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Saku gümnaasium 90. Minevikust tulevikku
ÜLLE KIVIRÄHK, SG vilistlane ℓ ANNIKA KUBJA

11. mail tähistasime Saku gümnaasiumi
90. sünnipäeva suurejoonelise konve
rentsiga, kus pidasid ettekandeid kooli
vilistlased ning praegused gümnaasiumi
õpilased. Liikusime minevikust tule
vikku ja päeva lõpetas haridusala asja
tundjate vaade gümnaasiumi tulevikule.
Pealtnäha kena, seest …
Abiturient Kairiin Kõhelik esitas
efektse nägemuse kohalikust muutu
nud maailmast. Veel kümmekond aas
tat tagasi oli siin palju looduslikku
metsikut ruumi, põlde ja niite, kus sai
end vabalt tunda. Nüüdseks on Sakust
saanud suur ja inimrohke koht, mis teeb
omaette oleku paiga leidmise keeru
liseks. Viimaste metsikute alade ase
mele tulevad peagi uued majad, ometi
olid ka vanad räämas elamud armsad –
neis said inimesed kokku ja nendes oli
armas lapsepõlve hõng koos eriliste lõh
nadega ja häältega. Osad vanad majad,
mis on saanud uue kuue, on säilitanud
vana maja vaimu, kuid mõned on kao
tanud viimasegi iseloomuliku joone.
Hea näide on uue gümnaasiumihoone
mõnus akadeemiline õhkkond, kus on
alles kõik vana ja väärtuslik, aga lisatud
on kaasaegne mõõde. Õnnestunud on
ka vallamaja, mille eelkäija küll lammu
tati, kuid uus teeb kummarduse vanale,
olles sellega väga sarnane.
Põhikooli osa on juba ammu muu
tunud väga suureks ja ülerahvastatuks.
Tundub, et varem, kui õpilasi oli vähem,
oli vähem ka kiusamist ja õpitüdimust.
Samuti ei ole tänapäeval nii palju kooli
rõõmu, ühist tööd ja koos õppimist.
Kairiini arvates tundub õpilastele, et
varem teati vähem, kuid tehti palju.
Nüüd, kui elatakse palju küberruumis,
teatakse küll palju, kuid tehakse vähe.
Lähiajal valmiv uus põhikool ei
tekita häid emotsioone – betoonlossi
tulekuga kaovad kunagised põllulapid
ja mõnus, üldse mitte libe uisuväljak.
Nüüd on koolipere ülesanne luua sel
lesse uus elu, mis aitaks parema õppe ja
koosloome tekkimisele.
Kairiini koolitee lõpeb peagi, kuid
lapsepõlve väekohad Sakus ja Saku
ümbruses toovad ta ikka ja alati Sakku

Saku 8-klassiline kool 1960. a sügisel. Foto: erakogu
tagasi. Isegi kui neid kohti jääb vähe
maks, meenuvad need ikka.
Kuldsed kuuekümnendad
Ülle Kivirähk käis Saku 8-klassilises
koolis kuldsetel kuuekümnendatel. See
oli aeg, mil kool kasvas õpilaste hulgalt
kolmandiku võrra. Kümnendi lõpuks oli
õpilaste arv 270 ja me kõik mahtusime
veel ühele pildile. Saku kasvas jõudsalt
eriti instituudi ja näidissovhoosi arvelt
ning koolimaja oli 60ndate keskpaigaks
muutunud nii kitsaks, et pea pooled
klassid õppisid juba kahes vahetuses.
Ülle: „Suur muutus toimus 1966. aas
tal, kui valmis avar ja valge kooli juurde
ehitus. Nüüd said kõik ka maja sees ringi
joosta ning akna- ja ukseklaase kulus
sellest alates suurtes kogustes.“
Kuuekümnendate alguses rajati
kooliaed, kus koos töötati, sõideti veo
autost ehitatud koolibussiga ning toi
mis internaat kaugemate külade lastele.
Koolimaja on aga tänaseni just selles
kohas, kus ta 90 aastat tagasi alustas.
Kümnendi alguses tuli kooli tööle
hulk noori õpetajaid, kes jäid teadmisi
jagama ja väärtusi kujundama aastaküm
neteks. Nende eestvedamisel tehti palju
sporti, matkati, lauldi ja tantsiti. Koolis

tegutses kokku ligi 10 huviringi. Häid
tulemusi saavutati kunsti- ja loodusringi
töös. Õpetaja Kallioni juhendamisel
võitsid Saku laste kunstitööd üle Eesti
mitmeid auhindu. Õpetaja Herma eest
vedamisel etendati koolis näidendeid,
mida esitleti ka väljaspool Sakut. Paljud
lapsed käisid olümpiaadidel ja saavuta
sid häid tulemusi. Saku kool oli tuntud
üle Eesti. Kooli premeeriti sageli reisi
dega ning need olid väga heaks moti
vaatoriks pingutamisele.
Õpilased olid väga aktiivsed osalema
erinevatel võistlustel – koguti nii vana
rauda, vanapaberit kui ka ravimtaimi.
Eriti suurt entusiasmi tekitas just vana
raua kogumine.
Ülle: „Käisime klassi pundiga maja
sid läbi ning nuiasime endale vanarauda.
Lisaks olid ka lapsevanemad valmis
oma asutustest rauda kokku vedama. Ja
nii tegutses kogu kool ühise eesmärgi
nimel. Korjasime koolis 1966. aastal
50 tonni vanarauda ja saavutasime sel
lega üle Eesti 1. koha.“
Koolil olid tihedad sidemed kõigi
Saku asutustega. Õpilased käisid ala
tasa esinemas nii õlletehase, instituudi
kui ka näidissohvoosi külalistele. Lisaks
koristati ettevõtete ümbrust või tehti
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Konverentsil esinejad koolidirektoriga. Vasakult: Ando Rehemaa, Tiina Mälberg, Kairiin Kõhelik, Marko Tali, Keit Fomotškin,
Ülle Kivirähk, Rauno Alev, Matis Pedak ja Anna Lutter.
vajalikke põllutöid, korjati sügiseti kar
tuleid ja istutati metsa.
Ülle: „Hästi on meeles Iraani šahhi
vastuvõtt gümnaasiumi hoone ees,
kus laulsime ja viisime külalistele lilli.
Hiljem vastuvõtul näituste paviljonis sai
nii mõnigi puhkpillipoiss kõrgete küla
liste käepigistuse osaliseks.“
Kehalise kasvatuse tunnid ja trennid
toimusid enamjaolt õues. Talved olid
lumised ja suusatada sai pea pool aas
tat. Suusatamises saavutati Saku koolis
väga häid tulemusi. Klassidega võeti osa
kõigist Harjumaa suusamatkadest ning
-võistlustest. Vahel, kui jääolud risttiigil
või jõekäärus lubasid, toimusid ka uisu
tamise tunnid.
Just 60ndate keskel tuli kooli rahva
tants. Esineti nii kooli kui ka asutuste
pidudel ning suurtel tantsupidudel.
Uhkete Jüri rahvariietega oldi rong
käikudel silmapaistvalt kaunid. Kooli
puhkpilliorkester alustas 1966. a ning
sellest alates esindas orkester kõiki Saku
pidusid ja ametlikke vastuvõtte.
Töötegemine käis õppimisega käsi
käes. Korrapidajate kohustus oli lisaks
klassi koristamisele tuua kooli kütmiseks
kas puid või turvast. Aprillis toimus iga
ilmaga leninlik laupäevak ning kooli
laste abil said puhtaks nii park kui ka
terve Saku teede ümbrus. Sügiseti käidi
kartuleid võtmas ning aeg-ajalt tehti
katsepõldudel või metsas vajalikke töid.

Ülle Kivirähk konverentsil rääkimas oma meenutusi. Fotod: Annika Kubja
Ülle: „Kooliajale tagasi vaadates oli
meie elu enamasti põnev ja ka ohtlik.
Keelde oli küll palju, kuid nendest me
võimalusel kinni ei pidanud. Ka toimis
õpilaste vahel vaikne kokkulepe, et vane
matele ja õpetajatele keelatud tegudest
ei räägitud. Aga täiskasvanud olid ena
masti tööl ja neil ei olnudki võimalust
meid jälgida. Üheks toredaks tegevuseks
oli raudteele tõkete seadmine ja siis põõ
satest tulemuse jälgimine. Ka kooliteel
kõndisime alati raudteel, kui täiskasva
nuid jälgimas ei olnud. Sõitsime ka Saku
vahel jalgratastega, kuigi see oli enne
12-aastaseks saamist keelatud. Vahele
jäädes teatas miilits kooli ja sellele järg
nes menetlus. Talvel oli poistel kombeks

õlletehase risti bussipeatuses end bussi
taha liugu laskma sättida. Liiklus oli
väike ning tee valge ja libe ning kõve
mad sõitsid välja järgmise peatuseni.
Ja jõgi oli võimalus parvetada, vähke ja
kalu püüda ning kevadel jääpankadel
sõita. Praegu tundub, et selline vaba ja
metsik elu on jätnud meie põlvkonnale
hoiaku suhtuda paindlikult reeglitesse,
mis aitab tänases muutlikus maailmas
elada päriselu.“
Järgmises lehes saab lugeda Ando
Rehemaa meenutusi kiiretest seitsme
kümnendatest ja Tiina Mälbergi
mälestusi oma kooliajast kaheksa
kümnendatel.
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Vallavalitsuse istungid
ANNIKA KUBJA

12. aprillil
• Kehtestati Saku Valla Noortekeskuse 13.–
17.06, 15.–19.08 ja 24.–28.10 korraldata
vate päevalaagrite hinnaks ühele noorele
60 eurot ning 15.–19. augustini korralda
tava seikluslaagri hinnaks ühele noorele
115 eurot.
• Saku Diabeetikute Seltsile antakse Harju
maa puuetega inimeste tervisepäeva läbi
viimiseks 30.07.2022 tasuta kasutada
Kurtna Kool ja selle territoorium.
• Saku Valla Spordikeskusele anti luba kor
raldada 21.04 Saku alevikus Jüriöö jooks
2022.
• Kurtna külas asuvale teele määrati nimeks
Nõelasilma tee.
• Otsustati osutada raske puudega lap
sele lapse
hoiuteenust, kompenseerida
vanaduspensionärile
üldhooldusteenus
SA Kiviõli Tervisekeskuses ning mää
rati neli muudel põhjendatud juhtumitel
makstavat toetust.
• Anti projekteerimistingimused aiamaja
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
Metsanurme külas Ilmarise tee 25 ja Kiisa
alevikus Revali tn 43.
• Saku Valla Kultuurikeskusele anti õigus
paigaldada 1.–15.05 reklaam Kiisa Vaba
ajakeskuse parkla torupiirde külge.
• Otsustati seada sundvaldus side maa
kaabel
liinidele Telia Eesti AS kasuks
valla omandis olevatele kinnistutele SakuTõdva tee L7 ja L8.
• Määrati Tammemäe külas asuvate
Männiku tee 146, 146a ja 146b liitmise
tulemusel moodustatava katastriüksuse
koha-aadressiks Männiku tee 146 ja siht
otstarbeks 100% ärimaa.
• Nõustuti Saue külas asuvate Kople ja
Juveeli katastriüksuste piiride muutmise
ning jagamisega.
• Anti nõusolek jätta Männiku külas asuv
Männiserva katastriüksus riigi omandisse.
• Vallale kuuluval Lepiku haljaku kinnistul
anti rendile u 15 m2 ala kaubanduse kor
raldamiseks.
19. aprillil
• Saku Valla Noortekeskuses 2.05–22.06
toimuva tõukeratta algajate kursuse,
tõukeratta edasijõudnute kursuse ja rula
algajate kursuse hinnaks kehtestati ühele
noorele 35 eurot.

