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Ruila põhikooli I klass
Klassijuhataja Lea Kallas.
Marten Lauri Aedma, Isabel Annus, Armin Arumetsa, Uku Endla, Kertu Joller, Eva Katarina Luisa Kangro,
Mark-Mattias Kark, Roosli Kiudorv, Carl Ernst Kollom, Samuel Konrad Milerman, Kristella Mäesalu, Miia Männamets, Meinhard Nurk, Liis Parek, Marti Ploompuu, Sten Puri, Annabell Puusepp, Ats Roomets.

Kernu põhikooli I klass
Klassijuhataja Pille Piho.
Toni Bekker, Ain Hanree Hakk, Markus Sepp, Marten Sepp, Mikk Milatškov.

Harjumaa Aasta lasteaiaõpetajaks valiti Lea
Rau Haiba lasteaed Riisikast
Õpetaja Lea on põnev õpetaja oma suhtumisega lastesse ja
kiiduväärse võimega lastevanematega koostöös.
Lea on väga aktiivne uute
projektide elluviija, mis sageli
on mõeldud koolile, kuid oskab
kohandada need lasteaia tasemele. Tal on oskus teha igast
päevast kõigile lastele põnev ja
meeldejääv päev. Lapsed õpivad
tema käe all märkamatult kõike
kooliks vajalikku, sest kõik tegevused on läbi põimitud põnevate õppemängudega. Tema
rühma lapsed osalesid paljudes
erinevates projektides:
• RMK Aegviidu Looduskeskuse “Meisterdusi metsast”,
• keskkonnakampaania
“Küünlaümbrised”,
• KIK-i projekt: “Vee teekond
allikast mereni”, laste fotonäitus,
• Räpina AK taimeprojekt
“Maasikasõbrad”,
• looduse jälgimise projekt
“Tere kevad”,
• Lotte loodusmängu ja Lubja-Leenu seiklused Valgejärvel
– mängimine rühmas,
• Nõva looduskeskuse külastus,
• Valgejärve loodusraja külastus.
Hea suhtleja
Õpetaja Lea viib rühmaga aktiivselt läbi erinevaid õuesõppe
tunde. Lea oskab õpetaja abiga
suurepärast koostööd teha ja nii
haarata tegevusse iga üksiku
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Lasteaiaõpetaja Lea Rau koos mudilaste Stella ja Renariga

lapse, keegi ei jää kõrvale. Ta oskab märgata igas lapses tema
tugevusi ja tunnustada nende
eest, samas kaasa aidata lapse
nõrkade külgede arengule.
Tänu heale suhtlemisoskusele on tal tihe koostöö lapsevanematega, kelle kaasamine
erinevatesse tegevustesse ei ole
mingi raskus. Lapsed toovad sageli kodust kaasa erinevaid põnevaid raamatuid või mänge,
mida soovitakse ka teistele rüh-

makaaslastele tutvustada. Iga
laps saab seetõttu end tunda
tähtsana ja teiste laste õpetajana.
Kord nädalas toimub karude
koosolek erinevatel teemadel –
“Kiusamisest vaba lasteaed”.
Kevadel tantsisid lapsed Laulasmaal lasteaialaste rahvatantsupäeval, milleks õpiti erinevaid
rahvatantse. Nii tantsus kui
lauamängudes peavad lapsed
õppima arvestama üksteisega.

Sageli tehti rühmatöid, kus mitu last pidid koos rakendama
oma oskusi ja need paberile panema.
Õpetaja Lea korraldas lastele nii poiste kui tüdrukute päevi. Õpiti märkama, milline on
sõber – joonistades suuri paberist kujusid – poisid tüdrukutest
ja vastupidi. Poistepäeval käidi
kogu rühmaga töökojas tutvumas erinevate põllutöömasinatega ja tüdrukute päeval juuk-

surisalongis.
Kõik lapsed olid huvitatud
mõlemast õpperetkest. Sageli
võeti päevaplaani laste ettepanekul erinevaid tegevusi – kui
laps on toonud kodust kaasa
mõne põneva õppevahendi või
mängu. Samas püüab ta õiglaselt panna iga last oma tegude
eest vastutama. Igal õhtul hindas laps on päeva ja tegi kokkuvõtte oma tuju kohta. Lea eestvedamisel koolieelikud meister-

dasid sõbrapäevaks nii teistele
lasteaialastele kui koolilastele
kaunid rinnaroosid, mida jagati kõigile sõpradele.
Loova ja otsiva vaimuga
Lisaks kõigile eelnenud projektidele tegeleti aktiivselt ka laste keelelise ja matemaatiliste
oskuste arendamisega. Rühmas
toimusid erinevatel teemadel
laulmised ning luuletuste ja näitemängude õppimised. Koolieelikud liikusid sageli looduses nii
metsas, rabas kui põldudel – õppides looduses kohapeal, mitte
vaid lasteaia laua taga. Õues
käidi võimalikult iga ilmaga. Kogu eripalgeline tegevus koolieelses rühmas arendas lapsi
mitmekülgselt ja andis edaspidi koolis hakkamasaamiseks hea
ettevalmistuse.
Õpetaja Lea on väga hea
suhtleja nii lastega, lastevanematega kui ka kolleegidega. Ta
on loova ja otsiva vaimuga. Iga
ettevõtmist teeb ta põhjalikult
ja südamega, kaasates seejuures õpetaja abi aktiivselt oma
tegemistesse. Sageli annab head
nõu ka kogu lasteaia tegevuste
arendamiseks: KIK-i projektidele ideede andmine ja kadrikohviku traditsiooni sisseviimine
jne. Ta tegeleb vabal ajal laulmise ja rahvatantsuga. Tänavu
alustas õpetaja Lea taas kõige
väikemate lastega, kes peavad
teda väga heaks ja põnevaks.
| Riina Lotamõis, lasteaed Riisika
õppealajuhataja
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Vallavalitsuse istungitel
1. AUGUST 2016

Algatati volikogu otsuse
“Kernu vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks” eelnõu.
Otsustati maksta erakorralist
toetust ühele taotlejale 104,80
eurot ja tasuda ühe sügava puudega lapse erakooli õppemaks
438,00 eurot kuus.
Otsustati väljastada projekteerimistingimused:
• abihoone projekti koostamiseks Allika külas Allika maaüksusel,
• Huawei aktiivkapi ja valguskaabli projekti koostamiseks
Laitse külas Kastani tee ja Kastani tee 2 maaüksustel, taotleja
Telia Eesti AS, projekteerija Eltel Networks AS,
• üksikelamu projekti koostamiseks Muusika külas Männi
maaüksusel,
• üksikelamu projekti koostamiseks Allika külas Kuusiku
maaüksusel,
• 0,4 kV maakaabelliini ja 0,4
kV liitumiskilbi projekti koostamiseks Kirikla külas Ojaveere,
11220 Kernu-Kohila tee ja Keldima maaüksustel, taotleja
Leonhard Weiss Energy AS.
Otsustati anda ehitusluba:
• puurkaevu rajamiseks Kabila külas Leili maaüksusel,
• puurkaevu rajamiseks Kibuna külas Nepi AÜ 32 maaüksusel.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht Laitse külas Kase AÜ 2
maaüksusel.
Anti osaühingule Haiko Teenused nõusolek vee erikasutuseks taotluses toodud tingimustel.
15. AUGUST 2016

Korraldati jäätmevedu.
Otsustati anda:
• projekteerimistingimused
aiamaja ehitusprojekti koostamiseks aadressil Kibuna küla,
Pääsukese AÜ 1,
• kasutusluba tiigi (ehitisregistri kood 2200613723) kasutamiseks aadressil Laitse küla,
Uku AÜ 8.
Otsustati anda ehitusload:
• puurkaevu rajamiseks aadressil Kaasiku küla, Vega AÜ 17,
• üksikelamu püstitamiseks
aadressil Vansi küla, Kaveto AÜ
4,
• puurkaevu rajamiseks aadressil Kibuna küla, Vindi AÜ 16.
Otsustati maksta erakorralist
toetust kahele taotlejale kokku
summas 490,00 eurot ja tasuda
ühe lapse lapsehoiukulud kuni
pooleteiseaastaseks saamiseni.
Anti aktsiaseltsile Evore
nõusolek vee erikasutuseks
taotluses toodud tingimustel.
Algatati volikogu otsuse
“Kernu vallavalitsuse teenistuskohtade jaotuse muutmine” eelnõu.
Anti luba Orienteerumisklubile TON spordivõistluse Orienteerumisneljapäevak korralda-

miseks Metsanurga külas
18.08.2016.
29. AUGUST 2016

Anti Hansa Ilutulestiku OÜle luba ilutulestiku korraldamiseks 02.09.2016 Laitse külas
Lossipargi tee 8 kinnistul (Laitse Graniitvilla).
Määrati Kohatu külas asuva
11407 Kohatu tee (katastritunnus 29701:005:0103) uueks lähiaadressiks 11407 Mõisa tee.
Otsustati anda raieluba:
• 1 kase raiumiseks aadressil
Kibuna küla, Toonekure AÜ 12,
• 1 kuuse, 1 kase ja 1 haava
raiumiseks aadressil Kibuna küla, Pääsukese AÜ 1,
• 2 kuuse raiumiseks aadressil Kaasiku küla, Ulme AÜ 13.
Algatati volikogu otsuse eelnõu “Maa sihtotstarbe määramine” elamumaa sihtotstarbe
määramiseks Kohatu külas asuvale Ilvesemäe katastriüksusele (29701:001:0552), Hundi katastriüksusele (29701:001:0549)
ja Tähe katastriüksusele (29701:
001:0551).
Seoses kooliminekuga arvati Ruila põhikooli (Kirsiaia) lasteaia nimekirjast välja neli last
ning Kernu põhikooli (Riisika)
lasteaiast kuus last.
Vanema avalduse alusel arvati Ruila põhikooli (Kirsiaia)
lasteaia nimekirjast välja üks
laps alates 01.09.2016.
Otsustati anda koht Ruila põhikooli (Kirsiaia) lasteaias alates 01.09.2016 ühele Kernu valla lapsele.
Otsustati väljastada projekteerimistingimused:
• aiamaja laiendamise projekti koostamiseks Kaasiku külas Rohutirtsu AÜ 17 maaüksusel,
• ronila projekti koostamiseks Ruila külas Ruila kooli
maaüksusel.
Otsustati anda ehitusluba:
• puurkaevu rajamiseks Kibuna külas Porri AÜ 56 maaüksusel,
• MTÜ-le Ruila Pargi Korteriühistu korterelamu ümberehitamiseks aadressil Kernu vald,
Ruila küla, Pargi (29701:001:
0224),
Otsustati kooskõlastada rajatava puurkaevu asukoht:
• Kibuna külas Leevikese AÜ
12 maaüksusel,
• Mõnuste külas Väike-Uuetoa maaüksusel,
• Kernu külas Vanakooli maaüksusel.
Vaadati läbi avatud menetlusega riigihankele (viitenumber
175441) “Pelletkütuse ostmine”
(Ruila põhikooli, Kernu valla
rahvamaja, Haiba lasteaed “Riisikas”, Haiba lastekodu ja Kernu põhikooli kütmiseks küttepelleti soetamiseks) esitatud 4
pakkumust.
Otsustati:
• kvalifitseerida Pelletiküte
AS, AS Tartu Graanul, Agri Grupi Energia OÜ ja Purutuli OÜ
ning tunnistada nende pakku-

mused vastavaks,
• tunnistada edukaks Purutuli OÜ pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus.
Otsustati seada hooldus ühele raske puudega isikule ning
määrata talle hooldaja.
Hooldajale määrati hooldajatoetus 15,34 eurot kuus.
Keelduti ühele taotlejale toetuse maksmisest, kuna ta ei ole
rahvastikuregistri järgi Kernu
valla elanik.
5. SEPTEMBER 2016

Määrati erakorraline toetus
ühele taotlejale 200,00 eurot.
Ke r n u v a l l a v o l i k o g u
21.01.2016 otsusega nr 2 kehtestatud Kirsiaia II detailplaneeringu alusel otsustati:
• muuta Laitse külas asuvate katastriüksuste Kastani tee 3
(katastritunnus 29701:001:
0401) ja Kastani tee 5 (katastritunnus 29701:001:0403) piire,
• liita Laitse külas asuvad katastriüksused Kastani tee (katastritunnus 29701:001:0405,
pindala 5598 m2, sihtotstarve
transpordimaa 100%) ja Kastani tee L1 (katastritunnus 29701:
001:0438, pindala 1637 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%)
ning määrata uuele katastriüksusele koha-aadressiks Harju
maakond, Kernu vald, Laitse küla, Kastani tee ja sihtotstarbeks
transpordimaa (007; L100%).
Algatati volikogu otsuse eelnõu “Keldrimäe katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine” Mõnuste külas asuvale
katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramiseks seoses
elamu ehitamise kavatsusega.
Otsustati anda raieluba:
• 7 kuuse raiumiseks Kaasiku
külas Albatrossi AÜ 1 maaüksusel,
• MTÜ-le Ruila 37 korteriühistu 1 kuuse raiumiseks Ruila külas Mõisapargi maaüksusel,
• 1 kuuse raiumiseks Laitse
külas Trolli AÜ 6 maaüksusel.
Otsustati:
• anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Allika külas
Kraaviääre katastriüksusel,
• väljastada projekteerimistingimused aiamaja laiendamiseks Laitse külas Püünise AÜ 5
katastriüksusel,
• kooskõlastada rajatava
puurkaevu asukoht Mõnuste külas Keldrimäe katastriüksusel ja
Kaasiku külas Panga AÜ 1 katastriüksusel.

