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28. aprilli pärastlõunal asetati paika
Saku gümnaasiumi juurdeehituse
nurgakivi, mis on selle kooli jaoks juba
kolmas sümboolse tähtsusega kivi.
„Me peame kõik võtma vastutuse, et
haridus oleks tugeval alusel,“ ütles volikogu esimees Tanel Ots nurgakivi tseremoonia kõnes ja viis jutu päriskivilt
sümboolsele hariduse nurgakivile. Lk 6

8. mai
2015
9 (393)
Hind
0,50 eurot
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Tänapäeva ühiskond on infoühiskond, kus ühtpidi annab info sulle rohkem võimalusi, teistpidi võid aga sattuda infouputusse. Ka vallas tekib iga päev juurde olulist
infot: uued üritused, tähtsad otsused, põnevad sündmused, kasulik teave, olulised
tulemused. Et kogu vajalik info edastatud saaks ja võimalikult paljude inimesteni
jõuaks, oleme vallavalitsuses täiustamas oma teavitamiskanaleid ja viise.

Info!

Facebook
16. aprillist on ka Saku vallavalitsusel oma koht Facebookis, mis annab meile võimaluse operatiivselt infot edastada ning kohe tagasisidet saada. Facebook on uudistekanal,
kuhu ootame ka vallaelanike märkamisi. Lisaks on see hea koht, kus jagada fotosid ning
videoklippe vallas toimunud olulistest sündmustest. Kui oled sattunud pildile ja sa ei
soovi, et see foto Facebookis nähtav on, anna julgelt teada ja me võtame selle ära. Vallavalitsuse Facebook ei ole suletud grupp, vaid kõigile avatud ehk seda saavad külastada
ka need inimesed, kel endal Facebookis kontot pole. Kirjutage Google’i otsingusse
„Saku vallavalitsus facebook” ja leiategi aadressi, millele klikkides lehekülg avaneb.

Sündmuste kalender
Kui kõik 2014. aastal Saku valla külades ja alevikes toimunud valla sündmustekalendris olevad üritused kokku lugeda, tuli selleks arvuks 204 ehk vähemalt iga teine päev
oli kuskil midagi toimumas. Et nii suure sündmuste hulga puhul info alati värske oleks,
oleme muutmas oma kodulehel www.sakuvald.ee olevat sündmustekalendrit ja
läheme üle sündmuste edastamise süsteemile Eventoloco.
Uus süsteem võimaldab infot mitmekülgsemalt edastada: märkida sündmuse toimumise koht ära Google’i kaardi peal, lisada fotosid, plakateid, videolõike või helifaile. Samas süsteemis saad sündmusest kohe e-kirja või Facebooki kaudu ka sõbrale teada anda või endale erinevatesse kalendritesse (Google, iCal, Outlook) meeldetuletuse
lisada. Kõik valla kodulehe kalendris olevad sündmused on edaspidi automaatselt ka
vallavalitsuse Facebookis lingi all „Üritused”. Esialgu on sündmused kõik kuupäevade järjekorras reas, kuid süsteem täieneb pidevalt ning varsti on võimalik neid kuvada
ka kalendrivaates kuu kaupa.
Uue kalendriplatvormiga on Saku valla sündmused ka üle-eestilises Eventoloco kalendris, kus neid saab otsida nii asukoha järgi, kui selle järgi, kellele need on suunatud,
näiteks pereüritused, või mis laadi need on, näiteks spordiüritused. Vaata Saku vallavalitsuse kodulehelt www.sakuvald.ee ja ka Eventoloco üle-eestilisest kalendrist
www.eventoloco.com.

Saku Sõnumid veebis ja postkastis
Uuendused on ees ootamas ka Saku Sõnumeid, eelkõige nende jõudmist lugejateni. Juba praegu on võimalik meie valla ajalehte lugeda rahvusraamatukogu digitaalsest arhiivist Digar. Sisesta kodulehele www.digar.ee ja pane otsingusse Saku Sõnumid ning
leiadki kahe viimase aasta ajalehed. Jõudumööda lisame sinna ka vanemaid numbreid
ja loomulikult iga järgmise ilmuva lehenumbri.
Praegu on võimalik lehe pdf-i arhiivis lugeda või alla laadida, kuid rahvusraamatukogu on lubanud, et peatselt näeb Saku Sõnumeid ka Digari portaalis „Eesti ajalehed“
aadressil www.dea.digar.ee, kust tänu automaatsele tekstituvastusele on võimalik
tekstidest infot märksõna järgi otsida. Lisaks on võimalik avada ajalehte artiklite kaupa
ja artikleid ükshaaval alla laadida.
Uuest aastast alates jõuab Saku Sõnumite paberväljaanne aga kõikidesse valla postkastidesse. Nii saab iga pere osa tükikesest valla elust. Praegu on Saku Sõnumitel igakuiselt kokku 1000 tellijat ja ostjat. Enamasti on need vallaelus aktiivselt kaasa löövad
inimesed või pikaaegsed valla elanikud. Kui ajaleht jõuab kõikidesse postkastidesse,
saavad ka uued tulijad ning seni valla tegemistest kaugemal seisvad inimesed teada,
mis koduvallas toimub.

Saku kodulugu koguneb
Saku vallaraamatukogu on kogunud oma veebilehe ühele alamlehele „Saku valla kodulugu“ kokku hulga linkidega viiteid Saku vallast kirjutatud kohta. Näiteks artiklite
andmebaas ISE pakub märksõna Saku peale välja 2725 vastust. Sisestades märksõna
Saku aga fotode ja dokumentide andmebaasi e-kultuuripärand, võid end tundideks
unustada vanu mõisahoonete kirjeldusi, erilisi õllepudeleid või pühendusega postkaarte uurima. Lisaks on raamatukogu ise võtnud aga ette suure töö ja hakanud nende kasutuses olevaid käsikirju digiteerima. Esimesed materjalid on saanud arvutisse tänu Saku
õlletehase toetusele.
Kui kellelgi on Saku valda puudutavaid fotosid, trükiseid, kirju, dokumente, mida ta
ei soovi enam säilitada, siis ärge visake neid lihtsalt ära, vaid tooge Saku raamatukogule.
VICTORIA PARMAS



3

8. mai 2015

Saku kodulugu
kolib internetti
Seoses läheneva Saku valla 150. sünnipäevaga on aktuaalseks muutunud valla ajalugu
puudutavate materjalide kogumine ja valla
ajaloo kirjalik talletamine, mis on arengueesmärgina kirjas ka valla arengukavas.
Saku Vallaraamatukogu on aastaid tegelenud valla ajalugu käsitlevate materjalide kogumisega. Pikka aega raamatukogu juhtinud
Helle Pärlini kogutud kodulooline materjal
(ajaleheväljalõiked, fotod) on süstematiseeritud ja kirjeldatud ning hoiule antud vallaarhiivi, nende kasutamiseks tuleb pöörduda
vallavalitsuse poole. Pärast mõneaastast pausi alustas raamatukogu taas koduloolise
ainestu kogumisega.
Juhiseid kodulooliste kirjutiste, dokumentide, piltide jm otsimiseks leiate raamatukogu kodulehelt. Raamatukogu kataloogi rubriigist „Kodulooline kogu“ leiate viiteid raamatutele, mis sisaldavad infot Saku valla
kohta, artikleid ja e-väljaandeid. Paljudel
juhtudel on kirjetele lisatud ka failid, mis
võimaldavad tekste (raamatuid, artikleid) lugeda raamatukogu külastamata. See teenus on
avatud raamatukogu registreeritud lugejaile.
Kõige väärtuslikuma osa koduloolisest
kogust moodustavad valla koduloolaste kirjutatud uurimistööd. Paljud köited sisaldavad
hulgaliselt ajaloolisi fotosid ja koopiaid arhiividokumentidest. Tegu on unikaalsete töödega, mis on säilitamiseks üle antud Saku Vallaraamatukogule. Teeneka koduloo-uurija Heino Kärblase uurimistöö on siiani kõige mahukam ja autoriteetsem valla ajalugu käsitlev
dokumentide ja piltide kogumik. Seetõttu
leiab käsikiri ka väga tihedat kasutamist.
Selleks, et tagada käsikirjade säilimine ja
info kättesaadavus ka tulevikus, on Saku Vallaraamatukogu käivitanud suuremahulise
projekti meie kogudes oleva koduloolise
ainestu digiteerimiseks. Digiteerimisel teeb
raamatukogu koostööd konserveerimis- ja
digiteerimiskeskusega Kanut. Digiteeritud
tekstid on raamatukogu lugejatele tasuta
kättesaadavad pdf-vormingus ja üle teksti
otsitavad (OCR). Lisaks sellele tehakse piltidest koopiad jpg-vormingus, mis võimaldab
pilte sirvida, ning koopiad tif-vormingus,
mis võimaldab pilte hiljem kasutada illustreeriva materjalina trükiste, e-väljaannete jm
koostamisel.

Saku Õlletehas umbes 1911. aastal. Paremal on näha ühekorruselised töölismajad.

