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Saku motoklubi sai poolesajaseks
Saku motoklubi pidas 8. augustil oma
50. sünnipäeva Kuimetsa krossirajal
ning tähistas seda suurejoonelise
tähesõiduga, kus osalesid ka kõik külla
tulnud kahe-, kolme- ja neljarattalised.
Sünnipäeva jäädvustamiseks sai
tehtud ka klubi motorahvast
ühispilt.

Lk 15

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
28. augustil 2015

Saku valla mittetulundusühingud,
sihtasutused, seltsingud ja üksikisikud saavad
taas esitada taotlusi, et saada Saku valla
elanikele suunatud projektide jaoks toetust.
Tähtaeg on 1. september.

Esmaspäeval, 17. augustil kell 17.30
toimub Saku raamatukogus infotund,
kus arendusspetsialist Hele-Mall Kink vastab
kõigi huvitatute küsimustele ja jagab
näpunäiteid, kuidas taotlusi vormistada. Lk 6
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15 m2 suurune tuba vastuvõttude tarvis ja 5 m2 suurune köök ooteruumiks,
üks velsker ja üks õde. Selline nägi välja Saku tervishoiuasutus 1951. aastal,
mil Aiandi tänav 1 avati Saku õlletehase tervishoiupunkt.
„See kõik on meie ajalugu,“ ütleb Saku
tervisekeskuse perearst Jane Sepp ja tõstab
lauale kolm paksu albumit, mille esimene
foto ongi tervishoiupunkti hoone. Alumisel
fotol poseerivad fotograafile tervishoiupunkti ees selle esimesed töötajad velsker
Heinrich Abo ja tema abikaasa, samas õena
töötanud Helga Abo koos oma tütre Helvega.
Lisaks fotodele on albumites ka medtöötajate
meenutused, ajaloolised dokumendid, kronoloogia. 25 aastat Sakus arstina töötanud Jane Sepp on teinud ära suure töö ja talletanud
kaante vahele Saku meditsiini rohkem kui
poole sajandi pikkuse ajaloo.
Esimene arst Sakus oli Aliis Hinkanen, kes
tuli siia tööle 1963. aastal. Selleks ajaks oli
tervishoiupunktist saanud ambulatoorium,
mis kolis 1965. aastal Nurme tänav 8 majja.
Vana maja oli jäänud kitsaks, sest ambulatooriumis töötasid nüüd lisaks arstile ka ämmaemand ja hambaarst. Esimesel korrusel oli
kolm tuba patsientide vastuvõtuks, ooteruumiks oli koridor ning teisel korrusel elas arst.
„Hirmus kitsas oli küll, ka Nurme tänaval,“
meenutab füsioteraapiakabineti perenaine
Niina Juurik, kes alustas 1966. aastal Saku
ambulatooriumis ämmaemandana. „Kõrvuti
ühes kabinetis olid hambaarsti tool ja ämmaemanda pukk (vastuvõtud olid küll korda
mööda), inimesed ootasid elavas järjekorras,
teinekord 3-4 tundi, ja majas oli kuivkäimla.“

3 jakki, 2 mütsi ja 42 mähet
See, et tohtri vastuvõtule pääsemiseks tuli
oodata kabineti ukse taga teinekord tunde järjekorras, ei tundugi paljudele midagi ennekuulmatut (numbreid arsti vastuvõtule sai
panna alles 1996. aastast). Kuid kolhoosi sibiautoga koduvisiidile saabunud arsti ei kujuta vist küll enam ükski patsient ette. Koduvisiitki pole enam arsti igapäevatöö lahutamatu osa, vaid on pigem erandlik ettevõtmine. Tervisearengu Instituudi andmetel oli
2013. aastal Harjumaa perearstidel 1000 elaniku kohta 2743 vastuvõttu, kuid ainult 26
koduvisiiti.
Kui haiguste puhuste koduvisiitide ajastu
on läbi saanud, siis lapse sünni puhul käivad
Saku arstid ka praegu kodus. Needki visiidid
erinevad aastatetagusest, mil last vaatama
saabunud arst esmalt lauda juhatati ning torti
ja napsu pakuti. „Eriti mäletan selliseid külastusi Valgamaal töötamise ajast,“ ütleb Jane.
Lisaks lapse ülevaatamisele väljastas arst
tol ajal ka tõendeid vastsündinule, et vanemad talle elementaarseid asju osta saaksid,
sest 60.-70. aastatel polnud laste riideid saada. Ühelt selliselt tõendilt võib lugeda, et
vastsündinule oli ette nähtud 3 särki, 3 jakki,
20 marlimähet, 20 puuvillamähet, 2 flanellmähet, 2 tekilina ja 2 mütsi. Kui laps jõudis
imikuikka, sai ta sarnase tõendiga endale
ka 6 paari siputuspükse ja 5 jakki.



Tervishoiupunktist

tervisekeskuseni

 Saku õlletehase
tervishoiupunkti
ees seisavad selle
esimesed
töötajad velsker
Heinrich Abo ja
tema abikaasa,
samas õena
töötanud Helga
Abo koos oma
tütre Helvega.


Helju (paremal),
Tiina ja Jane
1997. aastal
hambaravikabineti
avamisel uut
tooli proovimas.

Saku meditsiinitöötajad on
olnud kogu aeg
nagu üks suur
pere – palju on
tehtud ühiseid
väljasõite ja seda
ka koos peredega. Fotol suusapäev Roostal.
Perearstikeskuse
seltsielu ei ole
küll enam nii
elav, kuid ka
praegu on kollektiivil tavaks suvel
üks ühine väljasõit korraldada.

Fotod: Saku
Tervisekeskus

Selles majas Aiandi tänav 1 avati 1951. aastal
Saku õlletehase tervishoiupunkt.
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bi. Kord helistati aastavahetuse peo ajal just
enne lauda istumist. Hinkanen võttis kõne
vastu, läks käis visiidil ära ja pidutses pärast
meiega edasi. Ta ei võtnud sellepärast napsugi, et iial ei võinud teada, millal tuleb haige
juurde minna,“ meenutab Niina.
Albumist vaatavad vastu fotod eri tähtpäevade puhul korraldatud pidudest. Neilt võib
leida arste ja õdesid, kel olid jalas lestad, seljas mootorratturi kostüüm ja peas parukad.
Lisaks albumimälestustele on Saku arstidel alles ka vanu instrumente. Jane võtab
oma kabineti kapi kõige ülemiselt riiulilt alla
tükikese ajalugu – marlitupse täis purgi.
„Töö n-ö vana aja arstipunktis erines paljuski
just selle poolest, et käsitööd oli palju rohkem. Istusime ja muudkui tegime sidumismaterjali ja steriliseerisime seda autoklaavis,“ räägib ta ja näitab samas sterilisaatorikarpi, milles kuumutati ja hoiti instrumente
ja süstlaid. „Ka süstlaid tuli keeta. Vahel
unustasid ära ja kui avastasid, oli vesi ära
keenud ja tina üles sulanud. Kõike tuli keeta,
sest kõike kasutati korduvalt. Süstlanõelad
olid lõpuks juba kõverad.“
Nii läks arst koduvisiidile üsna suure,
raske ja koliseva kotiga, sest iial ei võinud
tead, mida vaja läheb, kas ainult ninapeeglit,
vererõhuaparaati või süstlaid. „Olid ajad, mil
kõrva vaatasime laualambiga. Aga ega sealt
nii midagi suurt ei näinud,“ tunnistab Jane.

 21. oktoober 1991 –
viimane tööpäev Asula
tänava majas.

Instituudi direktor
Ilmar Jürisson annab
intervjuud füsioteraapiamaja avamisel
1976. aastal Pargi
tänava alguses. Kohale
on saabunud ka Harju
rajooni peaarst Rudolf
Markovitš.

Füsioteraapial oma maja


Koduvisiitidel käimise tegi keeruliseks
asjaolu, et teeninduspiirkond oli suur – Männikult Kurtnani –, kuid ei arstil ega ka mitte
arstipunktil polnud autot. „Autojuhi saime
alles siis, kui Asula tänavale kolisime, aastal
1982,“ ütleb Niina, kelle sõnul pidi perearst
enne seda ise vaatama, kust ta auto sai, enamasti sellest majandist, kelle territooriumil
haige elas, või metskonnast, kes aitas ikka
alati. „Arstile saadeti järgi see auto, mis parajasti vaba oli. Tõdvalt saadeti vahel sibiauto, siis võtsime loosi, kes läheb.“ Kolleegide jutust selgub, et velskrina töötanud Kalli
Int on käinud Juulikul koduvisiidil ka hobuse
ja reega. Hiljem käisid arstid visiidil ka taksoga ning patsient maksis arve ise kinni, aga
vahel ei maksnud ka.

