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Eesti Korteriühistute Liit valis välja Eesti kauneima kortermaja – võitjaks osutus KÜ Ruila 37 Harjumaal. Loe edasi lk 5.
Foto: Andreas Jupits

Kernu Põhikooli
1. septembri aktus
kell 10.00
Avaaktus Ruila põhikoolis toimub

1. septembril kell 10.00

-- pidulik aktus
-- klassijuhataja tund, õpilastele jagatakse õpikud,
töövihikud ja koolipäevikud
-- pildistamine
-- õpilastel kohustuslik
pidulik koolivorm
(valge triiksärk, tumedad püksid/seelik,
poistel koolilips)

Eestimaa kauneima küla - Muusika küla esindaja presidendi vastuvõtul
Foto: Andreas Jupits

Täpsema info bussi ja
koolivormi kohta avaldame kooli kodulehel
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5. juuni 2012 istungil

Kuulati informatsiooni MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus asutamise
kohta.
Vallavalitsus MTÜga liitumist ei
toetanud.
Korraldati jäätmevedu.
Väljastati raieload:
kahe kase raiumiseks Kibuna külas,
Porri AÜ 26; Kernu Vallavalitsusele
ühe saare raiumiseks aadressil Haiba
küla, Riisipere tee 8;
Kernu Valla Rahvamajale elupuu
raiumiseks aadressil Haiba küla, Riisipere tee 6.
Otsustati algatada ja esitada volikogule otsuse eelnõu Allika tiigi maaüksuse kuni 2022. a tasuta kasutada
andmiseks mittetulundusühingule
Allika Külaselts tingimusel, et seda
kasutatakse vaba aja veetmise ja vabaõhuürituste korraldamise kohana,
ja et on tagatud maaüksuse avalik
kasutus.
Otsustati algatada ja esitada volikogule määruse “Kernu valla hankekord” eelnõu.
Otsustati
algatada
volikogu
29.09.2011 otsuse nr 39 “Madalpingevõrgu peremehetuse tuvastamine
ja üleandmine Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le” muutmine madalpingevõrgu tasuta üle andmiseks Aiandusühistule Hõbeheik, Aiandusühistule
Dea ja Aiandusühistule Laitse Signaal ning nimetatud ühistute liitumispunktidest väljapoole jäävas osas
Elektrilevi Osaühingule.
Tehti muudatusettepanekud Kernu
Vallavolikogu 22.09.2005 määruse
nr 17 “Toetuste maksmise tingimused ja kord” muutmise eelnõu teiseks
lugemiseks.
Otsustati esitada volikogule otsuse
eelnõu Maa-ametile volituste andmiseks aadressiandmete infosüsteemis
pisimuudatuste tegemiseks.
Otsustati pikendada Lepiku-Andrese 37-b maa tagastamise toimingute
lõpuleviimise tähtaega kuni 31. oktoobrini 2012.
Otsustati maksta erakorralist toetust
Klooga Noortelaagri tuusiku omaosaluse eest tasumiseks 8 lapsele.
Otsustati maksta rehabilitatsioonitoetust ühele ja ravimitoetust ühele
taotlejale.
Kernu Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul otsustati anda üürile
sotsiaalkorter Mõnuste küla Uuemaja 8.
Lõpetati ühe isiku hooldaja volitused
ning hooldajatoetuse maksmine.
Otsustati väljastada järgmised ehitusload:
üksikelamu püstitamiseks aadressil
Allika küla, Jäneseoru;
aiamaja rekonstrueerimiseks üksikelamuks aadressil Vansi küla, Kingu
AÜ 2;
Elisa Eesti AS- taotluse alusel Andrus Rannale mobiilsidemasti püstitamiseks Kibuna külas Kibuna masti
maaüksusel;
üksikelamu püstitamiseks aadressil
Ruila küla, Nõmmela;
suvila püstitamiseks aadressil Kibuna küla, Tihase AÜ 8;
Tohver Consulting OÜ-le abihoone
püstitamiseks aadressil Kabila küla,
Kriimsilma.
Kotka AÜ 7 omanikule saun-kuuri
ehitamiseks.
anti projekteerimistingimused:
sauna ja kuuri projekteerimiseks aadressil Kaasiku küla, Maasika AÜ 10;
aiamaja projekteerimiseks aadressil
Kibuna küla, Kotka AÜ 20;
aiamaja ja sauna projekteerimiseks
aadressil Kibuna küla, Lagle AÜ 5,
anti kasutusluba üksikelamu, kuuri
ja garaaž-katlamaja kasutamiseks
aadressil Metsanurga küla, Ussimaa.
kooskõlastati puurkaevu asukoht
aadressil Kibuna küla, Porri AÜ 43.
anti kirjalik nõusolek üksikelamu
tehnosüsteemide muutmisel võrguühenduseta päikeseelektrijaama
ehitamiseks aadressil Kirikla küla,
Urva.
Otsustati algatada ja esitada volikogule otsuse eelnõu volitada vallavalitsust kehtestama eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud
väljaminekute kavandamise korda
ning vajadusel eelarvet detailsemalt
liigendama kui on nõutud KOFS paragrahvis 5.

•

Kiideti heaks Kernu valla 2011. a
majandusaasta aruanne ja otsustati
esitada see volikogule kinnitamiseks.
• Otsustati maksta mittetulundustegevuseks toetusi järgmiselt:
-- MTÜ-le JK Kernu Kadakas Kernu
staadioni jooksuraja ja hüppepaikade katte paigaldamiseks 800 eurot;
-- MTÜ-le Allika Külaselts Allika tiigi
maaüksusele külakeskuse loomiseks
ja ujumispaiga ehitamiseks 950 eurot.
• Otsustati anda Kernu Valla Rahvamajale luba jaanitule korraldamiseks
22.06 kell 20.00 – 23.06. kell 02.00
ning MTÜ-le Laitse Seltsimaja 23.06
kell 20.00 – 24.06. kell 02.00.
• Otsustati maksta OÜ-le Lazarus
täiendavalt 700 eurot käsundi täitmiseks – Meelise, Vaarika, Vikerkaare, Oktaavi, Tuvi ja Kuldnoka
aiandusühistute maadel olevate madalpingeliinide üleandmiseks OÜ-le
Elektrilevi (Kernu Vallavolikogu
21.01.2010 otsused nr 5, 6 ja 7).
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19. juuni 2012 istungil

• Vastati Ruila Põhikooli töötajate
kollektiivlepingu muudatusettepanekule.
• Vaadati läbi ja nõustuti ettepanekutega Kernu Vallavolikogu 16. detsembri
2010. a määruse nr 27„Pedagoogide
töötasustamise alused“ muutmiseks.
• Vaadati läbi, kuid ei nõustutud ettepanekutega Kernu Vallavolikogu
22.09.2005 määruse nr 17 „Toetuste
maksmise tingimused ja kord” muutmiseks.
• Otsustati võtta Laitse külas asuv
madalpingevõrk - 0,4 kV õhuliin
pikkusega 673 meetrit ja 0,4 kV
maakaabelliin pikkusega 652 meetrit
- arvele peremehetu ehitisena.
• Korraldati jäätmevedu.
• Otsustati määrata Kernu vallas
Laitse külas munitsipaalomandisse
taotletava maaüksuse (senine nimi
Smuuli) lähiaadressiks Lossi tee 16.
• Muudeti
Kernu
Vallavalitsuse
04.05.1998. a korraldust nr 690
“Maa ostueesõigusega erastamine“.
• Otsustati maksta erakorralist toetust
kolmele taotlejale.
• Otsustati algatada volikogu otsuse
eelnõu erakorralise toetuse maksmiseks.
• Otsustati määrata projekteerimistingimused:
-- aiamaja ja sauna laiendamiseks aadressil Kaasiku küla, Dea AÜ 8;
-- suvila ja kuuri projekteerimiseks
aadressil Kaasiku küla, Anne AÜ 2;
-- elamu ja abihoone rekonstrueerimiseks aadressil Kirikla küla, Mesila.
-- Otsustati anda kirjalik nõusolek:
-- üksikelamu tehnosüsteemide muutmisel septiku ja imbsüsteemi rajamiseks aadressil Laitse küla, Sarapiku;
-- sauna ja kuuri 1 ning kuuri 2 püstitamiseks aadressil Pohla küla, Tuuliku
AÜ 39
• Otsustati anda kasutusluba Kernu
Vallavalitsusele noortekeskuse ruumide kasutamiseks aadressil Haiba
küla, Riisipere tee 8 (vallamaja).
• Otsustati anda ehitusluba:
-- üksikelamu püstitamiseks aadressil
Kabila küla, Aasa AÜ 18;
-- saun-kuuri laiendamiseks aadressil
Kibuna küla, Kotka AÜ 7;
-- Elektrilevi OÜ-le Klubi kompleksalajaama ja maakaabelliini püstitamiseks aadressil Haiba küla, Klubi
alajaam;
-- aiamaja püstitamiseks aadressil Pohla küla, Tuuliku AÜ 39;
-- aiamaja püstitamiseks aadressil Kibuna küla, Kotka AÜ 20;
-- aiamaja püstitamiseks aadressil Pohla küla, Tuuliku AÜ 10.
• Otsustati anda välja kaevetööde
load:
• Elektrilevi OÜ-le kaevetööde tegemiseks Kernu külas Tallinn-PärnuIkla maantee ja Kernu kooli kinnistu
piirkonnas;
• Kernu Vallavalitsusele kaevetööde
tegemiseks aadressil Riisipere tee 8,
Haiba küla.
• Kvalifitseeriti riigihanke “Haiba
küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimise
projekteerimisehitustööd” (hanke registreerimisnumber 134314) pakkujad, tunnistati
edukaks Kagumerk OÜ pakkumused
riigihanke 1., 2. ja 4. osale. Lükati

•

tagasi Vensen AS pakkumus riigihanke 3. osale, kuna tegemist oli
ainsa pakkumusega, mistõttu ei ole
tagatud piisav konkurents ja hankija
ei saa olla veendunud, et riigihanke
eesmärk saavutatakse mõistliku hinnaga.
Otsustati korraldada Haiba küla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
rekonstrueerimise projekteerimiseehitustööde tellimiseks avatud hankemenetlusega riigihange.
Otsustati anda nõusolek ilutulestiku korraldamiseks pürotehnik Arvo
Vardjale aadressil Laitse küla, Lossipargi tee 8 (Graniitvilla) 29. juunil
2012 kell 23.50.
Otsustati maksta Kernu valla 2012.
a eelarvest vabaaja üritusteks ettenähtud summadest 500 eurot MTÜle
Laitse Seltsimaja jaanitule korraldamiseks Kaasiku külas Laitse seltsimaja juures.
Jäeti rahuldamata Sirje Nokkuri
avaldus 400 euro maksmiseks pensionäride ekskursiooni korraldamise
toetamiseks.
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26. juuni 2012 istungil

Nimetati Enn Karu mittetulundus- •
ühingu Harjumaa Ühisteenuste Keskus Kernu valla asutaja- ja liikmeõigusi teostavaks isikuks.

