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Ma ei tea vähemalt
Harjus teist kooli, kus
sellist õpet antakse. |
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Kernu valla laululaps 2015
on Sture Kristofer Lehto
Tänavune kevadine lauluvõistlus tõi kohale 26 laulusuud.
Rahvamaja saal oli tulvil ootusärevat publikut, lauljad kordasid mõttes üle laulusõnu. Enne kui võistlus hoo sisse sai, astus lavale üks žürii liige Daniel
Levi, et ise tunda lavalolemise
tunnet. Kui kõik laulud said
kuulatud, asus žürii otsust langetama ja rahvas oma lemmikut
valima. Samal ajal hullutas publikut saaremaa laulumees Uudo
Sepp. Tänavused vanuserühmade võitjad:
3-4-aastaste vanuserühma
võitja on Miia Ella Sild (juhendaja Regina Sild),
5-6-aastaste vanuserühma
võitja on Laura Kovpak (Linda
Kardna),
7-9-aastaste vanuserühma
võitja on Iida Joala (Margit Aava),

Foto: Karin Kivipõld

10-12-aastaste vanuserühma
võitja on Kätlin Kuusk (Regina
Sild),
13-15 aastaste vanuserühma
võitja on Melissa Johanson (Regina Sild),
16-18-aastaste vanuserühma
võitja on Sture Kristofer Lehto
(Margit Aava).
Žürii ühisel otsusel valiti
Kernu valla laululapseks 2015
Sture Kristofer Lehto, publiku
lemmikuks osutus Kätlin Kuusk.
Žüriisse kuulusid Daniel Levi
Viinalass, Kadi Toom ja Katrin
Burkov. Kõikide vanuserühmade võitjad saavad ennast proovile panna Harjumaa laululaps
2015 võistlusel juba 17-18. aprillil Saue valla kultuurikeskuses. Suured tänud kõikidele osalejatele toreda elamuse eest!
| Merle Beljäev, Kernu Valla
Rahvamaja juhataja
Fotod: Merle Beljäev

Haiba lastekodu poisid teineteist kiivri proovimisel abistamas.

USA piloodid innustasid
lapsi lennundusest huvituma
Reedel kohtusid Haiba lastekodu ja Ämari põhikooli lapsed Ämaris ameerika
õhuväelastega, kes tutvustasid USA õhuväe sõjatehnikat, sh hävituslennukit F-16. Lapsi
oli üritusel sadakond.

Sture Kristofer Lehto – võitja.

Kätlin Kuusk – publiku lemmik.

Reedel kohtusid Haiba lastekodu ja Ämari põhikooli lapsed
Ämaris ameerika õhuväelastega, kes tutvustasid USA õhuväe
sõjatehnikat, sh hävituslennukit F-16. Lapsi oli üritusel sadakond.
Ameerika Ühendriikide ja
Eesti õhuvägede ühisõppuse
tõttu, mis kestavad 17. aprillini,
peatuvad Eestis 300 ameerika
õhuväelast ning 14 hävitajat
F-16.
USA õhuväelaste initsiatiivil
korraldatud üritusega loodeti
lastes tekitada huvi lennunduse vastu ning pakkuda võimalus
tehnikat oma silmaga näha ja
käega katsuda. “Lapsed saavad
näha ja katsuda õhuväe tehnikat, mida nad muidu näevad ainult arvutimängudes. Mälestused ja muljed jäävad pikaks
ajaks,” rääkis Eddie Santana, kes
on hävitaja F-16 maapealse toetusmeeskonna ülem.
Lennuväljale üles seatud näitusel tutvusid lapsed Eesti lennumasinatega – transpordilen-

nuk AN-2, helikopter R-44 –
ning USA hävitajaga F-16. Samuti moodsa tuletõrjeauto ning
päästevahenditega. Selga sai
proovida reaktiivlenduri kostüümi ja varustust ning piiluda hävitaja kõhu alla. Lendurid rääkisid õhuväelase tööst ning vastasid laste küsimustele.
Hävitaja F-16
Ürituse tõmbenumbriks oli
vaieldamatult hävitaja F-16.
Kapten Nicolas Dewulf, kes F-16
hävitajal USA õhuväes juba
kuuendat aastat lendab, lootis
inspireerida noort põlvkonda ja
tekitada lastes huvi lennunduse vastu. Eestis treenimine on
piloodi sõnul vajalik kogemus.
“Kuna oleme harjunud treenima üksi, siis võimalus tulla Eestisse ja treenida eestlaste,
soomlaste ja rootslastega on rikastav.” Õhus hävitajal F-16
treenib Dewulf kümme korda
kuus.
“Olen kokku lennanud kaheksa erineva lennukiga, aga

F-16 on kindlasti mu lemmik.”
Lennukihooldusega tegeleva
Santana arvates pole hävitajaga lendamine nii lihtne, kui
paistab. “Olen F-16-ga paar korda lennanud, see võtab täiesti
läbi – jõud, mis kehale survet
avaldab, on väga suur, lennu ajal
tuleb rehkendada, tunda hästi
tehnilisi süsteeme ning suhelda maal oleva baasi ja teiste pilootidega. See kõik on väga
stressirohke.”
Lisaks ameeriklastele on Ukrainas toimunud sündmuste
tõttu Eestis alates eelmise aasta maist alaline nelja hävitajaga üksus.“Praegu on siin hispaanlased. 1. maist tuleb Briti
hävitajate üksus ja peale neid
tulevad sakslased. Enne sündmusi Ukrainas oli selline üksus
ainult Leedus,” seletas ürituse
koordinaator Alari Laats.
Lastele põnev
Laatsi sõnul kutsuti Ämarisse
lähedal elavad põhikoolilapsed,
sest kuigi nad on kuulnud ja

näinud lennukeid kaugelt, siis
enamik neist ei ole baasis käinud “Lennukid pakuvad paljudele lastele huvi. Pilootidega
kokku puutuda või selliseid hävitajaid lähedalt näha on neil
muidu praktiliselt võimatu.”

“Selliseid hävitajaid
on muidu pea võimatu
lähedalt näha.”
Haiba lastekodu tegevjuhi
Angela Jüristo sõnul haarati
Ämarisse tulekuga võimalusest.
“Käime lastega niimoodi ekskursioonidel päris tihti. Eelmisel nädalal käisime Tallinna lennujaamas lennukitega tutvumas.” Reet Lehtmaa, kes on Haiba lastekodus kasvataja, lisas, et
kui Ameerika sõjalaev USS
Oscar Austin Tallinna sadamas
oli, käidi ka seda vaatamas. Mõlemad naised olid arvamusel, et
lastele sellised üritused meeldivad (vaata pilte lk 9).
| Karin Kivipõld,
kernu@harjuelu.ee
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Kernu vallavolikogu 26. veebruari 2015 istungil
• muudeti Kernu vallavolikogu 15. märtsi 2007 määrust nr 7
“Kernu valla lehe statuut” (määrus nr 1)
• garanteeriti Kernu valla
eelarvest 2015. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
poolt rakendatava Kohalike avalike teenuste arendamise programmile esitatud projekti “Laitse lasteaia ehitus” omaosalus
summas kuni 300 000 eurot.
Laitse lasteaiaga seotud kinnisja vallasvara omanikuks jääb vähemalt viie aasta jooksul peale
ehitusprojekti lõppemist Kernu
vald.
Garanteeritakse ka Laitse lasteaiaga seotud püsikulude katmine peale projekti lõppemist
Kernu valla eelarvest (otsus nr
5)
• nõustuti Maahotell Laitz
OÜ ettepanekuga Lossi tee 20 ja
Lossi tee 22 kasutusvalduse lepingute ennetähtaegse lõpetamisega poolte kokkuleppel ning
nimetatud kasutusvalduste kohta tehtud kannete kustutamisega kinnistusraamatust. Laitse
küla Lossi tee 20 ja Lossi tee 22
kinnistud antakse peale kasutusvalduste lõpetamist otsustuskorras 30 aastaks MTÜ-le
Laitse Loss tasuta kasutamiseks.
Tagada tuleb nimetatud kinnistutel asuva Laitse pargi avalik
kasutus (otsus nr 6)
• esimesel lugemisel oli “Hallatavate asutuse palgakorralduse” määruse eelnõu (eelnõu nr
7)
• kooskõlastati Ruila põhikooli (otsus nr 7) ja Kernu põhikooli (otsus nr 8) palgajuhendid
• esimesel lugemisel oli määruse “Ruila põhikooli arengukava 2015-2018” eelnõu (eelnõu
nr 9)
• esimesel lugemisel oli “Ker-

nu valla 2015. aasta eelarve”
eelnõu (eelnõu nr 11)
• kuulati sotsiaalkomisjoni
2014 aasta tegevuse aruannet
ning kiideti heaks 2015. aasta
tööplaan.
• kuulati informatsiooni Kernu erakoolist, Magdaleena kinnistu haldamisest, Laitse lasteaia ehitusest, ühinemisläbirääkimistest, jms
Täpsemalt saab lugeda Kernu vallavolikogu 26.02.2015 istungi protokollist nr 2.
Kernu vallavolikogu 19. märtsi
2015 istungil:
• võeti vastu määrus “Hallatavate asutuste palgakorraldus”
(määrus nr 2)
• kinnitati Ruila põhikooli
arengukava 2015-2018 (määrus
nr 4)
• võeti vastu Kernu valla
2015. aasta eelarve põhitegevuse tulud (2 681 339,10) eurot,
põhitegevuse kulud (2 605
435,10) eurot, investeerimistegevus kokku (-274 243) eurot ja
finantseerimistegevus (183 297)
eurot. Likviidsete varade muutus (-15 042) eurot (määrus nr
3)
• otsustati võtta investeeringute tegemiseks laenu kogusummas 300 500 eurot (otsus
nr 9)
• otsustati maksta maanõunikule 2014. aasta töötulemuste eest tulemustasu ning määrati tema põhipalk (otsus nr 10).
Täpsemalt saab lugeda Kernu vallavolikogu 19.03.2015 istungi protokollist nr 3.
Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik
tutvuda Kernu valla veebilehel
dokumendiregistris ja vallakantseleis.
Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas
avaldamist.

Hea Haibakas!
Tule Kernu Valla
Rahvamajja 21.04 kell
19.00 valima uut

KÜLAVANEMAT

Vallavalitsuse istungitel
3. märtsil 2015
Ehitusjärelevalve küsimused
Kooskõlastati rajatava puurkaevu asukoht aadressil Vansi
küla, Ukuaru AÜ 3.
Otsustati väljastada projekteerimistingimused:
• aiamaja laiendamiseks aadressil Vansi küla, Tulukese AÜ
8a;
• üksikelamu projekteerimiseks aadressil Vansi küla, Kivi.
Otsustati anda kirjalik nõusolek:
• traktorikuuri püstitamiseks
aadressil Allika küla, Tõnise;
• majandushoone püstitamiseks aadressil Vansi küla, Taara
AÜ 2;
• puurkaevu rajamiseks aadressil Kaasiku küla, Vahtra AÜ 4.
Otsustati väljastada ehitusluba:
• AS-le Ferax Haiba koresöödahoidla laiendamiseks noorkarjalaudaks, sõnnikuhoidla ja
kahe silohoidla püstitamiseks
aadressil Haiba küla, Lüpsifarmi;
• aiamaja püstitamiseks aadressil Kaasiku küla, Tipivärava
AÜ 2;
• aiamaja püstitamiseks aadressil Vansi küla, Taara AÜ 2.
Otsustati algatada detailplaneering Kernu vallas Kernu külas Kivimäe vkt 12 kinnistul (katastriüksuse tunnus 29701:
006:0132, pindala 4914 m2).
Planeeringu eesmärk: planeeringuala jagamine kaheks
elamukrundiks, kruntide ehitusõiguse, hoonestusalade, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja
-rajatiste asukoha, haljastuse
põhimõtete ning servituutide
vajaduse määramine.
Otsustati jätta Kivimäe vkt
12 detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.
Korraldusega nr 112 saab tutvuda Kernu vallavalitsuse dokumendiregistris http://avalik.
amphora.ee/KERNUVV/index.
aspx?type=12&id=79109.
Vaadati läbi lihthankele “Ruila põhikooli köögiseadmete ost
koos paigaldustööde teostamisega” (viitenumber 160077) esitatud pakkumused ja otsustati
kvalifitseerida Farwelli Kaubanduse Osaühing, Dieta AS, Metos

Aktsiaselts, Osaühing ALLEDEM, Bestmarki Suurköökide
Aktsiaselts ja Köögiabi OÜ ning
tunnistada nende pakkumused
vastavaks. Edukaks tunnistati Köögiabi OÜ pakkumus kui
madalaima hinnaga pakkumus.
Otsustati maksta rehabilitatsioonitoetust neljale taotlejale
kokku summas 781,50 eurot ja
lasteaiatoetust ühele taotlejale
72 eurot. Jäeti rahuldamata üks
taotlus erakorralise toetuse saamiseks.
Korraldati jäätmevedu.
Otsustati anda aiandusühistule Panga võimalus Kaasiku
külas asuva Panga üldmaa (katastriüksuse tunnus 29703:
022:0100, pindala 742 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa (017)
100%) katastriüksuse ostueesõigusega erastamiseks.
10. märts 2015
Ehitusjärelevalve küsimused
Otsustati:
• anda ehitusluba Ruila koolimaja köögiseadmete asendamiseks uutega;
• väljastada projekteerimistingimused üksikelamu laiendamiseks aadressil Ruila küla,
Uus-Siilimaa.
Vaadati läbi väikehankele
“Ruila põhikooli köögi renoveerimistööd” esitatud pakkumused.
Tunnistati vastavaks Skone
Grupp OÜ, Hermente OÜ ja Tarvaprojekt OÜ pakkumused ning
edukaks Skone Grupp OÜ pakkumus kui madalaima hinnaga
pakkumine.
Otsustati korraldada avatud
hankemenetlusega lihthange
purustatud kruusa ostmiseks ja
laotamiseks Kernu valla teedele ning Kernu valla teede hööveldamiseks.
Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg on märts 2015.
Moodustati hankekomisjon
koosseisus Enn Karu (hankekomisjoni esimees), Urmas Rohunurm, Hannes Orgse.
Vallavalitsuse korraldatud
väikehankele “Kernu valla ajalehe “Oma Vald” kirjastamine ja
levitamine” esitati tähtajaks
10.03.2015 üks pakkumus – osaühingu Harjumaa Ühinenud

