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Ruila põhikooli lõpetajad:
9. klass
Õpetaja Ülle Palumets
Madli Aasamets
Kaia Einla
Veronica Joller

Kadri Elizabeth Kaljus
Ragnar Kase
Kristo Klaas
Robert Indrek Pangsepp
Mathias Seervald
Hanna-Maria Taaramäe

Triinu Talinurm
Roberto Tartu
Gregor Trummar
Margus Udu
Martin Udu
Martin Üllim

Foto: Aare Puht

Kernu põhikooli lõpetajad:
Klassijuhataja Tiina Nurmela

Kaspar Laigu
Steven Erik Korol

Foto: Raili Kann

Lasteaed Kirsiaia teise lennu
lõpetajad:
Muusikaõpetaja Vaike Laatsarus
Direktor Tiia Rosenberg
Õppealajuhataja Rita Pukk
Õpetajad Ellen Raie, Maire Paur,
Signe Teras

Liisa Kann
Gretel Vasur
Rebecca Eliise Malinovski
Tristan Elvak
Mart Arthur Kaljus
Jüri Joala
Karolina Sipria

Ketlin Ehasoo
Mark Oliver Sõstar
Marti Ahven
Vesse Endla
Tanel Teras
Janette Klimson
Laura Kovpak

Henry Allas
Jaanika Liiv
Carmen Riiv
Foto: Riina Lotamõis

Haiba lasteaed Riisikas lõpetajad:
Õpetaja abi Jaana Kuusk
Õpetajad Urve Rõõm, Heli Kauler

Elis Lisett Engman
Nele Senin

Agneta Kolmrist
Holger Michelson

Kernu vald hakkab bussiliini 238 toetama igakuiselt 800 euro ulatuses
~ MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus teavitas Kernu vallavalitsust 25. mail 2017, et Arne
Auto OÜ soovib lõpetada teenuse osutamise bussiliinil nr 238
ehk Tallinn-Harutee-Ruila-Haiba.
Teadaolevalt on põhjuseks
asjaolu, et teenuse osutamine
maakonna bussiliinil põhjustab
vedajale igakuiselt 800 eurot

kahjumit. Ühistranspordiseaduse kohaselt tuleb taotlus liiniloa
kehtetuks tunnistamiseks esitada liiniloa andjale vähemalt
90-päevase etteteatamisega.
Seega oleks Arne Auto OÜ-l olnud õigus lõpetada teenuse osutamine bussiliinil augustis.
Ühistranspordikeskuse poolt
on ette valmistamisel uus riigihange “Avaliku bussiliiniveo

korraldamine Harju maakonna
edelasuuna bussiliinidel”, mille
raames taotletakse Maanteeametilt riigieelarve sihtotstarbelist toetust ka avaliku bussiliini avamiseks marsruudil Tallinn-Harutee-Ruila-Haiba.
Bussiliin nr 238 on aga oluline paljudele Kernu valla elanikele, kes Tallinnas tööl või koo-

lis käivad.
Kernu vallavalitsus peab vajalikuks teenuse osutamise jätkamist nimetatud bussiliinil ka
ajavahemikul 1. augustist kuni
selleni, mil riigihanke tulemusel alustab liini teenindamist
uus vedaja.
Arne Auto OÜ on avaldanud
valmisolekut vedu bussiliinil nr
238 jätkata, kui talle sellest tek-

kiv kahjum hüvitatakse. Vastavalt ühistranspordiseadusele
võivad omavalitsusorganid toetada oma eelarvest sihtotstarbelisest nende haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine.
Seetõttu allkirjastas vallavanem Enn Karu 12. juunil korralduse toetada vallaeelarvest igakuiselt 800 euro ulatuses teenu-

se osutamise jätkamist maakonna bussiliinil nr 238 Tallinn-Harutee-Ruila-Haiba alates 1. augustist kuni ajani, mil riigihanke tulemusel sõlmitava avaliku
teenindamise lepingu alusel
alustab nimetatud bussiliinil liinivedu uus vedaja, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini
2017.
| Andres Tohver
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Vallavalitsuse istungitel
3. APRILL 2017

Korraldati jäätmevedu.
Anti lasteaiakoht kolmele
lapsele Kernu põhikooli (Riisika) lasteaeda.
Otsustati anda ehitusluba
• puurkaevu rajamiseks aadressil Kaasiku küla, Vilja AÜ 2,
• puurkaevu rajamiseks aadressil Laitse küla, Püünise AÜ 9,
• kooskõlastada puurkaevu
asukoht aadressil Vansi küla,
Tiskreaia AÜ 20 (katastritunnus
29705:036:0200),
• anda projekteerimistingimused MTÜ-le Mõnuste Külaarenduse Selts matka- ja suusaraja ehitusprojekti koostamiseks
Mõnuste külas Mäe (katastritunnus 29701:006:0320), Saueaugu (katastritunnus 29701:
006:0103), Aadu (katastritunnus
29701:006:0368), Kernu metskond 16 (katastritunnus 29701:
006:0390) ja Uuemaja (katastritunnus 29701:006:0532) katastriüksustel.
Nõustuti maa-ameti taotlusega jätta riigi omandisse riigi
reservmaana kokku 18 maaüksust Kibuna, Kaasiku, Laitse, Allika, Kohatu ja Haiba külas.
Peeti võimalikuks Kibuna küla Toonekure AÜ 4 maaüksuse
ostueesõigusega erastamine.
Nõustuti Kibuna külas Metsise AÜ 15, 16, 21, 24, 30, 32 35
ja Metsise üldmaa piiride muutmisega ning Allika küla Rüütli
ja Kuusiku katastriüksuste piiride muutmisega.
Nõustuti Allika küla Metsa
katastriüksuse (katastritunnus
29701:005:0633) jagamisega kaheks katastriüksuseks Metsaallika, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, ja Metsa, sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Otsustati anda raieluba viie
männi raiumiseks Kaasiku külas Pajutaguse AÜ 11 maaüksusel.
Algatati volikogu õigusaktide eelnõud
• otsus “Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine”,
• määrus “Planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsusele ning ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine”.
Määrati erakorraline toetus
ühele taotlejale 200,00 eurot ja
sotsiaalteenuse toetus ühele
taotlejale 103,89 eurot.
Otsustati seada hooldus ühele raske puudega isikule ja määrati talle hooldaja. Hooldajale
määrati hooldajatoetus.
4. APRILL 2017