Algatati volikogu otsuse
“Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” eelnõu.
Vaadati läbi lihthankele (registrinumber 177424) “Kernu
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–
2028 koostamine” tehtud 6 pakkumust. Hanke eesmärk on sõlmida hankeleping Kernu valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks (ajavahemikul 09.2016–
02.2017).
Pakkumiskutse avaldati riigihangete registris ja valla kodulehel. Pakkumuste esitamise
tähtpäev oli 31.08.2016.
Otsustati:
• kvalifitseerida AS Infragate Eesti, OÜ Keskkond & Partnerid, OÜ Alkranel, OÜ Keskkonnaprojekt, AS Sweco Projekt
ja AS Schöttli Keskkonnatehnika ning tunnistada nende pakkumused vastavaks,
• tunnistada edukaks AS
Sweco Projekt pakkumus kui
madalaima hinnaga pakkumus.
Otsustati algatada ja esitada
volikogule Kernu valla eelarvestrateegia 2016–2020 eelnõu.
Terviseamet on välja kuulutanud konkursi perearsti leidmiseks vabanenud nimistule,
mille asukohaks ja teeninduspiirkonnaks on Kernu ja Nissi
vald. Otsustati nimetada Kernu
Vallavalitsuse esindajaks konkursikomisjoni sotsiaalvaldkonna juht Merike Lepik ja varuliikmeks abivallavanem Hannes
Orgse.
19. SEPTEMBER 2016

Korraldati jäätmevedu.
Nõustuti jäätmeloa andmisega Radix Hoolduse OÜ-le.
Otsustati anda raieluba:
• 3 kase raiumiseks Laitse külas Trolli AÜ 5 maaüksusel,
• 1 vahtra raiumiseks Kaasiku
külas Mäeotsa AÜ 10 maaüksusel.
Otsustati muuta Kaasiku külas asuvate Tare AÜ 1 katastriüksuse (katastritunnus 29703:
013:0011) ja Tare üldmaa 2 katastriüksuse (katastritunnus
29703:013:0002) piire ning
määrata katastriüksuse Tare
üldmaa 2 uueks lähiaadressiks
Tare AÜ 3b.
Nõustuti Kaasiku küla Saueaugu katastriüksuse (katastriFoto: Andres Tohver

Kernu vallamaja Haibas.

tunnus 29701:001:0480, sihtotstarve maatulundusmaa,
pindala 18,08 ha) jagamisega
kaheks katastriüksuseks Koplemäe ja Saueaugu ning määrati
katastriüksusele tunnusega
29702:001:0063 (sihtotstarve
maatulundusmaa, pindala 32,67
ha) uue nimeks Saueaugu soo.
Nõustuti Laitse külas asuva
Hiiu katastriüksuse (katastritunnus 29701:001:0190, sihtotstarve maatulundusmaa
100%, pindala 16 107 m2) jagamisega kaheks katastriüksuseks
Hiiu ja Trudi.
Otsustati anda ehitusluba:
• puurkaevu rajamiseks aadressil Laitse küla, Soo AÜ 13,
• aiamaja laiendamiseks elamuks aadressil Kaasiku küla,
Hõbeheigi AÜ 4,
• puurkaevu rajamiseks aadressil Kaasiku küla, Jaanika AÜ
10,
• puurkaevu rajamiseks aadressil Kirikla küla, Ojaveere,
• aiamaja laiendamiseks aadressil Vansi küla, Iva AÜ 10,
• abihoone püstitamiseks
aadressil Allika küla, Allika.
Otsustati kooskõlastada:
• puurkaevu asukoht aadressil Allika küla, Kraaviääre,
• puurkaevu ja kahe puuraugu asukoht aadressil Ruila küla,
Ruila SÜ 13.
Otsustati väljastada projekteerimistingimused:
• aiamaja elamuks laiendamiseks aadressil Kaasiku küla,
Kadastiku AÜ 15a,
• MTÜ-le Lootuse Küla mitmeotstarbelise hoone projekteerimiseks aadressil Kibuna küla, Uuetoa.
Kiideti heaks AS Eesti Post
pakkumus “Arvekeskuse lahendus” e-arvetega opereerimiseks.
3. OKTOOBER 2016

Kinnitati Ruila põhikooli
hoolekogu koosseis.
Korraldati jäätmevedu.
Määrati erakorraline toetus
ühele taotlejale 200,00 eurot
ning otsustati tasuda Kohila
koolituskeskuse tegevuskulu
ühe õpilase eest.
Otsustati anda alates
01.10.2016 koht kahele lapsele
Kernu põhikooli (Riisika) lasteaias.
Nõustuti Pohla küla Lassi katastriüksuse (katastritunnus
29701:001:0790, sihtotstarve
maatulundusmaa, pindala 50,28
ha) jagamisega kaheks katastriüksuseks Lassi ja Lassi-Sauna.
Otsustati anda võimalus Kaasiku külas asuva Hõbeheigi AÜ
13 maaüksuse ostueesõigusega
erastamiseks.
Otsustati:
• kooskõlastada puurkaevu
asukoht Allika küla Ojaveere
maaüksusel,
• anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Kirikla küla
Ojaveere maaüksusele,
• anda kasutusluba Kernu põhikooli koolihoone küttesüstee-

mi kasutamiseks,
• anda projekteerimistingimused aiamaja projekteerimiseks aadressil Kibuna küla, Tedre AÜ 12.
Vaadati läbi lihthankele
178294 “Lumetõrje Kernu valla
teedel” esitatud pakkumused.
Vallavalitsus korraldas hanke
lumetõrjetöödeks Kernu valla
teedel ajavahemikus 1.11.2016
kuni 30.04.2018. Hange oli ühe
hankemenetluse raames jaotatud viieks osaks:
• osa 1: lumetõrje Haiba piirkonna teedel,
• osa 2: lumetõrje Kernu piirkonna teedel,
• osa 3: lumetõrje Ruila piirkonna teedel,
• osa 4: lumetõrje Kaasiku
piirkonna teedel,
• osa 5: lumetõrje Laitse piirkonna teedel.
Otsustati kõrvaldada pakkuja Margus Veski (registrikood
12034286) hankemenetlusest
riigihangete seaduse § 38 lg 1 p
4 alusel.
Otsustati kvalifitseerida pakkujad:
• OÜ Laaseri Puit (registrikood 10948289),
• Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ (registrikood 10510015),
• OÜ Haiko Teenused (registrikood 10484938),
• Meelis Viikmaa (registrikood 11785524),
• OÜ Kalsep (registrikood
10538025).
Otsustati tunnistada OÜ Laaseri Puit, Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ, OÜ Haiko Teenused, OÜ Kalsep ja Meelis Viikmaa poolt esitatud pakkumused
vastavaks.
Otsustati tunnistada edukaks:
• OÜ Kalsep pakkumus hanke osale 1, hanke osale 3 ja hanke osale 5 (lumetõrje Haiba,
Ruila ja Laitse piirkonna teedel),
• OÜ Haiko Teenused pakkumus hanke osale 2 (lumetõrje
Kernu piirkonna teedel),
• Meelis Viikmaa pakkumus
hanke osale 4 (lumetõrje Kaasiku piirkonna teedel).
Otsustati algatada ja esitada
volikogule otsuse “Käsunduslepingu sõlmimine vallavalitsuse
liikmega” eelnõu.
10. OKTOOBER 2016

Korraldati jäätmevedu.
Määrati erakorraline toetus
ühele taotlejale 40,00 eurot.
Otsustati anda ehitusluba:
• puurkaevu rajamiseks aadressil Kibuna küla, Kaku AÜ 33,
• puurkaevu rajamiseks aadressil Laitse küla, Kase AÜ 2.
Otsustati anda kasutusluba
Kernu kooli kergtee valgustuse
kasutamiseks.
Kutsuti tagasi osaühingu
Haiko Teenused juhatuse liige
Heiki Laas ja nimetati uueks juhatuse liikmeks Koit Vare.
Otsustati algatada ja esitada
volikogule Kernu valla 2016.
aasta lisaeelarve eelnõu.

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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Priit Abiram tegi elamise palvemajast
Põhitegevuseks on aedade rajamine.
Priit Abirami (35) kodu Muusika külas koosneb justkui kahest osast. Vasak punane pool
on ümber ehitatud omaaegsest
põlistaluhoonest. Parempoolne
kollane tiib seevastu märgib ala,
kus enne Teist maailmasõda seisis palvemaja.
Vanatoa talu elumaja ehitas
aastatel 1926–1928 Priidu vanaisa Johannes. Maja juurde
kuulus lugemissaal oreliga, sest
Johannes oli sügavalt usklik.
1949. aastal küüditati Priidu
isa Aksel-Arnold ja vanaisa Johannes aga Siberisse. Viiekümnendatel õnnestus neil tagasi
tulla ja maja tagasi saada. Tõsi,
kolhoos oli maja kasutanud kanalana. Orel oli kadunud. Johannes kõpitses maja siiski elamiskõlbulikuks.
Priidu enda lapsepõlv algas
Tallinnas Lasnamäel kolmetoalises korteris. Muusika külas käis
ta esialgu vanematega suviti ja
nädalavahetustel. 1992. aastal
kolis perekond Vanatoa tallu
alaliselt elama. Priit jätkas õe ja
vennaga õpinguid Ruila põhikoolis.
Kutsumust otsides
Põhikooli lõpetamise järel läks
Priit 1996. aastal Tallinna Polütehnikumi arvutitehnikuks õppima. “Seal ma käisin neli aastat ja kümme kuud. Sain sealt
oma keskerihariduse kätte. Ma
sain III kursuse lõpus aru, et arvutitehniku eriala ei ole väga
minu ala,” tunnistab ta.
“Mulle pakkus just huvi siseviimistlus ja ehituspool. Käisin
Tallinna Ehituskoolis poolteist
aastat, õppisin siseviimistluse
eriala kõrvale. Ehituse alad on
mulle alati südamelähedased olnud, kuni tänase päevani,” räägib Priit.
Ehituskooli lõpetamise järel
tegi üks tuttav ettepaneku punti lüüa ja piirdeaedu tootma hakata. Firma nimeks sai Aiaekspert OÜ, mis on nüüdseks juba
neliteist aastat tegutsenud. Seal
töötab sõltuvalt hooajast 6–10
inimest. Aiaekspert OÜ kontor
ja tootmine asuvad Männikul.
“Klient pöördub meie poole
oma soovidega ja meie siis projekteerime, toodame ja paigaldame,” räägib Priit. “Me teeme
kõikvõimalikke piirdeaedasid –
küll betoonist, kivist, puidust,
metallist, sepisdisainvariante –,
mida iganes võib ette kujutada
piirdeaiana.”
“Iga klient on oma sooviga ja
iga projekt on mingil määral
omanäoline, omade pisinüanssidega. See ongi see, mis on
mind hoidnud tegelemas selle
alaga nii pikalt. Tegevus on vahelduva maitsega,” ütleb Priit.
Piirdeaed on tavaliselt kuni
poolteist meetrit kõrge.
Kord tuli teha kolme meetri
kõrgune puitaed. “See oli Keila
elamurajooni piirkonnas, kus
majaomanik tahtis ennast eraldada spordiväljakust. Oli paarikümne meetri pikkune aiajupikene. Omanik ütles, et ta ei ta-

Aksel-Arnold Abiram ja Priit Abiram elumaja ees. Vasakus punases pooles elab Aksel-Arnold, paremal kollases Priit naise ja lastega.
Fotod: Andres Tohver

ha ühtegi palli oma hoovi ja ei
taha kuulda ega näha sealset tegevust. See aed õnneks seisab
tänapäevani püsti. Tormid ega
tuuled ei ole seda maha murdnud,” meenutab Priit.
Aiaekspert OÜ tegemistest
85 protsenti jääb Harjumaa piiresse nagu näiteks Viimsi, Rae,
Tabasalu, Kakumäe, Nõmme,
Laulasmaa ja Keila alale. Kaugemate kohtadena mainib Priit
Tartut, Pärnut, Paidet ja isegi
Võrumaad, kuid seal tegutsemine tõstab oluliselt organisatoorseid ja logistilisi kulusid ning
hind kujuneb üpris kalliks.
“Kaugemad kliendid ostavad
meie käest detailid ja me alati
soovitame siis, et pigem otsige
sealt oma piirkonnast mõni ehitusmees, kes teile selle asja paika paneb ja saate soodsamalt,”
räägib Priit.
Kriis pani järele mõtlema
Aiaeksperdi tippaastad olid
2005–2008. Siis algas masu.
“Seisid nõndanimetatud ristteel,
et kas nüüd keerata tabalukk firma ustele ette või siis teha teatud lisainvesteeringud ja elada
see aeg üle,” meenutab Priit.
“Meil oli tol hetkel kahekümne viie töötaja kanti. Põhikulud
olid hästi suured, rääkimata igasugustest autoliisingutest. Sai
siis valitud see teine tee – pea
püsti ja edasi. Sai tõmmatud kulude poole pealt kokku ja sai
ümber struktureeritud võimalikult kiiresti. Nüüd võib öelda, et
majanduskrahhi aegsed finantshaavad hakkavad tänase päevaga ravitud saama. Praegu on
suhteliselt stabiilne seis,” räägib Priit.
Kolme aasta eest tutvus Priit
oma praeguse elukaaslasega.
Helen (37) töötab raamatupidajana, peres sirgub kaks last. Perekonna eest hoolitsemine on
hetkel kõige olulisem.
Elukaaslasega koos loodi aas-

Ehkki maja üle võib juba praegu uhkust tunda, jätkab Priit remondi ja ümberehitustega, et kõik oleks veelgi
parem.

ta eest firma, mis tegeleb autokeemia ja liivapaberite hulgimüügiga. “Tekkis vajadus mingi teistsuguse asja järgi võrreldes Aiaeksperdiga. Aiaeksperdis
ma olen tänase seisuga tegevjuhi ülesannetes. Füüsiliselt ma
seal väga palju enam ei tee ja
põhirõhuks on pigem uute ettevõtete ülestöötamine. Olen
suutnud Aiaekspert OÜ töökohustused üle anda tublile ja kogemustega personalile. Ideena
lähiaastate perspektiivis tahaks
olla Aiaekspert OÜ kontrollivas
rollis tegevjuht ja aktiivselt tegev uues ettevõttes,” arvab Priit.
Kaheksa aasta eest otsustas
Priit Vanatoa talu korda teha.
Poolteist aastat kestnud ehitustööd andsid vanale talumajale
viiskümmend ruutmeetrit lisa.
Esialgu mõtles Priit piirduda
vaid esimese korruse maja väljaehitamisega. “Siis mõtlesin, et
kui juba ette võtta, siis võtta

korralikult. Ma ei viitsi mitu
korda elus maja ehitada.”
Praegu käib remondi teine
osa, millega elamine muutub
veel 70–80 ruutmeetrit suuremaks. Poole aasta eest alanud
teise korruse ümberehitus valmib prognooside kohaselt järgmise aasta kevadeks.
Vanatoa talu ajaloolised
maad hõlmavad natuke alla kahekümne hektari, millest hetkel
umbes hektar kuulub maja
krundi juurde. Ülejäänud maad
on Priidu isa nimel, kes on need
põllumajanduslikuks tegevuseks
kasutada andnud kohalikule
põllumehele.
Vallavolikogu opositsioonis
Kuidas ikkagi sai Priit Abiramist
Kernu vallavolikogu liige? Ettepaneku tegi talle Ruila põhikooli direktor Tiia Rosenberg, kes
on IRL-i ridades.
“Viis aastat tagasi tegime

paari külaelanikuga Muusika
Külaselts MTÜ, et natukene seda külaelu elavdada. Sealtkaudse aktiivsema tegutsemisega
seonduvalt proua Rosenberg
mingi hetk tuligi mu jutule, et
kuna ma tegelen ka ettevõtlusega ja olen siit põlistalu koha
järeltulija, et kas ei oleks huvi
Kernu valla asjades natukene
kaasa rääkida,” meenutab Priit.
2013. aastal kandideeris Priit
Kernu vallavolikokku IRL-i all ja
osutus valituks natuke üle kahekümne häälega. See tähendas
ühtlasi opositsiooni jäämist,
sest valimised võitis taas vallavanem Enn Karu valimisliit
Koostöö.
Volikogus kuulub IRL-i ridadesse lisaks Tiia Rosenbergile ja
Priit Abiramile veel Vallo Kõrgesaar. Priidu arvates on valimisliit Koostöö liiga pikka aega
võimul domineerinud ja ilmselt
iga perioodiga tekib nõndani-

metatud mugavustsoon, kuigi
probleeme lahendamiseks leidub ju alati. “Ei kiida, samas ka
ei laida,” kommenteerib Priit.
Priidu sõnul on üks kitsaskohti 2006. aastast pärit valla
üldplaneering. See keelab näiteks Muusika külas uute elumajade ehitamise lähemale kui 300
meetrit olemasolevatest. “See
on ebaõigustatud lahendus. Ma
tean kolme-nelja situatsiooni,
sealhulgas näiteks minu venda
ja õde, kus vanade põlistalude
järeltulijad tahaksid võib-olla
tulla siia, et rajada omale kodu,
aga nad ei saa seda teha, sellepärast, et on sellised totakad
piirangud.”
Haldusreformi osas jääb Priit
ettevaatlikuks. “Otseselt mul
mingisugust negativismi selle
vastu ei ole. Samas ma ei jaga ka
meeletut eufooriat, et see oleks
hullult positiivne. Igal asjal on
alati kaks otsa.”
Mõningase puiklemise järel
tunnistab ta, et Nissi valla, Kernu valla, Saue valla ja Saue linna ühinemise rahvaküsitlusel
hääletas ta ühendvalla moodustamise poolt ja loodab pigem
parimat.
Priidu arvates võib juhtuda,
et valdade ühinemine viib Kernu põhikooli sulgemiseni paari-kolme aasta perspektiivis.
“Nii palju, kui ma olen kursis
Kernu kooli muredega, selle
kooslusega seal, õpilaste arvuga, siis mina näen mõistlikuna,
et tuleks see kool kinni panna.”
Haiba lasteaia tulevikku peab
Priit paremaks. “Nõudlust nagu
on. Siin ma olen kahevahel.”
2017. aastal ühendvalla volikokku kandideerimise peale on
Priit mõelnud, aga ilmselt siiski ei kandideeri. “Kui me räägime sellest suurest piirkonnast,
siis minu tuntus ja sõna ei ole
piisavalt kaugele levinud, et ma
osutuksin valituks.”
| Andres Tohver

