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Terve vald oli kokku aetud...

Saku XII laulu- ja tantsupäeval 30. mail pakkusid esinemislusti üle 800 laulja, tantsija ja pillimehe.
TÄHTSAD TELEFONID
HÄDAABINUMBER
(kiirabi, pääste, politsei)

112

Saku valla abitelefon

1345

Perearsti nõuandeliin

1220

SAKU KONSTAABLIPUNKT
Piirkonnapolitseinik 612 4686
Vastuvõtuaeg K 15-17
Noorsoopolitseinik 5855 7455
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
19. juunil 2015

Täna lehes
lasteaedade lõpupildid
Lõpuaktused
Saku valla koolides:
Kurtna Kooli 9. klass – 19. juuni kell 14
Saku Gümnaasiumi 9. klassid – 19. juuni kell 16
Saku Gümnaasiumi 12. klassid – 20. juuni kell 13

Lk 7
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Kui kõik ühe väikese maakooli teod ja peod kokku lugeda, saab neist tervelt
mitu ajalehe lehekülge pajatada ja otsapidi jagub infot internettigi veel.
Allpool põgus ülevaade Kurtna kooli selle aasta tegusast kevadest ning esimest
korda Saku Sõnumites ka QR-kood, millele tasub oma nutitelefon suunata.
Fotod: Kurtna Kool

Kurtna
kooli

kevadised
toimetamised



Riigikogu liige Yoko Alender
leidis tee taas Kurtna kooli.
Seekord rääkis noor poliitik
mõtlemapanevalt teemal „Kuidas
elada alkoholiga ja alkoholita“.








Lasteaialapsed vabaõhumuuseumis minevikku uurimas.

9:1 Kurtna kasuks!
Ründel on parasjagu
skoori võtmeisik
Martti Rahu.

Tuntud telenägu Priit Kuusk tõi
Kurtna kooli tükikese Uhhuduuri
ja hasartse jalgpallimatši.



Kuula ja vaata, kuidas
Kurtna mesilased
zumisevad.

Kurtna koolis toimus maikuus Eesti
meistrivõistluste 2005. aastal sündinud
tüdrukute korvpalliliiga etapp. Tuulike
Pajumetsa käe all harjutavad kossutüdrukud pääsesid finaalturniirile, kus
nende vastaseks olid suurte spordikoolide võistkonnad. „Tahaks ka osata kossu
mängida,“ õhkas pärast võistlust üks
teise klassi poiss.
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Kohtumine viib kohtumiseni
Kui enne valimisi võis näha kooliustest sissevälja käimas mitmeid poliitikuid, siis pärast
valimisi tõotas tulla vaikus. Kurtna koolis see
aga nii ei läinud. Detsembris Kurtna kooli
külastanud Yoko Alender leidis juba aprillis
tagasitee Kurtna õpilaste juurde, et rääkida
oma kogemusest nii olulisel ja
raskel teemal nagu „Kuidas
elada alkoholiga ja alkoholita“
ning sellest, kuidas kõik see
kraam noorele inimesele mõjub. Kui alkoholijutt mõjub
noortele enamasti täiskasvanute mõttetu tänitamisena, siis
noore kena naispoliitiku jutt
oli õpetajate sõnul hoopis
veenvam ning kutsus kaasa
mõtlema ja arutama. Üllatama
pani ühe kaheksandiku tõdemus, et ta ei ole varem osanud
mõelda alkoholi tarbimisest kui kogu elu
mõjutavast protsessist.
Teine tore näide kohtumisest, mis viis uue
kohtumiseni, oli Kurtna kooli külastanud
Priit Kuusk e Wend, kes tuli esimest korda
Kurtnasse koolipere kutsel rääkima oma
seiklustest Uhhuduuril. Wenna lihtne ja huumoriga pikitud esinemine pani meidki unistama. Rohutirtsu snäkk, hobuse sisikond, Tiibeti tähistaevas augulises tekis uhhuulasi
lummamas jne, jne. Kõik on võimalik, kuni
pole lõplikult tõestatud vastupidist! „Ehh,
Uhhuduur”, hoia alt Hollywood! Lõpuks
ometi tuli meile esineja, keda kuulasid suu
ammuli nii õpilased kui õpetajad. See kohtumine oli väärikas punkt huvitavale ja mitmekesisele loodusainete nädalale.
Kuna tuntud telenägu treenib Aegviidu
koolis ka jalgpallipoisse, kasvas Uhhuduuri
kohtumisel välja mõte kohtuda veelkord, aga
siis juba jalgpalliplatsil. Nii saigi mõni nädal
hiljem maha peetud üks tõsine jalgpallimats
Kurtna kooli poiste ja Aegviidu kooli poiste
vahel, kohtunikuks varem Aegviidu kooli
õpetaja, nüüd aga Kurtna kooli õpetaja Timo.
Võistlus lõppes 9:1 Kurtna kasuks. Üks huvitav lugu ja kohtumine saab jätku ka tulevikus.

Kuidas minu nimi tuli?
Kurtna kooli lasteaia aastaeesmärk „Meie
pere lood ajast aega“ on korda läinud ja
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peredeni jõudnud, kui laps küsib õhtul enne
magama jäämist, kuidas küll minu nimi on
pandud või kui laps soovib alatasa vanaemalt
pärida, kuidas ikka olid need vana aja lood ja
asjad. Nõudlikult soovitakse minna muuseumisse, et näha ja kaeda kauget minevikku ja
olnut. Seda kõike saidki lapsed teha vabaõhumuuseumis.

Talv oli nii hea, et üks taru Kurtna kooli
mesilas heitis peret. Foto: Kurtna Kool

Mesilased heitsid peret
Kurtna mesilasaasta lõppes ja kooliaasta algas sügisel vurritamise ja meesaagi kokku lugemisega. Tulemuseks oli tubli keskmine
saak – 81 kg. Talvituma läks neli peret. Kõhud said kõigil õigel ajal suhkrusiirupit täis
söödetud ja ka spetsiaalne lestaravi tehtud,
mis andis mesilastele magusa puhkuse ja
aitas talve edukalt üle elada. Erinevalt eelmisest aastast ei olnud mingit mesilaste
kõhulahtisust ega teisi tõbesid kimbutamas.
Sooja talve tõttu virgusid mesilased aga
sel aastal ootamatult varakult ja tegid vara ka
oma esimesed korjelennud. Üks esimene kõhutäide varakevadel on mesilastele paju, mis
kasvavad Kurtnas kohe mesitarude lähedal,
nii et polnud vaja kaugele einestama minna.
Mesilaspered on hetkel tugevad ja meie
mesinikena saime kogeda ühe pere sülemlemist. Noorte mesinike valvsad silmad märkasid kopra poolt langenud puul sülemi suminat. Mis saaks olla parem, kui kogeda talvel
kuulatut ja õpitut oma silmaga päris elus.
Kogetu vooliti kooli saviringis mesilaskujuga suveniirideks. Nii lõimus mesindus sujuvalt nii huvitegevusse kui ka õppetöösse.
KRISTJAN SAAR
VICTORIA PARMAS

VALLAELU
UUDISED
Sel aastal Saku Gümnaasiumis
14 medaliga lõpetajat
5. juunil tunnustab Harju maavanem Ülle
Rajasalu Estonia talveaias kuld- ja hõbemedaliste ning üleriigiliste aineolümpiaadide
Harjumaa voorude võitjaid. 54st medalistist
14 on Saku gümnaasiumi noored. Neist 9
saab kuld- ja 5 hõbemedali. Nii suur medaliga lõpetajate arv on esmakordne gümnaasiumi ajaloos.
Aineolümpiaadide Harjumaa voorude parimaid tunnustab Harju maavanem sel kevadel esmakordselt. Silmapaistvamateks tulemusteks võib lisaks esikohtadele lugeda ka
Saku Gümnaasiumi õpilase Marleen Eino 4.
kohta gümnaasiumi kunstiolümpiaadi üleriigilises voorus.

Tuisu tee tehtud
Sellel nädalal sai pinnatud Üksnurmes asuv
Tuisu tee, millega lõppes selle 730 meetri
pikkuse teelõigu sügisel alanud remont. Remondi käigus puhastati külgkraavid ja tee sai
purustatud kruusast katte. Pindamine lükkus
aga ilma külmenemise tõttu kevadesse.
Korras tee kipub autojuhte kihutama meelitama. Paneme Tuisu teel sõitjatele südamele, et sõidetaks ikka lubatud kiirusega.

