. DP
tali täiendava sissemaksega uute aktsiate järgi moodustatakse 8 krunti, millest 5

TEATED

Planeeringuteated
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul hoonestusala
suurendamiseks ja arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste täpsustamiseks Saku vallas Metsanurme
külas Rehemetsa puurkaev (katastritunnus 71801:001:1367) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
20.03.2014 otsusega nr 19 kehtestatud
Rehemetsa kinnistu detailplaneeringu alal
asuva krundiga pos 9. Ehitusseadustiku
§ 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlusena.
Alates 25.06.2019 kuni 09.07.2019
korraldame
projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse
(Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning
valla kodulehel avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse
hoonestusala suurust ja arhitektuurilisi,
ehituslikke või kujunduslikke 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

Projekteerimistingimuste avalikustamine
Soosaare, Lepiku, Väetisehoidla ja Hiiemäe kinnistute detailplaneeringu alal asuva
krundiga pos 4-10. Ehitusseadustiku § 31
lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 25.06.2019 kuni 09.07.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule
tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn
13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel
avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala suurust ja paiknemise 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

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul hoonestusala
suurendamiseks ja nihutamiseks Saku vallas Saku alevikus Kivinuka põik 2 (katastritunnus 71801:005:0523) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
14.05.2009 otsusega nr 36 kehtestatud

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu
olemasolul hoonestusala suurendamiseks
Saku vallas Saku alevikus Kivinuka tn 20
(katastritunnus 71801:005:0487) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
14.05.2009 otsusega nr 36 kehtestatud
Soosaare, Lepiku, Väetisehoidla ja Hiiemäe
kinnistute detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 1-8. Ehitusseadustiku § 31 lõikest
1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 25.06.2019 kuni 09.07.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule
tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn
13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala

on elamumaad üksikelamute ja abihoonete rajamiseks, 2 transpordimaa krunti ja 1
tootmismaa krunt puurkaevu jaoks. Igale
elamukrundile on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 2 abihoonet. Üksikelamute lubatud suurim korruselisus on 2 ja kõrgus
9 meetrit ning abihoonetel vastavalt 1 ja 6
meetrit. Saku valla üldplaneeringu kohaselt
asub planeeritav ala tiheasustusega alal,
mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja
ridaelamumaa. DP on üldplaneeringuga
kooskõlas. DP elluviimisega ei avaldata
olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning
looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku
jooksul on igal isikul õigus esitada DP kohta kirjalikke arvamusi.

***
Saku Vallavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 297 algatati detailplaneering
(edaspidi DP) ja anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku valla
Saue küla Pääsu maaüksusel (katastritunnus: 71801:003:0684). DP ala asub
Kanama-Üksnurme tee vahetus läheduses, selle suurus on 3686 m2. DP on vaja
koostada ehitusõiguse muutmiseks, hoonestusala määramiseks ning krundile lubatud hoonete arvu suurendamiseks, kuna
ehitusseadustik ei näe ette selle muutmist
projekteerimistingimustega. DP lahendusena soovitakse suurendada ehitisealust
pinda kuni 20% krundi pindalast (737 m2),
täpsustada hoonestusala, lubada ehitada 1

suurust ja paiknemise 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
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul hoonestusala
suurendamiseks Saku vallas Tänassilma
külas Arunõmme tee 18 (katastritunnus
71801:001:0597) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
11.11.2004 otsusega nr 115 kehtestatud
Arumetsa kinnistu detailplaneeringu alal
asuva krundiga pos 28. Ehitusseadustiku
§ 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlusena.
Alates 25.06.2019 kuni 09.07.2019
korraldame
projekteerimistingimuste
eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil
ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala suurust ja paiknemise
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

üksikelamu ja kuni 3 abihoonet. Vastavalt
Saku valla üldplaneeringule asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa.
DP on üldplaneeringuga kooskõlas. DP
algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus
teha eraldi täiendavaid uuringuid. Algatatud
DP korralduse ja lähteseisukohtadega saab
tutvuda Saku valla kodulehel https://www.
sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Teaduse 13, Saku).
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Saku valla arengukava eelnõu on valmis
Saku valla arengukava uuendamine on
väldanud nüüdseks mitu kuud. Juhtrühm
on viiel korral koos käinud, eraldi on läbi
viidud elanikkonna küsitlus (451 vastajat),
strateegiapäev ja traditsiooniline valla arenguseminar. Selle tulemusena on paika saanud arengukava 2035+ eelnõu, mis

valdkondade olukorra ülevaade on samuti
eraldi dokumendis. Sel viisil on lugejal soovi korral võimalik keskenduda üksnes teda
huvitavale valdkonnale. Eraldi on arengukavas rõhku pööratud tulemuslikkuse
mõõtmisele. Plaanis on hakata regulaarselt
elanike küsitlusi korraldama, et saada teada,
kas ja kui rahul ollakse valla teenustega.

Saku valla visioon –
Saku vald on ilus roheline
pealinnalähedane
töö- ja elupaik.

Milline on Saku valla visioon?
Väga sageli on soov, et visioon ja eesmärgid oleksid unikaalsed, teistest eristuvad,
kuid kohalikel omavalitsustel on seda
keeruline saavutada. Kui äriettevõtetel on
võimalik tooteid ja teenuseid oma soovi
järgi kujundada, siis kohaliku omavalitsuse
puhul määrab seadus üsna täpselt, mida tegema peab ja teha saab. Laias plaanis peab
omavalitsus tagama terve rea kõrgel tasemel teenuseid ja looma hea elukeskkonna. Siiski on võimalik ka nendes raamides
„oma nägu“ leida.

läheb vallavolikogus esimesele lugemisele
20. juunil. Arengukava tekst on Saku valla kodulehel kättesaadav alates 14. juunist,
mil avaldatakse juunikuu volikogu eelnõud.
Milleks arengukava?
Arengukava näol on tegemist kogukondliku kokkuleppega, millises suunas järgmistel aastatel liigutakse, mida tehakse ja mida
mitte. Arengukavas määratakse kindlaks
pikaajaline visioon, eesmärgid ja tegevused
nende täitmiseks.
Mis on uut?
Uuel arengukaval on eelmistega võrreldes teistsugune ülesehitus, kuid uuendusi
on ka sisus. Dokumente on kokku kolm.
Kompaktses põhidokumendis on kirjas
visioon, eesmärgid ja nende mõõtmise viisid. Tegevuste ja investeeringute kava on
põhidokumendi lisa ning valla erinevate

Saku valla visioon
Saku valla visioon – Saku vald on ilus roheline pealinnalähedane töö- ja elupaik.
• Saku vald on roheline suurepärase looduskeskkonnaga omavalitsus Tallinna
lähedal. Arvukad loodusrajad ja kergliiklusteed loovad mitmekülgsed võimalused
sportimiseks ja rekreatsiooniks.
• Vallas on head teed ja toimiv ühistransport. Bussiliiklus arvestab elanikkonna
paiknemise ja vajadustega. Säilinud on
kiire rongiühendus Tallinnaga.
• Sakust on kujunenud hästi planeeritud
väikelinlik keskus, kus on tänapäevane

äri- ja teenuskeskkond.
• Valla areng on järjepidev ja tasakaalustatud. Elanikkonna lisandumine on toimunud vallale jõukohases stabiilses tempos.
Ühest küljest on visioonis 2035+ kirjas
palju seda, mis Saku valda praegugi iseloomustab, kuna ilus ja roheline on ka täna.
Teiselt poolt sisaldab see omajagu ambitsiooni. Saku alevikus puudub selgelt eristatav keskus, kus asuksid ka teenindus- ja
äriettevõtted. Arengukavas on võetud ülesandeks see ajapikku luua. Seejuures on aga
paras väljakutse tagada ka teiste valla piirkondade areng.
Kas veel on võimalik kaasa rääkida?
Saku valla arengukava 2035+ läheb volikogus esimesele lugemisele 20. juunil.
Vastavalt seadusele toimub pärast seda
arengukava avalikustamine, mille jooksul on kõikidel huvilistel võimalik esitada
täpsustavaid küsimusi, teha ettepanekuid
visiooni, eesmärkide, tegevuste ja investeeringute osas. Ettepanekud tuleb esitada 1.
augustiks e-posti aadressil saku@sakuvald.
ee või vallavalitsuse postiaadressil Teaduse
13, Saku alevik.
Lisaks toimub kolmapäeval, 26. juunil
kell 18 Saku Gümnaasiumi aulas arengukava avalik arutelu, kuhu on oodatud kõik
inimesed, kes on Saku valla edasisest käekäigust huvitatud, kindlasti ka ettevõtete,
vabaühenduste, külade, seltside esindajad.
JAAN URB
OÜ Cumulus Consulting konsultant

