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Rail Baltic – üks rong,
aga nii palju küsimärke

Külad
tulid
juurte
juurde
Saku valla külade
päev peeti seekord
Kajamaal. Siinsetel
ja Tõdva maadel
on elatud tubli
1000 aastat ning
raudagi sulatatud.
Seega õige koht
peagi oma 150.
sünnipäeva tähistavale vallale.
Lk 7

Võisteldi puulauasuusatamisest leivaküpsetamiseni. Et külaelu edendamine on täpselt
timmitud ühistöö, näitavad pildil ilmekalt Kajamaa mehed Toomas Kuusk,
Juhan Talpsepp ja Tarmo Sepp. Kahju, et valla 20 külast tuli kohale vaid 6.

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
9. oktoobril 2015

Saku õlletehasel valmis mahukas
juubeliraamat “Saku Õlletehas 195. Eesti
õllekultuuri edendamine 1820-2015”.
318-leheküljelise raamatu koostas ajaloolane Küllo
Arjakas koduloo-uurija Heino Gustavsoni kogutud
materjalide ning endiste ja praeguste töötajate
mälestuste põhjal, lisades arhiiviandmeid ja väljavõtteid
Eesti ajakirjandusest. Rohke pildimaterjaliga ülevaadet
Saku Õlletehase ajaloost täiendavad vahetekstidena
Mart Juure humoorikad vested igast raamatus käsitletud
ajastust. Raamatu esitlus oli 17. septembril Tallinnas.
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Igal hommikul liiklusesse suundudes soovime, et liikumine oleks turvaline.
Turvalisus ja liiklus peaksid kokku kuuluma nagu sukk ja saabas, ole sa siis
jalgrattur või autojuht või jalakäija. Ka siis, kui hooaja lõpus jalgratta talvekorterisse paneme, soovime, et see oleks seal turvaliselt kevadeni alles.

Ratas vargakindlaks
ja talvekorterisse
Vargaid maailmast ära kaotada ei saa, küll
saab aga teha nende elu ebamugavaks, nii
ebamugavaks, et nad oma kuritööst loobuvad. Üks võimalus selleks on Bike-ID turvamärgistus ja tasuta jalgrattaregister.
Eestis varastatakse politsei andmeil
1500–2000 ratast aastas. OÜ Bike-ID turundusjuhi Kadi-Riin Leisalu sõnul on see number politsei ja rattapoodide hinnangul aga
kordi suurem, sest sugugi mitte kõik kuriteo
ohvriks langenud ei anna vargusest politseile
teada. Kui antaksegi teada, siis tihti ei ole
omanikul oma ratta kohta piisavalt infot. Nii
on politsei leitud rataste registris pidevalt
terve hulk varastelt ära võetud rattaid, mida ei
ole kellelegi tagasi anda.
Olukorrale hakkas lahendust otsima OÜ
Bike-ID, kes avas suve hakul jalgratastele
mõeldud tasuta registri, kuhu on registreeritud juba üle pooletuhande ratta. Bike-ID ettevõtmist tunnustab ka Eesti Politsei ning arendusjärgus on täisautomaatne infovahetus Bike-ID registri ja politsei andmebaasi vahel.
„Kuna rattaid ei ole kohustus registreerida
ja varastel on lihtne neid edasi müüa, siis tänu
sellele vabadusele on rattavargused väga suur
mure üle terve Euroopa. Olukord on nii jabur,
et inimene peab täna ostu hetkel kaaluma kas
valida odavam või kallim ratas just tänu sellele mõttele, et „niikuinii varastatakse ära, ostan midagi, millest mul kahju pole“,“ kirjeldas Leisalu olukorda, mis viis mõtte sellise
varakaitselahenduse loomisele, mis aitab võidelda rattavarguste vastu läbi ennetuse.
Rataste registrisse kandmiseks veebiaadressil www.bike-id.eu on vaja vaid ID-kaarti
või Mobiil ID-d, ratta raaminumbrit ning pilti
rattast. Registris olek ei välista küll ratta varastamist, kuid see tekitab vargale probleeme
varastatud kraami edasimüümisel pandimajja, tavakasutajale, ratta hulgimüüjale jne.
„Mida rohkem rattaid saab registrisse kantud, seda turvalisemaks ratta omamine Eestis
muutub. Kui kõik inimesed teavad rattaregistri olemasolust, ei ole vargal ratast enam
kellelegi müüa ja tal puudub mõte seda varastada,“ rääkis Bike-ID turundusjuht, kelle
sõnul on firma laienemas ka Saksamaale.
„Meie eesmärk on luua üleeuroopaline rattaregister.“
Lisaks tasuta registreerimisele on võimalik kaitsta ratast ka turvamärgistusega, mis
koosneb kleebisest ja kolmesajast titaansulamile graveeritud mikromärgist, mille inimene saab ise rattale kanda. Üks mikromärk on
veidike suurem liivaterast ning 300 taolist
märgistust on uputatud spetsiaalse liimi sis-

se, mille rattaomanik saab aplikaatoriga ükskõik kuhu rattaraamile kanda.
„Sellise lahenduse pluss on see, et neid
märke ei ole võimalik raami kahjustamata
eemaldada. Kui raaminumbri saab rattalt
suhteliselt lihtsalt eemaldada ja siis ratta edasi müüa, siis mikromärkide puhul peab varas
raamilt eemaldama kõik 300 sinna eri kohtadesse pintseldatud märki. Varga jaoks muutub sellise töö läbiviimine aga mõttetuks ja
tõenäoliselt ei hakka ta seda ette võtma,“ selgitas Leisalu ja lisas, et samas ei riku antud
märgistuselahendus kuidagi ratta esteetilist
välimust.

Rattasportlased maanteel

Liiklus
ja

turvalisus

Bike-ID turvakomplekt koosneb 300
mikromärgist, spetsiaalsest liimist, aplikaatorist ja turvasüsteemist teavitavast
kleebisest ning maksab 20 eurot.

Liiklejatele on jäänud ehk arusaamatuks,
miks Sakus, kus on üle 10 km kergliiklusteid,
rattasportlased neid ei kasuta ja sõidavad
maanteel. Rattasportlase pilgu läbi selgitab
seda triatloniklubi 21.CC treener Karmen
Reinpõld.
Põhiline põhjus on ohutus. Trennis on
meie kiirused 30, vahel ka 40-50 km/h ning
kui sellisel kiirusel sõita kergliiklusteel laste,
koertega jalutajate ja kepikõndijate vahel,
siis on see ohtlik kõigile. Seda eelkõige selle
tõttu, et meil ei ole kergliiklustee jagatud joonega kaheks ehk eri suundadega teepooleks.
Inimesed kõnnivad igal pool ning kui vasakul
Mikromärgid on liivaterasuurused
pool teed jalutav jalakäija kuuleb äkki selja
titaanist mikroosakesed, mida saab
tagant lähenevat ratturit, astub ta instinktiivkanda
ratta erinevatele osadele.
selt paremale poole ratturile ette. Otsasõidud
on väga kerged tulema.
Sõiduteel on reeglid märksa kindlamalt
paigas ning seetõttu ratturitel ohutum liigelda. Küll tekib oht siis, kui autojuhid jätavad
ratturi ja auto vahele liiga kitsa vahe. Rattur
püüab küll sõites suunda hoida, kuid näiteks
suure tuulega metsa varjust lagedale jõudes
on väikesed jõnksud kerged sisse tulema,
mistõttu võiksid autod mööduda, jättes mõistliku vahe. Möödudes võiks autojuht näidata
ka vasakut suunda, sest nii saab ka tema taga
sõitev autojuht aru, et teel on takistus.
Palja silmaga mikromärke raamilt ei leia,
Vahel sõidavad ratneed
nõuavad mikroskoobiga spetsiaalturid teel ka kahes reas,
set
otsimist.
Fotod: OÜ Bike-ID
seda eriti suurte gruppide puhul. Ühelt poolt
võtab selline 30ratturiline grupp enda alla
laiema osa sõidurajast,
teisalt jälle on grupp
kompaktsemalt koos ja
autodel on sellest mööduda lihtsam ja kiirem
kui pikaks veninud ratNii kleebise kui ka mikromärkide eemaldamine
turite rivist.
tähendab vargale palju lisatööd ja kahjustab ka ratta välimust.
VICTORIA PARMAS
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Noorsoopolitseinik:
„Ja nii ta algas...“

Kooliaasta esimestel päevadel olime koos
kolleegidega politseist ning vabatahtlikega
Saku noortekeskusest suuremate ristmike ja
ülekäiguradade juures. Meie ülesanne oli rahustada liiklust ja tuletada oma kohaloluga
autojuhtidele meelde, et käes on kooliaeg
ning seetõttu on tänavatel palju väikeseid
liiklejaid.
Ülekäiguradade juures koolilapsi ja nende
vanemaid turvaliselt üle tee aidates oli mul
võimalus silmitseda ka peatunud autosid.
Kuigi heameelt tegi see, et auto esiistmeil istunud lapsevanemad olid kenasti turvavööga
kinni, siis kahjuks oli mitu autot, kus lapsed
nautisid tagaistmel märksa suuremat vabadust. Sõidukitel, milles lapsed ei olnud nõuetekohaselt kinnitatud, olid taga toonitud klaasid. Tahan rõhutada, et liiklusreegleid tuleb
järgida selleks, et meil kõigil oleks turvaline,
mitte selleks, et politsei kontrollib. Politseinikuna olen näinud, mis tagajärgedega on
liiklusõnnetus inimesele, kes pole turvavööga kinni. Noorsoopolitseinikuna pean aga lisama, et lapse turvalisuse eest vastutavad just
tema vanemad.
Paraku ei tähenda eelolev, et igas vanuses
lapse võib lihtsalt turvavööga tagaistme külge kinni tõmmata. Kuigi turvavööta sõitmine
on eluohtlik, on oma ohud ka valesti kinnitatud turvavööl. Et laps ei saaks äkkpidurduse
või õnnetuse korral raskelt viga, tuleks vajadusel kasutada turvatooli ning tagada, et
turvavöö ei läheks üle lapse kõri.

