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Saku valla rahvaarv kasvab. LK 6
1. jaanuaril oli elanikke 10 498.

Mis 2019. aastal juhtus. Lk 2–4
Toimetus teeb möödunust kokkuvõtte.

Portselanimaali ring sai 25aastaseks. Lk 12–13
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Saku valla aasta teo konkursile
esitati kümme ettepanekut.
Milline neist võidab, otsustad Sina.
Anna oma hääl valla kodulehel
www.sakuvald.ee jaanuarikuu jooksul.
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Mis juhtus 2019. aastal

Jaanuar
>
>

Esmakordselt otsustasid valla elanikud
tükikese vallaeelarve ehk 20 000 euro
kasutamise üle. Raha läks Tõdva päästjatele soojaku rajamiseks ja Kurtna
seiklusraja valmimiseks.
Kaitseliidu Männiku lasketiirus lõppes
renoveerimine ja mürasummutustõkete ehitamine.
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V eebruar
>

Keila jõe reovee kogumise alal ehk
Kiisal, Kurtnas, Roobukal, Metsanurmes, Kasemetsas ja Üksnurmes alustati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rajamist. Septembris said Kurtnas tööd
valmis, mujal projekteeritakse ja ehitatakse edasi.
Saku Sõnumid said 25aastaseks – esimene valla leht ilmus 21. veebruaril 1994.

>
..
Marts
>
Apri l l
>

Vald sai Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt pea miljon eurot tänavavalgustuse kaasajastamiseks, projekteerimine
käib.

11. aprillil algas Saku kiriku ehitus.

Mai
>
>
>
>

Saku valla delegatsioon käis Jaapanis.
Vallajuhid uuendasid Jaapani Sakuga
koostööd, sõlmides nn sister-city lepingu.
Kiisal sai valmis iseteeninduslik ööpäev
läbi avatud jäätmepunkt.
Lõppes Saku Raudtee tänava ja Kurtna
Nõela tee rekonstrueerimine.
Valla vanim elanik Tamara Toomus sai
103aastaseks.

Juuni
>
>

Sakus hakati endise Näitusepaviljoni kohale uut vallamaja ehitama. 22. novembril jõuti sarikapeoni.
8. juunil toimus Saku 13. laulu- ja tantsupidu – osales üle 600 laulja, tantsija ja
pillimehe.
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November
>
>
>
>

Juul i

>
>

Juubelilaulu- ja -tantsupeo ajal külastasid Sakut Jaapani, Läti, Soome ja Rootsi
sõprusvaldade esindajad.
Saku ja Kiili vald korrastasid piire.
Maadevahetuse käigus kadus Saku
vallast üks asum – 11 elanikuga
Tammejärve küla.

Aug us t
>

1. augustil hakkas tööle Kiisa Rahvamaja
ja Saku Huvikeskuse asemel loodud
Saku Valla Kultuurikeskus.

Saku asula keskel Coopi poe,
Juubelitammede tee ja Uus-Saku tänava vahel laiendati koostöös korteriühistutega parklaid ning rekonstrueeriti
kergliiklusteed.
Saku valla üldplaneeringu avalikud arutelud olid rahvarohked ja tulised.
29. novembril tähistas ligi 140aastane Kurtna Kool oma taasavamise 30.
aastapäeva.
30. novembril oli ansambli Vilistlased
25. juubel.

September
>

>

1. septembril läks Saku valla kolme
kooli rekordarv õpilasi – Kajamaa
Kooli 44, Kurtna kooli 216 ja Saku
Gümnaasiumisse 1364 ehk kokku 1624
last. Neist 152 alustas 1. klassis.
1. septembrist õpivad Saku kooli gümnasistid vastrenoveeritud endises Saku
2. detsembril avati Sakus uus
Valla Majas või Instituudihoones, kogu
Spordihoone.
koolipere saatis nad piduliku rongkäiTõdva päästjate soojak sai valmis
guga uude majja.
Kurtnas avati uus madalseiklusrada.
Vallavalitsuses ja allasutustes võeti kaINNA MIKLI
sutusele haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO, mis muutis koolide, VICTORIA PARMAS
lasteaedade ja lapsevanematega seotud
avalduste esitamise, menetlemise ja
suhtlemise senisest lihtsamaks. Liituti
ka huvihariduse haldamise infosüsteemiga SPOKU.
Saku Muusikakool sai 40aastaseks.

>>
>

>
Oktoober
>
>
>
>

Saku kooli füüsikaõpetaja Gerrit
Kanarbik valiti Harjuma aasta õpetajaks ja vabariigi kolme parema gümnaasiumiõpetaja hulka.
Saku valla hariduselu jõudis 150 verstapostini – valla vanim õppeasutus,
Kajamaa Kool, tähistas 150. juubelit.
Volikogu võttis vastu Saku valla uue
arengukava.
Saku mees Martin Järveoja sai maailma
parimaks kaardilugejaks, võites koos
Ott Tänakuga WRC ralli.
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Dets ember

VALLAVANEM

Aastavahetuse mõtteid
Hea Saku valla elanik!
Aastavahetusel sai mul vallavanemana täis
kaks aastat ehk pool ametiajast. Neist esimene oli mitmes mõttes õpipoisiaasta, mil
sain selgeks, kui erinev on juhtida kohalikku omavalitsust, võrreldes eraettevõttega,
ning selle, kui erinevad on tegemised volikogu laua taga töötades ja vallavanemana
vallavalitsust juhtides. Teine, 2019. aasta, oli
juba tegude aeg.
Mis möödunud aastal hinge jäi
2019. aastal said teoks mitmed suured ja
väikesed asjad. Mõni neist oli fookuses olnud juba pikalt, teine sai alguse ootamatust
kohtumisest või esmapilgul vähetähtsast
detailist, aga jäi hinge ja valmistas lõpuks
palju rõõmu.
Me kõik teame, kui halvas olukorras olid
kõnniteed Saku aleviku keskel. Remont
tundus küll vajalik, kuid see oli väike töö
ja nii palju suuri asju ootas tegemist. Ühel
talvisel päeval tuli eakas Maret Kraav
minu juurde ja kurtis, kui raske on tal oma
rulaatoriga poodi, apteeki või arsti juurde
pääseda. Maret oli tõesti õnnetu! See pani
mind meenutama – need teed tehti umbes
50 aasta eest, kuid korralikult renoveeritud
pole neid kunagi. Detsembri alguses said
Juubelitammede tee ja Uus-Saku tänava
vahel olevad kõnniteed ja parkimisplatsid
korda. Selle üle on tõesti hea meel – väikesed inimlikud asjad, mida esmapilgul ei
märka, võivad vahel olla palju tähtsamad
kui suured.
Elasin lapsena Pargi tänaval ja käisin ETKVL-i, tänases Coopi poes.
Juubelitammede teelt läks üle muruplatsi
inimeste tallatud rada. Seda kasutasid paljud, oleksin ka tahtnud otse minna, kuid
ema ja isa ei lubanud. Mõtlesin tookord,
et seal võiks olla „päristee“. Nüüd valmis
sissetallatud raja asemel uus jalgtee, mida
mööda igaüks otse poodi või bussile pääseb. Seega sain ka oma lapsepõlveaegse
soovi lõpuks teoks teha.
Aastakümneid on Saku alevikus olnud
õhtuti ja ööseti suhteliselt pime. Head
meelt teeb, et sel sügisel ja talvel on tulesid
rohkem. Kõigepealt sai korraliku välisvalgustuse äsja renoveeritud gümnaasiumihoone Teaduse tänaval. See on tõesti uhke!
Siis sai hästi valgustatud uus spordihoone.
Ka jõulutulesid on sel aastal varasemast
rohkem: Saku Valla Maja juures, Saku tenniseväljaku kõrval ja Kiisal vana rahvamaja ees. Järgmiseks sügiseks on jõulutulesid
planeeritud veelgi enam, usun, et valgemaks saavad Kiisa, Kurtna ja osaliselt teisedki külakeskused.

Möödunud aastal alustasime kaasava eelarvega – lasime elanikel otsustada,
kuidas kasutada osa valla rahast. Nii said
Tõdva päästjad endale korraliku soojaku
ja veidi raha jäi Kurtna madalseiklusraja
jaoks. Nüüd on ka valla lõunapiirkonna
lastel äge koht, kus turnida. Kaasav eelarve
toob teistsuguseid unistusi, mõnikord isegi
natuke üle võlli ideid. Aga unistama peabki
suurelt – ootame ka edaspidi vahvaid mõtteid ja huvitavaid ettepanekuid!
Aasta kultuurisündmustest oli minu
jaoks kindlasti kõige olulisem Saku oma
laulu- ja tantsupidu, arvult juba kolmeteistkümnes. Väga meeldis kohvikute päev:
suurepärane kodanikualgatus, tore ja tänuväärt ettevõtmine.
Mis kripeldama jäi? Mind väga häirib,
kui asfalteeritakse hilissügisel, joostes võidu
esimese lumesajuga. Või kui uued lambid
jõuavad postide otsa alles pimedal aastaajal.
Sageli on see kahjuks paratamatu – kõigepealt tuleb eelarve kinnitada, siis projekteerida, seejärel hanked korraldada… Avalikus
sektoris võtavad asjad aega. Ometi peaks
kiiremini saama.

