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Kernu Valla Rahvamajas kuulati Anemaa, Brakmanni ja Odeni selgitusi.

Järgmisel aastal algab
Kernu ümbersõidu ehitus

Üldvõitja Matilda Vitsut

Publiku lemmik Kätlin Kuusk.

Kernu valla laululaps 2017
on Matilda Vitsut ja publiku
lemmik Kätlin Kuusk
~ Reedel, 7. aprillil kell 18.00
toimus Kernu valla rahvamajas
järjekordne laste lauluvõistlus
“Kernu valla laululaps”. Kontserdi alguseks kogunesid saali
lapsevanemad ja sõbrad, kes
elasid kaasa igale lauljale, aga
kõige kõvemini hoiti pöialt ikka
oma lapsele ja tuttavale.
Osavõtjate arv oli seekord
suurem kui möödunud aastal.
Kokku astus saalitäie publiku ja
žürii ette 27 noort lauljat, keda
juhatas sisse Katrin Burkov.
Žürii ülesanne oli selgitada
välja parimad lauljad ja igast va-

nuserühmast need lapsed, kes
esindavad Kernu valda lauluvõistlusel “Harjumaa laululaps
2017”.
Žüriisse kuulusid: Meelis
Kolk, Angeelia Maasik, Annika
Roosimägi, Kerli Jõesaar.
Žürii hindas – musikaalsust,
diktsiooni, elementaarset laulutehnikat, hääle individuaalsed
omadusi, terviklikku interpretatsiooni.
Sel ajal, kui žürii võitjate üle
otsust langetas, esines publikule Nissi põhikooli bänd.
Vanuserühmade võitjad:

3–4 aastaste laste vanuserühm: Kerman Naar – juhendaja Kaie Külasepp,
5–6 aastaste laste vanuserühm: Kendra Naar – juhendaja Kaie Külasepp,
7–9 aastaste laste vanuserühm: Natali Glubakov – juhendaja Reet Ristmägi,
10–12 aastaste laste vanuserühm: Matilda Vitsut – juhendaja Reet Ristmägi,
13–15 aastaste laste vanuserühm: Lisbeth Laanemets – juhendaja Jaan Vaidla,
16–18 aastaste laste vanuse-

rühm: Jennifer Johanson – juhendaja Ülle Krusemann.
Kõik vanuserühmade võitjad
osalevad maakondlikul laste
lauluvõistlusel “Harjumaa laululaps 2017”, mis leiab aset reedel, 21. aprillil ja laupäeval, 22.
aprillil 2017 Viimsi huvikeskuses.
Sel aastal võlus publikut kõige enam Kätlin Kuusk, saades
publiku lemmiku tiitli.
Tänusõnad kõigile osalejatele, lauluõpetajatele ning kaasaelajatele. Laulmiseni,
| Kernu valla rahvamaja

~ 20. märtsil tutvustati Kernu
rahvamajas ümbersõidu esialgset projekti. Ümbersõit algaks
Via Baltica 37 kilomeetril Kohatu küla juures, mööduks Kernu
külast lääne pool ja lõppeks Via
Baltica 42 kilomeetril. Sinna
juurde kuuluksid Kohatu ja Haiba kahetasandilised liiklussõlmed.
Kernu ümbersõit on osa laiemast plaanist, millega Via Baltica muudetakse osaliselt kolmerealiseks.
Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna juhtivinsener Lembit Anemaa sõnul on
Kernu ümbersõidu projekteerinud Skepast&Puhkim OÜ. “See
ümbersõit tehakse 2+1 lahenditega, perspektiivi arvestades, et
oleks võimalik võimalikult kergete või väikeste nüansslahendustega see ehitada 2+2 peale,”
ütles Anemaa.
Lõigul nähakse sõidukiirusena ette 100 km/h. Püütakse arvestada, et kohalikud elanikud
ei peaks tarbetuid ringe tegema.
Bussid saavad liigelda nii kohalikel teedel kui läbivatel liinidel
maanteelt maha sõita ja inimesi peale võtta.
Liiklussagedus kahekordistub
Skepast&Puhkimi infrastruktuuri osakonna juht Andres
Brakmann ütles, et nende ettevõte on maanteeameti lepingupartneriks Kernu ümbersõidu
teelõigu projekteerimisel. “2009
algatati teede teemaplaneering,
mis käsitles tervet Harju maakonda. Selle teemaplaneeringu
koostajateks olid Hendrikson &
Ko ja Reaalprojekt.”
“Selle tulemusena siin Kernus sai valitud trassivariant IC,
millel on läbi viidud nii tehnilised uuringud kui keskkonnapoolsed uuringud,” väitis Brakmann. Maavanem Ülle Rajasalu
kinnitas selle 14. novembril
2014.
“Liiklusuuringud teemaplaneeringu ajal näitasid, et aastaks 2040 liiklussagedus kasvab
17 500 autoni ööpäevas,” rääkis
Brakmann. “Tänane liiklussage-

dus on 8000 auto kandis ja raskeliikluse osatähtsus on 20
protsenti.”
Ümbersõit läheb paaris kohas süvendisse. Võimaldamaks
loomade liikumist, jäetakse ümbersõidust üks sajameetrine lõik
tarade ja keskpiirdega eraldamata. “Antud kohta ei peetud nii
suure loomade liikumisega kohaks, et siia rajada ökodukt,”
väidab Brakmann.
Ühe majapidamise tarbeks
rajatakse üle 200 meetri pikkune müratõke. “Selle teelõigu
juures on veel eripärane, et teelõigule tuleb kolm konnatunnelit,” üllatas Brakmann.
Kaasnevad võõrandamised
Indrek Oden Roadplan OÜ-st
selgitas Kernu tankla liiklussõlme projekteerimist Kohatus.
“Ülesandeks on ühendada tänane Pärnu maantee projekteeritava Kernu ümbersõiduga ning
samal ajal ühendada ära olemasolevad kõrvalmaanteed.”
Mõlemale poole Kernu tankla liiklussõlme tulevad ringristmikud, mida omavahel ühendab
sild üle Pärnu maantee. “Põhimaantee on maanteeameti soovil projekteeritud selles lõigus
neljarealisena,” ütles Oden. “Tulevikuvisioon on ikka minna 2+2
sõiduradadega põhimaantee
peale.”
Ümbersõidu ehitamisega
kaasnevad maade võõrandamised. Teedeehitus läbib ca 50
krunti, mille omanikele on
maanteeamet juba kirjad laiali
saatnud.
Kohalikest elanikest Georg
Kõresoo vaidlustas ümbersõidu
teemaplaneeringu. Nii maakohtust, ringkonnakohtust kui riigikohtust sai Kõresoo aga eitavad vastused.
Anemaa väitel selgub Kernu
ümbersõidu maksumus juulikuus, kui projektid lõplikult valmis saavad. Siis tuleb korraldada rahvusvaheline ehitushange,
mis võtab aega kuskil neli kuud.
Ehitamine ise algaks 2018 ja
kestaks kaks aastat.
| Andres Tohver
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Vallavalitsuse istungitel
6. VEEBRUAR 2017

Korraldati jäätmevedu.
Anti ühele lapsele koht Kernu põhikooli (Riisika) lasteaias.
Otsustati anda üürile kuueks
kuuks Kernu vallale kuuluv korter Haiba küla Sireli tee 6-8.
Otsustati maksta erakorralist
toetust kahele taotlejale kokku
summas 165 eurot ja sotsiaalteenuse toetust kahele taotlejale kokku summas 476 eurot.
Otsustati anda raieluba:
• kolme kase, kahe männi ja
ühe kuuse raiumiseks Kaasiku
külas Tare AÜ 1 katastriüksusel,
• kolme kase ja seitsme kuuse raiumiseks Kaasiku külas Vilja AÜ 2 katastriüksusel,
• 64 kuuse, 38 kase, 70 lepa
ja 18 haava raiumiseks Allika
külas Jõekääru katastriüksusel
(katastritunnus 29701:005:0335,
sihtotstarve elamumaa 100%).
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt esitatud avalduse alusel määrati uus lähiaadress nende haldusalas asuvale
13 maaüksusele. Korraldus 44.
Nõustuti Kustja külas asuva
Sireli katastriüksuse (katastritunnus 29701:006:0307) jagamisega kaheks katastriüksuseks:
Sirelipõllu (sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%) ja Sireli (sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%).
Otsustati väljastada projekteerimistingimused:
• aiamaja laiendamiseks aadressil Kaasiku küla, Jaanika AÜ
4,
• puurkaevu rajamiseks aadressil Vansi küla, Tulukese AÜ
2a.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht aadressil Kaasiku küla, Vilja AÜ 2.
Tunnistati edukaks OÜ Harjumaa Ühinenud Meedia (registrikood 10327436) poolt esitatud
pakkumus Kernu valla ajalehe
“Oma Vald” kirjastamiseks ja levitamiseks.
Otsustati korraldada lihthange Kernu põhikooli akende vahetuse ja fassaadi rekonstrueerimistööde tegemiseks ning
moodustati hankekomisjon
hanke läbiviimiseks.
Otsustati korraldada lihthange Kernu valla teehooldustööde
(purustatud kruusa ostmine ja
laotamine Kernu valla teedele
ning Kernu valla teede hööveldamine) tegemiseks ja moodustati hankekomisjon.
Vaadati läbi avatud menetlusega riigihankele (viitenumber
181894) “Soojusenergia müük
Kernu valla Haiba kaugküttepiirkonna tarbijatele” esitatud
pakkumus. Pakkumuse esitas
üks ettevõtja – SW Energia OÜ.
Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta on 59 eurot/tMWh.
Otsustati pakkumus kvalifitseerida ning tunnistada vastavaks ja edukaks.
Algatati volikogu otsuse “Kohustuse võtmine” eelnõu Ruila
põhikoolile arvutite liisimiseks.
Algatati volikogu otsuse “Ar-

vamus OÜ Inseneribüroo STEIGER geoloogilise uuringu loa
taotlusele ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõule” eelnõu.
Kernu vallavalitsus vaatas läbi Keskkonnaameti poolt saadetud OÜ Inseneribüroo STEIGER
(registrikood 11206437, aadress
Männiku tee 104, Tallinn) maavara – ehituskruusa ja täitekruusa ning ehitus- ja täiteliiva
– geoloogilise uuringu loa taotluse Kirikla uuringuruumis Kernu valla Kirikla külas ja taotluse kohta tehtava otsuse – keskkonnaameti korralduse eelnõu
seisuga 27.12.2016.
Vallavalitsus ei nõustunud
geoloogilise uuringu loa andmisega OÜ-le Inseneribüroo STEIGER Kirikla uuringuruumis.
Algatati volikogu otsuse eelnõu “Kernu vallale kuuluva sideehitise tasuta võõrandamine
ja kinnistu koormamine isikliku
kasutusõigusega”.
Telia Eesti AS (registrikood
10234957, asukoht Valge 16, Tallinn) soovib, et Kernu vald võõrandaks talle tasuta Laitse külas Kirsiaia kinnistul (registriosa
nr 9007502, katastritunnus
29701:001:0405) asuva sideehitise ning nimetatud sideehitise
omamiseks ja majandamiseks
koormaks nimetatud kinnistu
tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks.
20. VEEBRUAR 2017

Määrati Laitse külas asuva
Sepipaja katastriüksuse (katastritunnus 29701:001:0171) sihtotstarbeks ärimaa 100% ja koha-aadressiks Haju maakond,
Kernu vald, Laitse küla, Lossipargi tee 6.
Määrati Vansi külas asuva katastriüksuse Kernu metskond
141 (katastritunnus 29705:001:
0027) sihtotstarbeks kaitsealune maa 100%.
Nõustuti Haiba küla asuva
Liivaaugu katastriüksuse (katastritunnus 29701:006:0090)
jagamisega kaheks katastriüksuseks: Liivametsa ja Liivaaugu.
Otsustati anda raieluba:
• 12 lepa raiumiseks aadressil Kaasiku küla, Maasika AÜ 12,
• nelja kase raiumiseks aadressil Kibuna küla, Kuldnoka AÜ
13,

• ühe kase raiumiseks aadressil Vansi küla, Oktaavi AÜ 8,
• kolme kuuse raiumiseks
aadressil Vansi küla, Kannikese
AÜ 2.
Otsustati seada hooldus ühele sügava puude isikule ja määrata talle hooldaja.
Hooldajale määrati hooldajatoetus.
Otsustati maksta õpilastoetust kahele õpilasele kokku
summas 440 eurot.
Otsustati anda projekteerimistingimused:
• elamu ehitusprojekti koostamiseks Kohatu küla Hundi
kinnistul,
• aiamaja ehitusprojekti
koostamiseks Kabila küla Aasa
AÜ 4 kinnistul,
• aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Laitse
küla Põrgupõhja AÜ 13 kinnistul,
• elamu ehitusprojekti koostamiseks Kabila küla Jänesekapsa-Mustika kinnistul,
• 0,4 kV kaabelliini rajamiseks ja liitumiskilbi paigaldamiseks Kaasiku küla Vahtra AÜ 30
kinnistule, taotleja OÜ Keskkonnaekspert.
Otsustati anda ehitusluba:
• üksikelamu püstitamiseks
Kaasiku küla Truubi kinnistul,
• puurkaevu rajamiseks Muusika küla Sõeru kinnistul,
• puurkaevu rajamiseks Kaasiku küla Jaanika AÜ 21 kinnistul,
• puurkaevu rajamiseks Allika küla Ojaveere kinnistul,
• puurkaevu rajamiseks Allika küla Metsavainu kinnistul,
• puurkaevu rajamiseks Kibuna küla Leevikese AÜ 12 kinnistul.
Otsustati anda kasutusluba
üksikelamu (ehitisregistri kood
120548722) kasutamiseks Kustja küla Laastu kinnistul.
Kernu vallavolikogu on otsustanud 19.01.2017 otsusega
nr 1 müüa Kernu vallale Haiba
külas kuuluva korteri Riisipere
tee 21-3. Volikogu on andnud
vallavalitsusele õiguse korteriomandite müügilepingu sõlmimise võimalusele osutamiseks
ja lepingu sõlmimise vahendamiseks sõlmida maaklerileping
kinnisvarafirmaga.
Otsustati sõlmida maaklerileping 1Partner Kinnisvara Tal-