Jalgrattur ja ülekäigurada
Teine asi, mis minul ja kolleegidel kooliaasta
alguse puhul patrullides silma hakkas, oli
see, et jalgratturid ei tulnud ülekäigurajal
oma ratta seljast maha. Jah, tõesti, liiklusseadus seda ei nõua. Aga kuna mitmed jalgratturid on just seetõttu jäänud auto alla, piirdun siinkohal retoorilise küsimusega: milleks siis riskida?
Kui autojuht ratturit tähele ei pane, siis on
ratta seljas olles üsna keeruline viimasel hetkel kõnniteele tagasi liikuda. Iseäranis oluline on ratta seljast maha tulemine laste puhul,
kes oma lühikese kasvu tõttu ei pruugi autojuhile silma hakata. Sestap paneksin lapsevanematele südamele, et jalgrattaga sõites
võiks pisike jalgrattur ülekäigurada ületada
ratas käekõrval. Nii tekib turvaline harjumus,
mis loodetavasti juurdub kogu eluks.
Lõpetuseks tahan öelda, et meie liikluse
ohutumaks muutmine ei ole ainult politsei
õlul. Oma panuse saavad sellesse anda nii
lapsevanemad, kes õpetavad oma lastele liiklusreegleid, kui ka jalakäijad, kes ületavad
teed selleks ette nähtud kohas, olles nii
lastele eeskujuks. Pealtnäha väike asi –
näiteks mõnele jalgratturile meenutamine, et
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Teosammul liikuv
katkematu autode
rodu –
igahommikune
vaatepilt
Saku keskuses tööpäevadel
kella 7.40
ja 7.55
vahel.

LIIKLUSSEADUS: mootorsõiduk võib
õuealale sõita vaid peatumiseks või
parkimiseks, õuealalt peatumata
läbisõit on keelatud!

ristmikku ei tasu ületada kõrvaklappidest
muusikat kuulates ja samal ajal telefoni
vahtides – võib päästa elu. Aga see on juba
väga suur asi.
Suur tänu abipolitseinikele ja Saku noortekeskuse töötajatele Rita Gonzalez Amadole,
Aivo Tammelale, Külli Kiikale, Evelin Kübersonile ja Tiina Pihlakule, kes tagasid esimest
korda vabatahtlikena turvalisust ülekäiguradadel. Olgem liikluses tähelepanelikumad, et
turvaline kooliaasta saaks jätkuda ohutult.
KÄTLIN MURRE, noorsoopolitseinik

Hommikune liiklus
sujuvaks
Koolialgus on toonud Sakku ka ummikud,
mis küll päris ummiku mõõtu välja ei anna,
sest autodevool ei seisa, vaid liigub ning teokiirusel tuleb juhil mööda Tallinna maanteed
sõita vaid 5 minutit – vallamaja juurest ringristmikult kuni õlletehaseni. Ja sedagi vaid
siis, kui satutakse sinna vahemikus 7.40–
7.55.
Liiklusvoo teevad aeglaseks kõrvaltänavatelt peateele keeravad autod ning pargi väravast üle tee minevad jalakäijad. Kui Nurme
ja Asula tänava elanikel pole peateele keeramiseks teist võimalust kui oma tänava otsast,
siis Pargi tänava autodevoolu moodustavad

Pargi tänava õuealalt tulev autodevoor
püüab samal ajal ristmikul parempöördega kolonni trügida. Fotod:

peale sealsete elanike ka need, kes ei peaks
sealtkaudu sõitma. Kui Kiisa poolt tulijad
sõidaksid Tallinna maanteele mööda SakuTõdva teed ning ei keeraks Tiigi tänavalt või
Juubelitammede teelt õuealale ning ei trügiks Pargi tänavalt autodevoole vahele, oleks
liiklus veelgi sujuvam ja kiirem. Pealegi, ega
Pargi teelt kiiremini Tallinna maanteele pääse, sest ka seal on autosid nii kaugele, kui
silm nägema ulatub ning kõik nad sõidavad
ju kõrvalteel ja nende Tallinna maanteele
pääs sõltub sellest, kuidas peateel liiklejad
neid vahele lubavad.
Olukorra lahendamiseks on kavas lähiajal
liiklust politsei ja abipolitseinike abiga kontrollida ning autojuhid õigele teele suunata.
Vastavalt liiklusseadusele võib mootorsõiduk õuealale sõita vaid peatumiseks või
parkimiseks, õuealalt peatumata läbisõit
on keelatud! Suurim lubatud sõidukiirus on
õuealal 20 kilomeetrit tunnis ja jalakäija vahetus läheduses tohib sõiduk liikuda selle jalakäija kiirusega. Õueala sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud vastavate liiklusmärkidega.
Vaatlus näitab, et gümnaasiumi parklas on
liiklus hommikuti tänu uuele liiklussõlmele
tunduvalt paranenud ning uus ringristmik ja
otsepääs gümnaasiumi juurde hajutab ka
autodevoolu – õlletehase ringile suundub vähem autosid. VICTORIA PARMAS
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KRISTI JÕELEHT
15. septembri istungi päevakorras oli 8 punkti.
Saku Huvikeskusel lubati
korraldada turukaubandust Saku aleviku sügistäika läbiviimise ajal 20.09.2015.
Otsustati hüvitada raske puudega lapse transpordikulud sõiduks kooli ja koju õppeperioodil 01.09.–31.12.2015 vastavalt
esitatud teekonnalehele.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojektide koostamiseks
Tõdva külas Uue-Mardi, Karupõllu ja Karuaasa kinnistutel
ning Jälgimäe külas Manni kinnistul, üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Kiisa alevikus Saare tn 19 kinnistul ja
Metsanurme külas Annekese
tee 26 kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamute püstitamiseks Jälgimäe külas
Etsi kinnistul ja Kaiu tee 3 kinnistul, laste mänguväljaku rajamiseks Roobuka külas Metsanurga mänguväljaku kinnistul,
Põik tn 10a sissesõidutee rajamiseks aadressil Saku alevik,
Põik tänav 12; kahe maasoojuspuuraugu rajamiseks Saku alevikus Pärnapuu tn 2 kinnistul,
abihoone püstitamiseks Tänassilma külas Nurga kinnistul,
lauda laiendamiseks ja ümberehitamiseks üksikelamuks Üksnurme külas Männiku kinnistul.
Anti kasutusload ümberehitatud teenindusköögile Jälgimäe külas Jälgimäe tee 14 kinnistul, tootmishoonele Tõdva
külas Tootmise kinnistul.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (Kiisa alevik, Kadaka tänav) isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 jäätmevaldajat.
2 isikule väljastati sõidukaart.
22. septembri istungi päevakorras oli 15 punkti.
Otsustati hüvitada raske puudega isiku transpordikulud sõiduks kooli ja koju õppeperioodil 01.09.–31.12.2015 vastavalt
esitatud teekonnalehele.
9 isikuga sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud.
Kooskõlastati kavandatavate
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puurkaevude asukohad Roobuka külas Heki tee 22 kinnistul ja
Üksnurme külas Üksnurme tee
16a kinnistul.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Kiisa alevikus
Kasemetsa tee 105 kinnistul.
Anti ehitusload Juuliku küla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
ehitamiseks aadressil Juuliku
küla, Nurme tänav, Juuliku tee,
Karjavärava tee ja Juuliku kinnistu; üksikelamu püstitamiseks
Jälgimäe külas Kadakamarja tn
5 kinnistul, aiamaja laiendamiseks üksikelamuks Metsanurme
külas Kuuseheki tee 8 kinnistul.
Lõpetati detailplaneeringu
menetlus Metsanurme külas
Sõnajala tee 14 kinnistul.
Anti kasutusload elamutele
Kasemetsa külas Käopesa tee 11
kinnistul ja Metsanurme külas
Kuuseheki tee 18 kinnistul.
Anti nõusolek Tagadi külas
asuva maaüksuse (Nabala-Tuhala looduskaitseala 11) riigi
omandisse jätmiseks.
1 isikuga sõlmiti maksegraafik Saku valla ees olevate võlgnevuste tasumiseks.
Nõustuti OÜ Sultan Oil poolt
kavandatava tegevusega (jäätmeloa taotlemine olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Harjumaal).
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati MTÜ-le Saku
Maraton 27.09.2015 Saku valla
kergliiklusteedel toimuva Saku
sügisjooks 2015 läbiviimiseks
(vastutab Reigo Lehtla), MTÜle Eesti Vanamootorrattaklubi
Unic-Moto 04.10.2015 Tagadi
külas toimuva Tagadi restauraatorite päeva läbiviimiseks (Aivo
Mündel), Oliver Sepale 03.10.
2015 Saku-Männiku krossirajal toimuva ürituse Eesti Liivakuningas 2015 läbiviimiseks.
Riigihanke „Arvutite ja projektorite rentimine” eest vastutavaks isikuks määrati Virko
Kolks ning moodustati komisjon
nimetatud riigihanke hankemenetluse korraldamiseks ja hankija nimel otsuste tegemiseks järgmises koosseisus: Virko Kolks,
Siim Rõõmus, Toivo Alasoo.
Kinnitati riigihanke “ Arvutite ja projektorite rentimine ” komisjoni otsused.
1 isikuga sõlmiti munitsipaalkorteri tähtajatu üürileping.
2 isikule väljastati sõidukaart.