48 koduvisiiti päevas
„Kõige raskem oli viiruste aeg, kui koduvisiite oli tohutult,“ meenutavad mõlemad meditsiinitöötajad kui ühest suust. „Vahel jõudsime pere juurde siis, kui laps juba magas. Teha polnud midagi, sest haigeid oli palju ja
mobiiltelefoni ju polnud. Võis olla ka nii, et
tulime ühest külast visiidilt ja pidime kohe
samasse külla tagasi minema. Teinekord gripi ajal lõpetasime õhtul kell 22 ja siis töö veel
ei lõppenud, sest haiguslehed tuli ka samal
päeval ära teha.“ Jane mäletab, et kõige
rohkem koduvisiite, mis tal ühel päeval teha
tuli, oli 48. See oli küll siis, kui ta veel Tallin-

nas töötas.
Olid aga ajad, mil hoopis patsiendid tegid
arsti juurde koduvisiite. „Me olime kogu aeg
jooksus. Inimesed ju teadsid, kus me elasime
ja kui mingi mure oli, tuldi meile koju järele,“
meenutab Niina oma tööelu algusaastaid.
„Kord olin nädalavahetusel aias ja mees oli
toas ning korraga kuulis, et keegi tuleb sisse
ja hüüab ikka uuu! ja uuu! No olid ühed seenelised, kes meie majast mööda metsa läksid
ja tahtsid enne näppu näidata, et pind oli sisse
läinud. Siis mu mees vihastas ja ütles, et mis
asi see niimoodi on!? Lõpuks läkski selline
isikliku elu ja töö segamini ajamine nii väsitavaks, et me ei puhanud enam välja. Harju
rajooni peaarst Rudolf Markovitš korraldas
siis süsteemi ümber.“
Oma meditsiinitöötaja karjääri jooksul on
Niinal tulnud Sakus vastu võtta ka kaks sünnitust. „Isegi kiirabi ei tulnud enne kohale,
kui kohalik velsker oli haige üle vaadanud.
Tööd oli palju ja kõik selle me ära tegime,
kuid ka lõbutsesime täiest südamest. Telefonile vastasime aga alati, ka siis, kui tööaeg lä-

Niina: Kukruse mõisas avati 1954.
aastal Eesti esimene velskrite kool ja
minu klassijuhataja ütles, et ma peaksin sinna õppima minema. Ta kujutas
ette, et kui ta on ükskord vana, siis
mina tulen istun tema voodi äärele.

Arenesid nii Saku kui meditsiin. Lisaks üldarstile tuli 1978. aastal tööle ka lastearst ning
1976. aastal avati Sakus eraldi füsioteraapiamaja, milleks sai Sakus asuva Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise
Instituudi mängude majaks mõeldud hoone,
kus teadlased oleksid saanud piljardit mängides lõõgastuda. Nüüd hakkasid teadlased ja
teisedki Saku elanikud saama selles majas füsioteraapiaprotseduure, mida tegi Niina, kes
oli end vahepeal sel alal täiendanud ning asus
tööle füsioteraapiaõena. Ämmaemandaks tuli aga Niina asemel Milvi Siim, kes teeb seda
tööd siiani.
Füsioteraapia maja avamine oli nii suur
sündmus, et selle puhul tuli kohale ka tervishoiuminister isiklikult. „Meil käis siis palju
külalisi, ka Soomest, ja instituudi direktor Ilmar Jürisson näitas kõigile uhkelt meie füsioteraapiat,“ räägib Niina, kes veel praegugi ravib kroonilisi haigusi ühe tollest ajast pärineva aparaadiga. „Selle amplipulsi aparaadi
ajas meile välja Markovitš tutvuste kaudu
Moskvast. Eestis oli neid vaid kaks tükki.“
Kui füsioteraapial oli oma maja, siis ambulatoorium jäi ühel hetkel hoopis ilma majata. Vahepeal Nurme tänavalt Asula tänavale
kolinud arstid pidid sealt 1991. aastal omandivaidluse tõttu lahkuma. Lastearst ja ämmaemand paigutati lasteaia ruumidesse. „Lapsed ikka küsisid imestunult, et kes see ämmaemand on ja käisid imelikku tooli
uudistamas,“ meenutab Niina.
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Jane: Peres meil meditsiinitöötajaid ei olnud, aga mina
tahtsin lastearstiks saada
kohe lapsest saadik.

„Hambaarstil käisid inimesed Saku keskel
olevas roosas paviljonis. Laboratoorium taheti panna keldrisse, kuid siis ikka sai nii, et
toodi füsioteraapia majja. Laboratoorium
oli meil juba 80ndate algusest ja sellest ajast
alates on saanud Saku inimesed oma vereproovi siin laborant Helju Sõelsepa abiga
ära teha ega pidanud selleks linna sõitma.“
Praeguses majas, kunagises lasteaia hoones Pargi tänav 27 töötavad Saku valla arstid aga 1996. aasta novembrist. Kui Nurme
tänava maja remontisid meditsiinitöötajad
ka ise, siis Pargi tänaval käidi pärast ehituse
valmimist koristamas ning 1. novembril
avati maja pidulikult lindi läbilõikamisega.
Külalisteraamatus seisab soov avamispäeva
külalistelt: „Soovime, et arstidel selles majas igav hakkaks, sest mida vähem on teil
tööd, seda tervem on meie rahvas.“
Igavust ei tunne arstid ilmselt mitte kunagi, kuid muutuvad nii töö tingimused, korraldus, haigused kui inimesed. „Kõige kergem oli see aeg, kui seadus nägi ette perearsti nimistus olevate laste arvu vähenemise
1400lt 800ni,“ ütleb lastearstina alustanud
Jane. Praegu on nimistu piirsuuruseks 2000

patsienti. Haigustest on tema sõnul rohkem
sporditraumasid ja allergiaid ning inimesed
käivad rohkem haigena tööl, sest esimese
kolme päeva eest ei saa hüvitist. Samas saab
tänapäeval jälle ka kodus tööd teha.
„Vanasti olid vastuvõtul koos nii arst kui
õde. See kadus ära pärast seda, kui praegusesse majja kolisime ja mitte maja pärast,
vaid seetõttu, et inimesed hakkasid paluma,
et õde läheks välja, nad tahavad rääkida
ainult arstiga. Siis muutsimegi süsteemi.
Väikeste laste vastuvõtul oleks aga hea, kui
õde kõrval aitab,“ räägib Jane töökorralduslikust muutusest.
20 aastat on möödas, ambulatooriumist
on saanud OÜ Saku Tervisekeskus. Hallist
hoonest on saanud valge ja valgest rõõmus
kollane. Tervisekeskuse majas töötab 7 perearsti viie nimistuga, 7-8 pereõde, 1 laborant, 1 füsioterapist ja 1 ämmaemand. Sakus
saab anda proove, saab arstilt nõu küsida
telefoni teel sisse seatud telefonitunni ajal,
saab lihtsamate murede korral pöörduda pereõe poole. Sakus on juba aastaid olemas
kõik see, mida ELi struktuurivahendite jagajad ühe tervisekeskuse puhul ette näevad.
Vana maja hakkab aga taas kitsaks jääma ja
nii ootavad Saku perearstid Euroopa Liidu
tervisekeskuste kaasajastamise meetme
avanemist ja peavad nõu, kuhu rajada uus
veel suurem ja kaasaegsem tervisekeskus.
VICTORIA PARMAS

Uue tervisekeskuse maja ootel

P

eatselt on avanemas Euroopa Regionaalarengu Fondi meede, kust omavalitsused saavad taotleda raha esmatasandi tervisekeskuste ehitamiseks. Ka Saku valla poliitikud ja perearstid on leidnud,
et Sakku oleks vaja kaasaegsemat ning rohkem võimalusi pakkuvat tervisekeskuse
maja ning on pidanud plaani ELi fondist
selleks raha taotleda. Eeldused raha taotluseks on olemas – Sakus antav esmatasandi
arstiabi vastab esitatud tingimustele.
Valimisliit Kodu, kuhu kuulub ka kolm
Saku perearsti, on teinud ettepaneku lisada
uue tervisekeskuse ehitamine valla arengukavasse ning vajalik summa 2017. aasta investeeringute hulka. ELilt on võimalik saada vajaminevast rahast kolm neljandikku,
neljandik jääks valla panustada.
Valimisliit on loetlenud üles mitu teenust,
milleks olemasolevas hoones ruumi ei jätku.
1. Saku vallas on 5 väga suurt perearstinimistut. Võiks taotleda juurde ka 6. ning Saku kasvades ka 7. nimistu, kuid uus arst ja
pereõde vajavad ka kabinetti.
2. Neljandik perearsti patsientidest vajaks
füsioteraapiat, milleks oleks vaja välja arendada füsioteraapia kabinet. Praegu saab Sakus füsioteraapiateenustest vaid elektriravi.
3. Tervete imikute ja väikelaste ülevaatami-

seks oleks vaja eraldi sissepääsuga kabinetti.
4. Ruume oleks vaja vaimse tervise õele ja
psühholoogile. See teenus praegu puudub.
5. Omaette kabinet võiks olla koduõel.
6. Uude tervisekeskusesse saaks teha nõuetele vastava, korraliku valgustuse ja operatsioonilauaga pisikirurgia kabineti, kus
saaks teha kirurgilisi protseduure, väikesi
lõikusi jms. Selleks on siiani kasutatud protseduuride tuba, kus ei ole aga võimalik järgida kõiki nõudeid. Pisikirurgia on aga oluline töölõik perearsti töös.
Vallavanem Tiit Vahenõmme sõnul on
arutatud mitut kohta, kuhu tervisekeskust
rajada. Neist kõige tõenäosemaks peab ta
Uusmäe elamurajooni kõrval, kunagise kiirabijaama lähistel Tiigi tänaval asuvat valla
maatükki. „Seal on piisavalt ruumi kaasaegse küttelahenduse (maakütte) paigaldamiseks ja parkimiskohtadele,“ ütles vallavanem. „Valla arengut vaadates on see ka kõige kiiremini arenev kant ning lähemal näiteks Kiisalt ja Kasemetsast tulijaile.“ Kui
meede augustis-septembris avaneb, siis maja valmimist 2017. aastal pidas vallavanem
täiesti reaalseks tähtajaks. Lõplik sõna uue
tervisekeskuse rajamiseks jääb volikogule.
VICTORIA PARMAS

17. septembril kl 18-20 on Saku vallamaja suures saalis Rail Balticu avalik arutelu.

