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Elutöö tunnustus: Leelo Tungal

Leelo Tungal pälvis tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ oma
pikaajalise ja mitmeid põlvkondi
lapsi mõjutanud tegevuse eest laste
heaolu ja positiivse arengu väärtustamisel ning laste ja peredega seotud teemade nähtaval hoidmise eest
ühiskonnas.
„Lisaks oma soojale ja südamlikule
loomingule on Leelo Tungal läbi
aegade aktiivselt toetanud ja innustanud laste loovust: ta on olnud kahekümne kahel aastal Ann ja Ants Roosi
kõrval Sten Roosi muinasjutuvõistluse
žüriis, samuti on ta pidevalt osalenud
paljude žüriide töös (Betti Alveri luule-

Möödunud on jälle viis aastat ja
Kernu kool tähistas pidulikult sünnipäeva. Tähistamist alustasid vilistlased staadionil jalgpallimänguga.
Võitjaid autasustati kooli märgi ja
rändkarikaga, millele graveeritakse
mängijate nimed.

jaid ja abistajaid. Monica Arme juhendamisel laulsid laulupeole minevad
nooremad õpilased ning vilistlased.
Aitäh kallid kaaslased, kes te aitasite
nõu ja jõuga seda päeva korraldada.
Aitäh vilistlased, kes te ikka oma
kooli meeles ja kalliks peate.

Aktusel meenutati möödunud aegu,
vaadati veidi mureliku pilguga tuleviku poole. Kooli käisid tervitamas
vallavanem, külalised naaberkoolidest
ja mujalt.Tänati õpetajaid, kooli toeta-

Koolipere ühispilti saab tellida:
http://www.pildikompanii.ee/
tellimine/lasteaiad/
Liis Aasamaa, Eve Hint

Kaljo Põldaru
Uus-Meremaal

päevad, vabariiklikud luulevõistlused,
Muinas-Julle konkursid, Kaitseministeeriumi loomevõistlus, Poku luulevõistlus jpt). Leelo Tungal on teinud
koos Ene Hiiepuu ja Edgar Valteriga ka
Eestis kõige enam kasutatava aabitsa.

Tänu Kernu Valla Rahvamaja juhatajale Merle
Beljäev’ile ja spordiaktivistide aktsioonile
sai teoks minu veteranide MM lauatennises
Uus-Meremaal Aucklandis. Kohale jõudmiseks tuli teha kuus lendu ja tagasi Eestisse
neli lendu. Veteranide MM oli minu jaoks
esmakordne kogemus ja võib öelda, et ma ei
pidanud võistluspingele vastu. Kuna tegemist
oli väga eksootilise kohaga, siis osavõtjaid
oli vähe. Võistlustel lehvisid 57 riigi lipud ja
võistlejaid oli 1700.

1994. aastal asutas Leelo Tungal ajakirja Hea Laps, mille peamine eesmärk on laste loovuse arendamine ja
ergutamine nende omaloomingu – nii
kirjatükkide kui ka kunstiteoste – avaldamise kaudu. 20 aasta jooksul on selle
ajakirja noortest kaasautoritest sirgunud mitmeid Eesti loovaid kultuuritegelasi (Maria Lee Liivak, Roland Laos,
Tui Hirv, Ott Lepland jt).

Kuala -Lumpuri kaksiktornid

Leelo Tungla lasteluuletustele on kirjutanud meloodiaid paljud heliloojad:
Valter Ojakäär, Olav Ehala, Raimo
Kangro, Piret Rips, Priit Pajusaar jpt.
Viimase aja hittideks võib pidada Lotte
muusikalile kirjutatud laulusõnu, mis
on juba paljudel lastel peas.
„Leelo Tunglal, tema loomingul, tema
koostatud aabitsal ning toimetataval
ajakirjal Hea Laps on kindlasti oluline
ja asendamatu roll eesti keele ja kirjanduse noorteni viimisel,“ iseloomustas
Leelo Tungla elutööd SA Kultuurileht
juhatuse esimees Toomas Väljataga.
Leelo Tunglale oli tunnustusauhind
ilus üllatus, mis tegi seekordsest 1.
juunist ootamatu pidupäeva. Kuigi
Leelo pälvis tunnustusauhinna elutöö
kategoorias, arvab ta ise ja ka tema tunnustajad, et tal on veel väga palju Eesti
lastega jagada.

Fotod: Sven Soome

Kernu
kooli
145.
juubel

Tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“
algatajateks on MTÜ Lastekaitse Liit,
Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, SA
Dharma, MTÜ Lasterikaste Perede
Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond ja Õiguskantsleri Kantselei.

Tekst: Sigrid Petoffer

Loe edasi LK 10:

Haiba tiigiralli võitjad
1. juunil, Lastekaitsepäeval, toimus esmakordselt Haiba tiigi ääres elamusterohke paadiralli.
Osalema olid oodatud kuni 3 - liikmelised võistkonnad ilma mootorita veesõidukiga. 6-st registreerinud võistkonnast 1 tuli kohale alternatiivse
veesõidukiga ning ülejäänud kummipaatidega.
Võistluste alguseks oli tiigi äärde kogunenud
uskumatult palju pealtvaatajaid, kuid meie enesekindlaid võistlejaid see ei kõigutanud. Paadid
täis pumbatud, rada pähe õpitud, päästevestid
selga tõmmatud – sõit võiski alata. Pingelises võistluses näitas kõige paremat tulemust
võistkond URU (Rasmus Bahovski ja Arp Jersmann). Teise koha võitsid RABAHOBUSED
(Lauri Kaasik ja Margus Alliksoo) ja nende järel
saavutas kolmanda koha võistkond BAHUR
(Indrek Bahovski ja Vahur Piht). Parima alternatiivsõiduki auhinna pälvis võistkond FIZZ
MOTTAGARA (UK) (Sixten Tedremets, Tanel
Karro, Rasmus Tõnismägi).
Järgmisel aastal ootame veelgi suuremat osavõttu ja huvitavaid veesõidukite lahendusi. Suured tänud kõikidele osalejatele tõeliselt toreda
ja meeldejääva ürituse eest!
Täname toetajaid: Pärnu Lustipark, Kernu Grill,
Kernu Toidutare, Krooning Kernu Tankla, Pirita
Paadilaenutus, Saku Õlletehas, Stefani Charter
OÜ, Kernu Valla Rahvamaja.
Katrin Burkov ja Siiri Siilaberg
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Vallavalitsuse istungitel
22. aprillil 2014
»» Otsustati väljastada ehitusluba:
•

aiamaja (ehitisregistri kood
116058741) osaliseks lammutamiseks aadressil Kaasiku küla,
Ladaaia AÜ 20;

•

aiamaja püstitamiseks aadressil
Kaasiku küla, Vilja AÜ 10;

•

aiamaja (ehitisregistri kood
120641279) laiendamiseks aadressil Kibuna küla, Hane AÜ 26;

•

aiamaja püstitamiseks aadressil
Ruila küla, Ruila SÜ 20.

anda kirjalik nõusolek:
•

puurkaevu puurimiseks aadressil
Muusika küla, Keldrimäe;

•

grillmaja püstitamiseks aadressil
Laitse küla, Soo AÜ 13;

•

kuuri püstitamiseks aadressil
Kaasiku küla, Vilja AÜ 10;

•

kuuri püstitamiseks aadressil
Ruila küla, Ruila AÜ 20.

väljastada projekteerimistingimused:
•

aiamaja laiendamiseks ja kuuri
projekteerimiseks aadressil Laitse
küla, Ulme AÜ 13;

•

aiamaja laiendamiseks ja sauna
projekteerimiseks aadressil Kaasiku küla,

•

Ladaaia AÜ 20;

•

tiigi projekteerimiseks aadressil
Kaasiku küla, Koka;

•

aiamaja projekteerimiseks aadressil Kaasiku küla, Indaste AÜ 10;

•

aiamaja laiendusprojekti koostamiseks aadressil Kaasiku küla,
Dea AÜ 17,

•

aiamaja laiendamiseks ja sauna
projekteerimiseks aadressil Laitse
küla,

•

Kasesalu AÜ 14.

»» Otsustati maksta gümnaasiumitoetust kahele õpilasele, ravimitoetust ühele taotlejale 27,20 eurot ning
sotsiaalteenuse toetust ühele puudega
lapsele 30,10 eurot.
»» Anti luba Kernu Valla Rahvamajale avaliku ürituse korraldamiseks 23.
aprillil 2014 Jüriöö tähistamiseks.

»» Nimetati lastekaitsespetsialist Kaja
Vahar Kernu valla esindajaks Haiba
Lasteaia Riisikas hoolekogusse.
»» Tunnistati edukaks Swedbank Liising AS-i pakkumus sõiduauto Honda
CRV 2,0 kasutusrendile võtmiseks 60
kuuks. Korraldus 155.

»» Kinnitati Kernu valla hankeplaan
2014. aastaks. Korraldus 156.

»» Maaüksuste lähiaadresside vastavussse viimiseks aadressiandmete
nõuetega määrati uued lähiaadressid
järgmistele katastriüksustele:
•

Katastritunnus Senine aadress
Uus aadress

•

29701:001:0327 Laitse farm		
Lauda

•

29701:001:0262 Laitse rallipark
Rallipargi

•

29701:006:0396 Ülevälja 1
Pihlaka

•

29701:006:0399 Ülevälja 1a		
Nulu

•
•

29701:006:0401 Ülevälja 2		
Saare
29701:006:0402 Ülevälja 2a		
Ülevälja.

»» Määrati kinnistu omaniku avalduse alusel Metsanurga külas Vallimäe kinnistu maatüki (katastritunnus
29701:005:0175, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisel moodustatavatele maaüksustele nimeks Saarukse
ja Mooni.

6. mail 2014
»» Lubati ühist liitumist korraldatud
jäätmeveoga kahele suveperioodil kinnistut kasutavale jäätmevaldajale ning
vabastati nad liitumisest korraldatud
jäätmeveoga 16. oktoobrist kuni 15.
aprillini.
»» Otsustati anda raieluba nelja kuuse
raiumiseks Laitse külas Ulme AÜ 18
maaüksusel.

