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Saku legendid ja lood
Paari nädala eest ilmus raamat „Saku.
Legendist tänapäeva“ – mahukas ülevaade
Saku valla elust, olust, inimestest, kohtadest, sündmustest. Teos algab iidsete aegade lugudega ja jõuab lõpuks tänapäeva:
307 leheküljele on koondatud legende, arhiivimaterjale, väljavõtteid volikogu istungite protokollidest, katkendeid ajalehtedes,
ajakirjades, raamatutes ilmunust. Aga kõige
rohkem on selles raamatus endiste ja praeguste sakulaste mälestusi ehk Saku valla
kohta kirjutatut ja Saku valla kohta arvatut. Kogumikus on lugusid valla koolidest
ja lasteaedadest, õlletehasest, kõrtsidest
ja poodidest, vanadest majadest, taludest,
mõisatest ja sealsest elust. Ja muidugi inimestest: on Saku vallas üles kasvanute meenutusi, millised olid siinsed paigad nende
lapsepõlvepäevil, ja uute tulijate mälestusi,
millisena tundus siinne elu-olu neile siis, kui
nad siia elama asusid.
Luguderaamatu sisust
Kogumiku sisu jaguneb üheksaks peatükiks. Neist esimeses on valla eri paikadega
seotud legende ja rahvapärimusi.
Teine peatükk „Teateid Saku vallast“
koosneb kahest osast, millest üks on seotud kooliharidusega ning teine kõrtside ja
karskusliikumisega. Lugeja ette on toodud
nii katkendeid volikogu istungite protokollidest kui ajaleheartiklitest. Ajas ulatuvad
väljavõtted 1873. aasta volikogu protokollist 1935. aasta 24. juulil Päevalehes ilmunud artiklini. Kui järgnevad peatükid
käsitlevad mingeid kindlaid perioode, siis
„Teateid Saku vallast“ on ainuke, mis kokku pandud erinevatel aegadel juhtunud
sündmustest. Mälestusi ei ole.

“Olgu see kogumik üks hea juurte
kasvataja, mille abil oma elu ja laste
tulevikku meie kamaraga sidunud
hinged võivad pikema võõristuseta
kohalikeks kasvada,” ütleb abivallavanem Tanel Ots.
Kolmas peatükk räägib mõisaajast, lugeda saab mälestusi värvikatest parunihärradest – Rahula Abraham Hannibalist ja Saku
Valerian von Baggost (Baggehuffwudtist).
Selles peatükis on ka lood õlletehase algusaegadest ning mõisa tööliste ja talupoegade elust – jutustavad Alice Lätti, Hanno
Tamm, Ülo Sirp … Lembit Teinbas kirjutab, kuidas Kirdalusse põllutöökooli rajada
taheti.
Neljas peatükk „Segased ajad“ räägib I
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maailmasõjast ja on suhteliselt lühike: vaid
kaks väljavõtet ajalehtedest ning Üksnurme
mõisniku poja Andreas von Antropofﬁ
mälestused.
„Eesti Wabariigi aeg“ toob lugejani
Saku kodumajanduskooli külastanu värvikad mälestused. Kunagist pruutide kooli ja
selle kooli aegset Sakut meenutab ka Leida
Vernik. Margus Eiche on kirja pannud oma
vanaisale kuulunud koloniaalkaupluse loo.
Viiendast peatükist saab lugeda
Tammemäel asunud restoranist, Kiisa vanadest majadest ning Saku õlletehase tööliselamust. On ka üks kriitiline ja halvustav
kirjutis – ajalehes Rahva Sõna ilmunud
artikkel, milles naeruvääristatakse Sakut ja
siinseid inimesi. Veel on kaks kriminaalset
lugu: ajalehtedes ilmunud teated Rahula
salaviinavabrikust ja Sakus kommunistide
trükikoja avastamisest.
Kuues peatükk räägib II maailmasõjast.
Alma Kallioni sulest on „Saku alad suure
sõja ajal“ ja „Sõja-aastad Saku koolides“.
„Nõukogude aeg“ ehk seitsmes peatükk
on kõige ulatuslikum – selles on 34 lugu.
Paljud on meenutajate endi poolt kirja pandud, paljud aga räägitud Margus Eichele,
kes need siis raamatulugudeks vormis.
Mitmeid alapeatükid on seotud tööga: Jaak
Viira Kiisal jaamaülema, Jaak King muusikaõpetaja ja muusikakooli direktori, Nora
Reppo õlletehase lasteaia kasvataja, Valve
Kärblane sovhoosi lasteaia meditsiiniõe ja
kasvataja, Heldi Simsel raamatukoguhoidja, Arvi Aasma õlletehase peamehaaniku,
Ago Järva miilitsamehe ja vallavanema,
Aime Sillo ja Maila Jõessar juuksuriametis.
Oma isa tööd õlletehase autojuhina, kuid
ka lapsepõlve Sakus, elu õlletehases, pritsimeeste tegemisi ja sealset orkestrit
meenutab Toomas Randväli.
Samast orkestrist on mälestusi
ka Andres Arol ja Heino Salol.
Saku kooli meenutavad endised õpilased Helmi Eiche, Hella
Sule ja Helle Toomla ning õpetajad
Alma Kallion ja Anne Emmus, Kiisa
kooli endine õpilane Kaire Oks. AnneHelle Kekk kirjutab oma lasteaiapäevadest.
Endine sakulane, baleriin Saima Kranig
meenutab Sakus veedetud lapsepõlveaastaid. Lapsepõlve aega meenutavad ka Kristi
ja Agu Karelsohn, Kairi Zaletajev ja Raul
Laugen, kes Saku kanti elama jäänudki.
Oma sakulaseks saamise loo räägib täna
Üksnurmes elav kirjanik Eeva Park.
Endel Karneri mälestused jutustavad
Kiisa alevikust, kolhoosist, kultuurielust.
Endist elu Kiisal meenutab ka lapsepõlvesuved seal veetnud Merike Vahtre.

Anne-Helle Kekk ja Alma Kallion kirjutavad vanadest majadest, Erik-Herbert
Pinka tehnikumihoone ehitamist. Alma
Kallion meenutab 1967. aasta tormi, mis
palju puid murdis, kuid kirjeldab ka pritsimeeste tegemisi. Kuidas Tuljak rahvariided,
märgi ja lipu sai, jutustavad Alma Kallion ja
Kadri Kopso.
„Eesti vabariigi aeg“ toob lugeja
möödunud sajandi lõppu. Selles peatükis on juttu juba palju tuttavamatest aegadest. Aegadest, mil jagati abipakke,
raamatukogus kaubeldi munade ja pesuga,
rublad vahetati kroonideks. Kõiki neid tegemisi turvasid kohalikud kodukaitsjad.
Meenutavad Ülle Loik, Alma Kallion, Helle
Pärlin, Heino Sarapuu… Eda Arulaid aga
räägib Saku rahvamajast. Selles peatükis
saavad sõna ka noored: Sten Tänavsuu kirjutab, kuidas Kiisal radioaktiivne „pulgake“
mitme inimese surma põhjustas. Joosep
Talumees meenutab Kiisale ja Metsanurme
sattund Euroopat läbi jalutavat itaallast.
Oma sakulaseks saamise-kasvamise loo jutustavad ligi 15 aasta eest Juulikule kolinud
koolijuht Kristjan Saar ja üle kümne aasta
Kasemetsas elanud näitleja Alo Kõrve.
Viimane peatükk on „Lapsesuine Saku“
ja sellesse on korjatud lasteaialaste ütlemisi.
Saku vallaga need seotud pole, kuid vahvad
on küll.
Tegijad
Teose koostasid Saku Vallaraamatukogu
juhataja Ene Loddes ja raamatukogu nõukogu esimees, Markus Saksatamme nime
all tuntud lastekirjanik Margus Eiche. Ene
Loddese mõte oli mälestusi koguda ja neist
raamat koostada. Ta kutsus vallaelanikke
oma lugusid kirja panema ja raamatukokku
saatma. Koos valisid Ene Loddes ja Margus
Eiche lugude seast välja just need õiged –
need, mis kõnetavad. Lisaks intervjueeris
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Margus Eiche paljusid raamatu veergudel
pajatajaid ja pani nende mälestused ise kirja. Ene Loddes aga valis välja legendid ja
väljavõtted ajakirjandusest, kirjutas lugude
jutustajaid tutvustavad joonealused. Ning
täitis kollased kastid, mis lisavad artiklitele
värvi.
Vivika Kalt on lugejat kaugest minevikust tänapäeva kandva raamatu sobivas
stiilis kujundatud – on ruumi, on õhku,
on ajaloohõngu. Lugusid täiendavad hästi
valitud (valisid Ene ja Margus) ja paigutatud fotod – toovad kauged ajad silma ette.
Värvivalik – hallikad, kollakad, punased
toonid – on just see õige. Kogumikus on ka
pildid kohalikku elu-olu kujutavatest kunstiteostest – Einar Vene maalist „Lokuti“,
Ülo Sirbi joonistusest „Trelli-Kuusiku
kõrts“, Georg Schmitzi maalist „Saku mõis
talveõhtul“… Väga omanäolised ja ajastutruud on peatükke eraldavad kaheosalised
vahepildid.
„Olgu see kogumik üks hea juurte kasvataja, mille abil oma elu ja laste tuleviku
meie kamaraga sidunud hinged võivad pikema võõristuseta kohalikeks kasvada,“
soovib raamatu saatesõnas Saku abivallavanem Tanel Ots. „Kui oled end selle raamatuga õhtul magama lugenud, siis kuuled
öösel juurte kasvamise raginat, näed end
unes siinsete eelkäijate täieõigusliku järglasena ja otsustad hommikul ka oma eluga
ühe kohaliku loo kirjutada.“
„Oli, mis oli, sündis, mis sündis, ometi
on kõik väärt, et seda tasapisi mäletada,“
kirjutas Anton Hansen-Tammsaare. Selle
lause valisid koostajad Saku kogumiku
motoks.
INNA MIKLI

Koostajad Margus Eiche ja Ene Loddes raamatu esitlusel
intervjuud andmas. Fotod: Victoria Parmas

Vastab Ene Loddes

Kuidas ja miks tuli idee raamat välja
anda?
Idee tuli seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja Euroopa kultuuripärandi aasta
tähistamisega 2018. aastal. Siis kuulutasime
välja mälestuste kogumise, kutsusime üles
kirja panema mälestusi meeldejäävatest aegadest, hetkedest, inimestest. Eesmärgiks
oli täiendada Koduloo-wiki andmebaasi
ning parematest paladest raamat koostada.
Kuidas ja mis alusel raamatusse materjali valisite?
Püüdsime valiku teha kahe kriteeriumi alusel: et kaetud oleks kogu Saku vald ja et
kaetud oleksid kõik ajaperioodid.
Esimese kriteeriumi täitmine osutus
siiski raskeks – lihtsalt ei olnud piisavalt
materjali ja nii ongi lõpptulemuses rohkem
artikleid Saku kohta.
Seoses teise kriteeriumiga lisandusid
aga legendid ja pärimused ning väljavõtted ajakirjandusest ja mujalt, sest mälestusi ajast enne 1940. aastat kippus nappima.
Kasutasime ära ka varem Saku Sõnumites
ilmunud meenutusartiklid.
Kõik mälestused on loetavad Koduloowikis, ka need, mida raamatus ei ole.

Raamatu väljaandmise protsess kujunes
arvatust keerukamaks, ette tuli ootamatuid takistusi. Tahtsime raamatu välja anda
2019. aasta algul, siis jõuluks… Nüüd oleme õnnelikud, et see ikka 2020. aasta alguses ilmub.
Minul oli seda raamatut väga huvitav
teha. Sain tuttavaks paljude kütkestavate
inimestega.
Kas raamat tuli selline, nagu esialgu
ette kujutasid?
Jah, raamat sai tõesti selline, nagu ette
kujutasin.
Aitäh kõigile, kes ajas tagasi vaatasid! Suur
tänu neile, kes raamatu kaante vahele jõudmisel otsustavat rolli mängisid – aitäh,
Margus Eiche, Vivika Kalt, Imbi Kuusik ja
trükikoda Rebellis!
Mälestused on väärtuslik osa kogukonna
loost. Loodan, et raamat pakub lugejatele
huvi ning inspireerib oma mälestusi kirja
panema ja teistega jagama. Koduloo-wiki
võtab kõik lahkelt vastu!

Mis raamatu juures kõige töömahukam oli?
Kõige töömahukam oligi mälestuste kogumine ise: inimeste intervjueerimine, lugude
kirja panemine.
Kauplus

Mis oli kõige keerulisem? Mis oli
meeldiv? Mis põnev? Kas oli ka
Kiisa Veski talu tagune veski sild.
ebameeldivat?
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Katkendeid
Avaldan raamatust mõned katkendid.
Valikut tehes jätsin kõrvale kõik varem
Saku Sõnumites ilmunud lood. Ülejäänute
seast aga valisin erinevatelt ajastutelt vaid
mõned – et jätkuks soovi ja põnevust kogumikku kätte võtta. Sest häid lugusid on
seal tõesti palju.
INNA MIKLI

Ajalehed kirjutasid
„Tänawu suvel lahutati Saku wald Saue
wallast ära ja sai selle läbi iseseisvaks wallaks. Kuid paha lugu on see, et wallal oma
kindlat „kodukollet“ ei ole, nii et wallawalitsuse asjaajamisi kohalises koolimaja ruumides aetakse, mis kord nädalas laupäewiti
sünnib, siis, kui koolilapsed poolest päevast
priiks saavad.“ Nii kirjutas ajaleht Kaja 16.
detsembril 1921.
* „Nagu warem juba teatatud, põles Saku
mõisa päralt olew Traani kõrts ära. Nimetatud kõrts on Raudtalu maantee ääres, 20
wersta Tallinnast. Mõisast seisab kõrts umbes 10 wersta kaugusel, külast aga waewalt
wersta maad. Teekäijatele ei ole ta armsaks
öömajaks pea ialgi olnud, küll aga ümbruse
külade poistel kaklemise kohaks.“ Nõnda
kirjutas Postimees 7. aprillil 1904.
Alice Lätti meenutab
Mõisa loss ise oli keset korrastatud muruplatse, teeääred kaunistatud lillepeenardega.
Muruplatsil kasvasid üksikud hõbekuused.
[---]Kõik oli seal puhas, läbimõeldud, ei

Saku õlletehase töölised 1940. aasta sügisel oktoobripidustustel Tallinna
kontorihoone ees.
kuskilgi midagi inetut. Kõigi selle suure
korrameelega loodud paradiisis kõndis parun, hästi riietatud, alati naksis, vastavalt
lillede õitseajale ja ajajärgule sobiv lill nööpaugus. Ise alati naeratav, heatujuline.
Ühe poe ja perekonna loo jutustab
Margus Eiche
Kaupa tarniti raudtee kaudu ning ladustati esmalt veel praegugi Saku jaamas alles
olevasse kaubaaita. Sealt tõi poodnik selle
käruga koju. Vajadusel kasutati õlletehase
haruraudteed, kuna rööpad möödusid otse
kaupluse eest. Poemees ei pidanud paljuks
käia mõnd väiksemat asja, mis kundel vajaka, jalgrattaga linnast toomas. Elekter
jõudis Sakus esmalt õlletehase tööliste majadesse. Poes elektrit ei olnud, valgust andis
petroolilamp. Oli ka vändaga telefon kauba
tellimiseks ja akudel töötav raadio.
Meenutab Helle Toomla
Jaamast läks raudteeharu õlletehaseni, kuhu
veeti hobustega, hiljem dresiiniga põlevkivi
ja vilja. Haruraudtee ja tee vahel olid suured
põlevkivihunnikud, lausa õlletehaseni välja.
Koolitee oli paras porimülgas. Koolimaja
lähedal, vana muusikakooli juures, oli tiik.
Talvel suusatasime jõe ääres tuhamägedel,
mis olid palju kõrgemad kui praegu seal
asuvad garaažid. Kuna Sakus oli n-ö vabakasvatus, siis käis sebimine hiliste õhtutundideni. Nii mõnelgi ununes õppimine
hoopis ära.

Saima Kranig “Kadunud pojas”
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Meenutab Merike Vahtre
Esimestest rongisõitudest mäletan, kuidas
jooksin ümber vaguni keskel oleva tünnikujulise ahju, milles leegitses tuli. Istmed
vagunis paiknesid piki seinaääri ja haruharva õnnestus välja vaadata mõnest vähesest
ja harvalt paiknevast kitsast vaguniaknast.
Kui vana ma siis olla võisin? Nii kahe-kolmene vist, sest üsna pea ilmusid juba teistsugused vagunid.

