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Ruila mõisa pink
„Pink on koht, kus rändaja puhkab jalgu, kiirustaja võtab aja maha, sõbrad saavad kokku. Pinki võib pidada avaliku ruumi
kvaliteedi oluliseks atribuudiks.
Meie nägemuses võiks väärikasse kohta paigaldatud pink olla ka mälestusmärk selle kohaga seotud üllale teole või heale
inimesele.
Elu võib olla ju kiire, kuid kui sa korraks maha istud, jääb ta seisma ning ootab sind järele. Rahulikult asjade üle järele
mõeldes näed, kuidas vaht vajub laiali ning pinnale tõuseb see, mis väärib kaasavõtmist ja meelespidamist.
Eestis on lugusid ja tegusid, mis väärivad mäletamist.
Me kõik teame inimesi, keda ei tohiks unustada.
Meist igaühe akna taga elavad lood, mis väärivad mahaistumist, kuulamist ja mäletamist.
Miks mitte pingi abil?
Jutusta see lugu meile.
Koos paneme Eesti pingid rääkima.“ (tekst pärit veebilehelt www.etv.ee/pink)
Külavanem Raul Vahari ja teiste külaelanike eestvedamisel on vastrenoveeritud Ruila pargis nüüd Helmes, Feliks ja
Leelo Tungla nimeline pink. Saate võtted toimusid augusti alguses, saade oli ETV eetris laupäeval, 6. oktoobril. Saadet
saab järelvaadata: www.etv.ee/pink
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Esineb Marju Länik

1. klass 2012/2013 õppeaastal

1. klass 2012/2013 õppeaastal

2

OKTOOBER 2012

VALLAVALITSUSES
Kernu vallavalitsuse istungitel:
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Otsustati maksta õppemaksutoetust
ühele Toome eralasteaias käivale
28. august 2012
lapsele ning erakorralist toetust kolmele taotlejale kokku 264,33 euro
Otsustati anda välja projekteerimissuuruses summas.
tingimused:
• Määrati ehitiste juurde teenindusmaa
aiamaja ja kuuri projekteerimiseks
ning moodustati katastriüksus maa
aadressil Kaasiku küla, Kivipõllu
ostueesõigusega erastamiseks kohaAÜ 3;
aadressiga Harju maakond, Kernu
aiamaja laiendamiseks aadressil
vald, Vansi küla, Nurga, pindalaga
Kaasiku küla, Metsapere AÜ 2;
16162 m² ja sihtotstarbega elamuaiamaja ja abihoone projekteerimimaa (001;E) 100%.
seks aadressil Laitse küla, Fantaasia • Otsustati sõlmida käsundusleping
AÜ 27;
Hangete Korraldamise MTÜ-ga riielamu, sauna ja garaaži projekteerigihanke “Üleriigiline elektrienergia
miseks aadressil Kibuna küla, Kiiviostmise ühishange omavalitsustele ja
taja AÜ 33;
teistele asutustele” korraldamiseks.
aiamaja ja abihoone projekteerimiseks aadressil Kibuna küla, Kiivitaja
11. september 2012
AÜ 30;
Otsustati anda välja ehitusload:
• Korraldati jäätmevedu.
aiamaja püstitamiseks aadressil Ki- • Otsustati anda välja raieload:
buna küla, Kaku AÜ 7;
-- ühe kuuse raiumiseks Laitse
aiamaja püstitamiseks aadressil Kiküla Trolli AÜ 18 maaüksusel
buna küla, Leevikese AÜ 20;
(29705:009:0170);
aiamaja ja garaaž-abihoone laienda- -- viie männi raiumiseks Kaasiku
miseks aadressil Kaasiku küla, Jaaküla Pajutaguse AÜ 11 maaüksusel
nika AÜ 8;
(29703:027:0110);
aiamaja püstitamiseks aadressil Ki- -- nelja männi raiumiseks Kibubuna küla, Kajaka AÜ 15.
na küla Porri AÜ 4 maaüksusel
Otsustati anda kirjalikud nõusole(29704:003:0013).
kud:
• Otsustati esitada volikogule eelnõu
puurkaevu rajamiseks aadressil KiLaitse külas Aiandusühistu Kaasiku
buna küla, Porri AÜ 43;
Ookean maa-alal asuva madalpingepuurkaevu rajamiseks aadressil Allivõrgu peremehetuse tuvastamiseks
ka küla, Jäneseoru;
ja tasuta üleandmiseks Elektrilevi
saun-kasvuhoone püstitamiseks aadosaühingule.
ressil Kibuna küla, Leevikese AÜ 20. • Otsustati esitada volikogule eelnõu
Otsutati anda kasutusload:
vallale varalise kohustuse võtmiseks
aiamaja kasutamiseks aadressil PohRuila Põhikoolile kontoritehnika
la küla, Tuuliku AÜ 10;
soetamiseks liisingulepingu sõlmiElektrilevi OÜ-le 10 kV elektri
miseks Green IT OÜ-ga. Lepingu
maakaabelliini kasutamiseks Kernu
krediidilimiidiks on kolm tuhat
külas;
(3000) eurot ja liisinguperioodi kesElektrilevi OÜ-le elektrivarustuse
tuseks 36 kuud. Kuna kontoritehnika
(maakaabelliin, 6-35 kV alajaam ja
liisinglepinguga võetaks kohustusi
jaotusseade) kasutamiseks Kernu
kolmeks aastaks, on lepingu sõlmikülas;
miseks vaja volikogu eelnevat otsust.
Kernu Valla Rahvamaja rekonstruee- • Otsustati
maksta
ravimitoetust
ritud välisseintele aadressil Haiba
kolmele taotlejale kokku summas
küla, Riisipere tee 6//Tiigi tee 1;
243,07 eurot, rehabilitatsioonitoetust
Laitse mõisa pargi haljastusele aadühele taotlejale 34 eurot, erakorralist
ressil Laitse küla, Lossi tee 9 (katasttoetust kolmele taotlejale kokku 600
ritunnus 29701:001:0083).
eurot, sotsiaalteenuse toetust ühele
Kooskõlastati rajatava puurkaevu
taotlejale 336 eurot ning õppemakasukoht aadressil Kibuna küla, Metsutoetust ühele Rocca al Mare Kooli
sise AÜ üldmaa (katastriüksuse tunAS-i Veskimöldre eralasteaias käivanus 29704:006:0390).
le lapsele.
Otsustati anda kaevetööde luba MTÜ- • Jäeti rahuldamata ühe taotleja avalle Aiandusühistu Kibuna 24 kaevedus küttepuudetoetuse saamiseks.
tööde teostamiseks (kraavi puhastus • Jäeti rahuldamata üks avaldus hoolja kaevamine) Kibuna külas Kaku
daja määramiseks.
AÜ üldmaa 1 maaüksusel (katastri- • Otsustati anda välja ehitusload:
üksuse tunnus 29704:015:0381).
-- aiamaja püstitamiseks aadressil Ki-

--
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buna küla, Kotka AÜ 48 (katastritunnus 29704:008:0420);
Haiba Lastekodu abihoone (väliklass) ja noortenurga püstitamiseks
aadressil Haiba küla, Pargi tee 1//
Riisipere tee 10 (29701:006:0285);
aiamaja laiendamiseks aadressil
Kaasiku küla, Karuste AÜ 10 (katastritunnus 29703:001:0158).
Otsustati anda kirjalik nõusolek:
sauna püstitamiseks aadressil Kibuna küla, Kotka AÜ 48;
kuuri püstitamiseks aadressil Kaasiku küla, Jaanika AÜ 39;
Haiba Lastekodu lehtla püstitamiseks aadressil Haiba küla, Pargi tee
1//Riisipere tee 10;
sauna püstitamiseks aadressil Kaasiku küla, Maasika AÜ 10;
sauna püstitamiseks aadressil Kaasiku küla, Karuste AÜ 10.
Otsustati anda kasutusluba:
Ülle Jõgi’le puurkaevu kasutamiseks
aadressil Allika küla, Laagrimaa;
Eesti Lairiba Arenduse sihtasutusele
valguskaabli seadmekapi ja mikrotorustiku kasutamiseks Haiba külas;
Eesti Lairiba Arenduse sihtasutusele
valguskaabli seadmekapi ja mikrotorustiku kasutamiseks Kohatu külas.
Kooskõlastati rajatava puurkaevu
asukoht:
Muusika küla Jänese kinnistul (katastritunnus 29701:005:0352);
Kibuna küla Kaku AÜ 7 kinnistul
(katastritunnus 29704:015:0040).
Kehtestati vallavalitsuse määrus nr 1
“Lapse koolieelsessse lasteasutusse
vastuvõtmise ja väljaarvamise kord”.
Määrus jõustub 1. oktoobril 2012.
Otsustati anda üheks aastaks üürile Kernu vallale kuuluv ühetoaline
korter aadressiga Haiba küla, Sireli
tee 6-8.
Otsustati esitada volikogule määruse
“Kernu valla eelarvestrateegia 20122016” eelnõu
Otsustati esitada volikogule Kernu
valla arengukava 2013-2020 eelnõu.
18. september 2012

•

•
•

Otsustati anda üheks aastaks üürile
Kernu vallale kuuluv kolmetoaline
korter aadressiga Haiba küla, Pihlaka tee 3-13.
Otsustati määrata tugiisik ühele lapsele ja sõlmida tugiisikuga tugipereleping.
Otsustati maksta erakorralist toetust
viiele isikule kokku summas 80 eurot.

