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Marti Rehemaaga vallavanema tööst – mis oli, mis tuleb
INNA MIKLI

Sündis veebruaris Veevalaja tähtkujus.
Esimesel eluaastal kolis koos ema
Viivi, isa Harri ja kaks aastat vanema
venna Andoga Tallinnast Sakku.
Käis Päikesekillu lasteaias ja Saku
Keskkoolis.
Sai Eesti Põllumajanduse Aka
dee
miast (tänasest Maaülikoolist)
mehhaanikainseneri diplomi.
Töötas erasektoris, juhtis erine
vaid ettevõtteid, viimased 14 aastat
oli Puumarketi tegevjuht ja juhatuse
esimees.
Kandideeris valmisliidu Väikelinn
(Saku) nimekirjas aastatel 2002,
2009, 2013, 2017 ja 2021 Saku valla
volikokku. Aastatel 2002–2005,
2009–2013 ja 2013–2017 oli volikogu
liige, 2017. aasta detsembris valiti
vallavanemaks.
On abielus Heldiga, neil on täis
kasvanud tütred Riin, Ann ja Liis
ning 16aastane poeg Jan Harri. Veel
on neil kaks lapselast – 7aastane
Jakob ja 1aastane Lola Joanna.
Tegutseb juba 20 aastat Saku
Lõviklubi ridades.
Suusatab, ujub, mängib võrkpalli,
sõidab rattaga. Lapsena mängis puhk
pilliorkestris trompetit, nüüd mängib
juba aastaid löökriistadel. Uurib sõja
ajalugu. Käib kalal. Ja reisib nii palju,
kui töö kõrvalt vähegi võimalik.
(Vaata ka 2017. aasta detsembrikuu lehte.)

Esimesed neli aastat
Kas Saku valla eesotsas on kerge
seista? Mille poolest Saku vald teistest
omavalitsustest erineb?
Ütleksin, et jah. Põhjuseid on päris
mitu. Mul isiklikult on valla juhina
lihtne, sest pole vaja millegi pärast
häbeneda – minu teada ei ole mul luu
keresid kapis.
Saku on Tallinna lähiümbruses,
elanikkond kasvab, kuid võrreldes teiste
kuldse ringi valdadega on meie kasv
olnud mõõdukas, 180–350 inimest
aastas. See on hea, sest kohustusigi on
lisandunud mõõdukalt. 170 km2 on

paraja suurusega territoorium ka. Meil
ei ole suuri kogukondlikke erinevusi
ja meil ei ole äärmuslikku ääremaastu
mist. Me ei pea igapäevaselt tööhõivega
maadlema, sest enamikul inimestest on
töökohad Tallinnas ja nende sissetule
kud valdavalt kasvavad. Loomulikult on
minu töös muresid ja probleeme, aga
nelja aasta eest ametisse asudes arvasin,
et neid on palju rohkem.
Said valimistel 812 häält, kas tunned,
et vallaelanikud on Sinu tööga rahul?
Nii suur toetus üllatas. Kuna see
number on ootustest suurem, siis usun,
et rahul olijaid on päris palju.
Oled n-ö põline sakulane, kas Sulle
hakkas nelja vallavanema-aasta jooksul silma midagi, mida Sa varem ei
märganud?
Hakkasin rohkem märkama kesk
konnaprobleeme. Meil on suur karjääri
ala, meil on valda lõikavad transiitteed.
Metsa on vähemaks jäänud ja müra on
rohkem. Varem ma seda tähele ei pan
nud.
Nelja aastaga sai nii mõndagi tehtud,
millise teoga ise kõige enam rahule
jääd, mille üle uhke oled?
Olen uhke, et almamaterlikust ins
tituudihoonest sai kaasaegne gümnaa
sium, et meil on uus spordihoone,
tervisekeskus, vallamaja. Lisaks olen
rahul e-teenuste, näiteks Spoku, Arno
ja Veeraga. Igapäevaelus jäävad need
sageli märkamatuks, kuid samas teevad
valla inimeste elu mugavamaks.
Kas miski läks teisiti, kui ootasid?
Tulenevalt seadusandlusest võtab
avalikus sektoris kõik väga palju aega.
Lootsin, et jõuame rohkem ära teha,
samuti läksid tänu protsesside venimi
sele mitmed ehitised ja teed arvatust
kallimaks.
Mis ebaõnnestus?
Pettunud olen Saku keskusala arhi
tektuurikonkursis, sest laekus vaid kaks
tööd. Lootsin saada häid tänapäevaseid
visioone. Mis parata, õpime vigadest ja

Vallavanem on valitud. Volikogu esimees
Eero Alamaa õnnitleb Marti Rehemaad.
Foto Inna Mikli.
teeme sellel talvel uue konkursi, seekord
koostöös Eesti Arhitektide Liiduga.
Juhid vallavalitsust. Kas Saku valla
valitsus on naaberomavalitsustega
võrreldes konkurentsivõimeline?
Meil on väga häid spetsialiste, oma
ala täielikke professionaale. Kuid aegajalt on naabrid palgatasemelt sammu
kese ees, see paneb mõtlema. Loodan,
et uus vallamaja annab inimestele ka
motivatsiooni just meie vallavalitsuses
töötada. Elanike arvu kasvu arvestades
on vallavalitsus optimaalse suurusega.
Näiteks on meil vaid üks abivallavanem
ja vaid neli vallavalitsuse liiget – vähem,
kui enamikul naabritest. Oleme väikse
mad, aga oleme paindlikud, püüame olla
näoga inimeste poole. Meil ei ole enam
kindlaid vastuvõtuaegu, ametnikud ja
vallaelanikud lepivad kokku sobivaima
aja. Ei tunne, et midagi puudu oleks või
et me kellelgi sabas sörgiksime.
Kas vallavalitsuse juhina on põhjust
uhke olla või häbeneda?
Ma ei häbene, kahetse ega tunne
piinlikkust. Kui midagi valesti läheb,
siis vabandan ja õpin juhtunust. Meil
käivad pooled inimesed väljastpoolt
valda tööl. Nad vaatavad väljastpoolt ja
näevad asju, mida kohapeal ei märka.
Nende abil saan hea pildi. Ja vallavalit
suse juhina olen uhke.
Mis Sa arvad, kas vallaametnikud on
oma juhiga rahul?
Ega ma ju ei tea, aga loodan, et see
nii on. Püüan olla nii rõõmusõnumitele
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kui ka kriitikale avatud. Püüan olla
näoga oma töötajate poole – nad pea
vad tundma, et on oodatud, et nendega
arvestatakse ja nende panust hinnatakse.
Minu kabineti uks on harva suletud.
Kas vallavanema töö pakkus üllatusi?
Mis on selle ameti plussid ja miinused?
Plussiks on, et valdkond, millega
tegelen, on ääretult lai ja piisavalt
põnev. Tallinna lähedases jõukas vallas
on eneseteostuse võimalusi palju, saab
suuri asju planeerida ja ellu viia.
Miinuseks on inimeste üldine
hoiak – pigem on see omavalitsuse
suhtes negatiivne, tihti ollakse põhjen
damatult kriitilised. Paljud asjad, ka vii
vitused, tulevad kehtestatud reeglitest,
kuid mõnikord ei soovi inimesed tausta
süveneda. Ebameeldiv on, kui valla
majas ei leita kodaniku jaoks mõistlikke
lahendusi, vaid otsitakse põhjuseid,
miks ei saa. Kohati on ajakirjanduslikku
huvi palju ja paraku enamasti siis, kui
soovitakse mingile negatiivsele uudisele
hoogu juurde anda.
Sul on pere, lähedased ja sõbrad, on välja
kujunenud harjumused ja hobid. Kas
vallajuhi roll muutis su isiklikku elu?
Jah. Tööpäevad ei lõpe kell 5, tihti
tuleb ka nädalavahetustel valla asjadega
tegeleda. Ja, mis seal salata – vallajuhina
vähenesid ka sissetulekud võrreldes era
sektori ajaga märkimisväärselt.
Mul on laste ja lapselastega väga
head suhted. Meie pere kõikide liik
mete suur kirg on reisimine, igal aastal
püüame koos ühe pikema reisi teha.
Siiani on see õnnestunud. Kuid ikkagi
tunnen, et mul pole pere jaoks piisavalt
aega. Ühestki hobist ma päriselt loobu
nud pole. Näiteks kalale olen jõudnud,
aga mägedes suusatanud olen hoopis
vähe, selles on muidugi ka Covid süüdi.
Kui oleks võimalik möödunud neli
aastat ühe lausega kokku võtta, siis
milline see oleks?
Eks ta oli töine õpipoisiaeg, mis pak
kus suurt rõõmu. Kui ma vallavanemaks
tulin, võtsin seda tööd kui nelja-aastast
projekti. Täna arvan, et palju huvitavaid
asju sai tehtud, kuid palju on veel poo
leli. Ei raatsi neid jätta. Töötan valla
vanemana veel ühe perioodi, arvan, et
kaheksa aastat on paras aeg.
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Uus nelja-aastane periood – mis
ees ootab
Volikogu valis Su üksmeelselt ehk 20
kohal olnu häälega uuesti vallavanemaks. Mis nüüd muutub?
Pärast valimisi jääb rong korraks
seisma, mõned inimesed lähevad maha,
teised tulevad peale. Meie peatus oli
lühike – minu valimisliit Väikelinn sai
kohti juurde, koalitsioon jäi samaks.
Väike seisak oli, aga sisulisi vangerdusi
polnud.
Kui eelmisel perioodil olid päeva
korral betoon ja klaas, siis uuel perioodil
on esmatähtsad avaliku ruumi projektid:
mänguväljakud, mõisapark, Saku jõe pro
menaad, mis võiks raudteesillast Tamme
teeni ulatuda. Korraldame uue Saku
keskusala arhitektuurikonkursi, et leida
õlletehase ja kiriku vahelise piirkonna
uuendamiseks häid lahendusi. Rajame
raudteeäärse spordi- ja puhkeala, mis
annab eri huvidega ja eri vanuses inimes
tele võimaluse sportida ja puhata. Lisaks
projekteerime Nurme mäge ja Kurtna
mäge. Betooni tuleb ka: nelja aasta
jooksul ehitame valmis uue põhikooli,
Teaduse 13 saab 2022. aastal uue vormi ja
sisu: pool läheb noortekeskusele ja teise
poolde tulevad rendipinnad erinevatele
teenustele ja väikeettevõtetele. Rajame
vähemalt ühe lasteaia ja toome Kajamaa
Kooli Sakku. Eakad peaksid saama kor
raliku tänapäevase päevakeskuse.
Mida Sakus esile tõstad?
Väga oluline on meie looduskesk
kond. Oleme Tallinna ümbritsevate val
dade seas väga heal positsioonil – meil
on, mida kaitsta ja hoida.
Kas teed nüüd valla juhina midagi teisiti?
Soovin pakkuda rohkem neile, kes
ei ela Saku alevikus. Alustan väikestest
asjadest, näiteks uus jõuluvalgustus läks
sel aastal just küladesse. Ülioluliseks
pean, et valla lõunapiirkonnas Kiisal
avab kolme aasta jooksul uksed uus
tänapäevane kaubanduskeskus.
Vallavalitsuse juhina?
Kaks olulisemat muudatust puudu
tavad struktuuri – mõned inimesed tõs
tame ümber. Loome haridus- ja kultuu
riteenistuse, sest haridusega seonduvat
tuleb järjest juurde. Ning keskkonna- ja

1. septembril koos tütretütre Lola Joannaga
gümnaasiumimaja ees. Foto erakogu
Head Saku valla elanikud!
Soovin teile kõigile
rahulikku pühadeaega ja imelisi
üllatusi algaval aastal!
MARTI REHEMAA, vallavanem
arendusteenistuse, mis tegeleb eeskätt
erinevate arenduste ja projektirahade
valda toomisega. Märksõnad on niisiis
haridus ja keskkond.
Isiklikus elus?
Tahan oma töid veidi paremini pla
neerida – et isiklikku aega oleks enam.
Loodan oma hobidega rohkem tege
leda. Mul ei ole liigseid pingeid, mul
pole stressi, ma ei tea, mis on läbipõle
mine. Olen suutnud toime tulla. Arvan,
et ka edaspidi on oluline sporti teha ja
tervisele tähelepanu pöörata. Usun, et
mu pere liikmed on saanud kannatada,
nad väärivad rohkem tähelepanu. Mõni
mu lastest on kolinud ajutiselt kauge
male, kuid vanem tütar on oma perega
Sakku tagasi tulemas. Lapselapsed on
siis ka lähemal! See teeb rõõmu.
On Sul eeskujusid?
Mul on naaberomavalitsuste juhtidega
hea töine klapp. On, kellega asju arutada.
Naabritelt on alati midagi õppida, hea on
nende kogemustega arvestada. Aga otse
seid eeskujusid mul pole.
On sul mõni soov või igatsus, mida
loodad täide minevat?
Aastaid olen tahtnud käia UusMeremaal, see on olnud mu unistuste
reisisihtkoht. Siiani pole õnnestunud,
aga küllap see võimalus tuleb.
Esikaane foto autor Erlend Štaub.
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Vallavalitsuse istungid
ANNIKA KUBJA

9. novembril
• Nõustuti Keskkonnaameti poolt
Liivalaia VII liivakarjääri kaevanda
misloa keskkonnamõju hindamise
eelhinnangus esitatud tingimustega
ja kokkuvõtliku järeldusega, et kesk
konnamõju hindamist ei ole antud
juhul vajalik algatada.
• Arutati Saku Valla Kultuurikeskuse
juhi ettepanekut paigaldada Saku
alevikku kultuuriuudiste edastami
seks LED-ekraanid. Vallavalitsus ei
nõustunud pakutud asukohtadesse
ekraane paigaldama ja pakkus välja
alternatiivsed võimalused.
• Otsustati kompenseerida raske puu
dega lapsele saviteraapia ning hüvi
tada vanemale tema sügava puudega
lapse ravi- ja abivahendite ning
sõidukulud.
• Otsustati anda isiku kasutusse
sotsiaalteenusena eluruum ning sõl
mida tähtajaline üürileping.
• Valdmäe Tööstuspark OÜ-le anti
õigus paigaldada reklaamtahvel ning
Rescoval OÜ-le õigus paigaldada
kahepoolne reklaamtreiler Tänassilma
külas Linamäe tn 1 kinnistule.
• Projekteerimistingimused anti üksik
elamu ehitusprojekti koostamiseks
Roobuka külas Roobuka põik 8.
• Viis isikut vabastati korraldatud
jäätmeveoga liitumisest erinevateks
perioodideks.
• Otsustati seada sundvaldus AS Saku
Maja kasuks Saku valla omandis
olevatele kinnistutele Metsanurme
külas ja Kiisa alevikus ühisvee
värgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava elluviimiseks. Elektrilevi OÜ
kasuks seati sundvaldus Tänassilma
külas Tänassilma-Laagri tee L6
maakaabelliini ehitamiseks ning
Üksnurme külas Üksnurme tee 16
kinnistule elektripaigaldise reservkaablikaitsetoru ehitamiseks.
• Anti nõusolek Üksnurme külas
asuvate katastriüksuste Üksnurme
tee 16a ja Üksnurme tee 16b pii
ride muutmiseks ning määrati uued
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Lepiku haljakul anti otsustus
korras rendile ala Pähkla Vähi- ja