Seoses uute asjaolude ilmnemisega muudeti Kernu vallavalitsuse 20.03.2017 korraldust nr
89 “Lihthanke “Kernu põhikooli akende vahetus ja fassaadi rekonstrueerimistööd” (viitenumber 183358) pakkujate kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistami-

ne” resolutiivosa järgmiselt:
• kvalifitseerida pakkujad
Holmerk OÜ, OÜ Best Building,
OÜ E13, Resa OÜ, Skone Grupp
OÜ, Norete Grupp OÜ, OÜ
Endowi Ehitus ning tunnistada
nende pakkumused vastavaks,
• jätta kvalifitseerimata ja
kõrvaldada hankemenetlusest
pakkujad Jals Ehituse OÜ ja Mhe
OÜ,
• lükata põhjendamatult madala maksumuse tõttu tagasi OÜ
Rober ehituse pakkumus,
• tunnistada edukaks Holmerk OÜ pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus.
17. APRILL 2017

Arutati koolide toitlustamise ühishanke korraldamist koos
Saue vallavalitsusega. Vallavalitsus pidas ühishankes osalemist otstarbekaks ja otsustas
esitada vallavolikogule sellekohase eelnõu.
Vaadati läbi keskkonnaameti poolt saadetud AS Evore taotlus jäätmeloa saamiseks, et ladustada ja taaskasutada kive,
pinnast ning freespuru neile
kuuluvatel kinnistutel Pähklimäe ja Kernu hooldekodu. Vallavalitsus asus seisukohale, et
puuduvad alused jäätmeseaduse § 83 mõistes jäätmeloa väljastamisest keeldumiseks ja
nõustus AS Evore jäätmeloa
taotlusega tavajäätmete kogumiseks ja taaskasutamiseks (ladustamiseks) Kohatu külas
Pähklimäe (katastritunnus
29701:005:0010) ja Kernu hoold e ko d u ( k a t a s t r i t u n n u s
29701:005:0780) kinnistutel.
Otsustati maksta sotsiaalteenuse toetust ühele taotlejale
34,79 eurot.
Otsustati anda projekteerimistingimused
• aiamaja laiendamiseks aadressil Laitse küla, Roheaasa AÜ
10,
• aiamaja laiendamiseks aadressil Kaasiku küla, Ellerheina
AÜ 9,
• arhitektuur-ehituslikud tingimused laululava taastamiseks
Kaasiku küla Seltsimaja kinnistul,
ehitusluba
• elamu püstitamiseks aadressil Kernu küla, Männi,
• aiamaja laiendamiseks aadressil Kaasiku küla, Rohutirtsu
AÜ 17,
• kasutusluba üksikelamule
aadressil Kaasiku küla, Pajutaguse AÜ 25.
Kooskõlasti rajatava puurkaevu asukoht
• aadressil Pohla küla, Tiigiääre,
• aadressil Kohatu küla, Sepamaja,
• aadressil Mõnuste küla,
Vainu.
Otsustati anda MTÜ-le Ruila 37 korteriühistu raieluba ühe
kuuse raiumiseks Ruila külas
Mõisapargi kinnistul.
Otsustati korraldada lihthange Kaasiku küla vabaõhulava

ehitustööde läbiviimiseks, lisada lihthange Kernu valla 2017.
aasta hankeplaani (punkt 6) ja
moodustada hankekomisjon
kooseisus Enn Karu (komisjoni
esimees), Heiki Laas ja Hannes
Orgse.
Otsustati algatada volikogu
otsuse “Kernu vallale kuuluva
kinnistu koormamine isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks” eelnõu.
Tegemist on Kernu vallale
Laitse külas kuuluva kinnistu
(registriosa nr 9007502, katastritunnus 29701:001:0405, maaüksuse nimi Kastani tee, sihtotstarve transpordimaa 100%)
koormamiseks tähtajatu isikliku kasutusõigusega tehnorajatise – 0,4 kV maakaabelliini –
ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks. Maakaabelliini
pikkus kinnistul on viis meetrit
ja koormatav ala (kasutusala) 11
m2.
Vaadati läbi Kernu põhikooli ja Ruila põhikooli palgajuhendid ning suunati volikogule
kooskõlastamiseks.
Otsustati teha vallavolikogule ettepanek määruse “Sotsiaaltranspordi osutamise kord”
lugemise lõpetamiseks.
27. APRILL 2017

Otsustati anda luba MTÜ-le
Orienteerumisklubi TON (registrikood 80004058) orienteerumisneljapäevaku korraldamiseks Kernu vallas Kirikla külas
katastriüksustel katastritunnustega 29701:006:0425, 29701:
006:1061 ja 29701:006:0386
4.05.2017 kell 17.00–21.00.
8. MAI 2017

Arvati Kernu põhikooli (Riisika) lasteaiast välja üks laps ja
Ruila põhikooli (Kirsiaia) lasteaiast üks laps.
Otsustati maksta toetust
104,00 eurot (kokku summas
1040,00 eurot) kümnele lapsele
Remniku laagri tuusiku eest tasumiseks.
Määrati erakorraline toetus
ühele taotlejale 390,00 eurot.
Ühele hooldajale otsustati
maksta hooldajatoetust kuni
13.06.2017. Hooldekodutoetus
määrati ühele taotlejale hooldustasu puudujääva osa tasumiseks.

Muudeti Kernu vallavalitsuse 16.05.2016 korralduse nr 237
“Ehitise aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruse,
sihtotstarbe ja koha-aadressi
määramine” punkti 1.1 ja määrati uueks koha-aadressiks Harju maakond, Kernu vald, Kohatu küla, Tiigi tee.
Otsustati anda raieluba ühe
männi raiumiseks aadressil Kaasiku küla, Kadastiku AÜ 29 ning
ühe kuuse ja kolme kase raiumiseks aadressil Kaasiku küla, Ulme AÜ 4.
Otsustati
• kooskõlastada rajatava
puurkaevu asukoht aadressil Kibuna küla, Tihase AÜ 25,
• anda ehitusluba aiamaja
laiendamiseks aadressil Laitse
küla, Põrgupõhja AÜ 13,
• anda projekteerimistingimused
• üksikelamule aadressil Kaasiku küla, Kirsiõie AÜ 19,
• üksikelamule aadressil Kibuna küla, Varblase AÜ 7,
• üksikelamule aadressil Kibuna küla, Hane AÜ 7,
• kahele üksikelamule aadressil Metsanurga küla, Väike-Kasetuka,
• lauda laiendamiseks tööstushooneks aadressil Kohatu
küla, Lauda kinnistu.
Anti luba MTÜ-le Ruila Mõis
avaliku ürituse “Marimetsa
Kapp 2017 Ruila VI Rattamaraton” korraldamiseks Kernu vallas Ruila, Allika, Metsanurga,
Haiba, Mõnuste ja Pohla külas
21.05.2017 kell 10.00–17.00.
Otsustati maksta toetust
500,00 eurot MTÜ-le Ruila Mõis
Marimetsa Kapp 2017 Ruila 6.
rattamaratoni läbiviimiseks.
Algatati volikogu eelnõud
• otsus “Kernu valla osalemise lõpetamine osaühingus Haiko Teenused, osa võõrandamine AS-ile Kovek”,
• otsus “Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ning nende teenindamiseks vajalike rajatiste ja ehitiste tasuta üleandmine AS-ile Kovek”.
Vaadati läbi lihthankele
“Kaasiku vabaõhulava taastamine” (viitenumber 186201) esitatud üks pakkumus. Pakkumuse tegi OÜ Piko Building
(11219670). Otsustati kvalifitseerida OÜ Piko Building ja tun-