Saku vald 150
Ajaloo ürikutest on teada, et kogukondliku
omavalitsusüksusena said vallad Eestimaa
kubermangus seadusliku aluse 1818. aastal.
Valdade massilisema moodustamiseni jõuti
alles 1866. aastal, mil ka Saku vald asutati ja
1868. aastal ehitati praeguse Kajamaa küla
maadele esimene valla-, kohtu- ja koolimaja.
Järgmisel aastal tähistab Saku vald 150.
sünnipäeva. Et seda aastat väärikalt tähistada, kutsume kõiki kaasa mõtlema ja arutlema, kuidas iga vallakodanik sellest osa saaks.
Kutsume kõiki 11. juunil kell 16 Saku Vallaraamatukokku (Teaduse 1) mõttetalgutele. Anna endast teada e-posti teel
annely.suvi@sakuvald.ee. Kohtumiseni!
ANNE-LY SUVI
Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist

Saku Lasteaed Päikesekild kuulutab välja konkursi

ÕPPEALAJUHATAJA ametikohale (1,0 ametikohta)

LOGOPEEDI ametikohale (1,0 ametikohta, ajutiselt

Tööle asumine 10.08.2015.
Avaldus, elulookirjeldus, lasteasutuse õppealajuhataja
kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia, motivatsioonikiri ning
kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid
esitada hiljemalt 12. juuliks 2015 Saku Lasteaeda Päikesekild
aadressil Teaduse 14, Saku 75501 Harjumaa või elektroonilisel
aadressil paikesekild@sakuvald.ee Lisainfo tel 672 8722, 672 8596

äraoleva töötaja asendajana)
Tööle asumine 01.09.2015.
Avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide
koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia ning kandidaadi
soovil teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid esitada
hiljemalt 12. juuliks 2015 Saku Lasteaeda Päikesekild aadressil
Teaduse 14, Saku 75501 Harjumaa või elektroonilisel aadressil
paikesekild@sakuvald.ee Lisainfo tel 672 8722, 672 8596
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KRISTI JÕELEHT
26. mai istungi päevakorras oli
11 punkti.
Tegutsedes AS Saku Maja
üldkoosolekuna kinnitati AS
Saku Maja 2014. a majandusaasta aruanne. 2014. aruandeaastal tekkinud kahjum 303 482
eurot otsustati katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt, vähendati projektide investeeringute reservi summas
443 310 eurot ning kanti see
summa eelmiste perioodide
jaotamata kasumi arvele.
Müügipilet väljastati FIE-le
Va-leri Bortkevitš 25.06.–24.09.
2015 Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee ja Laulu tänava vahelisel
alal aiasaadustega kauplemiseks.
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse teenuste hinnad alates 01.08.2015.
1 raske puudega isikule seati
hooldus ja määrati hooldaja.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojektide koostamiseks
Jälgimäe külas Vidriku tee 10
kinnistul ning Juuliku külas Talu tee 4, Talu tee 14, Talu põik 2
ja Talu põik 4 kinnistutel.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Juuliku külas ja
Tammemäe külas ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni ehitamiseks.
Väljastati ehitusload kaksikelamu püstitamiseks Saustinõmme külas Ristiku tee 11 kinnistul, ridaelamu püstitamiseks
Saustinõmme külas Õie tee 5
kinnistul, sidekanalisatsiooni
rajamiseks aadressil Saustinõmme küla, Õie tee, Tammemäe küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamiseks aadressil Saku alevik, Viimsi metskond 22 ning Tammemäe küla,
Viimsi metskond 21, 1117 Saku
liiklussõlm, Päästekeskuse tee 1
ja Puurkaevu; üksikelamu püstitamiseks Üksnurme külas Talve tee 47 kinnistul.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks ja anti kirjalik nõusolek abihoone-kuuri
püstitamiseks Metsanurme külas Tõnu kinnistul.
Väljastati ehitusluba üksikelamu laiendamiseks ja anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Saku alevikus Kesk tn 3
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kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevu rajamiseks Saue külas Kanama meistripunkti kinnistul, üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks Tagadi külas
Uus-Kätkomaa kinnistul.
Väljastati kasutusload Nurga
tee 6a kinnistu elektrivarustusele aadressil Metsanurme küla,
Nurga tee; Muti tee kinnistute
elektrivarustusele aadressil
Metsanurme küla, Muti tee 36,
Muti tee, Laanelille tee, Laanelille alajaam; Arunõmme tee 21
kinnistu elektrivarustusele aadressil Tänassilma küla, Arunõmme tee.
Saku jalgpallistaadion anti
08.–12.06.2015 tasuta kasutada
MTÜ-le Saku Sporting jalgpalli
suvelaagri läbiviimiseks.
2. juuni istungi päevakorras
oli 13 punkti.
Kinnitati Saku Gümnaasiumi
töötajate koosseis 2015/2016.
õppeaastaks.
1 raske puudega laps suunati
riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad Rahula
külas Ailamäe kinnistul ja Üksnurme külas Talve tee 71 kinnistul.
Määrati ehitise arhitektuursed
ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Rahula
külas Eesmetsa tee 2 kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamute püstitamiseks Kasemetsa külas Timuti tee 14 kinnistul, Üksnurme külas Loo tee
1 kinnistul ja Mailase kinnistul.
Väljastati ehitusluba aiamaja
laiendamiseks ja anti kirjalik
nõusolek abihoone püstitamiseks Metsanurme külas Jõesilma tee 2 kinnistul.
1 isikule tagastati enammakstud riigilõiv summas 32 eurot.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevu rajamiseks Kasemetsa külas Kellukese tee 12 kinnistul, üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks Saku alevikus

Tänu
Saku Valla Spordikeskuse kollektiiv tänab ujumistreener

EVE-MAI MAURERIT
pikaajalise ja südamega
tehtud töö eest.

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavolikogu 21.05.2015. a otsusega nr 32 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine Saku valla Saku aleviku Männivälja (katastritunnus: 71801:005:0634) maaüksuse osal. Planeeringu koostamise
eesmärk on maaüksuse osale elamumaa krundi moodustamine ning
ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Planeeritava maaala suurus on ca 2200 m2. Detailplaneering sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga nähakse ette
Männivälja maaüksuse osa juhtotstarbe muutmist haljasalast pere- ja
ridaelamumaaks. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavolikogu 21.05.2015. a otsusega nr 33 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine Saku valla Kasemetsa küla Uus-Raili (katastritunnus: 71801:003:0586) ja Raili tee (katastritunnus: 71801:003:
0587) maaüksustel. Planeeringu koostamise eesmärk on maaüksuste
kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ning abihoonete ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on ca 5200 m2. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta planeeritaval alal üldplaneeringuga määratud puhke- ja
virgestusmaa hajaasustuses juhtotstarvet pere- ja ridaelamumaa
juhtotstarbeks. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Alates 22.06.2015 kuni 5.07.2015 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku
valla Metsanurme küla Laanelille tee 1, Laanelille tee 2, Laanelille
tee 4 ja Nurga tee 10 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu
eesmärk on kinnistute ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala ja maksimaalse ehitusealuse pindala suurendamine). Planeeringu
järgi võib antud kinnistutel olla igaühel üks üksikelamu ja kuni kolm
abihoonet. Kinnistute maksimaalne täisehitusprotsent on 20. Planeeritava ala suurus on 6325 m2. Avaliku väljapaneku jooksul on Teil
õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja
põhjendatud vastuväiteid.
Vt http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust.

Raudtee tn 14 kinnistul.
Võeti vastu Metsanurme külas Laanelille tee 1, Laanelille tee
2, Laanelille tee 4 ja Nurga tee 10
kinnistute detailplaneering.
Väljastati kasutusload elamule Saku alevikus Laane tn 16
kinnistul, puurkaevule Tõdva
külas Annuse kinnistul, abihoonele ja elamule Üksnurme külas
Lume tee 9 kinnistul.
Üksnurme külas asuvate Jalaka ja Lubjaahju katastriüksuste jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele
määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
11 korraldusega määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maadele teenindusmaad,
sihtotstarbed ja koha-aadressid.
Saku valla 2015. aasta eelarve reservfondist eraldati 900 eurot tänavavalgustuse ehituse
eelarvesse puude ebaseadusliku
raie tagajärjel lõhutud tänavavalgustuspaigaldise remontimiseks Saku suusarajal.

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
05.-07.06* 19-17 Väliharjutus
06.-07.06 10-22 Laskeharjutus
05.-07.06* 19-17 Väliharjutus
05.-07.06* 19-17 Väliharjutus
05.-07.06* 19-17 Väliharjutus
06.-07.06 09-13 Väliharjutus
06.06 09:00 -19:00 Väliharjutus
08.06 10:00 -15:00 Laskeharjutus
09.06 09:00-16:00 Väliharjutus
09.06 14:00-18:00 Laskeharjutus
10.06 10:00-14:00 Laskeharjutus
11.06 09:00-14 00 Laskeharjutus
12.06 09:00-16:00 Laskeharjutus
12.06 09:00-14:00 Laskeharjutus
12.-14.06* 20-16 Väliharjutus
13.-14.06 09-13 Väliharjutus
15.06 09:00-17:00 Laskeharjutus
16.06 10:00-17:00 Laskeharjutus
17.06 10:00-14:00 Laskeharjutus
17.06 14:00-17:00 Laskeharjutus
18.06 09:00-16:00 Laskeharjutus
19.06 09:00-16:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus. Vajadusel teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Heliefektide tekitamisel harjutuste käigus peetakse kinni Saku valla avaliku korra
eeskirjas sätestatud piirangutest.
Info: 503 4102, manniku@mil.ee,
http://harjutusvali.mil.ee,
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Päevakeskuse uus juhataja on Helen Alton

M

aikuus liitus Saku
päevakeskuse meeskonnaga Helen Alton.
Helen on omandanud bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö erialal ja magistrikraadi
Tallinna Ülikooli psühholoogia
instituudis organisatsioonikäitumise erialal. Viimased 20 aastat on Helen olnud tööalaselt
seotud sotsiaalvaldkonnaga – ta
on tegutsenud vanglahariduse,
tööturu ja tööhõive, hoolekandeteenuste, vanemliku hooleta
laste teemadega nii riiklikul kui
ka kohalikul tasandil. Enesetäiendamist peab Helen oluliseks ning seetõttu on ta omandanud pereterapeudi ja perelepitaja tööks vajalikud teadmised
ning oskused.
Heleni tugevuseks on korrektsus, kohusetundlikkus ja
põhjalikkus. Omandatud teadmised ja mitmekülgsed töökogemused on andnud hea etteval-

mistuse tööks Saku
päevakeskuse juhina.
Kõige suurema väärtusena hindab Helen
Alton päevakeskuse
vahvat meeskonda,
ilma kelle pühendumiseta ei oleks ka olemas asutust,
mis tähistab juba järgmisel
aastal oma 15. sünnipäeva. Asutuse juhina näeb Helen, et ühel
hetkel võiks Saku päevakeskus
olla koht, kus tekib põlvkondade vaheline sidusus, kuhu tahaksid tulla kokku nii noored kui
vanad, erivajadustega ja puuetega inimesed, et osa saada ühistest üritustest, tegevustest ning
pakutavatest teenustest.
„Arenguplaanidest on veel
vara rääkida, kuid minu nägemuses võiksid päevakeskuses
pakutud tegevused lähtuda tegelikest vajadustest, olla kvaliteetsed ja kuluefektiivsed. See eeldab kindlasti omakorda seda, et

teenuse pakkujad ehk
päevakeskuse meeskond teeks oma tööd
suure pühendumise ja
innuga. Sellesse tahan
panustada, minu meeskond on mulle oluline,“
ütles ta.
Heleni kodukohaks on viimased kümme aastat olnud merelähedane Viimsi. Lapsepõlvemälestuste hulka kuuluvad suvepuhkused mere ääres kui ka
suvekodus Kasemetsas. Seega ei
ole Saku vald tema jaoks täiesti
tundmatu koht. Vahemaad Saku
ja Viimsi vahel Helen ei pelga,
hommikune sõit Viimsist Sakku
on hea võimalus eelseisvaks
päevaks valmistumisel ja mõtete
korrastamisel, õhtune tagasisõit
Viimsisse aitab jällegi unustada
tööga seotud mured ning valmistuda perega õhtu veetmiseks.
Heleni peres kasvavad 18-aastane tütar ja 10-aastane poeg.