Tööd alustavad
uued bussiliinid
number 113 ja 113A
1. septembrist avatakse kaks uut bussiliini,
mis sõidutavad reisijaid Kurtnast läbi Kiisa
ja Saku Laagrisse. Lõpp-peatus on Laagri
peatus Pärnu maanteel. Valla lõuna osast väljub buss Laagrisse 3 korda päevas ja Sakust
Laagrisse 7 korda päevas. Sõidugraafikut
saab hiljem vastavalt nõudlusele ka muuta.
Bussiga saab sõita, ostes sularaha eest
üksikpileti bussijuhilt või kasutades Tallinna
ja Harjumaa piletisüsteemis kehtivat elektroonilist rohelist ühiskaarti.
Sakus müüvad ühiskaarti Selver ja Saku
postkontor. 22. augustil saab kaarti osta
Pruulikoja juures Augustfestil olevast Samati bussist. Olenevalt sellest, kas sõit jääb
ühe tsooni piiresse või läbib kahte tsooni,
maksab elektrooniline pilet vastavalt 0.72
eurot või 1.28 eurot. Bussijuhilt ostetav
pilet maksab 0.90 ja 1.60 eurot. Võimalik on
osta ka kuupilet (18 või 32 eurot).
Uus liin asendab osaliselt ka seniseid
kooliliine. Saku Vallavalitsus annab selle
bussiga valla kooli sõitvatele õpilastele tasuta sõiduõiguse. Selleks väljastavad koolid õpilastele isikustatud ühiskaardid.
Kiisa-Saku-Jälgimäe-Vana-Pääsküla
liini teenindas kuni 16.12.2014 ASi Samat
kommertsliin nr 220, mille firma sõitjate
vähesuse tõttu sulges. Ka uue liini reisijaid
sõidutavad Samati bussid, kuid tegemist on
avaliku liiniga (nagu 117 ja 117A) ning seda
opereerib Harjumaa Ühistranspordikeskus.
Riigipoolne toetus uuele liinile on 50% kuludest. Ülejäänud 50% peab katma piletitulu. Kui piletitulu nii palju ei tule, katab kulud vallavalitsus.
113 ja 113A sõiduplaane saab alates 18.
augustist vaadata lehelt www.peatus.ee.
Rohkem infot www.sakuvald.ee
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KRISTI JÕELEHT
8. juuli istungi päevakorras oli
1 punkt.
1 raske puudega laps suunati
riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele.
14. juuli istungi päevakorras
oli 18 punkti.
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse treeningrühmades
osalustasu alates 01.09.2015.
Kooskõlastati kavandatavate
puuraukude asukoht Saku alevikus Pärnapuu tn 2 kinnistul ja
kavandatava puurkaevu asukoht Kasemetsa külas Kellukese tee 8 kinnistul.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks Saku alevikus Tamme tee 29 kinnistul ja Tariku tn 12 kinnistul.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
02.12.2014 korraldusega nr
1097 määratud projekteerimistingimusi.
Anti ehitusload aiamaja
laiendamiseks üksikelamuks
Üksnurme külas Krookuse tee 2
kinnistul, üksikelamu ja abihoone-garaaži püstitamiseks
Jälgimäe külas Mulgi kinnistul,
üksikelamu ja abihoone püstitamiseks Kasemetsa külas Kuuli
kinnistul, Saku sauna katuse
ümberehitamiseks aadressil Saku alevik, Kannikese tn 3; korterelamu püstitamiseks Saku
alevikus Uusmäe tn 2 kinnistul,
puurkaevu rajamiseks Üksnurme külas Rehe küüni kinnistul.
Otsustati peatada 1 isiku suhtes rakendatud sunniraha tasumise nõue.
Kehtestati Metsanurme külas
Laanelille tee 1, Laanelille tee 2,
Laanelille tee 4 ja Nurga tee 10
kinnistute detailplaneering.
Lõpetati detailplaneeringute
menetlused Saku alevikus Kesk
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tn 15 kinnistul, Nurmenuku
krunt 31 (Nurmenuku tn 5) kinnistul, Pargi 24 (Tariku tn 1)
kinnistul.
Anti kasutusluba korterelamule Saku alevikus Uusmäe tn
4 kinnistul.
Tõdva külas asuva Karu katastriüksuse jagamise tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
12 korraldusega määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maadele teenindusmaad,
sihtotstarbed ja koha-aadressid.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv moodustatav kinnistu (Kasemetsa küla, Sootee L1)
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Anti nõusolek 7 maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks.
Lõpetati sundvalduse seadmise menetlus Paenurga kinnistule D-kategooria maagaasitorustiku talumiskohustuse kehtestamiseks.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 jäätmevaldajat.
Nõustuti OÜ Kesto poolt kavandatava tegevusega (jäätmeloa taotlemine).
Saku vallas toimuvate avalike ürituste korraldamise load
väljastati MTÜ-le CD24h
18.07.2015 Saku valla kergliiklusteedel toimuva Saku maratoni läbiviimiseks, MTÜ-le Orienteerumisklubi Orion 21.07.
2015 Männiku külas Männiku
lasketiiru lähistel toimuva Tallinna Orienteerumisteisipäevaku läbiviimiseks.
Saku valla 2015. a eelarve reservfondist eraldati 2777 eurot
Saku Gümnaasiumi eelarvesse
katkise küttetoru remontimiseks Saku Gümnaasiumi hoones
Tallinna mnt 10 ning 7890 eurot
Saku Lasteaed Terake eelarvesse rühmaruumide põrandakatete
asendamiseks lasteaia hoones
Sakus Tallinna mnt 12.

Saku Lasteaed Päikesekild kuulutab välja konkursi

LASTEAIAÕPETAJA ametikohale (1,0 ametikohta,
ajutiselt äraoleva õpetaja asendajana). Tööle asumine 01.09.2015.
LASTEAIAÕPETAJA ametikohale (1,0 ametikohta,
ajutiselt äraoleva õpetaja asendajana). Tööle asumine 01.09.2015.
Avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut
tõendava dokumendi koopia, motivatsioonikiri ning kandidaadi soovil
teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid esitada hiljemalt
21. augustiks 2015 Saku Lasteaeda Päikesekild aadressil Teaduse 14, Saku
75501 Harjumaa või elektroonilisel aadressil paikesekild@sakuvald.ee
Lisainfo tel 672 8722, 672 8596

Informatsioon detailplaneeringutest
27.08.2015 kell 15.00 toimub Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse
tn 1) Jälgimäe küla Aare kinnistu (katastritunnus: 71801:003:1051)
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Planeeringu eesmärk on kinnistu hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse
määramine tankla ja ärihoone ehitamiseks. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on ca 11 500 m2. Eskiislahenduste materjalidega on
võimalik tutvuda Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/
detplaneeringute_avalikust ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

28. juuli istungi päevakorras
oli 19 punkti.
4 isikule eraldati hajaasustuse programmist projektitoetust.
1 isikule jäeti hajaasustuse
programmist projektitoetus eraldamata.
1 raske puudega lapsele määrati isiklik abistaja.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Tõdva külas Kasetuka kinnistul, aiamaja ehitusprojekti koostamiseks Metsanurme külas Aroonia tee 6 kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine büroo- ja laohoone püstitamiseks aadressil
Jälgimäe küla, Urda tee 3 ja Urda tee 5.
Anti ehitusload aiamaja laiendamiseks üksikelamuks Saku
alevikus Tariku tn 5 kinnistul,
lao- ja büroohoone püstitamiseks aadressil Jälgimäe küla, Urda tee 3 ja Urda tee 5; abihoone
püstitamiseks Kirdalu külas
Loojangu tee 6 kinnistul, sissesõidutee rajamiseks Metsanurme külas Kuresoo teel, üksikelamu püstitamiseks Kiisa alevikus
Maidla tee 7 kinnistul (27.03.
1997 väljastatud ehitusluba tunnistati kehtetuks), üksikelamu
täielikuks lammutamiseks Tõdva külas Kasetuka kinnistul
(31.08.2010 väljastatud ehitusluba tunnistati kehtetuks).
Lõpetati detailplaneeringu
menetlused Saku alevikus
Kruusiaugu I ja Kruusiaugu II

(Männi tee 16 ja Männi tee 29)
kinnistutel ja Saue külas Pearna
I (Pearnanurga) kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 8 jäätmevaldajat.
Nõustuti Osaühing Verben
poolt kavandatava tegevusega
(jäätmeloa taotlemine olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Harjumaal).
Lõpetati ehitusloa menetlus
ehitise laiendamiseks Roobuka
külas Kaasiku kinnistul.
Lõpetati sundvalduse seadmise menetlus Kuldlinnu tee,
Kuldlinnu tee 9, Kuldlinnu tee
11 ja Tamme kinnistutele D-kategooria maagaasitorustiku talumiskohustuse kehtestamiseks.
Kaalutlusotsusena peatati 1 isiku suhtes rakendatud sunniraha
tasumise nõue kuni 30.09. 2015.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (Saku alevik, Tallinna mnt 10) isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks.
Määrati Tagadi külas Kõrtsu
maaüksusel asuva elamu ja Kiisa alevikus Kõrve tn 2 asuva elamu teenindamiseks vajalikud
maad ja katastriüksuse sihtotstarbed ning nõustuti nimetatud
maade riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil.
Kurtna Kooli direktorina kinnitati ametisse Kristjan Saar.
Kajamaa Kooli direktorina
kinnitati ametisse Lilian Joosing. 