VALLAVOLIKOGUS
20. septembri 2012 istungil:
• muudeti Kernu valla toetuste maksmise korda. Sätestati uus toetuse liik „Lasteaiatoetus“. Muudeti sünnitoetuse, lapsehoiutoetuse, kooliminekutoetuse, koolilõunatoetuse,
sotsiaalteenuse toetuse, küttepuudetoetuse, ravimitoetuse, rehabilitatsioonitoetuse,
hooldekodutoetuse ja matusetoetuse tingimusi (määrus nr 4).
• loeti teist korda Kernu valla hankekorda.
• pikendati Haiba Lastekodu Sihtasutusele
antud Haiba lastekodu maa-ala tasuta kasutamise tingimusi kuni 31.12.2019. a (otsus
nr 21).
• pikendati Laitse Külarahva MTÜle Laitse
külas asuvast Kirsiaia katastriüksusest ca 1
ha suuruse maa-ala kasutustingimusi kuni
31.12.2020 (otsus nr 22).
• määrati Muusika küla, Jaanuse (katastriüksuse tunnus 29701:005:0351), pindalaga
2,28 ha, sihtotstarbeks elamumaa (otsus nr
23).
• määrati Muusika küla, Jänese (katastriüksuse tunnus 29701:005:0352), pindalaga 2,23
ha, sihtotstarbeks elamumaa (otsus nr 24).

• tuvastati Laitse külas Aiandusühistu Kaasiku Ookean maa-alal asuva madalpingevõrgu
peremehetus ning otsustati anda madalpingevõrk tasuta üle Elektrilevi Osaühingule
(otsus nr 25).
• otsustati võtta Kernu vallale kolmeks aastaks varaline kohustus Green IT OÜ ees
summas 3000.- eurot Ruila Põhikoolile kontoritehnika soetamiseks (otsus nr 26).
• loeti esimest korda Kernu alla arengukava
aastateks 2013-2020 (eelnõu nr 31).
• kinnitati Kernu valla eelarvestrateegia ja
muudeti arengukavade koostamise korda
(määrus nr 5).
• Otsustati rahanappuse tõttu projekti „Kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine Ruila küla (mõisakooli) ja Laitse külakeskuse
ühendamiseks“ taotlust mitte esitada.
Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu
20.09.2012 protokollist nr 7.
Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega
on võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel
www.kernu.ee, vallakantseleis ja raamatukogudes.

Efektiivsema halduse ja avaliku teenuse osutamise nimel panevad Lääne-Harju linnad-vallad aluse
laialdasemale omavahelisele koostööl
Efektiivsema halduse ja avaliku
teenuse osutamise nimel panevad
Lääne-Harju linnad-vallad aluse
laialdasemale omavahelisele koostööle.

tööhõives, omavalitsuste osa- juhtimisele,
meeskonnatöö
lust ettevõtluse tugi- ja aren- arendamisele,
kaasamisele
dusstruktuurides, sotsiaalse ning ühiste teenuste/tegevuskaitse ülesannete lisandumist te rakendamisele tulevikus.
ja ümberjaotumist, elanike tu- Selleks korraldatakse volikolude taseme erinevuste mõju gude komisjonide liikmetele
kohalikule eelarvele jms), ko- ja vastavatele omavalitsuste
haliku omavalitsuse juhtimist spetsialistidele 5 valdkondlik(sh. juhtimisstruktuuride sar- ku (eelarve ja revisjon; majannasusi ja erinevusi ning sellest dus, kommunaal ja keskkond;
tulenevad
muutmisvajadusi kultuur, haridus, noorsootöö
võimalikul ühinemisel; asutus- ja sport; sotsiaalia ja terviste ja ettevõtete võrgu optimee- hoid; arengu kavandamine ja
rimise võimalusi; ametnikkon- järelevalve)
seminari-koolidade koosseisude vastavust tust ja omavalitsuste juhtidele
Augustis pandi algus Keila hea kohaliku omavalitsemise üks üldhariv koolitus-arutelu
valla poolt esitatud arendus vajadustele ning ühinemisel muudatuste olemusest ja juhja koolitusprojektile „Lää- tekkivaid võimalusi amet- timisest. Volikogude üldkoosne-Harjumaa
omavalitsuste nikkonna tugevdamiseks ja seisude pädevuse tõstmiseks
haldusvõimekuse
tõstmine optimeerimiseks, muutustega korraldatakse neile kahepäevane koolitus volikogu tööst
ja ühisteenuste arendamine”. kaasnevaid kulusid ja tulusid.
(sh. käsitletakse arengukava ja
Selle käigus hakkavad kahekKohaliku
omavalitsuse
fieelarve menetlemise teemasid
sa Lääne-Harju omavalitsust
nantseerimine
sh.
KOV’ide
ja
arutatakse võimalike ühis- Keila, Saue ja Paldiski linnad,
tulubaasi
erinevused
ning
teenuseid
ja koostöövorme)
Harku, Saue, Keila, Padise ja
ühinemise
mõju
tasandusfonKernu vallad - omavahelist
koostööd tihendama. Projektis di laekumistele; omavaheliste Projekti lõpus aset leidval
osaleb partneri ja projektijuhi- arvlemiste saldo; erinevused arengufoorumil maikuus 2013
na Harju Ettevõtlus- ja Aren- kulude struktuuris ning vaja- saavad koostöö teemal kaasa
duskeskus. Konkursi alusel sai like vahendite maht kulude mõelda ja rääkida kõik asjast
projekti tegevuste läbiviijaks taseme ühtlustamiseks; laenu- huvitatud isikud ja organiArengufoorumi
konsultatsioonifirma Cumulus koormuse ja varade väärtuse satsioonid.
erinevused;
struktuurifondide
arutelude
tulemused
on aluConsulting OÜ.
kaasfinantseerimise
võime seks rakenduskava lõplikule
väljatöötamisele ning ühtlasi
Projekti üldine eesmärk on muutumine.
selle rakendamise edukuse
Lääne-Harju piirkonna tasaKohalikud
avalikud
teenused
esmaseks
indikaatoriks. Arenkaalustatud ja jätkusuutliku
sh.
KOV’ide
erinevused
teegufoorumi
fookus on suuarengu tagamine läbi tihedama
nuste
osutamise
organisatsioonatud
rakenduskava
ja selle
halduskoostöö rakendamise
nis
ning
ühinemisega
kaasneelluviimise
võimaluste
laiale
projekti osaliste omavalitsuste
vad
võimalused
ja
vajadused
avalikkusele
tutvustamisele.
tegevuses. See eesmärk kavatsetakse saavutada aktiivselt muutusteks; otsuseid nõudvad Projektitegevustega jõutakse
haaratud inimeste omavalitsu- erinevused kehtivates regu- lõpule hiljemalt 2013. aastas
se piire ületavat halduse ning latsioonides ning nende mõju septembris.
halduskoostöö
arusaamade kohalikule eelarvele; teenuste
ühtlustamise, volikogude ja kvaliteedi ja kättesaadavuse Projekti paneb loodetavasti
komisjonide liikmete ning ühtlustamiseks vajalike lisa- aluse Lääne-Harjumaa kohaliametnike ja spetsialistide oma- ressursside maht; olulisemad ke omavalitsuste efektiivsemavahelise dialoogi ja koostöö- investeeringuvajadused; ühi- le koostööle. Seejuures on provõimekuse suurendamise ning nemiste kooskõla elanike oo- jektis osalevate omavalitsuste
võtmetöötajad ja volikogude
analüüsil põhineva Lääne-Har- tustega.
tuumikud omandanud parema
jumaa ühisteenuste pakkumise
Seejärel
koostatakse
ühiste
koostöövõimaluste ülevaate
ja/või – tegevuste koordineearutelude
ja
koolituste
käining arenguid kavandades arrimise ja haldusvõimekuse
gus
konsultantide
abiga
välja
vestavad
naaberomavalitsustõstmise halduskoostöö rakenhalduskoostöö
rakenduskava,
tega,
töötajate
ja volikogude
duskava väljatöötamise kaumille
järgi
saab
edaspidi
reaalliikmete
ning
allasutuste
juhtidu. Kaudselt saavad projektist
seid
koostööalgatusi
–
näiteks
de
koostöövõimekus
on
suurekasu kogu projektiga haaratud
linnade ja valdade elanikkond koostööprojekte, ühisametnik- nenud ning neil on piirkondlik
(ca 54 tuhat), kes efektiivsema ke- või ettevõtteid või lausa arusaam regionaalhaldusest ja
koostöö tulemusena hakkavad ühinemisi – ellu viia. Raken- koostöövõimalustest, ette on
saama kvaliteetsemaid (sh kät- duskava peab määratlema piir- valmistatud Lääne-Harjumaa
tesaadavamaid) avalikke tee- konna omavalitsuste koostöö ühine piirkondlik rakenduskaalused ja tegevused olulise- va ühisteenuste ja nende käivinuseid.
mate koostöö valdkondade tamise algatamiseks ja elluviiProjekti käigus esmalt analüü- sotsiaalmajandusliku kasu ja miseks, sidusgrupid on projekti
sitakse, millistes valdkondades riskanalüüsi analüüsi alusel, tulemustest informeeritud ning
oleks koostöö kõige vajalikum sisaldama koostöö korraldami- koostöö sisu ja vormid on eesja otstarbekam, et üheskoos se soovitusi ja mudeleid ning kujuks ka teiste omavalitsuste
kvaliteetsemaid avalikke tee- nende alternatiive, kirjeldama koostöö kavandamisel.
teavituse põhimõtted ja rakennuseid osutada. Analüüsitakse
dussätted.
Koostöövõimaluste Projekti eelarve on üle 27 000
rahvastikku ja asustust (sh.
otstarbekust
hinnatakse ühis- eurot, millest lõviosa katab
omavalitsuste teenuste (poametnike
rakendamise,
ühis- meetme „Avalike teenistujatentsiaalse)
tarbijaskonna,
asutuste
ja
ettevõtete
loomise,
te, kohalike omavalitsuste ja
tulubaasi muutusi, avaliku
lepingulise
koostöö
ja
omavamittetulundusühingute töötateenuse tarbijaskonna paiknelitsuse
üksuste
ühinemise
asjate
koolitus ja arendamine“
mist ja muutusi selle kättesaapektidest.
raames
Euroopa Sotsiaalfond.
davuses jm), majandust (sh.
Projekti
osaliste omafinantseeomavalitsuste piiride kooskõla
Koolitus-seminaride
fookus
ring
on
veidi
üle 4000 euro.
majandus ja tööjõuareaaliga,
on
suunatud
halduskoostöö
asutuste ja ühingute osa töömuudatuste
hõives, muutusi piirkondlikkus rakendamisele,
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Maamaksustamishinna
aktidest