Kui Sa tunned, et 4-aastase
erivajadusega lapse
juhendamine, abistamine ja
toimetuleku toetamine paneb
Sinu silmad särama ja Sul on
vähemalt keskharidus, võid
olla just see, keda otsime.

Saku Päevakeskuse
sõbralik meeskond otsib
alates 1. septembrist,
viiel päeval nädalas
Kurtna lasteaeda

ISIKLIKKU
ABISTAJAT.
Palun saada oma CV
hiljemalt 30. juuniks
aadressile
paevakeskus@sakuvald.ee
või aadressile Saku
Päevakeskus, Pargi 27,
Saku. Täpsem info Helen
Alton, tel 501 5770.
Meie tegevuste kohta
saad lugeda
http://sakupaevakeskus.
weebly.com/

Saku Vallavolikogu 21. mai istungil
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis võttis sõna
Lokuti küla MTÜ Lokuti uued
ja vanad esindaja Helen Kranich. Lokuti küla esindajale jäi
arusaamatuks, miks muutis vallavalitsus mittetulundustegevuse (MTT) fondist toetusi jagades
senist praktikat. Kranichi sõnul
oli ka varasematel aastatel taotlusi rohkem kui raha ning siis rahuldati taotlused osaliselt. „Arvestasime, et piiratud fondisumma jagamisel paljude taotluste
vahel ei saa eeldada kõikide
taotluste täielikku rahuldamist
ja selline otsus oli mõistetav.
Taotlusi hinnati sisuliselt ja arvestati võimalikult paljude külade ja taotlejate vajadusi,“ ütles
Kranich, kelle sõnul tekkis senise praktika põhjal õiguspärane
ootus, et ka tulevikus jagatakse
toetusi sarnasel põhimõttel. „Sel
aastal muutis aga vallavalitsus
oluliselt oma senist praktikat,
rahuldades pingereas eespool
olevad taotlused täielikult ja jättes teised hoopis ilma. Lisaks
sooviksime rahast ilma jäämise
korral ka põhjendust.“ Ta soovis
teada, mida arvab sellisest vallavalitsuse tegevusest volikogu,

kes on selle MTT toetuste maksmise korra vastu võtnud.
Vastuse andis volikogu revisjonikomisjoni esimees Lemmi
Oro päevakorra esimese punkti
raames. „Me ei saa asuda seisukohale, et kui eelmisel aastal otsustati nii, siis oleks võinud kellelgi tekkida õigustatud ootus.
Me ei oska seda nii arvata,“ ütles Oro ja lisas, et põhjendused,
miks raha ei antud, ei olnud
tõesti piisavad. „Siin on vallavalitsusel arenguruumi.“
Volikogu esimehe Tanel Otsa
sõnul on vallavalitsus hakanud
ümber sõnastama MTT korda
ning sügisel on see komisjonides arutusel. „Siis saavad ka
külade esindajad sinna oma
ettepanekuid teha,“ ütles ta.
Volikogu liige Peeter Leidmaa leidis, et kui raha on 12 aastat ühtmoodi jagatud, siis see
siiski tekitab taotlejates mingid
ootused. „Kuna määrus võimaldab rahuldada taotlusi nii osaliselt kui täielikult, siis ei ole küll
õigusakti rikutud, kuid tegemist
on JOKK-olukorraga,“ ütles
Leidmaa.
 Kinnitati Saku valla 2014.
aasta majandusaasta aruanne,

mida on võimalik lugeda valla
kodulehelt.
 Muudeti määrust „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine“. Määrust muudeti seoses 1. juunil jõustuvate
sotsiaalhoolekande seaduse
muudatustega. Kompenseerimisele kuuluvate kulude loetelu
täienes ning osa piirmäärasid ka
suurenes.
 Loeti esimest korda muudetavat Saku valla põhimäärust ja
suunati see teisele lugemisele.
Kehtiv põhimäärus pärineb
2012. aasta algusest ja vajab
kaasajastamist nii seadusemuudatustest kui otstarbekusest tulenevalt. Suuremad muudatused põhimääruses on: võimalus
viia vallavalitsuse istung erandkorras läbi ka elektroonselt; ka
volikogu komisjon võib otsuse
vastu võtta koosolekut kokku
kutsumata, kogudes liikmete
seisukohad kokku elektroonselt
digiallkirjastatuna; kui komisjoni liige ei saa koosolekul osaleda, võib ta saata oma seisukohad elektroonselt; valla lipp heisatakse alaliselt lipuväljakul.
 Algatati detailplaneeringu

koostamine, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine
Saku aleviku Männivälja maaüksuse osal ja Kasemetsa küla UusRaili ja Raili tee maaüksustel.
 Taotleti munitsipaalomandisse 11 maatükki, mis on kohalike
teede teenindusmaad.
 Otsustati taotleda keskkonnaministrilt luba Männiku krossiraja kinnistule hoonestusõiguse
seadmiseks MTÜ Saku Spordiklubi kasuks. Spordiklubi soovib
arendada krossirada: ehitada sinna haldushoone; parandada rada
ja ehitada välja raja kastmissüsteem; mitmekesistada liikumisvõimalusi, luues rajad ka jalgsi ja
jalgrattal liikumiseks.
 Keskkonnakomisjoni koosseisust arvati puudumiste tõttu
välja Eero Alamaa ja uueks liikmeks kinnitati Arvi Ratassepp.
 Vallavanem Tiit Vahenõmm
andis informatsiooni sisekontrolli kohta. Info on kättesaadav
valla 2014. aasta majandusaasta
aruandest.
 Finantsteenistuse juht Evelin
Normak andis ülevaate sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest. VICTORIA PARMAS
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Saku Sofi
Lastekeskus
ootab
pisikesi poisse ja tüdrukuid
vanuses 1,5-3 aastat

LASTEHOIDU

Pärnu maantee tagasipöörde
koosolek läks tuliseks
VICTORIA PARMAS

20. mail toimus Üksnurmes Rehe küünis koosolek, kus maanteeameti esindajad selgitasid,
miks on vaja Pärnu maanteel
Kanama ja Rahula teeristis olevad vasak- ja tagasipöörded sulTULGE KOOS LAPSEGA MEIE
geda, ning piirkonna elanikud
HOIUGA TUTVUMA!
ütlesid välja, mida nemad sellest
Asume Saku alevikus
kõigest arvavad. Koosoleku juÜksnurme tee 8. Tel 5646 7117, hatas sisse Saku vallavanem Tiit
marju.tulva@gmail.com
Vahenõmm, kes esitas ka valla
www.sakusofilastekeskus.eu
seisukoha, mis ei poolda pöörete sulgemist enne, kui on leitud
HEA LAPSEVANEM!
toimivad lahendused jalakäijaPihlaka Lastehoid alustab rüh- tele, autodele ja põllumajandusma komplekteerimist uute las- masinatele. Maanteeamet on
tega 2015/2016. õppeaastaks. välja pakkunud, et tagasipöörde
Ootame lapsi vanuses 1,5-3 aas- võimalus on Jõgisool, kus seltat. Asume Saku vallas Rahula leks ei pea ületama maanteed,
külas Pärnu mnt poolses osas.
vaid saab sõita selle alt.
Lastehoiul on suured, soojad
Maanteeameti esindaja: „Staja valgusküllased ruumid, õues tistika võib kõlada ümmarguse
mänguväljak. Lapsed saavad ol- jutuna, aga meie jaoks on kõige
la palju värskes õhus, näha ho- olulisem turvalisus. Me ei hakka
buseid ja elada maalähedases ootama ära esimest surmajuhtuelukeskkonnas. Lapsi hoiavad mit seal pöördel. Need on ka
toredad hoidjatädid. Meie laste- meie jaoks rasked valikud ja me
hoiu lastele laienevad kõik Saku otsime lahendusi, kuid häid valivallas kehtivad toetused.
kuid pole.”
Tulge koos lapsega meie lasKülaelanike hinnangul pole
tehoiuga tutvuma. Info telefonil aga tegemist sugugi ohtliku
514 4608, 514 4689, 507 6388. pöördega ning nende arust võiks
Vt ka www.pihlakalastehoid.eu jätkuda olukord, kus kuni pöörde kohani on kiirus 90 km/h ja
Harju Maavalitsuse kantselei
alles sealt edasi 110 km/h ning
rahvastiku toimingute talituse andmetel registreeriti mai- kui ohutuseks vaja, võiks kiiruse nende sõnul langetada ka 70
kuus 130 lapse sünd. Poisse
km/h
peale.
sündis 71 ja tütarlapsi 59.
Lapsi ootavad:
- toredad ja kompetentsed
lapsehoidjad;
- avarad ja valgusküllased ruumid,
vahva mänguväljak;
- sisukas ja arendav päevakava.