3. juuli 2012 istungil

• Otsustati anda ehitusluba:
-- aiamaja püstitamiseks, Kibuna küla,
Pardi AÜ 44;
-- elektriautode laadimispunkti püstitamiseks, Kohatu küla, Tuulevälja;
-- üksikelamu rekonstrueerimiseks,
Pohla küla, Seimesauna;
-- aiamaja rekonstrueerimiseks, Laitse
küla, Ulme AÜ 9.
• Otsustati anda kirjalik nõusolek sauna laiendamiseks abihooneks Ruila
külas Elismäe kinnistul.
• Kooskõlastati puurkaevu asukoht
aadressil Vansi küla, Tulukese AÜ
10a.
• Otsustati väljastada projekteerimistingimused:
• aiamaja ja kuuri projekteerimiseks,
Kaasiku küla, Salvo AÜ 18;
• aiamaja ja kahe kasvuhoone projekteerimiseks, Kaasiku küla, Jaanika
AÜ 8;
• aiamaja projekteerimiseks, Kaasiku
küla, Räägu AÜ 37;
• aiamaja ja sauna projekteerimiseks,
Kaasiku küla, Karuste AÜ 10;
• elamu rekonstrueerimiseks, Kibuna
küla, Rätsepa.
• Otsustati teha Vansi küla Laine AÜ
22 omanikule ettekirjutus ebaseadusliku ehitise lammutamiseks.
• Otsustati:
-- jätkata hooldajatoetuse maksmist
ühele taotlejale;
-- maksta õppemaksutoetust kahele
taotlejale;
-- maksta erakorralist toetust kahele
taotlejale,
-- maksta rehabilitatsioonitoetust ühele
taotlejale;
-- maksta küttepuudetoetust kahele
taotlejale.
• Otsustati anda nõusolek MTÜ-le Eesti Ratsaspordi Liit Eesti Meistrivõistluste Ratsaspordis korraldamiseks
05.-08.07.2012 ja MTÜ-le Laitse
Seltsimaja Kernu valla külade päeva
korraldamiseks 14.–15.07.2012.
• Otsustati algatada eelnõu Kernu
Vallavolikogu 16.12.2010 otsuse nr
56 punkti 1 muutmiseks. Nimetatud
otsusega on antud Haiba külas Haiba
lastekodu maaüksusel asuva lastekodu hoonet ümbritsev maa-ala (ca 500
m²) tasuta kasutada kuni 31.12.2016
Haiba Lastekodu SA-le. Sihtasutus
soovib seoses projekti teise etapiga
tähtaja pikendamist kuni 31.12.2019.
• Otsustati anda raieluba AÜ Laitse-3
Soo üldmaa maaüksusel puude raiumiseks.
• Otsustati nõustuda Kernu vallas Mõnuste külas asuva kinnistu (kinnistu
registriosa nr 2251502, katastritunnus 29701:006:0950, sihtotstarve
elamumaa 100%) ja Kernu vallas
Mõnuste külas asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 8924902, katastritunnus 29701:006:0379, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)
piiride muutmisega ja määrata uute
piiridega Rätsepa ja Kruusaaugu ka-
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Eesti Regionaalhaigla õendus- hooltastriüksustele koha-aadressid ning
dusravi osakonna kohamaksumuse
sihtotstarbed.
omaosaluse eest tasumiseks;
Otsustati pidada võimalikuks Muusika küla Jaanuse ja Jänese katastriük- -- maksta rehabilitatsioonitoetust ühele
taotlejale;
sustele elamumaa sihtotstarbe määramine ja algatada volikogu otsuse -- maksta erakorralist toetust kahele
taotlejale;
eelnõud.
Kvalifitseeriti ja tunnistati vastavaks -- maksta ravimitoetust ühele taotlejale
ning küttepuudetoetust kahele taotHaiba küla ühisveevärgi ja-kanalilejale.
satsiooni projekteerimis-ehitustööde
omanikujärelevalve
pakkumised • Otsustati sõlmida isikliku abistamise
leping puudega inimese abistamining edukaks Infragate Eesti AS
seks.
pakkumus.
Tunnistati vastavaks Ruila mõisa • Otsustati kehtestada alates 1. septembrist 2012 sotsiaalkorteri aadrespeahoone muinsuskaitse eritingisiga Haiba küla, Riisipere tee 21-6
muste koostamise hinnapakkumused
eest tasutava üüri suuruseks 0,64
ning edukaks osaühing Vana Tallinn
eurot eluruumi iga ruutmeetri kohta
pakkumus kui madalaima hinnaga
kuus.
pakkumine.
Kiideti heaks OÜ Ship Interior (re- • Otsustati algatada volikogu eelnõu
19.05.2011 otsuse nr 24 muutmiseks.
gistrikood 11986257) pakkumus
Laitse Külarahva MTÜ on esitanud
Ruila kooli õpetajate toa ahju remontaotluse pikendada Kernu vallale
diks summas 2670 eurot (hinnale likuuluva ja Laitse külas asuva Kirsandub käibemaks 20%).
siaia katastriüksuse ca 1 ha suuruse
Tunnistati Haiba lastekodu omanimaa-ala tasuta kasutamise tähtaega
kujärelevalvetöödeks edukaks IBGkuni 31. detsembrini 2020.
Ehitus OÜ poolt esitatud pakkumus
summas 1000.- eurot (käibemaksu- • Otsustati anda kirjalik nõusolek
puurkaevu rajamiseks aadressil Kaata).
siku küla, Hõbeheigi AÜ 7.
Tunnistati vastavaks Ruila mõisakompleksi väljaarendamise kava • Otsustati kooskõlastada planeeritava
puurkaevu asukoht Allika külas Jäkoostamise pakkumused ning eduneseoru katastriüksusel
kaks Cumulus Consulting OÜ pakkumus kui madalaima hinnaga pak- • Otsustati kooskõlastada Eesti Töötukassa taotlus ettevõtluse alustamise
kumine.
toetuse maksmiseks.
Otsustati maksta Kernu valla 2012.
a eelarvest MTÜle Laitse Seltsimaja • Otsustati tunnistada vastavaks Ruila
mõisa restaureerimise põhiprojekti
320 eurot Kernu valla külade päeva
koostamise pakkumused ning edukorraldamiseks.
kaks OÜ Vana Tallinn pakkumus kui
Otsustati eraldada reservfondist
madalaima hinnaga pakkumine.
3211,20 eurot vallamaja keldris
noortekeskuse ehitustööde käigus • Otsustati kvalifitseerida riigihanke
“Haiba küla ühisveevärgi ja -kanalidrenaaži paigaldamise eest tasumisatsiooni rekonstrueerimise projekseks OÜ-le Vikingmanager.
teerimis-ehitustööd” (hanke registOtsustati maksta ühele taotlejale Koreerimisnumber 135321) pakkujad,
hila Koolituskeskuse Muusikakooli
tunnistada pakkumused vastavaks
kohatasu 106,21 eurot kuus alates
ning tunnistada edukaks OÜ Kagu01.09.2012.
merk pakkumused riigihanke 1., 2. ja
Otsustati anda üürile Kernu vallale
3. osale.
kuuluv eluruum aadressiga Haiba
• Otsustati korraldada lihthange Haiküla Sireli tee 8-3.
ba küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projekteerimise-ehitustööde
19. juuli 2012 istungil
omanikujärelevalve
tellimiseks;
Anti avaliku ürituse luba MTÜle
kinnitada Haiba küla ühisveevärgi
Eesti Ratsaspordi Liit 27.- 29. juulil
ja –kanalisatsiooni projekteerimi2012 ratsaspordivõistluste “FEI Rahse-ehitustööde omanikujärelevalve
vuste Karikas 2012” korraldamiseks.
hankedokumendid; moodustada
Otsustati pidada võimalikuks Piibekomisjon pakkujate kvalifikatsiooni
lehe kü jagamine kaheks katastriükja pakkumiste vastavuse kontrollimisuseks Piibelehe ja Piibemetsa ning
seks, vastavaks tunnistatud pakkumäärata moodustatavatele maaükmiste võrdlemiseks ja hindamiseks
sustele koha-aadressid ning sihtotsning ettepanekute esitamiseks valtarbed
lavalitsusele otsustuste tegemiseks
Otsustati:
koosseisus Andres Pitk, Enn Karu ja
määrata hooldajatoetus ühele taotHannes Orgse.
lejale;
maksta toetust ühele taotlejale Põhja-

•

31. juuli 2012 istungil

Otsustati anda välja kasutusluba
Ericsson Eesti AS-le valguskaabli
mikrotorustiku (ehitisregistri kood
220640330) kasutuselevõtuks Harju maakonna Kernu valla Muusika,
Ruila, Allika, Metsanurga, Kohatu,
Kernu, Haiba ja Kustja külas.
• Anti kaevetööde luba Piko Building OÜ-le (registrikood 11219670,
aadress Sambliku 13, 10912 Tallinn) kaevetööde tegemiseks Harju
maakonna Kernu valla Hingu külas
Laitse rallipargi kinnistu piirkonnas
Hingu-Pohla-Mõnuste teel truubi
paigaldamiseks.

7. augusti 2012 istungil

• Korraldati jäätmevedu.
• Anti raieluba Vansi külas AÜ Ühiselu 11 maaüksusel kuuse raiumiseks
ning Kibuna külas Jalaka maaüksusel kase raiumiseks.
• Otsustati anda projekteerimistingimused aiamaja ja majandushoone
püstitamiseks Kibuna küla Kotka
AÜ 34 kinnistul.
• Väljastati ehitusload aiamaja laiendamiseks Kaasiku küla, Dea AÜ 8
kinnistul ning suvila püstitamiseks
Kibuna küla, Lagle AÜ 5 kinnistul.
• Otsustati anda kirjalik nõusolek:
-- väikeehitise (saun, kuur) püstitamiseks Kibuna küla, Lagle AÜ 5 kinnistul;
-- väikeehitise (majandushoone) laiendamiseks Laitse küla, Paju AÜ 17
kinnistul;
-- väikeehitise (saun) püstitamiseks
Kaasiku küla, Dea AÜ 8 kinnistul.
• Kasutusload otsustati anda:
-- Ruila mõisapargi (maastikukujundus) kasutamiseks;
-- Tihase AÜ 14 0,4 kV elektri maakaabelliini kasutamiseks;
-- Kirikla küla, Keldima elektripaigaldise (maakaabel, alajaam) kasutamiseks.
• Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Kernu küla, Haiba väetisehoidla
kinnistul.
• Otsustati kvalifitseerida Haiba küla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
omanikujärelevalve hanke pakkujad,
tunnistada pakkumised vastavaks
ning edukaks Infragate Eesti AS
pakkumus.
• Pikendati Haiba küla Riisipere tee
21-4 korteri üürilepingut aasta võrra.
•

15. augusti 2012 istungil

Otsustati anda nõusolek 16. augustil
2012 kell 22.50-23.00 Kernu vallas
Laitse külas Laitse Lossi kinnistul
ilutulestiku korraldamiseks aktsiaseltsile Ruf Eesti.

VALLAVOLIKOGUS
Kernu Vallavolikogu 21. juuni 2012 istungil
•

•
•
•
•
•
•

•

• volitati vallavalitsust kehtestama eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute
Otsustati osaleda mittetulundusühingu Harjumaa
kavandamise korra ning vajadusel eelarvet deÜhisteenuste Keskus asutamisel ja kiita heaks
tailsemalt liigendama
mittetulundusühingu Harjumaa Ühisteenuste • muudeti Kernu Vallavolikogu 29.09.2011. a otsust nr 39 ning otsustati anda Kaasiku külas aianKeskus asutamislepingu ja põhikirja projekt.
dusühistute Dea, Signaal ja Hõbeheik maa-alal
muudeti Kernu valla pedagoogide töötasustamise aluseid;
asuv madalpingevõrk tasuta üle aiandusühistule
loeti teist korda toetuste maksmise tingimuste ja
Hõbeheik, Aiandusühistule Dea ja Aiandusühistu Laitse Signaal ning nimetatud ühistute liitukorra muutmise eelnõu.
mispunktidest väljapoole jäävas osas Elektrilevi
loeti esimest korda Kernu valla hankekorra määOsaühingule.
ruse eelnõu.
kuulanud ära revisjonikomisjoni seisukoha ja • valiti humanitaarkomisjoni esimeheks Einar Alvaadanud läbi audiitori otsuse, kinnitati Kernu
liksaar.
• otsustati maksta erakorralist toetust ühele taotlevalla 2011. aasta majandusaasta aruanne.
jale.
määrati katastriüksuse koha-aadressiga Harju
maakond, Kernu vald, Vansi küla, Kivi sihtotstarbeks elamumaa.
Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu
otsustati anda Allika tiigi maaüksus otsustus- 21.06.2012 protokollist nr 6.
korras kuni 2022. a tasuta kasutada Mittetulundusühingule Allika Külaselts tingimusel, et seda Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on
kasutatakse vaba aja veetmise ja vabaõhuürituste võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel www.kerkorraldamise kohana, ja et on tagatud maaüksuse nu.ee, vallakantseleis ja raamatukogudes.
avalik kasutus.
volitati Maa-ametit tegema aadressiandmete infosüsteemis pisivigade parandusi.