• Turukaubanduse korraldamiseks anti
AS-ile Saku Maja perioodil 1.05.2022–
1.05.2027 tasuta kasutada Uus-Saku tn 1a
asuv Saku turuplats.
• MTÜ-le KTL Racing klubi anti luba kor
raldada 30.04 Saku-Männiku motokrossi
rajal „Saku Off-Road 2022“.
• Otsustati määrata hooldaja raske puu
dega isikule, katta keskmise puudega lapse
suvelaagri osalustasu ja kompenseerida
raske puudega lapsele saviteraapia.
• Anti projekteerimistingimused üksik
elamu ehitusprojekti koostamiseks Kase
metsa külas Jussi kinnistul ning üksik
elamu ja abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks Üksnurme külas Männituka
kinnistul.
• Anti Eesti Hobikrossiklubile õigus pai
galdada 23.04–14.05 reklaamid Lepiku
haljakule ning spordikompleksi kinnistule.
• Algatati detailplaneering Tänassilma külas
Jaagupõllu maaüksusel ja lähialal.
• Otsustati anda osaühingutele GrillChill,
Tänavatoit ja Abctoit õigus osutada suve
perioodil Trapi teel toitlustusteenust.
26. aprillil
• Anti Eesti Hobikrossiklubile luba korral
dada 14. mail Saku-Männiku motokrossi
rajal võistlus Eesti Liivakuningas 2022.
• Eesti Vanamootorratta klubile UNICMOTO anti luba korraldada 1. mail
Tagadi küla keskuses Tagadi restauraato
rite päev.
• MTÜ-le Kasemetsa Küla anti luba korral
dada 28. mail kell 11–16 Kasemetsa küla
hoovimüük.
• Määrati kaks muudel põhjendatud juh
tumitel makstavat toetust, üks puudega
isikule ja teine puuduva töövõimega isi
kule.
• Anti projekteerimistingimused salvestus
jaama ehitusprojekti koostamiseks Kirdalu
külas Kaasiku kinnistul.
• Määrati kaheksale Üksnurme külas asu
vale katastriüksuse jagamise tulemusel
moodustatavale katastriüksusele kohaaadressid ja sihtotstarbed.
• Otsustati valmistada biojäätmete kogu
miseks ette kodukompostrite ja kogumis
mahutite taotlemise ja ostmise kord ning
kehtestada kompostri omaosaluseks
125 eurot.
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• Tutvuti AS-i Hansabuss kahe taotlusega,
mis on seotud erakorralisest kütusehinna
tõusust tingitud kulude kompenseerimi
sega 2022. a. Kuna seadusest tulenevalt
ei saa kohalik omavalitsus toetada kom
mertsliine, otsustati mitte kompenseerida
liinide 206, 206A, 219 ja 219A kütuse
hinnatõusu.
• Nõustuti 2022. a I kvartali õpilasveo
kütusehinna erakorralise kompenseerimi
sega kogusummas 4466,69 eurot. Sügisel
otsustati teha hange õpilasliinide korral
damiseks alates 2023. a.
• Nõustuti Jälgimäe külas asuva Lepatriinu
arenduse tänavavalgustuse ülevõtmisega
eeldusel, et 50% hoonetel on saadud
kasutusload.
• Otsustati suunata sel aastal tänavavalgus
tuse ehitamiseks ette nähtud vahendid
Kure
soo tee valgustamiseks ning Kase
metsa tee kergliiklustee valgustuse täis
mahus projekteerimiseks ja ehitamiseks
lõigul Metsanurme külaseltsi hoone tee
otsast kuni Kuresoo tee teise väljasõiduni.
3. mail
• Otsustati pikendada üürilepinguid kaheks
aastaks Artemest OÜ-ga ja Ristik Farma
OÜ-ga Kiisa alevikus Kurtna tee 21 asu
vate äriruumide kasutamiseks.
• MTÜ-le Kodukoht Kiisa antakse kuni
31.05.2023 tasuta kasutamiseks Kiisa ale
vikus Kurtna tee 21 asuvad äriruumid.
• Raske puudega lapsele otsustati osutada
tugiisikuteenust.
• Kooskõlastatati kavandatavate soojuspuur
aukude asukoht Saku alevikus Oja tn 10.
• Otsustati seada sundvaldus Elering AS
kasuks valla omandis olevale kinnistule
Kirdalu külas Kõrnumäe teel õhuliinide
ehitamiseks.
• Vallas asuva riigimaantee Saku-Tõdva
tee lõigule (alates Saku alevikus TallinnSaku-Laagri teest kuni Kasemetsa külas
Tallinn-Lelle raudtee ülesõidukohani)
määratakse nimeks Traani tee.
• Saadi ülevaade aprillis antud ehitus- (26)
ja kasutuslubadest (7).
• Kiideti heaks majandusaasta aruanne.
• Kinnitati hajaasustuse programmist toe
tust saanud projekti „Aasla talu tervikliku
kanalisatsiooni rajamine“ aruanne.
• Saadi ülevaade valla üldplaneeringule esi
tatud ettepanekutest (53).
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Vallavolikogu
Volikogu 21. aprilli istungist võttis osa
16 liiget ja puudus 5.
• Vallaelanike küsimustele vastamise
pooltunnis küsis Kairi Zaletajev,
millal ehitatakse Teaduse tn
tervise
keskusesse viiv kõnnitee.
Peep Pukk vastas, et projekteeri
mine on planeeritud käesolevasse
aastasse.
• Lemmi Oro edastas vallaelaniku
mure, et Soo tee ringilt Tõdva
poole sõites läheb kergliiklustee üle
maantee ning teeületus on ohtlik.
Peep Pukk vastas, et transpordi
ametiga on pooleli läbirääkimised,
et viia asula silt teeületuskohast
teisele poole, mis annab võimaluse
käsitleda ala linnaruumina, seejärel
saame teha ülekäiguraja.

SAKU SÕNUMID
• Ivar Raig küsis, kus asuvad valla
elanikele varjendid juhuks, kui riiki
peaks tabama rünnak. Tanel Ots vas
tas, et Eestis ei ole arendajal kohus
tust varjendit ehitada. Riigile on
valla võimalike evakuatsioonikohta
dena teada antud Päikesekillu laste
aed ja Kiisa vabaajakeskus, eelkõige
põhjusel, et seal on võimalik tagada
autonoomne küte ning voodipesu ja
magamisasemed. Tanel Ots kutsus
üles elanikke üle vaatama vanemate
kortermajade keldrid, kas sinna oleks
võimalik vajadusel varjuda.
• Toimus valla laste ja noorte spordi
tegevuse toetamise korra esimene
lugemine. Selle eesmärk on toetada
ja soodustada valla laste ja noorte
sporditegevust ning võimaldada era
spordiklubidel taotleda toetust oma
tegevuskulude osaliseks katmiseks.
• Võeti vastu Saku valla jäätmekava
2022–2026.

5
• Võeti vastu määrus, millega kehtes
tatakse nõuded valla haldus
territooriumil reovee kohtkäitlu
sele, äraveole ja purgimisele.
• Tunnistati kehtetuks Saku aleviku
Sarapuu tn 10 ja 12 detailplaneering.
• Otsustati koormata valla kasuks
isikliku kasutusõigusega juurde
pääsuteede ja perspektiivse kerg
liiklustee avalikuks kasutamiseks
OÜ Expolio omandis olevad
kinnis
asjad Saku alevikus Männi
tee 21, 23 ja 25.
• Otsustati võtta vallale rahaliselt
hinnatavad kohustused 2022. a.
hankeplaanis nimetatud tööde ja
teenuste tellimiseks:
- Saku gümnaasiumi moodul

klasside rent, maksumusega kuni
200 000 eurot;
- Saku Päikesekillu lasteaia moo
dulmaja rent või ehitus, maksu
musega 808 000 eurot.
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ÜLDPLANEERINGU ARUTELU
Saku vallavalitsus korraldab vastavalt
PlanS § 87 lõikele 1 üldplaneeringu
avaliku väljapaneku tulemuste kohta
avalikud arutelud:
• 30. mail kell 17 Saku valla
kultuuri
keskuse Kiisa saalis,
Kurtna tee 8, Kiisa alevik,
• 31. mail kell 17 Saku valla
kultuuri
keskuse Saku saalis,
Teaduse tn 1, Saku alevik.

DETAILPLANEERING
Saku vallavolikogu 21.04.2022 otsu
sega nr 21 tunnistati kehtetuks Saku
valla Saku aleviku Sarapuu 10 ja 12
detailplaneering (edaspidi DP).
Saku vallavolikogu 13. mai 1999. a
otsusega nr 26 kehtestati Saku ale
vikus Sarapuu 10 ja 12 DP krundi
piiride muutmiseks ja ehitusõiguse
määramiseks talveaia, majandushoone,
lehtla ja pergola ehitamiseks. DP keh
testati 1999. aastal, seega enam kui 23
aastat tagasi.
DP elluviimine on pidev tegevus,
mis kestab senikaua, kui DP kehtib.
DP edasisest elluviimisest loobu
mine tähendab, et selle järgi ei soovita

Tutvustatakse avaliku väljapaneku kes
tel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla
seisukohti nende suhtes, põhjendatakse
üldplaneeringu koostamisel valitud
lahendusi ning vastatakse muudele üld
planeeringut käsitlevatele küsimustele.
Osalemiseks on vajalik eelregistreeri
mine. See aitab tagada ruumide nõuete
kohase ettevalmistamise ja võimaldab
vajadusel korraldada distantsilt osa
lemist. Arutelule saab registreeruda

e-kirjaga saku@sakuvald.ee ja telefoni
teel 671 2424.
Registreerudes palume märkida
või öelda oma nimi ning koosolekul
osalemise viis (kohapeal või distant
silt). Distantsilt osalejatele edastatakse
enne avalikku arutelu veebilink, mille
kaudu on võimalik koosolekuga lii
tuda. Võimaluse korral andke osalemi
sest teada hiljemalt 27. mai tööpäeva
lõpuks.

ehitusprojekti koostada ega edaspidi
ehitada ja DP sätestatud nõudeid ei
soovita enam järgida.
DP kehtetuks tunnistamisel saab
maaüksuse uuesti kaheks võrdseks
osaks jaotada, nagu see oli enne DP
algatamist. Maaüksuse jagamisel jääk
sid üksikelamu ja majandushoone ühele
krundile ning talveaed teisele krundile.
Saku aleviku ja lähiala üldplanee
ringu kohaselt võib Saku alevikus uue
krundi suurus üksikelamute kavanda
misel olla üldjuhul 1200 m² – 2400 m².
Käesoleval hetkel on maaüksuse suu
rus 5125 m2 ning maaüksuse jagami
sel tekkivad krundid on oma suuruselt
kooskõlas kehtiva Saku aleviku ja lähi
ala üldplaneeringuga.

Vastavalt
planeerimisseaduse
§ 125 lõikele 5 võib jätta detailpla
neeringu koostamata ning püstitada
ühe hoone koos seda teenindavate
rajatistega projekteerimistingimuste
alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja
ots
tarbelt piirkonna väljakujunenud
keskkonda, arvestades sealjuures piir
konna hoonestuslaadi.
DP kehtetuks tunnistamine ning
menetlemine
projekteerimistingi
muste kaudu ei riiva kellegi õigusi.
DP kehtetuks tunnistamise otsu
sega saab tutvuda Saku valla geoinfo
süsteemis EVALD (sakuvald.ee – Saku
GIS. Detailide alt valida EVALD-i
viit: 448).

16. aprillil autasustas Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts medaliga Saku
kompanii omaaegseid liikmeid. Panuse eest Eesti Vabariigi iseseisvuse
taastamisse said medalid järgmised kodukaitsjad: Mihkel Ivask,
Urmas Kasthein, Maido Kink, Kalev Köster, Maidu Mägi, Raul Putk,
Rein Suur, Uno Vallimäe ja Ago Järva.
Tagasihoidlik tseremoonia viidi läbi Saku vallaraamatukogus,
mälestusmedali andis üle Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsi juhatuse liige
Aadu Jõgiaas.
Tekst ja foto: Margus Eiche

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

(kiirabi, pääste, politsei)

Perearsti nõuandeliin

112
1220

Piirkonnapolitseinik

5887 1994

Noorsoopolitseinik
Volitatud loomaarst

5855 7455
504 1060

Vastuvõtt kokkuleppel
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Vallavalitsuse töötajad tegid taas ära
ANNIKA KUBJA

6. mail tegutseti taas mitmel rindel.
Talgupäeva tulemusel sai prügist puh
tamaks jäätmejaama ümbrusesse jääv
ala. Ära sai viidud ka lumehunnikutega
kaasa toodud mättad, et niitjal oleks
hea tööd teha. Tervisekeskuse kõrvale
planeeritud lilleniidu ala sai riisutud
ja alale laotati liiv ning kiriku juurde
tuleva lilleniidu haljasalalt korjati kivid.
Oli tore, et meile sattus ka kevade seni
parim päev!

Saku mõisapargi tiigist eemaldati 2900 m3 setteid
MAIRE LAUR ℓ Ehitus- planeerimisteenistuse juht

Kuna Vääna jõgi on madal ja veevool
aeglane, siis paratamatult ladestub tiiki
muda, mis omakorda soodustab kinni
kasvamist. Vallavalitsus on tiigis küll
veetaimi niitnud, kuid ainult sellest ei
piisa. Aeg-ajalt tuleb tiigi põhjast ka
muda eemaldada.
Mõisapargi tiigist pumbati setted
Saku õlletehase territooriumile nõr
guma ja transporditi seejärel Kõrnumäe
karjääri. Seal on plaanis segada need
mullaga ja kasutada valla haljastuses.
Töid tegi VKHT OÜ. Täname koos
töö eest Saku õlletehast, kes lubas oma
territooriumi kasutada setete ladusta
miseks. Eelmisel korral tehti sarnast
tööd 2014. aastal.

7
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UURING: Jäätmete sorteerimisel on takistuseks
ruumipuudus ja kõrged kulud
GAILI EDING ℓ OÜ Tootjavastutusorganisatsioon TVO

Kuigi Saku vallas on loodud kõik
võimalused jäätmete liigiti sorteeri
miseks, on veel väga palju neid, kes
seda ei tee. Peamiste põhjustena
tuuakse välja ruumipuudus ja kõrged
kulud.
Ruumipuudus on mugav vabandus
Selleks, et saaksime jäätmete lii
giti sorteerimisega tekkivatele enam
levinud küsimustele vastused anda ja
ümber lükata teemaga seotud müüdid,
uurisime Saku valla elanike Facebooki
grupis, miks inimesed jäätmeid liigiti
ei sor
teeri. Enim hääli (103 vastajat)
saanud vastuseks kujunes tõdemus,
inimestel ei ole kodus piisavalt ruumi
erinevate konteinerite jaoks. Samas ei
tekita jäätmete liigiti kogumine jäät
meid juurde, mistõttu on tegu pigem
mugava vabandusega. Tekkivate jäät
mete maht on ikka sama, ka siis, kui
need kogutakse eraldi. Jah, see tähen
dab, et kogumisnõusid ehk kaste/ämb
reid/kotte on mitu, ühe asemel kuni
viis, aga need võivad olla väiksemad.
Iga kord kodust lahkudes saab 1–2 kotti
kaasa haarata ja tühjendada sobivasse
maja ees asuvasse konteinerisse või viia
avalikku konteinerparki. Nii saab kodu
hoopis rohkem jäätmevabaks.