Maksu- ja Tolliameti teade
maamaksuteadetest 2011. aastal
NB! Seoses eurole
üleminekuga toimus
kogu andmebaasi
ümberarvutus.
Juhime tähelepanu, et maa
maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega,
kusjuures summa alates 5
eurost ümardatakse järgmise kümneni.
Pärast kõikide omavalitsuste maamaksumäärade
sisestamist tehakse maamaksu programmi sisestatud 2011.a maksumäärad
nähtavaks MTA koduleheküljel, aadressil www.
emta.ee
Era- ja ärikliendile, alajaotuses maamaks -> kasulik
teave).
Kohaliku

omavalitsuse

peab Maksu- ja Tolli- maksuteadet ei väljastata
ameti esitama maksusta- 2011.aasta kohta, kui makmise andmed hiljemalt susumma on alla 5 euro.
1.veebruariks 2011.a.
Palume arvestada, et andMaamaksuteadete
mete masstrükiks ettevalmistamise ajaks suletakse
trükkimine
andmete esitamine e-makEsimene 2011.a maamak- suameti kaudu ning avasuteadete masstrükkimine takse, kui andmed on trüktoimub veebruaris. Pärast kimiseks edastatud.
maamaksu andmete esitamist on maksumaksjal Masstrükkimise ajakava
võimalik e-maksuametis on üleval MTA kodulehemaamaksu andmetega tut- küljel alajaotuses “Ärikvuda ja nad saavad sellega liendile ->
võimaluse teatada KOV-e Kohalikule omavalitsusele
võimalikest ebatäpsustest -> maamaks “.
andmetes.
Maksuteate kätte toimetaKui mingil põhjusel ei ole misel posti teel valitakse
maamaksuteadet saanud maksuteatele MTA-s viituleb kindlasti teavitada mati registreeritud aadMaksu- ja Tolliametit, kes ress. Kui MTA andmebaaväljastab uue maksuteate. sis maksumaksja aadress
Vastavalt MMS § 7 lg 4 puudub või on aadress
maamaksu ei määrata ja registreeritud 2008. aas-

tast varasemal aastal, siis
väljastatakse maksuteade
KOV-i poolt maamaksu
andmetes näidatud aadressil. Kui maksumaksja
teatab KOV-le oma uue
postiaadressi, kuhu soovib
maksuteadet saada, siis ei
piisa ainult sellest, et KOV
parandab aadressi maamaksu andmetes. Maksumaksja peab uue postiaadressi teatama ka Maksu- ja
Tolliametile.

Lugupeetud Kernu valla maaomanikud
Senini on kõik uued maaomanikud enne Maksu- ja Tolliameti maamaksu teadet saanud vallavalitsusest posti
teel maa maksustamishinna akti. Akt on andnud võimaluse soovi korral välja arvutada oma maamaksu suurus
praegu kehtivate riiklike hindade alusel.
Seoses vallavalitsuse kulude kärpimisega enam akte
välja ei saadeta. Iga maaomanik, kellel tekib küsimusi maamaksu suuruse osas, võib need esitada telefoni
teel numbril 67 93 017 või e-posti aadressil vika@kernu.ee. Akte võib kätte saada aadressil Harjumaa Kernu
vald Haiba küla Riisipere tee 8 vallavalitsuse maanõuniku kabinetist 13

Maamaksu tasumise
meeldetuletus

Maamaksuteadet on või- Alates 2009. a ei kajastata maksuteatel võlgnevusi. Kõimalik tellida ka e-teenuse gil maaomanikel on võimalik maamaksu andmetega,
kaudu .Maksu- ja Tolli- tasumisele kuuluva võlasumma ning võlale arvestatud
ameti e-teenuse kasutajale, intressiga tutvuda e-maksuameti kodulehel rubriigis
kes on teatanud oma e- ”maksuvõlglaste otsing ”sisestades päringu jaoks reposti aadressi, toimetatak- gistri nr/ või oma isikukoodi.
se maamaksuteade elekt- Täiendavat infot oma maamaksu tasumise, võla jms
rooniliselt. Elektronposti kohta saab, kui helistada Maksu ja Tolliameti maamakaadressile edastatakse in- su infotelefonil 8800 816 (E–N kl 8.30–16.30, R kl
formatsioon maksuteate 8.30–15.30) või saates e-kirja: maa@emta.ee.
e-maksuametis kättesaa- Infot maksustava maa andmete kohta saab Kernu valla
davuse kohta.
maanõunikult Viktoria Karu telefonil 67 93 017või saa-

Eesti kõigi omavalitsuste tervis internetis nüüd jälgitav

tes e- kirja: vika@kernu.ee

korda vaadata, alla laadida, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunivõrrelda ja analüüsida.“
ku Andrus Aaslaiu sõnul on
Elioni arendusjuht Enn Saar pilvepõhised teenused väga
märkis, et seda teenust luues suur samm edasi IT-riigi
pidas Elion silmas seda, et arendamisel. „Kuigi teised
andmed oleksid tõesti liht- riigid on meile e-riigi arensalt ja kiirelt kättesaadavad damises tõsiselt kuklasse
„Kuigi vastavalt Eestis kehja kasutatavad. „Ja kuna and- hingama asunud, on just
tivatele seadustele on erinemed asuvad nö pilves, saab pilvepõhised inforakenduvad riigi andmekogud olnud
huvilistele kättesaadavad ka
neile ühekorraga ligi väga sed need, mis võimaldavad
suur hulk inimesi, sõltuma- praegu luua täiesti uue kvavarem, on nendega tutvumita ajast ja nende asukohast. liteedi,“ märkis ta. „Meie
ne olnud siiski sedavõrd tüVäga oluline aspekt, millele andmeil pole veel mitte ükslikas ja aeganõudev, et seda
teenust arendades tähelepa- ki teine riik sellises mahus ja
Harku-Lihula-Sindi kõrgepinge- Via Baltica teemaplaneeringu nu pöörasime oli ka see, et tasemel oma kõigi omavalitsinna saaksid kolmandad suste rahalist seisu ja kulusid
liini planeeringu materjalid koon- ja KSH aruande avalik
osapooled oma rakendu- avalikult nähtavaks ja anasi juurde luua ning teenus lüüsitavaks muuta suutnud.
duvad Eleringi kodulehele
väljapanek 24.09.-22.10.2012 vastaks
tulevikuvajadus- Tahaks loota, et tegu on riigi
Põhivõrguettevõte Elering AS teeb ettevalmistusi uue
tele, võimaldades näiteks e-teenuste virgumisega ka
materjalidega
Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini ehitamiseks ja Teemaplaneeringute
hankida andmeid korraga laiemas plaanis.“
koondab koostöös liinitrassi planeerija Ramboll Ees- (seletuskiri ja kaardimaterjal, KSH
paljudest erinevatest riikliti AS-iga kogu liinitrassi planeeringut puudutava info aruanne) on võimalik tutvuda:
kest
andmebaasidest,“ lisas Aaslaiu sõnul ootab riik, et
oma kodulehele.
loodud baasfunktsionaalsuSaar.
1)
Harju
Maavalitsuse
veebilesega pilverakenduste külge
Elering AS pakub oma kodulehel kõige värskemaid

Eesti kõigi omavalitsuste tervis internetis nüüd jälgitav
Alates 19. septembrist on
kõigil huvilistel võimalik
tutvuda Eesti omavalitsuste
finantstervise ja -kulutustega internetiaadressil www.
riigipilv.ee. Tegemist on Rahandusministeeriumi ning
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel ning Elioni kaasabil
valminud teadaolevalt maailmas esimese omataolise

pilveteenuse pilootprojektiga, mille eesmärk on tuua
riik kodanikule lähemale ja
muuta kohaliku tasandi juhtimine kogu riigis läbipaistvamaks.

uudiseid planeeringu, sealhulgas avalike väljapanekute ja arutelude kohta. Kättesaadavaks muutuvad teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud materjalid. Info koondamise üldine eesmärk
on avalikkuse parem teavitamine ja kaasamine ning
kasutajatena on silmas peetud nii planeerimisprotsessi
osapooli kui kindlasti ka laiemat avalikkust.
Teemaplaneeringu alajaotuses kajastatakse planeeringu
lähteseisukohti, eskiisi, põhilahendust, menetlusdokumente ja kooskõlastusi. Keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) jaotuses leiab infot KSH programmi
ja aruande kohta. Samuti on kavas luua lahendus, et
kodulehe kaudu saaks esitada KSH-le ettepanekuid ja
vastuväiteid
Info koondub aadressile http://elering.ee/harku-lihulasindi. Materjalid lisanduvad vastavalt protsessi kulgemisele.

on ette võetud vaid väga
konkreetsete töiste vajaduste puhul,“ selgitas Andrus
Jõgi Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste
finantsjuhtimise osakonnast.
„Et muuta andmed mugavalt
kättesaadavaks kõigile kodanikele, olemegi koostöös
Elioniga loonud virtuaalserveri põhise lahenduse ehk
tõstnud kõik omavalitsuste
finantsandmed pilve, kust
igaüks saab neid nüüd oma-

hel aadressil: http://www.harju.
maavalitsus.ee/et/tallinn-parnuikla-maantee

hakkaksid aktiivsed kodanikud looma ka oma mugavuslahendusi ja võtaksid
osa riigihalduse arengust
kodanikuinitsiatiivi korras
enda kanda. Esimene selline lahendus on juba olemas.
Elioni pilverakenduse edasiarendus nimega LEO (Läbipaistav Eesti Omavalitsus)
on juba tänasest kättesaadav
aadressil www.juhtimisinfo.
ee ja selle on tootnud Infovara OÜ. Infovara juhatuse
esimehe Maigi Peeduli sõnul on siiski tegu nn kommertslahendusega, mis jääb
esmakokkulepete alusel kõigile tasuta kättesaadavaks
vähemasti 2012 aasta lõpuni.
„Tegu on mugavusteenusega, mis on ehitatud Elioni
rakenduse külge ja mis oma
kasutusmugavuselt on veelgi
kasutajasõbralikum,“ märkis
Peeduli.

