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FOOKUSES:

Saku kooli
kaunid ja
kasulikud
lõputööd
Lk 2-3

Sakus avati
tööriistarent.
Üks asutajatest Ken
Kukkonen:
meistrimehi
ootab üle 300
tööriista. Lk 7

Kettagolfi avavise Sakus tehtud

Esimesed kettad Saku lõviklubi eestvõttel loodud discgolfi rajal lasid lendu idee autorid Mihkel Luigas (vasakul) ja Robin Lilleorg.

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
3. juulil 2015

Pühapäeval, 21. juunil kell 19.37 jõuab
kätte aasta ilusaim ja
ülevaim aeg – suvi. On
pööripäev, on võidupäev, on jaanipäev. On
meie õitsemise aeg.
Suurepärast suve
meile kõigile!

Lk 10
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Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada kolm riigieksamit, koolieksam ja
alates 2011. aasta sügisest kaitsta uurimuslik või praktiline töö. Praktilise
lõputöö valis sel aastal 31 Saku gümnaasiumi noort, mis on rohkem kui mullu.
Lausa kaks kolmandikku lõpetajatest otsustas praktilise töö kasuks.

Kui seitsmenda klassi õpilased andsid olümpiavõitjatele näo,
siis Grete Eenlo ja Greteliis Salo lisasid neile eluloo ja medalid.

lõputööd





Fotod:
,
erakogu

Abiturientide
kaunid ja
kasulikud

Keraamika
valis oma
lõputööks
kolm
tüdrukut,
Mirjam
Henno,
HannaLisa Jaanson ja
Maret
Lond, kes
kõik valmistasid
Eda Piisangu
juhendamisel
serviisid.











Ajatelje autorid on Elerin Aarma, Hanna Katrin Krestinov ja
Merika-Ethel Triik.

Seda, et lauatennise mäng ka nooremate õpilaste seas
Oma etenduse Audentese erakoolis lõpetas Karoliina Vahenõmm suure pauguga – vee lisamisel kokku segatud ainetele lahva- populaarne on, näitavad aasta lõpuks ära kulunud reketid.
tasid need põlema sellise jõuga, et purunes ka neid hoidnud uhmer. Laua valmistasid Fred Baranov ja Indrek Valgma.
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Kurtna kool
sai täis
KRISTJAN SAAR, Kurtna kooli juht

Veel mõni minut ärevat ootamist, enne kui komisjon hinded teatavaks teeb.

K

õige silma paistvamad tööd asuvad
kooli koridori seintel ning on osa
ühest harivast ja kaunistavast projektist, mida kunstiõpetaja Eda Piisangu juhendamisel alustati juba paar aastat tagasi. Koridori seintelt vastu vaatavatele eesti muusikutele lisandusid sel aastal eesti kirjanikud ja
olümpiavõitjad ning ajatelg. Nende töödega
oli ametis kuus abiturienti ning lisaks veel
seitsmenda klassi õpilased, kes tegid seda
oma praktilise töö raames.
Ühelegi teise korruse vasakusse tiiba sattunule ei jää märkamata piki seina jooksvad
kolm paralleelset joont, punased täpid peal.
Iga täpp kujutab üht fakti vastavalt siis Saku,
Eesti või maailma ajaloos. Fakte ilmestavad
illustratsioonid ja aastaarvud.
Kui ajalooklassi poolses otsas laiutab Saku ajajoonel vaid lilleaas, siis kolme meetri
pärast on sealgi esimene punane täpp, juures
aastaarv 1463 ja kiri: „Saku mõisa esmamainimine“. Ajatelje Eesti joonelt saame teada,
et sel ajal „luuras Eestis Vene karu“, ning
maailmajoonelt, et parasjagu käis 32 aastat
väldanud Rooside sõda. Ameerika avastamiseni jäi aga veel 29 aastat. Nii on kogu maailma, Eesti ja kohalik ajalugu näitlikult silme
ette manatud ja üksteisega suhestatud. Kokku sai seda nii palju, et jätkus veel ümber nurgagi. Kõige viimane täpp aastaga 2015 märgib ajatelje enda koostamist. Lisaks Piisangule juhendasid õpilasi ka Sille Kevvai,
Kersti Vissov ja Kristiina Noormets.
Praktiliste tööde kaitsmisel oli aga ka selliseid töid, mida komisjon kaitsmise päeval
enam näha ei saanud – üheksa õpilast olid
korraldanud aasta jooksul jalgpalli-, korvpalli-, rannavõrkpalli- ja tenniseturniire. Korvpalli- ja võrkpalliturniire korraldanud kolmiku (Sören Kaldma, Kent Loog, Bernard
Puström) sõnul oli kõige raskem leida aega,
mil võistlus saaks toimuda. Lõpuks saadi
ajad siiski paika ja kuigi osalemine oli vabatahtlik, võttis osa iga klass, kes oli võistlusele
kutsutud. Jalgpallis lõi kaasa ka kaks vilistlaste meeskonda. Turniirikorraldajaid juhendasid Riho Siil, Anton Noor ja Taavi Vilba.
Spordiga oli seotud ka Fred Baranovi ja
Indrek Valgma lõputöö – lauatennise laud Saku gümnaasiumi algkoolile. Poiste sõnul sai
idee alguse gümnaasiumis olevast lauast, kus
käis kogu aeg äge kõksimine. Tundus, et ühte
lauda on juurde vaja. Kuna aga suures majas
ei olnud veel ühele lauale ruumi, otsustati

valmistada see algklassiõpilastele.
„Rääkisime puutööõpetaja Aare Ulmasele
oma tööst, arutasime asja läbi, siis hankisime
materjalid ja tegime ära,“ kirjeldab üks meistrimeestest. „Kõige raskem oli end kokku võtta
ja peale hakata. Midagi muud rasket seal küll
ei olnud. Konstruktsiooni arutasime õpetajaga
ja võtsime šnitti ka olemas olevast lauast ning
mõõdud valisime sellised, et laud vastaks
standardile. Sellel võib pidada ka meistrivõistlusi.“ Puidust oli veel teinegi lõputöö –
Cris Koppeli suusapukk.
Ka Kadi Lõhmus ja Anette Sarv tegid oma
praktilise töö, mõeldes algklassilastele. Merilin Tatteri juhendamisel valminud lauamängu pühendasid nad Saku valla hariduselu 145.
aastapäevale. Lihtsas täringumängus on vaja
nii teadmisi kui ka tsipake õnne. Mäng sisaldab küsimusi kõikvõimalikest valdkondadest
ja Saku valla eri piirkondade kohta. „Esimesed 30 küsimust tulid lihtsalt, kuid ülejäänud
20 oli juba palju raskem leida,“ ütlesid tüdrukud, kes sirvisid mängu tarvis läbi hulga interneti- ja raamatulehekülgi. Peale valikvastuste
on igal küsimuskaardil ka lisalugemist.
Kui turniirikorraldajad ja asjade valmistajad pidid oma töid ise esitlema, siis Karoliina
Vahenõmme töö rääkis ise enda eest. Eksamiruumis sai nii pauku kui tuld, kui abiturient komisjonile oma keemiaetenduse kaht kõige menukamat katset demonstreeris. Oma praktilist
tööd „Huvitavad keemiakatsed“ oli ta etendanud varem kahele publikule: nii oma kooli abituuriumile kui Audentese erakooli õpilastele.
Etendusest sai tehtud ka videosalvestus.
45minutilisse etendusse valis ta 9 katset,
mille tulemus oleks visuaalselt mõjus. Publiku lemmikud olid Karoliina sõnul värviliste
tulede katse, kus eri soolade korral muutuvad
leegid erinevat värvi, ja veega tule süütamine, kus kolmele kokku segatud kindlale ainele vett tilgutades lahvatab leek. Katseid teha
soovitas Karoliinal keemiaõpetaja Anna Kikkas, kellelt ta sai ka huvitavat kirjandust, millele ise internetist katseid juurde otsis.
Kuue õpilase tööd said näha kõik need, kes
käisid sel kevadel vaatamas muusikali lumekuningannast. Kes pidas kohvikut, kes tegi
grimmi ja soenguid, kes sättis koreograafiat,
kes laulis. Juhendajad olid Inga Nurme, Piret
Kaare ja Talvi Järv. Muusikaga oli seotud ka
Liisi Raudvälja lõputöö – kolmest looduseteemalisest palast koosnev tsükkel.
VICTORIA PARMAS