»» Vaadati läbi AS-i Kobras poolt
koostatud vee erikasutusloa taotlus
Vasalemma jõel asuva Laitse (Töökmani) paisjärve vee paisutamiseks ja
kalapääsu rajamiseks kalade rändetingimuste parandamiseks. Laitse paisjärv
on antud Kernu valla munitsipaalomandisse. Vee erikasutuseks peab loa
taotlema Kernu Vallavalitsus.
»» Otsustati esitada taotlus Keskkonnaametile vee erikasutusloa saamiseks.
»» Määrati gümnaasiumitoetus ühele
õpilasele alates 1. veebruar 2014.

»» Otsustati maksta lasteaiatoetust
ühele lapsele 36 eurot, ravimitoetust
retseptiravimite eest tasumiseks 7 taotlejale kokku summas 366,89 eurot.
»» Otsustati:

anda kaevetööde luba OÜ-le
Triger-E (taotleja Elektrilevi OÜ)
kaevetöödeks Haiba külas Klubi
alajaamast maakaabli paigaldamiseks,
• kooskõlastada rajatava puurkaevu
asukoht aadressil Laitse küla,
Ookeani AÜ 23 (katastritunnus
29705:002:0230),
•

anda projekteerimistingimused
EE Võrguehitus AS-le 0,4 kV
maakaabelliini ja liitumiskilbi
projekteerimiseks Kohatu küla
Puhmase kinnistul.

»» Nõustuti Kibuna küla Kadaka maaüksuse (29702:001:0035, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%) jagamisega
6 maaüksuseks Metsaääre, Kuusiku,
Remmelga, Lepiku, Nuka ja Kadaka,
määrati moodustatavatele maaüksustele koha-aadressid ja maatulundusmaa
sihtotstarve.
»» Aadressiandmete korrastamiseks
määrati

•

Kustja külas väikekohale (Mardi-Kadaka detailplaneeringu ala)
nimeks Kadaka ja väikekohas
asuvatele
maaüksustele
lähiaadressid,

korraldus 191;
•

Kernu külas asuvale väikekohale
(Kivimäe detailplaneeringu ala)
nimeks Kivimäe ja väikekohas
asuvatele
maaüksustele
lähiaadressid,
korraldus 192.

»» Määrati Kaasiku külas asuva Ladaaia üldmaa katastriüksuse (katastritunnus 29703:045:0190) sihtotstarbeks
transpordimaa (007;L) 100%.
Nõustuti Eesti Töötukassa poolt ettevõtluse alustamise toetuse maksmisega
ühele isikule.

13. mail 2014
»» Otsustati sõlmida OÜ-ga Haiko
Teenused leping 2014. a suvisteks
heakorratöödeks.

»» Otsutati esitada volikogule otsuse
„Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee
nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via
Baltica) trassi asukoha täpsustamine
km 12,0-44,0“ kooskõlastamine Kernu
valla territooriumi osas ning nõustumine Kernu valla üldplaneeringu
muutmisega“ ja otsuse „Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330
kV elektriliini 1,503 trassi asukoha
määramine“ kooskõlastamine Kernu
valla territooriumi osas ning nõustumine Kernu valla üldplaneeringu muutmisega“ eelnõud.
»» Hajaasustuse programmi taotluste
hindamiseks moodustati komisjon
koosseisus: Nils Kändler (esimees),
Urmas Rohunurm, Enn Karu, Ants
Ploompuu ja Heiki Laas.
»» Moodustati lihthanke „Haiba katlamaja turbaküttekatla rekonstrueerimine“ korraldamiseks komisjon koosseisus Enn Karu (komisjoni esimees),
Urmas Rohunurm ja Georg Kõresoo.

»» Nimetati MTÜ-s Lääne-Harju
Koostöökogu Kernu valla liikmeõigusi
teostavaks isikuks Einar Alliksaar.

»» Nõustuti Haiba Lasteaia Riisikas
ajutise sulgemisega (personali puhkuse ajaks) 30. juunist kuni 3. augustini
2014 (kaasa arvatud).
»» Anti luba Kernu Valla Rahvamajale
avaliku ürituse „Tiigiralli“ korraldamiseks 1. juunil 2014 Haiba külas Haiba
tiigil ja tiigi ümbruses.

»» Otsustati toetada MTÜ-d Ruila
Mõis Ruila III rattakrossi korraldamiseks 330 euroga.

»» Otsustati vabastada erandkorras
liitumisest korraldatud jäätmeveoga
kaheks aastaks alates 01.06.2014 kolm
jäätmevaldajat ning alates 01.07.2014
üks jäätmevaldaja.

20. mail 2014
Vallavalitsus korraldas Laitse lasteaia
projekteerimistööde tellimiseks avatud
hankemenetlusega riigihanke „Laitse
lasteaia projekteerimistööd“ (hanke
registreerimisnumber 151893) tähtajaga 14. mai 2014.
Pakkumuse esitas 9 pakkujat: Pikoprojekt OÜ; OÜ Sirkel&Mall; OÜ EMP
A&I; RTG Projektibüroo AS; AS Resand; OÜ Esplan/Eesti Veeprojekt OÜ;
Acto Consult OÜ; ConArte OÜ; OÜ
GECC Konsultatsioonid/OÜ ACDC.
»» Otsustati tunnistada edukaks OÜ
Pikoprojekt poolt esitatud pakkumus
kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast kõige soodsam (27 972,00
eurot käibemaksuga) pakkumus.

»» Otsustati väljastada projekteerimistingimused:
•

üksikelamu projekteerimiseks
aadressil Haiba küla, Mäe;

•

üksikelamu laiendamiseks
aadressil Kibuna küla, Hane AÜ 1;

•

saun-puhkemaja projekteerimiseks aadressil Kustja küla, Lääne;

•

aiamaja laiendamiseks aadressil
Kibuna küla, Pääsukese AÜ 21,

»» anda ehitusluba elamu püstitamiseks aadressil Kaasiku küla, Räägu
AÜ 37,
»» anda kasutusluba:
•

•

MTÜ-le Mõnuste Külaarenduse Selts laste mänguväljakule
aadressil Mõnuste küla, Mäe
(29701:006:0320);
heinaküünile ja abihoone-tallile
aadressil Kabila küla, Sälusilma
(29701:005:0315).

»» Anti MTÜ-le Ruila Mõis luba avaliku ürituse „Lääne-Eesti maastikurattasari Marimetsa Kapp 2014 Ruila III
rattakross“ korraldamiseks 24. mail
2014 Ruila, Allika, Haiba, Mõnuste ja
Pohla külas,

»» ning Kernu Valla Rahvamajale avaliku ürituse „Kirbukas“ korraldamiseks
1. juunil 2014 Haiba külas Haiba tiigi
kaldal.

9) Kuldar Paju			
volikogu esindaja.
»» Kinnistu omaniku AS A&P Mets
avalduse alusel määrati Allika külas
asuva Uuetoa kinnistu jagamisel moodustatavatele Uuemetsa ja Uuepõllu
katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
»» Otsustati anda võimalus Kibuna
külas asuva Toonekure AÜ 13 maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks.
Maa-amet on nüüd asunud seisukohale, et lähiaadressina võimalusel mitte
kasutada paralleelaadresse.

»» Määrati uued lähiaadressid Haiba
külas:
•

Riisipere tee 14/Sireli tee 2		
29701:006:0650 Sireli tee 2

•

Riisipere tee 16//Kuuse tee 1		
29701:006:0660 Riisipere tee 16

•

Riisipere tee 23//Kustja tee 1		
29701:006:0720 Riisipere tee 23

•

Riisipere tee 25//Kustja tee 2		
29701:006:0540 Riisipere tee 25

•

Riisipere tee 23// Suve tee 2		
29701:006:0472 Suve tee 2

•

Riisipere tee 10// Pargi tee 1		
29701:006:0285 Pargi tee 1

•

Riisipere tee 6//Tiigi tee 1		
29701:006:0287 Riisipere tee 6

»» Otsustati anda OÜ-le Kagumerk
üürile korter Uuemaja 1 tähtajaga 31.
mai 2014.

Teade korraldatud
jäätmeveo lepingu
pikendamise kohta
AS Eesti Keskkonnateenused (varem
AS Veolia Keskkonnateenused ja AS
Cleanaway), Nissi valla ja Kernu
valla vahel sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu kehtivust on pikendatud kuni jäätmevedaja leidmise
riigihanke menetluse lõppemiseni,
kuid mitte kauemaks kui 31. oktoobrini 2014. a.

»» Kinnitati Kernu Põhikooli hoolekogu koosseis:

Kontakt

2) Milko Milatškov		
vanemate esindaja;

AS Eesti Keskkonnateenused
Artelli 15, Tallinn 15551
Registrikood: 10277820
Tel. (+372) 640 08 00
Faks (+372) 640 08 99
info@keskkonnateenused.ee  

1) Kati Raju			
vanemate esindaja;

3) Ruth Riiv			
vanemate esindaja;
4) Ahto Liiv			
vanemate esindaja;
5) Kristiina Käit vanemate esindaja;
6) Aina Laigu			
vanemate esindaja;
7) Taavi Võsa			
vilistlaste esindaja;
8) Pille Piho			
õpetajate esindaja;

Klienditeeninduse telefoninumber
üle Eesti - 1919 (kõik kõned salvestatakse)
Tööaeg:
Esmaspäevast reedeni, 9:00 - 17:00
koduleht http://www.veolia.ee/
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Fantastiline Riisika lasteaia
kohatasu tõusmine
Tõusevad alampalgad, aga tõusevad
ka kulud

või sünnipäevakink, mida nad enam
lapsele lubada ei saa.

Kernu vallavalitsus teatas lasteaia
hoolekogule oma kavatsusest tõsta
alates 1.09.2014. aastast Riisika
lasteaia ühe lapse kohta kuutasu kuni
35,50 euroni ja alates 01.01.2015.a
kuni 39 euroni. Praegune kehtiv
kuutasu on 22 eurot kuus, mis veel
eelmisel aastal oli 13 eurot. Selle
tulemuseks oleks siis 26 eurone hinnatõus, kus lasteaiakoha hind kasvab
aastaga kolm korda.

Kirjeldatud olukord ei ole ainulaadne
meie riigis. Selline olukord valitseb
ka mujal linnades, valdades . Mis aga
on unikaalne, on see, et Kernu vald on
hoidnud Riisika lasteaiakoha kuutasu
kunstlikult madalal juba mitu aastat,
kui teised vallad on neid vaikselt
tõustnud.