Politsei koostöös Maanteeameti
põhja regiooniga jagab
Harjumaal eakatele ohutusveste

2) teemaplaneeringu portaalis
aadressil:http://www.viabaltica.
hendrikson.ee/
Oktoobrikuu jooksul viiakse Harju Maakonnas läbi liikluskoolitused eakatele
3) Kernu Vallavalitsuses
Avalik arutelu toimub 22.11.2012
kell 18.00 Kernu Valla Rahvamajas.

koos ohutusvestide jagamise aktsiooniga. Projekti eesmärgiks on enesesäästliku ja
teadliku liiklemise propageerimine eakate seas! Koolituste käigus jagatakse praktilisi teadmisi igapäevaseks liiklemiseks nii jalakäija kui jalgratturina, lisaks saavad eakad tasuta ohutusvesti, et suurendada liiklusturvalisust pimeda ajal. Samuti
tutvustab Naabrivalve häirenupu teenust.

Kernu Valla Rahvamajas toimub koolitus 12. okt kell 14.00
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Tekst: Nella Miloserdov, MTÜ Ruila Mõis
22. septembril avati pidulikult Ruila mõisapargi tagaväljak, mis on mitmete projektide tulemusena saanud mõisapargile sobiliku kena välimuse.
Renoveeritava ala suurus oli 0,65 ha, välja raiuti 77 puud ja põõsast. Varem koolimaja taga
olnud asfaltplats likvideeriti, pargis olnud trenažöörid paigutati ümber spordihoone juurde.
Parki istutati 5 seedermändi, 17 pärna ja pargi keskele rajati läikivast tuhkpuust hekilabürint.
Rajatud teede äärde paigutati 3 uut pargipinki ja pargi servadesse prügiurnid, mis oma kuju
ja välimuse tõttu leidsid hoopis kasutust lilleamplitena.
Pargi renoveerimisprojekti koostamist rahastas Lääne-Harju Koostöökogu. Pargi ehituse
korraldas MTÜ Ruila Mõis, kes esitas edukalt rahataotluse PRIAsse.
Täname Rafael Milermani, kes oli projektijuht ja seisis selle eest, et kõik saaks tehtud just
nii, nagu ette nähtud. Tänusõnad lähevad ka peatöövõtjale, kelleks oli Neroman OÜ ning
Viktor Mozbergile ja Meelis Zilmerile. Meie valla ettevõtetest, kes olid pargi renoveerimise
juures alltöövõtjateks, täname Laitse RallyParki, Palkehituse AS’i, FIE Margus Veskit ja eriti suured tänusõnad lähevad Ruila Tallile, Eha ja Toomas Kirsipuule, kes olid ehituse juures
igati abiks.

22. septembril avati pidulikult
Ruila mõisapargi tagaväljak
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Kohila mõisakool alustab oktoobris eelkooliga Kingitud hobuse haiged hambad
Augustis loodi mittetulundusühing Kohila Mõisakool eesmärgiga asutada Kohilasse eraüldhariduskool. 2013.aasta
sügisesel avab kool I klassid Kohila mõisahoones. Alustav kool lähtub oma põhimõtetes Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi ja MTÜ Miikaeli Ühenduse all tegutseva Püha Miikaeli Kooli kontseptsioonist, tehes koostööd
erinevate osapooltega (www.vhk.ee). Õppetööd ei asuta
läbi viima korraga kõikides klassides või kõikidel kooliastmetel, vaid alustatakse järk-järgult. Kool peaks kasvama
põhikooliks aastaks 2021. Avataval mõisakoolil puudub
teeninduspiirkond. Kooli võivad õppima asuda lapsed
sõltumata perede elukohajärgsest omavalitsusest. Vanemad, kes soovivad oma last panna uude avatavasse Kohila
mõisakooli, peaksid lähtuma oma valiku tegemisel eeskätt
kooli õppe- ja kasvatustöö põhimõtetest:
-- kool lähtub oma töös üldisest inimväärikusest ja kristlikest väärustest
-- lapsi võetakse kooli vastu vanemate soovi alusel, lähtudes ühistest kasvatusprintsiipidest
-- kool väärtustab iga lapse annet, mida igaühel on kohustus hoida ja toetada ning kasutada väärikalt
-- kaunitel kunstidel on kindel koht kooli kunsti- ,käsitööning muusikaprogrammis
-- koolis on poiste ja tüdrukute arengutingimuste loomiseks eraldi poiste ja tüdrukute klassid
2012.a. oktoobrist alustab Tohisoo mõisas tööd vastloodud
MTÜ Kohila Mõisakooli eelkoolirühm koostöös Miikaeli
Ühenduse Eelkooliga.
Õppetöö hakkab toimuma kahel korral nädalas (2,5 tundi
korraga) vastavalt tunniplaanile.
Eelkool töötab Vanalinna Hariduskolleegiumis väljatöötatud õppekava alusel, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhimõtteid arvestades.
Soodustame sujuvat sisseelamist kooliellu ning toetame
lapse loomulikku huvi hankida uusi teadmisi. Püüame luua

Õpetamine

Tekst: Agape Mari Blowers, märts 2012
Miks peaks kuueteistaastane tüdruk tahtma õpetajaks
saada? Mis on selles nii põnevat? Kas raamatuvirnad, paberite hunnikud, koolipinkide read, peotäied pliiatseid ja
punaste pastakate varu on tõesti nii kutsuvad? Miks peaks
keegi sellest väsitavast, tänamatust ametist unistama?
Need on ausad küsimused, kuid vaatame seda ka teisest
küljest. Lastel, kes neid samu koolipinke, raamatuid, pabereid ja pliiatseid kasutavad, on hinged. Samuti on neil
vajalik õppida palju kasulikke asju, mida neil elus vaja läheb. Õpetamine on väga tähtis osa lapse õppimise protsessist. Sõltub õpetajast, kui kasulik ta selles protsessis suudab
olla.
Eeskujuks olemine on parim õpetamine. On öeldud, et
90% õpetamisest on eeskuju. Õpetaja eeskuju on väga tähtis. Tema käitumisest sõltub, mis suunas ta õpilasi mõjutab.
Õpilased jälgivad oma õpetajat kogu aeg, et näha, mida ta
ühes või teises olukorras teeb või ütleb. Õpetaja eeskujul on
suurem mõju oma õpilaste elude üle, kui ta arvata võiks.
On ilmtingimata vajalik sisendada olulised tõed laste
mõistusesse ja südamesse, juba noores eas. Õpilased kuu-

lapse igakülgset arengut soodustavat keskkonda, kus grupitöös oleks tagatud turvatunne ja koolieluga seotud esimesed eduelamused. Tähtis on see, et lapsel tekiks eneseusaldus, positiivne hoiak kooli suhtes.
Koolieeliku õppeprogramm sisaldab järgmisi õppeaineid:
keel ja kõne, matemaatika, loodusõpetus käeline tegevus,
muusika ja inglise keel.
Õppeained on omavahel integreeritud. Kevadel toimuvad
kõigile soovijatele, kes on eelkoolis õppinud, kooliküpsuse
uuring.
Kõigil, kes on läbinud eelkooli programmi, on võimalus
kandideerida Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi I
klassi.
Õppetöö algab oktoobrist ja lõpeb aprillis. Eelkooli tunde
ei toimu riiklike pühade ajal ja koolivaheaegadel.
Õppemaksu suurus on 2012/2013 õppeaastal 55 € kuus.
Eelkooli registreerimine koos lastevanemate koosolekuga
toimub 18. septembril kl. 18 Tohisoo mõisas.
Eelklasside lastega hakkab tegelema Vanalinna Hariduskolleegiumi vilistlane ja Püha Miikaeli Kooli õpetaja-eripedagoog Egle Matetski. Eelkooli õppetööd aitab koordineerida
Püha Miikaeli Kooli õppealajuhataja Ruth Raudsep.
Paralleelselt eelkooliga käivitame ka vanemakoolituse,
kuidas ja millisel moel aidata last kooliks ettevalmistada,
tutvustada loodava kooli kontseptsiooni ning nõustada
vanemaid.
Koolil on võimalik missioonilist ülesannet täita vaid siis,
kui kujuneb tugev koolikogukond õpilaste, õpetajate, vanemate ning kooli toetajate abil. Kellel on huvi ja soovi
kooli tegemisi toetada ning aidata kaasa koolikogukonna
kujunemisele, saab ühendust võtta kohilamoisakool@
gmail.com.
MTÜ Kohila Mõisakool juhatuse nimel Angela Kase, Uku
Torjus, Siilas Kask, Maria Viikmaa, Eha Sepping, Ruth
Durejko ja Janika Volga.

lavad tähelepanelikult, kui neile räägitakse elu tähtsatest
asjadest.
Minu meelest on lastele Piiblilood väga vajalikud. Nendel on eluliselt vajalik kuulda sellistest Piibli õpetustest
nagu ligimesearmastus (armasta oma ligimest nagu iseennast), vaenlaste armastamisest (armasta oma vaenlasi),
sõnakuulelikkusest ja austusest vanemate vastu ja kuldsest
reeglist – tee teistele nagu sa tahaksid, et teised sulle teeksid. Lapsed peaksid õppima selliseid voorusi nagu ausus,
alandlikkus, kannatlikkus, omakasupüüdmatus ja armastus.
Samas peaksid nad ka neid samu asju kogema ja nägema
oma õpetaja elus.
Võidakse väita, et õpetamine on väsitav ja tänamatu töö.
Sellega tuleb nõustuda.
Õpetaja töö on tõesti väsitav ja kindlasti ka tänamatu,
aga see on samas ka väga tasuv. Õpetajale on nii rahuldustpakkuv, kui tema õpilased saavutavad midagi. Kui imeline
on kuulda selliseid väikseid rahulolevaid hüüatusi: „Ah,
niimoodi see käibki!” ja „Õpetaja, ma sain hakkama!”
Õpetamine on rohkem kui ainult töö. See on teenimine.
Igal õpilasel on hing. Kristus armastab igaühte. Kas õpetaja
tohib siis vähem teha, kui armastada oma õpilasi ja nende
eest hoolitseda?