*... minu juhtimisel mängisime seal metsas ilmselt äsja loetud „Nahksukajuttude“
eeskujul indiaanlasi. Korraga märkasime,
et ühes kohas oli sammal pisut segamini
tõmmatud. Kraapisime seda veel rohkem
laiali ja leidsime puust luugi. Selle all paiknes tuba: laud, selle kõrval pink ja ase seina ääres. Sisse pääses väikese redeli kaudu.
Loomulikult ronisime sinna. Mis otstarbeks seda ruumi oli kasutatud või millal see
ehitati, ei oska siiani öelda. Igatahes hiljem
me keegi seda kohta üles pole leidnud, kuigi igal aastal otsisime.
Meenutab Valve Kärblane
Lasteaial ei olnud mänguplatsi. Lastevanemad hakkasid seda ühiste jõududega rajama ning võtsid mõisapargi servast mõned
puud maha. Ühe puu õõnest leiti öökulli
pesa, nii sattus üks udusulis kullipojuke ka
meie koju. Laste vanaisa tegi puuri. Suuremaks saades elas kull vabalt meie rõdul.
Söötsime teda, abikaasa muretses konni ja
hiiri, mõnikord andsime liha. Võõrastel ta
ennast puudutada ei lasknud, pistis karjuma. Lõpuks kasvas ta suureks ja lendas ära.
Meenutab Agu Karelsohn
Viieaastaste omas sai Tarzanit mängida.
Soome pealt telekast tuli ja meie lasteaias
mängisime. Rühmas oli segadust palju ja
kasvatajatest mäletan vaid nende kurje
ja tülpinud nägusid. Mõned minuealised
peavad neid kenadeks inimesteks. Küllap
nad ongi. Mulle nad endid lihtsalt ei avanud. Sellest küljest. Peale kasvataja Inga,
kes oli noor ja armastas päevitada ja keda
meie tegemised ajasid vaid naerma. Helge
inimene.
* Näiteks meeldis mulle, innustatuna
kapten Klossi kangelastegudest, ajada
Keldrimäel ümara otsa ja kollase käepidemega noaga taga tulevasi klassiõdesid.
Hiljem oli aga ilgelt valus. Taguotsal. Siis
kui vanemad mulle käitumisreegleid ja
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muid eluks vajalikke põhitõdesid selgitasid. lainetas tohutu inimkängar-puntratants,
Nendest arusaamisega on mul siiani suuri millest vaid tugevamad isendid ilma suureraskusi. Olin siis kuuene.
mate vigastusteta välja tulid? See oli kahtlemata just nii ja mitte kuidagi teisiti.
Meenutab Eeva Park
*Kord, kaunil ja tolmu järele lõhnaval ke… esimest korda õlletehase juures bussist vadpäeval, lõppes just Vitas minu esimese
väljudes jättis Saku küll üsna räämas, aga klassijuhataja ainus õppesõidutund isesõitikkagi koheselt ka mõnusalt koduse mulje. jal. Pedagoogid (sest neid oli autos kaks)
Sünkjalt mustava tehasekompleksi vastas olid ilma konjakit kiikamata niivõrd uljas
teekäänakul seisis iidvanana näiv tarbe- hoos, et õppesõit, mis sai alguse kuulsast
kaupade pood, kus müüdi nii säärikuid, Kibu kurvist, lõppes seal, kus ta vastavalt
potte-panne kui tapeeti, teispool teed aga valitud sõidukiirusele lõppema pidigi –
helendas igati säilitamist vääriva arhitek- Vitas. Ja uskuge mind, Sakus ei leidunud
tuuriga, ilmselgelt Eesti Vabariigi aegne ühtki täisjõus kodanikku, kes poleks järgilus kahekordne villa, mis nüüd – nagu neva viie tunni jooksul seda õnnetut allKäänupoodki – juba ammu uue aja teelt veesõidukit vaatamas käinud.
kadunud on.
* Üle jõesilla minnes mõnus tunne vaid Näitleja Alo Kõrve mõtteid
tugevnes, sest kuigi Asula tänava maja vä- *… miskipärast märkasin ja mõistsin alles
limus ei olnud paljulubav, siis see meid ei neli aastat tagasi, et mul on ju võrratu priheidutanud. Õlletehasest eraldatud vana vaatne ujumiskoht paremat kätt karjääris.
korter oli tõepoolest viletsas seisus, põran- Lihtsalt nauding peale etendust ujuda seldad kaldu vajunud, seinad muhklikud, kuid les tohutus basseinis. Ja talvel, kui jää enam
köögi puupliit ning toa kahhelahi olid töö- ujuda ei lase, siis uiskudel teha paarkümkorras, tuli läks neis kohe esimese korraga mend ringi - on ju äge!
vuhinal põlema ning mis kõige toredam *… ringilt vasakule minnes on Saku kool,
– meie kahetoalise, teise trepikoja teisel mis muudkui aga laieneb, ja seal on ujula,
korrusel asuva majaotsa korteri aknad kus sai enne karjääri avastamist ujuda.
avanesid kolme ilmakaarde ning kõikidest Kooli aulas olen näinud väga ilusaid ja
neist akendest välja vaadates võis näha tae- professionaalselt esitatud eeskavasid laste
vast, puid ja rohelust, kusjuures jõepoolse- poolt. Raudtee äärde jääb väiksem kool,
te akende all kasvasid kõigele lisaks ka maja mis on minu meelest väga hea lapsele hoojuurde kuuluvad vanad suured õunapuud. võtuks enne suurde kooli minekut.
* Ja juba keerangi paremale oma väiksele
Meenutab Raul Laugen
auklikule külateele. Loodan, et küla püsib
Te ju mäletate veel Saku nimetut kino? Kas rahulik ja mõistlik ka edaspidi. Seni tundub,
pileteid ei kontrollinud seal mitte härras- et üha enam inimesed hoolivad ja arvestamees hüüdnimega Raadio? Kontrollis. Ja vad ka teistega, kes külas elavad. Lastele on
kas kino trepil ei olnud mitte teed tõkes- see oma väike Bullerby.
tavat pääsuköit, mille taga hea ﬁlmi korral

Vastab Margus Eiche

Kuidas Sina raamatu koostamise protsessi sattusid?
Läbi raamatukogu, nagu kirjasõna usku
inimene kunagi. Protsess algas Saku
Koduloo-wiki jaoks materjali kogumise
ning intervjuude tegemisega. Koduloowiki üle võime uhked olla – tänu raamatukogu juhi Ene Loddesi initsiatiivile käiakse
mujaltki meie kogemustest õppimas.
Kuidas ja mis alusel materjali valisite?
Mul oli selge kontseptsioon: säilitada mingisugunegi tasakaal. Et sõna saaks võimalikult palju erinevaid inimesi, et jälg jääks nii
EMMTUI kui ka Saku Õlletehase töökogemusega sakulastest jne. Rohkem mälestusi oleksime tahtnud jäädvustada Tõdvalt,
Kurtnast, Kiisalt...
Kellega intervjuud tegid?
Peamise valikukriteeriumi lõid intervjueeritavad ise – kas neil oli aega. Või eakamate
puhul paraku ka see, et kas tervis parajasti
lubas. Kohtasin veidi ka umbusku, aga kellegi usaldust ei kuritarvitanud. Milles kokku
leppisime, nii ka jääb. Nii et mõned mälestused ilmuvad 10 aasta pärast.
Mis kõige töömahukam oli?
Isiklikult minu jaoks intervjuud, mis tähendasid kokkuleppimist, siis intervjuude
tegemist, nende ümber kirjutamist, valikut.
Pildimaterjali otsimist. Ja seejärel muidugi
algallikale ettenäitamist, täpsustamist ja parandamist, mis pahatihti päädis lisaintervjuuga, nii et osa tööprotsessist algas taas
otsast peale. Nii kogunes mu diktofonile ja
sealt arvutisse üle 300 tunni musta materjali. Väljasõelutud lugudest jõudis vaid väike osa raamatukaante vahele, osa on leitav
juba eelnevalt nimetatud Koduloo-Wikist
ning osa ootab oma aega.
Mis oli kõige keerulisem, meeldivam,
põnevam? Kas oli ka ebameeldivat?
Meeldiv oli leida sakukaid, kes oma lood ise
ja isikupäraselt kirja panid. Sügav kummardus neile! Kõige keerulisem oli leida aega –
selline töö nõuab suuremat tiimi. Või miks
mitte ka vallakroonikut, kes vastab järgmistele kriteeriumitele: inimesed usaldavad
teda, tal on kogemusi arhiivis tuhlamisega
ja ta peab Sakut koduks, mitte pelgalt korraliku taristuga hästivalgustatud magalaks.

Seatapp Saku sauna juures 1960-ndatel.

Kas raamat tuli selline, nagu esialgu
ette kujutasid?
Raamatut võib küll vaimusilmas ette kujutada, aga lõppresultaat erineb sellest pea
alati. Omalt poolt lisab palju kujundaja: raamat on alati jagatud autorlus. Aga selline ta
sai – sakukate raamat Sakust.
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Lasteaiakohtadest õppeaastal 2020/2021
Märtsikuus algab uueks õppeaastaks lasteaiakohtade komplekteerimine. Esmakordselt kasutatakse selleks e-keskkonda Arno.
Komplekteerimisse lähevad taotlused, mis
on esitatud hiljemalt 1. märtsiks. Rühmade
nimekirjad kinnitatakse 31. augustil.
Oluline on, et need vanemad, kes ei ole
lasteaiakoha taotlus teinud e-keskkonnas
Arno, logiks keskkonda ja vaataks oma
kontaktandmed üle, kuna lasteaiakoha
pakkumised saadetakse taotlustes esitatud
e-posti aadressile. Kui aadress on muu-

tunud, ei jõua pakkumine kohale. Koha
pakkumised hakkavad laekuma alates
märtsikuu lõpust. Kui vanem saab e-posti
aadressile kirja, et talle on tehtud lasteaiakoha pakkumine, peab selle Arnos seitsme
päeva jooksul kinnitama.
Kohta pakkudes arvestatakse võimalusel esimest eelistust ja seda, millises lasteaias on õed ja vennad.
Lapsehoius olevad lapsed, kes uuest
õppeaastast saavad koha munitsipaallasteaeda, peavad arvestama sellega, et kui hoiu-

lepingu lõpetamine ja lasteaias alustamine
jäävad ühte kalendrikuusse, tuleb tasuda
kohatasu nii hoiule kui ka lasteaiale. Seega
oleks mõistlikum alustada lasteaias kuu algusest.
Täiendavate küsimuste korral palun
pöörduda Saku Vallavalitsuse haridusspetsialisti Merlin Seervaldi poole e-posti
aadressil merlin.seervald@sakuvald.ee või
telefonil 671 2437.
MERLIN SEERVALD, haridusspetsialist

Uus arvete maksmise platvorm aitab aega kokku hoida
Jätkates Saku vallas e-teenuste arendamist, alustas vallavalitsus koostööd arveldusplatvormiga Bill.me. Elanike jaoks
avanevad nüüd uued võimalused kaasaegsete ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate
kasutamiseks.
Mis on Bill.me?
Täna on Bill.me kõige kaasaegsem ja efektiivsem keskkond arvete vastuvõtmiseks,
vaatamiseks ja maksmiseks. Platvorm vastab täielikult GDPR-i (üldine andmekaitse
määrus) nõuetele ja elektrooniliste maksete
turvalisuse kõrgeimatele standarditele.
Mis võimalusi pakub Bill.me?
Bill.me keskkonda kasutav eraisik saab

kohe pärast registreerimist juurdepääsu
kõigile platvormi funktsioonidele ja eelistele. Bill.me võimaldab tal
• saada igakuiseid arveid ühte kohta (arved
ei kao ja ei lähe rämpsposti),
• saada online ülevaade tasutud ja tasumata
arvetest,
• vaadata arvete arhiivi (platvorm säilitab
kõiki eelnevaid arveid),
• maksta arveid ühe klõpsuga (kasutades
maksekaarti),
• maksta arveid automaatmaksega (täpse
summaga automaatmakse),
• edastada teavitusi ja vahetada infot
(aktuaalne informatsioon teie isiklikul
töölaual).
Tänu vallavalitsuse ja arendusettevõtte

Bill.me vahel saavutatud kokkuleppele on
registreerimine ja platvormi kasutamine
TASUTA. Teenustasu võetakse 2% ainult juhul, kui arve eest tasutakse maksekaardiga Bill.me keskkonnas. Platvormi
kõik võimalused ja eelised on kättesaadavad ka Androidis ja iOS-is Bill.me
mobiilirakenduses.
Esimesed arved saadab vallavalitsus juba
aprillikuu alguses – see tähendab, et alates
1. aprillist 2020 meilidele arveid vanaviisi
enam ei saadeta.
Täiendavat infot saab Saku Vallavalitsusest e-aadressil randar.lohu@sakuvald.ee
või Bill.me-lt e-aadressil info.ee@bill.me
või telefonil 511 2552.

RANDAR LOHU, finantsteenistuse juht

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist 17. aprillini
Programmist toetatakse kodumajapidamiste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Vormikohane taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Saku
Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või
digitaalselt aadressil saku@sakuvald.ee hiljemalt 17. aprilliks 2020.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud,
kes vastavad järgmistele nõuetele:
• taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega
maapiirkonnas asuv majapidamine;
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katkematult taotluse esitamise aasta
1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud;
6

Saku Sõnumid

Veebruar 2020

• taotluse esitamise päeval peab eelmise
toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse kinnitatud;
• projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest ning projekti
elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2021.
Projektil võib olla ka kaastaotlejaid.
Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused,
mis taotlejalegi. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku
lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aasta ringi või
peab olemas olema leibkonna vajadustele
vastav elektrisüsteem.
Maksimaalne toetus programmist ühe
majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasﬁnantseering
peab kokku moodustama vähemalt 33%
projekti abikõlblikest kuludest.

Hajaasustuse programmi programmdokument ja taotlusvormid on Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega
piirkondades.
Info:
• Hajaasustuse programm – Hele-Mall
Kink, tel 671 2405, helemall.kink@sakuvald.ee
• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine – Maigi Tenisson, tel 671 2421, e-post:
maigi.tenisson@sakuvald.ee
• Juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid – August Albert, tel 6712 407,
e-post: august.albert@sakuvald.ee.
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist

TEATED

Saku Vallavalitsus tunnustab Eesti
vabariigi 102. sünnipäeval
Saku valla
kuldmärk
Inga Nurme

Saku valla
hõbemärk
Anneli Kana
Argo Zirk
Tiiu Zirnask

Saku valla
vapimärk
Tiiu Treufeldt
Piret Sahva
Sirje Oja
Airi Maasalu

Saku valla
ettevõtlusauhind
Avantirent OÜ

Aasta tegu – SA Saku Kiriku Ehitus, kiriku ehitamine
Saku valla tänukirjad
• Mall Jürgenson – pikaajalise kohusetundliku töö eest majaperenaisena Kurtna Koolis
• Külli Rauam – lojaalse, pühendunud ja asjatundliku töö eest
Kajamaa Koolis
• Villu Susi – noortele suunatud
ohutusvideo „Ohutus ennekõike“
tegemise ning Kiisal videoringi juhendamise eest
• Tristan Nuiamäe – noortele suunatud ohutusvideo „Ohutus ennekõike“ tegemise ning Kiisal
videoringi juhendamise eest
• Jan Eerik Kiik – noortele suunatud ohutusvideo „Ohutus ennekõike“ tegemise ning Kiisal
videoringi juhendamise eest
• Linda-Marie Saks – pikaajalise ja
kohusetundliku töö eest Saku lasteaias Päikesekild
• Margus Eiche – panuse eest raamatu „Saku. Legendist tänapäeva“ koostamisel
• Annely-Thea Häggblom – pühendunud töö eest Saku valla
spordielu edendajana ja kogukonna eestvedajana
• Märt Raam – Saku valda esindavate õpilaste juhendamise ja treenimise eest
• Heino Mantsik – olulise panuse
eest transporditeenuse pakkujana
• Ranno Randmaa – Saku valla vabatahtliku pääste tegemistesse ja
kodukoha turvalisusesse panustamise eest
• Uku Tomikas – Saku valla vabatahtliku pääste tegemistesse ja kodukoha turvalisusesse

panustamise eest
• Vello Ots – Saku valla vabatahtliku pääste tegemistesse ja kodukoha turvalisusesse panustamise eest
• Oliver Vares – Saku valla vabatahtliku pääste tegemistesse ja
kodukoha turvalisusesse panustamise eest
• Siim Toots – Saku valla vabatahtliku pääste tegemistesse ja kodukoha turvalisusesse panustamise eest
• Ene Linnutaja – pikaaegse kohusetundliku töö eest ASis Saku
Maja
• Marleen Varblas – suurepäraste
sportlike saavutuste eest
• Marin Raba – suurepäraste sportlike saavutuste eest
• Marje Mölder – suurepäraste
sportlike saavutuste eest
• Lore Leppik – suurepäraste sportlike saavutuste eest
• Virge Andrea – suurepäraste
sportlike saavutuste eest
• Helen Tera – suurepäraste sportlike saavutuste eest
• Markus Soom – suurepäraste
sportlike saavutuste eest
• Fredi Raba – suurepäraste sportlike saavutuste eest
• Janek Nõu – suurepäraste sportlike saavutuste eest
• Gert Kevin Kurmiste – suurepäraste sportlike saavutuste eest
• Jaagup Lember – suurepäraste
sportlike saavutuste eest
• Kaspar Sapelkov – suurepäraste
sportlike saavutuste eest
• Robin Lilleorg – suurepäraste
sportlike saavutuste eest

Vallavolikogu
V
istungid
Volikogu 20. jaanuari istungil
* Lääne-Harju politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Enely Meho andis ülevaate 2019.
aastast Saku vallas (vt lk 12).
* Vallavalitsuse ﬁnantsteenistuse juht Randar
Lohu andis ülevaate sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest.
* Saku valla 2020. aasta eelarve läbis esimese
lugemise ja suunati teisele lugemisele.
* Projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni uueks liikmeks kinnitati Tiina Kralla.
* Otsustati tasuta omandada transpordimaaks Vladimir Litvinjukilt Kasemetsa tee 66
kinnistu jagamise teel moodustatav kinnistu.
* Otsustati omandada vara tasuta omandamise teel Saku alevikus asuv kinnistu lähiaadressiga Rebasesaba tänav.
* Volikogu ei nõustunud Kohila vallavolikogu ettepanekuga algatada Saku valla ja Kohila
valla vahelise piiri muutmine.
* Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Saku valla kasuks järgmised Saku Korterid
OÜ omandis olevad kinnistud: Kasemetsa
külas asuv Uusmäe põik 4 ja Uusmäe põik 6.
Kasutusõigus seatakse puhkeala ehitamsieks.
* Tunnistati kehtetuks Jälgimäe küla Murimäe tee 24 detailplaneering.
* Otsustati võtta vallale rahaliselt hinnatav
kohustus Saku esmatasandi tervisekeskuse
hoone ehituseks, omanikujärelevalve tellimiseks ning seadmete ja sisustuse hankimiseks.
maksumusega kuni 2,36 miljonit eurot.
* Otsustati, keda tunnustada vabariigi aastapäeval Saku valla kuld-, hõbe- ja vapimärgiga
ning Saku valla tänukirjaga, ja milline ettevõte
pälvib aasta ettevõtlusauhinna (vt lk 7).
VICTORIA PARMAS

Uued üüripinnad Sakus

!