Meedia poolt. Otsustati tunnistada OÜ Harjumaa Ühinenud
Meedia pakkumus vastavaks ja
edukaks.
17. märts 2015
Vaadati läbi Ruila põhikooli
arengukava 2015-2018 eelnõu.
Vallavalitsus ei toetanud Ruila põhikooli arengukavas kooli
teeninduspiirkonna käsitamist.
Tegemist on “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 10 lõike 1
kohaselt vallavalitsuse pädevusse kuuluva küsimusega. Vallavalitsus on kehtestanud elukohajärgse kooli määramise korra
19.04.2011 määrusega nr 2. Selle kohaselt on Ruila põhikool
elukohajärgseks kooliks õpilastele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Allika, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kibuna,
Laitse, Muusika, Pohla, Ruila ja
Vansi külades ning Kernu põhikool elukohajärgseks kooliks
õpilastele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga ja Mõnuste külades. Vallavalitsuse arvates ei
tuleks seda korda muuta enne,
kui on otsustatud Kernu põhikooli kui munitsipaalkooli saatus.
Korraldati jäätmevedu.
Otsustati anda Henro Niidile raieluba Kaasiku külas Salvo
AÜ 41 kinnistul ühe kase raiumiseks.
Otsustati maksta ravimitoetust 3 taotlejale kogusummas
312,60 eurot, rehabilitatsioonitoetust 2 taotlejale summas
395,00 eurot ning erakorralist
toetust 1 taotlejale summas
200,00 eurot.
Ehitusjärelevalve küsimused
Otsustati väljastada projekteerimistingimused:
• Vansi külas asuvale Vikerkaare AÜ 4 kinnistule aiamaja
ehitusprojekti koostamiseks;
• Ruila külas asuvale Uustalu kinnistule elamu, hobusetalli ja abihoone ehitusprojektide
koostamiseks;
• Kaasiku külas asuvale Tipioru AÜ 19 kinnistule aiamaja
laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks;
• Kibuna külas asuvale Otsari kinnistule majandushoone

ehitusprojekti koostamiseks;
• Metsanurga külas asuvale
Kivi kinnistule elamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;
• MTÜ-le Aasa Elamud Kabila külas asuvale Aasa üldmaale
külmaveetorustiku ja kaevumaja ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati väljastada ehitusluba aiamaja püstitamiseks Laitse külas asuvale Trolli AÜ 1 kinnistule ning anda kirjalik nõusolek haakeriistade kuuri püstitamiseks Allika külas asuvale
Tõnise kinnistule.
24. märtsil 2015
Vallavalitsus korraldas lihthanke (registrinumber 161033)
“Kernu valla teehooldustööd”.
Hanke eesmärk on sõlmida hankeleping Kernu valla kohalike
teede parandus- ja hooldustööde tellimiseks 2015. aastal (ajavahemikul 1.04.-30.11.2015).
Pakkumuste esitamise tähtpäevaks 19.03.2015 esitasid
pakkumused TÜ Šeiker, RTM&KO OÜ, Landhe Trade OÜ, Nurme Teedeehitus OÜ, EM Teed
OÜ ja AS Kiirkandur.
AS Kiirkandur pakkumus ei
sisaldanud hööveldamise maksumust ning ei vasta seetõttu
hankedokumentides esitatud
tingimustele ja tuleb tagasi lükata.
Otsustati:
1) tunnistada vastavaks TÜ
Šeiker, RTM&KO OÜ, Landhe
Trade OÜ, Nurme Teedeehitus
OÜ ja EM Teed OÜ pakkumused;
2) tunnistada mittevastavaks
ja lükata tagasi AS Kiirkandur
pakkumus;
3) tunnistada edukaks TÜ
Šeiker pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus.
Arutati töövõtulepingu sõlmimist OÜ-ga Kagumerk.
Tööks on Haiba puurkaevu
pumpla täiendus- ehitustööd
(ehitustööd seisnevad Haiba küla puurkaev-pumplasse filtersüsteemi rajamises) vastavalt
pakkumiskutsele ja töövõtja
poolt 20.01.2015 tehtud pakkumusele.
Otsustati jätkata OÜ-ga Kagumerk läbirääkimisi töövõtulepingu sõlmimiseks.
| Kernu vallavalitsus

Kernu vallas peetakse talguid
2. mail peetakse järjekordset üle-eestilist Teeme Ära talgupäeva. Sarnaselt varasemate aastatega on mitmeid talgu- ja tööpaiku ka Kernu vallas. Ühes kohas toimuvad talgud nädal hiljem ehk 9. mail.
Haiba lastekodu ümbrust korrastatakse 2. mail
kell 10-14. Samal päeval toimuvad ka talgud “Karulaane võsaalune puhtaks“. Tegevus algab kell
10 ja kestab kella 18-ni.
Kernu küla peab enda talguid 2. mail kell 1018. Mõnuste külas on talgud aga 3. mail kella
11-18-ni.

Vaata lisa
talgud.teemeara.ee.
| Allar Viivik

ja pidama tulevikuplaane...

Väljaandja Kernu vallavalitsus. Koostaja Merle Beljäev /merle@kernu.ee, tel 5342 3483/. Trükiarv 1000. Leht ilmub iga paariskuu teisel neljapäeval. Materjalide saatmise lõpptähtaeg on nädal varem.
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Kolm küsimust
külavanemale

Fotod: Allar Viivik

Vastab Kabila külavanem
Ilmar Rammler.

“Lastega ja
lastele” ootab
kandidaate

Kuidas ja millal tulid elama Kernu valda?
Kernu valda tulin siis, kui
sündisin (u 62 aastat tagasi). Siis
oli siin Nissi külanõukogu.
Millal sai sinust külavanem ja
kui palju on see kohustus sinu
elu muutnud?
Külavanemaks valiti mind
2003. a. Kabila külas on väga tore rahvas-seega suhtlemine on
selge rõõm.
Milliseid muudatusi soovid veel
teha?
Eelmisel aastal tekkis mõte,
et teeks külaplatsi. Vaja oleks
külas olevatele teedele teede silte.
| Merle Beljäev

Avatud talude
päev
19. juulil toimub esimest korda üle-eestiline avatud talude
päev. Sel päeval võtab ühe päeva jooksul külalisi vastu enam
kui 100 talu ja põllumajandustootjat üle terve Eesti. Talud on
avatud kell 10-17.

Esmakordsel üle-eestilisel
avatud talude päeval saab näha
nii suuremaid farme kui ka väiksemaid talusid, põnevat põllumajandustehnikat, suuri ja väikesi loomi ning taimi. Kohapeal
saab maitsta päris ehedat talutoitu ja osta kaasa kohalikke
tooteid. Eelregistreerimisega
korraldatakse ekskursioone ja
töötubasid. Igal talul on oma
programm, milles näidatakse
oma talu eripärasid.
Registreerumine on veel avatud ja huvilised talupidajad saavad end kirja panna! Täpsemalt
www.agri.ee/et/eestimaa-avatud-talud-2015#osale.
Palume jagada oma kontaktide kaudu üleskutset edasi, ehk
on ka meil talusid, kes sel päevast osa tahaksid saada!
| Reve Lambur, maamajanduse
Infokeskuse maaeluvõrgustiku
büroo, reve@maainfo.ee.

Mõisas töötab kool väikeste vaheaegadega aastast 1940.

Ruila mõisakool soovib olla
kohaliku elu keskus
“Püüame taastada ka parki ning üle jõe viinud silda.”
Ruila mõisakool on koos kõrvahoonetes töötavate raamatukogu, käsitöömaja, spordisaali
ning talliga kohaliku elu keskus.
Et hariduse, kultuuri ja kogukonna suhteid veelgi arendada,
on MTÜ Ruila Mõis saanud ka
projektitoetust.
Põhikool on Ruila mõisahoones väikeste vaheaegadega töötanud aastast 1940. Praeguseks
on haridusasutus saanud “väikese venna”. Ühe juhtimise alla
on koondatud ehitatav Laitse
lasteaed ja põhikool. “Vahemaa
on umbes kolm kilomeetrit.
Koostatud on ühine arengukava, õppekava ja saame jagada ka
õpetajaid. Toitlustamine toimub
Ruila kooli köögist,” ütleb direktor Tiia Rosenberg. Uude lasteaeda on registreeritud vähemalt
60 mudilast.
Tunamullu taotleti raha Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)
rahastusprojektist. Harjust sai
suurima toetuse, miljon eurot,
Vääna mõisakool. Ka Ruila õpetajatest, lapsevanematest ja kogukonna aktivistidest moodustatud MTÜ taotles renoveerimistoetust. Tänaseks on eraldatud 19 000 eurot kogukonna-,
turismi- ja seminarikeskuse
arendamiseks. Seda EMP finantsmehhanismi 2009-2014
programmist “Mõisakoolid –
säilitamine läbi kasutamise”.
Laste arv kasvab
Kas mõisakoolil ikka õpilasi jätkub? Tiia Rosenberg asus Ruila
koolis õpetajana ametisse aastal 1992 ja toona oli lapsi 63. Direktorina töötab ta aastast 2000.
“Täna õpib siin 135 last ja arv
näitab kasvu. Laitse, Kibuna,
Kaasiku ning Jaanika kandis on

Nüüd on siin ka potikeder ning
tunnid toimuvad lastele ja täiskasvanutele,” räägib Rosenberg.
Samas töötab ka puukoda ning
teisel korrusel kodunduse klass.
Peahoones käis eelmise aastani harjutamas kohalik segakoor. Lisaks saab mõisamiljöös
ka õhtusööke ning seminare
korraldada.
Õpilastele ratsutamistunnid
Peahoone kõrval asuvad tallid
on samuti kasutuses. “Viiendas
klassis on ratsutamise tunnid.
Ma ei tea vähemalt Harjus teist
sellist kooli, kus sellist õpet antakse,” lisab koolijuht.

Kooli lähim ümbrus
on korras, kuid kaugemal on teha palju.

“Koos õpetajate ja MTÜ aktivistidega muretsesime Ruilasse keraamikaahjud. Nüüd saab valmistada nõusid, kujukesi ja muud huvitavat,”
räägib Tiia Rosenberg.

noori lastega peresid. Koolil
oleks vaja juurde vähemalt kaks
klassiruumi, sest juba on ruumipuudus,” selgitab Rosenberg.
Tegusid ja plaane kooli koostööks kogukonnaga on palju.
Eelmise kümnendi lõpus tõllakuuris avatud spordihoone on

pärast tundide lõppu ja nädalavahetustel kohalike käsutuses.
Mängitakse võrk-, korv- ning
jalgpalli ja tennist. Samas kõrval asuvad ühe katuse all raamatukogu ja käsitöömaja. “Koos
õpetajate ja MTÜ aktivistidega
muretsesime keraamikaahjud.

Sportlikud on plaanid ka
ümbrusega. Nii tahavad aktivistid tutvustada looduskaitsealust
järve. Sellel võiks korralda kanuumatkasid. Kooli kõrvalt voolab Vasalemma jõgi ning ka seal
saab pidada näiteks kanuuvõistlusi. Kindlasti toimuvad tänavu
nii laste meeskonnamäng “Välek” kui ka rattamatk. Matk on
plaanitud 23. maile ning distantsid on 20 ja 40 kilomeetrit.
“Püüame taastada ka mõisa parki. Kooli lähim ümbrus on korras, kuid kaugemal on teha palju. Kunagi viis üle jõe kaunis
valge sild, mida oli hästi näha
mõisa rõdult. Praegu on koht
näha, aga silla asemel on katkine purre,” räägib Rosenberg tulevikust.
Kindlasti vajab mingit lahendust tühjana seisva moonakamaja saatus.
| Allar Viivik, kernu@harjuelu.ee

