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20.05.1945
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Ilma Karu
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Hillar Vingel
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† 75 ¢
Õie Siitam
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Arkadi Ložetško

Kaasiku küla

19.05.1935
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Laine Lauri

Haiba küla

05.05.1928

† 89 ¢
Valentina Raagner

Kaasiku küla

29.05.1921
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Eesti valdade XVIII talimängud väikeste valdade
arvestuses võitis Kernu vald

V

abariigi valdade talimängude finaalvõistlused toimusid VäikeMaarjas.
795 võistlejat lõi kaasa finaalvõistlustel, nende hulgas ka 30 võistlejat
Kernu vallast. Eelvõistluste põhjal
pääsesid lõppvõistlusele korvpallurid, kabetajad ja lauatennisistid.
Osalesime veel suusatamises, kus eelvõistlust ei toimunud. Kokkuvõttes
õnnestus meil talimängudel võita
kolmas kord järjest.
Väikesed vallad:
1. Kernu 144 punkti
2. Mäetaguse 122 punkti
3. Viru-Nigula 120 punkti
Absoluutarvestuses olime kuuendad,
nii kõrgel ei ole Kernu veel olnud.
ÕNNITLEME TUBLISID SPORTLASI!

Kuidas tuli võit:
Lauatennises saavutasime Tartu
vallaga võrdselt punkte, kuid koefitsient eelistas Tartut ja meile neljas koht. Väga tublilt võistles meie
esireket Peeter Vaikla, kes kahe
päeva jooksul kaotas ainult ühe

kohtumise. Pidevalt finaalis osalev
meie kabetajate võistkond rahuldus
seekord 10 kohaga. Korvpalluritel
puudus suurvõistluste kogemus,
otsustavatel hetkedel ei tahtnud pall
korvirõngast läbida. Väga võitluslik
kohtumine Luunja vallaga õnnestus
meil võita. Kokkuvõttes 14. koht.
Korvpallurite hooaeg sellega ei lõppenud, sest otsustavad kohtumised
Harjumaa meistrivõistlustel seisavad
alles ees. Loodame edukale hooajale
väärikat jätku. Suusatamises esindasid meie valda Ann Elismäe, Mirje
Tombak, Karin Vahar, Tõnu Elismäe,
Karla Vahar, Rain Tombak ja Arvo
Soosalu. Võistkondlikus arvestuses
Kernule 16. koht.
Kernu valla juhtkonna soosiv
suhtumine sporditegemistesse tagas
meie väikesele vallale järjekordse
esikoha.
Tänan kõiki võistlejaid ja toetajaid
toreda saavutuse puhul.
K al jo Põldaru
Spordijuht

Korvpallis pronksmedal
Harjumaa meistrivõistlused meeste
korvpallis jõudsid lõpule. Feraxi võistkond mängis terve hooaja stabiilselt.
Põhiturniir lõpetati kolmanda kohaga.
Korvide vahe pluss 204 punkti. Võideti
11 kohtumist ja kaotati 5 mängu. Vastavalt juhendile mängisid põhiturniiri 3 ja
4-s kaks mängu pronksmedalite pärast.
Otsustavad kohtumised toimusid eelmise aasta võitja RSK Rae võistkonnaga.
Esimene kohtumine toimus Kiilis ja see
õnnestus hingestatud mänguga võita
päris kindlalt 84:62. Teine kohumine
toimus Jüris ja me ei tohtinud kaotada
suuremalt kui 21 punktiga. Esimene
veerand 15:15, kõik oli kontrolli all.
Poolaeg kaotati 28:29. Normaalne.
Kolmas veerandaeg 54:42 RSK Raele,
viimastel sekunditel tabas meil kolme-

sega Kauri Sild. Viimane veerand oli
äärmiselt pingeline, siis enne viimast
minutit 77:60 vastasele. Kas tõesti sulab
eelmise mängu suur edu? Lõppseis 79:61
RSK Raele ja see tähendas, et pronksmedalid kuuluvad Kuldar Paju juhendatavale Ferax’i meeskonnale. Otsustavas
kohtumises viskas Tarmo Tammemäe
25 punkti, Kaur Sild skooris 16 punktiga.
Margus Taada 9 punktiga.
Ajalugu tegid veel Maxim Tuul, Rainer
Kukk, Raigo Abel, Andres Mäesepp,
Margus Vinnal, Kuldar Paju juunior,
Kaivo Kiple, Arli Mändmets, Lauri Mõttus, Uno Kraam, Marko Metsala ja Andri
Schmidt.
Palju õnne mängijaile ja treener
Kuldar Pajule.
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Kernu Vallavolikogu
18. veebruari 2010 istungil:
• Kernu vallas 2009. aastal toimunud
väär- ja kuritegudest andis ülevaate
Lääne-Harju politseiosakonna juht Kaido
Saarniit. Kernu vald on kuritegude sageduselt 1000 elaniku kohta 58,3 kuriteoga
Harju maakonnas 1. kohal. Kõrge sagedus
tuleneb ennekõike kõrgemast kuritegevusest suvilapiirkonnas (sissemurdmised), mis jagatakse väikesele püsielanike
arvule. Siiski on märgata kõikide kuri- ja
väärteoliikide vähenemist.
• Politsei lubas Kernu vallas rohkem tähelepanu pöörata suvilate piirkondadele.
• Loeti II korda valla 2010. aasta eelarvet.
• Muudeti Kernu valla põhimäärust.
Põhimäärusesse kirjutati sisse valla
aastapreemiat, tänukirja ning ajalehte
puudutavad regulatsioonid, täpsustati
ja täiendati volikogu ning valitsuse töökorda ja menetlusprotseduure, samuti
hangete läbiviimist.
• Kooskõlastati Vasalemma valla üld
planeering.
• Muudeti Kernu valla arengukava aastateks 2003-2015 tegevuskava.
• Otsustati mitte kinnitada Laitse piirkonna
külade arengukava eelnõud, mis saadeti
tagasi paranduste ning täienduste tegemiseks ja laiemaks aruteluks piirkonnas.
• Otsustati müüa Kernu vallale kuuluv korter Haiba külas Sireli tee 6.

18. märtsi istungil:
• Allika külavanem Vallo Kõrgesaar informeeris soovist rajada külale seltsimaja,
et luua head võimalused vaba aja veetmiseks, lõkkeplats, spordi- ja mänguväl-

jak. Küla näeb sobiva paigana Koka silla
ääres asuvat 1,6 ha suurust maa-ala, mis
on jätkuvalt riigi omandis. Külavanem
küsis volikogu seisukohta antud maatüki
munitsipaalomandisse taotlemiseks.
Vallavalitsus on ettepanekuga nõus. Ka
volikogu nõustus ettepanekuga ning tegi
vallavalitsusele ülesandeks valmistada
ette eelnõu maatüki munitsipaalomandisse taotlemiseks.
• Otsustati, et sünnitoetust, kooliminekutoetust, õpilastoetust, huvikoolitoetust ja
juubelitoetust 2010. aastal rahapuuduse
tõttu ei maksta. Sotsiaalkomisjon tegi
ettepaneku sünnitoetuse maksmiseks
poole summa ulatuses (2500 krooni).
Volikogu leidis, et ettepanek on arutamist väärt ning rahalise katte olemasolul
kaalutakse toetuse maksmise võimalusi.
Toimus elav arutelu ka lapsehoiutoetuse
regulatsiooni muutmiseks. Toetuse maksmise sätteid ei muudetud, kuid otsustati
suurendada lapsehoiutoetuse summat
eelarves vallaasutuste ning seltsingute
arvelt.
• Võeti vastu Kernu valla 2010. aasta eelarve
tulud 40 042 139 krooni, kulud 39 340 122
krooni ja finantseerimistehingud 507 983
krooni, tagastatav laen üks miljon kakssada kümme tuhat 1 210 000 krooni.
• Määrati Ruila küla Kanarbiku katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.

Volikogu õigusaktide ja protokollidega on võimalik tutvuda valla
veebilehel www.kernu.ee, valla raamatukogudes ja vallakantseleis.

Kernu valla loodusfotokonkursi eeskirjad 2010
1. Osavõtuõigus

Võistlusel võivad osaleda kõik Kernu
valla elanikud, välja arvatud konkursi
korraldamisega seotud isikud. Võistlusel
võib osaleda vaid Eestis tehtud loodusfotodega, välja arvatud putuka ja taime
kategoorias.

2. Konkursi ajakava

Võistlustööde postitamise tähtpäev on
28. juuni 2010.
Tulemused avalikustatakse 23. juulil 2010
Kernu vallamajas ja veebilehel.

3. Konkursi kategooriad

Konkurss korraldatakse ühes vanuse
rühmas.
Töid hinnatakse seitsmes kategoorias:
• koduloom – võistlevad Eestis tehtud
fotod koduloomadest, kodulindudest ja lemmikloomadest ning nende
tegevustest;
• putukas ja taim– võistlevad lähi- ja
makrofotod putukatest, taimedest ja
nende osadest, mis võivad olla tehtud nii Eestis kui välismaal;
• seen – võistlevad Eestis tehtud fotod
puu-, söögi– jm seentest;
• loom – võistlevad Eestis tehtud
looma- ja linnufotod;
• Eesti loodus – võistlevad ainult Eestis
tehtud loodusfotod;
• minu koduvald – võistlevad ainult
Kernu vallas tehtud fotod. Pildi taha
tuleb kirjutada küla nimi, kus foto on
tehtud. Sobivad on ka kultuuriloolise
taustaga fotod;
• inimesed looduses – võistlevad Eestis
tehtud fotod, mis kujutavad inimesi
looduses, inimese kooskõla või ebakõla
loodusega.
Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühes
kategoorias, mille määrab pildi autor.

4. Võistlustööde arv

Iga osaleja võib ühte kategooriasse esitada
kuni 5 fotot.

5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine

Fotod peavad olema ilmutatud ja nende suurus peab olema 15x20 cm või 15x23 cm.
Digikaameraga tehtud piltidel on lubatud
teha elementaarset heleduse, kontrasti ja
värvi korrektsiooni. Konkursile ei või saata
fotomontaaže. Korraldajatel on õigus küsida
autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili
(RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti
infot võtteolukorra või võtteasukoha kohta.
Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega
raamiga.
Foto tagaküljele kirjutatakse pildi allkiri,
autori märksõna ja kategooria.
Kategooriasse ”minu koduvald” esitatud
piltide taha tuleb kirjutada küla nimi, kus
foto on tehtud.

6. Konkursitööde saatmine ja
tagastamine

Märgusõnaga “Fotokonkurss” varustatud
pildid palume saata või tuua aadressile:
Kernu vallavalitsus, Riisipere tee 8, Haiba
küla, Kernu vald 76301 Harjumaa.
Fotod soovitame pakkida korralikult, et kaitsta
neid võimalike kahjustuste eest postis.

NB! Eraldi kinnisesse ümbrikusse palume

lisada autori andmed: nimi, aadress, meiliaadress ja kontakttelefon. Sellele ümbrikule
peab olema kirjutatud autori nime asendav
märksõna.

8. Hindamiskriteeriumid

Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja
tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust. Žürii
eeldab, et looduse pildistamisel on kinni
peetud headest tavadest ja looduskaitse
reeglitest.
Žüriil on õigus fotode vähesuse tõttu kategoorias auhinnalisi kohti mitte välja anda.
Žüriil on õigus välja anda rohkem kui kolm
auhinnalist kohta kui mõnes kategoorias
on väga palju hea tasemega fotosid.

9. Piltide kasutamine

Korraldajatel on õigus tasuta kasutada
konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel
ja avalikel üritustel.

10. Korraldajate vastutus

Korraldajad suhtuvad fotodesse hoolikalt,
kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta postis või laboris tehtud kahju eest.

11. Autori vastutus

Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta
esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide
autor.

Lisainfo:

Nella Miloserdov
tel 679 3018
nella@kernu.ee

Kuue kuu jooksul pärast lõpuüritust on töid
võimalik kätte saada Kernu vallavalitsusest.
Auhinna saavutanud fotosid ei tagastata.

7. Auhinnad

Igas kategoorias antakse välja esimene,
teine ja kolmas koht. Võidupiltide autoreid
premeeritakse loodusretkega.

Harjumaa eakad saavad hädaabinupud
Põhja-Eesti Päästekeskus
ja MTÜ Eesti Naabrivalve
on käivitanud projekti,
mille käigus paigaldatakse
kümnele Harjumaa eakale
aastaks mobiilsidel tuginev
valvesüsteem.