Kalakasvatus OÜ-le reedeti kella
17.30–19.30.
16. novembril
• Tutvuti kaasavasse eelarvesse esita
tud 31 ettepanekuga ja suunati need
majandusteenistusele ülevaatamiseks.
• Otsustati osutada tugiisikuteenust
raske puudega lapsele lasteaias viibi
mise ajal.
• Otsustati kompenseerida raske
kuulmis
puudega isikule viipekeele
tõlketeenus, raske puudega lapsele
ratsutamisteraapia, valla eest
kostel
olevale lapsele psühhoteraapia ja
sügava puudega lapse välismaal toi
muva ravi kulud. Määrati sügava
puudega lapse ravi- ja abivahendite
ning sõidukulu hüvitis.
• Määrati isikule matuse korralda
miseks toetus.
• Anti projekteerimistingimused üksik
elamu ja abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks Rahula külas Kuusesalu
kinnistul, üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks Rahula
külas Kuusemäe kinnistul ja aiamaja
laiendamise ehitusprojekti koostami
seks Metsanurme külas Linnu tee 6.
• Anti kooskõlastus kavandatava
tele soojuspuuraukudele Tänassilma
külas Milena kinnistul tingimusel,
et puuraugud jäävad OrdoviitsiumiKambriumi põhjaveekihist ülespoole
ja kinnitatud põhjaveevaruga kihti ei
minda.
• Kooskõlastati kavandatava puur
kaevu asukoht Tagadi külas Uustarva
kinnistul ning Tänassilma külas
Milena kinnistul.
• Määrati Metsanurme külas asuvate
Kuuseheki tee 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27 ja 29 kinnisasjadega piirneva maa
erastamise tingimused.
• Otsustati algatada detailplaneering
Roobuka külas Mikkori haljaku
maaüksusel ja lähialal.
23. novembril
• Kinnitati hajaasustuse programmist
2021. aastal toetust saanud projekti
(biopuhasti rajamine Päiksenurga
kinnistul) aruanne.

• Otsustati mitte rahuldada isiku taot
lust omandada Üksnurme külas isi
kule kuuluva kinnistuga piirnev ala
Saku valla omandis olevast Talve
tee kinnistust, kuna üldplaneeringu
kohaselt asub see roheala virgestus
maal. Kuna selles piirkonnas on
tihe hoonestus ja vähe üldkasutata
vaid rohealasid, on oluline säilitada
roheala avalik kasutus.
• Nõustuti Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Ametile esitatava Rail
Balticu raudteetrassi lõigu Harju
ja Rapla maakonna piir – Hagudi
ehitus
projekti keskkonnamõju hin
damise aruandega.
• Otsustati seada detailplaneeringu
elluviijale tee aluspõhja korrastamise
kohustus lõigus Rästiku tänav kuni
Nõmmeliiva tee.
• Volikogu menetlusse otsustati suu
nata järgmised eelnõud:
- 2021. aasta 2. lisaeelarve ja 2022.
aasta eelarve;
- Saku valla arengukava 2035+
muutmine, 2. lugemine;
- Saku valla põhimääruse muut
mine, 2. lugemine;
- Saku valla jäätmekava aastateks
2022–2026;
- Saku vallale rahaliselt hinnatavate
kohustuste võtmine 2021. aasta
hankeplaanis nimetatud tööde ja
teenuste tellimiseks, mille jaoks
ei ole vahendeid jooksval eelarve
aastal ette nähtud või millega
kaasneb väljaminek tulevastel
eelarve
aastatel ning kuludega ei
ole eelarvestrateegias arvestatud;
- Üksnurme külas asuvate kinnis
tute omandamine tasu eest ning
isikliku kasutusõigusega koorma
mine jalg- ja jalgrattatee pikenda
miseks Rehe küünini;
- vallavara
võõrandamine, viis
objekti;
- kaasava eelarve suuruse kehtesta
mine, 40 000 eurot.
• Kinnitati Saku Valla Kultuurikeskuse
arengukava 2021–2026.
• Kinnitati MTÜ Saku Sofi Laste
keskusele toidupäeva maksumuseks
2.40 eurot alates 01.12.2021.
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• Määrati toetus sügava puudega
lapse välismaal toimuva ravi kulude
katteks.
• Anti
projekteerimistingimused
üksikelamu ehitusprojekti koosta
miseks Kasemetsa külas Tihase tee
38, maja ehitusprojekti koostamiseks
Metsanurme külas Kasemetsa tee 82
ja üksikelamu ehitusprojekti koosta
miseks Roobuka külas Tervise tee 6.
• Seati sundvaldused Elektrilevi OÜ
kasuks Saku valla omandis ole
vatele kinnistutele Rahula külas
Mihkli tee 1, Saku mõisapargis ja
Saku staadionil seoses maakaabelliinidega.
• Nõustuti Rahula külas asuva katastri
üksuse Arro jagamisega.
30. novembril
• Kinnitati hajaasustuse programmist
2021. aastal toetust saanud kanalisat
sioonisüsteemi väljaehituse projekti
aruanne.
• Vaadati üle kaasava eelarve ettepane
kud ja hinnati nende vastavust kritee
riumitele. Kriteeriumitele vasta
vad

Vallavolikogu
18. novembri istungil oli kohal 20 liiget ja puudus üks.
• Ivar Raig andis üle opositsiooni
fraktsiooni loomise avalduse.
• Jaan Plado edastas elaniku küsi
muse, et kas Nurme tänava mäele
ja raudtee ääres olevale suusaraja
mäele võiks nimed anda. Marti
Rehemaa vastas, et Nurme tänava
mäe projekteerimine on töös ning
mäe nimetamist tuleb projekti käi
gus kindlasti arutada. Järgmise aasta
eelarvesse on planeeritud vahendid
ka raudteeäärse spordi- ja puhkeala
arendamise alustamiseks ning mäe
nimetamine väärib tähelepanu.
• Saku valla põhimääruse muutmise
eelnõu suunati teisele lugemisele.
Põhimääruse muutmise ettepanek
lähtub 11.11.2021 sõlmitud koa
litsioonilepingust, milles on kokku
lepitud, et Saku Vallavolikogul on
kaks aseesimeest.

•

•
•
•
•

•

ettepanekud kinnitatakse ja suuna
takse rahvahääletusele.
Volikogu menetlusse otsustati suu
nata järgmised eelnõud:
- Saku valla 2022. aasta eelarve;
- Marina Minerals OÜle geoloogi
lise uuringu loa andmisest keel
dumine maavara (liiva) uuringuks
Männiku XXIII uuringuruumis.
Arutati Jõesilla maja üürihindasid.
Anti kooskõlastus sulgeda Saku
Valla Noortekeskus 23.12 ja 30.–
31.12.2021.
Kinnitati toidu hinnad Saku valla
koolides alates 01.01.2022.
Määrati toetus ravikindlustamata
isikule õendushooldusteenuse oma
osaluse eest tasumiseks, seati hooldus
ja määrati hooldaja sügava puudega
isikule, määrati valla eestkostel olnud
ellu astunud noorele muudel põh
jendatud juhtumitel makstav toetus
ning otsustati perekonnale osaliselt
kompenseerida pereteraapia seansid.
Anti
projekteerimistingimused
päikeseelektrijaama ehitusprojekti
koostamiseks Kajamaa külas Hiiemäe

• Saku vallavanema kandidaadiks esitati
ja valiti ühehäälselt Marti Rehemaa.
• Kinnitati vallavalitsuse struktuur ala
tes 01.12.2021 ning määrati töötasud
ja hüvitised. Vallavalitsus on 4-liik
meline: vallavanem Marti Rehemaa
(töötasu 5000 eurot kuus); palgaline
vallavalitsuse liige abivallavanem
Tanel Ots (töötasu 3800 eurot kuus),
mittepalgalised vallavalitsuse liik
med Rando Kruuse ja Kalle Pungas
(mõlemal tasu valitsuse töös osale
mise eest 700 eurot kuus).
• Otsustati määrata vallavanema isik
liku sõiduauto töösõitudeks kasuta
mise kulude hüvitiseks 750 eurot kuus
ning abivallavanema isikliku sõiduauto
töösõitudeks kasutamise kulude hüvi
tiseks 500 eurot kuus, millest mõlemal
on 335 euro ulatuses kohustus pidada
arvestust ametiülesannete täitmisel
sõidetud kilomeetrite kohta.
• Volikogu uued liikmed on Arvi
Ratassepp ja Piret Kaare.
• Moodustati Saku Vallavolikogu ala
tised komisjonid, valiti esimehed ja
kinnitati liikmed: revisjonikomisjon,
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•

•

•

•

kinnistul, üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Kasemetsa külas Tulika
tee 6a.
Kinnitati Saku Muusikakooli hoole
kogu koosseis ning õppekoha arvestus
lik maksumus aastas alates 01.01.2022,
mis on ühe õpilase kohta 3046 eurot.
Kinnitati õppekoha tegevuskulude
arvestuslik maksumus ühes kuus
ühe õpilase kohta alates 01.01.2022
Saku valla koolides järgnevalt: Saku
Gümnaasiumis 124 eurot, Kurtna
Koolis 169 eurot, Kajamaa Koolis 501
eurot.
Kinnitati lasteasutuse majandamis
kulude, personali töötasu ja sotsiaal
maksu ning õppevahendite kulu
arvestuslik maksumus ühes kuus ühe
lapse kohta Saku valla lasteaedades
järgnevalt: Kurtna Kooli lasteaias
337 eurot, Saku Lasteaias Päikesekild
356 eurot, Saku Lasteaias Terake 396
eurot.
Naiskodukaitse Tallinna ning Harju ja
Rapla ringkonna evakuatsiooniõppuse
läbiviimiseks anti tasuta kasutada
Saku Gümnaasiumi algklasside maja.

esimees Ivar Raig; eelarvekomisjon,
esimees Arvi Ratassepp; haridusko
misjon, esimees Anna Lutter; kul
tuuri- ja külaelu komisjon, esimees
Annely-Thea Häggblom; sotsiaal
komisjon, esimees Kairi Zaletajev;
keskkonna- ja arenduskomisjon,
esimees Tiit Vahenõmm; spordiko
misjon, esimees Peeter Leidmaa.
• Nimetati volikogu esindajad: Saku
Gümnaasiumi hoolekogus Eero
Alamaa, Kurtna Kooli hoolekogus
Margus Rohula, Kajamaa Kooli
hoolekogus Merike Sisask, Saku
Muusikakooli hoolekogus Mart
Siimann, Saku Päevakeskuse hoole
kogus Katrin Krasilnikov, Saku Valla
Spordikeskuse nõukogus Kristjan
Saar ja Saku Valla Kultuurikeskuse
nõukogus Lemmi Oro.
• Harjumaa Omavalitsuste Liidu
volikokku valiti Saku Vallavolikogu
esindajaks Eero Alamaa ning Saku
Vallavalitsuse esindajaks Marti
Rehemaa. Samuti nimetati esinda
jad Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekule.

SAKU SÕNUMID
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Opositsioonilepe
Saku Vallavolikogusse valitud Eesti
Konservatiivse Erakonna ja valimisliidu
Roheline Saku Vald esindajad Hasso
Uuetoa, Anette-Marlen Ott, Ivar Raig ja
Jaan Plado moodustasid opositsioonilise
fraktsiooni ja sõlmisid opositsioonileppe.
Opositsioonileppes seavad nad
oma eesmärgiks muuta valla juhtimine
demokraatlikumaks,
efektiivsemaks,
läbipaistvamaks,
õiguskuulekamaks,
opositsiooni ja vallaelanikke kaasava
maks. Selleks kavatsevad nad teha ette
panekuid valla põhimääruse ja koha
like omavalitsuste korralduse seaduse
(KOKSi) muutmiseks. Allakirjutanud

tahavad valla juhtimises rohkem kaasa
lüüa, rohkem avalikustada, õiguskorda
ja seadusekuulekust tugevdada, büro
kraatiat vähendada, otsustajate vastu
tust suurendada, rohkem vabaühendusi
ja rahvaalgatusi toetada. Opositsiooni
liikmed soovivad Soome ja Rootsi ees
kujul valla majanduslikku iseseisvust ja
otsustamisõigust suurendada, et vald
saaks ettevõtlust arendada ja loodusva
rade haldamisel kaasa rääkida. Vajadusel
lubavad allakirjutanud moodustada
varivalitsuse.