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 12.010.2015 kuni 25.10.2015 on tööaegadel Saku Valla Maja (Saku alevik, Teaduse tn 1) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Tänassilma küla Lätte kinnistu (katastritunnus: 71801:001:1074) detailplaneering. Planeeringuala moodustab Lätte kinnistu ning planeeringuala suurus on ca 2210 m2. Planeeringu eesmärk on kinnistu kruntideks jaotamine (ärimaa krunt
ja transpordimaa krunt) ning ehitusõiguse määramine ärihoone
ehitamiseks. Käesoleval ajal on kinnistu hoonestamata. Planeeringu järgi võib antud kinnistul olla üks ärihoone ja üks abihoone.
Moodustatava ärimaa krundi maksimaalne ehitusalune pindala
on 260 m2. Põhihoone suurim kõrgus maapinnast võib olla kuni 9
m. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.
Vt http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust
8.10.2015 kell 15.00 toimub Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn
1) Saustinõmme küla Ülase maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:
0545) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav
avalik arutelu. Planeeringu eesmärk on maaüksuse hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 1,6 ha. Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

Informatsioon projekteerimistingimustest
Saku Vallavalitsusele on 09.09.2015 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul ehitise püstitamiseks
Saku vallas Metsanurme külas Sõnajala tee 14 kinnistul.
Tegemist on Saku Vallavolikogu 16.12.2004 otsusega nr 128 kehtestatud Nurga I kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga pos
15. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 28.09.2015 kuni 11.10.2015 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ja Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine avalikul väljapanekul projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib
projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada
eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Peremehetu ehitise hõivamise teade
Avaldamise algus: 15.09.2015
Avaldamise lõpp: 16.09.2045
Saku Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 8.08.1996
määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine”
punkti 9 alusel.
Saku Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu
ehitisena Harju maakonnas Saku vallas Roobuka külas endise
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Uued töötajad
Saku Vallavalitsuses

Tiina Oraste –
haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalhoolekandeteenistuse juht
Olen pärit Mulgimaalt KarksiNuiast. Seal
olen sündinud,
kasvanud ja
koolis käinud.
Kõrghariduse
omandasin Tallinna Ülikoolis.
Minu ametid on olnud väga erinevad ja huvitavad. Olen olnud
õpetaja, töötanud omavalitsuste
liidus, kuid saanud tunda ka
poliitiku rõõme ja muresid. Üks
amet on täiendanud teist ja alati
on olnud võimalus midagi uut
õppida. Töötamine kohalikus
omavalitsuses on minu jaoks
uus kogemus.
Olen tulevikuusku ja meeldib vaadata ette. Usaldan ja
usun inimesi ning püüan käituda vanasõnade järgi: „Ära tee
mitte kunagi seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse.“ ning „Enne
mõtle, siis ütle.“

Autovargad liikvel
Augusti lõpust alates on hakanud levima kahte viisi sõidukivargused. Esimesel juhul varastatakse paari-kolme aasta vanune sõiduk kas inimese elukohast
või automüügiplatsilt. Teisel juhul murravad kurjategijad öösel
uuselamurajoonis majja sisse
kas osaliselt avatud ukse või akna kaudu või lõhuvad majja pääsemiseks akna. Neil puhkudel
on majast kaasa võetud maja ette pargitud sõiduki võtmed ning
neid kasutades sõiduk varastatud. Kannatanud on avastanud
varguse alles hommikul.
Politsei palub olla tähelepanelik oma lähiümbruses toimuva suhtes. Kui märgatakse näiteks majade vahel liikumas autosid, mis ei kanna Eesti registrimärki ja mida seal varem kohatud ei ole, siis on õige oma tähelepanekutest (numbrimärk,
auto mark jne) teada anda politseile, helistades 112. Igasugust
abistavat infot, mis võib kaasa
aidata varaste tabamisele, saata
autovargused@list.politsei.ee.
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Rail Baltic – üks rong,
mitu küsimärki
VICTORIA PARMAS

N

eljapäeval, 17. septembril tutvustasid Harju Maavalitsuse ja ka
teised Rail Balticu (RB) töögrupi liikmed Sakus avalikul arutelul valminud maakonnaplaneeringut. Saalitäiel kohale tulnud vallaelanikel jagus küsimusi seinast seina. Huvi tunti nii
spetsiifiliste tehniliste näitajate,
nagu pöörderaadius, vastu kui
arutleti kiirraudtee mõttekuse
üle üldse. Kohati läks arutelu
lausa filosoofiliseks ning jõuti
tulevikunägemuses juba Tallinn-Helsingi tunneli ehitamiseni ning tõdemuseni, et maailm
muutub iga tunniga ja võib-olla
tuleb ehitada hoopis Aasia või
Aafrika trassid.

Väljavalitud trass kannab
Saku vallas nime 16B
Esmalt tutvustasid RB töögrupi
liikmed seda, mis kahe avaliku
arutelu vahepeal on toimunud.
Välja on valitud trass, mis Saku
vallas kannab numbrit 16B. Paigas on 350-meetrine trassikoridor, mille piires saab raudteed
vajadusel veel siia-sinna liigutada.
Konsultantide sõnul oli lõppvalikus kaks suhteliselt võrdset
trassi – ühel ühed, teisel teised
eelistused. Välja valitud läänepoolne trass oli küll lühem, kuid
ehitusmaksumuselt kallim, samas pikaajalise tulude-kulude
võrdluse poolest 8 miljonit eurot
tulutoovam. Likvideeritavaid
majapidamisi oli mõlema trassi
puhul 6-7, kuid need ei asu Saku
vallas. Ka keskkonnamõjude
hindamine andis veidi rohkem
plusspunkte läänepoolsele trassile. Selgitati ka seda, miks ei
jäänud võrdlusesse Harju maavanema pakutud trass 12A –
põhjuseks kulgemine Ülemiste
sanitaarkaitse vööndis ning rohkemate majapidamiste likvideerimine.

Ristumised teedega
Raudteekaart on vahepeal nii
palju detailsemaks muutunud,

et trassile on joonistatud teede ja
loomaradadega eritasandilised
ristumised ehk viaduktid ja ökoduktid. 600–700 meetri laiusi
suurulukite raudteest ülepääsuks mõeldud ökodukte saavad
kasutada ka jalakäijad. Üks saalis viibija tundis muret kärnkonnade ja teiste kaitstavate liikide
liikumise pärast. Konsultandid
kinnitasid, et ka nende eluolu on
uuritud ja nad ei pea suurest
ökoduktist üle minema, vaid
saavad kasutada truupe. Arvestatud on ka iga kraavi ning seal
voolava veehulgaga, lisas ta.
Saku vallavolikogu esimees
Tanel Ots soovis saada esinejailt
kinnitust, kas need lubatud viaduktid, ökoduktid ja kõik leevendusmeetmed kindlasti ka tulevad, mitte ei juhtu nii nagu
Tallinn-Tartu maanteega, mille
puhul algul lubati, aga hiljem ei
ehitatud. Konsultantide sõnul
on arendajal kohustus kõik lubatu välja ehitada ning kuni
planeeringu kehtestamiseni valvab selle üle rahandusministeerium ning hiljem Tehnilise Järelevalve Amet.
Konsultantide kinnitusel samatasandilisi maantee ja kiirraudtee ristumisi ohutuse tõttu
ei tule. Enamike ristumiste puhul läheb raudtee alt ning tee
pealt, vaid Esko talu juures kulgeb raudtee üle Soo tee, kust on
ette nähtud läbipääs nii autodele
kui põllumajandustehnikale
ning kust pääsevad läbi kariloomad. Ka ristumisel Viljandi
maanteega Kangru aleviku juures läheb raudtee üle maantee.
Seoses raudtee tulekuga on
osadel teedel kavas teesulud
ning ka Saku vallas on selliseid
uue raudteega ristuvaid väikseid
teid (näiteks Noole tee), mida
mööda otse üle raudtee ei saa,
vaid tuleb sõita spetsiaalselt selle projekti tarvis ehitatud ülesõitudeni suunavatele teedele. Sellist varianti, et keegi oma koju ei
pääse, ei tule, kinnitasid konsultandid.
Kajamaa külas on jälgitud, et
trass kulgeks enamjaolt mööda
metsa ja põllu piiri.