linn OÜ-ga.
6. MÄRTS 2017

Korraldati jäätmevedu.
Anti koht Ruila põhikooli lasteaias ühele lapsele ja Kernu põhikooli lasteaias ühele lapsele.
Kooskõlastati rajatava puurkaevu asukoht aadressil Laitse
küla, Püünise AÜ 9.
Otsustati anda ehitusluba:
• puurkaevu rajamiseks aadressil Kohatu küla, Hundi,
• puurkaevu rajamiseks aadressil Kaasiku küla, Jaanika AÜ
37a,
• suvila püstitamiseks aadressil Kabila küla, Leili.
Muudeti 20.02.2017 korralduse nr 70 “Projekteerimistingimuste väljastamine” lisa
punkte 1.2 ja 1.3 järgmiselt:
• “punkt 1.2 lubatava hoonete arv krundil kuni kaks (elamu
ja abihoone)”,
• “punkt 1.3 projekteeritava
hoone kasutamise otstarve üksikelamu”.
Täpsustati Kernu valla Kibuna külas Nurme vkt krundile nr
8 üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Jõenurga detailplaneeringust tulenevaid arhitektuur-ehituslikke lisatingimusi.
Otsustati anda projekteerimistingimused üksikelamu projekti koostamiseks aadressil
Pohla küla, Tiigiääre (katastriüksuse tunnus 29701:001:0395).
Otsustati anda raieluba kahe
kase raiumiseks aadressil Kibuna küla, Nepi AÜ 50.
Algatati volikogu määrus
“Sotsiaaltranspordi osutamise
kord”.
Algatati Kernu vallavolikogu
20.11.2014 määruse nr 11 “Toetuste kord” ja 21.04.2016 määruse nr 5 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” muutmine.
01.01.2017 jõustunud SHS
muudatuste kohaselt on lapsehoiuteenus, sh raske ja sügava
puudega lapse lapsehoiuteenus
määratletud kohaliku omavalitsuse korraldatava abina.
Vaadati läbi 2017. aasta vallaeelarve teiseks lugemiseks
tehtud ettepanekud.
Algatati volikogu otsus laenu võtmiseks summas 100 000
eurot tagasimakse tähtajaga 10
aastat järgmiste investeeringu-

te tegemiseks:
1. 5 000 eurot Mõnuste maja
küttekollete rekonstrueerimiseks,
2. 65 000 eurot Ruila põhikooli muusika- ja arvutiklassi
renoveerimiseks ja sisustamiseks,
3. 10 000 eurot Kernu valla
rahvamaja tualettide renoveerimiseks,
4. 10 000 eurot Kernu põhikooli akende ja fassaadi projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks,
5. 10 000 eurot Mõnuste terviseraja rajamise projekti kaasfinantseerimiseks.
Otsustati maksta MTÜ-le
Haiba Spordiklubi toetust 1320
eurot 2017. aasta spordivõistluste läbiviimiseks.
Kernu vallavolikogu on otsustanud 16.02.2017 otsusega
nr 4 müüa Kernu vallale kuuluv
korter Sireli tee 6-8. Sama otsuse punktiga 2 on vallavalitsusele antud õigus korteriomandi
müügilepingu sõlmimise võimalusele osutamiseks ja lepingu
sõlmimise vahendamiseks sõlmida maaklerileping vallavalitsuse poolt valitud kinnisvarafirmaga.
Otsustati sõlmida leping
1Partner Kinnisvara Tallinn OÜga.
Ke r n u v a l l a v o l i k o g u
16.02.2017 otsusega nr 2 on algatatud Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).
Kernu mõisa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimiseks korraldatud väikehankes on
küsitud hinnapakkumisi kolmelt
firmalt.
Leping sõlmitakse madalaima
hinna
pakkuja
Skepast&Puhkim OÜ-ga.
20. MÄRTS 2017

Otsustati anda raieluba:
• kolme kase ja ühe vahtra
raieks aadressil Muusika küla,
Kasepere,
• ühe kase, ühe männi ja kahe haava raieks aadressil Kibuna küla, Metsise AÜ 25.
Määrati hooldajatoetus ühele raske puudega isiku hooldajale.
Otsustati anda
• projekteerimistingimused
Foto: Andres Tohver

aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks aadressil
Kaasiku küla, Koidu AÜ 42,
• ehitusluba puurkaevu rajamiseks aadressil Allika küla,
Kraaviääre.
Vaadati läbi esitatud taotlused lasteaedade ajutiseks sulgemiseks personali kollektiivpuhkuse ajaks.
Lähtudes hoolekogude ettepanekutest, anti nõusolek sulgeda Kernu põhikooli lasteaed
a j a v a h e m i k u k s 2 9 . 0 6 .–
30.07.2017 ja Ruila põhikooli
lasteaed 03.–31.07.2017.
Määrati Kernu põhikooli
tuleohutuse eest vastutavaks
isikuks ja kontrolli tuleohutusaruandeid esitama kohustatud isikuks direktor Marek Männik.
Vallavalitsus korraldas lihthanke (registrinumber 183371)
“Kernu valla teehooldustööd”
Kernu valla kohalike teede parandus- ja hooldustööde tellimiseks ajavahemikul 01.04.–
30.11.2017.
Pakkumused esitasid neli ettevõtet: Šeiker Teed OÜ, Kiirkandur AS, Eesti Teed AS ja Laaseri Puit OÜ.
Otsustati kvalifitseerida kõik
pakkujad ja tunnistada vastavaks esitatud pakkumused.
Edukaks tunnistati Laaseri
Puit OÜ pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus.
Lihthankele “Kernu põhikooli akende vahetus ja fassaadi rekonstrueerimistööd” (viitenumber 183358) esitasid pakkumuse 10 ettevõtet.
Otsustati tunnistada edukaks
Holmerk OÜ pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus.
Otsustati algatada detailplaneering Kernu valla Laitse külas
asuval Lossi tee 2 kinnistul (registriosa nr 12721702, katastritunnus 29701:001:0315, pindala 11 336 m2), kinnitada Lossi
tee 2 detailplaneeringu lähteülesanne, jätta Lossi tee 2 detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.
Taotluse detailplaneeringu
algatamiseks Laitse külas asuval Lossi tee 2 kinnistul (katastritunnus 29701:001:0315, sihtotstarve elamumaa 45%, ärimaa
55%) on esitanud Raido Kase.
Detailplaneeringu eesmärgiks
on kinnistu jagamine kolmeks
elamukrundiks, üheks äri- ja
elamukrundiks ning üheks
transpordimaa sihtotstarbega
krundiks. Uusi hooneid on kavas püstitada kolm.
Detailplaneeringu eskiisi
avalikul arutelul 28.02.2017 kavandatavale planeeringulahendusele vastuväiteid ei esitatud.
Nõustuti vee erikasutusloa
väljastamisega AS-le Nordecon
seoses silla lammutamisega ja
uue ehitamisega Kernu vallas
põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla 36,675 km-l.
Kinnitati Kernu valla 2017.
aasta hankeplaan.

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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Reportaaž Kernu valla söögikohtadest
~ Viimaste aastatega on toitlustusasutusi Kernu kanti tekkinud nagu seeni pärast sooja
sügisvihma. Vaevu viie kilomeetrise sõidu jooksul on Pärnu maantee ääres võimalik sisse astuda viite söögikohta ning
nõuda kehakinnitust. Näljase
inimese seisukohast on olukord
Kernu vallas väga positiivne –
kõhtu on võimalik täita viiel väga erineval moel ning sobiliku
peaks valikust igal juhul leidma.
Oma Valla ajakirjanik Andrus
Tukker käis erinevates söögikohtades Kernu vallas eesmärgiga maitsta roogasid, uurida interjööri ning kõigest kohapeal
kogetust lugejatele mingisugune ettekujutus maalida.
Kernu Puhkeküla Grilliparadiis
Esimesena viib lõunatundi
näitav kell koostöös tühja kõhuga siinkirjutaja Kernu Puhkeküla Grilliparadiisi. Täiesti tühi
parkla paneb küll kulmu kergitama ning tekib küsimus, kas
asutus üldsegi töötab, kuid uksest sisenedes tervitab külastajaid soe ruum vaikse muusika
ning rõõmsa klienditeenindajaga leti taga. Esimene emotsioon
on tõepoolest positiivne – väga
kaunis, puhas ning õdus söögisaal.
Mööda Pärnu maanteed Grilliparadiisist mööda sõites ei oskaks aimatagi, et pikalt tühjalt
seisnud hoones midagi nii mõnusat võib peidus olla. Kokk aga
on menüüsse lisanud palju erinevat alates suppidest ja lõpetades kookidega. Ilmselgelt on
tähtis roll erinevatel grillitud lihadel, nagu koha nimest arvata
võikski ning juba kõlabki ajakirjaniku tellimus: “Üks seašašlõkk
ning klaas piima, palun!” Ei
saaks ju nii, et tulen ülevaadet
tegema ja tellin ainult ühe väikese supikese!
Liha juurde pakutakse ka erinevaid lisandeid (kartul, riis),
kuid nendest otsustan loobuda.
Tagantjäreletarkusega võib öelda, et kõht sai nõnda täis ja lisandite jaoks ruumi polekski jagunud. Peale pisukest ootamist
tuuakse lauda aga täielik grillimise meistriteos – liha maitseb
suurepäraselt ning sellele sekundeerib korvikese sees aurav
värske saiamoodi toode. Söömaaeg mõnusalt lõpetatud, lahkun

Kernu Puhkeküla Grilliparadiis.

väga positiivse emotsiooniga!
Siinkohal soovitangi sööma tulles natuke aega varuda, et nautida lõunat koos heade maitsetega.
Kernu Grill
Järgmiseks viib tee eelnevaga kõige rohkem otseselt konkureerivasse kohta, Kernu Grilli, mis on vanades Kernu poe
ruumides juba mõnedki aastad
tegutsenud. Erinevust on neil
kirjade järgi niipalju, et ühes pakutakse Armeenia, teises Gruusia šašlõkki. Siingi oleks patt
jätta šašlõkk tellimata, kuna see
on ju üks reklaamroogadest
ning ka võrdlus vanas kämpingukompleksis asuva Grilliparadiisiga oleks parem.
Kõlab vana-hea tellimus:
“Üks seašašlõkk ning klaas piima!”, mille peale tõmmum, kuid
hästi eesti keelt kõnelev härrasmees teatab, et rahakotist tuleb
loovutada 8 eurot. Kriidiga tahvlile maalitud menüüst leiab, et
lambašašlõkk on väärt 12 eurot,
odavama otsa moodustavad supid, salatid ja ka näiteks tortilla. Menüütahvlile lisaks on seina ehtimas erinevad pildid ja asjad mida vaadates ei oska küll
öelda, millist riiki või piirkonda
see sisekujundus peaks peegeldama.
Igatahes peale tellimist süüdatakse köögis valgus ning kaks
meest asuvad asja kallale – kes
hakib salatit, kes süütab grillis
tuld ja ajab liha vardasse. Kõike
seda kuuldes ning joogikapipeegelduselt nähes rõõmustan, et

Kernu Grill.

vähemalt saab värsket kraami.
Lauda jõuabki aurav liha ning
pealehammustamiseks saiatükid, mis on oma auramised juba mitu päeva tagasi lõpetanud.
Pearoog on pehme ja mahlane,
ehk soolaga on vaid pisut liiga
uljalt ringi käidud. Lahkudes on
kõht täis, kuid hea emotsioon
hinna sisse siin ei kuulunud.
Kernu Mõis
Hoopis teine jutt algab aga
siis, kui ühel päikesepaistelisel
päeval astub jalg üle Kernu Mõisa lävepaku. Tugev puidust uks
avaneb lihtsa vaevaga ning sees
on meeldiv interjöör ja naeratavad inimesed. Kui eelmistes
kohtades pole ajakirjanik teisi
külastajaid kohanud, siis siin liigub juba lõunaajal mööda erinevaid ruume ringi daamide

seltskond, kellele mõisa perenaine enne maitsetemerre sukeldumist rõõmsalt ekskursiooni teeb.
Siia tulles ei tasukski ainsaks
eesmärgiks võtta bioloogilist vajadust nälg kustutada, vaid natuke ka tutvuda hoone endaga,
sest igal detailil on mingi lugu
jutustada. Ringi saab vaadata
kindlasti ka peale söögitellimuse esitamist, sest tellimise ja
söögi lauda jõudmise vahele
jääb parasjagu aega, mil kokk
köögis endast parimat annab.
Menüü on väga mõisalik, samas,
valik ei ole ülearu lai, kuid täpselt selline, et iga külastaja leiab
endale meelepärase.
Supi saab endale lubada viie
euro eest, tõelised šedöövrid on
väärt 11,5 kehtivat raha, mis antud kontekstis on väga mõistlik.
Fotod: Andrus Tukker

Kernu Mõis.

Bensiinijaam.

Kernu Toidutare.

Lauda jõuab tellitud sealiha kartuligratääni, kukeseene kastmega ja praetud peediga ning maitseretseptoritel võib pidu alata.
Kuna miljöö on mõnus ja lahkuda ei tahagi, tellin i'le täpi panemiseks tüki kirsikooki ning
cappucino. Kui käsi lõpuks jope
järgi haarab, on sisseastumisest
möödunud enam kui poolteist
tundi: aeg lihtsalt lendas! Sestap tasubki mõisa külastades varuda pikem vaba hetk oma päevas, et argimured peast lendu
lasta ning head sööki ja olustikku nautida.
Bensiinijaam
Aga mõnel päeval kohe on
nii, et tahaks haarata ühe burksi järele... või võtta üks kiire hot
dog. Ühesõnaga, ikka isutab ju
kiirtoidu järele. Siinkohal ulatab oma abistava käe bensiinijaam, mille ees ripub silt kirjaga “Tee kohvi peatus”.
Tanklapoes on esindatud
kõik kraam, mida sealt vähegi
leida loodakski, kuid võrreldes
paljude teiste sarnaste kohtadega, on Kernus söögivalik kindlasti laiem. Tortillade, burgerite, kanafileede, pelmeenide ja
muu säärase seast osutub valituks friikartulid kebabilihaga,
mis maksab 3.80. Lisaks tuleb ka
suur kohv hinnaga 1.80. Aega läheb nii mõnigi minut, sest kartul tahab fritüüris liguneda ning
lihagi vajab enne serveerimist
pisut soojendamist. Ja olemas
ta on! Kuhi papptaldrikul on
märkimisväärselt suur, sellest
saaks täis ka tugevama eestimaa

poja vatsake.
Kogu söödava manustamise
protseduuri saadab elektrooniline tantsumuusika, üle mille
rääkimiseks peab häälepaelu
pingutama. Lisaks täituvale
kõhule viib raadiost lauludevahele rääkiv innukas naishääl
kuulajad kurssi eestlaste pornograafia vaatamise harjumustega. Igati mitmekülgne lõuna.
Kernu Toidutare
Viimasena teeme juttu otse
tankla söögikoha peal tegutsevast Kernu Toidutarest. See asutus on nagu Škoda või Toyota
Eesti liikluspildis: mööduvate
inimeste pilku nad millegi erilisega ei püüa, kuid ometi kõik
sõidavad nendega.
Teise korruse uksest sisse astudes tervitab külalisi naturaalsest puidust laudadega täidetud
söögisaal, milles on oma koht
ka kaminal. Teeninduslett on
suur ning enne sööma asumist
toimubki kogu elu selle ümber.
Leti ääres saab sirvida menüüd,
parajast valikust sobiva leides
kohe oma valikust teada anda
ning samal hetkel juba tõstetakse taldrikule tellitut. Seejärel
mööda letiserva edasi liikudes
püüab pilk veel magusaid palasid, kuid kui koogitüki järele ei
isuta, jõuabki sujuvalt kassaaparaadi juurde, kus on õige hetk
rahakotti kergendada.
Hinna poolest saab siin kõige soodsamalt läbi, kuna päevapakkumised alustavad 3.80 juurest ning suurem osa ülejäänud
menüüst hõljub nelja ja viie euro vahel. Plusspunktina läheb
kirja asjaolu, et kohv ja leib/kukkel on saadaval vaid naeratuse
eest. Peale eelloetletud toiminguid saab suunduda laua äärde
taldrikut tühjendama. Meki
poolest jõuab hamba alla koduse maitsega söök. Ja nii ongi kiire lõuna läbi. Siit võib kasvõi
joostes läbi lipata. Jõuan veel
mõelda, et suvel vist on kõik
teeehitajad siin lõunapaiku einestemas.
Ja ongi tiiruke Kernus tehtud.
Mine tea, ehk võtan jalge alla ka
Laitse piirkonna, kuna Haapsalu
maantee ääres hakkab hoogu
koguma Grillbaas ning loodetavasti on juhuslikul möödujal
peagi asja ka Laitse Lossi.
| Andrus Tukker
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Kernu vallavolikogu istungitel
16. VEEBRUAR 2017

• Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustas
piirkonnapolitseinik Urmas Elmi.
• Esimesel lugemisel oli Kernu valla 2017. aasta eelarve (eelnõu nr 6).
• Algatati Kernu vallavolikogu 19.06.2014 otsusega nr 23 algatatud Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamine (otsus nr 2).
• Nõustuti Ruila põhikoolile
41 arvutikomplekti kasutusrendile võtmiseks liisinglepingu
sõlmimisega ning selleks otstarbeks vallale aastateks 2017–
2020 32 000,00 euro suuruse kohustuse võtmisega (otsus nr 3).
• Otsustati müüa Kernu vallale kuuluv Tartu maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr
6834602 sissekantud korteriomand, mille koosseisus
404/6937 mõttelist osa kinnistust (katastritunnus 29701:
006:0176; sihtotstarve elamumaa, pindala 936 m2) ja asukohaga Kernu vald, Haiba küla, Sireli tee 6 ning reaalosana eluruum nr 8 üldpinnaga 40,4 m2
(edaspidi korteriomand) otsustuskorras hinnaga vähemalt
10 000,00 eurot (otsus nr 4).
• Otsustati võõrandada Kernu vallale Laitse külas Kastani
tee kinnistul kuuluv sideehitis
(ehitisregistri kood 220810405)
tasuta Telia Eesti AS-ile ning nimetatud sideehitise omamiseks
ja majandamiseks koormata
Kernu vallale Laitse külas kuuluv Kastani tee kinnistu (registriosa number 9007502, katastritunnus 29701:001:0405, transpordimaa 100%, pindala 5598
m2) tähtajatu ja tasuta isikliku
kasutusõigusega Telia Eesti AS
kasuks (otsus nr 5).
• Otsustati mitte nõustuda
geoloogilise uuringu loa andmisega Inseneribüroo STEIGER
OÜ-le Kirikla uuringuruumis
(otsus nr 6).
• Esimesel lugemisel oli ühinemisjärgselt tekkiva Saue valla põhimäärus (eelnõu nr 11).
• Otsustati taotleda lasteaiahoonetes energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamise meetmest toetust projektile “Ääsmäe
lasteaia energiatõhususe parandamine” ja projektile “Saue lasteaed Midrimaa energiatõhususe edendamine” ning anda volitused Saue vallavalitsusele ja
Saue linnavalitsusele taotluste
esitamiseks (otsus nr 7).
• Otsustati avalikustada Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava
2017–2028 valla kodulehel
17.02.–02.03.2017.
• Arutleti ühinemisjärgselt
tekkiva Saue valla struktuuri

Fotod: Riina Lotamõis

üle.
• Räägiti ühistranspordi küsimustest ja HOL-is toimunust.
Täpsemalt saab lugeda Kernu vallavolikogu 16.02.2017 istungi protokollist nr 2.
16. MÄRTS 2017

• Võeti vastu Kernu valla
2017. aasta eelarve põhitegevuse tulud 3 044 421,00 eurot, põhitegevuse kulud 2 767 679,66
eurot, investeerimistegevus
kokku – 311 704,00 eurot ja finantseerimistegevus 23 000,00
eurot. Likviidsete varade muutus –11 962,66 eurot (määrus nr
2).
• otsustati võtta laenu
100 000,00 eurot tagasimakse
tähtajaga 10 aastat järgmiste investeeringute tegemiseks:
> 5 000,00 eurot Mõnuste
sotsiaalmaja küttekollete rekonstrueerimiseks,
> 65 000,00 eurot Ruila põhikooli muusika- ja arvutiklassi
renoveerimiseks ja sisustamiseks,
> 10 000,00 eurot Kernu valla rahvamaja tualettide renoveerimiseks,
> 10 000,00 eurot Kernu põhikooli akende ja fassaadi projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks,
> 10 000,00 eurot Mõnuste
terviseraja rajamise projekti
kaasfinantseerimiseks (otsus nr
8).
• Nõustuti Kernu põhikoolile 7 arvutikomplekti ja 12 tahvelarvuti kasutusrendile võtmiseks liisinglepingu sõlmimisega ning selleks otstarbeks vallale aastateks 2017–2020
8500,00 euro suuruse kohustuse võtmisega (otsus nr 9).
• Esimesel lugemisel oli sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmise eelnõu (eelnõu nr 15).
• Esimesel lugemisel oli sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra eelnõu (eelnõu nr
16).
• Lubati vallavanem Enn Karu puhkusele 14.–30.04.2017
(otsus nr 10).
• Jagati infot kevad-suvel toimuvate ürituste kohta.
• Anti teada, et tööd alustas
Saue, Kernu ja Nissi valla ning
Saue linna ühine personalijuht
Sju Nuuter.
Täpsemalt saab lugeda Kernu vallavolikogu 16.03.2017 istungi protokollist nr 3.
Volikogu protokollide, otsuste
ja määrustega on võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel dokumendiregistris ja vallakantseleis.
Määrused jõustuvad kolmandal
päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

Teeme Ära talgupäev toimub
traditsiooniliselt maikuu esimesel
laupäeval, tänavu 6. mail 2017.
Talgupäeva eesmärk on
edendada ettevõtlikkust ja
aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda
ning tugevdades kohalikke kogukondi.

Löökpillide orkester Minkas.

Tutvumine Lätimaa
alusharidusega
~ Harjumaa alusharidusjuhid
käisid märtsi keskel Lätimaal
värskeid ideid kogumas ja külastasid kahte Vangaži lasteaeda. Nendeks olid 7-rühmalised
lasteaiad Jancis ja Minka. Naabermaa lastaiad olid väga lahked võõrustajad.
Jancise lasteaed
Esimesel päeval kohtusime
Jancise lasteaiaga, kuhu olid kohale tulnud ka valla esindajad.
Kuulsime Läti lasteaedade hariduspoliitikast. Kasutusel on
kahe õpetaja süsteem ja üks
õpetaja abi. Õppemetoodikas
kasutatakse palju loodusmaterjale. Nägime õpetajate tehtud
õppematerjalide näitust, kus
märkasime ka mitmeid heegeldatud ja kootud õppevahendeid.
Lätis on olemas ühine riiklik
alushariduse õppekava, mida
peavad kõik lasteaiad järgima.
Käiakse palju looduses õppematkadel ja tegeletakse aiandusega. Lapsi rühmas on kuni 27,
kuid osad lapsed kasutavad teenust vaid osaliselt. Osalustasu
lapsevanemad ei tasu, kogu lasteaia kulu kannab vald. Osaletakse väga paljudes õuesõppeja loodusprojektides. Sageli külastatakse lastevanemate töökohti, et tutvuda erinevate ametitega. Lastevanemad osalevad
mitmetel pidudel ja õpivad koos
lastega näitemänge.

Muusikariistad Minka õuel.

Koolieelikute lõpupidu on
väga pidulik nagu ülikooli lõpu
puhul, ühiste talaaride ja peakatetega.
Vallavanem andis teada, et
vald toetab igati lasteaedu ning
lasteaia juhtidega arvestatakse
igal võimalusel ja tagatakse lasteaedadele korralikud õppevahendid. Enamus lapsed on lasteaiakoha saanud ja lapsevanemad on teenusega väga rahul.
Koduste laste vanemad, kelle
lapsed lasteaeda ei mahu, saavad vallalt kompensatsiooni.
Lasteaiad korrastatakse Euroopa rahade abil.
Õuealad olid väga rikkalikud
ja samas ka omanäolised. Mitmekesisel õuealal oli omal kohal pehme kattega korvpalliväljak.

TULEKUL
• 15. aprill Kernu mõisas lihavõttepühade tähistamine kell 12.00–20.00 / www.kernumois.ee
• 19. aprill Kernu Valla Rahvamajas “Harju-Pärnu kohtumine lauatennises” kell 17.00 /
www.omavald.ee/rahvamaja
• 22. aprill Kernu Valla Rahvamajas “Andres
Bahovski mälestusvõistlus lauamängude mitmevõistluses” kell 10.00
• 23. aprill Kernu paisjärve ääres “Jüriöö
jooks ja matk” kell 20.00 / www.omavald.ee/
rahvamaja

Minka lasteaed
Minka lasteaias püüdis pilku
õuemuusika ala, mis oli tehtud
lastevanemate abiga. Minka lasteaia muusikaõpetusega tutvusime lähemalt. Meile korraldati
tore kontsert, kus lõpuloona
mängis “Avatari” muusika taustal kaasa terve löökpillide orkester. Orkestrisse kaasati ka osad
meie lasteaednikud ja kogu orkestrit juhendas nooruke muusikaõpetaja.
Seejärel Saime jälgida erinevaid tegevusi rühmades. Tutvumismängud nooremas rühmas,
sibulate istutamine keskmises
rühmas ning läti ja eesti keele
õppimine koolieelses rühmas.
Lõpetuseks korraldati eesti haridusjuhtidele koolieelikute test,
millega kõik kenasti toime tu-

• 26. aprill Kernu staadionil “Karikamäng
jalgpallis JK Kernu Kadakas-Põlva FC Lootos” 18.30
• 28. aprill Ruila mõisas seiklusvõistlus “Välek” / www.ruilakool.ee
• 29. aprill Kernu mõisas talgud “Teeme ära”
kell 12.00 / www.kernumois.ee
• 12. mai Ruila Mõisas “Rila Põhikooli kevadkontsert” kell 19.00
• 13. mai Kernu mõisas “Võlumaailm emaga”
kell 12.00–15.00 / www.kernumois.ee
• 14. mai Laitse Graniitvillas “Tanel Padar
Blues Band” kell 17.00
• 21. mai Ruila mõisa juures “Ruila Cup” /

lid.
Minka lasteaeda oli kohale
tulnud ka kohaliku televisiooni
esindaja, kes tegi intervjuu Harjumaa alusharidusjuhi Krista
Aruojaga. Uudis sellest, et nii
palju Harjumaa lasteaiajuhte
külas on, ületas uudistekünnise.
Saime külaskäigust naabrite
juurde kena ülevaate nende
koolieelsest haridus-süsteemist.
Kogesime taas, et õpe õues ja
vabas looduses on parim õppekeskkond koolieelikutele ning
tihe koostöö lastevanematega
on väga oluline kooliküpseks
kasvamisel.
Lahkudes kutsusime Läti kolleege külla Harjumaa lasteaedadesse.
| Riina Lotamõis

www.paralepa.ee
• 24. mai Laitse Graniitvillas Indrek Taalmaa
monoetendus “Sinised kilesussid jalas” kell
19.00 / www.graniitvilla.ee
• 28. mai Laitse Graniitvillas Indrek Taalmaa
monoetendus “Lollidemaa” kell 17.00 / www.
graniitvilla.ee
• 3. juuni Kernu Valla Rahvamajas teater “Perekond”. Pilet 5 ja 3 eurot / www.omavald.
ee/rahvamaja
• 8. juuni Laitse Graniitvillas Indrek Taalmaa
monoetendus “Oranžid tropid kõrvas” kell
17.00 / www.graniitvilla.ee
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Riisika lasteaia Männiriisika rühma
toimetused
~ Männiriisika rühmal on olnud väga mänguline ja tegus
aasta. Sügisel õppeaasta eesmärke seades tekkis väike kahtlus, kas jõuame kevadeks kõik
plaanitud tegevused täita. Kuna
rühmas tegeleb igapäevaselt aktiivse õppetegevuse ajal lastega
kaks kogemustega õpetajat, siis
oleme püstitatud eesmärkidega
hakkama saanud, hoolimata sellest, et teisel poolaastal lisandusid veel plaanivälised õppetegevused. Väga suureks abiks
tegevuste läbiviimisel on samuti õpetaja abi, kes oskuslikult
lapsi suunab ja aitab.
Oleme tegelenud avastusõppega meelte ja värvide teemal,
arendanud läbi mängude ja erinevate suunatud tegevustega
laste sotsiaalseid oskusi ja toetanud emotsionaalset arengut,
õppinud tundma loodust viies
läbi teadlaste retki metsas, aias,
rabas ja tiigi ääres. Keskkonnategevuste rikastamiseks kasutame Lotte helindatud mängukaarte koos digitaalse jutupliiatsiga.
Õppeaasta keskel lisandusid
tegevusplaani veel legotunnid
“Learn To Learn” ja Bee-Boti robotmesilane, mille abil oleme
saanud oma tegevusi ja mänge
mitmekesistada ja huvitavamaks muuta.
Learn To Learn legoklotsidega saab läbi käelise tegevuse
arendada tänapäeval tähtsaid
oskusi nagu koostöö, suhtlemine, loovus, kriitiline mõtlemine
ja probleemilahendus; ehitada
erinevaid elupaiku, lihtsaid masinaid, arendada ruumitaju ja

Fotod: Urve Rõõm

Mairon vaatab tõtt sini-kuld aaraga.

Esimeses legotunnis meisterdasime härra Learnie.

Uljad piraadid peale suurt merelahingut, väsinud ja võidukad.

leida erinevaid disainilahendusi. Legotunnid toimuvad nädalas korra ja igal tunnil on kindel
eesmärk ja teema. Lastele meeldib õppida koos legodega, sest
see on huvitav, arendav ja samuti rahustav tegevus. Kõige
raskem ülesanne lastele on hoida koos omanimeline legokomplekti kott, sest klotsid kipuvad tegevuse käigus maha
kukkuma, naabri lauale hüppama ja ära kaduma.
Bee-Bot on armas mesimumm-põrandarobot, mis arendab laste matemaatilisi ja eneseväljendusoskusi, samuti põhjus-tagajärg-seost, seadme juhtimist ja programmeerimist.
Sellele saab seitsme juhtnupu
abil sisestada kuni 40 järjestikust liikumiskorraldust. Mesilasega oleme otsinud tähti, numbreid, jalutanud linnas, käinud
poodides ning aardejahil. Lapsed õpivad kiiresti ja saavad juba kergemate ülesannetega ilusti hakkama, kuigi õppimist veel
jagub.