Kevadel on Sakku tekkimas uusi
eriilmelisi üüripindu.
• 2020. aasta aprillis valmib aadressil
Juubelitammede 15 uus Saku vallamaja,
kus on ka 70,1 m2 suurused üüripinnad.
• Seoses vallavalitsuse kolimisega uude majja üürib vallavalitsus välja ka pool praegusest vallamajast aadressil Teaduse 13.
• Samuti on kavas kirjalikul enampakkumisel üürile anda kaks spordikeskuse II korrusel asuvat ruumi (13,3 m2 ja 17,3 m2).
Huvilised, kes otsivad üüripindu, andke
oma soovist teada Saku vallavalitsusele aadressil saku@sakuvald.ee.
VICTORIA PARMAS
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14. jaanuari istungil
Kinnitati Saku lasteaia Terake ja Saku lasteaia Päikesekild töötajate koosseis, vastavalt
45,1 ja 65,325 ametikohta.
Otsustati tagastada isikule tema poolt
ekslikult tasutud riigilõiv.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Metsanurmes Sinisilma, Kurtnas
Kukeharja ja Kirdalus Kütermanni
kinnistul.
Muudeti Saku Vallavalitsuse 03.05.2016
korraldusega nr 377 antud projekteerimistingimusi üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Metsanurmes Annekese põik 17
kinnistul.
Kooskõlastati kavandatavate soojuspuuraukude asukoht Sakus Kivinuka
põik 4 tingimusel, et puuraugud jäävad
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihist
ülespoole.
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati kuue kinnistu omanikud perioodiks,
mil kinnistul ei elata ja kinnistut ei kasutata.
Määrati Juuliku külas asuvate katastriüksuste Murumäe tee 17 ja Murumäe tee
piiride muutmise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Murumäe tee transpordimee 95%
ja tootmismaa 5%, Murumäe tee 17 elamumaa 100%.
Kinnistu omaniku avalduse alusel määrati Metsanurme külas asuva katastriüksuse Taneli uueks koha-aadressiks Harju
maakond, Saku vald, Metsanurme küla,
Kuresoo tee 115.
AS Saku Maja kasuks seati sundvaldus
Metsanurme külas asuvatele kinnisasjadele
Kasemetsa tee 167 (sundvalduse ala suurus
2138 m2), Kasemetsa tee L17 ( 337 m2),
Kasemetsa tee L18 (373 m2), Kasemetsa
tee L19 (322 m2), Kasemetsa tee L20 (151
m2), Kasemetsa tee L15 (523 m2), Jõeserva
roheala 3 (133 m2). Sundvalduse alal on
vee-, kanalisatsiooni- ja drenaažitorustikud.
Kehtestati detailplaneering Tänassilma
küla Kokatalu tee 1 maaüksusel.
Otsustati,
et
ehitusteatise
nr
1911201/28964
alusel
siderajatise Tänassilma F4G ja PON rajamisel
Tänassilma külas aadressidel Kiviaia tee 7,
Lodjapuu tee 4, Kivi, Lodjapuu tee, Marina,
Toomaveski tee, Tänassilma tee L12,
Tänassilma-Laagri tee, Tänassilma-Laagri
tee L11, Tänassilma-Laagri tee L4, Vahtra,
Viirpuu tee, Kiviaia tee, Pumbajaama tee
peavad ehitusteatise esitanud isik, ehitusprojekti koostaja ja ehitise omanik
8
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arvestama korralduses sätestatud täiendavate tingimustega.
Kinnitati ametikohtade loetelu, mida
täitvad ametnikud on pädevad osalema
väärteomenetluses Saku Vallavalitsuse nimel: majandusteenistuse juht, taristuinsener, vallamajanduse insener, järelevalve
inspektor, vallaaednik, keskkonnaspetsialist, vallasekretär, ﬁnantsteenistuse juht, ehitus- ja planeerimisteenistuse juht.
Ühele abivajavale isikule otsustati maksta toetust lapse kooli õpilaskodu kulude
katmiseks, ühele isikule lapse kooli õpilaskodu kulude katmiseks ja toidurahaks ning
ühele isikule küttematerjali ostmiseks.
21. jaanuari istungil
Saku vallale kuuluva Uusmäe tn 8-8 asuva
korteriomandi võõrandamise enampakkumine tunnistati edukaks ja kinnitati enampakkumise võitja.
Muudeti 29.01.2019 määruse nr 1 „Saku
Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“ lisa 1 „Saku
Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
töötasugrupid ja töötasumäära vahemikud“ ja kehtestati see uues redaktsioonis.
Otsustati sulgeda Saku lasteaed
Päikesekild, Saku lasteaed Terake ja Kurtna
Kooli lasteaed 20.07–2.08.2020 (kaks nädalat). Ajavahemikel 6.–19.07. 2020 ja
3.08–16.08.2020 moodustatakse valla lasteaedades eelregistreerimise alusel ja vastavalt
vajadusele suverühmad.
Ühele isikule otsustati hüvitada lapse
kooli õpilaskodu kulud.
Kahele sügava puudega isikule määrati
isiklik abistaja.
Kaks puudega isikut suunati Käo
Tugikeskusesse päevahoiuteenusele.
Otsustati kompenseerida neljale raske
puudega lapsele vajalikud teenused: muusikateraapia, logopeediteenus, liikumisteraapia ning logopeedi- ja eripedagoogi teenus
Kahele puudega isikule otsustati osutada tugiisikuteenust.
Üks puudega isik vabastati sotsiaaltranspordi ja koduteenuse eest tasumisest.
Otsustati kompenseerida ühe abi vajava
isiku hooldekodu maksumus.
Otsustati kompenseerida puudega isikule eluruumi kohandamise kulud kuludokumentide ja tööde üleandmise-vastuvõtmise
aktide alusel.
Otsustati korraldada avalik konkurss
Saku Päevakeskuse juhataja ametikoha
täitmiseks.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Üksnurmes Uus-Rohula kinnistul
ning sademeveetoru ehitusprojekti koostamiseks Üksnurmes Talve tee 53 ja Talve tee
L1 kinnistutel.

Tänassilma küla Kivi kinnistule seati
Telia Eesti ASi kasuks sundvaldus, sundvalduse ala suurus on 1108 m2.
Elektrilevi OÜ kasuks seati sundvaldus
Roobuka külas katastriüksustele Roobuka
põik ja Tulukese tee, sundvaldus ala suurus
on vastavalt 42 m2 ja 154 m2.
Määrati Sakus Tulbi tn 4 asuva aiamaja
teenindamiseks vajaliku ostueesõigusega
erastatava maa ligikaudseks suurus, 1177
m2, ja maa ostueesõigusega erastamise
tingimused.
ANNIKA VOOSEL

28. jaanuari istungil
Otsustati esitada Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse investeeringuobjektiks uuesti
Saustinõmme-Luige kergliiklustee ja vaadata üle Saku valla eelarvestrateegia võimalike
investeeringuobjektide leidmiseks.
Otsustati lubada MTÜl Õpime Aitama
korraldada 8.02 Keila jõel Maidla tee paisu
juures üritus “Jääauk”.
Ei toetatud opositsioonilise fraktsiooni
ette valmistatud volikogu otsuse eelnõu,
millega soovitakse teha Eesti Vabariigi
Valitsusele ettepanek täiendada „Pühade ja
tähtpäevade seadust“, lisades riiklike tähtpäevade hulka 24. detsember – taasvabanemispäev, MRP lepingu salaprotokollide
tühistamise aastapäev.
Otsustati kehtestada alates 1. veebruarist
valla spordikeskuses toimuvale vesiaeroobika treeningule soodushind: ühekordne
sooduspilet 4.50, kümne korra sooduskaart 40.50. Soodustused kehtivad õpilasja üliõpilaspileti ning pensionitunnistuse
ettenäitamisel.
Anti projekteerimistingimused põllumajandus- ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks aadressil Kajamaa küla, Soopealse
ning üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks aadressil Saku alevik, Niidu tn 4.
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
kinnistutele aadressiga Tänassilma küla,
Tänassilma tee, Tänassilma tee L1, L3 ja L5
ning Metsanurme küla Kasemetsa tee kinnistule maa-aluse sideliini, sideõhuliini ja
peajaotuskilbi ehitamiseks ja kasutamiseks.
Kehtestati detailplaneering Metsanurme
küla Jänese maaüksusel ja Juuliku küla
Nurme tn 88 kinnistul.
Anti ehitusluba purgla-pumpla, vee- ja
kanalisatsioonitorustiku rajamiseks aadressil Roobuka küla, Tiigiserva.
4. veebruari istungil
Kehtestati Saku valla raamatu „Saku.
Legendist tänapäeva“ hinnaks 15 eurot.
Anti auhind Aasta tegu 2019 enim vallaelanike hääli saanud SAle Saku Kiriku
Ehitus kiriku ehitamise eest.

TEATED

Anti otsustuskorras Ristik Farma OÜle tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2020
kuni 31. maini 2021 tasu eest kasutusse
Kiisal Kurtna tee 21 asuvad äriruumid apteegi pidamiseks.
Anti Eesti Hovawartide Tõuühingule
luba korraldada 2. mail 2020 kell 10–18
Saku mõisas Eesti hovawartide erinäitus.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks aadressil
Tagadi küla, Vana-Tagadi tee 34.
Määrati Tänassilma külas asuva katastriüksuse Kokatalu tee 1 jagamise tulemusel
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Seati sundvaldus ASi Saku Maja kasuks
Kiisa Lõuna tänava kinnistule.
Kehtestati detailplaneering Saku valla
Metsanurme küla Jänese maaüksusel.
Kinnitati kaasava eelarve kriteeriumitele
vastavad ettepanekud, mis lähevad rahvahääletusele (vt allpool).
Tühistati spordikeskuse kohviku enampakkumise tulemused ning otsustati jätta
võitjale OÜ Tuhlis ja Nott tagatisraha tagasi maksmata, kuna viimane ei ole vastanud

järelepärimistele.
Otsustati alustada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti tööde käigus tekkivast
pinnasest kavandatava mäe projekteerimist
Kurtna aiamaa kinnistule.
Nõustuti Rail Baltica raudteetrassi Harju
maakonna Saku valla lõikude maaparanduse osa projekteerimise tingimuste andmise
eelnõuga.
Nõustuti üle võtma Kivinuka tänava
transpordimaa kinnistud seejärel, kui teed
(äravool, haljastus, tänavavalgustus) on
korrastatud.

kaks ruumi (13,3 m2 ja 17,3 m2).
Anti Pindi Kinnisvara OÜ-le õigus paigaldada 12.02–30.06 6m2 suurune tugialusel reklaam Tänassilma külla Metsavaimu
tee 1 asuvale kinnistule.
Anti projekteerimistingimused detailplaneeringu täpsustamiseks aadressil Kurtna
küla, Tagadi tee 7 ja ükiskelamu ehitusprojekti kosotamiseks aadressil Metsanurme
küla, Kuresoo põik 11.
Nõustuti Tänassilma külas asuva
Jaaguvälja katastriüksuse jagamisega ning
anti moodustatavatele uutele katastriüksustele aadressid (Jaaguvälja, Jaagukase
ja Jaagukulli) ning sihtotstarbeks määrati
maatulundusmaa.
Seati sundvaldus ASi Saku Maja kasuks Kasemetsa külas Raili tee 1 ja Traadi
ning Metsanurme külas Sinihelmiku tee 11
kinnistule.
Lükati Üksnurme küla Lume tee 1
maaüksusele detailplaneeringu algatamine
edasi, et täpsustada võimalust lahendada
olukord haldusmenetluse teel.

11. veebruari istungil
Nõustuti Keskkonnaameti eelnõuga
Suur-Kõrnumäe I ja Suur-Kõrnumäe II
mäeeraldiste korrastamistingimuste andmise eelnõuga.
Otsustati taotleda uue põhikooli ehitamiseks riigivara, hoonestatud Evika kinnistu Teaduse 6a, tasuta võõrandamist.
Otsustati anda vabariigi aastapäeval 26
tänukirja (vt lk 7).
Otsustati anda kirjaliku enampakkumise VICTORIA PARMAS
korras üürile spordikeskuse teisel korrusel

Vali oma lemmik kaasava eelarve ettepanekute seast!
2020. aasta kaasavasse eelarvesse tegid
vallaelanikud 12 ettepanekut, millest vallavalitsus saatis hääletusele 7. Ülejäänud ei
mahu ette nähtud 20 000 euro piiresse või
neid ei ole võimalik soovitud kohta rajada.
Hääletuselt välja jäänud ja ka mitte võitnud
ettepanekud ei ole tühja läinud. See on justkui ideekorje, kust vallavalitsus saab infot,
mida inimesed soovivad. Näiteks sai möödunud aastal saabunud ettepanekute seast
välja nopitud ja ära tehtud Saku jõuluvalgustus, mis hääletusel ei võitnud.
Tänavustest ettepanekutest ei jõudnud
hääletusele soov saada Sakku üle Vääna
jõe silda. Vallavalitsuse hinnangul läheb
korraliku silla tegemine kallimaks kui 20
000, kuid mittekorralikku silda ei ole mõtet
praegu teha, sest rajamisel on mõisapargist
algav Vääna jõe äärne promenaad, mille
projekteerimiseks on sel aastal vallaeelarvesse raha ette nähtud. Promenaadi kujundamise käigus on kavas rajada ka soovitud
sild.
Välja jäid ka kaks korvpalliplatsi rajamise soovi Sakku ning mõisapargi paekivist
müüri kordategemine. Ka nende ettepanekute elluviimine maksab tublisti rohkem
kui 20 000 eurot ning osaliselt neid ellu viia
pole võimalik.
Enim hääli saanud ettepanek tehakse teoks
2020. aasta jooksul. Oma hääle saad anda
järgmistele ettepanekutele:

• bussipeatus Nurme ja Oja tänava
nurgale – kohas, kus koolibuss peatub,
on lastel ohtlik nii bussi oodata kui
bussist väljuda. Bussipeatusse rajatakse
bussitasku koos ootepaviljoniga ja
märgistatud ülekäigurajaga;
• rulapark Kiisa või Kurtna piirkonda
– Kiisal või Kurtnas võiks olla korralik
rulapark, et noored ei peaks trikke
tegema vabaajakeskuse taga puidust
platvormil, parklas ja äärekividel. Park
võiks olla selline, kus saaks sõita nii
rula, tõukeratta kui ka bmx-ga. Koht on
külaseltsidega täpsustamisel;
• Saku õpilaste liikumisteede uuring
– kaardistada vaatluse ja küsitluste teel
Saku gümnaasiumi õpilaste põhilisemad
kooliteed nii algkooli-, põhikooli- kui ka
gümnaasiumimajja, et saada teada, kuhu
oleks kõige rohkem vaja kõnniteid ja
tänavavalgustust. Praegu peavad paljud
lapsed minema kooli mööda pimedat
sõiduteed;
• Tuisu tee valgustuse I etapp
(Krookuse teest kuni Tõdva tee
40ni) – praegu peavad lapsed Preeria
koolibussipeatusse jõudmiseks
läbima käänulise kottpimeda teelõigu.
Ettepanek on muuta see teelõik
valgemaks;
• Saku koertepark – Saku raudtee
ja suusaradade vahele on alustatud

koertepargi rajamist. Ettepanekuga
soovitakse piirata ala aiaga ning panna
aia sisse prügikast, rihmahoidja ja
koerte atraktsioonid, nagu näiteks
läbihüppamisrõngad ja torud,
kõndimispalgid, slaalomi pulgad,
ülehüppamistõkked, kolmnurkronimismäed, poolkaared, kolmik
hüpperõngad, kiikuv kõndimispalk,
ülehüppesein, mõned seisualused jms;
• Saku rattapark (I etapp) – Saku
rattapark taotleb raha teist aastat. Sakus
raudtee äärde jääva suusamäe ümbruses
võiks olla üks korralik looduslike ja
kunstlike rajaelementidega rattapark,
kus saaks arendada rattasõiduosavust.
Välja võiks ehitada pargi lastele ja
algajatele mõeldud etapi, kus oleks
maastikurattarada pinnasest ja
puitmaterjalist ehitatud rajavormidega
(künkad, tehistakistused, purded);
• Saku kiriku välisvalgustus – Sakku
ehitatav kirik on miljööväärtuslik ehitis,
mis võiks olla korralikult valgustatud, et
muuta Saku veelgi ilusamaks kohaks.
Elektrooniliselt saab hääletada vallavalitsuse kodulehel www.sakuvald.ee ja paberil kõikides Saku valla raamatukogudes.
Hääletada saab kuni 1. märtsini.
VICTORIA PARMAS
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Planeeringuteated
Detailplaneeringud

Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega
saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku
alevik) või Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/
kehtestatud-detailplaneeringud.