Saku vald soovib tänada ja tunnus
tada 2021. aasta silmapaistvamaid
spordiklubisid, võistkondi, treenereid
ja sportlasi. Et kõik eredad spordihet
ked saaksid väärikalt tunnustatud, siis
ootame vallaelanikke esitama kandi
daate, kes käesoleval aastal on saa
vutanud häid tulemusi, panustanud
sporti või muul moel märkimisväär
selt spordielu arengule kaasa aidanud.
Kandidaate saab esitada 31. det
sembrini aadressidel www.facebook.
com/sakuspordikeskus, www.saku
vald.ee või https://forms.gle/urL7t
sWm2CDcg3Xb8

Opositsioonileppest tegi kokkuvõtte
INNA MIKLI

Mida küll jõuluvanale
kirjutada?
INNA MIKLI

to i m e ta j a v e e r g

J

õulud on peagi käes. Pole ma küll
ammu enam laps, aga punase müt
siga taat võiks ju sellegipoolest ka
tänavu külla tulla. Ja muidugi võiks
tal mõni vahva kingitus kaasas olla.
Seega on tagumine aeg jõulumehele
kirjutada. Aga mida? Kas ma olin hea?
Päris nii see vist ei olnud. Ka sel aastal
mitte. Nagu eelmisel ja üle-eelmisel
ja… Ei saa ju taati petta. Petta? Petnud
ma tõesti pole, valetanud ka mitte. Ei
salli petmist ja petiseid üldse. Paraku
olen seda ka välja näidanud. Ehk
siis – tolerantsusest jäi selle koha pealt

kõvasti puudu. Ka sel aastal. Ma ei vale
tanud ja minu väärtushinnangute skaa
lal on see üpris kõva sõna. Kuid – ma
ei oskagi valetada. Kui keegi otse küsib,
lähen ähmi täis ja räägin vahel ka seda,
mida ei peaks. Alles hiljuti nii juhtuski.
Hiljem mõtlesin, et olen ikka saamatu
küll, oleksin pidanud suu kinni hoidma.
Tean, et ei maksa kahetseda. Aga mina
mõnikord kahetsen. Jälle halb omadus.
Niisiis kirjutan: „Kallis jõuluvana!
Palun tule mulle külla, sest ma ei pet
nud ega valetanud.“ Kuidagi hale see
kiri. Mida veel? Kas ma olin abivalmis?
Vist küll. Kas ma kaitsesin nõrgemaid?
Kindlasti. Kas ma olin töökas? Tegin
ju üht ja teist. Püüdsin. Aga alati saab
rohkem. Ja alati saab paremini. Kas ma
olin enesekriitiline? Olin, aga paraku ka
„teistekriitiline“, mõnikord liigagi karm.
Kas ma olin sõbralik ja kena? Alati ei

o lu l i s e d n u m b r i d
Hädaabinumber

(kiirabi, pääste, politsei)

Perearsti nõuandeliin

112
1220

olnud. Ka ma läksin kergesti närvi?
Jah. Kippusin teisi õpetama? Ikka.
Surusin oma arvamust peale? Juhtus.
Olin kangekaelne? Kahjuks küll. Ei
talunud lollust? Jälle jäi tolerantsusest
puudu! Ehk ikka need vanad vead.
Mida siis kirjutada?
„Kallis jõukuvana! Palun tule ka sel
aastal mulle külla. Tõsi, ma ei olnud
päris hea. Aga ma vähemalt ei petnud
ega valetanud ning oma meelest olin
üsna abivalmis ja üsna töökas. Eks
me kõik tahame kenad inimesed olla.
Mina ka. Mõnikord see õnnestus – ma
ju püüdsin. Aga vahel tuli välja, nagu
alati. Ehk siis – vaatamata kõigele jäin
iseendaks. Eks ma pingutan järgmisel
aastal jälle. Palun tule mulle kõigele
vaatamata külla ja too kinki ka. Too
midagi vahvat ja põnevat! Sest ma nii
väga ootan!“

Piirkonnapolitseinik

5887 1994

Noorsoopolitseinik
Volitatud loomaarst

5855 7455
504 1060

Vastuvõtt kokkuleppel

detsember

2021

SAKU SÕNUMID

7

Kaasava eelarve ettepanekud
ANNIKA KUBJA

2022. aasta kaasava eelarve konkursile
esitati 30 ettepanekut, hääletamisele
lähevad järgmised ideed.
1. Vahtramäe ja Sarapiku piirkonna
tänavavalgustus.
2. Katusega varjualused ratastele kaup
luste ja bussipeatuste lähedusse Sakus.
3. Kõnni- ja jalgrattateede sujuvad üle
minekud mugavamaks ja turvalise
maks liiklemiseks.
4. Viljapuude istutamine erinevatesse
kohtadesse vallas.
5. Tänavavalgustus Laane tänava seni
valgustamata osale.
6. Tänassilma bussiootepaviljonid kooli
lastele.
7. Istepingid Ülase tn kergliiklustee ja
Asula tn äärde.
8. Ülase tn 8 ja 10 majade juures laste
mänguväljakute ala uuendamine.
9. Välijõusaal Metsanurme küla spordi
platsi kõrvale.
10. Tänavavalgustus Murumäele.
11. Ronimispüramiidid mänguväljakutele.
12. Väikemetsa tee tänavavalgustus
Kasemetsa külas.
13. Teaduse tänava bussiootepaviljon.
14. Teaduse ja Tiigi tänava ristmikul
vahtrapuude valgustus.
15. Kogukonna toidujagamiskapid
Sakku ja Kiisale.
16. Katus kunstmurustaadioni tribüü
nide kohale.
Oma lemmikule saab hääle anda
27. detsembrist 10. jaanuarini 2022
• digitaalselt valla veebilehel www.saku
vald.ee (hääletamiseks peab olema
ID-kaardiga sisselogimise võimalus);
• täites paberankeedi valla raamatu
kogudes;
• vallavalitsuses Juubelitammede tee 15.

Hääletuselt välja jäänud ettepanekud
Nimekirjas ei ole ideid, mis juba
on 2022. aasta eelarves: mõisapargi
müüri taastamine, mõisapargi val
gustuse rajamine ning õpilaste bussi
peatus Nurme ja Oja tänava ristmi
kule. Männiku karjääri Wake-pargi
alale talisupluskeskuse rajamine on
juba teostamisel koostöös Wakepargi haldajate ja Taliujumiskeskus
Pirital MTÜga.
Lastebasseini ehitamine ujulasse –
ei mahu olemasolevasse hoonesse, kuid
põhikoolihoone ja vana spordihoone
rekonstrueerimisel ideed kaalutakse.
Jalakäijate ülekäigurada Kiipsu tee ja
Väikemetsa tee risti lülitatakse teehoiu
kavasse, sest maksumus ületab oluliselt
eelarvet – 300 m jalg- ja jalgrattateed
on vaja rajada maanteekraavi asemele.
Männituka teele kergliiklustee ehi
tamine ületab samuti kaasava eelarve
piiri.

Saku keskel paiknev discgolfi park on
oma aja ära elanud, kuid raudtee äärde
on kavandatud uus välispordiala. Ka
Kõrnumäe karjääri korrastamisprojektis
on arvestanud, et seal võiks tulevikus
discgolfi harrastada.
Jalakäijate sild Tallinna maanteele
Vääna jõe kohale on kavas rajada jõe
promenaadi raames, projekteerimine on
planeeritud 2022. aastaks.
Sakus haljastusjäätmete kogumine
vastavate kottidega nagu Nõmmel –
meie vallas on kõigil võimalik aasta
ringselt haljastusjäätmed anda Saku
jäätmejaama, s.h kevadel ja sügisel kahe
nädala jooksul piiranguteta ja tasuta.
Kuna kilekottide näol tekiks palju
plastjäätmeid, liigume pigem selles suu
nas, et aiajäätmed kompostitakse oma
kinnistul või viiakse jäätmejaama.
Õllekultuuri nautimise võimaluste
loomist võetakse arvesse valla keskuse
arendamisel.

Saku mõisapargi uued kaarsillad on 2021. aasta kaasava eelarve konkursi võitnud idee.
Foto: Annika Kubja

Lasteaedades ja koolides tõuseb toidupäeva maksumus
ANU RUUKHOLM, toitlustusteenistuse juht

Kogu toiduainete tööstus on mine
mas hinnatõusu teed. Selleks sunni
vad kasvanud sisendhinnad alates
elektrist, gaasist ja kütusest, lõpetades
toorme-, pakendi- ja tööjõukuludega.
Hinnatõus ei jäta puudutamata ka

meie koolide ja lasteaedade toidupäeva
maksumust. Alates 1. jaanuarist 2022
on lasteaias sõimerühma toidupäeva
maksumus 1,60 eurot ja aiarühmas 1,80
eurot. Saku valla koolides on 1. jaa
nuarist 2022 1.–4. klassis koolilõuna

1,45 eurot, 5.–12. klassis on kooli
lõuna uueks hinnaks 1,55 eurot.
Oleme sunnitud olukorras – hindu
tõstmata pole valla lasteaedades ja
koolides võimalik tervislikku ja ea

kohast toitu pakkuda.
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Kaugkütte hind
tõuseb
INNA MIKLI
Novembrikuu Saku Sõnumites kirju
tas ASi Saku Maja juhatuse liige Kadri
Kralla kaugkütte hinna muutumisest.
Ta prognoosis, et Saku valla elanikel
läheb toasoe veidi kallimaks, sest maa
gaasi hind on tõusnud. Ning rõõmustas,
et kõige enam köetakse vallas siiski hak
kepuiduga. Saku Maja kasutab katla
majades soojuse tootmiseks erinevaid
kütuseliike. Ettevõttel on kolm katla
maja, millest kaks Sakus ja üks Kurtnas.
Saku katlamajadest töötab üks peami
selt hakkepuidul, kuid talvisel perioodil
kasutatakse lisaks ka maagaasi. Suvel
madala tarbimise perioodil toodetakse
soojust teise, gaasikatlaga. Kurtna katla
maja köetakse puidupelleti ja põlevkivi
õliga.
Selle aasta lõpuni saab Saku Maja
osta maagaasi fikseeritud hinna

SAKU SÕNUMID
lepinguga, kus maagaasi hind oli viis
korda väiksem kui detsembrikuu bör
sihind. Kuid leping lõpeb ning sama
hinnaga ei ole võimalik maagaasi edasi
osta. Uuel aastal ostetakse maagaasi bör
sihinnaga, sest hetkel pakutav fikseeritav
hind on samuti kõrge. Tänane prognoos
on aga, et maagaas on jaanuaris-veeb
ruaris veel väga kallis, kuid hakkab siis
odavnema. Ja sel juhul oleks hinna fik
seerimine talvel kahjulik.
Pärast novembrikuu lehe trükki
minekut selgus, et hakkepuit läheb
samuti kallimaks. Saku Majal oli ka
hakkepuidu ostmiseks fikseeritud hin
naga leping, kuid arvestades hakke
puidu tootmise ja sisendhindade tõusu,
oli tarnija valmis lepingu üles ütlema.
Tänu läbirääkimistele ei öeldud lepin
gut keset kütteperioodi üles, kuid Saku
Maja pidi sõlmima uue kokkuleppe,
hakkepuidu ostuhind tõusis 32%.
Kuna soojuse tootmine läheb uuest
aastast palju kallimaks, esitas Saku Maja
Konkurentsiametile
kooskõlastami
seks uue piirhinna, milleks on 67,12 €/
MWh (varem oli hind 50,96 €/MWh).

detsember
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Uus piirhind kehtib alates 1. jaanuarist
2022. Kuid piirhind pole alati toasooja
müügihind – Saku Maja juhatuse liik
med Kadri Kralla ja Marko Matsalu
kinnitavad, et kui ettevõttel õnnestub
maagaasi või hakkepuitu soodsamalt
osta, maksab ka soojatarbija vähem.
Vähekindlustatud peredel on võima
lik kütte-, gaasi- ja elektrihinna tõusu
kompenseerimiseks toetust taotleda –
vt lk 9.

AS Saku Maja teatab
Kurtna ja Saku aleviku võrgupiirkon
nas muutub soojusenergia piirhind
alates 01.01.2022. Konkurentsiamet
kooskõlastas 01.12.2021 oma otsu
sega nr 7-3/2021-072 ASi Saku
Maja Saku ja Kurtna võrgupiirkon
nale uue müüdava soojuse piirhinna
67,12 €/MWh (käibemaksuta).
Koos käibemaksuga on piirhind
80,54 €/MWh. Võrreldes varase
maga tõuseb uus piirhind 31,7%.

Mõisapark saab valgustuse
PEEP PUKK, TOIVO ALASOO

Saku mõisapargi valgustuse projekt
on valmis ja ehitushanke pakkumuste
esitamise tähtaeg oli 14. detsembril.
Kuna tegemist on Inglise stiilis
vabakujulise muinsuskaitse all oleva
mõisapargiga, siis tuli projekteerimisel
arvestada Muinsuskaitseameti eritin
gimuste ja nõuetega ning modernsed
lahendused olid välistatud. Erandiks
on vaid põhiteedest eemale jäävad väi
kesed jalgteed, kus õdusust ja salapära
lisavad tiikide juures madalad pollar
valgustid ning üksikute puudegruppide
suundvalgustid. Lisaks saavad valguse
ka risttiikide uute sildade käsipuud.
Parki paigaldatakse 104 nelja tüüpi
valgustit:
- läbivatele teedele 4 m kõrgused later
nakujulised mastivalgustid, 52 tk;
- tiikide juurde ja poolsaartele viiva
tele teedele 0,6 m kõrgused pollar
valgustid, 34 tk;

- üksikutele puude gruppidele maasse
süvistatud valgustid, 18 tk;
- risttiikide uute sildade käsipuude
LED-ribad.
Kõik valgustid saavad olema sooja
tooniga, värvsustemperatuur ei ületa
3000 kelvinit. Mõisapargi valgustuse
projekteeris Edites OÜ, maksumus
oli ca 8400 eurot.
Projekteerija hinnangul võib val
gustuse rajamise hind ulatuda 200 000
euroni, mis on tublisti rohkem praegu
valla eelarves ettenähtust. Seetõttu
tuleb volikogu detsembrikuu istungil
arutusele ka täiendava rahalise kohus
tuse võtmine. Heakskiitmisel saab
hankemenetlust jätkata ja sõlmida
ehituslepingu eeldatavalt jaanuaris.
Pargi valgustus peab lepingu tingi
muste kohaselt valmima 120 päeva
jooksul. Seega on lootust, et pikka aega

pimeduse käes vaevelnud pargi saab val
geks hiljemalt järgmise aasta maikuus.
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Vähekindlustatud peredele elektri-, gaasija küttearvete hüvitamisest
EIKE HUNT | sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

V

ähekindlustatud peredele toetuse
maksmise aluseks on riigihalduse
ministri 23. novembri 2021. a
määrus nr 31 „Suhtelises vaesuses ela
vatele peredele energiakulude kalline
mise mõjude leevendamine”.
Õigus toetusele on perel, kelle neto
sissetulek toetuse taotlemisele eelneval
kuul on alla kehtestatud sissetulekute
piiri. Piiriks pere esimesele liikmele on
673 eurot kuus, igale järgmisele vähe
malt 14-aastasele leibkonnaliikmele
50% piirist ehk 336,50 eurot kuus ja
alla 14-aastasele lapsele 30% piirist ehk
201,90 eurot kuus.
Vähenenud sissetulekutega pere
dele kompenseeritakse osaliselt elektri-,
gaasi- või küttearve, kui konkreetse
energialiigi hind ületab määrusega
kehtestatud piirid. Elektri puhul on
piirhinnaks 120 €/MWh (12 s/kWh),
gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning
kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
Kui pere on kasutanud kallimat ener
giat, siis hüvitatakse piirhindu ületavast
summast 80%.