Põgus tagasivaade Euroopa Parlamendi valimistele
Võrreldes hiljuti toimunud Riigikogu valimistega, kus valimisaktiivsus oli 74%, jäi
26. mail toimunud Euroopa Parlamendi
valimistel osalemine võrdlemisi tagasihoidlikuks. Saku valla kolmes valimisjaoskonnas
andsid oma hääle kokku 3238 inimest, s.o
46,1% nimekirja kantud valijatest. Neist
elektrooniliselt hääletas 1827 ehk 56,4%
kõigist osalenutest. Kokku oli valijaid valimispäeval nimekirjas 7022.
Küll aga tuleb head meelt tunda, et võrreldes valimisaktiivsusega kogu vabariigis,
on 46% väga hea tulemus. Vabariigi keskmine osalusprotsent oli vaid 37,6.
Enim hääli, 641, andsid Saku valla elanikud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
kandidaadile
Marina
Kaljurannale,
8
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järgnesid Eesti Reformierakonna kandidaadid Andrus Ansip 548 ja Urmas Paet
450 häälega. Riho Terras Erakonnast
Isamaa sai 221 häält ja Jaak Madison
Konservatiivsest Rahvaerakonnast 170
häält. Üksikkandidaatidest sai enim hääli
Raimond Kaljulaid – 147.
Vabariigi
Valimiskomisjon
kinnitas Euroopa Parlamendi liikmeteks
Andrus Ansipi (Eesti Reformierakond),
Marina Kaljuranna (Sotsiaaldemokraatlik
Erakond),
Yana
Toomi
(Eesti
Keskerakond), Urmas Paeti (Eesti
Reformierakond),
Jaak
Madisoni
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
ja Sven Mikseri (Sotsiaaldemokraatlik
Erakond). Seitsmendana võib BREXIT-i

korral mandaadi saada Riho Terras (Isamaa
Erakond).
Rohkem ja detailsemat infot valimiste
kohta leiab veebilehelt www.valimised.ee
Suur tänu kõigile, kes hääletamas käisid.
Eraldi soovin tänada Saku valla valimisjaoskondade esimehi ja liikmeid vastutusrikka ja asjatundliku töö eest.
SIIRI RAAGMETS, vallasekretär

Lõpu eel

Peagi saab kool läbi ka kõige vanematel – abiturientidel on eksamid tehtud,
tulemused peaksid kohe selguma, lehe
ilmumise ajaks ongi selgunud. Mida
abituriendid eksamitest arvavad? Mida
mõtleb enne oma klassi teelesaatmist
õpetaja? Toimetus püüdis välja uurida.
Greete Kelli Aava
Riigieksamid algasid 22. aprillil kell 10
haridus- ja teadusministri Mailis Repsi
tervituskõnega. Tuleproov koosnes traditsiooniliselt eesti ja inglise keelest ning matemaatikast. Juba tuttavad klassiruumi seinad
said neil päevil uue värvi, kui mõttelagedus
aja kulgemisele hoogsalt kaasa aitas. Reeglina valdasid pärast eksamit õpilasi ühtsed
tunded: segadus, mure ja valu. Kõige positiivsema emotsiooni jättis endast inglise
keele riigieksam, mis suurt peavalu ei tekitanud. See-eest eesti keele ja matemaatika
riigieksam rabasid meie kollektiivi jalust.
Ideid ja vastuseid võrreldes jäi kohati mulje, et kõigil olid erinevad eksamivariandid.
Minu jaoks lõppeb juunis 12 aastat kestnud teekond Saku Gümnaasiumis. Need
aastad on pannud mind hindama inimesi
enda kõrval, pannud hindama teadmisi.
Olen igavesti tänulik meie kooli õpetajatele,
kel jagub kannatust ja tahtmist.
Carl Kalju
Eksamiteks valmistumine käis nii nagu
ikka – töiselt, käies konsultatsioonist konsultatsiooni kõike õpitut meelde tuletamas.
Kõik eksamid olid oodatust veidivõrd kergemad, kuid siiski mitte lihtsad. Täna eksamitele tagasi mõeldes jäin suures pildis
rahule sellega, mis paberitele kirja panin,
seega emotsioon on hea.
Emili Järv
Eksamiteks valmistumine möödus töökas
udus. Kõik andsid oma parima, et viimase
kolme aasta töö veel kiiresti üle korrata ning
seejärel etteantud vormis paberile laduda.
Mina tegin ainult eesti keele ja matemaatika
riigieksamit. Sügisel sooritasin rahvusvahelise inglise keele testi, et sellepärast enam
kevadel muretsema ei peaks. Nagu alati,
pani eesti keele eksam proovile õpilaste
tekstimõistmise - ning kirjandikirjutamiseoskuse. Esimesega tulin hästi toime, kuid
teisega oleks võinud veidi paremini minna.
Kirjutasin teemal “Kas raamatuid lugedes
on vaja teada autorite elulugusid?”. Järeldasin, et ilma nende teadmisteta saab hakkama, kuid elamusele lisavad need kindlasti
juurde. Matemaatika eksamile läksin vastu
enesekindlalt. Olime klassis kõik eelnevate

LÕPETAJAD

aastate ülesanded
ära
lahendanud
ning kolm ringi
teemasid korranud. Kahjuks oli
eksamil ülesandeid,
mida seal varasemalt
pole olnud. Eks aeg näitab,
kuidas nende lahendamisega hakkama sain.
Minu 12 aasta jooksul on Saku Gümnaasium tohutult muutunud ja kasvanud,
ma arvan, et ainult paremuse poole. Tahan
tänada kõiki, keda olen oma õppetee jooksul seal majas kohanud. Te olete teinud minust selle inimese, kes ma täna olen. Aitäh!
Klassijuhataja arvab
Suurema osa 41. lennu õpilastest võtsin ma
juba 5. klassist juhendada. Algklassides olid
nende õpetajateks Kaire Põld, Marianne
Esperk ja Evelin Jauk. Põhikooli 5.-9. klassis olid lisaks minule klassijuhatajateks Reet
Heinat ja Merilin Nigumann; gümnaasiumiosas mina ja Reelika-Merilyn Raidmäe.
41. lennus peaks lõpetama 62 õpilast.
Tulemused on suurepärased: tuleb läbi
aegade kõige suurem medalisaak Saku
Gümnaasiumi ajaloos – 13 kuld- ja 3 hõbemedalit – ning nii mõnedki lõpetavad
neljade ja viitega. (Vaata kõrvalveergu)
Lõpetajate hulgas on veel uue tüdrukutebändi Little Mess liige Johanna Elise
Kabel, tantsutäht Alexandra Org, disainer-stilist Mariel Peetson, proﬁjalgpallur
Mark Anders Lepik ning teised tublid jalgpallurid Grete Daut, Carl Kalju, Marko
Paumere, Katariina Vardja, Ardi Bogdanov,
Robin Loorpuu, Kristiina Mihhailova, Karl
Nurme, Elisabet Pedak, Rasmus Piirsalu
jt, palju teiste spordialade edukaid ning
aineolümpiaadidest osavõtjaid, aktiivsed
välisprojektides osalejad Liis-Marii Järve,
Marielle Tuum jt, muusik-pillimees EnnRiiko Talivere, koorilaulu Eurovisioonil
osalenud Emili Järv.
Mis tuleb ühist nendest aastatest meelde? Lastevanemate koosolekud, kus emade kõrval oli kohal ka palju isasid, reisid
Soome ja Hiiumaale, 12. klassis jõulude
eel reis Pärnumaale Kablisse ja rappa.
Sõnalavastuste kõrval sai käidud ka balleti- ja ooperietendustel. Vabariigi 100. aastapäeva eel külastasime Stenbocki maja.
Meenub arvukas osavõtt maakonna ja vabariigi mälumängudest ja palju muud.
Mina ja Reelika Raidmäe täname kõiki
meie armsaid õpilasi ühiselt veedetud aja
eest. Suur tänu lastevanematele ning aineõpetajatele ja teistele koolis töötavatele inimestele tehtud tulemusliku töö eest!
Hea 41. lend – lennake kõrgelt!
Klassijuhatajate nimel
KERSTI VISSOV

Saku vallavanema
vastuvõtule kutsutud
paremad lõpetajad
Kuldmedaliga lõpetajad
Saku Gümnaasiumis
Greete Kelli Aava
Iris Eller
Grete Jõgisoo
Emili Järv
Marlene Kaljumäe
Karl Johannes Kaskla
Olav Kristjan Kasterpalu
Raiko Malsroos
Mariel Peetson
Evelyn Pil
Glroia Prants
Anna Suzdalev
Marielle Tuum
Audentese Spordigümnaasiumis
Kaisa Siimann
Gustav Adolﬁ Gümnaasiumis
Hannamari Ots
Liisa Liik
Hõbemedaliga lõpetajad
Saku Gümnaasiumis
Grete Daut
Helen Kauts
Karl Nurme
Tallinna Tehnikagümnaasiumis
Mihkel Kraav
Vanalinna Hariduskolleegiumis
Mirjam Orav
Kiituskirjaga lõpetajad
Saku Gümnaasiumis
Henry Grünberg, 9.a
Henri Hanson, 9.a
Caitlyn Kesa, 9.a
Martin Leemet, 9.a
Kirke Männik, 9.a
Karoliin Remmelg, 9.a
Katriin Saulus, 9.a
Marimar Tuulik, 9.a
Kirke Krusell, 9.b
Gloria Rannik, 9.b
Annabel Esperk, 9.c
Piret Pihl, 9.c
Kim-Rain Talivere, 9.c
Marileen Nael, 9.d
Jan Joonas Tuuna, 9.d
Kurtna Koolis
Mari Tiitsu