Unustatud asjad tahavad koju tagasi
Head lapsevanemad, spordikeskuses on 6 suurt kasti
unustatud/kaotatud riideid
ja jalanõusid. Unustatud
asjade hulgas on kõiksugused asjad – trikood, prillid,
mütsid, kindad, dressid,
tossud, joped, teksad jne.
Tulge julgelt vaatama ja otsima. Asjad, millele jaanipäevaks pole järgi tuldud,
rändavad teisele ringile ja
jätkavad oma elu mõne teise lapse seljas, peas, jalas.
Meil lihtsalt ei ole ruumi
asjade ladustamiseks.
Saku Valla Spordikeskus

Vallavalitsus ja külaelanikud ei ole kiiruse tõstmise vastu, kui enne
seda on läbi mõeldud, kuidas hakkab toimima kohalike elanike
liikumine ja et ka see oleks turvaline. Foto:

Koosolek kujunes vägagi
emotsionaalseks, sest plaanitav
muutus puudutab nii inimeste
igapäevast liikumist kui ka äride
toimimist. Maanteeametilt küsiti järgmisi küsimusi: „Te tahate
elu meie külas välja suretada.
Meil pole ühtki asustatud punkti, kuhu saaksime minna nii, et
me ei läheks üle Pärnu maantee.
Kõik meile eluliselt olulised kohad on teisel pool Pärnu maanteed – kauplus, apteek, kool.
Kuidas me sinna siis jalgsi saame? Samuti pole meil peale
koolibussi ühtki ühistranspordi
võimalust oma külast liikuma
saada. Kuidas me saame üle
Pärnu maantee Saue bussipeatusesse? Kuidas te olete jalakäijate liikluse planeerinud?”
Maanteeameti esindaja tun-

nistas, et jalakäijate liikumine
ongi praegu lahenduseta.
Elanikud pidasid hoopis autodele mõeldud Jõgisoo tagasipööret ohtlikuks: „Jõgisoo pimedas sillaaluses on tee nii kitsas, et kui mõni traktor või suurem auto vastu tuleb, ei mahu
kaks autot teele kõrvuti ära. Lisaks on kevadeti kogu tee seal
üle ujutavast jõest vee all. Kui
teete tagasipöörde Jõgisoole,
siis läheb seal liiklus nii tihedaks, et siis alles hakkavad õnnetused tulema. Selles võite
kindlad olla.“
Koosolek lõppes maanteeameti esindaja lubadusega asja
veel kord arutada ja enne mitte
midagi muuta, kui sellest kohalike elanikega on uuesti räägitud.
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„Kohtume jälle sirelite õitsemise ajal Sakus!”

Selle ilusa üleskutsega lõpetas 1971. aastal Saku I laulupeo Ottniell Jürissaar, Saku laulupäevade traditsiooni algataja. 30. mail 2015 sai
teoks juba Saku XII laulu- ja tantsupäev. Saku Valla Maja juures peetud
tempokast peost võttis osa ligi 40 kollektiivi, igas eas tantsijaid ja lauljaid ning pillimängijaid. Esinejate seas olid külalised Tabasalust, Kiilist, Padiselt, Raest ja Tallinnast. Rongkäiguga alanud pidupäev jätkus
meeleoluka kavaga. Esinesid tantsijad mudilasrühmadest seeniortantsijateni, mudilas-, laste- ja koolikoorid, nais- ja segakoorid ning
eakate lauluansamblid. Sära lisasid mitmed solistid. Peo aukülaline oli
helilooja Andres Valkonen, kelle looming kõlas Sven Petersoni seades
ja juhatusel kooride esituses. Mõnusa etteaste tegid Saku Mandoliinid
ja puhkpilliorkester Saku. Pika peokava lõpetasid ühendkoorid, kelle
esituses kõlanud „Kauges külas” tuli publiku soovil kordamisele.
„Rahvas, kes oskab nõnda tantsida, laulda ja mängida, väärib ka

Fotod:
tulevikus oma riiki,” tõdes üleva peo lõppsõnas vallavolikogu esimees
Tanel Ots. Päikseline laulu- ja tantsupäev lõppes pidulistele ansambli
Justament saatel - kas siis kuulates või tantsides.
Järgmine kohtumine sirelite õitsemise ajal on nelja aasta pärast.
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1. rida vasakult: David Kiptšakbajev, Janno Luks, Robert Kruuse, Karl Vahenõmm, Hugo Hendrik Orav,
Janari Meerits, Merit Jandak, Kerttu Kaskla, Maiken Nete Kuusk, Eliina Mihhailova, Katariina Kang,
Anete Gerretz, Alissa Kirjanova, Triinu Teder, Ivanka Pärn.
2. rida: Tomy Ruusmäe, Annabel Pärtel, Mariliis Poplavski, Triine Avango, Lee Urb, Susan Marii Lilleorg, Berit
Leis, Oskar Jaanimets, Sebastian Marks, Emili Sepper, Loretta Käsper, Raili Rifk, Edna Põldoja, Karolina Kullat.
3. rida: Martin Laas, Birgit Pihl, Rebeca Tubli, Laura Küppar, Kamilla-Brigitta Klaus, Alevtina Badjonkina,
Sofia Prants, Elisabeth Tomingas, Loore Eliise Välimets, Sofia Tara, Karolin Rohula, Kristlin Pärn, Rahel Pedak,
Jevgenija Kutuzova, Karl Joonas Ilustrum, Richard Liivrand, Rasmus Kadakas.
4. rida: Gören Sepp, Mathias Malberg, Sebastian Nieländer, Tristan Seimoja, Kaiser Kopti, Karl Joosep Oismann, Kaspar Kuusk,
Artur Johannes Palm, Stenver Põder, Tristan Sokolov, Silver Puri, Hans Sebastian Ärsis, Oliver Linnas, Andreas Aron, Kaur Kannel.
Pildilt puuduvad: Getter Luur, Alexander Elmann, Gerttu Mia Tomson, Kevin Lauri, Laura Kasterpalu, Hanna Rete Sakias, Kaari Sinisaar,
Teet Tars. Õpetajad ja õpetaja abid: Eneli Vallner, Linda Saks, Ilme Rahula, Krista Nõu, Merlin Kaselaan, Maimu Schmidt, Anniki Ots,
Sirje Zimmer, Carmen Deklau, Inge Ehatamm, Margit Kanter, Marianne Prants, Maimu Hint, Erika Rausberg, Erika Kaarepere, Marit Aro,
Marika Liivik, Maret Kaljo.

Saku lasteaiast
Päikesekild
lähevad kooli

Foto:

Nõlvaku
lasteaiast
lähevad
kooli
1. rida vasakult: Tertu-Liisa Jersman, Laura Chiara Vaikmaa, Emma Annabel Muiste, Hannaliisa Vaher, Annabel Leppik,
Emma Aruoja, Dagmar Nevalainen, Marelle Salur, Ingrid Kraft, Marian Pärnsalu, Piia Madissoon, Mona Elisabeth Vaske.
2. rida: Ralf Kaimer, Marten Meigas, Karmo-Erik Tromp, Robert Tšikunov, Rasmus Põldre, Mihkel Kalnapenk, Alex Ribelus,
Robin Markus Loos, Reio Marmor, Johannes Hunt. 3. rida: õpetajad Katrin Mandel, Katrin Patte, Kristina Jaakmees,
Kaia Talve, Marili Vatt, Liis Paesüld, Merle Perm. Pildilt puudub: Tanel Hirve.
Foto: Marek Paloson
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Kurtna Kooli lasteaiast
lähevad kooli
1. rida vasakult: Simon-Aaron Zuts,
Remil Martjan, Christian Lensment,
Rene Lehtla, Kristo Romandi, Sanna
Marie Vrublevski, Ingrid Jürgenson,
Anete Jõema, Greete Pärn, Kertu Hints.
2. rida: Anni Leen Järvik, Eliisabet
Selde, Pia Pauliina Tänavsuu, Karolin
Laater, Rihanna Loime, Nora Maria
Keinast, Marta-Liis Vihermäe, Carolina
Alev, Katre Laidla, Gerda Viljamäe.
3. rida: Rome Reiljan, Dominic Kõva,
Villu Aus, Marius Männik, Daniel
Kubbi, Andri Ülevain, Anders Sildver,
Janek Sagad, Oskar Leps,
Karl Aleksander Liba.
Pildilt puuduvad: Karina Kull, Liisa Verk, Tristan Mets, Rasmus Nava, Reno Ots, Rico Jalakas, Sepo Kalmet.
Õpetajad: Piret Väljaots, Tamara Kasemets (Mesimummud); Tiina Susi, Leelo Telling (Sipelgad); Kairi Pihlak, Malle Metsis-Müür
(Maipõrnikad). Õpetaja abid: Imbi Klaassen (Mesimummud), Pille Ots (Sipelgad), Aivi Allas (Maipõrnikad).
Foto: Kurtna Kool