Märtsikuus olid meil põnevad teemanädalad poistele ja
tüdrukutele. Poiste nädala teemaks oli mereröövlid ning tegevusi ja mänge oli päris mitu.
Olime selleks nädalaks otsinud
välja ühe vahva mereröövliluuletuse “Olen merede hirm, röövel, piraat”, mille suureks lahingupäevaks endale ka pähe õppisime. Sellest luuletusest sai mereröövlite lahingusse minemise
hüüd. Enne seda jõudsid lapsed
endale meisterda uhked piraadilaevad ning neile nimed välja
mõelda, voltida piraadimütsid,
mängida “Röövlikoobast”, milles tuli aarded paigutada häälikute arvu järgi vastava arvuga
koopasse ning kaaperdamismängu “Kelle silt, selle pilt”. See
oli ka laste lemmikmäng. Selles
mängus selgus, et ainuke aus
röövel meie rühmas on Kaur.
Nädala jooksul jõudsime veel piraadiaarde maha matta, salakirja lahendada ja sõlme tegemist
harjutada. Salakiri ütles küll, et
peame meremehesõlme õppima

tegema, aga meil oli nii palju tegemist tavalise sõlme harjutamisega, et ainult paar last jõudsid meremehesõlmeni. Mereröövli nädal lõppes meil suure
merelahinguga. Omavahel võitlesid Punahabemed ja Musthabemed. Lapsed tahtsid veel teha tüdrukute ja poiste vahelist
lahingut ning õpetajad nõudsid
oma lahingut, õpetajad versus
röövlid (loe lapsed).
Enne lahingusse minemist
lugesime oma lahinguhüüdu ja
siis läks lahinguks. Kahurikuulideks olid meil ajalehest tehtud
pallid. Lahing oli tõesti väsitav
ja kuna see jäi viiki, leppisid Punahabemed ja Musthabemed
sõbralikult ära ja lubasid teiste
aardeid mitte puutuda.
Lõpetuseks istusime maha ja
sõime tõelist röövlitoitu, Piraadikrõpse, ning jõime morssi
peale.
Tüdrukute nädala teemaks
oli muinasjutt ning printsid ja
printsessid. Meisterdasime
kroone ja võlukeppe. Lavastasi-

me Tuhkatriinu näidendit koos
erinevate põnevate ülesannetega nagu salakirja lahendamine,
labürindi läbimine, herneste ja
ubade sorteerimine kiiruse peale jne. Samuti valmistasime
maitsvaid pulgakooke balli
jaoks. Õppisime tantsusamme,
tüdrukud tegema reveransi ja
poisid sügavat kummardust. Nädala keskel külastasime Konuveres asuvat Papagoi keskust,
kus Piraadiprintsess rääkis meile erinevatest papagoidest ja
tutvustas oma valdusi. Nägime
rääkivat aafrika hallpapagoid ja
tutvusime suure sini-kuld aaraga. Teda oli igal lapsel võimalus
käe peal hoida ja lapsed üllatusid, et lind oli üpris raske ning
pikkade küünistega. Põnevad
teemanädalad lõppesid uhke
balliga. Lapsed ja õpetajad kostümeerisid end mereröövliteks
ja printsessideks, samuti kaunistasime temaatiliselt “ballisaali”. Peol sai tantsida ja lõbutseda, aga samuti tuli lahendada
mitmeid ülesandeid, et tõesta-

da oma röövli- ja printsessioskusi. Näiteks pidi kõndima üle
vaiba ja tundma jala tallaga selle alla peidetud oaterasid, oskama siduda meremehesõlme, läbida takistusrada ja suudlema
kinniseotud silmadega konna,
et näha, kas võlujõud muudab
ta printsiks või printsessiks.
Maiustasime enda valmistatud
pulgakookidega ja sõime piraadikrõpse. Ball lõppes ühise fotosessiooniga.
Kuid aasta Männiriisikate
rühmas pole veel läbi. Ees on
õuesõppe nädal koos suure
nõiapeoga, ühiselt tähistame
lasteaias emadepäeva. Maikuus
osaleme Saue valla lasteaedade
5. tantsupeol, mille jaoks oleme
usinalt õppinud tantse ning
muidugi lõpupidu. Sellel aastal
saadame kooliteele neli toredat
last. Enamus lapsi meie rühmast
jääb küll lasteaeda ja nendega
plaanime järgmisel aastal jätkata.
| Urve Rõõm ja Heli Kauler,

nust ju peajagu pikemad ja õpilasi oli klassides rohkem”.

Foto: Marek Männik

ole veel plaanis koolist ära minna,” nendib Ain selle jutu kokkuvõtteks.
Kes on olnud Ain Kauleri eeskujudeks ja aidanud tal kooli
jääda? “Kolleegid Pille Piho ja
Liina Võsa on õpetajatena olnud
mulle eeskujuks. Pille on oma
töös alati korrektne. Liina puhul
meeldib tema põhimõtte- ja järjekindlus. Mõlemad omadused
peavad heal õpetajal olema.”
2006. aastal oli Ain Kauler
Harjumaa aasta õpetaja. 2016.
aasta sügisel valiti ta Kernu põhikooli õpilaste lemmikõpetajaks ja on populaarne ning hinnatud õpetaja ka 2017. aasta kevadel Kernu põhikoolis läbi viidud laste ja lapsevanemate rahuloluküsitlustes. Juttu lõpetades palub õpetaja Kauler omalt
poolt tänada firmat Timbermeister, kes on varustanud Kernu põhikooli pikka aega tööõpetuse tunniks vajalike materjalidega. Koolijuhil jääb üle Ain
Kauleri tänuga ühineda.
Meil on hea meel, et Ain
Kauler töötab meie juures ja
loodame talle siin veel palju sisukaid aastaid.
| Marek Männik, Kernu põhikooli

Männiriisika õpetajad

Tõeline maa sool – Ain Kauler
~ Viimastes Oma Valla numbrites on saanud tavaks tutvustada Kernu põhikooli tublisid
töötajaid. Osa nendest on siinkandis ja Kernu põhikoolis uustulnukad, teised pikaajalised kohalikud. Täna räägime Ain Kaulerist, kellel täitub Kernu põhikooli õpetajana 18. aastat.
Meie vestlus õpetaja Ain
Kauleriga leiab aset reedel. Leiame selleks napi koolitunni. Seda põhjusel, et nii enne kui ka
pärast on õpetaja Ain hõivatud
muude kohustustega. Lisaks
tööõpetuse õpetajaks olemisele on Ain Kernu põhikooli remondimees ja tegevust leiab ta
koolis alati. Pärast meie vestlust
lähebki ta valmistama kardinapuud kooli suurde saali.
Õppis Ruila koolis
Ain Kauler on tegelikult pärit Eestimaa teisest otsast,
Vändra mailt. Nõukogude ajal
olid inimesed lähtuvalt elukutsest väga liikuvad ja nii ka tema
vanemad, kes suundusid siiakanti tööle. Nii käis Ain Kauler,
kes on sündinud Vändras, esimeses klassis juba Märjamaal.
Kui traktoristist isa ja lüpsjast
ema said Kernu tööle, siis tuldi

siia ka elama. Alates 2. klassist
kuni põhikooli lõpuni õppis ta
Ruila koolis. Pärast Ruila kooli
lõpetamist läks õppima Tallinna ehituskooli mööblitisleri erialale, mille lõpetas 1990. aastal
Nagu juba alguses öeldud, on
Ain lisaks õpetajale ka kooli remondimees ja tuleb tunnistada,
kuldsete kätega. Küllap oluline
osa nendest oskustest, mida ta
Kernu koolis rakendab, ongi pärit Tallinna ehituskoolist. Seetõttu peab nentima, et nii koolile kui ka võib-olla Eestile tervikuna on võit, et üks tubli oskaja ja hakkaja inimene on jäänud Eestisse ja ei ole läinud parema palga peale, näiteks Soome. “Eks ma pere pärast olen
jäänud,” nendib selle peale Ain
Kauler. “On kutsutud ka Soome
tööle, aga ma ei taha, et abikaasa peaks sellel ajal, kui mina eemal olen, üksi kõik ära tegema.
See ei ole pereelu. Olen ka suhteliselt kodune inimene. Jooksja tüüp ei ole ma ka kunagi olnud,” lisab ta veel.
Eelnevale jutule tahab Ain lisada, et ei ole vahet, kus ja mida sa õpid. Kui on tahtmine, siis
leiab töö ikka ja alati saab ka
edasi õppida. Ain ütleb, et ka te-

ma mõlemad lapsed, poeg ja tütar, on käinud samuti Kernu
koolis. Laste haridusega on ta
väga rahul. Mõlemad on läinud
edasi õppima ja lõpetanud kooli hinnetega “4–5”. “Poiss lõpetas sellel kevadtalvel Tallinna
tööstushariduskeskuse kiituskirjaga autotehnikuna. Sügisel
plaanib minna edasi õppima.
Tütar on lasteaiaõpetaja ja samuti kodukanti tagasi tulnud.”
Ain Kauler on Kernu põhikoolis töötanud tuleval sügisel
juba 18. aastat. “Kooli tööle kutsus mind kunagi tollane koolidirektor Helle Olesk. Esialgu ei
olnud ma selle mõttega kuidagi
nõus, kuid kuna Helle oli järjekindel, siis kolmandat korda
kutsudes oli juba häbi ära öelda. Seejärel otsustasin, et teen
aasta proovi.” Nagu juba öeldud,
on saanud aastast 18 aastat. Kui
Ain alustas, see oli aastal 1999,
kui praegune direktor lõpetas
gümnaasiumi, siis oli Kernu
koolis 120 õpilast. Koolis käis
elu, tegutses bänd, maja oli õpilastele kitsas ja planeeriti juurdeehitust. Ain nendib, et alguses oli ikka raske küll. Just õpetaja amet ja enesekehtestamine
oli raske. “Osad poisid olid mi-

Noorte hulgas säilid noorena
Mis hoiab pärast 18 aastat ikka veel koolis tööl? Palk see ju
ei ole, arvestades Aini oskusi.
Pärast järelemõtlemist leiab Ain
Kauler, et need on noored inimesed, sest noorte hulgas säilid ka ise noorena. “Töö on huvitav ja iga koolipäev on erinev.
Tööõpetuse tunnis on tore näha laste rõõmu, kui neil midagi
valmis saab ja õnnestub. Kui
oled õpetajana end kehtestanud,
siis ei ole tunni andmine enam
probleem. Kehtestada võib erinevat moodi. Austust ei saa kellelegi peale sundida, see tuleb
ära teenida, samal ajal jäädes
inimlikuks.
Tööõpetuse klassi olen ise
teinud. Endine ruum oli hulga
väiksem. Käisin eelmise direktori Ene Rooma suunamisel Vana-Vigala tehnikumis sepakursustel ja seejärel ehitasin kooli
ise sepikoja. Käsitööringid on
laste seas populaarsed. Sepistame nii ringis kui ka tunnis. Kevadeti oleme käinud õpilastega
tõrva põletamas, oskus, mis on
hakanud kaduma, kuid mis te-

Ain Kauler.

kitab lastes alati palju elevust.
Sellel aastal seisab see veel ees.
Samuti oleme lastega valmistanud lindudele pesakaste. Sellel
kevadel osales pesakastide ehitamise projektis terve kool.
Käesoleval õppeaastal olen ka 7.
väikeklassi juhataja. Hetkel ei

direktor
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Fotod: Karin Milinevitš

Bee-Bot robot.

Legol baseeruv robot.

Robootika Ruila
koolis
~ Eelmise aasta kevadel oli meil
hea meel saada HITSA taotlusvoorust positiivne vastus ning
seetõttu alustas Kirsiaia lasteaias alates oktoobrist robootikaring Taipu. Hetkel väga populaarne ning põnev robootika
ajas ka Ruila kooli lapsed elevile ning huviring saigi loodud
kahte gruppi: kooliõpilased ning
lasteaialapsed.
Algust tehti lihtsamate hariduslike robotitega nagu BeeBot ning Ozobot. Teadmishimulised lapsed katsetasid läbi nii
lumesahkade loomise, meeskonnanimede disainimise kui ka
sünkroonis “Päkapikutantsu”.
Täpsemalt näeb kõiki meie
põnevaid tegemisi blogis: http://kirsiaiarobootika.blogspot.
com.ee.
Edasi liiguti LEGO-l baseeruva WeDo 2 juurde, kus oli vaja
juba robot ise ehitada ning lisaks ka veel programmeerida arvutis oleva keskkonna abil. Kolmapäeva pärastlõunad möödusid erinevate projektide ning
uute teadmiste saamise tähe all.
Osaliselt olid projektid ette antud, kuid tuli ka ise parasjagu
nuputada ning leiutada. Käsitlemisele tulid erinevad teemad:
looduskatastroofid, kiirus, tõmbejõud, kuukulgurid jne.
Praegusel hetkel oleme oma
huviringi jaganud veel erinevateks gruppideks, et osalistel
oleks mõnusam väiksemas grupis töötada.
Nüüd kevadel on lapsed
jõudnud mängude loomise juurde ning plaanis on osa võtta ka
HITSA “Mängudemaratoni”
võistlusest.
Tulevikule mõeldes oleme
oma seadmete varu täiendamiseks taaskord HITSA poole
pöördunud ning põnevusega ootame tagasisidet.
Ei loe vanus ega sugu: robootika on põnev ning lihtsam, kui
arvata võiks!
| Karin Milinevitš, robootikaringi
juhendaja

Kasvatamatus või erivajadus ja
piirid
~ “Kui viimased õpetajad sadamasse jõudsid, oli laev juba peaaegu ankru hiivanud...”
10. märtsil käisid Ruila kooli
õpetajad koolitusreisil Rootsi
kuningriigis, täpsemalt Stockholmi Eesti koolis. Meid võttis
vastu kooli kauaaegne direktor
Jaan Seim.
Stockholmi Eesti kool asub
vanalinnas, väärikas ajaloolises
hoones. Kooli kantseleist, mis
asub 4. korrusel, avaneb vaimustav vaade Stockholmi vanalinna katustele.
Stockholmi Eesti kool on
meie mõistes põhikool, kus on
9 klassi, aga ka eelkooliklass
6-aastastele lastele. Koolil on
oma pikapäevakodu, kuhu kuuluvad lapsed eelkoolist kuni 3.
klassini. Koolis õpib üle 200 õpilase, kelle vanematest vähemalt
üks on eestlane või eesti päritolu.
Õpitakse rootsi õppekava
alusel ja rootsi keeles, aga kõikides ainetes hoitakse tihedat
seostatust eesti keele ja eesti
kultuuriga. Tunniplaanis on kõikides klassides eesti keele tunnid, keeleõppegrupid on koostatud vastavalt tasemele. Kooli
laulukoor osaleb eesti laulupidudel ning igal aastal sõidab 5.
klass traditsioonilisele ekskursioonile Eestisse. Oluliseks peetakse traditsioonilisi üritusi
koos perede ja kogukonnaga,
mis süvendavad kokkukuuluvustunnet ja tekitavad hea õhkkonna.
Kooli direktor Jaan Seim andis meile ülevaate nii Stockholmi Eesti koolist kui ka Rootsi
haridussüsteemist üldisemalt.
Üldjoontes on Rootsi ja Eesti hariduskorraldus küllaltki sarnane, põhimõttelisi erinevusi ei
täheldanud, kõrvu jäid 10-palline hindamissüsteem ja mõned
eripärad õppeainete lõikes.
Rootslased hoiavad õpilaste aega kokku sotsiaalainete pealt,
mis on integreeritud teistesse
ainetesse.