nistada nende pakkumus vastavaks ning edukaks.
Vaadati läbi OÜ Haiko Teenused esitatud hinnapakkumine ja otsustati sõlmida leping,
mille kohaselt OÜ Haiko Teenused niidab ajavahemikul 15.05.
–15.10.2017 Haiba, Ruila ja
Laitse küla haljasalasid ca
675 000 m2 vastavalt vajadusele. Töövõtja teeb töö oma vahenditega ja vald kohustub tasuma töövõtjale 12 000,00 eurot (hind sisaldab käibemaksu).
15. MAI 2017

Korraldati jäätmevedu.
Jagati MTÜ Aasa Elamud
taotlusel Kabila külas asuv Aasametsa katastriüksus kuueks
katastriüksuseks, määrati neile
maatulundusmaa sihtotstarve
ning aadressid – Aasametsa, Ääre-Aasametsa, Väike-Aasametsa, Kesk-Aasametsa, Nurga-Aasametsa ja Suur-Aasametsa.
Anti raieluba Allika külas
Metsavainu kinnistul 23 kuuse,
11 kase ja 12 lepa raiumiseks.
Vaadati läbi Finforum OÜ
avaldus Mõnuste küla Uuemaja
korterite nr 1, 3 ja 7 üürimiseks.
Otsustati nimetatud kortereid
Finforum OÜ-le mitte üürile anda, kuna korterid on mõeldud
kasutamiseks eelkõige sotsiaalkorteritena eluruumi tagamise
teenuse osutamiseks.
22. MAI 2017

Määrati sotsiaalteenuse toetus ühele taotlejale 185,05 eurot, ning lapsehoiutoetus ühele
taotlejale 9.05.–21.06.2017.
Arvati seoses kooliminekuga
alates 1.06.2017 Ruila põhikooli lasteaia nimekirjast välja kaheksa last ja Kernu põhikooli
lasteaia nimekirjast kaks last.
Otsustati
• anda projekteerimistingimused aiamaja projekteerimiseks aadressil Kaasiku küla, Salvo AÜ 35a,
• anda ehitusluba puurkaevu
rajamiseks aadressil Mõnuste
küla, Vainu.
Kooskõlastati rajatava puurkaevu asukoht aadressil Kibuna
küla, Lagle AÜ 7.
Vaadati läbi lihthankele “Ruila põhikooli muusikaklassi rekonstrueerimistööd” (viitenumber 186859) esitatud pakkumus.
Foto: Andres Tohver

Pakkumuse esitas Skone Grupp
OÜ (11374175). Otsustati kvalifitseerida Skone Grupp OÜ ning
tunnistada nende pakkumus
vastavaks ja edukaks.
Otsustati korraldada Ruila
põhikooli koolimööbli ostmiseks
lihthange ning lisada 2017. aasta hankeplaani hange nr 7 “Ruila põhikooli koolimööbli ostmine”. Hankemenetluse liik lihthange, hanke eeldatav maksumus 12 000,00 eurot. Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg mai
2017. Lihthanke korraldamiseks
moodustati hankekomisjon
koosseisus Enn Karu (hankekomisjoni esimees), Tiia Rosenberg, Hannes Orgse.
Anti luba MTÜ-le Ratsaklubi Ruila Tall avaliku ürituse
“Ruila Derby 2017” korraldamiseks Ruila külas Ruila ratsakeskuses 27.–28.05.2017 kell 9.00–
19.00.
Algatati volikogu eelnõud
• otsus “Koplemäe katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine”,
• otsus “Ühinemise teel moodustuva Saue valla volikogu valimisteks valimiskomisjoni liikmete nimetamine”.
5. JUUNI 2017

Vaadati läbi Kernu põhikooli arengukava 2017–2021 eelnõu
ja otsustati saata volikogule.
Anti ühele Kernu vallavalitsuse eestkostel olevale lapsele
nõusolek välisriiki reisimiseks.
Määrati erakorraline toetus
kolmele isikule, kokku summas
380,00 eurot.
Anti luba MTÜ-le Eesti Ratsaspordi Liit avaliku ürituse
“Eesti Meistrivõistlused Ratsaspordis” korraldamiseks Ruila
külas Ruila ratsakeskuses 10.–
13.08.2017 kell 9.00–19.00.
Vaadati läbi lihthankele “Investeerimislaenu võtmine”
(hanke viitenumber 186946) esitatud kolm pakkumust. Otsustati kvalifitseerida pakkujad
Danske Bank A/S Eesti filiaal, AS
SEB Pank ja Swedbank AS ning
tunnistada nende pakkumused
vastavaks ja tunnistada edukaks
Danske Bank AS Eesti filiaal
pakkumus kui soodsaim pakkumus.
Vaadati läbi lihthankele “Ruila põhikooli koolimööbli ostmine” (viitenumber 187176) esitatud kolm pakkumust. Otsustati
• jätta OÜ Teritaja kvalifitseerimata ning kõrvaldada ta
edasisest hankemenetlusest, kuna OÜ Teritaja pakkumus ei sisalda hanketingimustes nõutud
toodete remondi- ja hooldusteenuse osutamise kirjeldust,
• kvalifitseerida AS Inest Marek ning OÜ Arco Metal ja OÜ
Arco-Ar ning tunnistada nende
pakkumused vastavaks,
• tunnistada edukaks OÜ
Arco Metal ja OÜ Arco-Ar pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus.
Otsustati
• anda ehitusluba vabaõhula-