Kuluridasid ümber tõstes tuleb kokku
hoid
68 häält ja sellega teisele kohale
asetus arvamus, et sorteerimiskastide
rent on tasuline ja kui paberi, klaasi,
pakendi jaoks on eraldi konteiner, siis
teeb see kuu arvestuses suure summa.
Keskmiselt moodustavad ühe leibkonna
kulud jäätmekäitlusele kuus alla 5 euro,
umbes sama palju maksab 2 tassi kohvi
tanklas. Pakendid moodustavad u 60%
kodus tekkivatest olmejäätmetest ja need
viiakse ära tasuta, nii saab kokku hoida
olmejäätmete konteineri tühjendus
sageduselt või vahetades olemasoleva
konteineri väiksema vastu. Nutikalt
toimetades ja kuluridu ümber tõstes või
vad jäätmekäitluskulud hoopis väheneda.
See, et maja hoovis on täna ja ka tulevikus
vaja leida rohkem ruumi liigiti kogumise
konteineritele, on paratamatus. Jäätmete
tekkekohal liigiti sorteerimine on ainus
viis tagada erinevatele jäätmetele parem
ringlusesse võtu võimalus.
Mis tegelikult põletusse läheb?
41 häält sai arvamus, et jäätmeid ei
ole mõtet sorteerida, sest kõik läheb
nagunii põletusse. Põletusse ehk ener
giana ringlusesse läheb suurem osa
olmejäätmetest ja see osa pakenditest,

millel täna veel taaskasutusväljundit
ei ole. Tootjavastutusorganisatsiooni
kaudu kokku kogutud pakendid lähe
vad Ragn-Sellsi sorteerimiskeskus
tesse järelsorteerimisse, kus pakendid
üks
teisest materjalide liikide kaupa
lahti sorteeritakse ja seejärel ümber
töötlemisele suunatakse. Tänasel hetkel
suudame kogu pakenditest ringlusesse
suunata umbes 50%. Praegu ei ole tõesti
veel kõikide pakendite jaoks ümber
töötlemise lahendusi, kuid töö selle
nimel käib iga päev.
Suurpuhastus koduses jäätmemajan
duses
Sarnaselt kevadise suurpuhastusega
oma majapidamises tasuks üle vaadata
ka kodune jäätmemajandus. Tegemist
on iga majapidamise jaoks vajaliku tee
nusega, mille vajadused ja pakutavad
võimalused ajas muutuvad. Alustada
võiks sellest, et uurida oma seniselt
jäätme
käitlusteenuse pakkujalt, milli
sed on tänased võimalused jäätmeid
üle anda – mitmeks tuleb jäätmeid sor
teerida, millised on erinevate teenuste
kasud, kas mingeid jäätmeid saab tasuta
ära anda ja kui, siis kus ja milliseid? Kõik
saab aga alguse suhtumisest, et sorteeri
mine on elustiil, mitte tüütu kohustus.

Eterniidijäätmete kogumiskampaania
Saku jäätmejaamas
29. juunist kuni 3. juulini toimub
Saku jäätmejaamas (Tiigi tn 15,
Saku alevik) eterniidijäätmete kogu
mine Saku valla elanikelt ja eraisiku
test kinnistuomanikelt. Eterniidi
üleandmine on tasuta, see tuleb
kogumispunkti tuua kokku
lepitud
ajaks isikliku transpordiga ja vasta
vasse konteinerisse tõsta.

Eterniidijäätmete
üleandmiseks
tuleb eelnevalt registreeruda, täites
vastav taotlus Saku valla kodulehel
(sakuvald.ee – Taotlused – Keskkond).
Registreerumiseks tuleb edastada
oma nimi; kontaktnumber; kinnistu
aadress, kust eterniit pärineb; sobiv
kuupäev jäätmete üleandmiseks ja
üleantava eterniidi kogus (tk, m3, t).

Kui taotluse täitmine ei õnnestu, võib
nõutud info saata e-posti aadressile
stiina.vard@sakuvald.ee. Küsimuste
korral palun helistada 671 4139.
Registreerumine algab 1. juunil
ning lõpeb piirkoguse täitumi
sel. Eterniidijäätmete üleandmine
toimub isikliku dokumendi alusel.
Stiina Vard, keskkonnaspetsialist
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Kodukompostritest ja kogumismahutitest

KERLI LAUR ℓ Arendus- ja keskkonnateenistuse juht

1. juunist algab kodukompostrite ja
kogumismahutite taotluste vastuvõtt
Eesti riik ja SA Keskkonnainvestee
ringute Keskus toetasid Saku valla
projekti „Biojäätmete kogumise aren
damine Saku vallas“ 67 290 euroga.
Projekti raames soetatakse 400 kodu
kompostrit, 50 kogumismahutit ning
viiakse läbi neli kompostimiskoolitust.
Kodukompostrite ostmiseks korral
dati riigihange, mille võitis UAB Elgaja
ja Kleenoil Eesti OÜ ühispakkumine.
Riigihanke tulemusel soetatakse 400
HOTBIN-i 200 l suurust kiirkompostrit
kogumaksumusega 113 270,40 eurot. Ühe
kompostri hind on 283,18 eurot, millest
osa tasub KIK ja 124,89 euro suuruse
omaosaluse tasub kompostri ostja.
Kogumismahutite ostmiseks korral
dati väikehange, mille võitis Kleenoil
Eesti OÜ pakkumine. Riigihanke
tulemusel soetatakse 50 pruuni 80 l
suurust biofiltriga kogumismahutit
kogumaksumusega 4078,80 eurot. Ühe
kogumismahuti hind on 81,58 eurot,
millest osa tasub KIK ja 25,71 euro
suuruse omaosaluse tasub kogumis
mahuti ostja.
Kodukompostrit
on
võimalik
taot
leda: kinnistule, kus on olemas
rahvastikuregistri andmete kohane elu
koht Saku vallas vähemalt ühel isikul;
üksik-, kaksik- või ridaelamule, mis

– NIPINURK –
J oo pakitee asemel puruteed – see
on odavam! Purutee pakub tuge
vamat maitseprofiili kui pakitee,
kuna teelehed kipuvad olema
värskemad ja vähem jahvatatud.

on liitunud korraldatud jäätmeveoga ja
kasutusel aastaringselt.
Kogumismahutit on võimalik taot
leda: kinnistule, kus on olemas rahvas
tikuregistri andmete kohane elukoht
Saku vallas vähemalt ühel isikul; üksik-,
kaksik-, rida- või korterelamule, mis
on liitunud korraldatud jäätmeveoga
ja kasutusel aastaringselt; kortermajale,
millel on toimiv ühistu.
Taotlus vaadatakse läbi 10 tööpäeva
jooksul ning kui see vastab tingimus
tele, siis antakse taotlejale 14-päevane
tähtaeg omaosaluse tasumiseks. Kodu
kompostrit ja kogumismahutit tuleb
sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt
kuni 30. septembrini 2025. a.
Esimeste kodukompostrite tarne
toimub juulikuu esimesel nädalal,

Selle kasutamine on lihtsam ning
silikoonmatti on ka kerge puhas
tada.

 asuta ühekordse toidukile ase
K
mel korduvalt kasutatavat vaha
kangast. Seda saad sa ka ise meis
terdada! Üks kangasvaha tükk
võib kesta kuni aasta.

M
 ajapidamispaberi asemel kasuta
puhastamiseks mikrofiiberlappe või
hoopiski vana tekstiili. Selle ase
mel, et katkised riided niisama ära
visata, võib need lõigata tükkideks ja
kasutada puhastamiseks. Soovitatav
on kasuta puuvillast tekstiili.
Mikrofiiberlappe saab korduvalt
pesta ja need kestavad üsna kaua.

Küpsetuspaberi asemel tarvita
korduvkasutatavat silikoonmatti.

Kasuta kingituste pakkimiseks vanu
paberkotte, ajalehti, ajakirju või

Komposter HOTBIN-Mk2-Garden2
kogumismahuti on võimalik kätte saada
juba varem Saku alevikust.
Projekti rahastab keskkonna
ministeerium rahvusvahelise kliima
koostöö vahenditest ja see teostatakse
heitmekaubanduse (CO2) kauplemis
süsteemi toetusega.

ka tapeedijääke. Näiteks paber
kottidele saad peale joonistada
ise disaini. Ajakirjadest saad
meisterdada ka kingile toreda
lipsu.
K
 asuta plastpakendeid (näiteks
jäätisetops, jogurtitops, võikarp
jms) maitsetaimede pottidena.
Pakendeid saab kasutada kordu
valt ka näiteks toidu säilitamiseks
külmkapis või kaasavõtmiseks.
Klaaspurke kasuta näiteks kuiv
ainete hoiustamiseks.
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Saame kriisi ajal kodus ise hakkama
EILI ERG | Naiskodukaitse Saku jaoskonna esinaine

Kas igas kodus on olemas vajalikud
asjad, et mitu päeva välise abita ja
kodunt lahkumata hakkama saada?
Milline iganes see kriis siis ka poleks,
mille tulemusel kaob kodus pikemaks
ajaks elekter, vesi ja kanalisatsioon ning
avalikud teenused pole kättesaadavad.
Poeskäik ei pruugi siis alati võimalik
olla. Vaatame üle, mis on kriisi ajal meie
abilised-tööriistad kodus.
Kas ametlikku kriisiinfot saate kätte?
Kodus peaks olema akutoitel raa
dio. Üks akuga raadio on kõigil auto
omanikel autos. Poest saab osta lausa
päikesepatareide ja laadimisvändaga
variante. Ametliku kriisiinfo edastajad
on Vikerraadio, ETV, uudised.err.ee,
kriis.ee. Abiks on telefoni laetud „Ole
valmis!“ äpp. Varupatareid või aku
pangad olgu laetud. Kas teadsite, et
isegi akutrellile saab ehituspoest osta
lisa
elemendi, millel on USB-otsik
mobiilide ja raadiote laadimiseks?
Kas kriisi ajal kõhu saab täis?
Söögitegemiseks olgu kodus matka
pliit või priimus ja gaasiballoonid –
mõned neist on vaid väikese poti suuru
sed ega võta palju ruumi. Tikke ei tohi
unustada. Küünlad annavad ka valgust,
aga igal juhul peab tuleohutuse taga
miseks olema kodus ka tulekustuti või
kustutustekk.
Kriis põletab, krooniline tõbi ägeneb?
Ravimivarud ja esmaabikott olgu
alati korras. Peavalud, allergiad, põleti
kud, seedehäired, haavad ja põletu
sed – nende ravimiseks olgu varu alati
kodus olemas. Kriisi ajal on eriti tähtis,
et krooniliste haiguste ravimite tagavara
poleks otsakorral, sest apteek võib olla
kinni ja ravimite tarne ei toimi.
Kriis ja puhtus?
Kange alkohol täidab kriisiolu
korras mitut eesmärki – see puhastab,
võtab palavikku alla, seda saab kasu
tada kütusena põletis. Loodusest kogu
tud vee kasutamiseks oleks hea hoida
kriisivarudes veepuhastustablette, mida
leiab apteekidest ja mõnest toidupoest.