oluline paik? Kuhu rajada jalakäijate teed?
Purskkaevud? Või hoopis kirsiallee, nagu
pakuti eelmisel aastal ühes kaasava eelarve
ettepanekus? Loodetavasti laekub vahvaid
ja lennukaid ideid. Veel on kavas arhitektuurikonkurss – soovime saada uuele põhikoolile huvitava ja omanäolise projekti.
Minu jaoks on olulised ka spordirajatised – et Saku Nurme tänava äärne suusamägi saaks korda, et Kurtna Kooli juurde
kerkiks oma mägi ja et Saku raudteeäärne
rekreatsiooniala areneks. Praegu on jäätmejaama ja raudtee vahel suusarajad, jalgpallistaadion, rannavõrkpalliplats, discgolfirajad
Plaanid ja unistused
ja välijõusaal. Sinna võiksid tulla ka maastiKäesolev aasta tuleb töine. Minu üheks kurattarajad, petangimänguala ja skate-park.
suuremaks sooviks on valla tänavavalgustus
oluliselt kvaliteetsemaks muuta. Euroopa Olen uhke
Liidu Ühtekuuluvusfondi toel saame välja Kahe aastaga olen selgeks saanud, et pole
vahetada kõik 20aastased ja vanemad val- võimalik teha otsuseid, mis kõigile meeldigustid, neid on kokku umbes 850. Lisaks vad. Aga otsustada on vaja. Kõige halvem
postid, kaablid, ühendussüsteemid. Projekt on otsustamatus.
valmib jaanuaris. Loodan väga, et tulevaks
Arvasin vallavanemana tööle hakates,
sügiseks, pimedaks ajaks, on tööd tehtud ja et minu vastuvõtule tuleb tihti negatiivsete
vald tublisti valgem.
emotsioonidega pettunud inimesi. Õnneks
Aasta suurehituseks on uus tervisekes- nii pole läinud. Pigem tullakse heade
kus. Sinna tulevad kõik kaasaegsed võima- ideedega.
lused-mugavused-tingimused. Tänase kuue
Usun, et mõnikord on kasulik ja vajalik
perearstinimistu asemel on majas ruumi distantsilt vaadata. Sõita kuhugi kaugemale
seitsmele. Hoone projekt on valmis ja han- – naabervalda, teise Eesti serva või hoopis
ge lõppemas. Lähiajal hakatakse ehitama.
välismaale – ja kogeda, kuidas seal asjad käiJõe äärde sauna kõrvale kerkib praeguste vad. Hinnata oma koduvalda eemalt – tõeühiselamute asemele sotsiaalmaja. Sellesse näoliselt paistavad paljud asjad kaugemalt
hoonesse on planeeritud 25 korterit, kuhu hoopis teisiti ja võib-olla mõni mure polegi
saab majutada väga erinevate vajadustega eemalt vaadates enam märkimisväärne.
inimesi.
1. jaanuari seisuga elab Saku vallas 10498
Kevadel avame Saku jäätmejaama. Sinna inimest ehk 292 rohkem kui aasta eest.
saab viia igasugusid jäätmeid, ka näiteks Viimastel aastatel on lisandunud 200–300
puulehti ja muud, mis aias üle jääb. Hinnad sisse registreeritud inimest. Parasjagu, et
on omadele odavad ja asju ära anda on mu- täita vallale seadustega pandud kohustusi
gav. Loodetavasti saame jäätmejaama tõttu ja samas säilitada selline elukeskkond, kus
valla veelgi puhtamaks.
siinsed inimesed end hästi tunnevad ja kus
Ees ootab palju põnevat. Et kujundada nad elada tahavad. Olen uhke, et mul on
aleviku nägu, tuleb maastikuarhitektuuri võimalus juhtida nii kiiresti arenevat valda.
konkurss. Kuidas siduda jõe äärde kavandaSoovin kõigile kuhjaga positiivseid
tud promenaad, mõisapark ja aleviku kes- emotsioone ja tegusat alanud aastat!
kus nii, et sellest saaks igale vallaelanikule MARTI REHEMAA, vallavanem
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Saku vallas elab 10 498 inimest
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oma elukohta kuni 14. jaahulgas oli 8-17aastaseid 1652 (770/882) ja
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70–79aastaseid vallaelanikke oli 1.
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381
võivad artiklis toodud arvud
720
67
81
jaanuaril 657 – 277 meest ja 380 naist.
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on ka valla eakaim mees, 97aastane
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155
727
Metsanurme elanik. Valla vanemad naised,
93
üks 100- ja teine 103aastane, elavad mõleKirdalu küla
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mad Sakus.
686
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492
203
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ehk 2010. aastal sündinud lapsi – 208
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295
(105/103). Täisealiste hulgas on kõige
enam 1976. aastal sündinuid ehk 43aasta2. jaanuaril kustutati seadusemuudatuse tõtseid inimesi – 198 (98/100).
tu 81 valla täpsusega registreeritud inimest
valla registrist ning juulis arvati 11 elanikuRahvaarv kasvab
Saku valla rahvaarv on kiiresti kasvanud – ga Tammejärve küla Kiili valla koosseisu.
198, Roobukal ja Kasemetsas kummasaastatuhande alguses ehk 1. jaanuaril 2000
ki 182, Juulikul 154 ja Saustinõmmes 111
oli elanikke vaid 6205. Seega on 20 aastaga Suured ja väikesed asulad
elanikku rohkem. Protsentuaalselt on kasinimeste arv suurenenud 4293 võrra ehk Saku vallas on 2 alevikku ja 19 küla. Valla vanud kõige enam Saustinõmme – seal
69,2%. Keskmiselt on lisandunud 215 ini- rahvarohkeim asula on endiselt Saku alevik, 1. jaanuaril 2010 elanud 76 inimesele on
kus elab 4748 inimest, 2320 meest ja 2428 lisandunud 111 ehk 146%. Tänassilma rahmest aastast.
Käesoleva aastatuhande esimese küm- naist. Suuruselt järgmine on Metsanurme vaarv on kasvanud 149lt 347le ehk 133%.
nendiga kasvas valla rahvaarv 2660 inime- küla, kus elanikke 727 (384/343). Kuid kasvanud on ka mitmed väiksemad
se võrra. Palju inimesi tuli Saku valda elama Üksnurme külas on 720 inimest (393/327), külad, näiteks Saue ehk endises Kanama
kümnendi alguses: aastatel 2000–2004 li- Kiisa alevikus 686 (334/352), Roobukal külas on lisandunud kümne aasta tagusele
sandus viie aastaga 1520 uut vallakodanik- 492 (262/230), Juulikul 410 (207/203), 89 elanikule 57 ehk 64%, Kajamaal 46 elaku ning 1. jaanuaril 2005 oli elanike ametlik Kasemetsas 381 (190/191) ja Tänassilmas nikule 21 ehk 46%, Sookaera-Metsanurgas
arv 7725. Seega kasvas rahvaarv keskmiselt 347 (187/160). Kurtnas on elanikke 295 16 elanikule 6 ehk 37%, Rahulas 106 elani304 inimese võrra aastas. Aastatuhande (140/155), Männikul 265 (135/130), kule 38 ehk 36%, Jägimäel 206 eanikule 57
esimese kümnendi viie viimase aastaga ehk Jälgimäel 263 (132/131), Tagadil 203 ehk 28%. Kümne aastaga on kõige enam
aastatel 2005–2009 oli elanike juurdekasv (105/98), Saustinõmmes 187 (97/90), kahanenud Kurtna küla – 29 inimese võrra.
1140 ehk keskmiselt 228 inimest aastas Tõdval 155 (74/81), Saue külas 146 (74/72) Lokutil on nüüd 7 elanikku vähem.
– 1. jaanuaril 2010 oli valda registreeritud ja Rahulas 144 (75/69). 93 (47/46) inimest
Viimase viie aastaga on kõige enam kason Kirdalus, 81 (32/49) Lokutil, 67 (40/27) vanud vahepeal elanikke kaotanud Saku
8865 elanikku.
Viimase 10 aastaga ehk 2010–2019 Kajamaal ja 36 (21/15) Tammemäel. Kõige alevik – 307 inimese võrra. Üksnurmes on
kasvas rahvaarv 1633 inimese võrra ehk väiksem küla on Sookaera-Metsanurga, kus rahvaarv kasvanud 184, Metsanurmes 158,
18,4%, keskmiselt lisandus 163 inimest aas- elanikke vaid 22 (11/11). Valla täpsusega Kasemetsas 114, Tänassilmas 109, Juulikul
tas. 2010–2014 oli kasv veidi väiksem: 2015. on registreeritud 30 kodaniku elukoht.
98, Saustinõmmes 84 ja Roobukal 81 iniaasta alguses oli vallaelanikke 9283, viie
mese võrra. Viie aasta jooksul on kahaneaastaga kasvas rahvaarv 418 inimese võr- Muutustest
nud Tõdva ja Lokuti – vastavalt 38 ja 10
ra ehk keskmiselt 84 võrra aastas. Aastatel Kümne aasta eest ehk 1. jaanuaril 2010 oli inimese võrra.
2015–2019 lisandus 1215 ehk keskmiselt valla suurim asula samuti Saku, kus siis elas
Möödunud 2019. aastal suurenes rah243 uut kodanikku aastas. Reaalselt kasvas 4712 inimest. Järgnes 663 elanikuga Kiisa vaarv kõige enam Saku alevikus – 74 inirahvaarv 2015. aastal 100 elaniku, 2016. alevik. Küladest oli suurem 419 elanikuga mese võrra. Järgnesid Saustinõmme (+
aastal 208 elaniku, 2017. aastal 273 elaniku Üksnurme, järgnesid Metsanurme 384, 41), Kasemetsa (+40), Üksnurme (+39),
Kurtna 324, Roobuka 310, Männiku 268 ja Juuliku (+37), Tänassilma (+30), Kiisa (+
ja 2018. aastal 334 elaniku võrra.
2019. aasta alguses oli valda registreeri- Juuliku 256 inimesega.
24), Metsanurme (+23) ja Roobuka (+20).
Nende kümne aastaga on kõige enam Jälgimäel jäi aasta jooksu elanike hulk 10
tud inimesi 10 206, seega on möödunud
aasta jooksul lisandunud 292 uut kodanik- kasvanud Metsanurme – 343 inimese võr- võrra väiksemaks.
ku. Seda vaatamata asjaolule, et 2019. aasta ra. Üksnurmes on nüüd 301, Tänassilmas INNA MIKLI
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TEATED

Saku valla aasta tegu

Konkursile Saku valla aasta tegu 2019 esitati 10 ettepanekut. Nüüd on kõigil rahvastikuregistri järgi Saku valla elanikel võimalik kuni 31. jaanuarini hääletada, milline
tegu saab tänavu aasta teoks. Hääletamiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida vallavalitsuse kodulehel www.sakuvald.ee.
Aasta teo tiitli annab volikogu esimees kätte vabariigi aastapäeva aktusel 21.
veebruaril.

Saku uue spordikeskuse ehitamine
Saku kiriku ehitamine
Saku off-roadi taaselustamine
Kiisa jäätmepunkti avamine
Saku keskuse jalgteede ja parkla taastamine
XIII Saku laulu- ja tantsupäev
Saku gümnaasiumimaja avamine
Kurtna aleviku ÜVK ja teede taastamine
Jõuluvalgustuse paigaldamine Saku vallas
Kinomuti tegemised

Saku vallas on sünnitoetus ja
hooldajatoetus sel aastal suuremad
1. jaanuarist 2020 sündivatele lastele makstakse Saku vallas sünnitoetust uue regulatsiooni kohaselt. 2020. aastal sündinud
lastele hakatakse sünnitoetust maksma kahes osas – esimene osa toetusest makstakse
pärast lapse sündi ja teine osa lapse aastaseks saamisel.
Saku valla sünnitoetust on õigus saada
lapse ja lapsendatud lapse vanemal, kui vanema elukoht on lapse sünni aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel
Saku vallas ning vastsündinu on registreeritud Saku valda. Toetuse esimene osa makstakse välja pärast lapse sündi, teine pärast
aastaseks saamist tingimusel, et lapse ja
tema vanema elukoht rahvastikuregistris
on lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari
seisuga Saku vallas.
Toetuse esimene osa makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras (300 eurot), kui
mõlema vanema elukoht on rahvastikuregistris lapse sünni aasta 1. jaanuaril Saku
vallas. Kui sellele tingimusele vastab vaid
üks vanem, on õigus saada pool toetust
(150 eurot). Teine osa makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras (200 eurot), kui
lapse ja mõlema vanema elukoht on rahvastikuregistris lapse aastaseks saamise aasta 1.
jaanuari seisuga Saku vallas. Kui sellele tingimusele vastab üks vanem, on õigus saada
pool toetust (100 eurot). Üksikvanemale
makstakse toetus täies määras.