Foto: Lea Tikenberg-Rulli

Stockholmi Eesti koolis. Pildil Ruila kooli õpetajad ja Stockholmi Eesti kooli direktor Jaan Seim.
Foto: Ingrid Kitt

Üsna sarnased on ka probleemid erivajadustega laste õpetamisel. Lastel peab olema hea ja
toetav õpikeskkond ning teadmiste omandamise eelduseks on
töörahu igal pool ja kõigis olukordades.
Küll on aga Rootsi riik jõudnud ringiga tagasi tõdemuseni,
et tihti käivad erivajadus ja kasvatamatus käsikäes ning keegi
ei oska tõmmata piiri ühe lõppemise ja teise alguse vahele.
Sellele lisandub veel liigne istumine televiisori ning arvuti ees,
mis on ka kõige mugavamad

Ruila kooli õpetajad Pavel Krõlatov, Aire Ansen, Tiia Rosenberg, Tatiana Danilo ja Irina Laidna Stockholmi taustal

lapsehoidjad. Aga lõppkokkuvõttes ei asenda vanemaid, kes
peaksid seadma piire, õpetama
last käituma ja juurutama lapsesse põhiväärtusi, mitte keegi
– ei psühholoogid, logopeedid,
õpetajad ega ka arvutid ja muud

digividinad.
Üldisemaks probleemiks on
saanud ka õpetajate põud koolides. Õpetaja ametit väärtustatakse ainult enne valimisi, tegelik palgatõus aga jääb eelarvearutelude käigus kabinettides-

se nii riigi kui ka omavalitsuse
tasandil. Kõik mõistavad õpetaja ameti tähtsust, aga laiutavad
käsi, kui jõuame konkreetsete
palganumbriteni. Jutt keskmistest töötasudest ja marginaalsest palgatõusust võib olla küll
kellegi meelest hea ja ilus, kuid
tulemuseks on see, et me ei leia
enam koolidesse õpetajaid.
Teisalt esitatakse õpetajatele kõrgeid nõudmisi nii riigi kui
ka lapsevanemate poolt ning lisaks südantsoojendavatele hetkedele peame igapäevaselt kokku puutuma ka lahmiva kriitika
ning väga inetu käitumisega.
Stockholmi Eesti kool töötab
tagasihoidlikes tingimustes,
kuid tundus väga soe, sõbralik
ning mõistliku suhtumisega.
Jätkuks meilgi rohkem üksteise
suhtes mõistmist, koostöötahet
ning sõbralikku suhtumist,
muutuksid koolidki kohaks, kuhu tahaks õpilased ja õpetajad
parema meelega tulla.
Sõbralikku meelt ja mõistmist soovides,
| Tiia Rosenberg, Ruila põhikooli
direktor ja

| Lea Tikenberg-Rulli, juhiabi

Emakeelepäeva tähistamine Kirsiaias ja Riisiperes
~ Märtsikuu seostub meile kõigile teiste tähtpäevade kõrval ka
emakeelepäevaga. Kirsiaia lasteaias toimus teist aastat selle
päeva puhul luulekonkurss “Mina ka!”. Luulekonkursi üheks
eesmärgiks on tänapäeva kiirel
nutiajastul suunata lapsi eesti
luule juurde. Kõlab ju meie emakeel värsivormis eriti kaunilt.
Oma luulekonkurssi alustasime õpetajate esitatud näidendiga “Naeris”. Õpetajad esitasid
näidendi värssides.
Koostöös koduga valisid ja
õppisid enamjaolt lapsed luuletuse selgeks kodus. Oli ka neid
lapsi, keda aitas luuletuse valimisel ja õppimisel rühmaõpetaja.
Meie suureks rõõmuks ja üllatuseks oli konkursil korduvaid
luuletusi väga vähe. Seega sai-

Foto: Katrin Õisma

Kirsiaia, Riisika ja Riisipere lasteaia lapsed.

me tõdeda, et Eesti lastekirjanduses on väga palju vahvaid ja
erinevaid luuletusi. Luulekon-

kursil osales üle neljakümne
lapse. Nii mõnigi sai siit oma
esimese esinemiskogemuse, mis

lisab julgust juurde järgmisteks.
Lasteaia eelvoorus selgitati
välja kolm parimat ja julgemat,

kes esindasid meie lasteaeda
emakeelepäeval, 14. märtsil Riisipere lasteaias. Riisiperes osales kolmest lasteaiast 18 esinejat, vanuses 3–7 aastat. Emakeelepäev Riisiperes algas samuti
õpetajate esitatud näidendiga,
põnevust ja uudistamist oli palju ja peagi oli esinemisnärv kadunud.
Meie lasteaeda esindas Riisiperes Eliise Kasenurm, Anna-Leena Borissenko ja Laura
Kovpak. Lapsed olid väga tublid,
kõikidele esinejatele kingiti raamat ja tänukirja.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
luulepäeval võitsid kõik, sest
esinemine sellise suure kuulajaskonna ees nõuab ikka parajat julgust.
| Rita Pukk, Kirsiaia õppealajuhataja
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Kevad Ruila koolis

KiVa – kas unistus või
reaalsus?
Foto: Livia Roomets

~ “Mis ei tapa, see teeb tugevaks...”
“Kiusamine käib suureks kasvamise juurde.”
“Sõnadega ei saa haiget teha...”
“Kui sind lüüakse, löö vastu!”
Need on kõige levinumad
postulaadid ja eksiarvamused,
millega kiputakse kiusamisele
reageerima nii kodus kui koolis.
Tegelikult tuleb kiusamisega tegeleda süsteemselt ja järjepidevalt.
Uurimused näitavad, et kiusajaks ning samuti ohvriks võib
sattuda iga laps, kes ei pea sugugi olema eriline, keerulise
taustaga või katki. Mõnikord piisab sellest, kui õpilastel puudub
klassiga ühtekuuluvustunne ja
klassikaaslased lubavad endale
teiste õpilaste alandamist ning
kahjustamist. Eesti lastest kogeb kiusamist 22%, pea 1/4 lastest on kannatanud kiusamist
mitu aastat.
Kiusamine ei puuduta vaid
kiusajaid ja ohvreid, enamiku
kiusujuhtumite juures on ka
pealtnägijate grupp, kelle reageerimine kiusule on kriitilise
tähtsusega. Enamik lapsi ei kiida kiusamist heaks, kuid paljud
järgivad kiusaja käitumist, naeravad või vaikivad.
“Ma olen mitu korda näinud,
kuidas kiusatakse, aga ma pole
midagi teinud, sest ma ei taha,
et mind kiusama hakatakse.”
Ruila kool osaleb esimest aastat “kiusamisvastase kooli” ehk
KiVa-programmis.
KiVa on teaduspõhine kiusamisvastane programm koolidele, mis on loodud Turu ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel. KiVa tõhusus on tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga. Soomes on KiVa nõutud programm:
90% kõikides üldhariduskoolides rakendatakse KiVa programmi.
Eestis on liitunud KiVa-programmiga 40 kooli, nende hulgas
ka Ruila põhikool.
KiVa toomine kooli on muutuse loomine, kus tiheda koostöö raames saame süstemaatiliselt tegutseda kiusamise vastu. Selleks on välja töötatud universaalsed ennetustegevused:
materjalid, infopäevad, veebitugi, KiVa-tunnid 1.–6. klassini,
vestid korrapidajaõpetajatele, et
nad oleksid õpilastele eriti hästi nähtavad, hea koostöö kooli
KiVa meeskonna lapsevanemate ja õpilaste vahel, kohene sekkumine ja juhtumitele järgnev
analüüs ja kokkuvõtte tegemine.
Kooliperele pakutakse vajalikke koolitusi nii ettevalmistustegevuste ajal, kui ka programmi rakendamise ajal, samuti pakutakse mitmekülgset tuge
(grupinõustamised, individuaalne nõustamine, täiendkoolitu-

Eelkool alustab tööd 18. aprillil
Eelkooli oodatakse lapsi, kes
2017. aasta sügisel alustavad
kooliteed Ruila põhikoolis. Eelkooli tunnid viib läbi õpetaja
Raili Kann ja need toimuvad teisipäeviti kell 16.00–17.45 Ruila
koolimajas. Esimene kokkusaamine toimub 18. aprillil, siis toimub ka tutvustav infotund lapsevanematele. Kokku saadakse
viiel korral (18. aprillil, 25. aprillil, 2. mail, 9. mail ja 16. mail).
“Välek”
Traditsiooniline seiklusvõistlus “Välek” toimub 28. aprillil.

Aja peale läbitakse 10 kilomeetrit metsas ja maastikul, kontrollpunktides sooritatakse kiirust, täpsust ja koostööoskusi
nõudvaid ülesandeid.
Kevadkontsert
Ruila kooli kevadkontsert
toimub 12. mail kell 19.00.
Esinevad Ruila kooli õpilased, Kirsiaia mudilased ja Kernu valla segakoor.
Lõpuaktus
9. klassi pidulik lõpuaktus
toimub 16. juunil kell 16.00.
| Tiia Rosenberg, direktor

Ruila põhikool pakub tööd
• Klassiõpetajale – vajame koheselt 2. klassi õpetajat ajutiselt äraoleva
õpetaja asendamise ajaks.
• Ajalooõpetajale – alates 1. septembrist 2017 (0,5 kohta).
• Logopeedile – koheselt (1,0 kohta), töökoormus jaguneb lasteaia ja põhikooli vahel.
• Asendusõpetajale – osalise koormusega ja vastavalt asendamise vajadusele.
Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust. Pakume paindlikku töökorraldust, toetavat keskkonda, konkurentsivõimelist töötasu,
arenguvõimalust, huvitavat tööd, mille nimel oma energiat panustada, huve rakendada ja võimalusi ideid ellu viia kaunis linnalähedases mõisakoolis. Avaldus konkursil osalemiseks, CV ja koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest esitada 30. aprilliks 2017 ruilakool@ruilakool.ee. Info tel
516 3534

Mis on ELU projekt
Tallinna ülikoolis?
Õpetaja Reet Ristmägi korda pidamas.

sed), et õpetajad aina paremini
oskaksid ja ikka edasi jaksaksid
kiusuennetusega tegeleda.
Kool saab vajalikud käsiraamatud õpetajatele, samuti miniõpikud lapsevanematele, mis
on kättesaadavad ka elektroonselt, kellel lugejatest huvi, siis
mine lehele www.kivaprogram.
net/ee_lapsevanematele.
Mida arvavad õpilased, mis on
kiusamine ja kuidas saab kiusatavat aidata?
Mõned mõtted:
“KiVa on kiusamisvastane
kool. KiVa on unistus, mida on
võimalik täita. Mina olen aru
saanud, et kiusama hakatakse
lapsi, kes näevad teistmoodi välja, käituvad teisiti või on uued
lapsed. Mind pole kiusatud.
Esimeses klassis mind eirati
veidi ja ei kutsutud mängima.
See oli sellepärast, et teised lapsed olid enamuses tuttavad juba lasteaiast, aga mina seal ei

käinud.
Mina ei ole kedagi kiusanud.
Ma olen vahele astunud paar
aastat tagasi ühe 1. klassi lapse
kiusamisele. Ma arvan, et kiusamisele saab vastu rääkimisega,
et keegi kedagi ei narriks. Ma arvan, et poisid ei kiusaks meie
klassi uut poissi, kui nad teda
paremini tundma õpiksid. Olen
teda pikapäevarühmas mängima kutsunud ning minu meelest on ta väga tore poiss.”
“KiVa on aidanud meie klassi. Nüüd on meie klass palju rahulikum. Mina olen ka oma sõnu tagasi hoidnud. Me lõpetamise kiusamise siis, kui õpetaja
meiega rääkis iga tund, et kiusata ei tohi. See teeb teistele
haiget ja võib muuta meie tulevikku.”
“Minu arvates on KiVa üks
kiusamisvastane programm, mis
annab õpetajatele KiVa vestid ja
rohkem võimu. Kiusajateks on
nõrgad poisid ja tüdrukud, kuid

koos on nad julged. Kiusatakse
nii, et kiusajad löövad, solvavad
või räägivad kiusatavast halvasti. Mina olen kiusanud nii, et ma
solvasin, aga ma ei ole kunagi
kedagi löönud.”
“Kiusamisvaba kooli ei ole
olemas, see on unistus. Kui ei
kiusata üht, siis kiusatakse teist,
kiusamine on igavene ring.”
Meie kooli soov on, et kiusamine ei oleks igavene ring.
Kiusamise vähendamise teema
on väga oluline osa kooli väärtuskasvatuses. Koolis peab olema hea ja turvaline, nii õpilastel kui ka õpetajatel. Soovime
läbi KiVa-tundide kasvatada
õpilastes oskust enda ja teiste
käitumist analüüsida, oskust
kiusamist märgata ja ära tunda,
ning mis kõige tähtsam – julgust sekkuda.
KiVa on liikumine kiusamisvaba haridustee eest.
| Ruila kooli KiVa meeskond

~ ELU ehk Erialasid Lõimiv
Uuendus on Tallinna ülikooli
uutmoodi õppeaine, mille raames erinevate erialade üliõpilased viivad koostöös ellu projekte endale huvipakkuval teemal.
Projekti rühma moodustavad
6–8 üliõpilast vähemalt kolmelt
erinevalt erialalt.
See on aine, kus õppetöö ei
toimu loenguvormis ning õppejõud ei dikteeri, mida ja kuidas
teha, vaid initsiatiiv ja tegevuste juhtimine on üliõpilastel. Edu
võti seisneb koostöös, tegevuste planeerimises ja ühise eesmärgi seadmises, kuna sobilikud viisid oma idee teostamiseks tuleb rühmal juhendaja
kaasabil ise valida.
Tallinna ülikooli 8 tudengit
valisid endale projekti “Paneme
memme-taadi silmad särama”.
Projekti eesmärk on käia hooldekodus ning teha erinevaid tegevusi hoolealustega ning tuua
sellega nende silmadesse sära
ning lõbustada neid. Meie hooldekodu valikuks osutus Hageri
hooldekodu.
Meie projektis on 4 alushari-

duse tudengit, 2 psühholoogia
eriala tudengit ja 2 õigusteaduse tudengit.
Esimesel päeval, 4. aprillil,
käisime Hageri hooldekoduga
tutvumas ning hoolealustega
jutustamas.
Maja on suur ja avar, personal sõbralik. Hoolealustelt kuuldud jutt oli enamjaolt, et söök
on super, personal on super ja
vaade akendest on väga ilus. Samuti ka hooldekodu ümbrus on
ilus, eriti suvel.
Teisel päeval, 5. aprillil, käisime ja meisterdasime hoolealustega küünlaid. Aeg lendas
ning küünlad tulid ilusad. Päeva lõpus särasid hoolealuste silmad ning nad siiralt tänasid
meid.
Kolmandal päeval, 12. aprillil, värvime mune erinevate tehnikatega. Samuti tuleb väga põnev päev.
Lõpetuseks,13. aprillil, tulevad Kernu põhikoolist algklasside õpilased hoolealustele esinema lauludega ning toimub
projekti pidulik lõpetamine.
| Jaanika Priimägi
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JK Kernu Kadakas alustab
~ Meie esindusmeeskond JK Kernu Kadakas mängib uuel hooajal III liiga läänepiirkonnas. Meiega koos mängivad
veel FC Zenit Tallinn, Kärdla Linnameeskond, Tallinna FC Castovanni Eagles, Lihula JK, Pärnu JK Poseidon, FC Kose,
Raplamaa JK II, Pakri SK Alexela, FC Lelle, Läänemaa JK, Rummu Dünamo. Esimesel kohtumises tuli võõrsil vastu võtta kaotus 0:2 Pärnu JK Poseidonilt.
Meeskonna eesmärk on säilitada koht
III liigas, mis ei ole sugugi lihtne ülesanne. Loodame, et kodumängu tulevad
vaatama ka meie noored jalgpallisõbrad
ja loomulikult fännid.