Tänaseks on digiteeritud ning veebikataloogi kaudu (http://saku.webriks.ee)
kättesaadavad:
1. H. Gustavson. Saku Õlletehase ajalugu, I
– III köide. 1976.
2. H. Kärblane. Saku Õlletehas. 1988.
3. P.-A. Kivisild. Rahula küla läbi aegade. 2007.

Järge ootavad:

Aastatel 1792-1840 oli Saku mõisaomanik
Karl Fredrik Rehbinder (1746-1841). Tema
ajal alustatigi õlletehase ehitamist.
Reprod: arhiiv

Projekti võimaldas käivitada Saku Õlletehase toetus. Oleme tänulikud kõigile
asutustele ja organisatsioonidele, kes soovivad sellele üritusele õla alla panna!
ENE LODDES
Saku Vallaraamatukogu juhataja

1. O. Kaldma. Saku Näidissovhoos: Ühe sotsialistliku suurmajandi moodustamine ja
areng. 1985.
2. O. Kaldma. Saku Näidissovhoosi eelkäijad
kolhoosid „Punane Täht”, „Tulevik” ja
„Viisnurk”. 1985.
3. H. Kärblane. Saku sõnas ja pildis. 1992
(eraldi tiitellehega: Loodus ja ajalugu.
1988).
4. H. Kärblane. Saku mõisa ajaloost. 1987.
5. H. Kärblane. Saku mõisahoone ja park.
1987.
6. H. Kärblane. Saku alevik. 1988.
7. H. Kärblane. Koolide areng Sakus ja tema
lähemas ümbruses. 1988.
8. H. Kärblane. Kultuur ja tervishoid. 1991.
9. H. Kärblane. Põllumajanduslikud ettevõtted ja asutused Sakus sõjajärgsetel aastatel. 1992.
10. H. Kärblane. Saku põllumajandus. 1992.
11. H. Kärblane, H. Laasi. Eesti Maaviljeluse
Instituut. Agro- ja radiokeemia sektor, I –
IV köide. 1987.

Tasuta koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu toimub järgmiselt:
Reedel, 8. mail

Laupäeval, 9. mail

Laupäeval, 16. mail

kl 19.00-19.45
Tõdva küla keskuses,
kl 20.00-20.30
Lokuti küla
teadetetahvli juures,
kl 20.40-21.00
Vetkal.

kl 10.00-10.45
Kurtnas haudejaama
juures,
kl 11.00-13.00
Kiisal rahvamaja vastas,
kl 13.15-13.30
Tagadi küla keskuses.

kl 10.00-12.00
Sakus Tiigi 4 mänguväljaku
juures,
kl 13.00-14.15
E-Ehituskeskuse juures,
kl 14.45-15.15 Kasemetsa
raudteejaama juures.

Koeri on võimalik vaktsineerida katkuviiruse, adenoviiruse ja parvoviiruse vastu - hind 8 €;
leptospiroosi, katkuviiruse, adenoviiruse, parvoviiruse ja parainfuensa vastu - hind 12 €.
Kasse on võimalik vaktsineerida herpesviiruse, kaltsiviiruse ja panleukopeenia viiruse vastu – hind 10 €.
NB! Kaasa võtta VAKTSINEERIMISPASSID.
HELI SUITS, volitatud loomaarst, tel 504 1060
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KRISTI JÕELEHT
28. aprilli istungi päevakorras
oli 14 punkti.
Kinnitati Saku Huvikeskuse
töötajate koosseis.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojektide koostamiseks
Üksnurme külas Pähklisalu kinnistul ja Juuliku külas Talu põik
3 kinnistul.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Üksnurme külas Vana-Kongu
kinnistul, siderajatise ehitusprojekti koostamiseks Saku valla
territooriumil, üksikelamu ja
abihoone ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme külas Talve
tee 71 kinnistul, korterelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks Saku alevikus
Uus-Saku tn 1 kinnistul, üksikelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Tamme tee 11 kinnistul,
Saku Gümnaasiumi algklasside
maja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Kooli tee 1 kinnistul.
Väljastati ehitusluba maakaabelliini rajamiseks aadressil
Kasemetsa küla, Timuti tee.
Anti kirjalikud nõusolekud
aiamaja tehnosüsteemide muutmiseks Metsanurme külas Aedniku tee 5 kinnistul, üksikelamu
tehnosüsteemide muutmiseks
Üksnurme külas Vana-Parma
kinnistul.
Kehtestati Saku alevikus
Männi tee 10 kinnistu detailplaneering.
Väljastati kasutusload Nurga
tee veetrassile aadressil Metsanurme küla, Nurga tee lõik 1,
Nurga tee L3; elamule Üksnurme külas Helbe tee 18 kinnistul.
Jäeti rahuldamata 25.03.
2015 esitatud vaie.
Koha-aadressid ja sihtotstarbed määrati Tänassilma külas
asuva Keevalliku katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele, Jälgimäe külas asuva Murimäe tee
6a katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele, Saku alevikus
asuvate Nurme tn 61 ja Nurme
tn 67 katastriüksuste jagamise
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tulemusel moodustatavatele katastriüksustele.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 jäätmevaldajat.
Nõustuti Seebo Team OÜ
poolt kavandatava tegevusega
(jäätmeloa taotlemine).
1 isikuga sõlmiti maksegraafik Saku valla ees olevate võlgnevuste tasumiseks.
Kinnitati hajaasustuse programmi projektitaotluste hindamiskomisjon järgmises koosseisus: Maire Laur, Anne Kadaja,
Virko Kolks, Toivo Alasoo, Hele-Mall Kink.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 04.02.2014 korralduse nr 103 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 8.1.
5. mai istungi päevakorras
oli 9 punkti.
Müügipiletid väljastati FIEle Jevgeni Karasevitš ja Juurvilja Aed OÜ-le 05.–16.05.2015
Saku turuplatsil aiasaadustega
kauplemiseks ning Talumark
OÜ-le teisipäeviti perioodil
05.–16.05.2015 Saku turuplatsil
lihatoodetega kauplemiseks.
1 vaie jäeti rahuldamata.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Tagadi külas Mäe 3 kinnistul,
elektripaigaldise ehitusprojekti
koostamiseks aadressil Kiisa
alevik, Kadaka tänav, Männimetsa tn 5 ja Metsavahi; omapuhasti (imbväljaku) ehitusprojekti koostamiseks Tõdva külas
Pruuli kinnistul, üksikelamu ja
abihoone ehitusprojekti koostamiseks Kiisa alevikus Lõuna tn
18 kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu rekonstrueerimiseks Üksnurme külas Pärnaõie tn 11 kinnistul (02.05.2014 väljastatud
ehitusluba nr 24472 tunnistati
kehtetuks), aiamaja lammutamiseks Kiisa alevikus Lõuna tn 18
kinnistul, sidekaabelliini rajamiseks aadressil Tänassilma küla,
Valdmäe tänav ja Jälgimäe tee;
aiamaja rekonstrueerimiseks
üksikelamuks Üksnurme külas
Männikäbi tn 8 kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Roobuka külas Tervise põik 3 kinnistul.
Võeti vastu Saku alevikus
Tiigi tänava, Staadioni tn 13e,
Teetammi ja Loigu kinnistute
vahelise ala ja lähiümbruse detailplaneering.

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 28.04.2015 korraldusega nr 381 kehtestati Saku
valla Saku aleviku Männi tee 10 (katastritunnus: 71801:001:0770)
kinnistu detailplaneering. Planeeringulahendus näeb ette kinnistu
jaotamise kaheks elamumaa krundiks. Mõlemal krundil võib olla
maksimaalselt (kaasa arvatud olemasolevad hooned) üks üksikelamu ja kuni kolm abihoonet, maksimaalse ehitusaluse pindalaga 380
m2. Üksikelamute maksimaalne kõrgus võib olla 9 m ning abihoonetel
6 m. Planeeritava ala suurus on ca 4500 m2.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Alates 25.05.2015 kuni 7.06.2015 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul
Saku valla Saku aleviku Tiigi tänava, Staadioni tn 13e, Teetammi
ja Loigu kinnistute vahelisel ala ja lähiümbruse detailplaneering.
Planeeringu koostamise eesmärk on jäätmepunkti rajamiseks vajaliku krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine. Planeeritavale alale moodustatakse üks tootmishoone maa krunt. Kavandatavale krundile võib rajada kuni 8 hoonet. Krundi maksimaalne ehitusalune pindala võib olla kuni 600 m2, maksimaalne
hoonete kõrgus 8 m ja hooned võivad olla kuni kahekorruselised.
Planeeritava ala suurus on ca 0,55 ha. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
Vt http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust.