3

AUGUST 2012

Elektriturg avaneb uuest aastast

Tekst: Timo Tatar
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
energeetika osakonna
juhataja
Järgmise aasta algusest
avaneb Eestis elektriturg
ning kõik kodutarbijad
saavad hakata valima
elektrimüüjat. See tähendab, et elektrienergia
muutub sarnaseks tarbekaupadele ja teenustele, mille ostmisel saab
igaüks lähtuda enda
soovidest ja vajadustest.
Elektrienergiat hakkavad pakkuma erinevad
müüjad erinevate pakettidega, kelle seast saab
endale valida sobiva.
Elektrimüüjat
saavad
hakata valima need
elektritarbijad,
kellel
on enda nimel sõlmitud
leping võrguettevõttega.
See tähendab, et müüjat
saavad valida kõik need

inimesed, kes täna tarbivad elektrit ja saavad
enda nimele ka elektriarve. Kui näiteks elektri
ostmiseks on leping korteriühistul või haldusfirmal, siis valib uuest aastast elektrimüüja ühistu
või haldusfirma, mitte
iga korter või inimene
eraldi. Samas tasuks kõikidel üürnikel ja korteriühistute liikmetel olla
aktiivsed ning osaleda
elektrimüüja valikul, sest
lõpuks maksavad elektri
eest kõik ühistu liikmed
ja haldusfirmaga seotud
tarbijad.
2013. aasta algusest saab
soovi korral elektrit osta
juba mõne uue elektrimüüja käest, milleks ettevalmistusi saab hakata
tegema lähikuudel. Kodutarbijatele selguvad
uued elektrimüüjad ja
hinnapaketid selle aasta
sügiseks. Erinevate turule tulevate elektrimüüjate selgumisel edastab
riik selle kohta info kõigi
kodutarbijateni nii postkasti jõudvate trükiste,
riikliku kodulehe www.
avatud2013.ee kui mee-

diaväljaannete vahendusel. Tänaseks on teada,
et lisaks Eesti Energiale ja Imatra Elektrile
hakkavad elektrimüüki
pakkuma veel vähemalt
kolm-neli uut ettevõtet.
Praegu pole veel selgunud, milliseks pakutavad
hinnapaketid ja lepingutingimused kujunevad,
kuid laias laastus on
võimalik valida kolme
variandi vahel. Esiteks
turuhinnast sõltuv pakett,
mille hind võib kuude
lõikes erineda ning seetõttu on kulutusi täpselt
raske prognoosida. Teiseks on fikseeritud pakett, mis võimaldab kulusid täpselt planeerida,
sest teatud perioodiks
lepitakse kokku kindlas
elektrihinnas. Kolmandaks on võimalik valida
kombineeritud pakett,
kus teatud osa hinnast
on üheks perioodiks fikseeritud ning ülejäänud
osa sõltub turuhinnast.
Need tarbijad, kes ei soovi või ei jõua enne 2013.
aastat elektrimüüjat valida, elektrita ei jää. Neid
varustab
elektriener-

giaga ikka edasi nende
praegune võrguettevõtja.
Sellisel juhul võetakse
hinna aluseks eelmise
kuu keskmine turuhind,
millele lisandub ettevõtte mõistlik kasum. Kuna
selline variant ei pruugi
tarbijale olla kõige soodsam, siis on soovitatav
erinevate
pakkumiste
hindasid võrrelda ning
alles seejärel otsus langetada, kas valida endale
uus elektrimüüja.
Erinevate pakkumiste
võrdlemisel on oluline
silmas pidada, et elektrituru avanemine mõjutab
ainult kolmandikku igakuisest elektriarvest ehk
reaalselt tarbitud elektrienergia hinda. Ülejäänud osa elektriarvest ehk
võrguteenuse tasu ning
maksud ei sõltu turu
avanemisest. Kui näiteks täna on pere elektriarve 15 eurot kuus, siis
elektrituru avanemine
mõjutab sellest 5 eurot.
See, kui palju tänane 5
eurot uuest aastast väheneb või suureneb, sõltub
juba vabaturul konkurentsis tekkivast hinnast

ja igaühe valitud paketist ning tingimustest.
Seega tuleb kõigile soovida kaalutletud valikuid.
Elektrituru avanemine ei
juhtu üleöö, mistõttu on
riik tegelenud ettevalmistustega juba eelmise
aasta teisest poolest, et
igal tarbija jääks aega
rahulikult muudatustega ja uute võimalustega tutvumiseks. Infot
ja materjale jagatakse
juba täna erinevate organisatsioonide, riigi ja
ettevõtete vahendusel.
Sügisel jõuab kõikide
eestimaalaste postkastidesse ka täiendav trükis,
mis käsitleb elektrituru
avanemise
erinevaid
aspekte alates müüjate
vahetamise protsessi üksikasjalisest tutvustamisest kuni tarbija õiguste
kaitsmiseni. Samuti jagatakse infot läbi erinevate meediaväljaannete,
seminaride ja materjalide. Teeme kõik selleks,
et elektrituru avanemine
kulgeks sujuvalt ja arusaadavalt iga elektritarbija jaoks.

Laitse ühiskanalisatsiooni
rekonstrueerimistööd on lõppenud
Meie issanda 2012.a. augustikuu 22. päeval andis AS Schöttli
Keskkonnatehnika Kernu vallale üle Laitse keskasula rekonstrueeritud biopuhasti. Ligi 1300 meetrit korrastatud kanalisatsioonitrasse sai valmis juba juuli kuus. Projekti elluviimise tulemusel on
vähenenud reostusoht piirkonnas nõrgalt kaitstud põhjaveele ning
Vasalemma jõkke suunatakse normikohaselt puhastatud heitvesi.
Teenusepakkujaks jääb endiselt Haiko Teenused OÜ ja uue hinnakirja apetiitsuse osas toob selguse lähikuude vallavolikogu otsus.
Projekti rahastas 454 740.- euro ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus läbi keskkonnaprogrammi veeprogrammi. Valla omaosalus on ligi 95 000.- eurot, mis kaeti laenu abil. Rõõmurikast
kasutamist!

Haiba ühisveevärk- ja
kanalisatsioon saab korda

Kernu Vallavalitsus on sõlminud AS-ga Kagumerk lepingud Haiba
küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde teostamiseks. Projekti eesmärgiks on tagada Haiba külas kõikidele ühisveevarustuse teenust tarbivatele klientidele
nõuetekohase kvaliteediga joogivesi, mis on võrku pumbatud tarbimisele vastava vooluhulga ning nõuetekohase survega. Samuti
vähendada veekadusid veevõrgust ning suurendada kanalisatsioonisüsteemi töökindlust ja keskkonnaohutust.
Projekti elluviimise tulemusel likvideeritakse olukord, kus amortiseerunud kanalisatsioonitorudest imbub reovesi põhjavette ning
ballastvesi torustikesse. 2007. Aastal ehitatud uus reoveepuhasti
töö tulemuslikkuse tagamiseks rekonstrueeritakse ja rajatakse ligikaudu 3 km kanalisatsioonitorustikku. Seda ka loomaks liitumisvõimalust kõigile reoveekogumisalal paiknevatele kinnistutele.
Veetorustike rekonstrueerimine aitab kaasa veekadude vähenemisele ning seeläbi madalama veekulu tekkimisele. Haiba küla varustatakse Haiba küla joogiveega ringveesüsteemiga, mille torustiku
kogupikkus on ca 2 km. Lisaks korrastatakse ja rajatakse kuni viis
tuletõrje veevõtu kohta.
Projekti lõpptähtaeg on 2013.a. juuni keskpaik. Tööd teostamist
rahastab 79% ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt
ga varustatud ISIC-kaart või rakendatava keskonnaprogrammi veeprogramm.
õpilaspilet. Ühiskaarte müüakse
Harjumaal ja Tallinnas paljudes
erinevates müügikohtades, et
kõigil oleks võimalik see lihtsalt soetada. Ühiskaart maksab
Kernu vald on oma elanike avalikule infole parema ligipääsu
2 eurot.
tagamiseks liitunud kohalike omavalitsuse teenuste portaaliga
(KOVTP).
Portaali eelistuse põhjuseks kodulehe infoarhitektuuriKuni järgmise aasta aprillini
na
ongi
just
eelkõige otseselt kohalike omavalitsuste tarbeks välja
jääb paralleelselt kasutusele ka
töötatud
kontseptsioon,
kus informatsiooni paigutus kui ka sisu
seni kehtinud ID-pilet. Seniülesehitus
lähtub
peamiselt
olemasolevate veebilehtede statistikast
sed paberpiletid kehtivad 2012.
(loe
kodanike
vajadustest).
KOVTP teenust kasutab täna juba üle
aasta lõpuni ning edaspidi on
70
kohaliku
omavalitsuse
226-st
ning ka kõik 15 maavalitsust. Kervõimalik osta üksikpiletit ka
nu
valla
koduleht
kolib
„uude
koju“
septembrikuus, aadress jääb
bussijuhi käest.
samaks.
Uus piletimüügisüsteem võimaldab lisaks integreeritusele
Harjumaa ühistranspordi ja
Tallinn Cardiga sõitude vali- Kernu valla soov on arendada Ruila mõis välja atraktiivseks ja
deerimisega kaasneva teabe ainulaadseks hariduse-, kogukonna- ja külastuspaigaks. Tõenäoabil
transpordikorraldajatel liselt keegi ei kahtle, et haridust antakse Ruila mõisas veel aastaluua ühistranspordi kasutajate kümneid. Samas võime küsida, et missugust lisandväärtust saab
vajadusi paremini arvestav lii- mõis veel enam luua kogukonnas, mida pakkuda valla külastajale?
Saamaks selgust selles loos, on algatatud mõisa väljaarendamise
nivõrk.
Süsteem on kergesti laiendatav kava koostamine. Töö tulemusel valmib käesoleva aasta sügise
ning võimaldab ka teistel linna- jooksul arendusdokument, mis võimaldab objektiivselt hinnata
del ja maakondadel süsteemiga Ruila mõisa potensiaali, kus on määratlenud ja kirjeldanud kokkulepitud arengusuunad, nende realiseerimise teed ning kaasnevad
liituda.
mõjud ja riskid.
Sisulise
külje edendamisega samaaegselt toimub ka „betooni“ plaUue piletisüsteemi kohta saab
neerimine.
Koostamisel on kooli kui muinsuskaitseobjekti rekonstlisainfot internetist aadressil
rueerimise
eritingimused ja siseruumide korrastamise põhiprojekt.
www.pilet.ee ja telefonil 11800.
Kogukonnaga
kokkulepitud ja kirja pandud selge nägemus tuleSamuti võib küsimustega pöörvikust
ning
tehnilise
dokumentatsiooni olemasolu on eelduseks
duda e-postiaadressil info@
kooli
hüvanguks
välisrahastuse
taotlemisel lähiaastatel.
pilet.ee.