P

rojekt „Vabatahtlikel
baseeruva tugiteenuse
arendamine hajaasustuses” seisneb Saue, Kiili ja
Kernu valla kaugemates külades üksi
elavatele eakatele mobiilsidel tugineva valvesüsteemi – suitsuanduri
ja hädaabinupu – paigaldamises.
Tulekahjust või hädaabinupu häirest annab vabatahtlikule, kelleks
võib olla lähim naaber või aktiivne
külakogukonna liige, teada mobiilile saabuv sõnum. Õnnetuse teatele
peab vabatahtlik reageerima vähemalt kümne minutiga, et selgeks teha
häire põhjus ning vajadusel abi anda
ja/või kutsuda. Reageerijad läbivad
pädeva abi andmiseks ka vastavad
koolitused (tuleohutus, esmaabi,
eakatega suhtlemine).
18. veebruariks on paigaldatud neli
valvesüsteemi. Projekti juhi Mare
Kärneri sõnul on esimene tagasiside
olnud positiivne: “Esimene valvesüsteem on Saue vallas käigus olnud
juba neli nädalat. Vanem mees,
kelle koju süsteem on paigaldatud,
on öelnud, et pole juba pikka aega
nii rahulikult maganud kui nüüd,
teades, et vajadusel reageerib tema
hädaabi teatele kaks vabatahtlikku.”
Samas pole osalejate leidmine läinud nii ladusalt, kui ootata võinuks.
„Esialgu ehmatab projekti uudsus,

seejärel kardetakse näiteks, et tegemist on pealtkuulamisaparaadiga,“
kirjeldab komistuskivisid MTÜ Eesti
Naabrivalve tegevjuht Tiina Ristmäe.
Siiski on tegevused nüüdseks käimas
ja võib keskenduma hakata analüüsile, mis valmib projekti lõpuks ning
hindab süsteemide toimivust ning
üle-eestilist rakendatavust.
Päästeteenistuse seisukohalt on
projekti eesmärk kiirendada õnnetuste avastamist ja vähendada
õnnetusteatele reageerimise aega.
Häirekeskusele laekub suures mahus
kõnesid, mille tõsiduse hindamine ja
olukorra määratlemine keeruline ja
aeganõudev. Lisaks on aeganõudev
professionaalse abi kohale jõudmine
maapiirkondades – päästemeeskonna või kiirabibrigaadi saabumiseks võib kuluda mitukümmend
minutit. Halvimatel juhtudel pole aga
abivajajal näiteks terviseprobleemi
või puude tõttu võimalik telefonini
jõuda, et abi kutsuda. Vabatahtliku
kiire sekkumine või abi võib aga olla
elulise tähtsusega.
esti Naabrivalve ühing,
mis loodi 2000. aastal
kodanikualgatuse korras
ja mille eesmärgiks on
elanike aktiivse tegutsemise kaudu
tõsta turvalisust oma kodudes ja
lähemas ümbruskonnas, on omalt
poolt projekti lisanud kogukonna
kaasamise ja ühendamise eesmärgi.
Nii ongi mõeldud üksi elavale vanurile abistajaks just lähedal elav inimene või inimesed, kes kasvõi kartulipõllul olles jõuaks häire korral
õigeaegselt uurida, mis juhtunud.
Ideaalis võiks selline süsteem külakogukonnas toimida ka ilma taoliste

E

Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor Raik Saart räägib, kuidas selline idee alguse sai.

projektide või nupusüsteemita – üksi
metsanurgas elav memm-taat võib
abi või hoolitsust vajada ka muul ajal
kui õnnetuse puhul.
Niisiis ühendab antud projekt
kiirema reageerimise vajaduse ning
aktiivsete inimeste huvi hoida oma
naabruskond turvalisena, seda kõike
eriti piirkondades, millest professionaalne abi on kaugel. MTÜ Eesti
Naabrivalve ja Põhja-Eesti päästekeskus loodavad väga inimeste
koostöövalmidusele, kuna ainult nii
saab teoks edukas projekt, mis võib

olla aluseks terve Eesti turvalisemaks
muutmisele lähitulevikus.
Projekti „Vabatahtlikel baseeruva
tugiteenuse arendamine hajaasustuses“ toetab Euroopa Sotsiaalfond
prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus“ raames 405 000 krooniga, millest 10% omafinantseeringut katab Põhja-Eesti päästekeskus.
Lisaks päästekeskusele osalevad projektis Päästeamet, Siseministeerium,
Harju Maavalitsus, Saue, Kiili ja
Kernu vald.

Helen Kuuseoja
Põhja-Eesti Päästekeskus
Avalike suhete büroo
pressiesindaja
Tel. 6031 793; 53 35 91 53;
helen.kuuseoja@rescue.ee
Lisainfo:
Mare K ärner
MTÜ Eesti Naabrivalve
projektijuht
Tel. 56 656 667
mare@naabrivalve.ee
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Vallavalitsuses Tahtsin minna talguselle,
2. veebruari istungil

2. märtsi istungil

• Kuulati Lääne-Harju politseijaoskonna
juhi Kaido Saarniidu ülevaadet õigusrikkumistest Kernu vallas.
• Otsustati maksta ravimitoetust ühele
isikule, täiendavat sotsiaaltoetust ühele
isikule ning toetusi seoses Ruila külas toimunud elamu tulekahjuga.
• Korraldati jäätmevedu
• Määrati projekteerimistingimused Eesti
Energia Võrguehituse AS-le Laitse alajaama Munalaskme 10 kV fiidri kaabelliini rekonstrueerimise projekteerimiseks
Kaasiku külas.

• Korraldati jäätmevedu
• Anti MTÜ-le Laitse Pargid raieluba hooldus- ja kujundusraie tegemiseks
• Laitse mõisa pargis vastavalt OÜ Hüüp
poolt koostatud kujundusprojektile.
• Anti raieluba Kernu Põhikoolile kuivanud
puude raiumiseks Kernu kooli maaüksusel.
• Vaadati läbi esitatud pakkumused Ruila
mõisa pargi tagaväljaku haljastusprojekti
koostamiseks. Otsustati tunnistada edukaks
OÜ Kivisilla pakkumus (42 000 krooni ilma
käibemaksuta) kui madalaima hinnaga
pakkumus.
• Määrati projekteerimistingimused:
- aiamaja projekteerimiseks aadressil
Kaasiku küla, Metsanurga AÜ 5;
- üksikelamu taastamiseks ja laiendamiseks
aadressil Ruila küla, Kaasiku ;
- üksikelamu, abihoone, kuuri, sauna ja
grillkoja projekteerimiseks aadressil
Mõnuste küla, Pääsu;
- suvila projekteerimiseks aadressil Kaasiku
küla, Virmalise AÜ 19.
• Vaadati läbi Ruila külas asuva Kanarbiku
k innistu (k atastriüksuse tunnus
29701:001:0364, pindala 16299 m²)
omaniku taotlus katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramiseks kavatsusega püstitada sinna elumaja koos
kõrvalhoonega.
• Otsustati esitada volikogule eelnõu Ruila
küla Kanarbiku kinnistule elamumaa sihtotstarbe määramiseks.
• Otsustati sõlmida Keila Hariduse sihtasutusega erakooli sihtotstarbelise toetamise
leping Kernu valla neljale õpilasele koolitusteenuse osutamise eest tasumiseks.
• Seoses OÜ Haiko Teenused juhatuse liikmete volituste tähtaja lõppemisega nimetati uuteks juhatuse liikmeteks Harri Atso,
Aare Ets ja Ivar Laigu.

9. veebruari istungil
• Vaadati läbi Vasalemma valla üldplaneering ja otsustati esitada volikogule
kooskõlastamiseks.
• Vaadati läbi omaniku taotlus Kaasiku
külas asuva Metsallika katastriüksuse
(katastriüksuse tunnus 29701:001:0236;
8.37 ha) jagamiseks neljaks katastriüksuseks ja kolmele neist elamumaa sihtotstarbe määramiseks elamu ehitamise
eesmärgil.
• Nõustuti planeeringukomisjoni arvamusega ja peeti võimalikuks Kaasiku külas
asuva Metsallika katastriüksuse jagamine
neljaks maaüksuseks ning neist kolmele
igaühele ühe ühepereelamu püstitamine.
Selleks tuleb moodustada vähemalt 0,5
ha suurused katastriüksused sellise arvestusega, et olemasolevate ja projekteeritavate elamute vaheline kaugus jääks
vähemalt 100 m.
• Määrati hooldaja sügava puudega isikule.
• Vaadati läbi 2010. a vallaeelarve II lugemiseks esitatud muudatusettepanekud.
• Korraldati jäätmevedu
• Tutvuti Laitse piirkonna külade arengukava muutmise eelnõuga.
• Otsustati algatada volikogu otsuse eelnõu Kernu vallale kuuluva korteriomandi,
aadressiga Haiba küla, Sireli tee 6-2,
müümiseks.

18. veebruari istungil
• Vallavanem tutvustas valitsuse liikmetele
15. veebruarist 2010 ametisse asunud abivallavanem Aare Ets’i.
• Otsustati anda Kernu valla munitsipaalomandis olev korter Ruila 37-8 üürile
Aigar Kulderknupule.
• Otsustati maksta õppemaksutoetust
ühele eralasteaias käivale lapsele.
• Otsustati anda välja ehitusload:
- elamu ja abihoone laiendamiseks aadressil Kibuna küla, Peoleo AÜ 22;
- abihoone püstitamiseks aadressil Muusika
küla, Koolitoa;
- suvila püstitamiseks aadressil Kaasiku
küla, Positroni AÜ 18.
• Otsustati anda kirjalikud nõusolekud:
- sauna ehitamiseks aadressil Kaasiku küla,
Kivipõllu AÜ 10;
- kuuri ehitamiseks aadressil Kaasiku küla,
Vanaveski AÜ 13,
- puurkaevu rajamiseks aadressil Vansi küla,
Tiskreaia AÜ 7;
- puurkaevu rajamiseks aadressil Vansi küla,
Tiskreaia AÜ 19.
• Määrati projekteerimistingimused:
- aiamaja projekteerimiseks aadressil Vansi
küla, Taara AÜ 16;
- üksikelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks aadressil Kaasiku küla, Tihase;
- majandushoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks aadressil Laitse küla,
Sarapiku.

9. märtsi istungil
• Vaadati läbi 2010. a vallaeelarve III lugemiseks esitatud muudatusettepanekud.
• Kinnitati planeeringukomisjoni koosseis.
• Ametikoha järgi kuuluvad komisjoni
koosseisu abivallavanem Aare Ets (komisjoni esimees), ehitusnõunik Arvo Upan
(komisjoni aseesimees), keskkonnanõunik
Nella Miloserdov ja maanõunik Viktoria
Karu. Lisaks nimetatud ametnikele nimetati komisjoni liikmeks ehitusjärelevalve
spetsialist Tiia Altmäe.

16. märtsi istungil
• Korraldati jäätmevedu
• Kooskõlastati aktsiaseltsi Ecometal jäätmeloa taotlus ohtlike jäätmete kogumiseks ja vedamiseks Harju maakonnas.
• Otsustati esitada volikogule Kernu valla
kaevetööde eeskirja eelnõu.
• Otsustati anda ehitusluba aiamaja
laiendamiseks aadressil Kaasiku küla,
Laaneotsa AÜ 18.
• Otsustati anda kasutusluba Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ-le elektripaigaldise (6-25
kV alajaaam ja jaotusseade, elektrimaakaabelliin ning 1-35 kV jaotusvõrgu elektri
õhuliin) kasutuselevõtuks Kaasiku külas.
• Määrati projekteerimistingimused:
- mesindushoone projekteerimiseks aadressil Pohla küla, Indu maaüksus;
- Ruila 37 korteriühistule korterelamu renoveerimisprojekti koostamiseks aadressil
Ruila küla, Ruila 37.
• Otsustati maksta õppemaksutoetust
ühele eralasteaias käivale lapsele,
• küttepuudetoetust kahele isikule ja ravimitoetust ühele isikule.

tahtsin talguse õluta!
Suurte asjade ära tegemise
viis on ikka ja alati olnud
teistega koos tegemine.
Koos tegutsedes on tehtud
põllutöid, ehitatud maju,
leitud ühiselt arutades üles
need viisid, kuidas koos elamist kõige paremini korraldada. Sellist loomuomast
ja rõõmu toovat koos tegemise viisi kannab endas talgute traditsioon.
2008. aastal tegid rohkem kui
50 000 talgulist viie tunniga ära
töö, mille tegemiseks oleks kulunud
muidu kolm aastat ja palju meie
kõigi ühist raha. 2009. aastal tuli
kokku ligi 12 000 ärksat inimest üle
Eesti, et leida üles need teod ja viisid,
kuidas elu meie kõigi jaoks paremaks
muuta. Mõttetalgutest on tänaseks
sündinud mitmed elujõulised algatused ja teod.
Sellel aastal kutsume eestimaalasi
nii märkama kui tegema – leiame
üles endi kõrvalt need asjad ja teod,
mis ootavad tegemist, ka need mõtted, mis eelmisest aastast veel teostamist ootavad. Läheme koos ja teeme
ära suurel talgupäeval 1. mail!

Korraldajad:
Kokku on tulnud seitse korraldajat, kes häid eestimaalasi talgutama
kutsuvad –
• Riigimetsa Majandamise Keskus
• Mittetulundusühingute ja Siht
asutuste Liit
• Muinsuskaitse Ümarlaud
• Eestimaa Looduse Fond
• Liikumine Kodukant
• Õnnepank
• kodanikualgatus Teeme Ära Minu
Eesti
Partneritena löövad kaasa EMT,
Kodanikuühiskonna Sihtkapital,
Swedbank, Tallinna Vesi, EuroPark,
Eesti Rahvusringhääling ja CocaCola HBC Eesti.
Igas maakonnas on talgute hõlpsamaks korraldamiseks olemas oma
kontaktisik (nn maakondlik koordinaator), kes aitab leida talgujuhtide

küsimustele vastuseid.
Maakondlik koordinaator tunneb
oma maakonna geograafiat ning on
kursis külaliikumisega (külaseltside
tegevusega). Ta omab informatsiooni
ja oluliste ametnike kontakte, et
vajadusel talgujuhte nõustada ning
suunata. Samuti oskab maakondlik koordinaator informeerida teisi
Teeme Ära toimkondi maakonnas
toimuvast ja aktiivgrupi liikmete
tegemistest.

Kuidas Talgupäeval
kaasa lüüa?
1. Tule talgujuhiks!
Talgud võivad olla pargi või kiigeplatsi korda tegemine, rahvamaja
remontimine, kohaliku muinsusmälestise korrastamine, prügi korjamine, puude lõhkumine või hoopis külaseltsi asutamine ja edasise
tegevusplaani ühiselt kokku panek.
Talgute korraldaja võib olla iga eestimaalane, ühing või sõpruskond.
Muidugi ka ettevõte, omavalitsus
või riigiasutus. Kui soovid osaleda,
kuid pole head ideed, siis… soovitame rääkida oma sõpradega ja
kodukandi inimestega, ühiselt tuleb
kindlasti mõtteid, millele oleks tarvis käsi külge panna. Vahel võib
mõni nõu varuks olla ka Teeme Ära
maakondlikul koordinaatoril (tema
kontaktid leiad www.teemeara.ee),
samuti leiad samalt veebilehelt rohkem infot ja kontaktandmed.
Oma mõtte saab alates 4. märtsist
www.teemeara.ee lehel talguna ära
registreerida, kus see peagi ka teistele nähtavaks muutub ning asuda
teisi kaasa kutsuma ja talgupäeva ette
valmistama.