Uued töötajad Saku Vallavalitsuses
Helin Mäe, keskkonnakaitse inspektor
Olen sündinud ja üles kasvanud Pärnumaal Tori
vallas ühes pisikeses külas nimega Muti. Kooliteega tegin algust kohalikus algkoolis, kuid
põhikooli ja gümnaasiumi aastad möödusid
mul Pärnus Koidula gümnaasiumis. Pärast
gümnaasiumit suundusin Tallinnasse, kus
alustasin õpinguid loodusteaduste pedagoogina.
Peale bakalaureuseõpet tundsin, et sooviks veel tudengielu nautida
ning asusin tudeerima geoökoloogia erialale. Lähiajal peaksin ka
sellega ühele poole saama. Kuna doktorandiks ma veel saada ei
taha, siis oli aeg tööle asuda ning selle võimaluse sain ma Saku
vallavalitsuses keskkonnakaitse inspektorina.
Vabal ajal meeldib mulle matkata, sportida ja olla niisama aktiivne. Viimasel ajal sisustab minu vaba aega lõputöö kirjutamine.
Üldiselt olen rõõmsameelne ja kohusetundlik ning raskesti ärrituv.
Samas iseloomu mul on, seega liiga ma endale teha ei lase. Kõige
paremini iseloomustaksin ennast väljendiga – lihtne inimene.

Harju pereelu aprillis
2015. aasta aprillikuus registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei
rahvastiku toimingute talituse andmetel 149 lapse sünd, see on 5
võrra vähem kui märtsikuus. Poisse sündis 77 ja tütarlapsi 72.
Esmasündinuid oli 47, teisi lapsi 59, kolmandaid 34 ja neljandaid 9.
Sündisid kolmed kaksikud - kaks paari vendi ja paar õde-venda.
Surmakandeid koostati kokku 105 - mehi suri 52 ja naisi 53.
Mehed elasid keskmiselt 70- ja naised 82-aastaseks. Registreeriti
kaheksa ja lahutati kolm abielu. EEVI ALANIIT
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 1 jäätmevaldaja ja 1 kinnistu.
Nõustuti OÜ Porri & KO
poolt kavandatava tegevusega
(jäätmeloa taotlemine).
Anette Sarvel lubati kasutada

Saku valla logo ja tunnuslauset
Saku teemalises lauamängus.
Saku Valla Noortekeskusel
lubati kasutada Saku valla logo
„Saku Skate 2015“ plakatitel
ürituse toetajate alal.
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Teeme ära tehtud!
Teeme ära 2015 talgud möödusid ilma suuremate viperusteta
ja innukamalt kui eelnevatel
aastatel. Kõigil 1776 registreeritud talgutel osales esialgsetel
andmetel vähemalt 43 023 talgulist. Vihmane ilm tõelisi talguhunte ei hirmutanud ja suur
hulk ettevõtmisi sai edukalt lõpuni viidud. Harjumaal (ilma
Tallinnata) toimus kokku 298
talgut, Saku vallas registreeriti
sel aastal koguni 25 talgut.
Tänavuse talgupäeva värskeimad emotsioonid leiab aadressilt www.teemeara.ee/otse.
Esmakordselt said kõik veebilehel registreerinud talgulised
sel aastal talguhundi passi, millega on võimalik saada partnerite juures soodustusi, nt Hiiu
Folgi Meremuuseumi piletid
jne. Täpsema info leiab www.
teemeara.ee/talgulisele/pass.
Selle aasta peateema oli tuleohutus, mille raames oli igale
talgule ette nähtud suitsuandur.
Talgujuhil on neid võimalik kätte saada kuni 15. maini maakonnakeskuse päästekomandost.
Tänu talgujuhtidele, kes võtsid julguse ja vastutuse korraldada talguid, ja talgulistele, kes
vaatamata sajule andsid oma
panuse koduümbruse hüvanguks. Talgujuhtide tänuüritus
toimub 13. mail Tallinnas.
Kohtumiseni 2016. aastal, seniks rõõmustame koos tehtu üle.
ANNELI KUBBI
Harjumaa koordinaator
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Saku kevadlaadal paistab päike
TEET LILLEORG
LC Saku pressisekretär

T

raditsiooniline Saku kevadlaat toimub juba tuleval laupäeval, 16. mail
Saku vallamaja ümbruses. Teist
aastat järjest korraldab kevadlaata Saku Lõviklubi, koostöös
valla allasutuste tublide inimestega.
Et lõviklubi näol on tegemist
eelkõige heategevusliku organisatsiooniga, siis üha enam muutub ka Saku laada kuvand heategevuslikumaks ja laada tulud investeeritakse Saku valla heategevusprojektidesse. Eelmise
aasta laada tulust kerkib Saku
mõisaparki ja lähiümbrusesse
harrastajate hulgas kiiresti populaarsust koguv discgolfi (lendava taldriku) rada. Mai lõpuks
peaks rada valmis saama ja
ootab mängijaid.
Ka sel aastal algab Saku kevadlaat kell 9 päevajuht Tõnis
Millingu tervitusega. Laada kõneleb laadapealaval ametlikult
avatuks Saku vallavanem Tiit
Vahenõmm ja seda kella kümne
paiku. Kindlasti on selleks ajaks
juba aktiivne kauplemine alanud. Kauplemisalale on välja
mõõdetud 450 platsi, millest
toimkonna juhi Priit Nõmmeotsa sõnul on müüdud juba 300.
Registreerimisel on kauplejad
hinnanud Saku laata heaks

kauplemispaigaks, kus on alati
palju toredaid kauplejaid ja laadalisi.
Mida siis võib laadalt leida?
Juba teada-tuntud heal tasemel taimevalikule sekundeerib
sel aastal palju käsitöömeistreid, kes pakuvad tarbeesemeid,
rõivaid, suveniire. Kohal on
hulk kodumaise toidukraami
pakkujaid ja välismaise tööstuskauba müüjaid, riidekaupmehi
takkatraavi. Eelmisel aastal
uudisena avatud messiala on
avatud ka sel korral. Paarkümmend Saku vallas tegutsevat
ettevõtet on tulemas oma
teenuseid-tooteid tutvustama.
Kindlasti saab huvitav olema!
astealal on pisiperet rõõmustamas karussellid,
kiiged, elektriautod ja
ponid – pakutakse lusti ja lõbu,
nii et tasub tulla kogu perega.
Spordialal on telgid püsti löönud Saku spordikeskuse toimekad naised, kes tutvustavad
spordikeskuses tegutsevaid
treeningrühmi. Viiakse läbi näidistreeninguid ja -esinemisi,
tutvustatakse võimalusi ja tegijaid.
Sellel aastal on uudisena
avatud nn vallaala, kus laadalisel on võimalik suhelda vallaametnikega informaalses õhkkonnas. Uurida ja teada saada
valla allasutuste tegemiste ja
teenuste kohta, registreerida en-

L

nast valla kodanikuks ja miks ka
mitte võtta vallavanemal „nööbist kinni“. Juba ette võib arvata, et tuleb palju küsimusi sügisel valmiva Kiisa vaba aja keskuse kohta, selle kohta, mida
huvitavat saab uues kaunis majas teha ja näha.
uba traditsiooniliselt pakuvad Saku lõviklubi liikmed
lõvialal erinevat meelelahutust ja kehakinnitust. Laada
pealaval alustavad valla tublid
isetegevuslased juba kell 10
programmiga, mis päädib laada
üllatusesineja Toomas Anni
kontserdiga kell 14. Laadaloterii „iga pilet võidab“ kestab
seni, kuni loosiratas tühi, toitlustus tuleb tavapäraselt koduselt laadapärane. Lastele on
avatud perekond Leisalu töötuba, kus eelmisel aastal löödi
kokku pesakaste, vast saavad
tiivulised ka sel aastal portsu
uusi kortereid.
Küsisin laada peakorraldajalt, lõviklubi asepresidendilt
Tanel Peetersilt, et kas julgeb
laada ühte tähtsamat tegijat päikest ka välja lubada. Tanel arvas, et ilmast olenemata paistab
päikene alati, kui teha asja avatud meele ja südamega. Lisaks
sellele lubas Tanel laadal kõik
naeratused üle lugeda! Näis, kas
tuleb uus Saku rekord!?
Kohtumiseni Saku kevadlaadal!