Kohalikud peatused
Konsultandid märkisid, et lahendamist vajab veel Kurtna
ümbrus, kus raudtee lõikab läbi
terviserajad. Nad lubasid, et tegeletakse sellega, kuidas terviseradasid ühendada. Kurtna
kooli pärast oli mures Kurtna
elanik Ahto Lutter, kelle hinnangul hakkab kiirrong kihutama koolist liiga lähedalt mööda,
vaid 200 meetri kauguselt. „Mis
saab siis, kui rong rööbastelt
välja sõidab?” viskas ta õhku
küsimuse. Konsultantide sõnul
läheb raudtee selle koha pealt
otse, kurvi pole ning kõik on
ohutu.
Pärast Kiili ja Rae valla läbimist kulgeb reisirong Ülemistesse, kuhu tuleb reisiterminal,
ning kaubarongid liiguvad oma
terminali Muugale. Kuna kohalikud peatused ei olnud selle
planeeringu koostamise ülesanne, siis nende paika panemisega
pole ka tegeletud. Küll ütlesid
konsultandid, et maavalitsus on
pakkunud välja, et peatused
võiksid kunagi tulevikus olla
Luigel, Sakus ja Kurtnas. Selle
võimalikkuse selgitab välja tehnilise teostatavuse analüüs, kuid
RB projektis pole nende peatuste väljaehitamiseks raha ette
nähtud.

Kohalikud mured
Katri Ots Kajamaa külast oli
nördinud, et arvestatud ei olnud
mitte ühegi Saku valla ettepanekuga, eelkõige sellega, et ei oldud nõus tegema sisse Kajamaa
pauna, kus raudtee oleks nihkunud Sakule lähemale. Konsultantide sõnul on arvestatud mitmete saabunud ettepanekutega,
kuid selle nn pauna kohta oli inseneridel mitmeid vastuväiteid.
„Ükskõik, milline oleks olnud
see praeguse trassi alternatiiv,
oleks see ikkagi kedagi puudutanud. Ei ole võimalik välja pakkuda lahendust, mis kõiki rahuldaks,“ ütles koosolekut juhtinud Joel Jesse.
Volikogu liige Peeter Leidmaa uuris, kas Eesti suudab ikka
kahte raudteed üleval pidada. 
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Konsultantide sõnul TallinnRapla-Viljandi lõik säilib, kuid
Lelle-Pärnu lõik likvideeritakse, nii et Sakust Pärnusse tulevikus ilmselt ei saa.
Paavo Nael suusaklubist
näeks tunnelite asemel rabametsa radadel pigem viadukte, et ei
peaks hakkama talvel suusaradadele lund kühveldama. Konsultantide sõnul pole tunnel eriti
pikk, vaid 15-20 meetrit.
„Kui ehituse jaoks on vaja
materjali ja meie valla terviseradade all on liivamaardla, kas
võite kinnitada, et seal ei avata
kaevandust?“ küsis Tanel Ots.
Konsultant vastas: „Ma loodan,
et mitte, sest trassi alt on ebamõistlik kaevandada, ka terviserajad on välistav tegur.“
Koosoleku lõpetas Ahto Lutteri avaldus: „Mina, kui maaomanik, kelle maa jääb trassi
alla, teid ilmselt takistada ei saa,
aga teadke, et kõike, mida te
teete, teete minu tahte vastaselt.“
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teha seadustesse vajalikke muudatusi.
Edasist projekti käiku kirjelda- 4. Oktoobri lõpus või novembri
alguses läheb maakonnaplasid konsultandid järgmiselt:
1. Valmib keskkonnamõju stra- neering kooskõlastusringile
teegilise hindamise (KSH) aru- ning uue aasta alguses on see
anne. Seal on leevendavate koos KSH hinnanguga nelja nämeetmete analüüs ja maakonna- dala jooksul avalikul väljapaplaneeringute lahenduse hinda- nekul.
mine, täpsustuvad ka ehitusaeg- 5. Märtsi alguses läheb maakonsed mõjud ning tehakse müra naplaneering rahandusminismodelleerimine, et otsustada, teeriumisse heakskiidu saamimilliseid müratõrjerajatisi vaja seks ja kui see olemas, saab maaon (seinad, muldvallid, istuta- vanem planeeringu kinnitada.
tud puud või kombineeritud la- 6. Maade omandamine võiks
hendused). Need rajatakse raud- alata 2016. aastal pärast planeetee maa-alale, mitte omaniku ringu kehtestamist.
7. Trassil jätkuvad uuringud,
maale.
2. Maakonnaplaneering on pro- näiteks arheoloogia- ja geotehjektist üldisem dokument, mis nilised uuringud. Iga maaomakirjeldab vajadused. Planeerin- nikuga lepitakse kokku, millal
gu põhjal koostatud projekt kir- tema maale uuringut tegema
jeldab, kuidas konkreetsed la- tullakse ning informeeritakse,
hendused tehniliselt välja näge- mis sellega kaasneb.
8. 2017 on valmis eelprojekt ja
ma hakkavad.
3. Paari nädala jooksul valmib kulude pool on täiesti selge.
ka kompensatsioonimeetmete 9. Finantseerimisotsuse teeb
uuring ning loodetavasti on valitsus või parlament. Eesti piioktoobris võimalik esimesi res ehitus läheb maksma umbes
meetmeid juba rakendada ehk 1,3 miljardit.

Mis saab edasi?

Vanade fotode lummuses

Saku vallaraamatukogu veebilehel on nüüd võimalik sirvida vanu fotosid ning otsida sealt üles ennast, oma vanaema, naabrinaist või meenutada
aegade hämarusse kadunud hooneid.
Digitaalsena on kättesaadavad fotod, mis on
avaldatud Heino Kärblase kodu-uurimistöö köidetes. Kättesaadavad on nelja köite fotod, kuid neid
lisandub järjest juurde.
Fotode andmebaasis saab otsida fotosid sõna

järgi nii ühe albumi piires kui üle kõigi albumite,
jätta piltide juurde kommentaare, näiteks lisada
andmeid piltidel olevate inimeste kohta, täpsustada asukohti, aadresse, aastaid jmt.
Fotode allkirjad on nii nagu nad käsikirjas on
esitatud. Albumeid saab sirvida ilma sisse logimata. Juuresoleval fotol on jäädvustatud Saku
kodundusklubi liikmed 1988. aastal.
Vt http://lib.sakuvald.ee
ENE LODDES

Saku
Vallavolikogu
17. septembri
istungil
 Kuulati ära finantsteenistuse
juhi Evelin Normaku informatsioon sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest.
 Võeti vastu Saku valla arengukava 2012–2025. 1. ja 2. lugemise vahepeal laekus 12 ettepanekut arengukavasse. Vallavalitsus toetas Karjakopli tee
tolmuvabaks muutmist lõigus
Rahula-Saku mnt kuni Üksnurme Sepa teeni, samuti valgustatud suusaraja juurde viiva kruusakattega Raudtee tänava tolmuvabaks muutmist; Vääna jõe
puhastamist valla piires raudtee
sillast kuni ringteeni; lisas 2017.
aasta investeeringute kavasse
vahendid Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse abil ehitatava uue tervisekeskuse projekteerimiseks ja ehitamiseks (valla omaosalus 25%); lisas uue
spordihoone ehituseks 710 000
eurot 2017. aastasse ning 1 900
000 eurot 2018. aastasse; lisas
2016. aastaks 20 000 eurot vaatajatribüüni ning võistkondadele kahe varjualuse soetamiseks
gümnaasiumi kunstmuruväljaku äärde; lisas 2016. aasta eelarvesse teede ehituseks ja rekonstrueerimiseks 1 000 000
eurot (remonditavate teede nimekiri täpsustub teehoiukavas).
 Otsustati omandada mitu
maatükki vara tasuta omandamise teel. Tänassilmas asuvad
maatükid on vajalikud Tänassilma-Laagri tee äärde kergliiklustee rajamiseks. Nimetatud kergliiklustee, pikkusega umbes
2900 meetrit, ühendub Saue
valla olemasoleva kergliiklusteega. Tee projekteerimist ja
ehitust rahastab 85% ulatuses
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ vahenditest. Uusmäe tee omandamise
põhjuseks oli teedevõrgu hooldus, mille omavalitsus peab tagama.
 Võeti vastu Jälgimäe külas
Lätte kinnistu detailplaneering.
VICTORIA PARMAS
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Külade päev
Kajamaa
viburadadel

 Salatid olid värvilised
ja tutvustajad vaimukad,
sellele eelnes aga koorimine, hakkimine, segamine, maitse timmimine ja
lõpuks kaunistamine.
 Ka nii täpse käega oli
petankis võistlejaid!

Joosta aja peale nii, et supikausikübaras
olev tops maha ei kuku - see oli trikk.

S

eptembrikuu 19. kuupäeval peeti maha valla külade päev. Seekord Kajamaal, mille esindus tõi aasta tagasi
koju esikoha küladevahelises jõukatsumises. Meeleoluka päeva tõmbas hoogsalt käima päevajuht Arlet Palmiste, kelle juhtimisel jagus nalja ja naeru tervesse päeva. Külade viievõistluse (suusatamine, pentank,
kübarajooks, leiva küpsetamine ja mitmevärvilise toorsalati valmistamine) võitis ja
puidust rändlinnu viis koju Metsanurme küla esindus. Südamlikud tänud üritust võõrustanud Kajamaa viburaja pererahvale,
osalenutele Kurtna, Metsanurme, Üksnurme, Kiisa, Tõdva ja Kajamaa küladest, Saku
vallavolikogu esindusele ning kosutava
lõunasöögi valmistanud Anneli Kubbile.
Erilise tänu osaliseks saavad Saku Valla Leivateoks oli Üksnurme rahvas kaasa toonud kõik vajaliku juuretisest ahjuni.
Noortekeskusest lastega tegelema tulnud
Aivo ja portugallanna Rita – saunamajas
käis vilgas osavate käte ring ning väikese
farmi mõõtu batuudilt kostus rõõmsaid kilkeid päev läbi. Kokkusaamisele pani ilusa
punkti ühine kosutava supi ja taevalikult
maitsva tordi söömine ning kohapeal Üksnurme leivaahjus valminud iga küla enda
retsepti järgi valmistatud leivad. KATRI OTS

Adra talu soliidne õuevalvur. Fotod:

Päevajuhi ansamblis lõid menukalt kaasa igas vanuses kohalikud muusikalised jõud.
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Aiatäht kolis 35 meet

Aiatähe Saku kaupluse müügisalong. Fotod: Maire Jürison

MAIRE JÜRISON

K

Saku Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistus tänab MTÜ-d Tugi ja Tegu,
kelle üleskutsel kogusid vallaelanikud kooliaasta alguses
õppevahendeid vähekindlustatud perede lastele. Täname
kõiki abistajaid. Tänu teile said umbes kolmkümmend last
rõõmu tunda uutest ja vajalikest koolitarvetest.