Juuni 2019

Saku Sõnumid

9

ETTEVÕTLUS

Timbeco – tunnustatud majameister
Aprilli alguses tuli Saku valda üks väärikas
auhind: Aasta Tehasemaja konkursi peavõidu võttis Timbeco Woodhouse OÜ.
Üheksandat korda toimunud konkursil
osales 19 puitmajatootjat kokku 34 projektiga. Tõdva külas asuvale ettevõttele
tõid tunnustuse Helsingi keskraamatukogu
Oodi fassaadi- ja katuseelemendid. Lisaks
üldvõidule sai Timbeco ka VELUXi
eripreemia parima valguslahenduse ja
ESSVE eripreemia kinnitustarvikute eest.
2018. aasta detsembris avatud ning nii
siin- kui sealpool Soome lahte palju kiidusõnu pälvinud kolmekorruselise Oodi,
kus lisaks raamatukogule veel restoranid,
kohvikud, muusika- ja videostuudiod ning
käsitöötoad, teebki eriliseks just välisilme.
Tõdva ettevõtte jaoks oli tegu äärmiselt
mahuka ja keeruline tööga – hoone on
suur, ehitusdetailid kuni 12 meetri pikkused ja kuni 9 tonni raskused ning need tuli
paigaldada kuni 15 meetri kõrgusele. Kuid
Timbeco mehed said hakkama ning põhjanaabrite pealinna kaunistab nüüd äärmiselt
omanäoline ja efektne hoone.
Timbeco on Aasta Tehasemaja konkursil ka varem mitmel korral auhindu võitnud – 2018. aastal näiteks kuulutati Tõdva
ettevõtte poolt Norrasse rajatud kauban- Timbeco juhid Siim (vasakul) ja Urmas Leisalu Helsingi keskraamatukogu ehk
duskeskuse fassaadielemendid parima eri- Oodi fotoga. Fotod: Inna Mikli
lahenduse preemia vääriliseks.
Timbeco loodi 26 aastat tagasi. Tookord kunagi Tallinna Polütehnilisse Instituuti Neid viimaseid ehitatakse Eesti klientidele
(tänasesse Tallinna Tehnikaülikooli) 10-15 aastas. Saaks ka rohkem valmistada,
oli ettevõtte nimeks Palktare ja ehitati palkõppima minnes puidutehnoloogia ja kuid eestimaalased eelistavad majamaterjatsiviilehituse eriala vahel ja ot- lina sageli kivi või betooni. Võiks olla vassustas tookord puidu kasuks. tupidi, sest puitmaja „ökoloogiline jalajälg“
Aasta Tehasemaja konkursi täTäna läheb tal maju valmistades on 2–3 korda väiksem. Millegipärast usunavune võitja on Tõdval asuv
vaja mõlema eriala teadmisi. Poeg vad paljud inimesed, et puitmaja läheb kerTimbeco Woodhouse, kelle valSiim õppis äriinfotehnoloogiat gesti põlema. Tegelikult see nii ei ole ning
mistatud on Helsingi vastse kesning hoolitseb selle eest, et müük puitmajad ei ole tuleohtlikumad, kui teistest
kraamatukogu fasaadi- ja katusujuks ja et ettevõte kasutaks või- materjalidest ehitatud hooned. Ning tehaseelemendid.
malikult moodsaid infotehnoloogili- ses valmistatud maja on alati kvaliteetne –
si lahendusi.
ei saa ehituse käigus vihma ega lund ning
Timbeco kontor on Kajamaa Koolist seda, kui korralikult on tehtud, saab tehases
maju. 2011. aastal muutis ettevõte oma
nime rahvusvahelisemaks ning Palktarest Tõdva poe poole viiva tee ääres paikne- ehitades palju hõlpsamini kontrollida.
sai Timbeco Woodhouse OÜ. Täna kuulub vas majas. Samas kõrval paremal pool teed
Timbeco eesmärk on ehitada kiiresti
Timbeco gruppi neli ettevõtet: Timbeco on tootmishooned: osa neist uued, kuid ning keskkonda ja energiat säästes. Seetõttu
Woodhouse OÜ valmistab tehases too- on ka kaks endist sovhoosilauta, mis tä- panustab ettevõtte toodete ja teenuste
detavaid element- ja moodulhooneid, naseks sootuks uue ilme saanud. Ümbrus arendamisse, uute materjalide kasutuseleTimbeco Ehitus OÜ ehitab ja arendab kin- on korrastatud ja kena ning tootmishoo- võttu ja uute insener-tehniliste lahenduste
nisvara Eestis, Timbeco Construction OÜ ned kaasaegsed, sisseseade aga ülimoodne: väljatöötamisse. Timbeco on ainuke elepüstitab element- ja moodulmaju välismaal kasutatakse tipptasemel täisautomaatseid mentmajatehas Baltikumis ja üks väheseid
ning Timbeco Woodmill OÜ toodab ma- robotseadmeid.
Põhja-Euroopas, kellele on omistatud kõrMöödunud aastal oli Timbeco grupi ge tunnustus – elementmajade tootmise
sintöödeldud palkmaju. Ettevõttes töötab
ligi 100 inimest, umbes pooled neist on müügikäive 18 miljonit eurot. Oma too- CE märgis. Kuigi Tõdva ettevõtte on ka
Saku valla elanikud. Töötajate hulgas on dangut müüdi kõige enam Norras, kuid täna edukas, on plaanid suured – 2030.
insenere, müügi- ja projektijuhte, kuid kõi- palju ka Eestis, Soomes, Rootsis, Šveitsis, aastaks soovib Timbeco olla parima oskusge rohkem, umbes 50, on puit- ja element- Jaapanis. Valmistati tehase-, tootmis- ja teabe ja kogemusega puidust element- ja
majade valmistajaid. Timbecot juhivad isa kontorihooneid, ühiskondlike asutuste moodulhoonete tootja Euroopas.
ja poeg Urmas ja Siim Leisalu. Urmas valis maju, korruselamuid. Ja muidugi eramuid. INNA MIKLI
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KULTUUR

„Teeliste kirikud“
alustavad uut
suvehooaega

Üks tavaline tööpäev Timbeco tehases. Nii see maja valmis ehitatakse.

Urmas ja Siim Leisalu meenutusi
• Esimesed kaks puitmaja ehitas Urmas palkmaja maavärinakindluse kohta. Aga
koos vennaga, kasutades kirvest ja moo- lõpuks tellis proovimaja. Ja siis pärismatorsaagi. Üks Eesti-aegne ehitusmeister ja. Visadus viis sihile – nii jaapanlased
andis nõu, kuidas teha. Klient oli ven- kui Timbeco inimesed.
dadel ka – keegi soomlane. Kuid siis tuli
nn lama-aeg ja põhjanaaber ei tahtnud • Alguses arvasid Tõdva mehed, et Jaapani
kokkulepitud summat maksta. Sai siis turule maju valmistada on mõttetu – nii
kaks maja ühe hinnaga – vendadel oli kaugele transportimine tundus üüratu
raha vaja, sest Nõukogude Liidu aeg kallina. Tegelikult see nii ei ole, sest idast
hakkas läbi saama ja rubla väärtus järjest tuleb hästi palju kaupa. Et mitte konteilanges. Soome mark aga oli tugev raha nereid tühjalt tagasi viia, on siitpoolt mening ka poole hinnaga müües sai kulud rekonteineri Jaapanisse saatmine üsna
kuhjaga tasa, lisaks oli võimalik tööva- odav. Aega läheb küll 6–8 nädalat, kuid
hendeid ja ehitusmaterjale osta.
Jaapanisse maja transportida on kaks
korda odavam kui Hispaaniasse.
• Jaapanlased küsisid palkmajade kohta
hinnapakkumist (Jaapanis on palkma- • Ükskord küsis üks välismaa klient hinjad hinnas. Legend räägib, kuidas üks napakkumist – hinnapakkumisi küsiJaapani turist elas Soomes palkmajas ja takse kogu aeg, näiteks Jaapanist tuleb
see hakkas talle nii meeldima, et koju 5-6 tükki päevas, kuid tööks läheb neist
tagasi minnes ehitas ta ühele mäekül- vaid paar protsenti – ja suhtles päris pijele palkhoone ja hakkas seal restorani kalt. Siis järgnes vaikus. Aga kolme aasta
pidama. Selles piirkonnas oli tugev maa- pärast laekus ettevõtte arvele üks ootavärin, majad varisesid kokku, kuid pal- matu rahasumma. Selgus, et sama klient
kidest ehitatud restoran jäi püsti. Lauad oli maja raha kokku saanud ning ilma
küll veidi värisesid, kuid kõik jäi terveks, lepingu ja ühegi tagatiseta ära maksnud.
kliendid viga ei saanud.) Järgnes paar Timbeco mehed siis muidugi ehitasid
aastat kestnud kirjavahetus, mille käigus hoolega.
tellija täpsustas kõikvõimalikke detaile