2. Tule talguliseks!
Juba märtsikuus saab www.teemeara.ee lehel jälgida, milliseid talguid tegusad inimesed erinevates
Eestimaa nurkades korraldavad. 1.
aprillil avaneb sealsamas ka talgutele registreerimine, kus igaüks saab
valida endale südamelähedased
talgud ning ennast ja peret-sõpru

kirja panna. Registreerida saab
end ka Swedbanki kontorites ning
raamatukogudes.

3. Tule mängi talgulistele
pilli või korralda pidu!
Et päev koos laulu ja pillimänguga
lõbusalt õhtusse saata, kutsume üles
kõiki aktiivseid inimesi, kelle eestvedamisel 1. mail talgupeod püsti
panna. Kõik, kes on valmis omalt
poolt talgulistele pidu korraldama,
saavad ühendust võtta talgupäeva
kultuuritoimkonnaga talgute veebilehel. Esinejad saavad samuti ennast
alates 15. märtsist www.teemeara.ee
lehel lahkelt kirja panna, et pidude
korraldajad saaksid nad üles leida ja
kaasa kutsuda. Samasse kohta jõuab
üles ka kogu info kohalike talgupidude kohta.

4. Toeta talguid!
Talgute korraldajaid saab toetada materiaalselt – töövahendite,
kinnaste, kottide, toidu või joogipoolisega. Ehk on Sul hoopis saun,
mille oleksid valmis talguliste jaoks
kuumaks kütma? Et oma tuge pakkuda, võta ühendust talgute lehe
www.teemeara.ee kaudu meelepärase talgu juhiga või talgupäeva
korraldusmeeskonnaga..
Iga talgu heaks saab ka raha
annetada läbi Minu Eesti fondi.
Selleks tuleb kanda raha arveldusarvele 10220081526014 Kodaniku
ühiskonna Sihtkapital, lisades selgitusse märksõna „Talgupäev” ja
talgukoha viitenumber (selle leiab
iga talgukoha nime juurest www.
teemeara.ee lehel).
Ühine töö liidab, paneb paremini
mõistma iseennast ja naabrit, annab
võimaluse tunnetada oma juuri ja
aitab ühiste jõududega elukeskkonda
paremaks teha.
Talgud kui sellised võiksid saada
meie igapäevaelu tavaliseks osaks.
Õppides teisi tundma, kaovad eelarvamused kauge kandi rahva osas.
Eda-Mai Tammiste
“Teeme Ära” toimkonna liige

Kernu valla kinnisvaraturu ülevaade
Info 3- ja enamal apselistele
peredele
Alates 01.02.2010 ei saa Kernu valla 3-ja enamalapseliste
perede lapsed ja nende vanemad kasutada Kernu Vallavalitsuse poolt väljastatud tõendit sõidusoodustuse saamiseks Tallinna ühistranspordis. Soodustus kehtib edasi
ainult nendele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Tallinn.
Merike Lepik
Sotsiaalnõunik

Käesolev kinnisvaraturu
kirjeldus on koostatud
www.kv.ee kuulutuste põhjal eesmärgiga saada ja
anda ülevaade kinnisvara
ostu-müügi ja üüripakkumistest Kernu vallas 24.
märtsi seisuga. Kokku on
pakkumisel 128 objekti.

on siiski suvilad. Hinnaga kuni 300 tuhat:
11 pakkumist, 300-500 tuhat: 24 objekti,
hinnaga 500-700 tuhat: 33 pakkumist. Üle
miljoni küsitakse nelja maja eest, kalleim
praegu müügis olev maja 3,75 miljonit.
Ühte suvilat pakutakse ka üürile. Vaadates
kahe viimase aasta hinnastatistikat,
näeme, et kõrgeima hinnaga tehingud
toimuvad mais-juunis, et keskmine hind
m2 eest on langenud 10 325 kroonilt
6457 kroonini.

sega suvilakrunt Kibuna aiandusühistus.
Teisi sarnaseid pakkumisi pisut kallima
hinnaga on veelgi. Umbes pooled pakkumised on Kibunast. Kalleim objekt on
Kernu kämping hinnaga 6,5 miljonit, mida
pakutakse müügiks viimased 2,5 aastat.
Vaadates kahe viimase aasta hinnastatistikat, näeme, et keskmisest kõrgema
hinnaga tehingud toimusid ajavahemikul juuli 2008–märts 2009, enne ja pärast
seda on hinnad märksa madalamad.

Korterite müügipakkumisi on 6, nii Laitses
ja Ruilas. Ruutmeetri hinnad vahemikus
4669 kuni 12 463 krooni.

Äripindasid on müügis 2 objekti nelja kuulutusena: ladu-tootmishoone Kohatu
külas ja hobusetall sinna juurde kuuluvaga Laitse kandis.

Üürile pakutakse Kernu vallas ühte korterit
(Laitses, 2 tuba) hinnaga 990 kr kuus ja
ühte suvilat (Laitses, 2 tuba) hinnaga 1500
kr kuus. Üürile ei pakuta aga ühtegi maja,
garaazi, maatükki ega äripinda. Niisiis
üüriturg on sisuliselt olematu.

Maju pakutakse müügiks palju: tervelt 81
objekti, neist üle poole Laitse piirkonnas.
Valdav enamus pakutavatest majadest

Maatükkide müügipakkumisi on kokku
37. Maaomanikuks saab Kernu vallas
135 tuhande krooniga: kõrghaljastu-

Aare Ets
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Teade
On algatatud Harju maakonnaplaneeringut ja Rapla
maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering põhimaantee nr 4 (E67) TallinnPärnu-Ikla (Via Baltica) trassi
asukoha täpsustamiseks.
Planeeritav Via Baltica uus teelõik Kernu valla territooriumil algab
Kohatu külas Kernu Kämpingu juurest
ja läbib alljärgnevaid maaüksuseid:
Teeääre, Tamme talu, KullamaaKadri, Kullamaa-Linda, KullamaaGuido, Kullamaa – Toomase, Kullamaa,
Suurkalda, Kernu metskond 15, Jaani,
Kernu metskond 22.
Alates Kernu metskond 22 maaüksusest edasi on planeeringus kaks
uue tee asukoha varianti
I variant läbib maaüksuseid Joa,
Kongimetsa, Luhametsa, Sipamets,
Luha, Luhaääre, Kongimäe, Aasu,
Kristjani ja Vana-Lepikut ja
II variant läbib maaüksuseid
Laastu-Eeri, Sipamets, Metsa-Madise,
Paju-Jürisauna ja Kristjanit.
Täpsem informatsioon saadaval
Kernu valla kodulehel www.kernu.
ee ja projekti jaoks koostatud infoportaalis http://viabaltica.hendrikson.ee/. Küsimuste korral pöörduda
Kernu Vallavalituse abivallavanem
Aare Ets’i poole tel 679 3020 või
aare@kernu.ee.

INFO

D E TS E M B E R 2009

Kernu uus abivallavanem on Aare Ets

A

are Ets alustas abivallavanemana tööd 15.
veebruaril 2010. aastal.
Tööülesanneteks arendus- ja planeerimistegevus, projektitaotluste kirjutamine ja juhtimine,
haldus- ja majandusvaldkond, valla
koduleht, hanked, ühistransport jms.
Aare Ets: „Eks see ole iseloomulik väikesele kollektiivile, et tööülesanded
ei ole väga kitsalt ja detailselt paigas.
Samas, see muudabki töö põnevamaks ja loomingulisemaks, ei tohi
ainult teemadesse ära uppuda.“
Haridus
Aare kogu senine haridustee ja
töökogemus on seotud Harjumaaga:
Tallinna Pedagoogikaülikooli
haldusjuhtimise eriala lõputöö kirjutasin teemal maakondlikud arengu
dokumendid Harju maakonna näitel. EBSi magistriõpingud päädisid
uurimustööga avalikest teenustest ja
nende lepingulisest delegeerimisest
Harjumaa kohalike omavalitsuste
näitel.
9 aastat Harju maavalitsuses sh 6
aastat majandusosakonna juhatajana
tähendasid sisulist tööd Harjumaa
valdade-linnadega arengu, ühistranspordi ja maaelu küsimustes.
Olin mitmete maakondlike organisatsioonide asutamise või reorganiseerimise juures: Harjumaa
Ühistranspordikeskuse asutamine
mittetulundusühinguna riigi ja kõikide maakonna kohalike omavalitsuste poolt; Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse restruktureerimine
ja mehitamine moel, et HEAK on
täna parim maakondlik arenduskes-

kus terves Eestis. Küllap oli ühtteist
veel, igatahes, kui 2006.aasta suvel
maavalitsusest lahkusin, jagus põnevaid tööpakkumisi hulganisti.
Toonane Kiili vallavanem Vambo
Kaal oli ilmselt visaim ja järgmised kolm aastat töötasingi Kiilis,
vallale kuuluva Kiili Varahalduse
Sihtasutuse juhatajana, tööülesanneteks valla objektide ehitamine,
korrashoid ja laste toitlustamine.
Organisatsioon sai nullist üles ehitatud, uusi teenuseid turule toodud,
aga suurim väljakutse sel perioodil
oli ikkagi kaheksarühmalise lasteaia ehitamine Kiili alevis ja selle
edaspidise haldamise-toitlustamise
korraldamine.
Kuidas ja miks Kernu?
Juhatuse liikme lepingu lõppedes
Kiilis tuli tööotsinguil ringi vaadata ja mis seal salata – end ja oma
teadmisi müügiks pakkuda. Mõneti
ootamatu aga seda meeldivama üllatusena tuli Enn Karu välja ettepanekuga asuda Kernu abivallavanema
kohale. Tänaseks olen kaks kuud
ametis olnud ja hakkan vaikselt asjadest aru saama. Kolleegid on võrratud, olen väga rahul! Kernut teadsin
kõige paremini – vallavanem Karu
värvika isiku kõrval muidugi – kõige
edukama omavalitsusest rahataotlejana Harjumaal viimase kümnendi
jooksul. Nüüd saan ise selle sama
eesmärgi nimel pingutada, et nii EL
kui siseriiklike programmide raha
Kernu valda ka edaspidi jõuaks.
Eraelust ka
Elan Viimsi vallas Randvere külas.
Tööst vabal ajal teen natuke sporti,
löön kaasa Eesti Reformierakonna,
Randvere külaseltsi, korporatsioon Rotalia ja vanematekodu
korteriühistu tegemistes. Olen
abielus ja väikese Rael Natali isa,
abikaasa Liesel töötab Harjumaa
Ühistranspordikeskuses.
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Laitses lastehoiu
probleem ikka
lahendamata

T

änan kõiki neid inimesi,
kes arutlesid kaasa Laitse
lastehoiu teema üle eelmises lehes avaldatud
üleskutse peale. Oldi nii huvitatud
sellest, millised on vallapoolsed soovitused ja võimalused lapsehoiuteenuse
arendamisel kui tunti huvi ka lasteaia
ehitamise perspektiivi suhtes.
• Ruila koolis 2.märstil toimunud
arutelust jäid kõlama järgmised
mõtted:
• Kodune lapsehoiuteenus ei tundu
eriti turvalisena, eelistataks igal
juhul lasteaeda, kaheldi kas 160tunnine lapsehoiukursus annab
piisavalt teadmisi ja oskusi lastega
tegelemiseks, iga inimene selleks
ei kõlba.
• Puuduvad kodus lapsehoiutingimused seose vastuoludega tervisekaitse-, toidukäitlemis- ja
tuleohutusnõuetega.
• Lapsehoidjate kursus on tasuline,
töötuks jäänul on ka seda summat
keeruline leida.
• Minimaalseks hakkamasaamiseks
ei piisa vallapoolsest toetusest, mis
on hetkel 1752.- EEK lapse kohta
kuus, vanematel endil tuleks tasuda
umbes 3000.- EEK kuus juurde.
• Alternatiiviks lasteaiale oleks ka
päevahoiukohaks kohandatud
korter näit 10-le lapsele.

• Inimesed loodavad aktiivsele ja
avatud dialoogile valla poliitikute
ja elanike vahel, ehk siis leitakse
ka hea tahtmise korral mingeid
lahendusi.

02.03. toimus Laitse piirkonna lastehoiu teemaline
arutelu Ruila põhikoolis.

tegevus pärsib ka lapsehoiu teenust
arendavate inimeste tegevust, kuigi
see looks juurde uusi töökohti, lapsevanemad saaksid tööl käia.
Lapsevanema töötamine on ju
ometigi kohalikule omavalitsusele
tähtis, sest tulumaks laekub ju valla
eelarvesse (lisaks jääb teisele omavalitsusele makstav lasteaia koha toetus
oma valda ja tekib juurde uusi töökohti – maksumaksjaid).
Jääb täiesti arusaamatuks, miks
hinnatakse lapsehoidjate tööd odavamaks kui seda on lasteaia koht.
Lasteaed on kolhoos, aga lapsehoidja
tegeleb iga lapsega individuaalselt.
Selline laste hindamine on täiesti
ebaeetiline.