Saku
lasteaiast
Terake
lähevad
kooli
Foto: Marika Järve

1. rida vasakult: Mia-Maria Aro, Karola Org, Maira Noormägi, Lenna Küüra, Mirjam Linnamägi.
2. rida: õpetajad Berit Sass ja Liis Terep, Emilia Peterson, Mia Johanna Rohula, Kertu Liblik, Iris Titus,
Eleri Kent, Amanda Karindi, Birgit Roots, Anette Ly Olup, Kirke-Riin Laugen, Helena Maasik.
3. rida: Keity Sõrmus, Kadri-Liis Lätte, Adeele Adamberg, Hele-Riin Nurga, Rebeka Liset Vinni,
Reno Markus Puna, Kirke Kaljund, Ly-Sandra Laanemets, Getry Tõlgu, Gregor Parts.
4. rida: õpetaja abi Angeelika Buström, Kristo Kolks, Jarmo Haavam, Mirko Kukk, Kardo Kukk, Martin Arak,
Marcus Raaga, Egert Jurin, Kert-Kristjan Valdmann, Oskar Ots, Arthur Künnapuu, õpetajad Maie Adamson
ja Anu Kallas.
5. rida: õpetaja abi Aino Katsalainen, õpetaja Silvia Kaljas, Armin Rõuk, Gregori Ponomarjov,
Marten Ungerson, Oscar Seppel, Rasmus Matt, Remi Marten Rajasalu, Glen Henry Kukkonen, Emir Sadõkov,
Martin Särg, Riivo Kelder, õpetaja abi Kairit Rammo ja õpetaja Anne Annus.
Pildilt puuduvad: Rasmus Hoppenstiel, Marek Lepist, Lisbet Reimann, Reio Viska, Daniel Udre, Mirtel Nikker,
Ciara Robin Bons, Oliver Sarapuu, Sander Liivak, Lisanna Heinat, Marek Sagur ja Martin Alan Rõuk.
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Minu reis teaduslaagrisse
MARIEL PEETSON
Saku Gümnaasiumi 8. klassi
õpilane

Ü

 Kummimootoriga lennukite
valmistamine nõudis tegijailt
täit tähelepanu.
 Kriminalistika töötoas „paharetti” avastamas.
Fotod: erakogu

hel kolmapäeval tegime
informaatika tunnis Miksikese keskkonnas „Kopra” viktoriini. „Kobras” on üldhariduskoolide õpilastele mõeldud informaatikaviktoriin, mille teemaderingi mahuvad küsimused arvutite riist- ja tarkvarast, turvalisusest, arvutieetikast, arvutus- ja sidetehnika ajaloost, arvutitega seotud mate-

Sadamas oma reisi algust ootamas.

maatikast, loogikast ning informatsiooni mõistmisest ja tõlgendamisest üldisemalt. Sellest
võttis osa umbes 3000 õpilast
üle Eesti. Meie koolist pääses
edasi järgmisesse vabariiklikku
vooru 12 õpilast viiendikest kuni kaheksandikeni, aga Tartusse
sõitis meid 7, kuna mõned ei tulnud (viiendikke ei võetud kaasa,
nemad olid veel liiga noored).
Esimesel päeval olid Tartus
ekskursioonid ja huvitavad
loengud. Teisel päeval toimus
„Kopra” viktoriini teine voor,
kus peaauhind oli reis Soomes
Joensuus toimuvasse teaduslaagrisse SciFest. Rohkem infot
ja fotod SciFesti kohta leiad lehelt www.scifest.fi.
Viktoriinil sain ma 5. koha.
Esimese koha võitis meie kooli
õpilane Liis Rehemaa ning ka
järgmised kohad said meie kooli õpilased. Kuna esimese koha
võitja ei saanud Soome sõita ja
auhind tuli ikka meie kooli, siis
sain mina võimaluse osaleda,
mis oli väga tore.
Meie Soome sõidu grupp oli

Uisud varna, petangi
PEETER LEIDMAA

S

Pealeviskevõistlus puuväravavahi vastu Saku kevadlaadal. Foto:

aku jäähokiklubi mängijad
tegid oma viimased uisukaared Škoda jäähallis mai
lõpus, mil peeti sõprusmängud
SK Elion jäähokimeeste vastu.
Saku II meeskonnaga Harrastajate Hoki Liiga (HHL) turniiril
sama palju punkte kogunud,
kuid hooaja omavahelistes mängudes parema väravate vahe
saavutanud ja tänu sellele meie
II meeskonna meestelt kolmanda koha karika ja pronksmedalid
näpanud meeskond pidi neis
kohtumistes Saku koondvõistkonna vastu kaks kaotust alla
neelama. Selle revanšiga saame
nüüd rahuliku südamega kolmeks kuuks hokiuisud varna riJääväljakute asemel on 8. juunist
petangi väljakud, mis on avatud
esmaspäeviti ja neljapäeviti alates kella 19st. Võimalus laenutada mängukomplekte, saada algväljaõpet ja leida mängusõpru.
Info: Kaido Koppel, 5345 7 284

putada ja Eestimaa imekauneid
suveilmu nautides päikeses, tuules ja vihmas muude spordialadega sõprust teha.
Ühiseks suvetreeninguks
oleme sel aastal plaaninud alates 15. juulist kolmapäeva õhtuti
kella 19-st Saku jalgpalli muruväljakul end jalgpallitreeningutega vormis hoida. Kui on huvilisi väljastpoolt klubi, oleme
rõõmsad ka teisi jalgpallisõpru
neil treeningutel oma ridades
nägema, saame niimoodi kindlasti platsi mehi täis.
Kui meie tegemistest eelmist
artiklit kirjutasin, oli Saku Jäähoki Klubi I ja II meeskonnal
HHL-i liigamängudest alles kolmandik mänge mängimata ja
mõlemal meeskonnal medalikohad eesmärgiks seatud. Seda
enam, et eelmisest hooajast oli
mõlemal meeskonnal pronksikoht kaitsta.
Saku II meeskonnal libises
sel hooajal HHL-i II liigas
pronks napilt käest ja seitsme
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SciFest Soomes
viieliikmeline. Seal oli lisaks
minule veel üle Eesti kolm õpilast (Tartust Toomas, Põlvast
Triin ja Hiiumaalt Maret) ja
meie kooli informaatikaõpetaja
Eha Kask. Seltskond oli tore ja
me sobisime omavahel hästi.
Üritus toimus Joensuus. Sinna sõitsime Helsingist viis tundi
kahekorruselise rongiga ja kohale jõudsime hilja õhtul kella
23 ajal. Järgmise päeva hommikul jalutasime hotellist Joensuu
spordikeskusesse, kus kogu
kolmepäevane üritus toimus.
Seal sai osaleda väga paljudes
töötubades. Meie osalesime kahe päeva jooksul kümnes töötoas. Kuna laupäeva hommikul
pidime juba tagasi sõitma hakkama, siis laupäeval me enam
töötubadest osa võtta ei saanud.
Kahe päeva jooksul võtsime
osa väga erinevatest töötubadest: huvitav matemaatika (mitu
töötuba), hea ja halb valgus,
kaardilõiked, panoraamfilm, elu
pildid, kummimootoriga lennuki ehitamine ja kriminalistika.
Mulle meeldisid kõige roh-

kem huvitav matemaatika, hea
ja halb valgus ning kummimootoriga lennuki ehitamine. Huvitavas matemaatikas tehti meiega matemaatilisi trikke ja arvutati välja nende trikkide lahendused.
Hea ja halva valguse töötoas
saime teada päikese headest ja
halbadest külgedest ning päikesekreemi kasutamisest. Sellest
töötoast saime kaasa päikesekreemi, mida küll Joensuus ei olnud vaja, sest seal oli lumi maas.
Kõige lahedam oli kummimootoriga lennuki ehitamine,
aga see võttis palju aega, sest
pidi olema tähelepanelik ja kõike hoolega tegema. Lennukid
tulid väga lahedad. Selleks, et
lennuk lendaks, tuli kumm pingule keerata ja õrnalt õhku visata. Lennukitest jäime kahjuks ilma, sest juhendaja ei jõudnud
meie ärasõidu ajaks meie lennukitele transpordikarpe tuua.
Mulle see reis meeldis – oli
vaheldus igapäevasele koolielule ja samas ka silmaringi laiendav.

Saku valla meistriks korvpallis
krooniti Saku Parimad Pojad

Korvpallimeistrid on (vasakult) Jan Vilokas, Indrek Bauer, Egon Kotsar,
Maik-Kalev Kotsar, Mirko Laanisto, Marko Kaljuvee, Mihkel Tammo.
Foto:

Seekordsed Saku valla meistrivõistlused korvpallis toimusid 23.24. mail. Kahepäevasest turniirist võttis osa 7 võistkonda, kes oli
jagatud kahte alagruppi. Oma alagruppidest pääsesid poolfinaali
tiitlikaitsja Saku Parimad Pojad (SPP), Saku Õlletehas, Retsid Rotid ja KPRK. Kui esimeses poolfinaalis alistas SPP kindlalt KPRK
tulemusega 69-23, siis teine poolfinaal Saku Õlletehase ja Rottide
vahel lõppes suure üllatusega. Nimelt võitja selgus viimase sekundi
korviga ja seekord naeratas õnn Rottidele, kes olid oma vastasest
paremad 31-29. Finaalis siiski SPP väsinud Rottidele võimalust ei
jätnud ja kullad saadi kaela tulemusega 59-34. Pronksmedalid said
kaela Saku Õlletehase korvpallurid. Turniiri parimaks mängijaks
nimetati Maik-Kalev Kotsar SPP ridadest. TAAVI VILBA

kuulid ja jalgpallid välja!
osaleva meeskonna seas saavutasime neljanda kohaga täpselt
keskmise tulemuse.
Saku I meeskonnale, kes hoidis end hooaja esimeses pooles
mängutulemustega tõusvas joones ja tänu sellele tasemelt tugevamas I liigas endale koha kindlustas, said hooaja teisel poolel
saatuslikuks mängud, kus ise
poolajaks eduseisus olles suudeti siiski paljud võtmetähtsusega
mängud ühepunktilise vahega
kaotada või viigiseisus lõpetada.
Kuue I liiga meeskonna seas saavutatud 5. koht jääb muidugi alla
eesmärkide, kuid on järgmiseks
hooajaks piisavalt kõva stiimul,
et taas medalikohale tõusta.
Saku hokimängijate selle
hooaja tulemuste hulka kuulub
ka kevadise Hoki Cup turniirivõit, kus Saku ON ICE särkides
osales meie meeskonnast väravavaht ja kolm väljakumängijat,
lisaks mängumehed teistest
meeskondadest.
Sel aastal suurepäraselt kor-