Alates XIII sajandist on pühakojad olnud
Eesti kultuuri lahutamatuks osaks. Sageli
on linna, valla või küla üheks vaatamisväärtuseks selle keskel kõrguv pühakoda, mille
aastasadu püsinud müürid hoiavad eneses
olulisi kunstiväärtusi. Suveperioodil avavad
paljud pühakojad egiidi „Teeliste kirikud"
all oma uksed kõigile huvilistele: eesmärk
on tutvustada nii kohalikele kui Eestit külastavatele turistidele kauneid ning paljuski
unikaalseid Eesti sakraalhooneid: kirikuid,
kabeleid, palvemaju ja kloostreid.
Projekti tutvustamiseks on koostatud informatiivne piltidega illustreeritud teatmik,
millest leiab ligi 450 pühakoja eesti- ja inglisekeelse lühitutvustuse, lisatud on avatud
kirikute kontaktandmed, jumalateenistuste
ja palvuste ajad. Lisaks saab ülevaate kirikutega seotud majutuspaikadest. Trükiseidreisijuhte jagatakse osalevates kirikutes ja
kohalikes turismiinfokeskustes.
Infot saab ka projekti koduleheküljelt
http://www.teelistekirikud.ekn.ee, mida
on võimalik lugeda eesti, inglise, saksa,
soome, vene, rootsi ja prantsuse keeles.
MARKO KALDUR
Projektijuht

Foto: Ivar Leidus
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TULEVIK

Minevik, olevik, tulevik Kajamaa Koolis
1869. aastal Kajamaal alguse saanud Saku
vallas koolihariduse andmine kandis üldjoontes sama eesmärki, mida üks kool
kannab ka täna: anda lastele haridust ja valmistada neid tööks ette.
150 aastat tagasi oli edukas see, kes
oskas lugeda ja arvet pidada. Tööd leidis ta endale nende oskustega igal juhul.
Kaasaegses ja tulevikuühiskonnas jääb
nendest baasoskustest paraku väheks, tulevikuühiskonnas hakkama saamiseks on
lisaks erialastele teadmistele vaja ka suhtlemisoskust, uudishimu, innovaatilisust,
vastupidavust, loovust. Tulevikus ei palgata kedagi sellepärast, mida ta teab, vaid
sellepärast, kuidas ta oskab vastuseid ja
lahendusi leida. Selleks, et liikuda mööda
arenguspiraali edasi ning olla jätkusuutlik
ka 150 aasta pärast, läbis Kajamaa Kool
koos Kurtna Kooliga sügisel auditi, mida
viisid Euroopa Sotsiaalfondi toetusel läbi
MTÜ Tulevikuharidus PIRN projektijuhid
Margus Saks ja Tiia Lister.
Projekti eesmärk oli tuua tulevik lähemale ning leida eeldused, et Kajamaa Koolist
kujuneks erivajadustega õpilaste õpetamise kompetentsikeskus. Projekti käigus auditeeriti kooli töökorraldust, seejärel anti

tagasiside koos sõnastatud väljakutsetega.
Täna on Kajamaa Koolis igapäevased väljakutsed ruumipuudusega toimetulemine
ja kvaliﬁtseeritud spetsialistide leidmine.
Väljakutseks ei ole erivajadusega õpilane,
vaid teda ümbritseva keskkonna kujundamine. Iga Kajamaa Kooli laps on unikaalne ja eriline ning vajab seetõttu tema jaoks
kohandatud õpet. Fookuses on lapse jaoks
ühtsete suuniste väljatöötamine – et õppeprotsess sihiteadlikult üles ehitada ja
arengut toetada. Kui 75 aastat tagasi õpetati
Kajamaa koolis 2 klassis 2 õpetaja poolt 70
õpilast, siis praegu õpetavad 18 õpetajat ja
2 tugispetsialisti 45 õpilast. Ning tulevikus.
Saku valla haridusasutuses kujundatakse
iga päev hariduselu, mille 150. aastapäeva
tähistame sügisel
MERIT UDUSALU
MARJU-RIINA LAUGEN
Tänane koolilõpetaja avaldas enne
lõpueksameid arvamust, et vajadus
Kajamaa Kooli järgi on olemas ka 150
aasta pärast. 3. klassi õpilased arvasid,
et kooli suurus ei tohiks muutuda, vaja
oleks remonti teha, juhtmed seina sisse Kajamaa Kooli 2. ja 3. klassi õpilaste
viia ning mõned mängimiskohad luua. kunstitööd.

Näitusepaviljoni viimased päevad ehk hetk enne uut algust
Lõpuks ometi kaob Saku keskel asuv kolemaja – nädal aega on käinud põlenud ja
pooleldi kokku kukkunud hoone lammutamine. Alustatud on juba ka uue hoone
14. juunil oli suur osa näitusepaviljonist juba kivihunnik.
Fotod: Victoria Parmas
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vundamendi rajamist. Järgmisel kevadel
peaks selles paigas seisma vallamaja, mille
välisilme saab olema sarnane kui näitusepaviljonil. Ehitaja on Nordlin Ehitus OÜ.
Vallavalitsuse kolimine uude majja käivitab ka mitme teise asutuse liikumise:

vabanevatesse vallavalitsuse ruumidesse
saab tulla päevakeskus ning praegusse päevakeskusse saab taas kolida lasteaed, mille
tarvis see maja kunagi ehitatud saigi. Selleks
peab ka tervisekeskus uude majja kolima.
VICTORIA PARMAS

LÕPETAJAD

Lasteaia lõpetajad

Nõlvaku lasteaia Liblikate rühm
1. reas vasakult Soﬁa Triinu Allas, Eva Oll, Harriet Saar, Lenna Juur, Saskia Kaljuvee, Marii Kuht, Laura Laul, Gerda Aarna,
Meriin Raabel, Vanessa Kallas, Marta Ait, 2. reas Hanna Loreta Pesor, Grettel Säde, Trevor Pärs, Christian Eric Ratnik,
Oskar Raave, Mattias Laanela, Joosep Gustav Peikel, Martin Mäekalle, Randel Heinsalu, Robert Romandi, Oliver Annes
Kabel, Emilia Pärnpuu, 3. reas õpetajad Kristina Jaakmees ja Kaia Talve, Rene Tiimus, õpetajad Kätlin Kontkar ja Taimi
Lillmann. Foto: Karolin Kabanen

Kurtna lasteaia lõpetajad. 1. reas vasakult Liam Younes Hussar, Hanna-Lee Holter, Lenna Kadak, Steven Kruuda, Mia
Siig, Kaisa Kõva, Keira Rosenvald, Christin Maare Lensment, Liisa Kadak, Johanna Pähn; 2. reas Markus Kiis, Tambet
Kuldvee, Robert Kiis, Lisette Vilba, Soﬁa Luise Vrublevski, Ruuben Saagim, Leonhard Vahtramäe, Kalev Johannes Näpping, Hugo Hõrak, Leon Tamm; taga õpetaja abi Taili Tamm, õpetajad Merli Männamaa ja Piret Väljaots.
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LÕPETAJAD

Lasteaia lõpetajad

Terakese lasteaia lõpetajad 2019. 1 rida alt vasakult paremale: Marcel Elias Pil, Kristian Šuman, Helen -Chris Roos, Erik Arus
Arva, Laura-Liis Aps.
2. rida vasakult paremale: Erik Nils Kütt, Georg Alamaa, Laura Ranniku, Ketlin Tauden, Kustav Kask, Joonas Verevmägi, Eleno
Anni Eliisabet Raadla, Sebastian Annus, Lukas Sildver, Mirell Orumets, Mie Riin Saska, Nora Talijärv.
3. rida vasakult paremale: Ado Jakob Laurimaa, Kalev Henno, Lukas Tasane, Karl Sebastian Soosaar, Hugo Alasoo, Emma He
Rauno Rakaselg, Mark-Robin Halman, Johann Kosk, Carina Knut, Eva-Maria Roots, Klendra Leemets, Keiti Alasoo, Mirtel Ju
süld, Tristan Vahemäe, Art Haponen, Mirell Männe. Foto: Liis Siitan