OHHOO
Ilmselt tuli
trikiratturitel
maa peal
trikitamise
kohtadest
puudus, et
lisa otsiti
mõisapargi
puude otsast.
Pildi tegi
vallaaednik
Joel Villem.
Tähelepanelik
lugeja, kui ka
sina märkad
midagi iseäralikku, saada
foto koos allkirja ja oma
nimega
toimetusse.

indlasti on nii mõnigi
märganud, et Saku keskel Samati ja Tehnoülevaatuse kõrval Tehnika tänaval
on mõnda aega toimunud usin
askeldamine. Kohalikust vajadusest 2008. aastal alguse saanud ettevõte Aiatäht OÜ on oma
aia- ja metsatehnika müügi- ja
hooldekeskuse teeninduspinda
kõvasti laiendanud ning kolis
suvel suuremale pinnale samas
hoones, vanast asukohast kõigest 35 m kaugusele.
Aiatäht OÜ autoriseeritud
kauplus-hooldekoda Sakus
müüb Stihl, Viking, Toro, Norcar jt kaubamärkide kvaliteetset
aia- ja metsatehnikat. Ostes oma
seadme Aiatähest, võid olla kindel, et seadmele on garantii,
autoriseeritud järelhooldus ja

saadaval originaalvaruosad ning
teid teenindab väljakoolitatud
müügi- ja hooldepersonal. Vastavalt võimalusele remondib ja
hooldab Aiatäht ka teiste enim
levinud kaubamärkide aia- ja
metsatehnikat, näiteks teritame
nüriks läinud saekette, niiduki
tera, võsa- või kreissaekettaid,
lintsaelinte.
Lisaks Sakule on Aiatähel
suurem kauplus-hooldekoda ka
Tallinna piiril Peetri külas (Tartu
maantee väljasõidu alguses tee
ääres). Meie kauplusesse on
leidnud tee kliendid üle Eesti.
Tehnikat on toodud hooldusesse
ja masinaid käidud soetamas
Saaremaalt, Narvast, Võrust jne.
Õige tööriista leiab meilt nii kodukasutaja kui ka professionaal,
sest Aiatähe kaubavalik on üsna
lai, varu- ja kuluosadest (saekett, trimmitamiil, sae- või nii-
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Bridž –
aristokraatlik
klaaspärlimäng

rit edasi

 Kaupluse juhataja tööhoos
võsalõikajat komplekteerimas.
 Väike huviline kaupluses
mahlapresse uurimas.

Peale mootorseadmete on
hooajast lähtuvalt müügil mahlapressid, õunapurustajad, mahlasäilituse pakendid, kastmistarbed jne. Sügisel küsitakse
meilt kõige rohkem oksapurustajaid, lehepuhureid, võsalõikajaid, mootorsaage, samblaeemaldajaid. Eraldi tööriistavalik on kaupluses lastele – müügil on aia- ja metsateemalised
mängutööriistad.
Olgu muruniiduk, murutraktor, elektri- või mootorsaag, võsalõikaja, trimmer, hekipügaja,
mullafrees, pinnasepuur, pesur
või muu tehnika – kõigi toodete
kohta on võimalik saada meie
teenindajalt asjatundlikku nõu
ning selgitusi hoolduse kohta.
Kohtumiseni Aiatähes!

Bridžimäng sobib igaühele, kes naudib kiiret matemaatikat, aga
rahumeelset keskendumist, kes omab loogilist mõtlemist, aga
samas psühholoogilist vaistu ja intuitsiooni. Fotod: Eero Alamaa

MERLE KANGUR,
grupi organisaator

P

aljude jaoks seostub sõnaga bridž pilt maffiafilmidest, kus lokaalide tagatubades istuvad ümmarguse laua
ümber hästiriietatud sigaritega
härrasmehed ja otsustavad mängus võidetud tihide arvu põhjal
dukiõli, seguõli) kuni niidukite
mõne käsiloleva tehingu saaja saagideni ning lausa saeraatust.
mide ja kommunaalseadmeteni
Tegelikkuses on tegemist kõivälja. Lisaks veel mitmesugugile jõukohase kaardimänguga,
seid isikukaitsevahendeid (kiivmis kogu oma ilusas täiuses sirid, prillid, visiirid, kõrvaklapid
saldab kiiret matemaatikat, väjt) ohutuks töö tegemiseks.
ledat loogilist kombinatoorikat,
psühholoogilist vaistu ja intuitsiooni, rahumeelset keskendumist, õigeaegset riskihindamist,
head mälu ja inimesetundmist.
Eks see on bridži külge kasvataSakus Nurme tänava Juuliku-poolses otsas on alanud tee- nud elitaarse, intellektuaalse
tööd, järgmise nädala alguses algavad tööd ka Nurme tä- klaaspärlimängu maine.
Väga pikalt on ringelnud
nava Saku-poolses otsas ning siis tuleb liigelda vastavalt
bridžimängijate seas uskumus,
juuresolevale skeemile. Tööd lõpevad oktoobri keskel.
Tegemist on valla selle aasta investeeringumahult tei- et nende mäng on maailmas
sel kohal oleva tee-ehitusprojektiga pärast gümnaasiumi kõige populaarsem. Ausalt öelliiklussõlme. Ehitus läheb maksma 101 854 eurot. Ehi- des tuleb selles siiski kahelda.
tustööde käigus remonditakse Nurme tänava Juuliku- Maailm on täis ja järjest rohkem
poolne pinnatud kattega lõik, kruuskattega lõik saab as- täitub kerge ja kiiresti haaratava
faltkatte ning Nurme, Paju ja Kase tänava ristmikule ra- kraamiga, mis ei nõua nautimijatakse tõstetud ristmik. Ehitaja on Verston Ehitus OÜ, seks õppimist, süvenemist ega
aegagi. Bridž on selle valguses
omanikujärelevalvet teeb Teede Projektijuhtimise AS.
selgelt kaotaja: juba mängu kõiSIIM RÕÕMUS, vallamajanduse insener
Nurme tänava ehitusaegne liikluskorralduse skeem lõigus gi reeglite selgitamine võtab
Paju tee - Männituka tee. Punasega on märgitud töötsoon. kauem kui mõnest teisest tege-

Nurme tänav saab
tervenisti tolmuvabaks

vusest kaifi saamine (loe: teises
mängus edu saavutamine).
Hoolimata kõlavatest sõnadest
pole asi nii hull – bridž on kättesaadav ja mõistetav kõigile, hea
mõnus ajaviide sõprade seltsis,
tore viis lahedaks vaimseks lõõgastuseks.
Kuid kus õppida? Kuidas leida mängukaaslasi? Kus koos
käia? Varsti peaaegu aasta tagasi postitas üks sakulane sarnase
küsimuse Saku Facebooki gruppi. Sellest saigi alguse Saku esimene bridžikursus ja iganädalane kooskäimine. Tekkis tore
seltskond, kuhu koondus täiesti
nullist alustajaid ning tudengipõlves mänginuid, kes üheskoos ning adrenaliinirohkete
partiide abil jõuavad järjest lähemale mängu tuumani.
Ka sinul ja sinu naabril ning
sõbral ja tuttaval on võimalus
mänguseltskonnaga liituda.
Mitte mingeid eelteadmisi bridžimängust vaja ei ole, tuleb lihtsalt tulla kohale reede õhuti kell
19 Saku huvikeskusesse. Seal
ootab sind bridžiõpetaja Eero
Alamaa, kellelt saad väga kvaliteetse sissejuhatuse. Ning sealsamas mängivad juba ka edasijõudnud, kelle mängulauda oled
lahkelt oodatud.
Ootame uusi mängijaid, tule
avastama ja mängima!
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Saku
Sportingu
talendid
JAN HAREND
Saku Sportingu mängijad on sel
aastal olnud aktiivsed mitmes
noortekoondises. Tublid on nii
poisid kui tüdrukud ja tasuks on
koondiste treenerid neid märganud. Kutse noortekoondisesse
on väga suur au ja selle saab välja teenida ainult trennides ja
mängudes endast kõike andes.
Noormeeste U16 koondise
tegemistes on sel aastal osalenud Raimond Eino ja Mark Anders Lepik mängudes Põhja-Iirimaaga, Berliini linnakoondise
ja erinevate Eesti täiskasvanute
võistkondadega. Mark Anders
osales suvel ka noormeeste U17
koondise (ehk siis endast aasta
vanemate poiste) koosseisus
Balti turniiril ja heale ründajale
omaselt lõi seal ka Soome ea-