Kriisivarud. Foto: M. H. Kasari.
Matkapoodidest leiab vee-filterkotte,
söefiltriga veekogumisanumaid. Loodu
sest toodud vee muutmiseks joogiveeks
tuleks seda vähemalt 5 minutit keeta.
Joogiks ja toidutegemiseks kulub 3 liit
rit vett päevas inimese kohta. Enda
puhtana hoidmiseks saab veevaru vaja
dust vähendada, kui koju on varutud
desinfitseerivaid-/puhastussalvrätte.
Kriisi ajal on külm?
Isegi kui matkamine pole hobi, võiks
kodus olla magamiskotid ja telk. Jah,
külma tuppa üles pandud telki pugedes
saab kiiremini sooja.
Kriisi ajal on igav?
Kodus võiksid olla mõned vahvad
lauamängud, ristsõnad ja sudokud,
samuti mängukaardid – eriti hea, kui
need on väikestes pakendites, mida on
mõnus evakueerudeski kotinurka pista.
Kriisis tekib prügi?
Erinevad terved kilekotid on mitme
kasutusalaga. Muidugi tekkiva prügi
kogumiseks (hügieeni hoidmine on
kriisis väga tähtis), aga kilekotiga saab
ka vett kanda. Samuti saab kotiga

vooderdada WC-poti, kui üldkanalisat
sioon ei tööta, ja hiljem täitunud kotti
tühjendada.
Tööriistadest võiks kriisivarudes
olla kindlasti multi-tööriistad, millel
on käärid-tangid, kruvikeerajad, nugasaag. Kindlasti võiks varuks olla nööriköit.
Kus on su sünnitunnistus ja kooli
tunnistus?
Dokumentide korrashoid ja sularaha
varude olemasolu muutub eriti tähtsaks
hetkel, kui kodunt peab evakueeruma.
Õpetlikuks näiteks on Eestisse jõudnud
ukrainlaste olukord – isegi kui neil on
olemas pass, ei ole neil kaasas haridust
tõendavaid dokumente, et erialasele
tööle kandideerida. Kodus olgu kindlas
kohas karp, kus on kõigi koduste doku
mentide koopiad ja nende tõendite
originaalid, mida igapäevaselt endaga
kaasas kandma ei pea. Karpi mahutage
ka maakaart/atlas (GPS ja elektroonika
alati ei tööta) ning armsad-tähendus
rikkad pisiasjad, näiteks fotod eelmistest
põlvkondadest, perereliikviaks muu
tunud sõrmus-ripats-mansetinööbid,
armastuskirjad …
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Prügist kunstini
MARIKA LIIVIK

T

aaskasutus on Päikesekillu lasteaias
au sees, olles ka üheks aasta tege
vussuunaks. Ikka selleks, et õpetada
lapsi suhtuma ümbritsevasse keskkonda
hoolivalt ja säästvalt. Seetõttu kasutame
meisterdamiseks valdavalt taaskasutus
materjale. Tegevuste käigus on lapsed
mõistnud, et kõik jäätmed ei ole prügi ja
nendest saab valmistada palju põnevat.
Kevadpühad kulmineerusid Päikesekillus näitusega „Taaskasutuskunst“, milles
peegeldus nii mängu kui ka näpuosavust,
materjalide tundmist ja värve, aga ka loo
mis-, avastamis- ja äratundmisrõõmu.
Väärtustame igakülgset koostööd
lastevanematega ja oleme tänulikud kõi
gile, kes on oma abikäe ulatanud, kas siis
materjalidega varustamises või vahvates
ühistegevustes. Näiteks Tulika rühma

Fotod: Marika Liivik
isade ja laste lõbusast koostööst valmis
pakenditest „Sõpruse maja“, mis leidis
kohe ka kasutust.
Tulemas on lapse ja lapsevanema ühis
tööna valminud kollaažinäitus „Mis on
lasteaias toredat“.
Loome ja hoolime ühiselt – taaskasu
tus annab selleks palju mängulisi võima
lusi!

Foto: Tiina Talpsepp

Kas sügisel kuuleb Sakus esimest korda kirikukellade helinat?
ANNIKA KUBJA

11. aprillil, täpselt kolm aastat pärast
esimest labidalööki uue kiriku krundil,
jõudsid Saksamaalt Sinni linnast kohale
Saku Toomase kiriku kaks kella.
Rinckeri valukojas valatud pronksist
kellad on soetatud kahe Saku valla ini
mese tehtud annetuste eest, kellest üks
toetas 14 000 ja teine 9000 euroga.
Saku Toomase koguduse õpetaja
Magne Mølsteri sõnul on kellade saabu
mine väga oodatud, kuid nüüd ootab ees
kellafondi raha kogumine: „Kellad jää
vad kiriku peasaali kuni pühitsemiseni ja
kuni kirikukella fondil on piisavalt vahen
deid, et neid torni panna. Kellade paigal
damise ja helistamissüsteemiga seotud
kulud, sh kirikutorni astmed, armatuurid,
helistamismasinad jne ulatuvad vähemalt
10 000 – 12 000 euroni.“
Kelladest suurem kaalub 446 kg, läbi
mõõt on 900 mm ja see annab sügavat
A-tooni. Väiksema kella kaal on 289 kg,
läbimõõt 768 mm ning selle helin annab
C-tooni. Kellade peal on kiriku pühaku
ehk Toomase ristid ning pühakirjast
kirja
kohad, nagu kirikukellade puhul
kombeks on.
„Suurimal kellal on kirjas: „Tulge minu
juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud,

Magne Mølster ja kirikukellad.
Foto: Annika Kubja
ja mina annan teile hingamise“ (Mt 11:28),
mis oli ka koguduse ruumide seinal
Saku palvemajas ja on kogudusele kalliks
sõnaks,“ rääkis Magne Mølster. „Väikesel
kellal on jõuluevangeeliumist võetud ing
lite kiituselaulu sõnad: „Au olgu Jumalale
kõrges!“ (Lk 2:14).“
Huvilised saavad kirikusse kellasid
ka ise vaatama minna – kui uks on lahti,
astuge sisse. Kindlapeale on uksed avatud
T kell 10–12, N kell 16–18 ja P kell 11–13.
Kellade pühitsemine on plaanitud
septembris ja torni saamine hiljemalt
oktoobris. Kui kirikukellad on tornis
ja ilusti seadistatud, siis esialgu hakka
vad need helisema pühapäeviti enne ja
pärast jumala
teenistust. Samuti saab

helinat kuulda ristimistel, laulatustel ja
matustel.
„Tõenäoliselt saavad selle aasta jõulud
peetud Sakus kirikukellade helina saatel,“
on kirikuõpetaja lootusrikas.
Järgmiseks on kirikul plaanis soetada
digiorel, mis sobib Saku kiriku ruumide
suurusega ja on päris orelist kordades
soodsam. Orelil saab saata kõiki koguduse
talitlusi ja see loob võimalusi ka kontsertide
korraldamiseks. Tehnika on juba nii palju
arenenud, et lihtinimestel on digitaaloreli
heli tavalise oreli helist peaaegu võimatu
eristada. Digiorelimängu saab kuulata näi
teks ka Palamuse kirikus.
Praegu on Saku kirikus kasutusel 126
aastat vana Bechsteini tiibklaver, mille
annetas aasta tagasi üks Saku valla pere.
„See klaver sobib nii hästi meie kiri
kusse ja jääb kindlasti kasutusse ka tule
vikus. Aga orel on siiski tuleviku meloo
dia, praegu on fookuses saada kirikukellad
torni,“ kinnitab Mølster.
Annetused kiriku kellafondi on oodatud:
Saaja: SA Saku Kiriku Ehitus
Selgitus: Annetus kellafondi heaks
SEB PANK: EE04 1010220215648221
Swedbank: EE95 2200221056504915
LHV: EE 857700771004603321
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Lasterikkus vallavalitsuses
KAIRI ZALETAJEV | MTÜ Saku Valla Lasterikkad juhatuse liige

Ü

hel päikeselisel, aga külmal
kevadpäeval kohtun valla
majas
valla
valitsuse liikmete Marti
Rehe
maa, Kalle Pungase, Rando
Kruuse ja Tanel Otsaga. Äsja on lõppe
nud vallavalitsuse istung ja mehed on
valmis minuga juttu ajama.
Mõte vestluseks tekkis juba aasta
tagasi, kui Viljandis toimus kohtumine
Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatu
sega. Jutuajamise käigus selgus huvitav
fakt, et meie vallavolikogu on eeskuju
likult lasterikas (praeguses koosseisus
on teadaolevalt kuus liiget, kelle peres
kasvab neli või rohkem last) ja valla
valitsuses on neli meest, kellel igaühel
on kodus kasvanud või kasvamas 4 või
5 last. Praeguseks ollakse kamba peale
juba ka 4 lapse vanaisadeks. Uhke värk!
Uurin algatuseks, kas mehed on alati
tahtnud saada suure pere isaks?
Marti meenutab, et tahtis suurt
peret, kus oleks ikka vähemalt kolm
last, lõpuks saadud neli oli isegi väike
ehmatus, sest see nõudis olulisi muuda
tusi igapäevases elukorralduses – suu
rem elamine, suurem auto jne. Randol
oli plaanis neli last. Nüüdseks kasvab
peres nelja poja kõrval ka pesamunana
tütreke, keda Rando hellitavalt print
sessiks kutsub – nii suhtuvad temasse
ka vanemad vennad kodus. Rando enda
kodus oli samuti neli venda ja õde –
järjepidevus missugune.
Kallel olnud aga lausa kuue lapse
unistus, pidama jäid nad nelja juures.
Tanelgi tahtis suurt peret. Abikaasa,
keda Tanel nimetab imetledes kõige
targemaks ja ilusamaks, jagas seda soovi.
Nõnda sündisid „esimeses ringis“ kolm
last ja hiljem veel kaks, neist kõige hil
jem sündinu kohta ütlevatki Tanel, et
viies, abikaasa, et viimane.
Lisaks kooruvad välja märksõnad,
mida annab suur pere: jagamine, soli
daarsus, empaatia, vastutustunne, usal
dus, loominguline protsess ning alates
kolmandast lapsest peres tekkiv süner
gia. Saan ka head nõu.
Küsin kohe, milliseid tundeid see
tekitab, kui lapsed kodust lahkuvad?

See on ka minul isiklik teema, sest
meie kodustki on esimene poeg güm
naasiumi lõpetamas.
Muidugi on see asjade loomulik käik,
kinnitavad mehed, seda pole mõtet karta
või põdeda. Kalle lisab, et peagi tuuakse
ju lapselapsed. Marti ja Kalle nendivad,
et Eestis on tasakaalus peremudel, ei ole
nagu Soomes, kus lausa riiklikult toe
tatakse laste kiiret väljakolimist, samas
ei jääda liiga kauaks mammade juurde
nagu Itaalias. Meie asukoha tõttu jäävad
täiskasvanud lapsed ikka pigem lähe
dusse elama või kolivad tagasi Sakku.
Rando arvab, et lapsepõlvekodu võib
pakkuda ulualust remondi või ehituse
ajal. Taneli kodu asub maal, neile kuu
lub ka mitukümmend hektarit põllu- ja
metsamaad. Ise nimetavad nad oma talu
paradiisiks. Teadlikult on nad ehitanud
ka nn hoovimaja, seda külaliste tarbeks.
Elu on näidanud, et tühjana see ei seisa,
nüüdseks täiskasvanuikka jõudnud
vanemad lapsed tulevad koju ja veeda
vad seal heal meelel oma puhkust. Maja
tühjaksjäämist ei ole karta, kinnitavad
kõik naerusui.
Kui uurin, milline on meeste arva
tes pere
emade seisukoht suurest
perest, siis on kuulda nii tänulikkust
laste kandmise ja sünnitamise eest kui
ka tõdemist, et see polegi nii lihtne
öelda, kes just pere lasterikkaks planee
ris. Kõlama jääb, et toimivas peresuhtes
on see loomulik käik.
Laste rollidele mõeldes tuleb esile, et
vanem laps on peres enamasti mõistlik
ja vastutustundlik, aga talle langeb ka
mõnevõrra rohkem kohustusi. Rando
nendib, et tuleb ette sedagi, kui noo
remad vanemate laste asju kisuvad ja
pahameelt tekitavad, lihtsam oleks ehk
üksik laps olla! Aga üldiselt jääb meeste
jutust kõlama, et lasterikkas peres tekib
sünergia, mida muidu ei kogeks. Lapsed
oma erinevate hobide, tunnete ja vaade
tega mitmekesistavad elu.
Enese ja pereliikmete huvidest rääki
des koorub välja mitmeid seisukohti.
Kalle mõtleb tagasi ajale, kui nad olid
abikaasaga kahekesi ja ühiseks hobiks oli
matkamine. Nad jõudsid enne NSVL-i

lagunemist paljud suure impeeriumi
huvitavamad mäestikud läbi matkata.
Hiljem jätkus see koos lastega, kui nood
piisavalt vanad olid. Vahemikus 2006–
2015 käidi koos Euroopast väljas kau
gemates sihtkohtades mägimatkadel. Ja
korra on noorim laps ka „normaalsete
inimeste kombel“ Kreekasse, Itaaliasse
või Egiptusesse sõita soovinud. Tõe
huvides olgu ära toodud, et nii käisid
nad ka Kreetal, nagu lapsele lubati, ja
Venezuelas Roraima laudmäe jalamil
enne kilomeetrist järsku tõusu.
Rando jõudis samuti enne pere loo
mist palju rännata. Ta märgib, et on kaval,
kui lapse harrastus on ühildatud vanema
hobiga, nõnda on nende pereski poeg
isa jälgedes motohuviline. Tegelikult on
motosport kulukas ja naljaga pooleks
tõdeb Rando, et noorematel poegadel
õnneks motohuvi pole, üllatuslikult tun
neb selle vastu huvi aga tütar. Samuti
võtavad nad perele kuuluva spetsiaalse
kaubikuga ette pikemaid matku.
Marti on kuulnud repliike oma eri
nevate huvide kohta. Neid pidi liiga
palju olema. Ta ütleb, et tihti soovi
vad vanemad oma hobide jätkumist ka
lastel. Tema soovis küll endale olulist
muusikakooli ja (löök)pillimängu lasteni
viia, paraku lõpetas Saku muusikakooli
kolmest alustanust vaid üks laps. Selle
asemel on aga lastel olnud teisi põnevaid
hobisid, nagu näiteks iluuisutamine,
võistlustants, jalgpall, professionaalne
grimeerimine, sotsiaalmeedia jne. Kogu
pere ühine kirg on reisimine kaugema
tesse sihtkohtadesse, talve mahub kind
lasti ka suusareis Alpidesse. Vanemad
lapsed on erinevate reisivõimaluste otsi
misel lausa ekspertideks saanud, leides
põnevaid sihtkohti ja mõistlikke hindu,
kuhu vabal hetkel rännata. Ainult kala
püügile ei tahtvat lapsed kaasa tulla.
Tanel ütleb, et töö kõrvalt on huvi
tegevuseks raske aega leida. Kuigi
nende kodu on talus, ei jää jutus kõlama
talutöö raskus, pigem kutsubki ta seda
oma harrastuseks – nagu muude hobi
degagi, tehakse seda töö kõrvalt ja see
nõuab kapitali. Lapsed ja nende sõbrad
on saanud möllata heinalakas ja turnida
põhurullidel. Lahtise kastiga autosõit
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Marti pere ja sõbrad