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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va ümberehitamiseks aadressil
Kaasiku küla, Seltsimaja,
• anda kasutusluba üksikelamule aadressil Muusika küla,
Pilli (katastritunnus 29701:
005:0289),
• kooskõlastada rajatava
puurkaevu asukoht
• aadressil Vansi küla, Tulukese AÜ 28 (katastritunnus
29705:037:0260),
• aadressil Kaasiku küla, Koplemäe (katastritunnus 29701:
001:0726),
• muuta Kernu vallavalitsuse 06.05.2017 korralduse nr 223
“Projekteerimistingimuste väljastamine” lisa punkti 1.2 järgmiselt “1.2 lubatav hoonete arv
krundil kuni kuus”,
• anda projekteerimistingimused abihoone-garaaži projekteerimiseks aadressil Hingu
küla, Pundi (katastritunnus
29701:001:0532).
Vaadati läbi Kernu valla 2016.
aasta majandusaasta aruanne ja
audiitori otsus. Aruanne suunati volikogule kinnitamiseks.
Otsustati maksta MTÜ-le
Lootuse Küla Päästeselts toetust 1080,00 eurot Kernu valla
2017. aasta eelarvest arenduskuludest.
Algatati volikogu otsused
“Kernu vallale kuuluva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks”
• koormata Kernu vallale
Hingu külas kuuluv kinnistu katastritunnus 29701:001:0674,
maaüksuse nimi – Pardi teelõik
1, sihtotstarve – transpordimaa
100%) tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
eesmärgiga võimaldada kinnistule rajada maakaabelliin ja liitumiskilp ning neid seal omada
ja majandada. Koormatava ala
suurus 42 m2,
• koormata Kernu vallale
Hingu külas kuuluv kinnistu
(katastritunnus 29701:001:0636,
maaüksuse nimi – Rallipargi-Tuuliku tee L1, sihtotstarve
– transpordimaa 100%) tähtajatu isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks eesmärgiga võimaldada kinnistule rajada maakaabelliin ning seda
maakaabelliini seal omada ja
majandada. Koormatav ala (kasutusala) 69 m2.
Otsustati anda raieluba ühe
kuuse raiumiseks aadressil Kaasiku küla, Maasika AÜ 47.
12. JUUNI 2017

Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks
• Kernu Valla Rahvamajale
jaanitule korraldamiseks
22.06.2017 kell 20.00–
23.06.2017 kell 02.00 Kohatu
külas Jaanitule kinnistul,
• MTÜ-le Laitse Seltsimaja
jaanitule korraldamiseks
23.06.2017 kell 20.00–
24.06.2017 kell 02.00 Kaasiku
külas Seltsimaja kinnistul.
Võttes aluseks vanemate
avaldused, arvati alates Ruila
põhikooli lasteaiast välja kaks
last ning Kernu põhikooli lasteaiast üks laps, kellele anti koht

Ruila põhikooli lasteaias.
Ruila Põhikooli lasteaeda anti koht alates 01.09.2017 kaheteistkümnele lapsele, alates
09.09.2017 ühele lapsele ja alates 24.09.2017 ühele lapsele.
Peatati ühele hooldajale
hooldajatoetuse maksmine alates 01.07.2017.
Otsustati muuta Kernu vallavalitsuse 05.12.2016 korralduse nr 312 “Projekteerimistingimuste väljastamine” lisa punkte 1.1 ja 1.6 järgmiselt
• “1.1 krundi täisehituse
protsent kuni 10%”,
• “1.6 katusekalle kuni 45
kraadi”,
ja Kernu vallavalitsuse
08.05.2017 korralduse nr 151
“Projekteerimistingimuste väljastamine” lisa punkte 1.4 ja 1.5
järgmiselt
• “1.4 lubatava hoone kõrgus
maapinnalt katuseharjani kuni
9 m”,
• “1.5 korruste arv kaks korrust”.
Otsustati toetada 500,00 euroga MTÜ-d Laitse Seltsimaja
jaanitule korraldamiseks.
Otsustati toetada vallaeelarvest igakuuliselt 800,00 euro
ulatuses teenuse osutamise jätkamist maakonna bussiliinil nr
238 Tallinn-Harutee-Ruila-Haiba alates 1.08.2017 kuni ajani,
mil riigihanke tulemusel sõlmitava avaliku teenindamise lepingu alusel alustab nimetatud
bussiliinil liinivedu uus vedaja,
kuid mitte kauem kui
31.12.2017. MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskus poolt on
ette valmistamisel uus riigihange “Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna edelasuuna bussiliinidel”, mille raames taotletakse Maanteeametilt riigieelarve sihtotstarbelist
toetust ka avaliku bussiliini avamiseks marsruudil Tallinn-Harutee-Ruila-Haiba.
Võeti vastu määrus nr 1 “Valimisjaoskondade moodustamine”. Lähtudes 2017. aastal toimuvast haldusreformist ning
vabariigi valitsuse 21.07.2016
määrusest nr 82 moodustub haldusreformi käigus 15.10.2017
toimuva kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistulemuste välja kuulutamise päeval Kernu
valla, Nissi valla, Saue linna ja
Saue valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Saue vald. Eeltoodust tulenevalt peavad Kernu,
Nissi ja Saue vallavalitsused ja
Saue linnavalitsus ühinemisel
moodustuva kohaliku omavalitsusüksuse volikogu (Saue vallavolikogu) valimiseks moodustama valimisjaoskonnad ehk vastu võtma ühesugused määrused.
1.01.2017 kehtima hakanud valimisseaduste muudatustest tulenevalt korraldas siseministeerium kohaliku omavalitsuse üksuste asjaomaste määruste
koostamise rahvastikuregistri
vahendusel. Määrus ning selle
lisa on koostatud rahvastikuregistri andmete alusel ning valimiste kaardirakenduste keskkonnas.

Hinnaks kujunes 39 000
eurot pluss käibemaks
Kaasiku uus vabaõhulava saab viimast lihvi.