Septembris muutub ühistranspordi piletimüügisüsteem
Tekst: Kristjan Konks
Ühendatud Piletid AS

21. septembrist hakkab Harjumaa ühistranspordis tööle uus
piletimüügisüsteem – seniseid
paberpileteid hakkavad asendama e-piletid. Üksikpileteid
saab bussijuhilt sularaha eest
ka edaspidi osta.
Uus piletisüsteem toob kaasa
mõningaid muudatusi. Kui seni
sai pileti osta bussijuhi käest
sularaha eest, siis nüüd lisandub uus võimalus – pileti saab
osta spetsiaalsele e-kaardile
ehk Ühiskaardile laetud rahaga.
Uued e-kaardid hakkavad kehtima nii Tallinnas kui Harjumaal.
Kui sõite on rohkem ning regulaarselt, on kõige mugavam
osta endale kuukaart.
Et Ühiskaardiga piletit osta, tuleb kaardile eelnevalt raha laadida. Selleks on kaks võimalust
– Tallinna ja Harjumaa müügipunktides ning bussijuhi juures
bussis, kusjuures bussis saab
raha kaardile laadida ainult viie
euro või selle kordse väärtuses
(nt 10, 15 jne eurot). Kuupileteid
bussist osta ei saa. Müügikohti,
kus raha kaardile laadida saab,
on palju – postkontorid, R-kioskid, mitmed kauplused, kioskid
ning ka Tallinna Linnavalitsuse
teenindusbüroo. Lisaks on võimalik kaardile raha laadida ka
e-pangas, mobiil- ja lauatelefoniga, info- ja ostuliinilt 11800
ning otsekorraldusega.

dustused kehtima ka edaspidi.
Erinevalt varasemast võimaldab
uus süsteem kohalikel omavalitsustel kehtestada oma elanikele ka maakonnaliinidel sõidusoodustusi. Põhiliselt puudutab
see õpilastele ja pensionäridele
tehtavaid soodustusi. Ühtseid
sõidusoodustusi Harjumaal
seni ei olnud ja ka uue süsteemi
juurutamisega neid ei kehtestata. Samas on kõigil kohalikel
omavalitsustel võimalus seda
ise teha. Uus süsteem võimaldab kohalike soodustuste üle
pidada väga täpset arvestust.
Soodustuste andmist hakkavad
kohalikud omavalitsused ise
haldama – nad sisestavad soodustused piletisüsteemi ning
neid arvestatakse automaatselt
iga sõidu eest tasumisel või
kuukaarti ostes. Selleks, et soodustusi arvestataks õigele inimesele, tuleb Ühiskaart isikustada. Seda saab teha internetis
või teistes Ühiskaardi müügikohtades. Harjumaal vahetavad
uued piletid välja seni kasutusel
olnud paberist kuupiletid, mis
kehtisid kuu esimesest päevast
kuu viimase päevani. Need
asenduvad 30 päeva piletitega,
mis hakkavad kehtima ostmise
päevast.
2013. aasta jooksul on plaanis
uus süsteem laiendada kõigile
Harjumaa omavalitsuste siseliinidele, mida halduslepingute
kaudu haldab Harjumaa Ühistranspordikeskus.

Bussidesse paigaldatakse oranži värvi validaatorid, mis registreerivad ühistranspordi kasutaja
sõidukorra ning kontrollivad
sõiduõigust. Tänu uuele süsteemile on transpordikorraldajatel
võimalik senisest paremini kujundada ühistranspordi graafikuid nii, et see arvestaks erinevate aegade koormusi ja oleks
seeläbi tarbijale kõige mugavam. Samuti väheneb bussides
sularahaga arveldamine, et hoida kokku sõitjate aega.

Kuigi üksikpiletite osas midagi
ei muutu ja neid saab endiselt
osta bussijuhi käest ka sularaha
eest, on sõitjate jaoks mugavam pileti soetamiseks laadida
e-kaardiga seotud kontole raha
ning bussi sisenedes see validaatoris aktiveerida. Kindlasti
tuleb meeles pidada, et tunnipilet kehtib ainult siis, kui see on
valideeritud!

Kuna süsteem peab ise arvestust üksikute sõitude osas, siis
ei tule reisijal ühes päevas rohkem kui päevapileti maksumuse ulatuses sõitude eest tasuda.
Tänu sellele muudatusele ei pea
enam kartma, et erakorralised
sõidud rahakotist liiga palju
raha võtavad.
Sobivaima e-pileti kalkulatsioon toimub hetkel ainult ühe Uut süsteemi arendab välja ning
ööpäeva piires. See tähendab, haldab järgmisel neljal aastal
et püsisõitjal on endiselt kõige riigihanke võitnud Ühendatud
kasulikum osta kuukaart. Kuu- Piletid AS. Uus piletimüügisüskaarti saab osta uuele pileti- teem läheb Tallinnale ja Harjukaardile samamoodi nagu seni maale maksma 4,6 miljonit euID-piletit.
rot, mis on ligikaudu 20 korda
Soodustused jäävad kehtima
Muudatused Tallinnas
vähem kui piletimüügisüsteem
Kuigi uus piletisüsteem toob Tallinnas toob septembrist ra- Ühistranspordi piletikaardiks koos 5-aastase haldusega Helkaasa mõningaid muudatusi, kenduv piletisüsteem kaasa roh- sobib nii spetsiaalne e-kaart ehk singis.
Ühiskaart, aga ka vastava kiibijäävad kõik senised sõidusoo- kem muudatusi.

Valla uus koduleht peagi
valmimas

Ruila mõis kombib piire

Tõehetk koputab uksele
Septembrikuus valmib lõplikult Laitse lasteaia hoone ehituse põhiprojekt ja selle põhjal teostatud ehitusmaksumuse arvestus. Vormub valla lähiaastate rahalise võimekuse tulevik läbi eelarvestrateegia ja algab valla 2013.a. eelarve koostamise ettevalmistamine.
Volikogusse ja avalikustamisele jõuab valla pikaaegseid sihte seadev arengukava. Küpsevad õunad ja võetakse kartulit. Saame peagi
selgust, kuidas mitu head asja kokku sobivad.
Hannes Orgse, Abivallavanem
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Taotle toetust kohaliku elu arendamiseks

Tekst: Lianne Ristikivi
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Nõuanded toetuse taotlemiseks kohaliku omaalgatuse programmist.
Kohaliku omaalgatuse programm (edaspidi KOA
programm) on üle-eestiline toetuste eraldamise
süsteem, mille eesmärgiks on toetada kohalikku
arengut ja piirkondade konkurentsivõime kasvu läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna
kaasamise ja koostöö tugevdamise. Toetatakse
kogukonna liikmete koolitusi, kohaliku arengu
kavandamist ja elukeskkonna parandamist, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamisele ning
kohaliku identiteedi ja sidususe tugevdamisele
suunatud tegevusi.
2012. aastal eraldatud toetused
2012. a esimeses voorus eraldas Harju Maavalitsus toetust kokku 96-le projektile. Minimaalne
küsitud ja eraldatud summa oli 151 eurot, üle
poole eraldatud toetustest olid aga suuremad
kui 1416,50 eurot. Kõige enam oli toetuse saajate seas Jõelähtme valla (11), Tallinna asumite
(10) ja Harku valla (8) ühendusi. Toetati külapäevade ja ühisürituste korraldamist, tutvustavate
materjalide koostamist, õpetlikke ja harivaid tegevusi, küla- ja mänguväljakute korrastamist või
rajamist, küla arengukava koostamist ning palju
muid koostöötegevusi.
Soovitused projektitaotluse koostamiseks
Taotluse koostamisel palun tutvu taotlemise tingimustega EAS-i veebilehel http://www.eas.ee/
et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/kodanikuuehiskond/kohaliku-omaalgatuse-programm/

KERNU VALLA
AASTAPREEMIA kandidaatide esitamine
kuni 30. september
2012
Olge kenad ja esitage kandidaate
Kernu valla aastapreemia määramiseks (vastavalt Kernu Vallavolikogu
määrusele 20. mai 2010 nr 9 “Kernu valla aastapreemia kandidaatide
esitamise ja aastapreemia määramise
korrale”) .
Aastapreemia kandidaate võivad esitada kõik isikud ja kollektiivid vabas
vormis kirjaliku taotlusega, milles
on ära toodud esitamise üksikasjalik
põhjendus.
Palume esitada taotlused hiljemalt
30. septembriks 2012 vallavolikogu
alalisele humanitaarkomisjonile.
Taotlused palume tuua Kernu vallamajja või saata e-posti aadressile:
kernuvv@datanet.ee
Aktiivset osavõttu soovides,
Kernu vallavolikogu
humanitaarkomisjoni esimees
Einar Alliksaar

taotlemise-tingimused . Tingimused muutuvad
pidevalt ning igal aastal on uus taotluse vorm –
seega ära jää lootma ainult oma eelmistele kogemustele! Kasuta kindlasti viimast taotlusankeedi
vormi, mida veebilehel pakutakse. Samuti tutvu
hindamiskriteeriumidega, mis aitavad Sind taotluse koostamisel.
Veendu, et planeeritavad tegevused on KOA
programmi raames ikkagi abikõlbulikud! Kuna
taotlusvooru laekub kuni 200 taotlust ning hindajad peavad neid kiirelt menetlema, siis püüa
tuua projekti midagi erilist, mis jääb kõlama huvitavalt ja pakub uudset või põnevat lahendust
kogukonna elu arenguks. Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse konsultandi Demis Vossi sõnul pakub KOA programm Harjumaa elanikele
erakordse võimaluse saada toetust uudsete ja
nutikate lahenduste elluviimiseks kohaliku elu
põnevaks muutmisel. „Kvalitatiivne areng ka
juba sissetöötatud tegevuste juures ning selle
selge kirjeldamine projektitaotluses loob olulise
eelduse toetuse eraldamiseks. Sellised projektid
saavad aga sündida vaid kogukonnaga koostöös
– eks ühised kogemused suurendavad teadmist ja
annavad suuremat kasu“, annab Demis taotlejatele soovitused oma kogemusest.
2012. a laekunud projektide põhjal palub Harju
Maavalitsuse KOA programmi hindamiskomisjoni esimees Heino Alaniit vaadata oma taotlus
üle ning vältida järgmisi enim esinenud vigasid.
Taotlus esitatakse vanal vormil.
Taotlusele ei ole lisatud kõiki kohustuslikke lisadokumente (hinnapakkumised ja/või kalkulatsioonid, objekti omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid, maa-ala plaanid, ehitusload
jne).
Reeglina esineb palju vigu eelarvetabeli täitmisel

(arvutusvead, omafinantseerimise ja projekti üldkulud ei vasta nõutud normidele jne).
Eelarvesse on lisatud ka käibemaksu kulu, mis
käibemaksukohustuslike MTÜ-de puhul ei ole
abikõlbulik.
Küsitakse raha puhke- ja kultuurireiside korraldamiseks – huvireisidega seotud kulud ei ole abikõlbulikud!
Küsitakse raha ühingu püsikulude katmiseks –
püsikulud ei ole abikõlbulikud!
Taotlusankeedis nimetatud tegevused ei ole vastavuses eelarves ja ajakavas toodud tegevustega.
Taotluse tekstis esineb vasturääkivusi.
Soovitakse soetada vara kolmandatele isikutele
või taotlusest ei selgu soetiste eest vastutaja ning
nende edasine haldamine.
Taotleja ei ole korrastanud oma suhteid (aruanded, muudatused jne) äriregistriga.
Taotlusankeedil ja/või lisadel puuduvad taotleja
allkirjad.
Taotluste menetlemise käigus on võimalik enamus puudusi kõrvaldada, kuid madalate hinnete
põhjuseks on veel mitmed asjaolud, sh:
Projekt ei vasta programmi eesmärkidele.
Algatused on suunatud ülalt alla, puudub kohalik
initsiatiiv.
Taotlusest ei selgu piisavalt konkreetselt kogukonna algatus.
Investeeringute puhul puuduvad nendega kaasnevad tegevused.
Puudub või taotlusest ei selgu kavandatud tegevuste ja soetiste avalik kasutus.
Küsitakse toetust ettevõtluse arendamiseks – tasuliste kutse- või erialaste kursuste jt ürituste korraldamiseks.
Kogu taotletav toetus planeeritakse töötasuks
sisseostetud teenusele.

Puuduvad ruumid ja tingimused kavandatud soetiste hoidmiseks ning nende edasine haldamine
pole piisavalt läbi mõeldud.
Küsitakse toetust väga kitsa ringi inimestega seotud tegevuste rahastamiseks.
Ollakse võlgu või hilinetakse eelmiste taotluste
aruannete esitamisega.
Jäetakse täitmata taotluste menetleja ettepanekud
taotluse täiendamiseks või isegi ei vastata menetleja küsimustele.
Taotluste konsulteerimine ja esitamine
Kodanikuühendused, milles ei osale ning mis
ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse ega riigi
poolt, on oodatud esitama taotlusi projektidele
(vähemalt 10%-se omafinantseeringuga) KOA
programmi 2012. aasta II taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober ning toetuse
määr on kuni 1600 eurot. Taotlused esitatakse
Harju Maavalitsusele, maret.valja@mv.harju.ee
, Roosikrantsi 12 15077 Tallinn.
Projekti koostamisel saad küsida täpsustusi Harju Maavalitsuse KOA programmi kontaktisikult
Maret Välja (tel 611 8773, 507 7450).
Oma taotluse saad enne esitamist saata Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele tagasiside saamiseks (info@heak.ee) – tehke seda piisavalt varakult, et jõuaksite vajadusel veel muudatusi sisse
viia ning dokumente lisada, mitte hiljem kui 24.
septembril.
KOA programmi infopäev taotlejatele toimub 6.
septembril Omavalitsusmajas (Sirge 2, Tallinn),
eestikeelne algusega kell 10:00 ning venekeelne
algusega kell 14:00. Infopäevale eelregistreerimine toimub Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse kaudu (http://www.heak.ee/infopaevad).