Naiste U15 koondis, nr 1 - Katriin Saulus. Foto: Eesti Jalgpalli Liit

kaaslastele värava. Noormeeste
U15 koondises on sel aastal osalenud treeninglaagrites ja käinud U17 Eliitliigas väljakul
kolm meie mängijat: Marten
Erik Johandi, Otto Polding ja
Ralf-Sander Suvinõmm.
Noorematel poistel koondiste kogunemisi ei toimu, küll aga
kogunevad nemad esmaspäeviti

Bussiliini nr 113 õige sõiduplaan

(Vt 11.09 Saku Sõnumid)

Busside
sõiduplaanid
113 (UUS LIIN, käigus alates 01.09.2015)
SAKU – JÄLGIMÄE – LAAGRI (Pärnu mnt) –
JÄLGIMÄE – SAKU (maakonnaliin, Samat AS)
Saku raudteejaam
*Saku Nurme
*Saku Männituka
Saku Keskuse
Salu
Pähklimäe
Kurvi
Murumäe
Jälgimäe
Topi
Jõenurme
Urda
Laagri (Pärnu mnt
suund linna)
*Metsavaimu tee
*Kungla tee
*Lodjapuu tee
Laagri (Pärnu mnt
suund linnast välja)
Paunamäe
Jõenurme
Topi
Jälgimäe
*Saku Männituka
*Saku Nurme
Murumäe
Kurvi
Salu
Saku Keskuse
Saku raudteejaam

E–R E–R
E–R
E–R
E–R
06:50 07:55 09:15 11:30 15:50
15:53
15:55
06:52 07:57 09:17 11:32
06:53 07:58 09:18 11:33
06:54 07:59 09:19 11:34
06:55 08:00 09:20 11:35
06:56 08:01 09:21 11:36
06:59 08:04 09:24 11:39 15:58
07:00 08:05 09:25 11:40 15:59
07:01 08:06 09:26 11:41 16:00
07:04 08:09 09:29 11:44 16:02

E–R
E–R
17:00 18:45

17:02
17:03
17:04
17:05
17:06
17:09
17:10
17:11
17:14

18:47
18:48
18:49
18:50
18:51
18:54
18:55
18:56
18:59

07:06 08:11 09:31 11:46 16:03 17:16 19:01
07:12
16:10
07:13
16:11
07:15
16:13
08:15
08:18
07:19 08:19
07:20 08:20
07:21 08:21
07:24
07:26
08:23
08:24
08:25
08:26
07:31 08:28

09:35
09:38
09:39
09:40
09:41

09:43
09:44
09:45
09:46
09:48

Tallinnasse talenditreeningutele, mis toovad kokku piirkonna
parimad mängijad ja üheskoos
tehakse trenni. Meie mängijatest on sel aastal talenditreeningutel osalenud Sten-Kaarel Kuimet, Andry Rahu, Taago Tarkmeel ja Mathias Villemsoo
Jalgpallitüdrukud on olnud
vähemalt sama aktiivsed: Grete

11:50
17:20 19:05
11:53
17:23 19:08
11:54 16:18 17:24 19:09
11:55 16:19 17:25 19:10
11:56 16:20 17:26 19:11
16:23
16:25
11:58
17:28 19:13
11:59
17:29 19:14
12:00
17:30 19:15
12:01
17:31 19:16
12:03 16:29 17:33 19:18

Saku raudteejaam
Saku Keskuse
Salu
Pähklimäe
Saku Kingu
Preeria
Kasemetsa
Kajamaa
Palktare
*Proosa
*Kõrnumäe
*Kiisa
*Kiisa raudteejaam
*Kiisa
*Kiisa kauplus
Traani
Kiisa tee
Männiku/Tagadi rist
Tagadi pood
Kurtna Tiigi
*Kurtna
*Kurtna kool
*Kurtna
Kiisa kauplus
Kiisa
Kiisa raudteejaam
Kiisa
*Leesi
*Nirgioru
Kõrnumäe
Proosa
Palktare
Kajamaa
Kasemetsa
Preeria
Saku Kingu
Salu
Saku Keskuse
Saku raudteejaam

07:00
07:02
07:03
07:03
07:05
07:07
07:08
07:14
07:15

07:16
07:19
07:23
07:24
07:27

07:29
07:30
07:30
07:31

07:34
07:36
07:37
07:37
07:41
07:42
07:44
07:45
07:47
07:48

07:35
07:37
07:38
07:38
07:40
07:42
07:43
07:49
07:50
07:51
07:53
07:56
07:57
07:57
07:58

13:55
13:57
13:58
13:58
14:00
14:02
14:03
14:09
14:10

08:11
08:15
08:16
08:19
08:19
08:25
08:25
08:28
08:29
08:29
08:30
08:32
08:34

14:11
14:14
14:18
14:19
14:22
14:22
14:22
14:22
14:28
14:28
14:29
14:30
14:32
14:34

08:35
08:36
08:38
08:39
08:40
08:42

14:35
14:36
14:38
14:39
14:40
14:42

Daut, Hanna-Lisa Kuslap, Eliisabet Pedak ja Liisa-Lii Tamme
mängivad regulaarselt noortekoondise eest Eesti meistrivõistlustel naiste kõrgliigas ehk
Expert Liigas. U17 koondisega
käisid nad alles hiljaaegu Balti
turniiril Lätis, lisaks aasta alguses Valgevenes arenguturniiril.
Septembris mängitakse Tallinnas EM valikturniiri ja meie
tüdrukud on ka seal koondise
nimekirjas. Koondise kandidaatide hulgas oli ka Katariina
Vardja, kuid põlvevigastus rikkus kahjuks tema hooaja ja hetkel ootab ta operatsiooni.
Ka tüdrukute U15 koondises
on üks Saku Sportingu mängija
– Katriin Saulus, kes vanuse
poolest on oma koondisekaaslastest tervelt kaks aastat noorem! Katriin on osalenud koondisega erinevatel mängudel,
juunis toimunud rahvusvahelisel Tallinn Cup’i turniiril valiti
Katriin turniiri parimaks väravavahiks! Ja seda igati teenitult.
Augusti lõpus osales Katriin
U15 tüdrukute koondise võistkonnas Balti turniiril, kus võideti Leedut 1:0 ning Lätit 3:1.
Üks klubi – üks hing!

Katrin Virula tõi MMmedalid Kajamaale!
Saku valla vibulaskja Katrin Virula võitis
Ungaris peetud maailmameistrivõistlused vibujahis ning sai naiste pikkvibu
pronksmedali 3D formaadi maailmameistrivõistlustel Itaalias, vahendab Eesti Vibuliidu kodulehekülg.
Vibujahi maailmameistrivõistused
toimusid 29. augustil Ungaris Gödöllös,
kus osales 44 sportlast ning kust Eesti sai
lausa kolmikvõidu. 1.–6. septembril Itaalias Ternis peetud MM-il 3D vibuspordis
osales 24 sportlast. Virula kaotas viie
punktiga itaallanna Donatella Rizzile,
kes sai kuldmedali, ning võitis legendaarset Hispaania laskurit Encarna Garrido
Lazarot 28:27.

Saku vibulaskur saavutas kirkad MMmedalid pikkvibu klassis. Foto: erakogu
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Eesti ja USA
õhuväeharjutus

Kaitseliidu Männiku malevkond Harju maakaitsepäeval Tabasalus. Foto: Birgit Vaarandi

Kaitseliidu Männiku
malevkond ootab uusi liikmeid
JUKKO NOONI, Männiku
malevkonna teavituspealik ja
miinipildujarühma liige

L

igi 15 000 tegevliikmega
Kaitseliit jaguneb 15 malevaks. Malevad omakorda valdavalt territoriaalsel põhimõttel malevkondadeks. Kaitseliidu ühes suuremas malevas –
Harju malevas – on lisaks veel
ka eksterritoriaalne allüksus
Männiku malevkond, mis tegutseb kogu Harjumaa piirkonnas.
Männiku malevkond on välja
kasvanud 2003. aastal loodud
Männiku üksikkompaniist.
2010. aastal ületas liikmete arv
300 piiri ning tollane Kaitseliidu ülem otsustas üksikkompanii
nimetada malevkonnaks.
“Arvestades seda, et Kaitseliit konkureerib paljude erinevate vaba aja veetmise võimalustega ja seda eriti noorte seas,
teeb rõõmu, et Männiku malevkond on jätkuvalt kiiresti kasvava liikmeskonnaga. Oleme noored nii mitmeski mõttes. Selle
aasta juunis tähistasime viiendat
sünnipäeva, aga ka liikmeskond
on nooruslik – meie keskmine
vanus on 36 eluaastat,” rääkis
Männiku malevkonna pealik
lipnik Daniel Nüüd. Igapäevaelus on kaitseliitlased väga erinevate elualade esindajad – on
nii lihtsama töö tegijaid kui ka
näiteks ülikooli teadureid.

Põnevad erialad
Nüüdi sõnul tegeletakse Männiku malevkonnas nii nagu teis-

teski Kaitseliidu allüksustes
Eesti riigikaitse edendamisega.
“Kuna malevkond koosneb erialarühmadest, siis on leidnud
endale sobiva riigikaitsesse panustamise viisi väga erinevate
elualade esindajad,” rääkis ta.
“Männiku malevkond koosneb erialarühmadest, mis võimaldavad spetsialiseeruda tavapärasest põnevamatele militaarvaldkondadele, mida ei ole teistes Harju maleva malevkondades. Iga uus Kaitseliidu liige
peaks Männiku malevkonnas
leidma endale just selle eriala,
mis teda kõige rohkem paelub:
alates tagalatoetusest ning lõpetades demineerimisega,” lisas
Nüüd.
Kui näiteks mõni fotograaf
sooviks panustada riigikaitsesse, kuid ei taha korra kuus n-ö
metsas roomata, siis saab ta
kaasa aidata oma erialast lähtuvalt, pildistades üles teiste rühmade õppusi. Või kui on keegi,
kellele meeldib kirjutada ja seda
oskab, siis saab ta aidata teavitustööd teha. Ka toitlustuse
valdkonnas saab abiks olla.
Võimalusi on palju.