Alates 2. aprillist saab esitada kandidaate auhinnale “Lastega ja lastele”, millega tunnustatakse ja tänatakse neid, kes on
uute algatuste või pikaajalise tegevusega oluliselt panustanud
laste heaolusse.
“Lastega ja lastele” tunnustusauhinnale võib esitada nii
häid inimesi (sh lapsi) kui ka organisatsioone (ametiasutusi, vabaühendusi või ettevõtteid)
ning ettepanekuid tunnustamiseks võivad samuti teha nii eraisikud kui organisatsioonid.
MTÜ Oma Pere tegevjuhi
Sigrid Petofferi sõnul on see auhind mõeldud tunnustamaks
neid, kelle tegevus on toonud
kaasa positiivseid muutusi laste elus. “Selliseks muutuseks
võib olla arusaamisele jõudmine, et lapsendatud lapsel on õigus teada oma päritolu, või ühe
kooli õpilaste silmatorkavalt paremad teadmised loodushoiust,
misläbi on nad ise muutuste
loojad,” selgitas ta. Samuti avaldab Sigrid Petofferi arvates lastele suurt mõju hästi kirjutatud
aabits, millest saab alguse paljude laste lugemisoskus. Ta tõi
näiteks mulluse “Elutöö” auhinna saanud Leelo Tungla, kelle
looming ja tegevus on mõjutanud tuhandeid lapsi.
MTÜ SEB Heategevusfondi
tegevjuhi Triin Lumi sõnul kutsutakse selle üritusega inimesi
üles märkama neid, kes on omakasupüüdmatult märganud abivajajaid. “Head teod ei ole osa
normist, head teod on norm. Kui
me kõik natuke rohkem märkaksime – oma lapsi, lähedasi,
naabrilast, kolleegi – siis poleks
üldse vaja eraldi üritust selliste
inimeste tunnustamiseks,” ütles Lumi.
Mullu esmakordselt välja antud tunnustusauhinna “Lastega
ja lastele” algatajateks on seitse laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Lastekaitse
Liit, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, SA Dharma, MTÜ Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma
Pere, MTÜ SEB Heategevusfond
ja õiguskantsleri kantselei. Tunnustust jagatakse kuues kategoorias: lapse suur tegu, aasta
pere, aasta tegu, muutuste looja, elutöö tunnustus ja laste
lemmik.
Tunnustusauhinnale “Lastega ja lastele” saab kandidaate
esitata kuni 1. maini. Laureaadid kuulutatakse välja 1. juunil
toimuval tunnustusüritusel õiguskantsleri kantseleis. Kandidaatide esitamise eel palume
tutvuda kategooriate kirjeldustega tunnustusauhinna statuudis ning seejärel täita taotlusvorm.
| Mari-Liis Sesmin,
õiguskantsleri kantselei avalike
suhete nõunik
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Ruila mõisa kook
Ruila kooli kaheksanda klassi loovtööde teemad on seotud
oma kooli ajaloo, mõisa või koduloo ainega. Õpilased on uurinud kooli eluolu kohta vilistlastelt, kirjutanud ülevaate vanast
veskist, tegelenud restaureerimistöödega, kooli sümboolika
väljatöötamisega, kogunud infot õpilaste harjumuste, eluviiside kohta jne.
Selle aasta üks huvitavamaid
töid oli Ruila mõisakoogi küpsetamine. Tutvustame oma mõisa suvistele külastajatele ning

pakume mõisa rõdul ka sealjuures kohvi ning kooki. Õpetaja
Ülle Palumetsa juhendamisel
töötatigi välja suurepärane retsept, mille järgi peaks sellesuvine kook valmima.
Sellesuvine esimene külastuspäev Ruila mõisas toimub 13.
juunil, mil viime läbi mõisaekskursioone, avatud on kohvik, keraamikatöötuba.
Mõisapäevad toimuvad veel
11.-12. juunil ning 1. ja 15. augustil.
| Tiia Rosenberg

Šokolaadine koogike sobib hästi piima ja kohvi kõrvale. Süüa on seda
hea koogikahvliga.

Avameelselt Kul

RETSEPT
ŠOKOLAADIPITSIST ÄÄRISEGA TOORJUUSTUKOOK
Vaja läheb
350 g Domino küpsiseid
50 g sulatatud võid
600 g maitsestamata toasooja toorjuustu
3 suurt muna
100 g valget šokolaadi
1 dl 35% rõõska koort
1 sl maisi- või kartulitärklist
Kreem
150 g tumedat šokolaadi
100 g vahukoort
10-15 g võid
Kaunistamiseks marju
Šokolaadist ääriste jaoks 250 g šokolaadi
Valmistamine
• Peenesta küpsised.
• Sega 225 g küpsistest sulavõiga ühtlaseks ning suru muffinipanni
vormidega vooderdatud pesadesse.
• Pane rõõsk koor ning tükkideks murtud valge šokolaad potti ja kuumuta tasasel tulel kuni šokolaad on sulanud. Lase veidi jahtuda.
• Täidise jaoks sega mikseriga toorjuust, munad, maisitärklis, sulatatud valge šokolaadi ja rõõsa koore segu ühtlaseks. Kalla segu küpsisepurupõhjale.
• Puista ülejäänud küpsisepuru (125 g) ühtlaselt koogikestele ning
patsuta kinni. Küpseta 170-kraadises ahjus valmimiseni (umbes 20
min). Oota kuni koogikesed on täiesti maha jahtunud.
• Kreemiks kuumuta tumedat šokolaadi ja vahukoort vesivannil, kuni
šokolaad on sulanud. Tõsta pott tulelt, lisa või ja sega kuni see on sulanud. Jäta jahtuma.
• Jahtunud mass vahusta mikseriga kreemjaks.
• Kaunista muffinid kreemiga.
• Šokolaadist ääriste jaoks kuumuta šokolaadi kuni see on täiesti sulanud, jäta umbes 15 minutiks jahtuma. Šokolaadipitsid joonista sulatatud šokolaadist lusika abil küpsetuspaberile ning seejärel pane
külmkappi tahenema. Kui need on tahenenud, lisa need koogikeste
äärtele.
• Koogikestele võib panna talvisel ajal kaunistuseks marjakompotti ja
suvisel ajal värskeid marju.

Majandusaasta aruanded kinnitab
MTÜ üldkoosolek
Mittetulundusühendustel on
raamatupidamise korraldamise
kohustus raamatupidamise seaduses sätestatu kohaselt. Samast seadusest tuleneb ka nõue
esitada majandusaasta aruanne.
Sageli on ühingute majandustegevus sellises mahus, et
juhatuse liikmed või vabatahtlikud peavad ise tulude ja kulude registrit, mis aasta lõpu seisuga on aluseks majandusaasta
aruande koostamisele. Sageli ei
ole selleks vaja raamatupidamisprogrammigi või saadakse
hakkama väikesemahuliste tasuta programmiosadega, milleni interneti-otsingus märksõnaga “raamatupidamistarkvara”
või “raamatupidamisprogramm”
hõlpsalt jõutakse. Vaja ainult
oma vajadustele sobiv välja valida.

Majandusaasta aruande esitamise kohustus on kuue kuu
jooksul pärast majandusaasta lõppu.
Lisaks on kasutusel viis, kus
kogutud kulu- ja tuludokumendid antakse üle raamatupidajale üks kord aastas terve paketina (koos tulude-kulude arvestusega), kes siis kokku lepitud
summa eest majandusaasta aruande koostab, sageli ka ettevõtjaportaalis ette valmistab, saades juhatuselt selleks õigused.
Selline meetod on mitmetel ko-

halikul tasandil tegutsevatel
ühendustel segadust tekitanud,
kui nad saavad toetust mõnest
avalikust fondist, olgu selleks
kohalik omavalitsus või kohaliku omaalgatuse programm. Viimase aruandluses nõutakse kuludokumentide raamatupidamises registreerimise numbreid.
Nii peavad ühendused tagama korrektse raamatupidamise
jooksvalt aasta vältel. Samuti on
ühendustel raamatupidamise
seadusest (§ 4) tulenevalt kohustus korraldada oma raamatupidamist selliselt, et igal ajal
on tagatud aktuaalse, olulise,
objektiivse ja võrreldava info
saamine ühenduse finantsseisundist, majandustulemusest ja
rahavoogudest.
Kõik majandustehingud tuleb dokumenteerida ning kirjendada raamatupidamisregistrites.
Kinnitab koosolek
MTÜ majandusaasta aruande
peab kinnitama üldkoosolek,
mis tuleneb mittetulundusühingute seadusest. Aruanne allkirjastatakse küll juhatuse liikmete poolt, ent enne registrile esitamist ja soovitavalt enne juhatuse liikmete poolt kinnitamist
peaks üldkoosolek selle heaks
kiitma. Seda eelkõige põhjusel,
et kui üldkoosolek ei kinnita
aruannet, siis saab seda veel
täpsustada ning uuesti üldkoosolekule kinnitamiseks esitada.
Esitatud andmete õigsust ja

õiget kajastamist kinnitavad juhatuse liikmed oma allkirjaga.
Majandusaasta aruanne
koosneb kahest osast – tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Tegevusaruanne on ühenduse võimalus anda ametlikult kättesaadava dokumendi kaudu teada
oma tegemistest.
Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhiaruandest ja
lisadest ning selle terviklik eesmärk on anda õige ja õiglane
ülevaade ühenduse finantsseisundist, majandustulemustest
ja rahavoogudest.
Tähtaeg juuni lõpp
Majandusaasta aruande esitamise kohustus on kuue kuu
jooksul pärast majandusaasta
lõppu. Neil ühendustel, kellel
majandusaasta ühtib kalendriaastaga – üldiselt on nii, kui ei
ole kokku lepitud teisiti –, saabub tähtaeg 30. juunil.
Aruande saab esitada ettevõtjaportaali (ettevotjaportaal.
rik.ee) kaudu, kus on abimaterjalide alt leitav põhjalik ning
joonistega varustatud majandusaasta aruande esitamise juhend. Majandusaasta aruande
koostamisest ja mittetulundusühenduse raamatupidamisest
on võimalik lugeda ka maakondlike arenduskeskuste veebilehelt
MAKIS (mty.arenduskeskused.
ee).
Maksu- ja tolliamet aitab
meeles pidada olulisi kuupäe-

vasid maksukalendris. Enamaid
MTÜsid puudutab ehk otseselt
10. aprillil isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni esitamine,
tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kuulujatel 1.
juulil kingituste, annetuste ja
muude tulude kasutamise deklaratsiooni täitmine.
Kõiki deklaratsioone on kõige mugavam esitada e-maksuameti kaudu elektroonselt, keskkonna kasutamiseks abimaterjalid on samal lehel lihtsalt kättesaadavad.
HEAK on valmis vajadusel
korraldama töötubasid, mille
käigus ühendused saavad oma
majandusaasta aruanded koostatud ning ettevõtjaportaali
keskkonda sisestatud. Pärast
üldkoosoleku poolt aruande kinnitamist on aeg keskkonnas aruanne täiendatud või algsel kujul esitada.
Vajaduse ja valmisoleku selgitamiseks, kogub HEAK aprilli
alguseni infot küsitluse teel: http://goo.gl/wgy8ck.

| Lianne Teder, Harju Ettevõtlusja Arenduskeskuse (HEAK) MTÜde
konsultant

Must hobune nurga taga
Nõukogude aeg tähendas tänasele Kernu vallale Nissi külanõukogu – Nissis käidi kõiki
oma probleeme lahendamas:
sünde, surmasid ja poisslapsi
sõjaväekohuslaseks registreerimas.
Kui inimesed said jälle ise
oma olemist määrama hakata,
otsustasid selle kandi ärksamad,
nende hulgas ka toonane Haiba
kolhoosi osakonnajuhataja Kuldar Paju ISE OLEMISE kasuks.
Arvati Nissis sellest siis mis arvati, aga Kernu kandist sai 1. novembril 1993. aastal, pärast kohalike omavalitsuste valimisi,
taas iseseisev vald.
Iseseisva valla volikogu esimeheks valiti Kuldar Paju, vallavanemaks kutsuti Nissi külanõukogus ametis olev Enn Karu. Kuigi see kõik juhtus natuke
rohkem kui 20 aastat tagasi,
peavad mõlemad mehed sama
ametit.
Nüüd aga, mil jälle kahe aasta pärast omavalitsuste valimised tulemas, mõtlevad Kernu
valla ärksamad pead taas haldusreformist. Seekord hoopis
osalise iseseisvuse loovutamisest, suurvalla loomisest.
“Kui plaanid teoks saavad,
hakkab uues vallas elama 20 000
inimest,” räägib Kuldar Paju tulevikust. Nii palju elanikke pole
ei Rakvere ega Viljandi linnas.
Küll saab aga nii palju rahvast
elama omavalitsuses, mis tekib
640 ruutkilomeetril Saue linna
ja valla ning Kernu ja Nissi valla ühinemisel.
Ettepanek omadelt
Mis on siis selle aja, natuke vähem kui inimpõlve jooksul juhtunud, et Kernus oma iseseisvuse loovutamisest mõeldakse?
Veel enam kui mõeldakse, räägitakse ja tegutsetakse ühinemise nimel: omavalitsustes on
loodud komisjonid, kes arutavad suurvalla hariduse, sotsiaalelu, külaliikumise ja ühise majanduselu korraldamist.
Lisaks on ka juhtgrupp, kes
koordineerib komisjonide tööd.
Juhtgruppi kuuluv Kuldar Paju:
“2017. aastaks tahame jõuda nii
kaugele, et omavalitsuste valimistel valime juba ühtset volikogu. Enne seda tuleb aga viia
läbi rahvaküsitlus ja volikogude
poolt allkirjastada ühinemisleping.”

“Nüüd on ühinemisettepanek tulnud alt,
omade hulgast.”
Miks jälle aga ühineda, kui
varem hääletasid samad inimesed eraldiolemise poolt? Pealegi – neid ühinemise tuuli on varemgi üle Eestimaa puhunud.
Siis pole aga valla juhtkond end
selles suunas tõugata lasknud.
“Varem on ühinemised alanud kõik ülevalt, ettepanek tulnud valitsusest,” meenutab volikogu esimees kunagise regionaalmister Tarmo Looduse
poolt joonistatud Eestimaa

Foto: erakogu

Kuldar Paju harrastusnäitlejana
etenduses “Hajameelsed” Saaremaal toimunud teatrifestivalil,
kus ta pälvis koos lavapartner
Raul Vahariga parima meesosatäitja tiitli...