Saku Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 29 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Kokatalu tee 1 (katastritunnus:
71801:001:1231) maaüksuse ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub
Saku vallas Tänassilma tee, Kokatalu tee
ja Kokatalu tee 5 maaüksuste vahel ning
moodustub Kokatalu tee 1 maaüksusest ja
Kokatalu tee maaüksuse osast. Planeeritava

ala suurus on ca 6200 m2. DPga jaotatakse
planeeritav ala kolmeks krundiks, millele
määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamud võivad olla
kuni 2-korruselised ja kuni 9 meetri kõrgused, abihooned 1-korruselised ja kuni
6 meetri kõrgused. Juurdepääs kruntidele
on planeeritud Tänassilma teelt ja Kokatalu teelt. Elamud saavad vee olemasole-

vast puurkaevust. Olmereoveed kogutakse
sertiﬁtseeritud klaasplastist kogumismahutitesse, kuid kui piirkonda rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon, tekib kohustus
sellega liituda. DP elluviimisega ei avaldata
olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Saku Vallavalitsuse 04.02.2020 otsusega nr
81 kehtestati Saku valla Metsanurme küla
Jänese (katastritunnus: 71809:001:0012)
maaüksuse detailplaneering (edaspidi DP).
DP ala on kohaliku tee Kasemetsa tee
(katastritunnus: 71801:001:1518) vahetus
läheduses. Planeeringuala moodustavad
Jänese (katastritunnus: 71809:001:0012)

ja Kasemetsa tee L23 (katastritunnus:
71801:001:1952) maaüksused. Planeeritava
ala suurus on ca 1,19 ha. DPga jaotatakse
planeeringuala 5 elamumaa, 2 transpordimaa ja 1 tootmismaa või ühiskondliku sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga
määratakse elamumaadele hoonestusalad ja
ehitusõigused üksikhoonete ja abihoonete

ehitamiseks. Üksikelamud võivad olla kuni
2-korruselised ja kuni 9 m kõrgused ning
abihooned 1-korruselised ja kuni 6 meetri
kõrgused. Rajatakse juurdepääsutee koos
tänavavalgustusega.
DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju
tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-,
sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Saku Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr
68 kehtestati Saku valla Juuliku küla Nurme tn 88 (katastritunnus: 71801:001:1398)
maaüksuse detailplaneering (edaspidi DP).
DP ala asub Saku aleviku vahetus läheduses Juuliku külas. Ala piirneb idast Nurme
tn 86, lõunast Nurme tn 90, läänest Nurme tn 92 ning põhjast Juuliku kinnistuga
ning moodustub Nurme tn 88 kinnistust.

Planeeritava ala suurus on 4741 m2. DPga
jaotatakse planeeringuala kaheks elamumaa
krundiks, millele määratakse ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Elamud võivad olla kuni 2-korruselised ja kuni 9 meetri kõrgused ning
abihooned 1-korruselised ja kuni 6 meetri
kõrgused. Juurdepääs krundile positsiooninumbriga 1 on planeeritud sissesõiduteega

Nurme tänavalt. Juurdepääs krundile positsiooninumbriga 2 on planeeritud endise
väljakujunenud juurdepääsu, Nurme tn 86
maaüksust läbiva tee kaudu. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja
selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Avalikud väljapanekud

Vt http://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu
olemasolul krundijaotuse täpsustamiseks
Saku vallas Männiku külas Männiku tee
140b//140c (katastritunnus 71801:001:0415)
kinnistul. Tegemist on Saku Vallavalitsuse
16.09.2008 korraldusega nr 958 kehtestatud
Männiku tee 140B kinnistu detailplaneerin-

guga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste
andmise avatud menetlusena.
Alates 25.02.2020 kuni 10.03.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule
tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn
13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel
avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimus-

tega täpsustatakse krundijaotust.Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul,
kelle õigusi võib projekteerimistingimuste
andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu
kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud
vastuväiteid.

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu
olemasolul hoonestusala täpsustamiseks
Saku vallas Saku alevikus Teaduse tn 14a
(katastritunnus 71801:005:0085) kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu 10.06.1999
otsusega nr 34 kehtestatud Traani – Teaduse – Juubelitammede – Tiigi tänavate vahelise

ala detailplaneeringu krundiga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame
projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlusena.
Alates 25.02.2020 kuni 10.03.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule
tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn
13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel

avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala suurust kuni
10% ulatuses. Avaliku väljapaneku jooksul
on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib
projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul krundijaotuse ning arhitektuuriliste,
ehituslike või kujunduslike tingimuste täpsustamiseks Saku vallas Tänassilma külas Linamäe tn 1 (katastritunnus 71901:001:0017)
kinnistul. Tegemist on Saku Vallavalitsuse
30.09.2008 korraldusega nr 1006 kehtesta-

tud Linamäe tn 1 ja Linamäe tn 1a kinnistute
detailplaneeringuga. Ehitusseadustiku § 31
lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 25.02.2020 kuni 10.03.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13,
Saku alevik) stendil ning valla kodulehel ava-

liku väljapaneku. Projekteerimistingimustega
täpsustatakse krundijaotust ning 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.
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1. märtsist saab politseid kutsuda vaid numbrilt 112
1. märtsil 2020 suletakse seni politsei kutsumiseks kasutusel olnud lühinumber 110.
Möödunud aasta suvest on automaatteavitus informeerinud numbrile 110
helistajaid, et nende kõne suunatakse hädaabinumbrile 112. Alates 1. märtsist 2020
kõnesid ei suunata ja automaatteavitus
informeerib helistajat, et number on suletud ja valida tuleks 112. Politsei vana lühinumbri sulgemine lõpetab riikliku projekti
ühtse hädaabiteenuse loomiseks ja selle tulemusel jääb Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112, millelt saab kutsuda appi nii
politseid, päästet kui ka kiirabi.
Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba
aastast 2015 ja enamik abivajajatest on selle muudatuse omaks võtnud. Häirekeskus
vastab aastas miljonile hädaabikõnele, millest politsei abi vajavatakse umbes 30%

juhtudest. Viie aastaga on politsei vana
lühinumbri valijate hulk järjekindlalt langenud, olles alguses hinnanguliselt 30%
kõigist helistajatest ja tänaseks 2%. Kuigi
protsentuaalselt on see Häirekeskusele tehtavast miljonist kõnest väike hulk, on tegemist siiski 10 00–20 000 kõnega.
Veendumaks, et kõik hädasolijad saavad
abi, uurib Häirekeskus 1. märtsist 2020
kuni 1. märtsini 2021, kas vale numbri
valinud helistavad numbrile 112 või mitte. Ühtlasi palutakse kõigil asutustel üle
vaadata teavitusmaterjalid ja kontrollida,
kas hädaabinumbrina on ikka kirjas 112,
mitte muud numbrid. Tähelepanu tuleks
pöörata erinevatele stendidele, voldikutele,
meelespeadele.
KRÕÕT KALDMA
Häirekeskuse Põhja piirkonna ennetusjuht

Tule- ja veeõnnetustes kaotas
Tallinnas ja Harjumaal elu 13 inimest
Tule- ja veeõnnetustes kaotas Tallinnas ja
Harjumaal 2019. aastal elu 13 inimest –
tuleõnnetustes 6 (Eestis kokku 43) ja veeõnnetustes 7 (Eestis 36). Võrreldes 2018.
aastaga on Põhja regioonis olukord parem,
kuid hukkunute arv on ikka liiga suur.
Tulekahjud
Tulekahjude puhul oli enamasti tegu lahtise
tule kasutamise ja siseruumides suitsetamisega. Vaatamata sellele, et Eestis on suitsuandur kohustuslik juba üle 10 aasta, on
jätkuvalt väga palju neid kodusid, kus see
puudub või pole korrektselt paigaldatud või
kontrollitud. Et ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid, viivad päästjad ja ametnikud
regulaarselt läbi kodunõustamisi. Kõigil inimestel on võimalik kodune olukord koos
päästjatega üle vaadata. Alates möödunud
aasta novembrist saavad ka korteriühistud
tellida nõustamist, mille eesmärk on, et
ühistute elanikud teaksid tuleohutusnõudeid ja oskaksid neile tähelepanu pöörata.
Nõustamise käigus vaadatakse koos ühistu
liikmetega üle kortermaja ühiskasutatavad
pinnad ehk trepikojad, koridorid ja keldrid
ning maja ümbrus. Kodunõustamise soovist tuleb teada anda, helistades infotelefonile 1524.

kauem. Korteri uks võiks olla seestpoolt
ilma võtmeta avatav, et tulekahju korral
lõksu ei jääks.
Tuleohutusnõuded kortermajas
Kortermaja ühiskasutatavad väljumisteed
tuleb hoida tühjana. Trepikoda on ehitatud
nii laiaks just seepärast, et kõik majaelanikud saaksid ohuolukorras korraga väljuda.
Väljumisteele jäävad uksed peavad olema
võtmeta avatavad, et välja pääseksid ka
need, kes on võtmed tuppa unustanud. Kui
keldri uks avaneb trepikotta, peab see olema tuletõkkeuks, et keldritulekahju korral
ei leviks suits trepikotta. Vastasel juhul jääb
kogu maja rahvas lõksu.
Veeõnnetused
Möödunud aastal kaotas Põhja regioonis
veekogudes oma elu 7 inimest. Jätkuvalt
olid paljud neist alkoholi tarvitanud. Kui
veel mõni aasta tagasi oli noorte meeste seas
suureks probleemiks purjus peaga ujuma
minek ja oma võimete ülehindamine, siis
täna on uus probleem – aina rohkem inimesi kukub või komistab veekogude ääres
ja upub seetõttu. Isegi juhul, kui eesmärk
ei olnud vette sattuda. Vanusega kaasnevad
terviseriskid, seetõttu tuleb arvestada oma
võimetega, oma krooniliste haigustega
ning kindlasti ka ravimite kõrvalmõjudega.
Veekogude ääres tuleb järgida kolme
reeglit: alkoholi tarvitanuna ei tohi ujuma
minna, lapsi ei tohi järelevalveta jätta ning
oma võimeid ei tohi ülehinnata.

Tuleohutusnõuded korteris
Igas eluruumis peab olema töökorras suitsuandur, tahke- või gaasiküttega eluruumi
tuleb paigalda lisaks ka vingugaasiandur.
Küttesüsteeme tuleb hooldada, sest hooldatud küttesüsteem on ohutu ja kestab REILI KULL, Põhja päästekeskus

Kaebajatest ja vilepuhujatest
Olin puhkusel. Oli aega ja jõudu paar tõsisemat raamatut läbi lugeda. Kätte sattus
Soﬁ Oksaneni „Kuhu tuvid kadusid“ – üks
ütlemata hirmus, samas ilmselt alatiseks
meelde jääv romaan. Romaan, kus eestlast
näidatakse tõelise lurjusena. Kus peategelane suudab lipitsedes ja teiste inimeste peale
kaevates edukat karjääri teha nii fašistide
kui ka kommunistide ridades. Need, kes
tema teele sattuvad, lõpetavad aga vangikongis. Ja peategelane naudib seda kõike.
Lugesin, mõtlesin. Mõni asi tuli tuttav
ette.
Mina kasvasin üles mitu aastakümmet
hiljem. Siis oli kaebamine häbiasi. Meie kodus kindlasti – kaebaja sai rohkem karistada
kui see, kes teo tegi. Koolis oli samuti. Neid,
kes õpetajale rääkima jooksid, et Jukul kodune töö tegemata või et Jüri vaatas tigeda
pilguga otsa, oli väga vähe. Keelekandjaid
teadsid kõik ja lugu ei pidanud neist kindlasti keegi. Võib-olla jäid seepärast tookord
ka mõned vajalikud asjad rääkimata.
Nüüd on uued ajad. Juba hea mitu aastat.
Oma eelmises tööelus pidin haridusasutuste ja seal toimunu kohta laekunud kaebusi
lahendama. Enamik neist olid niisugused,
mis vajasidki kohest sekkumist. Aga oli ka
kiusukirjutisi ja mõttetuid kaebusi, näiteks
ei olnud lapsevanem rahul, et õpetaja hindas tema lapse tööd sõnaga kena, kui oleks
võinud ka ilus kirjutada. Mäletan lapsevanemat, kes väitis, et kui ta juba kirjutas, siis
peab ta ka oma tahtmist saama. Mitte et tal
õigus oleks olnud, aga ta ju kaebas.
Muidugi on vaja teada anda, kui kuskil
mingi ülekohus või isegi kuritegu. Kuid
paraku kaevatakse täna ka siis, kui õiget
põhjust pole – naabrid üleaedsete, lapsevanemad õpetajate, patsiendid arstide,
teadlasehakatised oma ülikooli peale...
Kaebused jõuavad koheselt sotsiaal- või
muu meedia kaudu kõigi huvilisteni ja kisa
tõuseb kõrgele. Kaebajat ei põlga keegi.
Tal on nüüd hoopis ilus nimi – vilepuhuja.
Kas Stalini aeg hakkab tagasi tulema? Tõsi,
tänapäeval „süüdlast“ Siberisse ei saadeta.
Aga vaadatakse teise pilguga, usutakse, et
ta on lurjus – kõik ju räägivad nii. Kui siis
mitu kuud või isegi aastaid hiljem ilmub
väike teade, et tegelikult süüd ei olnudki, ei
huvita see enam kedagi. Nii kerge on inimest (vaimselt) hävitada!
Saku vald on suurest vilepuhumisest
kuidagi kõrvale jäänud. Ehk jääbki.
INNA MIKLI
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TURVALISUS

Saku vallas langes registreeritud
kuritegude arv
Saku vallas langes registreeritud kuritegude
arv eelmisel aastal viiendiku võrra. 101 kuriteost moodustavad peamise osa varavastased, liiklus- ja isikuvastased kuriteod.

on laste ohutunne ja võime ümbritsevat
hinnata palju nõrgemad kui täiskasvanutel.
Palun kutsuge oma lapsi ettevaatlikkusele
ja selgitage võimalikke ohte.

Arvutikelmused on hüppeliselt kasvanud
Varavastastest kuritegudest oli suur osa
seotud vargustega, kuid neid oli siiski
poole vähem kui eelmisel aastal. Vähem
oli ka vargusi eluruumidest ja kauplustest.
Hüppelise tõusu tegid aga internetis toime
pandud varavastased kuriteod ja arvutikelmused. Neist paistsid enim silma juhtumid, kus internetist ostetud kaupa kätte ei
saadud või müügikuulutuste peale saadetud asja eest raha ei makstud.
Palju oli juhtumeid, kus pakuti telefoni teel või interneti vahendusel võimalust
kiireks rikastumiseks, kuid selle tulemusena jäi inimene hoopis oma rahast ilma.
Tasuta lõunaid ei ole ja kui pakutud investeerimisvõimalus tundub liiga hea, et tõsi
olla, siis see tõenäoliselt ei olegi. Palun ärge
avaldage kelmidele oma isiklikke andmeid,
näiteks panga või ID-kaardi paroole ja
numbreid, ärge kandke raha tundmatutele
kontodele! Tänaseks on kelmid oma skeemi edasi arendanud ja pakuvad juba rahast
ilma jäänud inimestele teatud summa eest
väidetavat abi raha tagasisaamisel. Nii võib
sama inimene mitu korda petta saada.