Tekst: Triin Lumi, 3 tütre ema, MTÜ SEB Heategevusfond tegevjuht
Eile tegin oma kodus sügispuhastust. Siludes käte vahel noorima tütre imearmsaid, aga kukekaks jäänud pükse, silmitsesin mõtlikult toanurka kogunenud kraami.
Roosa nukukäru tagant piilusid punasemummuline piimakann ja käbidega kohviserviis, nagu oodates, et annaksin neile uue elu. Mõte läks sõpradele-tuttavatele,
kes sageli minu poole pöörduvad, lootes leida asjadele, mida endal enam vaja pole,
uus õnnelik omanik: „Prügikasti ju ka ei raatsi visata, aga sa ju suhtled lastekodudega, neil on kindlasti kõigest puudu…“
Olen harjunud naabritele, kolleegidele ja niisama headele inimestele selle küsimuse peale vastama, et jah, ikka on ka neil vahel üht-teist vaja, täpsustades pisut
vaiksemalt: „Aga tooge kindlasti asju, mis on puhtad ja terved!“ Olgu siis kevadine suurpuhastus või harras jõulumeeleolu, milles inimesed oma uutele jõuluvana
toodud kingitustele ruumi teevad, istun mina tihtipeale kastide ja kottide otsas, mis
paraku vajavad enne edasi saatmist eelsorteerimist. Kogemus ütleb, et „kingitud
hobuse suhu vaatamine“ on hädavajalik, sest pahatihti leidub annetuste hulgas ka
valimatult edasi saadetud vana kola – kulunud riideid, lääpatallatud jalanõusid ja
katkisi mänguasju.
Arvan, et oma vana rämpsu kaelast ära sokutamine näitab tõelist lugupidamatust
abivajaja vastu. Kahjuks on mul oma tööst tuua omajagu näiteid, kus innukad abistajad on turva- ja asenduskodudes peatuvatele lastele saatnud asju, mille õige koht
on prügikastis. Jaanuaris kirjutas üks pereema, et neil on pööningul suusad, mida
keegi pole juba aastakümneid kasutanud, et ta annaks need lastekodusse ära …
Mäletan üht meest, kes tõi lastekodudele mitme suure prügikotiga riideid ning üle
andes lisas kommentaari: „No siis nad näevad, et me selle žesti tegime!“ Mul polnud enam võimalust küsida, mis on selle žesti mõte täpsemalt, kui kottide sisuga
tutvudes leidsin eest auklikke dressikaid, viledaks kantud sukkpükse, katkise lukuga jopesid, kulunud varrukatega kampsuneid, pleekinud pildi ja väljaveninud kaelusega T-särke … Tõepoolest – kotis leidusid ka mõned täitsa tutikad poiste pikad
püksid, mis teinuks kandjale rõõmu küll 90-ndate lõpus, ent tänases päevas sobiks
vaid stiilipeol kandmiseks. Meenub ka kõne, kus üks ema rääkis, et oli oma lapsega
tuba koristanud ja küsis, kas võib laste turvakodule mänguasju tuua. Võtsin need
lahkelt vastu, aga enne üleandmist leidsin, et olin lastekodusse edasi andmiseks
saanud kotitäie legoklotse ja detaile, millel nurgad katki ja seinad küljest.
Kevadel lugesin lehest, et Kuressaare Rimi kauplus kogus kolmenädalase taaskasutuskampaaniaga seitse konteineritäit kasutatud riideid lasterikastele peredele
ning kaupluse juhataja oli õnnelik, et kogumine läks üle ootuste hästi: “Inimesed
olid aktiivsed, tulid ja tõid kraami suurte kottidega. Eks nad tegid oma kappides
kevadist suurpuhastust.” Paraku polnud suurpered kogutud kraamist eriti huvitatud, sest kolme esimese konteineri sorteerimise järel selgus, et kasutamiskõlblikke
lasteriideid oli neis äärmiselt vähe.
Miks kiputakse arvama, et kapinurgas tolmu koguvad asjad peavad tingimata minema teisele ringile neile, kes on ühiskonnas nõrgemal positsioonil? Kui asenduskodud ja suurperede emad võtaksid vastu kõik saadetised, millest tavakodudes lahti tahetakse saada, oleksid nende prügiveoarved nii suured, et mõni muu elutähtis
teenus jääks perele tellimata. Olen kuulnud robustset ütlust „Mina saan sitast lahti,
teine saab hea asja“ – aga miks peaksid teised meie prahist rõõmu tundma või kuidas see abivajaja elukvaliteeti parandab? Märkamine ja aitamine ei tohiks seisneda
enda jaoks vana ja tarbetu asja ära andmises. Taaskasutuses peaks lähtuma sellest,
et uuele ringile antakse asjad, mida võib ka oma heale sõbrale või kolleegile anda
või ülemusele soovitada. Kui sügispuhastust tehes on valida, kas panen päevi näinud asjad heategevusse või kolitaksosse, siis peaks valima viimase.
Minu tütre imearmsad püksid leiavad tee perre, kus on aasta jagu noorem tüdruk kasvamas. Käbidega kohviserviisile ja roosale nukukärule uue elu otsimisega
läheb mul veel natuke aega, aga punasemummulist piimakannu soovitaksin heal
meelel nii heale kolleegile kui ka peaministrile, kui vaid teaksin, et nende peres on
hommikukohvi joomisel au sees suurte mummudega serviis.

ARMAS KERNU VALLA RAHVAS
Juba 2014. aastal toimub XXVI Üldlaulupidu „Aja puudutus.
Puudutuse aeg“. Ka Kernu valla segakooril on südameasjaks saanud sellel rahvalikul suurüritusel osaleda ja oma panus tuhandete
lauluhäälte seas anda. Kutsume üles liituma endaga kõiki meie
valla lauluhuvilisi, eriti on oodatud just meeshääled!
Segakoori proovid toimuvad endiselt kolmapäeviti
kell 19.15 Ruila Mõisas
Tule ja liitu meiega ning anna oma panus
Eesti muusika-ja laulutraditsioonide säilimisel!
Lugupidamisega, Kernu valla segakoori dirigent Margit Aava
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Koostegemise rõõmust sündis taas vahva tervisepäev!

Tekst: Diana Ingerainen
22. septembril toimus Tervisepäev Ruila Spordihoones. Selleks päevaks oli pea pool
aastat ettevalmistusi tehtud. Miks nii kaua? Aga sellepärast, et sel aastal taotlesime
oma MTÜ Ruila Mõisale ürituse läbiviimiseks ressursse Lääne-Harju koostöökogult.
Et projektidele rahastust saada peab juba väga varakult teada olema nii plaanitava
ürituse sisuline kui ka vormiline pool. Õnneks oli meie projektijuht Kadri Suislep
visa vastu panema igasugusele bürokraatiale ja me saime kenasti oma dokumendid
korda aetud. Kõige suurem rõõm ongi koostegemise rõõm! Koos Tiia Rosenbergiga sai läbi mõeldud ürituse üldine plaan – kuidas spordihoones võiks lauad-toolid-esinejad paikneda. Margit Aava oli esinejate „pealik“. Aarutasime - kes võiks
osalejatele huvi pakkuda ja kellel oleks endal esinemise kogemust ja väljundit vaja.
Alustas , traditsiooniliselt Kernu valla segakoor. Oma uutes pluusides, mida aitas
organiseerida Inge Soopalu, paistis segakoor värske ja vallatu välja. Järveotsa Perearstikeskuse meeskond õendusjuhi Natalja Ivanova juhtimisel korraldas kolesterooli,
vererõhu, veresuhkru ja kehamassiindeksi mõõtmise. Virve Pirn vastutas vaktsineerimiste eest. Mõnus koostöö on tekkinud ka silmaarstidega „Silma rõõm“, kusjuures
see aasta said kõik lapsed tasuta nägemist kontrollida (MTÜ Ruila Mõis tasus nende
eest). Esinejatest jättis väga sügava mulje Johhan Rosenbergi poolt organiseeritud
ETSA mini tantsuetendus. Mulle isiklikult läks väga hinge Monica Arme laulmine
kena kitarri muusika saatel. Sai ka võimelda, sedapuhku Pilatese õpetaja Jana Tiituse juhendamisel. Omamoodi kunstielamus oli siidimaalimine, mida juhendas Ingrid
Kitt. Minugi inglike (küll jah korpulentse lumememme moodi) seisab mul aknal ja
meenutab huvitavat pintsli käeshoidmise tunnet. Line tantsu tegid taas Kernu Põhikooli õpilased Liis Aasamaa juhendamisel. Kogu päeva jooksul sai külastada Pipit ja
ronimisseina. Olid ka loodustoodete müüjad ja masseerijad. Kõigile jagus tahtmise
järgi tegevust. Mõnevõrra kurb, et kohalikud elanikud lähiküladest nii vähe tahtmist
leidsid, aga terviseedendusega juba nii on – saab ainult luua võimalusi tervise kontrollimiseks ja tõsta teadlikkust. Päris kedagi sundida ei saa ega olnud plaaniski.