Selle fantastilise tõusu põhjuseks on
omavalitsuse otsus siduda lasteaia
kohatasu kindla protsendiga (Eesti
Vabariigi poolt kehtestatud 10 %)
kuutasu alammäärast. Seega, kui
palgad tõusevad, siis tõusevad ka
lasteaiakoha kuutasud.

Kas valla lünklik eelarve on süüdi, et
Riisika lasteaia kohatasu on tõusnud
viimasel aastal nii järsku ja tihti? Või
peaksid lapsevanemad olema tänulikud, et 13 eurot kuus kohatasu eest on
olnud kunstlikult madalal juba mitu
aastat ja tegelikult on see aidanud mitmeid peresid raskedel aegadel? Vastus
on individuaalne. Ei ole olemas sellele situatsioonile efektiivset lahendust,
kuid on tõhus kommunikatsioon ning
läbipaistev ja vastutustundlik eelarvejuhtimine. See tähendab, et pered ootavad valla juhtidelt õiglast juhtimist.
Kui kulud peavad tõusma, siis tõusku
need astmeliselt pikema aja jooksul, et
peredel oleks võimalik ennast majanduslikult ette valmistada. Ei tahaks
küsida selliseid ebameeldivaid küsimusi, et kas nii järsku ja tihti lasteaiamaksu tõus on ikka õiglane?

Liiga tihti, liiga palju
Loomulikult on hinnatõus käesolevas
majanduslikus olukorras loogiline,
kuid sellises tempos ei ole hinnatõusus midagi normaalset. Pered peavad
paratamatusega leppima ja leidma
lühikese etteteatamisega finantsiliselt
ebakindlatel aegadel ( peale suve ning
jõulupühi) rahalisi vahendeid, et lapse
lasteiakoha eest tasuda.
Muidugi on kohatasu soodustusi pakutud mitmetele lastega peredele. Samas,
pere, kes arvestab iga sendiga – nende
jaoks on mitmekordne hinnatõus väga
ränk. Paljudel peredel on 26 eurot ühe
nädala söögiraha, paar talvesaapaid

Esmaspäev, 23. juuni. Võidupüha
12.00 Tuuliki Jürjo “Orelimissa nr.
2 eesti koraalidega”. Orelil organist
Mai Mänd.
Pühapäev, 29. juuni. Surnuaiapüha
12.00 Jumalateenistus Hageri surnuaial. Lahkunute mälestamine. Laulab
koguduse ühendkoor, mängib koguduse pasunakoor.

A-I. M. Parmasto
Lepiku Talu, Kustja Küla

SA Virumaa Muuseumid koosseisu kuuluv Politseimuuseum
on aasta jooksul võõrustanud ligi 22 000 külastajat. “Enamjaolt on külastajad kooligrupid, kuid meie majja leiavad
tee ka täiskasvanud, kellel on võimalus muuseumis pidada
seminare ja turgutada mõttetööd politseiteemaliste mängudega,“ rääkis muuseumi direktor Andrus Eesmaa.
*Muuseum toob legendid rahvani
Kahel korrusel on kokku 10 näitusetuba ja Lastemuuseum,
kus põnnid saavad lustida pehmete mänguautodega, õppida
liiklusmärke ja avastada muudki huviäratavat.

Muuseumis saab istuda ka vangikongis, tutvuda erinevate
narkootiliste ainetega ja vangidelt konfiskeeritud külmrelvadega.

Pühapäev, 27. juuli. Kuldleer
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Orelimuusika, orelil Mai Mänd
Laupäev, 2. august. Orelikontsert
19.00 Orelikontsert. Orelil Kadri
Ploompuu, mandoliinil Alina Sakalouskaya ja sopran Kaia Urb
Pühapäev, 3. august
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Teenib diakon Erkki Juhandi.
Pühapäev, 10. august
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Teenib diakon Erkki Juhandi.

Reede, 11. juuli. Orelikontsert
19.00 Orelikontsert, organist Bert
Wisgerhof (Holland).

Pühapäev, 17. august
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Teenib diakon Erkki Juhandi.

Pühapäev, 20. juuli
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Möödunud aastal Rakveres avatud Politsei-muuseum tõmbab kooliõpilasi ammutama teadmiseid läbi interaktiivse
õppetöö ja mängulusti. Põnevat avastamist leiab täiskasvanugi!

Näitusetubades saab tutvuda Eesti politsei ajalooga, testida
päris autos oma pidurdusreaktsiooni, sõita kaldteel, proovida joodikuprillidega kõndida, korraldada päris märul,
katsetada fotorobotit, proovida selga politseiriideid, võtta
sõrmejälgi ja palju-palju muudki. „Meie muuseumi suur
pluss ongi see, et külastaja saab üheaegselt osaleda reaalses
politseitöös ning samal ajal avardada silmaringi köitvate
faktidega,“ sõnas Eesmaa.

Pühapäev, 6. juuli
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Orelimuusika, orelil Mai Mänd

Pühapäev, 13. juuli. Leeripüha
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Mängib koguduse pasunakoor

Politseimuuseum peibutab
mängulisusega

Ei ole head lahendust, on vaid hea
muutuste juhtimine

EELK Hageri
Lambertuse
koguduse
teated
Pühapäev, 22. juuni
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
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Võidupühal, 23. juunil 2014 kell 12
Hageri kirikus
Tuuliki Jürjo “Orelimissa nr. 2
eesti koraalidega”
Orelil Mai Mänd

„Gruppidele korraldame põnevaid mänge ja programme,“
lausus muuseumi direktor. „Näiteks saab mõõta tänaval
autode kiirust, lahendada mõrvamüsteeriumit, võistelda
meeskondlikult politseitöös.“
Tõsisemat tooni lustlikule muuseumile lisab jaanuaris alguse
saanud sari „Politseiakadeemia“. Sarja raames kutsutakse
muuseumisse legendaarseid politseitegelasi, kes jagavad
kohtumisõhtutel külastajatele erakordseid meenutusi oma
tööst ja elust.

Jaanuaris rabas külastajaid üllatavate seikadega endine
abikomissar Koit Pikaro, mis Eesmaa sõnutsi panid Pikarot
ennastki küsima, kas niivõrd ausalt tohib rääkida. „Millest
ta täpsemalt rääkis, see on meil videolinti võetud ja saab
olema muuseumikülastajatele avastamiseks.“
Veebruaris pidas „Politseiakadeemias“ loengu K-Komando
looja Lembit Kolk, märtsis 90ndate uurimisameti juht ning
hilisem peadirektor Ain Seppik.
Muuseum ei puhka ka suvel, vaid korraldab mitmeid üritusi
koostöös Politsei-, Piirivalve- ning Päästeametiga.
14. juunil toimus muuseumi hoovis „Märulipäev“, kus oli
kohal märulipolitsei ning Eesti ainus veekahur.
Juulis toimub koostöös päästeametiga „Ohutuspäev“ ning
augustis, koostöös Politsei-, Piirivalve- Maanteeametiga
„Liikluspäev“
Septembris jätkub sari „Politseiakadeemia“, kus peab
loengu legendaarne liiklusemees Villu Vane.
Täpsemat infot jälgi muuseumi kodulehelt:
www.politseimuuseum.ee.
TEAVE Eesti Politseimuuseum
Tallinnast 97 km kaugusel Rakveres Tallinna tn 3 asub ajalooline maja, mis valmis aastal 1786.2013. aasta mais avati
selles hoones Eesti Politseimuuseum, mis pakub põnevat
avastamist kahel korrusel.Eesmärgiks on olla interaktiivne
muuseum-teemapark, kus külastajad saavad läbi isetegevuse
ja mängu kogeda politsei tööd.
Lisaks püsiekspositsioonile korraldab muuseum mitmeid
töötubasid.Kokku on kahel korrusel kümme näitusetuba,
lisaks veel Laste Politseimuuseum.
Kätri Kaik

Laitse Koguduse teated
Laitse koguduse jumalateenistused
toimuvad pühapäeviti kell 11.00
Kolmapäeviti kell 19.00
on palve- ja osadustund
– täpsem info tel 671 7028
6.07 kell 12.00
– surnuaiapüha Laitse kalmistul
13.07 kell 11.00
– külas Mart Metsala, kõik on
oodatud Uue Lepikule
jumalateenistusele
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Koolieelikute liiklusnädal
Riisika lasteaias

OMA VALD

Riisikate suveootus
ringiratast maas ja tantsuplats keskel.
Laste tantsud tulid kenasti välja
ja lusti oli palju. Sabatants, milles
osalaes 385 last, täitis kogu põranda.
30.mail oligi käes koolieelikute
lõpupidu, kus tunnistused lasteaia
õppekava läbimise eest said kätte
13 last. Lastevanemate abiga istutati
lasteaia hoovi meenutuseks väike
armas heleroheline lehis, millele
lauldi kooris Riisikalaulu. Sügisel
astuvad kooliteele järgmised lapsed:

Üks osa laste igapäevaelust on liiklus.
Et laps võiks liikuda turvaliselt
ja õppida suhtuma liiklusesse
lugupidamisega, vajab ta toetust ja
suunamist.
Juba teist kevadet toimub mai alguses
Riisika lasteaias kooliminevatele lastele liiklusnädal, mida viib läbi noorsoopolitsei Kätlin Murre. Sellel aastal
toimus liiklusnädal 12 – 16. mail, mille
käigus tutvustati lastele politseitööd
ja –varustust. Lapsed said proovida
kuulivesti kandmist, kui ka politseiautot seestpoolt uudistada. Politseiautoga
said põgusalt tuvuda ka kõige noore-

kõik tarkused, mis liikluskasvatusega
lasteaias omandatud, veel üle korrata
ja kindlalt meelde jätta.

Audentese Spordikoolis spordipäeval

Antud projekt viidi läbi koolieelikutega, kes alustavad sügisel kooliteed.
Liiklemine tänaval jala või jalgrattaga
saab selle koolitee osaks. On väga
oluline, et laps tunneks end liigeldes
julgelt ja saaks iseseisvalt hakkama.

Riisika õpetajatel oli lastega sel õppeaastal ääretult palju tegemisi ja põnevaid projekte käsile võetud, millest
kokkuvõtte panen siinkohal kirja.

Suur tänu Kätlin Murrele ja Laitse
Rally Pargile, kelle abiga said koolieelikud liiklusteemalise põhjaliku
kordusõppe ja eksami laste liikluslinnakus.

Lõppemas on see pikk kevad ning
suvi on peagi ukse ees.