Fotod: Andres Tohver

~ 7. juunil alanud ehitustööd
jõuavad ühele poole kuu lõpuks.
Jaanipäeva tähistamiseks on vabaõhulava siiski juba piisavalt
hea, arvavad objektil askeldavad
mehed
Kernu valla poolt korraldatud ehitushanke võitis 8. mail
2017 Biko Building OÜ, mis kuulub muuhulgas LaitseRallyParki omavale Üllar Suvemaale.
“Meie pakkumine oli 39 000
eurot pluss käibemaks. Kui päris aus olla, siis arvestades töötempot ja ajakulu, eks ta üks
heategevus ole. Aitan valda ja
koduküla,” arvab Suvemaa.
Kestab 35 aastat
Biko Building sai Kernu vallavalitsuselt ehitusloa 5. juunil. “Töö
läks meil lahti 7. juunil. Esimene töö oli vundamendi korrigeerimine. Kuna see objekt oli eelmisel aastal maha põletatud, siis
puitosa siin säilinud ei olnud ja
vundament oli ka natukene viga saanud,” ütleb Suvemaa.
“Me taastasime sokliosa, ladusime siia kivi juurde, armeerisime ja valasime betoonvöö
peale, et ankurdada terasraami
ankrupolte,” räägib Suvemaa.
Vundament on paika pandud
nii, et tuul puhub vabaõhulava
puitosa ja maapinna vahelt läbi. “Ega puit tahabki saada tuuldumist. Puit kestab väga kaua,
kui ta saab välja hingata ja niiskuse välja kuivatada,” arvab Suvemaa.
Vabaõhulava kandekonstruktsiooni moodustab viis
meetrit kõrge ja kümnemeetrise sildeavaga terasraam. Puitkonstruktsioon toetub selle peale. “35 aastat võiks ta ehituslikus mõttes vastu pidada,” loodab Suvemaa.
Vundamenti puitsõrestik
tehti 5 x 15 prussidest. Puitsõrestiku peale kulus poolteist nädalat. Lisaks on kasutatud poolpunnlaudu ning OSB-liimpuitplaati.
Objektil töötav ehitaja Üllar
Puistaja tunnistab, et see on esimene vabaõhulava, mida ta ehitab. “Põhiliselt olen müürsepp
ikkagi.”
Pidu igal juhul
“Jaanipäevaks on enamus
töid tehtud,” arvab Kernu vallavolikogu aseesimees Einar Alliksaar. “Mõningad asjad, mis
silma ei riiva, jäävad jaanipäevajärgsesse aega. Sõltub kõik ilmast, kui palju töid saab teha.”
“Jaanipäevaks vist päris kõike ei jõua. Liiga hilja hakkasime
pihta,” tunnistab Puistaja, aga
usub siiski, et vabaõhulava all
saab jaanipäeva tähistada küll.
Jaanipäevajärgselt tuleb tegeleda tagumise seinaga.
Mis kuupäeval i-le punkt
pannakse? “Ideeliselt 23. juunil
on pidu, aga ma arvan, et meil
läheb nädal üle,” kalkuleerib Su-

Einar Alliksaar ja Üllar Suvemaa vabaõhulava ees viis päeva enne tänavust jaanilaupäeva.

~ TEAVE
KAASIKU VABAÕHULAVA
Kaasiku eelmise vabaõhulava
ehitust finantseeris PRIA läbi
külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse. Miljon eesti krooni maksnud ehitis
avati mais 2011.
19. septembril 2016 vabaõhulava süüdati. Politseil ei õnnestunud süüdlasi tuvastada. Juurdlus lõpetati novembris.
Et vabaõhulava oli kindlustatud,
huvitas PZU Kindlustus 51 000
eurot ehk lava ehitusmaksumuse ja põlenud hoone lammutamise.
Vabaõhulava taastamiseks moodustati 17. aprillil 2017 hankekomisjon koosseisus Kernu vallavanem Enn Karu, ehitusspetsialist Heiki Laas ning abivallavanem Hannes Orgse.
Lihthankele saabus üksainus
pakkumus – Üllar Suvemaale
kuuluvalt Piko Building OÜ-lt.
See tunnistati 8. mail tingimustele vastavaks ja edukaks. Vabaõhulava valmib juuni lõpuks.

vemaa ja ütleb, et vallaametnikud oleksid võinud need asjad
varem ära otsustada. “Vallas
käivadki asjad paraku vähe
teistsuguse tempoga kui eraettevõtluses,” leiab jälle Alliksaar.
Jaanitulele ootab Suvemaa
paari tuhandet pidutsejat. “700–
800 on täiesti reaalne suurus,
aga oleneb ilmast ja muudest
asjadest,” lisab Alliksaar. “Inimesed on ju sellised, et nad käivad ühelt jaanitulelt teisele. See
on ju nii tee ääres ja kõigile nähtav,” poetab Suvemaa.
MTÜ Laitse Seltsimaja korraldatav jaaniõhtu algab vabaõhulava juures 23. juuni õhtul
kell kaheksa ja kestab öösel kella kaheni.
Pätid jäidki tabamata
Tagaseina sisse tuleb abiruum,
kus esinejad saavad riideid vahetada. Vabaõhulava saab elektri, samuti valvekaamerad. “Val-

Einar Alliksaar vabaõhulava vundamendi juures märtsis 2017.
Foto: Einar Alliksaar

Vabaõhulava pärast põlengut septembris 2016.

vekaamerad on siin juba praegu
tegelikult väljas. Nad ei ole otseselt laululavaga koos, aga nad
on siia ära peidetud. Järgmist
põletamist enam nii lihtsalt ei
tehta,” hoiatab Suvemaa.
Kes ikkagi põletasid maha
eelmise vabaõhulava? “Eks nad
ühed Lasnamäe kaagid ole. Siin

on ju nii palju suvilaid,” on Suvemaal oma teooria.
“Need poisid tulevad ja nad
on sihukesed pasatskid, midagi
ei ole teha. Sa näed, kui ta siin
ringi luusib, aga seda hetke, kui
ta tikust tuld tõmbab, sa ei näe,”
kurdab Suvemaa.
| Andres Tohver
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Kernu vallavolikogu istungitel
27. APRILL 2017