Saku Lasteaed Päikesekild võtab alates 14. septembrist
2015 tööle ujumisõpetaja abi.
Tööülesanded: laste abistamine pesemisel ja riietumisel, ujumisõpetaja
abistamine treeningu ajal, ujula ruumide, vahendite ja seadmete korrashoid,
veeproovide võtmine ning basseinivee nõuetele vastavuse tagamine.
Nõuded kandidaadile: puhtus, kohusetundlikkus, tahe töötada lastega,
koostöövalmidus, vähemalt keskharidus.
Sooviavaldus, elulookirjeldus, isikut tõendava dokumendi koopia ning kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid esitada hiljemalt 21. augustiks 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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Muudeti Saku Vallavalitsuse
17.02.2015 korraldust nr 151
„Ametikohtade loetelu kinnitamine väärteomenetluses osalemiseks“.
Kinnitati riigihanke “Investeerimislaenu võtmine” komisjoni otsused.
4. augusti istungi päevakorras oli 2 punkti.
Anti kasutusload üksikelamutele Juuliku külas Tähe põik
6 kinnistul, Saku alevikus Metsa
tn 9 kinnistul, Niidu tn 6 kinnistul ja Pähklimäe tee 20 kinnistul, Tänassilma külas Sookolli
tn 1 kinnistul.
Anti ehitusluba üksikelamu
laiendamiseks Kasemetsa külas
Hiiemäe tee 1 kinnistul.
11. augusti istungi päevakorras oli 9 punkti.
Saku Lasteaed Terake lahtiolekuaega lühendati 27.08.2015
pooleteise tunni võrra. Lasteaed
on avatud sel päeval kella
7–17.30.
Anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Kasemetsa külas
Kellukese tee 8 kinnistul.
Anti kasutusluba üksikelamule Kasemetsa külas Vesiroosi
tee 4 kinnistul.
Koha-aadressid ja sihtotstarbed määrati Jälgimäe külas asuvate katastriüksuste Urda tee 3
ja Urda tee 5 liitmise tulemusena moodustatavale katastriüksusele, Kajamaa ja Kasemetsa
külades asuvate Vana-Lepiku
katastriüksuste jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele.
Saue külas asuva Hansu
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katastriüksuse koha-aadressiks
määrati Tuule.
Tagadi külas tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa: Nigula (1092 m2), Riksi (3615 m2).
2015. aasta eelarve tuludesse
lisati Harju Maavalitsuselt laekunud 3803 eurot puuetega lastele lapsehoiuteenuse osutamiseks ning suurendati sama summa võrra sotsiaalhoolekande
kulude eelarvet.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
18.02.2014 korraldust nr 132
„Mittetulundusliku tegevuse toetamise projektitaotluste menetlemise koosseisu kinnitamine ja
Saku Vallavalitsuse 24.04.2012
korralduse nr 381 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise projektitaotluste menetlemise komisjonide koosseisu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine“
ning nimetati Triin Voolaiu asemel spordivaldkonna projektitaotluste menetlemise komisjoni
liikmeks Katrin Krasilnikov ja
Marianne Rande asemel kultuuri- ja muu tegevusvaldkonna
projektitaotluste menetlemise
komisjoni liikmeks Kaire Kolk.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati Saku Huvikeskusele 22.08.2015 Saku Pruulikoja esisel alal toimuva kogupereürituse Augustfest 2015 läbiviimiseks (vastutab Liina Hendrikson), MTÜ-le Orienteerumisklubi Nõmme 25.08.2015 Männiku külas Männiku polügooni
territooriumil toimuva ürituse
Tallinna Terviseteisipäevak läbiviimiseks (vastutab Kaido
Nurja).

Aeg on esitada mittetulundusliku
tegevuse toetuse taotlusi
1. september on mittetulundusliku tegevuse (MTT) projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg.
Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud. Tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse,
keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö,
tervise ja külaliikumise edendamiseks.
Toetuse andmise kord ja taotlusvormid asuvad valla kodulehel
www.sakuvald.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.
Taotlused tuleb esitada kas: 1) digitaalselt allkirjastatuna valla
e-postile saku@sakuvald.ee; 2) tuua käsipostiga valla kantseleisse
aadressil Teaduse 1, Saku vald või 3) saata postiga aadressil Saku
Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku vald 75501, Harjumaa

MTT infotund
17. augustil kell 17.30 toimub Saku Vallaraamatukogu seminariruumis MTT infotund. Arendusspetsialist Hele-Mall Kink vastab projektitaotluste koostamise, menetlemise, raha eraldamise ja aruandlusega seotud küsimustele ning juhib tähelepanu olulistele aspektidele.
Info e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405.

Saku spordikeskuse
uue hooaja uuendused

U

ue hooaja algus toob
mitmeid muudatusi valla spordiellu. Vallavalitsus kehtestas alates 1. augustist
uued hinnad Saku Valla Spordikeskuse teenustele ja 1. septembrist valla spordikeskuse
treeningrühmades osalemisele.

Treeningrühmade
osalustasust
Ettepanek hindu muuta tuli
spordikeskuse nõukogult ning
uued hinnad on kulupõhised
ehk vallavalitsus on välja arvutanud, kui palju ühe või teise
treeningu või spordirajatise ülevalpidamiseks raha kulub. Vallavanem Tiit Vahenõmme sõnul
ei ürita vald kuidagi laste pealt
teenida, vaid soov on ka edaspidi pakkuda kvaliteetset teenust
(häid treenereid) korralikes remonditud ruumides ning parimates tingimustes. „Kuna hinnad on kulupõhised, siis edaspidi hüppelisi hinnatõuse enam
ei tule,“ ütles ta.
Vald toetab endiselt sportimist ja maksab kinni 70% laste
treeningu hinnast, lapsevanema
tasuda jääb 30%. Nii tuleb alates 1. septembrist perel maksta
kaks korda nädalas trennis käiva lapse eest kuus 5.50 eurot
(siiani oli see summa 2.60).
Spordikeskuse juhtkonnalt küsitakse tihti hooaja alguses, kui
lapsi trenni registreeritakse, kas
tegemist on ühe treeningtunni
maksumusega. Treeningrühmade kuutasu on olnud tõesti madal. Kolm või neli korda nädalas treeniva lapse eest tuleb
maksta 8.30 eurot kuus ning viis
korda nädalas treeniva lapse
korral 13.80 eurot kuus.
Sellest hooajast on uuendusena ka võimalus taotleda teisele lapsele soodsamat treeningu
hinda. Kui spordikeskuse treeningrühmade tegevusest võtab
samal hooajal osa ühe ja sama
pere mitu alaealist last, saab vanem teha spordikeskuse juhile
avalduse ja teis(t)e eest tuleb tasuda vaid pool treeningrühma
osalustasust.
Vallas on ka treeninguid, milles osalemine maksab tunduvalt
rohkem, sest valla treeningrüh-

ma osalustasule, mis katab ruumide ja inventari kasutamise ja
treeneri tasu, lisandub konkreetse spordiklubi liikmemaks. Mida see sisaldab, tuleks küsida juba klubilt, kuhu laps kuulub.

Ujula ja jõusaali
hinnatõusust
Üks teenuste hinnatõusu põhjus
on ülalpidamiskulude suurenemine ning kuna maja on üle 10
aasta vana, siis on ka suured
hooldus- ja remondikulud. Sel
suvel said uue kuue pesuruumide põrand ja seinad, mille silmale mittenähtav osa oli juba
täielikult amortiseerunud. Üle
said õlitatud ka saunalavad. Lisaks värskendatakse ka võimlapoolseid meeste riietusruume.
Veelgi enam, sportimisvõimalusi vallas soovitakse laiendada ehk ehitada Sakku uus
spordihoone, kuna elanikkond
on kasvanud ja ilmselt ka spordilembesemaks muutunud ning
olemas olevatest ruumidest
enam ei piisa. Just võimla aegu
broneeritakse juba augustis
ning septembris on vabad vaid
üksikud ajad. Uus spordihoone
võimaldaks ka sportimisvõimalusi mitmekesistada.