Kukeseente õpetajatel Urvel ja Helil
on heameel tõdeda, et lapsed on üle
talve väga iseseisvaks ja tubliks kas-

joonistavad nüüd kindlama käega.
Matkad metsa ja rabasse olid
sagedased, mis kindlasti tugevdasid
laste vastupanuvõimet.
Kuuseriisika rühmal oli see aasta
uurimise, jälgimise ja joonistamise
aatsa. Õpetajad Maire ja Lea osalesid
lastega mitmel joonistusvõistlusel:
Balbiino jäätisereklaam, Aastalind
Jäälinnu joonistamine, Pereauto
Peugeot´i joonistamine – lastele
meeldib alati joonistada. Tore
rühmapiknik toimus
Kätriini
vanemate kodus.
Männiriisikad käisid 2. mail
Audentese Spordikoolis lasteaialaste
spordipäeval. Seal jätkus võistlemislusti pooleks päevaks –
lõpetuseks oli igale võistkonnale tort.
9.mail toimus Riisikalaste emadele
kena kontsert, mille laulud ja tantsud
valmistas ette muusikaõpetaja Regina
ja näitemängu õpetas kaseriisika
lastele selgeks õpetaja Ene.

mad lapsed. Lastele õpetati liiklusmärke ja jalgrattaga liikluses ohutult
liiklemist. Lõpetuseks käisid koolieelikud tasuta Laitse Rally Pargis, et

Õpetaja Sirjel oli spordipäeva eel sünnipäev

Männiriisika rühma õpetaja
Ruth Riiv

vanud. Saavad kenasti enda teenindamisega hakkama ja oskavad ühiselt
mänge mängida. Nende sõnavara on
rikkalikumaks saanud ja haigused
enam nii sageli ei kimbuta.
Kaseriisikate õpetaja Ene kiidab
oma lapsi, kes ei ole justkui algusest
peale üldse väikesed olnudki, kuid
ka nemad on saanud püsivamaks ja

Riisikate XXII lend

Liisbet Aasamets, Matis Ahven,
Aleksandra Bekker, Natal Glubakov, Katarin Heinmaa, Lauri Heinrich Hermaste, Oskar Männamets,
Paul Pihelgas, Kustas Rau, Tanel
Romulus, Hendrik Soopalu, Karl
Talinurm, Hanna - Maria Trummar.
Koos lastega lõpetab sel suvel Tallina

20. mail oli Riisika lasteaia spordipäev
Kernu staadionil, mille korraldas Sirje
Raud. Suuremad koolilapsed olid
appi palutud kohtunikeks. Ka kõige
väiksemad lapsed said kaugushüppe
kastist läbi joosta – esimene tutvus
põneva alaga.
28. mail toimus Laulasmaal
lasteaialaste VII tantsupäev, milles
osalesid kergejalgsed männiriisikad.
Jaheda ja vihmase ilma tõttu oli pidu
seekord koolimajas, kus vaibad oli

Laulasmaa sabatants

Ülikooli ka nende õpetaja Ruth Riiv,
tubli õppja, kes omandas lasteaiaõpetaja kvalifikatsiooni. Õpetaja Katrin
jätkab õpinguid veel ühe aasta.
6. juunil, sai teoks juba kadripäeval
planeeritud ühine väljasõit. Lasteaed
käis Nõva looduskeskuse uues teabemajas. Sealt saime kaks toredat teejuhti, kes viisid meid Nõva vaheldusrikkasse loodusesse. Lapsed tundsid
ära puud ja taimed ning leidsid üles
Kasetohtlase ja Männikorplase. Rannikul saadi käega meri ära proovida
ja hiigelsuures loodulikus liivakastis
losse ehitada.
Peagi on suvesoe käes ning lastel koos
peredega mõnus looduses matkata.
Põnevaid ettevõtmisi!
Riina Riisikast

OMA VALD

Kolm küsimust külavanemale
Vastab Kernu külavanem Kati Raju
Kuidas ja millal tulid elama Kernu
valda?

Milliseid muudatusi soovid veel
teha?

Kernuga olen ma olnud seotud lapsepõlvest saati. Mu ema ja vanaema
on siit pärit ja ka koolis käinud. Siin
veetsin ma oma suved ja koolivaheajad. Elama tulin siia jäädavalt 11
aastat tagasi. Olen ise väikeses külas
üles kasvanud ja koolis käinud ning
soovisin ,et minu lapsed saaks ka
maal elada. Armas, väike lasteaed
Haibas, kuhu sain oma lapsed panna ja
loomulikult Kernu kool , millest olen
ma vaimustuses olnud lapsest saati,
kuigi ma siin õppinud pole. Kernu on
minu jaoks see õige koht, ma olen selle
küla patrioot.

Kindlasti soovin, et meie küla või
kogukond rohkem koos saaks käia.
Siiani on meil tore talgupäev kevadel
ja aastatega tuleb külarahvast aina
rohkem sellele üritusele, mille eest
ma väga tänan kõiki kohalkäinuid.
Kindlasti tahaks veel midagi ära teha.
Mõtteid on, tegudeni jõudmiseks läheb
veel aega vaja. Praegusel keerulisel
ajal on ikka kõige tähtsam meie kooli
säilimine - tahaksin aidata igati kaasa
sellele ettevõtmisele, et Kernusse jääks
kool alles. Soovin, et meie inimesed
räägiksid rohkem oma muredest ja
rõõmudest. Ühtehoidmine muudab
meid tugevaks.

Millal sai Sinust külavanem ja
kui palju on see kohustus Sinu elu
muutnud?
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Persoonilugu

Küsitles Merle Beljäev

Külavanem sai minust 27.02.2014,
küla koosolekul, aga ega ma eriti nõus
ei olnud. Samas peab tunnistama, et
päris sunniviisiliselt muidugi ei pandud
ka. Eks ma olen seoses oma tööga
kõigile kättesaadav olnud ja mured
ning rõõmud alati ära kuulanud ja
üritanud aidata lahendusi leida. Minu
elu külavanema amet eriti muutnud
pole. Selle ametiga tuleb kindlasti veel
harjuda ja omale kohustused selgeks
teha.

Laulu- ja tantsupeo Tule Tulemine 2014
15. juunist 4. juulini 2014 toimuval TuleTulemisel “Külast-külla, käest-kätte”
viivad kohalikud koorid, tantsurühmad ja
orkestrid peotule peolinna teatesõiduna
jalgratastel. Enam kui 1000-kilomeetrine teekond kulgeb Tartust läbi Tartu-,
Jõgeva-, Ida- ja Lääne-Virumaa, Järva-,
Rapla- ning Harjumaa Tallinnasse. Tartu
Meeskoor Akadeemiline Emajõgi koos
naiskooriga Emajõe Laulikud said Lauluja Tantsupeo SA korraldatud avaliku ideekonkursi võitmisel austava ülesande viia
2014. aasta laulu- ja tantsupeo tuli Tartust
Tallinnasse. Peotuli süüdatakse Raadil 15.
juuni päiksetõusul ja see jõuab tantsupeole 4. juuli õhtuks.

tule üle Turba tantsurühmale (kell 10.50).
Edasi sõidetakse mööda Vana-Pärnu
maanteed Allika küla tiigini ja edasi kulgeb teekond Graniitvillani Laitses (kell
12.30). Laitsest viiakse tuli edasi Pällu
teeristi.
Kogu teekonna kaarti saab vaadata aadressil www.tuletulemine.ee
Tule üleandmine Raplamaalt Harjumaale
toimub 1. juulil kell 10.00 Kirikla külas
Kreutzwaldi pingi juures. Teekond kulgeb
mõõda metsateed Kernu mõisani Kohatus,
kus Kernu valla tantsumemmed annavad

Tervitused Laitse Seltsimajast
Aeg on kiirelt läinud, jõulud on läbi ja juba on jaanipäev ukse ees. Seltsimajas on valmis saanud suured remonditööd, läbi on viidud erinevaid
käsitöökoolitusi nii suurtele kui väikestele. Kolmapäeviti toimusid populaarsed keraamika töötoad.
Hetkel valmistume suve suursündmuseks, mis saab toimuma 23. juunil
algusega kell 20:00. Kindlasti teeme jaanilõket, naudime head muusikat
ja veedame toredasti aega sõprade seltsis. Seejärel võtame korraks hoo
maha, puhkame ja teeme plaane sügiseks, et siis jälle uue hooga alustada.
Nagu ikka, huvitavad mõtted ja ideed on alati teretulnud, koos saame kindlasti midagi vajalikku korda saata. Lisaks on läbi saanud projekt „Laitse
Seltsimaja noortele suunatud tegevused“, mille tulemusel soetati Laitse
Seltsimajale teler ja Xbox mängukonsool. Soetatud inventar aitab kaasa
noorte mängulise tegevuse arendamisele, sest alati on mängus pinget pakkuv
võistlusmoment.
Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.
Einar Alliksaar

Ootame Kernu valla elanikke tuleteekonnale kaasa elama!
Lisainfo: Merle Beljäev 53 423 483
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Foto: Martin Anja

Vallavanema vastuvõtt 13. juunil 2014
Kernu valla tublimad õpilased

1. klass

4. klass

8. klass

11. klass

Carol Kuusk, Anete Kuusk, Anniki Pärna, Roomet Pärn, Jakob Emmanuil Milerman, Keitlin
Kase, Iida Joala, Melanie Fuks

Lisette Sarap, Karl Kustav Muldia, Kristjan
Fuks, Karina Antonis, Kaia Helena Pärnpuu,
Gerly Kõrvne, Kaie Ahven, Kristin Kairit Sonn

Mari Talinurm, Annika Otsar, Carmel Kuusk

Karin Vahar, Annika Liiv

Karl-Marcus Nilp, Carel Kuusk,
Marleen Vitsut, Alissa Naaber

Laura-Ly Lotamõis, Kelly Jersman,
Kaivi Järvela (hõbemedal)
Enna Elismäe (kuldmedal)

2. klass

Kristel Uustal, Linda Tombak, Marcus Merigan,
Chris-Robin Kukk, Susanna Avioja

3. klass

Markus Rõõm, Andreas Lääne, Kirke Kändler,
Adeele Aljaste, Janeryn Ööpik

5. klass

Jacqueline-Desiree Rosenthal, Karmen Langi

6. klass

Carmen Riiv, Margo Maltis, Liisa-Marie Lääne,
Veronica Joller, Triin Talinurm, Kadri Kaljus

9. klass

10. klass

Keidi Roosimäe, Joanna Pukk, Anni Betti
Noormaa, Ander Aava

12. klass

ÜLIKOOL

Urve Rõõm, Ruth Riiv, Mari Piho, Liis Mägi,
Nella Kurg, Madis Kõpper, Evelin Sõmer

XIII mõisakoolide teatrifestival Ruilas
maalida fantastilisi siidimaale, õpetaja Ülle
Palumetsa juhtimisel
valmisid imeilusad
fimotehnikas kaelaehted, improteatritoas
Mihkel Kanguri käe
all täiendati oma näitlemisoskusi.