9. Kaljo Põldaru
10. Gennadi Liidig
11. Raul Vahar
12. Reivo Tombak
13. Riho Kraam
14. Anatoli Netšeburenko
15. Uno Melis
16. Armo Aas
17. Valdis Laur
18. Peep Oks
19. Lauri Kaasik
20. Aivar Tikenberg
21. Ugo Melis
22. Kristjan Fuks
23. Rainer Kukk
24. Janar Laanemets
25. Egert Möll
26. Riho Jänes
27. Kaimo Kure
28. Marten Kaja
29. Martin Jänes
30. Ranel Laanemets
31. Markus Sepp
32. Sebastian Kaldlaur
33. Marten Sepp
34. Lauri Hermaste
35. Marten Tombak
36. Paul Pihelgas

4,5
4,5
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
1,5
1
1

Kätriin Reinvald teine
~ Maardu LTK korraldatud Laste GP-l
lauatennises saavutas T-9 grupis teise
koha Haiba SK tütarlaps Kätriin Reinvald. Esikoha saavutas Läti noor Francicka Linina, kellele Kätriin kaotas 0:3. P-9
vanuseastmes tegi korraliku esituse
Markus Sepp, kes saavutas hinnatava
kuuenda koha. P-11 grupis saavutas
Maerold Virt meie parimana 16 koha 32
noormehe hulgas. P-13 grupis näitas
head mängu Egert Möll, kes võitles välja 10. koha. Võitlushooaeg jätkub ja vii- Sulgpall, naised, 18. veebruar
1. Heli Siider
mane etapp toimub Aseris mais.
2. Enge Edovald
3. Kaidi Unas
Kernu valla talimängud
4. Mirjam Tombak
Kabe, naised, 16. veebruar
1. Rita Pukk
4,5 16.0 5. Ester Leiten-Kukk
2. Liisi Tombak
4,5 14.5 6. Liisi Tombak
3. Hannela Melis
4,5 13.5 7. Reili Elvak
4. Heli Tomingas
4 16.0 8. Annela Kolk
5. Heidi Melis
4 13.5 9. Kristin-Kairit Sonn
6. Ester Leuska
4
0.5 10. Karin Lähker
7. Sille Salutee
3,5 13.0 11. Aire Ansen-Kure
8. Anneli Aas
3,5 11.0 12. Helen Alliksoo
9. Adeele Aljaste
3 15.5 13. Maret Tombak
10. Karin Lähker
3 12.5 14. Maarja Lillemäe
11. Annela Kolk
3
9.5 15. Ene Villo
12. Jaanika Priimägi
2,5 12.5 16. Tiia Rosenberg
13. Anete Saaring
2 12.0 17. Sille Salutee
14. Heleri Võsa
2 11.5 18. Annika Saaring
15. Kati Raju
2 11.5 19. Linda Tombak
16. Kädi Raju
2
9.0
17. Birgit Pihelgas
2
8.5 Sulgpall, mehed, 18. veebruar
1. Reino Bürkland
2. Rain Tombak
Kabe, mehed, 16. veebruar
1. Andres Aljaste
6,5 21.0 3. Heinari Milber
2. Urmo Melis
5,5 21.5 4. Rainer Kukk
3. Mait Sarapuu
5 23.0 5. Andreas Pikorainen
4. Toomas Õispuu
5 22.0 6. Mattis Alliksoo
5. Tarmo Tõnismägi
5 20.0 7. Kuldar Paju
6. Rain Tombak
5 15.5 8. Glen Malinovski
7. Jaanus Järvela
4,5 18.5 9. Tarmo Tõnismägi
8. Marko Ojaveer
4,5 18.0 10. Raul Vahar

17.0
15.5
23.5
19.5
17.5
16.5
16.5
21.5
20.0
19.0
19.0
17.0
15.5
12.5
18.5
17.5
17.0
13.0
20.0
19.0
15.0
15.0
15.5
14.0
12.0
11.5
15.0
14.0

36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27

Sõudmine, naised, 2. märts
1. Liisa-Marie Lääne
2. Inge Soopalu
3. Heidi Kaldlaur
4. Epp Oks
5. Sille Salutee
6. Tiiu Paavel
7. Mirje Tombak
8. Katrin Pihlakas
9. Reine Evert
10. Liivi Abel
11. Karin Lähker
12. Kaidi Unas
13. Katri Aron
14. Annika Saaring
15. Helen Alliksoo
16. Kati Raju
17. Maarja Lillemäe
18. Ester Leiten-Kukk
19. Kristin Kairit Sonn
20. Annela Kolk
21. Enge Edovald
22. Aire Ansen-Kure
23. Anete Saaring

20. Madis Loorents
21. Armo Aas
22. Kalvi Sagor
23.–24. Tõnu Elismäe
23.–24. Marko Soopalu
25. Kaimo Kure
26. Raul Vahar
27. Jänes Riho
28. Martin Kaur
29. Tõnu Ehala
30. Gennadi Liidig
31. Allan Jänes
32. Tarmo Tõnismägi
33. Kristjan Fuks
34. Arvo Soosalu
35. Egert Möll
36. Christopher Kukk
1.39,8 37. Chris-Robin Kukk
1.40,1 38. Sander Saaring
1.40,7
1.50,5 Kõrgushüpe, naised, 10. märts
1,35
1.51,7 1. Reine Evert
1,30
1.52,2 2. Kristin-Kairit Sonn
1,25
1.53,7 3. Mirje Tombak
1,20
1.53,9 4. Enge Edovald
1.54,2
1.56,2 Kõrgushüpe, mehed, 10. märts
1,85
1.56,6 1. Martin Petoffer
1,80
1.57,2 2. Joonas Meer
1,70
1.57,3 3. Arp Jersman
1,65
1.57,6 4. Kuldar Paju
1,65
1.58,4 5. Risto Kõresoo
1,60
2.00,0 6. Madis Upan
1,60
2.01,6 7. Robert Pangsepp
1,55
2.03,3 8. Jüri Viidik
1,55
2.03,7 9.–10. Reino Bürkland
1,55
2.04,6 9.–10. Henri Möll
1,45
2.04,8 11. Madis Loorents
1,45
2.05,7 12. Christopher Kukk
1,40
2.53,4 13. Kristjan Fuks

Sõudmine, mehed, 2. märts
1. Madis Kõpper
2. Margus Vinnal
3. Aivar Tikenberg
4. Rainer Kukk
5.–6. Kuldar Paju
5.–6. Kert Fuks
7. Henri Möll
8. Mattis Alliksoo
9. Joan Vaikma
10. Leho Lemmats
11. Risto Kõresoo
12. Joosep Post
13.–14. Janar Laanemets
13.–14. Madis Sõnajalg
15. Sten-Jan Jersman
16. Jaak Post
17. Rait Raju
18. Egert Kommesaar
19. Jüri Viidik

1.23,6
1.26,4
1.26,6
1.28,0
1.28,2
1.28,2
1.30,1
1.30,3
1.30,7
1.30,9
1.31,0
1.31,4
1.31,8
1.31,8
1.32,0
1.32,2
1.32,5
1.32,6
1.33,6

11. Kaimo Kure
12. Janar Laanemets
13. Jaanus Järvela
14. Reivo Tombak
15. Karla Vahar
16. Egert Möll
17. Aivar Tikenberg
18. Peep Oks
19. Jaak Post
20. Riho Jänes
21. Christopher Kukk
22. Toomas Elvak
23. Andrus Pärna
24. Tiit Ploompuu
25. Martin Jänes

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

1.34,3
1.34,9
1.36,3
1.36,5
1.36,5
1.38,9
1.39,1
1.40,8
1.41,4
1.42,3
1.42,4
1.45,8
1.46,1
1.54,7
1.56,5
1.59,5
2.00,3
2.10,7
2.22,8

11. Anete Saaring

2,68

10

Hoota kaugushüpe, naised sündinud
1978 ja hiljem, 10. märts
1. Marilin Mättik
2,26
2. Reine Evert
2,15
3. Kristin Kairit Sonn
2,11
4. Mirje Tombak
2,08
5. Enge Edovald
2,08
6. Maarja Lillemäe
2,00
7. Epp Oks
1,72
8. Annika Saaring
1,66
9. Anete Saaring
1,50
10. Sille Salutee
1,49
11. Katrin Pihlakas
1,41

Hoota kaugushüpe, naised sündinud
1977 ja varem, 10. märts
1. Kaidi Unas
2,02
2. Liivi Abel
1,67
3. Karin Lähker
1,63
1,30
21 4. Annela Kolk
19
18 Hoota kaugushüpe, mehed sündinud
17 1973 ja hiljem, 10. märts
1. Henri Möll
2,85
2. Martin Petoffer
2,82
2,73
21 3. Madis Upan
2,65
19 4. Joonas Meer
2,65
18 5. Kuldar Paju
2,63
17 6. Arp Jersmann
2,63
16 7. Reivo Tombak
2,61
15 8. Reino Burkland
2,50
14 9. Risto Kõresoo
2,50
13 10. Jüri Viidik
2,47
11,5 11. Madis Loorents
2,44
11,5 12. Kaimo Kure
2,41
10 13. Kristjan Fuks
2,34
9 14. Janar Laanemets
2,26
8 15. Rainer Kukk
16. Aivar Tikenberg
2,18
17. Christopher Kukk
2,10
Topispallivise 3 kg, naisveteranid, 10.
18. Jakob Teets
2,00
märts
1,75
1. Liivi Abel
10,00
21 19. Egert Möll
2. Kaidi Unas
9,05
19
3. Karin Lähker
7,55
18 Hoota kaugushüpe, mehed sündinud
4. Ester Leiten-Kukk
7,30
17 1972 ja varem, 10. märts
2,33
5. Anneli Aas
6,70
16 1. Gennadi Liidig
2,12
6. Annela Kolk
6,40
15 2. Tõnu Ehala
3. Tiit Ploompuu
2,05
4. Viktor Bürkland
2,02
Topispallivise 3 kg, naised, 10. märts
2,01
1. Marilin Mätlik
13,36
21 5. Tarmo Tõnismägi
2. Kristin-Kairit Sonn
11,00
19
3. Reine Evert
10,69
18 Kardisõit, naised, 12. märts
52.464
4. Mirje Tombak
10,36
17 1. Reine Evert
52.994
5. Maarja Lillemäe
9,44
16 2. Karin Lähker
53.031
6. Annika Saaring
8,03
15 3. Margit Mägi
53.408
7. Katrin Pihlakas
7,50
14 4. Anneli Aas
53.839
8. Epp Oks
7,50
13 5. Annela Kolk
53.853
9. Sille Salutee
6,80
12 6. Kaidi Unas
54.182
10. Enge Edovald
6,71
11 7. Therly Müürsepp
Fotod: Reine Evert ja Aare Puht

Saue Cup 2017 võitjameeskond – Kernu.

Sõudmine, naised.
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8. Ester Leiten-Kukk
9. Mari-Liise Reigo
10. Mirje Tombak
11. Karen Schmidt
12. Liivi Abel
13. Maret Tombak
14. Aire Ansen-Kure
15. Enge Edovald
16. Sille Salutee
17. Kristin-Kairit Sonn
18. Jaanika Priimägi
19. Epp Oks
20. Lea Tikenberg
21. Kristiina Tikenberg
22. Katrin Pihlakas
23. Veronika Pusi
Kardisõit, mehed, 12. märts
1. Mihkel Vaher
2. Andres Rõõm
3. Ken Hahn
4. Arp Jersmann
5. Karl Vahar
6. Keijo Teekivi
7. Joan Vaikma
8. Kert Fuks
9. Risto Kõresoo
10. Reivo Tombak
11. Ander Hahn
12. Kaimo Kure
13. Urmo Melis
14. Andry Scmidt
15. Andri Toomeoja
16. Tõnu Ehala
17. Aivar Alliksaar
18. Hendrik Sulepi
19. Markko Mättik
20. Kristjan Koobak
21. Marko Soopalu
22. Raul Vahar
23. Rainer Kukk
24. Ivo Rau
25. Rain Tombak
26. Mati Scmidt
27. Janar Laanemets
28. Kalvi Sagor
29. Arno Aas
30. Henri Möll
31. Ain Toomeoja
32. Leho Lemmatu
33. Gennadi Liiding
34. Andrus Aas
35. Aivar Tikenberg
36. Madis Loorents
37. Anti Priimägi
38. Tarvi Aldur
39. Allan Jänes
40. Marek Peterson
Kardisõit, noored, 12. märts
1. Andri Veeber

2. Kris Hahn
50.322
3. Robert Kauler
51.291
4. Christopher Koobak
52.571
5. Steven Korol
53.190
6. Siim Muutra
53.358
7. Carlos Tults
53.514
8. Annika Saaring
53.543
9. Egert Möll
53.910
10. Sander Saaring
54.560
11. Andre Rõõm
54.689
12. Christopher Kukk
55.165
13. Chris Robin Kukk
55.897
14. Martin Kaur
55.904
15. Karl Talinurm
56.743
16. Kustas Rau
58.691
17. Kristjan Fukk
59.440
18. Riho Männik
59.567
19. Sten-Erik Soopalu
1:03.382
1:03.618
48.191 20. Hendrik Soopalu
1:05.017
48.744 21. Marten Tombak
1:10.532
49.318 22. Anete Saaring
49.374
49.975 Võrkpall, 19. märts
12
50.325 1. Kibuna
11
50.490 2. Haiba
10
50.544 3. Muusika
9
50.553 4. Kohatu
8
50.620 5. Ruila
7
50.642 6. Kaasiku
6
50.694 7. Laitse
50.696
50.809 Sportlik mälumäng, 4. aprill
68
12
51.087 1. Muusika
67
11
51.098 2. Mõnuste
64
10
51.109 3. Kibuna
63
9
51.340 4. Allika/Metsanurga
55
8
51.386 5. Ruila
50
7
51.549 6. Kernu
42
6
51.688 7. Laitse
35
5
51.813 8. Haiba
14
4
52.012 9. Kohatu
52.025
52.115 Lõplik paremusjärjestus
120,5
52.234 1. Haiba
97
52.246 2. Ruila
93,5
52.886 3. Kibuna
92
52.897 4. Laitse
88
53.552 5. Kohatu
81
53.686 6. Muusika
65
53.967 7. Kaasiku
64,5
54.121 8. Mõnuste
60,5
54.430 9. Kernu
44,5
54.733 10. Allika/Metsanurga
55.004
55.991 Terasmees ja Terasnaine 2017
56.025 Male, naised, 9. veebruar
6 14.0 21.0
58.108 1. Annela Kolk
4 14.0 23.0
59.009 2. Karin Lähker
3. Kristin Kairit Sonn
4 12.0 20.0
4. Mirje Tombak
4 11.0 17.0
3 13.0 19.0
47.622 5. Aire Ansen-Kure

54.320
54.329
54.354
54.467
55.008
55.556
56.815
57.239
57.931
57.972
58.823
58.826
58.963
59.250
1:00.077
1:01.071

Sõudmine, mehed: Margus Vinnal, Madis Kõpper, Aivar Tikenberg.