Uuel õppeaastal Ruila koolis
Tiia Rosenberg
Ruila Põhikooli direktor
Ruila kool on mõnus linnalähedane väikekool ilusas mõisakompleksis 120 õpilasega.
Meie õpilaste arv näitab mõningast kasvutendentsi ja nii
on juba mitmel aastal väiksematesse klassidesse tulnud rohkem õpilasi. Sel aastal alustab
15 õpilast. Väikesed klassid ja
kvalifitseeritud õpetajate kaader loovad head võimalused nii
töötegemiseks kui õppimiseks.
Uus õppeaasta täidab alati erilise ootusärevuse ja entusiasmiga.
Kooli algus on minu jaoks püha
sündmus. Tajud oma vastutust
ja missiooni vaadates esimese

klassi laste silmisse ning kogu Üritame õpilase huvides tegut- töövestlusi, piinlik on öelda le võimaluse kohapealse elu edaspidi on õpilastel võimalik
ülejäänud kooli rõõmsat jällenä- seda, kasutades selleks kehtivat palganumbrit. Sel aastal siirdus mõistlikuks organiseerimiseks. treeningutes jätkata ja seda tänu
gemissaginat. Proovin leida iga seadusandlust parima äranäge- kooli 20 õpetajast 4 teise vald- Aga selleks, et hästi toimivat heanaaberlikele suhetele koosõppeaasta alguses olulise foo- mise järgi, et koolielu rööbastes konda, mis on ka minu meelest koolikeskkonda luua, on minu tööpartneritega Ruila Tallist.
kuse, millega õpetamise kvali- hoida. Kohati tundub, et sea- ajastu märk, sest tasakaal vas- ümber lojaalne tugev tuumik, Meie soov on arendada Ruila
teeti tõsta, koolile uut hingamist duste koostajate arvates nagu tutuse ning teenimisvõimaluste kellega oleme kümmekond mõisakompleks välja atrakaastat koostööd teinud. Oleme tiivseks piirkonna hariduse- ja
anda. Selle õppeaasta algus on õpetajad polekski normaalsed vahel on paigast ära.
avalikkuses tekitanud suure inimesed, kes vajavad teatud Sellegipoolest on meie koolis õppinud ja arendanud välja kultuurikeskuseks. Tegeleme
aruteluvahu hariduskorralduste standardi järgi äraelamiseks alustanud nii eelmistel kui ka kooli, kus on võimalik tegeleda hetkel kontseptsiooni koostamuudatuste ümber, Kogemus raha. Juba ammu ei ole mõeldav, sel aastal noori õpetajaid, kel- paljude erinevate huvialadega, misega, et hinnata potentsiaali,
aga näitab, et vaht tihti kaob nii et õpetaja oma normkoormuse le kutsumuseks on õpetamine. et pakkuda igale lapsele mida- leppida kokku arengusuundanagu tekkiski ja elu läheb ikka eest saadava töötasu eest saaks Mul on imehea kogemus noor- gi, millega oleks teda võimalik des. Kogukonna suurema kaaedasi, seepärast püüan ka kes- endale õpetamistööd lubada. te kolleegidega, kelle kogemus- esile tõsta. „Leiame igas lapses samisega ja mõisa avalikkusele
kenduda õpetamise sisulisele Riigi poolt kehtestatud sum- te puuduse korvab suur õhin ja parima külje ja paneme ta sä- välja pakkudes loome lisaväärpoolele. Õpetamine peaks ole- mad on naeruväärsed ning jutt tahtmine, huvitavad lähenemi- rama“ ongi meie motoks. Me tuse oma õpilastele silmaringi
ma enam loovust ja mõtlemist palgatõusust, mis peaks tooma sed, põnevad ideed. On inimesi, kõik vajame märkamist, tähele- laiendamiseks ning kogemuste
arendav, huvitav oleks leida lahendust, naiivne. Kohapeal kellele on emapiimaga õpetami- panu ja hoolimist, nii väikesed saamiseks.
mõni uus lähenemisviis, miks tuleb palju klapitada, nuputa- ne kaasa antud, kelle jaoks see kui suured.
mitte noppida kasulikku prak- da, et töö sujuks. Nii on täiesti on huvitav ning loov, väljakut- Huvitavate tegevuste seas meie Usun, et meid ootab ees huvitav
tikat alternatiivpedagoogikast, tavaline, et õpetaja kas töötab set pakkuv. Loodan sisimas, et mõisas on õpilastele giidindus kooliaasta ning põnevad ajad
mida saaks tavakoolis kasutada, ühes koolis topeltkoormusega ehk jätkub riigimeestel tarkust turistidele mõisa tutvustades ja Ruila mõisas.
et avada maailm lapsele tema või siis mitmes koolis osalisega. õpetajaid koolist mitte minema ratsutamine, mis toimib viienSeetõttu on ka raske läbi viia kihutada, jättes koolijuhtide- das klassis valikainena ning
isiksust enam toetades.

Seekord sedamoodi – Õpetajate päev Kernu Põhikoolis
Tekst: 9. klassi klassijuhataja Pille Vanker

Reedel, 5. oktoobril tähistasime Õpetajate päeva. Päev
oli jälle õpilaste juhtida. Hommikusel kogunemisel
andis kooli direktor Ene Rooma võimu koos “võimupirukaga” üle 9. klassile. Õpetajad saadeti üheks
päevaks koduõppele, et nad mõtleksid järele, kas ikka
tasub õpilasi kogu aeg “pinnida”. Neile anti kodune
ülesanne lavastada Lumivalgeke ja kanda näidend aktusel ette. Klassides andsid tunde “uued “ õpetajad – 9.
klassi õpilased.
Päev möödus uute õpetajate käe all asjalikult. Aktusel
anti sõna päris õpetajatele, et nad saaksid oma näidendi ette kanda. Näidend pälvis suure aplausi. Eriti
vaimustunult võeti vastu Lumivalgeke, keda kehastas
meie meesõpetaja Ain. Ka kõik ülejäänud osalised
olid tasemel. Meeldisid kostüümid, mis valmistati
oma käega õpetaja Sirje toodud materjalist. Õpetajate
eneste arvates oli kostüümide väljamõtlemine ja teostamine väga loominguline tegevus.
Järgnesid õnnitlused. 9. klass sõnas, et nad said selle
päevaga aru, et õpetajate töö ei ole ainult kohvi joomine ja piruka söömine vaid päris raske ja pingeline.
Aktuse lõpus moodustati õpetajatest ja õpilastest ühine
laulukoor, kes esitas väga ilmekalt laulu “Kui Kungla
rahvas”. See laulukoor oli samuti kostüümides ja ettekanne väga ilmekas.
Ilus päev oli. Aitäh kõikidele korraldajatele ja osalejatele.
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RIISIKATE SÜGISRETK RABASSE

Ümber suure lombi
Tekst: Riina Lotamõis

igati sobilik. Õpetaja Ene vedas matka ning väänati peotäie turba seest hulgaja arvas, et ka kõige väiksemad suuda- liselt vett. Sai selgeks, miks pealt see
Käes on kirju sügis, mis on tänavu pi- vad rabaretkele vastu pidada. Suure- suur vesi silma ei paista.
kalt väga sõbralik ja soe olnud.
mad kolm rühma matkasid nagu alati,
Kuigi ei saa vihma puuduse üle kurta, esmalt läbi metsa ja üle veerohke kraa- Leiti üles tuttavad marjapõõsad ja
otsustasime siiski lastega koos kodura- vi ning siis hanereas jänese haake tehes maitsta sai mustikaid, sinikaid ning
ba üle vaadata.
turbaaukude ja laugaste vahel. Kõige pohli. Kahjuks olid jõhvikad raba alsuurema lauka juures mõõdeti kaasa- gusest juba ära korjatud. Murakalehelt
Sügise sünnipäeva rabas tähistada on võetud rehavarrega turbakihi paksust saime kinnitust, et siingi oli suvel mari

Värvimine

küljes olnud. Seeni nägime vaid üksi- Haiba rabasse tee leidnud ja nüüd
kuid ja need olid vanad või mittesöö- valmistasid lastele headmeelt. Rabast
davad. Kukeseene rühma lapsed koos väljumisel tuli taas ületada tihedasse
õpetaja abi Merlega tulid lühemat teed võsasse kasvanud kraav üle peenikese
pidi otse rabasse jättes vahele metsara- purde. Kõik lapsed oli väga vahvad
ja ja suure kraavi. Lapsed otsisid suure matkajad ja tulid retkega hästi toime.
huviga uusi seeni kuni leidsidki vana Koju jõudes oli peale lõunasööki uni
kuuse alt korvi šokolaadist seentega. nii magus.
Seened olid juhtumisi Rauma linnast

Kõik õpetajad õpivad . . .

Rullimine
Tekst: Riina Lotamõis
5. oktoobril oli õpetajatepäev ka Riisika lasteaias, kuhu appi tulid vahvad lapsevanemad, kes
praktiseerisid lasteaias õpetajatena. Lastega tegelesid emad: Karin- Kukeseene rühmas, Ingrid – Kuuseriisika rühmas, Ülle – Männiriisika rühmas, Reet ja Ester – Kaseriisika rühmas.
Kaseriisika rühmas tegutses üks väga julge isa Nils, kes tegeluste teisel poolel moodustas
eraldi poiste grupi ning mängis mehiseid mänge teises toas. Emad väitsid, et nemadki õppisid lastelt ja lastega koos.
Uute õpetajate elu oli raskem seetõttu, et ilm oli nutune ja lastega õue minna ei saanud. Kõigele vaatamata said kõik värsked õpetajad hästi hakkama.
Samal ajal õppisid päris õpetajad kunstiõpetaja Eve käe all keraamikaringis.
Igal õpetajal oli oma idee, mis said Pireti asjatundliku juhendamise abil teoks.
Õhtu krooniks oli meeldiv üllatus –kõik Kernu
valla lasteasutuste töötajad koos kaaslastega olid
palutud õpetajatepäevale
pühendatud salongiõhtule,
kus muusikalist elamust
pakkus Jaan Sööt.
Suur tänu kõigile õpetajatele, vallavanem Enn
Karule ja rahvamaja
töötajatele, kes muutsid
meeldivaks selle raske
kuid ometi huvitava tööpäeva.
Foto: Keraamikaringis

Julge isa Nils
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Pekka ja Anja kodu

Eeva

Mattiga Irma ja Raineri kodu juures

Onnela, onu Matti ja lahked Raumalased
Tekst: Riina Lotamõis

Madisepäeval sõitis Riisika lasteaiast Sürje punane auto nais- Õhtupoolikul tuli Irma juurde meiega kohtuma Sisko Salminen,
konnaga Rauma poole, kus ootas oma kodu rõdul rõõmsameelne kes saadab alati jõuludeks Riisika igale lapsele personaalse jõuIrma. Irma Koskela koos abikaasa Raineriga jätkavad Matti tööd, lupakikese. Need ootavad lapsi metsas kuuse alla, kui metsloonad leiavad ikka vajalikku, mida Haiba lasteaiale tuua - viimati mad ja linnud söödetud on. Kohtumine temaga oli südantsoojendav – endine postiljon, väga elurõõmus ja nooruslik proua.
oli selleks raamaturiiul, mis leidis koha rühma lugemispesas.