Lähisuhtevägivald
Endiselt olid aktuaalsed lähisuhtevägivallaga seotud juhtumid ja kuriteod. Saku vallas
registreeriti 42 lähisuhtevägivallaga seotud
teadet ning lisaks 10 juhtumit, mille puhul
alustati kriminaalmenetlust. Positiivne on
tõdeda, et seda on 17 menetlust vähem
kui üle-eelmisel aastal. Marac töögrupid
ehk kõrge riskiga perevägivalla lahendamise võrgustik on aktiivselt käivitunud, kuid Enely Meho hoiatab: Ärge andke
ükski Saku valla pere selle grupi sekkumist kellelegi oma isikuandmeid ega
ei vajanud – koostöös valla sotsiaalametni- pangarekvisiite. Eriti ettevaatlik tuleks
ke ja lastekaitsespetsialistiga oleme korral- olla eakatel.
danud ümarlaudu ning otsinud ja leidnud
ise nende perede aitamiseks lahendusi.
lastekaitsespetsialistiga. Temaga vesteldakse ning püütakse leida just neid meetodeid,
Alkohol on alaealistele kättesaadav
mis võiksid aidata edaspidi narkootikumiÜhe sügisese politseireidi käigus tabati sa- dest hoiduda. Noorele tehakse igakuiselt
malt peolt korraga üle 25 alkoholi tarvita- proov, veendumaks, et ta on püsinud punud alaealise. Alaealisi mõjutati ka eelmisel has. Programmi lõpetanud on tunnistanud,
aastal peamiselt mittekaristuslike meetme- et neile oli sellest suur abi ja tugi. Nad usutega. Enamik alkoholi tarvitanud noortest vad, et suudavad ka edaspidi puhtaks jääda.
kirjutas essee, külastas tervishoiumuuseumit, osales politsei töötubades, abistas Politsei tänab
liiklusennetuses või võttis endale karistuse Rõõm on tõdeda, et meie kodukohas on
asemel muid kohustusi.
palju tublisid inimesi, kes on valmis paEelmisel aastal tehti Lääne-Harju piir- nustama turvalisusesse ja avaliku korra
konna maadel 43 alkoholi kontrollostu, tagamisse. Erilised tänud noortekeskuse
neist 34 juhul müüdi alaealisele alkoholi. töötajatele, vallaametnikele ja abipolitseiKontrollostud toimusid ka meie valla kaup- nikele, kes meid eelmisel aastal väga palju
lustes. Seadust rikkunud Saku valla kaup- aitasid – tagasid laste turvalisuse Jüriöö
lustes viidi läbi infotund, kus müüjaid jooksul, seisid ülekäiguradadel koolialguse
julgustati noortelt dokumenti küsima.
puhul, reguleerid liiklust rongkäigul või jagasid helkureid Helkurikõnni ajal, kontrolTubakas ja narkootikumid
lisid koolide juures rattaid ja kiivreid.
Traditsiooniliste tubakatoodete kõrval on
Meie hulgas on tublid abipolitseinikud,
alaealiste kasutusse tekkinud elektroonili- kes lisavad turvalisust nädalavahetustel.
sed sigaretid. Seejuures oli elektrooniliste Nende patrullmarsruut pannakse kokku
sigarettide tarvitajate vanus võrreldes tava- koostöös noorsoo- ja piirkonnapolitseinisigarettide suitsetajatega märksa noorem. kuga tulenevalt probleemkohtadest.
Saku vallas oli juhtumeid, kus e-sigaretti
Politsei jätkab selles suunas, et Sakus
suitsetasid 11-12aastased. Tarvitati ka eri- oleks jätkuvalt turvaline ning valla teedel
nevaid mokatubakaid.
liiklemine ohutu. Oma tähelepanekutest ja
Saku valla noorte puhul ei saa möö- häirivatest olukordadest andke ka sel aastal
da ka kanepi tarvitamisest. Aasta jooksul julgelt teada, helistades politsei infonumbavastasime 13 alaealist, kellel olid kanepi rile 612 3000 või võttes otse ühendust
tarvitamise tunnused. Kõigi puhul oli tege- piirkonnapolitseinikuga – kas helistades
mist esimese taolise rikkumisega ning noo- telefonil 612 4686, saates emaili aadressile
red suunati programmi „Puhas tulevik“. Enely.Meho@politsei.ee või Saku&Kiili
Kõnealuse programmi idee seisneb selles, piirkonnapolitseiniku Facebooki lehe kauet noorele antakse võimalus väärteokaris- du. Kiiret politsei sekkumist vajava sündtusest pääseda juhul, kui ta võtab endale muse puhul helistage hädaabinumbril 112.
kohustuse igal kuul kohtuda politseiniku ja ENELY MEHO, piirkonnapolitseinik

Liiklus
Enamik süütegudest oli seotud liiklusega.
Väärtegudest olid esikohal kiiruseületamised. Märgatav tõus oli liikluskuritegude
osas, endiselt tegid kõige enam muret alkoholijoobes autojuhid. 2019. aastal tabati meie valla teedel 61 joobes juhti, neist
25 olid kriminaalses alkoholi- ja 2 narkojoobes. Tõus oligi raskes alkoholijoobes
olevate juhtide osas. Ülejäänud liikluskuritegudest olid juhtumid, kus juhtimisõiguseta või alkoholijoobes inimene tabati
roolist vähemalt teist korda. Sel juhul on
tegemist süstemaatilise rikkumisega, mille
puhul karistusseadustik võimaldab alustada
kriminaalmenetlust.
Liiga palju liiklusõnnetusi
Saku vallas toimus 2019. aastal 21 liiklusõnnetust, milles sai viga 26 ja hukkus 2
inimest. Seitsme liiklusõnnetuse puhul oli
üheks osapooleks jalgrattur, neist 5 juhul
rattaga liikunud laps. Enne, kui lubate oma
lapse jalgrattal liiklusesse, palun veenduge,
et ta järgib liikluseeskirju, ratas on tehniliselt
korras ja lapsel sõites kiiver peas. Kahjuks
12

Saku Sõnumid

Veebruar 2020

TUNNUSTUS

Gümnaasiumis valiti taas aasta sportlased
17. jaanuaril toimus Saku Gümnaasiumi
paremate sportlaste vastuvõtt. Nagu traditsiooniks on saanud, siis igal aastal külastab üritust üks sporditäht. Sellel aastal
oli selleks täheks Erki Nool. Esinesid JJStreet oma lahedate tantsijatega ja gümnaasiumi imelised muusikud. Aga mis
kõige olulisem, valiti ka 2019. aasta paremad sportlased.
Sellel aastal oli tunnustamise kord teistmoodi. Nominente võisid esitada kõik õpilased, lapsevanemad, õpetajad, treenerid.
Seejuures oli oluline jälgida statuudis kirja
pandud tingimusi, mille alusel siis spordikomisjon oma otsuse tegi. Komisjoni
kuulusid kõik kehalise õpetajad, huvijuhid, õpilasesinduste esindajad, koolijuht
ja sportlaste vastuvõtu kunagine algataja,
õpetaja Kersti Vissov.
Nomineeritud sportlasi oli väga palju ja
valikut teha raske.

Saku kooli paremad sportlased. Foto: erakogu

2019. aasta sportlased
1.–3. klass: Pia Anete Rebane (mototrial) ja
Katarina Rätsep (cheerleading)
4.–6. klass: Nora Maria Keinast (rühmvõimlemine) ja Egert Jurin (korvpall)

7.–9. klass: Karolin Victoria Kotsar (ujumine ja triatlon) ja Mario Kirisma (sulgpall)
10.–12. klass: Katriin Saulus (jalgpall) ja
Marten Männi (jetisõit)
Parim võistkond oli Saku Sportingu U17

tüdrukute jalgpallitiim. Parimaks koolisportlaseks valiti Grete Gross, kes on Saku
Gümnaasiumi kõige edukamalt koolidevahelistel võistlustel esindanud.

MARJA-LIISA DOBRUS, huvijuht

Valimisliit Kodu jagas noorsportlastele stipendiume
Valimisliit Kodu jagas taas noorsportlastele stipendiume – juba kolmandat korda.
Stipendiumi suurus on endiselt 3000 eurot
ja ikka on tegemist Kodu liikme Lemmi
Oro isikliku rahaga, täpsemalt tema vallavolikogu aseesimehe tasuga.
Sel aastal laekus konkursile 11 taotlust.
Stipendiumile kandideerimiseks pidi noor
olema silmapaistev sportlane, kuid samas
ka tubli õpilane, ta pidi kirjutama motivatsioonikirja ja esitama treeneri soovituse.
Konkursikomisjoni liikmed Lemmi
Oro, Kairi Zaletajev, Merike Sisask ja Kalle
Pungas otsustasid toetada nelja sportlast:
10 kuu jooksul 100 eurot kuus ehk kokku
1000 eurot saavad ujuja Karolin Victoria
Kotsar ja rattasportlane Henry Grünberg,
võistlustantsupaar Anni Leen Järvik ja
Dominic Kõva saavad sama summa kahepeale ehk kumbki 50 eurot kuus.
Lemmi Oro sõnul said komisjoniliikmed kokku ja kaalusid iga konkursil osaleja kandidatuuri põhjalikult. Valikut teha
oli raske, sest noored olid kõik tublid ning
ka motivatsioonikirjad olid nad väga hästi kirjutanud. Lisaks kandidaadi headele
õpi- ja sporditulemustele vaadati ka seda,
et toetust saaksid erinevate spordialade

Fotol vasakult Lemmi Oro, Anni Leen Järvik, Kairi Zaletajev, Dominic Kõva,
Henry Grünberg ja Karolin Victoria Kotsar. Foto: Victoria Parmas
esindajad.
5. veebruaril andsid valimisliidu Kodu
liikmed Lemmi Oro ja Kairi Zaletajev võitjatele Saku raamatukogus üle sertiﬁkaadid

ehk tunnistused – kinnituse, et järgneva kümne kuu jooksul stipendium tõesti
laekub.
INNA MIKLI
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Rait Ärm – sihikindel noor tipprattur
Kasemetsa noormees Rait Ärm on jõudnud omaealiste maanteeratturite absoluutsesse tippu – suvel Hollandis toimunud Euroopa meistrivõistlustel oli ta
grupisõidus kuni 23aastaste seas kolmas ja sai pronksmedali. Aga Rait on vaid
19aastane!
Medal tuli!
Oli 2019. aasta august, Rait Ärm asus
Alkmaaris lootusrikkalt starti. Paraku tuli
eestlastel alustada võistlejate rivi lõpust –
sportlased rivistati stardijoonele vastavalt
sellele, kui palju koduriigil eelnevalt rahvusvahelistelt võistlustelt punkte kogutud. Eestil oli punkte vähe. Seega ei olnud
muud võimalust, kui hakata eesolijatest
mööda pressima. Kuid vihma sadas ja oli
libe. Juba sõidu alguses oli suur kukkumine.
Rait ja teised Eesti poisid jäid maas rabelejate taha kinni. Kui mööda pääsesid, oli
ees mitu suurt ratturite gruppi ja esimesed
juba kaugel. Algas lõputu tagaajamine. Rait
püüdis kinni ees oleva grupi, sõitis natuke
aega koos nendega. Siis rebis lahti, et veel
eespool olijate tuulde jõuda. Nii pressis end
ettepoole. Paraku oli ta üksi – teised Eesti
poisid jäid kusagile tahapoole. Õnneks
sadu lakkas ja ilm paranes. Sõit kestis kolm
ja pool tundi – distants oli 138 kilomeetrit
pikk. Mingil hetkel jõudis Rait kõige esimestele kannule. Grupis oli poisse umbes
30, loomulikult soovisid kõik võita. Mõne
rahva esindajaid, näiteks itaallasi, oli mitu
ja nad tegid omavahel koostööd. Rait pidi
vaid iseenda peale lootma. Aga lõpuspurdiga õnnestus tal tõusta kolmandale kohale.

siis Saku Gümnaasiumi 3. klassis – tuli
kooli Avely Riiel ja kutsus lapsi Porter
Racingu rattatrenni. Rait läks ja jäi 7 aastaks. Temaga koos harjutasid klassikaaslased ja sõbrad, grupis oli umbes 15 last.
Raidile trennis meeldis. Ning ta oli hea
sõitja, kohalikud võistlused, näiteks Saku
Kolmiku ja Porter Racingu lastesarja jõukatsumised, ta enamasti võitis. Suurematel
võistlustel nii hästi ei läinud, kuid kuue parema hulka tuli ta omavanuste seas ikka.
Rattaga sõita oli tore!
Põhikooli lõpus käis noormees aastakese hoopis vutitrennis. Kuid siis kutsus
Janek Järva ta tagasi – Porter Racingu
noortegrupi treener nägi Raidi potentsiaali.
Rait mõtles järele ja leidis, et rattasõit sobib
talle siiski paremini, sest talle meeldib kihutada, tuul kõrvus vihisemas – see annab
erilise vabaduse tunde.
Kui varem oli noormees Porter Racingus
harjutanud vaid maastikurattal, siis treener
Järva grupp sõitis ka maanteeratastega.
Maastikurattavõistlus on soolosõit, individuaalne jõukatsumine, maanteeratturid aga
teevad tiimitööd, aitavad üksteist. Raidile
see sobis. Sobis nii hästi, et peagi soovitas
treener Järva noormehel Audentese kooli Otepää ﬁliaali minna – seal harjutavad
Eesti paremad suusasportlased, kuid seal
Tee rattaspordi juurde
treenivad ka paremad orienteerujad ja jalgRait tantsis väiksena võistlustantsu ja män- ratturid. Rait võttis Janek Järva nõu kuulda
gis korvpalli. Kuid ühel päeval – poiss oli ning õppis 11. Ja 12. klassis Otepääl.
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Täna ongi Rait pigem maanteerattur. Ta
sõidab alates 2018. aasta novembrist tiimis,
mille nimi oli eelmisel aastal Cycling Tartu,
nüüd aga Tartu 2024. See ei ole proﬁmeeskond, palka seal ei maksta, kuid klubi annab sõiduvahendid ja tasub laagrite eest.
Rait harjutab lätlase Toms Flaksise käe all.
Ning on klubi ja oma treeneriga väga rahul.
Maanteesõit on tiimitöö
Maanteesõit on tiimitöö – meeskonnas
on ülesanded ära jagatud, igaühel on oma
roll. Eesmärgiks on toetada oma meeskonna liidrit, kõige tugevamat, kellel on
sprinteri võimed, on jõudu lõpus pingutada ja võita. Enamasti on tiimil kogu aeg
sama liider, kuid alati ei pruugi see nii olla.
Tiimikaaslased räägivad sõidu ajal omavahel ja kui selgub, et sellel, kes tavaliselt
ﬁnišeerib, on halb enesetunne, antakse liidriroll kellelegi teisele. Väga mägistel etappidel aga on omad liidrid – seal on suur
eelis väiksematel ja kergematel, suuremad
ja tugevamad mehed nendega võistelda ei
suuda.
Maanteesõidus on nii palju erinevaid
faktoreid, millest tulemus oleneb, kuid ennekõike on oluline, kuivõrd võistleja jõuab
sõidu ajal energiat säästa. Suurt rolli mängib aerodünaamika, kes võita tahab, peab
oskama teiste tuulde hoida. Siin tulevadki
tiimikaaslased appi – grupi liider ise vedama ei pea. Kordamööda sõidetakse rivi ees
ja veetakse kaaslasi, kel on teiste tuules kergem sõita. Muidugi tuleb selleks, et võita,
ka vastaseid jälgida ja taibata, mis neil plaanis on. Tuleb tabada hetk, mil mõni võistleja või grupp teistest ette rebib, ja talle järele
kihutada.
Võistlustel sõidab ratturite taga autode
rivi. Seal on treenerid, mehhaanikud, abilised. Nad annavad teada, kui kaugel ees olev
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grupp on ja kui kiiresti tuleb sõita, et see
kätte saada. Üksi või paarikesi olijatel on
alati raskem. Ja nii saab suurem grupp nad
enamasti kätte. Kuigi mitte alati.
Eelmisel aastal aitas Rait oma tiimi liidril
ettepoole jõuda. Nüüd on Rait ise meeskonna liider ja teised toetavad teda.

palju kiiremini, olenevalt maastikust 40–60
kilomeetrit tunnis.) Ja siis tuleb veidi kergem päev, mida Rait ise taastumiseks või
aktiivseks puhkuseks nimetab ja mil ta
sõidab vaid ühe tunni – 40 kilomeetrit. Ja
siis jälle otsast peale. Muidugi oleneb kõik
enesetundest. Sportlane saab ise oma graaﬁkut muuta ja muuta saab ka treener, kui ta
selleks põhjust näeb. Sest rattakompuuter
salvestab kõikvõimalikud andmed, Rait laadib need internetti ja treener siis vaatab ja
analüüsib neid.
Rattasõidutrennidele lisaks käib Rait
kaks-kolm korda nädalas jõusaalis, teeb seal
treeneri poolt määratud harjutusi. Selleks
kulub kuni kaks tundi. Trennidele järgnevad lõdvestusharjutused. Ratast tuleb ka
hooldada. Rait kinnitab, et naudib seda
kõike. Ja et tal jääb pisut aega ka õppida
(digiturundust) ning sõprade ja lähedastega
suhelda.

peab kindlasti sõitma kusagil proﬁtiimis.
Täna on veel vara. Sel aastal võistleb Rait
ikka Tartu klubis. Pakkumisi on tulnud juba
ka kaugemalt, kuid sportlane arvab, et esialgu on kodus parem. Pealegi on tal väga tore
meeskond.
Esimene suurem maanteesõiduvõistlus
on märtsi alguses Horvaatias. Rait läks sinna juba veebruari keskpaigas – tahtis veidi
soojemas kliimas harjutada. Kodus jälgib
võistluste kulgu terve hulk pöidlahoidjaid.
Kõige innukam fänn on väike õde Mirt, kes
vanema venna eeskujul ka Porter Racingus
rattasõitu treenib.
Rait ei tea, kas ta sel aastal suurvõistlustele Eestit esindama pääseb – igal aastal saadetakse vaid momendi paremad.
Möödunudaastane esikolmikukoht ei loe.
Enda sobivust tuleb tõestada ja seda kavatseb noormees teha. Töötahet ja kohusetunnet Rait Ärmil jagub. Peamine on
kukkumistest ja vigastustest hoiduda.