6. Sille Salutee
7. Anneli Aas
8. Kaidi Unas
9. Enge Edovald
10. Annika Saaring
11. Liivi Abel
12. Katrin Pihlakas

3
3
3
2
2
2
0

Male, mehed, 9. veebruar
1. Tarmo Tõnismägi
6
2. Gennadi Liidig
5
3. Reivo Tombak
5
4. Risto Kõresoo
5
5. Armo Aas
5
6. Rain Tombak
4,5
7. Janar Laanemets
4,5
8. Raul Vahar
4
9. Mattis Alliksoo
4
10. Egert Möll
4
11. Madis Loorents
4
12. Reino Bürkland
3,5
13. Kalvi Sagor
3,5
14. Aivar Tikenberg
3,5
15. Tõnu Ehala
3,5
16. Kristjan Fuks
3,5
17. Rainer Kukk
3
18. Madis Sõnajalg
3
19. Kaimo Kure
2,5
20. Chris-Robin Kukk
2
21. Egert Kommesaar
2
22. Christopher Kukk
2
23. Sander Saaring
1

12.0
12.0
9.0
13.0
11.0
10.0
11.0

22.0
22.0
21.0
20.5
20.0
21.5
20.5
19.0
17.5
14.5
14.5
20.0
18.5
17.5
15.0
14.0
20.0
16.5
17.0
16.5
16.0
15.5
14.0

20.0
18.0
13.0
19.0
15.0
14.0
17.0

29.0
31.5
28.5
28.5
28.0
29.5
28.5
26.0
24.0
21.5
20.0
28.5
26.0
24.5
20.0
18.5
28.5
22.0
25.0
22.0
21.0
21.0
19.0

Topispallivise, 3 kg, naised, 10. märts
1. Kristin Sokk
11.00
21
2. Reine Ever
10.69
20
3. Mirje Tombak
10.36
19
4. Liivi Abel
10.00
18
5. Kaidi Unas
9.05
17
6. Annika Saaring
8.03
16
7. Karin Lähker
7.55
15
8. Katrin Pihlakas
7.50
14
9. Epp Oks
7.50
13
10. Ester Leiten-Kukk
7.30
12
11. Sille Salutee
6.80
11
12. Enge Edovald
6.71
10
13. Anneli Aas
6.70
9
14. Annela Kolk
6.40
8
15. Anete Saaring
2.68
7
Topispallivise, 5 kg, mehed, 10. märts
1. Madis Loorents
15.70
27
2. Risto Kõresoo
15.60
26
3. Joan Vaikma
13.90
25
4. Reino Bürkland
13.20
24
5. Aivar Tikenberg
12.60
23
6. Rainer Kukk
12.40
22
7. Gennadi Liidig
11.95
21
8. Armo Aas
11.75
20
9. Janar Laanemets
11.70
19
10. Tõnu Ehala
10.20
18

11. Reivo Tombak
12. Kaimo Kure
13. Tarmo Tõnismägi
14. Kalvi Sagor
15. Christopher Kukk
16. Kristjan Fuks
17. Egert Möll
18. Chris Robin Kukk
19. Sander Saaring

9.70
9.50
9.30
9.20
8.85
8.55
6.25
6.20
5.10

17
16
15
14
13
12
11
10
9

Kardisõit, naised, 12. märts
1. Reine Evert
2. Karin Lähker
3. Anneli Aas
4. Annika Saaring
5. Annela Kolk
6. Kaidi Unas
7. Ester Leiten-Kukk
8. Mirje Tombak
9. Liivi Abel
10. Aire Ansen-Kure
11. Enge Edovald
12. Sille Salutee
13. Kristin Sonn
14. Epp Oks
15. Katrin Pihlakas
16. Anete Saaring

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Kardisõit, mehed, 12. märts
1. Joan Vaikma
2. Risto Kõresoo
3. Reivo Tombak
4. Kaimo Kure
5. Tõnu Ehala
6. Raul Vahar
7. Rainer Kukk
8. Rain Tombak
9. Janar Laanemets
10. Kalvi Sagor
11. Armo Aas
12. Egert Möll
13. Gennadi Liidig
14. Sander Saaring
15. Aivar Tikenberg
16. Madis Loorents
17. Christopher Kukk
18. Chris Robin Kukk
19. Fuks Kristjan

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

Kabe, naised 16. märts
1. Mirje Tombak
2. Karin Lähker
3. Annela Kolk
4. Epp Oks
5. Katrin Pihlakas
6. Reine Evert
7. Enge Edovald
8. Kaidi Unas
9. Sille Salutee
10. Kristin Kairit Sonn
11. Anneli Aas

Topispall, naisveteranid.

6
5,5
5
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5

21.0
20.0
19.5
20.0
17.5
17.5
16.0
21.5
17.0
16.5
16.5

29.5
29.0
28.0
28.5
26.0
24.0
24.5
30.0
22.5
24.5
22.5

12. Annika Saaring
3,5 15.5
13. Ester Leiten-Kukk 3 18.5
14. Liivi Abel
3 17.5
15. Aire Ansen-Kure
3 17.5
16. Helen Alliksoo
3 16.5
17. Anete Saaring
1 16.0

20.0
25.0
25.0
22.0
21.0
22.5

Kabe, mehed, 16. märts
1. Tarmo Tõnismägi
6
2. Janar Laanemets
6
3. Gennadi Liidig
5
4. Rainer Kukk
4,5
5. Kalvi Sagor
4,5
6. Raul Vahar
4,5
7. Rain Tombak
4
8. Mattis Alliksoo
4
9. Risto Kõresoo
3,5
10. Reivo Tombak
3,5
11. Armo Aas
3,5
12. Joan Vaikma
3
13. Kaimo Kure
3
14. Egert Möll
3
15. Kristjan Fuks
2,5
16. Tõnu Ehala
2,5
17. Christopher Kukk 2,5
18. Sander Saaring
2
19. Chris-Robin Kukk 1,5
20. Madis Loorents
1

31.0
26.5
26.5
28.5
26.5
25.5
26.0
24.0
31.5
24.5
22.0
25.0
24.5
19.0
28.0
25.0
18.0
16.0
20.5
21.5

22.0
18.0
19.5
20.0
18.0
18.0
18.5
18.0
23.0
17.0
16.0
17.0
17.0
14.0
20.0
17.0
12.5
12.0
15.0
15.0

Liisa-Marie Lääne võitis Horvaatias
Eesti sõudeparemik võistles Zagrebis
Horvaatia Openil. Tähelepanuväärne on
see, et Ruila neiu Liisa-Marie Lääne
esindas Eestit B-klassi kaheses paadis
koos Irena Budanovaga. Neiud sõudsid
nii hästi, et nad ületasid finišilindi esimestena. Teist kohta edestasid nad kahe ja kolmandat kohta nelja sekundiga.
Õnnitlused kogu Kernu valla rahva poolt
ja samuti tänud Meelisele ja Kairile, kes
on nakatanud tütre spordipisikuga.
Saue Cup 2017
Saue gümnaasiumis toimus korvpalliturniir uue vastloodava Saue võistkondadele. Turniiri korraldas Saue linn
koostöös Saue vallaga, see oli läbi viidud eeskujulikult. Kernu valla võistkonna komplekteeris meie valla tulihingeline korvpallisõber Kuldar Paju seenior.
Kernul õnnestus võita Saue vald 21:13.
Saue linn 35:13, SEL 2 32:26, SEL 1
25:18. Meie võistkonnas mängisid Hannes Orgse, Uno Kraam, Rainer Kukk, Kuldar Paju juunior, Madis Sõnajalg ja Andres Mäesepp. Kui enamik mängijaid olid
teatud tuntud, siis suureks avastuseks
oli Hannes Orgse mängu lugemise ja
palli valdamise poolest. Kuidas küll on
õnnestununud sellel mehel oma võimeid
varjata? Meie võistkonna resultatiivseim
oli Kuldar Paju 50-ne punktiga. Madis
Sõnajalg kogus 29 punkti ja vabavisked
10-st 7 ja kolmesid kogus 3. Väga tore
karikas rändas Kernusse. Võistkond
mängis Kuldar Paju jooniste järgi.
Ruila põhikool viies
Lasnamäel toimusid Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused sisekergejõustikus. Meie valla koolidest osales
jõuproovil Ruila, kes põhikoolidest saavutas 16 võistkonna hulgas viienda koha. Parima tulemuse eest hoolitses 8. ja
9. klassi grupis noormees Robert Indrek
Pangsepp, kes võitis 60 m jooksu 7.52.
Sama vanuseklassi tütarlastest hüppas
Karmen Langi kaugust 4,13 ja kuues
koht. Kõrgus 1,40 tagas neljanda koha.
6.–7. klassi grupi tüdrukutest demonstreeris head kiirust Kristin Kairit Sonn 60
m 8,61 ja teine koht. Kaugust hüppas
Matilda Vitsut 4,20 ja kaheksas koht.
Poistest hüppas Christopher Kukk kõrgust 1,50 ja viies koht. 4.–5. klassi grupi õpilaste tulemused jäid tagasihoidlikuks. Ees ootab välishooaeg ja ootame
uusi kordaminekuid.
| Kaljo Põldaru
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Kernu kooli kroonika XVI
1946/1947
Oktoobrist alustas tööd vene
õppekeelega klassikomplekt.
Koolidirektoriks oli sügise algul
veel J. Koitver, kuid peagi läks ta
Juuru-Maidla lastekodu rajama.
Koolidirektori aset täitis tema
naine.
Koolis tähistati kogu õppeaasta vältel “punaseid tähtpäevi”. Igal esmaspäeval toimus
koolis nn. poliithommik, kus viidi läbi vestlusi ja arutati õppeedukust ja distsipliini puutuvaid
küsimusi. Kord kuus oli aga õpilaste üldkoosolek, kus toimus
koolielu sündmuste sügav arutelu.
8. mail 1947 toimus uue üritusena jooksukross. Suvel viidi
läbi laulupäev, millest võttis osa
kooli koor, arvult 15-liikmeline.
Kool töötas kahe vahetusega.
Vene komplekt asus kaupluse
peal. Koolitöö lõppes 13. juunil.
1947/1948
Lahkus õpetaja Alice Koitver.
Uue õpetajana alustas Olaf Keinaste, esimest aastat õpetajana.
Koolidirektoriks määrati Maria
Selobneva. Tal oli väga raske
koolijuhtimist üle võtta, kuna
eelmine direktor lahkus kooli
üleandmata. Koolis oli äärmiselt
vähe õppevahendeid ja ruumid
olid puudulikult remonditud.
Maria Selobneva (Tilk) sündis 1921. aastal. Tema esimesed
sammud hariduse põllul olid
Kalinini oblasti Toropetsi rajooni Zagorskaja 7-klassilises koolis. Erialalt oli seltsimees Selobneva bioloog ja omas kõrgemat
haridust. 1950. aastal lõpetas ta
Kalinini pedagoogilise instituudi ja autasustati hea töö eest
“Töö vapruse eest” medaliga ja
veel “Hariduse eesrindlase” rinnamärgiga.
27. oktoobril toimunud lastevanemate koosolekul arutati
internaadi loomise küsimust,
kuid koolil puudusid vastavad
ruumid. Otsustati pöörduda
Kernu Valla Täitevkomitee poole internaadiruumide leidmiseks
kooli ümbruses.
13. novembril külastas kooli
inspektor Rosin, kes üldiselt jäi
rahule õpetajate tööga. Tunnid
olid hästi õnnestunud. Inspek-

tor kontrollis tööplaane ja leidis, et need on korras, juhendas
õpetajaid, kuidas oleks parem
klasse kaunistada piltide ja
loosungitega.
Ühisürituseks oli sel õppeaastal spordiväljaku rajamine
sügisel. Töid jätkus ka kevadeks.
15. juunil toimus jälle lastevanemate koosolek, kus direktor märkis ära oma sõnavõtus
paremaid ja halvemaid õpilasi
kõigis klassides. Ta avaldas tänu kõikidele lapsevanematele,
kes aasta jooksul on saatnud
lapsi korralikult kooli.
Koolitöö lõppes juunikuu
keskpaiku ja kooli lõpetasid
järgmised õpilased:
1. Kruus, Laine
2. Mesila, Johannes
3. Palm, Heljo
4. Pannal, Helgi
5. Salme, Roman
6. Vartlaan, Eduard
7. Palm, Saima
Järeleksamid olid põhiliselt
vene keeles.
Kiituskirjad said Heinsalu,
Milvi; Mendel, Gunnar; Kannelmäe, Hillar.
1948/1949
Õppetöö algas 1. septembril
suvel remonditud koolimajas.
Uued õpetajad olid Luule Mägi ja Johanna Part.
27. oktoobril toimus lastevanemate koosolek, kus direktor
selgitas kooli varustamist küttega. Kooli kütte vastu ei tundnud huvi Kernu Valla Täitevkomitee. Koolil oli küttetagavara
väga väike, vaevalt jätkus küttepuid üheks kuuks.
Tõsteti üles internaadi avamise küsimus ja otsustati, et kui
leidub soovijaid üle kümne, siis
internaat avatakse, kui aga vähem, siis mitte.
29. oktoobril tähistas koolipere ÜLKNÜ 30. aastapäeva.
Kultuurhommikuil viidi läbi
vestlusi kommunistlikest noortest.
Otsustati paluda seltsimees
Veldit kui isamaasõja võitlejat
esinema õpilastele. Kuna koolis
puudus kommunistlike noorte
organisatsioon, siis otsustati see
luua.
Koolis moodustati noorte na-