ühendvaldade kaarti ja SiimValmar Kiisleri poolt poolvägisi paika pandud tõmbekeskusi.
Neid pole inimesed kunagi tõsiselt võtnud.
“Nüüd on ühinemisettepanek tulnud alt, omade hulgast,”
räägib volikogu esimees. Kui aga
omade hulgast, siis tuleb tõsiselt kaaluda.
“Elu on selle kahekümne aastaga palju muutunud,” ütleb Paju välja elatud aastate kogemuse.
Eesti on ühinenud Euroopa
Liiduga – kas riik on siis millestki loobuma pidanud? Vastupidi
– meie võimalused ja piirid on
avanenud. NATOga ühinemine
tähendab aga meie kõigi turvalisust.
“Nii on ka inimese ja omavalitsusega. Võid olla nii sõltumatu, et sinust midagi ei sõltu. Tänapäeval aga nii ei saa. Osa rahastamisprojektide lagi on nii
kõrgeks aetud, nõuded nii suured, et väikesed vallad lihtsalt ei
küüni nendeni. Palju vajalikke
asju jääb tegemata. Ei jätku lihtsalt raha,” muutub volikogu esimees konkreetsemaks.
Kernu vallas vajaksid väljaehitamist Ruila ja Laitse kunagiste suvilaühistute taristud
– vee- ja kanalisatsioonitrassid
ning teed. Kunagi oli seal rohkem kui 3000 Tallinna ettevõtetele kuuluvat suvilat, mida omanikud või nende järeltulijad on
hakanud nüüd eramuteks ümber ehitama. Hakates ise vallakodanikuks.
Teist teed ei ole
“Kahekümne aastaga on siin nii
palju muutunud, et kui varem
olid meil põhikeskusteks Kernu
ja Haiba, siis nüüd hakkavad
tõusma juhtrolli endised suvilapiirkonnad, ikka needsamad
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ldar Pajuga
KUIDAS HARJUMAA ARENEB?
Harju maakonna arengustruktuur on püsinud muutumatuna juba üle
sajandi. OÜ Hendrikson ja Ko poolt 2013. aastal läbi viidud Harjumaa
tõmbekeskuste uuringust selgub, et eeslinnastumise tulemusena on
Tallinna lähiümbruses asuvate kohalike tõmbekeskuste (Tabasalu, Keila, Saue, Saku, Kiili, Jüri, Loo, Maardu, Viimsi-Haabneeme) osatähtsus
märgatavalt kasvanud. Tagamaa oluliselt tugevamates asumites (Loksa, Kiiu-Kuusalu, Kose, Paldiski) on rahvaarv vähenenud, kuid nende
olulisus piirkondliku keskusena on säilinud. Padise-Rummu-Vasalemma ning Turba-Riisipere-Haiba on piirkonnad, mis vajavad tõmbekeskusena tugevdamist, et tagada maakonna piirkondlikult tasakaalustatud areng. Võtmekoht on ühistranspordi parem korraldamine, ühistranspordiliikide integreerimine ning ühenduste parandamine (teed,
kergliiklusteed, transpordisõlmed), mis võimaldab inimestele paremat, eriti horisontaalset, sama tasandi keskuste vahelist maakonnasisest liikumist ja paremat juurdepääsu teenustele.
Allikas: Harju maakonna arengustrateegia kuni aastani 2025.

Ruila ja Laitse,” ütleb Paju. Statistika kinnitab kiretute numbritega volikogu esimehe sõnu:
aastatega on Haiba elanike arv
langenud 400-lt 360-le, Kernu
koolis õpib 60, Ruilas aga poole
rohkem, 120 õpilast. Need
numbrid ütlevad selgelt, kummas piirkonnas elab noorem
rahvas. Aga ütlevad ka, et Kernu koolis on ühe õpilaskoha
maksumus pea kaks korda kõrgem kui Ruilas ja miks uus, sügisel käiku minev 60 kohaga lasteaed tuli ehitada just Laitsesse.
“Võib-olla oleksin ka ühinemise vastu, aga iga päev volikogu esimehena neile numbritele
otsa vaadates saan aru – teist
teed meil pole, muidu lihtsalt
ääremaastume,” arutleb Paju.
Kui 1993. aastal, peale iseseisva valla sündi oli vallajuhtide põhimureks õppimine, külanõukogu mentaliteedist välja
saamine, iseseisva vallana olemise õppimine – selleks käidi ka
Taani ja Rootsi kolleegide juures kogemusi omandamas – siis
nüüd tuleb jälle õppida. Suures
vallas ühiselt elama, ühiselt asju ajama.
Trass lauda lähedal
“Väikest omavalitsust ei taha
keegi kuulda võtta, kui meid on
aga ikkagi 20 000, siis kõlab
meie hääl vastu ehk isegi Toompealt, nii Stenbocki majast kui
riigikogu saalist,” on volikogu
esimees veendunud. Põhjendades: Kernu vallast läheb läbi Via
Baltica maanteetrass, volikogu
otsusega on nõusolek antud uue
tee ehituseks. Millised on aga
kompensatsioonid elanikele
maade võõrandamise eest, seda
veel täpselt teada pole. Konkreetselt puudutab Via Baltica
6-7 Kernu valla peret. Uus
maantee ei jäta mõjuta ka Kuldar Paju piimafarmi – rajatav tiheda liiklusega trass möödub 20
meetri kauguselt lüpsilaudast,
mis alles 2006. aastal renoveeriti, kallihinnalise lüpsiplatsiga
varustati.
“Kui nüüd tehakse uus tee,
siis rajatakse vastavalt Euroopa
Liidu direktiividele läbipääsutunnelid ka väikeulukitele. Lüpsilehma kaitseks, kes viibib 24/7
mürafoonis, ei tehta midagi.
Öeldakse – laut on tootmishoone,” on Paju trassi planeerijate
peale solvunud. Nagu natuke ka

uue valitsuskoalitsiooni peale.
Piima kokkuostuhind on Venemaa sanktsioonide tõttu langenud 38 sendilt liitri kohta 24
sendile.

“Teist teed meil pole,
muidu lihtsalt ääremaastume.”
“Eelmises valitsuses see uus
tubli tüdruk, Anne Sulling, leidis võimaluse müüa piimasaadusi Jaapanisse. Nüüdses valitsuses seda ametikohta enam pole,” arvab kohalik poliitik Toompea uutest tegijatest.
Mis saab aga üldse paljudest
piimafarmidest, seda ei tea keegi. Mingeid paranemise märke
Venemaaga kauplemisel pole
märgata, konstateerib Paju paljudele põllumeestele traagilist
tõika. Talv sai üle elatud, kulusid polnud, aga mis saab nüüd,
kui vaja põllule minna, uus seeme külvata vilja kasvatama? Seda Kuldar Paju ei tea. Nagu ka
paljud teised põllumehed. “Hea
et panga suhtumine on mõistev
olnud, paljude põllumeeste laenugraafikuid ajatanud.”
Valinud kolme presidenti
Loomulikult ei meeldi ka Pajule – nagu tuhandetele teistelegi – kütuseaktsiisi tõus.
“Maainimene kannatab sellest kõige enam. Sest maainimese transpordikulud on kõige
suuremad. Lapsed kooli ja huviringidesse, ise tööle, vahel kinno või teatrisse,” loetleb pereisa vajalikke sõidusuundi. Ise
usub ta maha sõitvat keskmiselt
sada kilomeetrit päevas. Siiski
60 000 demonstrandiga, kes on
Facebook'is andnud toetusallkirja Toompeal meeleavaldus
korraldada, Kernu valla volikogu esimees ühineda ei kavatse.
“Anname valitsusele hea tava kohaselt ikka 100 päeva sisseelamiseks,” arvab rahuliku
meelega volikogu esimees. Tema arvates saab riigi poliitikat
mõjutada ka teistmoodi, näiteks
presidendivalimiste kaudu.
“Olen kolme presidenti valinud, tühja hääletanud ma pole,”
on Kuldar Paju uhke. Keda aga
järgmisena valida tuleb, seda
Kernu valla volikogu esimees
veel öelda ei oska. Kahest mehest, Siim Kallasest ja Indrek
Tarandist, võib küll arvata, et
nad kandideerivad, aga...

...ja Kernu vallamaja volikogu saalis.

“Targad mehed mõlemad.
Enne kui valida, tahaksin nende programme näha. Ja kes ütleb, et must hobune, keda oodatagi ei oska, nurga tagant välja
ei ilmu,” ütleb Paju maamehelikult. Samamoodi nagu mitme
valla ühinemisel, suurvalla tekkel.
Komisjonid võivad tööd teha
ja kõiki aspekte kaaluda, aga lõpuni ei suudeta ikka kõike välja
selgitada.
“Üks on selge – Tallinn on nii
suur magnet, et meie tõmme,
olgu tegu siis Haiba või Laitse
inimesega, on ikka pealinna,

mitte Nissi suunas. Uue valla
keskus on plaanitud aga Saue
linna. Sellepärast, et kui kellelgi vallamajja veel asja, käib Tallinna sõites ka vallamajast läbi.
Haibasse jääb aga teeninduspunkt, kus siis need, kes vallamajja minekut kaugeks peavad
või interneti teel ei suhtle, saavad oma asjad korda aetud,” kõneleb Kuldar Paju suurvalla
anatoomiast.
Kas see on kõik nii või natuke nagu must hobune nurga taga, peavad ütlema kohalikud
inimesed rahvaküsitlusel.
| Ülo Russak, kernu@harjuelu.ee

CV
KULDAR PAJU
• Kuldar Paju sündis 1962 Viljandis.
• Lõpetas Eesti Maaülikooli õpetatud agronoomina.
• Töötanud Haiba kolhoosi osakonnajuhatajana. 1993. aastast põllumajandusettevõtte AS Ferax Haiba juhatuse esimees, samast aastast
ka Kernu valla volikogu liige ja esimees.
• Olnud volikogu esimees kokku 18 aastat (ei kuulunud volikogusse
ainult 4. perioodil), kuuludes valimisliitu KOOSTÖÖ. Parteitu.
• Abikaasa Rita Pukk on hariduselt pedagoog.
• Vanim lastest, Külli Paju on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, töötab arstina; poeg Kuldar Paju töötab Ruila koolis kehalise kasvatuse õpetajana, pere pesamuna Kris Paju käib veel lasteaias.
• Hobiks isetegevuslik näitekunst, sport.
• AS Ferax Haiba juhatuse esimehena tegeleb lüpsikarja ja taimekasvatusega. Koos rendimaadega on AS FERAX Haibal kokku 1100 hektarit maad, peetakse 350 lüpsilehma, teist sama palju on noorkarja. Ettevõttes töötab aasta keskmisena 20 töötajat.
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Fotod: “Riisikas”

Haiba Riisikate lasteaia sellea

Kukeseente “Muinasjutt valgest liblikast”.

Kaseriisikate balletitantsija Liisa.

Naabrid Riisiperest emakeelepäeval.

Kukeseene rühma toimetused

lest õpetajad moodustasid ühe suu, ühe nina ja kaks silma. Kokku
saimegi hädaabinumbri 112. Ka selle pildi saatsime konkursile.
2. aprillil korraldas Katrin koos Kukeseene rühmaga kogu lasteaiale munadepühade peo. Kukeseene rühma mudilased mängisid
näidendi “Muinasjutt valgest liblikast”. See oli väga armas näitemäng, mis kaasas kõik ülejäänud lapsed ka mängudesse ja tantsudesse. Kogu pidu juhtis Jänku Ninnu.
| Katrin Pihlakas ja Jaana Kuusk, Kukeseene õpetajad

(2-3-aastased lapsed)
11. veebruar on Euroopa hädaabinumbri 112 päev ning Häirekeskus kutsus kõiki üles tegema selleks päevaks lumest või lumele hädaabinumbri 112. Käesoleval aastal on teema väga aktuaalne
sellepärast, et toimub üleminek ühele hädaabinumbrile, millelt
saab edaspidi kutsuda nii kiirabi, päästjaid kui ka politseid. Oluline on meeles pidada, et hädaabinumber 112 töötab kõigis Euroopa Liidu riikides ühtselt ning sellele helistamine on tasuta.
Lumest või lumele tegemise konkurss toimus 6.-13. veebruaril.
Kukeseene rühma õpetajad otsustasid ka sellest osa võtta. Sirvides
erinevaid meisterdamiskatalooge leiti idee, kus kasutati talvemeisterdustes kuuseokkaid ning otsustati hakata neid koguma. Plaani
elluviimine tundus lihtne, sest jõulukuused ootasid alles rõdul äraviskamist.
Tegelikkus aga osutus hoopis teistsuguseks, sest okkad ei tahtnud kuidagi pudeneda ja selleks ajaks, kui oli plaanis meisterdamine rühmaga läbi viia, ei olnudki neid veel piisavalt. Kiirelt muudeti plaani ja õpetajad tegid valmis kotitäie väikseid oksakesi ja meisterdamiseks kasutati hoopis oksi. Niimoodi sai ka hädaabinumber
112 lumele kiirelt valmis. Pilt saadeti vastavale meilile ja laeti üles
internetti Häirekeskuse Facebook'i lehele. Kõikidest piltidest valisid päästekorraldajad välja parimad kolmes kategoorias. Kahjuks
seekord meie rühm väljavalituks ei osutunud, kuid tähtis on osavõtt ja endi nähtavaks tegemine.
Samal nädalal oli meil rühmas nädalateemaks “Minu keha”, kus
õppisime tundma erinevaid näo- ja kehaosi. Ka lund oli juurde sadanud ning sai isegi palle veeretada. Kuna Häirekeskuse koolitajad
ise õpetavad lastele hädaabinumbrit 112 näoosi kasutades, siis tegime ka meie nii. Vestlesime hommikuringis ja tegime näitlikult
läbi ning õuesoleku ajal veeretasid väikesed abilised pallikesed, mil-