Haiba Noortekeskuse uute ruumide avamine

Haiba Noortekeskus alustab oma viiendat hooaega aga sedapuhku juba uutes ruumides. Ruumid ei asu vanadest kuigi kaugel ja huvilistel peaks tee selge
olema, kuid nüüd tuleb noortekeskusesse siseneda juba uuest uksest, mis on vaid sammuke edasi vanast.
Uued ruumid said valmis tänu Leader projektide rahastusele ja RasMar Ehitus OÜ ehitajatele.
Suured tänud ka kõikidele toetajatele ja sponsoritele!
Noortekeskuse avamine toimub 12.09.2012 kell 15.00
Info: epp@kernu.ee
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Eesti kauneim kortermaja 2012
Artikkel: E24

Kuidas kortermaja korda saada?
Eesti Korteriühistute Liit valis suve hakul taas välja Eesti kauneima kortermaja – võitjaks osutus KÜ Ruila 37 Harjumaal. Maja
korda teha ning heas korras hoida saab vaid ühise nõu ja jõuga,
usuvad kaheteistkümne korteriga maja korrashoiu eestvedajad
Õrne ja Peeter Lainde.
Kui Peeter ja tema abikaasa Õrne oma perega viie aasta eest kaunis Ruila mõisapargis asuvasse majja kolisid, polnud möödunud
sajandi seitsmekümnendate keskpaigas ehitatud elamu just parimas korras – katust oli küll veidi kõpitsetud, kuid kõik muu tahtis
tegemist.
«Paar perekonda niitis maja ümbert muru, aga rohkem keegi midagi väga ei teinud,» meenutab Peeter. Nii alustatigi elamu juurde kuuluva 17 137 m2 suuruse territooriumi korrastamisega ning
kahe aasta eest tehti algust ka maja renoveerimistöödega. «Tänaseks päevaks oleme suutnud anda mõisapargile hooldatud ja elamule kauni välimuse,» tunnevad Peeter ja korteriühistu juhi ametit
pidav Õrne heameelt.

Uudsed süsteemid
Maja kõigile elanikele on eeskätt oluline maja soojustamise ja
maakütte kasutamisega saavutatud 65-protsendiline energia kokkuhoid. «Kui siia kolisime, oli plaanis viia maja õliküttele, kuid
seadmed olid vanad ning kütte hind oleks läinud üüratult kalliks.
Tegime otsuse, et maja tuleb enne ära soojustada ning seejärel paigaldada kõige optimaalsem küttevariant maakütte näol,» räägib
Peeter, kelle sõnul on niisugune küttesüsteem ennast nende elamu
puhul täielikult õigustanud.
Uudseid süsteeme kasutatakse majas teisigi – nii näiteks on ühistu
raamatupidamine veebipõhine ning vee- ja küttemõõturite näite
loetakse Siemensi kauglugemisseadmetega. «Ees on ootamas trepikodade remont, parkimisala laiendamine ja palju muud,» räägib
Peeter Lainde.

Omanikutunne
Ühistu tegutseb majas juba aastast 1997, kuid teadmine, et igaüks
peab kodumaja eest hoolt kandma, on inimestesse üsna tasapisi
juurdunud. Majaümbruse muru niitmise eest hoolitsevad elanikud
graafiku alusel ise – kel jõud ja oskus vähegi lubab, lööb kaasa.
«Oleme ka talguid teinud, maja juures asuva metsatuka saime nii
korda,» loetleb Peeter ühiselt saavutatud eesmärke. «Ise peab aga
päris palju tunde rassima ja eeskuju näitama, et midagi muutuks ja
inimestele kohale jõuaks, et kodumaja hea käekäigu nimel tuleb
igaühel pingutada.»
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul
ongi kõige olulisem inimeste suhtumist muuta – nõukoguliku majavalitsuse asemel ollakse juba ise paarkümmend aastat omanikud
ning kortermaja korrashoid sõltub enda ehk omanike tehtavatest
otsustest.
«Omanik teab ja tunneb oma kodumaja olukorda kõige paremini.
Õnneks leiab ühistu koosolekul järjest enam omanikke ühise keele
ja otsustab maja renoveerida,» räägib Mardi. Spetsialisti sõnul on
siin oluline ühistu juhatuse pidev selgitustöö. «Kui inimesed mõistavad, et renoveerimisega hoitakse rahakotis kokku näiteks kütte
arvelt hulk eurosid ning et tänu renoveerimisele nende omanduses
olev kinnisvara mitte ainult ei säilita oma senist väärtust, vaid et
selle hind ka tõuseb, pole ju põhjust renoveerimisele vastu seista,»
usub Mardi.
Ühistegevus on aga see, mis kortermajast kodumaja teha aitab, on
Mardi kindel. «Kes ikka ise maja ümber lilli istutamas käib, puhkenurka ehitada aitab või hoovi koristab, sellele läheb kodumaja
hea käekäik korda ja ta seisab hea selle eest, et see kõik nii ka
jääks.»

Eesti korteriühistuid tuuakse maailmale eeskujuks
Möödunud laupäeval, 7. juulil tähistati ülemaailmset ühistute päeva ning käesolev aasta on nimetatud ka ühistute aastaks.
Euroopa eluasemevaldkonna organisatsioonide, sealhulgas ühistu-

Foto: Andreas Jupits
te ja kooperatiivide ühendaja CECODHASi hinnangul aitab ülemaailmne ühistute aasta juhtida avalikkuse tähelepanu ühistute
olulisele rollile ühiskonnas.
Euroopas majandavad elamuvaldkonnas tegutsevad ühistud või
kooperatiivid enam kui kümmet miljonit eluaset. Elanikele tähendab ühistulise tegutsemise vorm enamasti rida eeliseid, sest
ühistu lähtub eelkõige elanike huvist, mitte majandusliku kasumi
suurendamisest. Samuti on oluline see, et liikmed omavad ühistu
üle kontrolli, mis muudab ühistute juhtimise paindlikuks ja toetab
esilekerkivate probleemide kiiret lahendamist.

endiselt energiasääst. Vit Vaniceki sõnul on see eriti oluline Keskja Ida-Euroopa riikide jaoks, sest nendes riikides vajab kehvas olukorras elamufond eriti ulatuslikku renoveerimist.
Siiski on Eesti CECODHASi juhi hinnangul eesrindlikumaid Euroopa riike, kui asi puudutab hoonete energiatõhususe parandamiseks ette nähtud võimaluste kasutamist, mida pakub Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERF).
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla hinnangul on mullu viieteistkümnendat sünnipäeva tähistanud Eesti
Korteriühistute Liit praegu üks Eesti tugevamaid katusorganisatsioone ja mittetulundusühinguid.

Ühistud pakuvad oma liikmetele võimaluse kuuluda kogukonda
ning arendada koostööd elanike vahel. CECODHAS Housing Europe president Vit Vanicek on rõhutanud korteriühistute olulisust,
tuues mitmel korral hea praktika näiteks Eesti. «Eestis on tuge- «Oleme suutnud oma liikmetele, kes meid usaldavad, suuresti
vad ja tegusad korteriühistud, ning see tagab majade korrashoiu,» abiks olla – olgu selleks siis ühistutele renoveerimiseks mõeldud
nentis Vanicek. «Pean korteriühistu mudelit Eestile parimaks ning finantsskeemi väljatöötamine, olulised seadusmuudatused või ka
elanikele tasukohaseimaks, kuna seeläbi on tagatud nii elanike hu- koolitustegevus,» sõnas Jaadla. «Igal aastal saavad meie juures
vide esindatus kui ka kortermajade olukorra parandamine,» rääkis koolitust tuhanded ühistujuhid. Tänu neile teadmistele on aga sünVanicek.
dinud ka hästi juhitud ja eeskujulikult majandatud, tugevad korteriühistud.»
Foto: Andreas Jupits
Ülemaailmse ühistute aasta märksõnaks eluasemevaldkonnas on
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Mõisapäevad Ruila Mõisas
Tekst: Aire Ansen
Livia Roomets

Samuti aitab külastuste läbiviimine kaasa ühtse
mõisakoolide tunde loomisele. Kuigi enamasti
teiste koolidega koostööd ei tehta, on õlg õla kõrval tunne siiski see, mis Eesti erinevates paikades
asuvad mõisakoolid ühtseks liidab. Teadmine, et
kusagil mujal on veel meiesuguseid, annab jõudu ja
suutlikkust oma eesmärgiga – et mõisakoolid ikka
püsiksid - edasi püüelda. Palju annab juurde ka külastajatega suhtlemine, kes on juba varasemalt teiste koolidega tutvunud. Hea on ennast võrrelda ning
näha ennast ka kõrvaltvaataja pilguga – mis on meil
hästi, mis vajaks veel arendamist.
Suvi on möödunud ja tasahilju sätib meie mõisakoolipere end jälle töölainele.
Sirvides kroonikat leidsime huvitava sissekande
Ruila kooli ajaloost:
„Ruilas, 15 Oktoobril 1896 a.
Kokku oliwad tulnud walla kooli kohtu liikmed, sest
et sel päeval kooli hakatus oli. Lastele olid käsud
kätte antud ja selle järele oliwad enamiste kõik wälja tulnud. Hakatuses sai Jumala sõna põhjusel lastele kooli kohused meelde tuletatud, endid pahanduse
ja wallatuse eest hoida, et mitte midagi kooli asjadest ära lõhkuda ja kaas õppijale häda teha. Siis sai
I-st talvest kooli astujate tundmine lugemises läbi
katsutud. Neid oli kokku 10 tulnud.
Neist lugesiwad enamiste kaunis heaste ja rahul oldavalt, aga 2 waewaselt, neile sai kinnitatud, hoolt
kanda, et asi warsti paraneb, muidu jäävad teistest
järele. Tulemata oliwad 4 last, saab järele kuulatud,
miks pärast. Ka II-st talwet lastest puudusid 2 last.
Nõuks sai jälle wõetud 16 mail Novembril kooli
kohtu päewa pidada.
Walla vanema abi J.Reintam
Kiriku wöörmünder Hans Laban
Kooli vöörmünder Hans Kraam
Koolmeister M.Linnamägi