Näiteks kui oktoobri elektriarve oli
100 eurot ja tarbiti 500 kWh elektrit,
teeb see ühiku maksmuseks 0,2 €/kWh
ehk 20 s/kWh (100 : 500). Elektri piir
hind on 12 s/kWh. Toetust makstakse
80% 12 senti ületavalt osalt. Antud
näite puhul on see 8 senti, millest 80%
on 6,4 senti. Korrutades 6,4 tarbitud
kogusega (500 kWh-ga) saame maks
tavaks toetuseks 32 eurot (6,4 × 500 =
3200 senti ehk 32 eurot).
Esialgse info, kas perel on võimalik
toetust saada ja kui suur see võiks olla,
annab Rahandusministeeriumi kodu
lehel https://www.rahandusministee
rium.ee/et/energiakulude-huvitamine
asuv näidiskalkulaator.
Kõikide energiakulude peale kokku
on toetuse ülempiir 500 eurot ühe kuu
kohta. Toetuse alampiir kõigi ener
giakulude peale kokku on 10 eurot
taotluse kohta. Kui kuu toetus
summa jääb sellest väiksemaks, on
soovitatav koguda mitme kuu arved
kokku ja taotleda toetust nende eest
korraga.

Toetust saab taotleda tagasi
ulatuvalt kas ühe või mitme kuu kohta
kuni neli kuud varem tarbitud ener
gia eest. Näiteks 2022. aasta jaanuaris
saab taotleda toetust 2021. aasta sep
tembri, oktoobri, novembri ja detsembri
energiakulude katteks.
Energiakulude hüvitist saab taot
lema hakata 2022. aasta jaanuaris.
Selleks tuleb sihtrühma kuuluval perel
esitada Saku Vallavalitsusele vormi
kohane avaldus.

Kahel järgneval aastal maksab vald ÜVKga liitujatele
600 eurot kinnistu kohta toetust
ANNIKA KUBJA

Tulenevalt valitsemisleppest maks
takse 2022. ja 2023. aastal ühis
veevärgi- ja kanalisatsiooniga (ÜVK)
liitujatele 600 eurot toetust kinnistu
kohta. Toetustele minevat kogu
summat suurendatakse vastavalt tege
likule taotlejate arvule. Järgmise aasta
eelarvesse on vajalikud vahendid juba
planeeritud.
Toetuse saamiseks on kaks tingimust:
• kinnistu omaniku või omaniku ja
kaasomaniku elukoht on rahvas
tikuregistri järgi 31.12.2021 või
31.12.2022 seisuga Saku vallas *;

• liitumistööd on lõpetatud ja uue
ÜVK süsteemiga on liitutud, st
liitumispunktile on sõlmitud teenuse
tarbimise leping.
* Kui olete valda sisse kirjutatud sei
suga 31.12.2021, siis saate oma objekti
2022. aastal ehitada ja 600 eurot toetust
selle valmimisel. Kui olete valla elanik
seisuga 31.12.2022, siis saate toetust
2023. aastal. Toetust ei maksta tagant
järele ega juhul, kui ehitamiseks on saa
dud Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) toetust.
Kui teie kodu on Saku vallas, registreerige end kindlasti valla elanikuks.

Siis saate nii teie kui ka vald kasu juba
järgmisel aastal – teie tulumaks laekub valla eelarvesse ja te saate kasutada kõiki vallaelaniku soodustusi.
Registreerige oma elukoht
• vallamajas ( Juubelitammede tee 15,
Saku) või
• portaalis www.rahvastikuregister.ee
või
• saatke digiallkirjastatud avaldus
e-kirjaga aadressile saku@sakuvald.
ee või
• saatke allkirjastatud avaldus postiga
vallavalitsusse ( Juubelitammede tee
15, Saku).
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1. detsembrist muutusid bussiliinide 206, 206A ja 219, 219A sõidugraafikud
KRISTI AJAOTS | AS Hansabuss

1. detsembrist pikenes Hansabussi lii
nide 206 ja 206A teekond – et kõik
reisijad pääseksid tervisekeskusesse ja
perearsti juurde, sõidavad bussid nüüd
läbi Uusmäe elamurajooni.
Bussid 206 ja 206A sõidavad mõle
mal suunal kuni 10 minutit kauem –
ringi tegemine ja Uusmäel peatumine
võtab aega. Seetõttu muutuvad ka
sõiduplaanid.
Liinide 219 ja 219A Aespalt väl
jumise ajad kohandati 206A aegadega
sarnaseks. Edaspidi hakkavad mõlemad
bussid väljuma 5 minutit pärast täis
tundi. Väljumiste arv jääb kõikidel lii
nidel samaks.
Alates suvest on liinil 206A Tallinn–
Aespa ka üks lisapeatus: Tallinnast töö
päevadel kell 7.00 väljuv buss peatub
Kurtnas kell 7.45, et õpetajad ja õpila
sed õigeks ajaks kooli jõuaksid.
Sõiduplaani on peatuste kaupa
parim jälgida aadressilt https://web.
peatus.ee/
Sõiduplaane võid vaadata ka aadressi
delt
HansaBussSoidugraafik_E-R_206_206A
HansaBussSoidugraafik_L-P_206_206A
HansaBussSoidugraafik_E-R_206A_219
HansaBussSoidugraafik_L-P_206A_219
Tulenevalt kütuse hinna olulisest
tõusust ning bussijuhtide töötasu tõusust muutusid piletite hinnad (hindu
muudeti viimati kaks aastat tagasi).
Piletite hinnad alates 01.12.2021
206 Saku-Tallinn, Tallinn-Saku
Täispilet 2,6 eurot
Sooduspilet (Ühiskaart, pangakaart)
2,3 eurot
Saku valla piires pilet 2 eurot
206A Aespa-Saku-Tallinn, TallinnSaku-Aespa
Täispilet Aespa-Tallinn 3 eurot
Täispilet Saku-Tallinn 2,6 eurot
Sooduspilet Aespa-Tallinn (Ühiskaart,
pangakaart) 2,7 eurot
Sooduspilet Saku-Tallinn (Ühiskaart,
pangakaart) 2,3 eurot
Saku valla piires pilet 2 eurot

219/219A Aespa-Tallinn, Tallinn-Aespa
Täispilet 3 eurot
Sooduspilet (Ühiskaart, pangakaart)
2,7 eurot
Saku valla piires pilet 2 eurot
Kehtivad allolevad õpilaste ja eakate
soodustused.

saab soetada Sakus kas postkontorist või
Selveri infoletist, Tallinnas ja Harjumaal
on Ühiskaart saadaval kõikides postkon
torites, Selverites, Maximates, Prismades,
Rimides, R-kioskites, Stockmannis ja
bussijaamas. Ühiskaart maksab 2 eurot.

Eakate 65+ soodustus

Saku valla õpilastele maksab pilet mars
ruudil Saku–Tallinn ja Soonurme–
Tallinn 1 euro. Saku valla piires saavad
õpilased sõita tasuta. Tasuta sõiduõigus ja
sooduspiletid kehtivad kooliperioodil (v.a
23. juunist 31. augustini) neile, kelle elu
koht on registreeritud rahvastikuregistri
andmetel Saku valda. Bussi sisenedes
tuleb sõitjal bussijuhti teavitada, et ta on
õpilane, ja seejärel sõidukaart valideerida.

65aastased ja vanemad inimesed, kelle
elukoht on rahvastikuregistri andmetel
Saku vallas, saavad Hansabussi kom
mertsliinidel poole soodsamalt sõita.
Soodustus kehtib täispileti hinnast.
Soodustuse saamiseks on vajalik
Ühiskaart (nn Rohelise kaart), see keh
tib koos isikut tõendava dokumendiga ja
tuleb igal sõidul valideerida. Ühiskaardi

Õpilaste soodustus

Aasta tegu 2021
Konkursile aasta tegu 2021 laekus viis ettepanekut. Nüüd ootame kõiki rahvastikuregistri
andmetel Saku vallas elavaid inimesi nende vahel valima ja hääletama.

Ettepanekud on järgmised:
• leidlik lähenemine ja laste tervisesse panustamine - Saku Sportingu treeningud
pandeemia tingimustes;
• SPIN-programmi käivitamine Saku vallas;
• valla munitsipaalmaja valmimine;
• tervisekeskuse valmimine;
• Teatetantsu korraldamine Saku valla territooriumil.
Hääletada saab jaanuarikuu lõpuni. Selleks on kaks võimalust: kas ID-kaardiga Saku
valla kodulehel www.sakuvald.ee sisse logides või valla raamatukogudes paberankeedil
ettepanekute vahel valides.
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Jõesilla maja sai valmis
INNA MIKLI

V

ääna jõe kaldale õlletehase vastu
vanade amortiseerunud ühisela
mute asemele ehitatud valla uus
üürimaja on valmis. Isegi nimi on ole
mas – Jõesilla maja!
Tallinna maanteel Ülase tänava
naabruses algasid lammutustööd 2020.
aasta oktoobrikuu alguses – vanad oma
aja ära elanud hooned lükati kokku.
Peagi hakkasid jõe kaldale kerkima
uued müürid, sest sinna ehitati vähe
kindlustatud inimeste tarbeks kolme
kordne energiasäästlik maja. 20. april
lil pandi selleks ajaks juba täiskõrguse
saavutanud hoonele nurgakivi ja samas
peeti ka koroonaajale kohaselt tagasi
hoidlik sarikapidu.
Nüüd on maja valmis. Hoones on 15
ühe- ja 7-kahetoalist korterit. Lisaks 3
suure köögiga kolmetoalist, mis võivad

saada kas mõne perekonna koduks või
jaotatakse nii, et igas toas on eri elanik
ning köök on ühiskasutuses. Korterid
on mugavalt sisustatud: on köögi
mööbel koos pliitide-külmikutega, on
diivanid-voodid-lauad-toolid… Kõik
on uus, värvilõhnane ja kena, lisaks ava
neb akendest suurepärane vaade. Jõesilla
majas on veel ühistegevuse tuba, pesu
pesemise ruum, panipaigad… Ehitati
ka korralik parkla, paigutati maa-alu
sed jäätmemahutid, tehti ümbrus
korda.
Äsja valminud hoones hakkab
ööpäeva
ringselt töötama administraa
tor, kes kõigel silma peal hoiab – et liig
seid sissepõikajaid ja uudishimutsejaid
eemal hoida ja korda tagada.
Uude hoonesse kolivad esmalt
sakulased, kes ka varem valla pinnal

elasid. Kuid korterit saavad taotleda ka
need Saku valla inimesed, kes vajavad
igapäevaelu korraldamisel kõrvalist abi,
nõustamist, juhendamist ja sotsiaaltee
nuseid, inimesed, kel ei ole isiklikku
eluruumi või eluruumi kasutamise
võimalust ning puudub lähedaste toe
tus. Abivajadust hindab vallavalitsuse
sotsiaalhoolekandeteenistus,
lõpliku
otsuse teeb vallavalitsus.
Tulevastel elanikel on Jõesilla majas
kindlasti mõnus ja mugav, kuid võitnud
on kõik sakulased, sest uut ehitist on
kena vaadata ning varem räämas jõe
äärne ala on nüüd kenasti korras.
Jõesilla maja projekteeris Projekti
büroo OÜ, ehitasid Fidele OÜ ja Reman
OÜ, ehitusjärelevalvet tegi Tarindiprof
OÜ. Hoone läks maksma ligi 1,5, koos
käibemaksuga 1,8 miljonit eurot.

Fotod: Inna Mikli
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Aasta läbi piirkonnapolitseinike silmade
ANNIKA KUBJA

P

iirkonnapolitseinikud Enely Meho
ja Kätlin Murre hoolitsevad meie
ja Kiili valla igapäevase turvalisuse
eest. Tammemäe majas ollakse koos
päästjate ja kiirabiga, mis on suure
pärane lahendus. Info liigub kiiresti ja
saadakse reageerida ka olukordadele,
millest teated politseisse ei jõua.
Mööduv aasta oli natuke eriline,
kuna tavatööle lisaks tehti palju kont
rolle seoses muutuvate koroonapiirangu
tega. Samas tuli paljuski lahendada neid
muresid, mis korduvad aastast aastasse.
Enely ja Kätlini hommikud algavad
tavaliselt möödunud ööpäeva jooksul
registreeritud oma piirkonna sündmuste
ülevaatamisega ja seejärel jagatakse üles
anded. Lisaks ootamatutele olukordadele
ja väljakutsetele on töö põhiliselt
jaotatud nii, et Kätlin tegeleb noorte ja
nende muredega, Enely lahendab pea
miselt täiskasvanutega seotud olukordi
ning selgitab välja turvalisusega seotud
probleeme, otsides neile lahendusi. Koos
panustatakse palju ennetusele.
Suur osa tööst on sotsiaalmeedia seire,
sest viimase aja trend on just seal
jagada muresid ja probleeme.
Enely: Tegelikkuses võiks see olla
pigem nii, et esmalt antakse teada polit
seile. Siis saame ka kiiresti tegutseda
ja olukordi lahendada. Lihtne näide
on kaotatud või leitud telefonid. Tihti
tehakse postitus Facebooki, mis on ka
mõistlik, aga unustatakse politseid tea
vitada. Nii on pärast raske leidjat ja kao
tajat omavahel kokku viia.
Politseis on alates 2022. aastast igas
jaoskonnas veebipolitseinik, kes teeb
sotsiaalmeedia seiret. Aga ka meie piirkonnapolitseinikud on liikmed kõikides kogukonnagruppides ja toimuval
hoitakse silm peal igal ajal. Nii saab
kõige kiiremini reageerida, sest tehakse
ka väga häirivaid postitusi.
Kätlin: Murelikuks teeb, et lapsed on
oma suhtluse kolinud Snapchatti ja
TikTokki ning seal julgetakse jagada
tegusid, mille jaoks ollakse veel liiga

noored. Näiteks pannakse pilte suitseta
misest või alkoholi joomisest. TikTokis
levivad väljakutsed ehk challenge´id
võivad samuti lõppeda väga õnnetult.
Hiljutistest tulevad meelde vetsupoti
õhku laskmine ilutulestikurakettidega ja
autode eest läbijooksmine. Need mured
on üle Eesti, aga jõudnud ka meile. Laps
ei suuda alati mõista oma teo ja taga
järje seost. Vahel ei julge ta emale-isale
rääkida, sest kardab reaktsiooni. Ütleme
vanematele ikka ja alati, et hoidke silm
peal lapse suhtlusel telefonis ja tundke
huvi tegemiste vastu internetis. Ärge
kartke ja küsige, et ta näitaks, või vaadake
koos veebilehti ja suhtluskeskkondi, mis
teda huvitavad. Selgitada tuleb lapsele
ka seda, mis võib juhtuda, kui ta asub
internetis suhtlema võõra inimesega. Nii
mõnigi kord võib see viia kontaktini eba
meeldiva isikuga, kes hakkab mõjutama
omakasupüüdlikul eesmärgil, saates talle
näiteks kohatuid pilte või ähvardava
sisuga sõnumeid.
Muret ei tee ainult sotsiaalmeedia,
lisaks on levinud internetikiusamised
ja identiteedivargused.
Enely: On meilgi olnud juhtumeid, kus
kellegi teise nimega tehakse konto või
siis eraldi grupp, kus solvatakse kolman
dat inimest väga isiklikult. Jälgime ava
like gruppide postitusi ja sekkume siis,
kui läheb tuliseks või kellegi konkreetse
inimese solvamiseks või laimamiseks.
Kaks korda on tulnud ka kommentaa
rium kinni panna.