XIII mõisakoolide teatrifestival toimus
16. mail 2014 Ruila mõisas. Esindatud olid mõisakoolid erinevatest Eesti
osadest: Vääna Mõisakool ja Ruila
Põhikool Harju maakonnast, Kiltsi

Põhikool ja Muuga Põhikool Lääne-Viru maakonnast, Tõstamaa Keskkool Pärnu maakonnast, Kuuste Kool
Tartu maakonnast ja Palupera Põhikool
Valga maakonnast.

Festivalipäeva esimesel poolel oli osalejatel võimalus külastada erinevaid
töötubasid: õpetaja Ingrid Kiti juhendamisel võis savist kausse voolida,
õpetaja Livia Roometsa töötoas sai

Festivalipäeva teine
pool algas improteatri
Improkraatia etendusega “Kirjanik”, kuhu
näitlejad Mihkel
Kangur ja Rauno
Meronen kaasasid ka kõiki neid
lapsi, kes osalesid teatritoas.
Näidend sündis
laval ja tulemus oli suurepärane.
Mõisakoolide teatritruppe hindas
ka žürii, kuhu kuulus neli liiget:

Ruila Põhikooli emakeele õpetaja Rita
Pöör, improteatri näitlejad Mihkel
Kangur ja Rauno Meronen ning kirjanik Leelo Tungal.
Palupera Põhikool esitas päris oma
kooli näidendi “Ajaränne Paluperas”,
milles põimusid fantastilises võtmes
tänapäev ajalooga, ärimaailm mõisaajaga jne.
Vääna Mõisakool osales kahe looga:
esimene rääkis Ludwig van Beethoveni
salapärasest seosest Vääna mõisaga,

OMA VALD
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Ruila kooli parima õpilase preemia

Tähelepanu, valmis olla,
start!

Sellel pildil vasakult Mark Tendal, Melissa Mänd, Alissa Naaber,

Anita-Melissa Paur, Mari-Lii Soots, Liisi Tombak, Marleen Vitsut,
Karl-Jürgen Sulepi, Jaspar Raissar, Roman Dobõš

Lõpusirgel on Ruila Põhikooli 134.
lend

Laitse Rally Park paneb juba kolmandat aastat välja Ruila kooli parima õpilase preemiat. Parimaks õpilaseks saab
esitada hea õppeedukusega ja ühiskondlikult aktiivset last kaheksandast või üheksandast klassist.
Sel aastal sai Ruila kooli parima õpilase tiitli MARLEEN VITSUT.
Marleen on aastaid esinenud nii kooliüritustel kui ka esindanud kooli erinevatel konkurssidel, võistlustel,
olümpiaadidel. Marleen on olnud aktiivne, tundliku ühiskondliku närviga, osavõtlik ja andekas noor inimene.
Jääme meenutama neid kauneid hetki, mida ta on pakkunud nii lauldes kui ka esinedes teatrilaval kogu koolile.
Tiia Rosenberg

Pildikesi Ruila keraamikakojast

Savi teeb rõõmsaks! Ruila täiskasvanute keraamikaring on lennuka hoo sisse saanud. Huvilisi on aina juurde tulnud,
tegijaid on rohkem kui töökohti. Pildil ülevaade meie tegemistest.
Ingrid Kitt

pani ka kõige tõsisema festivalikülastaja muigama.

teine oli katkend eeposest Kalevipoeg,
sest ka Kreutzwaldil oli kaudne seos
Vääna mõisaga. Lugusid saatis juhendaja Katrin Järvlep fantastilise klaverimuusikaga.
Kiltsi Põhikool esitas Valter Uusbergi/
Mart Kivastiku loo “Vaim“, milles oli
juttu linna vaimu ja võimu otsingutest.
Kui linna vaim oli lahkunud, siis mida
tegi avalik võim ilma vaimuta?
Kuuste Kooli näidend ”Televusseriaeg” oli täis muhedat huumorit, mis

Muuga Põhikool
esitas samuti kaks
lugu: esimene lugu
“Trallitaja” pakkus
väga nauditavat
vaatemängu, teine
oli õpilaste omaloominguline näidend “Sekeldused
loomade ja muude
tegelaste vahel”.
Tõstamaa Keskkooli “Tänapäeva
punamütsike” oli lõbus klassikaline
näidend tänapäeva võtmes.
Ruila Põhikool esitas ka kaks
näidendit: esimene rääkis
Mutionu peost, kus peoperemeheks oli mutionu ja pidulisteks karvased ja sulelised; teine
näidend oli heasüdamlikust
Karupog Puhhist, mis oli täis
vaimukaid vimkasid ja muid
juhtumisi.

Loomulikult jagati ka tiitleid: parimaks
poissnäitlejaks osutus Manfred Muuga
Tõstamaa Keskkoolist, parimateks neidudeks Kertu Randmäe ja Mia Roover Muuga Põhikoolist, parima diktsiooniga näitles Brigitta Luik Kiltsi
Põhikoolist, parimas kostüümis osales
Adeele Aljaste Ruila Põhikoolist, parimaks trupiks osutus Muuga Põhikooli
teatritrupp.
Järgmisel aastal toimub mõisakoolide
teatrifestival Palupera Põhikoolis.
Raili Kann
Ruila Põhikooli näiteringi juhendaja

Taas saadab Ruila Põhikool ära järjekordse lennu naerusuiseid noori. Märkamatult on möödunud üheksa aastat
kooliteed ning kõigil tarvis otsustada,
kuhu edasi õppima minna.
Nagu mujalgi kombeks, oli viimasel koolipäeval üheksandikel lubatud
kooli tulla vallatumalt kui muidu: kes
mänguasja või veepüstoliga, tutt peas,
pulgakomm suus. Ikka napid, väikeseks
jäänud seelikud ja põlvpüksid seljas –
rõhutamaks tuntud tõsiasja, et pesa on
ju kitsaks jäänud ning vaja kohe-kohe
välja lennata.
Traditsioonilisel lõpukella aktusel said
koolilõpetajad kuulda, mida arvavad
neist nooremad õpilased ning õpetajaskond. Lühiiseloomustuste ettelugemine on ikka põhjustanud kõigile
äratundmisrõõmu, sest koostajad on ju
iga sõna eelnevalt kaalunud ning üksmeelele jõudnud.
Päeva jäi meenutama 8. klassi õpilaste
kingitus: raamitud foto vanast koolimajast. Meeleolukust lisas ka kaheksandike poolt kokku kogutud piltide

ühine vaatamine kooliperega. Üllatusmomente jagus, sest nii mõnigi tänane
lõpetaja ei tundnud end pildilt esimese
hooga äragi.
Tänavusi lõpetajaid jääb meenutama
kooli parki istutatud seedermänd, mille
ühisel jõul samal päeval ka maha istutati. Õpetajatele jääb see väike klass
meelde kui rõõmsameelne, sõnajulge
ning oma õigusi tuliselt kaitsev seltskond, kellel üksmeele saavutamisega
nii mõnigi kord raskusi oli. Kuid julgete päralt on tulevik, jätkuks vaid
arukust sihtide seadmisel ning töökust
haridusepõllul õiget vagu ajada.

Põhikooli lõpetamine on esimene oluline verstapost hariduse omandamise
teel. Koolipere jääb ikka huvi tundma
nende käekäigu järele ning soovib traditsiooniliselt: kõrget lendu!
Klassijuhataja
Rita Pöör
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Kernu kooli kroonika I osa
Austatud vallarahvas

Laupäeval 1.XII.1928

Inimesed sünnivad siia ilma, elavad
oma elu ja lähevad jälle. Igaüks meist
jätab oma jälje, just sellise nagu tahame
või ehk nii kuis juhtub. Igal juhul kirjutame ise omaenda ajalugu. Kas me
seda kõike üles tähendame, sõltub
meist endist.

Rahvajutu järgi puudunud Kernu
vallal XIX a.s. esimesel poolel kool.
Ainsaks haridustöö tegijaks osutus
Hageri kiriku köster, käies lapsi loetamas Kernu vallas Kohatu külas asuvas
Ülevainu talus. Kuid sellest oli vähe,
et üldist kirjaoskamatust kõrvaldada.
Seda märkasid mitmed ärksamad taluperemehed, eriti Kohatu küla Nõukse
koha peremees Kustas Ilves. Tahtes
võimaldada lastele kooliõpetust, ehitanud Kustas Ilves omal kulul, ( vald
kartnud suuri väljaminekuid) oma talu
maa pääle koolimaja, mis tänini veel
püsib. Et kooliõpetaja või tolleaegne”
koolmeister” puudus, siis saatnud K.
Ilves oma poja linna õppima, kes pidi
sääl end Kernu “koolmeistri” ametile
ettevalmistama. Poeg August asus
pääle õppimise lõpetamist Kernule
õpetajaks. Ta elab praegu, kaupleb
loomanahkadega, käies neid taludest
üles ostmas ja jällegi edasi müües. Isalt
pärit talu müüs ta ära.