S

el aastal tekkis esmakordselt olukord,
kus Kurtna koolis suurendati esimese
klassi kohtade arvu 26ni, kuid ikka ei
mahtunud kõik soovijad ära. Esimesse klassi soovis astuda 35 last.
Kurtna inimesed osalevad väga aktiivselt läbi hoolekogu koolielus ja erilise tähelepanu all olid sel aastal esimesse klassi
astujad, sest kohti nappis. Vallavalitsuse ja
hoolekogu koostöö tulemusel hakkas vaikselt välja kooruma tõsiasi, et koolikoha saamiseks olid mõned väljaspool Saku valda
elavad pered end siia sisse kirjutanud. Meie
kogukond Kurtnas on nii tugev ja õiglane, et
sellised libasissekirjutused tulevad
aga välja.
Selle probleemi lahendamiseks asus kool esmakordselt ajaloos esimesse klassi tulevate laste tegelikke elukohti välja selgitama, helistades
nii koolikoha taotlejale kui vajadusel ka
sissekirjutuse järgse kinnistu omanikule.
Sellise järelepärimise tulemusel muutus
esimese klassi nimekiri oluliselt – selgus, et
reaalselt Saku vallas elavaid ja Kurtna kooli
esimesse klassi astuda soovivaid lapsi on
kokku 25.
Üks vabaks jäänud koht läks jagamisele
kuue väljaspool valda elava, kuid Saku valla
sissekirjutusega lapse vahel, kelle õde või
vend juba käib Kurtna koolis. Esimest korda
ajaloos otsustati see õpilane välja selgitada
loosiga, mis oli küll emotsionaalselt raske,
kuid sisseastumiskorra järgi õiglane samm.
Me ei taha koolina kedagi hukka mõista,
kuid kohaliku kogukonna aktiivsus ja õiglustunne viisid olukorra sellise lõpplahenduseni. Kool koostöös vallavalitsusega otsib tulevikuks paremaid lahendusi meie
kõigi jaoks. Praegu pakuti aga Kurtna koolikohast ilma jäänud lastele kohta Saku
gümnaasiumis, kus valmib sügiseks juurdeehitus ning kohti jagub.

Tänuavaldus
Tänan Teid, härra SIIM SÄREKANNO,
minu elupäästmise eest. Tänan, et viisite
mind 24. märtsi õhtul kell 8 valgustamata
kottpimedalt Tehnika tänavalt omal algatusel Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse ja abistasite mind seal. Mul tuvastati reieluukaelamurd. Teie abita oleksin ma tänavale jäänudki. Südamlik tänu abi ja hoolivuse eest.
Soovin Teile parimat kogu eluks.
Lugupidamisega MARET KRAAV
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KRISTI JÕELEHT

ANNELI SULIN
9. juuni vallavalitsuse istungi
päevakorras oli 15 päevakorrapunkti.
Otsustati sõlmida maksegraafik võlgnikuga.
Tunnistati kehtetuks hoolduse seadmise korraldus.
7 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ning majandushoone laiendamiseks aadressil Rahula küla,
Ailamäe; üksikelamu püstitamiseks aadressil Juuliku küla,
Murumäe tee 37; aiamaja täielikuks lammutamiseks aadressil
Saku alevik, Pärnapuu tn 2; üksikelamu püstitamiseks aadressil Üksnurme küla, Talve tee 71
ning üksikelamu laiendamiseks
aadressil Metsanurme küla,
Linnu tee 13.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 23.11.2006 korraldus nr 1172 ehitusloa väljastamise osas.
Anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks aadressil
Saku alevik, Kesk tn 19.
Otsustati võtta vastu Saku
aleviku Kõrre kinnistu detailplaneering.
Väljastati kasutusload elamule aadressil Juuliku küla,
Nurme tn 86; elamule ja puurkaevule aadressil Kasemetsa
küla, Timuti tee 7 ning elamule
aadressil Üksnurme küla, Metsaoru tee 3.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
05.05.2015 korraldust nr 405.
Korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastati 1 jäätmevaldaja.
Anti nõustuv arvamus OÜ
Ekovir taotlusele jäätmeloa
muutmiseks. Jäätmeloa muutmine seisneb loale jäätmeliigi
20 03 99 (Nimistus mujal nimetamata jäätmed) lisamises ning
jäätmeliigi 20 01 08 (Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed) veetava koguse suurendamises.
Otsustati loobuda kinnistu
ostueesõigusest.
Joosep Sangale anti luba kasutada Saku valla logo Saku
Mandoliinifestivali plakatil.

16. juuni istungi päevakorras
oli 13 punkti.
9 isikuga sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud.
Otsustati korraldada avalikud
konkursid Kajamaa Kooli direktori ja Kurtna Kooli direktori
ametikohtade täitmiseks.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks Tänassilma külas Marina
kinnistul ja Saue külas Rõõmussaare kinnistul, elektripaigaldiste ehitusprojektide koostamiseks Metsanurme külas Vesiheina tee 13 kinnistul ja Jälgimäe
külas Kata kinnistul; külaplatsi,
mänguväljaku ehitusprojekti
koostamiseks Männiku külas
Tooma haljaku kinnistul, korteri
rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
aadressil Männiku küla, Tooma
tee 17a-1; üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks Metsanurme külas Lehekese tee 1 kinnistul ja Roobuka
külas Okka tee 11 kinnistul.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
10.03.2015 korraldusega nr 200
määratud projekteerimistingimusi.
Väljastati ehitusload aiamaja
täielikuks lammutamiseks ja üksikelamu püstitamiseks Kasemetsa külas Väikemetsa põik 6
kinnistul, maakaabelliini rajamiseks aadressil Juuliku küla,
Talu tee ja Juuliku; abihoone
püstitamiseks Kasemetsa külas
Nurga-Aru kinnistul, kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks
koos kogumismahutitega aadressil Metsanurme küla, Nurga
tee 6, Nurga tee 6a ja Nurga tee
6b; üksikelamute püstitamiseks
Roobuka külas Metsanurga põik
1 kinnistul, Saku alevikus Mooni tn 10 kinnistul ja Üksnurme
külas Lume tee 7 kinnistul, Saku
Gümnaasiumi liiklussõlme rajamiseks aadressil Saku alevik,
Tallinna mnt 10 (katastriüksustel Tallinna mnt 10 ja Tallinna
mnt 10b); kortermaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
Ta-gadi külas Vana-Tagadi tee
26 kinnistul, kahe korteriga
elamu püstitamiseks Tänassilma
külas Kungla tn 2b kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevude rajamiseks Kasemetsa külas Kuuli kinnistul ja

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 29.06.2015 kuni 12.07.2015 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul
Saku valla Saku aleviku Kõrre kinnistu (katastritunnus: 71801:005:
0384) detailplaneering. Planeeringu täpsustatud eesmärgiks on kinnistu kolmeks krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeering näeb ette, et Kõrre
kinnistule moodustatakse kolm elamumaa krunti, mille suurused jäävad vahemikku 1305 m2 – 1592 m2. Igale krundile võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Üksikelamute suurim lubatud kõrgus on 9 m ja abihoonetel 6 m. Moodustatavate kruntide maksimaalne tähisehitusprotsent on 20. Planeeritava ala suurus on ca 4500 m2.
Detailplaneering on vastavuses 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.
Ajavahemikul 25.05.2015 kuni 7.06.2015 oli avalikul väljapanekul Saku valla Saku aleviku Tiigi tn, Staadioni tn 13e, Teetammi ja Loigu
kinnistute vahelise ala ja lähiümbruse detailplaneering. Avalikustamise ajal esitati detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 2.07.2015 kell 15.00 Saku
Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) ruumis 211.

Saku Vallavalitsus kuulutas välja
avalikud konkursid

KAJAMAA KOOLI DIREKTORI ja
KURTNA KOOLI DIREKTORI
ametikohtadele
Tööülesanded ja nõudmised kandidaadile leiate Saku valla
kodulehelt www.sakuvald.ee.
Nõutud dokumendid palume saata 6. juuliks 2015 Saku
Vallavalitsusele aadressil Teaduse 1, Saku 75501, Harjumaa või
elektrooniliselt aadressile saku@sakuvald.ee.
Lisainfot saab telefonilt 671 2415.

Üksnurme külas Talve tee 47
kinnistul, elamu tehnosüsteemide muutmiseks Kiisa alevikus
Tamme tn 2 kinnistul.
Väljastati kasutusload Mulgi
kinnistu elektrivarustusele aadressil Jälgimäe küla, Marimetsa
ja Mulgi; elamutele Rahula külas Koidumäe kinnistul, Saku
alevikus Kasteheina tee 14 kinnistul ja Pähklimetsa tee 14 kinnistul, Kaselaane 3 elektrivarustusele aadressil Tänassilma küla,
Johannese tee ja TänassilmaLaagri tee; puurkaevule Üksnurme külas Lepa kinnistul.
Üksnurme külas asuva Välja
katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Üksnurme külas asuva Välja
katastriüksuse koha-aadressiks
määrati Heinavälja.