* Internetis toimunud kiusamise
ehk küberkiusamise puhul leiad nii
lastele kui ka vanematele mõeldud
nõuandeid ja abi veebilehelt
www.suurimjulgus.ee.
Jätkuvalt ei taheta aru saada, et
endast alasti piltide saatmine ka väga
usaldusväärsele inimesel võib mingil
hetkel lõppeda halvasti. Seda teevad nii
noored kui ka täiskasvanud ja hiljem
kahetsevad. Pilt, mis saadetakse ainult
ühele sõbrale, võib minna internetti

Kätlin Murre ja Enely Meho
ringlema. Kui seda ka edasi ei saadeta,
siis jäädavalt on see pilt sotsiaalmeedia
platvormi serveris, sõbra telefonis ja
sõbra kasutatavas pilves. Kõik, mis sa
laed internetti, see sinna jääb! Isegi kui
ära kustutad, ei aita. Ka oma väikeste
laste piltide postitamisel peaks olema
väga tähelepanelik. See, mis tundub
vanemale nunnu, ei pruugi nii tun
duda lapsele. Näiteks vahva pilt poisist
kleidiga, aga tuleb endalt küsida: mida
arvavad lapse sõbrad ja kuidas see võib
mõjuda kolmandatele isikutele?
Hüppeliselt on kasvanud telefonipettused ja kelmused. Kui pakkuja
on tundmatu ja pakkumine tundub
liiga hea, et olla tõsi, siis enamasti
see nii ongi ja tegemist on pettusega.
Petukõnede eest kaitseb ainult ettevaatlikkus.
Enely: Raha saamiseks üritatakse usal
dust võita mitmel moel. Igal nädalal on
mitu juhtumit, kus inimene teatab polit
seisse, et talle tuli kahtlane kõne pangast,
Saku ja Kiili vallas toimib
piirkonnapolitsei mudel väga
hästi, sellist soovitakse saavutada igas kogukonnas. Väga hea
koostöö on kõikide partneritega:
koolide, noortekeskuste töötajatega, vallavalitsuste sotsiaaltöö- , lastekaitse- ja keskkonna
spetsialistidega.
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Meie vallas elab 18 abipolitseinikku, kes enamasti käivad Tallinnas patrullis ja reididel abiks. Enelyle ja Kätlinile
on piirkonnatöös ja ennetusel neist abiks tavaliselt kolm. Abipolitseinikud osalevad vabatahtlikult oma vabast ajast
avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel ja tõrjumisel, palju kaasatakse neid
ka ennetusüritustele – kooliloengutele, helkurikontrolli jne. Nad ei kuulu küll politseiametnike koosseisu,
kuid käivad patrullis, neil on kõik töövahendid, kaamerad ja auto.
et kontol toimub tehing ja selle peata
miseks on vaja kiiresti PIN-koode. Pank
ei küsi kunagi PIN-koode, kasutaja
tunnust või pangakaardi detaile! Kui
suures ärevuses koodid annate, siis lõpe
tage kõne kohe, helistage oma panka ja
andke teada politseile. Kiiresti tegutse
des võib minna õnneks ja tehingu saab
peatada, kuid just hiljuti jäi üks inimene
ilma 6500 eurost. Petised on üldjuhul
väga head psühholoogid ning võimeli
sed inimeste usaldust võitma. On kantud
suuri summasid ja võetud isegi laene, et
kinni maksta internetist leitud armsama
laeva
remont tema juurde pääsemiseks
või lennupiletid, et aidata kallim koju.
Enne, kui hakkate rahalist tehingut
sooritama, otsige saaja kohta internetist
infot. Tihti võib sealt leida varem petta
saanud inimeste kommentaare ja vih
jeid. Kahtlasi tehinguid jälgib ka politsei
tähelepanelikult.
Alaealiste poolt toime pandud väärtegusid, mis on lõppenud raha
trahviga, on sel aastal kokku seitse.
Tegelikult on rikkumisi siiski palju
rohkem, kuid peamiselt püütakse alaealisi õigusrikkujaid mõjutada mitte
karistuslike meetmetega.
Kätlin: Suuremateks probleemideks
on alkohol, mokatubakas ja e-sigaretid.

Kurb on tõdeda, et elektrooniliste
sigarettide tarvitajate vanusepiir järjest
langeb. Veipimist ehk elektroonilise
sigareti kasutamist alustatakse tihtilugu
juba 12aastaselt. Alkoholi kättesaadavus
noortele on väga kurvastav. Kui tegime
sügisel kontrolloste, siis üheksast kaup
lusest kaheksast sai alaealine alkoholi
osta. On ka poevargusi, sodimist, füü
silist vägivalda ja kiusamist. Iga õigus
rikkumise korral on lahendus erinev.
Tähtis on, et tegija saaks oma teost ja
selle tagajärjest aru. Eriti laste puhul,
nad peavad saama uue võimaluse.
Näiteks poest näppaja saadame pärast
tuvastamist ise vanematele oma teost
rääkima. Seejärel peab ta teo heastama
ehk maksma varastatu eest. Tihti laseme
lastel endal teha ettepaneku, kuidas
oma valesammu heastada. Enamik kee
latud aineid tarvitanud noortest kirju
tas essee, külastas tervisemuuseumit ja
võttis endale muid kohustusi. Soditud
pinnad tuli ise puhtaks teha, mitmed
käisid ohutusteemalistel loengutel.
Noori kaasame ka noortekeskuse tege
vustesse abistama, et nad näeks ka teisi
ajaveetmise võimalusi.
Lähisuhtevägivalla all võivad kannatada nii naised, mehed kui lapsed. See
ei ole pelgalt asjaosaliste isiklik mure,
vaid kogu ühiskonda raskelt kahjustav

Kurtna kooli 3. klasside õpilased kodanikupäeva raames politseitööga tutvumas.
Fotod: Annika Kubja

probleem. Meie vallas õnneks juhtumite arv suuresti kasvanud ei ole:
eelmisel aastal oli neid 60, praegu 66,
millest kuriteojuhtumeid 17.
Enely: Perevägivald on kuritegu, mil
lega tegeleme koostöös tugivõrgusti
kuga. Siinkohal on oluline märkamine.
Kui naaber teavitab politseid, siis on
see abistamine, mitte pealekaebamine.
Politseile tuleb teatada igast juhtu
mist. Hea on tõdeda, et suurenenud on
laste tehtud kõned hädaabi ja lasteabi
telefonile. Lapsed mõistavad, et ei ole
normaalne, kui emme ja issi kaklevad.
Lähisuhtevägivalla järelkontrolle teeme
koostöös valla sotsiaalametnike ja laste
kaitsespetsialistidega ning vajadusel
kaasame ka ohvriabi. Oleme korral
danud ümarlaudu ning otsinud lahen
dusi perede aitamiseks. Kui vägivalda
kogenud peres on ka laps, siis lahen
duste leidmisel lähtume eelkõige tema
huvidest. Suhtleme palju erinevate tugi
süsteemidega. Eesmärk on ennetada
juhtumite kordumist.
Inimkannatanuga liiklusõnnetusi oli
võrreldes eelmise aastaga mõni rohkem ning sel aastal on uuena lisandunud põhiliselt laste õnnetused kerg
liikuri ehk elektrilise tõukerattaga.
Enely: Liiklusõnnetusi toimus jala
käija osalusel 2, jalgratturi osalusel 10
ja mopeedi osalusel 3. Positiivne on, et
sel aastal pole meil olnud ühtegi hukku
nuga liiklusõnnetust.
Murekohaks on asulasisesed kii
ruseületamised, peamiselt Kiisal ja
Saustinõmmes, ning ikka joobes juhid,
kes panevad ohtu nii iseenda kui ka
kaasliiklejate elu, tervise ja vara. Pea
sama ohtlik võib olla ka kiivrita sõit
kergliikuriga. Kiiver on alla 16aastastel
kohustuslik, kuid kanda võiksid seda ka
vanemad. Ülekäigurada ületades tuleb
kergliikurilt maha tulla, kiirus ei tohi
olla suurem kui 25 km tunnis ning jala
käijaid ei tohi ohtu seada.
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Saku ajaloopäev sõnas ja pildis
ÜLLE KIVIRÄHK

(Algus novembrikuu lehes)
Elu õlletehase rütmis
Saku järgmine suurem areng tuli koos
Norra päritolu Baggehufwuttidega, kes
ostsid 1850. aastal mõisa ja majandasid
seda kuni riigistamiseni. Uued omani
kud olid äärmiselt jõukad ja tihedalt
Vene keisririigiga seotud. Lisaks rajati
raudtee ja ehitati Saku jaam, ka see aitas
oluliselt aleviku kasvamisele kaasa.

Märkimisväärseks Saku edenda
jaks sai Valerian Baggo, kes päris mõisa
1870. aastal. Tema ajal uuendati parki,
rajati puukool ja lilleaed. Mõisas oli ka
suur kunstigalerii tuntud vanade meist
rite töödega. Mõisahärra Baggo tegi
Saku laiemalt tuntuks, pannes aluse
tööstuslikule õlle tootmisele. 1877. aas
tal sai modernne aurujõul töötav tehas
valmis ja oktoobris pruuliti esimene
õlu. Mõnekümne aasta jooksul kasvas

ettevõte kiiresti ning sajandivahetusel
loodi Saku Õlletehase aktsiaselts, mille
omanikeringi laiendati jõukate panku
rite ja piiritusetöösturitega. Saku õllel
läks järjest paremini, tootmine kasvas
nii jõudsalt, et juba 1911. aastaks saa
vutas Saku Õlletehas Põhja-Eestis liid
rikoha. Väiksemad konkurendid pidid
kaotust tunnistama ja oma uksed sul
gema.

Saku vana väike koolimaja, kus nii palju tehti. Foto: Koduloo-Wiki

Kunagi oli Kiisal väike kodune kool. Foto: Aime Järva erakogu

ülal:

Saku Õlletehas aastate eest. Fotod: Koduloo-Wiki

Kiisa vana koolimaja 2018. aastal. Foto: Anni Fingling
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Riigikorra vahetus tootmise kasvu
ei pidurdanud – pärast Eesti Vabariigi
sündi jätkati õlle pruulimist ning kohe
1920. aasta alguses registreeriti aktsia
selts Saku Õlletehas juba Eesti ette
võttena.
Eesti Vabariigi ajal käis Sakus kogu
elu õlletehase rütmis. Tööliste eest hoo
litseti hästi, 1931. aastal rajati nende
lastele kool ning peagi ka väike lasteaed.
Naabrusse, tänase Jõesilla maja lähedale,
ehitati töölistele suuremaid ja väiksemaid
maju, elanikud sai kasutada ka aiamaad.
Õlut oli vaja ka Nõukogude ajal –
tehast laiendati ja arendati edasi.
Pärast Eesti Vabariigi taassündi
moodustasid soomlased ja rootsla
sed suure kontserni BBH, see kasvas
ja laiendas oma haaret üle Euroopa.
Täna on Saku Õlletehas rahvus
vahelise suurkontserni Carlsberg grupi

SAKU SÕNUMID
koosseisus üks Eesti suuremaid õlletootjaid.
Noored hindavad vana ja väärikat
Ajaloopärimuse päeva ettekanded
liikusid ajas edasi, Alma Kallion tutvus
tas elu sõjaaegses Sakus.
Konverentsi lõpus jõudsime täna
päeva, kuulasime meie noorte nägemust
oma kodukohast ja muutustest. Väga
vahvad ettekanded tegid meie gümna
sistid Anni Fingling ja Kairiin Kõhelik.
Anni tutvustas oma uurimistööd kodu
kandist, Kiisast ja Kurtnast, läbi vanade
piltide. Kairiin rõõmustas meid oma
seisukohtadega. Ta kinnitas, et noorte
jaoks on tähtis säilitada ajaloolist ja vää
rikat ning mitte minna kergekäeliselt
vana lammutama ja uusi betoonlosse
ehitama. Vana erilise auraga instituudi
maja renoveeriti gümnaasiumihooneks,
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see innustab kooliperet oma akadee
milise keskkonnaga. Ettekande lõpus
tõi Kairiin selgelt esile vana ja uue
kooli väärtused: Saku vana väike kool
oli hubane ja kodune, seal oli vähem
õpilasi ja kooliharidus põimitud päris
eluga. Tehti palju, teati vähem. Tänane
suurkool meenutab kombinaati: liiga
palju õpilasi, küberruum tahvlite ja
telefonidega, närviline õhkkond, kooli
kiusamine. Väga palju on teooriat ja vähe
praktikat. Suures ligi tuhande õpilasega
majas teatakse palju, tehakse vähe.
Saku aga kasvab edasi. Peagi on
valmimas uus kool. Soovime, et saak
sime meie lastele säilitada kõik vana, hea
ja väärika ning arendada uues moodsas
koolis välja sellise keskkonna, et meie
tänased noored seoksid ka täiskasva
nuna end Sakuga kui maailma parima
kodupaigaga.