J

TÄNAN kõiki kiisakaid, kes
osalesid 3. mail talgutel Kiisal ja
2. mail Kasemetsa teel Sireli ja
Revali tänava vahelise metsa
prügist koristamine talgutel.
Eraldi kiidaksin Saku Gümnaasiumi õpilasi Karolin Nurme,
Jan Nurme ja Merilin Nurme
ning Pirita Majandusgümnaasiumi õpilast Fred Mühlsi.
Annely-Thea Häggblom,
talgujuht

Koolituspäev tulekul
Diabeetikute Seltsi koolituspäev on 25. mail kell 11 Saku
päevakeskuses. Spordipäev
puuetega inimestele on 2. augustil kella 11-15 Oxforellis.
Registreerimine spordipäevale
Saku päevakeskuses. Osalustasu 3 eurot. AINO KIIVER

Peakorraldaja Tanel Peeters lubas kõik naeratused laadal üle lugeda. Näis, kas tuleb uus Saku rekord!?
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Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused murdmaateatejooksus
28. aprillil toimusid Kolgakülas
Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused murdmaateatejooksus. Kõikide vanusegruppidega oli võistlustel osalemas ka Saku Gümnaasium.
Poistel oli kavas 5 x 1000 m ja
tüdrukutel 5 x 500 m teatejooks.
Kõige parema tulemuse saavutasid meie koolist kuni 5. klasside poisid, kellel õnnestus 15
võistkonna seas võtta võit.
Võistkond jooksis koosseisus
Markus Kuusik, Henry Grünberg, Jesse-Joosua Kaustel,
Kert Kask ja Mathias Villemsoo. Kusjuures meie poiste võit
oli mäekõrgune ja terve võistluse peale ei suutnud ühegi teise
vanusegrupi võitjad sellist vahet teise kohaga sisse joosta.
Veel jõudis meie koolist kolme parema hulka 6.–7. klasside
poiste võistkond, kes saavutas
16 võistkonna seas väga hea teise koha. Jooksid Artti Tõrv, Edvin Kabanen, Ralf-Sander Suvinõmm, Hendrik Õun ja Kalev
Hõlpus.
Võistlusel osales kokku 17
kooli ja meie kool saavutas 9
gümnaasiumi seas hea neljanda
koha. Suur tänu osalejatele,
treeneritele ja lapsevanematele.
RIHO SIIL
Kehalise kasvatuse õpetaja

Männiku wakepark
avas 1. mail hooaja –
Valdeku karjääris ootavad
puhas rand,
veeatraktsioonid,
palliplatsid, lasteala.

Saku koolimaja sai
juurde ühe nurgakivi
VICTORIA PARMAS
28. aprilli pärastlõunal asetati
paika Saku gümnaasiumi juurdeehituse nurgakivi, mis on selle kooli jaoks juba kolmas sümboolse tähtsusega kivi. „Me
peame kõik võtma vastutuse, et
haridus oleks tugeval alusel,“
ütles volikogu esimees Tanel
Ots ja viis jutu päriskivilt sümboolsele hariduse nurgakivile.
Ehitaja esindaja sõnul sõlmiti
ehitusleping kaks kuud tagasi
ning selle ajaga on juba hulk
tööd ära tehtud. „Ehitus on läinud plaanipäraselt ning peatselt
saab karp valmis. Betoonplokkidest ehitades kerkib maja üllatavalt ruttu, nii et varsti tuleb
mõelda juba sarikapeole,“ lausus OÜ Nordlin Ehituse juht
Ülo Older ja avaldas ka ehitajate
salaplaani – kui kõik hästi läheb,
saab ehk kogu maja valmis juba
septembri alguseks.
Oma soovid hoonele lugesid
ette kolmanda klassi lapsed, kes
on sügisel selle hoone esimesed
õpilased. Nurgakivi panekule
minna soovijaid oli nii palju, et
lapsed võtsid lausa loosi, kes sel
olulisel sündmusel esineda
saab. Õpilased soovisid, et „selle maja seinad oleksid värvilised, et seal oleksid lahked õpetajad ja palju sõpru, et maja kõrval oleks suur mänguväljak, et
uue koolihoone ümber kasvaksid õunapuud, mille vilju saaks
süüa ja müüa.“ Nurgakivi silindrisse sai pandud Saku Sõnumite Nurgakivi erinumbri ainu-

SAKU GÜMNAASIUMIS toimub õpilaste
registreerimine 1. klassidesse kuni 1. juunini.
Dokumente võetakse vastu kooli kantseleis Tallinna mnt 10 teisel
korrusel. Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem või seaduslik
esindaja kooli direktorile kirjaliku taotluse, millele lisab:
1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte
(võimalik teha koolis);
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (võimalik teha koolis);
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist (selle
olemasolul);
4) koolivalmiduskaardi;
5) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm.
Täpsem info telefonilt 6718 000

„Kui kõik hästi läheb, saab ehk kogu maja valmis juba septembri
alguseks,“ lubas OÜ Nordlin Ehituse juht Ülo Older nurgakivi panemise tseremoonial. Lubadust kuulavad pealt P.P. Ehitusjärelevalve
esindaja, gümnaasiumi direktor ja volikogu esimees. Fotod:

Enne silindrisse panekut näitab vallamajanduse insener Siim Rõõmus
kõigile ka Saku Sõnumite selleks päevaks tehtud nurgakivi erinumbrit.

eksemplar, mitmeid münte, Saku spordikeskuse medal sinimustvalge paelaga, gümnaasiumi muusikali pilet, töövõtuleping, tööde ajagraafik, pilt hoone välimusest ja kõikide korrus-

te plaanid. Kui silinder komplekteeritud, oli aeg see kinni
müürida. Lisaks olulistele
funktsionääridele, lisasid kellutäie mörti kivile ka kõik esinenud õpilased.

MAI 2015 EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
P 10.05 kl 13 pühapäevakool  P 10.05 kl 15 jumalateenistus  T 12.05 kl 17
palveõhtu  N 14.05 kl 18 Kristuse taevaminemispüha jumalateenistus
 P 17.05 kl 15 jumalateenistus  K 20.05 kl 18 koguduse õhtu Jeesuse
tähendamissõnade teemal  P 24.05 kl 15 nelipüha jumalateenistus ristimise
ja leeriõnnistamisega  T 26.05 kl 17 palveõhtu  L 30.05 kl 18 noorteõhtu
 P 31.05 kl 10 koguduse väljasõit vabaõhumuuseumisse  P 31.05 kl 15
jumalateenistus vabaõhumuuseumi kabelis
 KOGUDUSE VÄLJASÕIT 31. mail kl 10.00 - ca 17.30 vabaõhumuuseumisse.
Osalustasu 1 euro lastele, 2 eurot täiskasvanutele. Ekskursioon giidiga, lõuna,
jumalateenistus. Info ja reg: Kristiina 5650 6651 / kristiinaseppel@gmail.com
 NOORTE LEERIKOOL algab L 30. mail kl 16. Info ja reg: Kristiina Seppel
5650 6651, Magne Mölster 5919 7802 või saku@eelk.ee
 SAKU GOSPEL: Koor ja bänd. Proovid igal N kl 18.00-19.30
 ÕPETAJA VASTUVÕTT kokkuleppel tel 5919 7802, magne.molster@eelk.ee
Aadress: Tallinna mnt 8, Saku alevik.
Koguduse koduleht: saku.eelk.ee
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Saku Gümnaasiumi abituriendid alustasid riigieksamitega

Allkiri
Foto:

Eesti keele eksamiga 27. aprillil algas Saku Gümnaasiumi tänavusel 43 abituriendil lõpueksamite aeg. Kuid enne seda, 21. aprillil istutasid nad
koos klassijuhatajate Kristiina Noormetsa ja Reelika-Merylin Raidmäega kooli juurde traditsioonilise oma lennu puu - sedakorda elupuu, mis
leidis kasvukoha muusikakooli ees. Kolmest kohustuslikust riigieksamist on tänaseks seljataga kaks - eesti keel ja inglise keel, 21. mail ootab ees
matemaatika. Tulemas on veel koolilõpueksam ja uurimis- või praktilise töö kaitsmine. Saku Gümnaasiumi lõpetab 37. lend. Foto: Anton Noor

Kurtna uus traditsioon – jüriöö matkamäng
PIRET RINGVEE
Kurtna Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde rühmajuht

T

avapärase jüriöö jooksu
asemel panid Kurtna lapsed end 23. aprilli õhtul
proovile jüriöö matkamängus.
Andsime lastele võimaluse ennast näidata erinevate nuputamis- ja osavusülesannete lahendamises. Rajale läks 11 võistkonda, kus igas õpilasi 1.-9.
klassini. Lisaks panid oma esinduse välja ka õpetajad ning Kajamaa kool.
Kontrollpunktides tuli visata
ja lennutada täpsust nooltega,
lendava taldrikuga ja sulgpalliga, lasta õhkrelvast, määrata silma järgi kaugust, tunda hümni,
lahendada viktoriin ja nuputamisülesanne „Visa hing“ ning
osaleda konksumängus. Väga
õpetlik punkt matkamängus oli
meditsiin.
Lapsed jäid õhtuga igati rahule ja soovivad ka järgmisel
aastal taas matkamängu. Esime-

Matkamängus tuli võistelda ka osavust ja meeskonnavaimu nõudvas konksumängus. Foto: Merje Tava

ne koht läks Kurtna võistkonnale, teine koht Kajamaa koolile ja
kolmas jällegi Kurtnale. Õpetajad olid väga tublid – punktiarvestuses nad tegelikult võitsid,
aga eraldi kohta me neile välja ei
andnud. Punkte panid Kurtna
kooli vilistlased ja kaitseliitlased. Peakorraldaja oli kaitseliitlane Mauno Reinmann, tänu

kellele said paika kõik tegevused ja kelle vahenditega kogu
mängu läbi viisime.
Põneva peaauhinna – 1,5 tundi airsofti lahinguid sisehallis –
pani välja meie lahke sponsor
militaarseiklus.ee. Eriauhinna
parima koostöö eest pani välja
Kaitseliidu Harju maleva Noorte
Kotkaste ja Kodutütarde Kurtna

rühmajuht Piret Ringvee ja Turba noortejuht Mauno Reinmann.
Selleks oli osalemine Harju
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
suvelaagris, mida korraldavad
Kaitseliidu Harju maleva Kurtna
ja Turba rühmajuhid.
Oli meeldejääv võistlus ja
teeksime sellest meeleldi Kurtna kooli traditsiooni.