Otsustati koormata Saku valla omandis olevad kinnistud
(Saku alevik, Laane tänav ja
Nurme tänav; Juuliku küla, Nurme tänav L2 ja Paju tee L2) isikliku kasutusõigusega AS Saku
Maja kasuks.
Lõpetati Saustinõmme külas
maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud.
Saku vallas toimuva avaliku
ürituse korraldamise load väljastati Saku Huvikeskusele 23.–
24.06.2015 Üksnurme külas Rehe küünis ja selle ümbruse vabaõhuplatsil toimuva Saku valla
jaanipeo läbiviimiseks (vastutab
Liina Hendrikson), Mittetulundusühingule Triathlon Estonia
16.08.2015 Männiku külas
Tammemäe järves toimuva ürituse „Triathlon Estonia“ pika
distantsi ujumise läbiviimiseks
(vastutab Urmas Paejärv).
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Rail Balticu raudtee läbib
Saku rabametsa ja Kajamaa küla
Tammemäe
küla

Juuliku küla
Saustinõmme küla
Saku alevik

Üksnurme küla

Lokuti küla

Kajamaa küla
Kasemetsa
küla

16B
SookaeraMetsanurga küla

Metsanurme küla

Tõdva küla

13A

Kirdalu küla

Kiisa
alevik

Volikogu
ettepanek
oli nihutada 16B
trass lääne suunas, ühildades
selle Saku
valla üldplaneeringu
järgse
koridoriga
(katkendlik joon).
Joonis:
vallavalitsus

Roobuka

VICTORIA PARMAS

R

ail Balticu (RB) juhtkomitee valis
kõikide alternatiivide hulgast RB
raudtee trassikoridoriks 16B, mis
kulgeb Saku aleviku ja Kajamaa küla vahelt
ning läheb kaugemalt mööda ka Kiisa alevikust. Juhtkomitee ei toetanud Saku volikogu ettepanekut nihutada RB trass Sakule
lähemale, leides, et see ei ole kooskõlas algse eesmärgiga leida võimalikult otse kulgev
trassikoridor kiirele rahvusvahelisele rongiühendusele.
Saku ettepanek oli, et RB raudtee järgiks
valla üldplaneeringus tähistatud koridori,
mis nihutaks juhtkomitee eelistatud koridori 16B 1,2 km võrra läände, Saku alevikule
lähemale. Volikogu soov nihutada raudtee
Sakule lähemale lähtus tõdemusest, et tulevikus ei suuda riik pidada üleval kahte raudteed ja ka kohalik transport hakkab liikuma
mööda RB trassi. Sellisel juhul on mõistlik,
et peatused oleksid seal, kus on inimesed,
leidis volikogu.

RB juhtkomitee leidis oma vastuses, et
Saku volikogu nägemus RB trassikoridorist
kui kohalikku transporti võimaldavast raudteest „on olnud kitsas vaatenurk“. „...trassikoridori alternatiive ei ole visandatud lähtuvalt kohaliku ja regionaalse transpordi huvidest...,“ öeldakse juhtkomitee istungi 14.
mai protokollis. „Olemasoleva raudtee asendamine RB uue raudteega on komplitseeritud ja toob endaga kaasa mitmeid tehnilisi
probleeme ja projekti kallinemise. TallinnPärnu olemasoleva raudtee asendamisel tuleks 1435 mm rööpmelaiusele ehitada ka
raudtee Viljandini, et raudteeliiklus Viljandisse säiliks.“
Lisaks leidis juhtkomitee, et Saku ettepanek toob kaasa trassikoridori ja sellest tuleneva reisiaja pikenemise ning mõjutab
oluliselt rohkem põllumaid.
Augusti teisel poolel on RB töögrupil kavas avalikustada maakonnaplaneeringute
eskiislahendused. Töögrupi järgmine ülesanne on panna kokku planeeringu tegevuskava, mille RB juhtkomitee kinnitab.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
19.06
09:00-16:00 Laskeharjutus
01.07 10:00-17:00 Laskeharjutus
19.06
09:00-16:00 Laskeharjutus
02.07 09:00-13:00 Laskeharjutus
25.-26.06 15:00-03:00 Laskeharjutus
03.07 09:30-14:00 Laskeharjutus
Info: 503 4102, manniku@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee

NB! Vajadusel
teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid.

Rail Baltic
hävitab
kohaliku
raudtee
TANEL OTS, Saku
vallavolikogu esimees

R

ail Balticu näol
on tegemist rahvusvahelise kiirraudteega, seepärast peab protsessi mõistmiseks vaatama suurt kaarti. Kui suumime
Põhja-Jäämerest Ida-Euroopasse ulatuva
trassi joonelt väikese Eesti kaardile, siis
näeme kõigepealt Tartu- ja Valgamaa juhtide muret. Seda väljendatakse järgmiste
sõnadega „Eesti ei suuda tulevikus kahte
paralleelset raudteed üleval pidada” ja nii
ennustatakse Tartu-Valga trassile Pärnut läbiva RB trassi kõrval hääbumist.
Selles kontekstis ei ole Harju- ja Raplamaal pärast RB valmimist põhjust olla liiga
optimistlik, et kohati vaid mõnesaja meetri
kauguses kulgev tänane raudtee veel meie
laste jaoks alles jääb. Viimasel kümnendil
Skandinaavias ehitatud sarnased kiirraudteed on reeglina saanud ka samadel rööbastel liikuva kohaliku rongi ning RB-ga seotud planeerijad ja otsustajad on selliste näidetega hiljuti toimunud õppereiside raames
ka tutvumas käinud nii Rootsis kui Soomes.
Nagu näeme, on Põhjamaade kogemusest ka õppust võetud, kuid tehtud meile
omaselt ainult pool rehkendust. Nimelt on
otsustatud Lelle ja Pärnu vaheline raudteelõik RB valmides maha jätta ja kohalik reisirong sellel lõigul kiirraudtee rööbastele
kulgema panna. Seega ei ole tulevikus võimalik Sakust Pärnusse ilma ümberistumiseta sõita, kuna tänase plaani järgi jääb Tallinn-Türi-Viljandi lõik nn vene rööpalaiusele, Pärnusse tuleb aga sõita euroopa laiusel
kulgeva rongiga.
Suur pilt, millest ka Saku vallavolikogu
lähtus, oli mitmete spetsialistide soovitus,
et pigem võiksime mööda uut taristut Tallinnast Pärnusse ja vajadusel ka edasi sõita
moodsa ja kiire euroopa laiusel raudteega.
Rapla-Türi-Viljandi on niikuinii tupiktee ja
see võib paremate aegade ootuses jääda veel
vene laiusega. Tänase plaani järgi aga talume oma õuel kiirrongi, millele me peale ei
saa. Soome raudtee-ehitajad ütlesid oma
ettekannetes otse, et tänapäeval niisugust
kiirraudteed enam ei kavandata. 
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RB-l pole juhti ja Eestil
rongiliikluse tulevikunägemust
Olen RB küsimustega ligi kaks aastat intensiivselt tegelenud ja selgeks saanud kaks asja. Esiteks ei ole Eestil raudteeküsimuses
pikka plaani, selle asemel on kitsaste huvigruppide majandushuvid. Teiseks puudub
RB projektil juht, asja aetakse üksikute lõikude kaupa, kellegagi pole rääkida suurest
pildist ja keegi ka ei vastuta. Vastus, mida
oleme korduvalt saanud murele meie kohaliku raudtee kadumise kohta, püüab lohutada, et veel paarkümmend aastat peab TüriViljandi vahel eurorahaga tehtud raudtee
kindlasti käigus olema.
Pange end perekonna rolli, kelle majale
soovitatakse katusematerjali, mis peab vastu
ainult 20 aastat. See on ilmselgelt liiga lühikene perspektiiv, eriti veel raudtee kavandamise jaoks. Meil on aga tuhanded kodud Saku ja Kohila vallas, mis on ehitatud raudtee
äärde ja raudtee pärast. Must stsenaarium
on, et jääme Saku vallas rongiliiklusest hoopis ilma. Kõige paremal juhul lubatakse 2030 aasta pärast kohalik rong sarnaselt Pärnumaale siiski RB trassi peale kulgema.
Vaatame seda tulevikku Kiisa piirkonna
näitel. Suur osa Kiisa jaama kasutajaid elab
täna Kiisa jaamast lääne suunal. Tulevikus
hakkaks Kiisale kõige lähem peatus paiknema tänasest 3 km ida suunas, Kurtna ja Tagadi vahel. Muidugi tooks see endaga kaasa
ka positiivset, Kurtna ja Tagadi võivad järgmistel aastakümnetel kasvada kokku ja saada Saku või Kohila sarnaseks väikese linna
mõõtu paigaks, sest mõlemad nimetatud tänased vallakeskused on sündinud ja kasvanud tänu raudteele. Kiisa läänepoolset osa
tabab aga kinnisvarahindade langus ja ääremaastumine.
Soomes nägime möödunud hilissügisel
õppereisil just sarnast, viimase kümnendi
jooksul toimunud drastilist muutust. Küla,
kus polnud varem raudteed olnud ja mida
hakkas läbima uus Helsingi-Lahti-Peterburi
kiirraudtee koos kohaliku rongipeatusega,
oli mõne aastaga kasvanud pea kahekordseks, olid paranenud teenused, oli ehitatud
koole ja lasteaedu. Sama raudtee äärde planeeriti tühjale põllule kaks uut peatust ja hakati arhitektuurikonkursiga mõlema peatuse ümber linna ehitama. Raudtee tähendab
elu ka 21. sajandil, erinevalt paljudest piirkondadest Eestis, on see Saku valla kaarti
vaadates just meie kogemus.