Päikesekillu lasteaia lõpetajad. 1. reas vasakult Helena Emma Piibur, Meel Endel Maiste, Stella Nieländer, Karl-Martti Kütt, Krist
Merili Küttis, Pirjo Kokk, Emma Enok, Joosep Murmann, Mirke Vahar, Martin Rohula, Anette Johannson, Emma Oese, Kassan
Inger Zaletajev, Grit Tomingas, Lisanna Saar;
2. reas Lauri Rander, Melani Makstin, Travis Tooming, Keili Salo, Gabriel Karelsohn, Axel Mäeots, Romet Põlda, Karl Jalakas, R
Paat, Mari Heleen Kaskla, Rinaldo Miller, Erik Loja, Pia Anete Rebane, Norman Unt, Jaagup William Marshall, Keitlin Pärnoja
Merila, Serena Zaletajev, Liisa-Minna Hindrikson;
3. reas Ottokar Poola, Lee Kannik, Elis Emma Lelle, Raimond Laarmann, Annabel Roondi, Aaron Pedak, Marta Tarto, Hans H
Markus Küttis, Kristiina Sander, Morten Malm, Epp Elsbet Sepp, Kerdo Väär, Sander-Eric Kand, Kirill Ilyuchenko, Janelle Tam
Borisenko, Armin Fjodorov, Oskar Nilsson, Mattias Kastemäe. Foto: Victoria Parmas
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soo, Marten Otto Kralla, Loreen Orro, Britta Nõlvaku lasteaia Vikerkaare rühma lõpetajad. 1. reas vasakult Soﬁa Kirsipuu,
Laurett Säde Viise, Jette Muga, Annabel Toom, Lily-Mirell Raju, Kristiina Kull,
ora Karner, Juss Kübarsepp, Madli Martsepp, Laura Berezjuk, Piia Palm, Isandra Trinity Süld; 2. reas Rihard Ots, Rihard Jänes,
Mattias Viljaste, Oskar Taliaru, Henri Kahro, Linda Lisette Johanson, Robert
elena Teder, Kaspar Koemets, Kristofer Riive, Altermann, Gregor Juhan Roht; 3. reas õpetajad Merilin Mandel, Reet Talpas,
urin, Hanna Kiisk, Lota Metusala, Harri Pae- Anneli Leon ja Kaisa Heinpalu. Foto: Karolin Kabanen

tin Kaldre, Rasmus Suits, Rosanna Kruustük,
ndra Maar, Siim Kaarel Arpo, Johanna Linnas,

Rosanne Männi, Robert Puusepp, Hannes
a, Kaira Heleri Kiis, Sandro Lohk, Meribel

Hugo Mänd, Marta Rander, Sören Aava,
mm, Roland Kurrusk, Paul Cramer, Trevor

Saku muusikakooli lõpetajad – 39. lend

Muusikakooli lõpetajad. 1. reas vasakult Megan Vain (viiul, õpetaja Sirje Müller),
Kristine Kullat (ﬂööt, Tauno Valdna), Laule Sinisaar (klaver, Reet Schumann),
Anni Fingling (viiul, Kaari Klesment), Janell Lohk (klaver, Tiiu Treufeldt), Kristin Vain (klaver, Tiiu Treufeldt); 2. reas Liisa Siimann (klarnet, Mart Süda), Arabella Järvet (viiul, Sirje Müller), Aksel Laugen (klassikaline kitarr, Siim Kartau),
Aleks Badjonkin (klaver, Eugenija Kirss), Villem Noot (saksofon, Eha Themas),
Kuldar Zilensk (viiul, Kaari Klesment); 3. reas Joonas Kirs (klassikaline kitarr,
Agni-Sandia Hallik); Andreas Marten Aaviste (klassikaline kitarr, Siim Kartau)
ja Sen-Villiam Velleste (klassikaline kitarr, Agni-Sandia Hallik).
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SPORT

Saku laste IV mitmevõistlus
Maikuu viimasel pühapäeval toimus Saku
koolistaadionil järjekorras juba neljas Saku
laste mitmevõistlus. Hoolimata heitlikest
kevadilmadest tuli stardijoonele 223 last,
kes said end proovile panna erinevatel
spordialadel. Ürituse võistlusalad olid modiﬁtseeritud kujul, sisaldades erinevaid kergejõustiku ja pallimängude elemente. Igal
lapsel tuli sooritada nii palju alasid, kui vana
ta võistluspäeval oli.
Kõige arvukam osavõtt oli 7-aastaste
vanuseklassis, kus oli 31 osalejat.
Kogu võistlusprotokoll koos piltidega
on leitav FB lehelt Saku Valla Spordikeskus
ning kodulehelt www.sakuvallaspordikeskus.ee.
Võistlus sai toimuda tänu lahketele
sponsoritele ja toetajatele. Aitäh, Saku vald,
Kultuurkapital, Vembu-Tembumaa, Selver
AS, Saku Õlletehas, Saku Läte, Home4you.
Suur tänu taustajõududele ja korraldusmeeskonnale.
Kohtumiseni juba järgmistel võistlustel!
LAURA VIIROJA
spordikeskuse juhataja

Fotod: Victoria Parmas
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Juuniküüditamise ohvrite mälestuseks

MÄLESTUS

14. juunil mälestasime 1941. aasta juuniküüditamise ohvreid. Saku naiskodukaitsjad kinnitasid sel puhul Saku valla
rongipeatustesse leinalindid.
78 aastat tagasi ööl vastu 14. juunit kõlasid tuhandetel ustel koputused. Õhtul
magama läinud pered äratati üles, et neile
ette lugeda eelneval päeval Moskvast antud
korraldus arreteerimise või kodumaalt väljasaatmise kohta. Kaasa lubati võtta kuni
100 kg asju ning algaski tee raudteejaamades haruteedel ootavate vagunite poole.
Esmajärjekorras langesid terrori ohvriks
kunagised juhtivad riigitegelased, aktiivsed ühiskonna- ja majandustegelased ning
sõjaväelased.
Kokku oli selle öise operatsiooni läbiviimiseks varutud 490 vagunit, mis viisid umbes 10 000 eestlast erinevatesse
Nõukogude Liidu piirkondadesse asumisele või vangilaagritesse. Kodumaale õnnestus küüditatutel tagasi pöörduda alles 50.
aastate lõpul. Juuniküüditamise tagajärjel
hukkus umbes 6000 eestlast.
Saku naabervallas Kohilas on kombeks
juuniküüditamise ohvreid mälestada 13.
juuni õhtul pärast viimase rongi lahkumist
rongipeatustes süüdatud küünaldega. Saku
naiskodukaitsjatega panime sel aastal alguse enda traditsioonile - kinnitasime meie
valla rongipeatustesse leinalindid, mis lehvisid 13. juuni õhtust 15. juuni hommikuni.
Mälestame kõiki süütuid inimesi, kes langesid okupatsioonivõimude ebainimliku
terrori ohvriks.
Loe naiskodukaitsjate tegemistest lähemalt www.naiskodukaitse.ee või FB lehelt
Naiskodukaitse Saku jaoskond.
Saku naiskodukaitsjad Diana Mathisen-Marshall (vasakul) ja Kertu Kekk.
KERTU KEKK
Fotod: Carola Väli
Naiskodukaitse Saku jaoskonnast

Coopi kauplustes saab sularaha välja võtta ja sisse maksta
Eestis on viimastel aastatel sularahaga arveldavaid pangakontoreid ja sularahaautomaate vähemaks jäänud. Väljaspool linnu
peavad inimesed raha arvele panemiseks
või arvelt võtmiseks kilomeetreid sõitma.
Samas on sularahaga arveldamine jätkuvalt
väga levinud – pea pooled Coopi kaupluste
ostudest tehakse sularahas. Seetõttu otsustas Coop Pank Coopi kauplustes sularahateenust pakkuma hakata.
Esmalt hakati poodide kassades sularaha välja maksma. Pangakaardi alusel saab
Coop panga klient täna raha välja võtta
kõigis Eesti Coopi kauplustes. Seda teenust
kasutatakse 30 000 korda kuus – keskmi-

selt on poodidest raha võetud 1000 korda
päevas.
Alates 21. maist on Coopi poodides võimalik raha ka arvele panna. Esialgu oli see
teenus kättesaadav 138 kaupluses, kuid
järk-järgult liidetakse süsteemiga aina rohkem poode.
Sularaha saab kaupluse kassas sama lihtsalt sisse maksta nagu pangaautomaadis.
Klient ulatab raha – arvele saab panna ka
münte – müüja kätte, sisestab oma pangakaardi makseterminali ja kinnitab summa
PIN-koodi sisestades. Müüja ulatab seejärel
kliendile sissemakset kinnitava kassatšeki.
Teenus on mõeldud nii eraisikutele kui väi-