8

8. mai 2015

Sakus on nüüd kaks apteeki

Lisaks ravimitele on uues apteegis ka üsna suur ravikosmeetika valik, mis
asub eraldi välja toodud mündirohelises sektsioonis. Apteegi juhatajal
Külli Männikul (keskel) olid esimestel päevadel abiks Saku emaapteegi
Merimetsa Tervisekeskuse apteegi juhataja Pille Kannelmäe (paremal) ja
Krista Tooren Kadaka apteegist. Foto:

Juba nädal aega on tegutsenud Saku Selveris Apotheka apteek, mis
on avatud maikuus kella 9-20ni, alates juunist aga lausa kella 21ni.
Peale lahtiolekuaegade erineb uus apteek Saku Südameapteegist selle poolest, et retseptita ravimid asuvad avariiulitel, kus ostjal on võimalik neid ise uurida. Loomulikult saab nõu küsida ka
proviisorilt.
Kuigi Selveris olev Apotheka ei ole nii suur kui sama keti suurimad rohupoed, on Saku Apotheka haruapteegi juhataja Külli Männiku sõnul ka siit võimalik osta kõiki arstimeid, mida Eestis on lubatud müüa. „Kui parasjagu midagi ongi otsa saanud, tellime järgmiseks päevaks juurde. Meile võib alati ka helistada või ravimiinfo leheküljelt järgi vaadata, kas vajalik kaup olemas on,“ lisas ta.
„Kuna ruumi on apteegil vähe, siis teenuseid, nagu vererõhu mõõtmine või kolesterooli määramine, apteek aga osutama ei hakka.“
Nagu tõdeb rahvaütlus, kaks ilma kolmandata ei jää, on ka Sakku oodata peatselt veel ühte apteeki. Huvi apteegi avamise vastu
Sakus Konsumi kaupluse majas on tundnud Soome apteegiketti
kuuluv Ülikooli Apteek. „Kui neil ikka soovi on, siis meie poolt on
ruumid kolme kuu pärast olemas,“ ütles Konsumi hoone omaniku
Harju Tarbijate Ühistu haldusjuht Jüri Kimmel.

Esimene Kevadpomm Rehe küünis
ANNELI KUBBI

P

ühapäeval, 26. aprillil
toimus Üksnurmes Rehe
küünis Kevadpomm.
Hoolimata sajusest ilmast väisas üritust üle paarisaja külastaja. Kevadisi tarkuseteri aias jagas aednik Helve Vaarmann ja
kingsepp Tiia ettevõttest Mister
Minit jagas näpunäiteid jalanõude õigetest hooldusvõtetest.
Kohaletulnud korstnapühkija
Peep lubas soovijatel õnne nimel nööpe keerutada ja tuletas
meelde küttekollete turvalisust.
Malle Liik tutvustas tõrvast valmistatud tervisetooteid.
Tõeliseks tõmbenumbriks
kujunes Udmurtiast pärit Nadii
Mush, kelle juhendamisel said
kõik huvilised õppida valmistama pelmeene, mis kohapeal ka
ära söödi. Eesti noorim vibusportlane Pearu-Jakob Ojamäe
tutvustas oma ala ning tema juhendamisel oli spordihuvilistel
võimalik ka ise vibulaskmist
proovida.
Muruniidukite hooldamist
õpetas Aiatähe spetsialist. Ürituse meeleolu hoidis üleval
hoogne ansambel Svips Raplamaalt. Lisaks esinesid trummidel Lana-Maria Petersoni loovmuusikaringi lapsed. Hip-hop
samme õpetas särasilmne Birgit
Käsper JJ Street tantsukoolist.
Avatud oli kirbuturg ja kevadtaimi pakkus Nurmiko. Lapsed

meisterdasid eelseisva emadepäeva jaoks kingitusi ja üheskoos värviti üle suur plekktünn.
Kehakinnitust pakkus Rehe
küüni perenaine Tiiu Velleste
koos abilisega ja Jami kohvik
kostitas kohvi ja maitsvate kookidega. Kevadpommi tegemisi
juhtis mesilane Moona, kelleks
oli kehastunud ürituse peakorraldaja energiline Oliivia KajuRoylance.
Tänu tegijatele ja osalejatele
möödus neli tundi kestnud üritus
märkamatult ja veedetud sai tore
pühapäev. Osalejate positiivne
tagasiside annab indu ka edaspidi sarnaseid üritusi korraldada.

Korraldajate fotosilma ette
jäänud hetki: pelmeenid
udmurtia moodi ja nende
meister Nadii koos mesilane Moonaga, vibuõpe ja
tünnimaalimine.

TÄNAME ürituse Kevadpomm sponsoreid: Udmurtiast Nadii Mush, Pearu Jakob Ojamäe ja Toomas
Kitsing, Tervisetooted, ansam-bel SVIPS, Nurmiko, Mister Minit, Haljastuslux, kirjastus Varrak, Eesti Maaülikool, Aiatäht, tantsukool JJ Street, Saku huvikeskusest Lana-Maria Peterson, korstnapühkija Peep,
Maru Tigu, Saku Tehno ja Saku Läte.
Korraldajad
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Jüriöö jooksul rekordarv
osavõtjaid
Oluline roll jooksus oli ka teatepulgal.

Kui 3.c klass juba kringlit sõi ja limonaadi peale jõi, võtsid omavahel
mõõtu kolmandast klassist vanemad lapsed ja täiskasvanud.

TÄHELEPANU!

TULEMUSED: ALGKLASSID - 1. 3c, 2. 3d, 3. 3a, 4. 2b, 5. 3b, 6. 2a,
7. 2c, 8. 2d, 9. 1b, 10. 2e, 11. 1a, 12. 1e, 13. 1c, 14. 1d. VANEMAD 1. 12. kl (Fred Baranov, Kristel Kopel, Georg Kaseorg, Hanna-Katrin
Krestinov, Silver Zoova, Maria-Johanna Kollo, Cris Koppel), 2. 10. kl
Singimoos, 3. 9a, 4. 9b, 5. 10. kl, 6. Saku Suusaklubi, 7. 7b, 8. 8a, 9.
11. kl, 10. 8b, 11. 7a, 12. 6c, 13. 6b I v, 14. Kurtna 7. kl, 15. Parmaselapsed, 16. SG õpetajad, 17. 7c, 18. 6a, 19. 21CC Triatloniklubi, 20.
8c, 21. 5a I v, 22. Saku Noortekeskus, 23. 3b vanemad, 24. Saku
Vallavalitsus, 25. 5c, 26. 4b, 27. 6b II v, 28. 5d I v, 29. 4c I v, 30. 5a II
v, 31. 4a, 32. 2c vanemad, 33. 4c II v, 34. 5a III v, 35. 5d III v, 36. 5d II v

23. aprillil toimunud 34. Saku
Jüriöö jooksul osales rekordarv
jooksjaid – 392.
Kell 20 startisid lapsed 1.-3.
klassini ja kell 21 kõik vanemad
jooksjad. Vanemate jooksus oli
seekord osalejaid erakordselt
palju. Kui varem on osalenud
20-26 võistkonda, siis tänavu
tahtis joosta 36 seitsmeliikmelist
võistkonda. Korraldajail tekkis
isegi hirm, et ei jätku teatepulki
ja et rajad jäävad kitsaks. Tänu
tublidele kohtunikele (Saku
Gümnaasiumi õpetajad) suudeti
olukord siiski kontrolli all hoida.
Kaks viiendat klassi osalesid koguni 3 võistkonnaga ja üks neljas klass 2 võistkonnaga. Esimest korda osales ka Kurtna
kooli 7. klassi võistkond. Täiskasvanute võistkondi oli 8, mis
on ka päris suur arv.
Jooksu üldvõitjaks tuli 12.
klass. Auhindadeks olid kringlid, mille pani välja Saku Valla
Spordikeskus ja Saku Õlletehase poolt oli pudel jooki kõigile
lastele. Üritust turvas politsei.
TIIU ZIRNASK

Selgusid valla meistrid võrkpallis

Võidukasse Saku meeskonda kuulusid (fotol vasakult) Veiko Piirsalu, Sander
Melles, Mart Melles, Tarmo Adamberg, Paavo Sedrik ja Arno Õruste. Pildilt puuduvad Siim Melles ja Artur Saribekjan. Foto: erakogu