Saku soovis sirgemat
ja lühemat trassi
Saku vallavolikogu ettepanek oli järgmine:
Planeerida RB trassile, mida meie 2009.
aastal kehtestatud üldplaneering nimetab
juba Rail Balticu koridoriks. Näha ette, et
RB rööbastel hakkab sõitma ka kohalik
rong ning seetõttu ei saa raudtee kulgeda ti-
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heasumitest kaugel. Meie eesmärk oli trassivalikul kaitsta ka Kajamaa küla ja rabametsa terviseradasid. Kõiki loetletud eesmärke täitev ettepanek andis pealegi kaardil
tunduvalt sirgema joone, ja mis kõige tähtsam, Sakust otse Tallinna Ülemistele kulgedes ka 8 km lühema raudteelõigu kui välja
valitud looklev RB trass.
Meist sõideti lihtsalt üle. Raske ja kiire
rongiga ning hoiatussignaalita. Kogu protsessi vältel ei ole me saanud RB planeerijatelt ja konsultantidelt ühtegi kirja või telefonikõnet, meid ei ole kutsutud vallapoolsete
korduvate kirjadega tehtud ettepanekuid
arutama ühelegi koosolekule. Vähemalt niipalju on nüüd selgem,
et kui siiani said planeerijad väita, et kõik
kohalikud elanikud ja
kohalikud vallad rumalalt raudtee ja üldse
arengu vastu on, siis
Saku puhul nõnda
enam väita ei saa. Me
soovisime seda, leidsime oma territooriumil sirgema ja lühema
trassijoone ja pakkusime kaastööd detailide
planeerimisel.

Tanel Ots:

Meist
sõideti
lihtsalt
üle

Vichmanni viha
Siis aga juhtus midagi. Asjaosalised ei räägi
tegelikest põhjustest. Olen sel teemal pidanud eravestlusi nii endiste valitsusjuhtide,
informeeritud ajakirjanike kui raudteeäris
orienteeruvate inimestega, kes kõik on andnud sarnaseid vihjeid. Ühiseks nimetajaks
on tänaste otsustajate soovimatus teha
koostööd Edelaraudtee omanikega. Ministeeriumites pidavat olema lausa kasutusel
väljend „Vichmanni viha”.
Nii ongi tekkinud halenaljakas olukord,
kus ühe ja sama raudteeprojekti raames kasutavad Läti ja Leedu maksimaalselt ära
võimaluse saada Euroopa rahaga korda olemasolev raudteekoridor. Eestis aga jälgitakse, et uus raudtee ei kattuks meetri võrragi
olemasolevaga. Saku valla ettepanek on
taotlenud aga just vastupidist ja seepärast
ilmselt ka kõrvale lükatud. Olen kaugel hr
Vichmanni tegude õigustamisest. Kui aga
isiklike vastuolude tagajärjel saab kannatada sajandi projekt, siis on see meie maa ja
rahva suhtes kuritegelik.
Omaette märk on ka see, et mai keskel
kogunenud RB juhtkomitee otsus, mis ka
Saku valla ettepanekud kõrvale lükkas, olevat olnud konsensuslik, ometi võttis koosoleku protokolli koostamine ja allkirjastamine aega kolm nädalat. Sündis vastuolusid
ja vigu täis dokument, mida on üsna lihtne
vaidlustada. Seega võitlus jätkub. Järgmised kohtumised maavalitsuses ja ministeeriumis on juba kokku lepitud. Seniks aga
nautigem ilusat suve ja auto asemel käigem
rohkem jalgsi ja sõitkem rongiga.

Saku vallavalitsuse asutuste
suvised lahtioleku ajad
SAKU VALLA SPORDIKESKUS: 1. juunist –
21. juunini E, T, K, N, R kl 6.30–22.00 ja L, P kl
10–22. 22. juunil avatud kl 6.30–14.00. 23. ja
24. juunil on spordikeskus suletud. Jõusaal:
25. juunist – 31. juulini T, K, N kl 16–20 ja R
10–14. 1. augustist – 31. augustini E–P kl
10–22. Ujula: 25. juunist – 31. juulini on ujula
suletud. 1. augustist – 31. augustini E, T, K, N,
R kl 6.30–8.00 ja 17–22; L, P 10–22.
SAKU VALLA NOORTEKESKUS: 22. juunist
– 23. augustini on Saku noortekeskus suletud. 1. juunist – 31. augustini on Kiisa noortekeskus suletud.
 KIISA RAHVAMAJA: 29. juunist – 26. juulini
on rahvamaja suletud
 SAKU GÜMNAASIUM: 13. juulist – 2. augustini on kantselei suletud.
 SAKU MUUSIKAKOOL: 25. juunist – 19. augustini on kool suletud.
 KAJAMAA KOOL: 1. juulist – 12. juulini on
kool suletud.
 KURTNA KOOL: 1. juulist – 2. augustini on
kantselei suletud. 1. juulist – 9. augustini on
spordikompleks suletud
 SAKU VALLARAAMATUKOGU: raamatukogu Sakus on juunis, juulis ja augustis avatud
E, T, N kl 10–18; K 10–19; R 10–16; L ja P on suletud. Raamatukogu Kurtnas on 18. juunist
–14. augustini suletud. Raamatukogu Kajamaal on 29. juunist – 26. juulini suletud. Raamatukogu Kiisal - lahtioleku ajad suvekuudel ei muutu. E, T, N kl 10–17; K 10–20; R 10–
16; L ja P on suletud.

Algab selle
suve suurehitus
16. juunil sõlmis vallavalitsus lepingu Saku gümnaasiumi liiklussõlme ehitaja Verston Ehitus OÜ-ga. Ehitamist alustatakse pärast jaanipäeva ning töö peab lepingu järgi
valmis saama 75 päevaga. Pärast liiklussõlme valmimist saab kooli juurde sõita otse
rajatavalt ringteelt (vt joonist kõrvallehelt).
Kuigi ehitus kestab terve suve, siis Sakust
Männikule viivat teed päris kinni ei panda.
Küll tuleb arvestada liikluskorralduse muudatuse ja valgusfoori taga ootamisega. Tööde käigus tõstetakse staadioni aeda mõned
meetrid sissepoole ning võetakse maha osa
Terakese lasteaia ja staadioni vahele jäävatest puudest, kuna sinna rajatakse parkimisplats. Parkla on arvestatud nii suur, et see
mahutaks tulevikus ka kooli juurde ehitatava
uue spordihoone külastajate autod.
Liiklussõlm läheb maksma 587 288.94
eurot. Ehituse teeb kalliks kõigi maa-aluste
trasside ringitõstmine. Sellega seoses tuleb
suve jooksul ette ka mitmesuguseid katkestusi. Omanikujärelevalvet teostab Teede
Projektijuhtimise AS.
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TALLINN 

Juba teist korda sel aastal kutsus vallavanem Tiit Vahenõmm Saku
mõisa saali valda sündinud beebid ja nende pered. Valla logo kujulise
hõberipatsi sai 19 tüdrukut ja 15 poissi, sealjuures ühed kaksikud. Üle
aastate esimest korda oli valda sündinud rohkem tüdrukuid kui poisse. „Meil ei ole seda muret, et meie kodud oleksid tühjad ja lasteaiad

tuleks muuta vanadekodudeks, meil on hoopis paremad mured – kuidas saada juurde lasteaia- ja koolikohti. Ja sellega me tegeleme. Sügiseks valmib Saku gümnaasiumi juurdeehitus ning järgmisel aastal
alustame Päikesekillu lasteaia juurdeehitusega,“ rääkis Tiit Vahenõmm väikeste vallakodanike peredele vastuvõtul 4. juunil. Foto:

ASENDIPLAAN KOOS LIIKLUSKORRALDUSEGA
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Saku
Gümnaasiumi
liiklussõlme,
parklate ja
ühendusteede
tehniline
projekt
Projekteerija
Novarc Group AS
Insener Rene Piikmann

LASTEAED
TERAKE

Ehitaja Verston Ehitus OÜ
Maksumus 587 289 eurot
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Hea tööriist
teeb pool tööd
VICTORIA PARMAS
8. juuni hommikul ajavad Saku
spordikeskuse staadionil palli taga pisikesed vutipoisid ja -tüdrukud, seljas oranžid särgid, millel teiste toetajate hulgas ka kiri
„sakurent.ee“. On esimene jalkalaagri päev. Esimest päeva on
ametlikult avatud ka Sakurent –
uus tööriistalaenutusfirma.
Mõte avada Sakus tööriistalaenutus tekkis kahel mehel –
Ken Kukkonenil ja Levo Laumetsal, kel oli oma elu- ja tööga
seonduvalt kogunenud hulga
tööriistu, nii et need ei kippunud
kõik enam koju äragi mahtuma.
Idee sündis meestel kord kahekesi õlut juues, kui üks küsis teiselt pinnasetihendajat laenuks.
Töö tehtud, soovis sama tööriista kasutada ka naabrimees ning
sealt see mõte edasi kerima hakkas, sest Sakus tööriistade rentimise võimalust polnud.
„Kord oli mul endal vaja betooni vibronuia, pidin selleks
sõitma Tallinnasse ja kulutasin
selle peale 50 kilomeetri bensiiniraha ja kaks tundi tööaega,“
ütles Laumets.
Nii otsustasidki mehed jõud
ühendada ja kuna just samal ajal
vabanes ka ruum Samati kõrval
olevas majas, siis hakkas asi ilmet võtma. „Rendiks saadud
ruumi ainus sissepääs tagauks
oli lukus ja mina pidin ootama
maja ees paar tundi võtmetega
saabuvat Keni. Siis meenus, et
mul on autos betoonilõikur,“
räägib Laumets.
„Enne kui ma kohale jõudsin,
oli Levol auk seina saetud,“ lõpetas Ken Kukkonen loo sellest,
kuidas Sakurent enda kontorile
sissepääsu sai.
Sisse pääseb sinna nüüd igal
tööpäeval kella 9-17.30ni. Kokkuleppel saab tööriista kätte ka
muul ajal, lubavad mehed ja annavad selleks puhuks telefoninumbri: 56 200 606. Mis laenutuses olemas ja kui palju iga tööriista kasutamine maksab, seda
saab järele vaadata firma kodulehelt sakurent.ee ning facebookist Avant4rent.

Firma üks asutajatest Ken
Kukkonen verivärskes tööriistalaenutuses Sakurent.
Raha aitab korjata tammeleht, mis on kassa kõrval
sularaha aluseks.

Mõned väiksemad tööriistad ja kulutarvikud
on rendifirmas ka müügis, näiteks seinaskänner, millega on võimalik tuvastada, kus
seina sees asub metallkarkass. Fotod:

Avanti pisitraktorile on võimalik
külge panna sadu lisandeid, Sakurendil on neist olemas 8.

Jalkalaagri sponsornimedest võib vutisärkidelt leida ka Sakurendi logo.

Valikus on meestel üle 300
nimetuse tööriistu ja tarvikuid,
alates akutrellidest rasketehnikani: puurimismasinad, torukeermestajad, lööktrellid, piigid, saed, aiatööriistad, aknapesumasin ja keemilise puhastuse
masin, pinnasetihendajad, pea
kõik plaatimiseks vajalik, Avanti traktorid. Viimasele on Kukkoneni sõnul võimalik külge
panna palju erinevaid lisasid.
Saku tööriistarendil on esialgu
olemas neist 8. Näiteks on võimalik selle pisitraktoriga ühendada segumasin.
Palju on tööriistu, mis töötavad akudel. Näiteks on Sakurendis olemas akuga naelapüstol,
millega saab ära teha tööd, kuhu

elekter ei ulatu või juhtmed ebamugavalt segavad, nagu katuse
alla tuulekasti või majast kaugel
asuva aia külge laudu kinnitada.
Kui on aga vaja juhtmeid, siis
palun, ka need on laenutuses
olemas. „Meil on nii palju pikendusjuhtmeid, et need ulatuvad meie juurest vallamajja, nii
et kui vallamajast peaks elekter
lahkuma, siis saame seda generaatoriga juurde teha ja vallamajja saata. Generaator on meil
ka olemas,“ lubab Kukkonen
kelle sõnul puuduvad neil kaubagruppidest veel vaid krohvimisasjad. Peatselt tulevad laenutusse ka võsalõikur, lehepuhur ja samblaeemaldaja.
Kui soovitavat tööriista pole,

siis see muretsetakse. Nii juhtus
oksapurustajaga, mida üks laenutusse tulnud mees järgmisel
päeval vajas. Mehed ütlesid laenutajale jah ning läksid ostsid
tööriista ära. Nii see kogu järjest
täieneb, vastavalt vajadustele.
Sakurendi asutajate hinnangul
on Sakus palju isetegijaid – nad
ei võta suurt laenu ja ei lase ehitajatel korraga kõike valmis teha, vaid neile meeldib ise vaikselt nokitseda. „Tööriistarent on
mõeldudki eelkõige neile, kes
ehitavad vana ümber, renoveerivad midagi. Kui töötegemiseks
läheb, on hea tulla ja küsida, milliste riistadega seda tööd kõige
otstarbekam teha on, sest tehnika areneb nii kiiresti ning inimene ei pruugi teadagi, et mõni
tööd lihtsustav vahend on välja
mõeldud,“ lubab Kukkonen ehitajatele ka head nõu anda.
Spetsiifilisematest ja erilisematest masinatest on rendil olemas näiteks kuumtraadiga penoplasti lõikur. „Mäletan, kuidas ma aastaid tagasi kodus käsisaega penoplasti parajaks lõikasin. Kogu ruum oli täis neid
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valgeid siia-sinna ringi liikuvaid
palle, millega lapsel põnev mängida oli. Nii võib ka tööd teha,
aga ei pea, sest tänapäeval on
välja mõeldud hulga tööriistu,
millega on palju mugavam ja kiirem tööd teha,“ räägib Laumets.
„No saag ja haamer võiks endal
kodus olla, aga tööriista, mis
maksab pool Eesti keskmist palka ja mida kasutad vaid mõne
korra, ei pea ju endale koju muretsema. Näiteks lasernivelliir
maksab umbes 2500 eurot ja
seda läheb vaja üsna harva, kuid
see on väga praktiline tööriist.“
Kuigi ametlikult avas Sakurent oma uksed 8. juunil, leidsid
mõned usinad ehitajad nad üles
juba varem ning avamispäeval
oli 15 seadet juba kasutuses ja
seda ka juba väljapool valla piire. Rent tuleb abiks ka siis, kui
talgulisi on oodata, sest kellel
ikka on kodus mitu aiakäru ja labidat. Kajamaa kool laenutaski
üheks nädalavahetuseks oma
talgupäeva tarvis sõrghaamri,
ämbreid, harju, redeli, tiigersae
ja hulga tööd sai tehtud.
„Sellest Tehnika tänavast
võiks kujuneda siin tehnika piirkond,“ ütles Ken Kukkonen.
„Siia võiks tekkida kaubatänav
või midagi sellist. Lähedal on
Samat, Aiatehnika, Puumees.“
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Noorsootöötajate tegus suvevaheaeg

S

aku valla noortekeskus
alustas suvist koolivaheaega eriti tegusalt. Juba
maikuu viimastel päevadel
(30.–31. mail) lõpetas päästeringi hooaja laager Metsanurmes, kus õpiti uusi teadmisi ning
tuletati meelde ringis räägitut.
Osalejad said õhupüssiga lasta
ning voolikutest vett pritsida.
Päästelaagrisse olid kaasatud
Saku priitahtlikud pritsimehed
ning Saku noorsootöötajad.
2014. aasta oktoobris alustas
esmakordselt Saku noortekeskuse ja Saku priitahtlike pritsimeeste koostöös päästering, mille eesmärk oli tõsta noorte teadlikkust ohutust käitumisest ning
tutvustada päästevarustust.
Päästering jätkab tegevust Kiisal
oktoobris. Oodatud on kõik vanad ja uued huvilised.
Laagrile järgnes nädala pärast
Saku Skate 2015 üritus ja juba
ülejärgmisel päeval ootasid
noorsootöötajad 7–9-aastaseid
lapsi Saku päevalaagrisse, mis
kestis 8.–12. juunini ja kus osales 30 Saku noort. Viie päeva
jooksul tehti sporti, õpiti andma
esmaabi, külastati Saku priitahtlikke pritsimehi, käidi 10-kilomeetrisel jalgrattamatkal, räägiti