Rando kahe poja ja tütrega

Kalle pere

Taneli pere seljapilt

maastikul on siiani tõmbenumber.
Samuti toob Tanel teemaks muusika
kooli, nii tema kui ka tema kolm last
on saanud muusikalise hariduse. Tanel
ütleb, et sealt saadakse kohuse-, rütmija taktitunne elu jaoks laiemas mõttes.
Kasvatusest rääkivates õpikutes hoia
tatakse vanemaid mitte sundima last
lapsevanema enda unistusi ellu viima.
Uurin meestelt, millised on nende
kogemused selles osas.
Pigem kuulen kinnitust, et igaühel on
õigus leida oma kutsumus. Geograafia
haridusega Kalle jutus tajun aga ele
vust, kui ta mainib, et lapsed on tub
lilt esinenud erinevate loodus
teaduste
rahvusvahelistel olümpiaadidel. Marti
pole samuti oma lapsi eriti suunanud,
põnev on hoopis jälgida, millise tee
nad valivad. Normaalne on toetada last
enese leidmise teel. Pealesundimine ei
vii kuhugi. Rando vanemad lapsed on
alles koolieas ning oma elukogemusele

toetudes soovib ta, et lapsed oman
daksid põhikoolis hea hariduse, nii on
hiljem elus lihtsam valikuid teha. Tanel
usub laste oma otsustesse. Ta on koge
nud, et mustrid ja hoiakud tulevad nii
kuinii kodust kaasa. Tanel tajub ka, et
tänapäeval on noortel üksjagu keeru
kaid katsumusi.
Lasterikkusest rääkides analüü
sib Marti, et tänapäeva noored alusta
vad pere loomisega hilja, nii ei pruugi
peresse sündida palju lapsi. Inimesed
on kalkuleerivamad, kardavad, et ei saa
võimaldada maja, autosid, reise … Kalle
arvates ei saa lapsi kavandada Excelis,
see on bioloogia, lapsed peaksid tulema
armastusest. Nende kogemus kinnitab,
et lapsi sündis ka „talongiajal“, nüüd
on olud ju hoopis paremad. Marti lisab
veel, et 1990. aastatel olid unistused
ikka suured, kuigi võimalused kasinad.
Mehed kinnitavad, et laps pole kulu.
Alati saab tagasi rohkem, laste erinevus
annab võrratu kogemuse ja rikastab elu.

Fotod erakogudest
***
Jutuajamise lõpus räägib Kalle, kuidas
nad umbes 20 aastat tagasi jalutasid
väikeste lastega Setumaal asuva suvila
külatanumal – kohalikud eakad vaata
sid neid suure imestusega, külas lihtsalt
polnud enam lapsi …
Meil Sakus on hea elada, seda kin
nitab ka noorte perede ja laste hulk.
Tõsi, lasteaiakohti napib ja koolides on
ruumipuudus, ometigi näitab see asumi
elujõudu. Lasterikkad isad vallavalitsu
ses on sotsiaalselt tugeva närviga, nad
on vastutustundlikud ja toetavad perede
heaolu.
P. S. Mittetulundusühing Saku Valla
Lasterikkad kutsub ühinema kõiki
Saku vallas elavaid peresid, kus kasva
mas 4 ja enam last. Meie tegemistel
saab silma peal hoida Facebookis ja
kodulehel https://www.lasterikkad.ee/
saku/, liitumissoovist kirjutage aadres
sile sakupered@gmail.com.
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Noorte ÜRO matke projekt Kilingi-Nõmmel
Taivi Õigus ℓ SG inglise keele õpetaja

ÜRO matke (Model United Nations) on
hariduslik rollimäng, milles osalejad tee
vad näitlikult läbi ÜRO Peaassamblee,
Julgeolekunõukogu või mõne muu asu
tuse istungi, eesmärgiga nende tööd
tundma õppida. Iga kaasalööja esindab
delegaadina üht talle määratud ÜRO
liikmesriiki, töö toimub inglise keeles.
2022. aasta matke toimus 28. aprillist
1. maini Kilingi-Nõmme gümnaasiumis.
Noortel tuli valida nelja eri asutuse töö
vahel ja keskenduda väga päevakohas
tele teemadele: Poola-Valgevene piirikriis
(Rahvusvaheline Kohus), naiste õiguste
olulisus ja kaitse seoses majandusliku eba
stabiilsusega (ÜRO naiste komitee (UN
Women)), toiduga kindlustatus (ÜRO
Arenguprogrammi komitee) või meedia
mõju rahvusvaheliste teemade kajasta
misel (meediatiim). Koos teiste eakaas
lastega Eestist, Lätist ja Leedust osale
sid seekordses noorteprojektis ka Saku

gümnaasiumi õpilased Katarina Pärnsalu,
Diandra Tubli ja Villiam Visnapu.
Esimesel päeval toimus kogunemine,
juhendajad ja sponsorid pidasid ava
kõned ning seejärel kohtuti tiimijuhtide
ehk chair’idega. Õhtu möödus sotsiaal
sete tegevuste tähe all, mängiti mänge,
tantsiti ja suheldi kaaslastega.
Teine ja kolmas päev kulgesid töiselt.
Komiteedes toimusid arutelud, tutvuti
diplomaatilise keele ja kehtivate reegli
tega. Riigid pidasid kõnesid ja esitasid
oma nägemused etteantud probleemi
dele. Seejärel valiti parimad lahendused,
veendudes, et need oleks liikmesriikide
seadustega kooskõlas. Kolmanda päeva
lõpuks pidid komiteed resolutsioonid
valmis saama, kohus langetama otsuse.
Viimasel päeval toimunud Pea
assambleel loeti resolutsioonid ette, tehti
vajalikud muudatused ja võeti vastu. Ette
loeti ka kohtuotsus ning sellega oligi nii

SG keskkonnapäevad
koolinoortele

nädala jooksul ka gümnaasiumimajja
üles pandud näitust ning täita sealjuures
just gümnasistidele mõeldud töölehti.
Jäätmetekke vähendamisest, uuskasutusest
ja prügi sorteerimise vajalikkusest kõneles
noortega suisa mitu atraktiivset esinejat.
Selle kõrval, kuidas käituda nii, et me ise
jäätmetesse ära ei upuks, tulid jutuks ka
teised olulised teemad, alates keskkonna
sõbralikest
transpordivahenditest
ja
ühekordsetest nõudest kuni karujahi ja
ökoporganditeni.
20. aprillil toimus taas üle mitme
aasta 10. ja 11. klassidele suunatud õpilas
konverents „Our Changing World“.
UNESCO ühendkoolide võrgustiku
kandidaatkoolina keskendusime seekord
sel keskkonnaalasel konverentsil kestliku
arengu globaalsetele eesmärkidele 13 ja
14 ning rahvusvahelisele maa- ja vee
päevale. Konverentsi avas külalisesinejana
TalTechi teadusosakonna juhataja MaiaLiisa Anton. Tema ettekanne „Väikese
jal
ajäljega eluviis“ oli üles ehitatud lek
tori enda kogemusele, elustiilile ja tõeks
pidamistele, ent andis põhjaliku ülevaate
keskkonnasäästlikkusest ka laiemalt.
Olulise osa oma ettekandest pühendas
esineja probleemi erinevatele lahendus
tele, alustades kõige suurema mõjuga

Taivi Õigus ℓ SG inglise keele õpetaja

Igasugune inimtegevus mõjutab ühel või
teisel viisil keskkonda ja kahjuks ena
masti negatiivselt. Seetõttu tuleb küsida,
kuidas loodusesse säästvamalt suhtuda.
Kuna kõik meid ümbritsev on ikkagi meie
endi hoida, korraldasimegi gümnasistidele
keskkonnateemalised õppepäevad.
18. aprillil toimusid lühendatud kooli
päeva lõpus põnevad töötoad ja loen
gud keskkonnas toimuvatest muutustest.
Noored said osaleda interaktiivses kliima
kooli töötoas ja arutleda meie igapäevaste
toitumis-, liikumis- ja tarbimisharjumuste
mõjude üle kliimale. Õpilased mõtiskle
sid meelsasti mesilaste olulisuse ja võõr
liikide ohtlikkuse teemal ning nautisid
looduses pildistatud portreede lummavat
maailma. Kiideti esinejate kirglikkust ja
professionaalsust teemade käsitlemisel
ning esitluste esteetilisust. Kiiresti täi
tusid etteregistreerimisega loengud, kus
käsitleti Läänemere hetkeolukorda, rää
giti merefüüsikast ning õpiti merd uurima
ja tundma. Taimetervisest huvitatuil oli
lisaks töötoas kuuldule võimalik külastada

Foto: erakogu
Peaassamblee kui ka kogu konverents
lõppenud.
Kokkuvõttes said õpilased projektis
osalemisest hea kogemuse, paranda
sid oma inglise keele oskust ja õppisid
juurde diplomaatilist sõnavara. Tutvuti
põhjalikult käsitletud teemade ja ÜRO
tööprotsessiga ning lihviti oskust võtta
kiiresti seisukoht ja mõelda välja kõne.
Tore on see, et matkel osalenud õpilased
jätkaksid projektiga meeleldi ka järgmi
sel õppeaastal.
tegevustest kuni igapäevaste sammudeni,
mille nimel on igaüks meist võimeline
pingutama. Tagasisidestamisel selgus, et
enim panid õpilasi mõtlema käibel olevad
müüdid ja arutelu teemal, miks „ära” ei ole
olemas või miks evolutsioon meie vastu
töötab, ning köitsid zero waste elustiili
põhimõtted ja diskussioon edutegurite
teemal. Õpilased hindasid seda, et esit
lus põhines peamiselt teadusfaktidel ning
lähiaja statistikal, mis jõudis nendeni ka
arusaadavas keeles. Elulised näited, inspi
reeriv, innustav ja professionaalne sõnum
köitsid ka neid, kes olid tulnud konve
rentsile vaid kohustuslikus korras. Kaasa
sai võetud mõte: „On olulisem, et paljud
proovivad ja teevad palju väikseid samme,
kui see, et vähesed on täiuslikud”.
Õpilaste enda ingliskeelsed ette
kanded käsitlesid keskkonnateemasid
sootuks laiemalt. Räägiti põhjaveest,
merejää sulamisest ja ohust Läänemerele,
haiuimekaubandusest, ülekalastamisest
ja põhjatraalimisest, jääajast ja termaal
sest reostusest. Hästi ettevalmistatud ja
-kantud õpilasesitlused panid keskkonna
üritustele ilusa punkti.
Järgmiste keskkonnapäevadeni ja konve
rentsini!
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Saame tuttavaks – säravate tulemuste ja kõrgete sihtidega
noorsportlane Gregor Parts
ANNIKA KUBJA

G

regor Parts on 14-aastane Saku
poiss, kes mängis veel kolm aas
tat tagasi korvpalli. Ühel suvel
proovis ta aga Männikul venna ees
kujul sõita veelauaga ning see oli otsus
tav pöördepunkt. Eelmisel aastal tuli
Gregor Eesti lahtistel meistrivõistlustel
veelauasõidus oma vanuseklassis juba
teiseks. Aasta tagasi alustatud lume
lauasõiduga jõudis ta lõppenud hooajal
omavanuste seas Eesti tippude tippu,
saavutades kaks esimest, kolm teist ja
kaks kolmandat kohta.
Kes või mis innustas sind tegelema
just selle spordialaga?
Minu vend Marc-Kaspar, kes on
juba 7–8 aastat tegelenud nii vee- kui ka
lumelauaspordiga. Esimest korda proo
visin veelauaga sõita Männikul augustis
2019. Sellele järgnesid juba trennid –
2020. a suvest ja edasi 2021. aasta algu
sest. Siis liitusin ka lumelauagrupiga. See
on suures piiris üks ja sama seltskond.

Veelauasõidus saame Gregorile varsti jälle pöialt hoida, sest uus hooaeg algab juba mais.
Fotod: erakogu

Kes on sind õpetanud elus ja spordis
eesmärke püstitama ja saavutama?
Kindlasti minu perekond ja minu
hea peatreener Ranno Maasikmets,
kes treenib mind nii vee- kui ka lume
lauasõidus.

Millise elukutse või valdkonna kavat
sed valida pärast sporditegemise lõpe
tamist?
Päris täpselt ei tea nii veel, aga soo
viksin kindlasti lumelauasõiduga edasi
tegeleda!

Mis trikid on su lemmikud ja mis eriti
hästi välja tuleb?
Lumelaual on lemmikuks trikk
Kork540 – see on siis salto koos
540-kraadise pöördega.
Veelaual meeldib mulle teha back
rolli – tagurpidi salto koos 360-kraadise
pöördega. Mõlemal alal on õhutrikid
ägedad ja efektiivsed.
Mis innustab sind spordiga tegelema?
Kõik minu sõbrad, kes käivad
minuga koos trennis ja kes viitsivad
koos sõita ja nalja teha.
Kas sul on juba järgmine eesmärk,
mille poole püüdled?
Eesmärke on ikka. Kõige suurem
soov oleks praegu proovida püüelda
lumelauas noorte olümpiale.