Vallaelaniku soodustused
Kindlasti saavad ka edaspidi
valda sisse kirjutatud inimesed
teenuseid kasutada 40% tavahinnast soodsamalt ning vallas
elavad õpilased, üliõpilased ja
pensionärid pääsevad nii ujulasse, jõusaali kui vesiaeroobikat
tegema veelgi soodsamalt, ostes
50% odavama sooduspileti.
Soodustused on ka valla sissekirjutusega peredele. Kuni
seitsmeaastased (k.a) saavad vanematega ujulasse tasuta ning
vanemate lastega (kuni 18 a) pered saavad osta perepileti, mis
maksab 8.40 eurot. Uudiseks on
ka see, et septembrist saavad
kõik kasutada ujula kahte rada
juba kella 14st varasema kella 17
asemel. Tere tulemast sportima
Saku Valla Spordikeskusesse.
Täiendav info kodulehelt:
www.sakuvallaspordikeskus.ee
või telefonilt 671 8017 või
spordikeskus@sakuvald.ee.
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Saku vald
naasis Eestimaa
suvemängudelt
8. kohaga!
Saku valla sportlased saavutasid
Kuresaares 10.-12. juulini toimunud 14. Eestimaa suvemängudel 78 valla seast üle aegade
parima 8. koha.
Suurima esindusega olid valla eest võistlemas jalgratturid
(Harri Sügis, Liis Grünberg,
Laura Tormet, Avely Riiel, Priit
Grünberg, Andrus Konga, Kristiina Kõll-Grünberg, Helin
Toom, Tarmo Tarlap, Kärt Radik, Henry Grünberg, Maret
Kasterpalu, Robert Kaibald,
Roman Egert, Harry Grünberg,
Raini Valgma, Andre Kaibald,
Marti Lung, Arno Õruste, Lauri
Lepalaan), kes saavutasid 214
punktiga 1. koha. Järgnesid 213
punktiga Kiili vald ja Saue vald.
Kokku oli jalgrattureid stardis
25 vallast.
Samuti ala esikoha saavutasid jahilaskjad, kes võtsid mõõtu Tagavere lasketiirus. Võistkonna koosseisus olid Andres
Karu, Meelis Tambla ja Aare
Holm.
Petanki võistkond saavutas
19. koha koosseisus Kaido Kopel, Piret Kopel, Ott Karl Kopel,
Anthony Enden. 22. koha saavutasid kergejõustiklased (Henri Petrutis, Kaupo Sasmin, Allar
Saar, Laura-Maria Vahimets,
Regina Kaasik, Kätriin Kukk,
Olev Kitvel), sh individuaalselt
medalikohtadele tulid Henri
Petrutis 400 m jooksus 3. koht ja
Kaupo Sasmin 5000 m jooks 1.
koht.
Väärtuslikud 40 punkti lisas
ka Saku vallavanem Tiit Vahenõmm, kes osales juhtide võistlusel Titeranna triatlon, mis
koosnes petanki kuuli täpsusviskest, jooksmisest ja aerusurfist.
LAURA VIIROJA

Tänu
Saku Valla Spordikeskus tänab
Eestimaa suvemängudel osalenud sportlasi ning taustajõude
Virko Kolksi, kes abistas kergejõustiklasi transpordiga, ning
Tiiu Zirnaskit, kes toetas sportlasi võistluspaigas.

 Number on küll 8, kuid koht
on 1. Tõnu Lillelaid edestas
teisena finišeerinud Allan Peeter
Jaaskat 25 minutiga.
 Nii see algas - Saku esimene
maraton. Fotod: Saku Maraton

Saku sai kantud Eesti
maratonikaardile
REIGO LEHTLA
Saku Maratoni peakorraldaja

M

araton on viimase
kümne aastaga nii populaarseks saanud, et
maratonivaba kuud enam vist
kalendrist ei leiagi, samas aga
napib kiire rajaga laugeid maratone, kus võiks oma isiklikku rekordit parandada. 18. juulil toimunud esimene Saku maraton
aga just selline on. Juba sügisel
on oodata uut jooksu.
Saku kergliiklusteedel toimunud täismaraton läbis enamikku valla asumitest – Männikut, Tammemäed, Sakut, Kasemetsat, Metsanurmet, Kiisat ja
Kurtnat – ja peamisi atraktsioone – Männiku Wakeparki ja
Vembu-Tembumaad. Raja
mõõtsid AIMS/IAAF-sertifitseeritud mõõtjad sentimeetri
täpsusega üle ning passistasid,
seega võib siin ka uue kehtiva
maailmarekordi joosta. Ka on
Saku maratonitrass teiste maratonidega võrreldes väga lauge –
kogutõus ja laskumine on vaid
93 meetrit kogu trassi peale.
Joogipunkte läbis rada kümnel
korral, nii et loodud olid kõik
eeltingimused hea tulemuse ja
isikliku rekordi jooksmiseks.
Saku Maratoni innovatiivne
element oli seni peamiselt rattaorienteerumises kasutatud uute
kontaktivabade SI Air+ ajavõtukiipide kasutamine. Nende kiipide kasutamiseks pole vaja ajavõtumatte ja tulemused koos vaheaegade ja kiirustega (mm.
sek/km) saab välja trükkida otse

finišis pärast tulemuste mahalugemist. Saku Maratoni trassil oli
ajavõtupunkte kokku üheksa.
Registreerujaid oli rohkemgi
kui korraldajad ootasid, nii et
käiku läksid pea kõik kiibid, mida oli veidi üle 80. Maratonidistantsile startis 35 ja poolmaratonile 46 jooksjat. Maratoni võitis ülekaalukalt vabariigi paremikku kuuluv ja Sparta spordiklubi esindanud Tõnu Lillelaid
tulemusega 2:40:28. Tõnu edestas järgmisena finišeerinud Allan Peeter Jaaskat pea 25 minutiga! Naistest võitis Pille Rooks
tulemusega 3:47:02. Poolmaratoni võitis Jaanus Mäe tulemusega 1:22:54, kiireim naine oli
Sigrid Valgre tulemusega 1:30:
40. Vaata tulemusi veebilehelt
Marathon100.com.
Saku Maratoni korraldajatel
on hea meel tõdeda, et lubadus
pakkuda kiiret rada pidas paika,
seda vähemalt poolmaratoni
osas. Statistikaga on raske vaielda. Portaali Marathon100.com
andmetel püstitasid poolmaratonil osalenud 46 jooksjast pooled isikliku rekordi!
Aasta parim poolmaratoni
tulemus oli see aga koguni 42
jooksja jaoks, mis teeb protsendiks 91%. Täismaratoni distantsil oli rekordipüstitajate protsent madalam – kolm kolmekümne viiest (8,6%) said kirja
isikliku rekordi. Aasta parim
tulemus oli see aga kaheksale
maratoonarile (23%).
Üritust toetasid Aiatähe
kauplustekett, A. Le Coq õlletehas ja Saku Vallavalitsus. Joogi-

Jooksjate kommentaarid:
 Sakus toimuv maraton on ses
mõttes igati mugav – käid
hommikupoolikul supsti ära
ning võib olla kodused ei märkagi, et sa vahepeal kusagil
jooksmas käisid. Eriti kui oled
natuke vaiksem ja tagasihoidlikum vennike (tallinlane).
 Rada muidu igati hea ja sile
ning nägi ära suure osa Saku
valla kergliiklusteedest, ka nooled pöördepunktides olid „loetavad”, eksimisvõimalust ei
tekkinud, aga kilomeetritähiseid oleks võinud olla palju
rohkem. Eriti distantsi lõpuosas
tahaks väga teada, mitmendal
kilomeetril parasjagu jooksed.
 Osavõtjad olid valdavas enamuses ülimalt sõbralikud ja
kultuursed – üksteist ergutati
nii vastu tulles kui samal suunal möödudes.
punktides aitasid kaasa VembuTembumaa, Männiku Wakepark, Kiisa ja Metsanurme külaseltsid. Koostööpartnerid olid
ka Saku Valla Spordikeskus,
Honey Power energiageelide
tootja, massaažisalong Teraapialaegas, portaal Marathon
100.com, orienteerumisklubi
LSF PT ja trükikoda Printcenter.
Jooksu korraldas MTÜ Saku
Maraton. Saku on nüüd vabariigi jooksukaardile kantud ning
kavas on juba 27. septembril
korraldada Saku Sügisjooks,
mille distantsid oleksid 10 km
ja poolmaraton. See on harrastusjooksjatele hea võimalus realiseerida oma sügisene hea
jooksuvorm kiirel ja siledal asfaltrajal. Siit ka üleskutse kõigile, kes saaks jooksu toetada mida rohkem sponsoreid, seda
parem võistlus
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a nii ootasin 25. juulit,
et teist korda Kiisa kodukohvikuid külastada. Kui igapäevaselt ei ole võimalik Kiisal tassikest kohvi juua,
võttes kõrvale tükikese kooki,
siis kohvikute päeval pakkusid
oma küpsetisi viis kodukohvikut
– üks rohkem kui eelmisel aastal.
Aga ka ärajäänud kohvikuid oli
rohkem – 1 asemel. Ühe kohvikuplaanija närv ütles teist aastat
viimasel hetkel üles.
Eelmisel aastal kasutasin ratast, et kõikjale jõuda, sel aastal
katsetasin teekonda kannaekspressiga. Aega selleks oli piisavalt. Ainult üks kohvik oli sama
eelmise aasta tegijatega ehk teist
korda avas oma koduväravad
külastajatele kohvikupäeva korraldaja MTÜ Kodukoht Kiisa
liige Pille Teppan (kohvik Värske ja Värviline). Seega ootamas
oli palju uut ja huvitavat. Eksperimenteerisin: püüdsin hakkama
saada ilma ühekordseid nõusid
kasutamata ja piirduda 15 euroga, mis mul sularahana juhtus
kaasas olema.
Lebo kohvik oli trükkinud
välja imekenad viidaplakatid ja
menüüd, seega kohalejõudmine
suvilate alale polnud probleem.
Väga lahkelt pakuti vett, toidu
osas tuldi vastu erisoovidele.
Hinnad olid küll veidi krõbedamad kui oodanuks ja valik piiratum, ent kohvikutepidajate entusiasm ja lahkus nakatus mullegi. Läksin reipa sammuga
järgmise kohviku poole, Lebo
veiselihaburgerit pugides.
Aino Tordid oli päeva teiseks
tunniks juba sortimendilt koomale tõmbunud. Pole ka ime –
piraka kräsupea tüki eest küsiti
vaid 70 senti. Pisem soolane
suutäis 30 senti! Inimesed ostsid
meelepärast kaasa lausa karpide
viisi. Kohviku aial oli hunnitu
õhupallivall ja ka sisustusega oli
vaeva nähtud, näiteks lillekimbud laual. Minu seal viibimise
ajal oli kohvikus paras külastajate buum.
Minu järgmine külastusobjekt Maitsev Suutäis Ahjust oli
lihtsate vahenditega teinud kohviku, millele teeline lausa otsa
võinuks komistada. Soodsate
hindadega magusad taldrikud
olid tühjemad kui soolased
ampsud. Haarasin viimase vaarikakorvikese ja nautisin päi-
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Viis vinget kohvikut Kiisal