2019. aastal sündinud lastele makstakse
sünnitoetust vana regulatsiooni kohaselt, s.t
ühes osas. Sünnitoetust on õigus saada lapse ja lapsendatud lapse vanemal, kui vanema elukoht on lapse sünni aasta 1. jaanuari
seisuga rahvastikuregistri andmetel Saku
vallas ning vastsündinu on registreeritud
Saku valda. Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras (320 eurot), kui mõlema vanema elukoht on lapse sünni aasta 1.
jaanuaril Saku vallas. Kui sellele tingimusele
vastab vaid üks vanem, siis on õigus saada
pool toetust (160 eurot). Üksikvanemale
makstakse toetus täies määras.
Sünnitoetust on õigus taotleda 6
kuu jooksul alates lapse sünnist või lapsendamise kohtulahendi jõustumisest.
Lapsendamise korral ei ole vanemal sünnitoetusele õigust, kui lapsendatud on abikaasa laps või lapsendatud lapse eest on
vallavalitsus varem sünnitoetust maksnud.
1. jaanuarist 2020 tõusevad keskmise,
raske või sügava puudega lapse hooldajale
makstav toetus ja raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajale makstav toetus. Hooldajatoetuse määr tõuseb seniselt
25,56 eurolt 100 eurole kuus. Olenevalt
hooldatava puude raskusastmest ja sellest,
kas hooldusvajadus on pidev või osaline,
jääb toetuse summa vahemikku 50 kuni
200 eurot.

Üllatus
teel
Mõne aja eest askeldasid Tallinnast
Raplasse viival maanteel Kurtna teeotsast
veidi Kohila poole töömehed ja seisid suured masinad. Olin imestunud, sest seal tehti
alles hiljuti remonti, pandi uus asfaltkate.
Nüüd on sellel teelõigul piire ehk tee
keskele on paigutatud omavahel ühendatud postid. 3,3 kilomeetri ulatuses! Ehk siis
Kurtna tee otsast peaaegu maakonna piirini. Rapla poolt tulles on esimesel piirangukilomeetril kurv, arukas juht seal mööda ei
sõidakski. Edasi tuleb aga pikk hea nähtavusega sirge, kus mõnus aeglasemast masinast, näiteks traktorist, mööduda. Tõdva
poolt tulles on teel piiranguid ja kurve ning
Kurtna tee otsani jõudes on mõnikord pikk
autorivi aeglasema masina sabas – varem ju
head möödapääsukohta pole. Nüüd ei saa
enam üldse mööda.
Lehetoimetajana saan igal hommikul
politseiteated ööpäeva jooksul toimunud
õnnetuste kohta. Tallinn-Rapla teel on
minu leheaastate jooksul õnnetusi olnud
palju, aga mitte sellel lõigul. Niisiis – miks
seda piiret vaja on?
Varahommikusel ja hilisõhtusel ajal, kui
vastutulijaid pole, olen selles kohas alati
hoidnud tee keskele, et oleks murdosa sekundist rohkem aega reageerida. Sest sel
metsasel lõigul on mitu korda kits mul auto
eest üle tee jooksnud ja korra jalutas põder
ka. Nüüd pean hoidma tee serva, sest postid võtavad keskel oma ruumi. Aga serva
pole! Just sellel lõigul on teeserv väga kitsas.
Rapla kandist viiakse ohtlike terviseriketega inimesed Tallinna haiglatesse, kiirabi
sõidab sellel teel kogu aeg. Hiljuti ukerdasin
keskpostitatud lõigul pikas autorivis, kõige
ees oli hädatuledega masin. Selja tagant aga
lähenes sireeni uilates ja tulede vilkudes
reanimobiil. Eessõitja ja mõned järgmised
mahtusid lähimasse teetaskusse, ülejäänud
autod sõitsid järgmiseni. Kui palju kiirabi
seal aega kaotas? Kolm minutit? Neli? Viis?
Laupäeval olid sel lõigul rattamatkajad,
suured-laiad kompsud pakiraamil. Sõitsid
need 3,3 kilomeetrit, autorivi sabas. Pidid
sõitma, sest minna polnud kuhugi, teepeenar ju praktiliselt puudub. Õnneks ei hakanud keegi neist mööda pressima.
Varasematel aastatel on üllatanud teede
serva rajatud sügavad kraavid, kus õnnetusse sattunul oht uppuda. Nüüd siis postid
tee keskel. Ikka on räägitud, et teetöödeks
Eestis raha napib. Päris nii see vist ei ole.
Küll tahaks näha inimest, kes selliseid asju
välja mõtleb, ja tema põhjendusi kuulata.

EIKE HUNT, sotsiaalhoolekandeteenistuse juht INNA MIKLI

Jaanuar 2020

Saku Sõnumid

7

TEATED

17. detsembri istungil
Kehtestati uued sotsiaaltoetuste määrad:
madala sissetulekuga pere koolitoetus 128
eurot pere kohta, puudega lapse haridusasutusse sõidu toetus 0,20 eurot läbitud
kilomeetri kohta, puudega lapse hooldajatoetus 100 eurot, puudega isiku haridusasutusse sõidu toetus 0,20 eurot läbitud
kilomeetri kohta; puudega isiku hooldajatoetus 100 eurot; eestkostel või perekonnas
hooldamisel oleva lapse toetus 45 eurot;
sünnitoetuse esimene osa 300 ja teine osa
200 eurot, kolme- ja enamalapselise pere
koolitoetus 50 eurot õpilase kohta, matusetoetus 250 eurot.
3 isikuga otsustati sõlmida sotsiaalkorteri kasutamise tähtajaline üürileping.
Ühele isikule otsustati osutada
tugiisikuteenust.
Otsustati kompenseerida raske puudega
lapse haiglasse sõiduga seotud kulud.
Ühele isikule otsustati kompenseerida
pereteraapia.
Otsustati osaliselt kompenseerida ühe
pere eluasemekulud.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse
28.11.2017 korraldus nr 802 „Täisealisele
isikule hoolduse seadmine ja hooldaja
määramine”.
Roobuka Hageri tee 41 kinnistule seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
Sundvalduse ala on 6 m2, sundvaldus seatakse sideõhuliini mastitõmmitsale.
AS Saku Maja kasuks seati sundvaldus Metsanurme Sinihelmiku tee 7
kinnistule. Sundvalduse ala on 55 m2,
sundvaldus seatakse 1 m pikkuses veetorustikule ning 1 m pikkuses isevoolsele
reoveekanalisatsioonitorustikule.
AS Saku Maja kasuks seati sundvaldus
Metsanurme Sinihelmiku tee 9 kinnistule. Sundvalduse ala pindala on 63 m2,
sundvaldus seatakse 1 m pikkuses veetorustikule ning 29 m pikkuses isevoolsele
reoveekanalisatsioonitorustikule.
12 represseeritud isikut vabastati 2020.
aastal maamaksust.
Eesti Kooriühingult laekunud 1340
eurot lisati Saku Gümnaasiumi eelarvesse laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate
kollektiivide kulude katmiseks; MTÜ-lt
Eesti Muusikakoolide Liit laekunud 1300
eurot lisati Saku Muusikakooli eelarvesse kromaatilise kandle soetamiseks; Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekunud 670 eurot lisati Saku Gümnaasiumi
eelarvesse laulu- ja tantsupeo protsessis
osalevate kollektiivide kulude katmiseks;
8
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SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus
laekunud 560 eurot lisati Saku lasteaia
Terake eelarvesse projekti „Õppekäigud
2019.–2020. aastal“ läbiviimiseks; SA-lt
Keskkonnainvesteeringute Keskus laekunud 6457,96 eurot lisati Saku Gümnaasiumi
eelarvesse projekti „Keskkond ja mina“
läbiviimiseks; Sotsiaalministeeriumilt laekunud 9208,56 eurot lisati sotsiaalse kaitse kulude eelarvesse puuetega inimeste
eluaseme kohandamiseks; Tervise Arengu
Instituudilt laekunud 1205,06 eurot lisati
sotsiaalse kaitse kulude eelarvesse programmi „Imelised aastad“ elluviimiseks;
SA-lt Archimedes laekunud 750 eurot lisati Saku Gümnaasiumi eelarvesse seminaril „Enhancing Digital Competences
in Education and Training“ osalemiseks;
Valgamaa Kutseõppekeskuselt laekunud
5850 eurost lisati 3600 Saku lasteaia Terake
eelarvesse, 1800 Kurtna Kooli eelarvesse ja
450 Saku Päevakeskuse eelarvesse praktika
juhendajate töötasuks.
31. detsembri istungil
Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekunud 4946 eurost lisati 4100 Saku Lasteaia
Päikesekild ja 846 Saku Lasteaia Terake
2019. aasta eelarvesse 3-7aastaste erineva
õppekeelega laste eesti keele õppe korraldamiseks ja õppevahenditeks; Tallinna
Ülikoolilt laekunud 470,97 eurost 68,51
lisati Saku Lasteaia Päikesekild eelarvesse
ja 402,46 eurot Saku Gümnaasiumi eelarvesse praktika juhendajate töötasuks; Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekuvast 1340 eurost ja laekunud 2010 eurost
lisati 335 Saku Muusikakooli eelarvesse
ja 3015 eurot Saku Valla Kultuurikeskuse
eelarvesse laulu- ja tantsupeol osalevate
kollektiivide kulude katmiseks; Valgamaa
Kutseõppekeskuselt laekuvast 450 eurost ja laekunud 450 eurost lisati 450
Saku Lasteaia Päikesekild eelarvesse ja
450 eurot majanduse halduse eelarvesse praktika juhendajate töötasuks; Saku
Päevakeskuselt laekunud 122 eurot lisati
Saku Päevakeskuse eelarvesse EHK klientidele muuseumide külastamiseks; Riigi
Kaitseinvesteeringute Keskuselt laekunud
12 235,26 eurot lisati planeeringute eelarvesse Männiku harjutusvälja kasutamisest
tekkiva negatiivse mõju leevendamiseks.
Otsustati
kustutada
Üksnurmes
Saku vallale kuuluva kinnistu Lume tee
reaalservituudid.
Anti projekteerimistingimused korterelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Männikul Tooma tee 17 kinnistul,
üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks Kajamaal Vana-Kivisilla katastriüksusel, aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Üksnurmes Pähkli

tn 3 kinnistul ja Pähkli tn 7 kinnistul, detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks aadressidel Tänassilma küla Liivakivi
tee, Liivakivi, Väljataga, Kivinõmme,
Kivinõmme tee, Liivanõmme ja VanaVäljataga, siderajatise ehitusprojekti koostamiseks aadressil Kurtna küla Viimsi
metskond 46, 11152 Kirdalu-Kiisa tee,
Tagadi küla 11154 Tagadi-Kurtna tee ja
Kurtna küla Kurtna-Vilivere tee, büroohoone ümberehitamise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Sakus Teaduse tn
4/6, üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Lokutil Lokuti tee 10 kinnistul ning
põllumajandus- ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Üksnurmes Kärneri
kinnistul.
Muudeti Saku Vallavalitsuse 16.06.2015
korraldusega nr 541 määratud projekteerimistingimusi üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks Metsanurmes
Lehekese tee 1 kinnistul.
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati 8 kinnistu omanikud ajaks, mil nad
kinnistul ei ela ja seda ei kasuta.
AS Saku Maja kasuks seati sundvaldus Kasemetsas Käopesa tee 20 kinnistule, Metsanurmes Sinihelmiku tee
4, Sinihelmiku tee 5, Sinihelmiku tee 6,
Sinihelmiku tee 8, Sinihelmiku tee 10,
Sinihelmiku tee 13, Sinihelmiku tee 14
kinnistule ning määrati sundvalduse ala ja
sundvalduse tingimused.
Elektrilevi OÜ kasuks seati sundvaldus Männikul asuvale Saku valla omandis
olevale Tooma tee kinnistule ning määrati
sundvalduse ala ja tingimused.