Mitu tundi sa nädalas sporti teed?
Ega mul sellist suurt tundide jälgi
mist ei ole, aga enamasti 4–6 tundi
vähemalt. Lumelauatrennid olid 3×
nädalas, 1,5 h korraga. Tavaliselt jäin
ma veel pärast trenni mäele sõitma ja
trikke harjutama. Suvel on veelaua
trennid samamoodi – 3× nädalas ja
1,5 h. Lisaks siis kõik vabal ajal lume- ja
veelauatamised ning rulatamised.
Kui palju sul väljaspool kooli aega
õppimiseks jääb?
No kui koolis kaasa õppida, siis palju
enam kodus teha ei jää. Aga kui jääb
õppida, siis selle aja saab ikka kuskilt võtta.
Palun kirjelda oma treeningut nii tal
vel kui ka suvel. Kes on sinu lemmiks
portlane ja miks?
Talvel on mul põhitreening Nõmmel
Lumeakadeemias
lumelauatrennis.
Sügisel, kui veel mäele minna ei saa,
siis teeme üldkehalist ettevalmistust
jõusaalis ja batuudikeskustes. Suvel
läheb põhitrenn veelauale Männiku
Wakepargis. Mõlemad trennid toeta
vad teineteist. Minu lemmiksõitjaks on
lumelaudur Marten Kikas, kuna mulle
meeldivad tema stiil ja sõiduoskused.
Kas sa usud, et maailma parimaks on
võimalik saada ilma dopingu abita?
Kindlasti, doping ei aita minu
meelest väga sellel spordialal kaasa.

Täiesti võimalik on ilma hakkama
saada!
Oletame, et sa võidad võistlustel suu
rema summa raha, mida sa sellega
teeksid?
Ostaksin uut varustust.

Gregori olulisemad saavutused oma
vanusegrupis
(juuniorid
poisid)
2021/2022. a vee- ja lumelauahooajal:
• 2021. a suvel Eesti lahtised meistri
võistlused veelauasõidus, poiste arves
tuses 2. koht
• 2022, lumelaud ja freestyle, I noorte
sarja etapp, Kiviõli railivõistlus, 3. koht
• 2022, lumelaud ja freestyle, II noorte
sarja etapp, 1. koht
• 2022, lumelaud ja freestyle, IV noorte
sarja etapp, 2. koht
• 2022, lumelaud ja freestyle, noortesarja
üldarvestuses 2. koht
• 2022, FIS SES CUP & LATVIAN
OPEN SLOPESTYLE, 3. koht
• 2022, lumelaud ja freestyle, EMV Big
Air, 2. koht
• 2022, lumelaud ja freestyle, EMV
Slopestyle, 1. koht
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Kiisa raamatukogu ja mina
Raamatukogu oli minu elu esimesel
kümnel aastal vanavanemate kodu järel
tähtsuselt teine koht Kiisal. Ma ei mäleta
aega, mil ma poleks osanud lugeda, seega
oli raamatutel minu päeva sisustamisel
oluline osa. Vajasin neid palju, mida aeg
edasi, seda rohkem. Vanavanemate kodus
oli mind huvitavat kirjandust vähe ja seega
leidsin juba koolieelikuna tee raamatu
kokku. Tohtisin sinna üksi minna, see oli
ju nii lähedal. Usun, et olen selle asutuse
üks pikaaegsemaid lugejaid.
Isegi minu lapsesilmade jaoks ei tun
dunud tolleaegne raamatukogu suur, aga
oh, kui põnev! Terve tuba täis riiuleid
ja kõikjal raamatud. Istusin põrandal
lastekirjanduse riiuli kõrval ja valisin.
Tegelikult lugesin õhemad raamatud
kohapeal läbi, sest tädi ei lubanud mul esi
algu neid üle kahe kaasa võtta. See aga ei
häirinud mind. Jooksin koju, lugesin need
läbi ja vudisin uute järele, nii vahel mitu
korda päevas. Lõpuks tädi vist tüdines ja
peagi võisin minna juba terve sületäiega.
Kas ma ka allkirja pidin andma, ei mäleta,
aga küllap vist. Oli ju tädil tarvis kõik
need raamatud mu lugejakaardi peale

Saku
v a l d
läbi r

MERIKE VAHTRE

mai

o

helise akna

Kiisa raamatukogu vana hoone.
Lammutatud 2021
kirja panna ja laenutaja pidi oma käega
kinnitama, et ta just selle raamatu sai.
Pealegi oli iga köite vahel kaart, kuhu tuli
märkida laenutamise kuupäev, ning need
jäid lugejakaardi vahele raamatu tagasi
toomist ootama. Kirjatööd kui palju!
Mõnus oli ka lõhn selles toas. Vane
ma
test köidetest leviv tolmusegune
ajaloohõng segunes uute raamatute trüki
värvilõhnaga. Mulle meeldis (ja meel
dib siiani) nuusutada uusi raamatuid.
Kui töötas tädi Rita, siis seisis laual ka
vaas lilledega, mis omakorda rikastasid
lõhna. Suvel oli aken pidevalt lahti ja sealt
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kandus sekka sireliaroomi. Tuul liigutas
kardinaid, kärbsed pirisesid.
Paraku mäletan hilisemast ajast seda
sama kohta hoopis teistsugusena. Aknad
püsisid aastaringselt kinni ja ega sealt
valguski eriti läbi paistnud. Uute raa
matute trükilõhn kadus tuulutamata
ruumi kõikvõimalike lehkade sekka,
mida õhkus kojutoodud raamatutestki.
Sellegipoolest jäin sagedaseks külastajaks.
Mulle meeldis, et teadsin, millisel riiulil
missugused raamatud asuvad ja oskasin
leida mind parajasti huvitava valdkonna
teoseid. Mõned raamatusarjad said algu
sest lõpuni läbi loetud. Samast ajavahe
mikust meenub, et raamatukoguhoidjatel
oli kohustus laenutada võimalikult palju
populaarteaduslikku kirjandust. Mind see
ei häirinud ja seetõttu olin ka tolleaegse
tädi silmis heas kirjas.
Uue raamatukoguga pole mul nii
sugust emotsionaalset sidet tekkinud.
Lähen sinna siis, kui otsin kindlat auto
rit või konkreetset raamatut. Juhuslikku
lugemisvara leian laenutusleti kõrval asu
valt riiulilt. Kadestan nüüdseid lapsi, kel
lel on nii suur valikuvõimalus ja nii ilus
koht, kus kirjandusega tutvuda. Kui sel
line raamatukogu oleks minu lapsepõlves
olnud, oleksin sealt lahkunud ainult
sööma ja magama.

Loovus vajab õitsemiseks vabadust
JAANIKA SAARELEHT

Kord nädalas kolmapäeviti kogunevad
Saku kultuurikeskuse kunstiklassi noo
red innukad tekstiilikunstnikud. Teist
õppeaastat toimuvas tekstiilikunsti
ringis Õitse õpitakse tekstiili töötlemise
ja kaunistamise tehnikaid ning prak
tiseeritakse erinevaid tekstiilesemete
ümberdisainimise viise. Kunstiringis
käib praegu kokku üheksa 10–12-aas
tast tütarlast, kellel on suur soov oma
kätega midagi ägedat luua. Eriti moti
veerivad on tunnid siis, kui valmivaid
kunstiteoseid saab hiljem igapäevaselt
kanda. Kõige enam meeldivad lastele
kiired ja lihtsad tehnikad, mis ei eelda
väga palju eeltööd ega detailidesse süü
vimist. Näiteks niitide, pärlite ja paela
dega tikkimistööd on aeganõudvad ja
seetõttu üsna ebapopulaarsed.
Põnev on seejuures asjaolu, et iga
tund on täiesti erinev ning alati õpitakse

Loomeprotsess täies hoos. Poekottidele on
omapära lihtne lisada akrüülvärvidega
midagi uut. Juhendaja Jaanika Saareleht
ja kaasjuhendaja Aire-Katre Vahi loo
vad toetava ruumi, tagavad kõik töö
vahendid, näitavad ette tehnikad ja
abistavad igati ka loomeprotsessi väl
tel. Lõppkokkuvõttes jääb igal osalejal
endal vabadus valida, kui keeruliseks ja
detailiderohkeks ta töö teeb, seega on
ringis osalemine kõigile jõukohane.

Juhendaja Jaanika Saareleht aplikatsioonitehnika näidistööga. Õitse tekstiilikunstiringi üheks üllaks eesmärgiks on võimalikult
palju materjale taaskasutada, ümbertöödelda
ja mitte raisku lasta. Aplikatsioonitehnika
on hea viis tekstiilijääkide ärakasutamiseks.
Fotod: Jaanika Saareleht

mai

2022

SAKU SÕNUMID

17

Loodus- ja loovusring arendab loovust ja suurendab loodushuvi
Maarja Männiste ja Tiina Mesila, loodus- ja loovusringi juhendajad

Juba teist aastat saavad Saku valla loo
dus- ja loovusringi noored arendada valla
toetusel oma loovust ja seigelda looduses.
Eesmärk ongi anda lastele võimalus veeta
aktiivselt aega looduses ja end harida,
arendades samal ajal meisterdamise kaudu
käelist osavust. Ringi tegevused toimuvad
kaks korda kuus teisipäeviti, kus tegele
takse peamiselt meisterdamisega, ja lau
päeviti, mis veedetakse kas matkates või
külastades erinevaid muuseume.
Tegevused algasid sügisel halloween’i
temaatikaga. Pärast hubast tutvumist
haarati kõrvitsad ja hakati neile nägusid
pähe joonistama, et meisterdada hallo
ween’i-laternad. Lisaks disainiti endale
meelepärane riidest kott – riidevärv
kinnitati kotikangale triikrauaga. Räägiti
ka kadri- ja mardipäevast, peamistest
levinud traditsioonidest ja kommetest
ning oma kogemustest. Teisel kohtumisel
matkati Paunküla loodusõpperajal, kus
mängiti RMK nutimängu. Tutvuti erine
vate taimede ja loomadega, võeti teemaks
metsapõlengud, tuulemurrud ja muu
metsaga seonduv. Pärast tehti lõket, gril
liti ja jagati muljeid. Tore oli näha, kuidas
noored said nutitelefoniga orienteerudes
hästi hakkama. On ju tänapäeva elu nuti
keskne ja oluline on osata seda keskkonda
enda jaoks ka harivalt kasutada.
Novembrikuu meisterdamise päeval
kaunistati isadepäevaks pildiraam, kuhu
joonistati sisse pilt isast erilisel viisil –
liivamaali meetodil. Teisel kohtumisel
külastati loodusmuuseumit. Lisaks uute
teadmiste ammutamisele seigeldi virtuaal
reaalsuse kaudu erinevates ajastutes.
Detsembri meisterdamistunnis tut
vuti akrüülvärvidega. Õpiti, mis efekti
annab silikoonõli ja kuidas värvid või
vad omavahel toimida ja seguneda viisil,
mida ei oska ettegi kujutada. Igal ringi
lapsel valmis kuus tassialust ja valmistati
paberkottidest kohevaid jõulutähtesid.
Kuu teisel kohtumisel matkati Kiisalt
Roobukale, kus tähistati jõule, meister
dades piparkoogimajakesi, ja mängides
seltskonnamänge.
Uus aasta algas uue hooga ja esimest
korda kohtudes kaunistati akrüülvärvi
dega lõuendid. Matkapäev jaanuaris oli
oma väsitavusega äärmiselt meeldejääv –
rännati
Kasemetsa
rongipeatusest

Paunküla lõkkekohas pärast matka grillimas
Üksnurme-Metsanurme matkarajale ja
lõkkekohta. Oli hetki, kus puhati lausa
iga 20 sammu tagant, sest tegemist oli
katsumusterohke teekonnaga. Matka käi
gus küsiti mõistatusi, lobiseti talveunest
ning muust maast ja ilmast. Päeva lõp
pedes tegime lõket ja grillisime. Usume,
et see eneseületus jääb lastele meelde veel
kauaks.
Veebruaris arendati peenmotoorikat,
valmistades pärlitest võtmehoidjaid. See
tegevus mõjus hästi ka keskendumis
võimele. Teine ring toimus Paluküla Mäe
keskuses, kus lustiti tuubitades. Nõlvast
üles matkati vähem lustlikult, aga alla
lasta oli suur rõõm nii lastel kui ka juhen
dajatel!
Märtsi ringis vooliti vähihaigetele las
tele polümeersavist vaprusehelmeid, mis
on loodud krooniliste haigustega laste ravi
toetamiseks, nende abistamiseks valulike
protseduuride ja pika raviga toimetulekul.
Iga protseduuri eest saab laps ühe kindla
helme, millest moodustub hiljem kee.
Lisaks tehti purkidele klaasimaali. Teisel
kohtumisel külastati Paksu Margareetat,
kus õpiti selgeks, mis on koge, ehitati
tuletorne, saadi teada, mis on hansalinnad
ja palju muud huvitavat.
Aprillis tehti teadust – esimesel koh
tumisel valmis sooda, toiduõli ja äädika
abil laavalamp. Meisterdati ka võlts-lörtsi,
avastades, mitu topsi vett imab sisse üks
mähe, ning tehti mitte Newtoni vede
likku. Mitte Newtoni vedelik on justkui

Paunküla matkarajal matkates.
Fotod: Maarja Männiste ja Tiina Mesila
võlukunst – tahke vorm muutub vedelaks
ja vastupidi. Käidi ka mõnusal matkal,
kus avastati kevadisi märke. Kui küsime
õpilastelt, mis neile kõige enam meeldib,
siis sõnab Andri: „Mulle meeldib kõige
enam see, et meisterdame asju, mille
peale ise ei tulekski ja mida kodus pigem
ei tehta. Mulle meeldivad väga matkad,
sest lisaks väikestele ekstreemsustele toi
muvad need alati põnevatesse kohtadesse.
Lisaks meeldib mulle see, et juhendajad
meid piisavalt suurteks peavad, et lubavad
uusi asju proovida (nt lõkke süütamine).”
Adeele ütleb, et kõik on tore – asjad, mida
nad meisterdavad, kohad, mida külasta
vad. Õpetajad on ka nii toredad!
Ka juhendajatel on õpilastega tore
aega veeta ja loodetavasti jätkab Saku vald
ka toredate ringide toetamist.
Kuidas registreerida oma laps järg
mise aasta ringi? Saada e-kiri aadressile
loodusjaloovusring@gmail.com
või
kirjuta loodus- ja loovussünnipäevade
Facebooki lehele sõnum.