100 aastat Kiisa Laulu ja Mängu Seltsi
MARIANNE ÕUN

1921. aastal loodi Kiisal Laulu ja
Mängu Selts Eesmärk, mis tegutses
kohalike entusiastide eestvõtmisel rät
sep Kreisbergi majapidamises. Seltsi
kuulusid laulukoor (juhatas Rein Juksi),
orkester (Rein Raju) ja näiteseltskond.
Isemajandav selts tegutses järjepidevalt
1940. aastani. Selleks, et rahalisi vahen
deid hankida, korraldati tantsuõhtuid,
loteriisid ja eeskavaga tuluõhtuid.
Saadud raha kasutati ruumi üüri maks
miseks, koori- ja orkestrijuhi töötasuks
ning näitemängude lavastamiseks. Abi
saadi ka Haridusliidult, kes korraldas
näitejuhtidele ja dirigentidele kursuseid
ning aitas kostüümide laenutamisel.
Suvekuudel tegutseti vabas looduses
Kõrve talu koplis. Seal oli ruumi palju
ja seltsi tegemistes osaleti tervete pere
dega.
Seltsi laulukoor astus aastatel
1923–1939 üles kõikidel laulupidu
del. Järgmine suurem esinemine oli
1948. aasta laulupeol, ettevalmis
tusest tegi Tallinnfilm maipühade
ringvaatesse väikese klipi. Laulukoor
(kord sega-, kord naiskoor) käis koos
ja esines 90. aastateni. Põlvkondade
vahetusega sai tegevus otsa. Seejärel
moodustati Evi Tuha eestvedamisel

Kiisa näiteseltskond. Foto: erakogu
nendest lauljatest, kes jätkata soovisid,
Lauluklubi. Vahelduva eduga oli seltsil
ka rahvatantsurühm.
Orkester oli algusaastatel koosseisult
tagasihoidlik: pillidest olid esindatud
klaver, akordion, viiul, kitarr, kontrabass.
Hiljem lisandusid ka saksofon ja trum
mid. Pärast pausi aastatel 1940–1950
tekkisid taas muusikakollektiivid: pere
kond Kõivu orkester, Kiisa külakapell jne.
Näitetrupp tegutses seltsi moodus
tamisest alates, lavale toodi „Libahunt“,
„Mäeküla piimamees“, „Mikumärdi“,
„Lauluisa ja Kirjaneitsi“, „Vedelvorst“,

„Mees merelt“ jpm. Esinemas käidi
kõikjal ümbruskonnas: Hageris, Kohi
las, Sakus, Kajamaal, Pahklas... Lavastati
isegi operette („Mam`zelle Nitouche“)
ning luule- ja estraadikavasid. Vahelduva
eduga tegutsetakse tänase päevani.
1950ndate keskel sai koolipoisina seltsis
näitlemisega („Kauka jumal“) käe val
geks Raivo Adlas.
Tegevus aktiveerus 2003. aasta keva
del, kui liitusid Jürgen Kajakas ja Sirje
Kaljaspolik. Aprillis 2008 moodustati
MTÜ Kiisa Laulu ja Mängu Selts, juha
tajaks sai Jürgen Kajakas. Selts osales
kohalikel, maakondlikel ja naaberval
dade üritustel, mängiti isegi Soomes –
sealse publiku ette jõudsid tükid
„Niskamäe naised“ ja „Oh aegu ammu
seid“. Koos Uusikaupunki teatriga män
giti Soomes Anton Tšehhovi näidendit
„Kosjas“, sama etendus toimus ka Kiisal,
kui soomlased külas käisid.
100 aastat on loomisest möödas,
kuid selts tegutseb jõudumööda ikka
edasi. Põhitegijaks on tänapäeval
näiteseltskond, toimekad on ka rah
vusliku käsitöö tegijad. Loodetavasti
jätkub Kiisa Laulu ja Mängu Seltsi
rahval ka järgnevatel aegadel tegutse
mislusti ja huvitavaid ideid!
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Saku Muusikakooli Rahvamuusikaansambli kontsertreis Poola
KAARI KLESMENT | Saku Muusikakooli viiuliõpetaja

S

aku Muusikakooli Rahvamuusika
ansambli kontsertreis Poola algas
13. oktoobri jahedal varahommi
kul, kui bussiga Riia lennujaama poole
teele asusime. Lendasime Prahasse ja
seal istusime viieks tunniks taas bussi.
Enne Poola piiri noppisime Rychnov
nad Kněžnoust peale ka tšehhi laste
koori Carmina ja 14-tunnise reisipäeva
lõpuks jõudsimegi oma ööbimiskohta
Długopole-Zdrójs, kus meid ootasid
soe söök ja pehme voodi.
Järgmiste päevade hommikupoo
likud veetsime Bystrzyca Klodzka
muusikakoolis, kus osalesime poolakate
ja tšehhidega ühistes töötubades: õppi
sime üksteise rahvalaule ja pillilugusid,
tegime hääleharjutusi ja rütmikat. Meie
õpetaja Agni-Sandia Hallik tegi väikese
improvisatsioonil põhineva töötoa, kus
kõik said oma häälel groovida lasta.
Pärastlõunal käisime ümbruskonnas
ekskursioonidel. Alam-Sileesia piirkond
on tuntud kaevanduste (uraan, kivi
süsi) poolest. Meie külastasime kulla
kaevandust, mis praeguseks juba aasta
kümneid suletud, linnakeses nimega
Złoty Stok, mida mainiti esmakordselt
700 aastat tagasi. Kullakaevandamise
töötoas sattusime päris hasarti. Samuti
külastasime Mini-Eurolandi, parki, kus
lopsakate ja värviliste põõsaste-puude
vahele olid ehitatud Euroopa tuntumate
maamärkide väikesed koopiad. Käisime

ka Kudowa-Zdrojs vabaõhumuuseumis.
Kaunist sügiskirevat loodust ja lumma
vaid mägede vaateid saime nautida pik
kadel bussisõitudel.
Õhtupoolikuti kogunesime söögi
saali, kus igal õhtul tutvustas üks rah
vus oma kodumaad. Vaatasime esitlusi,
tantsisime poloneesi ja polkat, vää
nasime keelt nii poola- kui tšehhi
keelsete kaashäälikurikaste lausetega.
Näiteks proovisime öelda strč prst skrz
krk (tšehhi keeles torka oma sõrm läbi
kaela). Tutvustasime ka oma kodu
kohta ja kombeid. Rõõm oli näha, et
eestlaste inglise keele oskus oli kindlalt
kõige parem ja eneseväljendamisega
ei jäänud keegi hätta. Meie tantsudest
osutusid läbi õhtute populaarsemateks
„Nõianeitsi“ ja „Kolmepuari“, mida juba
lõkkeõhtul suure innuga õpiti.
Kolmel viimasel päeval toimu
sid kontserdid: iga kollektiiv esines
oma veerandtunnise kavaga ja see
järel tulid ettekandele ühiselt õpitud
lood. Esimene kontserdikoht Pałac
Gorzanów oli võimas kireva ajalooga
loss aastast 1573, mille sajandite tagust
hiilgust on hakatud uuesti taastama.
Teine kontserdipaik DusznikiZdroj linnas oli Frédéric Chopini auks
ehitatud kontsertsaal. Tuntud poola
helilooja ravis seal 1826. aastal tervist
ja andis oma esimese heategevusliku
kontserdi.

Saku rahvamuusikud koos poolakate ja tšehhidega vana lossi
teatrisaalis esinemas. Foto: Kaari Klesment

Viimane esinemine oli koduseks
saanud Bystrzyca Klodzka kultuuri
majas, seal toimus meie ansambli selle
koosseisu esimene võimendusega kont
sert.
Paljud erilised elamused ja kümne
päeva ühised kogemused muutsid lah
kumise uutest sõpradest pisut kurvaks,
kuid rõõm, et pärast pooltteist aastat
see kontsertreis lõpuks siiski toimus, oli
palju suurem. Meie ansambli 18 liiget
tulid rõõmsate ja tervetena tagasi. Kui
läbi õhtuse inimtühja Läti pealinna Riia
Eesti poole hakkasime sõitma, puges
juba koduigatsus hinge.
Suur tänu Erasmus+ meeskonnale,
kes projekti toetas, ja õpetaja Laura
Linnaksile, kes kogu seda reisi Eesti
poolt 2019. aasta lõpust alates korraldas.
Tähistasime selle reisiga ka rahva
muusikaansambli 20. sünnipäeva.
Projektis „Na ludowa nute“ Erasmus+
osalesid
• Carmina – Rychnovský dětský
sbor,
• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II
stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej,
• Saku Muusikakooli Rahvamuusika
ansambel.

Saku Muusikakooli Rahvamuusikaansambel tähistas 20. sünnipäeva. Foto: erakogu
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Kultuurikeskuse tegemistest
MARIA MÄND, TIINA SEETUR

November – kinokuu!
Novembris nägi Saku Valla Kultuuri
keskuses mitmeid eriilmelisi Eesti filme.
Kinokuu raames toimusid Sakus seansid
igal reedel ja Kiisal igal laupäeval, vaa
taja ette jõudsid „ Kratt“, „Vee peal“ ja
„Eesti matus“. Filmi „Vee peal“ juha
tas sisse kohtumine režissöör Peeter
Simmiga, kes lahkelt linateose valmi
mise telgitagustest rääkis.
Veel kultuurisündmusi
21. novembril toimus kultuuri
keskuses, nii Kiisal kui Sakus, meele
olukas Saku Mandoliinide kontsert
„Lusti ja lauluga“. Publikut jagus mõle
masse saali ja fännid ei pidanud ka see
kord pettuma.
Selle aasta teatrihooaja lõpetas Kiisal
Andres Dvinjaninovi mono
komöödia
„Vanuse 50 varjundit“. Etendus osutus
ülipopulaarseks – kogu saal oli välja
müüdud.
Ootame aadressile kultuurikeskus@
sakuvald.ee ettepanekuid, keda veel esi
nema kutsuda.
Kultuurikeskus on uhke
Saku 11aastane laululaps Ronja
Kokk pääses seitsmeliikmelise žürii
otsusega telesaatesse „Tähtede lava“
Harjumaad esindama. Saated algavad
ETVs juba jaanuaris. Ronja kuulub Aili
Breti juhendatavasse kultuurikeskuse
tütarlaste lauluansamblisse ja on alates
5. eluaastast kõikidel lauluvõistlustel
„Las laps laulab…“ osalenud.
Rutiinist välja
Kultuurikeskuse huviringide valik
on veelgi täienenud. Lisandunud on
täiskasvanute malering, kus saab oma
loogilist mõtlemist ja maletamise oskust
arendada treener Viive Tuti juhenda
misel. Leiutamishuvilistele nupukatele
noortele (alates 13. eluaastast) on käima
läinud tehnoloogiaring, kus ühen
datakse teadus ja tehnika, kasutades
kaasaegseid masinaid. Juhendab Silja
Aasmäe. Taasavatud multimeediaringis
õpivad noored Adrian Rannuti juhen
damisel kaasaegset foto- ja videotehni
kat käsitlema ning osalevad kultuuri
keskuse videotiimis.

Kuhu detsembris minna?
Kultuurikeskus korraldab detsemb
ris traditsiooniks saanud Jõulutelgi,
kuhu on taaskord oodatud nii kaup
lejad kui ostjad. Kultuurikeskuse õue
alale moodustub jõululinnak, mis loob
mõnusat meeleolu. Lisaks laadale saab
nautida kontserte ja lasteetendust.
17. detsembril kell 17 on laat ja Elis
Loigu kontserdi otseülekanne Teaduse
1 õuealal ning kell 18 Teaduse 1 saalis
valla eakate jõulupidu, kuhu on kõik
eakad oodatud. 18. detsembril algab
Jõulutelk kell 15, kavas on jõululaat,

lasteetendus „Marss kuule“, Toomas
Uibo kontsert, heategevus.
Detsembris võib oodata suure
joonelist aastalõpukontserti. Info saa
miseks jälgi veebilehte www.sakuke.ee
ja FB-lehte Saku Valla Kultuurikeskus.
Uuel aastal
Uuel aastal on tulemas täiskasva
nutele mõeldud 3D modelleerimise
praktiline kursus, mis annab lõpetanu
tele võimaluse iseseisvalt modelleerida
detaile, mida igapäevaelus kasutada
saab.
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Noorte joogaprojektist
KATRE KÄGO, HEILI DEKLAU

P

rojekti „Mine joogaga kaasa“
koolitused toimusid novembri vii
mastel nädalatel. Kolmel päeval
saime noortega rääkida vaimse tervise
teemadel.
Esimesel kohtumisel kõnelesime
sellest, mis me akut tühjendab ja mis
seda laeb. Harjutasime kohaloleku tead
vustamist, kasutades selleks helisid enda
ümber. Ja otse loomulikult ei saanud me
ilma joogata: kujutasime meeleolukalt,
et valmistame pitsa, kehastasime ennast
mõnusa eluga kassiks ning lõpetasime
päeva mõttega „Ole tänulik, et tänane
päev oli just selline, nagu ta oli, ja mitte
teistsugune“.
Teisel kohtumisel vaatasime endasse,
et näha, millised on me mõtted ja kui
das need meid mõjutavad. Õppisime
tähelepanu pöörama positiivsetele
asjadele. Kõlama jäi, et enesejuhtimine
on kui koera kasvatamine – me oleme
oma mõtete peremehed. Joogas proo
visime seekord klassikalisemaid ja
väljakutset pakkuvamaid harjutusi, aga
kuna keegi kellegagi ei võistelnud, siis
toimus areng meis endis. Päeva lõpeta
sime mõttega “Milleks küll viriseda ja
vinguda, kui sama odav ja lihtne on olla
rõõmus!”.

Projektis osalenud ei saanud ilma joogata. Foto: Katre Kägo
Kolmanda
kohtumise
märk
sõnadeks olid tänulikkus ja tasakaal.
Läksime kõik koos mõtterännakule,
kus kohtusime erinevate inimestega,
see aitas meil endis tänulikkust ära
tunda. Kogesime, kuidas kõik mõtted
tulevad ja lähevad samamoodi mõne aja
pärast mööda, nagu buss bussipeatusest.
Joogas tegime läbi kõik sõjamehe poo
sid, mis sümboliseerivad meelekindlust,
enesekindlust ja teadlikkust. Õppisime
ka päikesetervituse ära. Lõpuks koos
tasime iseendale kirja, mille saame
alles mõne aja pärast postkasti meelde
tuletuseks, mida me kõike kohtumistel

koos tegime ja millistele uutele aru
saamadele jõudsime. Andsime endale
kirjas sõbralikke soovitusi ning ka
meeldetuletusi, kuidas enda akusid
laadida, mille üle tänulik olla, kuidas
mõttebusse rahulikult mööda saata
ning kehaga kontaktis olla ja tema
vajadusi kuulata. Lõpulauseks oli
“Tunnen rõõmu ja tänulikkust pisiasja
dest, sest see loob mu ümber ilusama
maailma.”.
Projekt sai läbi viidud Saku Valla
Noortekeskuse, Heaolu Psühhoteraapia
keskuse ning Haridus- ja Noorteameti
koostöös.