Päästelaagris lõid kaasa ka Saku pritsimehed. Foto: noortekeskus

jalgrattasõidu ohutusest ja kuidas internetis ohutult toimetada,
tehti käsitööd, mängiti seiklusmänge, oli veel soovidepäev ja
kogu päevalaagri lõpetas noortekeskuses toimunud disko.
Need noored, kes laagritesse
ei tulnud, said samal ajal sisustada oma aega noortekeskuses.
Päevalaagriga samal ajal 12.
juunil andsid Saku noored SA
Kiusamise Vastu tegevjuhile
Triin Toomesaarele üle 231.14
eurot, mille noored kogusid Saku kevadlaadal heategevusliku
õnneloosiga. Noored soovisid,

et sihtasutus panustaks summa
just lapsevanemate teadlikkuse
tõstmisesse. Enamiku õnneloosi
auhindadest andis Makita OY
Eesti filiaal.
Praegu valmistub noortekeskus aktiivselt jaanipäevaks, mil
on kavas ülesse panna 10 meetri
kõrgune ronimissein. 4.–7. augustini toimub noorte loovuslaager ja sellele järgneb juba Saku
õpilasmalev 10.–21. augustini.
Augustis toimub ka rahvusvaheline noortevahetus, mille raames
sõidab kuus Saku valla 13–17aastast noort Armeeniasse.

Ekstreemsportlased trikitasid Saku skatepargis

Saku Skate 2015 tõi kohale osavaid trikisõitjaid. Pildil teeb efektse salto
kõrgusesse BMX-rattur Karel Piirimaa. Foto: Evelin Küberson

TÄNU
Saku Skate 2015 sai toimuda tänu meie armsatele koostööpartneritele:
Saku Vallavalitsus, Saku Huvikeskus, Saku Õlletehas, Saku Läte,
Männiku Wakepark, Saku Pizzakiosk, Simple Express, Keila Ujula,
McDonald’s, Fazer Eesti, Lauakuur.ee, Gruuvistore.ee, GKR Trade,
Eesti Punane Rist, Eesti Tänavaspordi Liit, Lasergame. Aitäh teile!
Saku noortekeskus

6. juunil toimusid Saku valla noortekeskuse juhtimisel Saku skatepargi esimesed võistlused Saku Skate 2015, kuhu tulid kokku erineva tasemega sõitjad nii Sakust, Tallinnast, Rakverest kui ka Saaremaalt. Võisteldi kolmes kategoorias: tõukerattad, BMX-ratturid ja
rulad. Kõige populaarsemaks kategooriaks osutus nagu arvata oli
BMX, kus võistlustulle astus 12 sõitjat. Järgnes tõukeratta kategooria 9 sõitjaga ja rula, milles võistlejaid vaid 3.
Võisteldi ühes vanusegrupis – kõige noorem ekstreemsportlane
oli BMX kategoorias võistlev 9aastane Markus Oja ja kõige vanem
24aastane Siim Selk rulal.
Võistlejaid hindasid Eesti oma ala eksperdid Erik Orgo, Taavi
Tarmas, Kristen Seppen, Sven Lepasaar ja Gert Liivaste. Päeva juhtis ja kvalifikatsiooni sõite kommenteeris Kevin Luhthein.
Võistlused algasid kell 12 ja lõppesid autasustamisega kell 17.
Noored jäid üritusega väga rahule ja nende tagasiside korraldajatele
oli järgmine: „Üritus oli hästi korraldatud ja läbimõeldud võrreldes
teiste samalaadsete võistlustega, kus me varem oleme käinud.“
Kuna võistlejaid ja pealtvaatajaid oli palju, said kohalikud noored
kogemuse, mis aitab neil ette valmistada järgmise aasta võistlusteks.
Osa noori, kes tõukeratta purunemise tõttu sel aastal võistlustest
kõrvale jäid, lubasid järgmisel aastal kindlasti platsis olla.
Selle aasta esikolmikusse pääsesid: tõukeratta kategoorias I koht
Raen-Even Aunapuu, II koht Armin Mägi ja III koht Edvin Kabanen; BMX kategoorias I koht Talis Viirpalu, II koht Sander Saard ja
III koht Sven Lepasaar; rula kategoorias I koht Toomas Seppänen, II
koht Siim Selk ja III koht Erik Bvudsen. EVELIN KÜBERSON
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Discgolfi
rada
avatud!
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Päike tõi jooksurajale

Viimase rajainfotahvli
kruvisid kohale vallavolikogu esimees Tanel Ots (vasakul) ja LC
Saku president Harry
Grünberg. Fotod:

Nädal tagasi, 12. juunil avati Sakus Saku Lions Klubi eestvedamisel ja mitmete toetajate kaasabil valminud discgolfi rada. Kuigi
ametlik avamine oli reedel, siis kettad lendasid rajal juba enne ning
korraga võis eelmisel õhtul mängimas leida lausa 42 inimest.
Saku discgolf koosneb 12 korvist, millest osa asub ühel pool motoklubi juures olevat võrkpalli- ja jalgpalliplatsi ning osa teiselpool, ulatudes otsa pidi ka mõisaparki. Iga raja alguses on tahvel infoga, mis näitab korvi kaugust viskekohast; mitme viskega sisse
saades teenid null punkti (nimetatakse pariks); korvi suunda ja
maastikku selle ümber. Viimase tahvli kruvisid avamisel külge Saku volikogu esimees Tanel Ots ja ettevõtmise eestvedaja Harry
Grünberg lõviklubist. Iga toetaja sai endale tänutäheks oma ketta.
„Idee tekkis aasta alguses ja et rada poole aastaga tehtud sai, selle eest kiitus kõigile, kes selles osalesid,“ ütles Grünberg, kelle sõnul sai Saku discgolfi mõte alguse tänu entusiastlikele mängijatele
Mihklile, Madisele ja Robinile. „Hästi tüütu oli sõita Keilasse, teha
mäng ära ja sõita tagasi. Iga kord veel vaidle, kelle autoga seekord
minnakse,“ rääkis Mihkel Luigas. „Siis tuli meil meelde, et meil on
üks hea sõber ja üks täitsa lähedal seisev sugulane Saku Lions Klubis. Tagasiside klubist oli positiivne ja kui Harri selle endale südameasjaks juba võttis, saigi asi tehtud.“
Kui vajad mängureegleid, leiad need www.discsport.ee. Kui vajad kettaid, siis leiad need igast spordipoest ja ka internetipoodidest.
Mängimine rajal on tasuta ning seda võib teha kas või ööpäev läbi,
kui sul on olemas LED-valgustitega kettad. VICTORIA PARMAS

Saku discgolfi rada on 12-korviline ja kaks kilomeetrit pikk. Lahtivise
tehakse staadioni palliplatside juurest, edasi kulgetakse kaarega
suusarajale ja tagasi ning liigutakse jõe äärde ja mõisa parki.

2008-2007 sündinud laste start.

Pisikese jooksja ilus finiš isaga.
 Meeste põhiklassi jooksu võitja Kaupo Sasmin - äsjane Põhjamaade maratoni pronksimees.
 Stardipaugu ootel on noored,
N35, N50 ja M55 vanuseklassid.