KRISTA LORD

7. jaanuari istungil
Kinnitati huvihariduse ja huvitegvuse 2020.
aasta tegevuskava.
Kinnitati Päevakeskuse töötajate koosseis, kokku 17,5 ametikohta.
MTÜ-le Seiklusklubi Xdream anti avaliku ürituse korraldamsie luba 19.01.2020
kell 11–15 Tänassilma küla ja Männiku
küla piirkonnas toimuva seiklusvõistluse
Icebug Winter Xdream läbiviimiseks.
Otsustati seada sundvaldus ASi Saku
Maja kasuks Saku vallas Metsanurmes
Sinihelmiku tee 3 kinnistule. Sundvalduse
ala on 58 m2.
Omaniku soovil muudeti Metsanurmes
Taneli kinnistule elamu püstitamiseks antud projekteerimistingimusi, nii et juurdepääs kinnistule oleks võimalik lahendada
Kuresoo tee L6 kaudu.
Algatati detailplaneering Saku valla
Jälgimäe külas Ratasepa maaüksusel ja lähialal (vt lk 9).
VICTORIA PARMAS

TEATED

Planeeringuteated
Projekteerimistingimused
Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu
olemasolul ehitise kasutamise otstarbe täpsustamiseks ja kõrguse muutmiseks Saku
vallas Kurtna külas Tagadi tee 7 (katastritunnus 71814:001:0060) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu
11.08.2011 otsusega nr 59 kehtestatud
Tagadi tee 7 kinnistu detailplaneeringuga.
Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena. Alates
21.01.2020 kuni 04.02.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule

tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn
13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel
avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimustega suurendatakse hoone lubatavat kõrgust kuni 10%
ulatuses ja täpsustatakse kasutusotstarvet.
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

-rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha ja liikluskorralduse põhimõtete määramiseks. Kavandatava
tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist
keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.
DP on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. DP algatamise korraldusega on
võimalik tutvuda https://www.sakuvald.
ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Teaduse 13,
Saku alevik).

Saku vallavalitsuse finantsteenistuse juht on
Randar Lohu
Olen pärit PärnuJaagupist,
kus
alustasin
ka
kooliteed.
Seejärel õppisin Tallinna
Majanduskoolis
raamatupidajaks, hiljem lõpetasin
Ülikoolis ﬁnantsjuhtimise

Audentese
eriala.
Juba majanduskooli 2. kursusel asusin erialasele tööle – olin Päevalehe ﬁnantsdirektori asetäitja. Kümme aastat töötasin MTÜs
Bristol, mis korraldas kiirloteriisid, olin seal
raamatupidaja ja müügijuht. Samal ajal, aastatel 2002–2009, olin koduvallas volikogu
liige ja juhtisin revisjonikomisjoni. 2010. aastal lõpetas Bristol seadusemuudatuste tõttu
tegevuse, mina aga otsustasin edasise tööelu

Volikogu 19. detsembri istungil
* Finantsteenistuse juht andis ülevaate sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest.
* Vallale kuuluv Talve tee L1 kinnisasi Üksnurmes koormati 10 aastaks kasutusvaldusega MTÜ Trelli 3 kasuks.
* Muudeti volikogu otsust „Saku Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu
ning teenistuja haridusele, töökogemusele,
teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete
kinnitamine“.
* Vallavanem Marti Rehemaa andis ülevaate
2019. aastal Saku vallas toimunud olulisematest otsustest ja sündmustest.
* Otsustati maksta tulemustasu vallavanem Marti Rehemaale ja abivallavanem Tanel Otsale.

VICTORIA PARMAS

Detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 07.01.2020 korraldusega nr 16 algatati detailplaneering (edaspidi
DP), anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Jälgimäe küla Ratasepa
maaüksusel (71801:003:0260; maatulundusmaa 100%). Planeeritava ala suurus
on 62 488 m2. DP koostamise eesmärk
on Ratasepa maaüksusele ehitusõiguse ja
hoonestusala määramine kuni kolme äri- ja
tootmishoone ehitamiseks, DP kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja

Vallavolikogu
V
istungid

2020. aastal
Töötasu alammäär on 584 eurot ja minimaalne tunnitasu 3,48 eurot. Töötasu
alammäära tõus toob kaasa töötasude ja
palga, kuid ka hüvitiste, näiteks vanemahüvitise, lapsepuhkuse tasu ja hoolduspuhkuse tasu suurenemise.
Töötutoetuse päevamäär on 6,10 eurot (31 päevaga kalendrikuus 189,1 eurot).
Töötuskindlustushüvitise minimaalne päevamäär on 9 eurot. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on
279 eurot.
1. aprillist tõusevad vanaduspensionid
indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu koosmõjul 45 euro võrra.
Üksi elava pensionäri toetust, kord aastas 115 eurot, saavad isikud, kelle pension
on väiksem kui 582 eurot.
Keskmise puudega lapse toetus on 138
eurot, raske puudega lapsel 161 eurot ja sügava puudega lapsel 241 eurot.
1. juulist pikeneb isapuhkus 30 päevale ning isa täiendavat hüvitist hakkab
Sotsiaalkindlustusamet maksma otse
lapsevanemale.
1. juulist tekib lapsevanematel võimalus kasutada vanemahüvitist kas ühes osas
või osade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks
saamiseni. Hüvitist makstakse ka 435 päeva eest sünnitushüvitist saanud emale ning
545 päeva eest emale, kes enne lapse sündi
ei töötanud ja sünnitushüvitist ei saanud.
Hüvitis tuleb ära kasutada enne lapse kolmeaastaseks saamist.

siduda kohaliku omavalitsusega. Viimsi
Vallavalitsuses töötasin aastast 2010 erinevatel ametikohtadel, alustasin peaökonomistina
ja viimati olin rahandusosakonna juhataja.
16. juulist töötan Saku Vallavalitsuse ﬁnantsteenistuse juhina. Minu peamised ülesanded on juhtida valla eelarve koostamist ja
vastuvõtmist ning raamatupidamisarvestust
ja aruandlust.
Vabal ajal meeldib mulle musitseerida.
Olen juba 14 aastat käsikellade ansambli
Campanelli liige. Selle kollektiiviga on kaugemad kontsertreisid meid viinud Venemaale
ja Ameerika Ühendriikidesse. Rohkem esinemisi on siiski Eestis, hiljuti oli kontsert Sakus.
Tegelen ka fotograaﬁaga ja olen oma piltidega näitustel osalenud. Sporti teen samuti –
mängin juba aastaid golﬁ. Kõige meelsamini
veedan vaba aega aga koos lastega. Mul on OSKAR LEPIK
kaks poega, neist vanem on 14- ja noorem Sotsiaalministeeriumi
kommunikatsiooninõunik
10-aastane.
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Tõdva vabatahtlikud päästjad said endale soojakud
Eelmise aasta kaasavasse eelarvesse tehtud
ettepanekutest realiseerusid aasta lõpuks
kaks hääletusel enim hääli saanud ideed:
Kurtna vabatahtlikud päästjad said endale
soojad valves oleku ruumid ning Kurtna
küla madalseiklusraja. Soojakute juures on
päästjatel veel natuke nokitseda, kuid põhimõtteliselt on nad valmis.
2020. aasta kaasavasse eelarvesse esitati 13
ettepanekut, mille maksumust ja elluviimise võimalusi vallavalitsus praegu hindab.
Kõik tingimustele vastavad ettepanekud
pannakse hääletusele veebruaris.
VICTORIA PARMAS
Fotod: Victoria Parmas

Kurtnas on nüüd madalseiklusrada
Kurtna sai vahetult enne aasta lõppu endale madalseiklusraja, mis algab kooli staadioni kõrvalt. Rada algab kohe ühe laste
meelisatraktsiooni – laskumisega. Kokku
on 3park OÜ ehitatud rajal 14 atraktsiooni.
„Oleme koostanud raja selliselt, et pika
lõpulaskumiseni viib mitu teed,“ selgitas
3park projektijuht Kaspar Nõmberg. „Üks
on lihtsam tee, mille läbimisega saavad kõik
hakkama. Teisel on aga juba raskemaid elemente, näiteks kiikuv käteredel.“
Raskematest elementidest nimetas
ta veel pikkade vahedega kiikesid, mis
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Kurtnas on Saku samalaadsest atraktsioonist veelgi raskem, kuna kiikede vahemaad
on veidi pikemad. Samas on rajal atraktsioone, mille läbimisega saavad hakkama
ka lasteaialapsed. Eriti uhke on Nõmberg
üle oja viiva laskumise üle, kuna seal on
kasutatud tagasitõmbesüsteemi ehk laskumisvahend tuleb ise algusesse tagasi.
Punased lindid seiklusrajal näitavad, et
rada on küll valmis, aga kasutusluba sel veel
pole, sest pinnas raja all vajab kohendamist.
VICTORIA PARMAS