Üksnurme külasse on tekkinud prügimägi
Toimetusele kirjutas Üksnurme küla inimeste nimel EEVA PARK

Üksnurme külarahvas on hämmingus
ja mures, sest kinnistule maakatastri
tunnusega 71801:00: 0187 tekkis sep
tembris 2021 ohtlike segajäätmetega
prügimägi. Metsavahi tee ääres põl
lul on umbkaudu 40 veoautokoormat
sodi. Pilt on õõvastav ja ääretult kole!
Jääb arusaamatuks, mis toimub ini
meste peas, kes niimoodi Eestimaa
loodust reostavad.
Vallavalitsuse järelevalve ins
pektor alustas väärteomenetlust ja
tegi firmale AS Saku Ait ettekirju
tuse. Kuid prügikoormaid on vaid
lisandunud.
Fotod: Eeva Park ja Piret Lõoke

Kommenteerib vallavalitsuse järelevalve inspektor Piret Lõoke
Saku Vallavalitsus on nimetatud
olukorraga kursis. Niskamäe kinnistu,
kuhu on jäätmeid ja pinnast veetud,
kuulub firmale AS Saku Ait nagu ka

Üksnurme tee 16a kinnistu, kust
jäätmed pärinevad. Firmale on teh
tud ettekirjutus kohustusega jäätmed
likvideerida ning alustatud on ka väär
teomenetlust. Mõlemad menetlused
on hetkel pooleli.
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Corny Karikas Makita eri – Saku võistlustantsu aastasündmus
KRSTINA TARMET

13. novembril toimus Saku spordi
keskuses võitlustantsijate traditsioo
niline aastasündmus – turniir Corny
Karikas Makita eri. Tegemist on üle
riigilise võistlusega, mida korraldab
kohalik võistlustantsuklubi Danceland.
Osalejaid hindasid kohtunikud nii
Eestist kui mujalt. Päev oli pikk – kell
10 hommikul läksid võistlustulle kõige
nooremad (algajad), ligi 12-tunnise
päeva lõpetasid aga tipptantsupaarid
(vaba klassi võistlejad).
Tantsuspordis alustatakse võist
lemist algajatena 2 tantsuga, edasi 4
tantsuga, siis 6 tantsuga ning seejärel
võisteldakse juba tasemete järgi E, D,
C, B, A ja S stardiklassides. B, A ja S
klassi tantsupaare loetakse ka vaba klassi
paarideks ning nende võistlused on
kõrgeima kategooria turniirid. Hetkel
treenib Dancelandis mitu vaba klassi
tantsupaari: Dominic Kõva – Anni Leen
Järvik, Karl Kristjan Lillepea – Kätliin
Kask, Matthias Saar – Kertu Kuklase
ja valitsevad Ladina-Ameerika tant
sude Eesti meistrid Marlon Hellaste ja
Maria Helena Raaga. Lisaks on klubis
hulgaliselt teistesse klassidesse (C, D ja
E) kuuluvaid tantsupaare, samuti alga
jaid. Toimunud turniiril sai oma esimese
võistluskogemuse rekordarv Dancelandi
algajaid. Kokku kogusid Dancelandi

paarid turniirilt 17 esikolmiku kohta ja
see on väga märkimisväärne saavutus.

Dominic Kõva ja Anni Leen Järvik, standard- ja Ladina-Ameerika tantsude võitjad.

Marlon Hellaste ja Maria Helena Raaga,
2021. aasta Eesti meistrid LadinaAmeerika tantsudes.
Fotod: erakogu

Dancelandi algajad
Printsessid
Klendra Leemets
Teele Talvistu
Heily Laura Sildvee
Anna Liisa Kangur
Mudilased 2 tantsu
Kristofer Johan Rammul ja Klendra
Leemets 3. koht
Aron Tarmet ja Mia-Mirell
Metsaviir 4. koht
Johan Joosep Janter ja Nora Tarmet
5. koht
Lapsed 1-2 tantsu
Johann Talvistu ja Teele Talvistu
Karl–Gustav Kangur ja Betty
Kukkonen
Lapsed 6 tantsu
Sandro Lohk ja Kaira Heleri Kiis
1. koht
Oliver Annes Kabel ja Mia Viktoria
Lillepea 3. koht
Dancelandi edasijõudnud sportlased
Lapsed 2 E klass
Karel Lutt ja Lisanna Saar –
standardtantsudes (edaspidi ST)
3. koht ja Ladina-Ameerika tantsu
des (edaspidi LA) 3. koht

Jun 1+2 E klass
Arti Neemelo ja Teele Toobal –
ST 1. ja LA 1. koht
Jun 2 C klass
Jorgen Janter ja Inger Uutsalu –
ST 3. ja LA 5. koht
Lapsed D klass
Oskar Enno Kabel ja Freia Lily
Sarna – ST 2. ja LA 3. koht
Jun 1+2 D klass
Mattias Laurits ja Ilon Leontjev –
ST 1. ja LA 4. koht
Arti Neemelo ja Teele Toobal –
ST 2. ja LA 3. koht
Jun 1 vaba klass
Dominic Kõva ja Anni Leen
Järvik – ST 1. ja LA 1. koht
Jan Janter ja Merit-Marie
Metsaviir – ST 5. ja LA 7. koht
Jun 2 vaba klass
Karl Kristjan Lillepea ja Kätliin
Kask – ST 2. ja LA 4. koht
N+TK vaba klass
Marlon Hellaste ja Maria Helena
Raaga – ST 4. ja LA 1. koht
Matthias Saar ja Kertu Kuklase –
ST 3. ja LA 4. koht
Tantsukool Danceland tänab kõiki
sponsoreid, kelle toetusel võistlus
õnnestus ja auhinnafondi poolest taas
äärmiselt rikkalikuks kujunes. Selgi
korral olid välja pandud väga ägedad
auhinnad – lisaks Corny Big batooni
dele ja Saku Õlletehase värskendavatele
jookidele sisaldas auhinnakott hinnalisi
Makita ja Euronicsi tooteid, kirjatar
beid, ehteid jm. Võistlust sponsoreeri
sid Makita, Corny Big, Saku Õlletehas,
Saku Vallavalitsus, Saku Rocco toitlus
tus, Nurmiko aianduskeskus, TREV-2,
Euronics, Uus Maa City (maakler Kate
Kivi). Danceland tänab ka tantsusaali
pidulikuks dekoreerinud firmat Frank
Events ning võistluste korraldusse
panustanud lapsevanemaid. Suur tun
nustus ka osalenud tantsijatele!
Pandeemia taanduses ootavad kor
raldajad järgmisel aastal veelgi arvu
kamalt pealtvaatajaid. Alati on Makita
pannud uhkeid auhindu välja ka publi
kule: viimati jagati loosiga kaks hinna
list kompressorit koos akuga.
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Tankodroomi motokross tuli, et jääda
KAUPO KÄERAMM | vabakutseline reporter

Esiplaanil kihutab sakulane Taavi Laur.
31. oktoobril toimus Saku külje all esi
mene Tankodroomi motokross. Tegu
oli tänavuse krossihooaja viimase võist
lusega ja väljagi kuulutati see suhteliselt
viimasel hetkel. Vaatamata sellele oli
osavõtt muljetavaldav ja sponsorite-toe
tajate nimekiri pikem, kui kõikidel läbi
hooaja toimunud võidusõitudel.
Nagu mainitud, oli osavõtjate
nimekiri muljetavaldav ega piirdunud
ainult Eesti sõitjatega. Tuntumad starti
tulnud mehed Tanel Leok, Indrek
Mägi, Andreo Lusbo, Gert Krestinov,
Jüri Triisa, Toomas Triisa, Andre Park,
Janis Mironovs, Eemil Pesonen, Juss
Laansoo pikemat tutvustamist ei vaja.
Paar sõna Tankodroomist. See
on koht Saku külje all hiiglaslikus
liivakarjääris, mida jagavad juba aastaid
Eesti Kaitsevägi ning Saku legendaarsest
motokrossi dünastiast pärit isa ja poja,
Andres ja Gert Krestinovi krossiklubi
Motoextreme. Katsevägi viib seal läbi
õppusi, Motoextreme`i mehed teevad
krossitrenni. Põhjatus liivasumbas
üles-alla kulgevat Tanko rada, nagu
seda
suupärasemalt
kutsutakse,
võib liialdamata pidada Eesti üheks
raskemaks. Klubis kehtib ütlus, et
kes Tankol hakkama saab, saab igal
pool mujal ka. Ja nii see paistab tõesti
olevat, sest mis tõsi, see tõsi – need,
kes aastaringselt Tankol Krestinovite
juhendamisel trennis käivad, on läbi
hooaja kindlalt pildis.
Kindlalt pildis olid klubi Moto
extreme sõitjad ka maailma esimesel
Tankodroomi motokrossil. Siit nad

Fotod: Oliver Pajuri

Hüppel on Gert Krestinov.

klasside kaupa tulevad: MX Pitbike`i
klassis sai Kaiser Kopti 2. koha; Pitbike
18+ klassis Oliver Pajuri 3. koha; 65cc
klassis Gregor Lootus 3. koha; 85cc
klassis Jasper Kõiv 3. ja Kaspar Raagmaa
10. koha; MX E klassis Markus
Liivrand 9., Ergo Daum 10., Richard
Liivrand 15., Peep Nork 16. ja LarsEerik Aigro 18. koha; MX D klassis
Kenneth Kallasmaa 1., Paul-Martin
Mäetamm 3. ja Riho Mägi 8. koha;
MX C klassis Erki Tärno 1. koha; MX
B klassis Hugo Nork 3. koha; MX V
40+ klassis Erki Tärno 2., Heiki Lootus
4. ja Krister Kaarlep 5. koha; MX V 50+
klassis Indrek Krestinov 4. koha; MX1
klassis Gert Krestinov 1., Rain Koch 8.
ja Asko Lihtsa 12. koha.
Idee korraldada Tankodroomil üks
korralik võistlus oli Krestinovite peades
küpsenud juba mõnda aega. Iseenesest
pole ju küsimus selles, et läbi hooaja
võidusõite vähe oleks. Kalender on
tihe ja igal nädalavahetusel toimub
kusagil midagi. Rajad on üle Eesti
erinevad – kõvad, liivased, tehisliku
profiiliga, mõned loodusliku profiiliga.
Ühesõnaga – päris mitmekülgne palett.
Aga sellist rada nagu Tanko pole
kusagil. Sel sügisel Euroopa viimaselt
etapilt tagasi sõites lõid Krestinovid
plaani lukku ja otsustasid asja ära teha.
Ülesanded jagati klubi liikmete vahel
ära ja – tuld.
Puhtast entusiasmist aga niisugust
võistlust ellu ei vii ja siinkohal on
paslik ära tuua peamised toetajad,
ilma kelleta Tankodroomi motokrossi

MX1 klassi võitjad Tanel Leok (vasakult), Gert Krestinov ja Indrek Mägi
niisugusel kujul kindlasti toimunud
poleks. Kõige suurem õlatunne tuli
mõistagi Saku vallalt ja võistluspäeva
avasõnad vallavanem Marti Rehemaalt
endalt. Üritusele panid õla alla ka
Avantirent, Saku Lihameistrid, Saku
Õlletehas, Makita, Saku Autokeskus,
Peoleo, Rahula Agro, IF Disain, 365JP.
Karulauk hoolitses toitlustuse eest ja
pälvis kestvaid kiiduavaldusi.
Sõitjate tagasiside oli ülimalt positiivne – nii raja kui korraldusliku poole
kohta. See annab julgust suurelt mõelda
ja seda Krestinovid ka teevad. Plaan
on muuta Tankodroomi moto
kross
iga-aastaseks sündmuseks. Latt on
juba esimese korraga kõrgele tõstetud,
allapoole seda enam keegi lasta ei kavatse.
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Kinnisvaraettevõtte Harju KEK soojad
aastalõpu tervitused.

Ilusat jõuluaega
ja rahulikku
aastavahetust!
Me soovime, et leiate aega enda ja
oma lähedaste jaoks.
Aega mõelda eilsele, mõtestada
homseid ideid ning nautida
pereliikmetega koosolemise aega!
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KORRUTUSTABELIKAARDID
Müügil Rahva Raamatu ja
Apollo raamatukauplustes
kollektiivtellimuste korral pöörduda

info@greenhouse.ee
või telefonil 56859125
jõulukampaania hind kollektiivtellimustele on 12 eurot

MEIREN kaubamärk on põhjamaades tuntud kui innovatiivsete
lumesahkade tootja. Rohkem infot meie toodete ja tegevuste
kohta leiad Meiren Engineering OÜ kodulehelt www.meiren.ee

Otsime oma meeskonda MEHAANIKUT

8.01
UNO turniir

6.01
Lauamängude päev

12.01
Lauamängude päev

13.01
Aaretejaht

Ootused kandidaadile

Töö kirjeldus

17.01
Kahoot

20.01
Just Dance turniir

• Vastav kutseharidus (mehaanik,
mehatroonik, tehnik, autoremondi
lukksepp)
• Varasem masinate ja seadmete
koostamise kogemus
• Oskus käsitleda mehaaniku tööks
vajalikke tööriistu
• Eesti keele oskus
• Kohusetundlikkus, täpsus,
süsteemsus ja valmidus
meeskonnatööks
• Hea füüsiline vorm ja vastupidavus
• Initsiatiiv iseseisvaks tööks
• B-kategooria juhiloa olemasolu

• Lumesahkade ja teiste
ettevõtte toodete
koostamine (montaaž)
• Hüdraulika paigaldus
• Toodete hooldus ja remont

26.01
Piljarditurniir

27.01
3D-pliiatsi töötuba

Sakus iganädalaselt:

Kiisal iganädalaselt:

E (tule, millal sobib)
Meisterda endale
kingitus

E 16.00
Tänavakunsti klubi

T 16.30
Aktiivikas

T 16.30
Päästering
K 16.00
Teeme ise klubi

WWW.SAKUVALLANOORTEKESKUS.EE

Ettevõte pakub

• Mitmekülgset tööd Tallinna
piiril asuvas Männiku
tehases
• Nooruslikku kollektiivi
• Kindlat tööaega
• Ühisüritusi
• Konkurentsivõimelist
töötasu
Töökoht: Väike-Männiku 7, Tallinn
Kandideerimiseks saada CV e-posti aadressile info@meiren.ee
Täiendav info tel. 5081473
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TÕSTESEADMETE RENT
SIINSAMAS - SAKUS
Üksnurme tee 8

+372 534 61 322

REDELID
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Ilusat jõuluaega ja toredat aasta lõppu!