6. juunil toimus taas Saku Kolmiku sarja raames traditsiooniline Saku jooksupäev. Päiksepaisteline ilm tõi Saku rabametsa 163 osavõtjat, kes võistlesid
erinevates vanuseklassides ja
distantsidel. Esimestena startisid
lapsed, kes olid vastavalt vanusele jagatud kolme vanusegruppi. Jooksujänese järel oli stardis
kokku 85 last, kes läbisid 700 m.
N50 klassi esikolmik Tiina Vernik,
Heli Kaselaan, Marika Ruberg.
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163 osalejat
Järgmisena startisid noored,
matkajad, N35, N50 ja M55
klassis osalejad 2 km pikkusele
distantsile ning seejärel anti
stardipauk 3,5 km ja 7 km pikkusel distantsil jooksjatele.
Kõik tulemused, ajad, punktid ja pildid leiate aadressilt
www.sakuvallaspordikeskus.ee
Suur tänu Saku Kolmiku jooksupäeva toetajatele: Saku Vallavalitsus, Saku Õlletehas, Premium 7, Kadarbiku talu, Salva
Kindlustus, Saku Sporting ning
kummardus vabatahtlikele, kes
aitasid kaasa jooksupäeva õnnestumisele. Kohtumiseni Saku
rattapäeval 6. septembril rabametsa terviseradadel.
LAURA VIIROJA,
spordikeskuse juht

MEDALIKOHTADE
TULEMUSED
Neiud I (vanus 11-13a), 2 km
1. koht Helen Tarlap
2. koht Hanna Heinsaar
3. koht Kreteliis Veertee
Noormehed II (11-13a), 2 km
1. koht Geir Hans Sügis
2. koht Kert Kask
3. koht Silver Erik Sepp
Neiud II (14-19a), 2 km
1. koht Katarina Sieglinde Schultz
2. koht Karin Kasak
3. koht Triinu Vahenõmm
Noormehed II (14-19a), 2 km
1. koht Markus Arm
N põhiklass (sünd 1981-1995),
3,5 km
1. koht Tuuli Toomingas
2. koht Susan Külm
3. koht Maarika Puusepp
Naised (N35) (1966-1980), 2 km
1. koht Edit Kannel
2. koht Kristiina Kõll-Grünberg
3. koht Siiri Tammeleht
Naised (N50) (1965 ja varem),
2 km
1. koht Heli Kaselaan
2. koht Marika Ruberg
3. koht Tiina Vernik
M põhiklass (1976-1995), 7 km
1. koht Kaupo Sasmin
2. koht Jaanus Pedak
3. koht Riho Kirsipuu
Mehed (M40) (1961-1975),
3,5 km
1. koht Alar Abram
2. koht Reigo Lehtla
3. koht Vambo Oolberg
Mehed (M55) (1960 ja varem),
2 km
1. koht Heldur-Valdek Seeder
2. koht Ats Kütt
3. koht Arne Zirk
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Saku turg ootab kauplema
Eelmisel suvel valminud Saku turuplats on loodud kauplemiseks
kõigile. Müüma võivad tulla nii firmad kui ka eraisikud. Kauplemiseks ei pea olema ei FIE ega muud moodi ettevõtja. Kauplema on
oodatud kõik, kel pakkuda aia- või metsasaaduseid, piima, liha või
mune, kuid mitte riidekraami. Kui leidub mõni memm või taat, kel
aias kaunid lilled ning raatsimist või viitsimist osa neist ära müüa,
siis miks mitte teha seda ise Konsumi kõrval Saku turuplatsil – saab
isiklikult ostjatega suhelda ja kogu raha endale, ilma kellelegi vaheltkasu maksmata.
Müümiseks on vaja vaid müügipiletit, mida väljastab Saku Maja,
kes on nüüd turuplatsi haldaja. Müügipileti võib võtta endale mõneks nädalaks, kuuks või ka ainult üheks päevaks. Päev kauplemist
maksab 2 eurot. Infot müügipileti kohta saab Saku Majast telefonil
5326 7759. Tulevikus on plaanis paigaldada turuplatsile ka müügimajad, kuid praegu tuleb müügivarustus (tool, laud, päikse- ja vihmavari) ise kaasa võtta. VICTORIA PARMAS

Suvi tuleb Esko talu jäätisega
Esko talust Kajamaa külas saab osta kahte sorti naturaalset jäätist –
passioonijogurti ja vaniljejogurti jäätist. Taluperemees Gunnar
Eensalu kinnitas, et jäätistes pole ühtki E-d. Selle nimel asendati
isegi passioonidžemm passioonipulbriga. Peatselt leiab neid jäätiseid ka poodidest, kuid praegu saab osta vaid kohapealt.

JUUNI JA JUULI 2015 EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
P 21.06 kl 15 Jumalateenistus
ja grillimine
T 23.06 kl 17 Palveõhtu
P 28.06 kl 10 Jumalateenistus
P 05.07 kl 10 Jumalateenistus
P 12.07 kl 10 Jumalateenistus
P 19.07 kl 10 Jumalateenistus
P 26.07 kl 10 Jumalateenistus

 Noortefestival Jäpe 9.-12. juulini
Pilistveres. Info ja registreerimine
www.jape.ee  NB! Jaanipäevast
alates ja terve juuli teenistused
algusega kell 10!  Õpetaja vastuvõtt kokkuleppel tel 5919 7802 või
magne.molster@eelk.ee

Koguduse koduleht: saku.eelk.ee

Saku Sofi Lastekeskus

ootab pisikesi poisse ja tüdrukuid
vanuses 1,5-3 aastat

Lapsi ootavad:

LASTEHOIDU

- toredad ja kompetentsed
lapsehoidjad;
- avarad ja valgusküllased
ruumid, vahva mänguväljak;
- sisukas ja arendav päevakava.

TULGE KOOS LAPSEGA
MEIE HOIUGA TUTVUMA!

Asume
Saku alevikus Üksnurme tee 8.
Telefon 5646 7117,
e-post marju.tulva@gmail.com

www.sakusofilastekeskus.eu

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

Pakun

muru niitmise ja
trimmerdamise
teenust:
- Kiisa
- Saku
- Aespa
- Kohila
- Maidla
- Ääsmäe
ja nende lähiümbrus.
Helista ja räägime lähemalt!

5566 0790

MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
3.06 teatati, et Tänassilma külas
varastati ehitusjärgus majast
tööriistu ja sülearvuti. Kahju on
1200 eurot.
3.06 teatati, et Tänassilma külas
Johannese teel asuvast majast
varastati tööriistu. Kahju on
4600 eurot.
10.06 teatati, et Männiku külas
asuvast hoonest varastati tööriistu. Kahju on 2500 eurot.
8.06 kell 08.15 toimus liiklusõnnetus Saku vallas Tallinna
ringtee 21. kilomeetril, kus 62aastane Alfred sooritas sõiduautoga Nissan möödasõitu tee
paremasse serva sõitnud Kiast,
kui Kia juht keeras järsult vasakule ning toimus kokkupõrge.
Kokkupõrke tagajärjel toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse
Kiat juhtinud 69aastane mees ja
sõiduautos Nissan viibinud 65aastane naine ning Tallinna Lastehaiglasse sõiduautos Nissan
viibinud 10- ja 6-aastane laps.

Põhja päästekeskus
4.06 tehti kahjutuks Männiku
karjäärist leitud kaks 88mm
mürsku.
6.06 kell 00.48 sai häirekeskus
teate Tänassilma külast Põikmäe tänavalt, kus põles mahajäetud maja. Hoones põles praht.
8.06 kell 19.47 teatati, et Kurtna
külas tuleb silohoidlast suitsu.
Päästjad tegid kindlaks, et välitingimustes olevas mahajäetud
silohoidlas on süttinud turvas.
Päästjad kustutasid põlengu
kella 20.21-ks.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
1.06 kell 14.00 – põles 600 m²
raiesmikku Saustinõmme külas.
5.06 kell 00.19 – suur lõke Metsanurme külas.
8.06 kell 19.48 – turbahoidla
põleng Kurtna külas.
16.06 kell 00.22 - tulekahju
hoones Rae vallas Jüri alevikus.

Müüa korralik

maja Sakus!
Info 5662 7933

Ristsõna koostas Viljar Kimmel
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Kuulutused
Saue Loomakliinik. Avatud ER 15-19; L, P suletud. Telefon
600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!
Hoonete seadustamine, mõõdistusprojektide koostamine,
ehitusprojektide koostamine,
maamõõdutööd, hoonete mõõdistamine. www.geodeesia24.ee
+372 5621 7960.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899, www.
epopaigaldus.ee

Tööpakkumised
Moe- ja disainifirma AS Protten
F.S.C. Keilas võtab tööle
õmblejaid universaalmasinale
ja overlokile. Kontakt 674 7567

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

Tammevana Pubi Sauel võtab
tööle baaridaami-klienditeenindaja. Kandideerimisest teata
tel 5648 2025 või e-mailile
maire@tammevana.ee

Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spets. tekstiilipuhastusainet ning tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu

Timbeco otsib Tõdval asuvasse
tootmisesse elementmajade
ehitajaid. CV saata angelika@
timbeco.ee, lisainfo 503 1596.
Vajan ajutist abitööjõudu majaümbruse ja muru korrastamisel (võilillede tõrje, prahi riisumine ja äravedu). Asukoht Saku
Selveri taga. 3 €/h. Helistage
501 3947.
Pakume tööd üldehitajale Saku
alevikus. Töö kestvus ca 6-10
kuud. Sobilik pensionärile; teise
töö kõrvalt. Tel 5805 7630.

Kuulutused
Avatud kasutatud riiete
kauplus Riideäri. Asume Kiisa
alevi alguses Saku poolt tulles
paremat kätt Viljandi mnt 7.
Kaup on pärit Norrast, Rootsist.
Avatud E-R 10.00-16.00 ja L
10.00-15.00. Ootame teid!
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 kohaletoomisega: lepp 33 eur/rm, kask
39 eur/rm. Tel 509 9598.
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.