• Koormati 50 aastaks tasuta
isikliku kasutusõigusega Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutuse
kasuks järgmised Kernu vallale
kuuluvad kinnistud:
> Riisipere tee 14 kinnistu
(registriosa 7211250, katastritunnus 29701:001:0677),
> Haiba haljasala 1 kinnistu
(registriosa 6727650, katastritunnus 29701:001:0678) (otsus
nr 11).
• Koormati Kernu vallale
Laitse külas kuuluv kinnistu (registriosa number 9007502, katastritunnus 29701:001:0405,
maaüksuse nimi – Kastani tee,
sihtotstarve – transpordimaa
100%) tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
eesmärgiga võimaldada kinnistule rajada maakaabelliin ning
seda maakaabelliini seal omada
ja majandada (otsus nr 12).
• Kooskõlastati Kernu põhikooli ja Ruila põhikooli palgajuhendid (otsus nr 13).
• Otsustati osaleda 2017. aastal järgmiste eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises:
Rocca al Mare kool, Tallinna
kesklinna põhikool, Tallinna Euroopa kool, Tallinna vaba waldorfkool, Audentese spordigümnaasium (otsus nr 14).
• Otsustati korraldada riigihange “Koolide ja lasteaedade
toitlustusteenuse osutamine
2017–2022” ühiselt Saue vallaga. Volitati Saue valda riigihanke “Koolide ja lasteaedade toitlustusteenuse osutamine 2017–
2022– läbiviimisel täitma kõiki
riigihangete seadusest Kernu
vallale tulenevaid kohustusi. Nimetati Kernu valla esindajateks
hankekomisjonis Kernu põhikooli direktor Marek Männik ja
Ruila põhikooli direktor Tiia Rosenberg (otsus nr 15).
• Esimesel lugemisel oli planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine
vallavalitsusele ning ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine
(eelnõu nr 23).
• Võeti vastu Saue valla põhimäärus (määrus nr 5).
• Kinnitati Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2028 vastavalt käesoleva määruse lisale 1.
Tunnistati kehtetuks vallavolikogu 25.03.2004 määrus nr 10
“Kernu valla Aasa, Ruila ja Tuuliku aiandusühistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine”. Tunnista-

ti kehtetuks vallavolikogu
18.01.2007 määrus nr 1 “Kernu
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava” (määrus nr 4).
• Muudeti ja / või täiendati
Kernu vallavolikogu 20.11.2014.
aasta määruse nr 11 “Toetuste
kord” järgmisi paragrahve: §1;
§5; §51; §18 ning täiendati Kernu vallavolikogu 21.04.2016.
aasta määruse nr 3 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord” paragrahvi 1 lõiget 3
punktiga 2.11 (määrus nr 3).
• Otsustati mitte liituda sotsiaaltransporditeenuse juurutamise hankega.
• Jagati informatsioone Kirsiaia 7a maatükiga, Kaasiku vabaõhulavaga, Kernu põhikooli
rekonstrueerimistöödega, Ruila spordihoone katusega ja “Digimaa” projektiga seonduvaga.
Täpsemalt saab lugeda Kernu vallavolikogu 27.04.2017 istungi protokollist nr 4.
18. MAI 2017

• Otsustati lõpetada Kernu
valla osalemine osaühingus Haiko Teenused (registrikood
10484938) ja müüa Kernu vallale kuuluv osa osaühingus Haiko
Teenused ühe euro eest aktsiaseltsile Kovek (registrikood
10395123) (otsus nr 16).
• Anti aktsiaseltsile Kovek
(registrikood 10395123) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuse osutamiseks otsustuskorras tasuta üle 33 Kernu vallale kuuluvat ÜVK ehitist. (otsus nr 17).
• Delegeerida vallavalitsusele planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ning
tunnistada kehtetuks Kernu vallavolikogu 27.11.2003 määrusega nr 20 kehtestatud “Kernu valla ehitusmäärus” (määrus nr 6).
• Jagati informatsioone Harjumaa Omavalitsuste Liidu korralise volikogu koosolekul räägituga, Digimaa projekti, kohaliku transpordi ja muu seonduvaga.
Täpsemalt saab lugeda Kernu vallavolikogu 18.05.2017 istungi protokollist nr 5.
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.
Foto: Andres Tohver

Kernu vallavolikogu esimees Kuldar Paju.

Kiire internet omavalitsuse
abiga kõigile kättesaadavaks
Foto: Külli Koppelmaa

~ Internetiühendus on Eesti
linnades pea sama loomulik nagu elekter. See on kättesaadav
ja suhteliselt soodne – ettevõtlust ja e-riiki muud moodi enam
ette ei kujutagi. Äärelinnades,
rääkimata maapiirkondadest, on
olukord sootuks erinev. Paljud
elanikud saavad kiirest ja stabiilsest internetiühendusest
vaid unistada ning agaramad
teevad väljasõite wifi levipiirkondadesse, et elementaarseid
äriasju ja suhtlemist korraldada.
IT-taristu on Eestis alles arenemisjärgus ning on hea meel
tõdeda, et riik ja kohalikud omavalitsused on hakanud nüüd panustama sellesse.
Harjumaa Omavalitsuste Liit
alustas projektiga DigiMaa, millega on ühinenud kõik Harjumaa omavalitused ning Tallinna linnast Pirita ja Nõmme linnaosa. DigiMaa rajab valguskaabli võrgud sinna, kuhu sideettevõtjad neid ei ole veel rajanud ja kuhu neid lähiaastatel
ei plaani rajada.
Selleks, et kaasaegne ühendus majja toodaks, peavad aga
Harjumaa elanikud ise soovi
avaldama. Soovide kogumiseks
on loodud veebileht www.digimaa.ee. Sealt leiab ka kogu vajaliku info DigiMaa kohta.
Olav Harjo.

Kuidas internet täna meieni
jõuab?
Internet tuleb koju või kontorisse järgmiste ühenduste kaudu:
• Mobiilivõrgu kaudu – teenust pakuvad Telia, Tele2 ja Elisa
• Raadiolingi või muu õhuühenduse kaudu – teenust pakuvad mitmed väiksemad teenusepakkujad
• Kaabeltelevisiooni võrgu
kaudu (ainult korterelamud) –
teenust pakuvad Starman, STV
ja Telset
• Telefoniliini ehk vaskkaabli kaudu – teenust pakub Telia
• Lairibaühenduse ehk valguskaabli kaudu – valguskaablivõrku on peamiselt kortermajadesse ja ärihoonetesse siiani
rajanud Telia ja mõned väiksemad teenusepakkujad.
Kõik need ühendused võimaldavad täna vähemalt minimaalsel tasemel internetiühenduse kiirust ja kvaliteeti. Sellest
piisab, et lugeda internetist uudiseid, teha pangatoiminguid
ning saata väiksema mahuga
e-kirju.
Kui soovitakse lisaks vaadata läbi selle ühenduse digitelevisiooni, kasutada piiramatu
mahuga ja kiiret wifi-t, teha
tööd või õppida internetis, suhelda sõpradega Skype kaudu,
hoida oma fotosid ja videoid
turvaliselt “pilves”, ühendada
valvekaameraid või kasutada
muid kaasaegseid teenuseid, siis
kõik ühendused ei tule sellega
võrdselt toime.