Männiriisikate põnevad tegemised
(6-7-aastased lapsed)
Männiriisikate rühmas käib sel õppeaastal 20 vahvat ja toimekat last. Lisaks igapäevastele lasteaia tegevustele oleme leidnud
mitmeid põnevaid võimalusi laste päevade huvitavamateks muutmisel. Järgnevalt lühike ülevaade meie rühma tegemistest.
Aasta alguses osalesime lastega Eesti Ajaloomuuseumis Filmimuuseumi haridusprogrammis “Vaatame filmi sisse”. Lapsed tutvusid eesti multifilmi ajalooga, vaatasid Eesti esimest multifilmi ja
tummfilmi. Põnev oli teada saada, kuidas filme vanasti tehti. Saime põgusalt vaadata ka sel hetkel Ajaloomuuseumis väljas olevat
elektrinäitust, kus oli palju huvitavat: algupärane külmkapp, lokirullid ja juustekuivatusföön. Lastel oli palju muljeid, mida õhtul vanematele jagada.
Järgnev õppekäik viis meid koos keskmise rühmaga Loodusmuuseumisse. Lapsed tutvusid Eesti metsades elavate looma- ja linnuliikidega ning meie vetes elavate erinevate kaladega. Programm oli
huvitav ja intensiivne. Tagasiteel bussi nägime ära ka jääskulptuuride näituse, kus lapsed näitasid oma head lugemisoskust pealkirjade ettelugemisega.
Osaleme sel kevadel oma rühmaga kahes suures loodusega seotud projektides. Projektis “Tere Kevad!” võtsime osa ka eelmisel

aastal ning nüüd on hea võrrelda vaatlustulemusi. Lapsed õpivad
märkama kevadisi muutusi looduses. Õpivad erinevaid taime- ja
linnuliike ka looduses ära tundma. Joonistavad kevadet, jäädvustavad fotodele esimesi kevadtunnuseid, valivad huvitavamaid fotosid ning otsivad vastuseid viktoriiniküsimustele.
Teine suurem projekt on Räpina Aianduskooli poolt korraldatav
“1000 sõpra”. Selle projekti käigus kasvatame ja paljundame oma
rühmaga kahte maitse- ja ravimtaime – sidrunmelissi ja paraguai
suhkrulehte. Kuuel korral on võimalik esitada raport selle kohta,
kuidas taimed on kasvanud, palju pistikuid oleme lõiganud ja kasvama pannud. Põnev on oma taimede andmeid teiste projektis osalenutega võrrelda. Igal nädalal küsimusele vastuse otsimisel oleme üheskoos nende taimede kohta palju huvitavat ja vajalikku teada saanud.
Seoses teatrikuuga osalesime Rakvere teatri poolt korraldatud
“Buratino seiklusmängus”. Lapsed meisterdasid omale Buratino
ninad ja mütsid ning mäng võis alata. Igas punktis kuulasid lapsed
lühijuttu Buratinost, lahendasid ülesande ja vihje abil liikusid järgmisesse paika. Viimases kohas sai iga laps omale Kuldvõtmekese
ja tehti ühine pilt, mis tuli saata Rakvere teatrisse.
Sel aastal tähistasime esimest korda oma lasteaias emakeelepäeva, mis oli meie rühma korraldada. Lapsed lugesid luuletusi,
mängisid vahelduseks luuletustele sõrme-, varba- ja laulumänge
ning õpetajad osalesid eesti lastekirjanduse teemalises “Kuldvillaku” mängus. Kutsusime emakeelepäevale ka külalised naabervallast, Riisipere lasteaiast. Külalisesinejad olid väga tublid luuletuste lugejad. Valisime välja meie ja naabervalla laste kõige ilusama
eestikeelse sõna, milleks sai sõna “EMA”. “Kuldvillaku” mängu võitsid Kukeseene rühma õpetajad ja auhinnaks said nad muinasjuturaamatu. Loodame, et sellest päevast saab alguse uus tore traditsioon.
Sel suvel võtavad Männiriisikate rühma lapsed osa eelkooliea-
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aastased põnevamad projektid

Männiriisikad Buratino ninadega.

Kris loeb luuletust.

KASERIISIKA LAPSESUU
Jüri tahab arvutada ja palub, et õpetaja ütleks talle tehteid.
Õpetaja: “Kui palju on 5+5?”, Jüri vastab: “Kaks viite!”
Kaur räägib peale magamist: “Mul on mullamutid silmas.” (rähm)
Räägime sõbrast ja sõprusest.
Õpetaja küsib: “Oliver, kes on sinu sõber?” Oliver: “Jüri.”
Õpetaja: “Miks ta sulle meeldib?” Oliver: “Sest ta on rikas ja jookseb
nii kiiresti!”
Jüri õpetab ja targutab teiste lastega ning kordab õpetaja korraldusi
üle.
Õpetaja: “Jüri, sina oled üks suuvooder.” Jüri vastab reipalt: “Ma
tean.”
Kris: “Ma tegin liivakastis tööd, ma sain liivapõletiku.”
Juhataja Riina tervitab lapsi: “Tere hommikut!” Jüri: “Ma ei ole tere
hommikut, ma olen Jüri.”
Martin: “Mina nägin Kariibi pere miraate.”
Liisa: “Õpetaja, wc-s on tilgu jupid maas.”
Kuuseriisikad ja Kaseriisikad rabamatkal.

liste laste III tantsupeost. Seoses sellega käisime tantsupeo ülevaatusel Kohilas. Iga lasteaiarühm tantsis oma tantsu Märt Agule ette ja peale seda õppisime kõik koos tantsupeo alguse ja lõputantsu. Kindlasti oli see arendav ja põnev kogemus igale lapsele. Suvel
Haapsalus näeme!
Ees ootavad veel mitmed põnevad üritused ja sündmused. Kõigi nende tegemiste keskel tuleb ära teha ka põhitöö – laste kooliks
ettevalmistamine.
Ilusat kevade jätku ning märgake muutusi nii looduses kui lapses!
| Maire Paur ja Lea Rau, Männiriisika õpetajad

Kaseriisikate ettevõtmised
(3-4-aastased lapsed)
Kolmveerand sellest õppeaastast ongi varsti läbi. Meil on palju
huvitavaid teemasid olnud. Kõige paremini näeme seda läbi laste
tegemiste, kui oleme midagi uut käsitlenud ja see hiljem laste mängudes kajastub.
Hiljuti oli meil teatrinädal, kus rääkisime erinevatest teatritest.
Rühma sai toodud päris balletisussid ja seelik. Kõik tüdrukud olid
kordamööda väikesed baleriinid, poisid proovisid küll susse jalga,
aga ruttu võeti need ära, sest sussid olid ju roosad!
Alles oli lasteaias Midli-Madli kontsert ja emakeelepäev, kus kõik
lapsed, kes soovisid või julgesid, said esineda. Midli-Madli konserdilt saadeti Kernu valla laululapse võistlusele edasi Miia-Ella Sild,
Kris Paju, Markus Sepp, Kreet Kändler, Kätriin Reinvald ja Gregor
Käit. Emakeelenädalal valisime lasteaias ja rühmas välja ilusama
sõna, milleks oli meie rühmas emasüda.
Kevadet käime otsimas lahtiste silmade, kõrvade ja fotokaga. Pildistame esimesi lilli, käime kontserdil pargis või aasal, kus trillerdavad lõokesed. Talvel otsisime loomade jälgi rabast ning tiigi ää-

rest.
Lastele meeldivad väga väikesed dramatiseeringud lühijuttude
põhjal, mida lavastame hommikuringis piltidega seinale, näpunukkude või kaisuloomadega. Pärast arutleme, mis sellest jutust meelde jäi, mis oli laste jaoks oluline ja mida tasuks endal kõrva taha
panna. Hiljem mängivad lapsed ise nende tegelastega ja arendavad oma versiooni sellest loost.
Vastlanädalal meeldis lastele herneid ja ube sorteerida. Kõik, kes
soovisid, said ennast proovile panna ja teha seda ka kinniseotud
silmadega. Maitseainepurkidest nuusutasid lapsed tuttavaid ja võõraid lõhnu ning valisid oma lemmiku välja. Selgus, et lastele kohvilõhn ei meeldi!
Igatahes lasteaias tegemisi jätkub, ja nüüd sellest, mis meil veel
plaanis on.
Kaseriisika rühmal on aprillikuus eesmärk pöörata suuremat tähelepanu tervisele, liikumisele ja tervise edendamisele, lähtudes
samuti lasteaia aastateemast.
Südamenädalal räägime hammaste tervisest ja peseme lasteaias
hambaid, samuti valmistame puuviljadest maitsvat smuutit ning
arutleme puu- ja köögiviljade tähtsusest meie toidulaual. Samuti
on plaanis matkad rabasse ja kohalike veekogude (allikas, tiik, kraav)
juurde, seostades tervisliku liikumise õuesõppe ja vee teemaga.
Tiigi ääres korraldame maastikumängu, kus lapsed saavad oma
teadmisi proovile panna. Samuti tegeleme oma meelte arendamisega, mida saab edukalt õuesõppe raames läbi viia – kuulates, vaadates ja haistes kevadisi lõhnu looduses. Tervise teemaga seostub
kindlasti ohutus, seetõttu tuletame meelde ohutu käitumise alused nii kodus kui looduses.
Aprillikuus toimub ka meie rühmaõhtu koos vanematega, kus
esitame oma näidendi “Kadunud täpid” ja veedame koos mõnusalt
aega.
Kuna sellel aastal on lasteaia eesmärgiks olnud liikumise täht-

sustamine, siis õppeaasta lõpetab Kaseriisikate rühm juuni alguses sportliku pereüritusega.
| Urve Rõõm ja Heli Kauler, Kaseriisika õpetajad

Kuuseriisikate rännakud
(5-6-aastased lapsed)
Lähtudes aasta eesmärgist, milleks oli kujundada lastele arusaam tervislikust eluviisist läbi aktiivse liikumise, oleme ette võtnud palju erinevaid jalutuskäike, matku ja õppekäike.
Kuna aktiivne liikumine tagab hea tervise, siis sellel õppeaastal
oleme käinud võimlas kaks korda nädalas. Esmaspäeviti koos Kaseriisikatega mängime erinevaid liikumismänge ja reedel võimlevad lapsed kooli liikumisõpetaja juhendamisel. Reedel peale võimlemist võtame ette jalutuskäike küla vahele.
Jalutuskäikudel küla vahel harjutavad lapsed, kuidas tuleb jalakäijal liigelda sõidutee ääres, laps saab teada, millised ohud teda
seal ähvardavad ja kuidas nendest hoiduda. Laps õpib tundma oma
koduküla, kus asub pood, vallamaja, lastekodu-raamatukogu, milline ning kui pikk on koolitee.
Matkad metsa ja rabasse kolmel aastaajal. Laps tunnetab erinevust, liikudes maastikul erinevates ilmastikutingimustes ja pannes
end proovile, turnides üle mahalangenud puude ja ronides üle kraavide või ületades põldu, millel on hein lapsele kõhuni.
Õppekäigud toimuvad meie õpperadadel rabas ja metsas erinevatel aastaaegadel, kus laps näeb, oskab märgata ja leida vastavalt
aastaajale omaseid tunnuseid ning tunnetab aastaaegade vaheldumist looduses. Laps õpib loodust tundma oma kõikide meelte kaudu, maitstes marju, kuulates loodushääli, katsudes sambla pehmust
ja puukoore krobelisust. Lapsed vaatlevad värvide vaheldumist,
hingavad värsket õhku ja tunnevad erinevaid lõhnu looduses.
| Ene Erm, Kuuseriisika õpetaja
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Laitse võitis Kernu valla talimängud 2015
Kernu valla talimängud 2015 lõpetati piduliku autasustamisega 27. märtsil Kernu Valla Rahvamajas.
Fotod: Merle Beljäjev

Esikoha pärast võistlesid viimaste aladega Laitse ja Haiba1. Lõplikud kohad pandi paika sportliku mälumänguga. Väga tõsiselt võtsid talimänge
Laitse küla võistlejad, ka mälumängul olid kohal
nende erksamad jõud. Rainer Kuke eestvedamisel saavutas Laitse võistkond ka ihaldatud esikoha. Teise kohaga rahuldus Haiba1 kelle võistkonna komplekteerijaks oli Kuldar Paju juunior. Punkte vastavalt 97,5 ja 96. Kolmas koht kokkuvõttes
Kibuna võistkonnale. Edu tagas Tiit Ploompuu
energiline sportlik aktiivsus. Seekordsel jõuproovil jäi tagasihoidlikuks Muusika ja Allika küla osalemine. Kõigile külavanematele suured tänud
spordivaimu süstimise eest külades.
Kernu valla talimängude 2015 lõplik
paremusjärjestus:
Laitse
97,5 p
Haiba 1
96 p
Kibuna
88,5 p
Ruila
85 p
Haiba 2
81 p
Kernu
68,5 p
Kaasiku
63 p
Mõnuste
55 p
Muusika
55 p
Allika
42,5 p

Talimängude võitja Laitse.

2 Ruila
3 Laitse
4 Haiba
5 Kernu
6 Kaasiku
7 Kibuna
8 Mõnuste
9 Muusika
10 Allika

Talimängude alade
tulemused
Rainer Kukk, võitjate kapten.