Ratturi argipäev
Ratturi elu pole just kerge – möödunud
hooajal oli Raidil üle 60 võistlusstardi. Ka
ülejäänud päevadel sõidab ta rattaga – teeb
trenni. Teeb kogu aeg – puhkepäevi on
kuus kaks või kolm. Kui sedagi. (Kui ilm
nii külm või halb, et väljas rattaga kihutada ei saa, siis ta suusatab või jookseb või
sõidab „toarattaga“.) Jaanuari alguses oli
noormees kaks ja pool nädalat Hispaanias
treeninglaagris, siis harjutas kodukandis.
Tavaliselt on harjutamisgraaﬁk üles ehitatud nii, et esimesel päeval sõidab ta kolm,
järgmisel neli ja ülejärgmisel viis tundi. Selle
INNA MIKLI
ajaga jõuab umbes 170 kilomeetri kauguse- Kuidas edasi
le, sest üksi sõites on kiirus kusagil 30–35 Rait unistab, et kunagi saab temast maail- Fotod: erakogu
kilomeetrit tunnis. (Võistlustel sõidetakse mameister. Selleks peab veel palju treenima,

Treener ja klassijuhataja Raidist
Endine treener Janek Järva
Tunnen
Raiti
sügisest
2015.
Iseloomustaksin teda tagasihoidliku, harva sõna võtva, kohutavalt hea
pingutusvõimega poisina, kes treenib
kohusetundlikult ja täidab korrektselt
treeningpäevikut. Rait on jalgrattasõidu maanteesõidu taktikad kiiresti selgeks õppinud. Loodus on andud talle
jalgrattasõiduks väga head eeldused.
Kuigi jah, 2016. aasta kevadlaagri treeningpäevikus on mul kirjas, et
esimesed neli päeva oli Raidil kohanemisega raskusi, ta väsis kiirelt. Kuid
laagri järgnevatel päevadel sõitis ta kaks
korda päevas 100-120 km ja ei nurisenud. Raidiga sai tookord pikemalt

räägitud ka – sportimisest, saavutamisest
ja saavutustest.
Nagu näha, on kõik läinud ainult
ülesmäge ning eelmisel aastal sai ta U23
Euroopa meistrivõistlustel grupisõidu
kolmanda koha. Platvorm, kust edasi liikuda, on väga hea.

Selles lennus, kes lõpetas Saku
Gümnaasiumi 2019. aastal, oli väga
palju tublisid õpihimulisi õpilasi ja
sportlasi. Ka Rait õppis hästi. Tema
paremateks sõpradeks olid eelkõige
sportlased – Rasmus, Raimond, Martin,
Mark Anders ...
Rait on pärit sportlikust ja musikaalsest perest. Ta laulab väga hästi.
Iseloomult on ta sõbralik ja sihikindel.
Rõõmustasin väga 2019. aasta suvel, kui
ta võitis Euroopa meistrivõistlustelt jalgrattaspordis pronksmedali.

Endine klassijuhataja Kersti Vissov
Olin Rait Ärmi klassijuhataja ja geograaﬁaõpetaja, kui ta õppis Saku
Gümnaasiumis 5.–9. klassis. Oleksin ka
edasi olnud, aga Rait sai tubli sportlasena
sisse Audentese Spordigümnaasiumi.
Toreda perekonna ja hea jalgrattavõistRait võttis alati klassi üritustest osa. konna toel jõuab ta spordis tippu. Edu
Tema väga kokkuhoidev pere lõi ka klassi talle! Kindlasti saame tema suurepärastest
ja kooli üritustel kaasa.
tulemustest veel palju rõõmu tunda.
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Saku koolinoorte moe-show

Moe-show on olnud Saku Gümnaasiumi
üks pikaajalisemaid traditsioone ja on end
korduvalt tõestanud. Nii ka sel aastal, kui
üritus võttis suurejoonelise kuju 7. veebruaril tuttuues aulas. Teema oli moedekaad
ehk mida toovad kahekümnendad.
Sel aastal osales kokku kümme kollektsiooni, neist üheksa tulid lavale põhikoolija algkoolimajast ning üks gümnaasiumist.
Eelmise aastaga võrreldes on loojaid Sakus
vähemaks jäänud, kuid see motiveerib alles
jäänud disainereid rohkem pingutama, et
uusi osavõtjaid inspireerida.
Saal oli pilgeni täis ootusärevil publikut,
kelle sekka mahtus ära ka auväärne žürii.
Sel aastal hindasid särtsakaid moeloojaid
Sünne Valtri, Gita Siimpoeg, Kevad Belle
Saarepera ja Kätriin Kübarat. Ei tasu unustada, et üritus ei oleks aset leidnud ilma imeliste toetajate ja koostööpartnerite Largo,
Uisupargi, Kuulsaali, Saku Pruulikoja, John
Freida, Sutu ja OÜ Raﬁmi abita. Moe-show
jäädvustasid Saku meediaringi tublimad
õpilased, ürituse vältel sai kõike toimuvat jälgida otseülekandena interneti saidilt
YouTube.
Ja siis see algas – lavale ilmus mesihäälne esineja koos oma bändiga, tegi sissejuhatuse saabuvale moetormile ja soojendas
lava elavate õhtujuhtide jaoks. Kõik, mis
toimus, tundus olevat selge ja korrapärane,
kuid et sellist tulemust saavutada, pidid nii
disainerid, modellid kui ka õpilasesinduse
liikmed kõvasti vaeva nägema – tohutult
planeerima ja korduvalt proove tegema.
Põigates lavakardinate taha, oli näha, et
kõik olid haaratud tööga ning aega niisama seismiseks ja lae imetlemiseks polnud.
Noored moeloojad vorpisid puudrit modellidele näkku ja vaatasid üle kostüümide
viimasedki detailid. Õpilasesinduse liikmed
Kollektsioon “Molly THE guy”.
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toimetasid kollektsioone pildistades, juhatasid vägesid saalis, sättisid valgustust...
Ürituselt ei puudunud ka traditsiooniline
kohvik, kus pealtvaatajad end vahepauside
ajal kosutamas said käia.
Nii esimene kollektsioon kui ka järgnevad panid publiku ahhetama, kuna lavale
ilmusid aina uued ja uued mõtted. Õhtu
oli lõbus ja kindlasti inspireeriv, sest noorte
loomingulisus laiendas maailmapilti ning
näitas, et alati saab näha asju senitundmatu
nurga alt. Materjale ammutasid loojad igalt
poolt: kasutusel oli nii vanu pintsakuid, teksaseid, tülli kui ka vahtplasti ja kilekotte.
Eriliselt jäi kohtunikele silma kollektsioon “Rock.ok.ooo”, mis pälvis nii rahva
kui ka žürii lemmiku tiitli. Välja anti ka teine kohtunike lemmiku auhind, selle napsas

endale kollektsioon “Molly THE Guy”,
mis sai lisaks õpilasesinduse lemmiku tiitli.
Premeeritud said ka parimad mees- ja naismodellid eri vanuserühmadest.
Kuid sellega ei olnud veel õhtu läbi,
sest lavale tormasid üllatusesinejad, Saku
Gümnaasiumi võrratud õpetajad oma
rõõmsa moeloominguga. Nii vaatajad kui
ka kohtunikud olid vaimustatud, ﬁlmisid
nende vahvat etteastet.
Õhtu võtsid kokku kiidusõnad. Veel
viimased ostud kohvikust ja oligi aeg koju
puhkama rutata.
Vahva moe-show paistis silma värvikuse
ja kindlasti loomingulisusega. Jääme ootama Saku aktiivsete noorte järgmist üllatust.

MERLIN NURME

Kollektsioon “Rock.ok.ooo”. Fotod: erakogu
Õpetajate looming

SÜNNIPÄEV

Tasuta bussid vabariigi aastapäeva
aktusele Saku Gümnaasiumi majja
PEOLE
Ida- ja LõunaSaku ring
Kajamaa
Lokuti
Saustinõmme
Traani
Kiisa tee
Kirdalu
Tagadi pood
Kurtna tiigi
Kiisa kauplus
Kiisa keskus
Soonurme
Standard
Nirgioru
Kasemetsa
Saku Keskus

Lääne- ja PõhjaSaku ring
Tehnika
Saku Salu
Pähklimäe
Murumäe
Lodjapuu tee
(Tänassilma)

KOJU

15:41
15:45
15:49
15:54
15:56
15:57
16:00
16:03
16:06
16:07
16:12
16:14
16:24
16:25
16:30

15:36
15:37
15:38
15:41
15:49

Jõenurme
Topi
Kadakamarja
Karjavärava
Nurmiko
Murumäe tee
Kurvi
Pähklimäe
Lukussepa
Üksnurme mõis
Rahula
Üksnurme
teerist (nn vana
vallamaja)

15:53
15:54
15:55
15:56
15:58
15:59
16:01
16:02
16:07
16:10
16:16
16:20

Karjakopli rist
Lukussepa
Saku Kingu
Saku Salu
Saku Keskus

16:23
16:26
16:28
16:29
16:30

Saku keskus
Kajamaa
Lokuti
Saustinõmme
Traani
Kiisa tee
Kirdalu
Tagadi pood
Kurtna tiigi
Kiisa kauplus
Kiisa keskus
Soonurme
Standard
Nirgioru
Kasemetsa
Saku Keskus

20:00
20:07
20:14
20:18
20:22
20:27
20:29
20:30
20:33
20:36
20:39
20:40
20:45
20:47
20:57
20:58

Saku Keskus
Saku Salu
Saku Kingu
Lukussepa
Üksnurme mõis
Rahula
Üksnurme
teerist (nn vana
vallamaja)

20:00
20:01
20:02
20:05
20:08
20:14
20:18

Karjakopli rist
Lukussepa
Pähklimäe
Kurvi
Murumäe
Murumäe tee
Nurmiko
Karjavärava
Kadakamarja
Topi
Jõenurme
Lodjapuu tee
(Tänassilma)

20:21
20:24
20:27
20:28
20:29
20:30
20:32
20:34
20:35
20:36
20:37
20:42

Tehnika

20:52

M��� m��e�
Ees�is�

Ees�� �� ���� ko��ma�. Si�� m� ��n�i���
j� ��e� ka�va��� . M�n� r�ä��� �es�� �����, ���
�� ma���m� k�i�� ��us�� ���� . M��� k���ma�� �l�va� väg� l���e� j� �üd�����u�
����e�e� . V���e�e� Ees�i� �l�� p���� ��n�� j�
��ms�i� lo��� . M��� ��m���lo�� �� ��n�las�� kas�. Ees�i� ka�v�va� ��usa� ����e� j�
��u� . M��� �� ���� �asta�eg�- ��va� , ���� ,
�ü�i� j� t���. Ees�� ���� v���i� �� ������ ,
�us� j� v�l�� . N�e� t��ist�va� �ed�: ������ t��ist�� Ees��ma� t��v�, j���e�� j� ����
��e��l�us�, �� t�� ��n� r���u����� �a�e�� ,
ust��u�� ���b�� . Mus� t��ist�� ko��ma�
��ld� j� r���u������ j� v�l��
t��ist�� r��v� ��ü�� ����
j� v�l�u�� po��� .
P���� ���� 102. ��n��p��v�k�, k���i� Ees��!
GR�ETE
K�j�ma� Ko��
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Henry Grünberg käis Lausanne`is noorteolümpial
9.–22. jaanuaril Šveitsis Lausanne`is toimunud noorte olümpiamängud olid järjekorras juba kolmandad. Täpselt nagu päris
olümpia, toimub see iga nelja aasta järel.
Noortel avaneb võimalus vaid korra elus,
sest osa saavad võtta vaid 15-18aastased.
Kokku võttis olümpiast osa umbes 1900
neidu ja noormeest üle terve maailma.
Eesti koondis oli seekord rekordiliselt
suur, 25 sportlast, osales ka Juuliku noormees Henry Grünberg. Võisteldi üheksal
alal: jäähokis, freestyle-suusatamises, iluuisutamises, kahevõistluses, kurlingus, laske-,
murdmaa- ja mäesuusatamises ning suusahüpetes. Võideti 3 kuldmedalit ja 1 pronks
(freestyle-suusatamises, jäähokis, iluuisutamises). Kelly Sildaru võitis noorteolümpialt
Eesti läbi aegade esimese individuaalse
Eesti kurlingukoondis olümpial. Vasakult Katariina Klammer (Tallinna
kuldmedali.
Ühisgümnaasium), Romet Mäesalu (Tabasalu Ühisgümnaasium), Natali Vedro
(Tallinna Ühisgümnaasium), Henry Grünberg (Saku Gümnaasium). Fotod:
Kurlingu segatiim
Kurlingumängu võib iseloomustada kui Harri Lill, EOK
malemängu jääl, see nõuab füüsilist vastupidavust, täpsust, taktikalist mõtlemist ja
meeskonnatööd. Mängu tase tõuseb Eestis
iga aastaga, kuid noorte ja juunioride klassis ei toimu veel regulaarseid treeninguid.
Lausanne`is osalesid kokku 24 riigi kurlingu segatiimid (2 tüdrukut + 2 poissi) ning
Eesti oli taganud endale koha wild cardi ehk
kutsega.
Eesti tiimi valiti noored, kes olid nõus
kõige pühendunumalt tööd tegema ning
end mängu saladustesse kaevama. Eesti
ainus kurlinguhall asub Lasnamäel ning
Henryl jätkus visadust mitu korda nädalas
sinna trenni sõita. Lisaks treenimisele jääl
toimusid ka taktikalised treeningud.
Eestiga ühes alagrupis mängisid näiteks
kõvad kurlinguriigid Kanada ja Venemaa,
kelle noored on alaga juba 5-10 aastat tegelenud. Kuid just Venemaa vastu, kes lõpuks teenis pronksmedali, õnnestus Eesti
noortel teha vägagi korralik esitus ja kao- Henry Grünberg mängus Lõuna-Korea vastu kaptenirolli täitmas.
tada lahing vaid 4:8. Eesti koondise peatreener Erkki Lill: “OM oli meie noortele treeningul. Kogu olümpia oli väga lahe ta möödunud suvel Itaalias maastikuratta
esimene suurvõistlus ning hoolimata kao- kogemus. Tänan omalt poolt veel Eesti Euroopa meistrivõistlustel. Henryt on märtustest, olime pidevalt mängus sees, kuid Olümpiakomiteed ning oma treenerit ganud ka Eesti kõigi aegade edukaim rattur
vähene taktikaline kogemus ja mänguprak- Erkki Lille, kes suhteliselt lühikese ajaga Jaan Kirsipuu, kes kutsus noormehe kevatika andis tunda.” Tänu punktiarvestusele suutis meid ette valmistada nii hästi, kui del toimuvasse Eesti koondise rattalaagrisedestas Eesti lõpuks Lätit, Prantsusmaad ja võimalik.”
se. Henry süda kuulub MTB/XCO-le, kuid
Brasiiliat ning platseerus 21. kohale.
ta soovib pürgida ka maanteerattakoondiLisaks spordile pakuti Lausanne`is ka Noormees nagu orkester
sesse. Saku kooli on ta esindanud nii ratta-,
laia kultuuriprogrammi, erinevaid mänge Henry, kes õpib hetkel Saku Gümnaasiumi jooksu-, suusa- kui ka jalgpallivõistlustel.
ja töötubasid. Henry kirjeldas kohapeal 10. klassis (lõpetas 9. klassi kiituskirjaga), Lisaks spordile laulab Henry veel kooli
valitsevat meeleolu vaid heade sõnadega: on põline sakukas, kes vanemate eeskujul kooris ning esineb trioga erinevatel kooli
“Kõik suhtlesid kõigiga, olid avatud ja sõb- alustas sportimist juba väga noores eas. tähtpäevadel, mängides trumme ja cajonni.
ralikud. Vabal ajal käisin jõusaalis ning oli Esimeseks valikuks sai jalgpall, kuid viima- KÄRT RADIK
ka suurepärane võimalus viibida kahekord- sed 7 aastat on ta keskendunud rattasporse kurlingu olümpiavõitja John Morrise dile. Porter Racingu kasvandikuna osales
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Saku Sporting
aastalõputurniiril
2019. aasta lõppes Saku Sportingu jaoks
suurejooneliselt. Nimelt osales Eesti
Jalgpalli Liidu poolt korraldatud aastalõputurniiril rekordiline arv klubi võistkondi –
kaheksa. Esindatud oldi U12 poiste, U13
tüdrukute, U14 poiste, U15 tüdrukute,
U17 poiste, U17 tüdrukute, meeste III liiga
ning naiste Meistriliiga turniiril.
Turniir toimus Kalevi spordihallis 16.
–30. detsembril. Tegu oli erilise võistlusega, nn minijalgpalliga. Kalevi spordihalli
põrandale oli paigaldatud spetsiaalselt turniiriks mõeldud kunstmurukate. See oli
jalgpalluritele heaks vahelduseks, sest muidu treenitakse kas saalis või õues lume ja
tuulega võideldes. Turniir oli lühikese mänguaja tõttu väga põnev ja lihtsasti jälgitav,
sest korraga oli väljakul ühe tiimi eest vaid
kuus mängijat.
Tulemusi vaadates on näha, et edukaim
oli esindusmeeskond, kes saavutas alagrupis 3. koha, poolﬁnaalist jäädi napilt välja.
Tegu oli väga kaasahaarava turniiriga
ning Sportingu mängijatel oli tore võimalus
lõpetada tegus aasta võisteldes.
Mängud Soome sõprusklubiga
11. ja 12. jaanuaril viibis Saku Sportingul külas sõprusklubi HooGee Soomest. Põhjus
oli väga lihtne – et saaks koos jalgpalli mängida. Põnevad sõpruskohtumised pidasid
maha U9–U16 poisid ning U17 tüdrukud.
Tegu oli tõeliste sõprusmängudega, sest
hoolimata seisudest olid mängijatel pärast
lõpuvilet näod naerul ning vastastega koos
tehti ka pilti.
Järgmine kord kohtume HooGeega
juba Soomes.
U17 tüdrukud võitsid pallikoti
Saku Sportingu U17 tüdrukud võitsid endale Reval Cupi turniiri puhul korraldatud
võistlusel pallikoti. Nimelt oli tegu võistlusega, mille käigus oli võidu kindlustamiseks
vajalik koguda Facebooki vahendusel enda