Projekti „Unustatud mõisad“ 2012 raames avasid
29 uhket mõisa üle Eestimaa kõigile huvilistele
oma uksed. Külalislahkelt kutsus inimesi endale
külla ka Ruila mõis, kes oma armsuse ja eripäraga
võidab iga külalise südame. Mõisakool, mis talvel
on koduks ligikaudu 120 õpilasele, on küll pisike,
kuid tõeline pärl Kernu valla südames, kelle juurde leiavad tee nii juba vanad tuttavad kui ka täiesti
uued seiklejad.
Nii nagu ka juba varasematel aastatel, pakkus Ruila
mõis külastajatele võimalust osa saada killukesest
mõisa ajaloost, mida tutvustasid mõisakooli endi
noored. Tutvustatakse nii endisaegset mõisalugu,
kui räägitakse ka tänapäevasest koolielust. Ja seda
nii veenvalt, et nii mõnedki külastajad on mõelnud
oma laste või lastelaste kooli paneku peale. Kui
vaid kusagil mujal ei elaks …
Paljud külastajad on siiralt üllatunud teada saades,
et Ruila mõisas on säilinud nii palju algupäraseid
ahjusid, mida kasutatakse tänapäevani. Seda kasutamegi kui ühte oma tõmbenumbrit, sest paljudes
mõisates on taolised ahjud kas hävinenud või kasutuskõlbmatud. Paljud külalised on tunnistanud, et
tulidki siia just ahjude pärast.
Samuti oli avatud kohvik ja kohalikku käsitööd tutvustav käsitöömüük. Et mitte oma iga-aastasesse
rutiini püsima jääda ja, et ka varasemad külastajad
tee ikka Ruilasse tagasi leiaks, püüame omaltpoolt
pakkuda alati midagi uut. Sel aastal pakkus õpetaja
Ülle Palumets külalistele võimalust sõita hobuvankriga, ratsutada ning proovida oma kätt lilleseades.
Kahel korral oli meeldiv võimalus nautida mõisa
saalis imeilusat kontserti.
Kuigi ühest küljest on projekt „Unustatud mõisad“
programm, mille kaudu püütakse tutvustada inimestele mõisahooneid, mis teenimatult tahaplaanile
jäänud, siis teisalt töötab projekt kogukonnatunde Sellest kooli algusest on möödas üle saja aasta, aga
loojana. Nii õpetajad kui ka kogukonna aktiivse- koolimured ikka samasugused, et lastele koolitarmad saavad võimaluse oma käe külge lüüa. Kes kus selgeks saaks.
aitab korraldada, kes toob oma käsitööd müüki, kes Soovime kõikidele Kernu valla lastele, nende vanetoetab nõu ja jõuga. Aga alati saaks paremini, oleme matele ja pedagoogidele tegusat õppeaastat ja kohtume järgmisel suvel jälle Ruila mõisas.
avatud uutele ideedele!
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Tants Minjoon
Rongkäik Märjamaa folgil

Kernu memmed Märjamaa Folgil
Tekst: Leili Orumäe
Reisiväsimusest puhanud Kernu memmede rühmal ,,Sirjelind“ oli au esineda Märjamaa Folgi
peakontserdil. Esinejaid oli palju, kõige rohkem muidugi oma rahvast, nii noori kui vanu. Lisaks
tantsijaid Harjumaalt, nende hulgas ka meie.
Aga kõige huvitavamad esinejad olid tantsuansambel RUS Volhovist, CESVAINE rahvatantsurühm
ja puhkpilliorkester Lätimaalt, rahvatantsurühm BRÄUNLINGENIST Saksamaalt ja rahvatantsurühm LA DELPHINALE Prantsusmaalt. Silmailu pakkusid külaliste kostüümid ja muidugi ka esinemine.
Küllaga oli nii esinemis- kui ka vaatamisrõõmu.
Tänusõnad rühmajuhtidele ja organiseerijaile. Kontsert lõppes ühise Kaerajaaniga.

Memmed ja emmed jälle ratastel

Tekst: Leili Orumäe,
Reisil osalenud tantsija

Tants Padi-padi nöör

Suur üllatus oli see, et need kaljud on lubjakivist, nagu meie rahvuskivi – paas.
Aga tasase maa inimesele rohkem kui nädal mägedes sõita oli omaNüüd siis Makedooniasse. Osalema folkloorifestivalil „ Ohrid Wa- ette elamus.
ves“.
Jõudnud tagasi Makedooniasse, ootas meid järgmisel päeval ees
See on koht, kuhu Kernu „ Sirjelind“ , Varbola „ Kanarbik“„ ning esinemine.
Riisipere „ Roosi vilistlased“ sõidavad.
Festival oli nagu suur üritus ikka: palju rahvast, rongkäik ja palju
Peaorganisaatoriks on muidugi Sirje Nokkur – olgu ta südamest esinejaid. Suurem osa peale meie olid temperamentsed lõunamaalased, meie aga rahulikud põhjamaalased.
tänatud!
Sõit oli pikk: läbi Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Ungari, Serbia ja Kuuldavasti olime esimesed eestlased, kes kunagi Makedoonia
Makedoonia Kreekasse. Üks päev kuluski Kreekale – Kalambaka festivalidel esinenud. Seega – vastutus väga suur. Vaadatakse ju
linna külje all olevale Meteora´le. Meteora tähendab tölkes „õhus meie esinemist kui eesti visiitkaarti.
hõljuv”. See oli kõige ilusam, kõige maalilisem koht, mida eales Esindatud olid peale meie veel Leedu, Poola, Belgia, Bulgaaria,
nähtud. Kõrged, peaaegu püstloodis mäed ja nende tipus ehitised – Horvaatia, Serbia, Montenegro, Türgi ja muidugi Makedoonia.
kloostrid. Meie reisijuht Valdo Rebane kirjutas reisiplaanis, et iga Üritus ei hiilanud just korraldusliku poole pealt, aga ometi loksus
pingutus on väärt, et seda kõike näha. Ja nii see oligi. Seda lihtsalt kõik õhtu käigus paika. Järgmisel õhtul oli ühine ürituse lõpetamipeab nägema, et veenduda.
ne. Just seal lõi lõunamaalaste temperament eriti välja.

Mis meelde jäi? Mäed, mäed, mäed ja võrratu Meteora!
Mägede vahel orgudes olevad asulad. Ei ühtki lepapuud ega takjapõõsast!
Reis sujus hästi, kui välja arvata pikem peatus Poolas, kus kohalik võimuesindus siirast huvi meie vastu üles näitas. Tagantjärele
mõeldes oli seegi omamoodi lõbus seik.
Täname kõiki asjaosalisi: oma tantsujuhte Marjut ja Sirjet, bussijuhte Valdot ja Jürit, kaasas olnud fänne ja üldse kõiki sõidust
osavõtjaid.
Tuhat tänu ka Kernu ja Märjamaa Vallavalitsustele mõistva suhtumise ja toetuse eest taidlejatele, et osaleda kaugetel folkloorifestivalidel. Need esinemised on meie rühmadele suur väljakutse, kuid
ka fantastiline elamus kui näed teiste maade esinemisi.

Kaljukloostrid Meteoras

Ohridi Lained rongkäik

Makedooonias hotell Struga taustal peaproov
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Free Flow Studio Ruila koolis

Tekst: Alice Aleksandridi, Tantsuõpetaja
Tiia Rosenberg, Ruila Põhikooli direktor

Ruila koolis on kümnekonna aastane tantsutraditsioon, kus
oleme osalenud nii tantsupidudel kui ka väga populaarsel
Koolitantsu võistlusel. Sel aastal hakkame koostööd tegema
põneva tantsustuudioga.

ning tema jätkab lyrical fusion hiphop tunde ka sellel õppeaastal. Lisaks tuleb algklasse õpetama ka contemporary ja spicy
hiphop treener Alice Aleksandridi. Me soovime jagada oma
armastust tantsu vastu, leida tantsuhulle, kes juba tantsivad
täiega ning tutvustada tantsu ka täiesti algajatele. Usume, et
igaüks suudab tantsida, igaüks on eriline ja on alati olemas
tantsustiil, mis just Sulle sobib - tule tundi, otsime selle üles.

Free Flow Studio on 3 aastat tegutsenud tantsustuudio Tallin- Täpsemat infot tundide kohta saab Ruila Põhikoolist või stuunast, meil on hetkel 14 erinevat stiili ja 16 treenerit, saale nii dio kodulehelt www.freeflowstudio.eu
Tallinnas kui väljaspool.
Kohtumiseni tantsusaalis!
Septembrist alustab Free Flow oma neljandat aastat koos tantsides ja selle raames algavad ka tantsutunnid Ruilas, täpsemalt
Ruila Põhikooli sõbraliku kollektiivi juures. Veidikene sai
tantsitud ka juba eelmine aasta - Ruilas alustas oma esimesi
treeneri samme stuudio andekas kasvandik Johhan Rosenberg

Kernu kooli noortekoor
osales Tartus toimunud
Popkooripeol
Tekst: Kernu kooli noortekoori dirigent Monica Arme
Fotod: Ragne Reigam
30. juunil 2012 toimus Tartu Lauluväljakul selle aasta suurima solistide arvuga festival. Esitlusele tuli 31
laulu Eesti muusika kullafondist erinevatest aegadest.
“Saaremaa valss”, “Rapuntsel”, “Liivimaa pastoraal” on
vaid mõned näited ettekandele tulnud laululoomingust.
Solistidena astusid üles Maarja-Liis Ilus, Hedvig Hanson, Lenna
Kuurmaa, Birgit Õigemeel, Janika Sillamaa, Uku Suviste, Koit
Toome, Kristjan Kasearu, Jaan Pehk, Ott Lepland, Genka. Neid
saatis laiendatud Estonian Dream Big Band. Lisaks solistidele
oli laval 5000 liikmeline ühendkoor, kus lauljaid leidus pea kõikidest Eesti paikadest.
Kernu kooli noortekoori arvates oli tegemist erakordselt hästi
õnnestunud üritusega. Emotsionaalne laeng oli tugev. Koorilauljad on veendunud, et selliseid üritusi on kindlasti edaspidigi vaja
ja ollakse valmis ka selle nimel tööd tegema. Soovin omalt poolt
tänada lauljaid ja nendega kaasas olnud sõpru ilusate elamuste
eest.
Suur tänu Harjumaa Omavalitsuste Liidule, kes toetas meie noori transpordiga.

Pitsapäev lastega 17. juulil Laitse Seltsimajas
Tekst: Irina Tolkatšjova, Lastekaitsetöötaja
17. juulil kogunes 21 last ja 2 aktiivset emmet Laitse Seltsimajja, et veeta üks tore suvine päev. Kolme koosviibitud tunni jooksul rääkisime isiklikust
hügieenist ning valmistasime üheskoos maitsvaid
pitsasid. Kokku oli neli meeskonda ning valmis
said tehtud singi- vorsti- ja suitsukanapitsad, mis
viisid keele alla.
Meeskonnas oli nii suuremaid kui ka pisemaid,
kuid süüa valmistati ühiselt ning kõik said anda
oma panuse maitsvate pitsade valmimisse. Lapsed
ise puhastasid, koorisid ja viilutasid koostisaineid
ning valmistasid täpselt sellised pitsad nagu ise
sooviti. Pärast kokkamist pidi igaüks ise enda järelt nõud puhtaks pesema ning osad lapsed olid nii
tublid ja agarad, et aitasid ka põrandat pühkida.
Suured tänud kordaläinud päeva eest Laitse Rallipargile, Laitse Lossile ja Laitse Graniitvillale,
kes lahkelt toetasid üritust ning loomulikult tänud
Laitse Seltsimajale, tublidele vanematele ning kohale tulnud lastele.
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Kernu IV Laulupidu
Tekst: Leili Orumäe

Tantsivad külalised Saksamaalt

Ühendkoorid
Laulupeo tule süütamine

Rongkäik

Riisikapere õuesõppel
Tekst: Riina Lotamõis
Sellel suvel organiseeris Kukeseene rühma meeskond puhkuse algul riisikapersonalile õuesõppe. Tutvusime Raplamaal Kabala Põhikool-lasteaia elu-oluga. Seejärel parvetasime paar tundi mööda Vigala
jõge, kus soovijad said lanti vette loopida. Õhtul Võerahansu talu õuel sai võisteldud nii füüsilises
vormis kui teadmiste alal. Öine rännak Lubjapõletusahju asupaika õnnestus tänu Eestimaa valgetele
öödele. Hommikul nautisime Johannes Võerahansu ja Kalev Laube maalinäitusi. Tutvusime lähemalt
Raikküla mõisa hoone ja pargiga. Lõpuks vallutasime kärajate Paka mäe. Igati hariv ja huvitav ettevõtmine oli – suured tänud Leale, Mairele ja Getlinile.
Uuel hooajal vahetult enne laste vastuvõttu toimus teadmiste kogumine läbi õuesõppe Osmussaarel.
Riisika personal trotsis tujukat eestimaa suve ning sõitis Arabellaga üle vahutavate lainete saarele.
Matkasime kogenud giidi saatel mööda rannikut ja tutvusime Osmussaare väga mitmekesise loodusega. Üllatusime mitmete taimede puhul, et mandril kasvav sama taim võib saarel nii erinevalt välja
näha. Roomavad kadakad, mini-magesõstrad ning rikkumata looduses rikkalikult õitsev naistepuna ja
nõmmliivatee. Silmasime lammaste karjamaadel ainulaadseid neugrundbretšarahne. Kõrgel paekal-