HARIDUS

Värsked mõtted uues koolimajas
Sügisest on kaua aega möödas, uue koolimaja valmissaamisest samuti. Uue koolihoone eesmärk on suunata õpilasi tarkuse
poole püüdlema, kuid usinamad on otsustanud koolile ka elujõudu ja värvikust
anda. Saku Gümnaasiumi õpilasesindus
korraldas jõulude raames mitmeid meeleolukaid üritusi, et jagada rõõmu ja külvata
ühtsustunnet.
6. detsembril rajati piparkoogilinnakut.
Kätt proovisid kaheksa tiimi, nende seas
ka õpetajad. Ettevõtmise vältel ei jäänud
väheks võistlusega kaasnevast pingest: kui
viimane minut käima läks, oli ärevust näha
nii osalejate keskendunud ilmetest, kiiretest sammudest kui värelevast õhust. Lisati
viimaseid ornamente, liigutati laudu, et piparkoogimajad õigeks ajaks vajalikku kohta
toimetada, ja lehvitati tuult, et ehitistel glasuur kiiremini kuivaks. Üritus osutus väga
populaarseks. Parimaid loojaid autasustati.
Peamine eesmärk, kooliperele ühtsustunnet tekitada, sai täidetud.
Jõulusoojust jagati kõikjal. Käidi algkoolimajas õpilastele lugusid jutustamas
ja laulmas. Koos vaadati sõprusest ja lähedaste tähtsusest rääkivat lühiﬁlmi, mis
meelitas nii mõnelgi pisara silma. Pärast
seda krõmpsutati piparkooke. Hommikuti
pakuti rõõmu küpsiste kujul. Koridorides
kostus jõulumuusikale omast aisakella tilinat. Õpilasesinduse aktiivsed liikmed olid
meeleldi nõus isegi une ohverdama ja varem ärkama, et kooli hingesoojusega täita.
Täheks kuuse tipus oli Jõuluööde
Filmifestival ehk JÖFF, mis leidis aset kahel
järjestikusel päeval, 11. ja 12. detsembril.
Pool koolimaja kolmandast korrusest oli
muudetud kinosaaliks ning ehitud narmaste ja tulukestega. Veedeti ühiselt meeldiv
õhtu, vaadates nii kuulsaid klassikalisi jõuluﬁlme kui ka uuemaid tulijaid nagu “Eia
jõulud Tondikakul”. Sellelt maagiliselt ürituselt ei puudunud ka heategevuslik kohvik,

Kiiresti-kiiresti! Nii neid magusaid maju kaunistati. Fotod: Katariina Raig

Fotod: Katariina Raig

Jõuluööde ﬁlmifestivalil oli koolimaja kolmandal korrusel kinosaal.
kust sai osta head ja paremat. Lisaks loositi
kõikide vaatajate vahel välja kingikotte, mis
õnnelike võitjate suud magusaks tegid.
Jõuluaeg möödus Saku Gümnaasiumi
uues hoones üksteisele heameelt ja hellust

jagades.
Koolipere jääb Saku õpilasesinduse
ja nende toetajate järgmisi suuri tegusid
ootama.

MERILIN NURME

155 Saku valla nägu
Projekt „155 Saku valla nägu“ on mõeldud
kõigile vallaelanikele-harrastusfotograaﬁdele ja teistele asjast huvitatutele, kes tahaksid omal moel jäädvustada portree kujul
põnevaid isikuid ja lihtsaid inimesi.
Millist nägu otsime?
Kutsume üles pildistama Saku valla inimesi siit nurgast ja sealt nurgast, täis emotsioone, ning põnevaid külalisi ja imelikke
seiklusi. Soovime Saku valla 155. aastapäeval teha näituse inimestest, keda oleme

jäädvustanud läbi fotosilma. Selleks ei ole
sinul kui pildistajal vaja muud, kui vaid märgata inimesi meie ümber. Kui fotod kokku
kogutud, toimeta need aadressile annely.
suvi@sakuvald.ee igal aastal detsembrikuuks. 2020. aasta lõpus valime välja näitusele minevad fotod A3 suuruses. 2021.
aasta veebruaris avame Eesti Vabariigi aastapäevaks järjekordse näituse.
Projektiga saab liituda jooksvalt kogu
aeg. Oluline on, et see inimene (nägu), mida

sa läbi fotosilma jäädvustad, oleks Saku
vallas. Pilte võib teha kõikide vahenditega,
mis jäädvustavad ja mille kaudu on võimalik pilte eelpool nimetatud aadressile saata.
Ära unusta oma fotole lisamast kuupäeva!
Kui tahad kaasa lüüa, anna märku AnneLy Suvile, täpsem informatsioon telefonil
671 2449.
Otsime Saku valla nägu!

ANNE-LY SUVI
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist
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Portselanimaali ringi veerandsada aastat
Küllap pole ühelegi käsitööst lugupidavale vallaelanikule üllatuseks, et Sakus töötab portselanimaali ring. Aga et see täna
Saku Valla Kultuurikeskuse, varem Saku
Huvikeskuse ja veel varem Saku Rahvamaja
tiiva all olev ring juba 25 aastat vahetpidamata tegutsenud on, ei pruugi teada. Aga
nii on. Ja ikka Merike Toome eestvedamisel. Täna maalivad ringi liikmed tasse
ja taldrikuid, kausse ja kausikesi, vaagnaid
ja küünlajalgu ning mida imelist kõik veel
Saku kooli gümnaasiumihoone või Saku
Valla Maja keldris spetsiaalses ruumis, kus
igaühel oma töölaud ning valmis ja valmivate esemete, materjalide ja töövahendite
hoidmiseks sobivad kapid. Ja kus kõrvaltoas on kaks väikest ahju, mis, tõsi küll,
on Merikese enda omad. Alati pole tingimused nii head olnud, aegade jooksul on
portselanimaalijad toimetatud ka näiteks
Keemiahoones, Päikesekillus ja Pargimajas
ja isegi ringi juhendaja köögilaua taga.

edasijõudnud ja teisipäeval vanad olijad ehk
Tiina Saarepuu, Piret Sahva, Eve Rikas ja
Ljudmilla Ossul, kes kõik üle 20 aasta portselanimaaliga tegelenud.

keerulise mustriga kaunistatud ja tunduvad
juba valmis olevat. Kõik need on sarnased,
kõik on jõuluvärvides. Eve on huvitava
kujuga alustassi – või on see väike kandik?
– servad kuuseroheliseks teinud. Ja Ljuda
hõbeda-valgega kaunistatud kausid-taldrikud meenutavad lumekristalle, kuid on
veelgi kenamad – õrnad ja talvised. Ehk
mõnele tassile-kausile-taldrikule on valge
taustale tekkinud esimene muster, mõni ese
saab parajasti viimast lihvi.
Naised tupsutavad veidi värvipulbrit
plaadile, ikka sellele vannitoa omaga sarnanevale, ja segavad seda seal vedelike või
õlide või millegi taolisega. Nii tekib vedel
või poolvedel või üsna paks värv, kuidas
kellelgi. Sellega siis kaunistatakse oma eset.
Ja sünnib ime, igakord isenäoline.

Imeilusad esemed ehk mis silma jäi
Kui mina portselanimaaliklassi jõuan, on
ringi liikmed juba tööhoos. (Piinlik küll,
aga jälle tuli viimasel minutil üks teine asi
ette ja jäin hiljaks!) Naised, need „vanad
kalad“, istuvad laudade taga ja nokitsevad.
Igaühe ees on miski, mis meenutab vannitoaplaati, lisaks hunnik potsikuid-totsikuid
värvipulbri või -puruga, vatitikud, salvrätid,
purgid-pudelid kummaliste vedelike ja õlidega ning veel igasugust träni. Ja muidugi
esemed, mida nad maalivad. Need esemed
– naised ise nimetavad neid toorikuteks
– on olnud valged, kuid kunstnike käes
muutunud. Pireti pisikesele valgele alus- Nii keeruline ehk kuidas asjad käivad
tassile on maalitud mitut värvi õrnad lilled. Merike seletab, kuidas asjad käivad. Et rinTiina tumesinisega kaunistatud majesteet- gi liikmed valivad ise eseme, mida maalida
lik kandik on kohe-kohe valmis saamas, soovivad, ise otsustavad, millist pilti, mustMerike on süüdi ehk kuidas kõik algu- autor võtab veel vatitikuga mõnest kohast rit, kujundit sellele tahavad. Siis kannavad
se sai
värvi vähemaks. Merikese ees on mitu pi- mustri ettevaatlikult spetsiaalse pintsliTegelikult on kõiges süüdi Merike Toome. sikest kandikut, üks on algusjärgus, teised ga oma kandikule või kannule. Seejärel
Tema alustas Tallinnas elades Silvia Hiibuse
poolt juhitavas tarbekunsti rahvaülikoolis
CDE Kõigile oma kunstnikuteed, sai seal
Ilse Lepiksoni ja Reet Moori käe alla portselani maalimise algteadmised. 1980. aastal
tuli Merike Sakku tööle ja kiiresti jõudis
kohale ka jutt sellest, mida Vabariikliku
Agrokeemia Laboratooriumi uus keemik-laborijuhataja kõik oskab. Kui Merike
tahtis tookord Sakus ülipopulaarse ja elitaarse naiste käsitööklubi EMMI liikmeks Ljuda hõbeda ja valgega kaunistatud
Eve pisikestel kandikutel on
pääseda, seati tingimuseks, et hakaku nai- taldrikud.
jõulurohelised servad.
ne portselanimaali õpetama, siis võetakse
vastu. Aga Merike ei hakanud ja klubisse ei
pääsenud. Miks, ei oska ta täna öelda.
Kui Näitusepaviljonis oli Harjumaa harrastuskunstnike näitus, paluti ka Merikesel
mõned tööd välja panna. 1993. aastal oli
Merikese tööde näitus vanas rahvamajas.
Siis hakkasid tolleaegne rahvamaja juhataja Eda Arulaid ja valla kultuurijuht Helle
Pärlin kauplema, et hakaku Merike ka teisi õpetama. Eda ja Helle olid järjekindlad
ning 1994. aasta sügisel andis Merike alla.
29. novembril oli portselanimaali ringi
esimene tund. Kui Tiina Saarepuu, kes tänaseni edasijõudnute grupis maalib, tundi
jõudis – see juhtus 1995. aasta jaanuaris –
oli osalejaid juba kümmekond.
Aastate jooksul on Merikese käe all
portselanimaaliga tegelenud umbes sada
inimest, nii lapsi kui täiskasvanuid, teiste
seas ka neli noormeest. Täna on tal kolm Portselanimaali ringi naised Piret Sahva (vasakult), Tiina Saarepuu, Merike
gruppi: esmaspäeval algajad, neljapäeval Toome, Eve Rikas ja Ljudmilla Ossul tööhoos. Fotod: Inna Mikli
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otsustavad, millist pinda soovivad, millist
värvi kasutavad. Värvisorte on palju, igaüks nõuab erinevat tehnikat, erinevaid
õlisid ja vedelikke. Hea et ringi juhendajaks
on keemik!
Juhendaja sõnul on igal aastal üks ühine teema ka, sel aastal näiteks nartsissid.
Merike tõi Soomest nartsissipiltidega trükitud paberilehed, nendelt võib kujundid
oma esemele kanda. Võib ka ise joonistada.
Millisele esemele, on iga kunstniku enda
otsustada. Kuidas ja mil moel, see samuti.
Mis värve kasutada, see ka. Need nartsissiesemed on kevadnäitusel, kus juba aastaid
oma töid välja pandud, kesksel kohal.
Kõik esemed peavad enne valmimist
ahjust läbi käima. Iga värvisort, isegi iga
värvitoon nõuab kindlat temperatuuri. Nii
ei saa erinevalt valmistatud ja eri värvi esemeid koos „küpsetada“. Aga ahjus oleku
aeg on 24 tundi ja ahi on väike. Keeruline
on see portselanimaalija elu!
Ringi lapsed saavad töövahendid Merikese käest, kuid täiskasvanutel on igaühel
oma toorikud, värvid, õlid, töövahendid.
Tänapäeval on õnneks kõike saada. Paraku
on värvid päris kallid. Kõige odavama tuubi saab kahe ja poole euroga, kõige kallima,