Kutseline Kinnisvaramaakler

+372 5690 4491
Kate Kivi
kate.kivi@uusmaa.ee

TORNTELLINGUD
KÄÄRTÕSTUKID
KORVTÕSTUKID
JÄRELVEETAVAD TÕSTUKID
TELESKOOPLAADURID

SEADMED KÕRGUSTES TÖÖTAMISEKS

AUTOREMONDITEHNIK,
ME OTSIME SIND!
Sintravella ootab oma meeskonda
AUTOREMONDITEHNIKUT/ LUKKSEPPA,
kelle tööülesanneteks on ettevõtte
masinapargi igapäevased hooldus ja
remonditööd.

Ootused kandidaadile
Töökogemust sõidukite hoolduse ja
remondi alal.
Tehnilist taiplikkust ja huvi valdkonna
vastu.
Täpsust, korrektsust, ausust, lojaalsust,
otsustus- ja vastutusvõimet.
Õppimis- ja arenemisvõimet.
Väga head eesti keele oskust.
Kasuks tuleb praktiline töökogemus
hüdraulika ja elektriseadmete hooldamise
ja remontimisega.

Ettevõte pakub

CV saada meile aadressile
marek@sintravella.ee
Lisainfo
www.sintravella.ee
+372 566 884 45

Stabiilset, vaheldusrikast ja huvitavat
tööd arenevas ettevõttes.
Motiveerivat ja head töötasu.
Kaasaegset töökeskkonda ja -vahendeid.
Sõbralikku ja teotahtelist kollektiivi.
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INNOVATSIOONIST AJENDATUD

UUS DUCATO
Fiati uus prookasutuseks mõeldud Ducato on nüüd saadaval atraktiivsema disaini, oma klassi parimate info ja meelelahutuse tehnoloogiate ning
täiustatud ohutussüsteemidega, mis muudavad selle esimeseks autonoomse juhtimisega väikeseks tarbesõidukiks.
KRABA SEE ENDALE

26 767 EURO EEST!

Põhja 12b, Keila

Moodne kodu linna südames
Korteri hinnas:
köögimööbel tehnikaga
kuni 2 parkimiskohta panipaik

·
·

·

Müük on alanud! Valmib 2022. aasta oktoobris.
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Kuulutused
ʝ Kogenud puuhooldajad teevad ohtlike puude raiet, puude
hoolduslõikust ja hindavad tervislikku seisukorda.
Hinnad soodsad.
522 0321, www.arbormen.ee.
ʝ Saue Loomakliinik. Avatud
E–R kell 15–19. 600 3382,
info@sauekliinik.ee. Vältimaks
ootamist, palume aeg ette registreerida! Koduvisiidid!
ʝ Kivikorstnate ehitamine.
Info tel 518 8889.
ʝ Korstnapühkimine.
Tel 5333 0556,
korstnahooldus.ee.
ʝ OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.
ʝ Ostan kasutuseta jäänud
seisva sõiduauto, kaubiku
või maasturi. Võib olla rikkega
või remonti vajav. Võtan arvelt
maha. Oodatud kõik pakkumised.
Kiire tehing ja vormistamine.

Südamlik kaastunne
lähedastele
VAHUR VÄLINGU
lahkumise puhul.
Saue küla elanikud
Ei kunagi, ei iial keegi või
asendada meile sind...

Südamlik kaastunne Helmile,
Annele, Ingele ja Meelisele
kalli
ÜLLE RAUDSEPA
lahkumise puhul.
Helgi, Marju ja Eda
Üks eluraamat on sulgunud…

Mälestame endist klassikaaslast
ÜLLE RAUDSEPPA
(sünd MINN)
Saku 8-kl Kooli 1968. aasta
lõpetajad ja klassijuhataja
Alma Kallion
Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestused meiega

Avaldame kaastunnet Ainole
laste ja lastelastega
ANTS KIIVERI
surma puhul.
Helle, Krista, Urve, Lilian

Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.
ʝ Kuiv küttepuu 30 cm, võrk 40 l,
lepp 3.00 eurot, kask
3.50 eurot. Tel 527 0884.
ʝ Ostan kokku autosid. Sobivad
igas seisukorras. Autode arvelt
kustutamine. Järgi tulemine
puksiiriga. Tel. 5345 1955,
e-post: autosober@gmail.com.
Kuulutus ei aegu.
ʝ Ostame igas seisukorras
sõidukeid. Arveldamine
ja vormistamine kohapeal.
Tee oma pakkumine ja helista
5591 8304 või 5805 9979.
ʝ Müüme freesasfaldit fr 0-32,
purustatud betooni fr 0-63,
graniitkillustikku fr 0-16 ja 16-32.
Sertifikaadid olemas , transport.
Info ja tellimine kalsep@kalsep.ee
ja 526 5342.
ʝ Pakume õhtust koristustööd Sakus.
Info tel 529 2469.
ʝ Eesti suurim toitlustusteenuseid
osutav ettevõte Daily pakub
tööd kokkadele Saue Midrimaa
Mälestame pikaaegset
majanaabrit, avaldame kaastunnet
Annele laste ja lastelastega
abikaasa, isa ja vanaisa
PEETER MOSESE
surma puhul.
Juubelitammede tee 12
majaelanikud
Kallis Aino, oleme Sinuga sel
raskel tunnil, kui jätad hüvasti
oma kalli abikaasa
ANTS KIIVERIGA
Saku Diabeetikute Selts
Jõudsid elus palju anda,
jõudsid muret, rõõmu kanda,
kuni lõppes elutee...

Avaldame sügavat kaastunnet
Aino Kiiverile kalli
ABIKAASA
surma puhul.
Saku Päevakeskuse pere
Ei tulek ega minek pole meie teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb
ja see on elavate mäletada...

Siiras kaastunne Annele, Katile,
Mikule ja Rainerile lastega kalli
abikaasa, isa ja vanaisa
PEETER MOSESE
lahkumise puhul.
Marju, Helgi, Airi, Aivi ja Eda
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lasteaias, Saue Gümnaasiumis ja
Ääsmäe Põhikoolis. Peresõbralik
tööaeg E-R. Lisainfo 5744 6011 või
cv.ee@balticrest.com.
ʝ Iveco esindus Laagris pakub tööd
autopesijale. Palk alates 1100 eurot
bruto. Info 5304 0488,
kristo.kaldra@ivpluss.ee.
ʝ Iveco esindus Laagris pakub tööd
autotehnik-elektrikule. Palk alates
1600 eurot bruto. Info 5304 0488,
kristo.kaldra@ivpluss.ee.
ʝ Müüa puitbrikett RUF 180 € / 960
kg ja ümar 190 € / 960 kg, pellet
premium 6 ja 8mm 210 € / 960 kg,
kütteklotsid 2,5 € / 40 l kott, lepp
3,60 / 40 l kott, kask 3,80 /40 l kott,
tel 517 0257.
ʝ Müüa toored-kuivad küttepuud,
segalehtpuu, sanglepp. Kuiv
lepp 40 l võrgus 3.30, halujäägid
(5-25cm) võrgus 2.10. 504 2707.
ʝ Teostan kaevude pesu
ja hooldust. 5357 3056,
info@kklgrupp.ee.
ʝ Soovin rentida garaaži Sakus.
5342 2026.

Siiras kaastunne Aino Kiiverile
kalli abikaasa
ANTS KIIVERI
surma puhul.
Ki-Ku-Ta-Ro PÜ

"Ära karda, ütleb Issand,
sest mina olen sinuga." ( Jr 46,28)

Avaldame kaastunnet
lähedastele
ANTS LAHE
lahkumise puhul.
EELK Saku Toomase
koguduse pere

Avaldame sügavat kaastunnet
Anne Mosesele kalli abikaasa
PEETER MOSESE
kaotuse puhul.
Kolleegid Saku Vallavalitsusest
ja
Saku Vallavolikogu

Mälestame head naabrit
ANTS KIIVERIT
ja avaldame kaastunnet
Ainole perega.
Ülase 12 majarahvas

ʝ Katuse-, fassaadi-, üldehitus
ja viimistlustööd. Pakume
võtmed kätte lahendusi
hoonete ja majade ehitusel.
mehitus@gmail.com,
5352 9476.
ʝ Müüme Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Tasuta transport. Võimalik tellida
ka väikseid koguseid.
Info: 5559 7572
Siiras kaastunne
Aino Kulmule perega
kalli abikaasa, isa ja vanaisa
PEETER KULMU
kaotuse puhul.
Ki-Ku-Ta-Ro PÜ

Siiras kaastunne
Anne Mosesele perega kalli
PEETER MOSESE
surma puhul.
Ki-Ku-Ta-Ro PÜ

Mälestame kauaaegset naabrit
ANTS LAHTE
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Teaduse 10 elanikud

Siiras kaastunne Anne
Annusele armsa
EMA
lahkumise puhul.
Kolleegid Terakese lasteaiast

Mis tulema peab, see tuleb,
kellel otsa saab aeg, see läheb.

Tunneme kaasa Anne
Mosesele kalli abikaasa
PEETER MOSESE
kaotuse puhul.
Saku Diabeetikute Selts

SAKU SÕNUMID
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Mis juhtus

Kuhu minna
ʝ Vello Sammi joonistuste näitus
„Pastellid“ Kiisa raamatukogus
detsembri lõpuni.

ʝ 21.12 kell 17.59 Kurtna Kooli talve
algus trepikontsert.

ʝ 17.12 kell 17 ja 18.12 kell 15
Jõulutelgi üritused Sakus
Teaduse 1 ja õuel (vt lk 17).

ʝ 26.12 kell 11 Metsanurme
jõulumatk algusega külakeskuse
juurest.

ʝ 17.12 kell 18 eakate jõulupidu
Sakus Teaduse 1 saalis.

ʝ 30.12 kell 19 Aastalõpupidu Saku
Valla Kultuurikeskuse Saku saalis

ʝ 20.12 k 18.30 Saku-Kiili
mälumäng Kiili Gümnaasiumis
Kiili Kooli 2.

ʝ 06.01.2022 kell 11 Saku
Diabeetikute Seltsi koolituspäev
Tallinnas.

MÄLESTAME LAHKUNUID
ANTS LAHT
ANTS KIIVER
PEETER MOSES
SVEN LINDEBERG

Ristsõna

VAHUR VÄLING
KOIT SILDE
INNA TALLI

ʝ 15.11 kell 11 läks 69aastane
mees tavapärasele tunniajasele
jalutuskäigule ega naasnud
koju. Õhtul hakati teda otsima,
mees leiti drooni abil Saku
lähedalt metsast.
ʝ 25.11 kell 16.17 sõitis Kirdalu
külas auto teele kukkunud
puule otsa. Päästemeeskond
eemaldas puu, autojuht viga
ei saanud.
ʝ 04.12.2021 kell 14.39 põrkas
30-aastase naise juhitud sõidu
auto Honda Tallinn-Saku mnt
7. kilomeetril kokku samas suunas liikunud ja vasakpöördel
olnud sõiduautoga Volkswagen,
mida juhtis 29-aastane mees.
Honda juht toimetati haiglasse.
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JAANUAR 2022 EELK SAKU
TOOMASE KOGUDUSES
02.01 k 11 jumalateenistus
09.01 k 11 perejumalateenistus
16.01 k 11 jumalateenistus
ja lastekirik
15.01 k 18 noorteõhtu
16.01 k 18 ülistusõhtu
23.01 k 11 jumalateenistus
ja lastekirik
30.01 k 11 jumalateenistus ristimise
ja leeriõnnistamisega, lastekirik.
Beebilaul (0–2,5a) T 10.30,
ave.molster@eelk.ee
Leerikool veebruari algusest,
saku@eelk.ee, 5919 7802
Õpetaja Magne Mölster, 5919 7802,
magne.molster@eelk.ee
Küütsu 2, Saku T 10–12, N 16–18;
saku.eelk.ee, FB, Youtube

Novembrikuu ristsõna õigesti vastanute seast võitis loosi tahtel auhinna Enn-Toivo Annuk.
Auhinna kättesaamiseks helistada tööpäevadel vallavalitsuse telefonil 671 2431.

Novembrikuu ristsõna õige vastus: PISIKE KÜLAKE
Detsembri ristsõna vastus palume saata 3. jaanuariks 2022 e-postile ristsona@sakuvald.ee.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel
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Tellides 20.-31.dets peolauatooteid
Rõõmu Köögi ja Küpsetuskoja e-poest,
on hinnad 10% soodsamad.
www.keilaty.ee
Rõõmu Köök ja Küpsetuskoda.
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Müüa

lõhutud küttepuud
kohaletoomisega.
Lepp, sanglepp, kask,
metsakuiv okaspuu.
Hinnad soodsad.
Küsi hinda!
Tel 509 9598,
pakhalupuu@gmail.com,
www.pakhalupuu.ee

Ostan seisma
jäänud sõidukeid!
Vormistamine
kohapeal.
Tulen puksiiriga järele,
tasun sularahas,
võtan ise arvelt maha.

OKKATEE PITSA
Okka tee 4, Roobuka, Saku vald
Okkateepitsa
www.okkatee.ee

PITSA TELLIMINE
TEL 5555 3848

5618 8671
seisevauto@gmail.com
www.seisevauto.ee

N-R 15:00-20:00
L-P 13:00-18:00

Ajaleht
aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Annika Kubja, Inna Mikli

Aadress:
Juubelitammede tee 15, Saku
Telefonid:
671 2435, 671 2425

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

Tellimine mujale toimetusest
tel 671 2425
e-post ss@sakuvald.ee
Trükk: OÜ Rebellis