Õhk või kaabel?
Õhu kaudu liikuvat internetti
mõjutavad nii ilmastikutingimused kui teised samaaegsed
interneti kasutajad ning samuti kaugus mobiilimastist. Loodusseadused ei lase õhu kaudu
piiramatult internetti edastada
ning seepärast antakse igale kasutajale piiratud ühendus – operaatorid kehtestavad kiiruse ja
mahu piirangud. Õhu kaudu leviv internet ei ole stabiilne, ehk
ei ole pidevalt olemas ja ühtlase kiirusega. Seetõttu ei saa selle kaudu näiteks kvaliteetselt
televisiooni vaadata või videokonverentsi pidada. Kuna tegemist on piiratud ja ebastabiilse
ühendusega, siis kõik toimingud, mis nõuavad kiirust ja kvaliteeti, jäävad paraku õhuinternetiga tegemata.
Need, kellele tuleb koju või
kontorisse Telia telefoniliin, ehk
vaskkaabel, kasutavad interneti jaoks üldjuhul seda ühendust.
Kuna tegemist on kaabliga, siis
ühenduse kvaliteet ei sõltu ilmast ega teistest kasutajatest.
Paraku kehtivad vaskkaablile
füüsikaseadused, mis määravad
ette kui kaugele ja kui palju saab
selle kaudu infot saata. Need,
kes asuvad telefonisõlmest kuni paari kilomeetri kaugusel,
saavad kasutada internetti, kaugemal asuvad majad aga üldjuhul mitte. Selleks, et saada tänapäeva nõuetele vastavat interneti kiirust ja kvaliteeti, ei tohi kaugus telefonijaamast ületada paarisadat meetrit. Kuna

füüsikaseadused ei lase enam
vaskkaabli kaudu suuremaid internetikiiruseid pakkuda, on juba alustatud nende välja vahetamist valguskaablite vastu ning
tulevikus lõpetatakse vaskkaablite kaudu internetiühenduste
pakkumine.
Kaabeltelevisiooni võrgu, ehk
koaksiaalkaabli kaudu saab täna pakkuda piisava kiiruse ja
kvaliteediga internetiühendust.
Internetiühenduse kiirus ja kvaliteet sõltub peamiselt sellest,
kui hästi on teenusepakkuja
oma võrku kaasajastanud ning
milliseid seadmeid ta võrgus kasutab. Kuigi kaabeltelevisioonivõrk rahuldab tänapäevaseid vajadusi, on mitmed kaabel-TV firmad teatanud, et nad alustavad
üleminekut valguskaablitele
ning tulevikus nad lõpetavad
teenuse pakkumise koaksiaalkaablite kaudu. Siiski seni, kuni
kaabel-TV võrk on majas olemas, piisab üldjuhul tavatarbijale sellest ühendusest.
Lairibaühenduse ehk valguskaabli kaudu saab kasutada kõiki teenuseid nii täna kui
mitmekümne aasta pärast. Tegemist on tulevikukindla ühendusega. Valguskaablis edastatakse infot laseritega valguskiirusel. Valguskaablil võivad internetiühenduse kiirused olla
praktiliselt piiramatud, näiteks
ühe valguskaabli kiu peal on
testitud kiiruseid kuni 65 Tbit/s
– see on rohkem kui kogu internetiliiklus täna maailmas kokku. Täna reaalselt keegi nii suu-

ri kiiruseid ei vaja ning seepärast pakutakse Eestis valguskaabli kaudu internetikiiruseid
kuni 1 Gbit/s.
Valguskaabel on tulevikus ainus majade ühendamise tehnoloogia. See on infoühiskonna
vundament, kõik töötab tulevikus ainult tänu sellele. Ka näiteks mobiilitehnoloogia 5 generatsioon – 5G, mis hakkab võimaldama tulevikus suuri kiiruseid, ei saa toimida ilma valguskaablita. Kuna suured kiirused
levivad õhus vaid väga kõrgetel
sagedustel ja väga väikseid vahemaid, saab see inimesteni
jõuda ainult siis, kui valguskaabliga ühendatud tugijaamad
on nii inimeste kodudes igas
toas kui ka õues igas tänavavalgustuspostis.
DigiMaa ühendab majad valguskaabliga
DigiMaa võrku hakatakse rajama pidades silmas nii tänaseid
kui ka tuleviku vajadusi.
DigiMaa võrk valmib tervikult alles mõne aasta pärast
ning see peab rahuldama kõiki
vajadusi ka aastakümnete pärast. Sellepärast on valitud tehnoloogiaks valguskaabel.
Kõik majad, kuhu hakkab
jõudma DigiMaa valguskaabel,
saavad olla kindlad, et nendeni
jõuavad alati kõik vajalikud teenused. Kuna aina rohkem ja
laiemal skaalal teenuseid liigub
internetti siis mõne aja pärast
tunneb igaüks, millist kasu valguskaabli ühendus talle toob.
Tänu kaasaegse ühenduse olemasolule tõuseb kindlasti ka
kinnisvara väärtus.
DigiMaa rajab ise vaid valguskaabli võrgud, interneti teenust ise pakkuma ei hakata. Tulevikus jääb DigiMaa rajatud
võrkude omanikuks ning neid
hakatakse rentima teenusepakkujatele, nagu nt Telia, Starman,
STV, Telset, jne. Seega saab inimene ise teenusepakkuja valida, mis olukorras, kus võrgu on
rajanud mõni ise internetti pakkuv ettevõte, ei ole võimalik.
Digimaa pakub majapidamistele ka märksa odavamat liitumist. Kui linnades ei ole liitumistasud tavaliselt suured, siis
hajasustuses võidakse kaabli vedamise eest küsida tuhandeid
eurosid. DigiMaa liitumishind
saab olema aga mõnisada eurot.
Anna oma soovist teada!
Kes soovib enda majapidamist
või ettevõtet ühendada DigiMaa
võrguga, peab juba praegu, kui
võrku pole rajamagi hakatud,
teada andma. DigiMaa võrku ei
ehitata kõikidesse majadesse
vaid ainult sinna, kuhu seda
soovitakse. Oma soovist teada
andmiseks peab minema lehele
www. digimaa.ee ja seal sooviavalduse lehel märkima aadressi, kuhu ühendust soovitakse.
| Olav Harjo, DigiMaa projektijuht
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Foto: Kati Raju

Pille Piho Kernu kooli ees.