Oktoober 2016 | nr 132 | OMA VALD

http://kernu.kovtp.ee/

4 | KOOLIELU

Kernu põhikool sai uue huvijuhi
Olen Kati Raju, meie Kernu
põhikooli uus huvijuht. Paljud
teist tunnevad ja teavad mind.
Olen viimasel ajal väga palju
selle kooliga seotud olnud.
Nüüd olen siin palgal.
Veidi endast. Olen siinkandis
käinud ja oma koolivaheaegu
veetnud kogu oma lapsepõlve.
Vanaema elas Kernus ja ta oli
Kernu koolis õpetaja. Vaheaegadel sai ka koolimajas temaga
kaasas käidud. Just lapsepõlvemälestused selle kooliga ongi
vist see, miks see kool mulle
hullult meeldib.
Ise olen samuti maal elades
käinud väikses mõisakoolis. Aga
siinne õhkkond on midagi, mis
tekitab kõhus liblikaid. Kui mul
omal lapsed väiksed olid, sai siia
juba alaliselt elama tuldud. Minu kaks last on käinud siin lasteaias ja ka Kernu koolis. Poeg
lõpetas Kernu põhikooli sel kevadel. Tütar käib siin hetkel 8.
klassis.
Olles nüüd koolimöllus sees,
näen, kui palju positiivset saab
lastelt, kui nendega ühiselt tegutseda. Nii on meie see õppeaasta juba päris tegus olnud.
Saime paika palju huviringe.
Täpsem info uuenenud kooli kodulehel www.kernu.edu.ee.
Kutsusime kooli juurde Keila jalgpallikoolist treener Erkki,
kes meie lastele jalgpalli treeninguid korraldab kaks korda
nädalas. Samuti on meie koolis
veel näitering, muusikaring, kus
saab pilliõpet õppida ning taas
alustab keraamika. Multimeediaring, puidu ning sepistamise
ring pakub lastele huvi. Põnev
on ka kodundusalane käsitööring ning meie õpilased saavad
kord nädalas Märjamaal ujumas
käia.
September algas meil koolis
väga sportlikult. 2. septembril
oli kohe kooli spordipäev. 12.–
15. septembril oli meil liikumis-

Fotod: Kati Raju

nädal, mille raames toimus viktoriinivahetund ja palju vahvaid
üritusi. Viktoriinivahetund on
saamas meil traditsiooniks, mis
toimub üle nädala ja teemad on
iga kord erinevad.
21. septembril võtsime osa
rahvusvahelisest puudeistutamise päevast. Iga klass istutas
oma puu meie kooli juurde. 22.
septembril võtsime osa nii nagu oskasime Lasteaia sügisnäitusest “Tere Sügis”. 5. oktoobril
toimus koolis õpetajate päev,
kus direktor andis hommikul
kooli lastele pidulikult üle. 9.
klassi õpilased andsid tunde ja
kolm 8. klassi õpilast käisid lasteaias tundi andmas. Kõik olid
tublid ja said oma ülesannetega ilusti hakkama. Õpilased, kes
üritasid sel päeval oma “tõelist
palet” näidata, pidid seletuskirju kirjutama. Õpetajad ja direktor ei pääsenud ka kergelt, kooli ei saadud enne õpilaste käest
tagasi, kui tuli välja mõelda ja
esitada räpp.
Kõik lõppes õnnelikult, direktor sai kooli tagasi, lastele esitati vahva räpiversioon meie
koolist.
Koolis on tulemas veel palju
vahvaid üritusi. Sel reedel on
kooli sünnipäev. Kool saab
147-aastaseks ja sellega seoses
toimub lahtiste uste päev. Meil
ongi koolimajas uksed lahti ja
kõik huvilised saavad tulla meie
tegemisi vaatama. Kooki ja
kringlit pakume kõigile külalistele!
| Kati Raju, Kernu põhikooli huvijuht

Õpetaja Ain Kauler tänab Kernu PK spordipäeva parimaid tüdrukuid.

Uus-Saue koolide spordipäeval – Kernu Põhikooli lapsed ja Õpetaja Sirje Raud.

Spordinädal

1. klassi lapsed andsid oma panuse rahvusvahelisel puuistutamise päeval.

Kernu PK õpilaste etteaste õpetajate päeval.

Kernu põhikool osales spordinädalal juba teist aastat, pakkudes õpilastele mitmesuguseid
huvitavaid liikumisvõimalusi.
Spordinädala läbiv teema oli
aga “Jaluta kooli!”, mille eesmärk oli soodustada õpilaste liikumist ja kujundada nendes
keskkonnahoidlikku mõtteviisi.
Kutsusime kõiki üles rohkem liikuma. Kõik õpilased olid oodatud kooli jalgsi, rulluiskudel,
tõuke- või jalgrattaga. Nädala
lõpuks selgitasime välja kõige
rohkem kooli jalutanud klassikollektiivi.
Selle nädala jooksul toimusid koolis järgmised üritused:
• kooli sügisene spordipäev,
kus selgitati välja parimad kergejõustiku 4-võistluses,
• orienteerumispäev algklassidele,
• sporditeemaline viktoriin
eri vanuses lastest koostatud
võistkondade vahel,
• rattakrossi päev, kus oli võimalik osaleda kas siis võistlejana või krossirada rahulikus tempos läbida, olgu siis rattal või
joostes. Rattakrossist võtsid osa
ka mõned lapsevanemad,
• jalgpalli tutvustav treening

Kristjan Fuks ja Aleksandra Bekker, liikumisnädala
parimad.

kõikidele vanusegruppidele, et
selgitada välja õpilaste huvitatus jalgpallitreeningutest osavõtu kohta,
• ja lisaks korraldasime uue,
tulevase Saue valla koolidele
sõpruskohtumise kergejõustikus. Osalesid 6 kooli 12-liikmelised võistkonnad. Punktide arvestuses osutus võitjaks küll
Saue gümnaasiumi võistkond,
kuid tähtsam kui võit oli aktiivne osavõtt.
Spordinädala meeleolukal lõpetamisel anti üle auhinnad,
mis olid koolile üle-Eestilise
spordinädala organiseeriate ja
sponsorite poolt saadetud. Kuna võistlusi oli nii eripalgelisi,
siis jagus ka kohadiplomeid väga paljudele. Need lapsed, kellele sel nädalal esikohti ei jagunud, said toredad osavõtudiplomid. Rõõmu ja emotsioone jagub kindlasti kauemaks.
Kokkuvõtteks saame kindlalt
öelda, et spordinädal aitas kaasa sellele, et edaspidi väärtustame veel rohkem aktiivset eluviisi ja hoolitseme paremini oma
tervise eest!
| Sirje Raud, Kernu põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja, 522 1246

Näitus “Tere sügis”.
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Kernu vallavolikogu istungitel

Fotod: Riina Lotamõis

15. SEPTEMBER 2016

Koormati tähtajatu ja tasuta
isikliku kasutusõigusega Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutuse
(kasutaja) kasuks järgmised Kernu vallale kuuluvad kinnistud:
• Anniko tee L1 kinnistu (registriosa 4831050, katastritunnus 29701:001:0563),
• Anniko tee L3 kinnistu (registriosa 4830950, katastritunnus 29701:001:0581) (otsus nr
48).
Otsustati muuta abivallasekretäri teenistuskoht ametikohast töökohaks (otsus nr 49).
Kinnitati Kernu valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016–2026 (määrus nr 9).
Määrati järgmiste kinnistute
sihtotstarve elamumaaks:
• Ilvesemäe katastriüksuse
(katastritunnus 29701:001:
0552; koha-aadress Harju maakond, Kernu vald, Kohatu küla,
Ilvesemäe; pindala 14 003 m2)
sihtotstarbeks elamumaa (001;
E) 100%,
• Hundi katastriüksuse (katastritunnus 29701:001:0549;
koha-aadress Harju maakond,
Kernu vald, Kohatu küla, Hundi; pindala 14 497 m2) sihtotstarbeks elamumaa (001; E)
100%,
• Tähe katastriüksuse (katastritunnus 29701:001:0551;
koha-aadress Harju maakond,
Kernu vald, Kohatu küla, Tähe;
pindala 10 181 m2) sihtotstarbeks elamumaa (001; E) 100%
(otsus nr 50),
• Keldrimäe katastriüksuse
(koha-aadress Harju maakond,
Kernu vald, Mõnuste küla, Keldrimäe; katastriüksuse tunnus
29701:006:0589; pindala 3,30
ha) sihtotstarbeks elamumaa
(001;E) 100% (otsus nr 51).
Esimesel lugemisel oli Kernu
valla eelarvestrateegia 2016–
2020. Eelnõu suunati avalikustamisele Kernu valla veebilehel
26.09–09.10.2016 (eelnõu nr
61).
Algatati Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneering
(otsus nr 52).
Lubati vallavanem Enn Karu
korralisele puhkusele 20.09.–
25.10.2016 (otsus nr 53).
Nimetati Ahto Liiv kooli pidaja esindajaks Kernu põhikooli hoolekogus (otsus nr 54).
Tunnistati Kuldar Paju valituks Kernu vallavolikogu esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogus (otsus nr 47).
Kuulati infot seoses jäätmemajandusega, suvisest ehitustegevusest valla munitsipaalasutustes, ühinemisläbirääkimistest, servituudi seadmisest Telia kasuks ja teehooldusest.
Täpsemalt saab lugeda Kernu vallavolikogu 15.09.2016 istungi protokollist nr 8.
Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik
tutvuda Kernu valla veebilehel
dokumendiregistris ja vallakantseleis. Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses
ei ole sätestatud teisiti.

Lapsed õpetaja ümber.

Porilombimängud.

Harjumaa Alusharidusjuhtide
Islandi reis
Septembris oli võimalus tutvuda Islandi viie erineva lasteaiaga, mis andis hea ülevaate
saareriigi alushariduse põhimõtetest ja korraldusest. Teen sellest mõned põhimõttelised kokkuvõtted.
Peamine seisukoht on see, et
lapsed oleksid õnnelikud ja nende vanemad rahul. Islandil lähevad 6-aastased lapsed kooli ja
lasteaias käivad 1,5–5-aastased
lapsed. Vanemad 4–5-aastased
lapsed viibivad lisaks õppetundidele palju aega õues vaatamata karmidele tuulistele ilmaoludele. Lapsi kaitseb ilmastikukindel riietus. Nooremad 1,5–3aastased lapsed puhkavad peale lõunasööki mattidel vastavalt
vajadusele.
Rühmades on 18–26 last,
kuid rühmas on 4–5 pedagoogi

või õpetaja abi. Tavaliselt on
6–7 last ühe täiskasvanu kohta.
Tänu kõrgharidusega lasteaiapedagoogide puudusele võib
lasteaia juhi otsuse järgi vanemas rühmas olla küll 4 pedagoogi ja üks abi, nooremate laste
rühmas aga 1–2 pedagoogi ja
kolm abilist.
Mängitakse ka porilombimänge
Tähtsal kohal on erivajadustega laste integreerimine tavalasteaeda. Igas lasteaias on olemas
tugispetsialistid ja tehakse väga tihedat koostööd lapsevanematega.
Osades lasteaedades tegeletakse laste jooga propageerimisega. Lasteaiaõpetajad on ühtlasi ka joogatreenerid. Igal lasteaial on oma süvasuund, millele suuremat rõhku pannakse.

Käisime ka spordikallakuga lasteaias.
Lasteaedade õuealad olid varustatud korralike mänguväljakutega ja suurte liivakastidega,
mille ümbrus oli sageli kujundatud kividega. Hämmastama
pani see, et iga lasteaia tumehalli liivaga täidetud liivakasti
vahetus läheduses on kunstlikult kujundatud porilombid, kus
lapsed saavad mängida porilombimänge – läbi lombi joosta või
rattaga sõita, porisuppi keeta.
Kõik see on iseenesestmõistetav. Sõiduriistadeks on lihtsad,
kuid vastupidavad rattad, vankrid ja järelkärud.
Enamusel lasteaedadest on
roheline lipp – see tähendab
säästmist, jääkide taaskasutamist ja loodushoidu. Lastega
ühiselt sorteeritakse prügi ja

täidetakse erinevaid kompostikaste, kompostmulla valmides
puistatakse koos lastega looduslik väetis peenardesse ja murule.
Tähelepanu tervisel
Eriliselt mõeldakse lasteaiatöötajate tervisele. Lasteaia lauapinnad on täiskasvanu kõrgusel
ja lapsed on tõstetud tooliga
kõrgemale, kus nende jalad toetuvad tugilauale. Lauad on ümara kujuga, nii et ümber õpetaja
mahubki istuma 6–7 last, kõik
lapsed on käeulatuses.
Töö rühmas toimub samaaegselt kolmes-neljas grupis, iga
gruppi juhendab üks pedagoog
või pedagoogi abi. Lapsed on väga rõõmsad ja rahulikud, lahkelt
tervitasid meid ja osad püüdsid
meiega pikemaltki juttugi aja-

da. Õppevahendeid ei olnud
liigselt palju, kuid kõik olemasolev oli kvaliteetne ja vastupidav.
Maitsvad toidud lasteaias
olid kohapeal valmistatud ja
personal väga külalislahke. Kõik
olid nõus selgitama ja tutvustama oma tööd lasteaias. Island
jättis kargelt kauni mulje. Lagedad alad vaheldusid mägismaaga, liustikud, kosed ja geisrid lähestikku, kaugemal paistmas uinunud vulkaanid. Ainus odav asi
saarel on majasoe, mis tuleb
maapõuest geisritest, kõik ülejäänud elu on piisavalt kallis.
Saime mitmeid häid ideid ja
veendusime, et tähtsaim on südamlikkus ja üksteisest hoolimine – nii lastest, lastevanematest kui personalist.
| Riina Lotamõis

Riisika lasteaia sügissündmused
Sügisnäitus
Sügise sünnipäeval toimus
Riisika lasteaias kogu Kernu põhikooli ja Riisika lasteaiapere
sügisandide näitus ja hoidiste
ning küpsetiste laat.
Kernu kooli õpilased olid valmistanud kauneid sügispärgi ja
kompositsioone. Lasteaia Männiriisika rühma lapsed olid kaunistanud omakasvatatud sibulakorvi, Kuuseriisikad tegid oma
kompostihunnikus kasvanud
kõrvitsatest toredad kiisunäod
ja küpsetasid õunamuhvineid,
Kaseriisika rühma lapsed meisterdasid vahvad kartulisiilid,
kurgi-rongi, kurgi-auto ja kabatšoki-purjeka.
Nii kooli- kui lasteaialaste
vanemad olid küpsetanud
maitsvaid kooke ja pirukaid sügisandidest – lemmikuks oli
õun. Urva pere oli toonud igast
liigist midagi ja ostsid teiste
küpsetisi. Samuti oli toodud laadale rohkesti erinevaid hoidiseid, mida müüdi kõiki hindamatult – igale asjale määras ostja ise hinna.
Vanaema Melli abil oli koostatud ka maitsetaimede näitus,
kus käisid nii väikesed kui suured uudistamas, maitsmas. Metsast leidsime veel hilissuviseid

Fotod: Riina Lotamõis

Riisika õpetajad: Katrin, Urve, Heli, Ruth, Terje ja Lea.