Kohtumise võtan mina isiklikult
kokku järgmiselt:
Minu kodukohas ei ole lasteaeda,
lapsi viiakse bussiga vallakeskuses
asuvasse lasteaeda, mis on ca 20
kilomeetri kaugusel. seal on kohti
40 lapsele ja ühe rühma tingimused
ei vasta tegelikult nõuetele (siinkohal
vahemärkus, nimelt on eralasteaia
loomise tingimused nii karmid, et
neid täita on suutnud väga vähesed,
aga munitsipaallasteaedadest eriti ei
hoolita).
Kui viia oma laps mõnda teise
omavalitsuse lasteaeda, siis kohalik
omavalitsus maksab lasteaia kohatasu. Ja selline tegevus on kohalikule
omavalitsusele soodsam, kui ehitada
uus lasteaed.
On ka teine võimalus - lapsehoidja
või lastehoid.
Kohalik omavalitsus maksab lapsehoidmise eest u poole lasteaiale
makstavast kohatasust. Numbrites
võiks see välja näha u nii lasteaia
kohatasu mida maksab kohalik omavalitsus lasteaiale on 3500 kr ja lapsehoidjale makstav toetus on 1700 kr.
On ilmselge, et 1700 krooniga ei
ela ära ükski lapsehoidja ja seetõttu
peab lapsevanem päris suure summa
lisaks maksma.
Selline kohaliku omavalitsuste

Et luua Laitsesse tingimusi lapsehoiuteenuse osutamiseks, esitasin
volikokku vastava parandusettepaneku „Toetuste maksmise tingimuste
ja korra” määruse muutmiseks. Seda
selleks, et alternatiivina kohapeal
lasteaia valmimiseni leida lahendusi lastehoiuks ja üks nendest võimalustest on kaasa aidata ja toetada
koduse lapsehoiuteenuse pakkumisele eraisikute poolt. Uurides ümberkaudsete lapsehoiuteenuse hindasid
ning ka kohtudes kohalike probleemist huvitatud inimestega, selgus,
et minimaalseks toimetulekuks
lastehoiuteenust kodus pakkudes
kulub ligikaudu 4000.- EEK.- lapse
kohta. Seega jääks siiski lapsevanema
kanda oluline osa tasu maksmisest,
mis on olnud ka selleks põhjuseks,
miks antud teenuse pakkumine ei ole
siiani olnud piirkonnas atraktiivne.
Kehtestades terve lasteaiakohamaksumuse ulatuses toetuse summa,
annaksime me võimaluse kohelda
võrdselt meie valla Laitse inimesi, kes
peavad otsima alternatiivseid lahendusi oma laste hoidmiseks, nendega,

E ve Pärna
eveparna@hot.ee

kes viivad oma lapsi Haiba lasteaeda
ja ei ole kohustatud tasuma lasteaia
kohamaksu (hetkel 3500.- EEK).
Arvan, et väheste ressursside korral tuleks neid võimalikult efektiivselt
valla rahva huvides kasutada ja peaks
hakkama silmas pidama prioriteete,
milleks on kindlasti arengutega edasiliikumine. Lasteaia puudumine
Laitses pidurdab kindlasti piirkonna
arengut. Antud ettepanek, mis küll
volikogu poolt toetust ei leidnud,
oleks olnud üks võimalus olukorra
parandamisele kaasa aidata.
Seda enam, et olemasoleva info
kohaselt ei ole küll Kernu vallal
vahendeid lasteaia ehitamiseks,
koostöö erainvestoritega on veninud ning vallapoolsed võimalused
selles osas on ka piiratud. Huvitav
oleks aga kindlasti lugeda antud
teema arengust ametnikelt, kes selle
valdkonnaga meie vallas tegelevad.
Lastehoiu teema Laitses jääb aktuaalseks lahenduste leidmiseni.
Kernu Vallavolikogu
aseesimees
Tiia Rosenberg

Lastehoiust
kahe lausega
Vallaametnikud viivad ellu
volikogu otsuseid. Ametnik
teeb nii nagu volikogu otsustab, kuigi mul vallakodanikuna
võib maailma ja valla asjadest
hoopis teine arvamus olla.
Demokraatia on üks keeruline
asi ja sellega peab leppima.
Alati on võimalik tulla peale
demokraatlikku lüüasaamist
oma õiguse juurde tagasi.
Otsida kaasamõtlejaid, võidelda ja viia omad eesmärgid
ellu. Kuid arvestada tuleb ka
sellega ja olla salliv, sest teistel
on ka õigus teisiti mõelda .

P.S Järgmises vallalehes püüan
pikemalt lahata elu Laitses, sest
ikka ja jälle arvab keegi Kernu
vallas, et ametnikud vaatavad
Laitse asjadest mööda. Aga see
ei ole nii.
Enn K aru
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Teade
Va b a r i i g i Va l i t s u s e
20.12.2007 määruse nr
251 „Aadressiandmete
süsteem“ kohaselt on omavalitsus kui koha-aadressi
määraja kohustatud korrastama katastriüksuste
koha-aadressid ning hoonete ja hooneosade kohaaadressid.
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KÜLA

UUS NIMI

ENDINE
NIMETUS

Kaasiku

Agro AÜ

Kaasiku

Albatrossi AÜ

Kaasiku
Kaasiku

Anne AÜ
Dea AÜ

MAAÜKSUSTE
LÄHIAADRESSID

MÄRKUSED

KÜLA

UUS NIMI

ENDINE
NIMETUS

MAAÜKSUSTE
LÄHIAADRESSID

Kaasiku Agro Agro AÜ 1; Agro AÜ
2; Agro AÜ 3 jne

Kabila

Aasa AÜ

Aasa

Aasa AÜ 1; Aasa AÜ
2; Aasa AÜ 3; jne

Albatross

Albatrossi AÜ 1;
Albatrossi AÜ 2 jne

Kibuna

Hane AÜ

Kibuna 23

Hane AÜ 1;

Anne AÜ 1; Anne
AÜ 2, Anne AÜ 3 jne

Kibuna

Kajaka AÜ

Kibuna 27

Kajaka AÜ 1;

Kibuna

Kaku AÜ

Kibuna 24

Kaku AÜ 1;

Kibuna

Kiivitaja AÜ

Kibuna 29

Kiivitaja AÜ 1;

Kibuna

Kotka AÜ

Kibuna 33

Kotka AÜ 1;

Kuldnoka AÜ

Kibuna 17

Kuldnoka AÜ 1;

Anne
Dea

Dea AÜ 1;
Dea AÜ 2 jne

Kaasiku

Tipimetsa AÜ

Tipi A/6

Tipimetsa AÜ 1; jne krundinumbrid jäid samaks

Kibuna
Kibuna

Lagle AÜ

Kibuna 22

Lagle AÜ 1;

Kaasiku

Rohutirtsu AÜ

Rohutirts
ABCD

Rohutirtsu AÜ 1; jne muutusid ka
krundinumbrid!

Kibuna

Leevikese AÜ

Kibuna 20

Leevikese AÜ 1,

Kaasiku

Ellerheina AÜ

Ellerhein

Ellerheina AÜ 1; jne

Kibuna

Luige AÜ

Kibuna 21

Luige AÜ 1; jne

Kohanimi peab olema eestkeelne ja
omastavas käändes ning ei tohi sisaldada numbreid ja lühendeid.Seega
seni määratud nimed ei vastanud
kohanimele kehtivatele nõuetele.

Kaasiku

Hiiu AÜ

Hiiu

Hiiu AÜ 1 ;
Hiiu AÜ 2 jne

Kibuna

Metsise AÜ

Kibuna 31

Metsise A 1; jne

Kibuna

Nepi AÜ

Kibuna 28

Nepi AÜ 1; jne

Kaasiku

Hõbeheigi AÜ

Hõbeheik

Hõbeheigi AÜ 1; jne

Kibuna

Pardi AÜ

Kibuna 36

Pardi AÜ 1; jne

Kaasiku

Indaste AÜ

Indaste

Indaste AÜ 1; jne

Kibuna

Peoleo AÜ

Kibuna 26

Peoleo AÜ 1; jne

Kaasiku

Jaanika AÜ

Jaanika

Jaanika AÜ 1; Jaanika AÜ 2; jne

Kibuna

Porri AÜ

Kibuna 25

Porri AÜ 1; jne

Kibuna

Pääsukese AÜ

Kibuna 32

Pääsukese AÜ 1; jne

Kernu vallas on 2009 aastal alljärgnevatele aiandusühistute asumitele määratud väikekoha nimeks
aiandusühistu (AÜ) ja väikekohas
asuvatele katastriüksustele lähiaadressid vt tabel

Kaasiku

Juveeli AÜ

Juveel

Juveeli AÜ 1;
Juveeli AÜ 2; jne

Kibuna

Tedre AÜ

Kibuna 30

Tedre AÜ 1; jne

Kadastiku AÜ1;
Kadastiku AÜ 2; jne

Kibuna

Tihase AÜ

Kibuna 18

Tihase AÜ 1;

Kibuna

Toonekure AÜ

Kibuna 35

Toonekure AÜ 1;

Kibuna

Tuvi AÜ

Kibuna 34

Tuvi AÜ 1; jne

Kibuna

Varblase AÜ

Kibuna 19

Varblase AÜ 1; jne

Kibuna

Vindi AÜ

Kibuna 16

Vindi AÜ 1; jne

Laitse

Ehamaa AÜ

Ehamaa

Ehamaa AÜ 1; jne

Elma AÜ

Elma

Elma AÜ 1; jne

Pakume abi
puurkaevude
rajamisel

Riverside OÜ pakub puurkaevude puurimise teenust kasutades BAUER´i ja
KLEMM`i puurmehhanisme,
mis võimaldab meil teostada tööd oluliselt kiiremalt
ja väiksemate kuludega tellija jaoks.
Puurkaevude kõrge kvaliteedi ja töö
kiiruse tagamiseks kasutab OÜ Riverside Euroopas väljatöötatud puurimise
tehnikat ja tehnoloogiat. Igasse projekti
suhtume paindlikult ja individuaalselt,
tehes põhjalikku eeltööd ja hankides
teavet puuritava pinnase kohta. Meie
poolt kasutatav tehnika võimaldab meil
töid teostada kitsastes tingimustes.
Eesmärgiga mitte rikkuda põhjavee
kvaliteeti ja tagada kaevu pikk iga
kasutame puurkaevu manteldamiseks
plastiktoru. Puurkaevud manteldame
üldjuhul plasttorudega ja puurkaevu
töötavas osas kasutame filtertoru, mis
tagab edaspidise mugavama puurkaevu kasutuse ja vajadusel puhastamise. Rasketes geoloogilistes tingimustes, kus kivimid on pudedad ja
varisevad kasutame topelt puurpeatehnoloogiat.
Tellija soovil paigaldame puurkaevu
pumba ja rajame pumplahoone. Vajadusel paigaldame hüdrofoori ja automaatikaseadmed (sagedusmuunduri),
rajame pumbamaja, teeme vajalikud
elektri- ja automaatikatööd, ehitame
torustiku tarbijateni.