Oskused leiavad
rakendust ka tavaelus
Kaitseliit on küll sõjaväeliselt
korraldatud organisatsioon,
kuid selle tegevus loob riigikait-

sevõimet tervikuna, mitte ainult
sõjaväelist väljaõpet andes ja
korraldades. Männiku malevkond paneb suurt rõhku väljaõppele, kuid riigikaitsesse saab
panustada ka muul moel, kui
korra kuus seljakoti ja relvaga
metsas roomates. Näiteks mõnes koolis riigikaitse tunde läbi
viies, noorkotkaste ja kodutütarde tööd korraldades või mõnel spordivõistlusel malevkonda esindades.
Samuti annab Kaitseliit teadmisi ja oskusi, millele leiab rakendust ka tsiviilelus. Alates
põhjalikest esmaabiteadmistest
lõpetades näiteks sellega, kuidas metsa eksides öö üle elada.
Samuti oskusi ja teadmisi, et
olla vajadusel abiks metsatulekahjude või reostuste likvideerimisel või metsa eksinud inimeste leidmisel. See kõik aitab
suurendada elanikkonna võimekust nii oma pere, kodu kui ka
kodukandi turvalisuse tõstmisel.
Kaitseliitu võivad kuuluda
nii mehed kui naised. Ainult
naistele pakub harivat ja väljakutsete rohket tegevust Kaitseliidu eriorganisatsioon Naiskodukaitse.
Häid inimesi pole kunagi liiga palju. Kui soovid riigikaitsesse panustada, siis võta meiega ühendust. Leiame sulle sobiva allüksuse.

Harju maleva Männiku malevkonna kontakt:
manniku.harju@kaitseliit.ee; Männiku tee 121, 11216
Tallinn; harju.kaitseliit.ee/manniku-malevkond

22. septembrist kuni 6. novembrini toimub Eesti õhuruumis
Eesti ja USA õhuvägede ühisharjutus. USA õhuväe poolt
osaleb harjutusel 23. lennugrupi
74. eskadrill kaheteistkümne
ründelennukiga A-10. Eskadrill
baseerub alaliselt Moody lennubaasis USA Georgia osariigis.
Harjutuslennud toimuvad tööpäeviti ajavahemikus 9.00 kuni
16.00. Teisipäeviti ja neljapäeviti võib toimuda ka õhtuseid
lende ajavahemikus 17.00 kuni
19.40. Madallendude puhul
teavitatakse elanikkonda eelnevalt. Plaani kohaselt lendavad
korraga Eesti õhuruumis kuni
neli ründelennukit.
Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe lähitoetuseks mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10 Thunderbolt II
on tuntud nii oma manööverdusvõime kui ka suhteliselt vaikselt töötavate mootorite poolest.

OKTOOBER 2015 EELK SAKU
TOOMASE KOGUDUSES
L 03.10 kl 11 Tüdrukute klubi
P 04.10 kl 15 Jumalateenistus
P 11.10 kl 13 Pühapäevakool
P 11.10 kl 15 Jumalateenistus
K 14.10 kl 18 Palveõhtu
P 18.10 kl 15 Jumalateenistus
P 25.10 kl 13 Pühapäevakool
P 25.10 kl 15 Jumalateenistus
K 28.10 kl 18 Piiblitund: Tähendus
sõnade taga
BEEBILAUL igal T kl 10.30 1-2 a, kl 12
0-12 k lapsed (Raudtee 12, Saku)
SAKU GOSPEL ootab uusi lauljaid ja
pillimängijaid. Kontakt: Kaili Tsernov,
tel 569 37805, kailikase@gmail.com
ÕPETAJA VASTUVÕTT kokkuleppel
5919 7802, magne.molster@eelk.ee

TULE
LEERIKOOLI
EELK Saku Toomase koguduses
alustab kristlikku usku tutvustav

LEERIKOOL teisipäeval,
6. oktoobril kl 18.30
Kursuseõhtud (90 min) toimuvad
teisipäeviti Saku palvemajas
aadressil Tallinna mnt 8. Kursuse
lõppedes on võimalik saada ristitud
ning liituda kogudusega.
Leeriõnnistamine toimub
20. detsembril. Kursus on TASUTA!

Info ja registreerimine:
saku@eelk.ee
Tel 5650 6651 (juhatuse sekretär
Kristiina Seppel) või 5919 7802
(kirikuõpetaja Magne Mölster).
http://saku.eelk.ee

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun
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MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
16.09 teatati, et Tagadi külas varastati kartulihoidlast kütust.
Vargusega tekitatud kahju on
765 eurot.
22.09 teatati, et Saku alevikus
Pargi tänava garaažist varastati
ATV-d ja talverehvide komplektid. Kahju on 3800 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud

Alates oktoobrist 2015

NAISVÕIMLEMINE

INGLISE JA SOOME
KEELE KURSUSED

N 18-19 – tervislik liikumine

erinevatele keeletasemetele (60 ak.t)
Saku Huvikeskuses
Teaduse 1.
Info ja registreerimine:
Riina Joonsaar
E: riinajoonsaar@gmail.com,
T: 520 2152
Keeleõpe ka asutustes ja
individuaalselt.

igas vanuses naistele vallamaja III krs saalis alates 1.10.
Treener Egle, 5666 9525,
egle.korvas@gmail.com
Pakkuda töökoht

juuksurile ja
küünetehnikule Kurtnas
vastvalminud juuksurituppa
(lepinguline rendikoht).
Meie pakume sulle juba
ootavaid karvaseid kundesid ja
toredat töökollektiivi!
Lisainfo tel 5343 7949, Virge

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
25.09 09:30-15:00 Laskeharjutus
28.09 09:00-16:00 Laskeharjutus
29.09 09:00-18:30 Laskeharjutus
30.09 10:00-17:00 Laskeharjutus
Heliefektide tekitamisel harjutuste
käigus peetakse kinni Saku valla
avaliku korra eeskirjas sätestatud
piirangutest. Vajadusel teostab
Päästeamet demineerimistöid.
Tel: 503 4102; harjutusvali.mil.ee;
e-post: kv.tvj.manniku@mil.ee

Kanarbiku talu müüb
korralikke kuivi
30cm kase

KÜTTEPUID
nii lahtiselt kui 40-l võrgus!
Vedu!

Tel 53 737 294

Seda, mis tuleb – mitte keegi
ei oota. B. Alver

Müüa sõelutud
muld, liiv, killustik.

REIN KARMA
19.07.1945 – 10.09.2015

PAULI

Kallis Laana
Avaldame kaastunnet ja
oleme toeks armsa

PAUL-HERBERT
VOLMANI
kaotuse puhul.
Kolleegid Terakesest

AB TAVA OÜ teostab arhitektuurseid ehitusprojekte ning
hoonete tagantjärgi seadustamisi. info@abtava.ee;
5817 1894

Sakus elav ja tegutsev
korstnapühkija. 5648 5903,
tarmo@projektimehed.eu

harjutusvälja kasutusgraafik

kaotuse puhul.
Töökaaslased
Väikesest Terakesest

Ehitusluba. Kasutusluba.
info@arhitektjainsener.com
522 0023, Mikk.

Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899, www.
epopaigaldus.ee

Kaitseväe Männiku

Siiras kaastunne sulle,
kallis Laana, armsa

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!

OÜ Visahing Designer Agency
on asutatud aastal 2006 ja pakub klientidele projekteerimisteenuseid koos asjaajamisega ehitusloani. Kontakt: e-mail
Erki@visahing.eu; FB Visahing
Designer Agency; tel 525 6994.

11.09 kl 23:33 – tulekahju maastikul Jälgimäe külas.
12.09 kl 21:33 – tulekahju hoones Keila linnas.
16.09 kl 06:19 – tulekahju hoones Vaskjala külas Rae vallas.
17.09 kl 19:17 – tulekahju hoones Jõgisoo külas Saue vallas.
19.09 kl 20:30 – tulekahju hoones Rae külas Rae vallas.
20.09 kl 21:19 – tulekahju hoones Juuliku külas.

Kauaaegset head majanaabrit
mälestab KÜ Teaduse 9.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Kuulutused

Tel 66 00 190, 51 36 999
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
- soojustusmaterjalid
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

Toome kauba ise kohale.
Kopp-laaduri teenus.

Info tel 534 60382

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.
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
Müüa rammusat kompostmulda ja veise sõnnikut
kilekottides. Kohaletoomine.
5330 5174.
Liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus kohaleveoga Saku
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses kuni 50 km. Tel 507 9362.
Müüa kuivad küttepuud 40 l
võrkkotis: kaseklots 5-20, lepp
30, kask 30 cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist transport
Saku valda tasuta. Tellimine:
5198 9070, www.unitedexpo.ee
Moe- ja disainifirma AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmblejaid. Kontakt tel
674 7567
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STIHL ANNAB
TASUTA ÄRA!
Too oma Stihli
mootorseade HOOLDUSESSE,
saad TASUTA õhufiltri,
küünla ja kütusefiltri.
Varuosade vahetus ja seadistus vaid

8

(Tavahind alates 28 )

Tehnika 7, Saku alevik
E - R 9:00 – 18:00 L 10:00 – 13:00

Lugupeetud vanad ja
uued kliendid!