Õpetajate päev
Sügisnäitus.

seeni, kuuseriisikaid, kaseriisikaid, võiseeni ja põdramokki.
Õunasorte oli tutvumiseks välja pandud kümmekond. Neid oli
lastel hea järgmisel nädalal
maitsta ja võrrelda.
Kuna laat oli heategevuslik,
siis koguti kokku kooli ja lasteaia peale ligi paarsada eurot.
Kool alustas tubli õpilase fondiga ja lasteaed saab selle raha
eest õppe-legosid, mille abil terve rühmaga koos sarnaseid ülesandeid täita.
Suur tänu kõigile näituse
korraldajatele ja külastajatele-ostjatele.
Järgmine võimalus on Kadri-

Kätlin Kuuseriisika rühma kunstitunnis.

kohvik, kus hea võimalus kõigil
kaasa lüüa nii küpsetamise kui
kohviku külastusega.

Riisika lasteaias oli sel aastal
isemoodi õpetajate päeva tähistamine.
Nimelt tulid rühmadesse
hommikul kaheksanda klassi
lapsed, kes tegelesid enne lastevanemate tulekut mudilastega. Mari, Kätlin ja Hanne-Liia
olid julged ja hakkajad. Lapsed
tegid nendega kõik, mis vaja
kaasa. Aeg möödus kui linnulennul, kui oligi aeg taas kooli
minna oma õpetajatepäevale.
Seejärel võtsid järje üle lapsevanemad.
Igasse rühma tuli kaks vanemat! Kuuseriisikasse Reiko ema
Kristiina ja Martini ema Katre,
Männiriisikasse Liandra Mirelli

ema Gerli ja Noeli ema Keili,
õpetaja abi Jaana oli julgustuseks rühmas. Kaseriisikasse tulid Rosanna tädi Airi ja Renari
ema Karina. Sama ajal said lasteaia põhiõpetajad kohvilauas
tutvuda Islandi alusharidusega.
Kohale tuli ka abivallavanem
Hannes, kes soovis kena õpetajatepäeva valla poolt ja direktor
Marek, kes jõudis lasteaeda peale kooliõpetajate räppi.
Kui lapsed said lõunalauda,
siis kogunesid ühe päeva õpetajad ümber laua kokatädi Anne
kringlit maitsma ja muljeid vahetama. Kõik õpetajad, nii nooremad kui vanemad, said kenasti oma ülesannetega hakkama.
Suur tänu abilistele.
| Riina Lotamõis
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Fotod: Tiia Rosenberg

Igas rühmas oli suur ehitusnurk, saime idee, kuidas kooli tööõpetuse
tundides võiks lasteaiale klotsikomplektid meisterdada.

Lapsed tegutsevad väikestes gruppides õpetaja juhendamisel ja liigivad ühe õpetaja juurest teise juurde.

Muljeid Islandi lasteaedade tegevusest
Tuleb tunnistada, et enne reisi olid meil selle saareriigi külastamise suhtes suured ootused. Tutvudes ja lugedes erinevaid materjale, internetilehekülgi, tundus põnev. Kui me
maandudes lennuki aknast avanevat vaadet nägime, mõtlesime küll, et millised inimesed
siin keset igavat tühja kivivälja
tahaks elada. Palju tühja maad,
peamiselt laavaväljad. Keflaviki lennujaamast bussiga Reykjaviki poole sõites ja aknast välja vaadates oli vaatepilt sama.
Aga ikkagi oli ootus suur, mida
Islandil meile pakkuda on.
Kui tavapäraselt olid ilmad
Islandile iseloomulikult tuulised, jahedad ja vihmased, siis
ühel päeval õnnestus meil Islandil nautida ka päiksepaistelist ja praktiliselt tuulevaikset
päeva. Kahtlemata jäid meelde
islandi hobused ja veel mägede
jalamitel jalutavad lambad. Kes
nüüd arvab, et seal ei kasva ainsatki puud, siis tegelikult päris
nii see ei ole. Jah, tõesti, puid
napib ja enamik on meie arusaamise kohaselt miniatuursed.
Omaette vaatamisväärsus oli ka
samblakihiga kaetud kuumaastikku meenutavad laavaväljad,
kus tõesti ei kasvanud ainsatki
puud.
Nelja päevaga viis lasteaeda
Meie reisi eesmärgiks oli tutvuda töökorraldusega koolieelsetes lasteasutustes. Reisi korraldas Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühendus. Reisipäevad olid
väga sisutihedad. Nelja päevaga külastasime Reykjavikis 3
lasteaeda ja Akrasel 2 lasteaeda, lisaks veel Reykjaviki ülikooli.
Islandi koolisüsteem on meie

liselt täpselt paika pandud. Paberitöö jaoks on samuti eraldi
ruum, igal õpetajal on seal boks
oma riiulite ja arvutiga.

Ka joonistamisel nagu laulmises ja liikumises ei ole tähtis tulemus, vaid protsess ja loomingulisus.

omaga võrreldes oluliselt erinev.
Näiteks lähevad lapsed kooli
kuueaastaselt ja seda, mida nad
kooli minnes oskama peavad,
pole ette kirjutatud. Islandil lapsi ei drillita ega panda pingeritta. Meil on tihti tähtsam tulemus, mitte laps selle taga.
Lapsed lähevad lasteaeda
1,5–2 aastaselt. Kooli minnakse kuueaastaselt. Tavaliselt on
rühmas on üle 20 lapse. Sõltuvalt rühmast on korraga tööl 3
või 4 täiskasvanut. Nägime ka
rühma, kus oli 26 last ja selles
rühmas töötas korraga viis täiskasvanut. Enamasti töötab lasteaed kella 7–17.00-ni. Külastasime ka lasteaeda, mis avati 6.
45.
Lasteasutus sõlmib sügisel
vanematega lepingu, milles
määratakse lapse lasteaiakoha
kasutamise aeg tundides päeva
jooksul ja täpselt sellest ajast
peab lapsevanem õppeaasta
jooksul last viies-tuues kinni pidama.
Kõikides lasteaedades oli
oma köök ja väga suur erinevus
meiega on see, et igas köögis
küpsetati kõik leivad saiad. Lapsed saavad lasteaias süüa kolm

korda päevas. Analoogselt meie
lasteaedadele koostavad ka Islandil õpetajad laste arengumappe, mida pidevalt täiendatakse. Põhiline erinevus on, et
sealt ei leia nn vaatluslehti
arengukriteeriumitega, mida tuleb hinnata. Mapi põhisisu
koosneb fotodest ja praktilistest
töödest ning lapse füüsilise
arengu näitajatest.
Õpitakse ka käemärkidega
Huvitav on, et Islandil õpivad
lapsed lasteaias suhtlema käemärkidega. Iga laps valib lasteaeda tulles ennast iseloomustava käemärgi, mis trükitakse ka
tema nimesiltidele. Lapsed kasutavad märke ka omavahelises
suhtlemises. Õpetajate jutu järgi on käemärkide kasutamine
eriti tänuväärne väikeste laste
puhul, kes ei kõnele veel islandi keelt. Tänu käemärkidele suudavad nad ennast teistele selgeks teha.
Väga oluline on lasteaias looduskasvatus, eriti loodushoiu
teema. Koos lastega tehakse
komposti, kasutatakse seda taimede kasvatamisel.
Islandi lasteaedades maga-

Lasteaia lapsed tegelesid heategevusega, kogudes raha ühe Aafrika
lapsele õppevahendite ostmiseks.

vad ainult nooremad lapsed.
Eraldi ruumi ja voodeid magamiseks ei ole. Selleks laotatakse maha madratsid, voodipesu
tuuakse kodust kaasa. Lapsevanem ütleb, kui kaua tema laps
lasteaias magab. Seinal on tabel, kuhu lapsevanem hommikul märgib aja, kaua ta soovib,
et tema laps magaks. Nii nägimegi meile tavatut vaatepilti,
kus väikesed 2–3-aastased lapsed aeti ülesse näiteks peale 30
minuti või tunni magamist, sest
nende vanemad olid nii soovinud. Kuna meie lasteaiad on

avatud pikemalt ja lapse lasteaiapäev on tihti pikem kui vanemate tööpäev, ei oleks meil
eriti arukas laste lõunauinakut
ära kaotada.
Silma hakkas see, et laste
lauad-toolid on lasteaias täiskasvanute kõrgusel, lapsed saavad toolile istuda lisaastme abil.
Selline mööbel säästab õpetaja
selga, samas on ka lapsesõbralik. Õpetajate jaoks on eraldi
puhkeruum diivaninurga ja kohvimasinaga, kus rühma töötajad
vahetustega saavad käia hinge
tõmbamas. Puhkepausid on aja-

Töökorraldus lähtub lapsest
Väga positiivse mulje jättis see,
et kui me rühmaruumi sisenesime, valitses seal täielik töömeeleolu, lapsed töötasid gruppides ja neid juhendas, abistas
või lihtsalt jälgis alati täiskasvanu. Siia-sinna jooksmist ei olnud. Selline töökorraldus lähtub lapsest. Oli, mida vaadata ja
õppida ka meil. Meie lasteaias
on laste arv rühmades 20–24.
Käesolevast õppeaastast alustasime Kirsiaia lasteaias õppe- ja
kasvatustööd gruppides. Sellisel töökorraldusel on palju plusse, kui lastega tegelevad korraga kolm täiskasvanut, jagub
õpetaja tähelepanu igale lapsele. Islandi lasteaedades tegeletakse ka palju heategevusega.
Erivajadusega lapsed käivad
tavalasteaias. Tugisüsteem on
muljetavaldav. Olenevalt lapse
erivajadusest tegelevad lastega
erinevad spetsialistid: logopeed,
perearst, lastearst, füsioterapeut
ja psühholoog. Vähemalt kord
kuus kutsutakse kokku ümarlaud, et anda lapsevanemale tagasisidet lapse arengust. Tööd
erivajadustega lastega rahastab
omavalitsus.
Kokkuvõtteks võime öelda, et
Island on palju rohelisem, kui
alguses tundus, ning et Islandil
juba leidub kohti, kus äraeksimisel ei piisa lihtsalt püsti tõusmisest. Suur rõõm oli suhelda
rõõmsate, positiivsete ja vahetute islandlastega. Island on
kahtlemata maa, kuhu võiks iga
kell tagasi minna.
| Rita Pukk

OMA VALD | nr 132 | Oktoober 2016

http://kernu.kovtp.ee/

ELU | 7

Ruila kool 145. juubeliaastal
Käesoleval õppeaastal alustasime Ruila koolis kõikide paberite järgselt 145. õppeaastat.
1927. aastal peetud kroonikaraamatus kirjutab tolleaegne
direktor Mihkel Linnamägi kohalike ütluste kohaselt, et lugeda küll osati, kuid kirjutada
mõistsid vähesed. Kooli kroonikaraamatust: “Rahva haridus
seisis Ruilas sel ajal madalal tasemel. On siiski tõendeid olemas, et leidus ka Ruilas mõndagi elanikku, kes hästi arenenud
olid raamatute lugemises vanas

kirjaviisis, loeti peaasjalikult pühakirja ja kirikulaulu raamatutest, aga kirjutada oskajaid pole mitte olnud peale 2–3, kes
väljastpoolt sisse Ruilasse elutsema tulnud.”
1871. a sai valmis koolimaja
jaoks ehitatud hoone praeguse
Vana-Pärnu maantee ääres. Kas
tõesti kusagil talus varem lugemist ja kirjutamist ei õpetatud?
Selles on kahelnud ka ajaloolane Lembit Andresen, kes minuga vesteldes arvas, et see teema
vääriks uurimist.

Ruila kooli muuseumitoas on
hea materjal kooli ajaloo kohta
nii Vene-, Eesti- kui ka Nõukogude okupatsiooniaja kohta.
Kool on säilinud ja kasvanud
vaatamata riigikordadele, haldus- ja haridusreformidele. Kooli hooned on vahetunud, ümber
ehitatud, aga sisu on jäänud ikka samaks.
Kõige olulisemaks koolis on
head , targad ja hoolivad õpetajad ning et lapsi jätkuks. Olen
saanud kuueteistkümne direktoriaasta jooksul alustada 1.

septembri aktust sellega, et
meie kooli laste arv on jälle kasvanud ning saanud endile remonditud koolimaja, õppekõrvalhoone, võimla, lasteaia...
Usun, et Ruila koolil on läinud hästi ja meil kõigil – nii lastel kui õpetajatel – samuti ning
meil igaühel on selles oma osa
olnud. Ootame 5. novembril
sünnipäevapeole kõiki neid, kes
on tänulikud Ruila koolile ja
kool nendele. Heade soovidega,
| Tiia Rosenberg, Ruila põhikooli
direktor
Fotod: Toomas Kongi

Ruila kooli rõdul.

Direktor Tiia Rosenberg.

Õpetajate vahetus õpetajate päeval Ruila koolis
Sel aastal käisid lasteaiaõpetajad koolitundides koos üheksandikega tunde andmas kella
10.00–12.00-ni. Minul olid
viienda klassi inimeseõpetuse
tund ja seitsmenda klassi matemaatika tund. Põnev oli meelde
tuletada ja näha lapsi, keda olin
kohanud juba lasteaias. Samuti
üheksanda klassi õpilased, kes
minuga tundi andsid, olid minu
esimesest koolieelikute lennust.
Lapsed olid väga abivalmis,
kui mul oli vaja IT-alast abi, samuti väga avatud ja töötasid huviga kaasa.
Seitsmendikud on juba teadlikumad tunnis käitumise reeglitest kinni pidama ja võtavad
koolitööd tõsisemalt. Nende
klassis oli harjumatult vaikne
vastupidiselt lasteaiale.Teistmoodi kogemus on olla klassi
ees kooliõpetaja.
| Maire Paur, lasteaiaõpetaja
Kasutades ära ühendasutuse
eeliseid, otsustasime me sel aastal õpetajate päeval teha vahetust. Mõistmaks õpetajate igapäeva, suundusid lasteaiaõpetajad kooli ning kooliõpetajad
lasteaeda. Minul oli hea võimalus läbi viia 4. klassi matemaatika ja 6. klassi arvutiõpetuse
tunde. Põgusalt end teemadega
kurssi viinud, valmistasin ette
matemaatika “Kuldvillaku” ja
“Mesilasroboti” teekonna erinevatele arvuti sisend- ja väljundseadmetele.
Peale hommikusööki jätsin
oma rühma rahuliku südamega
õp Pille hoolde ning suundusin
veidi ärevil tundega kooli. Esimene tund oli 4. klassiga matemaatika, kus me lahendasime
ära pool nalja kontrolltööst,
mille õp Aire oli igaks juhuks et-

tevalmistanud ning mängisime
natuke Kuldvillakut. Õpilased
olid tragid ning eriline tänu väga meeldivale 9. klassi õpilasele, õp Ragnar Kasele, kes minuga koos seda tundi läbi viis. Vahetund möödus kiirelt ning juba pidi orienteerumisoskused
proovile panema ning suunduma 6. klassi arvutiõpetusse.
Oma kohalolekuga rõõmustas
meid ka õp Mathias Seervald,
kes nägi rohkem õpetaja moodi
välja kui mina. Tunni algul tutvusime Mesilasrobotiga ning
seejärel said õpilased hakata seda programmeerima. Tuleb välja, et ka vanematele lastele
meeldib tegelikult mängida.
Tunni lõpus tehti kiire test ning
juba oligi aeg otsas. Päev pakkus palju uut ning tegelikult oli
väga tore end proovile panna.
Uhkena sammusime lõunast tagasi oma lasteaeda. Parim killuke, mille endaga sel päeval kaasa võtsin, oli see, kui 4. klassi

õpilased küsisid: “Kas sina oledki 9. klassi õpilane, kes meile
tundi hakkab andma?”
| Karin Milinevits, lasteaiaõpetaja

Õpetajatepäeva hommikul
suundusin mina Kirsiaia lasteaia õiekeste rühma lasteaiaõpetaja tööd proovima. Plaanid olid
suured. Arvasin selle ajani, et
mis seal siis ikka, astun laste ette ja hakkan aga tegutsema.
Rühmas aga selgus tõsiasi, et
lapsed seal veel nõnda värsked
käijad, igatsus emme-issi järele
nii suur, et iga emme-issi-jutu
peale oli nutt kohe lahti. Lisaks
sellele sain aru, et pikad jutuajamised samuti ei sobi. Sooviavaldused pidid olema lühilausete ja selge diktsiooniga
öeldud.
Proovisin siis rääkida igatsust tekitavate sõnadeta ja selge kõva häälega. Esmalt istusimegi põlvili ringis ja hakkasime

nimemängu tegema. Tuli aga
uus probleem – kõik ei saanud
põlvili istuda, sest osade jalad
olid selliseks istumisstiiliks liiga lühikesed. Osad tundsid end
kõhuli hästi. Nii ma siis läksingi kõhuli ja lapsed tegid seda
rõõmsalt järele. Ka sellest jäi väheseks. Nüüd lapsed avastasid,
et kõhuli saab imearmsalt end
tagurpidi liikuma panna ja
suunduda voodite alla.
Lõpuks saime koos õpetajate abidega ikka laulumängu tehtud ja suundusime laua taha
voolima.
Peagi oli aeg õueminemiseks.
Abidega koostöös said lapsed
riidesse. Õpetajad pidid teadma
väga täpselt, mis riided ja kui
palju riideid kellelegi selga panna. Enamus lastest seda ise ei
teinud.
Au ja kiitus õpetajatele, kes
lasteaias töötavad! Te teete suurepärast tööd!
| Raili Kann, kooliõpetaja

Foto: repro

Saue valla uue lipu ja vapi võidutöö kavandid.