keettevõtjatele, kuid seda saavad kasutada
ainult Coop Panga era- ja ärikliendid, sest
sularaha kantakse kliendi Coop Pangas asuvale arveldusarvele. Erakliendid saavad arvele panna kuni 1000 eurot päevas ja kuni
2000 eurot kuus, ärikliendid kuni 1000 eurot päevas ja kuni 10 000 eurot kuus. Raha
jõuab hetkega arvele ja on koheselt kasutatav..
Saku vallas saab sularaha sissemakseid teha
Kiisa A ja O kaupluses, Saku Ehituskeskuses, Saku Konsumis ning Tõdva A ja O
kaupluses.
KARIN NETZ
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Registreeru kohvikute päevale ja garaažimüügile!
Õhus on tunda hõrkude küpsetiste lõhna,
kohvi aroomi, kõrvu kuuldub kuuma panni
särinat - Saku aleviku kohvikute päev tuleb taas! 24.augustil avanevad külastajatele
mitmete kaunite Saku koduaedade väravad.
Sellega seoses kutsume Sind, kes Sa juba
ammu oled mõlgutanud mõtet avada oma
kohvik, end registreerima kohvikupidajaks.
Esmakordselt ja just kohvikute päevaga samal päeval toimub ka Saku garaažimüük!
Sinu jaoks kasutu võib olla miski, mida keegi vajab. Registreerida nii kohvikupidajaks
kui garaažimüüjaks on võimalik aadressil
sakukohvik@gmail.com ning Saku aleviku
kohvikutepäeva Facebooki lehel, saates sõnumi otse korraldajatele.
Avatud aedades, terrassidel, garaažides
toredate naabrite, tuttavate ja sõprade seltsis saab juttu puhuda ja koduvalmistatud
roogasid ning küpsetisi nautida. Ning kui
veab, siis kuulda lugusid pererahva eluolust Sakus ning piiluda huvitavasse retseptide maailma.
Esmakordselt on sel aastal Sakus avatud
garaažimüük, kus eelnevalt registreerudes
on Sul võimalik uuele ringile saata seisma
kippuvad esemed, laste mänguasjad ja kõik
muu, mis pikalt kapi otsa või garaažinurka
seisma jäänud.
Nii kohvikute kui garaažimüügi kohad
kaardistatakse, infot asukohtade ja kohvikute menüü kohta jagatakse suve jooksul
erinevates sotsiaalmeediakanalites.
Saku kohvikute aiad ja garaažiuksed on
lahti kõigile, kes headuses ja siiruses Saku,
maitsvate roogade ja taaskasutust vajavate
esemete vastu huvi tunnevad. Pererahval
on õigus omavalmistatud hea-parema eest
vaevatasu küsida, mistõttu soovitame sularaha endaga kaasa võtta. Garaažimüügil
saad kindlasti kokkuleppele pererahvaga
ostu hilisema transpordi osas.
Kohvikute päeva eesmärgiks on Saku
kui kauni kodukoha tutvustamine ja heade
naabrite lähendamine. Kohvikute päeva
kohvikud ja garaažid on avatud 24. augustil
kell 11–16, osad ka hilisõhtuni. Oodatud
on kõik, kes headuses ja siiruses Saku,
maitsvate roogade ja taaskasutust vajavate
esemete vastu huvi tunnevad. Päeva eestvedajateks on Saku elanikud, kes oma väravad
augustikuisel laupäeval huvilistele avavad.
Kohvikute ja garaažimüüjate list ning
registreerimine läheb lukku 10. juulil.
Kõikidele küsimustele saab vastused meili
teel, kirjutades sakukohvik@gmail.com või
Facebooki-lehele Saku aleviku kohvikutepäev. Küsida saab ka korraldajate poolt
organiseeritud koosolekul.
DAIRE KAUP
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I Saku aleviku kohvikutepäeval 2017. aastal, Lastekohviku müüjad Lukas ja
Rebecca. Fotod: Daire Kaup

II Saku aleviku kohvikutepäeval aastal 2018 olid esindatud mitmed rahvusköögid s.h Gruusia

Kohvikutes sai nii gurmeerestorani väärset veisepihvi kui kodukootud burgereid.

PERSOON

103 aastat, üle 90 neist klaveri taga
22. mail tähistas Saku elanik Tamara
Toomus oma 103. sünnipäeva ja vaid paar
päeva hiljem möödus 80 aastat päevast, mil
Tallinna konservatoorium andis talle helikunstniku diplomi.
Konservatooriumisse astus Tamara juba
10-aastasena, olles saanud muusikalise alghariduse enne ühelt vanemalt proualt, kes
käis neil kodus klaveritunde andmas. Koos
oma venna Paavoga mängis ta lapsena lihtsaid lookesi samal pianiinol, millel andis
nüüd 103-aastasena kontserdi oma sünnipäevakülalistele. 100-aastasel klaveril kõlasid tuttavad palad nii Eesti kui välismaistelt
klassikutelt.
Vanamemme suurim mure ongi see, et
neid vana aja lugusid raadiost enam nii tihti
ei kuule. „Tahaks ikka seda ilusat muusikat, RAMi koori või Heli Läätsa või Artur
Rinnet,“ lausus Tamara, kes lõpetas 1936.
aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli alghariduse erialal ja töötas seejärel Lasnamäe
10. algkoolis, kus tuli anda nii laulutunde
kui ka näiteks inglise keelt ja usuõpetust.
Neid kaht viimast ei tahtnud vanad olijad
õpetada ja nii jäid need tundide jagamisel
Tamarale kui kõige nooremale.
Kui tuli Nõukogude okupatsioon, algas
aga plahvatuslik naisvõimlejate rühmade
võidukäik.
„Häda oli vaid saatemuusikaga, sest
makke ja muusikakeskuseid ju tol ajal polnud ning klaverisaatjaid ka eriti mitte. See
koht oli kohe nagu minule loodud!“ kirjutab ta oma lapselapselapsele Iti-Miina
Ulmasele kingitud mälestustes.
Sellest ajast alates jäigi klaverisaatja töö
tema peaülesandeks ja tööks, millega ta
oma peret ülal pidas ja tänu millele said

läbi sõidetud kõikvõimalikud Nõukogude
liiduvabariigid. Tamara mäletab, et vahel
tõsteti klaver esinemisteks isegi auto peale
ja suunati muusika õuest läbi akna saali.
Paar aastat mängis ta raadios hommikuvõimlemise saateks. „Tõusta tuli küll
hommikuti kell viis, et jõuda kella kuueks
raadiomajja, kuna saade läks otse eetrisse,
aga selle töö eest tasuti hästi,“ meenutab
Tamara, kes on ka ise juba noorusest alates
kõva hommikvõimleja ja alustab praegu iga
oma päeva sirutuste, painutuste ja vibutustega. Seda on näha ka tema hoiakust – kuigi
103 aastat on turjal, on rüht endiselt sirge.
„Juba paar aastat ma enam väljas pikemaid jalutuskäike ei tee, siis kõnnin toas
mitu korda päevas trepist üles-alla ja kui
köögis kohvi järel käin, teen kümme tiiru ümber laua,“ räägib Tamara, mis ta
oma vormi hoidmiseks teeb. Üldiselt olevat elu 103-aastasena aga ikka juba igav.
Huvitavamad päevad on need, kui telerist
tulevad Anett Kontaveiti mängud või kui
saab sugulastele (tütrele, kaheksale lapselapsele ja 15 lapselapselapsele) tantsu või
laulu saateks klaverit mängida.
Ta kahetseb aga, et hävitas ära enamiku
oma nootidest, kui pärast traagilist aastat –
abikaasa surm ja poja traagiline hukkumine
„Estonial“ – Sakku tütre juurde elama kolis. „Arvasin, et neid pole mul enam vaja.
Vaid mõned üksikud palad jätsin mälestuseks. Kõige enam on mul kahju saksa šlaagritest ja mõningatest romanssidest, mida
enam mängida ei suuda,“ leiab pianist, kelle sõrmed liiguvad klaveriklahvidel endiselt
vilkalt. Oma 100. sünnipäeval andis ta lausa
kontserdi oma külalistele.
VICTORIA PARMAS

Tamara Toomuse mälestused
konservatooriumiõpingutest
* Kohe konservatooriumi esimesel õppeaastal sai mulle osaks esineda Estonia kontserdisaalis nagu tollal kombeks oli. Olin
nagu pisike pruun putukas oma pruuni
sametkleidiga, mille peal olid roosad roosid. Olin lühikest kasvu ja käsi ulatus vaevu
oktaavi võtma ja jalg pedaalile. Palaks oli
Mozarti marss „Alla Turca“. Ema ja õpetaja pabistasid ukse taga, aga minul jäi julgust
ülegi.
* Kuna ma loomult pole kuigi musikaalne, olin hädas kõrvalainetega. Kõik need
solfedžo, noodist laulmise, harmoonia,
koraalide ja kantaatide kirjutamise, pillide
tundmise jne tunnid olid lausa nuhtluseks.
Ja veel, oh õudust! – koos- ja kaasmäng.
Tänini ei saa ma aru, kuidas suutsin lõputööks orkestreerida mingi pala kõikidele
pillidele.
* Eriala lõpueksamil tuli mängida kuue helilooja teoseid – Bachi, Mozartit, Schumanni,
Chopini, Liszti ning üht modernisti. Lisaks
veel klaverikontsert koos õpetajaga. Ära tegin, diplom ja kõrgharidus käes!
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Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet, puude hoolduslõikust ja hindavad tervislikku
seisukorda. Hinnad soodsad. 522
0321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad
lõikavad ohtlikke puid ja teevad
hoolduslõikust. Puude seisundi
hindamine tasuta. 513 3458, info@
ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee.
Arborist: ohtlike puude raie,
hoolduslõikus, hekkide hooldus,
kändude freesimine, raieteenused,
võsatööd, puude istutamine, viljapuude hooldus. www.puukirurg.ee,
505 7786, info@puukirurg.ee.
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.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne). Tööde
järjekorrad lühikesed, hinnad
mõistlikud. Tel 5620 6899.
Ehitise audit ühe nädalaga, tel 5684
7855, eaudit.ee@gmail.com.

Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused hea hinnaga.
Liugväravakomplekt kuni 4 m avale
1595, tiibväravakomplekt kuni 5 m
avale 1150 eurot. www.koduvärav.
ee, 5895 8809, info@koduvärav.ee.
Aedade, fassaadide süvapesu ja
värvimine, terrasside õlitamine,
katuste, akende, unikivi ja basseinide pesu, mööbli keemiline pesu,
hoonete suurpuhastus, ehitusjärgne koristus. 5823 6223, www.
puhastusmehed.ee.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
509 2936.
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Teeme miniekskavaatoriga kaevetöid. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.

torit. Väljaõpe kohapeal. Saada oma
CV info@volupesu.ee või helista
56702207.

Korstnapitside ehitus. Tel 5557
9399.

Soovime osta 3-toalise korteri Saku
keskuses. Tel.53484320.

Litsentsiga korstnapühkija, pottsepa teenused. Küttekollete ehitus,
paigaldus ja remont, aktid Päästeametile ja kindlustusele. 5690
0686, korsten.korda@gmail.com.

Müüa toored küttepuud - lepp 42€/
rm, sanglepp 45€/rm, saar 50€/rm,
kask 55€/rm. Kogus alates 7 rm,
transport hinna sees. Tel: 55518498

Korstnapühkimisteenus. Tel 5333
0556, korstnahooldus@mail.ee.
Korstnapühkimisteenus, Korstnasõber OÜ, Peep Sõber tel 5650
5189, korstnasober@gmail.com.
Müüme puitbriketti ja pelletit.
Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis.
Vōimalik tellida ka väikeseid koguseid. Info 5559 7572.
Liiv, killustik, sõelutud põllu-, haljas- ja kasvuhoonemuld, freesasfalt
kohaleveoga. Hea läbivus ja
manööverdusvõime. Tel 507 9362.
Muld, liiv, killustik, kruus,
freesasfalt + transport, 5395 3788.
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.
Vean kaubikuga mööblit, kodumasinaid, vanarauda ja muud. Hinnad
kokkuleppel. Lauka 502 5644.
Otsime tublit puhastusteenindajat
Laagrisse Pärnu mnt 541 City
Motorsi ruumidesse. Tööaeg: kell
19–21 E–L. Info: 5558 8780 ja
5558 0118 (vene keeles).
Mänguväljakuid tootev ettevõte
Laagris otsib tegusat laotöötajat/
pakkijat.Täistööaeg, hommikuses
või päevases vahetuses. Laotöö
kogemus pole vajalik, väljaõpe kohapeal. Tel 5340 9654, e-post olari.
ervald@lappset.com.
Võlupesu pesumaja otsib oma
kollektiivi klienditeenindaja/operaa-
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Mesinikest noorpere otsib talu või
maja, vähemalt 1 ha maaga. Avalike
kinnisvara pakkumistega oleme
tutvunud. Helistada 5661 2806.
Langetame ja hooldame puid just
Teie piirkonnas.
Leiame koos lahenduse!
Meid saab kätte 56263857
www.puumehed.ee
Ehitusmehed teevad järgmisi töid:
puitkarkassmajad, kuurid, katused,
vundamendid, torutööd, aiad,
terrassid, fassaadi survepesu ja
värvimine, parketi, akende-uste
paigaldus. Silvar Tel.589 44537,ehitusmehedharjumaal@gmail.com.

Saku PP
väljasõidud
5.06 kell 2.46
tulekahju hoones
Hageris Kohila teel.
4.06 kell 00.00 liiklusõnnetus Tallinn-Saku mnt.
1.06 kell 2.54 tulekahju hoones Rae vallas Järvekülas
Kiviseina teel.
30.05 kell 21.14 maismaasõiduki tulekahju Sakus
Aasa tn.
25.05 kell 21.19 tulekahju hoones Kohila vallas
Viliveres Aiatari tn.
25.05 kell 19.23 tulekahju
hoones Keilas Pargi tn.
25.05 kell 12.42 liiklusõnnetus Juulikul Saku-Laagri
mnt.

Mänguväljakuid tootev ettevõte
Laagris otsib oma kollektiivi tegusat
laotöötajat/pakkijat. Tel 5340 9654,
e-post Olari.Ervald@lappset.com

Mälestame head naabrimeest

Pakume tööd lukksepp-keevitajale.
Asukoht Saue, ööbimisvõimalus.
Info 506 7491

Südamlik kaastunne
abikaasale, lastele ja
lastelastele.
Linda, Heinar, Egle, Vendo.

Ostame seisma jäänud sõidukeid.
korras sõidukid,avariilised,riketega,arvelt maas,vanu ja lihtsalt
kasutult seisvaid. Koha peal kiire
vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com või
5618 8671.

Kallis Õie,
langetame leinas pea,
mil jätad hüvasti kalli abikaasa

Korstnapühkija Tallinnas ja
Harjumaal. Teeme küttesüsteemid
puhtaks ja ajame paberid ka korda!
Uuri lisaks www.lõõr.ee või +372
5821 6554
Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda! Helista ja küsi lisa: 5566 0790.
Куплю ваш не используемыи
автомобиль. Также
аварийный, неисправный
или старый. Быстрая сделка
и оформление на месте.
Предложение жду на seisevauto@gmail.com или 5618
8671.

MATI AUNRET.

HARJO TAIMREGA
Ki-Ku-Ta-Ro PÜ

Kõik elu on valge valgus,
võib-olla veel valgem on surm.
On olemas lõpp ja algus,
on olemas sünd ja surm.

Avaldame sügavat kaastunnet
kallile kolleegile
Katrin Koosale perega
armsa

ISA

surma puhul.
Kolleegid Baltic Restaurants
Estonia AS-st
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9. juunil kell 13.35 sai
Häirekeskus teate, et
Männiku külas Valdeku
järves pole ujuma läinud
keskealist meest enam näha.
Kohale sõitsid pinnaltpäästjad ja kiirabi, mehe otsimist
oli alustanud kohapeal
olnud hobisukelduja. Kell
13.50 leiti mees üles ja toodi
kaldale, kuid meedikutel ei
õnnestunud tema elu päästa.
Valdeku järv, nagu ka teised

karjäärijärved, on tuntud oma
ettearvamatu põhjareljeeﬁ
poolest – kalda lähedal, kust
hukkunu leiti, oli vesi 6–7
meetrit sügav.
14.06 kella 15.50 toimus
liiklusõnnetus Saku alevikus
Tiigi tn 17 juures, kus vastassuunas sõitnud jalgrattur,
10-aastane tüdruk, põrkas
kokku sõiduautoga Ford
Galaxy, mida juhtis 79-aastane mees. Jalgratturile andis
kiirabi kohapeal esmaabi.
Hiljem toimetas lapsevanem
ta Tallinna Lastehaiglasse.

ÕMBLUSKODA
RÕIVASTE PARANDUS
Kõik õmblustööd
Dekoratiivpadjad
Käsitööehted

AMITABA OÜ

amitabaou@gmail.com
+372 521 7916
Kurtna tee 33, Kiisa

Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

Päästeamet tuletab meelde
• Kui jood, ära uju! Alkoholijoove on peamiseks meeste
uppumise põhjuseks. Eelmisel suvel uppunutest olid kolmandik purjus suplejad. Ohtlikuks osutuvad ka nõrk joove
ja pohmell. Alkoholi tarvitanu väsib kiiresti, lisaks tekivad
reﬂektoorsed südamevereringesüsteemi talituse häired.
Kiiresti võib tekkida ka alajahtumine, jäsemete verevarustus
võib järsult halveneda.
• Hoia silm peal! Alati on kindlam minna ujuma koos sõbra
või pereliikmega, kellega saate teineteist jälgida ja vajadusel
abi kutsuda. Kindlasti ei tohi üksi ujuma lasta lapsi, kes nõrga ohutunnetuse tõttu on altimad õnnetustesse sattuma.
• Vali ujumiseks selleks ettenähtud koht! Tihti minnakse
ujuma tugeva lainetusega merre või kiirevoolulisse jõkke.
Tundmatus kohas võib sattuda veekeeristesse või veekasvudesse. Palju vigastusi juhtub selleks mitte ettenähtud kohtadest (nt sillad, muulid) vette hüpates, sest seal võib leiduda
veealuseid poste, kive, kände. Põhjas võib olla teravaid ja
ohtlikke esemeid (nt klaasikilde). Kõige turvalisem on ujuda
ametlikus rannas vetelpäästjate silma all.
• Uju kalda lähedal ja nii, et jalad alati põhja ulatuks! Kui
ootamatult väsid, tekib lihaskramp või mõni terviserike, ei ole
madalas vees ujumise korral nii tõsist uppumisohtu.