Sakus elav ja tegutsev korstnapühkija. 5648 5903, tarmo@
projektimehed.eu
Bong Eesti OÜ on rahvusvaheline ettevõte Kohilas,
mis tegeleb ümbrikute tootmise ja pakendamisega.
Seoses tehase ümberkorralduse ning uute
tootmisliinide saabumisega saavad tööd
tehnilise taibuga töökad

ÜMBRIKUTE TOOTMISLIINI JUHTSEADISTAJAD (masinajuhid)
Tööülesanded
Peamisteks tööülesanneteks on käitada ja hooldada
ümbrikute tootmisliine ning tagada tellimuste õigeaegne ja
kvaliteetne täitmine

Nõudmised




eeldame head tehnilist taiplikkust
iseseisvat töötamise oskust
vastutustunnet

Kasuks tuleb


tootmisseadmetel töötamise kogemus

Omalt poolt pakume





stabiilset töökohta rahvusvahelises kontserniettevõttes
praktilist väljaõpet kohapeal
konkurentsivõimelist töötasu
toetavat kollektiivi

Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Korstnapühkija teenused.
OÜ Potipoiss, tel: 5807 2581
või info@potipoiss.ee
Korstnapühkija. Tel 507 7908.
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatöödremont ja ehitus. OÜ Ahjuteenused, tel 5663 9398.
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.
Lõikan hekki, niidan muru,
pikema rohu ja heina niitmine
trimmeriga, saetööd, vajadusel
võsalõikus. Tel 555 47291.

Tööaeg
Töö on vahetustega

Majade ja aedade värvimine.
Hinnad soodsad. 501 2224.

(E-P 4 vahetuses 2 tööl 2 vaba: 06:00-18:00; 18:00-06:00).

Puuokste ja -lehtede äravedu.
Viime ära igasuguse kilakola.
Teeme ruumid kolast tühjaks ja
vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda. Tel 5347 6867.

Töö asukoht on Kohilas.
PS! Vajalik isikliku transpordi olemasolu, kuna tööajad
ei klapi bussi-rongi kellaaegadega
Tööle asumine juuli lõpp/augusti algus
Lisainfo: tel 48 90142 või 48 90140;
CV-d ootame e-mailile: bongeesti@bong.com

Liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus kohaleveoga Saku
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses kuni 50 km. Tel 507 9362.
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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
VÄLISTRASSIDE EHITUS:

Juunikuus

 ÜVK liitumised ja ehitusprojektid
 santehnilised sisetööd
 liiva, haljastusmulla, killustiku müük
 geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked
 ekskavaatori- ja kalluriteenused
5850 4300

Otsin tööd
korteriühistute

sisekoristustel.
511 4648,
pillereidla@gmail.com

KÄSNAKALLEja
PÖIALPOISS
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Tükike Türgit Saku vallaraamatukogus

KUHU MINNA

Saku tuntud reisipiltnik Mart Aru
tõi taas kord näitusele näha oma
põnevad rännupildid - seekord
hetked Türgimaalt. Vaataja sammub koos ränduriga paikades nimega Pamukkale ja Hierapolis,
kus saab imetleda lõunamaist värvidemängu, harukordseid nähtusi või eksootilisi detaile. Häid
kaadreid täiendavad tabavad pildiallkirjad. „See kukk seisab nn
Kleopatra basseini ees, kus soovija ennast tänapäevalgi vette kasta
saab” - on Mart Aru lisanud juuresoleva foto selgituseks. Näitus
Sakus jääb üles suve lõpuni.

JUUNI
19. kell 14
9. klassi lõpuaktus Kurtna
Koolis.

19. kell 16
9. klasside lõpuaktus Saku
Gümnaasiumis.

20. kell 13
12. klasside lõpuaktus Saku
Gümnaasiumis.

21. kell 11

Uued huvitavad begooniasordid jõudsid Juulikule
Troopikast pärit begooniad on Eestis suurepärased suvelilled, mis ei ole meie tujuka kliima suhtes nii tundlikud. Nad peavad vastu nii valguses kui varjus ning
taluvad ka kuivust ning õitsevad terve suve. Just nende
omaduste tõttu sobivad nad hästi ka kalmistutele. Begooniaid on mitut liiki, millest omakorda aretatakse
järjest uusi sorte. Saku valla inimesele on uudissordid
käe-jala juures – Nurmiko aianduskeskuses Juulikul.
Roosbegoonia
´Betulia´.
Väikeste
õitega,
kuid
kasvab
suureks
põõsaks.

Begoonia Solenia on mugulbegoonia ja
roosbegoonia hübriid, mis riputab end üha
rohkem amplist välja ja õitseb väga rikkalikult. Ta kogub oma vartesse nii palju vett, et
mulla läbikuivamine ei hukuta taime.

22. kell 20
Suve alguse pidu Kiisa Rahvamaja õuel. Vt lk 16

23. kell 17
Võidupüha tähistamine Saku
mõisa pargis, pidulik pärgade
asetamine, võidutule üleandmine
külade esindajatele.
Vt lk 16

23. kell 18
Täidisõieline
alatiõitsev
begoonia.
Nagu nimigi
ütleb, õitseb
see väikeste
õitega liik
alati ja kuni
külmadeni.

Saku valla jaanituli Üksnurmes
Rehe küüni juures. Vt lk 16

27.-28.
II Saku Mandoliinifestival Saku
Valla Maja õuel ja suures saalis,
Saku Pruulikojas. Vt lk 16

JUULI
14. kell 20
„Grace ja Glorie“ - suvised
teatrietendused 14.07-10.08
Üksnurmes Rehe küünis. Vt lk 14

Fotod:
Mugulbegoonia
Mocca sordirühmas on ühel
taimel korraga nii
liht- kui täidisõied.

Kuningbegoonia on taim, mida ostetakse
tema dekoratiivsete lehtede pärast, kuigi lehtede vahelt piiluvad välja ka väikesed väga
lihtsad õied.

Tervisekõnnisari „Liigume
rõõmuga“ Kiisal ja Kurtnas.
Kogunemine Kiisa Rahvamaja
ees. Kõnnitakse u 1,5 tundi. Võimalik laenutada tasuta kõnnikeppe. Kokkuvõte ja auhinnad aktiivsematele osalejatele. Info
annely@lakiauto.ee, 510 3351

18. kell 10

Roosbegoonia
´Sunny´ on
oma kollase
südamikuga
kui praemuna.

VICTORIA
PARMAS

Saku maraton - kiire asfaldimaraton 42/21 km Saku valla
kergliiklusteedel. Start Saku Valla
Maja eest. Info ja registreerimine
www.sakumaraton.wix.com/2015
sakumaraton@gmail.com,
tel 511 0459

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Mart Aru fotonäitus „Pamukkale ja Hierapolis“ (kuni 28.08).
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Jaanipeo bussid:
 Saku 17.30 - Preeria Kasemetsa - Kajamaa
17.40 - Kirdalu - Kurtna Kiisa 17.50 - Kasemetsa
rdtj - Saku Selveri väljasõit Üksnurme teele
17.55 - Rehe küün
 Saku 20.00 Saku Selveri väljasõit
Üksnurme teele 20.10 Rehe küün
 Bussid Rehe küünist
tagasi koju väljuvad
23.15 ja 00.30

Võidupüha tähistamine 23. juunil
Väljasõit Kurtna Kooli parklast Harju maakaitsepäevale Harku valda
Buss väljub Saku Valla Maja eest
Pärgade asetamise tseremoonia Rannamõisa kiriku juures oleva
Vabadussõja mälestusmärgi juures.
11.00 Operatiiv- ja kaitsejõudude pidulik rivistus Tabasalu kardirajal
12.00 Maakaitsepäeva avamine Tabasalu kardirajal. Õpitoad. Eriteenistuste
demonstratsioonesinemised, politseikoerad, varustuse ja relvastuse
väljapanekud. Sõdurisupp. Demolahingud ajalooklubilt Front Line Eesti –
„1944 – viimane sõjasuvi"
13.30 Orienteeruv tagasisõit
17.00 Pidulik mälestushetk Saku mõisa pargis, tule üleandmine küladesse.
Saku vallale annab presidendi võidutule üle Harju maavanem Harku
vallas toimuval Harju maakaitsepäeval. Seejärel toob volikogu esimees
tule Saku mõisa parki, kus tuli antakse edasi küladele.
Registreerimine maakaitsepäevale sõiduks annely.suvi@sakuvald.ee, tel 5200100
9.00
9.15
10.00