Kernu koolil on olnud oma kulgemine. Mis kõige muljetavaldavam , et
aastakümneid on olnud inimesi, kes
kirjutasid suurde kroonikaraamatusse
koolielu sündmusi. Praegu jätkab seda
traditsiooni õpetaja Leili Orumäe.
Ehk leiate meelepärast ja huvitavat
lugemist autentses kirjapildis. Minu
unistuseks on anda välja raamat, mis
vääriks kohta iga kernuka raamaturiiulis. Olen avatud ideedele ja mõtetele,
kuidas seda unistust ellu viia.
Lugupidamisega,
Liis Aasamaa
Kernu kooli kroonika kirjutab…

Kool algas esimest õppepäeva 15.okt.
1869 aastal, Kustas Ilvese poolt püstitatud koolimajas. Koolikursus kest-

nud 5 aastat. Ruum muutunud õpilaste
arvu suurenedes 30 õpilasele kitsaks,
siis käinud koolmeister A.Ilves Hageri
kirikuõpetajat Hoerscelmanni palumas,
et ta katsuks mõjuda tolleaegse mõisahärra Christian von Rosenthali pääle,
koolile tarvis mineva maa-ala suhtes,
mis asuks keset valda, kuhu võiks
siis püstitada ruumikama koolimaja.
Mõisahärra Chr.von.R. annud maa ja
palgid, kuna vald ehituskulud pidanud
kandma.
Uue koolimaja ehitus edenes jõudsasti,
nii et 1874.a. sügisel algas koolitöö
juba uues koolimajas. Asukoht Pärnu
maantee ääres umbes 42 km Tallinnast,
vallamaja kõrval.
Tähtsamad õppeained olid tol korral
pühakirja õpetus, piiblilugu, katekismus, mis kõigil pidi, nagu August
Ilves ise tähendab “tubli käes olema.”
Nädalas oli 10 tundi piiblilugu, ühel
päeval vana, teisel päeval uus testament. Katekismust oli 3 korda nädalas,
rehkendamist 5 tundi nädalas, laulmine
igapäev, kus suurt rõhku pandi koraalide laulmisele.

III ja IV klassi õpilased kirjutasid
oma klassijuhataja Liina Võsaga
jutukesi endast ja loodusest
Mina ja loodus
Loodus on ilus. Loodus on kõik see,
mis on olemas inimesest olenemata:
taimed ja loomad, kivid ja mäed, jõed
ja mered, inimene ise.
Looduses on erinevaid liike: näiteks
taimed, loomad, seened. Taimede
hulgas on õistaimed, sammaltaimed,
sõnajalgtaimed, okaspuud, lehtpuud.
Loomade hulgas on selgrootud, selgroogsed. Seente hulgas on söögiseened, mürgised seened. Iga elusolend
toitub, hingab, kasvab, liigutab, sureb.
Looduses on erinevaid värve: roheline,
kollane, oranž, pruun, sinine ...
Markus Rõõm III klass
Looduses on palju värve ja taimi. Päike
on täht. Päikeselt saame sooja ja valgust. Tänu Päikesele me kasvame. Ma
olen palju looduses käinud. Me oleme
emaga seenel käinud, aga me leidsime
ainult mõned erinevad seened.
Looduses on lahe olla. Seal on nii palju
vaadata. Looduses saame ka süüa, näiteks taimi võime erineval viisil süüa,
loomi ka. Ilm on talvel külm, suvel
soe. Minu lemmikilm on vihmane ilm.
Mulle meeldib märjaks saada.

kommipaberi tasku ja hiljem poetan
prügikasti. Kui korjan metsas seeni,
ei tunne ma seal end kindlalt. Loodus
annab ande, mida saab süüa nt seened,
marjad, kuusevõrsed. Isegi võilillest
tehakse salatit ja keedetakse kohvi. Ma
olen kuulnud, et ka ristikheina kõlbab
toorelt süüa. Looduses kasvavatest taimedest saab teha salve ja teed ning igasuguseid ravimeid. Saialillest tehakse
salvi ja kummelist keedetakse teed.
Loodus on tõsine asi. Mina arvan, et
mul on väike ökoloogiline jalajälg.
					
		 Lisette Sarap IV
klass
Kui ma metsas käin, sulen silmad ja
kuulan, mis looduses toimub. Loodus
on ilus, kuid natuke salapära täis. Metsas on palju erinevaid loomi, puid ja
avastada saab nii mõndagi. Ma tunnen
vahel, et olen üks osa loodusest. Seda
tunnetan siis, kui kallistan puid, katsun
rohtu, vaatlen hoolega ümbrust. Kooliga käime vahel matkamas. Kevadel
ärkavad loomad-putukad, õitsevad lilled. Loodus on üks salalik ning natuke
hirmutav koht. Olen oma perega telkinud. Seal näen mõnda looma. Mulle
meeldib ujumas käia.

Loodus on ilus, sealt saab toitu ja vett.
Ma tean paljude puude nimesid. Ma Metsa tuleks hoida, kuid inimesed
olen paljude puude otsas roninud. Ma vahel kahjustavad seda mõtlematult.
tean paljude taimede nimesid.		
Looduse ilu püüan pärast telkimist
					
enda sisse jätta.
Andre Rõõm III klass
Ootan uusi põnevaid hetki looduses.
Mulle meeldib olla looduses. Seal saab 				
asju uurida. Ma kardan vahel looduses, 				
sest seal on mõned ohud ka. Ma pelgan
Ingrid Ploom IV klass
metsloomi. Kuigi mulle on räägitud,
et nad ei tule päeval ennast näitama,
Pille Piho
kardan ma neid siiski.
Õpetaja

Laupäeviti käisid koolis need, kel 3
talvet käidud enneõpitud aineid kordamas. Suvel käisid kõik õpilased
kord kuus koolimajas koos, ka kordajad. Kordamine kestis kuni leeriajani
(16-17 a). Pärast 7.aastat koolitegevust
August Ilvese asemele tuleb koolmeistriks 1878 a. Kuuda seminari lõpetaja
Johannes Mikiver.

kestsid kella 1ni. Siis vahepääl üks tund
lõunat ja kella 2-4 oli jällegi koolitöö.
Koolipidusid sel ajal ei peetud, nende
korraldamiseks ei antud luba. Igal aastal oli koolis jõulupuu, kust ka lapsevanemad osa võtsid. Jõulupuu hääks
kingitud mõisnikult 10 rubla, mille eest
soetati lastele raamatuid, maiustusi,
mis kingiti lastele.

J. Mikiver astus ametisse kooli , valla
poolt sai palgaks 100 rubla aastas, pääle
selle veel 30 rubla kantselei tööde eest.
Õpetaja täitis tol ajal ka vallakirjutaja
kohuseid. Samuti oli ka valla asjaajamine koolimajas, vallamaja puudusel.
Õpetaja Mikiver oli ka agar põllumees,
koolimaja ümbritses kännastik, täis
võsu ja prahti, seda puhastas ja haris
Mikiver soetades nii koolimaja juure
põldu, ka pani ta aluse rohuaiale.

Koolikohustus algas 10 aasta vanuselt.
Kes ei ilmunud õigel ajal kooli, pidi
maksma trahvi 5 kopikat iga puuduva
kooli päeva eest. Kool algas õppetööd
ikka 15 oktoobril ja lõpetas 15 aprillil
kevadel. Kooli konvendi otsuse põhjal
võidi koolitöö algust 2 nädalat edasi
lükata. Kooli konvendi moodustasid
kohalikud mõisnikud, kirikuõpetajaga
eesotsas. Pühade vaheaegu oli enamasti
2 nädalat. Jõulu ajal algas pääle Kolmekuninga päeva kohe järgmisel päeval
õppetöö

Õpetus oli õpilastele maksuta, tuli
ainult petrooleumi raha maksta. Õppeained samad kui Ilvese ajal, juure tulid
ainult maateadus ja maakaardi tundmine, hiljem mõne aasta järele vene
keel.

Läbi lugenud 22. Mail 1932.a õige
J. Mikiver
Jätkub.

Tunnid algasid hommikul kell 8 või 9

Lõpetajad Kernu koolis
Väga ilusa, ainult viitest tulvil
tunnistuse said sel kevadel:

Kernu Põhikooli lõpetavad
2013/2014 õppeaastal

Melanie Fuks I kl
Linda Tombak II kl
Markus Rõõm III kl
Karina Antonis IV kl
Kristjan Fuks IV kl
Lisette Sarap IV kl
Carmen Riiv VI kl

Karl Marcus Nilp
Reelika Roop
Johanna Valma
Klassijuhataja: Pille Vanker

Edukad ja tublid olid:
Anni Aasa I kl
Sebastian Kaldlaur I kl
Renate Sireliite Aasa II kl
Triinu Karu II kl
Kardo Kuusk II kl
Ranel Laanemets II kl
Egert Möll II kl
Ilmar Pikalev II klMariin Laigu II kl
Andre Rõõm III kl
Anabel Karu IV kl
Ingrid Ploom IV kl
Airika Vaga IV kl
Lisbeth Laanemets V kl
Kädi Raju V kl
Mari Roop V kl
Elise Uurimäe V kl
Henry Allas VI kl
Steven-Erik Korol VI kl
Jaanika Liiv VI kl
Siim Mihkelsoo VIII kl
Christopher Riiv VIII kl
Johannes Rau VIII kl

valimine. Esinaiseks valiti ühehäälselt Kati Raju, aseesimeheks Taavi
Võsa ja protokollijaks Pille Piho.

Kernu Põhikoolil on uus hoolekogu
Kernu valla arengukava muutmise
protsess on tekitanud erinevaid liikumisi. Üheks sääraseks oli 15. mail
Kernu Põhikooli kogunenud lastevanemate erakorraline koosolek kooli
tuleviku teemal. Kokku oli tulnud
34 asjasthuvitatut, kellest 23 olid
lapsevanemad. Kokkutulnud arutlesid võimaliku erakoolina jätkamise
teemal kaugemas
tulevikus ning valisid töö jätkamiseks
uue hoolekogu
koosseisus: Kati
Raju, Milko Milatškov, Ruth Riiv, Taavi
Võsa, Ahto Liiv,
Aina Laigu ja Kristiina Käit. Vallavalitsust esindab Kuldar
Paju ja Õppenõukogu Pille Piho.
Hoolekogu kogunes
esimesele koosolekule 29. mail. Esimeseks ülesandeks
oli esimehe, aseesimehe ja protokollija

Järgnevalt kuulati ära direktori
informatsioon kooli olukorra kohta.
Koolil on olnud paremaid aegu,
kuid kvaliteedinäitajad on head ja
komplekteeritus piisav. Muret teeb
kitsas majanduslik seis. Hoolekogu
kuulas ära informatsiooni võimaliku
Kernu Põhikooli erakooliks muutmise kohta ning otsustas arutada
seda teemat järgmisel koosolekul
16. juunil.
Taavi Võsa
Kernu kooli hoolekogu aseesimees
ja vilistlane

Põhikoolilõpetajad õpetajaga: PilleVanker,
Karl Marcu Nilp, Reelika Roop, JohannaValma

See, kuidas inimesed loodust reostavad, on inetu. Mina ei viska prahti
maha. Kui ma söön kommi, siis panen
Kernu kooli lapsevanemad ja hoolekogu tänavad möödunud õppeaasta eest