 Kohvik Lebo oma batuudi, liumäe, palli, kiige ja mänguFotod: asjadega oli ilmselt väikeste laste lemmik. Lisaks magusale
pakuti Lebos ka imehead kukeseene pirukat ja kohviku hitiks
oli burger, millest pärast lõunat tulijad juba ilma jäid.
 Kuigi Aino tordid lõppesid juba kella kahe
paiku ja kohvikul ei jäänud muud üle, kui uksed
sulgeda, siis lubas Aino, et laupäevane torditegu ei jäänud viimaseks. Kui tellimusi on,
teeb ta torte aasta ringi.

 Kohviku Maitsev Suutäis Ahjust perenaine
nentis, et oleks ikka pidanud suppi ka tegema,
sest soolane lõppes enne kui magus. Kohupiima-mustikakooke jagus aga päeva lõpuni.
Pildil noor külastaja taldrikut küsimas.

 Kolme Koka Kohvik oli ainus lauast teenindamisega
kohvik sel päeval. Igas lauas menüü, krapsakas teenindaja,
kes tellimuse võttis, toidu lauda tõi ning viimaks viisakalt
kaante vahele pandud arve esitas. Nagu päris! Ülemisel pildil
Kiisa särtsakad prouad menüüd takseerimas.

 Värske ja Värviline oli ainus eelmise aasta kohvikutest, mis ka sel aastal oma
koduvärava külastajatele avas. Selle kohviku pidajaid oli tabanud piparmündihullus ja nii pakuti ka külastajaile oma lemmikmaitset: piparmündi jäävett, piparmündikohvi ja piparmündiseid juustukoogi shotte (pildil) otse külmikust. Viimase
kohta tähendas üks külastajatest: „Parim asi peale vahukooretorti muidugi.“
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kest. Kuna külastajaid oli sel
hetkel vähem, said kõik rohkem
tähelepanu. Hiljem selgus, et
soolane lõppes siiski otsa enne
kui magus ning kohupiimamustikakooke jagus päeva lõpuni.
Kolme Koka Kohvik oli lausa
noorte ettekandjatega, kes lasid
valida ekspressionistlike isetehtud menüüde vahel! Menüü pikkus oli muljetavaldav, kuid minu
külaskäigu ajal ei olnud enam
kahjuks kõike võimalik tellida.
Tasuta soolakurki oli võimalik
saada. Arvegi toodi lauda isenikeratud kaante vahel. Nõud olid
päris, klaasist ja portselanist.
Muusikaks Eesti klassika, kuulsin ka Georg Otsa. Ja ettekandjad toimetasid lausa jooksujalu!
Kuna kohvik Värske ja Värviline toimetas juba teist aastat,
siis mõni küpsetis, nt sini-mustvalge oma kuivatatud rukkilille
kroonlehtedega ja juustupulgad,
võiksid paigutuda juba traditsioonide hulka. Katsetati uute
shottide ja maitseveega, jääkohvi ja taimsete soolaste pirukatega. Selgus, et kohvikute sulgemise ajaks sai lett üpris tühjaks,
sest sel aastal oli huvi märksa
suurem ja külastajaid rohkem.
Muusika oli klubiline, kohvitassid portselanist. Lauad olid kaunistatud riidest salvrättide ja
küünaldega. See oli osa värvimängust. Hinnad 0,5–1 euro.
Päeva lõpuks jäi mul veel mitu eurot taskussegi ja suur nälg
sai kustutatud. Kuulsin nurinat,
et reklaam kohvikutepäeva kohta on liialt väike ja raskesti leitav. Külastajad toonitasid mitmel korral parema turunduse
vajalikkust. Samas tundus, et
inimesi liikus rohkem kui eelmisel aastal ja seega võib järeldada, et suusõnaline reklaam on
teinud oma töö või on üritust
teadlikult otsitud.
Mõned eelmise aasta külastajad imestasid, kuidas nii palju
noori peresid meie kandis elab,
varem ei olevat nad seda märganud. Kohvikute päeval oli nii
neid, kes eelmisel aastal plaani
pidasid ja sel korral ära tegid,
kui ka neid, kes pilgu peale viskasid, et järgmisel korral kohvikupidamine ise ära proovida. Ja
no muidugi see võimalus näha
omakandi inimest ja temaga
törts juttu ajada. See säde kohvikupidajate ja külastajate silmis annab usu, et teine Kiisa
kohvikutepäev ei jää viimaseks.
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Gümnaasiumi liiklussõlm valmib kooli alguseks

Valla sellesuvine suurehitis - Saku uus liiklussõlm
koos ringristmiku ja parklaga - hakkab ilmet võtma. 25. augusti õhtuks on viimane asfaldikate
maas ning kooli alguseks on liiklussõlm valmis.
Juba on muutunud Terakese lasteaeda sissesõit,
mis on uue liikluslahenduse järgi staadionipoolselt
küljelt läbi parkla. Esialgu külvatakse ringristmiku

keskele muru, kuid edaspidi kujundatakse haljastus püsikutega nii, et see oleks kooskõlas ülejäänud ristmikega Sakus. Liiklussõlme ehitab OÜ
Verston Ehitus.
Pildil paistab teemasinate tagant koolimaja
juurdeehitus, mille tööd kulgevad samuti graafiku
järgi ning kool saab 1. septembril alata.

Algas Saku Õpilasmalev

Alates esmaspäevast on Saku vallas näha usinaid
noori, kes riisuvad ja prügi koristavad. Tegemist
on Saku Õpilasmaleva noortega, kes töötavad vahemikul 10.-21. august ja teevadki peamiselt heakorratöid. Malevas kujundatakse noorte väärtushinnanguid, omandatakse sotsiaalset kompetentsust ja saadakse esmane töökogemus. Lisaks töötamisele saavad noored iga päev osaleda vabaaja-

tegevustes, mis suurendab rühma ühtekuuluvustunnet. Malev ei ole niisama töötamise koht, noored tulevadki malevasse peamiselt seltskonna ja
rühmavaimu tõttu, taskuraha teenimine on tihtipeale teisejärguline.
Pildil on esimese päeva töötuhinas (vasakult)
Renee Zirk, Emili Järv, Liis-Mariin Remmelg ja
Robin Loorpuu. EVELIN KÜBERSON

Algamas on uus treeninghooaeg!
Alates 02.09 spordikeskuse aeroobikasaalis: E kl 18:30-19:25 Toning; K kl 19:30-20:25 Zumba
Treener: Liila Lõuk. Tundide tutvustused leiad http://www.sakuvallaspordikeskus.ee/aeroobika/
või küsi lisa liilalouk@hotmail.com, tel 51 63 724. Kohtumiseni treeningsaalis!
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Mets on vend
ERIKA VESIK
… nii pealkirjastasid minu kodukandi kirjamees Jaan Kruusvall ja kodu-uurija Villi Jahilo
oma mälestusteraamatu Palmse
valla sõjaaegsetest sündmustest
ja metsavendlusest. Kuidas arenesid sõjasündmused Võrumaa
metsades, sellega sõitis tutvuma
SPÜ Elukaar 22. juulil.
Hommik oli üsna nutune, aga
ilm paranes. Pikk sõit, sageli läbi üsna inimtühjade paikade,
kulges meie tuttava giidi Aarne
Timmi loodust ja asulaid tutvustava jutu saatel kiiresti. Võisime
oma silmaga näha, et metsa ja
võsa Eestimaal jätkub ja tühje
maju on isegi linnades.
Võrumaal Vastse-Roosa
Metsavenna talus ootas meid
Meelis Mõtus, kes jutustas
emotsionaalselt meile oma perekonna ja lähedaste saatusest
ning metsavendlusest. Metsa ei
mindud ainult Vene ajal, vaid ka
Saksa ajal. Ärahüppajaid oli nii
Vene, Saksa kui Soome sõjaväest. Peideti end keldris, põranda all, lakas, heintes jm. Siis
peitis peremees end ühte hoonesse, kus lakka oli ehitatud vaheseinaga eraldatud peidik.
Jooksik leiti ja edasi siirdusime

maa-alusesse punkrisse, kus
meile pakuti ka metsavenna
soojarohtu. Lõunasöök koorega
kartuli, või ja soolaga kujunes
Meelise vaimuka jutu, pillimängu ja ühislaulude saatel väga lõbusaks. Aga aeg lendas ja meid
ootas ees Karula rahvuspark.
Seal vaatasime filmi paikkonna
loodusest.
Õhtu eel jõudsime Uhtjärve
ürgoru kaldal asuvasse Urvaste
Nõiariiki. Peremees viis meid
esmalt luuaviskamise võistluse
areenile, kus võitjaks tuli meie
bussijuht. Matk nõiametsas kulges enamasti soisele maastikule
ehitatud laudteedel. Ühel kõrgemal künkal aga kohtusime üsna
koleda nõiaga, kes oli hoopiski
sõbralik ning pakkus sooja teed
ja saiu. Lisaks kostile oli nõial
varuks rida küsimusi ja õigete
vastuste eest ka auhinnad. Õnneks olid ühel vanaemal kaasas
kaks agarat koolipoissi Richard
ja Kristofer, kes noppisid enamiku nii praktiliste kui teoreetiliste võistluste auhindadest.
Väsitav matk lõppes koduse õhtusöögi ja ööbimisega.
Teisel päeval täiendasime
oma energiavarusid LõunaEesti tervistavates paikades –
Tamme-Lauri tamme ja Otepää