Läbi aprillikuu väldanud valla esimesed meistrivõistlused võrkpallis võitis
Saku meeskond. Meistrivõistlustel osalenud 45 võrkpallurit jagunesid viie
võistkonna vahel. Lisaks Saku võistkonnale osalesid võistlustel kaks võistkonda Kurtnast, noorusliku särtsu lisasid Saku Noored ja kogemustega keskiga esindasid Saku lõvid. Meistrivõistlused said tulised ja ühepoolseid mänge
seekord ei korraldatud.
Saku võistkonnale järgnesid tihedas konkurentsis Saku Lõviklubi, Kurtna I,
Saku Noored ja Kurtna II. Turniiri parimateks mängijateks tunnistati Johanna
Mõtte, Anna Lutter, Teet Tähepõld, Tanel Peeters ja Sander Melles. Lisaks
võidukarikale said Saku meeskonna mängijad võistluste sponsorilt, Katoen
Natie Eesti AS-lt piletid Eesti-Rootsi mängule, kus otsustatakse Euroopa
meistrivõistlustele pääseja. Õnnitleme võitjaid! Täname Kurtna Kooli, Saku
Valla Spordikeskust, toetajaid ja abilisi võistluste läbiviimisel. TEET LILLEORG

10

8. mai 2015

Elukaar
lõpetas hooaja

Esietendus
Kiisa
rahvamajas
Foto:

Kui Kiisa rahvamaja näitetrupp tõi 24. aprillil esmakordselt rahva ette etenduse
„Lootes vaid heale”, võis öelda, et lavalaudadele jõudis meie oma valla algupärand:
teatritüki autor ja lavastaja on Tiiu Rõuk, argielus lasteaia Päikesekild direktor. Laval
toimuvas olid põimunud minevik ja kaasaeg. „Kas mäletad...?” kõlas sage sõnapaar
osatäitjate, kahe õe suust, kui meenutati mälupilte küüditamisest ja elust Siberis. Leili
(Vaige Urgard, pildil vasakul) ja Aino (Marianne Õun) jutus kumas läbi leppimine pa-

ratamatusega ning kindel lootus helgemale
tulevikule. Elusügisesse jõudnud naistel
jätkus hingejõudu ja tarkust näha väljapääsu tänapäeva elu keerdsõlmedest ning olla
toeks tütar Annele (Tiiu Rõuk), kel mure
näis üle pea kasvavat.
Nauditav näitlejatöö ja vaimukad dialoogid vaheldumisi mõttetihedatega panid publiku saalis hiirvaikselt kuulama.
Juunis mängitakse etendust Hageris ja
Rakveres. Teatrirahva sõnul jõutakse kindlasti ka Sakku.

„Kevad, nüüd kevad, metsa all tärkamas
sinilill…“ laulis ansambel Vilistlased Saku
pensionäride ühenduse Elukaar hooaja lõpupeol 18. aprillil Saku Valla Maja saalis. Kevadist rõõmsat meeleolu tekitasid ka kõik
teised esinejad – noored andekad peotantsijad klubist Danceland, naisrahvatantsurühm
Lindaratas ja seeniortantsurühm Lendler.
Koosviibimise krooniks oli aga meie armastatud Saku Sohvi, kelle vaimukaid nalju saatis koosviibijate naer ja käteplagin. Ja nagu
ikka oli Sohvil ka meile üllatus – ta tõi kaasa
Kiisa kapelli, kes võlus tantsupõrandale arvukalt kergejalgseid eakaid.
Paistis, et kõik esinejad andsid endast
parima. Et sellised üritused inimestele rõõmu pakuvad, näitas suur osavõtjate arv, soojad tänusõnad esinejatele ja heatujuline hüvastijätt. Loodame sügisel taas kohtuda.
LY MADISSOON

Kevad ajab päevakeskuse(st) välja!
VAIKE PÄHN
AVE-MARIA RAPPER

P

irtsakas preili Kevad on
lasknud end sellelgi aastal
oodata ning näidanud oma
muutlikku palet. Õnneks on kannatlikkus ning oskus tunda rõõmu pisikestest asjadest õpitavad
ja päevakeskuse sõbralikul perel
on need omadused olemas.
Kui paljude eestlaste tee viib
varakevadel kaugetesse maadesse võõramaa päikest nautima,
siis ka meil avanes võimalus külastada märtsikuus eksootilist
Indiat ning olla külalised pesuehtsas Bollywoodi pulmas! Tegelikult asus see India lühikese
bussisõidu kaugusel Keila sotsiaalkeskuses, kus juba mitu aastat
on tavaks teatrikuul üks temaatiline pidu etendada. Oodatud oli
indiapärane dresscode - daamidel kirevad ehted ning sarid, härradel turbanid ja tuunikad. Veidi
tuulamist kappides ja natuke nokitsemist õmblusmasina taga tasus ära: Keila sotsiaalkeskuse
saali sisse astudes sulandusime
kohe ümbritsevasse.
Ruumi seinad olid kaunistatud kirevate kangastega, temaatiliste elevantide ja lootoseõitega, osalejatele valmis pandud
värvilised matid-padjad, kõlas
ehtindia rahvamuusika. Võõrus-

Südamenädala tervisekõnnil
mõisa pargis tuli proovida
silma ja kätt ka käbiviskes.
Foto: Ilme Hunt

tajad olid vaeva näinud ning ära
õppinud tantsuetenduse kire ja
ahastustega idamaisest armuloost, mis tipnes õnneliku kosimisega. Rõõmsates pulmamängudes said osaleda ka külalised,
tantsisime meiegi! Kogu melu
filmiti ja lõpetati peoroaga.
üdamenädalal päevakeskuse pere kaugele ei kippunud, vaid hargnes Saku
südamesse - armsasse mõisaparki! Toimus tervisekõnd nippide
ja trikkidega ehk orienteerumiskolmapäev tuttavatel ja tundmatutel radadel. Rühmadesse
jaotunud sõpruskondadel tuli läbida viis kontrollpunkti, kus ko-

S

guti punkte nupukust, fantaasiat
või tragidust nõudvaid ülesandeid täites. Mälestuskivi juures
tuli esitada isamaaline laul või
luuletus, tiigi kaldal teada eesti
rahvatantse, poolsaarel mitte eksida käbiviskes, tamme all teritada tähelepanu, silla juures nimetada mälu järgi vaid hetkeks nähtud karbi sisu. Kõigega saadi
hakkama ja toreda ürituse lõpetas maitsev auhinnagala, mille
jooksul sai igaüks midagi tervislikku suhu pista ja kadakapuise
osavõtumedali kaela. Hea tuju ja
mõnus toonus pealekauba.
24. aprillil sõitsime aga Tallinna! Pae tänaval asuvas Käo

päevakeskuses andis kontserdi
tuntud reggaeansambel Bombillaz, keda jäädvustas telesaate
Puutepunkt võttegrupp. Viiel
Saku Päevakeskuse intellektipuudega muusikahuvilisel oli
erakordne võimalus kõike seda
oma silma-kõrvaga näha-kuulda
ning oma tundemaailma avardada. Tegemist oli Eesti mõistes
enneolematu kontserdiga, mille
lõpus vaimu- ja liitpuudega noored musitseerisid koos maailmamuusikat viljeleva ansambliga.
Ühismusitseerimiseks oli kolm
kuud koos ansambliga hoolsalt
rütmipillidel harjutatud. Kogu
projekti saab näha ETV saates
Puutepunkt 10. mail.
ais on liikumispuudega eneseabirühmal
Varsakabi plaanis Saku teedel-tänavatel üks innovaatiline kujundkulgemine korraldada. Rohkem on selline tegevus tuntud jalgadega joonistamise nime all. Meie märkisime
Saku kaardile istuva koera, mille
saba ulatub Tammemäele ja nina
nuusib vallamaja liiklusringi.
Liikuma hakates salvestab mobiil läbitud teekonna ja joonise
täpsel järgimisel saamegi soovitud kujundi. Kuna liigutakse
abivahenditega ja teekond on 10
km pikk, on abikäed teretulnud.
Huvi korral teave tel 604 1731.

M
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3 päeva Leedu merevaigurannikul
Saku pensionäride ühendus
Elukaar korraldab 5.,6. ja 7. juunil väljasõidu Leedumaale, kus
meid ootavad liivaluited, merevaik, omapärane arhitektuur,
Kura säär, unikaalne Ristimägi,
sadamalinn Klaipeda ja Leedu
suvepealinn Palanga.
Hommikul kell 7.00 alustame teekonda vallamaja eest. Esmatutvuse Leeduga teeme Ristimäel, katoliiklike leedulaste
pühapaigas, kuhu on püstitatud
tuhandeid riste, mälestamaks
talurahvaülestõusudes, Siberis
ning sõdades hukkunuid. Õhtul
jalutame juba Leedu suvepealinna Palanga tänavail, kus on
arvukalt söögikohti igale maitsele ja naudime merevaateid
kuulsal muulil. Ööbimine on

MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
27.04 kell 14 toimus liiklusõnnetus Tallinna ringtee 30. km-l,
kus sõiduautot Toyota Rav 4 juhtinud Sandra (22) sõitis tagant
otsa sõidutee parempoolses servas parkinud veoauto Man haagisele ja seejärel veoautole. Saadud löögist paiskus Toyota kokku taga liikunud sõiduautoga
Opel. Toyota juht toimetati
PERHi Mustamäe korpusesse.
30.04 teatati, et Saku alevikus
murti sisse teenindusruumidesse ja varastati turvaandurid ning
sularaha seifist. Vargusega tekitatud kahju on 100 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
23.04 kell 17.11 – maastikupõleng 13,5 hektaril Kernu vallas.
25.04 kell 15.32 – maastikupõleng Kohila vallas Aespal.
26.04 kell 17.30 – suits elumajas Kohila vallas Vilivere külas.
1.05 kell 14.57 - tulekahju hoones. Aespa alevikus põles elumaja lahtise leegiga.
2.05 kell 17.22 - tulekahju korstnas Rae vallas Vaskjala külas.