2. augustil sai Kernu IV laulupidu peetud. Koos oli lauljaid Võisikult, Koluverest, Sõmeralt, Ravilast,
Vägevalt, Keilast, Kodijärvelt, Vääna-Vitilt, Erastverest, Imastust, Valklast, Koerust, Udrikult, Rakverest, Torist ja Kernust. Kokku oli esinejaid üle kahesaja viiekümne.
Päev algas kell 11.00 eelproovidega. Siis lõuna ja 14.00 algas rongkäik. Rongkäigu algust ilmestasid
külalised Saksamaalt, kes olid tulnud Märjamaa folgile ja selle raames tulid ka meie peole.
Päeva avas Kernu Hooldekodu juhataja Raili Viljas. Kontserti alustasid külalised Saksamaalt. Nende
kava oli huvitav ja mitmekesine, mille hulgas oli ka kellamäng.
Pärast seda esitas iga kollektiiv oma esinemisnumbri. Edasi esinesid mees-, nais- ja ühendkoorid.
Oli ka paar tantsu. Vahetekste, mõtteid elust ja saatusest, luges Marko Moor Kernust. Tema oli ka
teadustaja. Kooride üldjuht oli Kernu Hooldekodu tegevusjuhendaja Jaana Vaher. Tema käe all laulis
see 250-liikmeline seltskond distsiplineeritult ja ühekorraga (peaaegu). Kõik sujus.
Vahva oli see ühine päev! Kohtuti vanade tuttavatega ja saadi uusi sõpru.
Kontserdi lõpus tänati osavõtjaid ja nende juhendajaid tänukirjaga tubli ettevalmistuse eest. See ei
olnud ju kerge töö, mis aasta jooksul tehtud oli.
Seegi kord ootas esinejaid jäätis, kingitus ,,Premialt“. Kui jäätisega oli ühele poole saadud, algas
ühine tants.
Selline oligi meie IV minilaulupidu, mis polnudki enam nii mini. Tagantjärele on tore mõelda, kui
tublid meie kliendid on ja kui innukalt nad kaasa löövad.
Palju tänu kõigile, kes ühel või teisel moel peost osa said! Loodame väga, et aasta pärast kohtume
Kernu V laulupeol.
dal toimus loodusõpetus + geograafiatund. Võipätakas kasvas kohati fosiilidel, mida olid rikkalikult
märgata suurtle paepankadel. Nägime saare kivist „krokodillifarmi“. Tuletorni alla olid aukartusäratavad võimsad ristuvaid laineid, mis iga aastaga saart vähemaks lihvisid. Loomakasvatuses kogusime
teadmisi lammaste ja lihaveisete kohta. Ajaloost saime teada kogu saare tekkimise- ja olustikuloo nii
enne kui pärast II maailmasõda.
Taas üks Eestimaa saar on Riisikaperel avastatud lisaks Pranglile, Aegnale, Naissaarele ja Kihnule.
Iga lasteaiaõpetaja peab tundma oma Eestimaa kauneid paiku, kus meil on veel väga palju avastada.
Nüüd saame jälle rikkamana lastele uusi teadmisi jagada.
Tegusat õppeaastat õpetajatele lastele ja nende vanematele!

Osmussaare imelised kadakased karjamaad

Kalamees Maire

Kabala kool-lasteaias
Arabellaga Osmussaarele

Parvetajad Vigala jõel
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Suured tänud külaelanikele, külalistele, korraldajatele ja ilmataadile
mõnusa päeva eest.

Tänu Hillarile sai
Mõnuste küla keskus
uhke lipumasti

Mõnuste küla III kokkutulek 18. augustil Mõnuste kiigeplatsil
Muusika, tants ja trall
Tekst: Sigrid Salutee

Augustikuu üheteistkümnendal päeval oli Muusika
küla muidu vaikne õhkkond täidetud lõbusa jutukõmina ja lastekilgetega. Külarahva tõi kiigeplatsile kokku
juba teist aastat järjest peetud perepäev. Rohkem kui
pooled 54st talust olid oma esindajad pidu kaema saatnud, kokku 96 inimest. Vanuseline koosseis oli väga
mitmekesine, alates mõnekuusest Viita Anti pojast
lõpetades küla soliidesemas eas daamide Nuhja Liivi
ja Rekkandi Liinaga. Hoolimata aastanumbrist sünnitunnistusel, leidis igaüks omale meelepärase tegevuse.
Kellele pakkus huvi joonistamine, kellele jutu veeretamine või jala keerutamine, keda köitis liivakatis augu
kaevamine. Toidunautlejatel oli võimalus kaasa elada
Muusika küla esikoka, Sildvee Aili eestvedamisel valminud küpsisetordi meisterdamisele. Kirgi köitis ka
hoogne teatevõistlus, mis pani proovile osalejate jõu,
osavuse, kiiruse ja nutikuse. Tasavägises mõõduvõtmises jäi peale Sildvee Reinu võistkond. Lõbustuste
kõrval harisid perepäevalised end ka ülaplaneerimise
teemadel. Selleks ajaks kui pillimees Haapsalust esimesed lood kuuldavale tõi, olid kõigi kõhud juba suppi
täis ning vaadati maiate nägudega varem valminud tordi poole. Peagi süttis ka lõke, mis valgustas külarahva
kokkutulekut, kuni esimesed koidukiired paistma hakkasid.

Koolituse tulemus,
teame mida teha

Päikesekell--- eelmise aasta tunnustus 6. ...et leiaks külarahva üles 7.
Avame päikesekella ja külakaardi

Lõbusalt koos

Eesti kauni küla tiitli saanud Muusika küla esindajad
presidendi vastuvõtul / Foto : Andreas Jupits

Mänguhoos
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JK Kernu Kadakas keskmike hulgas

Valdade suvemängud Paikusel

Eesti meistrivõistlustel jalgpallis III liiga lääne tsoonis mängiv JK Kernu Kadakas mängib vaadatavat Eesti valdade suvemängud toimusid juba 20 korda. Kernu vald osales kergejõustikus, meeste ja naiste
jalgpalli. Viimases mängus võõrsil Rummu Dünamoga tuli küll väga võistluslikkus mängus alla võrkpallis, mälumängus, orienteerumises, pentankis ja jalgrattaspordis.
jääda 1:2. Momendil hoiab meeskond tabelis viiendat kohta ja allapoole seitsmendat ei ole võimalik Meie osalesime väikeste valdade grupis ja saavutasime teise koha, koondarvestuses olime 16.
langeda. Toome välja veel kodumängud Kernu Staadionil.
Väga hästi esinesid meie mälumängurid, kes näitasid väga häid teadmisi ja saavutasid auhinnalise kolmanda koha. Ettepoole tulid ainult Paikuse ja Saarde. Võistkond esines koosseisus Anne Ehala, Ivar
23.08 kell 19.00 Märjamaa Kompanii’ga
Ruiso, Arvo Kraam, Andres Bahovski ja Enn Karu.
Kergejõustikus saavutasime viimaste aastate kõrgima 14 koha. Auhinnaliste kohtadeni jõudsid Egert
30.08 kell 19.00 Tabasalu Jalgpalliklubi’ga
Miljan kettaheites 42,53, kuulitõukes 14,43 – mõlemalt alalt teine koht. Teise koha saavutas ka Anette
13.09 kell 19.00 FC Kose’ga
Kaerpõld tütarlaste kuulitõukes 10.93-ga. Teisest tulemustest tahaks märkida tütarlaste 100m jooksus
Marilin Mättiku 4 koha väga hea ajaga 13.57. Kaugust hüppas Marilin 4.48 ja 9 koht. 4x100 m teate30.09 kell 16.00 Saaremaa JK’ga
jooksus olid Marilin osaline meie võistkonna seas esinduses, kus saavutasime 55,25-ga kaheksanda
koha. Võistkonnas jooksid veel Kadri Säde, Kaili Järvela ja Marge Rehepapp. Meestest jooksis väga
Tule naudi kaunist sügist ja toeta meie meeskonna esitlust.
hästi 400m Madis Upan 53,3 ja neljas koht. Kõrgust hüppas Madis isiklikuks rekordiks 1,85 ja 6 koht.
100m jooksus saavutasid meie mehed Kristjan Krimberg 11.74-ga ja Madis Upan 12.02-ga vastavalt 5
Turniiritabel näeb välja alljärgnev:
ja 11 koha.
1
Eesti Koondis
12
12
0
1
52:14
36
Noormeeste kõrgushüppes saavutasid Ruila poisid Kristjan Krimberg ja Jüri Viidik isiklike rekorditega
1.65 ja 1.60 7 ja 8 koha.
2
Rummu Dünamo
15
9
4
2
52:24
31
Naistest hüppas Kadri Säde kõrgust 1.50 – 6 koht ja kaugust 4.45 – 9 koht. Kergejõustikus oli meie
3
FC Metropool Pärnu
15
9
3
3
38:23
30
võistkonna edukamaks võistlejaks Marge Rehepapp 87 punktiga, kes lisaks võistles ka võrkpallis. Teis4
Kärdla LM
15
7
3
5
41:28
24
test meie võistlejatest kogusid Egert Miljan 74 p, Madis Upan 64 p, Marilin Mättik 61 punkti, Kadri
5
JK Kernu Kadakas
15
7
3
5
34:26
24
Säde ja Jüri Viidik 59 punkti.
6
Kehtna FC Flora
15
7
2
6
30:31
23
Orienteerumises saavutasime võistkondlikult 15 koha. Anneli Aas saavutas 6 koha ja Arvo Soosalu 7
koha. Mõlemad võistlejad Mõnuste külast. Esimesed tuleristsed said Marite Rõõm, kuid tema ei mah7
Rapla JK Atli
15
7
2
6
34:32
23
tunud
raskel rajal kontrollaega.
8
Tabasalu Jalgpalliklubi
15
4
3
8
30:32
15
Tagasihoidlikult esinesime meeste ja naiste võrkpallis, kus saavutasime vastavalt 14 ja 19 koha. Petan9
Saaremaa JK
15
4
2
9
19:47
14
gis saavutasime 14 koha. Olime esmakordselt selle alaga väljas ja võime rahule jääda. Olime esindatud
10
Saaremaa JK aameraaS
15
3
4
8
29:36
13
ka jalgrattakrossis, kus Kernu valla lippu hoidsid kõrgel Vaido Romulus, Rainer Kukk ja Janar Laane11
FC Kose
13
3
1
9
21:31
10
mets. Võistkondlikult 17 koht. Suured tänud võistlejatele, keda oli üle 50, kes leidsid aega esindada
Kernu valda ülevabariigilisel võistlusel. Seekordsel jõuproovil jäime alla Mäetaguse vallale aga ka teine
12
Märjamaa Kompanii
15
2
1
12
18:74
7
koht on märkimisväärt. Aga okas jäi hinge, kuna seitse korda oleme võitnud tali-ja suvemänge. Püüame
talimängudel 2013 jõuda uuesti kõige teravamasse tippu. Indu harjutamiseks!