Meisterdatud kõrvitsalaternad
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SG õpilased ja õpetajad Erasmusega
Euroopat avastamas
Anne Kuldmäe, Anu-Liis Lauk, Katariina Pärnsalu, Diandra Tubli, Kairi Zaletajev

M

ärtsis ja aprillis olid projek
titegevuses kiired ajad – nii
põhikooli kui ka gümnaasiumi
õpilased käisid mitmel kohtumisel ning
kahel kooli töötajal oli võimalus osaleda
välisriigis toimuval koolitusel.
Kooli logopeed Kairi Zaletajev käis
Ateenas toimunud koolitusel „Me kõik
oleme erilised. Kaasamine ja tugi eriva
jadustega õpilastele nii klassiruumis kui
ka väljaspool“. Seminar keskendus kaa
savale haridusele, rõhutades igale lapsele
vajaliku toetuse tähtsust ja vaadeldes
erinevusi mitte kui probleemi vaid kui
võimalust. Teoreetilist osa kinnistasid
mitmesugused mängulised tegevused,
mis on sobivad nii õue kui ka klassi
ruumi. Oma kogemusi jagasid õpeta
jad Islandilt, Hispaaniast, Bulgaariast,
Sloveeniast. Koolituse raames tehti ka
ekskursioon Ateenas.

Leedus

Eestis

Eestis

Itaalias

Kreekas

Fotod erakogudest
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Koolijuht Keit Fomotškin käis Itaalias
toimunud koolitusel „School Leadership
and Educational Innovation“, kus käsit
leti parimaid õpetamise praktikaid,
probleemide lahendamise oskust ja
IT-võimaluste kasutamist õppetöös ning
vahetati teiste riikidega kogemusi hari
duskorralduse teemal.
Põhikooliõpilaste kohtumine Leedus
28. märtsist 1. aprillini osalesid meie
kooli 9. klasside õpilased Aleksander
Bulgarin, Heti-Elis Uik, Katariina
Vahenõmm, Saara Lotta Krusell, Kert
Adams, Triinu Sihver ja Lisette Pentinen
ning kaks õpetajat, Eda Piisang ja AnuLiis Lauk, Erasmus+ projekti „UIPEC“
kohtumisel Leedus. Projekti eesmärk
oli teadvustada õpilastele käsitööoskuse
olulisust kultuuri osana. Osalejaid oli
kokku kuuest riigist: Hispaaniast,Leedust,
Eestist, Islandilt, Tšehhist ja Inglismaalt,
neid võõrustas Vilniuse Karolinškiu
gümnaasium.
Päevad olid täis põnevaid tegevusi,
mille käigus tutvuti Leedu traditsioo
nilise käsitööga ning valmistati ka ise
lihtsamaid esemeid. Õpilased said tead
misi Leedu ajaloost ja kultuurist, käisid
Vilniuse vanalinnas ja teletornis ning
külastasid kaugemal asuvaid Trakai ja
Druskininkai piirkondi.
Eakaaslastega suhtlemine inglise
keeles ning pikad kultuuri ja ajalugu täis
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päevad jäävad kauaks ajaks meelde. Saadi
palju uusi sõpru, kellega oli võimalus
aprilli viimasel nädalal uuesti Tallinnas
kohtuda, sest järgmist kokkutulekut
võõrustas Saku gümnaasium.
„UIPEC-i“ kohtumine Saku gümnaa
siumis
Koolivaheaja nädalal, 25.–29. aprillini
toimus Erasmus+ projekti „UIPEC“ koh
tumine Saku koolis. Nädala sisse mahtus
palju huvitavat: Tallinna vanalinnaga
tutvumine, külaskäik Imavere piiman
dusmuuseumisse, KUMUsse, asuurke
raamika tegemine, käik Proto keskusesse,
Paide ajakeskusesse, Võhma küünla
vabrikusse, Viru rabasse ja Kolga külla.
Punusime pulmapaela, tegime tuld/puu
tööd, õppisime metsas hakkamasaamist,
tegime endale küünla ja savist mälestus
eseme. Noored olid hakkajad, töökad,
uudishimulikud, head suhtlejad.
Mõned mõtted kaasa löönud õpetaja
telt ja õpilastelt:
* K
 õige olulisemaks pean just seda, et meil
oli võimalus suhelda teiste Euroopa riikidega ning nende kommete või tavade
kohta uut teada saada.
* H
 ea oli näha, et inglise keele õpingutest
on kasu olnud ning sai kõik jutud aetud –
kui oli vaja, siis ka käte ja jalgadega. Tore
oli ka, et enamik inimesi olid väga avatud
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ja need, kes olid vaiksemad, olid ikkagi
samamoodi teemas sees.
* E
 esti kohta saab lisada veel, et kahtlemata
oli oluline ka ettevalmistustöö, näiteks
vanalinna tuur, mille käigus tuli ka endal
mugavustsoonist välja astuda, ringkäik
välja mõelda ja endalegi vanalinna ja
sellega seonduva ajaloost põhjalikke teadmisi hankida. Mida aktiivsem olid, seda
rohkem ülesandeid ka oli ja see tõi lõppkokkuvõttes ainult kasu. Väga tore oli!
* R
 ahvusvahelistes projektides osalemine
on huvitav nii õpilasele kui ka õpetajale.
Teiste riikide õpetajate ja õpilastega kohtumise kõrval annab see võimaluse reisida ja tulla välja tavarutiinist. Rõõm oli
näha, et meie õpilased on kohusetundlikud,
täpsed ja andekad kaduvates käsitööoskustes: teemas, millele projekt konkreetselt
pühendatud on. Taolistes algatustes osalemine annab hoogu koolisisesele ja rahvusvahelisele koostööle ning uute tutvuste
leidmisele. Olen tänulik, et sain osaleda.
* Sain sellest projektist kaasa palju uusi
tutvusi. Oli huvitav näha, kuidas tegutsevad koos õpilased mitmest erinevast
kultuuriruumist. See projekt aitas kaasa
minu inglise keele taseme parandamisele
ning oli igatpidi huvitav. Olen õnnelik,
et sain võimaluse selles projektikohtumises
osaleda.

Vibu maastiku
laskmise Euroopa
meistrivõistluste
hõbemedal tuli Sakku
Märtsis Soomes Seinäjokil toimu
nud vibu maastikulaskmise Euroopa
sisemeistrivõistlustelt tõi meeste jahi
plokkvibu arvestuses hõbemedali koju
Saku aleviku elanik Kristo Kent.
Kajamaa spordiklubi oli võistlustel
esindatud 16 sportlasega, kes võitsid
kokku 10 medalit. Samuti meie val
last pärit Triin Kent saavutas Barebow
naiste klassis 4. koha. Tegemist oli
pandeemiajärgse aja esimese suur
võistlusega ning osavõtjatel oli suur
heameel jälle parimatega võistelda.

Duell 1.–2. koha peale Šveitsi laskuriga.
Ümberlaskmine tuli seetõttu, et pärast
3. päeva olid punktisummad samad
Järgmisena valmistutakse suvel
Jõulumäel peetavateks maastikulask
mise
maailmameistrivõistluseteks
(WFAC2022), kus Kajamaa spordi
klubi esindus saab olema rohkearvuline.

Poodium, vasakul Kristo Kent
Fotod: erakogu
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Noorte korvpalliturniir pakkus tuliseid lahinguid

MÄRT RAAM

Aprilli keskel toimus Saku valla spordi
keskuses korvpalliturniir Saku Kevad 2022,
kus U11- (2011. a ja hiljem sündinud) ning
U13-vanuseklassis (2009. a ja hiljem sün
dinud) osales kokku viis võistkonda. Lisaks
korraldajale, Saku korvpalliklubile, ka
Kohila SK, Rae SK / Kiili SK, Haapsalu SK
ja Rakvere SK / Tarvase tiimid.
Pärast esimest päeva juhtis U11vanuseklassis tabelit kahe võiduga
Kohila SK. Saku KK poisid pidid esime
ses mängus tunnistama Rae SK / Kiili SK
paremust, kuid teises mängus saadi tunda
võidurõõmu, kui alistati Haapsalu SK.
U13-vanuseklassis saavutasid kaks võitu nii
Rakvere SK / Tarvas kui ka Saku KK.
Esimesel päeval toimunud osavus
võistluseil olid U11 poistest osavaimad
korvpallurid Kendy Niitaru (Rae SK /
Kiili SK), Sandro Lohk (Saku KK) ja Ralf
Saar (Rae SK / Kiili SK), U13 poistest
aga Gregor Riimand (Saku KK), Lennart
Joorits (Rakvere SK / Tarvas) ja Hugo
Ojamäe (Haapsalu SK).
Saku Kevade võit U11-vanuseklassis
läks Kohila võistkonnale, kes sai tabelisse

U13 hõbedane
tiim vaheajal
Foto: Märt Raam
juurde kaks võitu. Teise koha saavutas
Kiili SK / Rae SK võistkond, kolmandaks
tulid Rakvere SK / Tarva poisid, neljas Saku
KK ja viies koht läks Haapsalu SK tiimile.
U13 poiste arvestuses selgus turniiri
võitja viimases voorus, kui kokku läk
sid korraldaja Saku KK ja Rakvere SK /
Tarvas. Mäng oli tõeline lahing ning kol
manda veerandaja alguses olid Saku poi
sid ees 38 : 30, siis jäädi aga Tarva poiste
agressiivse kaitse vastu hätta. Lõpus olid

Rakvere poisid kindlamad tulemusega
59 : 48. Kolmas koht Kohila SK, neljas
Haapsalu SK ja viies koht läks Kiili SK /
Rae SK tiimile.
Suur-suur tänu kõikidele kaasaelaja
tele. Siiras tänu ka kõikidele toetajatele,
sest ilma teieta ei ole võimalik turniiri
korraldada: Saku Õlletehas AS, Saku valla
spordikeskus, Jarmo Luht, Viljo Konsap,
perekond Laur ja Artur Jurin. Täname ka
kõiki kohtunikke ja lauakohtunikke!

Saku korvpalliklubi soetas uue palliviskemasina

SIIM LINK

Ostetud korvpalliviskemasin ehk Shoo
ting Gun loob mängijatele uuendusliku
treeninguvõimaluse, mille abil on või
malik täiustada nii treeningu metoodikat
kui ka praktikat. Korvpalli treenimise
võimalused Sakus muutuvad mitmeke
sisemaks ja huvitavamaks. Kui tavatree
ningus saab mängija visata korvile kuni
100 tabavat viset treeningu kohta, siis
viskemasin võimaldab visata 10 korda
enam. Masinat on võimalik seadistada
mitmele programmile – saab muuta vis
kesagedust, kaugust, suunda, söödukõr
gust jne. Treeninguprotsessi statistikat
on võimalik vaadata ja analüüsida, et mis
läks hästi ja mida on veel vaja parandada.
Esimesed treeningud on näidanud, et
nii treenerid kui ka treenitavad on vis
kemasina hästi omaks võtnud ja seadet
kasutatakse treeninguprotsessis aktiivselt.
Treener Märt Raam: „Noorkorv
pallu
rite arengule tuleb see kindlasti
kasuks. Viskemasin annab võimaluse

Shooting Gun. 