turalistide ring, sügisel istutati
mõned ilupuud ja marjapõõsad.
Kuna internaati soovijate arv
oli väike, siis ei asutatud mingit
internaati.
Puudulike õpilaste arv aga on
lubamatult suur. Põhjuste hulgas oli ka mõningate õpetajate
oskamatus ja lohakas suhtumine õpetamisse.
21. jaanuaril tähistati V. I. Lenini surmapäeva pioneeride piduliku koondusega. Vanempiooneerijuhiks ja pioneeritöö eest
vastutajaks oli N. Luhtaru.
8. märtsil tähistati rahvusvahelist naistepäeva, kus esines
kõnega õpetaja V. Piksarv.
11. aprillil peeti kultuurihommik, mille valmistas ette
kirjandusring. See oli pühendatud A. Puškini auks.
1948/1949 õppeaastal moodustati kommunistlike noorte
algorganisatsioon, mida aitas
organiseerida Uno Tael. Komnoori oli 6, hiljem arv kasvas.
Kommunistlikud noored näitasid suurt initsiatiivi organisatsiooni kasvatamisel, iseseisvate koosolekute läbiviimisel, referaatide koostamisel ning klassivälise töö tegemisel.
Puudustest tuleks mainida,
et kommunistlike noorte õppetase ei olnud küllalt kõrge (2
õpilast ei jõua edasi), ka ei abistatud pioneeriorganisatsiooni
tööd.
Kooli remont teostati õpilaste abiga, kusjuures tööde juhendajaiks olid klassijuhatajad.
Suvisel vaheajal olid kõik aineõpetajad kohustatud tegema
näitlikke õppevahendeid oma
ainetes.
Kooli lõpetasid:
1. Heinsalu, Saima
2. Kruus, Linda
3. Jenk, Irene
4. Pertmann, Helju
5. Hunt, Armilde
6. Mikiver, Endel
7. Kentel, Mai
Kiituskirjad said: Ruus, Sirje
ja Maie; Kell, Ilme; Ots, Agu;
Kruus, Otto; Ilves, Ene;
Heinsalu, Milvi; Kannelmäe,
Hillar ja Mendel, Gunnar.
1949/1950
Õppetöö algas 1. septembril.

Ringidest moodustati vene keele ring, tehnikaring, eesti keele
ring, noored naturalistid (loodushuvilised), muusikaring ja
kehakultuurikollektiiv.
Klassiväliste üritustena toimusid sõprusvõistlused kergejõustikus ning võrkpallis, jooksukross, mille kohta ilmus isegi
haridusministri käskkiri (tunnustus).
Õpilaste hulgas hakati sel sügisel nõudma pehmeid jalanõusid (vahetusjalatsid) koolis. Varem polnud seda võimalik teha
vanemate majanduslike raskuste tõttu.
Pidulikult tähistati ÜLKNÜ
(Üleliiduline Kommunistlik
Noorsooühing) ja Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva.
29. detsembril toimus koolimajas näärikuusk, kus esitati
deklamatsioone, tantse ja näidend “Nääripuu all”.
Üldiselt läbis punase niidina
koolitööd võitlus hea õppeedukuse eest. Siinjuures langes suur
töö klassijuhatajate õlgadele,
kes pidid koostama konkreetse
plaani tööks, tundma täielikult
oma õpilasi, külastama aasta
jooksul kõigi õpilaste kodusid.
Oli organiseeritud ka õpetajate
metoodiline töö, mida juhtis
koolidirektor. Õpetajad külastasid üksteise tunde, neid analüüsides.
Metoodiline töö toimus ka
Nissi ja Kernu kooli vahel. Kooli muretseti mõningaid õppevahendeid, mis aitasid tundide sisukamaks muutmisel. Näiteks
kaardid, gloobus, kemikaalid,
pildid, piirituslambid jne.
Õpetajad õppisid iseseisvalt
vene keelt. Abistajateks olid direktor M. Selobneva ja vene keele õpetaja E. Tilk.
Lastevanemate kokkusaamisi organiseeriti kolhoosi brigaa-
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di koosolekutel, kus esineti õppeedukuse ja käitumise auannetega.
15. juunil anti kätte lõputunnistuse viiele lõpetajale:
1. Mendel, Gunnar (kiituskiri)
2. Kannelmäe, Hillar (kiituskiri)
3. Virma, Jaan
4. Madar, Õili
5. Kruus, Laine

Aitan leida Teie kinnisvarale ostja või
üürniku! Tiit Luha Kinnisvarateenused. Tel
5398 9857, FB tiitluha.kv
Anda üürile maja Ruila järve läheduses
alates 01.07.2017. Majas 5 tuba, saun,
keskküte. Oma aed, suur kasvuhoone.
Lisainfo telefonil 507 8993
Biopuhastid, septikud, imbtunnelid – vaata
www.biomahuti.ee. Küsi personaalset
pakkumist! Tel +372 5811 7118, viljar@
biomahuti.ee
Fekaalivedu. Tel 5307 6766

1950/1951
Koolis avati lisaks üks klassikomplekt – V ja VI klass läksid
lahku. Novembris lahutati veel
III ja IV klass. Seitsmest klassist
jätkasid liitklassina I ja II klass.
Hakkas toimuma õpetajate
vene keele ring, kus kõneldi ainult vene keeles. Kuid kahjuks
ei tulnud vene keele õppimisest
midagi välja (miks, sellest kroonikaraamat vaikib).
Metoodiline töö organiseeriti Ruila ja Kernu kooli vahel.
Metoodilised koosolekud toimusid kordamööda, kord Ruilas,
kord Kernus.
Kooltöö lõppes noorematele
16. mail. VII klassi (lõpuklass)
eksamid lõppesid 15.juunil.
VII klassi lõpetasid 1951.
aastal:
1. Heinsalu, Milvi
2. Limperk, Helve
3. Traublum, Ilmar
4. Alajan, Meeri
5. Kangrumägi, Linda
6. Soop, Jaan
7. Miidla, Ants
8. Mesila, Rein
9. Jersman, Kaljo
10. Madar, Ivo
11. Paulmann, Evi
12. Vahar, Lembit
13. Leomar, Heinrich
14. Kruus, Kaljo
| Kroonikaraamatut sirvis Pille
Piho

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Katused, fassaadid, üldehitus- ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee
Korstnapühkija teenused. Tel 5553 8506.
info@korstnakunst.ee
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Korstna ja korstnapitsi ehitus. Tel
5557 9399
Metsavara OÜ ostab metsamaad ning
raieõigust üle Eesti. Kõik pakkumised
oodatud! Tel 528 8784 või info@
metsavara.ee
Müüa küttepuid. Halumasinateenus. Tel
528 1048
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostan kõiki vanu, ka nõukaaegseid asju –
klaas/portselannõud, raamatud, mööbel,
märgid jpm. Võite pakkuda kõike, mis Teil
vanemast ajast üle ja segab Teid. Tel
5344 7574
Ostan seismajäänud firma. Tel 5808 8088
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust Kernu vallas, nii koduaedades kui
ka suurematel aladel. Helista ja küsi lisa
tel 5566 0790
Soovin üürida või osta vanema maja. Kiire.
Pakkumised teha tel 5838 8787
“Süstime seinad soojaks” ja tuulepidavaks
termovahuga. Soojuskonsultatsioon ja Thermi
termograafia. Tel 5660 6010, www.therm.
ee
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja
vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee.
Kaup kätte 24 tunni / 1 tööpäevaga!

võtab tööle
klienditeenindaja!
Tööks on vajalikud:
> hea suhtlemisoskus
> inglise keele valdamine
> valmisolek töötada
õhtutundidel ja
nädalavahetustel
Lisainfo tel 671 6067,
502 4009, Elina Suvemaa
Kandideerimissoov
ja CV saada
info@laitserallypark.ee

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee

2017/2018. õppeaastal
Kernu põhikooli 1. klassi
astuvatele lastele teeb
1. klassi õpetaja
Pille Piho tutvumispäeva
25.04.2017. Lisainfo
kernu@kernu.edu.ee või
tel 5567 2285.
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93
MARIA TAARAMÄE
Kaasiku küla
88
HÕILME PRÄÄM
Laitse küla
85
ELINA KASEMETS
Kohatu küla
ILMAR-OLAV JÕÕRAS
Kohatu küla
83
OLGA RÜÜTEL
Pohla küla
HANS-KUNO AASAMETS Kibuna küla
82
ÕIE SIITAM
Laitse küla
81
SILVI PESLA
Haiba küla
80
EIKI SAAKPAKK
Haiba küla
75
MALLE KULLER
Kaasiku küla
ARNE KEERMA
Kaasiku küla
70
TIIA LAANEP
Haiba küla
JUTA UNAS
Laitse küla
MAIE HERM
Haiba küla
65
JACK PEDERSEN
Laitse küla
HEIKI PROOS
Kabila küla
LUDMILLA MÄNNING
Haiba küla

25.05.1924
6.04.1929
28.04.1932
19.05.1932
18.04.1934
21.05.1934
15.05.1935
31.05.1936
28.04.1937
9.04.1942
21.05.1942
1.04.1947
2.04.1947
5.05.1947
10.05.1952
1.04.1952
9.04.1952

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated

• 15. aprill – leerikursuse algus
Kell 10.00
leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi
• 16. aprill – ülestõusmispüha
Kell 10.30
kuulutusetund kirikus
Kell 12.00
perejumalateenistus, armulaud. Laulab
koguduse lastekoor, mängib pasunakoor
• 23. aprill
Kell 10.45–11.45 raamatukogu kogudusemajas
Kell 12.00–13.15 pühapäevakool kogudusemajas
Kell 12.00
jumalateenistus, armulaud. Kaasa teevad
külalismuusikud Soomest
• 30. aprill
Kell 12.00
jumalateenistus, armulaud. Orelimuusika,
organist Mai Mänd
• 7. mai – hõbeleer
Kell 10.45
piiblitund kogudusemajas
Kell 12.00
jumalateenistus, armulaud. Laulab
koguduse segakoor.
Ootame leeripäeva tähistama ja õnnistamisele kõiki, kelle
leerist on möödas 25 aastat
• 14. mai – emadepäev, risƟmispüha
Kell 10.45–11.45 raamatukogu kogudusemajas
Kell 12.00–13.15 pühapäevakool kogudusemajas
Kell 12.00
jumalateenistus, armulaud. Laulab
koguduse lastekoor
• 21. mai
Kell 10.30
kuulutusetund kirikus
Kell 12.00
jumalateenistus, armulaud. Orelimuusika,
organist Mai Mänd
• 25. mai – taevaminemispüha
Kell 18.00
õhtune jumalateenistus. Orelimuusika,
organist Mai Mänd
• 28. mai
Kell 12.00
jumalateenistus, armulaud. Orelimuusika,
organist Mai Mänd
• 4. juuni – nelipüha
12.00
jumalateenistus, armulaud. Orelimuusika,
organist Mai Mänd
Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12.00.
Täpsem info koguduse kodulehel www.eelk.ee/hageri

ÜHENDVALLA
TALENDIKONKURSS 2017

Koppelmaa küla selts on võtnud südameasjaks üles
otsida ühendvalla (Saue, Nissi ja Kernu vald ning Saue
linn) talendid. Talendikonkursi finaal toimub 23. juunil
2017 Koppelmaal Endla turismitalus. Finalistidel on au
esineda professionaalsel välilaval, kus lisaks neile saab
ürituse käigus näha ja kuulda ka mitmeid hinnatud külalisesinejaid. Finaali pääsevad 10 kõige andekamat
etteastet, mis valitakse videoetteastete põhjal kogenud žürii poolt. Finaliste hindavad oma ala spetsialistid ning välja on pandud ahvatlevad auhinnad.
Eelvoor:
• Vajalik eelnev registreerimine – tähtaeg 17. aprill 2017
• Osale üksi, kahekesi või grupina
• Registreerimiseks laadi oma/teie talendikas video
(pikkuseks kuni 3 minutit) üles Youtube'i ning saada video link meiliaadressile talendid2017@gmail.com, kindlasti lisa ka lühike kirjeldus enda ja/või grupi kohta
• Osalema on oodatud inimesed igas vanuse; tegemist on pereüritusega, kus lusti ja tegevusi on nii suurtele kui väikestele – batuudilinnak, monsterauto, Euroopa parimad moto-trikiratturid, julgemad saavad
lennata helikopteriga jne
• Žüriis on ansamblite Smilersi ja Kukerpillid liikmed
• Žürii vaatab läbi kõik tähtajaks registreerinud kandidaatide tutvustused ja videod
• Finalistid selguvad 21. mail 2017 ja nendega võetakse individuaalselt ühendust
• Finaalile järgneb afterparty, kus esinevad Smilers ja
Kukerpillid
• Õhtu lõpetab vägev ilutulestik
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OÜ Kernu Mööbel
võtab tööle lahtiste
kätega taipliku mehe,
kellel on soov saada
mööblimeistriks.
andres@
kernumoobel.ee
507 4775, Andres

Kernu vallavalitsus teatab
Kernu vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 2 Kernu mõisa
detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise, eesmärgiga välja selgitada planeeritava väikelennuvälja rajamise mõju.
Kuna planeeringuga kavandatav tegevus võib olla eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga (KeHJS § 22), siis hinnatakse: ehituskeeluvööndi
vähendamise mõju Vasalemma jõe kaldal asuvatele looduskooslustele; lennuraja ja sellega seotud ehitiste ehitusliku lahenduse, rajamise ja käitamise mõju; kõrguspiirangute kitsenduste mõju lähipiirkonna maakasutusele, ehitistele ja olemasolevatele loodusobjektidele;
lennuvälja ja Ämari lennuvälja kumulatiivseid mõjusid eelkõige müra
osas. KSH koostamise korraldaja on Kernu vallavalitsus, koostaja AS
Skepast&Puhkim ning kehtestaja Kernu vallavolikogu.
Vallavolikogu otsusega saab tutvuda Kernu vallavalitsuses (Riisipere
tee 8, Haiba küla) või valla veebilehel kernu.kovtp.ee.
------------------------------------------------------------------------------Kernu vallavalitsuse 20.03.2017 korraldusega nr 98 “Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” algatati Laitse külas asuval Lossi tee 2
(29701:001:0315, 11 336 m2) maaüksusel detailplaneering.
Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kolmeks elamukrundiks, üheks äri- ja elamukrundiks ning üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine ridaelamu ja ühepereelamu (koos abihoonega) ehitamiseks. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringule.
Detailplaneeringu koostamise raames puudub vajadus uuringute läbiviimiseks.
Vallavolikogu otsusega saab tutvuda Kernu vallavalitsuses või valla
veebilehel dokumendiregistris.