Reval Cup 2019, valmistumine. Kvaliteetseteks treeninguteks on meil peaaegu
kõik olemas, puudu on veel ainult täitsa enda pallikott. Foto: Erlend Štaub

U17 poisid ja ühtlasi ka esindusmeeskonna järelkasv aastalõputurniiril. Foto:
erakogu.
pildile kõige rohkem reaktsioone. Pilt pidi
kujutama seda, kuidas võistkond Reval
Cupiks valmistub.
Appi võeti kõikvõimalikud tutvused, nii
Saku vallas kui ka lähiümbruses. Ülal olev
pilt jõudis kõigi tiimis olevate tüdrukute
sõprade, sugulaste, koolikaaslaste ning isegi vanemate töökaaslasteni. Selle töö tulemusena levis pilt üle Eesti. Saku Sportingu
U17 tüdrukute pingutused kandsid vilja
ning nende pilt suutis koguda ligi 1200
reaktsiooni. Nii saidki auhinnaks olevate

pallide omanikeks just Saku tüdrukud.
Tänaseks on pallid, mille kvaliteet väga
hea, olnud tüdrukutel juba korduvalt treeningutel kasutusel. Pallid ise on nagu peaaegu kõik teised pallid, aga see, kuidas need
läbi ühise pingutuse välja teeniti, annab neile lisaväärtuse, mida rahaliselt pole võimalik
mõõta. Tüdrukud on väga õnnelikud ning
tänavad kõiki, kes oma reaktsiooni andes
või pilti korduvalt jagades võidule kaasa
aitasid!

HANNA-LISA KUSLAP

Saku Sportingu ja HooGee U17 tüdrukud Sõle hallis. Foto: erakogu
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Ultimate Saku kettasportlased Euroopa tipus
Ultimate frisbee või ultimate on võistkondlik
sportmäng, kus kasutatakse mänguvahendina lendavat taldrikut. Punktide saamise
loogika sarnaneb Ameerika jalgpalli ning
ragbiga, kuid suurimaks erinevuseks on
see, et tegemist on kontaktivaba mänguga,
milles puudub kohtunik. Mängijad on kohustatud järgima reegleid ning seeläbi austama ausa mängu põhimõtteid.

• Reedesed (31.01) tipphetked:
https://www.youtube.com/
watch?v=5jp_6-4kKkg
• Laupäevased (1.02) tipphetked:
https://www.youtube.com/
watch?v=1yhhMblL4Y0
• Pühapäevased (2.02) tipphetked:
https://www.youtube.com/
watch?v=ndBcFKuC5wc&t=

Ultimate Saku võttis Eesti meistrivõistlustelt kaksikvõidu
Ultimate Saku osales neljast etapist koosnevatel ultimate frisbee segavõistkondade
Eesti meistrivõistlustel kahe võistkonnaga.
Viie võistkonna konkurentsis pani meistritiitli taskusse võistkond Saku 1, kel tuli 16
mängu jooksul vastaste paremust tunnistada vaid ühel korral. Teine võistkond Saku
A, kelle lõplik positsioon oli veel enne viimast etappi lahtine, suutis näidata tugevat
vaimu ning kindlustada Saku kettasportlas- Jaagup Lember ja Marin Raba. Foto:
tele kaksikvõidu. Sellega on klubi viimase Pavel Budnik
kahe hooaja jooksul Eesti tasemel teinud
Marin Raba, Janek Nõu, Marleen
Varblas, Helen Tera, Fredi Raba,
Kaspar Sapelkov, Virge Andre, Robin
Lilleorg, Markus Soom, Jaagup
Lember, Lore Leppik, Marje Mölder,
Gert Kevin Kurmiste. Foto: Illia
Shypunov
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Lore Leppik ja Robin Lilleorg. Foto:
Illia Shypunov
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Ultimate Saku segavõistkond. Foto: Illia Shypunov

Teist päeva jätkati vahegrupis järjekindlalt, kui alistati BioZONe (Venemaa) 14:8,
Danger! High Voltage (Saksamaa) 9:8 ning
3SB (Tšehhi) 12:10.
Kuue võiduga edeneti otse veerandﬁnaali, kus tuli vastaseks Styrian Hawks
(Austria), kes alistati tulemusega 10:6.
Poolﬁnaalis mängiti juba tuttava Soome
võistkonnaga, kelle vastu tehti turniiri parim mäng ja saadi 11:7 võit.
Ultimate Saku kohtus ﬁnaalis seni samuti ainult võite tunnistanud mJah (Poola)
klubiga. Raske alguse järel kaotusseisu jäänud Saku suutis mängu keskel kosuda ning
punktivahe minimaalseks mängida, kuid
siiski tuli vastu võtta 9:11 kaotus.
Meeste divisjonis võitis kulla Real Five
(Venemaa), kes alistas ﬁnaalis lätlaste
Salaspils WT 12:11. Naiste seas võidutses
Leedu naiskond DTS, kes alistas ﬁnaalis
9:5 Valkyria (Rootsi).
Võistlustel osales kokku 44 Euroopa parimat võistkonda – 16 meeste-, 12 naiste- ja
16 segadivisjonis.
Ultimate Saku võistkonnas mängisid Marleen Varblas, Marin Raba, Marje
Mölder, Lore Leppik, Virge Andre,
Helen Tera, Markus Soom, Fredi Raba,
Janek Nõu, Gert Kevin Kurmiste, Jaagup
Lemper, Kaspar Sapelkov, Robin Lilleorg.

meistrivõistlused Ultimate frisbee’s, kus jagati
medaleid mees-, nais- ja segavõistkondade
arvestuses. Esmakordselt esindas Eestit
segavõistkondade arvestuses värske Eesti
meister Ultimate Saku, kes tõi tiitlivõistluselt koju auväärse teise koha.
Turniiri esimeselt päevalt võttis Saku
Saku klubi võitis Ultimate frisbee EM- kolmest mängust kolm võitu, kui alistati
il hõbemedali
kõik alagrupikaaslased- Diabolic Heaven ROBIN LILLEORG
30. jaanuarist 2. veebruarini toimu- (Belgia) 13:6, LeKi (Soome) 12:11 ja
sid Taanis Herningis klubide Euroopa Maultaschen Dübingen (Saksamaa) 11:7.
puhta töö – võidetud on kõik välja mängitud meistritiitlid!
Kolm aastat tegutsenud klubi areng on
olnud pidev ja loogiline ning oleme jõudnud punkti, kus kvaliﬁtseerusime Euroopa
meistrivõistlustele.

Kendama trikid Kajamaal

Päev enne sõbrapäeva külastas Kajamaa
Kooli ekstreemspordiga tegelev ettevõte
Keerdtrepp. Ekstreemsportlased näitasid
Kendama trikke ja viisid läbi Kendama õpitoa, toimusid võistlused, kus iga soovija sai
oma osavuse proovile panna. Väljakutseks
oli eriti suure Kendamaga trikitamine.
Joonas: Väga lahe oli. Nad võiksid meile
veel külla tulla.

Martin: Oli hirm, kui võistlus oli. Väga
lahe. Vägevad auhinnad. Nad võiksid meile
suurema grupiga külla tulla.
Siret: Lõbus oli.
Greete: Lahe.
Maarja: Tore oli. Ägedad trikid. Ostan
endale uue Kendama.
MERIT UDUSALU
Kajamaa Kooli direktor

Lisaks tavalise
Kendamaga
trikitamisele
näitasid
Keerdtrepi
sportlased, mida
on võimalik teha suure
Kendamaga. Fotod: Kajamaa Kool
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Inimene õpib kogu elu ehk mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea
Alles see oli – jaanuar 2019, kui Saku ja
Saue lasteaedade ja -hoidude õpetaja abid
istusid koolipinki, et saada uusi teadmisi ja
omandada töökohapõhises õppes Valga
Kutseõppekeskuses lapsehoidja kutse.
Alguses tundus kaks korda kuus koolipingis olla hirmutav ja raske, sest keskkooli
ja kutsekooli aeg jäid aastakümnete taha.
Kuid koolipäevad olid toimekad ja lõbusad, täis uusi teadmisi, tutvusi ja kogemusi. Ei möödunud kordagi, kus lisaks koolis
õpitule kaaslastelt midagi uut teada ei saadud, sest kõik õppijad olid ja on elukogenud ning töötavad igapäevaselt erinevas
vanuses ning ka erivajadustega lastega.
Lapsehoidjaõppes alustas 24 õpilast
Sakust, Kurtnast, Laagrist, Jürist ja Koerust,
neist üks oli meesterahvas. Kõik nad lõpetasid kooli. Õppijate vanus ulatus kahekümnest kuuekümne eluaastani. Päris uhke
oli omada õpilaspiletit ja saada stipendiumi.
Kuigi töökohapõhine õpe toimus põhiliselt
oma töökohas ja praktika juhendajateks
olid kõrgelt kvaliﬁtseeritud lasteaiaõpetajad, oli siiski võimalus koolipäevade raames
külastada Saku ja Saue valla erinevaid lasteaedu. See oli kogemusõpe, sest iga lasteaed
oli eriilmeline, oma väärtuste ja töökorraldusega. Loengud toimusid enamasti Sakus,
kuid viimane kevadine koolipäev oli Valga
Kutseõppekeskuses, selle raames toimus ka
kooli tutvustav ringkäik.
Ja nüüd on see läbi – jaanuaris 2020,
eksamid on sooritatud ja lapsehoidja
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Kursuslased. Fotod: erakogu
kutsetunnistus taskus.
On tore, et Saku ja Saue lasteaedade
juhid võimaldasid omandada lapsehoidjakutse töökohapõhise õppekava alusel
Valgamaa Kutseõppekeskuses.
Koostöö sujus nii hästi, et 2020. aasta
veebruaris alustab uus grupp lapsehoidjaid.
Kui kellelgi on soov oma teadmisi täiendada ning lapsehoidjakutse omandada, võtku ühendust Valga Kutseõppekeskusega.

Kuigi kool asub Valgas, toimuvad õppepäevad Sakus.
Tänud kõikidele, kes meile kutsetunnistuse saamise võimalikuks tegid! Südames
on isegi veidi kurb, et kooliaeg nii kiirelt
möödus.
REELIKA ANTON
REET JÜRGENSON
Saku lasteaia Terake õpetaja abid

TEATED

Uus mürgistusinfo leht 16662.ee
aitab mürgistusi ennetada ja esmaabivõtteid õppida
Mürgistusteabekeskuse uuelt
veebilehelt www.16662.ee leiab
info nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabivõtetest kui ka
valdkonna koolitustest. Samuti
leiab lehelt kasulikke näpunäiteid, kuidas mürgistusi vältida ja
kodu ohutuks muuta.
Mürgistusteabekeskuse juht
Mare Oder ütleb, et kõik mürgistused on ennetatavad. „Uue
veebilehe lõime selleks, et kogu
mürgistustega seotud info oleks
Eesti inimeste jaoks mugavalt
ühte kohta koondatud,“ selgitas
Oder, kelle sõnul on uuendatud
veebileht väga hea võimalus
end mürgistustega seotud küsimustega kurssi viia ja seeläbi ka
mürgistusi ennetada.
Kas teadsid, et umbes 90%
mürgistusi juhtub kodus? Ligi
pooltel juhtudel pöördutakse
Mürgistusteabekeskuse poole seoses alla 3 aastaste laste
mürgistustega. Iga teine mürgistusinfoliinile 16662 tehtud
kõne puudutab kemikaale ja iga
kolmas ravimeid. “Lastel puudub ohtude mõistmiseks vajalik
elukogemus. Näiteks tunduvad
neile vanavanemate ravimid
mõnusate kommidena. Seega
tasub ravimid hoida alati laste
käeulatusest väljaspool ning ohtudest ka rääkida. Kuna lapsed

õpivad jäljendades, tasuks täiskasvanutel läbi mõelda – kas
ravimite võtmine ja kemikaalide turvakorkide avamine laste
silme ees on ikka kõige mõistlikum,” selgitab Mare Oder.
Paljud mürgistused on hooajalised, näiteks on seenehooajal levinud nendega seotud
küsimused ja kevade saabudes tuleb rohenäppudel ette
mürgistusi aiakemikaalidega.
Mürgistusteabe kodulehelt saab
uue lahendusena tellida uudiskirja, kus antakse ülevaade
eeloleva perioodi võimalikest
mürgistusohtudest. “Uudiskiri
on hea võimalus näiteks väikelaste (vana)vanematele, kes
saavad end kursis hoida aktuaalsete mürgistusohtudega ja
nende ennetamise võimalustega,“ ütles Oder.
Mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 saab helistada
ööpäevaringselt mistahes äsja
juhtunud mürgistusjuhtumi või
selle kahtluse korral. Kõne on
tavatariiﬁga ning anonüümne.
Infoliinil töötavad pikaajalise
erakorralise meditsiini kogemusega spetsialistid, kes oskavad
mürgistuse puhul leida kiiresti
kõige sobivama lahenduse.
Lisainfo: www.16662.ee

MÄRTS EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
1.03 kell 15 jumalateenistus ja lastekirik
5.03 kell 10.30 vanemaealiste mälutreening
7.03 kell 11-14 tüdrukute klubi
8.03 kell 15 noortejumalateenistus ja lastekirik
10.03 kell 18.30 koguduse avatud piiblikool
11.03 kell 18 esimene leerikooli kohtumine
14.03 kell 18 noorteõhtu
15.03 kell 15 perejumalateenistus
22.03 kell 15 jumalateenistus ja lastekirik
29.03 kell 15 jumalateenistus ja lastekirik
31.03 kell 18.30 koguduse avatud piiblikool
• Beebilaul N 10.30 (1-2a), 11.30 (0-1a), 5919 7902
• Saku Gospeli proovid N 18, uued lauljad teretulnud! 5919 7802
• Õpetaja Magne Mölster, tel 5919 7802, magne.molster@eelk.ee
• Saku palvemaja, Tallinna mnt 8, Saku alevik, saku.eelk.ee

Mis juhtus
Põhja Päästekeskus

26.01 tehti kahjutuks Kiisa alevikust Keila jõest leitud 30 mm
lask.
28.01 kell 22.36 teatati tulekahjust Männiku külas, põles
elamu sauna leiliruum. Päästjad

likvideerisid tulekahju kell
23.52. Keegi õnnetuses viga ei
saanud.
3.02 kell 19.41 teatati, et
Tammemäe külas lekib veoauto paagist kütust. Päästjate
saabumise ajaks oli leke peatunud. Kuue ruutmeetrisele
alale välja voolanud kütus kaeti
absorbentainega.

Saku PP väljasõidud
Kohilas Jõe tänaval.
31.01 kell 1.28 tu28.01 kell 22.37 tulekahju
lekahju hoones Sauel
hoones Männikul Vindi teel.
Tule tänaval.
15.01 kell 00.02 liiklusõnne30.01 kell 18.10 tulekahju tus Tammemäel.

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.

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 Anne-Ly Suvile, täpsem informatsioon telefonil
671 2449.
Otsime Saku valla nägu!

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 aadres- ANNE-LY SUVI, kultuuri-, sporsile annely.suvi@sakuvald.ee. di- ja noorsootööspetsialist
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Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet, puude hoolduslõikust ja hindavad tervislikku seisukorda. Hinnad soodsad.
522 0321, www.arbormen.ee.
Arboristi teenused. Ohtlike puude raie, hoolduslõikus, hekkide
hooldus, kändude freesimine,
puude istutus, viljapuude
hooldus, raiejäätmete hakkimine. www.puukirurg.ee, info@
puukirurg,ee, 505 7786.
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.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. Tel 5306
1181. majapaberid@gmail.com.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel: 5352 9476,
meil: mehitus@gmail.com.
Katuste ja fassaadide pesemine.
Veerennide puhastus ja parandus. 501 0834.

ajal lilled kastetuna ja lemmikloomad toidetuna. Helista mulle
- 5399 3595.

Kohapeal kiire vormistamine ja
tehing. Pakkumised: seisevauto@gmail.com või 5618 8671.

koduabilist-koristajat. Kontakt
529 5707.

Viljapuude ja hekkide lõikus.
Tel 5663 0024.