kuldse värvi tuubi eest tuleb maksta 48 eurot. Aga kunstnikud kinnitavad, et sellega
saab päris palju maalida. Ja ilus on see ka!
Portselanimaalinaised töötavad vaid ringitunnis, sest edasi-tagasi tassimine võib
esemeid kahjustada. Ja ega kodus polegi
hea maalida, sest värvid ja vedelikud on
mürgised ning tavalises elamises pole seadmeid, millega aure minema juhtida. Aga
ringitund on vaid korra nädalas.
Valmiv tass-taldrik-kandik käib eamasti mitu korda ahjus. Kõik see võtab aega.
Nii läheb ühe esemega kuu, võib-olla veidi
vähem või rohkem. Igal kultuurikeskuse
kunstnikul valmib aastas kümmekond eset.
Kõik need kaunid tassid-kandikud-alused
on oma jaoks, mõnikord ka kellelegi lähedasele kinkimiseks. Müügiks ei tee Saku
portselanimaali ringi liikmetest keegi kunagi. Ei jõuakski teha.
Ringi juhendab juba 25 aastat Merike
INNA MIKLI
Toome.
Igaühel oma. Naised
maalivad. Vasakult Piret
Sahva, Tiinas Saarepuu ja
Merike Toome.

Niisugune see
portselanimaalijate ahi ongi!
Piret seab valmis esemed
küpsema.

Toimetus tänab
2019. aastal jõudis lugejani 12 Saku Sõnumite numbrit. Neis oli palju artikleid, mis
kirjutatud seetõttu, et teie, head lugejad,
andsite teada, et kuskil on midagi huvitavat
toimumas või et meie keskel on vahva inimene. Aitäh!
Kõige rohkem teeb rõõmu, et toimetusse jõudis palju kaastöid. Suur aitäh kõikidele kaasautoritele! Esile tõstaksin Erika
Rausbergi „Kevade alguse jutu- ja muusikaõhtu“ ja „Jutupühad Päikesekillus“ aprillinumbris, Annika Karindi ja Kärt Lumiste
„Эстония собирает друзей ehk Tuljaku

ja puhkpilliorkestri ühine sõit Valgevenesse“ mais ning Hanna-Lisa Kuslapi „Saku
Sportingu mängijad olid Eesti-Saksamaa
mängul maskotilapsed“ oktoobris. Tore
oli lugeda koolimälestusi, aitäh Alma Kallionile, Rain Alevile ja Raimond Ojassalule.
Tänud ka Hurmi Agasillale, Anne Laanele,
Kalev Sinisaarele, Lidia Hokkonenile, Ahto
Lutterile ja Triin Susile, kes oma koolimälestusi siinkirjutajaga ja seega ka lugejatega
jagasid.
Toimetus on ikka valinud parima artikli. Seekord oli parim septembris ilmunud

Valter Sulini „Reis sinna, kus kasvab riis
– Sakust Sakku“. Omanäoline ja huvitav!
Loen seda ikka ja jälle. Valterit aga ootan
toimetusse.
Suur aitäh Viljar Kimmelile, kes ristsõnad koostas, ja trükikoja Rebellis inimestele, kes lehte trükkisid.
Head lugejad, loodan, et leiate ka käesoleval aastal Saku Sõnumitest põnevat lugemist. Ja ootan ikka huvitavaid kaastöid
ning asjalike ettepanekuid.
INNA MIKLI, toimetaja

Jaanuar 2020

Saku Sõnumid

13

KOGUKOND

Saku Õlletehase töötajate
annetused tõid 15 valla
perele jõulurõõmu
Saku Õlletehas korraldas oma töötajate seas
korjanduse, et tuua Saku valla vähekindlustatud perede jõululauale maitsvaid hõrgutisi. Valla lastekaitsetöötaja Anu Mesila
abil valitud 15 pere lauale jõudis õlletehase töötajate annetuste abiga mitmesugust
pühadeaegset toidukraami – verivorste,

hapukapsast, suitsuvorsti, pohlasalatit, kõrvitsasalatit, marineeritud kurki, piparkooke,
tervislikku karastusjooki Barley Bros, kakaod, teed, Nutella kakaokreemi, juustu,
kommipakke. Lisaks rahalistele annetustele
annetasid sakukad ka isetehtud hoidiseid.
JAN JÕGIS-LAATS

Karin Muru. Foto: Peeter Leidmaa

Harjumaa parim meessportlane on Saku mees
Martin Järveoja, teejuht
Karin Muru
Harjumaa Spordiliit
autasustas 19.
detsembril Rocca al Mares Eesti
Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis Harjumaa
paremaid sportlasi. Pidulikul üritusel osalesid ka Saku valla sportlaste esindajad Sirli
Metsamäe, Tiina Vernik, Kadri Tinits,
Andres Krik, Tiiu Zirnask, Märt Raam ja
Peeter Leidmaa.
Aasta meessportlase tiitli võitis autoralli maailmameister, parim kaardilugeja
Martin Järveoja. Paraku ei saanud Martin
tseremoonial osaleda, karikas ootab teda
vallavalitsuses.
Spordipreemia „Meie teejuht, meie õpetaja“ sai Kaitseliidu Männiku lasketiiru
instruktor, laskespordiga tegelev sakulanna
Karin Muru.
Aasta sündmuste seas mainiti ära uue
spordihoone avamine Sakus.
INNA MIKLI
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Saku Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistus tänab kõiki, kes
valmistasid vähekindlustatud perede
lastele jõulukinke ja aitasid katta jõululauda.
Aitäh mittetulundusühingule Tugi ja
Tegu ning Saku Õlletehase ja aktsiaseltsi Evelekt töötajatele.
Iga üksiku inimese abi on tähtis ja
oleme väga õnnelikud, et meie vallas
on nii palju hoolivaid ja heatahtlikke
inimesi.
Õnnelikku uut aastat kõikidele!

Martin Järveoja. Foto: Victoria Parmas
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19. detsembril vallale üle antud toidukraam, Kristiina Deklau (paremal) Saku
Õlletehasest ja Anu Mesila vallavalitsusest. Foto: Anne Moses
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Harjumaa kodutütred ja noored kotkad talvepäeval Sakus
Novembri lõpus tulid üle Harjumaa kokku
kodutütred ja noored kotkad, et saada uusi
teadmisi, korrata vanu tarkusi ning veeta
üheskoos üks kena talvine päev.
Laupäeva, 30. novembri hommikul
kogunes veidi üle paarisaja noore Saku
Gümnaasiumi põhikoolimajja Saku rühma
korraldatud talvepäevale „Leia Sipsik“.
Jaguneti 10-liikmelisteks gruppideks,
et oleks hõlpsam erinevaid ülesandeid lahendada ja Saku erinevates kaunites paikades ringi uudistada. Tänavu oli üritus
üles ehitatud aardejahina. Osalejatele anti
tühi kaart, millele tuli hakata koguma puuduvaid tükke. Iga kaarditükk viis võistkonna uude kohta, kus oli üks kümnest
tegevuspunktist. Punktides saadi erinevaid
meeskonnaülesandeid ja alati oli võimalus
midagi uut kõrva taha panna. Pärast kõigi
kümne punkti läbimist said tiimid kaardile
tüki, mis juhatas nad Sipsiku juurde.
Talvepäeval oli ka oma legend. Nimelt
oli Sipsik koos piraatidest sõpradega oma
piraadilaeval suundumas Sakust mööda,
kuid kahjuks juhtus nende teekonnal õnnetus. Laev purunes ja terve aare paiskus
metsa alla laiali. Kõige viimase ja magusama punkti ülesanne oligi aidata Sipsikul
aare uuesti kokku koguda. Tänutäheks andis Sipsik igale võistkonnale tüki oma aardest. Noored said oma ülesandega imeliselt
hakkama!
Üritus korraldati Kaitseliidu vabatahtlike poolt, korraldamisse andsid oma panuse Saku naiskodukaitsjad, Harju maleva
ja Männiku malevkonna kaitseliitlased,

Saku kodutütarde ja noorkotkaste lapsevanemad, Saku rühma vanemad liikmed
ning sel aastal lõid kaasa ka Saku piirkonnapolitseinikud. Vajalikke ruume lubas
kasutada Saku vald ning suurepärased
koostööpartnerid olid Saku Gümnaasium,
Saku Spordikeskus ja Anu Ruukholm Saku
valla toitlustusteenistusest.
Talvepäeva peakorraldaja, Saku kodutütarde ja noorte kotkaste rühmavanema Marek Koppelmanni sõnul läks talvepäev igati
korda, seda näitasid välja aktiivselt osale-

nud ja õnnelikud noored ning rahulolevad
korraldajad ja noortejuhid. Saku rühm korraldas kogu malevale mõeldud ürituse esmakordselt. Kõik osalised olid väga tublid.
Talvepäev on iga-aastane kodutütarde
Harju ringkonna ja noorte kotkaste Harju maleva aastalõpuüritus, millest seekord
võttis osa 192 noort, 25 noortejuhti ja 28
korraldajat. Saku rühmast osales 28 kodutütart ja noort kotkast.
KRISTIINA BULGARIN
kodutütarde Saku rühmajuht

Kanderaamipunkt. Osalejad pidid koos kanderaamil
lebava kaaslasega kindla raja läbima. Teekond oli
piirdelintidega märgistatud. Fotod: erakogu

Ronimisvõrgupunkt. Osalejad pidid ronima mööda võrku üles ning erinevatelt
kõrgustelt erinevaid esemeid alla tooma. Ülesanne oli üks noorte lemmikutest.
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Dancelandi tantsijate aasta lõpptulemused
olid hiilgavad
7. detsembril toimusid Tallinnas
võistlustantsu
Eesti karikavõistluste sarja viimased
võistlused,
seejärel
jagati
aasta tulemuste
põhjal iga klassi
esikolmikule välja
karikad.
Tantsukooli
Danceland tantsijatele olid lõppenud hooaeg ja
2019. aastal läbitud
karikasari väga edukad. Kokku saadi
3 esikoha, 6 teise
koha ja 3 kolmanda
koha karikat!
Dancelandi tantsijate
karikasarja
paremad
tulemused klasside ja tantsupaaride lõikes
• Lapsed 2 E klass: Jan Tambet Janter –
Merit Marie Metsaviir standardtantsudes
2. koht ja Ladina-Ameerika tantsudes 6.
koht;
• Junior 1 E klass: Robert Kruuse –
Karolin Rohula standardtantsudes
5. koht ja Ladina-Ameerika
tantsudes 5. koht;
• Junior 1 D klass: Jorgen
Janter – Meribel Piilberg
standardtantsudes 8.-9. koht
ja Ladina-Ameerika tantsudes
7. koht;
• Lapsed C klass: Dominic
Kõva – Anni Leen Järvik
standardtantsudes 1. koht ja
Ladina-Ameerika tantsudes 1.
koht;
• Junior 1 C klass: Karl Kristjan
Lillepea – Kätliin Kask standardtantsudes 2. koht ja LadinaAmeerika tantsudes 2. koht;
• Junior 2 C klass: Matthias Saar
– Kertu Kuklase standardtantsudes 3. koht ja Ladina-Ameerika
tantsudes 6. koht;
• Junior 2 B klass: Marlon Hellaste
– Iti Grethel Ameljušenko
16
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standardtantsudes 1. koht ja LadinaAmeerika tantsudes 2. koht;
• Matthias Saar – Kertu Kuklase standardtantsudes 2. koht;
• Kert Lutt – Lisandra Tammik standardtantsudes 3. koht ja Ladina-Ameerika
tantsudes 3 koht.