raldatud Saku laadal olid Saku
Jäähoki Klubi mängijad oma
kõige suurema toetaja Premium
7 tanklaketi väljapanekut ilmestamas pealeviske võistlusega.
Kõik soovijad said proovida
oma käteosavust puuväravavahi
vastu, kes oli päikselisel päeval
jäähoki väravasuule seisma seatud. Kõik osalejad said lisaks
täpsuse proovile panekule mälestuseks mõne meene. Võitjaks
osutus Tarmo Tarkmeel Metsanurme külast. Tema viiest pealelöögist maandus tervelt 4 väravavahi selja taha. Pereisa tore
tulemus innustas ka ülejäänud
pereliikmeid hokikeppi käes
hoidma ja sama proovima. Peale
perepoja said käe valgeks abikaasa ja peretütar.
Loodame, et nii mõnigi osaleja sai sellest mänguharjutusest
innustust, et talvel Saku uisulaenutusega loodusjää uisuväljakul
seda sama harjutust muru asemel jää peal miinuskraadidega
katsetada ja uisutamise üheks

oma pere talviseks spordiharrastuseks muuta.
Suvehoojaks on sel aastal Saku jääväljakul rannavõrkpalliplatsi asemel Saku petangi mängija Kaido Kopli initsiatiivi, finantseerimise ja tubli töö tulemusena valminud kuni kaheksa
petangi väljakut mahutav petangi mängimise keskus, mis on
harjutusväljakute arvu poolest
Harjumaa suurim.
Tänu sellele on Saku vallas
harrastatavate spordialade nimekiri täienenud ühe toreda, põneva ja kõigile jõukohase vabaõhu spordialaga. Väljakud on
kõigile huvilistele avatud, võtke
aga sõbrad ja mänguvahendid
kaasa ning olete teretulnud seda
spordiala nautima.
Kaido lubadus on kindlasti
veel sel suvel mõni kohaliku
tähtsusega petangi turniir neil
väljakutel korraldada ja tulevikus seda väljakut ka laiema
osalusega võistluste läbiviimiseks kasutada.

Edukad noormaletajad
Saku Huvikeskuse maleringi kevadise hooaja lõpetas edukas
esinemine 23. mail Nõmme päevade raames toimunud Paul Kerese tänava lasteturniiril, kus
osales 48 kuni 12-aastast maletajat. Päevakangelaseks osutus
Anders Raudväli, kes seitsmest
kohtumisest võitis kuus ja tuli
koju 3. koha karikaga. Sellele lisasid tubli panuse kuni 10-aastased Aari Annus 5 punkti (6.
koht) ja Paul Kang 4 punkti (13.
koht). Saku laste maleparemikku
kuulub ka Ralf Marten Raisma,
kes kodusel kevadhooaja lõppturniiril võitis eelnimetatute ees
esikoha. HANS TOMSON, treener

Kaupo Sasmin võidukas
Eesti jooksjate tippu kuuluv sakulane Kaupo Sasmin on hooaega alustanud väga edukalt. Tartu
jooksumaratonil võitis ta 3. koha, möödunud nädalavahetusel
toimunud Stockholmi maratonil
saavutas üldarvestuses 5. koha,
Põhjamaade maratoni meistrivõistluste arvestuses võitis aga
ajaga 2:23.33 pronksmedali.
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Abipolitseinikust on palju abi
Saku vallas elab praegu 9 abipolitseinikku, kes teevad
seda tööd nii siin piirkonnas, aga ka mujal. Oma tööst
abipolitseinikuna räägib Sakus elav Lembit Prunt, kes
on abipolitseinik olnud pea 15 aastat.
2001. aastal jäin ma politseiteenistusest
pensionile ja siis jätkasin tööd politsei ridades eraisikuna. Samas otsustasin, et ei saa
olla eemal patrullimisest ning vaja oleks
jätkata abipolitseinikuna. Oli aeg, mil vallas
pandi toime palju vargusi ja probleeme oli
ka noortekampade käitumisega, siis otsustasin kasutada ära oma oskusi ja teadmisi
ning astusin abipolitsei ridadesse.
Enamik inimesi kurdab vaba aja nappuse üle. Mis motiveerib aga sind vabast
ajast ja ilma tasuta töötama?
Kõik me käime tööl – kes Sakus, kes mujal.
Kui aga õhtul koju jõudes avastad, et sul on
käinud külas kutsumata külalised, on nördimus suur. Politsei ridu on aga tugevasti hõrendatud ning kohalik konstaabel üksi ei
jõua igale poole, patrulle on vähe. Kohati
tundub, et valitseb täielik karistamatuse
tunne nii avaliku korra osas kui ka liikluses.
Nüüd oleks vaja kohalikku abijõudu. Ilmselt on see üks põhjus, miks teha seda tööd.
Kui palju sa abipolitseiniku tööle aega
kulutad?
Osa meie grupist käib küllaltki usinasti nii
politseipatrullis kaasas kui ka kohalikul
konstaablil abiks. Mina käin enamasti üritusi turvamas. Kahjuks napib ka praegu vaba
aega, aga olen püüdnud võimaluse korral
ikka väljas käia.
Milliseid ülesandeid oled abipolitseinikuna täitnud?
Mõni aasta tagasi moodustati Saku vallas
öine patrull, kes liikus ringi isikliku sõidukiga ja seda enamasti nädalavahetustel. Patrullisime kahekesi. Meie ülesanne oli fikseerida öösel kõik kahtlaselt liikuvad sõidukid. Kuna sagenenud olid nii garaaživargused kui ka muud korrarikkumised, siis selline patrull oli tõhus abi öiste esinejate vastu.
Sel ajal võisime ka sõidukeid kinni pidada
ning juhtide dokumente ja juhi kainust
kontrollida. Väärteo vormistamiseks saadeti kohale lähim politsei patrullekipaaž. Sageli kasutas politseijuhtimiskeskus meie abi
nii peretülide lahendamisel kui ka noorte
kogunemiskohtade kontrollimiseks.

Piirkonna turvatunde
suurendamise eest
valmis. Foto: politsei

„Kui küla vahel on näha kahtlasi kaubikuid, siis piisab sellest, et ma kolm
päeva oma külas patrullin ja kahtlased tegelased on kadunud ning kuu
aega on täielik vaikus majas,“ kirjeldab üks Saku valla abipolitseinik olukorda, mis kinnitab, et oma piirkonna
turvatunde suurendamiseks saavad
abipolitseinikud palju ära teha.

Milline osa abipolitseiniku tööst sulle
kõige rohkem meeldib?
Kuna kogu mu eelnev karjäär politseis oli
seotud liiklusega, siis süda ei lubanud jääda
liiklusest eemale ka pärast erru minekut.
Kas on olnud ka ohtlikke olukordi?
Kogu see politseitöö on ohtlik ja olles väljakutsetel, tuleb jälgida nii oma seljatagust
kui ka oma paarimeest. Ei tohi kaotada
valvsust. See, kes on midagi korda saatnud
ja kelle pärast me kohale tuleme, on ettearvamatu. Tihti ei ole tal midagi kaotada, ta
püüab kas põgeneda või hoopis rünnata ja
kui kaotad valvsuse, siis oled kaotaja sina.
Üks ohtlikumaid olukordi on peretülid.
Siis ei tea kunagi, mis suunas võib asi pöörduda. Kõige sagedasemad peretülid tekivad
just ühise alkoholitarvitamise käigus. Tavaliselt hakatakse siis omavahel arveid klaarima
ja lõpuks peab politsei tulema tülitsejaid lahutama. Sageli pöörduvad selles etapis mõlemad asjaosalised just politsei vastu ja
unustavad ära, kes oli tegelikult tüli algataja.
Kas ses töös on ka olukordi, kus adrenaliin tõuseb?
Kindlasti. Väga palju on olukordi, kus tegemist on alkoholi tarvitanud isikutega. Tihti
on nad agressiivsed ja tülinorijad. Ka nende
isikutega tuleb kuidagi hakkama saada, kas
siis hea sõnaga või kasutades erivahendeid.
Saku valla abipolitseinik oma tööst:
Kõige rohkem teevad meelehärmi alkoholi„Varas võtab ka sealt, kus on lihtsam, joobes sõidukite juhid. Nad püüavad sind
mõnusam, pimedam. Seega tuleb muu- igati ära rääkida, pakkudes nii raha kui ka
ta olukord ebamugavaks. See info, et
ähvardades kätte maksta kas sulle või su pepatrullitakse, levib sellise kontingen- rele. Siis loed mõttes kümneni ja tunned, et
di seas aga väga kiiresti. Patrullida tu- oled jälle rahunenud.
leb aga süstemaatiliselt ja nii, et sind Kõrvalt vaadates tundub, et suurem osa
abipolitseiniku iseseisvast tööst on üritusmärgataks. Viisakalt, aga jõuliselt.“

tel korra valvamine. Kas see igav ei ole?
Muidugi ei ole see nii huvitav kui käia sündmuskohtadel või väljakutsetel, kuid ka sellel tööl on oma erisused. Kohapeal suhtled
inimestega ja üritustel tunned, et inimesed
arvestavad sinuga ja teavad, et seisame nende ohutuse eest. Tihti tuleb taolistel üritustel
ette olukordi, kus inimesed on pahased, et
nende vabadust on piiratud. Siis tuleb rahulikult selgitada ümbersõidu võimalusi või
selgitada kus ja miks peab ootama.
Kas abipolitseiniku töö on sulle eluetapp,
mis kestab mõne aja, või tunned praegu,
et võiksid seda tööd teha veel kaua?
Praegu ma arvan, et seda tööd võib teha veel
päris pikka aega, kui ainult tervis lubab ja
kui minu teeneid vajatakse. Eriti palju üritusi
on suvel ja võimalusel püüan seal abiks olla.
Kas abipolitseiniku töö on muutnud midagi ka sinu tavaelus?
Õnneks on mul kodus selline olukord, kus
mõistetakse selle töö vajadust ja see ei ole
saanud pereelu segavaks faktoriks. Ka mu
põhitöö on seotud transpordiga, nii et see
ongi mu tavaelu.
VICTORIA PARMAS