Saue vallale valiti
lipp ja vapp
Märtsis ühinenud neli Lääne-Harju omavalitsust jõudsid
suve teisel poolel tulevase valla sümboolikakonkursini. 59 esitatud tööst valiti septembri
keskpaigas võitjaks Saku vallast
pärit Kaarel Vahtramäe kavand.
Kokku esitati ühinemisläbirääkimiste koordinaatori Kadri
Tillemanni sõnul 59 kavandit
ning edasi pääses neist 57 kavandit. Töid esitati augusti lõpuni ning neid tuli üllatavalt
palju. “Mitu väga hästi kujundatud kavandit olid žürii jaoks
võrdsed. Võidutöö autor püüdis
sellesse põimida nii selle, et uus
vald moodustub neljast osapoolest ning asub Harjumaal ja kannaks edasi ka olemasolevaid
sümboolikaelemente (tammeoksad, -lehed ja -tõrud),” ütles Tillemann.
Kavandeid hindas 9-liikmeline ühinevate omavalitsuste
esindajatest koosnev komisjon,
kuhu kuulus nii omavalitsusjuhte kui kunstiinimesi. Seda, kas
kas esitatud tööd ka heraldikanõuetele vastavad, kontrollis

Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed. Võidutöö “Nelik” autor on Saku vallast pärit
Kaarel Vahtramäe.
Komisjoni töös osalenud
Saue linnapea Harry Pajundi
kinnitas, et võitnud kavand oli
ka tema lemmik. “Täna linna
sümbolina kasutavad tammelehed- ja tõrud kanduvad uue valla sümboolikasse edasi,” ütles
ta. Ta avaldas lootust, et ühinevate omavalitsuste volikogud on
kavandiga nõus.
Esikolmikusse mahtusid veel
kavandid “Võti” ja “Risttee”.
Mõlema autoriks on Raul Vinni
Saaremaalt, kes hiljuti võitis
Lääne-Saare valla sümboolikakonkursi. Teise koha töös oli kujutatud valget võtit helesinisel
taustal, kolmanda koha töös aga
on neli uue valla kanti, mis on
rohelist või punast värvi. Vapi
või lipu keskel asub valge rist.
Esikolmiku moodustanud kavandite autoreid premeeritakse
auhinnarahaga. Kokku oli preemiafondis 5000 eurot.
| Allar Viivik, allar@harjuelu.ee
Foto: Aivo Kallas

Kaarel Vahtramäe.

Vastab võidutöö autor Kaarel
Vahtramäe, graafiline disainer
Kui palju olete varem vappide,
lippude ja muu sümboolika kavandeid koostanud?
Olen kujundanud Kose ja
Kõue valla ühinemisel tekkinud
uue Kose valla vapi ja lipu ning
jõudsin ka Lääne-Nigula valla
sümboolikakonkursil kolme parema hulka. Kui muu sümboolika alla lugeda logosid ja firmagraafikat, siis olen neid loonud juba üle kümne aasta disainibüroos Velvet.
Kui kaua võttis aega Saue sümboolika leidmine, et see vastaks ka reeglitele?
Saue sümboolika vormistamine võttis umbes päeva, kuid

ideid selleks mõlgutasin oma
peas vast nädala.
Mõne omavalitsuse Facebooki
lehel on juba arutlus, et vapilt
ja lipult võib lugeda välja isegi
haakristi. Mida ütlete nendele
kommentaatoritele?
Hea fantaasiaga inimene võib
kõikjal kõike näha.
Kus elate ja kas kunstilooming
on põhitöö? Kas sümboolika
koostamist on võimalik õppida?
Olen graafiline disainer ja
pärit Kurtna külast Saku vallas.
Kõike on võimalik õppida, kui
vähegi huvi on.
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Fotod: erakogu

Zeinalovite pere askeldab
Kernu Grilliparadiisis
Mägi-Karabahhist Kernu valda.

Uhke auhinna omanik Tauno Kangro

Eesti kaunis kodu 2016
Harju maavanem Ülle Rajasalu tunnustas reedel, 9. septembril, Kernu mõisas konkursi
“Eesti kaunis kodu 2016” raames väljavalitud kaunimaid
Harjumaa kodusid. Kodukaunistamise Harjumaa Kogu hindas
juuni kuus konkursi raames
omavalitsuste poolt esitatud objekte kategooriates eramud,
maakodud ning ühiskondlikud
hooned. Tänavusele maakondlikule konkursile esitati kümne
omavalitsuse poolt kokku 23 objekti.
Eramute kategoorias tunnistati võitjaks perekond Saare kodu Viimsi valla Kelvingi külas,
teise koha pälvis perekond Raudi kodu Keila valla Kloogaranna
külas, ning kolmandaks tunnistati Katriin Lille ja Margus Jõelaidi kodu Harku valla Tiskre külas.
Maakodude hulgast hinnati

parimaks perekond Kauli kodu
Veneküla külas, Rae vallas. Järgnesid perekond Vaarmanni kodu Rasivere külas, Anija vallas
ja perekond Lääne kodu Ruila
külas, Kernu vallas.
Kategoorias ühiskondlikud
hooned ja ettevõtted oli parim
Laitse Graniitvilla Kernu vallas.
AS Hoolekandeteenused Kehra
Kodu kompleksi Lehtmetsa külas, Anija vallas hinnati teise ja
Kõltsu mõisa Kloogaranna külas, Keila vallas kolmanda koha
väärilisteks. Eriauhinna pälvib
Raasiku vallas Arukülas Tallinna maantee 32 asuv energiasäästlik korteriühistu.
Esimest kohta tunnustakse
seinaplaadi, tänukirja, albumi ja
mastivimpliga ning teisele ja
kolmandale kohale antakse üle
meenetaldrik, tänukiri, album ja
mastivimpel.
| Toimetus
Foto: Anneli Aas

Pildil Mõnuste matkasellid.

Mõnuste rahvas lainetel
Mõnuste külas on tekkinud
aastatega üksjagu kombeid. Näiteks peame me koos jõulupidu,
jaanipäeva, mai alguses kindlasti küla talguid. Vähemalt kord
aastas on jõutud matkama kas
siis enda või naaberkülade metsadesse-rabadesse. Sobivalt
käesoleva aasta teemaga – laineaastaga – käidi 24. septembril Vasalemma jõel kanuutamas.
Lainelõvisid kogunes 18 ja
oleks ehk rohkemgi tulnud, kuid
Ruila kooli kuus kanuud seadsid piiri ette. Jõele mindi Kernu
mõisa vana veskitammi juurest,
kus on suhteliselt madal ja kärestikuline vesi. Kivisilla talu
rahval olid teadlike metsaskäijatena ainsatena kummikud ja
nii aitasid nemad teised rõõmsameelsed tossudega matkajad
kuiva jalaga kanuudesse.
Kodujõgi pakkus igal juhul
mõnusat emotsiooni, sobides
lastega ürituseks suurepäraselt.
Laiust on jõel 3–4 meetrit ja kohati vähemgi. Kord sõideti imearmsa liivase põhjaga rahulikel
vetel, kallast ääristamas kased,
järgmise kurvi taga ootas seik-

lejaid aga eksootiline võpsik,
kopratamm või lihtsalt üle jõe
langenud oks. Vähemalt üks
täiskasvanu igas kanuus, lisaks
kaks erinevas vanuses väikest
mõladega veespordihuvilist, tagasid alguses kaldast kaldale
lustakalt siksakitava sõidutrajektoori. Peale esmatähtsate
töövõtete läbi kogemuse omandamist sujus sõit rohkem vooluga samas suunas.
1,5 tundi Kernu mõisast Ruila koolini pakkus Mõnuste lastele nii värskendavat omavahelist võistlusmomenti kui lihtsalt
ehedat rõõmu koos oldud ajast.
Poolenisti märjaks sai sellel korral Mõnustesse pahaaimamatult
külla tulnud Karret, kes hoogsalt matkale kaasa võeti. Mäe
talu korraldatud kringliampsu
kõrval Ruila mõisapargis tekkis
nii mõnelgi vallatu mõte kevadisel ajal üritust korrata. Täname Kuldarit koos Ruila kooli
sõbraliku perega, tänu kelle kanuudele vahva sündmus sai toimuda!
| Maarja Lillemäe, Mõnuste külavanema abi

Tallinn-Pärnu maantee 37. kilomeetril hakkab silma Kernu
Puhkeküla. Maitsvad toidud, kaheksa kahekohalist külalistetuba. Alates eelmise aasta kevadest tegutsevad seal Aserbaidžaanist pärit Zeinalovid.
Pereisa Gamlet Zeinalov (49)
elas õigupoolest Aserbaidžaanile kuulunud Mägi-Karabahhi
Zängilani rajoonis. Tema kodukülas oli tuhatkond elanikku.
Kui seal armeenlaste ja aserite
vahel sõjaks läks, kolis ta Eestisse. “Pärast 1991. aastat ei ole
ma oma kodumaad enam näinud,” ütleb ta.
Gamleti abikaasa Sevil Zeinalova (38) on sündinud Eestis,
ent Aserbaidžaani taustaga on
temagi. Kernu Grilliparadisiis aitab Sevilit köögi poole peal naise ema Sona Valieva (62).
Gamlet ja Sevil abiellusid 2.
novembril 1996. Abielu kahekümnenda aastapäevani on loetud nädalad ja seda mõistagi tähistatakse pidulikult.
Gamletil ja Sevilil on kolm
tublit last – Azär (18), Aisel-Almina (16) ja Imam-Han (11). Pereisa märgib uhkusega, et kõik
lapsed käivat eestikeelsetes üldhariduskoolides. “Nad kodus
omavahel räägivad ainult eesti
keeles,” lisab Sevil.
Kuidas on lood Gamleti ja Sevili enda eesti keele oskusega?
Gamlet tunnistab, et eesti keel
on nii raske, neliteist käänet ja
avaldab soovi, et meie vestlus
kulgeks vene keeles.
Sevil saab eesti keelest aga
aru ja ka räägib seda mõnevõrra. “Eesti keeles on “ä”, “ö”, “ü”.
Aserbaidžaani keels on samuti
“ä”, “ö”, “ü”, aga vene keeles ei
ole,” väidab Sevil.

Sona Valieva, Sevil Zeinalova ja Gamlet Zeinalov Kernu Grilliparadiisi roogadega.
Fotod: Andres Tohver

Sevil panniga köögis askeldamas.

Arvukad ametid
“Mul on lõpetamata juriidiline
kõrgharidus,” selgitab Gamlet.
Kuidas Zeinalovid Kernu valda
ikkagi sattusid? Vestlusest koorub välja, et Eestis on mehel olnud üsna mitmeid ameteid.
Nii pidas Gamlet Tallinnas
Balti jaama juures “Leila” kohvikut ja alkoholipoodi, Tiskre
kandis “Lootuse” kioskit. Maardus proovis ta kätt turukaubitsejana. Mees sõitis taksot firmade “Radio” ja “Inter” sildi all.
Suuremat edu saavutas Gamlet 2008. aastal loodud idamaise restoraniga “Han” Tallinnas
Kotzebue tänaval. Seal oli võimalik korraga toitlustada 120130 inimest. Selle restoraniga
tegeles Gamlet kuus aastat, enne kui söögikoha maha müüs.
“Han” on praegugi alles, aga uute omanike käes pigem venepärase restoranina.
Oluliseks verstapostiks Gamletile sai mehe otsus Kernu vallas puhkeküla hoonetes Grilliparadiisi pidama hakata. Ettevõte registreeriti 6. märtsil 2015.
Gamlet Zeinalov on selle juha-

Gamlet varrastega liha grillimas.

tuse ainus liige. Kuu aega hiljem
alustati inimeste toitlustamist.
Kernu Puhkeküla hooned
püstitati juba 1989. aastal ehk
siis tormilisel üleminekuajal, kui
laguneva nõukogude plaanimajanduse varemetel hakkas võrsuma turumajandus. Hoonekompleksi pindala on 800 ruutmeetrit, selle juurde kuulub 8
hektarit maad.

Et luua korralik toitlustuskoht ja võõrastemaja, remontisid Zeinalovid puhkeküla kompleksi. Palju remont maksma
läks? “Panime siia hinge ja armastuse,” ütleb Sevil.
Tegus pereäri
Nagu see pereäris tavaline kipub olema, askeldavad Zeinalovid jõudumööda nii köögi kui

teeninduse poole peal. Kokana
on kandev jõud Sona, ent ka Sevil.
Lapsed Azär, Aisel-Almina ja
Imam-Han löövad võimalusel
kaasa.
Söögikoha pidamine pereärina tähendab ühtlasi seda, et
puhkepäevi ei ole. Zeinalovid
askeldavad Kernu Grilliparadiisis esmaspäevast pühapäevani.
Valla elanike registrisse nad
siiski ei kuulu, sest ööbima sõidetakse Nõmmele, kus on Zeinalovite kodu.
Grilliparadiisi klientideks on
kohalikud, aga ka külalised Tallinnast, kellest suur osa on omaaegsed “Han”i püsikliendid. Õhtuti astub Grilliparadiisist läbi
ca 20–30 inimest. Suuri lootusi
panevad Zeinalovid Tallinn-Pärnu maantee rekonstrueerimisele, mis nende arvates toob külastajaid veelgi juurde.
Mida head-paremat Kernu
Grilliparadiisis pakutakse?
Mõistagi on peatoiduks grillitud
liha: nii lamba- kui seakarbonaad. Seda valmistab Gamlet
puhkeküla suures ahjus. Liha
juurde võib tellida küüslaugukartulit või riisi.
Saadaval on salatid, muuhulgas salat nimega “Kernu”. Magusama poole pealt pakutakse
majakooki. Kaukaasia eripärana
kuulub menüüsse ka pahlava,
mis on oma olemuselt pähklija meekook.
Jookidest soovitab Sevil musta teed nimega tšabretš. See olevat tervislik ja aitavat alandada
vererõhku. Menüüs on mõistagi ka veinid ja konjakid ning viin
nimega aivoval.
See kõik on saadaval mõistliku hinnaga, saatjaks pererahva südamlikkus ja naeratused.
| Andres Tohver

OMA VALD | nr 132 | Oktoober 2016

http://kernu.kovtp.ee/

SPORT | 9

Kernu Kadakas
jätkab III liigas
Jalgpallihooaeg III liigas lõppes meil
võõrsil mänguga Pärnus, kus kaotati 1:3
Pärnu Vaprusele. Kokkuvõttes sai täidetud miinimumprogramm säilitada
koht III liigas. Ülesandega sai võistkond
hakkama, üheksas koht 12 võistkonna
hulgas päästis meid ka üleminekumängudest. Meeskond mängis kokku 22
kohtumist, millest võideti 6, viigistati
2 ja kaotus tuli vastu võtta koguni 14
korral.
Peale väikest puhkust alustab meeskond juba saalitreeningutega. Loodame, et järgmisel hooajal jätkub meestel entusiasmi ja meelekindlust. Võistkond vananeb, sest paljud alustasid juba 1997, mil loodi JK Kernu Kadakas. Läheneb väike juubel – 20. Meeskonna
poolt suur tänu treener Jan Õunale ja
Ott Karule koostöö eest. JK president
Enn Karu on kindlasti rahul, et väikeses vallas on elujõuline jalgpalliklubi.
Avaldame ka lõpliku turniiritabeli:
Liiga tabel
1. Raplamaa JK
22 19 0
3
77:20
2. Pärnu JK Vaprus
22 19 0
3
69:22
3. FC Nõmme United II
22 16 1
5
113:49
4. Läänemaa JK Haapsalu
22 15 2
5
81:16
5. FC Zenit Tallinn
22 11 2
9
76:57
6. Pärnu JK Poseidon
22 10 2
10 47:49
7. Lihula JK
22 7
5
10 46:48
8. Pakri SK Alexela
22 8
2
12 48:46
9. JK Kernu Kadakas
22 6
2
14 30:65
10. Kärdla LM
22 5
3
14 37:62
11. Lasnamäe FC Ajax II
22 3
3
16 17:103
12. FC Lelle
22 1
2
19 12:116

57

Okasele. Teistest meie mängijatest saavutas Andre Rõõm 17. ja Kardo Kuusk
18. koha. Osales 30 mängijat selles grupis.
Vanemad poisid (sünd. 2002–2003)
mängisid tagasihoidlikult. Kui Christopher Kukk kui Kristjan Fuks tegelevad
rohkem jalgpalli ja kergejõustikuga, siis
lauatennises on toimunud taandareng.
30 mängija seas saavutasid nad vastavalt 27. ja 28. koha. Tahapoole jäi üks
Soome ja üks Venemaa mängija. Järgmine etapp toimub Haapsalus 13. Novembril ja loodame leida raha ka selle
võistluse tarbeks.
Õnnitlused Kätriinile!