Kaasiku

Kadastiku AÜ

Kadastiku

Kaasiku

Karulaane AÜ

Karulaane

Karulaane AÜ1; jne

Kaasiku

Karuste AÜ

Karuste

Karuste AÜ1; jne

Kaasiku

Kevade AÜ

Kevad

Kevade AÜ 1 ;
Kevade AÜ 2; jne

Kaasiku

Kibuvitsa AÜ

Kibuvitsa

Kibuvitsa AÜ 1; jne

Laitse

Kaasiku

Kiire AÜ

Kiire

Kiire AÜ 1; Kiire AÜ
2; jne

Laitse

Fantaasia AÜ

Fantaasia

Fantaasia AÜ 1; jne

Laitse

Hämariku AÜ

Hämarik

Hämariku AÜ 1; jne

Kaasiku

Kirsiõie AÜ

Kirsiõis

Kirsiõie AÜ 1; jne

Laitse

Kase AÜ

Berjožka

Kase AÜ 1; jne

Kaasiku

Kivipõllu AÜ

Kivipõllu

Kivipõllu AÜ 1; jne

Laitse

Kasesalu AÜ

Kasesalu

Kasesalu AÜ 1; jne

Kaasiku

Koidu AÜ

Koit

Koidu AÜ 1, Koidu
AÜ 2

Laitse

Laitse AÜ

Laitse

Laitse AÜ 1; jne

Kaasiku

Kännu AÜ

Kännu Raba Kännu AÜ 1; Kännu
AÜ 2; jne

Laitse

Maikellukese AÜ Maikelluke

Laitse

Meelise AÜ

Laitse Meelis Meelise AÜ 1; jne

Kaasiku

Laaneotsa AÜ

Laaneotsa

Laaneotsa AÜ 1; jne

Laitse

Metsa AÜ

Laitse-2

Laitse

Metsaveere AÜ Metsaveere

Metsaveere AÜ 1;
jne

Laitse

Ookeani AÜ

Ookean

Ookeani AÜ 1 ;jne

Laitse

Oru AÜ

Oru

Oru AÜ 1; jne

Laitse

Paju AÜ

Laitse-4

Paju AÜ 1; jne

Laitse

Prootoni AÜ

Prooton

Prootoni AÜ 1; jne

Põrgupõhja AÜ Põrgupõhja

Põrgupõhja AÜ
1; jne
Püünise AÜ 1; jne

Kaasiku

Ladaaia AÜ

Ladaaed

Ladaaia AÜ 1; jne

Kaasiku

Maasika AÜ

Maasika

Maasika AÜ 1; jne

Kaasiku

Madara AÜ

Madara

Madara AÜ 1; jne

Kaasiku

Mare AÜ

Mare

Mare AÜ 1; jne

Kaasiku

Meteoroloogi
AÜ

Meteoroloog

Meteoroloogi AÜ
1; jne

Metsanurga AÜ Metsanurga

Metsanurga AÜ
1; jne

Kaasiku

Metsapere AÜ

Metsapere

Metsapere AÜ 1;
jne

Laitse

Püünise AÜ

Püünise

Laitse

Roheaasa

Roheline Aas Roheaasa 1; jne

Kaasiku

Mäeotsa AÜ

Mäeotsa

Mäeotsa AÜ 1; jne

Laitse

Sarapuu AÜ

Sarapuu

Sarapuu AÜ 1; jne

Kaasiku

Niidu AÜ

Niidu AD

Niidu AÜ 1; jne

Laitse

Sinilille AÜ

Sinilill

Sinilille AÜ 1; jne

Kaasiku

Nurmeselja AÜ

Nurmeselja

Nurmeselja AÜ 1; jne

Laitse

Soo AÜ

Laitse-3

Soo AÜ 1; jne

Kaasiku

Pajutaguse AÜ

Pajutaguse

Pajutaguse AÜ 1;
jne

Laitse

Trolli AÜ

Troll

Trolli AÜ 1; jne

Kaasiku

Panga AÜ

Panga

Panga AÜ 1; jne

Laitse

Uku AÜ

Uku

Uku AÜ 1; jne

Kaasiku

Pihlaka AÜ

Pihlaka

Pihlaka AÜ 1; jne

Laitse

Ulme AÜ

Ulme

Ulme AÜ 1; jne

Kaasiku

Positroni AÜ

Positron

Positroni AÜ 1; jne

Laitse

Vaarika AÜ

Vaarika

Vaarika AÜ 1;jne

Kaasiku

Rabaääre AÜ

Rabaääre

Rabaääre AÜ 1; jne

Pohla

Tuuliku AÜ

Tuuliku

Tuuliku AÜ 1; jne

Kaasiku

Reha AÜ

Reha

Reha AÜ 1; jne

Ruila

Ruila SÜ

Ruila

Ruila SÜ 1; jne

Kaasiku

Ristheina AÜ

Risthein

Ristheina AÜ 1; jne

Kaasiku

Räägu AÜ

Rääk

Räägu AÜ 1; jne

Vansi

Iva AÜ

Iva

Iva AÜ 1; jne

Kaasiku

Salvo AÜ

Salvo

Salvo AÜ 1; jne

Vansi

Kannikese AÜ

Kannike

Kannikese AÜ 1: jne

Kaveto AÜ

Kaveto

Kaveto AÜ 1; jne

Kaasiku

Signaali AÜ

Laitse Signaal Signaali AÜ 1; jne

Vansi

Kaasiku

Sooääre AÜ

Sooääre

Sooääre AÜ 1; jne

Vansi

Kingu AÜ

Kingu

Kingu AÜ 1; jne

Sügise AÜ 1; jne

Vansi

Lagendiku AÜ

Lagendik

Lagendiku AÜ 1;
jne

Vansi

Laine AÜ

Laine

Laine AÜ 1; jne

Vansi

Männimäe AÜ

Männimäe

Männimäe AÜ 1;jne

Vansi

Oktaavi AÜ

Oktaav

Oktaavi AÜ 1; jne

Vansi

Põldkannikese
AÜ

Põldkannike Põldkannikese AÜ
1;jne

Vansi

Taara AÜ

Taara

Taara AÜ 1; jne

Vansi

Tiskreaia AÜ

Tiskreaed

Tiskreaia AÜ 1; jne

Vansi

Tulukese AÜ

Tuluke

Tulukese AÜ 1; jne

Vansi

Ukuaru AÜ

Ukuaru

Ukuaru AÜ 1; jne

Vansi

Vesiroosi AÜ

Vesiroos

Vesiroosi AÜ 1; jne

Vansi

Vikerkaare AÜ

Vikerkaare

Vikerkaare AÜ 1;
jne

Vansi

Ühiselu AÜ

Ühiselu

Ühiselu AÜ 1;jne

Vansi

Ülesoo AÜ

Ülesoo

Ülesoo AÜ 1; jne

Sügise AÜ

Kuldne
Sügise

muutusid ka
osad krundinumbrid!

Tare AÜ

Tare

Tare AÜ 1;jne

Kaasiku

Tipimäe AÜ

Tipi A/5

Tipimäe AÜ 1; jne

krundinumbrid jäid samaks

Kaasiku

Tipioru AÜ

Tipi A/4

Tipioru AÜ; 1 jne

krundinumbrid jäid samaks

Kaasiku

Tipivärava AÜ

Tipi A/1

Tipivärava AÜ 1;jne krundinumbrid jäid samaks

Lisainformatsioon telefonil 5349 5478
või e-posti aadressil meelis.tomberg@
riverside.ee

Kaasiku

Toominga AÜ

Toominga

Toominga AÜ 1; jne

Kaasiku

Vahtra AÜ

Vahtra

Vahtra AÜ 1; jne

Kaasiku

Valgekase AÜ

Valge Kask

Valgekase AÜ 1; jne

Lugupidamisega

Kaasiku

Vanaveski AÜ

Vanaveski

Vanaveski AÜ 1; jne

Kaasiku

Vega AÜ

Vega

Vega AÜ 1; jne

Kaasiku

Vilja AÜ

Vili

Vilja AÜ 1; jne

Kaasiku

Virmalise AÜ

Virmalise

Virmalise AÜ 1; jne

Meelis Tomberg
Projektijuht

Metsa AÜ 1 ; jne

Kaasiku

Kaasiku

Aitame tellijaid dokumentide vormistamisel – projekteerimistingimuste,
kooskõlastuste ja lubade hankimisel,
koostame projekti, puurkaevu passi ja
arvestuskaardid.

Maikellukese AÜ 1; jne

Laitse

Kaasiku

MÄRKUSED

väikekoha
nimi on suvilaühistu (SÜ)

ELU / NOORED
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Noarootsi on
noorte poolsaar!
Noarootsis saab õppida 1.-12.
klassini.
Sobib neile, kes tahavad elada
koos eakaaslastega õpilaskodus ja käia koolis, kus kogu
elu käib õpilaste ümber.
Õppimine, elamine ja sõit on
tasuta.

Harju Maavalitsuse pressiteade

Algas Harju maakonna avatud
noortekeskuste projektikonkurss
Tallinn,
26. märts 2010

Kernu valla
lastekaitsetöötaja
Piret Palu

Harju Maavalitsus kuulutas välja projektikonkursi
avatud noortekeskustes läbiviidavate projektide
toetuseks Harju maakonnas. Konkursile võivad 19.
aprilliks projekte esitada kõik juriidilised isikud, kes
oma tegevuses ja eesmärkide täitmisel kasutavad
avatud noorsootöö meetodit.
Konkursile esitatud projekte hindab ja teeb ettepaneku rahastamiseks,
Harju maavanema poolt moodustatud projektikomisjon.

1.-9. klassi õpilased:
Noarootsi kool

Koolil on mugav õpilaskodu, kus õpilased elavad kahekesi toas ja nende
käsutuses on avarad ruumid vaba aja
veetmiseks. Vastuvõtt kõigisse klassidesse toimub vestluse alusel mais.
Sobiva aja saab kokku leppida kooli
direktoriga
Hella Koort hella@ng.edu.ee, 47 20 696
või 56 988 892
Rohkem teavet kooli kohta
www.ng.edu.ee/kool

Konkursile esitatavate projektide läbiviimise lõpptähtaeg on hiljemalt
15. detsember 2010.a. Ühe projekti maksumuse maksimaalne piirsumma on sel aastal 50 000 krooni.
Selleaastase avatud noortekeskuste projektikonkursi prioriteetideks on:
• Noorte omaalgatuse toetamine
• Maakonna noortekeskuste omavahelise ja erinevate partnerite vahelise koostöö arendamine
• Kogukonna noorte arendamise toetamine läbi mitteformaalse
õppimise
Konkursil osalemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus ühes eksemplaris koos nõutud lisadokumentidega kinnises ümbrikus hiljemalt 19.
aprill 2010 kell 12.00 Harju Maavalitsuse Haridusosakonda aadressil
Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn märgusõna all “Avatud Noortekeskuste
projektikonkurss 2010” ja lisaks täidetud taotlusvorm elektrooniliselt
aadressil: robert.sadovski@mv.harju.ee

10.-12. klassi õpilased:
Noarootsi gümnaasium

Vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad
26. juunil
Vali sobiv päev ja registreeri katsetele
kooli kodulehe kaudu www.ng.edu.ee
Rohkem teavet gümnaasiumis õppimise
kohta kodulehelt ja telefonil 47 41 217
Küsimustele vastavad sekretär Viktoria
Mitman või direktor Laine Belovas.

Avatud noortekeskuse projektikonkursi korraldamise tingimused ja
korra, taotlusankeedi vormi, sisulise aruande vormi ning finantsaruande vorm on leitav Harju Maavalitsuse kodulehelt www.harju.ee.
Lisainformatsioon:
Robert Sadovski
Noorsootöö nõunik
Harju Maavalitsus
Tel: 611 8755
E-post: robert.sadovski@mv.harju.ee

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega
(ATH) laste kaitseks on nüüd loodud internetilehekülg www.ath.ee

A

ktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste
kaitseks on nüüd loodud internetilehekülg
www.ath.ee, mis on suureks abiks
õpetajatele ja lastevanematele saamaks esmast informatsiooni hüperaktiivsusest ning kasvatuslikest võtetest
hüperaktiivsete laste kasvatamisel.
Eesti- ja venekeelsed tekstid kodulehele on koostanud Eesti Lastefondi
(ELF) spetsialistid ning Eesti
Psühhiaatrite Seltsi lastepsühhiaatrid.
Uurimuste põhjal on ATH sümptomitega lapsi umbes 3-7%, rohkem on
nende hulgas ülemäärase aktiivsuse
ning impulsiivsusega, vähem keskendumisraskustega lapsi.

Sirje Grossmann-Loodi, ELFi
juhataja sõnul on pea igas klassis ja
lasteaiarühmas vähemalt üks ATH
tunnustega laps. „Laps ei oska seda
küll öelda, kuid ta ootab end ümbritsevatelt täiskasvanutelt mõistvat
ja teadmistega rikastatud käitumist.
Üsna sageli on nende lastega ainsaks
suhtlusviisiks keelamine-karistamine-kurjustamine ja märkamata jäävad nutikus ja loomingulisus, abivalmidus ning õrnus ja suur soov olla
hea laps. Koduleht annabki teavet
sellest, kuidas neid lapsi toetada ning
nende kasvatamisega toime tulla”.
ELF aitab lapsevanemaid ja õpetajaid Tallinnas, Tartus, Viljandis ja
Pärnus kord kuus kogunevates tugi-

rühmades, mis keskendunud ATH
sümptomitele ja sellega toimetulekule kodus ja koolis. Igas linnas tugirühma pole, aga lapsi, kes ootavad
täiskasvanutelt toetavat ja abistavat
käitumist, on päris palju. Euroopa
Sotsiaalfondi rahastatud projekt
“Tugistruktuurid hüperaktiivsetele
koolilastele”, mille toel valmis ka
www.ath.ee, võimaldab sel aastal luua
uusi tugirühmi ja õpetaja-koolitusi.
Lisainfo:
Tuuli Elstrok
Projektijuht
Eesti Lastefond
Tel: 64 111 88, 64 111 88
info@elf.ee
www.elf.ee
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lates 22. veebruarist
2010 töötan Kernu
Vallavalitsuses lastekaitsetöötajana. Olen
hetkel lapsehoolduspuhkusel oleva
lastekaitsetöötaja Olga Karelsohn'i
asendaja.
Lastekaitse ametikoha põhieesmärgiks on toetudes ametkondlikule
ja perevõrgustikule laste kaitse ja abi
korraldamine ning lapse arengusõbraliku keskkonna kujundamine.
Õpin hetkel Tartu Ülikooli Pärnu
kolledžis viimasel kursusel sotsiaaltöö korralduse erialal.
Olen töötanud Haiba lastekodus
kasvatajana ning enne seda sotsiaalvaldkonnas tegeledes erivajadustega
lastega Londonis, kus minus tõsisem
huvi sotsiaaltöö eriala vastu ka algas.
Oma töös pean oluliseks lapse

huvide esikohale seadmist ning koostööd. Leian, et ükski lapsevanem ei
peaks kartma lastekaitsetöötajaid,
sest lastekaitsetöötaja ei ole mitte
„karistaja“ nagu vahel ekslikult arvatakse, vaid siiski ennekõike inimlikult tegutsev ametnik, kes peab kõige
tähtsamaks aidata abivajavat last ja
tema perekonda.
Olen väga tänulik oma toetavale
ja sõbralikule meeskonnale Kernu
Vallavalitsuses, kes on aidanud mind
töösse paremini sisse elada ning
pean ütlema erilised tänud minu
abivalmile kolleegile sotsiaalnõunik
Merike Lepikule.
Kõigile kaunist kevadet soovides,
Piret Palu
Kernu Vallavalitsuse
lastekaitsetöötaja

Tähelepanu:
Alates 1. jaanuarist 2009 on
nii lastel kui täiskasvanutel
võimalus pöörduda abi ja
nõu saamiseks üleriigilise
tasuta ööpäevaringse laste
abitelefonile 116 111.
Loe lähemalt:
www.lasteabi.ee

Edulugu

Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!

K

ernu vallas Kaasiku
külas elav 38-aastane
mees jäi töötuks, lootust
tööd leida olid kasinad,
seega tuli töökoht ise luua. Sai kirjutatud äriprojekt ja esitatud taotlus
EAS-ile, et ettevõtte alustuseks saada

seadmete soetamiseks toetust.
EAS kiitis äriprojekti heaks ja nii
EASi toel saigi loodud töökoda, mis
osutab erinevaid metallitööde teenuseid ja autode värvimisteenust.
www.valgekroom.ee
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Sündmused Kernu vallas
01.02.2010–29.03.2010. a

K

okku registreeriti 2 kuu
jooksul Kernu vallas
160 sündmust, millest
108 olid Liikluseeskirja
rikkumised. Liikluseeskirjade rikkumisi esineb palju, kuna Kernu valda
läbib 2 tähtsat maanteed – Pärnu maantee ja Ääsmäe-Haapsalu maantee.
Enamasti ongi kõik Liikluseeskirjade
rikkumised pandud toime neil kahel
maanteel, kuid loomulikult on tabatud õigusrikkujaid külateedelt ja
asulatest.
Toimepandud kuritegudest teatati
8 korral – tegemist oli vargustega eelkõige suvilapiirkondades, kui esines
ka kehalist väärkohtlemist ja vargus
autost.
Siinkohal tahaks kõigile suvilaomanikele meelde tuletada, et või-

maluse korral tuleks ka talvisel ajal
võimalikult tihti oma suvilates käia.
Samuti tuleks sealt ära viia kõik väärtuslikud esemed, mis võivad vargaid
ligi meelitada.
Täiendava informatsiooni edastamiseks ülaltoodud kuritegude,
kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate tähelepanekute kohta,
palume edastada Kernu valla vanemkonstaablile Kristy Roostfeldt`ile
telefonil 5189192 või elektronposti
aadressil kristy.roostfeldt@politsei.ee
või Keila konstaablijaoskonna juhile
Timo Suslov’ile telefonil 612 4589 või
elektronposti aadressil timo.suslov@
politsei.ee
Kena kevadet soovides
Krist y Roostfeldt
Vanemkonstaabel

Palve lapsevanematele! Ruila põhikooli hoolekogu tänas
õpetajaid, kes viisid õpilased erinevatele võistlustele ja olümpiaadidele.