Mida teeb abipolitseinik ja
kuidas selleks saada?
Abipolitseinik on oma tegevusega eeskujuks kõigile neile, kes hindavad hoolivust,
turvalisust ja seadusest lugupidamist. Abipolitseinikul on mitmeid võimalusi, kuidas
korrakaitsesse panustada.
Kõige sagedamini kujutame ilmselt ette
tänaval korda tagavat abipolitseinikku, kes
käib patrullis abiks jalgsi, rolleril või ATV-l.
Abipolitseinikud patrullivad samasuguste
vormidega nagu politseinikud – sinised
püksid ja pluus, kollane vest, müts. Ainult
abipolitseiniku silt rinnas eristab neid elukutselistest politseinikest. Politsei annab
abipolitseile ka abivahendid, milleks on
käerauad, gaas, teleskoopnui. 44 abipolitseinikul on teenistusrelv.
„Liigume sinnapoole, et abipolitseinikud
käiksid patrullis oma kodukohas,“ ütles Lääne-Harju politseijaoskonna korrakaitse-
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ametnik Karin Talalaev, kelle
koordineerida on abipolitseinike
töö. Lisaks patrullimisele osalevad abipolitseinikud ka teistes
tegevustes, nagu sihtsuunitlusega politseioperatsioonid või korra tagamine suursündmuste ajal.
Väga oluline on osalemine ennetusprojektides. Üha olulisemaks
muutub nende kaasamine piirkonnapolitseinike töösse, et anda võimalus veel enam oma kodukoha arengus kaasa rääkida.
Eestis on praegu 900 abipolitseinikku, 135 neist on naised.
„Olukord oleks hea siis, kui
1300 inimese kohta oleks üks
abipolitseinik. Lääne-Harjumaal on neid poole vähem – 85.
Võiks olla aga 85 + 85,“ ütles
Talalaev, kelle sõnul on aga
Eestis 50 valda, kus pole ühtegi
abipolitseinikku. „Abipolitseinik peab olema hea suhtleja, kohusetundlik, lojaalne, hea analüüsivõimega, oskama lahendada probleeme pingelistes olukordades ja tegema meeskonnatööd. Vabatahtlik töö ei ole alati
kerge, kuid muudab argipäeva
kindlasti mitmekülgsemaks ja
huvitavamaks. Kui soovid panustada kodukoha ja ühiskonna
turvalisemaks muutmisse, kui
oled oma otsuses kindel ning
valmis väljaõppeks ning kursuste läbimiseks, siis tule liitu
abipolitseinikega.“
Kui otsus abipolitseinikuks
hakata on tehtud ja avaldus kirjutatud, tuleb läbida 40 tundi
koolitust. Kõrgema astme abipolitseinikuks saamiseks tuleb
aga käia esmalt koos politseinikuga 100 tundi patrullis ning pärast seda läbida teise astme koolitus, mis kestab samuti 40 tundi.
900 abipolitseinikust on 175 kõrgema astme abipolitseinikud,
kes võivad tegutseda iseseisvalt.
Koolitused sellega ei lõpe.
Oma oskuste hoidmiseks ja
värskendamiseks läbib abipolitseinik igal aastal vähemalt kaheksatunnise täiendkoolituse,
õpib enesekaitset ja seadusi
tundma. Kuna abipolitseinikutööd tehakse oma põhitöö kõrvalt, toimuvad kõik koolitused
õhtuti ja nädalavahetuseti.
Kui soovid astuda abipolitseinikuks, siis võta ühendust oma
piirkonna kontaktisikuga, Lääne-Harju politseijaoskonnas
korrakaitseametnik Karin Talalaevaga aadressil karin.talalaev
@politsei.ee või tel 612 4591.
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Kuulutused
Saue Loomakliinik. Avatud ER 15-19; L, P suletud. Telefon
600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!
Hoonete seadustamine, mõõdistusprojektide koostamine,
ehitusprojektide koostamine,
maamõõdutööd, hoonete mõõdistamine. www.geodeesia24.ee
+372 5621 7960.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899!
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spets. tekstiilipuhastusainet ning tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Korstnapühkija teenused.
OÜ Potipoiss, tel: 5807 2581
või info@potipoiss.ee
Korstnapühkija. Tel 507 7908.
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatöödremont ja ehitus. OÜ Ahjuteenused, tel 5663 9398.

Südamlik kaastunne
Richardile, Robertile, Liivile
ja Raulile kalli venna ja poja

RASMUS ALTMÄE
kaotuse puhul.
Lasteaia Terake Sipsiku
rühma õpetajad
Südamlik kaastunne
Annele ja Antsule
kalli lapselapse

Müüa väga soodsa hinnaga
kvaliteetsed värava-, aia- ja
tõstuste lahendused. Liugvärav avale kuni 4,5 m 1500 eurot
(liugvärav, automaatika, paigaldus). Liugväravad on tsingitud
ja värvitud. Tel 5895 8809.
Tänavakivi, muna- ja paekivi
paigaldus ning müük. Aedade
ehitus, haljastus. Asfalteerimine.12 aastat kogemust. www.
kivivennad.ee, henno.piirme@
gmail.com, Henno 551 9855,
Jüri 558 8842.
Lõikan hekki, niidan muru,
pikema rohu ja heina niitmine
trimmeriga, saetööd, vajadusel
võsalõikus. Tel 555 47291.
Majade ja aedade värvimine.
Hinnad soodsad. +372 501
2224.
Puuokste ja -lehtede äravedu.
Viime ära igasuguse kilakola.
Teeme ruumid kolast tühjaks ja
vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda. Tel 5347 6867.
Müüa mett alates 6 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg, on kojutoomine Sakus tasuta. Tellimine
e-mailil arusauna@gmail.com;
kodulehel www.facebook.com/
arusaunamesindustalu või tel
518 6301.
Lõhutud küttepuud, head hinnad: www.metsasoojus.ee, tel
5349 2730. Müüme ka liiva,
mulda, killustikku, laudaväetist.
Müüa toored küttepuud lepp, sanglepp, kask. Hind alates 33 €/rm. Alates 7 rm transport tasuta. Tel: 5551 8498.
Soodsaimate hindadega
saematerjal meilt. Küsi hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520.

Kallid Liivi, Raul, Robert
ja Richard, oleme
mõtetes teiega, kui jätate
hüvasti oma armsa

MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
20.05 teatati, et Tõdva külas
murti sisse asutuse hoovi ja varastati bensiinimootor. Vargusega tekitatud kahju on vähemalt
3000 eurot.
26.05 teatati, et Tänassilma külas varastati kuurist valuveljed
rehvidega, kummipaat ja trimmer. Kahju on 1600 eurot.
27.05 teatati, et Tänassilma külas asuvast kuurist varastati tööriistu. Kahju on 1000 eurot.
30.05 kell 10.12 toimus liiklusõnnetus Saku vallas TallinnRapla-Türi maantee 19,4. kilomeetril, kus 72-aastane Pjotr
sõitis sõiduautoga Volvo vasakule teelt välja ning rullus üle
katuse. Juht toimetati PõhjaEesti Regionaalhaiglasse.
1.06 teatati, et Hange teel asuvas majas lõi 35-aastane mees
38-aastast naist. Kahtlustatav
peeti kinni.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
23.05 kell 22.05 – tahma põleng
Keilas.
24.05 kell 16.46 – tulekahju hoones Vilivere külas Kohila vallas.
30.05 kell 18.08 – tulekahju hoones Peetri alevikus Rae vallas.
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Helve, Toomas ja Anu

Südamlik kaastunne Urvele
ja Toomasele kalli
ISA ja ÄIA
surma puhul.
Segarahvatantsurühm
Pangviina

Südamlik kaastunne
Liivile, Raulile, Robertile
ja Richardile kalli

Avaldame kaastunnet
lähedastele

RASMUSEGA

RASMUSE

VELLO LÕOKESE

lahkumise puhul.
Helve, Toomas ja Anu

lahkumise puhul.
Oleme mõtetes teiega.
Agur perega

surma puhul.
Suvilanaaber Mihkel perega

Südamlik kaastunne
Annele ja Antsule
kalli lapselapse

Mälestame lahkunud

RASMUS ALTMÄE

Saku perearstikeskuse
kollektiiv avaldab sügavat
kaastunnet Anne Laosele
perega väikese

lahkumise puhul.
Agur perega

kaotuse puhul.

RASMUS ALTMÄE

RASMUSE

ARDO-TIIT
STÖCKENIUST
ning avaldame kaastunnet
abikaasale ja lähedastele.
Mäe tänava naabrid Loko,
Jüriado, Int, Liiv, Iher, Järvela
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Juunikuus

TEOSTAN EHITUSTÖID:
•
•
•
•
•
•
•

PUITFASSAADIDE EHITUS JA RENOVEERIMINE
KATUSTE EHITUS
PUITKARKASS-SEINAD
BETOONI-, SARRUS- JA VUNDAMENDITÖÖD
KIPSI- JA KARKASSITÖÖD
PLAATIMINE
USTE-AKENDE PAIGALDUS, VIIMISTLUS

MOBIIL:

501 7650

EHITAGE
KOOS MEIEGA
Tööpakkumised
Otsime müüjat Saku Selveri
lillepoodi. Väljaõpe kohapeal,
töö sobib ka pensionärile. Lisainfo nr 525 1770 või arved@
burmaniaed.ee
BennetPuit OÜ Keilas võtab
tööle maaler/püstol-värvija.
Lisainfo tel 502 2268.
Timbeco otsib Tõdval asuvasse
tootmisesse elementmajade
ehitajaid. CV saata angelika@
timbeco.ee, lisainfo 503 1596.
Vajan ajutist abitööjõudu majaümbruse ja muru korrastamisel (võilillede tõrje, prahi riisumine ja äravedu). Asukoht Saku
Selveri taga. 3 €/h, helistage
501 3947.
Pakume tööd üldehitajale Saku
alevikus. Töö kestvus ca 6-10
kuud. Sobilik pensionärile; teise
töö kõrvalt. Tel 5805 7630.