Pakume osalise
tööajaga tööd

RIIDEMARI

Tõdva A&O kaupluses.

Rõivakauplus
Loomaarst Sinu lähedal!

Loomaarst
Jaak Jõks
konsultatsioonid.
Helista 10.00-19.00

tel 670 5243

VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

asub nüüd Saku
Konsumi II korrusel.
KÜLASTAGE MEID!

Palju kaupu ka

KOOLILASTELE.

Tööriistade ja tehnika
rent SAKUS
Tehnika 7

56 200 606

müüja-klienditeenindajale
Kui oled täisealine, rõõmsameelne ja teotahteline ja
kui rahulolev klient on Sinu
jaoks oluline, oled oodatud
meie kollektiivi.
Kandideerimiseks saada
oma CV ja sooviavaldus
e-mailile keskus@harjuty.ee
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Täiskasvanud õppija nädal 9.–16. oktoobrini
Kursused, õpitoad, koolitused täiskasvanutele Saku Huvikeskuses
KÕIK KOOLITUSED ON TASULISED JA EELREGISTREERIMISEGA!
Registreeri: maria.mand@sakuvald.ee
Reede, 9. oktoober kl 18.30, ruum 301

PATSIPUNUMISE ÕPITUBA
Õpituba on mõeldud nii algajatele kui ka edsijõudnutele. Osalejatel kaasa pikkade juustega modell,
juuksehari ja patsikumm sobilik hobusesaba tegemiseks, varuda 2,5 h aega. juhendab Merike Reinart.
Osavõtumaks 10 €; kohtade arv on piiratud!

Laupäev, 10. oktoober kl 12, ruum 301

KUIDAS TOETADA LAPSE EDUKAT
ARENGUT
Loengul käsitletakse muuhulgas järgmisi teemasid:
Kuidas mõõta edukust? Milliseid oskusi vajab laps, et
olla edukas? Kuidas vanemana ära tunda lapse tugevused ja neid arendada? Sobib kõikides vanuses
laste vanematele. Kestus 1,5 h. Lektor Meelike Saarna. Kursuse tasu 7 €; minimaalne osalejate arv 15
inimest;

Esmaspäev, 12. oktoober kl 18, III krs saal

rõhk on liigeste ja lülisamba liikuvuse parandamisel,
rühi korrigeerimisel ja tasakaalu ning koordinatsiooni
arendamisel. Samas treenitakse ka kõiki suuremaid
lihasgruppe. Liikumine on elu, elu on liikumine! Osavõtumaks 2,5 €; kohtade arv on piiratud!

Kolmapäev, 14. oktoober kl 19, ruum 301

ZENTANGELDAMINE
Zenjoonistamine on mõnus lõõgastav tegevus, mis
aitab meie töökal mõistusel puhata ja lõdvestuda –
see on justkui meditatsioon. Zentangle on miniatuurne abstraktne kunstiteos, mis on loodud erinevatest
mustrite kombinatsioonidest. Joonistamist alustades
ei ole vaja mingeid plaane ega ootusi, lihtsalt jälgime
mis kujunema hakkab. Töötuppa on kõik oodatud,
sest igaüks meist on omal moel kunstnik ja me kõik
oskame oma unikaalsel viisil joonistada! Palun võta
kaasa oma musta värvi tindipliiats (otsaga 0,3 mm
– 1,0 mm)! Meetodit tutvustab Jaana Ojakäär, Loovuskohviku koolitaja. Kursuse tasu 7 €.

JALATALLA MASSAAŽI KOOLITUS

Neljapäev, 15. oktoober kl 18.30, ruum 303

Teadlik jalalaba massaaž on lõdvestusteraapia, mille
abil aktiviseeritakse inimese keha enda loomulik tervenemisprotsess. Iga organ inimese kehas peegeldub jalalaba reflektoorsetel tsoonidel - kõik kõrvalekalded ja blokeeringud organsüsteemides (siseorganid, lihased, nahk, meeleelundid jne) annavad end
tunda valupunktidena jalalabal. Masseerides jalalaba
töötleme me kaudselt läbi kogu keha organsüsteemid. Massaaž jalalabal on tõeliselt lõõgastav ja tervendav protseduur, millest on rõõmu nii saajale kui tegijale. VÕTA PAARILINE KAASA!
Kursuse tasu 7 €; kohtade arv on piiratud!

POPKUNSTI ÕPITUBA

Teisipäev, 13. oktoober kl 19, ruum 303

JAAPANI KÖITES MÄRKMIK või ALBUM
Käsitöö õpituba.
Osavõtumaks 10 €; kohtade arv on piiratud!

Teisipäev, 13. oktoober kl 18, III krs saal

NAISVÕIMLEMINE
Naisvõimlemine on sujuv ja graatsiline, töötades läbi
kogu keha. Naisvõimlemise harjutusvara on mitmekülgne ja arvestab naiste füsioloogilisi omadusi. Suur

Võttes aluseks sobiva foto või pildi muudame selle fototöötlusprogrammi abil monokroomseks šablooniks,
mille kanname arvuti ja projektori abil lõuendile. Tulemuseks on realistlik ent stiliseeritud kaasaegne kunstiteos, mis seostub popkunsti ideedega, kasutades
ära tänapäeval levinud tehnilisi vahendeid.Õpitoas
osalemise soovi korral palume eelnevalt saata enda
poolt valitud foto või pilt, mille alusel maal valmib
juhendaja meiliaadressile elekrusell@gmail.com.
Kursuse tasu 7 €;

Reede, 16. oktoober kl 18, Saku Valla Maja
II krs fuajee – VAHUVEINIKOOLITUS
Naudime tähti veinipokaalis! Tule avasta vahuveinide
ja Champagne’de vahutav maailm, mis täis imelisi
maitseid ja huvitavaid fakte. Nende jookide salapära
ja maitsete maailma aitab avastada Kristjan Markii.
Õpime tundma, mis on vahet Proseccol, Caval,
Champagne’l, kuidas neid tehakse ja kuidas nad
maitsevad. Koolitusele järgneb kontsert „MOZARTI
KIRJAD” Saku Valla Maja II krs saalis.
Osavõtumaks 10 €; kohtade arv on piiratud!

KUHU MINNA
SEPTEMBER
26. kell 10-15
Kasutatud tehnika laat „Laagri
City rahvalaat” Pärnu mnt 541.

27. kell 12
Saku sügisjooks kergliiklusteedel. Distantsid 21,1 ja 10 km +
10 km kepikõnd. Kõigile osalejatele medalid. Võistluskeskus on
Saku Valla Spordikeskuses. Juhend
ja info FB lehelt „Saku maraton”

OKTOOBER
9.-16.
XVIII Täiskasvanud Õppija
Nädal Saku Huvikeskuses. Kõik
koolitused on tasulised ja eelregistreerimisega. Vt lk 15 ja 16.

10. kell 19
Etendus „Kaota mu naine ära
ehk mis tunne on olla mustkunstnik” Laagri City kontserdimajas. Piletid 17/14  Piletilevist.

11. kell 13
Lastehommik „Teeme ise”
Saku huvikeskuses.

16. kell 19.30
Salongikontsert „Mozarti
kirjad” Saku Valla Maja suures
saalis. Tasuta. Vt lk 16

19. kell 19
Saku-Kiili mälumängu I voor
Saku Valla Maja suures saalis. Info
www.sakuhuvikeskus.ee. Registreerida maria.mand@sakuvald.ee

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Ivo Remmelga fotod „Päikesesüsteem ja süvataevas”

Päikesesüsteem ja süvataevas Saku raamatukogus
Astronoomiahuviline harrastusfotograaf Ivo Remmelg tutvustab fotodele jäädvustatud taevasündmusi. „Huvi astronoomia vastu tekkis, kui füüsika tundides räägiti päikesesüsteemi planeetidest,“ meenutab autor. „1997. aastal oli taevas üks huvitav komeet Hale-Bopp,
mida oli ka palja silmaga näha. Eriliseks tegi selle komeedi tema
kaks saba. Siit tuli juba soov vaadelda komeeti lähemalt. Tegin seda
40-kordse suurendusega nivelliiriga. Esimestel vaatlustel sai vaadeldud ka Jupiteri ja Saturni. Minu suureks üllatuseks olid läbi nivelliiri optika näha Jupiteri triibud ja neli heledamat kaaslast ning
Saturni vaadates oli elamus veel suurem, näha olid Saturni rõngad.“
Noormehe huvi aina süvenes ning pärast korraliku teleskoobi ostmist tekkis tal mõte taevalaotuses toimuv fotodele jäädvustada. Selleks tuli soetada peegelkaamera ja taeva pildistamine võis alata.
„Nüüd on käes aeg, mil saan kogutut vaatajaga jagada,“ ütleb ta.
„Näituse fotodel on näha meile kõige lähemal olev täht Päike ja lähim taevakeha Kuu. Kui Päikesesüsteem on vaadatud, siis heidame
pilgu ka taevakaugustesse, kus on näha tähtkujud. Vahel piisab sellestki, kui vaadata selgel ööl põhjataevasse, kus võib näha lummavaid virmalisi.” Pildil komeet 17P Holmes, pildistatud 2007.
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