I koht – Kätriin Reinvald.

Ruila noored Kosel

49

Ruila põhikooli noored malesõbrad
võtsid osa Harjumaa meistrivõistlustest. Algteadmised malest noortele teeb
selgeks Mart Roomets ja igal sügisel
osaletakse ka Harjumaa meistrivõistlustel. Kuni 10-aastastest poistest saavutas Märt Roomets kuuenda koha, kusjuures Märt võitis teises voorus selle
vanusgrupi võitjat Jakob Lutsu. Kuni
14-aastaste poiste hulgas Marcus Merigan kogus 4 punkti 7-st ja oli sellega
viies. Kuni 14-aastastest tütarlastest
olid Kristin Kairit Sonn ja Adeele Aljaste vastavalt neljas ja viies. Loodame, et
malepisik Ruila põhikoolis elab jätkuvalt edasi. Soovime Mardile edu õpilastele malesaladuste valgustamisel.

35
32
26
26
20
18
12
5

Kätriin Reinvald võitis Laste GP-l esikoha
Meie noored lauatennisistid võitlesid Jüris laste GP võistlussarjas. Tartus
meie noored ei võistelnud ja lülitusid
sarja teisel etapil. Suurepärase esitusega sai hakkama Kätriin Reinvald Kustja külast, kes kõige nooremate tütarlaste hulgas saavutas esikoha. See on esmakordne, et meie noor saab esikoha
nii mainekal võistlusel. Suured tänud
Katriini vanematele, kes tunnevad suurt
huvi tütre arengu vastu. Kolm paremat
selles grupis:
1. Kätriin Renvald, Kernu vald
2. Julia Bregina, Maardu LTK
3. Polina Kaširina, LTK Narva
Poiste (sünd. 2004–2005) grupis tegi väga hea esituse Kernu põhikooli
noormees Egert Möll. Esmakordselt
suutis Egert anda maksimumi igas kohtumises. Avaringis alistas Egert tasavägises kohtumises Viljandi poisi Markus
Põru 3:2. Seejärel tuli vastu võtta kaotus Narva mängijalt Arseni Farforovskilt, kellel oli esimene paigutus. Miinusringis tuli vastaseks tugev Venemaa
mängija Roman Rudalev ja võistluslikus mängus 3:2 võit. Kahes järgmises
kohtumises ei võimaldanud füüsis
enam ületada. 1:3 kaotus Joosep Põldmaale (Tallinn) ja 2:3 kaotus 7–8 koha
kohtumise Viljandi mängija Romet

Sander Saaring
Rabajooksul teine
Harku rabas korraldatud 86-l Rabajooksul osales 1750 võistlejat. Meie piirkonna jooksupoiss Sander Saaring saavutas poiste (sünd. 2004 ja hiljem) märkimisväärse teise koha. Jälgige selle
noormehe arengut! Tema treeneriks ja
sponsoriks on ema Anneli Aas. Jätkake
samas vaimus.

Fotod: erakogu
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Soosalu pidi tunnistama ainult ühe mehe üleolekut. M-65 vanuseastmes väsimatu Kibuna küla hing Tiit Ploompuu
rahuldus seekord kolmanda kohaga.

Ester Leuska Harju
meister
Kernu valla maletipud Ester Leuska
Kernust ja Valdis Laur Laitsest olid osalised Harjumaa meistrivõistlustel. Mehed ja naised võistlesid ühes grupis ja
mängiti šveitsi süsteemis seitse vooru.
Suurepärase tembuga sai hakkama meie
mitmekordne võitja Ester Leuska, kes
kogus neli punkti 7-st. Kaalukeeleks sai
Estrile viies voor, kus ta meestega alistas põhikonkurendi Enda Lõhmuse. Valdis kogus 2,5 punkti ja oli 19-s. Valdisele suured tänud initsiatiivi eest osalemiseks Harjumaa meistrivõistlustel,
Estrile aga õnnitlused spordisõprade
poolt meistritiitli puhul. Kernu põhikooli noortele aga tore uudis on see, et
ka koolis alustab tööd malering, mida
hakkab juhendama Harjumaa meister
2016 Ester Leuska.

Sander Saaring (paremal).

Kernus võisteldi
kergejõustikus
Tuleviku Saue valla koolid võistlesid
Kernus kergejõustikus. Võistlused toimusid kolmes vanusegrupis ja võisteldi kolmevõistluses (60 m-kaugus-pall/
kuul) ja lisaks teatejooksudes. Ilus ilm
soosis korralikke tulemusi ja pingelist
võistlust. Medalite ja karikatega toetas
võistlust Saue vald – vallavanem Andres Laisk. Avaldame allpool võistluste
tehnilise protokolli:
Kokkuvõttes oli ülekaalukalt parim
Saue gümnaasium, kelle õpilased võitsid neljas grupis esikoha, kehalise kasvatuse õpetaja Ester Legankov. Tasavägises heitluses võitles teise koha välja
Ruila jättes kolmandaks Ääsmäe. Väga
tubli oli Laagri kool, kuid ühe õpilase
puudumine ei võimaldanud kõrgemat
neljandast kohast. Kõikidele võistlejatele ja kehalise kasvatuse õpetajatele
suur tänu toreda etenduse eest.
Poisid (sündinud 2005–2006)
1. Hendrik Kookmaa, 2005, Saue
2. Karl Enok Pang, 2005, Ääsmäe
3. Avo Andre Borodenko
2005, Laagri
4. Joosep Kuusler, 2005, Nissi
5. Jaagup Sule, 2005, Ääsmäe
6. Karl Markus Tennokese
2005, Laagri
7. Caspar Freberg, 2005, Saue

40 p
34 p
32 p
29 p
27 p
26 p
23 p

8. Kaspar Kann, 2006, Ruila
22 p
9. Kardo Kuusk, 2005, Kernu
22 p
10. Roomet Pärn, 2006, Ruila
18 p
11. Ranel Laanemets, 2005, Kernu 18 p
12. Marcus Haljasoks, 2005, Nissi 15 p
Väljaspool arvestust
Henrig Philippe Vaarmets
2006, Ääsmäe
Tüdrukud (sündinud 2005–2006)
1. Teneli Hain, 2005, Saue
39 p
2. Edeli Hain, 2005, Saue
39 p
3. Sanna Elisabeth Arnilda Ylonen
2005, Nissi
34 p
4. Kertu Raidmaa, 2005, Laagri
33 p
5. Helen Pohlak, 2005, Laagri
24 p
6. Aleksandra Bekker, 2005, Kernu 24 p
7. Simona Rõõmusaar
2006, Ääsmäe
23 p
8. Ketlin Kase, 2006, Ruila
23 p
9. Emma Tšernikova, 2005, Nissi 21 p
10. Maria Vilma Jürimäe
2006, Ääsmäe
20 p
11. Kertu Beljäev, 2005, Ruila
15 p
12. Mariin Laigu, 2005, Kernu
10 p
Poisid (sündinud 2003–2004)
1. Christopher Kukk, 2003, Ruila
2. Kristjan Fuks, 2003, Kernu
3. Romet Pajur, 2004, Saue
4. . Kristjan Heinloo,
2003, Ääsmäe
5. Klaus Laurik, 2003, Ääsmäe
6. Mairo Marjasoo, 2003, Nissi
7. Ken Martti Piibar
2004, Ääsmäe
8. Erich Voomets, 2003, Nissi
9. Gregor Moistus, 2003, Laagri
10. Andre Rõõm, 2004, Kernu
11. Chris Robin Kukk, 2004, Ruila

39 p
35 p
35 p
32 p
30 p
30 p
22 p
20 p
19 p
18 p
17 p

Tüdrukud (sündinud 2003–2004)
1. Desteny Lanelle Moses
2003, Laagri
39 p
2. Maitilda Vitsut, 2004, Ruila
34 p
3. Kristin Kairit Sonn, 2003, Ruila 32 p
4. Liisbeth Laar, 2003, Saue
32 p
5. Minna Marie Vihmann
2003, Saue
31 p
6. Karina Antonis, 2003, Kernu
30 p
7. Anette Jõgi, 2003, Ääsmäe
26 p
8. Margita Tang, 2003, Laagri
26 p
9. Mia Emilia Rõõmusaar
2004, Ääsmäe
18 p
10. Lisette Sarap, 2003, Kernu
12 p
Poisid (sündinud 2001–2002)
1. Rasmus Kuningas, 2001, Saue
2. Robert Indrek Pangsepp
2001, Ruila
3. Hans Christan Koot
2001, Laagri
4. Frank Kuresaar, 2001, Saue
5. Martin Kaur, 2001, Kernu
6. Erik Talvet, 2001, Ääsmäe
7. Robbie Markus Kolkanen
2001, Ääsmäe
8. Markus Anton, 2001, Ruila

38 p
38 p
36 p
31 p
30 p
28 p
21 p
20 p

Foto: Merle Beljäev

9. Steven Erik Korol, 2001, Kernu
10. Kaur Vali, 2001, Laagri
11. Märt Maasikas, 2001, Nissi
12. Oliver Tamm, 2001, Nissi
Tüdrukud (sündinud 2001–2002)
1. Laura Hälin, 2001, Saue
2. Birgit Veldi, 2002, Saue
3. Hele Riin Vacermann
2002, Laagri
4. Triina Järvet, 2002, Laagri
5. Lisanne Nurk, 2001, Ääsmäe
6. Anette Kõu, 2001, Ääsmäe
7. Karmen Langi, 2002, Ruila
8. Heidi Melis, 2002, Ruila
9. Kädi Raju, 2002, Kernu
10. Viktoria Kask, 2001, Nissi
11. Elise Uurimäe, 2002, Kernu
12. Katariine Laanejärv
2001, Nissi

19 p
18 p
13 p
11 p

42 p
37 p
35 p
32 p
30 p
27 p
27 p
20 p
16 p
15 p
15 p
10 p

Koolid (kolmevõistlus)
1. Saue
63+78+67+63+96+79=419 p
2. Ääsmäe 61+43+52+44+49+57=306 p
3. Ruila 40+39+56+68+58+47=308 p
4. Laagri 58+57+19+65+54+67=320 p
5. Kernu 40+34+53+42+49+31=249 p
6. Nissi
44+55+50+0+24+25=198 p
Paremusjärjestus teatejooksudes
1. Saue
28+28+26+22=104 p
2. Ruila
28+26+24+20=98 p
3. Ääsmäe
26+26+22+22=96 p
4. Kernu
24+24+22+18=88 p
5. Laagri
28+20+20=68 p
6. Nissi
24+18+18=60 p
Turba ei osalenud
Kokkuvõte
1. Saue
2. Ruila
3. Ääsmäe
4. Laagri
5. Kernu
6. Nissi
Turba ei osalenud

419+104=523 p
308+98=406 p
306+96=402 p
320+68=388 p
249+88=337 p
198+60=258 p

Haiba 33. lauatennise
seeriavõistlus
2016/17
Asukoht ja etapid: Harjumaa, Kernu
vald, Riisipere tee 6, Kernu Valla Rahvamaja.
I etapp
19.11.2016 kell 10.00
II etapp
14.01.2017 kell 10.00
III etapp
11.02.2017 kell 10.00
IV etapp
18.03.2017 kell 10.00
V etapp
01.04.2017 kell 10.00
VI etapp
29.04.2017 kell 10.00
Kuna tegemist on väikese saaliga (6
lauda), siis osavõtjate arv piirdub 56ga. Eelregistreerimine kpoldaru@gmail.
com või 521 4206, Kaljo Põldaru.
Võistlusklassid: mehed, veteranid
(sündinud 1967 ja varem), B-grupp
(edetabeli 250–350), C-grupp (edetabeli 350+), noored (sündinud 2004 ja
hiljem). Kõik võistlejad võistlevad ühes
grupis, arvestused eraldi. Koht grupis
määratakse reitingu alusel, mis on
võistluste esimesel päeval s.o.
19.11.2016 ja see kehtib võistlussarja
lõpuni.