Kardisõit
Mehed sündinud 1998 ja varem
Vaher, Mihkel
Kaasiku
Hahn, Ken
Kibuna
Schmidt, Andry
Allika
Alliksoo, Mattis
Laitse
Mättik, Marko
Kibuna
Toomeoja, Ingvar
Haiba 1
Lees, Mihkel
Kibuna
Valma, Mark
Kernu
Tombak, Reivo
Kernu
Teekivi, Keijo
Haiba 2
Koobak, Kristjan
Laitse
Mättik, Mait
Kibuna
Rõõm, Andres
Haiba 2
Vahar, Karla
Ruila
Kaasik, Lauri
Haiba 2
Paju, Kuldar
Haiba 1
Kukk, Rainer
Laitse
Põldaru, Brain
Haiba1
Musten, Kaur
Kaasiku
Aas, Andrus
Mõnuste
Rau, Ivo
Laitse
Koobak, Laas
Laitse
Sulepi, Karl Jürgen
Kaasiku
Toomeoja, Ain
Haiba 2
Alliksoo, Margus
Haiba 2
Schmidt, Mati
Allika
Vahar, Peeter
Ruila
Vahar, Raul
Ruila
Tombak, Rain
Kernu
Ehala, Tõnu
Laitse
Ots, Martti
Kernu
Tikenberg, Aivar
Allika
Aljaste, Andres
Ruila
Liidig, Gennadi
Haiba 1
Bürkland, Reino
Mõnuste
Laanemets, Janar
Haiba 2
Põldaru, Priit
Haiba 1
Krimberg, Kristjan
Laitse
Aas, Armo
Mõnuste
Laur, Valdis
Laitse
Mättik, Villu
Kibuna
Soosalu, Arvo
Mõnuste

48.260
48.989
49.006
49.729
49.963
50.089
50.265
50.316
50.596
50.597
50.682
50.721
50.910
51.009
51.023
51.168
51.187
51.192
51.545
51.577
51.621
51.681
51.741
51.829
52.342
52.579
52.664
52.669
52.703
52.728
52.957
53.151
53.172
53.227
53.462
53.928
54.096
54.165
55.500
57.543
57.626
1.11.441

36 p
34 p
32 p
31 p
30 p
29 p
28 p
27 p
26 p
25 p
24 p
23 p
22 p
21 p
20 p
19 p
18 p
17 p
16 p
15 p
14 p
13 p
12 p
11 p
10 p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
2p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p

Naised sündinud 1998 ja varem
Lähker, Karin
Kaasiku
Vahar, Karin
Ruila
Aasmäe, Birgit
Ruila
Leiten-Kukk, Ester
Laitse
Valma, Johanna
Kernu
Unas, Kaidi
Laitse
Tombak, Maret
Kernu

51.434
53.377
53.567
53.868
54.657
54.738
55.397

36 p
34 p
32 p
31 p
30 p
29 p
28 p

Abel, Liivi
Aas, Anneli
Kolk, Annela
Edovald, Enge
Leuska, Ester
Pusi, Veronika
Kõpper, TIivi
Liiv, Ketlin
Lillemäe, Maarja
Märtson, Heli
Seppenen, Impi

Haiba
Mõnuste
Ruila
Kaasiku
Kernu
Kibuna
Kernu
Haiba 2
Mõnuste
Laitse
Haiba 1

1 55.749
56.055
56.824
57.186
57.589
57.646
58.641
1.00.190
1.00.697
1.12.662
1.38.842

27 p
26 p
25 p
24 p
23 p
22 p
21 p
20 p
19 p
18 p
17 p

Noored sündinud 1999 ja hiljem
Karu, Kaspar
Kaasiku
Hahn, Kris
Kaasiku
John Egert Raitma
Allika
Möll, Henri
Haiba 2
Lääne, Liise-Marie
Ruila
Toomeoja, Andri
Haiba 1
Kukk, Chris Robin
Laitse
Saaring, Annika
Mõnuste
Kukk, Christopher
Laitse
Sonn, Kristin-Kairit
Laitse
Laur, Kulla Ly
Laitse
Toomeoja, Hanna Liia Haiba 1
Möll, Egert
Haiba 2
Saaring, Sander
Mõnuste

49.089
49.762
50.911
51.877
52.797
53.049
54.216
56.779
57.108
58.774
1.01.729
1.02.681
1.04.959
1.05.698

36 p
34 p
32 p
31 p
30 p
29 p
28 p
27 p
26 p
25 p
24 p
23 p
22 p
21 p

Võistkondlik kardisõit Laitses 07.03.2015
Kaasiku
36-16-36-36
124 p
Kibuna
34-30-28-23
115 p
Laitse
31-24-31-29
115 p
Kernu
27-26-30-28
111 p
Haiba 1
29-19-29-27
104 p
Haiba 2
25-22-31-22
100 p
Ruila
21-8-34-32
95 p
Allika
32-9-3-32
76 p
Mõnuste
15-1-27-26
69 p
Võrkpall Ruilas 14.03.2015
Haiba 1
12 p
Kibuna
11 p
Kaasiku
10 p
Ruila
9p
Laitse
8p
Muusika
7p
Haiba 2
6p
Mõnuste
5p
Kernu
4p
Võistkondlik kergejõustik Ruilas 20.03.2015
1 Haiba 1
21-21-21-21-19 103 p
12 p

21-21-21-18-17
21-21-19-18,5-18
2 21-19-19-19-17
19-18,5-18-17-16
19-18-18-17-15
18-18-17-16-14
17-17-16-16-16
19-11
11-4

Topispallivise – mehed
Martin Petoffer
Kuldar Paju
Kristjan Krimberg
Joonas Meer
Reino Bürkland
Raigo Abel
Madis Upan
Joosep Post
Janar Laanemets
Aivar Tikenberg
Arp Jersmann
Jüri Viidik
Vahur Piht
Margus Alliksoo
Brain Põldaru
Rainer Kukk
Armo Aas
Priit Põldaru
Karla Vahar
Janek Piibeleht
Christopher Kukk

Ruila
Haiba 1
Laitse
Laitse
Mõnuste
Haiba 2
Kibuna
Kibuna
Haiba 2
Allika
Kernu
Ruila
Haiba 1
Haiba 2
Haiba 1
Laitse
Mõnuste
Haiba 1
Ruila
Haiba 1
Laitse

98 p
97,5 p
95 p
88,5 p
87 p
83 p
82 p
30 p
15 p

16.90
15.90
15.44
14.07
13.85
13.40
13.15
13.15
12.95
12.92
12.67
12.64
12.05
11.46
11.45
11.15
11.06
10.84
10.55
10.17
4.75

11 p
10 p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p

21 p
19 p
18 p
17 p
16 p
15 p
13,5 p
13,5 p
12 p
11 p
10 p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
2p
1p
1p

Topispallivise – mehed(veteranid)
Gennadi Liidig
Haiba1 11.45
Gunar Lande
Haiba 2 11.40
Valdis Laur
Laitse
8.93
Olev Vaim
Kaasiku 7.76
Arvo Soosalu
Mõnuste 7.30

21 p
19 p
18 p
17 p
16 p

Topispallivise – naised(veteranid)
Liivi Abel
Haiba 1 9.78
Karin Lähker
Kaasiku 9.00
Kaidi Unas
Laitse
8.88
Anneli Aas
Mõnuste 7.74
Heli Märtson
Laitse
4.85

21 p
19 p
18 p
17 p
16 p

Topispallivise – naised
Kelly Kvarnstrom
Reine Evert
Marilin Mättik
Mirje Tombak
Ketlin Liiv
Kairi Lääne
Maarja Lillemäe
Karin Vahar
Liisa Marie Lääne
Enge Edovald
Ester Leiten-Kukk
Kristin Kairit Sonn
Annika Saaring
Kulla Ly Laur

Ruila
Haiba 2
Kibuna
Kernu
Haiba 2
Ruila
Mõnuste
Ruila
Ruila
Kaasiku
Laitse
Laitse
Mõnuste
Laitse

Kõrgushüpe – mehed
Joonas Meer
Laitse
Kristjan Krimberg
Laitse

12.40
11.90
11.27
10.48
10.22
10.10
10.00
9.05
7.78
6.87
6.55
6.30
6.26
3.70

21 p
19 p
18 p
17 p
16 p
15 p
14 p
13 p
12 p
11 p
10 p
9p
8p
7p

1.90
1.85

21 p
18,5 p

Arp Jersmann
Raigo Abel
Madis Upan
Jüri Viidik
Margus Alliksoo
Rasmus Bahovski
Reino Bürkland
Henri Möll
Janek Piibeleht
Arvo Soosalu
Christopher Kukk

Kernu
Haiba 2
Kibuna
Ruila
Haiba 2
Haiba 1
Mõnuste
Haiba 2
Haiba 1
Mõnuste
Laitse

1.85
1.60
1.60
1.60
1.50
1.45
1.45
1.45
1.35
1.30
1.20

18,5 p
17 p
16 p
15 p
14 p
13 p
12 p
11 p
10 p
9p
8p

Kõrgushüpe – naised
Evert Reine
Mirje Tombak
Enge Edovald
Liise Marie Lääne
Maarja Lillemäe

Haiba 2
Kernu
Kaasiku
Ruila
Mõnuste

1.50
1.35
1.30
1.30
1.15

21 p
19 p
18 p
17 p
16 p

Hoota kaugushüpe – naised(veteranid)
Kaidi Unas
Laitse
2.03
Liivi Abel
Haiba 1 1.76
Karin Lähker
Kaasiku 1.72
Anneli Aas
Mõnuste 1.60
Annela Kolk
Ruila
1.36
Heli Märtson
Laitse
1.21

21 p
19 p
18 p
17 p
16 p
15 p

Hoota kaugushüpe – naised
Kairi Lääne
Ruila
Reine Evert
Haiba 2
Marilin Mättik
Kibuna
Liise Marie Lääne
Ruila
Mirje Tombak
Kernu
Enge Edovald
Kaasiku
Kristin Kairit Sonn
Laitse
Maarja Lillemäe
Mõnuste
Annika Saaring
Mõnuste
Ketlin Liiv
Haiba 2
Ester Leiten-Kukk
Laitse
Ly Kulla Laur
Laitse

2.25
2.22
2.18
2.15
2.13
2.09
1.98
1.92
1.62
1.62
1.60
1.57

21 p
19 p
18 p
17 p
16 p
15 p
14 p
13 p
12 p
11 p
10 p
9p

Hoota kaugushüpe – mehed
Janek Piibeleht
Haiba 1
Kristjan Krimberg
Laitse
Arp Jersmann
Kernu
Joonas Meer
Laitse
Rasmus Bahovski
Haiba 1
Raigo Abel
Haiba 2
Reino Bürkland
Mõnuste
Madis Upan
Kibuna
Mattis Alliksoo
Laitse
Rein Lätt
Muusika
Jüri Viidik
Ruila
Henri Möll
Haiba 2
Margus Alliksoo
Haiba 2
Brain Põldaru
Haiba 1
Rainer Kukk
Laitse
Vahur Piht
Haiba 1
Janar Laanemets
Haiba 2
Aivar Tikenberg
Allika
Priit Põldaru
Haiba 1
Armo Aas
Mõnuste
Christopher Kukk
Laitse

2.83
2.81
2.80
2.77
2.70
2.70
2.69
2.67
2.61
2.58
2.55
2.55
2.48
2.40
2.38
2.35
2.29
2.28
2.21
2.07
1.86

21 p
19 p
18 p
17 p
16 p
15 p
14 p
13 p
12 p
11 p
10 p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
2p
1p
1p

Hoota kaugushüpe – mehed(veteranid)
Gennadi Liidig
Haiba 1 2.38
Andres Mäesepp
Muusika 2.17
Rein Pill
Ruila
2.09
Tiit Ploompuu
Kibuna 2.05
Arvo Soosalu
Mõnuste 2.04
Tõnu Ehala
Laitse
2.01
Aarne Kullasepp
Kibuna 1.92
Rain Tombak
Kernu
1.88
Valdis Laur
Laitse
1.84
Sportlik mälumäng
Muusika
69 p
Laitse
68 p
Kibuna
68 p
Allika
65 p
Mõnuste
63 p
Haiba 1
60 p
Ruila
58 p
Haiba 2
47 p
| Kaljo Põldaru

21 p
19 p
18 p
17 p
16 p
15 p
14 p
13 p
12 p
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Galerii: lapsed Ämari lennuväljal

Kernu valla lehte
kirjastab Harjumaa Ühinenud
Meedia OÜ
23. märtsil allkirjastasid Kernu vallavanem Enn Karu ja Harjumaa Ühinenud Meedia OÜ
(HÜM) juhatuse liige Ülo Russak alla lepingu, mille järgi hakkab HÜM kirjastama ka Kernu
valla lehte Oma Vald. Leht jääb
endiselt ilmuma üle kalendrikuu, 12-leheküljelisena ja peab
jõudma ilmumisnädalal kõikidesse valla postkastidesse.
Lisaks Oma Vallale kirjastab
HÜM veel maakonnalehte Harju Elu, samuti Kiili, Kose, Jõelähtme ja Keila valla lehte ning
Paldiski Linnalehte. Kõikide lehtede trükiarv kokku on 19 000
eksemplari.
“Loodan väga, et ajakirjanikud näevad valla elu natuke teise kandi pealt kui kohalikud elanikud, toovad lehte uusi teemasid,” lausus lepingu allkirjastamisel Enn Karu.
“Usun, et Kernu vallaga saab
kirjastusel olema sama hea
koostöö kui teiste omavalitsustega,” avaldas lootust Ülo Russak.
Esialgu kehtib leping kalendriaasta lõpuni. Kirjastus ootab
kaastöid aadressil kernu@harjuelu.ee, teated, reklaam ja kuulutused saata aadressil myyk@
harjuelu.ee. Vallapoolne kontaktisik on Kernu Valla Rahvamaja juhataja Merle Beljäev
merle@kernu.ee.

| Harjumaa Ühinenud Meedia
SPORDIST LÜHIDALT

Sulgpallurid võistlustules 17. märtsil
Meie valla tublid sulgpallurid Mirje ja Rain Tombak ning Rainer
Kukk esindasid Harjumaad Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel. Debüüdiga võib rahule jääda. Alagrupis võideti kahte Põlvamaa võistkonda, aga kaotused tuli vastu võtta Tartumaa I ja Ida-Virumaa I võistkonnalt. Mängus 5.-6. kohale tuli vastu võtta napp 1:2
kaotus Ida-Virumaa II võistkonnalt.
Ruila spordihoones on väga head võimalused selle spordiala harrastamiseks ja selle vilju maitsesime juba Tondiraba spordihallis.
Ootame uusi tegusid!

Kernu valla sportlastest õnnestus esikohale jõuda Kernu Põhikooli mitmekülgsel noormehel Henri Möllil ja seda kadettide vanemas rühmas.
Juuniorite vanusegrupis oli parim Alik Kapitonov.
Noormeeste paarismängus saavutasid Henri ja Alik koos mängides veel teisegi meistritiitli. Poiste noorte kadettide grupis saavutasid vennad Christopher ja Chris Robin Kukk vastavalt 5. ja 6.
koha. Meesveteranide grupis saavutas Haiba spordiklubi võistleja
Anatoli Vilba teise koha.
22. märtsil ootame kõiki lauatennisesõpru Haiba seeriavõistluse IV etapile.