Tööpakkumine
Trükikoda Rebellis pakub tööd
järeltöötluses paberilõikajale.
509 8877, jaan@rebellis.ee

Palanga kesklinnas.
2. päev. Hommikusöök. Klaipedas, Leedu tähtsas sadamalinnas, teeme väikese meresõidu
praamiga Kura säärele, renoveeritud delfinaariumis näitavad dresseeritud delfiinid oma
imetlusväärseid oskusi. Kõnnime Nida kõrgetel luidetel ja
kuurortasula tänavail, kus pilku
püüavad kalameeste vanad majad ja omapärased tuulelipud.
Merevaigugaleriis näeme Leedule iseloomulikku merevaikku
kõikvõimalikes variantides.
Nõiamäel ootab meid aga hoopis iseäralik seltskond – naljakad kujud muinasjuttudest,
nõiad, kuradid – leedu puidunikerdajate meistritööd. Ööbimine Palangas.

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
08.05 10:00-15:00 Laskeharjutus
10.05 09:00-16:00 Laskeharjutus
11.05 09:00-17:00 Laskeharjutus
12.05 09:30-15:00 Laskeharjutus
12.05 15:00-19:00 Laskeharjutus
13.05 10:00-17:00 Laskeharjutus
14.05 09:00-17:00 Laskeharjutus
15.05 10:00-17:00 Laskeharjutus
16.-17.05*
09:00-13:00 Väliõppus
18.05 14:00-18:00 Laskeharjutus
19.05 09:00-17:00 Laskeharjutus
20.05 10:00-17 00 Laskeharjutus
21.05 09:00-16:00 Laskeharjutus
22.05 10:00-17:00 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,

Mälestame
kauaaegset naabrit

AIDA SILBAUMI
Näituse tänav 1
elanikud

Südamlik kaastunne
Kaarlile ja Merikesele kalli
ISA ja ÄIA
surma puhul.
Segarahvatantsurühm
Pangviina

3. päev. Hommikusöök. Külastame Palanga kuulsat liigirohket, prantsuse arhitekti André kavandatud dendroparki. Kodutee läbi Liepaja ja üle Kuramaa küngaste. Õhtul oleme kodus tagasi. Reisi ilmestab ja jagab meiega oma teadmisi tuntud giid Arne Timm.
Reisi maksumus 115 €. Soovijaid paneb kirja ja võtab raha
vastu Saku Päevakeskuses 13.,
20., 27. mail ja 3. juunil kella
11-12ni Lehte Jõeleht. Kui kohti jääb üle, on ka mitteliikmetel
võimalus meie väljasõidust osa
võtta. Kaasa võtta vähemalt 3
kuud kehtiv pass või ID-kaart.
Reisil lähinaabrite juurde jagub üllatusi ja avastamisrõõmu
igaühele. JÜRI SOOME

Kuulutused
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.

Mälestame alati sõbralikku
ja heatujulist

AIDA SILBAUMI
Saku Päevakeskuse pere

Mälestame

AIDA SILBAUMI
Endised EMV töötajad

Igaühele meist on antud
aeg tulla, aeg olla, aeg minna...

Südamlik kaastunne
Meelile ja Raivole poja

RAULI
surma puhul.
Tallinna mnt 13 majanaabrid

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!
Ehitusluba. Kasutusluba.
Projekteerimine. Hoonete
seadustamine. Ehitiste ekspertiis. Asjalik abi ehitusvaldkonnas. Helista 522 0023,
Mikk. Töö tulemuslik.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899!
Tänavakivi, muna- ja paekivi
paigaldus ning müük. Aedade ehitus, haljastus. Asfalteerimine. www.kivivennad.ee,
henno.piirme@gmail.com, Henno 551 9855, Jüri 558 8842.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad!
Tel 5626 3857.
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
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 522 0321.
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
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatöödremont ja ehitus. OÜ Ahjuteenused, tel 5663 9398.
Rae vallas Suuresta külas
müüa suures koguses head
haljastusmulda. Saadaval ka
täitemuld, soovi korral transport. Info: tel +372 522 0073,
e-mail muld@golfest.ee
Müüa loomasõnnikut - 7 t 150
€, 15 t 220 €, mulda, killustiku
ja liiva. Tel 5697 1079, e-mail
taluaed@hot.ee
Soodsaimate hindadega
saematerjal meilt. Küsi hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520.
Soovin osta remontivajava
suvila Saku vallas. Meelis
Lajal, 5660 2124.
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Klientuuriga
Männiku Ärimaja
Ilusalong otsib
juuksurit ja

kosmeetikut
Lisainfo tel

5373 8869

Saue Ilusalong
EHITAGE
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd,
vundamenditööd, müüritööd,
puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.

juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •
ripsmetehnik • küünetehnik • massaaz
Sooja 1, Saue
Lahtiolekuajad
Tel + 372 621 2021
E-R 9.00-20.00
L 10.00-17.00; P suletud Mob + 372 507 4466 www.beauty.ee

Ootame tellimusi!
Omame pikaajalist kogemust vee-,
kanalisatsiooni- ja sademevee
torustike ehitusel, teede, tänavate
ja kivitöödel ning kõikvõimalikel
pinnasetöödel; liiv, killustik

Teostame
TORUSTIKE
EHITUSTÖID
Kõik vajaminev tehnika,
mineraalpinnas jms on olemas.
Omanikujärelevalve teenuse
osutamine

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

KONTAKT:
Siim 512 1790
OÜ TarindiProf

www.raemeistrid.ee

TEOSTAN EHITUSTÖID:
•
•
•
•
•
•
•

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

MOBIIL:
Kanarbiku talu müüb
korralikke kuivi ja
tooreid küttepuid.
Puuliigid: hall lepp, sanglepp,
saar. Pikkused 30, 33, 37, 43,
50, 60 cm. Transport hinna
sees. Tel 5373 7294

Soovin osta korterit
Uus-Saku tänaval
(maja nr 2-8 ja 10). Korter
võib vajada kapitaalremonti.
Kadi Liimand, tel 5550 8782
kadi.liimand@gmail.com

501 7650

Sõelutud must muld Kajamaalt
Traktori koorem 96 eurot
Saku valla piires (10 t)

kohale tooduna

68 eurot koorem.
Paekivist täitepinnas 80 eurot koorem.
Savikas moreen täitepinnas

Müügil ka erineva suurusega
maakivid, hind kokkuleppel.
Traktor saab maha kallata
ja saab ka hüdromastiga
maha tõsta, nt üle aia.

Telefonilt:

502 4493

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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EstPak Plastik on pereettevõte, mis loodud 1999.
aastal Hiiumaal. Meie peamiseks tegevusalaks
on plastpakendite tootmine erinevatele toiduainetööstustele nii siin- kui sealpool piiri.

Jätkuvalt kasvavate tootmismahtude tõttu oleme laiendanud oma tootmist ja
valminud on uus tootmishoone Saku vallas, kuhu ootame oma kollektiivi
professionaalseid ning kohusetundlikke töötajaid.

MEHAANIK-SEADISTAJA
Tööülesanded
 tootmisliinide seadistamine vastavalt tellimustele
 termoformeerimisseadmete, vormide ja kilestruuderite järelevalve,
regulaarne hooldus, remont (häireteta töö tagamine)
 toodete kvaliteedi kontrollimine
 jooksvad töökorraldused
Nõudmised kandidaadile
 tehniline taip ja korrektsus tööprotsesside teostamisel
 valmisolek vahetustega tööks, sealhulgas öövahetusteks
 kohusetundlikkus ja vastutustunne
 tõstuki juhtimise kogemus  vähemalt kesk-eriharidus
Kasuks tuleb
 mehhatrooniku, mehaaniku haridus
 eelnev töökogemus masinate häälestamisel ja remontimisel
Omalt poolt pakume
 kaasaegset töökeskkonda ja tipptasemel tootmisseadmeid
 stabiilset ning pikaajalist töösuhet
 toredaid kolleege  väärikat töötasu
Asukoht: Kanama tee 35, Jälgimäe (ringtee ääres), Saku vald
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
Töö tüüp: Täistööaeg, palgatöötaja
Kandideerimiseks palume saata CV:
info@estpakplastik.ee
Kuulutus aegub: 01.06.2015

Baltic Restaurants on üks suuremaid toitlustusvaldkonna ettevõtteid
Baltimaades, omades Eestis ja Lätis kokku üle 100 müügikoha ja
pakkudes tööd ligi 800 inimesele.
Ettevõttel on toitlustamise valdkonnas kogemust üle 20 aasta.
Kaubamärgid, mille alt teenust pakutakse on Daily,
DailySpecial ja Take Off.