OMA VALD
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Suvi käes!
Millal algab suvi? Koolirahva jaoks on
õige vastus - suvi algab siis, kui kool
on läbi ja algab suvine koolivaheaeg.
Nüüd ongi see aeg käes. I-VIII klassi
õpilased said kätte tunnistused ja selleks
õppeaastaks sulgus kooliuks nende selja
taga. Kes läks koju nelja-viiekotiga, kel
hoopis kirju-mirjum tunnistus päeviku
vahel. Mõnel rõõmus elevus silmis ainult
viitest, mis omanikus uhke tunde tekitas.
Kuidas töö, nõnda palk, ütleb vanasõnagi.
Väga heade ja heade hinnetega lõpetasid
30 õpilast 60-st. Kiituse heade tulemuste
eest on ära teeninud õpilaste vanemad.
Kõik lapsed tulevad ju oma toredast
kodust, kus neid toetatakse ja aidatakse!
Kõik ülejäänud, ärge heitke meelt, tulev
õppeaasta annab uue võimaluse olla
püüdlikum ja tublim.
Möödunud kooliaastasse mahtus nii traditsioonilisi üritusi kui ka uusi ettevõtmisi. Meeldejäävad olid: lõbus ja loominguline õpetajate päev, õpetlik külastus Keila Päästekomandosse, praktiline
helkurikoolitus. Loodusüritustest käidi
Rihumäe riugastel, Looduse ABC üri-

tusel ja osaleti loodusviktoriinis. Huvitavad olid külastused Meremuuseumisse.
Oma teadmisi ja oskusi tuli kasutatada
projektis “Kaitse End ja Aita Teisi”.
Vajalikku infot nii suurtele kui väikestele
andis koolitus “Targalt internetis”.
Sportliku hasardiga möödusid sügisene
ja kevadine spordipäev. Sügisel sporditi
lasteaia ja Ruila kooli sportlastega. Oluline on aktiivne osavõtt 10 Olümpiastarti
võistluste etappidest.
Sügisel toimus Harjumaa Koolilaste IV
etnopäev, mis tõi meie kooli etnohuvilisi tervelt Harjumaalt. Oodatud üritus
oli isamaaliste laulude laulmine vabariigi
aastapäeval.
Ees ootab laulu- ja tantsupidu, kus esinevad meie kooli mudilaskoor, vilistlaste
segakoor ja lastekoori esinejad koos
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi lastekooriga.See on vaid väike osa toimunud
üritustest. Loodetavasti leidis iga osaleja
endale midagi huvipakkuvat ja põnevat.
Õppetöö kõrval on ju tähtis ka huvitegevus.

Viimane koosolemine kogu kooliperele
oli IX klassi tutipäev. I ja VIII klass saatsid üheksandikud eksamitele. Nendega
me varsti enam nii sageli ei kohtu. Ees
ootab kooli lõpetamine .
Lahkuva IX klassi täidab järgmisel õppeaastal uus IX klass. Hetkega on klassinumber vahetunud, õpilased saanud aasta
vanemaks ja targemaks.
Sügisel ootame oma väikesesse toredasse
peresse uusi õpilasi, nii väikesi kui suuri!

Toredat koolivaheaega kõigile, vahvaid
ettevõtmisi, meeldivaid elamusi!
Head suvepuhkust sullegi, armas koolimaja!
Sügisel kohtume!
Õpetaja Pille Piho

92
Johanson Astrid Haiba küla 30.06.1922
Vilma Kald Laitse küla 07.07.1922
Helma Kroonsaare Haiba küla 29.07.1922
90
Arnold Okspuu Ruila küla 17.07.1924
88
Valve Vilju Laitse küla 20.06.1926
86
Hugo Laidna Ruila küla 21.06.1928
84
Jaan Pälling Haiba küla 12.07.1930

Tantsumemmede tegemised

82
Õie-Vilma Nurm Kaasiku küla 02.06.1932

Kernu tantsumemmedel on juba 25 aastat vanust – parimates aastates, nagu
öeldakse. Olime meeldivalt üllatunud,
kui saime teada, et oleme saanud Kernu
valla aastapreemia laureaadiks 2013.
Meie jaoks vägagi arvestatav tähelepanu.
Seepärast kaalusime tõsiselt, kuidas preemiat nii kasutada, et kõigile jääks tore
mälestus. Otsustasime, et akusid tuleb
laadida ja valisime selleks Pärnu. Spaa
,,Tervis” ja teatrikülastus. Need olid kaks
toredat päeva meie kõigi ja samas igaühe
enda jaoks.
Täname Kernu vallavalitsust selle eest,
et nad on meie tegemisi ikka toetanud ja
nüüd meid preemia vääriliseks pidanud.
Oleme juba aastaid osa võtnud memme-taadi tantsupidudest Harjumaal. Sel
aastal oli meil võimalus haaret laiendada
ja käisime Raplamaa memmede-taatidega koos tantsimas.Tore pidu oli. Laululava ja tantsupõrand on neil linna servas
looduse keskel, kuhu linnamüra ei ulatu.

ÕNNITLEME

81
Salma Võžimova Ruila küla 01.07.1933
Johanna Lõokene Haiba küla 14.07.1933
80
Uno Raagmets Haiba küla 28.07.1934

Tore oli näha, et lustilisi memmesid on
palju rohkem, kui arvata oskame. Aga
ees on sel suvel veel üks üritus. Sel aastal
tuuakse laulu- ja tantsupeo tuli kohale
jalgratastel ja tantsumemmed on osake
selles pikas ketis.Tule saavad memmed
Kirikla küla kirikumõisas, kuhu see
tuuakse Hagerist. Ja meie tantsijad vii-

vad selle Kernu mõisa. 4.juuliks jõuab
tuli Lauluväljakule.
Ja siis tuleb suur suvi. Loodame, et uue
hooaja alguses saab rühm jälle tantsupõrandal kokku.
Leili Orumäe

Kustja küla
koosolek
29.06 kell 13.00
Tominga talus.
Päevakorras
külavanema valimine
Info
Evelin Sõmer
tel +372 53 307 433

65
Rein Sildvee Muusika küla 15.06.1949
Elena Palm Haiba küla 28.06.1949
Olga Polipartova Vansi küla 24.07.1949
Liina Võsa Kernu küla 27.07.1949
Astrid Käen Mõnuste küla 31.07.1949
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Uus-Meremaal lauatennise MM-il

Lohutusringi finaal, keskel peakorraldaja

Pariisis Jumalaema kiriku juures

Sidney’s Ooperimaja tustal koos Heikki Soolaga

Mina võistlesin vanuseklassis M-65+.
Alagrupid olid neljaliikmelised. Mul
õnnestus alistada sakslane 3:0 ja sama
tulemusega ka austraallane. Esikohamängus tuli vastu võtta kaotus rootslaselt 2:3. Alagrupis teine koht ja pääs
järgmisesse ringi, kus tuli kohe vastu
võtta kaotus 1:3 , mis kustutas minu
unistused.
Paarismängus, kus mängisin koos
Haapsalu mängija Heikki Sool’aga,
alistasime alagrupi esimeses mängus
teise asetuse Karol Korbel (Slovakkia)
– Ling Tiing Sik (Malaisia) 3:2, kuid
kaotus inglaselt David Bowles – Stuart
Seaholme 1:3 viis meid miinusringi,
kus võideti järjest neli kohtumist. Miinusringi finaalis alistasime austraallased Michael Ede – Wilfredo Labagala
3:2, kusjuures olime veel otsustavas setis 5:9 taga. Micael Ede oligi
see mees kes lõpetas minu teekonna
üksikmängus. Lohutuseks jäigi seega
miinusringi võit. Eestlaste parimaks
kohaks jäi Rein Lindmäe M-60 grupis
hõbemedal üksikmängus ja pronksmedal paarismängus koos ukrainlase
Leonid Segal’iga. Aucklandis olime
ligi nädal aega ja oli aega tutvuda ka
kohaliku loodusega. Rentisime auto

ja käisime ära ka Rotorua’l, kus maa
pulbitseb. Geisrid purskavad, mudaaugud mulisevad ja maapragudest tuleb
suitsu, õhus hõljub väävlihais. See oli
tõeline elamus. Tagasiteel tutvusime
Kuala-Lumpuriga Malaisia pealinnaga
ja Pariisis sai ära käidud Eiffeli torni
juures. Tänan väga võistkonnakaaslasi
Heikki Soola ja Johannes Kant’i, kes
tegid võistlusreisi väga vaheldusrikkaks. Sügav kummardus veel 144-le
toetajale, kes on minu võistlussärgile
trükitud igaveseks. Samal ajal sai
Kernu staadion korralikult hooldatud
tänu spordiaktivistidele ja eriti Jaak
Kose’le kes tegi staadionil hooldustöid.

Oli aega ka puhata kuumaveeallikates

Tänan veelkord unustamatute elamuste
eest, mis te mulle pakkusite!
Kohtumiseni uuesti spordiradadel!
Kaljo Põldaru
Eiffeli torn ka üle vaadatud

Geisrid Uus-Meremaal

Tänu Kernu Valla Rahvamaja juhatajale Merle Beljäev’ile ja spordiaktivistide aktsioonile sai teoks minu veteranide MM lauatennises Uus-Meremaal
Aucklandis. Kohale jõudmiseks tuli
teha kuus lendu ja tagasi Eestisse neli
lendu. Veteranide MM oli minu jaoks
esmakordne kogemus ja võib öelda, et
ma ei pidanud võistluspingele vastu.
Kuna tegemist oli väga eksootilise
kohaga , siis osavõtjaid oli vähe. Võistlustel lehvisid 57 riigi lipud ja võistlejaid oli 1700.