Energiat kogusime reisil nii lõunalauas Metsavenna talus (pildil) kui
ka Otepää energiasammast emmates ja kividest laotud energialabürinti läbides. Foto: Erika Vesik

energiasammast emmates ning
kividest laotud energialabürinti
läbides. Jalutuskäigul Pühajärve kaldal vaatasime ka Sõjatamme. Otepää kirik on kuulus kui
eesti lipu õnnistamise paik.
Lõunastasime Edgari trahteris
ja suundusime Tartu poole Hellenurme.
1880. aastail mõisnik Middendorfi ajal ehitatud Hellenurme vesiveski oma 1930. aastate
sisustusega on töökorras ja tegutseb ühtlasi muuseumina.
Veskiemand Mae Juske viis
uudistajad läbi nelja korruse ja
kommenteeris parasjagu käivat
jahvatusprotsessi. Leivakojas
saime maitsta sooja leiba või ja

ürdijoogiga.
Elvast Tartu poole sõites külastasime veel Luke mõisa valdusi, millest on alles suur neobarokkpark oma iidsete puude ja
betoonist lõvidega. Mõisa puidust peahoone hävis 1941. aastal, kuid alles ja restaureeritud on
aednikumaja, mille juures toimuvad suveteatrite etendused.
Pika reisi jooksul nähtust ja
kuuldust kõige enam mõtteid tekitas siiski metsavendlus, mis
eakatele on noorpõlvest teatud
ja kuuldud eluetapp. Punkrites
elati nii Virumaa kui Võrumaa
metsarikastes paikades ja paljudel jäi see viimaseks elukohaks
oma kodumaal.

Istuta puid-põõsaid
vaid oma maale
Nii nagu ütleb Saku valla tunnuslause „Läbi rohelise akna“, on
Sakus tõesti palju rohelust, kuid kohati kasvavad puud ja põõsad
seal, kus nad ei peaks. Erinevatel kaalutlustel on majaelanikud
istutanud puid ja põõsaid ka väljapoole oma kinnistut. Kuigi istutaja
mõte võib olla hea, tahtes aiatagust haljasala mõne puuga kaunistada või endale privaatsust juurde tekitada, ei ole selline võõrale
maale, ka valla- ega riigimaale taimede istutamine lubatud.
Mõnel juhul on juba silmagagi näha, miks puu või põõsas seal

olla ei tohi. Näiteks varjavad suureks kasvanud puud ristmikel vaadet või laiutavad oma okstega teel, nii et autod peavad lausa vastassuuna vööndisse põikama, või segavad talvel teehooldust.
Lisaks nähtavale kahjule võivad sellised omavoliliselt istutatud
puud kahjustada ka maa-aluseid trasse või jääda ette nende hooldamisel, samuti ei pruugi elanik teada, millised plaanid on maaomanikul maaga. Lisaks võib suvaline istutus muuta valla haljastuse ka eklektiliseks ja koledaks.
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MIS
JUHTUS

Saku saun saab uue katuse

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!

Põhja prefektuur
3.07 teatati, et Kasemetsa külas
varastati aiaga piiratud alalt tööriist. Kahju on 3800 eurot
7.07 teatati, et Tänassilma külas
murti sisse eramusse ja varastati
tööriistu. Vargusega tekitatud
kahju on 645 eurot.
7.07 teatati, et Tänassilma külas
murti sisse eramusse ja varastati
ehituselemente. Tekitatud kahju on vähemalt 600 eurot.
7.07 teatati, et Tänassilma külas
murti sisse abihoonesse ja varastati tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on vähemalt 745 eurot.
28.07 teatati, et Metsanurme küla talust varastati avaldaja mobiiltelefon. Vargusega tekitatud
kahju on 395 eurot.

Põhja päästekeskus
18.07 tegid demineerijad kahjutuks Männiku külast leitud 88
mm mürsu.
28.07 tegid demineerijad kahjutuks Tammemäe külast leitud 85
mm mürsu.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
11.07 kell 00:52 - tulekahju Keila vanas koolimajas.
22.07 kell 10:59 - Kohilas Lõuna tn hoone korstnast tulev suits
häiris kohalikke elanikke.
22.07 kell 16:32 - nastik elumajas Alliku külas Saue vallas.
24.07 kell 22:02 - tulekahju eluhoones Aespal Kohila vallas.
25.07 kell 15:58 - tulekahju eluhoones Ohtu teel Keilas.
01.08 kell 21:00 - raudteeõnnetus Kohila vallas Rootsi külas.
02.08 kell 16:07 - tulekahju Püha külas Kurvi teel. Põles Saunamaailma peosaun.
06.08 kell 23.50 – tulekahju Kiisa-Maidla teel Roobuka külas.
Põles oksakuhi.
08.08 kell 18.14 - tulekahju hoones Kumna külas Harku vallas.
09.08 kell 02.27 - tulekahju eluhoones Veskitammi tänaval
Laagris.

Avatud kasutatud riiete kauplus
Riideäri. Asume Kiisa aleviku
alguses Saku poolt tulles paremat kätt Viljandi mnt 7. Kaup
on pärit Norrast, Rootsist. Külastada saate meid T-R 10-16
ja L 10-15. Ootame teid!

Saku saun alustab uut hooaega uue katusega – eterniitkatuse asemel
katab saunamaja plekk-katus. Ehitusmeeste sõnul oli vana katus läbi,
mis läbi - puukoi oli talad pudedaks söönud. Seest jääb kõik vanaviisi.

Pakume Saku vallas kasvatatud

taliküüslauku ja muid talu köögivilju.
Ei ole kasutanud taimekaitsevahendeid ega mineraalväetiseid.

Samas müügil ka oma talu kitsepiim.
Transport Saku keskusesse.
Tel 56 901 427 (Karme) või soopealse@gmail.com

Kuulutused
AS Saku Maja pakub tööd kortermajade sise- ja väliskoristajale. Informatsioon AS Saku
Maja kontorist või tel 5326 7759
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899, www.
epopaigaldus.ee
Lõhutud küttepuud, head
hinnad. Info tel 5349 2730,
www.metsasoojus.ee. Lisaks
müüme ka liiva, mulda,
killustikku, laudaväetist.
Müüa toored küttepuud - lepp,
sanglepp, kask. Hind alates 33
€/rm. Alates 7 rm transport
tasuta. Tel: 55518498

Müüa kuivad küttepuud 40 l
võrkkotis: kaseklots 5–20 cm,
lepp 30 cm, kask 30 cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Saku valda tasuta.
Tellimine: 5198 9070,
www.unitedexpo.ee
Soodsaimate hindadega saematerjal meilt. Küsi hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520.
Liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus kohaleveoga Saku
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses kuni 50 km. Tel 507 9362.
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.

Mälestame

ASTA JÜRGENSONI
18.01.1928 - 4.07.2015

Avaldame sügavat kaastunnet
tütrele perega.
Endised töökaaslased
EMMTUI ökonoomika
osakonnast

Me südames Sa ikka elad,
jääd ikka meie keskele

Aeg ühiseid rõõme ja muresid
ei mata, aeg kaunimad ajad
meelde jätab.

ELLINOR JÄRVELA

EVI MAASALU

08.05.1934 - 01.08.1990

Avaldame siirast kaastunnet
Märdile ja kõigile lahkunu
lähedastele. Naabrid Piiri ja
Kõrve tänavalt

Mälestavad lesk, tütar ja
poeg peredega

Kuulutused

LEIGI RÄÄBITS
Mälestame majanaabrit ja
avaldame kaastunnet
perekonnale.
Teaduse 3 elanikud

Avaldame kaastunnet Tiiale,
Merliinile ja Joosepile kalli

EMA, VANAEMA ja
VANAVANAEMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Terakese
lasteaiast

Hoonete seadustamine, maamõõdutööd, geodeesia, ehitusprojektid. www.geodeesia24.ee
+372 56 217 960
Ehitusluba. Kasutusluba.
info@arhitektjainsener.com
522 0023, Mikk
AB TAVA OÜ teostab arhitektuurseid ehitusprojekte ning
hoonete tagantjärgi seadustamisi. info@abtava.ee;
5817 1894
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
Puude ja põõsaste saagimine,
tükeldamine ja kändude välja
juurimine. Puuokste ja kändude äravedu. Tel 5347 6867.
Sakus elav ja tegutsev korstnapühkija. 5648 5903, tarmo@
projektimehed.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.
Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
8-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
Majade ja aedade värvimine.
Ehitustööd. +372 501 2224

Loomaarst Sinu lähedal!