Baltic Restaurants Estonia AS
otsib seoses ettevõtte laienemisega

Saku Gümnaasiumi
Daily kohvikusse

KOKK-JUHATAJAT
Töö kirjeldus:
 Toidu valmistamine ja serveerimine
 Kauba tellimine
 Dokumentatsiooni haldamine ja
enesekontrolliplaani nõuete täitmise tagamine
Nõudmised kandidaadile:
 Toitlustusalane eriharidus ja toitlustusvaldkonna juhtimiskogemus
 Koostöövalmidus meeskonnas
 Hea eesti keele oskus
 Hea suhtlemisoskus, analüüsi- ja planeerimisoskus, hea
pingetaluvus ja teenindusvalmidus
 Arvutiprogrammide kasutusoskus (Excel, Word)
Omalt poolt pakume:
 Huvitavat ja vastutusrikast tööd
 Sõbralikku töökollektiivi
 Ettevõttepoolseid soodustusi
 Võimalust areneda koos ühe suurema toitlustusettevõttega
Tööaeg: E-R 07:00 kuni 15:30
Aadress: Tallinna mnt 10, Saku

Kandideerimiseks palume saata CV e-posti aadressile
margit.peterson@balticrest.com või läbi CV Keskuse või
CV-Online portaali.

EstPak Plastik on pereettevõte, mis loodud 1999.
aastal Hiiumaal. Meie peamiseks tegevusalaks
on plastpakendite tootmine erinevatele toiduainetööstustele nii siin- kui sealpool piiri.

Jätkuvalt kasvavate tootmismahtude tõttu oleme laiendanud oma tootmist ja
valminud on uus tootmishoone Saku vallas, kuhu ootame oma kollektiivi
professionaalseid ning kohusetundlikke töötajaid.

OPERAATOR-PAKENDAJA
Tööülesanded
 toodangu pakendamine vastavalt tellimustele
 toodete kvaliteedi kontrollimine
 jooksvad töökorraldused
Nõudmised kandidaadile
 kohusetundlikkus ja vastutustunne
 valmisolek vahetustega tööks, sealhulgas öövahetusteks
Kasuks tuleb
 eelnev töökogemus tootmises vahetustega tööl
Omalt poolt pakume
 kaasaegset töökeskkonda ja tipptasemel tootmisseadmeid
 stabiilset ning pikaajalist töösuhet
 toredaid kolleege
 väärikat töötasu
Asukoht:
Kanama tee 35, Jälgimäe (ringtee ääres), Saku vald, Harjumaa
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
Töö tüüp: Täistööaeg, palgatöötaja
Kandideerimiseks palume saata CV:
info@estpakplastik.ee
Kuulutus aegub: 01.06.2015
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Õlivahetus Texaco Ursa Super LA 30 õliga
Süüteküünla vahetus NGK küünlaga
Õhufiltri vahetus
Lõiketera teritus ja tasakaalustamine
Toite ja süütesüsteemi puhastus
Mootori tööpöörete kontroll ja reguleerimine
Lisatööd/varuosad vastavalt vajadusele, hoolduskampaania kuni mai lõpuni.

Lai valik tehnikat ERAISIKULE või PROFILE.
Püsikliendile SOODUSPAKKUMISED!

HOOLDUS JA REMONT KA:
murutraktorid, trimmerid, võsalõikajad, hekilõikurid jne.
Tehnika 7, Saku alevik, 75501 Harjumaa.
Asume Saku keskel, tehnoülevaatuse E-Tehno taga.
E – R 9 – 18 ja L 10 – 13
Tel: 53 244 296, E-post: saku@aiataht.ee
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„Õnnenumbrid” Sakus
22. mail mängib Vana Baskini
Teater Saku Valla Maja saalis
oma uusimat komöödialavastust „Õnnenumbrid”, mille esietendus oli 7. veebruaril 2015.
Autor Mike Yeaman on inglise näitleja, lavastaja ja näitekirjanik. „Õnnenumbrid“ jõudis
Inglismaal esmakordselt publiku
ette 2008. aastal ja pälvis samal
aastal briti näitekirjanduse preemia ning seda on korduvalt lavastatud teatrites üle kogu Suurbritannia. Komöödiat on mängitud ka Soome ja Rootsi teatrites.
Pealkirja järgi on lihtne järeldada, et tükis on tegu loteriiga.
Ja nii ongi. Perekond on pühendunud loteriil mängimisele.
Kõik pereliikmed loodavad võita ja seeläbi igaüks omal viisil
oluliselt oma elukvaliteeti parandada. Eeskätt vähemalt väliselt ikka juba päris dementses
eas vanaema (mängib Helgi Sallo), kes loodab oma viimased
päevad võiduraha eest luksus-

vanadekodus veeta. Aga ka tema tütar (Katrin Valkna), kes
ainsana perele elatist teenib, ja
väimees (Raivo Rüütel), kelle
sissetulek on juba mõnda aega
vaid töötu abiraha. Rääkimata
hilisteismelisest tütretütrest
(Merilin Kirbits) ja varateismelisest tütrepojast (Rauno Kaibiainen), kelle soovid vastavad
nende eale.
Nii algabki komöödias tõeline õnnejaht. Et segadus, mille
peamine tekitaja on vanaema,
oleks veel suurem, sekkuvad
mängu ka peresõber (Madis
Milling) ja tütretütre silmarõõm
(Mihkel Tikerpalu). „Õnnejaht“
ei kulge kaugeltki kivide-kändudeta ja mõnigi kord tundub, et
kõik on mokas, aga nagu komöödiale kohane, on lõpp siiski
lootusrikas. Tegemist on särava
ja vaimuka komöödiaga, millel
aga ei puudu nalja taha peidetud
tõsisem sõnum.
AVE-MARIA RAPPER

KUHU MINNA
MAI
8. kell 19
Kontsertetendus „Elav muusikaajalugu – keskaeg ja renessanss“ Saku Gümnaasiumi aulas.
Esinevad Tõnis Kaumann (bariton), Jose Antonio Page Ramirez
(trompet), Kiili vanamuusikaansambel (Heili Meibaum). Tasuta.

16. kella 18-23
Muuseumiöö Metsanurme külakeskuses. Vt http://programm.
muuseumioo.ee

17. kell 11
Tervisekõnnisari „Liigume rõõmuga“ Lokutil. Kogunemine küla
teadetetahvli juures. Kõnnitakse u
1,5 tundi. Võimalik tasuta laenutada kõnnikeppe. Täiendav info
annely@lakiauto.ee või 510 3351

9. kell 10

22. kell 19

Maastikuratta kestvussõit Saku 100 rabametsa radadel. Vt
www.porterracing.ee/saku-100/

Vana Baskini Teatri komöödiaetendus „Õnnenumbrid“ Saku
Valla Maja saalis. Vt lk 15

9. kell 11

29. kell 19

Käsitöö töötuba kingituste valmistamiseks Kiisa Rahvamajas –
viltimistööd, ehted.

Taidlejate kontsert Kiisa Rahvamajas.

9. kell 12
Saku Huvikeskuse lastekollektiivide kevadkontsert Saku
Valla Maja suures saalis.

9. kell 10
Porter Racing laste rattasarja
I etapp Saku rabametsa radadel.
Start terviseraja alguses.

30. kell 16
XII Saku laulu- ja tantsupäev
Saku Valla Maja juures vabaõhuplatsil. Esinevad koorid, ansamblid, orkestrid ja rahvatantsurühmad. Õhtu lõpetab ansambel
Justament. Avatud vabaõhukohvikud. Info www.sakuhuvikeskus.ee

JUUNI
4. kell 17.30
Porter Racing laste rattasarja
II etapp Saku vanal terviserajal.

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

10. kell 17
Saku Mandoliinide emadepäevakontsert „Imeline Itaalia. Kolm tenorit ja kolmkümmend mandoliini“ Saku Valla
Maja suures saalis. Kavas tuntud
romantilised itaalia meloodiad.
Hulk üllatusi! Tasuta.

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus

„Noor Vilde - eesti krimikirjanduse rajaja“, lisaks väljapanek
kaasaegsest krimikirjandusest.
Saku Huvikeskuse kunsti- ja
käsitööringide kevadnäitus.
Oma töid esitlevad portselanimaa15. kell 19
li- ja keraamikaringid, laste ja täisSegakoori Tuljak kevadkontsert Saku Valla Maja suures saalis. kasvanute kunstiringid, puutööKaastegev Ylöjärvi segakoor Sau- ring, käsitöö- ja meisterdamise
ring, moejoonistamise ring ja tarrion Sävel Soomest. Vt lk 16
bekunstiring (kuni 30.05)
16. kell 9
„Vanaema
Saku kevadlaat Saku Valla Maja
näputööd“ (Teaduse 1) ümbruses. Vt lk 5, 16
Evi Veevo
16. kell 12
heegeldatud
Klounide teater lastele Saku
13 vahvat
Valla Maja III korruse saalis. Pilet kaisusõpra
2,50 eurot kohapeal. Vt lk 16
(kuni 15.05)
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