Neljapäevakutelt
kolm medalit

Orienteerumise teisipäevakud

Orienteerumise neljapäevakutelt
saavutasid meie tublid võistlejad kokkuvõttes neli auhinnalist kohta. Kuni
12-aastastest poistest ei olnud vastast
Sander Saaringul Mõnuste külast, kes
saavutas ülekaaluka esikoha. Tema õde
Anete Saaring oli kuni 8-aastaste tütarlaste hulgas teine. M-60 grupis tuli
teine koht samuti Mõnustesse – Arvo

Meie valla orienteerujatest perekond
Alliksoo esines väga edukalt Tallinna
teisipäevakutel. Mattis saavutas koondarvestuses M21 astmes neljanda koha. Helen oli N21 grupis kaheksas ja järeltulija 5 aastane Kristjan Tillurajal
üheksas. Oleks selliseid perekondi vallas rohkem. Edukaid starte!
| Kaljo Põldaru

Koolid avadefileel.
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Kernu kooli kroonika kirjutab: XIV
1937/38. õppeaasta
Koolitöö algas I klassis 13. septembril, teistes klassides 27.
septembril, lõppes kõigis klassides 28. mail 1938. Haridusminister määras õppejõududeks
Erich Altmäe üheks aastaks ja
õpetaja Olvi Krooni asemele, kes
omal soovil ümber paigutati
Ääsmäe algkooli õpetajaks, Hilda Lääne kuni 1. augustini 1938.
Mõlemad määratud õppejõud
kinnitati Hamini koolivalitsuse
16. veebruari 1938 otsusega vabariigi 20. aastapäeva puhul
Kernu algkooli alalisteks õpetajateks alates 24. veebruarist
1938.
Kool töötas 3 komplektiga:
I–II klass (klassijuhataja Hilda
Lääne), III–IV klass (klassijuhataja Erich Altmäe), V–VI klass
(klassijuhataja Riivo Talgre).
Õpilaste arv klassides: I klassis 9 poeg- ja 7 tütarlast, kokku
16 õpilast; II klassis 6 poeg- ja
10 tütarlast, kokku 16 õpilast;
III klassis 12 poeg- ja 4 tütarlast,
kokku 16 õpilast; IV klassis 5
poeg- ja 6 tütarlast, kokku 11
õpilast; V klassis 3 poeg- ja 12
tütarlast, kokku 15 õpilast; VI
klassis 8 poeg- ja 5 tütarlast,
kokku 13 õpilast. Koolis oli kokku 83 õpilast, nendest 43 poegja 44 tütarlast.
Õppenõukogu liikmeteks
olid: Riivo Talgre (koolijuhataja), Hilda Lääne (õpetaja), õppenõukogu sekretär Erich Altmäe
(õpetaja), Jüri Tikenberg (lastevanemate esindaja), Jaan Puhm
(hoolekogu esindaja).
Hoolekogu liikmeteks olid:
Johannes Leomar (esimees, lastevanemate esindaja), Eduard
Traublum (laekur, kooliülalpidaja esindaja), Erich Altmäe
(sekretär, õpetaja), Eduard
Lehtsalu (abiesimees, lastevanemate esindaja), Jaan Puhm
(kooliülalpidaja esindaja), Riivo
Talgre (koolijuhataja).
Koolitöö arenes takistusteta.
87st õpilasest ei suutnud klassikursust lõpetada ainult 5. Algkoolikursuse lõpetasid: Evald
Eltermann (cum laude), Karin
Ristikmäe (cum laude), H. Maltsaar, Elmar Ruus, Rudolf Piksarv, Julius Jansen, Henn Kraas,
Heinrich Miller, Helmi Reintam,
Helmi Leomar, Asta Puhm, Endel Soosaar, Elmar Beek.
Internaati kasutasid 13 tütarlast ja 3 poeglast. Koolis töötasid järgmised organisatsioonid:
“Kodutütarde Kernu rühm” 11
liikmega, “Koolikooperatiiv” 13
liikmega.
Kool korraldas 4. oktoobril
1937 loomakaitsepäeva, 16. oktoobril hõimupäeva, 11. novembril langenutepäeva, 18. novembril Läti Vabariigi aastapäeva, 1. detsembril 1924. aasta
sündmuste mälestamispäeva, 6.
detsembril Soome Vabariigi aastapäeva, 22. detsembril jõulupuu, 17. jaanuaril 1938 muinsuskaitsepäeva, 16. veebruaril Leedu Vabariigi aastapäeva, 15.
märtsil Ungari rahvuspüha, 3.
mail Poola Vabariigi aastapäeva, 8. mail emadepäeva, 18. mail

Foto: Ülo Russak

Kernu põhikool.

heatahtepäeva, 22. mail koolipeo, 29. mail algkoolilõpetajate
päeva, 30.–31. mail ekskursiooni Haapsalusse ja Vormsi saarele (osavõtjaid 25 õpilast ja 3
õpetajat).
10. jaanuaril 1938 suri endine Kernu algkooli juhataja O. V.
Kask.
“O. V. Kask suri Kernus. 10.
jaanuaril 1938. a. suri kauaaegne Hageri kihelkonna seltskonnategelane ja endine Kernu algkooli juhataja Otto-Wilhelm
Kask. O. W. Kask oli Hageri Haridusseltsi, Hageri Kihelkonnakooli, end. Hageri Rahvamaja,
Kernu Haridusseltsi ja Kernu
puhkpillide energilisemaid asutajaid ja juhte. O. W. Kask sündis
4. jaanuaril 1871 Torma vallas.
Lõpetas Tartu Õpetajate Seminari 1887. a. ja asus siis koolitööle, töötades Lilastvere ja Kernu
algkoolis kuni 1929. a. Puhkepalgale asudes ei jäänud vana töökangelane puhkama, vaid ta organiseeris ja asutas Kernu Maanaiste Seltsi. Viimane O. Kase
juhtimisel ja õhutusel ehitas Rahvamaja. Samuti oli ta kuni surmani Isamaaliidu Kernu osakonna juhatusliikmeks. O. W. Kaske
mälestab tänutundes kogu Hageri kihelkond.” /ajaleht, dateerimata/
“Äkilise surma läbi lahkunud
endist Kernu algkooli juhatajat
ja seltskonnategelast Otto Kaske
mälestavad Kernu vallavalitsus,
Kernu algkool, Isamaaliidu Kernu osakond, Kernu Maanaiste
Selts, Kernu Haridusselts, Kirna-Kohatu Kartuliühisus.” /ajaleht, kuulutus, dateerimata/
1938/39. õppeaasta
Õppetöö algas I klassis 12. septembril, teistes klassides 26.

septembril ja lõppes 26. mail.
Suvisel vaheajal teostati järgmised remonttööd: koolimaja vooderdamine ja värvimine, võimla seinte katmine vineeriga ja
värvimine, V–VI klassi seinte
katmine soomuspapiga ja värvimine, riietehoiuruumi ja klosettide seinte katmine vineeriga ja värvimine, pinkide värvimine.
Kool töötas 3 komplektiga:
I–II klass (klassijuhataja Hilda
Lääne), III–IV klass (klassijuhataja Erich Altmäe) ja V–VI klass
(klassijuhataja Riivo Talgre).
Õpilaste arv klassides: I klassis 16 poeglast ja 6 tütarlast,
kokku 22 õpilast; II klassis 9
poeglast ja 8 tütarlast, kokku 17
õpilast; III klassis 7 poeglast ja
10 tütarlast, kokku 17 õpilast;
IV klassis 11 poeglast ja 6 tütarlast, kokku 17 õpilast; V klassis
4 poeglast ja 6 tütarlast, kokku
10 õpilast; VI klassis 3 poeglast
ja 10 tütarlast, kokku 13 õpilast.
Koolis oli kokku 96 õpilast, nendest 50 poeglast ja 46 tütarlast.
Varbola vallast õppisid Kernu algkoolist Arnold Tuum V
klassis, Heljo Kaljuste IV klassis, Asta Kaljusaar IV klassis,
Paula Kaljusaar IV klassis, Vaike Randaja III klassis, Endel Kaljusaar I klassis.
Vanuse tõttu vabanesid koolikohustusest ning lahkusid
koolist selle kursust lõpetamata Helmi Kruus V klassis ja Lydia Pootsmann V klassis. Elukoha muutmise tõttu lahkusid
koolist Oskar Kaerpõld III klassis, Leida Siim II klassis, Raimund Tiismann I klassis, Ülo
Kareva I klassis ja Vilma Kareva
III klassis. 1938. aasta lõpetajatest läks edasi õppima Helmi
Reintam Rapla progümnaasiu-

mi II klassi.
Internaati kasutas 9 tütarlast.
Nädala toidunorm 9 õpilasele
oli
2,5 kg tangu 0.75 krooni
2,5 kg sealiha 2.00
4 kg looma/lambaliha 2.00
3 kg herneid 0.90
16 l piima 1.60
0,5 kg püülijahu 0.20
1 ämber kilusid 2.00
3 kg porgandeid 0.30
1 vakk kartuleid 1.00
3 kg kaalikaid 0.10
1 kg võid 1.80
1 pk kohvi 0.50
50 gr teed 0.50
2 kg räimi 0.40
4 kg suhkrut 1.92
24 kg leiba 1.68
soola ja sibulaid 0.10
Kokku 17.95 krooni.
Hoolekogu määras toetust
kokku 22 õpilasele: õppevahendite näol 77.91 krooni 22 õpilasele jalanõude näol 30.10 krooni 4 õpilasele. Selleks määras
riik 56.00 krooni, vald 34.66
krooni ja hoolekogu 19.35 krooni
Kooli hoolekogu koosseis:
Karl Kannelmäe (esimees, lastevanemate esindaja), Jüri Lehtmaa (laekur, lastevanemate
esindaja), Jaan Puhm (esimehe
abi), Eduard Traublum (ametita
liige), Erich Altmäe (õpetaja),
Riivo Talgre (koolijuhataja).
Õppenõukogu koosseis: Riivo Talgre (juhataja), Hilda Lääne (sekretär, õpetaja), Erich Altmäe (sekretäri abi, õpetaja), Karl
Kannelmäe (hoolekogu esindaja), Johannes Virma (lastevanemate esindaja).
Lastevanemate koosolekuid
peeti kaks: 2. oktoobril 1938 ja
12. märtsil 1939.
2. oktoobri 1938 lastevane-

mate koosoleku päevakord oli:
1. koosoleku rakendamine
2. noorte organisatsioonide
vajalikkusest (E. Altmäe)
3. koduse ja koolikasvatuse
ühtlustamisest (R. Talgre)
4. puhtuse vajadusest (õpetaja H. Lääne)
5. lastevanemate esindaja valimine õppenõukogusse ja hoolekogusse
12. märtsil oli päevakorras:
1. koosoleku rakendamine
2. ülevaade Kernu algkooli
õpilaste tervislikust olukorrast
(R. Talgre ja A. Ernesaks)
3. õpilaste toitlustamisest
(Saku Kodumajanduskooli õpetaja pr. Kalle)
4. õpilaste riietamisest (R.
Talgre)
Õpilaste toitlustamisolude
parandamiseks korraldas kool
nõupidamise, millest võtsid osa
omavalitsuse, kooli hoolekogu,
naisorganisatsioonide esindajad, õpetajad ja kooliarst. Nõupidamisel võeti vastu järgmised
resolutsioonid:
“Et õpilaste tervis sooja eine
puudumise all ei kannataks tuleb:
1. hoolitseda selle eest, et kõik
õpilased saaksid suurel vaheajal
klaasi piima. Vanemad, kellel võimalik, annavad lastele piima
kaasa. Vaesematele õpilastele,
kelle vanematel ei ole lehma, tuleb piima muretseda vaesematele õpilastele määratud summade
arvel,
2. nõuda õpilastelt, et igaüks
rajab omas kodus porgandi-,
kaalika- ja peedipeenrad, millelt
saadud saagi nad kasutaksid
kooli einel, sest porgandid, kaalikad ja peedid on vajalikud vitamiinide sisaldavuse ja hammastele tervendava mõju pärast,

3. vanematele soovitada õpilastele kaasa anda täisväärtuslikku ja mitmekesist einet mitmesuguste võileibade näol. Selleks
korraldada laste vanematele ühepäevased õpilaste toitlustamise
kursused,
4. propageerida kohupiima,
kui väärtusliku toitaine tarvitamist, kuna selle valmistamist
Harjumaa taludes ei tunta.”
Kooli hoolekogu koraldas 21.
detsembril 1938 kooli jõulupuu
ja 14. mail 1938 koolipeo ja
emadepäeva. Emadepäevast
võttis osa umbes 100 inimest.
Peo eeskavale müüdi 129 pääsetähte. Peo puhastulu oli 54.98
krooni.
Kooli lõpetajate päev korraldati 29. mail 1938. Kooli lõpetajate päeval viibisid ka Ruila algkooli lõpetajad.
Kernu algkoolis lõpetasid 6.
klassi kursuse:
1. Jenk, Linda
2. Kannelmäe, Lydia
3. Lehtmaa, Nelli
4. Neunberg, Lisette
5. Piksarv, Nelli-Melanie
6. Põldaru, Salme
7. Põldur, Laine
8. Roger, Ingelberg
9. Streimann, Elise
10. Tammsalu, Erich,
11. Traublum, Hilja
12. Traublum, Hiljard
13. Vartlaan, Heinrich
Õpetaja Erich Altmäe vabastati HM Kooliosakonna otsusega teenistuskohustuste täitmisest Kernu algkoolis arvates 1.
juulist 1939 kuni sõjaväeteenistusest vabanemiseni.
Õpetaja Erich Altmäe asetäitjaks määrati arvates 1. augustist 1939 Johannes Kelder.
Johannes Kelder lõpetas Tallinna Pedagoogiumi 1939. aasta
kevadel.
Hilda Lääne selgitab: “Sündisin Virumaal, Vao valla, Metskaevu külas, Salu talus 21. veebruaril 1915. aastal talupidaja
tütrena. Alghariduse omandasin Põdrangu 4-klassilises Algkoolis, kuhu astusin 1923. aastal. 1927. aastal astusin Väike-Maarja 6-klassilisse Algkooli, mille lõpetasin 1929. aastal.
Sama aasta sügisel jätkasin oma
õppimist Rakvere Õpetajate Seminaris, mille sulgemise järele
1932. aastal astusin Tallinna Pedagoogiumi juures töötavasse
Õpetajate Seminari 4. klassi. Seminari lõpetasin 1935. aastal.
Õpetaja praktikaaastad töötasin
Raiküla Lastekodus õpetaja-kasvatajana. Õpetaja kutse omandasin 1937. aastal Tallinna Pedagoogiumis. 1937. aastast alates töötan Kernu 6-klassilises
Algkoolis õpetajana.”
1939/40. õppeaasta
Koolitöö algas 11. septembril I
klassis, teistes klassides 25. septembril 1939. Koolitöö lõppes
24. mail 1940. Koolitöö seisis
pakaseilma tõttu 8, 17, 18, 19. ja
20. jaanuaril, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15,
19. ja 20. veebruaril – kokku 14
päeva.
Kool töötas 3 komplektiga:
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I–II klass (klassijuhataja Hilda
Lääne), III–IV klass (klassijuhataja Johannes Kelder), V–VI
klass (klassijuhataja Riivo Talgre).
Õpilaste arv klassides: I klassis 12 poeglast ja 5 tütarlast,
kokku 17 õpilast; II klassis 13
poeglast ja 6 tütarlast, kokku 19
õpilast; III klassis 9 poeglast ja
7 tütarlast, kokku 16 õpilast; IV
klassis 7 poeglast ja 11 tütarlast,
kokku 18 õpilast; V klassis 9
poeglast ja 7 tütarlast, kokku 16
õpilast; VI klassis 4 poeglast ja
5 tütarlast, kokku 9 õpilast. Koolis oli kokku 95 õpilast, neist 54
poeglast ja 41 tütarlast.
Uutest õpperaamatutest võeti esmakordselt tarvitusele III
klassis A. Kasvand ja J. Sang
“Väike matemaatik III”, IV klassis A. Kasvand ja J. Sang “Väike
matemaatik IV”.
Õppenõukogu koosseis: Riivo Talgre (juhataja), Hilda Lääne (õpetaja), Johannes Kelder
(õpetaja), Johannes Virma (lastevanemate esindaja), Karl Kannelmäe (hoolekogu esindaja).
Hoolekogu koosseis: Karl
Kannelmäe (esimees, lastevanemate esindaja), Eduard Potcher
(laekur, lastevanemate esindaja), Gustav Jersmann (vallavalitsuse esindaja), Gustav Tõemets (vallavalitsuse esindaja),
Johannes Kelder (sekretär, õpetaja), Riivo Talgre (koolijuhataja).
Kontakti loomiseks kodudega kool korraldas ühe lastevanemate koosoleku 17. septembril 1939 ja koduõhtu 18. veebruaril 1940.
Lastevanemate koosolekul
koolijuhataja Riivo Talgre kõneles koolivormist, jalanõudest,
õpilaste järelevalvest kooliteel
ja koolieine korraldamisest.
Õpetaja Hilda Lääne kõneles
laste lugemaõpetamisest kodus.
Koduõhtul refereeris Kodanikukasvatuse Instituudi esindaja pr. Lea Raud “Olulisemaid eksisamme koduses kasvatuses”,
koolijuhataja Riivo Talgre “Kuidas kasvatada lapsi töökaiks ja
kokkuhoidlikeks?” Kõnede vahepeal kõlasid ühislaulud ja KL.
Kernu ü/s. puhkpillide orkestri
ettekandeid.
Lastevanemate koosolekust
võttis osa 31 lapsevanemat, koduõhtust ca 100 inimest. Kool
korraldas jõulupuu 20. detsembril 1939. Jumalateenistuse pidas
Hageri koguduse õpetetaja H.
Thomson.
Koolipidu korraldati 19. mail
Kernu Maanaiste Seltsi ruumes.
Peo kavas oli:
1. näidend “Nõia sõrmus”
(J. Kallak)
2. koorilaule
3. deklamatsioone
4. võimlemisi ja rahvatantsu
Pääsmeid müüdi 153. Peo
puhastulu oli ... krooni. Peo puhastulu määrati ekskursiooni
korraldamiseks.
Ekskursioon korraldati 29.
maist kuni 31. maini 1940. Sõit
toimus autobusel. Õppereisi
maršruudiks oli: Hageri-Rabivere-Alu-Rapla-Türi-Särevere-Võhma-Viljandi-Loodi-Karksi-Nuia-Helme-Tõrva-Pikasilla-Pühajärve-Otepää-Pango-