Üldehitustööd,
vundamenditööd, müüritööd,
puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.

Ootame oma
meeskonnaga liituma

AUTOPESIJAT
Saada meile oma CV, kui
 autod on sinu jaoks midagi
enamat kui sõiduvahendid
 füüsiline töö sobib sulle
 sa võtad vastutuse oma töö
eest ja oled tulemuse suhtes
nõudlik
 sulle on tähtis stabiilne sissetulek, aga soovid oma palganumbrit ka ise kujundada
 lisaks heale eesti keele
oskusele, saad hakkama nii
vene kui ka inglise keeles
Kasuks tuleb eelnev kogemus
autopesijana, kuid õige
suhtumine ja soov tööd teha
on sellest olulisemad.
Pakume tulevastele
pesumeistritele ka väljaõpet.
Kui iseloomustasime
just sind, saada oma CV
info@viruautospa.ee ning
võtame sinuga ühendust.

KÄSNAKALLEja
PÖIALPOISS

E-post:
raemeistrid@gmail.com
Tel 5665 0748, 5645 8513

www.raemeistrid.ee

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-18.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876
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KUHU MINNA
JUUNI
6. kell 10.30
XIII Saku jooksupäev, Saku
Kolmiku 2015 II etapp, Rabametsa terviseradadel. Vt lk 16

6. kell 12
„Saku Skate 2015“ Saku skatepargis. Võistlused (rula, tõuks,
BMX). Info ja registreerimine
www.sakunoortekeskus.ee

6. kell 19
Üle-eestiline mandoliiniühendorkester mullu Eesti esimesel mandoliinifestivalil Sakus. Foto: Arvo Aun

Teine Saku Mandoliinifestival –
debüüdist saab traditsioon
JOOSEP SANG, Saku Mandoliinifestivali kunstiline juht

S

akus toimus mullu jaanipäevajärgsel nädalavahetusel midagi ajaloolist –
Eesti esimene mandoliinifestival, mis pakkus kahe päeva
jooksul mitmeid kauneid kontserte, tõi Sakku kokku kõik Eestis tegutsevad mandoliiniorkestrid ja meelitas arvuka kuulajaskonna osa saama ilusast ilmast
ja samavõrd ilusast muusikast.
Tiivustatuna õnnestunud ettevõtmisest korraldab orkester
Saku Mandoliinid koos Saku
Huvikeskusega tänavu juba teise mandoliinifestivali, mis toimub 27. ja 28. juunil. Kui mullu
oli sündmuste kese vabaõhulava, siis tänavu paneme rõhku siseruumidele. Kuid ka Saku alevi
avalik ruum ei jää kasutamata –
teeme kõik selleks, et Saku elanik märkaks, et vähemasti kaheks päevaks saab nende kodukohast Eesti mandoliinipealinn.
Festival algab 27. juunil maailma esimese mandoliinirongkäiguga, mis stardib kell 16 Saku
Pruulikoja eest ning liigub läbi
mõisapargi Saku Valla Maja taha. Kui taevast just pussnuge ja
kärnkonni ei saja, võtab osalejaid
seal vastu suur ukuleleorkester,
mille saatel toimub lustlik ühislaulmine. Sama päeva õhtul leiab
Pruulikojas aset suur mandoliinimürgel, kus astuvad üles kõik üle
Eesti kohale sõitnud orkestrid.
Kontsertidest tasub tähele
panna kahte, mis mõlemad sisaldavad omakorda kahte ette-

astet. 27. juunil kell 18 Saku
Valla Maja saalis toimuval kontserdil “Barokk ja bluegrass”
kuuleb ajaloolist, hapra kõlaga
barokkmandoliini ja Ameerika
juurtemuusikat bluegrass’i.
Esimest pakub Eestis elav valgevene juurtega mandoliinivirtuoos Alina Sakalouskaja, kes
esitab koos klavessinisti Ene
Naela ja tšellisti Villu Vihermäega mandoliinimuusikat 17.
sajandist. Kontserdi teises pooles esineb ansambel Robirohi,
kus kõlavad lisaks mandoliinile
veel bandžo, kitarr, kontrabass,
dobro ja mitmehäälne laul.
Teise festivalipäeva keskmes
on kell 15 algav kontsert, mille
avab Ants ja Anto Õnnise plaadi
“Beati mandolini” esitlus. Seegi
on midagi ajaloolist, sest teada-

olevalt pole Eestis varem ilmunud ühtegi sellise koosseisu ja
kontseptsiooniga plaati. Pärast
väikest vaheaega tuleb lavale
Üle-Eestiline Mandoliiniorkester, mis on võrreldes eelmise
aastaga kosunud-kasvanud ning
tõotab tänavu olla juba vähemalt 80-liikmeline. Ka see sümfooniaorkestri mõõtu kollektiiv
väärib oma silmaga vaatamist.
Lisaks mainitule märkab Sakus neil päevil muudki mandoliinimelu. Eelmisel aastal toimunud pidu näitas, et aktiivsete
inimeste rõõmus meel ja ühine
teotahe viib suurte tulemusteni.
Samasugust rõõmu muusikast,
suvest ja elust tahame tunda ja
külalistega jagada ka tänavu.
Tere kuulama, kõik kontserdid on tasuta!

Saku jänesed ja porgandid võimlemispeol

Puhkpilliorkester Saku esineb
heategevuslikus tantsuetenduses „Ela ereda leegina“
Saku Valla Maja saalis. Vt lk 16

7. kell 11
Tervisekõnnisari „Liigume
rõõmuga“ Kajamaal. Kogunemine Kajamaa kooli ees. Kõnnitakse u 1,5 tundi. Võimalik tasuta
laenutada kõnnikeppe. Info
annely@lakiauto.ee või 510 3351

13. kell 18
Mari Kalkuni kontsert Kepsleva Poni Kõrtsis Kohila vallas (Hageri poe juurest 1,6 km Kernu
suunas). Pilet 5 

14. kell 17
Hanna-Liina Võsa lastelaulude
plaadi esitluskontsert „Miki
merehädas“ Rehe küünis Üksnurmes. Pilet 10 

19. kell 14
Põhikooli lõpuaktus Kurtna
Koolis.

19. kell 16
Saku Gümnaasiumi 9. klasside
lõpuaktus gümnaasiumi aulas.

20. kell 13
Saku Gümnaasiumi 37. lennu
lõpuaktus gümnaasiumi aulas.

21. kell 11
Tervisekõnnisari „Liigume
rõõmuga“ Kiisal ja Kurtnas.
Kogunemine Kiisa Rahvamaja ees.
Kõnnitakse u 1,5 tundi. Kokkuvõte ja auhinnad aktiivsematele.

22. kell 20
Jaanikupäev Kiisal rahvamaja
juures.

23. kell 18
Saku valla jaanituli Üksnurmes
Rehe küüni juures. Teatrietendus.
Bussid toovad ja viivad. Vt lk 16

NÄITUSED
31. mail toimus Pirita Spordikeskuse velodroomil lastekaitsepäevale
pühendatud XVII Tallinna võimlemispidu “Mäng”, kus osales ka 45 Saku
väikest võimlejat. Kuna peo läbivaks teemaks oli mäng, siis kehastusid
kõik võimlemiskavades osalevad rühmad erinevateks tegelaskujudeks. Saku väikesed mudilased esitasid jänesteks maskeerituna lõbusa porganditantsu. Kokku esitasid 1924 võimlejat Tallinnast, Paidest,
Harju- ja Raplamaalt 14 kava. LEMBE LAAS
Foto: Andres Raudjalg

Saku Vallaraamatukogus
Aili Pikkhofi portselani- ja
siidimaalid
„Noor Vilde - eesti krimikirjanduse rajaja“, lisaks väljapanek kaasaegsest krimikirjandusest
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses mais 2015
registreeritud Saku laste sünnid

Sten Siig
Annely Kukk
Liisa Marie Puna
Paul Mølster
Jan Ruudi Algre
Lucas Lees
Annabel Hussar

Saku Vallavalitsuses mais 2015
registreeritud Saku elanike surmad

Janno Hommik
Õie Murel
Ardo-Tiit Stöckenius
Viktor Petrov
Rasmus Altmäe

Kutse

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus (juulis 1)
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder

heategevuslikule
tantsuetendusele

6. juunil kell 19
Saku Valla Majas

Aadress:
Teaduse 1, Saku
alevik 75501
Telefon:
671 2435
671 2425
Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee

PuhkpilliorkesterSaku

Tellimine:
postkontorid
(indeks 00952);
toimetus,
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80
Trükk:
AS Rebellis

Saku valla jaanipeo bussiajad: 17.30 Saku Keskuse – Preeria – Kasemetsa –
Kajamaa 17.40 - Kirdalu - Kurtna – Kiisa 17.50 – Kasemetsa rdtj – Saku Selveri
sissesõit Üksnurme teel – Rehe küün 18.00
20.00 Saku Keskuse – Saku Selveri sissesõit Üksnurme teel – Rehe küün 20.15
23.15 Rehe küün – Saku Selveri sissesõit Üksnurme teel - Kasemetsa rdtj – Kiisa –
Kurtna – Kirdalu – Tõdva - Kajamaa – Preeria – Saku Kingu – Saku Keskuse
00.30 Rehe küün – Saku Selveri sissesõit Üksnurme teel - Kasemetsa rdtj – Kiisa –
Kurtna – Kirdalu – Tõdva - Kajamaa – Preeria – Saku Kingu – Saku Keskuse