Koolide kergejõustik

Nikolai Morozov jätkuvalt tipus

Meie valla koolinoored võistlesid Harjumaa klassidevahelistel
kergejõustiku võistlustel. Kuni 5. klassi õpilastest saavutas Karina
Antonis Kernust kaugushüppes teise koha 3.58-ga. 60 m jooksus
oli tubli Ruila neiu Kristin-Kairit Sonn 9.43 ja 6. kohaga. 6.-7. klassi parima tulemuse eest hoolitses Ruila noormees Robert Indrek
Pangsepp esikohaga 60 m jooksus 7.89-ga. Kõrgust hüppas Robert-Indrek 1.45 ja 7. koht.
Sama grupi tüdrukutest Karmen Langi Ruilast ületas kõrgushüppes 1.35 ja 6. koht. 60 m jooksus saavutasid korralikud ajad Carmen
Riiv Kernust 9.53 – 12. koht ja Karmen Langi Ruilast 9.59 – 13. koht.
8.-9. klassi grupis oli heas hoos Kernu noor Henri Möll: 60 m
jooks 8.00 – 4. koht; kaugushüpe 5.36 – 5. koht.
Tütarlastest Eliise Ahven Ruilast hüppas kaugust 4.06 ja 11. koht.
Ootame uusi edukaid starte!

Loo spordihoones toimusid 45. auhinnavõistlused koroonas. Avalöögi tegi 50 meest. Mängiti šveitsi süsteemis 7 vooru. Võistlustulle asus ka meie tugev kolmik Armo Aas, Gunar Lande ja mitmekordne vabariigi meister Nikolai Morozov. Nikolai võitis viis, kaotas ühe
ja viigistas samuti ühe kohtumise. Kokku 5,5 punkti ja tugevas konkurentsis 2. koht. Gunar saavutas 32. ja Armo 41. koha. Naisi oli
stardis üllatavalt palju – 22. Meie mängijate kohad olid järgmised:
12. Geity Lande / 13. Karin Lähker / 15. Ketlin Liiv
Kõik meie naised kogusid 7 voorust 7 punkti ja paremuse määras koefitsientide süsteem. Koroona hooaeg jätkub ja ootame jätkuvalt eredaid sähvatusi.

Henri Möll ja Alik Kapitonov on
kahekordsed Harjumaa meistrid

Kernu valla korvpallielu suursündmuseks on igakevadine Ferax
Cup korvpallis, mida organiseerib AS Ferax Haiba eesotsas Kuldar
Pajuga. Harjumaa meistrivõistlustel lõi kevadel kaasa kuus meeskonda, siis meie karikavõistlustel osales kolm meeskonda. On olnud paremaid aegu ja korvpallielu aktiivsem, aga noori peale kas-

Harjumaa meistrid lauatennises selgitati Tallinnas Kristiine spordihoones.

Ferax Cup 2015 võitis Muusika
võistkond

vamas ei ole. Tooni andsid vanemad mängijad. Võistlustulle asus
kolm esindust: Muusika, Laitse ja Haiba. Muusika võistkonnas andsid tooni Margus Vinnal ja Mart Riga, kes võistkonna 107 punktist
viskasid 97, ülejäänud mängijate arvele jäi 10 punkti. Muusika võistkond võitis nii Haibat kui ka Laitset ja neile esikoht. Võistkonnas
olid veel Marko Soopalu, Uno ja Arvo Kraam. Teise koha tulises heitluses oli Haiba üle Laitsest. Eraldi arvestust peeti parima vabaviskaja, resultatiivsema mängija ja parima kolmeste realiseerija kategoorias. Kõige rohkem punkte viskas Margus Vinnal – 57, Rainer
Kukk – 45, Mart Riga 40. Parim vabaviskaja Mart Riga 12-st 9. Parimad kolmeste tabajad: Rainer Kukk / Margus Vinnal / Brain Põldaru.
Võistluse lõppedes jäid kõlama optimistlikud toonid, et korvpall
Kernu vallas elab edasi ja karikasari toimub ka järgmisel aastal.
Sportlaste nimel täname majahoidjat Ester Leiten Kukke, vilemeest
Rein Tammikut ja võistluste organiseerijaid Kuldareid perekonnanimega Paju. Pall korvi!

Talgud Kernu staadionil
Talgutele Kernu staadionil kogunes paras arv talgulisi. Viisteist
vabatahtlikku tegid ära tänuväärse töö. Kernu valda juhivad imelised mehed, keda jätkub kõikvõimalikele valla üritustele. Ka talgupäeval olid kohal vallavanem Enn Karu ja volikogu esimees Kuldar
Paju. Talgulistega sai väetatud staadioni muru, põletati prahti ja
korrastati parkmetsa. Külm ja sajune ilm võimaldas eriti põletamistöid. Staadioni sümpaatsema väljanägemise eest hoolitsesid
Lauri Kaasik, Himre Beljäev, Kaimo Kure, Jüri Tiits, Raigo Abel, Urmas Kaal, Priit Põldaru, Indrek Tults, Rainer Kukk, Kuldar Paju juunior ja JK Kernu Kadakas eestvedaja Ott Karu.
Talgutele tulid need, kellel möllab sees spordipisik ja keda huvitavad Kernu valla ettevõtmised.
Tänusõnad talgulistele!
| Kaljo Põldaru
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Kaitsevägi korraldab kõigi
aegade suurima õppuse
Kaitsevägi korraldab 4.-15.
maini üle Eesti läbi aastate suurima õppuse Siil, mis toimub
iga-aastase õppuse Kevadtorm
asemel ning millest võtab osa
enam kui 13 000 inimest.
Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase sõnul on
paljud eestimaalased juba harjunud, et kaitsevägi korraldab
igal kevadel õppuse Kevadtorm.
“Sel aastal korraldab kaitsevägi
Kevadtormi asemel õppuse Siil,
mis on suurim õppus pärast
Eesti vabariigi taasiseseisvumist. Siilil osaleb pea 13 000 inimest, neist enam kui 7000 on
reservväelased,” ütles kindralleitnant Riho Terras. “Suurim
erinevus tänavusel õppusel võrreldes varasematega on see, et
kui igakevadisel Kevadtormil on
kokku harjutanud üks pataljon,
siis Siili puhul on põhirõhk terve jalaväebrigaadi väljaõppel.”
Õppus Siil hõlmab kogu Eesti territooriumi, kuid suurem
osa tegevusest koondub Lääneja Ida-Virumaale. Õppuse eesmärk on harjutada 1. jalaväebrigaadi formeerimist, selle käigus kontrollitakse õppusel kaitseväe ja Kaitseliidu sõjalist valmisolekut kiirreageerimiseks,
üksuste moodustamiseks ja kokku harjutamiseks ning sõjaliseks
juhtimiseks. Ühtlasi on õppus
Siil ka lõpueksam ajateenijatest
jalaväepataljonile, mis tegutseb
1. jalaväebrigaadi koosseisus.
Pärast õppust lähevad ajateenijad reservi. Õppus Siil toob tänavu kokku lisaks ajateenijatele, reservväelastele, kaitseliitlastele ka meie NATO liitlased
USAst, Ühendkuningriigist, Belgiast, Saksamaalt, Poolast, Leedust ja Lätist.
Kolm etappi
Õppus Siil on jagatud kolme
etappi – formeerimine, koostegevusõpe ja õppuse lõpetamine.
Esimene etapp toimub 4.-8.
maini, teine etapp 9.-12. maini
ning kolmas etapp 13.-15. maini.
Õppuse esimeses etapis formeeritakse üksused ja viiakse
läbi esmane väljaõpe. See tähendab, et 7000 reservväelast
peavad kätte saama oma varustuse ja relvastuse ning neist tuleb moodustada üksused. Teises
etapis toimub 1. jalaväebrigaadi taktikaline õppus, mis on üksikvõitleja jaoks ajateenistuses
õpitu kordamine. Üksuste tasemel on tegu esimest korda nii
mastaapse harjutusega, sest kunagi varem pole terve brigaad
koos reservväelastega kokku
harjutanud. Kolmandas etapis
lõpetatakse operatsioon, hooldatakse ja tagastatakse varustus.
Kui reservväelased formeeritakse paljudes kohtades üle
Eesti, siis õppuse koostegevusõpe ja õppuse lõpetav osa
koondub Lääne- ja Ida-Virumaale, mis tähendab üle Eesti
kaitseväe sõidukite kolonnide
liikumist. Seoses õppelahingute ja kolonnide liikumisega või-

vad teedel olla ajutised liikluspiirangud, seetõttu palub kaitsevägi kõigil autojuhtidel ja liiklejatel olla tavapärasest tähelepanelikum ja jälgida liikluskorraldust. Ühtlasi reguleerivad liikumispiirangutega teedel liiklust sõjaväepolitseinikud.

Teostan ehitustöid
puitfassaadide ehitus ja renoveerimine
uste-akende paigaldus ja viimistlemine
betooni-, sarrus- ja vundamenditööd
kipsi- ja karkassitööd
puitkarkass-seinad
katuste ehitus
Telefon 501 7650
plaatimine
E-post leska006@hotmail.com

Telli Harju Elu koju või
kontorisse!
Tellimishinnad 2015
firmadele
eraisikutele
3 kuud 13 eurot
3 kuud 9 eurot
6 kuud 24 eurot
6 kuud 16 eurot
12 kuud 44 eurot
12 kuud 29 eurot
indeks 3012

indeks 69841

Hind üksikmüügis on 0,9 eurot.

Harju Elu saab tellida
Et oldaks mõistvad
Õppusel Siil osalevatel kaitseväelastel on kaasas ka teenistusrelvad automaatidest kuni
suuremakaliibriliste haubitsateni. Õppuse ajal kasutavad
kaitseväelased aga vaid imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette), mitte päris laskemoona. Sellega seoses
panevad õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui keegi
leiab õppuse alalt eseme, mille
puhul tekib kahtlus, et tegu võib
olla ohtliku esemega (lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu
taoline), siis palutakse seda
kindlasti mitte ise puutuda, vaid
jätta meelde selle asukoht ja
teavitada sellest kas kaitseväelasi või helistada telefonil 112.
Ühtlasi võib õppusel kasutavate imitatsiooni- ja lennuvahendite kasutamine tekitada suurema müra, mis võib eriti häirida
koduloomi. Seepärast palub
kaitsevägi õppelahingute piirkonnas hoida mürapelglikud koduloomad siseruumides.
Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonna ülema kapten
Viljar Kure sõnul ei ole nii suurt
õppust võimalik korraldada vaid
Eesti riigile kuuluvatel maadel
ja kaitseväel tuleb kasutada ka
eraomandusse jäävaid alasid.
“Loodame kõikide eestimaalaste mõistvale suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse panustada,”
ütles kapten Kurg. “Lubades
kaitseväelastel omal maal harjutada, saavad kõik eestimaalased anda oma panuse Eesti riigikaitsesse. Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskond proovib
kooskõlastada eramaa omanikega nende maa kasutamise enne õppust, kuid see võib olla
mõnikord keeruline. Sellistel
juhtudel palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist.”
Kui õnnetu juhuse tõttu saab
õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld,
aed vms, siis palub kaitsevägi
viivitamatult ühendust võtta
õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskonnaga, kellega koostöös
juhtum lahendatakse. Õppuse
korraldajad paluvad inimestel,
kelle vara on kahjustada saanud,
proovida fikseerida kahju tekitaja (auto number, väeosa nimetus või mõne kaitseväelase nimi) ning edastada see info tsiviil-sõjalise koostöö inimestele
telefonil 717 1931 või e-posti
teel kevadtorm@mil.ee.
| Kaitsevägi

• internetist www.post.ee,
• kõigist postkontoritest üle Eesti,
• saates e-kirja levi@harjuelu.ee,
• kodulehe www.harjuelu.ee kaudu,
• helistades 5818 9131.
Lehte tellides teatage kõik vajalikud andmed: saaja/maksja
nimi ja kontakttelefon, kättetoimetamise aadress koos sihtnumbriga ja mitmeks kuuks leht tellitakse.
Nende andmete põhjal koostatakse arve, mis saadetakse tellijale e-posti või tavapostiga. Tellimus jõustub, kui arvel olev
summa on laekunud.
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“Välek” Ruila
põhikoolis
“Välek” on 2001. aastal direktor Tiia Rosenbergi algatatud
seiklus-kasvatuslik mäng, kus
on vajalikud erinevad oskused
raja läbimiseks.
Tänavune “Välek” toimub
Ruila põhikoolis 29. aprillil kell
9.00. Rada kulgeb ümber Ruila
järve, mis nõuab kindlasti suurt
füüsilist pingutust.
Rajal on erinevad punktid,
kus tuleb neljaliikmelistel võistkondadel täita erinevaid ülesandeid. Näiteks esmaabi, ravimtaimede tundmine, erinevad
kraaviületused jm.
Mängu eesmärgiks on avardada õpilaste silmaringi ja parandada meeskonnatöö oskusi.
Siinkohal kutsume üles ka
Ruila põhikooli vilistlasi oma
võistkonnaga osalema.

Stipendiumid
ootavad
Kultuuriministeerium ootab
riigi kultuuristipendiumide
taotlusi, avalduste esitamise
tähtaeg on 27. aprill. Ühe stipendiumi suurus on 2300 eurot ja
kultuuriminister võib aastas välja anda kuni 20 stipendiumit.
Stipendiumid on mõeldud
õppetoetusena õpinguteks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes ning oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks. Selle
võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule või asutusele.
Taotlusi stipendiumide määramiseks võivad esitada loomeliidud, kohalikud omavalitsused
ning teised juriidilised isikud ja
asutused, kelle põhikirjas või
põhimääruses on sätestatud
kultuuri- ja haridusalane tegevus. Füüsilised isikud iseennast
stipendiumile esitada ei saa.