Suur tänu tublidele tantsulastele, lapsevanematele ja treeneritele! Täname Saku
Vallavalitsust ja Saku Spordikeskust koostöö ja toetuse eest!
KRISTINA TENNOKESE, tantsutreener

Kertu kuklase (vasakult),
Iti Grethel Ameljušenko,
Lisandra Tammik,
tantsutreener Baile
Paris, Kert Lutt, Marlon
Hellaste ja Matthias Saar
võidukarikatega.
Dancelandi edukad
tantsijad. Esireas vasakult
Kätliin Kask, Anni Leen
Järvik, Dominic Kõva ja Iti
Grethel Ameljušenko, taga
vasakult Lisandra Tammik,
Kert Lutt, treener Baile
Paris, Marlon Hellaste.
Fotod: Kadi Süvaorg

SPORT

Korvpallurid pühitsesid uue spordikeskuse sisse detsembris, kui toimusid Saku valla meistrivõistlused. Kaheksa võistkonna osavõtul said mängurõõmu tunda 71 korvpallurit. Päeva lõpuks jäi võitmatuks Nordauto, teise koha saavutas
Malice ja pronksmedalid läksid kaela Park Minigolﬁ meestele. Ürituse toetamise eest täname Saku valda, Saku Valla
Spordikeskust ja Saku Lätet. TAAVI VILBA

Saku maletajate tegemistest
Möödunud aasta lõpus korraldas Saku
Maleklubi järjekordse Hans Tomsoni poolt
algatatud ja nüüd temanimelise kiirmaleturniiri, mis oli seekord juba üheteistkümnes.
Vastremonditud Saku Gümnaasiumi
söökla ruumidesse kogunes 49 maletajat
kõikjalt Eestist. Sakust osales 11 võistlejat. Peakohtunik oli Askold Nassar Eesti
Maleliidust.
Seekordseks Hans Tomsoni rändauhinna võitjaks osutus Herman Pedmanson
Tartust. Meie paremad olid Aleksei
Lõgun ja Mart Sepp, kes said 6. ja 7.
koha. Suurepäraselt võistles Saku noormaletaja Paul Kang, kes saavutas tihedas

Valimisliidu Kodu
noorsportlase stipendium

konkurentsis 19. koha. Lisaks Paulile osalesid turniiril veel Saku noored Maribel
Elmann, Kuldar Zilensk ja Anders
Raudväli.
Suur tänu Toomas Valgmäele, kelleta
poleks turniir toimunud.
Saku noortel algas 2020. aasta edukalt.
Noorte tavamale lahtises võistlussarjas
Tallinn 2020 jagasid esikohta neli maletajat ja nende hulgas kaks sakulast – Anders
Raudväli ja Kuldar Zilensk.

1. Noorsportlase stipendiumi antakse välja
eesmärgiga tunnustada ja toetada Saku valla noorte osalemist spordis.
2. Stipendiumi summa on kuni 3 000 eurot
aastas, mis võib jaguneda mitme stipendiaadi vahel ja mis makstakse välja kord
kuus.
3. Stipendiumi eesmärk on innustada noori
spordis osalema ning toetada neid spordis
seatud eesmärkide saavutamisel.
ENNO ARULAID, Saku Maleklubi
4. Stipendiumile saavad kandideerida Saku
vallas elavad kuni 18-aastased noored, kes
osalevad aktiivselt spordis ja õpivad mõnes
Saku valla koolis.
5. Stipendiumi taotlemiseks peab taotleja
esitama:
• kirjaliku avalduse, mis sisaldab isikuandmeid, lühielulugu ja motivatsioonikirja;
• hooldusõigusliku isiku nõusolekut stipendiumi taotlemiseks;
• vähemalt ühte soovituskirja treenerilt, juhendajalt või spordiklubilt;
• kinnituse, et õppetulemused on korras.
6. Stipendiumi taotlus tuleb esitada 24. jaanuariks 2020 aadressile kalle@neti.ee.
7. Otsuse stipendiumi määramise kohta
teeb hindamiskomisjon koosseisus Lemmi
Oro, Kalle Pungas, Kairi Zaletajev ja
Merike Sisask.
8. Stipendiumi saajatega võetakse isiklikult
ühendust hiljemalt 31. jaanuaril 2020.
9. Stipendiumi võib määrata ühele noorsportlasele vaid ühe korra.
10. Kui noorsportlane loobub spordis osalemisest, on stipendiumi määrajal õigus lõPaul Kangi (ees paremal) vastaseks on ajalehe Eesti Maleelu peatoimetaja Tõnu petada stipendiumi maksmine.
Kalvet. Fotod: Madis Staub
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Haiged puud
maha, uued
asemele
Jaanuari alguses võeti Saku põhikooli ja spordikeskuse esise
parkla ja madalseiklusraja vahelisel alal maha 13 haiget puud,
millest enamik olid kuused, aga
ka mõned suuremate puude
varju jäänud kidurad kased, millel polnud erilist perspektiivi.
Puud olid haigestunud
seenhaigusesse, mis põhjustab kuuskedel mädanikku, mis
omakorda muudab nad murdumisohtlikuks. Haigus levib
erinevatest mõjuritest tulenevalt ning erinevate kahjustajate
koosmõjus erineva kiirusega
– puud võivad kuivada ajapikku aastate jooksul, aga võivad
ka täielikult kuivada vaid mõne
kuuga. Kuigi neid kuuski on pidevalt jälgitud, murdus viimaste
suuremate tuultega üks neist
puudest ning langes naaberkinnistule. Ennetamaks edasisi
ohtusid ning vältimaks võimalikke kahjusid, said haiged puud
eemaldatud.
Veel on vaja eemaldada
seitse madalseiklusraja juures
kasvavat haiget kuuske ja lähipiirkonnas veel mõned üksikud

Juurepess võib närida puud aastaid, kuid võib murda ka mõne kuuga. Foto: Tanel Ots
haigustunnustega puud. Lisaks
on
haigestumist
märgata Teaduse 1 juures olevatel
kuuskedel ja ka Kiisa jäätmepunkti juures tuleb hulk puid
eemaldada.
„Iga puu sellises keskses kohas on väärtus ja selle langemine on emotsionaalselt valus,“
ütles abivallavanem Tanel Ots.
„Saemeeste tööd jälgides on

Kui tuleb torm
Enne tormi
• Korja õuest kokku kõik esemed, mis võivad tuulega lendu tõusta.
• Pargi sõiduk lagedale või
garaaži.
• Arvesta võimalike elektrikatkestustega.
• Varu koju piisavalt toitu ja
jooki.
• Tangi auto kütusepaak täis.
Tormi ajal
• Püsi siseruumides.
• Ära sõida autoga. Kui sõit
on vältimatu, vali sobiv kiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude
takistustega.
• Hoia eemale maha langenud
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elektriliinidest. Teavita neist
Elektrilevi
rikketelefoni
numbril 1343 ja eluohtlikest
olukordadest Häirekeskust
numbril 112.
• Võimalusel väldi kütmist,
sest korsten võib tugeva tuule
tõttu tagurpidi käima hakata.
• Inimvigastuste ja otsest
ohtu põhjustavate purustuste
korral helista hädaabinumbril
112.
Vaata ka https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/
hoiatused.
JANE GRIDASSOV
Põhja päästekeskus

Jaanuar 2020

aga selge, et otsus need langetada on olnud õige. Oleme tänulikud, et ükski koolilaps ega
spordikeskuse külastaja ei ole
viga saanud ning ka autod parklas on terveks jäänud. Vana asemele peab saama uus puu, mille
sirgumisest rõõmu tunneme ja
mille kasvamise järgi oma tähtpäevi arvestame.“
Viimase viie aasta jooksul on

valla territooriumile istutatud
vähemalt 260 kõrghaljastusliku
väärtusega puud. Kuna koolil
on väärt traditsioon igal aastal
territooriumile lõpetajate auks
puid istutada, ei jää kooli ümbrus tulevikus kindlasti ilma uue
kõrghaljastuseta.

Endist kuldsete kätega
töökaaslast

Vaata isa, olen siin, Sinu südames ja hinges.
Olen sinu lähedal – Sinu kallis ingel.

OLAVI KOOLMET

mälestab Kalju
Tõdva töökojast ja avaldab
kaastunnet omastele.

JOEL VILLEM
vallaaednik

Meie sügav kaastunne
Tarmole perega kalli

POJA

kaotuse puhul.
Töökaaslased Tibnor Estoniast
Mälestame meie endist lauljat

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea.
On kuskil ülim otsustaja,
ta märguandel lõpetame rea...
Mälestame toredat ja
heatahtlikku

MAIE PIIRSALU.
Südamlik kaastunne omastele.
Endised ansambli Vilistlased
lauljad juhendajaga

MART HÜÜPI.

Avaldame sügavat kaastunnet
tütardele, lapselastele ja
sugulastele kalli

Puhkpilliorkester Saku

ZINAIDA TEEKI
surma puhul.
Majarahvas

REKLAAM

Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet, puude hoolduslõikust ja hindavad tervislikku
seisukorda. Hinnad soodsad. 522
0321, www.arbormen.ee.

Ostame igasuguseid ja igas olukorras seisma jäänud sõidukeid.
Kohapeal kiire vormistamine ja
tehing. Pakkumised: seisevauto@
gmail.com või 5618 8671.

Väljaõppinud puudelangetajad
lõikavad ohtlikke puid ja teevad
hoolduslõikust. Puude seisundi
hindamine tasuta. 513 3458,
info@ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee.