K

õigile on üheselt mõistetav, et autojuht peab
tundma Liikluseeskirja
ja Liiklusseadust.
Samas peavad liiklusreegleid tundma
kõik liiklejad – jalakäija, jalgrattur,
rulluisutaja, rollerijuht jne.

Kui soetate oma lastele mopeede,
ATV tüüpi või mõnda teist liiki
mootori jõul liikuvaid sõidukeid –
tehke endale selgeks, kus teie laps
sellega sõitma hakkab ja kas lapse
vanus annab õiguse tänaval sõita.
Informatsioon selle kohta on ARK
kodulehel.
Jalgrattaga sõitmisel kasutage
kindlasti kaitsekiivrit - nii ise kui
laps. Jalgratas on liikluses üks ohtlikumaid liiklusvahendeid.
Jalgrattur, kes sõidab sõiduteel,
peab olema vähemalt 10 aastat vana ja
10–15-aastasel jalgratturil peab olema
kaasas ohutu sõidu võtete tundmist
tõendav tunnistus (jalgratturi juhiluba). Need nõuded ei kehti õuealal.
Samuti peab jalgratas jalgratas töökorras, mistõttu võiks ratta enne suurt
suve üle vaadata. Kaitsekiivri kandmine jalgratturil ei ole kohustuslik,
küll aga vajalik turvalisuse huvides.
Sõidutee peab jalgrattur ületama
jalgsi, jalakäijate ülekäiguraja kaudu,
lükates jalgratast käekõrval!

Mopeedijuht peab olema vähemalt
14-aastane ja 14–15-aastasel mopeedijuhil peab kaasas olema mopeedi
juhiluba.
Mopeedi all mõistetakse sõidukit,
mille sisepõlemismootori töömaht
ei ületa 50 cm3 ja valmistajakiirus ei
ületa 45 km/h. Mopeedijuhil ja tema
sõidukil sõitjal peavad peas olema
kaitsekiivrid ning mopeedil peab
sõites ees põlema valge tuli. Mopeedi
ning sellega võrdsustatud sõiduki
juhtimiseks ei nõuta juhiluba alates
16-aastaselt isikult. Mopeedijuhi loa
saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse või isiku kooli asukohajärgsesse ARK büroosse.
Jalgrattaga ja mopeediga peab
sõitma jalgrattateel, selle puudumisel sõidutee äärmisel parempoolsel
rajal (välja arvatud vasakpöörde sooritamisel). Ratas ja mopeed peavad
olema töökorras.

Jalgrattur ja mopeedijuht
ei tohi sõita kõnniteel (piirang ei kehti alla 10-aastaste jalgratturite kohta),
sõita juhtrauast käega kinni
hoidmata, lasta ennast
vedada teise sõidukiga,
sõidutada sõitjat, kes ei istu
kindlal istmel.
OHUTUT LIIKLEMIST!

19.03.2010 palus hoolekogu Ruila
põhikooli õpetajad Laitse lossi tänu
lõunale. Koos kooli juhtkonnaga
otsustati tunnustada õpetajaid, kes
viisid lapsed aineolümpiaadidele
ja võistlustele. Ruila põhikooli eesmärk on kõikides lastes leida parim
ja panna ta särama. Iga õpilane on
mingis aines tugevam ja teises jälle
nõrgem, kõigile on vaja individuaalselt läheneda, et leida tõesti parim
ja pakkuda õpilasele eduelamust,
mis on koolimeeldivuse alus. Peab
tunnistama, et Eesti on koolimeeldivuselt viimasel kohal Euroopas ja
seetõttu on ka koolist väljalangevus
väga kõrge. Ruila põhikoolis on kõik
lapsed tähtsad ja vajalikud.

Kindlasti ei tee ükski loosung
koolist head kooli. Kooli tervisliku
seisundi määrab õpetaja. Õpetajast
sõltub kõik ja natukene rohkem.
Õpetaja ei ole amet, see on elustiil.
Õpetaja ei saa kellelegi tarkust sisse
kallata, küll aga oma isiksusega lapsi
muuta. Õpetajad ei saa arvata, et
lapsed on rumalad või vaesed või
halvast perest. Kõik lapsed ei peagi
olema ühtemoodi. Me keegi ei kujuta
ette, et haiglas on ainult arstid, aga ei
ole tublisid hooldajaid. Kui operatsioonilt tuuakse abitu patsient, siis
vaevalt teda huvitab kuidas teda aitaval hooldajal matemaatikas hinded
olid, ei teda huvitab, et teda aitaks
hooliv, lahke inimene.

Õppekavad on tihedad ja rasked
ega arvesta sugugi laste erinevate
võimetega ja küllap on õpetajatel
raske meie lapsekingades ühiskonnas võrdsetele nõudmistele vastata.
Ka meie- lapsevanemad oleme iga
üks isemoodi. Ma leian, et tegelikult
peaks kogukond olema see, kes kooli
pärast südant valutab, mitte kool üksi
ei pea seisma riigi või valla eelarve
viletsuse ees. Ruila põhikoolil on
abiks hoolekogu eesotsas hoolekogu
esimees Õrne Laidnaga.

või sisseastumiskatsed kergemaks.

teiste maakondade ja linnade õpilaste
head taset. Olümpiaadidel osalevad
ikkagi õpilased, kes ei ole lihtsalt
viielised, vaid midagi enamat.

Foto: Diana Ingerainen

Enna Elismäe suur edu

T

alvel toimusid kõigis
Eesti maakondades
aineolümpiaadid, peaaegu kõikidel osalesid
ka Ruila kooli õpilased.
Meil peetakse oluliseks võtta osa
nendest üritustest, sest olümpiaad
arendab silmaringi, selleks valmistudes õpilane lahendab ülesandeid,
mis ületavad keerukuselt tunduvalt
õpikuülesandeid. Ühe olümpiaadi
kestus on sõltuvalt õppeainest 3-5
tundi, seal tuleb tublisti pingutada ja
ponnistada, esmapilgul lahendamatu
ülesanne saab tihti pingsa mõtlemise
ja analüüsi tulemusel ka mingi lahenduse. Üldiselt nõuab selline tegevus
õpilaselt suurt keskendumist, see on
ka vaimselt päris väsitav. Selliseks
"võistluseks" valmistumine ja seal
osalemine annab õpilasele sellise
kogemuse, mis muudab hiljem kas-

Meie õpilastel on läinud päris
hästi, sest töid hinnatakse ja koostatakse ka pingerida. Õpilased on üldiselt tulnud maakondlikel olümpiaadidel pingerea esimesse poolde, on
olnud toredaid kordaminekuid. Kuid
uskumatu saavutusega sai hakkma 8.
klassi õpilane Enna Elismäe.
16. jaanuaril füüsika olümpiaadil
1.koht, 30. jaanuaril keemia olümpiaadil 1.koht, 6.veebruaril matemaatika olümpiaadil 2.koht. Need olid
maakondlikud olümpiaadid, vaadates kasvõi Harju gümnaasiumide
suurust, on see suur kordaminek. 27.
veebruaril toimunud loodusteaduste
(bioloogia, keemia, füüsika ülesanded) riiklikul olümpiaadil saavutas
Enna 314 osavõtja seas 6.koha, mis
on eriti suur saavutus, arvestades
Tallinna ja Tartu eliitkoolide, samuti

Varasematel aastatel on mõni Ruila
kooli õpilane ikka tulnud maakondlikul olümpiaadil kolme esimese
hulka, aga sellist saavutust (andku
mõni endine õpilane andeks, kui
eksin) ei ole olnud.
Palju, palju õnne sulle, Enna! Suur
tänu nende ilusate hetkede eest,
need lisavad tavalisse argiellu sära.
Olen kindel, et kuuleme sinust ka
edaspidi, sest sinu võimed ja nende
rakendamisoskus võimaldavad suuri
kordaminekuid.
Mart Roomets
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Hobuse ja koertega tiigriaastale vastu

Kelgujuht Donna

Läheb lahti...

K

evadet on õhus tunda,
kuid silmale näeme
ikka veel suurt talve.
Riisika lasteaed sai
rõõmu tunda selle aasta pikast talvest
mitmel erinaval moel.

Suusasõit

20. jaanuaril tuli lasteaia juurde
uhke tume hobune reega, keda juhtis Ester Leuska. Tädi Ester tegi lastele keset Haiba küla majade vahel
hoogsat sõitu, millest külas oli omajagu segadustki, sest hobust ei näe
just sageli autodega võidu sõitmas.
Koerake majaaknal oli endast väljas,
tundmatu loom liigub majade vahel
ja veel mitu korda järjest. Vaatamata
jahedale ilmale ei raatsinud lastest
keegi sõiduta jääda. Kui reesõidud
tehtud, oli suksu tänamise aeg –
lapsed söötsid hobust porganditega.
Omajagu julgust nõudis peo pealt
hobule süüa anda.
Suured tänud tädi Estrile toreda
reesõidu eest.

15. veebruaril oli lasteaias Tiig-

Köievedu lumes

Võidusõit

riaasta vastlapäev. Rivistusel luges
õpetaja Külli lapsed üle ja sättis
kokku võistkonnad. Vanema rühma
lapsed vedasid kelguga võidu nooremaid kaaslasi. Kõik osalejad olid
väga tublid, kes ei vedanud, see
õhutas teisi. Nüüd jagunesid lapsed
rühmadesse ja tegutseti samaaegselt
erinevate talispordi- aladega: suusatamine, hoki, lumine köievedu,
lumejoonistamine, mäelt liulaskmine ja lumekaevetööd.
Osad lapsed katsetasid suusatehnikaid. Plastikust tillud suusad võimaldasid hästi uisusammu proovida, nii
suusakeppidega kui ilma. Julgemad
vallutasid mägesid.
Hokimängus, pandi paika värav,
kuhu kaitsekiivri ja hokikepiga kõik
soovijad said kordamööda litrit sisse
lüüa.
Iga rühm pidi lumele joonistama

Kogunemine

midagi suurt ja ilusat. Lumele tekkisid laste koostöös: südamlik süda,
lai lumememm, suur seen ja koera
kont.
Rühmade vahel toimus äge lumine
köievedu, millele kaasa elasid kasvatajad ja teised lapsedki. Lõpetuseks
mindi mäele pikimaid liuge laskma.
Teistest kaugemale libisesid Stepan,
Andre, ja Karl-Kevin, kuid ka kõigil
ülejäänutel olid hästi pikad kelgusõidud. Vanema rühma lapsed jõudsid
enne lõunasööki veel suure lumekoopagi kaevata. Lõuna tuli kätte
üllatavalt kiiresti.
Tänud õpetajatele, kes väga aktiivselt tutvustasid lastele erinevaid
talispordialasid.

18. veebruaril sai teoks enneolematu üllatus nii lastele kui ka õpetajatele. Haiba külla lastekodu ette tuli
kuus toredat samojeedi koera: Juuli,
Jasmine, Carusoe, Hardy, Idol ja
Akleja. Koertega olid kaasas ja korraldasid lastele koerarakendi sõitu
Kersti Heinmäe eestvedamisel Agne
Mägi, noor kelgujuht Donna Mägi
ning Mare Parve. Koerad olid väga
heasüdamlikud ning möllasid lumes
nagu ehtsad lumekoerad. Lapsed

nägid, kuidas koeri kelgu ette rakendati ning paljud said koerarakendiga
sõita. Kuna kutsad olid alles noored
ja õppisid kelguvedamise ametit, siis
pidid ka koeraomanikud päris palju
trenni tegema. Head ja kõlavad hääled kajasid julgustavalt: „Hopp-hopphopp!“. Peale järjekordset sõidutuuri
said koerad kiita – TUBLI. Kui kelgurakendi hoog raugema hakkas,
lasti samojeedid rakmetest vabaks.
Nüüd võidsid lapsed neile pikalt pai
teha. Laste pai andis koertele taas
palju energiat ning nüüd tormlesid
samojeedid läbisegi lumehangedes
nii, et lumi kees.
Südamlik tänu tädi Kerstile ja tema
tublidele abilistele nii eksootilise elamuse eest.
Tänavune talv on olnud küll pikk,
kuid see-eest huvitav nii lastele kui
õpetajatele, kes on tublilt ka sel talvel suusatamas käinud nii koduküla
radadel kui Alemal.
Tugevat tervist ning päikselist
kevadet !
Riina
Riisika lasteaiast
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Kernu koolis
ja väljaspool...

Koolivaheaeg noortekeskuses
23.03.2010 Monika Serai Stuu-

diost külastas Haiba Noortekeskust
ja õpetas huvilistele, kuidas teha ise

hennamaalinguid. Iga kohale tulija
sai joonistada hennaga oma käe
peale ilusaid mustreid.

Kernu koolil on koolimärk, mida on
võimalik igal soovijal osta. Märgi
hind on 40 krooni.

26.03.2010 DJ Klubi Mixstop

külastas Haiba Noortekeskust. Rääkisime DJ tehnikast, tööeetikast ja
sellest mismoodi see miksimine
õigupoolest välja näeb. Huvilised
said esitada küsimusi ja ka ise proovida, kuidas DJ töö välja näeb.