Foto: Siim Link

sooritada harjutusi erineva sagedusega
ja pakub ka palju variatsioone. Osal
Saku KK mängijatel on Shooting Guni
äpp telefonis, kuhu saab salvestada oma

tulemusi ning sellega enda arengut jäl
gida.“
U14-klassi noormängija Mathias
Merilai sõnul aitab masin parandada
visketehnikat ega nõua paarilist, kes
söödaks palli tagasi. Masin ise söödab ja
söödu tugevust saab muuta.
Masina ostmist finantseeriti 90% ula
tuses LEADERi programmi „Kogukonna
investeeringute toeta
mise“ meetmest.
Ülejäänud 10% finantseerimist toetasid
BC Kalev / Cramo koos Ivar Valdmaa
ja Toomas Linamäega. Kalev/Cramo tõi
koostöös Saku spordikeskusega Sakku
ka ühe Eesti-Läti korvpalliliiga mängu:
Kalev/Cramo vs Valmiera. Eesmärk oli
pakkuda noortele Saku korvpalluritele ja
kohalikule kogukonnale kõrgetasemelist
mänguõhtut, et aina rohkem Saku noori
leiaksid tee korvpallitreeningutele.
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Otsime oma 1 aasta ja 8 kuu vanusele pojale
toredat hoidjat, kes saaks aeg-ajalt
meile appi tulla, kellaaegade
osas oleme paindlikud.
Metsanurme küla, Saku vald
Vajadusel saame aidata ka
transpordiga.
Täpsem info: 5176738
ilonaliv@gmail.com

21.05
2022
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T E A D U S E TÄ N A V A L

KAUPLEMISALA
MESSIALA
VALLAALA
LASTEALA

Kogukondliku
suhtlemise
tippsündmus!

LÕVIALA
PEOALA
HEATEGEVUSLIK
ÕNNELOOS

Peaesineja Jaan Sööt
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UUENENUD DAILY. NÜÜD NUTIKAM!
uus 6-käiguline manuaalkäigukast
AIR-PRO õhkvedrustus
kohanduva polstriga istmed

ENDISELT
SAADAVAL

HI-MATIC 8-käiguline automaatkäigukast
3,5 kuni 7,2 t täismass
3,5 t haagise võimalus

Iv Pluss TALLINN Pärnu mnt 556, Laagri 677 9060 myyk@ivpluss.ee
Iv Pluss TARTU Ilmatsalu põik 3 740 90 66 tartu@ivpluss.ee

Parim valik erilahendusega tarbesõidukeid
igale ärile: kaubik, furgoon, külmik, kallur…

Väikseim pöörderaadius klassis
Täisraam

OD
AUTOS!
LA

2022

mai

2022

SAKU SÕNUMID

EIDOMER
VEE- JA
KANALISATSIOONITORUSTIKE
EHITUS!
KÜSI PAKKUMIST
heidomer@heidomer.ee
tel.672 23 45 mob.507 3355
www.heidomer.ee
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Laika matkaautode
müük, rent ja teenindus

Müügil ka
laias valikus
matkaautode
lisavarustust!

Iv Pluss TALLINN Pärnu mnt 556, Laagri 677 9060 myyk@ivpluss.ee
Iv Pluss TARTU Ilmatsalu põik 3 740 90 66 tartu@ivpluss.ee

SINU
KEVADISED
ABIMEHED

ASUME UUEL
AADRESSIL!

avantirent.ee

Üksnurme tee 16b, Saku

info@avantirent.ee
51 51 959

koduaias, suvilas või ehitusel

Hekk vajab pügamist, muru õhutamist,
muld planeerimist, kännud eemaldamist,
oksad purustamist ja kogu see kraam ära
vedamist?
Sul on kõigeks selleks jõulised ja osavad
abimehed tehnika ja vajadusel ka
töömehe näol. Vali ja veendu ise.

AVANT
LAADURID

EKSKAVAATORID

LAADUREKSKAVAATORID

TELESKOOPLAADURID

KALLURID

HAAGISED

AIATÖÖRIISTAD

TÖÖRIISTAD

2022
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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 Korstnapühkimine.
Tel 5333 0556,
korstnahooldus.ee.
ʝ Ostan kokku autosid. Sobivad
igas seisukorras. Autode arvelt
kustutamine. Järgi tuleme
puksiiriga. Tel. 5345 1955,
e-post: autosober@gmail.com.
Kuulutus ei aegu.
ʝ Müüa toored ja kuivad lõhutud
küttepuud kohale toomisega.
Lepp, sanglepp, kask, metsakuiv
okaspuu. Kuiv segalehtpuu
võrkkottides 40 l (5–25 cm.)
hind 2.50 eurot kott.
www.pakhalupuu.ee, 509 9598,
pakhalupuu@gmail.com.
ʝ Viin ära teie vanametalli,
mis on kodus jalgu jäänud.
Elektrimootorid, -pliidid,
-kaablid, vanad akud ja
kõik muu, mis on metallist.
Ka väikesed kogused. Huvi korral
helista 5621 1762.
ʝ Otsime valve- ja turvatöötajaid,
vanus al 19, nõutav hea füüsiline
vorm. Eesti keel nõutav. 5345
8147, info@articard.ee.
ʝ Ищем охранников Возраст с
19 лет, хорошая физ Форма.
Знание эстонского языка.
5345 8147, info@articard.ee.
ʝ Aitame ehitusloa projektiga.
Tel 5439 0520,
majapaberid@gmail.com.

Avaldame kaastunnet Annele
ja Peetrile peredega
ema, vanaema ja vanavanaema
VAIKE HEINATI
lahkumise puhul.
Naabrid Nurme 9, 12, 15 ja
Põik 5
Südamlik kaastunne
Riina Viirale perega kalli isa
AAVO ZEIGERI
lahkumise puhul.
Puhkpilliorkester Saku

SAKU SÕNUMID

ʝ Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute
ümbruses. Helista ja küsi lisa.
Tel 5399 3595.
ʝ Väikeveod kuni 2 tonni.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936.
ʝ LIIV, KILLUSTIK, SÕELUTUD
PÕLLUMULD, HALJASTUSMULD,
AIAMULD, FREESASFALT
kohaleveoga. Hea läbivus
ja manööverdusvõime.
Tel 507 9362.
ʝ Pakun Saku alevikus akende pesu
teenust. Tel 5855 8078.
ʝ Kutsetunnistusega korstnapühkija,
4. tase. Töötan kiirustamata, töö on
puhas ja korralik, tehtud töö registreerin Päästeametis. Tel 5689 0125,
kuldnoop@gmail.com.
ʝ Hekkide pügamine soodsalt
ja hoolsalt. Tel 5302 8158.
ʝ Kardinate puhastamine.
Vaata www.kardinaekspress.ee või
helista 5332 9330.
Kardina Ekspress OÜ.
ʝ Müüa puitbrikett RUF al. 270./960kg, pellet premium 6 ja 8 mm
285.-/990kg, transpordi võimalus.
Tel 517 0257.
ʝ Torumaailm OÜ teeb kinnistusiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitustöid. Info tel 5304 7797, info@
torumaailm.ee.
ʝ Muru niitmine, trimmerdamine,
hekilõikus, okste äravedu, heina
purustamine, kruntide korrastus.
Tel 5897 7133.

Tallinna Vaba Waldorfkool
korraldab täiendava vastuvõtu
2022/23. õppeaasta 9. klassi.
Ootame kandideerima 5. juunini.
Täpsem info www.waldorf.ee/tvw.

MÄLESTAME
LAHKUNUID
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VEOAUTOD - SÕIDUAUTOD - PAKIAUTOD

Valmistu suveks aegsasti!

Ostes suverehvid meilt, paigaldus
TASUTA.

tel: 686 5258
mob: 501 2075
info@sakuautokeskus.ee
Üksnurme tee 8, 75501 Saku vald

Pakume meeskonnaga liitujale
 stressivaba tööd
 toetavat- ja abistavat väljaõpet
 kaasaegseid töövahendeid
Koolitusel osalemiseks vajalik
B-kategooria juhiloa staaž vähemalt 2 aastat ning läbitud lõppastme koolitus

EINO KATT

vanus vähemalt 24 eluaastat
Kandideerimisavaldusi ja ootame aadressile info@sebe.ee.
Täpsem info telefonil 6064969

Avaldame kaastunnet Lainele
perega
kalli abikaasa, isa, äia ja vanaisa
JÜRI LANGI
lahkumise puhul.
Perekonnad Rullinkov ja Võsu

Sügav kaastunne Riina Viirale
ISA
surma puhul.
Töökaaslased
Saku gümnaasiumist

Südamlik kaastunne
Ahti Oravale isa
TÕNU ORAVA
surma puhul.
Kolleegid Tamro Eesti OÜ-st

SAKU SÕNUMID
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Kuhu minna
ʝ Jätkuvad Saku valla keskkonna
kuu üritused. Vaata ka:
www.sakuvald.ee/keskkonnakuu-2022
ʝ 19.05 kell 10–11.30 linnulauluhommik Peep Veedlaga Saku
mõisapargis
ʝ 19.05 kell 15–18 doonoripäev
Sakus Teaduse 1
ʝ 20.05 kell 15–16.30 õpituba
Anna Lutteriga Kurtna külas
Kuudis

ʝ 24.05 kell 12.15–15 õppekäik
Tallinna Jäätmete Taas
kasutuskeskusesse, buss väljub
Teaduse tn 1 tagumisest parklast

ʝ 30.05 kell 18–19.30 loodus
õhtu: Marian Nummert
„Permakultuurist“ Saku
vallamajas

ʝ 26.05 kell 10–11.30 linnulauluhommik Peep Veedlaga Saku
mõisapargis

ʝ 31.05 kell 18–19.30 mõtte
talgud „Kui roheliseks peaks
Saku valda arendama“ Saku
vallamajas

ʝ 26.05 kell 15–16.30 õpituba Anna
Lutteriga Saku vallamajas
ʝ 26.05 kell 19 segakoori Tuljak
kevadkontsert armastus
lauludega Saku mõisas

ʝ 01.06 kell 12 lastekaitsepäev
Teaduse 1 õuel
ʝ 06.06 kell 18 külade ümarlaud
Saku vallamajas

ʝ 27.05 kell 18 Saku muusikakooli
lõpuaktus Saku mõisas

ʝ 17.06 kell 16 Kurtna kooli põhikooli lõpuaktus

ʝ 21.05 kell 10 Saku kevadlaat

ʝ 28.05 kell 11 Kasemetsa küla
hoovimüük

ʝ 17.06 kell 17 Kajamaa kooli
põhikooli lõpuaktus

ʝ 22.05 kell 10 kevadturniir
sulgpallis Saku Valla
Spordikeskuses.

ʝ 30.05 kell 11 Saku Diabeetikute
Seltsi koolituspäev mälutreener
Anu Jonuksiga Teaduse 1 saalis

ʝ 18.06 kell 20 Mari Jürjensi
piknikukontsert Vembu-Tembu
maal Kurtnas, Keskuse tee 2.

Ristsõna

mai

2022

JUUNI 2022
EELK SAKU TOOMASE
KOGUDUSES
P 05.06 kell 11.00
Nelipüha jumalateenistus
P 12.06 kell 11.00
Kolmainupüha jumalateenistus
Liperi sõpruskogudusega
P 19.06 kell 11.00
Jumalateenistus
R 24.06 kell 15.00
Jaanipäeva jumalateenistus
NB: Saku palvemajas
(Tallinna mnt. 8)
P 26.06 kell 11.00
Jumalateenistus ristimisega
ROHKEM INFOT:
Koguduse õpetaja Magne
Mølster, tel 5919 7802 magne.
molster@eelk.ee
Tere tulemast!
Saku Toomase kirik, Küütsu 2,
Saku alevik
saku.eelk.ee

Aprillikuu ristsõna õigesti vastanute seast võitis loosi tahtel auhinna Marko Tooming.
Auhinna kättesaamiseks helistada tööpäevadel vallavalitsuse telefonil 671 2431.

Aprillikuu ristsõna õige vastus: TEENEKAS PEDAGOOG
Mai ristsõna vastus palume saata 6. juuniks 2022 e-postile ristsona@sakuvald.ee.

Foto: Maie Leidmaa
Ristsõna koostas Viljar Kimmel
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Mis juhtus
ʝ 2. mail kell 17.33 teatati häirekeskusele, et Saku rabametsa
terviserajal panid lapsed põlema
risuhunniku ning jooksid
seejärel minema. Tõdva vabatahtlikud päästjad kustutasid

SAKU SÕNUMID
u 20 ruutmeetri ulatuses põlenud
pinnase kella 17.54-ks.
ʝ 5. mail kell 20.55 sai häirekeskus
teate, et Jälgimäe külas põleb
lahtise leegiga mahajäetud hoone.
Kohale saabunud päästjad koos
vabatahtlike päästjatega Sakust
ja Tõdvalt tuvastasid, et põlema

oli süttinud ehitussoojak ning
kustutasid põlengu kella 21.41-ks.
Tekkepõhjus ei ole veel teada.
ʝ 6. mail teatati, et Saku vallas lõi seni
tuvastamata mees 56-aastast meest.
ʝ 10. mail kell 18.03 saabus häirekeskusele teade Nurme tänavalt,
kus nähti kahte teismelist poissi

27
välgumihkliga mängimas, mille
tagajärjel süttis oksahunnik.
Teataja sõnul püüdsid lapsed ka
ise põlengut kustutada, kuid ei
saanud sellega hakkama, sest
süttinud oli ka elumajade vahetus
läheduses asuv maastik u 100
ruutmeetri ulatuses. Päästjad
kustutasid põlengu kell 19.22.

SAKU SÕNUMID
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Ostan seisma
jäänud sõidukeid!
Vormistamine
kohapeal.
Tulen puksiiriga järele,
tasun sularahas,
võtan ise arvelt maha.
5618 8671
seisevauto@gmail.com
www.seisevauto.ee

Ajaleht
aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Annika Kubja

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