Saue Loomakliinik. Avatud E-R
kell 15–19. 600 3382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks ootamist, palume aeg ette registreerida! Koduvisiidid!
Litsentsiga korstnapühkija ja pottsepp. Ventsüsteemide puhastus,
küttekollete ehitus, paigaldus ja
remont, aktid Päästeametile ja
kindlustusele. 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
Teeme lamekatuste remonti ja
kõiki SBS töid. Kui on vaja uuendada ruberoidkatust või sootuks
uut, helista või kirjuta info@
sbskatus.ee. Saku valla elanikele
hindamine tasuta! Tel 503 5866.
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.
Klaverite häälestamine professionaalselt häälestajalt. Vaata
lisainfot ja küsi pakkumist www.
juhanungru.ee või juhan.ungru@
gmail.com.

OÜ RIAB Transport Saku vallas
otsib veokijuhti 8x4 kallurile
ja veoki kraanajuhti. Vajalik
C-kategooria, kutsetunnistus ja
digikaart. Oluline ka eelnev töökogemus valdkonnas! 5344 8851,
sten@riabtransport.ee.
Lisatöö! Töö ajad lumevabal
perioodil kell 8-9. Lumeperioodil
kell 7-8. Töö sisu: välikoristus.
Täpsem info 5331 1616.
Otsime puhastusteenindajat Saku
Lättesse. Küsi lisa tel 5671 2225.
OÜ Linnupojad otsib osalise tööajaga tugiisikuid. Töökoht Kohila
ja Aespa. Täpsem info telefonil
5251300 või sutlemalinnupojad@
gmail.com.
Väikesesse eramusse Roobukal vajatakse 2–4 korda kuus
koduabilist-koristajat. Kontakt
529 5707.

Auto ost. Ostame igas
seisukorras sõiduautosid,
maastureid ja kaubikuid, ka
remonti vajavaid.
Kiire tehing.
skampus@online.ee
tel 5365 4085

Kanarbiku talu. Müüa kuivad 17%
küttepuud! Lepp, sanglepp, kask,
30 cm, 38 cm. Vedu al 5 rm, ka
võrgus.Tel 5373 7294.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme
ka väikseid koguseid. Info 5559
7572.
Müüa puitbrikett 150€/960kg,
kuivad kütteklotsid 110€/48 kotti,
pellet premium, kuiv lepp ja kask
40 l kotis. Sakus, Sauel transport
tasuta, tel 5692 4924.

Hooaeg algab. Ehitaja valitud?

TULE JA VIIME SAKU VALLA ÜHESKOOS EESTI
KÕIGE SPORTLIKUMAKS VALLAKS!

Eesti omavalitsuste talimängud 29.02-01.03 Viru-Nigulas.
Võistlusalad:
- murdmaasuusatamine;
- mäesuusatamine (mäesuusk ja lumelaud);
- juhtide võistlus;
- lauatennis;
- male;
- kabe;
- ujumine;
Võistluste juhendid leitavad www.joud.ee
Osalema on oodatud kõik Saku valla territooriumil elavad, töötavad,
õppivad või Saku valda registreeritud spordiklubide sportlased.
Valla poolt osavõtutasu, toitlustus, transport ja vajadusel majutus.
Osalemissoovist anda teada hiljemalt 17.veebruariks
Lisainfo: Laura Viiroja (laura.viiroja@sakuvald.ee ; 5214899)

VEEBRUAR EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
1.02 k 11-14 tüdrukute klubi
2.02 k 15 küünlapäeva jumalateenistus ja lastekirik
6.02 k 10.30 vanemaealiste mälutreening
9.02 k 15 noortejumalateenistus ja lastekirik
15.02 k 18 noorteüritus, Toomase pidu
16.02 k 15 jumalateenistus ja lastekirik, k 16.30 koguduse täiskogu koosolek
18.02 k 18.30 koguduse avatud piiblikool
23.02 k 15 jumalateenistus ja lastekirik
Beebilaul N k 10.30 ja 11.30, 5919 7902; kooriproovid N k 18,
5919 7802; õpetaja Magne Mölster, 5919 7802, magne.molster@
eelk.ee; Saku palvemaja, Tallinna mnt 8, Saku alevik, saku.eelk.ee.
Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega. Kuiv
sanglepp ja lepp hinnaga
50 €/rm.
Tel 509 9598
pakhalupuu@gmail.com
www.pakhalupuu.ee

Küsi pakkumist!
5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Majade ehitamine ja renoveerimine.
Katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Üldehitustööd.

Koduleht: www.torustikud.ee
e-post: info@torustikud.ee
Tel 5839 0415; 553 3948
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Soovid vahetada olemasolevat töökohta või teenida lisa?
Oled positiivse ellusuhtumisega, empaatiline ja hooliv? Siis võta julgelt ühendust!
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.
Pakume Sulle
Kaasaegset töökeskkonda uutes peremajades.
Kütusekompensatsiooni, terviseedenduse kulude osaline katmine.
Väga paindlikku tööaega Sulle sobiva graafiku alusel.
Puhkust 35 kalendripäeva.
Haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.
Töö graafiku alusel 24h (9.00-9.00) vahetustes.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel, kokkuleppel
Võimalik töötada osalise tööajaga (0.75 või 0.5 koormusega).
Asukoht: Maidla küla, Saue vald.
Tel 55 22 631, e-mail harakakodu.sa@gmail.com
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HINNASULA!
Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub!

17.-19. jaanuar
meeste joped ja mantlid

%

-30

-30

%

-15%
-5%
-5%
-30%
%
0
1
-15%
0%
-5%
-2 -5%
%
0
%
-1
-15
-5%
-5%

Kanarbiku talu

Kuivad 17%
küttepuud!
lepp
sanglepp
kask
Pikkus 30 cm, 38cm
Vedu alates 5 rm.
Olemas ka võrgus.
Tel 5373 7294
Pakume plakateid ja jooniseid
A2, A1 ja A0 mõõdus, katmata,
kaetud või fotopaberile.

-30%
ja lisaks palju teisi pakkumisi!
www.keilaty.ee
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Samas saadaval ka väiksemad
trükised : kleebised, kleebised
stantsimisega, brošüürid, kalendrid, kutsed,
kaardid, flaierid, visiitkaardid, voldikud,
isekopeeruvad blanketid ja personaliseeritud
trükised ning muud trükised.
Soha OÜ, Saku, Niidu 9, info@soha.ee
tel 5559 0727 www.soha.ee

REKLAAM

VAIKNE, KERGE JA VÕIMAS
AKUSAAG STIHL GTA 26
AKU 10,8v Lithium-Ion
JUHTPLAAT X 10cm 1,1mm
SAEKETT 1/4 PM3
AKULAADIJA AL 1 LED

149€ 179€
*KÕIK SAEKETID JA JUHTPLAADID -10%!!!
AUTODELE,
MURUTRAKTORITELE

YUASA AKUD ja
AUTOTARVIKUD* -10%
*tavahinnaga tooted sooduses kuni 29.02.2020

TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS JA VARUOSAD

AIATÄHT SAKU: Tehnika 7, Saku keskel, E-Tehno autoülevaatuspunkti kõrval
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
Tel: 5324 4296 E-post: saku@aiataht.ee

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis*
* 2019 aasta jooksul
väljastati Projektibüroo
abil üle 250 kasutusloa
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Hääd vastset aastat!

Mo kädest on ütsjagu uurittu, kas kinumutt sel aastal koa kinu näütta. Ma
kinnite, et näütta ikke.
Juba tollesammuse näärikuu 26-damal päival om Pruulikojas esmane sanss
„Aasta täis draamat“. Tuo om lugu oma paiga ja itseenese leidmisest.
Kes kinu kae, saa tiada, kudamoodu üts vene keeli kõnelev tidrik Alissija,
tämmone, kes kunagistki tiaateris pole kännu, saa
säänse tüö, kus tule tiaateris etenduvat kaeda ja siis
tolle kohta oma mötted kirja panda. Tule kaeda
suisa igat tiaaterit, mis Eestmaa pääl välla toodakse. Tost asjast tuo kinu omgi ja tost tidrikkust ikke
koa.
Sanssule pääsu eest tule 5 voi 4 eurut välla käida.

Kinumutt

Ristsõna
Detsembrikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla
logoga vihmavarju – Madis Sander. Auhinna saab kätte tööpäevadel vallavalitsuse
kantseleist Teaduse 13.

Detsembrikuu ristsõna õige vastus: KOOSTÖÖ SAUE VALLAGA.
Jaanuari ristsõna vastused saata 10. veebruariks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.
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Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

ühenduse Elukaar liikmete koosviibimine Sakus Teaduse 1.

Kuhu minna
18.01 kell 11 Saku pensionäride
ühenduse Elukaar liikmete koosviibimine Sakus Teaduse 1.
20.01–23.03 neljapäeviti kell 19
Fotograafia ABC, kursus Saku Valla
Kultuurikeskuses Sakus Teaduse 1.
Hind 100 eurot.

19.02 kell 19 Otsa kooli rütmimuusika õpilaste kontsert Saku saalis
Teaduse 1. Vt lk 22.
20.02 sõudeergomeetrite võistlus
Kurtna Kangutaja Kurtna koolis.
20.02 kell 12 etendus „Põrsas
Desmond ja sookolli lõks“ Saku Valla
Kultuurikeskuse Kiisa saalis. Vt lk 23.

23.01 kell 19 Alen Veziko sünnipäeva- 21.02 kell 17 Eesti Vabariigi aastakontsert „Ikka veel teel“ Saku mõisas. päeva kontsertaktus, Sakus Teaduse
1 gümnaasiumihoones. Vt lk 24.
26.01 kell 16 film „Aasta täis draamat“ Saku Pruulikojas. Vt lk 22.
Näitused
1.02 kell 19 vestlusõhtu „Mida mehed Evald Rätsepa joonistuste ja akvarelnaistele ei räägi“ Saku Valla Kultuuri- lide näitus Kiisa raamatukogus.
keskuse Kiisa saalis. Vt lk 24.
Foto- ja maalinäitus „Rebased ja
15.02 kell 11 Saku pensionäride
koprad“ Kiisa raamatukogus.

Info www.sakuvald.ee/sundmused

VEEBRUAR
NOORTEKESKUSES
SAKU

KIISA

Pargi 27, Saku
E-R 13-19

Kurtna tee 8, Kiisa
E-R 14-19

25.02
Vastlapäev

18.02
Filmiõhtu

6.02
Lauamängude
päev
14.02
Sõbrapäeva
meisterdamine

3.02
Paracord paela
meisterdamine
13.02
Sõbrapäeva
meisterdamine

25.02
Vastlapäev
K 16.00
KÖÖGINURK

K 16.00
LOODUSKOSMEETIKA

Saku Valla Noortekeskus
Saku Valla Noortekeskus - Kiisa noortekeskus
Saku_Valla_Noortekeskus
www.sakuvallanoortekeskus

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Inna Mikli

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

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

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

ISSN 2382-6789

Saku valla peredesse

sündinud lapsed
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