Kernu Põhikool võttis osa konkursist „Harjumaa kaunis kool 2009“ ja
võitis selle. Projekti raames toimus ja
toimub veel terve rida üritusi.
02.veebruaril tähistasime Tartu
rahu 90.aastapäeva. Laulsime isamaalisi laule. Vanemad klassid kirjutasid sõja ja rahu teemadel. Selgitati
iga klassi parimad. Päeva tõsisema

Selline see tehnika välja näebki

Dj Klubi Mixstop liikmed

Tartu rahu 90. aastapäev
Kernu koolis

osa moodustas poliitiline viktoriin.
Tõeliselt ilusaks ja pidulikuks
tegid päeva rahvatantsijad Märjamaa
Gümnaasiumist. Täname tantsujuhti
Darja Lehtsalu ja tema tantsijaid ilusa
ja hoogsa tantsuelamuse eest.
Leili Orumäe

Ise kätt proovimas

Veebruaris
• 02.02 Projektipäev. Tartu
Rahulepingu aastapäev
• 10.02 Inglise keele päev
Nissi Põhikoolis
• 11.02 Sõbrapäeva
tähistamine
• Eesti Koolispordiliidu võistlus „Tähelepanu Start“
• 12.02 Algklasside
Sõbrapäev Ruilas
• 16.02 Talispordipäev
Talvevõlud
• 23.02 Eesti Vabariigi 92.
aasta-päevale pühendatud
ajaloo viktoriin

Märtsis

Ruila mõisas pidulik
EV aastapäeva tähistamine

• 07.03 TV vabariiklik II etapp
• 15.03 Emakeelepäeva
viktoriin
• 17.03 Inglise ja vene keele
päev
• 6.-9. Kl. ekskursioon KUMU-s
• 18.03 Harjumaa koolidevahelised sisekergejõustiku
meistrivõistlused
• 30.03 Päästeameti koolitus
“Tean tulest. Lapsed komandos õppimas.”

Talispordipäev – lumelinna ehitamine
Tervitussõnad volikogu esimehelt
Karl-Erik Tenderilt.

Sõbrapäev Ruilas

Ruila koolis ja mõisas
Ruila segakoor

Kernu valla segakoor

Chris Moore õpetab korvpalli

Ruila laululaps 2010

Mart Laar rääkimas Teise Maailmasõja Harutee lahingutest

Gerd Kanter Ruila spordihoones
Kaitseväelased tutvustasid relvi >

Sõbrapäev koos Kernu kooliga
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Kernu valla talimängud
Jäärada

Laitse Rally-Park võõrustas Kernu
valla autosportlasi. Võisteldi paarisrajal eraldi meestele, naistele ja
noortele. Noortest saavutas esikoha
Ingvar Toomeoja Haiba I-st võistkonnast. Mikk Ott Ferax’i võistkonnast
pidi finaalis alistuma ainult Ingvarile.
Noormeeste ajad finaalis 3. 44,3 ja 3.
47,0. Oli põnev finaal. III Kert Fuks
Mõnuste. Sama dramaatiline oli naistele finaal, kus finišijoonel oli vaja
kotka pilku. Esimene Kaidi Sats Allika
ja teine Anneli Aas Mõnuste. Ajad 4.
21,1 ja 4. 21,3. III Kadi Lepik Haiba2.
Meestest võttis kõige rohkem riske
Andres Rõõm Haiba2 võistkonnast,
kes finaalsõidus alistas Muusika noormehe Raido Kase. Kolmanda koha
sõitis välja teenekas autosportlane
Mait Mättik Kibuna.
Võistkondlikult alavõit Haiba2
võistkonnale 93 punktiga 2. AllikaMetsanurga 95 punkti. 3. Kohatu 88
punkti. Suured tänud Laitse Rally
Park tiimile, kes tuli suurepäraselt
toime võistluste korraldamisega.

Sõudeergomeetri
võistlused

Teist aastat järjest toimusid talimängude raames sõudeergomeetri võistlused 500 m distantsil. Mehi kogunes
stardijoonele 37. Uue võistluste rekordiga võitis Ferax’i noormees Kuldar
Paju ajaga 1. 25,5. Järgmised kolm
meest mahtusid 0,5 sekundi sisse.
2. Uno Kraam Muusika
1. 27,7
3. Rauno Evert Haiba2
1. 27,8
4. Janar Laanemets Haiba2
1. 28,2
Naistest saavutas esikoha Liivi Abel
ind. 1. 47,37
II Margit Mägi Ruila
1. 48,0
III Kadi Lepik Haiba2
1. 48,3
Võistkondlikult saavutas esikoha
väga tugev Haiba2 võistkond koguajaga 6. 16,2.

Võrkpall

Aili Arukask Muusika
6,5 p
II Heli Melis Kibuna
5p
III Heidi Mülla Ruila
5p
Ülekaalukas võistkondlik esikoht
Kibunale
158p
II Muusika
129p
III Ruila
124p

Kergejõustik

Kernu valla kergejõustiklased kogunesid Ruila põhikooli võimlasse, et selgitada paremaid kõrgushüpes, topispalliviskes ja hoota kaugushüppes.
Naised
Hoota kaugus
1. Reine Evert Haiba1
2. 24
2. Kairi Lääne Ruila
2. 22
3. Kelly Kvarnstrom Ruila
2. 14
Naisveteranid
1. Liivi Abel Haiba1
2. 05
2. Liis Aasamaa Haiba1
2. 04
3. Kulla Rüütel Allika
1. 74
Mehed
1. Raigo Abel Haiba2
2. 79
2. Joonas Meer Laitse
2. 78
3. Rauno Evert Haiba2
2. 76
Meesveteranid
1. Gennadi Liidig Ferax
2. 35
2. Aivar Viidik Ruila
2. 16
3. Tiit Ploompuu Kibuna
2. 14

Topispallivise

Naised
1. Kelly Kvarnstrom Ruila
2. Reine Evert Haiba1
3. Kairi Lääne Ruila
Naisveteranid
1. Liivi Abel Haiba1
2. Iive Krjukov Ruila
3. Liis Aasamaa Haiba1
Mehed
1. Kuldar Paju Ferax
2. Madis Loorents Haiba2
3. Martin Petoffer Ruila
Meesveteranid
1. Gennadi Liidig Ferax
2. Andres Bahovski Ferax
3. Tiit Ploompuu Kibuna

Talimängude võrkpallivõistlused
toimusid Ruila põhikooli võimlas
kahel väljakul. Osales 9 võistkonda,
mängiti kahes alagrupis. Mängud
olid haaravad ja pinget jagus viimaste
kohtumisteni välja. Võitjana väljus
Haiba2 võistkond, kus enamus mängijaid esindab Kernu valda ka vabariiklikel võistlustel. Võitja võistkonnas
mängisid Riina ja Tarmo Tõnismägi,
Meelis ja Vahur Piht, Gunar Lande,
Rauno Evert, Raigo Abel. Teise koha
saavutas Kibuna ja kolmanda väga
võistluslik Ferax’i võistkond. Peakohtunikuna tegutses energiline Liivi
Abel. 17. aprillil toimuvad vabariigi
valdade alagrupid võrkpalis ja väike
lootus on, et üks alagruppidest toimub Ruilas. Jääme ootele.

Kõrgus

Kabe

Korvpalli vabavisked

Kabevõistlustele tuli oodatult palju
mängijaid. 69 nuputõstjat asusid
selgitama valla meistreid. Mängiti
Šveitsi süsteemis ja paarid loosis
arvuti Aare Puht’i juhtimisel. Meestest kogus Andres Bahovski 6p. – 7-st
ja see tagas esikoha. Andres esindas
Ferax’it.
II Urmas Rohunurm Allika
5,5p
III Mati Alemaa Kibuna
5,5 p
Naistest jätkas võidutraditsioone

13. 22
11. 49
11. 26
11. 59
8. 80
8. 23
16. 66
16. 43
14. 90
11. 45
10. 53
9. 79

Mehed
Suurepärase tulemusega 1. 90 esikoht
Joonas Meer’ile Laitsest
II Martin Petoffer Ruila
1. 85
III Rainer Järvela Muusika
1. 75
Naised
I Reine Evert Haiba1
1. 45
II Kelly Kvarnstrom Ruila
1. 45
III Kadri Säde Laitse
1. 40
Kergejõustikus kolm paremat
1. Haiba1
103 punkti
2. Ferax
99 punkti
3. Ruila
97 punkti
7. mail on Kernus järjekordsed
auhinnavõistlused. Loodame meie
paremaid ka seal võistlemas näha.
Korvpalli vabaviskeid asus sooritama
11 võistkonda. Võistlesid 4-liikmelised võitkonnad, igal võistlejal 20
viset. Võistkondlikult saavutas Laitse
võistkond, kes sai 41 tabamust. 41
tabamust sai ka Muusika võistkond,
kuid ümbervisetel olid kindlama käega
Laitse võistlejad. Kolmanda koha saavutas Ferax’i võistkond 33 tabamusega.
33 tabamust said veel Haiba1 ja Allika
võistkond, kuid ka siin selgus pare-

musjärjestus ümbervisetel.
Laitse võidukas võistkond võistles
koosseisus:
Rainer Kukk
17 tabamust
Kristjan Krimberg
14 tabamust
Alvar Aronia
10 tabamust
Erko Kookla
7 tabamust
Individuaalselt kolm paremat
1. Rainer Kukk
17 tabamust
2. Margus Vinnal
15 tabamust
3. Andres Bahovski
15 tabamust

Suusatamine

Kernu valla suusaparemik kogunes
Alema suusarajale, mille valmistasid
ette vennad Taavi ja Tanel Erhpais.
Kolm paremat vanuseklasside kaupa
Poisid
1. Simon Tedremets Ferax 14. 252.
2. Karla Vahar Ruila
14. 52
3. Reivo Tombak Kohatu
15. 15
Mehed
1. Ardi Romet Muusika
11. 43
2. Algo Teetamm Laitse
12. 42
3. Johann Rohtla Ruila
12. 48
Meesveteranid
1. Rene Krijer Muusika
14. 57
2. Rain Tombak Kohatu
15. 08
3. Lembit Valp Laitse
15. 38
Seeniorid
1. Tõnu Ermas Kibuna
17. 30
2. Arnold Krijer Muusika
17. 32
3. Villu Mättik Kibuna
19. 55
Tüdrukud
1. Mirje Tombak Kohatu
16. 42
2. Karin Vahar Ruila
16. 57
3. Marite Rõõm Haiba1
17. 11
Naised
1. Keiu Albi Kernu
18. 10
2. Moonika Mürk Ruila
19. 02
3. Tiiu Soosaar Kibuna
21. 36
Naisveteranid
1. Anneli Aas Mõnuste
14. 40
2. Liivi Ermas Kibuna
18. 10
3. Terje Saul Laitse
18. 48
Seeniorid
1. Anne Rohtla Ruila
14. 58
2. Ene Romet Muusika
19. 40
3. Reet Holm Haiba1
20. 55
Kolm paremat võistkonda
1. Muusika
97 punkti
2. Ruila
96 punkti
3. Kibuna
93 punkti
Suur tänu suusaraja ettevalmistamise
eest Taavi ja Tanel Erhpaisile.
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Alik Kapitonov
Harjumaa
noortemeister
lauatennises
Ragnar Sarv Märjamaal teine

V

abariigi Laste GP lauatennises on jõudnud
otsustavasse järku.
Kokkuvõttes on meie
lastest paremal 10. kohal Ragnar Sarv,
kes Märjamaal saavutas võistlusliku
mänguga koguni teise koha. Viljandis
toimunud etapil tuli piirduda koguni
12 kohaga. Üldarvestuses on teised

meie mängijad järgmistel kohtadel:
11. Maria Mihejeva
12. Alik Kapitonov
15. Kristiina Mägimets
28. Liina Liidig
Ees on veel mitu etappi ja loodame, et meie mängijad positsioone
parandavad.

Nikolai Morozov Tallinna meister

Kernu valla parim koroonamängija
Nikolai Morozov on hästi aktiivne
mängija. Pea igal nädalavahetusel

osaleb kuskil turniiril ja seda edukalt. Tallinna linna lahtistel meistrivõistlustel lõi kaasa vabariigi paremik. Mängiti 9 vooru. Nikolai võitis
6 mängu ja 3 viigistas 15 punktiga
18-st ülekaalukas esikoht.
1. Nikolai Morozov
2. Kaupo Helm-Rosin
3. Janek Jaškov
Võistlustel lõi kaasa ka Kalle Suits,
kes 46 mehe konkurentsis saavutas
28. koha. Soovime meie mängijatele
kindlat kätt ja täpset silma.

K

ristiine Spordihoones
toimusid Harjumaa
meistrivõistlused lauatennises nii noortele
kui täiskasvanutele. Toreda saavutusega sai hakkama Kernu põhikooli
õpilane Alik Kapitonov, kes 18 konkurendi hulgas jäi võitmatuks. Alik
alistas kõik vastased 2:0.
Meeldivalt üllatas Karl-Marcus
Nilp, kes võitis oma alagrupi ja saavutas lõpuks neljanda koha. Samas
vanusegrupis oli Stepan Kapitonov
kuues ja Kevin Kirsimaa kaheksas.
Tütarlastele B-grupis saavutas meie
parim noormängija Liina Liidig neljanda koha.

Meesveteranide I grupis saavutas
esikoha Haiba Spordiklubi mängija Andres Puusep. Veteranide II
grupis olid Spordiklubi mängijad
Raul Sinimaa teine ja Guido Piksar
kolmas. Anatoli Vilba saavutas neljanda ja Väino Nüüd kuuenda koha.
Meesveteranide III grupis saavutasid meie mängijad Kaljo Põldaru
ja Gessie Kozlovski vastavalt 3 ja 7
koha.
Meespaarismängus saavutasid
teise koha Andres Puusep ja Andrus
Steinbach.
Lauatennise hooaeg jätkub Eesti
võistkondlike meistrivõistlustega
Pärnus ja Võhmas. Soovime mängijatele edu.