Üleval Onnela mängutuba

Onnela

Irma juhtimisel võtsime suuna Onnela lasteaia poole. Onnela –
„õnnemaa“ , kus kõik lapsed on väga õnnelikud. Väike lasteaed,
kus lapsi 42, oli jagatud kolme rühma. Ühekordne armas eriprojekti järgi ehitatud maja mahutas ometi nii palju vajalikke ruume.
Alusõpetus käis rohelise lipu seaduste järgi – hoia puhast vett,
säästa energiat ja hoia puhast loodust - sorteeri prügi. Meeldiv oli
kogeda tuttavat ja erinevat. Osad koolieelikud veetsid lasteaias
vaid kohustuslikud 4 tundi, mil toimus tasuta eelkooli õppeprogramm, seejärel võis olla pikemalt õues, kuhu sageli vanem järgi
tuli. Väiksemad lapsed tegelesid lasteaias pikemalt ja magasid
kaunite väljaõmmeldud vaipade taga, lugedes lae all lendlevaid
lambaid. Käsitööklassis sai iga laps omatahtsi näppe harjutada
ja toimivas mänguköögis aeg-ajalt küpsetada. Linna lasteaias ei
puudunud ka oma aiamaa, kus aiavili ja lilled kasvasid.
Ootame Onnela õpetajaid vastukülaskäigule.
Kohtumine Matti Lehtoneniga toimus neljaaastase vaheaja järel.
Matti oli endiselt sirge selja ja tugeva käepigistusega auväärne
härrasmees. Tal olid silmad vees, kui andsime üle tervitused Riisika lasteaialastelt, Kernu vallavanemalt ja vallarahvalt, kes temast hoolivad. Matti võttis vastu ja jagas tagasi palavaid tervitusi
kogu valla rahvale.

Järgmisel päeval läksime külla lahketele Liisa ja Erkki Mäkiläle,
kellelt saadud uhked mitmekordsete õitega monardad on vallutanud Haiba ja selle ümbruse aiad. Tervitasime häid Rauma sõpru
pugikese Haiba meega ja lasteaialaste tänukaardiga. Peale lõunasööki „Iltatuules“, Matti praeguses kodus, läksime külla Rauma
kuulsale fotograafile Pekka Urponenile, kes kaasa Anjaga tutvustasid meile tükikest Rauma ajalugu. 115 aastases talumajas
avatud kaunitest loodusfotodest näitus. Kiviktaimla koosnes
suurest kivist ja seda ümbritsevatest lilledest. Ei puudunud ka
kasvuhoone, õunapuud ja marjapõõsad.
Viimane külaskäik oli Keijo ja Sinikka Ahorinta kaunisse koju.
Õhtu kulus kiirelt, sest jututeemaks oli Shri Lanka-sse ehitatav
Rauma küla, kus valmis juba 22 kodumaja, mis ehitatud korjandusest saadud rahadega. Kogu suure heategevustöö eestvedajaks
Keijo ja tema parim abiline Raumas Sinikka. See külaskäik oli
väga lühike ja palju meeldivaid muljeid kuhjus paari päeva sisse,
kuid muljete positiivne mõju vältab jõuludeni ja kauemgi. Suur
tänu Rauma sõpradele lahke vastuvõtu eest ning olete oodatud
taas Riisika lasteada.
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Haiba Noortekeskuse
uued ruumid avatud
Teisipäev 14.00 – 20.00
Neljapäev 14.00 – 20.00
Reede 14.00 – 20.00
Info: omavald.ee/rahvamaja

Noorsootöötaja Laitse Seltsimajas

Tere, olen Laitse
Seltsimaja Noortetoa juht Ly Härm.
Elukutselt ja hariduselt olen koolieelse lasteasutuse
õpetaja ehk siis
lasteaiaõpetaja. Mulle meeldib
lastega töö ja seega sai uueks väljakutseks valitud noortega töö.
Noortetuba Laitses avati selle
aasta septembris ja tänaseks oleme toimetanud juba ligi kuu aega.
Selle lühikese ajaga oleme päris
kenasti kanda kinnitanud ja meie

Laitse Seltsimaja keraamikaringi
tegemistest

Alates septembrist tegutseb kolmapäeva õhtuti Laitse
Seltsimajas keraamikaring, tänaseks on koos käidud juba
vadel ja võistlustel.
viis korda. Huvi ringi tegevuse vastu on senini olnud suur
ning pidevalt on meiega liitumas uusi inimesi. Seltsimaja
oma
hubase õhkkonnaga on kohale meelitanud keraamiOktoobris on meil kavas järgnekahuvilisi
suisa Tallinnast.
vad toimingud: Sõnamängu jutu-

külastatavus on ligi 20 – 25 noort
korra kohta. Noortetuba on avatud
kaks päeva nädalas kella 14:00 –
20:00 ja töötame nö graafiku alusel. Iga kuu lõpus avaldame Laitse ring, loeng läbi mängu, kokandus –
Seltsimaja kodulehel ja seltsimaja lihtne ja maitsev, luuleõhtu, Laitse
uksel uue kuu graafiku koos tege- Noortetoa 7-võistlus, meisterdavustega.
mise tunnike, teemapäev lapsepõlvest ja Noortetoa klassiõhtu.
Noortetoas on võimalus noortel
tegeleda järgnevate tegevustega: Kallid noored – olete kõik oodatud
toimetada arvutis, mängida laua- Laitse Seltsimaja Noortetuppa.
mänge, suhelda omavanuste kaaslastega, teha grupitöid, osaleda Oktoobri lahtioleku ajad on üleval
erinevatel loengutel ja tegeluspäe- Seltsimaja kodulehel.

Rahvamaja ringid

Kui tunned, et tahad ka käed saviseks teha, siis tule liitu
meiega!
Igal kolmapäeval algusega kell 19.00. Osalejate soovil ja
seltsimaja ruumide kasutusest sõltuvalt püüame võimalusel ringitegevust planeerida ka mõnel laupäevasel päeval
– jälgi seltsimaja kalendrit!

NOOREMATE LASTE NÄITERING
VANEMATE LASTE NÄITERING
TÄISKASVANUTE NÄITERING
NAISRAHVATANTS
LASTE LAULUSTUUDIO
MEMMEDE RAHVATANTS
LAULUSTUUDIO “SIRJELIND”
LINETANTS
LASTE LINETANTS
MUDILASTE PÄRIMUSRING
KÄSITÖÖKODA (KERAAMIKA)
KOROONA
AEROOBIKA
JOOGA
VÕRKPALL
LASTE KERGEJÕUSTIK
KORVPALL
LAUATENNIS NOORED
LAUATENNIS TIPPSPORT
LAUATENNIS RAHVASPORT
LAUATENNIS NOORED

Lisainfo:
Einar 53 43 28 55
info@seltsimaja.ee
www.seltsimaja.ee

E
E
E
T
K
K
K
K
K
T
T
E
E
K
T
E,N
E,N
K
K
K
R

15.00
16.00
17.00
20.00
15.00
18.00
19.30
19.30
16.00
11.00
17.00
19.30
18.15
19.00
17.00
19.00
15.00
17.00
19.00
16.00

Vaata lisainfot: www.omavald.ee/rahvamaja

Juhendaja: Kaja Kaasik
Juhendaja: Kaja Kaasik
Juhendaja: Kaja Kaasik
Juhendaja: Sirje Nokkur
Juhendaja: Monica Arme
Juhendaja: Marju Teekivi
Juhendaja: Sirje Nokkur
Juhendaja: Marju Teekivi
Juhendaja: Liis Aasamaa
Juhendaja: Janika Viilma
Juhendaja: Eve Hint
Nikolai Marozov
Liis Aasamaa
Regina
Liivi Abel
Kuldar Paju
Kuldar Paju
Kaljo Põldaru
Kaljo Põldaru
Kaljo Põldaru
Kaljo Põldaru
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Kunstihuvilised uusi klaasitehnikaid avastamas
Liisi vitraaž polnud kergemate killast
Tubli, Liis!

Kristi ja Anne-Liis näpunäiteid jagamas
Klaasi söövitamine happega

Eve graveeritud tass

Tiffany tehnika näiteid

Graveerimine

Rõõmus Laitse külavanem Krista Kusti tassiga

Tekst: Anneli Endla
Laitse Aedlinna Käsitööselts MTÜ
organiseerimisel toimusid järjekordsed klaasikoolitused. Juhendajateks
olid klaasikunstnikud Anne-Liis Leht
ja Kristi Ringkjob, kelle tehtud töid
viimasel ajal palju ka erinevates meediakanalites kajastatud on. Igal juhul
õppisime oma ala professionaalide
käe all. Tutvusime meie jaoks täiesti
uute klaasi kasutamise võimalustegaklaasi söövitamisega, graveerimisega,
mateerimisega ning Tiffany tehnikaga. Valmisid imeilusate mustritega
tassid. Õppisime, kuidas täiesti kodustes tingimustes on võimalik kaunistada klaasnõusid, pudeleid jms
imeilusate mustritega. Eriti toredaks
aga kujunes Tiffany tehnikaga tutvumine. Innukad nagu me Kernu valla
kunstihuvilised oleme, helendas meil
silme ees imeilus Tiffany tehnikas
tehtud lambikuppel. Seda tehnikat
praktiliselt proovida saades osutusid
meie plaanid üsna utoopilisteks. Pisikeste vitraazide tegemine osutus suureks katsumuseks. Nii mõnigi hoidis
esimest korda elus käes jootekolbi,
mille käsitsemine esmalt päris hirmuäratav tundus. Hoolimata sellest, et ei
valminud suured lambikuplid vaid pisikesed vitraazid, olid koolitusel osalejad õnnelikud ning rahul. Selleks oli
ka hea põhjus - õpitud sai midagi uut
ning valmisid imeilusad asjad!
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Haiba karikasarja JK Kernu Kadakas lõpetas III liiga neljandana
avaetapi võitis
Allan Kottise

Meie valla jalgpalliklubi Kernu Kadakas pidas viimase liigamängu Kehtnas, kus kohtuti Kehtna FC Floraga. Väravate
rohkes mängus olime domineerivam pool ja lõpetasime kohtumise 7:4 võiduga. Imelises hoos oli meie meeskonna tehnilisesem mängumees Artur Nüüd, kes sahistas vastaste väravavõrku 6 tabamust. Üldjoontes oli meil väga edukas hooaeg,
mehed käisid korralikult treeningutel ja võistlustel. Suured tänud treener Jan Õunale ja võistkonna hingele Ott Karule.