di-Tartu-Põltsamaa-Pilistvere-Türi-Rapla-Kohila-Kernu.
Ekskursioonist võttis osa ka Ruila algkooli IV–VI klass. Kernu
algkoolist 18 õpilast ja 2 õpetajat, Ruila algkoolist 24 õpilast ja
3 õpetajat, kokku 47 inimest.
Kernu algkooli ekskursiooni juhiks oli õpetaja H. Lääne, üldjuhiks Ruila algkooli juhataja Johannes Köster. Ekskursiooni üldine kulu oli ... krooni, millest
Kernu algkoolil tuli kanda 156
krooni.
Kuuenda klassi kursuse lõpetasid:
Hugo Allesfeldt, Arkadi-Voldemar Keltjärv, Asta Maltsaar,
Vilma Miidla, Helmuth Pürgal.
Silvia Sinilaid, Vaike-Juliane
Teek, Arnold Tuum, Helmi Valdre.
12. mail 1940 kool korraldas
emadepäeva. Kavas:
1. jumalateenistus (teenis
õpetaja H. Thomson)
2. avasõna (koolijuhataja R.
Talgre)
3. I–II klassi õpilaste ettekanded – koorilaule ja deklamatsioone
4. kõne (õpetaja Johannes
Kelder)
5. III–IV klassi õpilaste ettekandeid – koorilaule ja deklamatsioone
6. lõpusõna (koolijuhataja
Riivo Talgre)
7. hümn
Algus kell 18.00, lõpp kell
20.00. Osavõtt emadepäevast oli
haruldaselt elav – ca 300 inimest.
25. mail 1940 oli koolilõpetajate päev. Osavõtt loid – koos
õpilastega ca 100 inimest.
Johannes Kelder selgitab:
“Olen sündinud Lihula vallas,
Matsalu mõisa töölise pojana
18. jaanuaril 1919. aastal. Alghariduse sain Massu valla Massu 6-klassilises algkoolis. 1932.
aasta kevadel astusin Läänemaa
Ühisgümnaasiumi, mille humanitaarharu lõpetasin 1937. aasta kevadel. Peale gümnaasiumi
lõpetamist siirdusin Tallina Pedagoogiumi algkooliõpetajate
harru. 1939. aasta kevadel lõpetasin pedagoogiumi algkooliõpetajate haru kandidaadina.
Sama aasta suvel töötasin kasvatajana Tallinna Linna Vääna
Lastesuvekodus ning sügisel
määrati mind Kernu algkooli
õpetajaks.”
M. Tammsalu 23. oktoobril
1957: “22. juunil 1941. aastal algas Suur Isamaasõda, mis kestis kuni 1945. aastani. Sel ajavahemikul on jäänud kooli kroonika pooleli, kuid seoses Suure
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40. aastapäevaga, tegi
praegune Kernu 7-klassilise
kooli direktor mulle ettepaneku
jätkata koolikroonikat alates
1940/41. õppeaastast. Ja võttes
aluseks vanad õppenõukogu
protokollid ning vanade koolitöötajate jutustused, püüan
taastada vanu koolisündmusi
küllaltki vaheldusrikkal perioodil. Olen Kernu 7-klassilises
koolis alates 1950. aastast ajaloo õpetaja.”
| Kroonikaraamatut sirvis Liis
Aasamaa

Kallist ema

Elve-Rosalie
Jöötsi

õnnitlevad 85. sünnipäeva
puhul lapsed Eino, Leelo ja
Mart peredega.

Riisipere lasteaed kuulutab välja konkursi

logopeedi ametikohale.
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide
koopiad esitada 28. oktoobriks e-aadressil riisipere.lasteaed@mail.ee.
Info 5560 0121.

Alustab laste malering!

Haiba noortekeskus, neljapäeviti kell 18.00–19.30.
Juhendaja Ester Leuska, tel 511 7258.
Male mängimine on kasulik iga lapse
arengule, sest muudab mitmete uuringute kohaselt lapsed enesekindlamaks
ning tagab lisaks reaalainetest arusaamisele edukuse ka teistes ainetes.
Ootame osalema!

Märka Harjumaa tublisid
tegijaid
31. oktoobrini saab esitada
kandidaate Harjumaa aasta tegija 2016 konkursile. Otsime
aasta ettevõtet, aasta väikeettevõtet, aasta kodanikuühendust,
aasta toetajat, aasta tegu, aasta
sädeinimest.
Kindlasti on igas piirkonnas
keegi, kes esiletoomist väärib.
Ka märkamine on tegijatele oluline.
Oma ettepaneku saad teha
HEAKi kodulehel Harjumaa aasta tegija. Kandidaatidele esitatavate nõuetega saad tutvuda
iga kategooria lehel. Leiad sealt
ka varasemate aastate tunnustuse saajad. Harjumaa aasta tegija on konkurss, mille raames
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK), Kodukant Har-

jumaa, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Harju Maavalitsus tunnustavad silmapaistvaid külasid
ja tegusid Harjumaal ning inimesi, kodanikuühendusi ja ettevõtteid, kes on panustanud
maakonna arengusse.
Hindamiskomisjoni kuuluvad
konkursi korraldamisega seotud
asutuste/ühenduste esindajad.
Aasta küla kandidaatide esitamise tähtaeg on lõppenud, oktoobris tutvuvad hindajad konkursile esitatud küladega. Tunnustused seitsmes kategoorias
anname üle 24. novembril Kuusalu vallas.
Lisainfo: Külli Vollmer, konkursi eestvedaja, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, 656 6522,
kylli@heak.ee.
Foto: Anneli Aas

Kundalini jooga
Tule joogatundi teisipäeviti 19.00–20.30 Kernu valla rahvamajja. Sobib kõigile alates 16. eluaastast.
Eelnev joogakogemus ei ole vajalik.
Täpsem info tel 5690 5061, Margit või
margitparnpuu@gmail.com. Kohtumiseni!

Kernukad Vormsi etapil.

Jalgrattasport kogub
populaarsust
Lõppes maastikurattasari Marimetsa kapp. Tore oli vaadata
lõpuprotokolli, kus oli väga palju meie valla võistlejaid. Meie
võistlejate koondarvestuse tulemused:
33. Rainer Kukk
69. Vahur Fuks
78. Janar Laanemets
181. Mattis Alliksoo
209. Marko Soopalu
Osales 720 võistlejat

Lühike distants
42. Kristjan Fuks
67. Katrin Pihlakas
128. Sander Saaring
130. Ester Leiten Kukk
143 Helen Alliksoo
Osales 549 võistlejat. Kokku
lõi kaasa üle 20 võistleja meie
vallast. Meeleolukas pilt ka
Vormsi etapilt. Raske etapp seljataga, aga näod ei reeda seda.
Nael kummi ka edaspidiseks.

Sinu pere lugu meie näitusel
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Tellimine

firmadele
3 kuud 13 eurot
6 kuud 24 eurot
12 kuud 44 eurot

indeks 3012
Hind üksikmüügis on 0,9 eurot.

eraisikutele
3 kuud 9 eurot
6 kuud 16 eurot
12 kuud 29 eurot
indeks 69841

Harju Elu saab tellida
• kõigist postkontoritest üle Eesti,
• saates e-kirja toimetusse. myyk@harjuelu.ee,
• kodulehe www.harjuelu.ee kaudu,
• helistades toimetusse tel 646 2214 või mob 5562 5500,
• saates tellimissoovi tavalise kirjana toimetusse.
Hea lugeja, mugavaim viis ajalehe lugemiseks on leht
endale koju tellida. Kui Sul on veel pikendamata Harju
Elu tellimus järgmiseks aastaks, tee seda kohe.
Alates novembrist tõusevad tellimishinnad.

Eesti Põllumajandusmuuseum on koostamas uut maaelu
teemalist püsinäitust, milles eksponeeritakse muuseumi kogudes olevaid esemeid, millised on olnud senini külastajale
kättesaamatud. Seekord soovime kaasata näituse koostamisse ka Sind, armas muuseumisõber. Sinu või sinu pereliikmete mälestused ja lood aitavad kaasa mõtestatud ja kaasahaarava püsinäituse loomisele. Koos Sinuga saab see
olema meie ühine ettevõtmine põllumajandustootmist ja maaelu väärtustav ning elamuslik meile kõigile. Ootame teilt
meenutusi sinu pere loost läbi aegade:
• tööd talus/ettevõttes/ühismajandis, tööriistad, töövõtted jne
• talu/ühismajandi elu-olu (hooned, riietus, sisustus, loomad)
• pereliikmete rollid talus/ettevõttes/ühismajandis/
• pereliikmete hariduskäik
• pere traditsioonid, kombed (tähtpäevade tähistamised jne)
• toiduga seotud tavad
• pereliikmete tööalane tunnustamine (aukirjad, medalid, diplomid, auhinnad jne)
• pere pärimus (lood, jutustused)
Ootame kirjalike meenutusi, fotosid, filmilõike, dokumente
jne. Kui soovid oma pere lugu jagada teistega siis võta ühendust e-maill kaire.ilula@epm.ee või telefonil 738 3814. Kaastöid ootame kuni 31. detsembrini 2016. Teeme koos parima
püsinäituse, mille avame 10. mail 2017 Ülemaailmse Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni CIMA XVIII kongressi avapäeval, Eesti Põllumajandusmuuseumis!
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ERAKUULUTUSED

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel
515 9155
Balloonigaasi (propaan) kojuvedu 24 h
jooksul. 5 kg 11,25 € / 11 kg 20,15 € /
17 kg 29,05 €. Harjumaa piires transport
hinna sees. Helista tel 5625 6248,
Balloonigaas OÜ

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

Katused, fassaadid, üldehitus ja viimistlustööd. Tel 5352 9476, ehitus@miltongrupp.
ee

Ostan seisma jäänud firma. Tel 5888 8088

Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Korstnapühkija teenus, akt. Tel 504 0875
Kutseline korstnapühkija pakub korstnapühkimisteenust. OÜ Korstnapuhastaja, tel
5664 6756, www.korstnapuhastaja.ee
Küttesüsteemi puhastab ja kontrollib
kutsetunnistusega korstnapühkija. Hooldatud
küttesüsteemid tagavad tuleohutuse ja
annavad rohkem sooja! Hinnad soodsad,
töö kiire, korralik ja puhas. Tel 5621 7151,
rain.allert@mail.ee

SÜNNIPÄEVAD OKTOOBER JA NOVEMBER
98
Erna-Johanna Viigisalu Kaasiku küla
92
Ella Viher
Ruila küla
90
Maimu Järvlepp
Laitse küla
Leida Viikmaa
Kaasiku küla
88
Kapitolina Obukhova Kaasiku küla
86
Jevgenia Vassiljeva
Kaasiku küla
85
Hõlme Kirss
Vansi küla
84
Sulev Salutee
Haiba küla
82
Malle Kinks
Kaasiku küla
Helju Kivisalu
Kernu küla
80
Hillar Vont
Mõnuste küla
75
Silva Tults
Haiba küla
70
Leili Jalakas
Haiba küla
Mare Vingel
Mõnuste küla
Marina Makarova
Kaasiku küla
Kalle Muts
Kibuna küla
Henn Nurmela
Kaasiku küla
65
Anita Heil
Laitse küla
Olev Vaim
Kaasiku küla
Mati Merigan
Metsanurga küla

15.11.1918
20.10.1924
06.10.1926
06.10.1926
06.11.1928
12.10.1930
10.10.1931
03.11.1932
12.10.1934
01.11.1934
27.10.1936
22.11.1941
09.10.1946
14.10.1946
16.10.1946
19.10.1946
25.11.1946
24.10.1951
07.11.1951
25.11.1951

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
Pühapäev, 16. oktoober. Hõbeleer
10.30
Kuulutusetund kirikus
12.00
Jumalateenistus, armulaud. Ootame
leeripäeva tähistama ja õnnistamisele
kõiki, kelle leerist on möödas 25 aastat.
Orelimuusika, organist Mai Mänd
Pühapäev, 23. oktoober
12.00–13.15
Pühapäevakool kogudusemajas
12.00
Jumalateenistus, armulaud. Mängib
koguduse pasunakoor
Pühapäev, 30. oktoober. Leeripüha
12.00
Leeripäeva jumalateenistus, armulaud.
Tromboonil Ervin Aigro
Pühapäev, 6. november
10.45
Piiblitund kogudusemajas
12.00
Jumalateenistus, armulaud. Laulab
koguduse segakoor
Pühapäev, 13. november. Isadepäev. RisƟmispüha
10.45–11.45 Raamatukogu kogudusemajas
12.00–13.15 Pühapäevakool kogudusemajas
12.00
Jumalateenistus, armulaud. Laulab
koguduse lastekoor
Pühapäev, 20. november. Igavikupühapäev
10.30
Kuulutusetund kirikus
12.00
Jumalateenistus, armulaud. Laulab
kammerkoor Lambertus
Pühapäev, 27. november. Kirikuaasta algus.
Advendiaja 1. pühapäev
12.00
Jumalateenistus, armulaud
Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell
12.00.
Täpsem info koguduse kodulehel www.eelk.ee/hageri.

Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee

Kogenud firma Terrassi ehituse OÜ pakub
Teile erinevaid terrassi lahendusi. Tagame
parima kvaliteedi koostöös kliendi soovidega. Võta ühendust info@terrass.eu, tel
5333 3381

PALJU ÕNNE

Müüa otse tootjalt pakitud küttematerjal
– puitbrikett alates 129 € alus, turbabrikett,
pellet, klotsid. Vedu. Tel 506 8501

Lp. mesinikud! Luke Vahavabrik ostab
mesilasvaha (7 € / kg) ja vahetab
kunstkärge (2,5 € / kg) Tallinnas Marja tn.
4D 5. novembril (laupäeval) kell 10–11.
Tel 513 3356
M. V. Wool kalatööstus otsib Harku tehasesse
tootmistöölisi. Täpsem info karli@mvwool.
eu või tel 5340 4174

Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea
kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista ja
küsi pakkumist tel 5663 3807, ken@
aknakate.ee. Osta otse tootjalt, Aknakate
OÜ
Pakume tööd kogemustega elektrikutele
laevatöödel Jaapanis ja Euroopa
Shipyardides. Majutus, toitlustus, tööriided
ja lennupiletid tööandja poolt. Tunnipalk
alates 11 eurot/neto. Kontakt ja lisainfo
e-mail tom.bcc@europe.com, tel
+372 5458 8461
Poolvääriskivide ja -ehete müük. www.
kristalliharmoonia.eu
Seinad soojaks ja tuulepidavaks
termovahuga, maja hind alates 600 €.
www.therm.ee, tel 5660 6010, “Süstime
seinad soojaks”
SKP Invest OÜ ostab metsamaad, põllumaad
ja raieõigust. Pakume konkurentsivõimelist
ja ausat hinda. Küsi pakkumist! Tel
508 0065
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest www.lipuvabrik.ee
Tellingute rent. Tel 5557 7772, info@
baltmaster.ee

Reklaamipinna broneerimine ja
teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee, tel 646 2214.