Võistlusareen, kus selgusid veteranide maailmameistrid

Kuala Lumpur

OMA VALD
Kernu Raudne Naine 2014
seisuga 11.06.2014
1. Tombak, Mirje 135p. (13,10,9,8,6)
2.1 Kolk, Annela 123p. (9,8,6,5,4)
3.2 Lähker, Karin 120p. (11,11,10,7,5)
4. Tombak, Liisi 112p. (8,8,7,7,1)
5. Liiv, Ketlin
110p. (7,7,4,0,0)
6. Alliksoo, Helen109p. (8,6,6,6,5)
7.3 Rehepapp, Marge108p.(8,6,6,0,0)
8.4 Aas, Anneli 103,5p. (5,5,4,0,0)
9. Leiten-Kukk, Ester 103p.(8,4,4,0,0)
10. Rande, Katrin 102p. (8,7,7,6,5; 6,5)
11.5 Unas, Kaidi 91p.
(6,5;6,5;6,0,0)
12.6 Pukk, Rita 79p.
(4,3,0,0,0)
13.7 Abel, Liivi 64,5p. (3,3,0,0,0)
14.8 Märtson, Heli47p. (3,2,1,0,0)
15 Edovald, Enge 42p.
(0,0,0,0,0)
Haibas 11.06.2014

Kernu Raudne Naine
orienteerumine Harkus
10.06.2014

11

juuni 2014

Kernu Terasmees 2014
seisuga 11.06.2014
1 Alliksoo, Mattis
226p. (14,12,11,6)
2 Paju, Kuldar
223p. (12,12,10,9)
3 Kaasik, Lauri
217p. (13,13,10,8)
4 Kukk, Rainer
210p.
(7,0,0,0)
5.1 Aljaste, Andres
197p. (11,10,9,8)
6.2 Bahovski, Andres
196p.
(8,0,0,0)
7 Laanemets, Janar
189,5p.(12,12,11,10)
8.3 Vahar, Raul
182p. (10,10,0,0)
9.4 Liidig, Gennadi
179p. (12,11,6,6)
10 Tikenberg, Aivar
165p.
(8,8,6,0)
11.5 Laur, Valdis
157,5p. (9,8,7,0)
12 Möll, Henri
136p. (4,4,1,0)
13 Teets, Taavi
125p. (0,0,0,0)
14.6 Tombak, Rain
109p. (0,0,0,0)
15.7 Ploompuu, Tiit
104p. (0,0,0,0)
16.8 Schmidt, Mati
89,5p. (0,0,0,0)
17 Viidik, Jüri
77,5p. (0,0,0,0)
18.9 Soosalu, Arvo
59p.
(0,0,0,0)		
Haibas 11.06.2014		

Kernu Terasmees
orienteerumine Harkus
10.06.2014
			

1. Aas, Anneli
57p.		
2. Rande, Katrin 42p.		
3. Rehepapp, Marge 41p.		
4. Lähker, Karin 32p.		
5. Leiten-Kukk, Ester 27p. 43.59
6. Alliksoo, Helen 27p.
1.02.58
7. Liiv, Ketlin
24p.		
8. Kolk, Annela 23p.		
9. Tombak, Mirje 13p.
1.25.13
10. Tombak, Liisi 13p.
1.25.17

16p.
15p.
14p.
13p.
12p.
11p.
10p.
9p.
8p.
7p.

1. Mattis Alliksoo 48p.
57.59
2. Gennadi Liidig 48p.
58.58
3. Lauri Kaasik 44p.		
4. Rainer Kukk 42p.		
5. Kuldar Paju 30p.		
6. Andres Bahovski 29p.		
7. Andres Aljaste 27p.		
8. Janar Laanemets 24p.		

21p.
20p.
19p.
18p.
17p.
16p.
15p.
14p.

Mirje Tombak ja Mattis Alliksoo
võitsid mitmevõistluse
Pool aastat kestnud võistlussari Kernu Terasmees
ja Kernu Raudne Naine jõudsid finišisse. Naistest
oli ülekaalukalt parim nooruke Mirje Tombak
Kohatust, kes kogus 164 punkti. Viimasel päeval
saavutas ta veel alavõidu kaugushüppes 4.37-ga.
Absoluutarvestuse teine oli Karin Lähker Kaasiku
külast142 punktiga. Tema aga võitis esikoha
vanema grupi arvestuses. Kokkuvõttes kolmas
aga oma grupis teine Annela Kolk Ruila külast,
kes kaotas teisele kohale ainult kolme punktiga.
Vanema grupi kolmas oli Marge Rehepapp Haiba
Spordiklubist 137 punktiga. 137 punkti kogus ka
Ketlin Liiv ja oli sellega naistest teine. Naistest
kolmas Liisi Tombak 134 punktiga. Naised olid
kokkuvõttes väga tublid ja aktiivsemad kui mehed.
Naiste üldine arvamus oli, et peale kosutavat
suvepuhkust võiks uuesti alustada.
Kui Naistel oli kindel soosik, siis meeste
lõplik seis pandi paika viimase alaga kus tuli
sooritada jalgpallielemente. Kettaheites saavutas
esikoha väga hea tulemusega 38,85 Kuldar
Paju ja ta edestas teisi rohkem kui 10 meetriga.
Kaugushüppes tuli Kuldarile teine alavõit 5.50-ga.
Väga visalt võitles Mattis Alliksoo, kes tihedas
konkurentsis suutis edestada kõiki teisi peale
Kuldari. Enne jalgpalli oli seis selline, et Mattis
edestas Kuldarit ühe punktiga. Pingelises heitluses
näitasid mõlemad Kernu Kadakas mängijad
suurepärast pallivaldamise oskust ja sportlik
õnn soosis seekord Mattist ja esikoht jalgpallis.
Sellega suurendas Mattis vahet veel ühe punkti
võrra. Ülipõnev etendus kahe kange võitleja vahel.
Punkte kokku 287 ja 285.

Kernu Raudne Naine 2014 lõpptulemused
1.Mirje Tombak		

164 p

2.1. Karin Lähker

142p

3.2. Annele Kolk 		

139p

4.3. Marge Rehepapp

137p

5. Ketlin Liiv 		

137p

6. Liisi Tombak		

134p

7. Helen Alliksoo

131p

8. Katrin Rande 		

128p

9. Ester Leiten-Kukk

123p

10.4. Anneli Aas		

117,5p

11. 5. Kaidi Unas		

103,5p

12. 6. Rita Pukk		

94p

13. 7. Liivi Abel		

90,5p

14. 8. Heli Märtson

55p

Kernu Terasmees 2014 lõpptulemused
1. Mattis Alliksoo

287p

2. Kuldar Paju		

285p

3. Lauri Kaasik		

262p

4. Rainer Kukk		

259p

Kolmas koht meestest Lauri Kaasikule 262
punktiga. Neljas koht Rainer Kukk’ele 259
punktiga. Vanema grupi meestest pidasid haarava
duelli Andres Bahovski ja Andres Aljaste. Ka
selles grupis klaariti arved jalgpallis, kus Andres
Bahovski näitas ka noorematele mida võib palliga
korda saata. Esikoht selles grupis seega Andres
Bahovskile 240 punktiga. Teine Andres Aljaste
234 punkti ja kolmas Gennadi Liiding 226
punktiga, kes edestas kolme punktiga Raul Vaharit.
Võistlus lõpetati loomulikult sauna ja toniseerivate
jookidega. Naistelt muidugi ka veel küpsetised.
Tundus, et naised võistlesid ka sellel alal.

5. 1. Andres Bahovski

240p

Kõigile võistlejatele suur tänu, et pakkusite
meeldiva etenduse ja loodan, et enamusega
kohtume ka Kosel vabariigi valdade suvemängudel.
Õnnitleme võitjaid ja tõenäoliselt kaotajaid selles
lahingus ei olnud.
Kaljo Põldaru

Tulekul valdade
suvemängud Kosel
28-29. juunil toimuvad järjekordsed vabariigi valdade suvemängud.
Seekord toimuvad need Harjumaal
Kosel.
Kernu vald on osalenud kõikidel
suvemängudel alates valla loomisest 1993 a.
Kavas on osaleda kergejõustikus, orienteerumises, meeste ja
naiste võrkpallis, jalgrattakrossis,
petank’is ja juhtide võistluses. Sihikul on koht 20’ne esimese hulgas.
Me ei osale jahilaskmises ja köieveos kuna puuduvad nende alade
harrastajad.
Kuna valda on tulnud uusi elanikke ja oled huvitatud esindamast
Kernu valda siis helista telefonil
5214206 Kaljo Põldaru.
Edukaid starte Kosel.

6. Janar Laanemet

239,5p

7. 2. Andres Aljaste

234p

8. 3. Gennadi Liidig

226p

9. 4. Raul Vahar 		

223p

10. Aivar Tikenberg

189p

11. Henri Möll		

183p

12. 5. Valdis Laur		

174,5p

13. 6. Tiit Ploompuu

148p

14. Taavi Teets 		

125p

15. 7. Rain Tombak

109p

16. 8. Arvo Soosalu

93p
Haibas 16.06.2014









           
         
        
         
         










 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 







Avatakse Lääne-Harju
piirkonna käsitööpood
ja infopunkt










MOOTORSÕIDUKITE
























TEHNOÜLEVAATUS


Padise keskuses, endises karjakastelli
hoones, avatakse 22. juunil kell 19
Lääne-Harju piirkonna käsitööpood
ja infopunkt. Poe avamise eesmärk
on turistidele, keda Padisel käib suviti
arvukalt, anda infot võimalike järgmiste sihtkohtade, majutus- ja toitlustusvõimaluste kohta ning pakkuda
meie piirkonna käsitöötooteid kaasa
ostmiseks. Taolise suveniiripoe vastu
on huvi tuntud varemgi ning käesoleval suvel on see alates 25. juunist avatud iga päev kella 11-18. Poe avamist
toetavad Padise vallavalitsus ja Leader
programm.





Vabaduse 15a, Kohila alev,
Kohila vald, Raplamaa

Kohtumiseni!

Avatud
E-R
9-18
L
9-15

Heli Nurger

Kohila Tehno OÜ

tel. 6704018, 55507377
Pensionäridele soodustus!

ussike, mida sa
jälle loed?
Kas sa ei peaks
ringi roomama?
Rikud nii oma
selja ära!

Tahaks
midagimõnusat.
Otsin maad,
kuhu puhkama
minna.

kui see on põhiline,
siis meil on sulle
hea pakkumine.

oo, sõbrad!
Jään põnevusega
ootama!

Väljaandja Kernu Vallavalitsus. Koostaja: Merle Beljäev, merle@kernu.ee, tel 53423483
Küljendaja: Maarja Lillemäe, tel 5283998 Keeletoimetaja: Kristiina Ilsis Laur, tel 53496504. TiraaŽ: 800
Järgmine leht ilmub augustis 2014.a. Materjalid saata hiljemalt 21. augustiks 2014.a

lähme
Mõnustesse
küladepäevale!