Tekst: Mark Joa
28. septembril peeti üsna salaja ära Haiba karikasarja esimene etapp. Teadlikult kalenderplaani väliselt korraldatud võistlusest olid siiski
haisu ninna saanud koguni 31 pinksihullu, kes
Haibas kütte pandud sauna ja kohaliku toitlustaja söögi lõhna kaugelt ära tundsid.
Haiba karikasarjas on juba ammu mängus rohkem kui elu - 27 aastat ringi rännanud karikas
hoomab endas üle veerand sajandi Eesti lauatennise ajalugu. Kõik tahavad võita karikat, kuhu
on graveeritud Taago Puntso, Rein Lindmäe,
Mati Kärmiku ja paljude teiste pinksihiiglaste
nimed. Võtkem näiteks Allan Kottise. Juba viis
korda on ta selle ajaloolise trofee endaga hooaja
lõpus koju võtnud, aga selgi korral oli ta kohal,
et oma tiitlit kaitsta.
Sel laupäeval kujunes tema tuliseimaks ohustajaks Erik Lindmäe, kes hästi informeeritud allikate väitel tahab kord juba isa võidetud karika
uuesti koju viia. Seekord pidi Erik aga tunnistama Allani 4-3 paremust mängus, mis võistluste
peakorraldaja Kaljo Põldaru väitel oli Haiba
karikasarja ajaloo põnevaim finaal.
Igatahes tõotab tulla põnev hooaeg ning karta
on, et ka järgmiseid etappe on vaatamata ametlikku kalendrisse mitte kuulumisele väga raske
enda teada hoida. Tulevaste etappide toimumise info liigub ju tutvuste kaudu ning on saadaval ka hästi varustatud pinksilehekülgedelt.
Seniks aga võtkem kuulda Haiba klubi aegumatut nõuannet ning lihvigem tehnikat!

Lauatennisistid Viljandis
Eesti võistkondlikud meistrivõistlused lauatennises alustavad I etapiga Viljandis.
Meie vald on esindatud kahe võistkonnaga.
Esindusvõistkond võistleb sel hooajal II liigas
ja teinevõistkond III liigas.
Esimesel etapil on kavas neli vooru, loodame
tagasi pöörduda positiivse bilansiga.

“10 olümpiastarti”
Kergejõustiku võistlusssari TV “10 olümpiastarti” alustas oma tegevust 1971.aastal. Meie valla
koolid on selles sarjas saanud ka võistkondlikult
esikohti. Peagi on algamas uus hooaeg. Toome
välja meie valla võistlejate mitmevõistluse rekordid.
T-N (11-12.a.) Siiri Siilaberg Kernu 4387 p 2005.a.
T-V ( 13-14.a.) Kerli Krabi Kernu 6603 p 2000.a.
P-N ( 11-12.a.) Kristjan Krimberg Ruila 5958p
- 2005.a.
P-V ( 13-14.a.) Madis Loorents Kernu 7936 p
- 2005.a.
Rekordid on pärit aegadest kui Ruilas ei olnud
spordihoonet ja Kernus staadioni.
Ootame pikkisilmi uut hooaega ja meie noorte
esiletõusu. Soovime selleks edu.

III Liiga lõplik tabeliseis:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Eesti Koondis
Rummu Dünamo
FC Metropool Pärnu
JK Kernu Kadakas
Kärdla LM
Kehtna FC Flora
Saaremaa JK aameraaS
Rapla JK Atli
Saaremaa JK
FC Kose
Märjamaa Kompanii
Tabasalu Jalgpalliklubi

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
13
13
12
12
9
8
8
8
5
2
4

0
4
3
4
3
2
5
3
3
2
1
4

Tulekul Kernu Terasmees 2013

1
5
6
6
7
11
9
11
11
15
19
14

99:21
73:38
58:36
66:40
59:38
42:63
52:49
42:55
40:52
27:63
26:106
38:61

63
43
42
40
39
29
29
27
27
17
7
16

Orissaarest VI koht

Laupäeval, 17 novembril 2012.a. teeme algust võistlusega Kernu Te- Eesti klubide karikavõistlustel koroonas saavutas meie võistkond I etapil VI koha.
rasmees 2013.
I etapp toimub Kernu Valla Rahvamaja 17.novembril algusega 10.00
Kavas:
Plusspoolele tuleb kindlasti kanda viiki võitja
1.Korvpalli vabavisked ja kolme punkti visked
võistkonna TIRTS’uga 5:5. Võistkond kogus
2.Noolevise ( 4x5 viset)
37 punkti.
3.Vägikaikavedu
Kavas on üldse 21 erinevat spordiala, kus saavad võistelda need sportMeie võistlejate panus:
lased, kes on alustanud võistlust I etapil.
Võistluste programm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Korvpalli harjutused
Noolevise
Vägikaikavedu
Sangpommirebimine
Male
Kabe
Koroona
Sulgpall
Tennis
Lauatennis
Orienteerumine
Kardisport
Suusatamine
Jalgrattasport
Miilijooks
Kettaheide
Kaugushüpe
Jalgpalli harjutused
Sõudeergomeeter
400m jooks
Ujumine 100m vabalt

Andres Bahovski
Kristel Suits
Nikolai Morozov
Armo Aas
Tiit Liiv

10 punkti
8 punkti
8 punkti
6 punkti
5 punkti

Järgmiselt etapilt ootame veel paremat tulemust.

Kaili Järvela
võitis miilijooksu
6.55,9’ga
Tallinnas SK Sinimäe korraldatud miilijooksu
võistlustel saavutas neidudest esikoha Kaili
Järvela 6.55,9’ga. Noormeestest jooksis Kristjan Laidna 5.58,1 ja oli selle ajaga 13-s. Mõlemad noored õpivad Tallinnas Saksa Gümnaasiumis. Jooksupisiku on nad saanud treener
Kelly Kvarnströmilt.

Tulemuste arvestamine
Esikoht alal annab n+3 punkti, kusjuures n on osavõtjate arv.
Osaleda võivad kõik spordisõbrad, kes on suureks katsumuseks valmis.
Kuuele paremale nägusad karikad ja esikoht 100 eurot.
Osavõtutasu 5 eurot korralduskulude katteks.
Määravaks saab mitmekülgsus. Potensiaalne võitja Gennadi Liidig
Järgmine leht ilmub 7. detsember 2012. a.
või Tiit Ploompuu. Kes arvab teisiti? Tule ja tõesta.
Materjalid saata hiljemalt 1. detsember
Informatsioon Kaljo Põldaru 52 14 206
2012. a.
Registreerida kuni 15.novembrini 2012.
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Müüa TURBABRIKETTI,
ümarat ja kandilist puitbriketti ning sõelutud kivisütt.
Vajadusel kohalevedu.

Telefon 53593615

VAKTSINEERIMINE 13.10.2012 KERNU VALLAS
LOOMAARST ESTER
LEUSKA vaktsineerib teie
lemmikuid Haiba bussipeatuse parklas.
Parima tulemuse saamiseks
tuleb 10-14 päeva enne vaktsineerimist anda ussirohtu.
Laupäeval, 13.10.2012
• Haiba bussipeatuse parklas
kella 12.00st

Ohtlike ja probleemsete
puude langetamine
kogemustega eksperdilt
Langetan raskesti ligipääsetavaid
ja keeruka asukohaga puid, vajadusel kasutan köistehnikat või tõstukit. Kindlustan puhta ja korrektse tulemuse 56633596

Hea kultuuri- ja spordisõber!
Saue Linnavarahaldus annab üürile
erinevateks kultuuri- ja
spordiüritusteks, individuaalseks
treenimiseks, sünnipäevade
pidamiseks

2. november 2012. a.

- kontsertsaali kuni 250 inimesele
- võimla (korvpall, jalgpall, tennis)
- ujula, lastebasseini
- erinevad ringitoad
- käsitöö- ja kunstiklassid
- staadioni
- kunstmuruga jalgpalliväljak
- jõusaal
Helista ja küsi lisa telefonil
6 596 611
Meil on Harjumaa soodsaimad
hinnad!

Saue Linnavarahaldus
Nurmesalu tn 9, Saue 76506

• Ruila Kaupluse parklas
kella 14.00st
• Laitse Kaupluse parklas
kella 15.00st
* koer 5 haiguse vastu - 12
euri
* kass 3 haiguse vastu - 9 eur
* marutaud - 3 euri
* hobused (gripp+teetanus)
kojukutsega – 19 euri +

transport 0,3euri/km, alates
4ndast hobusest iga järgneva vaktsineerimise hind 15
euri.
Soovitavalt registreerida maili teel : loomavetabi@gmail.
com või telefonil 53822091
Kõikide teenustega võimalik
tutvuda kodulehel : http://
loomavetabi.co.nr/
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Väljaandja: Kernu Vallavalitsus. Koostaja: Merle Beljäev, merle@kernu.ee, tel 53423483. Kujundaja: Anneli Endla.Tiraaz: 1000
Järgmine leht ilmub 7. detsember 2012. a. Materjalid saata hiljemalt 1. detsember 2012. a.