Loomaarst
Jaak Jõks
konsultatsioonid.
Helista 10.00-19.00

tel 670 5243
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Otsime Saue linnas
septembris avatavasse
päevahoidu lapsehoidja
kutsekvalifikatsiooni omavat

LAPSEHOIUKASVATAJAT,
kes on aus, kohusetundlik ja
lapsesõbralik. Pakume
paindlikku tööaega, toredaid
lapsi ja kollektiivi ning koolitusja arenemisvõimalusi.
Kandideerimiseks palume
saata avaldus ja CV
21. augustiks 2015. a meiliaadressile: info@triibuliine.ee
Lisainfo:
tel 504 9366, Signe Laar

EHITAGE
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd,
vundamenditööd, müüritööd,
puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.
E-post:
raemeistrid@gmail.com
Tel 5665 0748, 5645 8513

www.raemeistrid.ee

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

Saku Gümnaasiumi
Daily kohvikusse

ABIKOKKA
Töö kirjeldus:
 koka abistamine toiduvalmistamisel jm töödel köögis;
 toidu serveerimine ja jagamine;
 nõude pesemine nõudepesumasinaga;
 töökoha ja töövahendite korrashoid.

Nõudmised kandidaadile:
 kokaharidus või varasem töökogemus abikokana;
 eesti keele oskus suhtlustaseme;
 kiirus, puhtus, kohusetundlikkus;
 tahe olla meeskonnaliige.

Ettevõte pakub:
 sõbralikku kollektiivi ja kaasaegseid töötingimusi;
 arenemisvõimalusi suures rahvusvahelises organisatsioonis;
 ettevõttepoolseid soodustusi;
 konkurentsivõimelist töötasu.

Töökoha aadress: Tallinna mnt 10, Saku
Tööaeg: E-R 07:00 kuni 15:30
Kandideerimiseks palume saata CV e-posti aadressile
margit.peterson@balticrest.com või kandideerida läbi
CV Keskuse tööportaali.
Lisainfo: 601 0498

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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TORUSTIKUD OÜ
Vee- ja kanalisatsioonitorustike sise- ja välistööd
Koduleht:
http://torustikud.onepagefree.com
e-post: torustikud@gmail.com
Tel 5839 0415; 5553 3948

Puksiirteenus
ja autoabi
KÄSNAKALLEja
PÖIALPOISS

3t kandejõuga autoga
Sakus,
teenuse hind kokkuleppel,
kuid mitte alla 36 euro tund.

Kontakt:

Lõhutud

küttepuude

506 4946

Kanarbiku talu
müüb korralikke

müük kohaletoomisega lepp 33 eur/rm, sanglepp
35 eur/rm, kask 39 eur/rm.

KUIVI KÜTTEPUID!

Tel 509 9598

Tel 53 737 294

Sortiment – lepp, sanglepp,
kuusk. Pikkused 30, 33, 38,
50 cm! Vedu alates 5 rm!
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Tööriistade ja tehnika
rent SAKUS
Tehnika 7

56 200 606

14. august 2015

15

14. august 2015

Saku motoklubi suur Tähesõit
VICTORIA PARMAS
Saku Motoklubi pidas 8. augustil oma 50. sünnipäeva Kuimetsa krossirajal, kuhu neile olid
külla tulnud igat sorti vanad
mootorrattad ja autod ning säärud. Kell 11 võtsid kõik vanatehnikajuhid päeva korraldaja
Juhan Laansoo juhiste järgi
ritta. Viiiu vups! kõlas kolonni
eesotsas olnud Kaiu vabatahtlike päästjate auto sireen ning Tähesõit marsruudil KuimetsaKaiu-Kuimetsa võis alata.
Saku motomeeste sünnipäevast sai kuulda iga tee äärde tulnud lehvitaja. „Saku motoklubi
sai 50aastaseks, tulge kõik Kuimetsa, seal näete Eesti kuulsamaid võidusõitjaid ja nende masinaid!“ hüüdis Andres Raid
päästeautost läbi ruupori.
Kuigi sooja oli kõvasti üle 20
kraadi, oli nii mõnigi mees rattasadulas paksus motokostüümis.
„Ei ole palavam kui muidu, sellega peab lihtsalt harjuma. Kui
vanasti tuli aluspesu pärast paraadi välja väänata, siis nüüd on
spetspesu,“ rääkis 1974. aastast
pärit äsja renoveeritud Jawal oma
teist sõitu tegev Andres Sarapik.
Rongkäiku ei tulnud aga vaid
masinaomanikud, kaasatud olid
ka naabrimehed ja muidu sõbrad. „Naabrimehel on kolm masinat ja nii tuli tal juhtidest puudu,“ ütles Koselt naabrimehe IŽ
Planetaga rongkäiku tulnud Ahto Talving, kes võttis kaasa ka
kolm lapselast.

Pärast kahe- ja kolmerattalisi
tulid sõbrad neljarattalised. „Seda kollast kutsume Galojaniks,
ikka pruntis huulte tõttu,“ seletasid muhedad muhuklubi mehed ja kiitsid igati oma tillukesi
masinaid – mugav sõita, ulatud
kõrvalistuja akna lahti tegema.
„Kõige nõrgem osa on ehk mootor, aga seda on nii lihtne parandada, et võid köögilaua peal
kokku panna, kui muidugi naine
lubab.“
Sinise muhu roolis oli Jaanus Arenberg, kelle tädi omandas selle auto 1966. aastal 30
kopika eest, just nii palju maksis
tollal võidu toonud loteriipilet.
Auto on olnud kogu aeg suguvõsa käes ning oli ka Jaanuse
esimene masin.
Rongkäigus oli aga ka suuremaid masinaid, kuni veoautode
ja bussideni välja. Naabrimehe
1980. pärit IŽiga tähesõidul osalenud Mati Merents säras üle
kogu näo, kui tal pärast 29 aastat
oli taas võimalus koos naisega
oma nooruspõlve autosse istuda. „See oli ju minu aeg – naine
sai võetud, lapsed muretsetud!
See on selline nostalgia,“ ütles
ta ja lisas, et nainegi läks täna
kõrval tüki maad nooremaks.
Päeva mahtusid veel Siiri Sisaski ja kohalike etlejate etteaste, ajastule kohane moedemonstratsioon ja õhtune kontsert. Just siis, kui vihma sadama
hakkas, alustasid krossirajal
võistlust säärud. Või oli see
hoopis vastupidi.

Saku Motoklubis alustanud Aadu Sikk (vasakult teine) ja tema esimene krossiratas. Just selliste vanade ratastega osaleb ta praegugi
vanatehnika võidusõitudel nii meil kui mujal. Fotod: Victoria Parmas

Jawad, Suzukid, Pannoniad,
Jupiterid ja Planetad,
Hondad ja BMWd kõik ühes
jorus ootamas Saku Motoklubi 50. sünnipäeva Tähesõidu algust.
Tähesõidu vedaja Juhan
Laansoo Saku Motoklubist
oli oma 1983. aastast pärit
IŽ Planeta 3Kga esimene
mootorrattur, külgkorvis
lapselapsed ja jalas
uhiuued säärikud.

Mootorratturite sõbrad muhuklubist. Vasakul kollane ZAZ-965A ehk
oma pruntis huuli meenutava esiosa tõttu klubis Galojaniks kutsutu.

Kuimetsa-Kaiu-Kuimetsa ringil sõitnud
kahe-, kolme- ja neljarattalised tegid tuju heaks nii suurtel kui
väikestel, kes teeristidel ja taluväravates tähesõitjatele lehvitasid.
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Evi Maasalu

13. juulil sai 100aastaseks Saku valla
elanik MARE MANDRI. Õnnitleme!

KUHU MINNA
AUGUST
22. kell 16
Augustfest 2015 - suur suvelõpupidu Saku Pruulikoja ees.
Kell 16 lasteteatri Trumm etendus „Imeline puhkus”. Vt lk 16

26. kell 18
Metsanurme orienteerumismäng „Tunne oma koduküla!”
Kogunemine külakeskuses.
Oodatud on 3-4-liikmelised
võistkonnad. Kõigile auhinnad!
Vt www.metsanurme.eu

26. kell 20
Sume suveõhtu Merike Susi
muusikaga Metsanurme külakeskuse vabaõhulaval. Vt lk 16

27.-28.
Kanuumatk noortele vanuses
13-17 aastat Kurtnast Metsanurme. Ööbimine RMK telkimisalal
Metsanurmes. Osalemine tasuta.
Kogunemine 27.08 Saku Valla
Noortekeskuses. Registreerimine (kuni 24.08) ja täiendav info
evelin.kyberson@sakuvald.ee

Reklaam ja
kuulutused:
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

27. kell 17.30
Porterracing laste rattasari maastikurattavõistlus noortele
vanuses 7-14 aastat. Start vana
väliujula juurest Saku staadioni
lähedal. Vt www.porterracing.
ee/lastesari

SEPTEMBER
6. kell 10
Saku Kolmiku 2015 rattapäev Rabametsa terviserajal.
Osalustasu N, N35, M, M40 eelregistreerimisel (kuni 4.09) 5 ,
kohapeal (6.09) 10 . Lapsed,
noored, M55, N50 - tasuta. Vt
www.sakuvallaspordikeskus.ee

17. kell 18
Porterracing laste rattasari maastikurattavõistlus noortele
vanuses 7-14 aastat Saku valgustatud suusarajal. Ühisstart. Vt
www.porterracing.ee/lastesari

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
”Pamukkale ja Hierapolis” Mart Aru reisifotod (kuni 28.08)