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

Telli kutsetunnistusega
korstnapühkija juba täna.
Juuli lõpuni soodushind,
eramaja pühkimine 50 €.
Töötan seitse päeva
nädalas.
Helista 5600 4050
või kirjuta
info@1korsten.ee.

Terje Kebbinau
Sinu maakler Sakus

+372 5635 6194
terje.kebbinau@pindi.ee

Saku 1
Parklate joonimine, lao- ja
tootmishooned, liiklus- ja
spordiväljakud

53 765 893
info@akontuur.ee

Järgmised
Saku Sõnumid
ilmuvad 10. juulil.
Reklaami tellimine
ss@sakuvald.ee

22

Saku Sõnumid

Juuni 2019

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

REKLAAM

Saku Lasteaed
Terake alates
võtab tööle
Saku lasteaed
Terake võtab
21.08 tööle
ÕPETAJA
ÕPETAJA
alates
21.08.2019.a
lapsehoolduspuhkusel
viibiva töötajate
asendajaks.
lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja
asendajaks.
Lasteaias ootavad Teid õpi- ja mänguhimulised lapsed, kaasaegne töökeskkond,
Lasteaias
teid õpija mänguhimulised
lapsed,
erialasedootavad
täiendkoolitused,
paindlik
tööaeg, pikk suvepuhkus.

kaasaegne töökeskkond, erialased täiendkoolitused,

paindlik
tööaeg,
pikk
suvepuhkus.
Kandidaatidelt ootame
armastust
laste
vastu,
loomingulisust ja mängulusti,
emotsionaalse pinge taluvust, head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust.
Kandidaatidelt ootame armastust laste vastu,
loomingulisust ja mängulusti,
emotsionaalse
pinge taluvust,
10.07.2019.a
head meeskonnatööja suhtlemisoskust.
terake@sakuvald.ee

Avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata

Lasteaia
tegemistega
saab tutvuda
www.sakuterake.ee
Avaldus,
CV, haridust
ja kvalifi
katsiooni

tõendavate dokumentide
koopiad saata 10.07
Info telefonil 5097782
terake@sakuvald.ee
Eve Laiverik
Info
www.sakuterake.ee
tel 509 7782
Eve Laiverik

Juuni 2019
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OÜ RIAB Transport otsib

veokijuhti

8x4 kallurile.
Vajalik C-kategooria,
kutsetunnistus ja
digikaart.
Tel 53 448 851,
sten@riabtransport.ee

Hea ettevõtja,

Aitan leida ettevõtte vajadustele
vastava kindlustuslahenduse.

Airi Seimoja Tel: 5048697
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•
•
•
•
•
•

Kaskokindlustus sõidukipargile
Ettevõtte varakindlustus
Ettevõtte seadmete ja masinate kindlustus
Ehituskindlustus
Erialane vastutuskindlustus
Tööandja vastutuskindlustus

REKLAAM

0€

0%
intress

sissemaks

0€

lepingutasu

Soetades Aiatähest robotniiduki 12 kuulise järelmaksu perioodiga!
800m2 1500m2

1700m2

3000m3 3200m2 4000m2

5000m2

ROBOTNIIDUKITE MÜÜK, GARANTII, HOOLDUS JA PAIGALDUS
AIATÄHT SAKU – Tehnika 7, Tel. 5324 4296,
AIATÄHT TALLINN – Tuleviku tee 10, Peetri Tel. 5558 5709

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

Juuni 2019
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VABA AEG

Muuseum kogub mälestusi
Pane kirja enda ja oma lähedaste mälestused armastusest ja
saada Harjumaa muuseumi!
Mälestused saada 1. septembriks 2019 postiga aadressile Linnuse 9,
Keila 76608 või e-postiga aadressile taavi.koppel@hmk.ee
Valitud tööd avaldatakse muuseumi toimetistes. Parimaid
meenutajaid autasustatakse 16. novembril Harjumaa muuseumis.

Ristsõna
Maikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla
logoga koti – Ave Rostin. Auhinna saab
kätte tööpäevadel vallavalitsuse kantseleist
Teaduse 13.

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

Kuhu minna
20.06 kell 15 Kajamaa Kooli lõpuaktus.

23.06 kell 17 võidupüha mälestushetk ja presidendi süüdatud jaanitule edasiandmine külade esindajatele Saku mõisapargis. Vt lk 28

20.06 kell 16 Kurtna Kooli lõpuaktus.

23.06 kell 18 Saku valla jaanipidu
Kiisa vabaõhuplatsil. Vt lk 28

20.06 kell 19 kontsert “Kaunis
õhtu” Saku mõisas.

23.06 kell 20 Metsanurme küla
jaanik Rehemetsal.

21.06 kell 13 Saku Gümnaasiumi
põhikooli lõpuaktus.

30.06, 1.07–3.07 ja 8.07–10.07
kell 20 projektiteatri Sundown
etendus „Lootuskiir pimeduses“
Üksnurmes Rehe küünis.

21.06 kell 18 Saku Gümnaasiumi
lõpuaktus.

Näitused
Saku Huvikeskuse täiskasvanute
keraamikaringi kevadnäitus „Naised, katame laua!“ Saku raamatukogus.
Info www.sakuvald.ee/sundmused

TULE JA VIIME SAKU VALLA
ÜHESKOOS EESTI KÕIGE
SPORTLIKUMAKS VALLAKS!
Eestimaa suvemängud toimuvad
12-14 . juulil 2019 Tartus.

SUVI
NOORTEKAS
16.-25. juuli
1.-7. august
5.-9. august
12.-23. august
12. august
22. august
1. september

Noortevahetus NYM Taanis
Eesti-Jaapani noortevahetus
Päevalaager Kiisal
Saku õpilasmalev
Noortepäeva tähistamine Kiisal
Kivide värvimine Kiisal
Koolialgusfestival Sakus
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FB: Saku Valla Noortekeskus - Kiisa Noortekeskus

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Inna Mikli

Võisteldakse:
- kergejõustik ( Tamme staadion)
- meeste- ja naiste võrkpall (Tartu Ülikooli staadion)
- jalgrattakross (Tähtvere spordipark)
- tennis (Tähtvere tennisekeskus)
- discgolf (Tähtvere spordipark)
- jahilaskmine CSP ja laskmine (Elva, Tervisespordikeskus)
- petank (Tartu Forseliuse Koolis staadion)
- orienteerumine, lühirada (Elva vald, Lapetukme)
- mälumäng (Dorpat konverentsikeskus)
- juhtide võistlus (Tartu Ülikooli staadion)
Võistluste juhendid on leitavad: www.joud.ee
Osalema on oodatud kõik Saku valla territooriumil elavad, töötavad, õppivad või Saku valda registreeritud spordiklubide sportlased.
Valla poolt on osavõtutasu, toitlustus, transport ja vajadusel majutus.
Eelregistreerimine lõpeb 28.06.2019

Info: Laura Viiroja, laura.viiroja@sakuvald.ee, 521 4899.

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

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

Juuni 2019

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

ISSN 2382-6789

Saku valla peredesse

sündinud lapsed
ROMEN KONT-KONTSON
DANIEL GLUHHOVTŠENKO
OSKAR LAIDVEE
KASPAR PIKKI
KRISTOFER ROSIN
KARMEN KAALMA
ITI TEEKEL
POPPY SOFIA KEINAST
LAURA RASS
VERONIKA TŠEREMHOVA

Mälestame lahkunud
elanikke
SALME EVART
HELJU OJA

Palju õnne!
LINDA VÄLJAOTS 91
HELJU-MARIANNE KALJULA 91
VIIU KÄND 90
JOHANNES LULLA 88
VIRVE PÕLDSAM 87
LEMBIT LEISALU 87
TAMARA KANTEMUS 86
JOHANNES ALLING 85
MIHKEL-JOHANNES REINUP 85
EHA PARTS 85
ELLU SILDVEER 80
JAAN KIILMANN 80
MILVI KALLAS 80
AINO KULM 80
ENDEL JAGGO 75
KARL-TOOMAS KUKK 75
ANNE LAOS 75
NADEŽDA VALME 75
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23. juunil kl 17

Saku mõisa pargis
mälestuskivi juures

Mälestame Eesti eest langenuid
Pärgade asetamine
Presidendi süüdatud tule
üleandmine külade esindajatele
info: annely.suvi@sakuvald.ee, tel 5200100

TASUTA
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