LaitseRallyPark kutsub kõiki uuele hobikardirajale!
LaitseRallyPargil on heameel teatada, et uus väli hobikardirada on nüüd avatud ja uued hobikardid sõitmiseks valmis!
Juba eelmise aasta suvest on LaitseRallyPark tegelenud uue hobikardiraja ehitamisega, mille
projekteerijaks on maailmas tunnustatud F1 radade projekteerimisbüroo Tilke GmbH. Valminud raja kogupikkus on 600 meetrit, 50% kardiraja ehitusest on rahastanud EAS. Tulevikus on
võimalik hobikardirada ühendada juurde ehitatava suure A-kategooria võistlusrajaga. Sellisel
kujul saab rajal võimalikuks korraldada isegi MM-i.
Rajal sõitmiseks oleme Prantsusmaalt kohale toonud 12 tuliuut SODI hobikarti. Nendest 2 on
mõeldud sõitmiseks lastele, kellel pikkust vähemalt 120 cm. Lastekardid on reguleeritavate
pedaalide, rooli ja istmetega ning on varustatud veel spetsiaalse turvakaarega. Ülejäänud kümnel SODI GT5 kardil on reguleeritavad iste ja pedaalid. Eriliseks teeb uute kartidega sõitmise
hobikartide külgedel asuvad kaaluboksid, mis võimaldavad kliendi soovil tasakaalustada rajale
minejate sõidukaalu, luues seeläbi kõigile võrdsed sõidutingimused. Nii saavad näiteks 50 kg
kaaluval naisterahval ja 80 kg kehakaaluga meesterahval rajal määravaks sõidutehnika ja -oskused, mitte ebavõrdne sõidukaal. Kokku saab kaalu lisada kuni 30 kg. Kardirada on sõidetav
aastaringselt, talvisel ajal on kardid varustatud naastrehvidega. Lisaks oleme raja valgustanud,
et oleks võimalik sõita ka pimedal ajal.
Kardisõidu hinnad:
8 minutit 9 € /in.; lapsed kuni 14 aastat 7 € /laps (sõit lastekardiga SODI Fun Kid)
Sõita on võimalik eelneva broneerimise alusel
E-N: 15:00-22:00;
R-P: 12:00-22:00.
Sõiduaja palume eelnevalt kokku leppida põhjusel, et vältida kohapeal pikka ootejärjekorda.
Kui sõidab mitu inimest ja soovitakse kasutada kaaluboksi, lisandub kardisõidu hinnale tasakaalustamise hind 1 EUR inimese kohta.
Kõik lapsed alates 7. eluaastast (alates 120 cm) on oodatud LaitseRallyPargi kardikooli, mis
toimub T ja N kell 16:00-17:00. Töötame eelregistreerimise ja kuutasu alusel. Täpsemat infot
saab telefonil 671 6067.
Kardisõidu saab väga edukalt ühendada ka teiste LaitseRallyPargi teenustega, et muuta siin
veedetud päev veel värvikamaks!
Võrdset võiduajamist soovib LaitseRallyPark!
Ära RALLITA tänaval – tule tee seda MEIL!

Viievõistlus: kaugus, oda, 200m, ketas, 1500m
Kernu staadioni ehitustööd on jõudnud niikaugele, et oli võimalik läbi viia esmakordselt viievõistlus
( kaugus, oda, 200m, ketas, 1500m)
Võistlustel kasutati elektrilist ajavõttu ja kohut mõistsid litsenseeritud kohtunikud. Haiba spordiklubi
pani välja nägusad karikad ja eriauhinnad üksikalade võitjatele. Kuna tegemist oli esmakordse üritusega
siis jäi osavõtt kasinaks.
Esimesel alal - kaugushüppes oli haarav duell Kristjan Krimbergi ja Mihkel Muinasmaa vahel. Võitjana
väljus kuusalu noormees Milhkel Muinasmaa, kes parimal katsel hüppas 5.99, mis on Kernu staadioni
rekordiks. Meie Kristjan hüppas 5.93. Kolmanda tulemuse hüppas välja Kuldar Paju 5.52.
Odaviskes saavutas Kuldar kolmandal katsel arvestatava 49.82 ja 586 punkti. Mihkel Muinasmaa viskas
800 grammist oda 44.09 ja Kristjan Krimberg 40.91.
200m jooksus saavutas väga hea ajaga esikoha Kristjan Krimberg 23.98. See on ka uus Kernu saadioni
rekord. Korralikud ajad jooksid välja Mihkel Muinasmaa 25.87, Kuldar Paju 26.48 ja Madis Loorents
26.93.
Kettaheites dualleerisid Madis Loorents ja Kuldar Paju. Lõpuks jäi neid lahutama 15cm. Madis 36.98
ja Kuldar 36.83. Üle 30 m heitsid 2 kg ketast veel Mihkel Muinasmaa ja Kristjan Krimberg vastavalt
34.66 ja 30.37. 1500m jooks kujunes taktikajooksuks, kus võistlejad püüdsid hoida oma positsioone.
Parima aja jooksis välja Mihkel Muinasmaa 5.08.31. Kokkuvõttes saavutas esikoha Kuusalu 18 aastane
tulevikulootus Mihkel Muinasmaa 2691 punktiga. Kernu valla meistriks tuli Laitse noormees
Kristjan Krimberg 2489 punktiga, kes edestas napilt Kuldar Paju, kelle kontosse jäi 2454 punkti. Kernu
valla kolmanda koha karikas jäi Madis Loorentsile 2142 punktiga. Võistluse tegi edukalt läbi ka 60
aastane Arvo Soosalu, hüppas sealjuures kaugust 4.09. Järgmisel aastal on plaanis korraldada võistlus
kevadel ja võib-olla kõrgemal tasemel.

Tulekul 28 seeriavõistlus Laste GP Lauatennises
Kernu valla noored lauatennisistid on
lauatennises
Päris pikkade traditsioonidega lauatennise seeriavõistlus Haibas toimub juba 28 korda.
Vanusegrupid:
1. Noored – sünd 1999 ja hiljem
2. Mehed – sünd 1998 -1969
3. Veteranid – 1968-1954
4. Seeniorid – 1953 ja varem
5. Kohalikud mängijad
6. B.grupp – reitingus 300+
Etappide ajad:
I
22.09.2012 – 10.00
II
03.11.2012 – 10.00
III
01.12.2012 – 10.00
IV
19.01.2013 – 10.00
V
16.03.2013 – 10.00
Tulemuste arvestamine:
I koht – 50, II – 48, III – 46, IV – 44, V – 43
jne.
Igal võistlejal läheb arvesse nelja parema etapi
tulemus.
Info 5214206 Kaljo Põldaru

aastaid tiirelnud vabariigi GP’del.

Sel hooajal toimub avaetapp Tallinnas 14.
oktoobril. Tänu Leader projektidele on
meil õnnestunud võistelda kõikides lauatennisekeskustes.
Noorte treeningud toivad kolmapäeval ja
reedel.
Treeningute ajal:
Kolmapäev
14.00-15.15 - algajad
15.30-17.00 - edasijõudjad
17.15-19.15 - tippsport
19.30-21.00 - rahvasport
Reede
16.00-17.30 - lapsed
Info - 5214206 Kaljo Põldaru
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HIINA RAVIMASSAAŽ
Kernu Valla Rahvamajas
NELJAPÄEVITI

Keraamika õpitoad Laitse Seltsimajas
Alates 2012 aasta septembrist alustab Laitse Seltsimajas tööd keraamika õpituba. Õpitoad
hakkavad toimuma kolmapäeva õhtuti algusega kell 19.00, orienteeruv lõpuaeg kell 21.30.
Esimene õpituba saab toimuma juba 5. septembril. Kohapeal on olemas keraamika põletuse
ahi, savi, glasuurid ja kõik vajalikud tööriistad.
Vajaliku inventari soetamiseks saime toetust Kohaliku Omaalgatuse Programmist.
Õpitoa maksumuse arveldamine toimub põhimõttel: 1kg toorest savi = 5 € (sisaldab ettepõletust, glasuure, kõrgkuumus
põletust, ning vajalike tööriistade kasutamist). Oodatud kõik huvilised, nii algajad kui juba kogenud tegijad.
Õpitubadesse on soovitav eel-registreerida e-posti teel: info@seltsimaja.ee või helistades telefonil 53432855 Einar
Kohtumiseni Laitse Seltsimajas!

Massöör Reino Bürkland
Info tel. 56 573 573
Registreerimine tel nr.53423483
Tule lase enda selg korda teha!

Osta koolikaubad postkontorist ja võida tahvelarvuti!
Koolikauba ostjate vahel loosime välja Elonexi 10’’ tahvelarvuti ja 5 vahvat laste spordikotti.
Osalemiseks osta korraga vähemalt 10 € eest koolikaupu, täida kassast saadud loosikupong
ning jäta klienditeenindajale.

18. sept. 2012 kell 19.00
Laitse Seltsimajas

KIBUNA KÜLA ÜLDKOOSOLEK
Päevakord:

Kustutav tindipliiats Pilot FriXion 1,95 €

1. Arengukava kinnitamine
2. MTÜ asutamine

Vihikud ja kaustikud al 0,22 €
Guaššvärvid al 1,90 €
Ja palju teisi koolikaupu ootavad Sind postkontoris, tule ostma ja võitma!
Kampaania kestab 13.08–30.09.2012.
Lisainfo postkontorist ja post.ee/koolikampaania.

Kvoorumi puudumisel toimub
korduskoosolek sama päevakorraga
18. sept. 2012 kell 20.00
Külavanem Ranno Kadarik tel. 5343976

Kogupere tervisepäev Ruilas!

Kogu tervisepäeva jooksul :
• Silmaarst teeb nägemise kontrolli, täiskavanutele 6 eurot (prillide ostmisel tasuta), lastele tasuta. Vajalik
eelnev registreerimine tel 516 3039 Ester Kukk
• Veresuhkru ja kolesterooli mõõtmine (vajalik eelnevalt olla 4 tundi tühja kõhuga), gripi vastu vaktsineerimine
• Vererõhu, kehakaalu ja KMI (kehamassiindeks) mõõtmine
• Massaz, registreerimine kohapeal
• Avatud on kohvik
• Väikelaste on mängunurk ja Pipi ning suurematele ronimissein
• Loodus- ja tervisetoodete tutvustus ja müük
• Maalimine
• Perearsti ja pereõe nõustamine
• Supp ja morss
NB! Võta kaasa sularaha toidu ja loodustoodete ostmiseks ning soovi korral ka massazi nautimiseks. Kindlasti on
vajalikud sportlik riietus ja vahetusjalatsid.
Info telefonidel 520 9875 (Diana Ingerainen) ja 56255849 (Kadri Suislep).
Ürituse korraldaja: MTÜ Ruila Mõis
Ürituse toetaja: Põllumajanduse Registrite Informatsiooniamet (PRIA) LEADER programmi raames
Kohtumiseni 15. septembril Ruilas!

Soovi korral toodame
ka muud höövelamaterjali männist ja kuusest.
Rohkem infot:
www.wellmax.ee või
tel. 56 85 45 01

ÕNNITLEME

15. september 2012 algusega kell 11.00 toimub Ruila kooli spordihoones tervisepäev, kuhu ootame kõiki enda tervist
kontrollima, keha ja vaimu värskendama.
11.00 Tervisepäeva avamine, esineb Kernu valla segakoor.
11.30 Pilates
12.00 Erinevad tantsu stiilid
12.30 Aeroobika
13.00 Line-tants
13.30 Laulavad laululapsed

Ilmastikukindel Siberi
lehisest soodne terrass,
voodrilaud vms höövelmaterjal ja saematerjal teie koju, vajadusel koos transpordiga.

Endel Mets		

92
Hingu küla

23.09.1920

Salme Mellis 		

91
Kaasiku küla

05.08.1921

Viktor Kaarna		

85
Laitse küla

22.09.1927

Virve Altsaar 		
Endel Sulepi 		

84
Hingu küla
Kaasiku küla

01.08.1928
10.08.1928

Maria Len

		

83
Laitse küla

07.09.1929

Valve Kont

		

82
Laitse küla

28.08.1930

Elmot Kroon		

81
Kaasiku küla

20.09.1931

Ene Kose		
Helbe Erik		

75
Haiba küla
Ruila küla

07.08.1937
05.09.1937

Impi Seppenen		
Vello-Vambola Kriisa
Lilia Grišina
Paul Vatsk

70
Kohatu küla
Mõnuste küla
Kaasiku küla
Laitse küla

21.08.1942
04.09.1942
12.09.1942
12.09.1942

Natalja Rõõm
Kaljo Põldaru		

65
Vansi küla
Haiba küla

29.08.1947
14.09.1947

Väljaandja: Kernu Vallavalitsus. Koostaja: Merle Beljäev, merle@kernu.ee, tel 53423483. Kujundaja: Anneli Endla.Tiraaz: 1000
Järgmine leht ilmub 10. oktoober 2012. a. Materjalid saata hiljemalt 03. oktoober 2012. a.