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

Iidne Kundalini jooga õpetus
ootab Sind! Tunnid ja kursused
toimuvad Sauel, Laagris ja
Nõmmel. Täpsem info: www.
simran.ee, raili@simran.ee.

Nurme Reisid OÜ pakub reisjateveo teenust bussiga kuni 26
kohta. Info +372 517 1025.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Müüme ka väikseid koguseid.
Info 5559 7572.
Müüa küttepuud pikkusega
30-60 cm. Toores segalehtpuu alates 42 eurot/rm. Kuiv
segalehtpuu alates 57 eurot/rm.
30cm kuiv lehtpuu 40L võrgus
3,10. Tel 504 2707.
Müüa kuivad küttepuud nii
võrgus kui lahtiselt. Lepp ja
kask 30/40/50 cm. Saku vallas
transport tasuta, võimalik tellida
ka väikeseid koguseid. Tel 5343
0025.
Müüa puitbrikett 145€/960kg,
kuivad kütteklotsid 110€/48
kotti, pellet premium 6 ja 8 mm,
kuiv lepp ja kask kotis. Sakus ja
Sauel transport tasuta, tel. 56
924 924.
Müüa maitsev Eesti toidukartul
Laura, pakitud 30 kg võrkkottidesse. Hind 12 € kott, ostes
korraga 3 või rohkem 10 € kott.
Saku vallas transport tasuta. Tel
5343 0025.

Teen kodude ja ühistute üldruumide hoolduskoristust ja
suurpuhastust. Hoian teie reisi

Ostame igasuguseid ja igas olukorras seisma jäänud sõidukeid.

Müüa kuivad küttepuud
kohaletoomisega.
Sanglepp ja lepp
Hind 50 €/rm
Toored puud al 37 €/rm
Tel 509 9598
pakhalupuu@gmail.com

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

OÜ Linnupojad otsib osalise
tööajaga tugiisikuid. Töökoht
Kohila ja Aespa. Täpsem info
telefonil 525 1300 või sutlemalinnupojad@gmail.com.
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue,
otsib laotöötajat, kelle tööülesanneteks on kauba komplekteerimine. Avaldus koos CV-ga
saata kuulutus@zoovet.ee.
Väikesesse eramusse Roobukal vajatakse 2–4 korda kuus

Meie südamlik kaastunne
Liinale perega armsa ema

Meie südamlik kaastunne
lähedastele.
Sirje ja Kalju Kirdalust

surma puhul.
Endised klassikaaslased
klassijuhatajaga Saku
Gümnaasiumi XXIX lennust

MART ÄRMI.

Lahkus kallis õeke,
meie pere pesamuna

ESTA SAUL.

Siiras kaastunne tema
suurele perele.
Leinavad Enda ja Ene lastega

Sügav kaastunne
Ene Linnutajale kalli õe

ESTA SAULI

21.07.1953–31.01.2020

kaotuse puhul.
Majanaabrid Uusna,
Rosenberg, Voogma
Mälestame suurepärast inimest

Mälestame head naabrimeest
Sügav kaastunne lähedastele.
Juta, Ülo, Küllike, Andrei, Katrin

ja avaldame kaastunnet
perekonnale.
Helvi, Arvi, Arved, Ülle,
Silja ja Siim Loik

Meie siiras kaastunne Keio
Lipetskile kalli

Südamlik kaastunne
Aleksandrile, Liinale ja
Meelisele abikaasa ja ema

MART ÄRMI.

ema

kaotuse puhul.
Kiisa näitering

MART HÜÜPI

mälestavad klassikaaslased
Saku Keskkooli III lennust.
Avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele.
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PIIA TŠERNOVI

Jäi Sinust tühjaks
koduõu ja tänav ...

10.11.1962–22.12.2019

Saku Sõnumid

Pai kohvik Tõdval ja Tallinnas
pakub tööd, ka osalise ajaga
tööd, mis sobib pensionärile.
Info tel 502 2302.

Mälestame alati
rõõmsameelset

Kallist klassivenda
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Autode kokkuost! Ostame kõiki
sõidukeid, aparaate ja töömasinaid. Võib pakkuda remonti
vajavaid ja seisvaid masinaid. Ei
pea olema arvel, ülevaatust ega
kindlustust. Kuulutus ei vanane.
Tel 5621 3000.

PIIA TŠERNOVI

PIIA TŠERNOVI
kaotuse puhul.
Naabrid Luule, Reet,
Merike, Kaarel

Jääme mälestama toredat ja
abivalmis majanaabrit

PIIA TŠERNOVI

ning avaldame kaastunnet
Aleksander Tšernovi
perekonnale.
Endised ja praegused majanaabrid
Ülase 8 kortermajast

REKLAAM

13.märts alates 10.00
SAKU
PÄEVAKESKUSES
Etteregistreerimine
Tel. 5323 2454
PESUMAJATEENUSED
KEEMILINE PUHASTUS
VAIPADE PUHASTUS
PEHME MÖÖBLI PUHASTUS
TASUTA PESUTAKSO !

•
•
•
•
•
•

TÄNAVAKIVIDE HOOLDUS JA PAIGALDUS
HALJASTUSTÖÖD
PIIRDEAEDADE EHITUS JA HOOLDUS
ASFALDI PARANDUSTÖÖD
AIAMAJADE JA SAUNADE EHITUS
EHITUSMASINATE TEENUSED

ÜKSNURME TEE 8, SAKU
56 702 207
WWW.VÕLUPESU.EE

HANSAKÜTE.EE
Puitbriketi hind
alati hea!
1 alus 145 eurot
2 alust 280 eurot
Tel 5550 3348
info@hansakute.ee
www.hansakute.ee
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* Ehitiste
seadustamine
* Ehitusloa ja
-teatise projektid
* Ehitiste
ülesmõõdistus
JU: Projekt OÜ
Tel. 5625 7278
ju.projektid@gmail.com

P. Dussmann Ees� OÜ
pakub Sakus tööd

puhastusteenindajatele.
Hoolduskoristuse tööaeg
õhtu� E–R kella 16.00–21.30.
Valvekoristaja tööaeg E–R
kella 7.00–15.00.
Täpsem info
ulle@dussmann.ee või
telefonil 529 2469.

Täpsem info
tööpäeviti
kell 10-16 kohapeal
(Sakus Tiigi 2) või
telefonil 604 1723.

OÜ Rocco võtab tööle:

vahetusevanem-koka
ja
koka
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Mustamäe Elamus Spa –
piiritu aeg ja võimalused!
Jahe ja morn ilm tõmbavad
meeleolu alla ning igatsed soojas mõnulemist? Kohta, kus
saaks vähemalt täiesti stressivabalt aja maha võtta? Tegelikult
ei ole vaja kaugelt otsida,
sest ideaalselt sobiv koht on
Tallinnas olemas – Mustamäe
Elamus Spa.
Tallinnas on küll spaasid
omajagu, kuid tänu oma piiritutele võimalustele paistab
silma just Mustamäe Elamus
Spa. Tegemist on Tallina kõige uuema spaaga, mis on korduvalt nimetatud ka pealinna
parimaks.
Mustamäe Elamusse saab
osta kolme erinevat tüüpi piletit: ujula, perespaa ja Spa 21+
täiskasvanute spaa. Kes ihkab
vaikust ja rahu, siis tasub just
viimasesse minna! Elamus
Spa 21+ kingib imelise ja lõõgastava kogemuse – see on
garanteeritud!
Muide, number 21 on nimes
veidi petlik, sest tegemist pole
vanusepiiranguga, vaid hoopis
saunade arvuga. Just nimelt, sa
saad mõnuleda tervelt 21 saunas! Muljetavaldav, kas pole?
Spa 21+ alal on seitse sauna,
ülejäänud aga põhiosas. Igas

saunas on erinev taustamuusika, kuulda võib nii
lõõgastavat veevulinat,
linnulaulu kui ka Jaan
Tätte mõtlikke laule. Iga
sauna ukse kõrval on pisike infotahvel, mis annab humoorikalt, kuid
asjalikult sauna olemuse
edasi. „Elavast leegist
tulenevad soojad õhuvoolud koos niiskusega puhastavad su vaimu ja ihu. Siin on
võimsad võlurid mananud oma
loitsud leilivette, millel võimust
võtta lastes enese üle tunned
sa, kuidas viha maagia lõdvestab pingeid ja asendab puhtuse,
meelekindluse ja õndsusega,“
on näiteks kirjas korraliku eestimaise vihasauna kõrval.
Saunasõpradele on see ainuke õige koht, sest ainult
Elamuses Spas on nii rikkalik
valik saunarituaale ja kõige ägedamad saunavanad. Kümme
kuni viisteist minutit kestvad
rituaalid toovad spaapäeva särtsu, leevendavad stressi ning
kingivad põnevat elamust.
Pakutakse näiteks soolarituaali, aroomirituaali, aga ka helirituaali. Muide, valikus on
rituaale isegi pere kõige pisematele! Kuna saunarituaalid on
külastajate hulgas ääretult populaarsed, uueneb nende valik
pidevalt – näiteks tulevad peagi

juurde viha- ja teerituaal ning
loomisel on saunaklubi.
Naerata – see paneb huvi
tundma, millises saunas käisid”
Just niimoodi on kirjas ühe
mullivanni kohal. Tõsi ta on,
ühest saunast teise käimine paneb küll suunurgad kerkima!
Jõudes garderoobist spaasse, tekib tunne, justkui oleksid mõnel kaunil Kariibi mere
saarel või hoopis Maldiividel.
Basseinid meelitavad spaatajat
hoolega, olles kord sinist, siis
rohelist ning viimaks hoopis
punast värvi. Mõnuledes mullivannis võib jälgida suurt ekraani, kus jooksevad kaadrid
merealusest elust ning troopilistest mererandadest. Siia võiks
pikalt-pikalt nautlema jääma.
Kuna Elamus Spa-s ei ole piiratud külastusaega, võib seal veeta kasvõi terve päeva! Sealjuures
saavad kuni viieaastased lapsed
spaasse sootuks tasuta.
Elamus
Spa-s
leiab

meelepärast tegevust igas vanuses inimene nii suvel kui talvel.
Kui basseinis või spaas vedelemisest saab villand, võib liituda
mõne vesivõimlemise treeninguga. Täiesti tasuta. Kiirelt on
võimalik tellida ka massaaže ja
hoolitsusi jalgadele – Elamus
Spa massöörid on tõelised
professionaalid!
Loomulikult on spaas võimalik pidada laste ja täiskasvanute
sünnipäevi. Korraldatakse ka
seminare-kliendipäevi ja vingeid
ﬁrmapidusid SPA 21+ poolel.
Kõik on liiga hea, et tõsi
olla? Sel juhul pead kindlasti
maksma maja ette parkimise
eest hingehinda nagu paljudes
kohtades Tallinnas? Ei, see pole
teps mitte nii – maja ees asub
tasuta parkla lausa 350 autole!
Tere tulemast paradiisi!
Mustamäe Elamus Spa asub
Tallinnas aadressil Akadeemia
tee 30. Vaata ka kodulehte www.elamusspa.ee.
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MÄRTS
NOORTEKESKUSES
SAKU

KIISA

Pargi 27, Saku

Kurtna tee 8, Kiisa

E-R 13-19

E-R 14-19

02.03
Hama helmed

02.03
Ekstreemne keksumäng

12.03
Aardejaht

09.03
Bingo

16.03
Piljarditurniir

17.03
Aardejaht

26.03
Kahoot

23.03
Just Dance turniir

K 16.00
Kööginurk

K 16.00
Looduskosmeetika
Saku Valla Noortekeskus

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

RÕÕMU KAUBAMAJA

Reede
21. veebruar

Laupäev
22. veebruar

Lipud ja küünlad

Täissuitsuvorstid

Nädalalõpu 21.-24.veebruar pakkumine

Pühapäev
23. veebruar

Esmaspäev
24. veebruar

Perejäätised

Kommikarbid

ja lisaks palju teisi pakkumisi!
www.keilaty.ee
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REKLAAM

SAEVAHETUSKUU
SAEVAHETUSKUU
ON KÄES!
Mootorsaag Husqvarna 130
Mootorsaag Husqvarna 130
Mootorsaag Husqvarna 130
199€

169€
199€
169€

+TASUTA
SAEKETT

Kubatuur
38cm³
219€
199€
Võimsus 1,5kW
Kubatuur
38cm³
Kaal
Kubatuur 4,7kg
38cm³
Võimsus 1,5kW
Võimsus 1,5kW
Kaal
4,7kg
Kaal
4,7kg

Mootorsaag Husqvarna 440 II
449€

399€

+TASUTA
SAEKETT

Kubatuur 40,9cm³
Võimsus 1,8kW
Kaal
4,4kg

Männiku tee 104, Tallinn, Estonia 11216
+372 675 5408 / info@vlt.ee / www.vlt.ee

Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis*
* 2019 aasta jooksul
väljastati Projektibüroo
abil üle 250 kasutusloa

Veebruar 2020
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VABA AEG

Hääd vastset aastat!

Kevadkuu kõikse esmasemal pääval saa kaeda kinu „Talve“. Tuo om Oskar
Lutsu Paunvere lugude sääs tuo keikse perämine.
Om aasta 1942, om suur taplus ja sõda käi. Aa inimine om ikke sama laadu
kui enne – üts oo ühest sisse võettu, toine toisest, üts käi pidus ja teine kisu
tüli ülesse. Kinu alkaa, kui Arno Tali lats Arnold naasi isatallu. Tuosta tulee
Paunvere pääl noorema rahva sääs üts kirge täüs armu asjade kolmnurk.
Ja ses om omat asjat käikku lükatta ka noorte mammadel ja papadel – sääl
jagavat isekeskis Teele, Kiir ja muut tunttu tegelinskit.
Pruulikojas saa toda kinu kaeda 1. kevadkuu päival õdagu
kella nelja aal. Sanssule pääsu eest tulee 5 või 4 eurut välla
käida.
Vuaatta ka vieres oleva lehe pääle, sääl on kua tuost kirjuttattu.

Kinumutt

Ristsõna
Jaanuarikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla logoga poekoti – Jüri Kangilaski. Auhinna saab
kätte tööpäevadel vallavalitsuse kantseleist
Teaduse 13.

Jaanuarikuu ristsõna õige vastus: HEA LASTEAIA EDENDAJA.
Veebruari ristsõna vastused saata 10. jaanuariks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.

30

Saku Sõnumid

Veebruar 2020

Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

Kuhu minna
20.01–23.03 neljapäeviti kell 19
Fotograafia ABC, kursus Saku Valla
Kultuurikeskuses Sakus Teaduse 1.

29.02 kell 12 koguperefilm „Sipsik“
Saku Valla Kultuurikeskuse Kiisa
saalis.

29.02. kell 12 Kajamaa piirkonna
pensionäride koosviibimine Kajamaa
21.02 kell 17 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktus Sakus Teaduse 1 koolimajas.
gümnaasiumihoones Vt lk 17.
1.03 kell 16 film „Talve“ Saku Pruuli24.02 kell 7.19 Teaduse 1 lipuväljakul kojas. Vt lk 30.
pidulik lipu heiskamine. Vt lk 32.
6.03 kell 19 improteatri Impeerium
etendus „Kujutluse võim ehk koomi24.02 kell 14 vabariigi aastapäeva
kontsertaktus Saku Valla Kultuurikes- liste sketšide õhtu“ Kiisa Vabaajakeskuses. Vt lk 26.
kuse Kiisa saalis. Vt lk 32.
25.02 kell 15 vastlapäev Kiisa Vabaajakeskuses.

6.03 kell 19 Saku Pruulikojas Margus
Vaheri ja Peter Põderi naistepäevakontsert õhtusöögiga. Pilet 40 eurot.

25.02 kell 16 vastlapäev Sakus Teaduse 1 õuel.

12.03 kell 19 Paul Neitsovi ja Silvia

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Inna Mikli

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

Ilvese plaadiesitlus Saku mõisas.
15.03 kell 19 Erki Pärnoja soolotuur
Saku mõisas.
15.03 kell 13 lastehommik, seebimulli-show Saku saalis Teaduse 1. Vt lk
30.
17.-18.03 Saku Diabeetikute Seltsi
õppepäevad Tartus.
Näitused
Evald Rätsepa joonistuste ja akvarellide näitus Kiisa raamatukogus.
Foto- ja maalinäitus „Rebased ja
koprad“ Kiisa raamatukogus.

Info www.sakuvald.ee/sundmused

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

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

ISSN 2382-6789

Saku valla peredesse

sündinud lapsed
GEORG PIVEN
TOBIAS LEHTSAAR
JESPER LIIVER
TOBIAS SANGLEPP
LUKAS POTISEPP
KENNERT KÕVA
MEELIS SARAPUU
HENRI ZIMMERMANN
JEVA VASSILJEV
SÄDE URMA

LOVIISE SAMOILOV
BIANKA OJASSALU
KEIRAH KIRSI
SANDRA SILLAMÄE
JETE VAHA
LUMILI NIGUMANN
ELLI HANNA LEINSALU
ROOSI FOMOTŠKIN
LISETTE VESMAN
KERMO KÕIVIK

Mälestame lahkunud
elanikke
IVAN VDOVCHENKO
MART ÄRM
HARRI ALASOO
LILIA POLKOVA
LAINE HEINSALU
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