Kernu valla mälumäng

K

ernu valla 5-etapiline
mälumängusari on
jõudnud otsustavasse
järku. Ees ootab veel
viimane V etapp. Võistlust jätkavad
14 võistkonda, kuid kahjuks eemale
on jäänud meie põhikoolid. Peale IV
etappi juhib Kibuna võistkond 178
punktiga.

II Muusika
III Ruila
4. Vallavalitsus
5. Kohatu
6. Ferax
7. Allika
8. Metsanurga

174 punkti
143 punkti
141 punkti
136 punkti
128 punkti
127 punkti
119 punkti

Ootame viimasel etapil kaasakiskuvat võistlust ja huvitavaid küsimusi.
V etapp toimub 13. aprill kell 19.00
Kernu Valla Rahvamajas.

Põhikoolid
esikolmikus

T

allinnas toimunud
Harjumaa klassidevahelistel võistlustel sisekergejõustikus esinesid
hästi meie valla koolid.
Kolm paremat põhikooli:
1. Laagri
1177 punkti
2. Ruila
1106 punkti
3. Kernu
1101 punkti
Kuni 5. klassini jäi paremaks saavutuseks Anita-Melissa Paur’i IV
koht kõrgushüppes 1.20-ga (Ruila
PK).
6.-7. klassi arvestuses saavutas Kernu
poiss Rasmus Tõnismägi esikoha 60 m
jooksus suurepärase ajaga 7.99.
Rasmus hüppas kaugust 5.15 ja
kolmas koht.
Alfred Rosenberg hüppas kaugust
5.01 ja jooksis 1000 m 3.12,45-ga –
mõlemal alal IV koht (Ruila PK)
Tütarlastest jooksis Mirje Tombak
(Kernu PK) 600m 1.54,71-ga ja II
koht. Kaugust hüppas Mirje 3.73 ja
VIII koht. Anna-Marie Ibrus (Kernu
PK) jooksis 60 m 9.09-ga – IV koht
ja hüppas kõrgust 1.30 ja VIII koht.
8-9 arvestuses esinesid meie noored
väga hästi. Auhinnalise kohani jõudsid Kaivi Järvela (Ruila PK) 600m
jooksus 1.52,96-ga ja Kaur Siimaste
(Kernu PK) 1000m jooksus suurepärase ajaga 2.57.56 – mõlemale III
koht.
Kadri Säde (Ruila PK) hüppas
isiklikuks rekordiks kaugust 4.92 ja
lähenes Ruila kooli rekordile, mis on
5.09 ja Liis Rosenbergi nimel. See
tagas neljanda koha. Kõrgust hüppas Kadri 1.45 ja V koht. Kaili Järvela
(Ruila) jooksis 60m 8.82 – IV koht
ja tõukas kuuli 9.02 – V koht. Sixten
Tedremets (Kernu PK) hüppas kõrgust 1.55 ja V koht. Jääme lootma
häid tulemusi ka suve hakul. Seniks
tugevat harjutamislusti.

Ingvar ja Andri Toomeoja võistlussarja liidrid

Vennad Ingvar ja Andri Toomeoja on valinud endale väga pühendamist nõudva spordiala – judo.

Pikaajaline töö on vilja kandnud. Lisaks
vabariiklikele võistlustele on noormehed läbi löönud ka rahvusvahelistel
võistlustel. Toome välja judokate viimased väljaastumised. Soomes, Tamperes
toimunud võistlustel Eden Shai saavutas Andri C-klassis esikoha, Ingvar kaotas finaali ja teine koht. Andres Lutsari
mälestusturniiril Tallinnas tegid vennad
kuldse duubli – mõlemale esikoht. Elva
Open’i väga tugevas konkurentsis noormehed rahuldusid kolmandate kohtadega. Tartu lahtistel meistrivõistlustel

Ingvarile III koht. Kadrinas toimunud
võistlustel saavutas nooruke Andri esikoha. Suurepärase saavutusega sai Ingvar hakkama Tartus toimunud vabariigi
meistrivõistlustel. Üksteise järel pidid
vastased tunnistama Ingvari paremust
ja tasuks kuldmedal – Eesti meister.
Vabariigi karikasarja juhivad nii Andri
kui ka Ingvar. Andri on liider 13 punktiga ja Ingvar 18 punktiga. Soovime
noortele visadust valitud teel ja vanematele kannatust ja toetust.
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12., 26. juunil, 10., 11., 24. juulil ja 5. augustil
ootab Ruila mõis külastusmängu

Unustatud mõisad
2010
raames külla kõiki huvilisi.
Uksed on avatud 10.00–18.40.
Oodatud on ka kõik need, kes soovivad oma käsitööd
müüa või näidata.
Täpsem info telefonil 5223463.
Olete oodatud!

Nissi kogudus
4. aprillil

kell 12.00
I ülestõusmispüha armulauaga
jumalateenistus Nissi kirikus.

5. aprillil

kell 18.00
II ülestõusmispüha jumalateenistus
Kogudusemajas (Nissi tee 55).

23. mail

kell 12.00
I Nelipüha armulauaga jumalateenistus Nissi kirikus. Laulab Keila
koguduse koor, dirigent Pille Metson.
Leerilaste õnnistamine.

24. mail

23. aprill kell 20.00
Kohatus – jaanitule pl atsil

Jüriöö matk
ja jooks
20.00
Lõkke süütamine
20.30
Algab Jüriöö jooks ja matk ümber
Kernu järve
Jooksu võitja saab
29. mail algusega kell 19.00
toimub

RUILA SEGAKOORI
SÜNNIPÄE VAKONTSERT

Lepiku kül alistema jas.
Kül as on LEMI KIRIKUKOOR Soomest.
Kontserdile järgneb pidu,
olete oodatud.
Üritus on tasuta.

nädalavahetuseks
AUTO kasutamise
õiguse!

(vanusegrupid: sünd. 1995 ja hiljem – noored –eraldi posid
ja tüdrukud; sünd. 1994 ja varem – mehed ja naised)

21.15
Autasustamine
Kuum tee ja õnneloos!

Kõik armastavad
Roosit

Mikko

Mait Jakko

18. aprill kell 17 Hageri Rahvamaja
Eelmüügipiletid 150 kr; pensionär, 7-12 a. õpilane 125 kr;
eelkooliealine tasuta, müügil Piletilevis ja Piletimaailmas.
Samal päeval pilet kallim.
Piletite broneerimine +372 5358 4881.
www.kontsertkorraldus.ee

Teostan elektritöid, mõõtmisi ja
tehnilist kontrolli k asutusloa
taotlemiseks.
Va jadusel projekti koostamine.
Olemas va jalikud litsensid.
Tel 5165035

Tegemist on huvitavaid rollilahendusi ja ootamatuid sündmusi pakkuva “ musta komöödia” sugemetega näitemänguga, mille keskseks kujuks on
“kiiksuga” vanaproua, kelle piiritu ligimesearmastus ja headus kasvatavad umber kolm pisisuli, kes
kasuahne mõrvaplaaniga end tema külje alla pressivad. Lavastus pakub huvitavaid väljakutseid
nii näitlejaile kui kogu lavastusmeeskonnale, sest
esmapilgul lihtsakoelise kelmikomöödia varjus on
palju suuremad inimlikud probleemid ja tunded kui
lihtsalt kasuahnus ja saamahimu.
Armastus versus raha….
Osades:
Roosi Kronkie - Galina Tikerpuu
Solomon Bozo - Toomas Silm
Bradford Winter - Priit Matiisen
Gloria Gulock - Monika Ausmees
Joe Jankie - Andres Kuldma või Riho Enni või Martin Mäggi
Arst - Märt-Jaanus Jelsukov
Härra Tanner - Suzuki

kell 18.00
II Nelipüha jumalateenistus Nissi
kirikus.

30. mail

kell 12.00
Kolmainupüha armulauaga jumalateenistus Nissi kirikus.

04.04 . kell 18.00
Hageri Rahvamajas
Teoteater

„Kõik
armastavad
Roosit“
Pilet 80.-, õpilastele 40.Info ja piletid : 5358 4881
maria.saarna@kohila.ee
Kes on Roosi Kronkie? Kas tõesti lihtsalt
kiiksuga mutt, kes oma otsatus headuses tahtmatult lurjuste plaanid nurja
ajab ja olukorra sunnil lõpuks võitjaks
jääb? Või on tegemist targa ja sihipäraselt tegutseva läbinägeliku naisega?
Kõik armastavad Roosit on heatasemeline huvitavaid rollilahendusi ja ootamatuid sündmusi pakkuv komöödia,
mille keskseks kujuks on “kiiksuga”
vanaproua, kelle piiritu ligimesearmastus ja headus kasvatavad umber kolm
pisisuli, kes kasuahne mõrvaplaaniga
end tema külje alla pressivad. Lavastus
pakub huvitavaid väljakutseid nii näitlejaile kui kogu lavastusmeeskonnale,
sest esmapilgul lihtsakoelise kelmikomöödia varjus on palju suuremad inimlikud probleemid ja tunded kui lihtsalt
kasuahnus ja saamahimu.
Publik naerab ja nutab koos laval toimuvaga ja etenduselt koju minnes on
tunne, et ilm ei olegi enam nii hukas....

Autor John Patrick
Tõlkija Vello Janson
Lavastaja Piret Viisimaa
Kunstnik Aime Unt (külalisena)
Helilooja Ivar Malmet
Etendus kestab koos vaheajaga 2,5
tundi.
Vaheajal avatud kohvik.
Teoteater on 1991. aastal asutatud mittetulunduslik 30-liikmelise püsitrupiga
väiketeater, mis asub Tallinnas, endisest
laoruumist 50-kohalise saaliga hubaseks miniatuurseks teatrimajaks ehitatud hoones Kalamaja südames. Teater
annab aastas keskmiselt 80 etendust,
repertuaaris on läbi aegade olnud nii
kodu- kui välismaine dramaturgia,
etendused täiskasvanuile ja lastele..
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Neil Simon

komöödia kahes vaatuses

Tel. 5038045

osades

lavastaja

Egon Nuter
Liina Tennosaar
Janek Sarapson
Kaia Skoblev

Egon Nuter
kunstnik

Silver Vahtre
tõlkija

Hannes Villemson
lavameister

Alari Põldoja

?
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Fotograaf Priit Grepp / Kujundaja Heigo Kütt
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Kernu Valla Rahvamajas
14. aprill kell 19.00
Pilet 150 krooni, õpilased ja
pensionärid 125. -

Piletid
Piletilevist,
Piletimaailmast,
Selverist,
Statoilist ja
kohapealt

ESIETENDUS!

Soodushind
pensionäridele,
tudengitele ja
õpilastele

15
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Otsime käsitöötegijaid, kes sooviksid oma
kindaid, sokke, puulusikaid jm käsitöökaupa müüa Kernu valda külastavatele
t u r i s t i d e l e . K a u b a k o g u s e i p e a o l e m a s u u r.
Müügitööga tegelema ei pea. Huvilistel
palume ühendust võtta keskkonnanõuniku
Nella Miloserdoviga tel 679 3018 või
nella@kernu.ee

Austatud külaliigutajad
11. aprillil 2010. a algusega kl 11 toimub Kernu valla rahvamajas
külaliigutajate koosolek.
Jututeemad:
1. Rahastusvõimalused ja esitatud / esitatavad projektid 2010
2. Arengukavade koostamise ja menetlemise kord Kernu vallas (volikogu määruse eelnõu tutvustamine)
3. Külavanema statuut (volikogu määruse eelnõu tutvustamine)
4. Kernu valla külade ühenduse (MTÜna) asutamisest
5. Kohal algatatud küsimused
Palume osavõtust teatada
aare@kernu.ee või telefonil 6793020.
Vallavalitsus

OHTLIKE JÄÄTMETE JA SIRGE KLAASI

KOGUMISREID 8. mail 2010

Kernu valla elanikel on võimalus tasuta ära anda:
• OHTLIKKE JÄÄTMEID – pliiakud, patareid, vedelad ja tahked värvi-,
laki-, lahusti- ja õlijäätmed, õlifiltrid, päevavalguslambid, tahmakassetid, ravimid, tulekustutid, mürkkemikaalid (putuka- ja taimemürgid)
ja teised kemikaalid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed jms
• SIRGET KLAASI – ilma raamideta kasvuhoone- ja aknaklaasi
Autod peatuvad:
10.00 – 10.30 Haibas, Feraxi kaupluse platsil
10.45 – 11.15 Kohatu tankla platsil
11.30 – 12.00 Ruila kaupluse platsil
12.15 – 12.45 Laitses, maja nr. 41 juures
13.00 – 13.30 Laitse Seltsimaja juures
13.45 – 14.15 Kibuna AÜ alguses (Laitse poolt tulles)
Lisainfo: tel 679 3018
nella@kernu.ee

Tänuavaldus
Ööl vastu esimest veebruari
hävis tules meie kodu.
Peavarjuta jäi kümme inimest. Suur tänu kõigile inimestele, kes meid tol saatuslikul ööl ja järgnevatel päevadel
aitasid. Täname südamest
Kernu valda, Raido Kase't ja
Moonika Järvelat ning kõikikõiki häid ja südamlikke inimesi, kes meid on toetanud.
Perekond Hiietamm,
Kulderknup, Podmarjov

Pühapäeval
25. aprillil
kell 12.00
toimub Laitse lossis

Laitse külakoosolek  ja
külavanema
valimine
Laitse küla elanik,
tule kindlasti!

Ruila Põhikoolis oodatakse eelkooli kõiki tuleval
õppeaastal esimesse klassi minejaid.
Eelkool toimub teisipäeviti kl 15.30- 17.00
õp Raili Kann
Info tel 6078736, www.ruila.edu.ee

Väljaandja: Kernu Vallavalitsus. Koostaja: Merle Beljäev, merle@kernu.ee, tel 53423483. Trükk: AS Lakrito. Tiraaž: 1000

Järgmine leht ilmub 3. juunil 2010. a. Materjalid saata hiljemalt 25. maiks 2010. a.