Ruila Põhikool võtab tööle

Teade tuleohtliku
aja määramise
kohta

• 4.-6. klasside matemaatikaõpetaja
• muusikaõpetaja (koolile ja lasteaiale)
• logopeedi (koolile ja lasteaiale)
Pakume paindlikku töökorraldust, huvitavat tööd, mille nimel oma
energiat panustada, huve rakendada ja võimalust oma ideid ellu
viia! Palume saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid aadressile ruilakool@ruilakool.ee. Info tel 516 3534, direktor Tiia Rosenberg. P.S. Kompenseerime sõidukulud

Vastavalt tuleohutuse seaduse
§ 16 lõigete 1 ja 3 ja Päästeameti peadirektori 13.04.2011.
a käskkirja nr 83 “Tuleohtliku
või suure tuleohuga aja ja piirkonna määramise kord” alusel
ning arvestades maastikutulekahjude esinemissagedust:

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
Pühapäev, 3. mai
10.45
Piiblitund kogudusemajas
12.00
Jumalateenistus, armulaud. Orelimuusika, organist
Mai Mänd
Pühapäev, 10. mai, emadepäev, risƟmispüha
10.30-11.45 Raamatukogu kogudusemajas
12.00-13.15 Pühapäevakool kogudusemajas
12.00
Jumalateenistus, armulaud. Laste risƟmine
jumalateenistusel. Laulab koguduse lastekoor
Neljapäev, 14. mai, taevaminemispüha
18.00
Jumalateenistus. Orelimuusika, organist Mai Mänd
Pühapäev, 17. mai
10.30
Kuulutusetund kirikus
12.00
Jumalateenistus, armulaud. Mängib koguduse
pasunakoor
Pühapäev, 24. mai, nelipüha
12.00
Jumalateenistus, armulaud. Laulab koguduse
segakoor
Laupäev, 30. mai, Lääne-Harju praostkonna laulupäev Keilas
18.00
Laulupäeva kontsert Keila kirikus
Pühapäev, 31. mai, kolmainupüha
12.00
Jumalateenistus, armulaud. Orelimuusika, organist
Mai Mänd
Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12.00.
Täpsem info koguduse kodulehel www.eelk.ee/hageri.
--------------------------------------------------------------------------------EELK Hageri Lambertuse kogudus kutsub leerikooli!
25. aprillil 2015 algab Hageri koguduses leerikursus.
Leeritunnid toimuvad kogudusemajas laupäeviƟ kell 10-12.
Leeripäev on 12. juulil. Kõik on oodatud! Tere tulemast!
Perelaager “SeljakoƟd selga” Saku laagrikeskuses “Talu” 12.-14.
juuni 2015. Kavas mängud, võistlused, lõkkeõhtud, vestlusringi
jne. Tegevust on kogu perele.
Osavõtutasu üle 12a ja täiskasvanud 10 €, 4-12a 5 €, alla 3a
tasuta. Hind sisaldab majutust, toitlustust ja kõiki laagri tegevusi
ning vahendeid.
Info ja registreerimine: hageriperetoo@gmail.com või tel
5691 4663. Eelregistreerimine kuni 01.06.2015. Laagrit korraldab
Hageri kogudus koostöös EesƟ Kirikute Nõukogu ja Kohila
vallavalitsusega.

Maakonna uudised
ALGAS HARJUMAA HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2015. AASTA
TAOTLUSVOOR
02. aprillist 2015 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt
Anija, Harku, Jõelähtme, Keila, Kernu, Kiili, Kose, Kuusalu, Nissi, Padise,
Raasiku, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vallas ning Paldiski linnas (Pakri
saartel). Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada
paberil või digitaalselt allkirjastatuna valla- või linnavalitsusse hiljemalt
02. juunil 2015.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles
majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist
2015);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab
olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta
6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010-2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veep-

1. määrati tuleohtliku aja alguseks 20.03.2015 kogu Eesti
territooriumil. Tuleohtlikul ajal
on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal
keelatud:
1.1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
1.2. kuluheina ja roostiku põletamine;
1.3. muu tegevus, mis võib
põhjustada tulekahju.
Tõnu Vabrit, Kernu vallavalitsuse keskkonnanõunik,
tel 679 3018,
e-post tonu@kernu.ee

KEVADISED JA SUVISED AIAKAUBAD VANAMÕISA KEVADLAADALT
Augustikuus toimuv Vanamõisa Käsitöölaat on tuntud üle Eesti ja väljaspoolgi. Sellel
aastal, 1. ja 2. mail on Vanamõisas toimumas ka esimene Suur Kevadlaat. Harjumaal
on inimesed ikka aiapidamisega tegelenud ning Vanamõisa kevadlaadalt leiab selleks kõik vajaliku: lilletaimi, istikuid, seemneid, aiatehnikat, aiamööblit, aiatööriistu,
kasvuhooneid ja kõike muud, mida ühel aednikul vaja võiks minna. Samuti on laadal müügil eestimaine käsitöö ja toidukaup ning riided ja jalanõud suvise garderoobi täiendamiseks. Kohal on ka mitmed ettevõtted, kes tutvustavad oma tooteid ja teenuseid ning annavad hüva nõu ja häid ideid.
Laadameeleolu aitab luua mitmekülgne kultuuriprogramm. Mõlemal päeval on laval
nii tuntud kui vähem tuntud kollektiivid. 1. mai õhtul toimub kevadsimman ansambliga “Zetod”.
Laste käsutuses on mõlema laadapäeva vältel lasteala suurepäraste atraktsioonide,
huvitavate tegevuste, mängude ja võistlustega, tublimatele auhinnad.
Avatud on ka miniloomaaed, kus saab näha ja paitada mitmeid koduloomi ja -linde.
Lisaks on lastel võimalus poniga sõita, kõik julged laadalised saavad aga teha väikese huvilennu helikopteriga.
Toimumiskoht: Vanamõisa vabaõhukeskus, Saue vald
Toimumisaeg: 1. ja 2. mai kell 10.00-18.00, simman Zetodega 1. mai kell 20.00
MTÜ Vanamõisa Küla
Lisainfo: www.vabaõhukeskus.ee

rogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse valla- või linnavalitsusele.
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.
Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate
EAS kodulehelt: www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/
avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale.
HARJU MAAKONNAPLANEERINGU TEEMAPLANEERINGU “HARKULIHULA-SINDI 330/110 KV ELEKTRILIINI TRASSI ASUKOHA MÄÄRAMINE” JA SELLE KESKKONNAMÕJUDE STRATEEGILISE HINDAMISE
AVALIKU VÄLJAPANEKU JA AVALIKU ARUTELU TULEMUSTEST.
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Harku-Lihula-Sindi
330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine” ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) avalik väljapanek toimus 02.02.02.03.2015 Saue, Harku, Kernu ja Nissi valdades.
Avaliku väljapaneku jooksul esitati kokku 30 kirjalikku avaldust, mis sisaldasid ettepanekuid, vastuväiteid või selgitamist vajavaid küsimusi.
Valdav osa ettepanekutest ja vastuväidetest puudutasid trassikoridori
kavandatavat asukohta erinevates lõikudes ja leevendavate meetmete
rakendamist. Saue valla osas heideti ette ka varasemate eskiislahenduste avalikustamise info mitte kättesaamist. Kõikidele planeeringu
avaliku väljapaneku käigus esitatud avaldustele on vastatud.
Planeeringu avalikud arutelud toimusid 07.04.2015 Saue valla kultuurikeskuses ning 08.04.2015 Riisipere kultuurimajas ja Kernu valla rahvamajas. Avalikel aruteludel osalesid maavalitsuse esindajad, planeeringu ja KSH koostamise konsultandid, OÜ Eleringi esindajad, vastava

vallavalitsuse esindajad, ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikud
ning muud huvilised. Arutelul andsid selgitusi ja vastasid küsimustele
Harju maavalitsuse esindajad, konsultandid ning OÜ Eleringi esindajad.
Aruteludele järgnes 09.04.2015 Harju maavalitsuse, OÜ Eleringi, planeeringu ja KSH konsultantide nõupidamine, kus jõuti kokkuleppele, et
teemaplaneeringu lahendust muudetakse Saue vallas ning uute trassialternatiividega eskiislahenduse avalikud tutvustused ja arutelud toimuvad 27.04.2015 Saue valla kultuurikeskuses (Veskitammi 8, Laagri
alevik)
• algusega kell 17.00 Harku alajaama ja Keila alajaama vahelise trassilõigu osas,
• algusega kell 18.30 Keila alajaamast valla piirini jääva trassilõigu
osas.
Elektriliini uute trassivariantidega on võimalik tutvuda ka Harju maavalitsuse veebilehel.
Lisaks ilmnes vajadus Kernu valla Kaasiku külas loodesse suunduva EL
017 Keila-Rummu 110 kV õhuliini ühendamiseks Hingu külast edelast
mööduva EL 110 Kiisa-Ellamaa 110 kV õhuliiniga. Seetõttu muudetakse
planeeringulahendus Laitse, Kaasiku ja Hingu külades. Muudetav trassikoridor hakkab suures osas kattuma II eskiislahenduse joonise kohase alternatiiviga K 1-3. Tulenevalt sellest, et antud alternatiiv on põhimõtteliselt II eskiislahenduse koosseisus Kernu vallas juba avalikustatud ning see asub suuremas osas riigimaal, ei korraldata Kernu vallas
täiendavat eskiislahenduse avalikustamist.
Uued lahendused Saue ja Kernu valdades saadetakse uuesti kooskõlastamiseks asjaomastele riigiametitele ja Saue ja Kernu vallavalitsustele ning seejärel korraldatakse uus avalikustamine Saue ja Kernu valdades, millest teavitatakse puudutatud kinnistute omanikke tähtkirjaga.
Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu eskiislahenduse osas on võimalik esitada kirjalikult Harju maavanemale aadressil Roosikrantsi tn
12, 15077 Tallinn või elektronposti korral aadressil info@harju.maavalitsus.ee.
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Nõmmiku talu meierei
asub Kernu vallas ja
valmistab täispiimast
juustu, jogurtit ja
kohupiima.
Pakume tööd pakendajale
ja piimakäitlejale,
• kui oled kohusetundlik,
täpne ja aus ja
• sulle sobib töötada
vahetustega.
Väljaõpe kohapeal,
vajadusel majutuse
võimalus.
Ootame sooviavaldusi
info@nommiku.ee või tel
5385 3828.
Nõmmiku talu meierei
toodetega saab tutvuda
pühapäeviti kell 15.00-19.00
(vt asukohta nommiku.ee).

PAKUME TÖÖD KEELETOIMETAJALE
Seoses töömahu
kasvuga pakub Harjumaa
Ühinenud Meedia tööd keeletoimetajale.
Tööülesanneteks maakonnalehe Harju Elu ja
vallalehtede keeleline toimetamine.
Omalt poolt pakume huvitavat ja mitmekülgset
tööd arenevas kollektiivis, konkurentsivõimelist
palka, tööpaika kesklinna läheduses.
Kandidaadilt ootame filoloogilist kõrgharidust, kasuks tuleb ajakirjanduses töötamise kogemus.
CV koos palgasooviga saada
aadressil ylo@harjuelu.ee.

Avaldame sügavat
kaastunnet Kaie ja Indrek
Upsile abikaasa ja isa

SILMADE KONTROLL
SILMARÕHU MÕÕTMINE
PRILLIDE MÜÜK
PRILLIDE PISIREMONT
OPTILISED PÄIKESEPRILLID
9. mai 2015

kell 10.00 Kernu Valla Rahvamajas
kell 13.00 Laitse seltsimajas
Silmade kontroll maksab 10 eurot.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.
Vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine.
Info ja etteregistreerimine telefonil 679 3022.

ARVO UPSI
kaotuse puhul.

Ruila osakonna kollektiiv

ERAKUULUTUSED

Müüa siberi lehise voodrilaud, profiil UYL
hinnaga alates 10 €/m2+km. Lisaks lehisest
terrassilauad, katuselauad, aialipid. Tel
5919 2469, www.wellmax.ee
Reklaamipinna broneerimine
ja teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee
PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD
APRILLIS JA MAIS
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Maria Taaramäe
Kaasiku küla
25.05.1924
Hõilme Prääm
Laitse küla
06.04.1929
Elina Kasemets
Kohatu küla
28.04.1932
Ilmar-Olav Jõõras
Kohatu küla
19.05.1932
Olga Rüütel
Pohla küla
18.04.1934
Hans-Kuno Aasamets
Kibuna küla
21.05.1934
Õie Siitam
Laitse küla
15.05.1935
Ilma Karu
Haiba küla
12.05.1940
Hillar Vingel
Mõnuste küla
22.05.1940
Alma-Leontine Selli
Kohatu küla
29.05.1940
Gennadi Postnov
Kibuna küla
25.04.1945
Värdi Tammemets
Haiba küla
05.05.1945
Elle Soom
Laitse küla
10.05.1945
Milvi Joosep
Laitse küla
20.05.1945
Anu Aas
Mõnuste küla
05.04.1950
Helle Keerma
Kaasiku küla
13.04.1950
Diana Ole
Mõnuste küla
18.04.1950
Gerti Malberg
Kirikla küla
08.05.1950

Hoiame kodud
tuleohutuna!
Korstnapühkimisteenus,
erinevate küttekehade
puhastus. Ummistuste
likvideerimine.
Ekspertarvamus

Lõõrid Puhtaks OÜ
Kontakt: +372 5249001
info@lõõrid.ee
www.lõõrid.ee