Kernu Põhikooli õpetaja
Pille Piho mõtisklused
Oled Kernu koolis juba väga
pikka aega töötanud, kuidas nii
on läinud?
Olen peaaegu kogu elu Kernu vallas elanud ja ka ise Kernu
kooli lõpetanud. On üsna loomulik, et töötan siin. Selles koolis on õppinud minu tütred ja
teised pereliikmed. Mu vanavanaisa koos teiste talumeestega
pani õla alla praeguse Kernu
kooli hoone rajamisele 1933.
aastal, et tema tütar ja kaks poega – üks nendest minu isa –
saaksid kodulähedases koolis
tarkust taga nõuda.
Õpetajatööd alustasin 1982.
aasta sügisel Nissi koolis. Kernu
9-klassilisse kooli tulin tööle
aastal 1989 ja jäingi siia. Endistest õpilastest on saanud praegused lapsevanemad. Õpetatud
õpilaste hulka ei oska kokku arvata.
Kuna pean oluliseks oma
töösse süvenemist ja pühendumist, siis õpilaste ja nende vanemate ning kohalike olude
tundmine on minu jaos ainult
plussiks. Meie koolil on hea aura. Läbi aegade on siin tööd leidnud hulk toredaid inimesi...
Mis sind sinu töös rõõmustab?
Rõõmustab, kui koostöö õpilaste ja nende vanematega õnnestub. Õpilase rõõm ja uhkus
oma töö üle rõõmustavad õpetajat. Armas on küsimus lapse
suust, et kas me täna olime head
lapsed; väike kaardike sooviga:
ole sama tubli õpetaja edasi jne.
Kui õpetaja märkab last ja laps
märkab õpetajat, siis on asjad
korras. Rõõmustavadki väikesed
asjad, millest saab kokku arusaamine, et olen õiges kohas.
Õpetaja võib vahel kurb ja pahane ka olla, aga ausalt ja asja
pärast. Ükskõikne olla ei tohi.
Hiljuti koolis toimunud playboxi üritusel imetlesin kõiki esinejaid, suuri ja väikesi. Kui julgelt nad oma etteastetesse sisse elasid. Kas nad muretsesid,

kui palju nägid vaeva enesekindluse kogumiseks, seda teavad nad ise kõige paremini, kuid
tulemus oli seda väärt. Kuna ma
ise avalikke esinemisi ei naudi,
siis noored staarid olid mulle
eeskujuks.
Mis sind sinu töös kurvastab?
Kurvastab see, kui lapsevanemad ei pea oluliseks õpetaja
soovitustega arvestada. Terviseprobleemide puhul võtame
arsti kirjutatud ravimeid ja paraneme. Vahel on õpetaja poolt
soovitatud “rohuks” väikesed
järjekindlad muudatused, et
kõik jälle laabuks. Tööl, avalikes
kohtades ja ümbritsevate inimestega suhtleme täiskasvanutena ju viisakalt ja lugupidavalt,
olles erinevates rollides. Kodus
on oma kokkulepped, seal võimegi end natuke vabamalt tunda. Sama peaks kehtima ka laste puhul.
Mida arvad Eesti haridusest?
Arvan, et Eesti koolides õpetatakse lapsi hästi, kuid tihti
räägitakse õpilasekesksest õpetusest või õigemini vähesest tähelepanust sellele. Hariduse
andmine peaks olema minu arvates rohkem õpilase-kooli-kodu koostöö keskne. Kõigil kolmel osal on heade tulemuste
saavutamisel võrdväärne roll.
Õpetame ju lapsi tegelikus elus
toime tulema.
Igapäevane elu ei ole alati
huvitav ja kerge, kus oleme ainult saaja rollis. Vahel peavad
kõik kolm: õpilane-kool-kodu
ka pingutama ja raskusi ületama. Nagu öeldakse – pool meie
päevast võiks olla meeldiv ja
nauditav, teine pool aga pingutamist vajav ja mitte nii meeldivate tegevustega täidetud.
Väga tervitatav on see, et
koolides kasutatakse õpetamisel kaasaegseid õppevahendeid,
õppematerjal areneb ajaga
kooskõlas. Liitklassis õpetami-

seks oleks vaja teistsuguseid
õpikukomplekte, mida tegelikult praegu ei ole olemas. Nende koostamine on terve teadus
ja kulukas ka... Kahju, kui kaasajal hariduse andmine taandub
raha taha. Kes meist tahaks millestki poolt, kui on õigus tervele?
Mida soovitad oma õpilaste vanematele?
Ärge unustage endid, kallid
vanemad! Ema-isa on peres sama tähtsad kui laps. Ka laps
peab seda teadma ja sellega arvestama. Oluline on perega koos
tegevustes osaleda ja puhata.
Mõnikord vajab vanem ka lapsevaba aega, et oma akusid laadida.
Lapse kooliminek on suur ja
oluline muutus kõigi pereliikmete jaoks. Leidke aega oma
lapsega igaks koolipäevaks valmistuda. Siis saab laps aru, et
see kool on tähtis koht. Iga lapse jaoks on oma ema-isa kõige
tähtsamad, nende arusaamad ja
suhtumine võetakse iseenesest
omaks.
Kes tahaksid olla, kui ei oleks
õpetaja?
Kasvataksin taimi, lilli
võib-olla. Kodus on kõik aknalauad ja võimalikud taimede
kasvatamiseks sobivad paigad
täidetud lillepottidega. Nii laste kui taimede kasvatamisel
peab neid hea pilguga vaatama
ja imetlema. Igasugune kasvamine ja arenemine võtab aga aega.
Mis sind huvitab, millega peale
õpetamise tegeled?
Minu jaoks on haarav ja huvitav ajalugu. Aastaid tagasi ajalugu õpetades tajusin, et selles
aines peituvad vastused paljudele, kui isegi mitte kõigile küsimustele.
Mulle meeldivad päevinäinud ning ajast puretud esemed

ja asjad, millel on oma lugu ja
vägi.
Lapsepõlvest alates on mu
lemmikharrastuseks lugemine.
Hea raamatu lugemine koduses
vaikuses ja rahus on tõeline
nauding. Hetke lemmikuteks on
Indrek Hargla ajaloolise taustaga romaanid, usutavalt kirjutatud ja põnevad. Loen meeleldi
eesti lastekirjandust meie oma
armsate eesti lastekirjanike sulest.
Tunnen heas mõttes kadedust, kui andekad sulesepad
meie kirjanikud ikka on.
Koduste remonditöödega
olen enamasti ise hakkama saanud. Kleebin tapeeti, värvin lage ja näen kohe oma töö tulemust. Ka õpetajatöös on töö tulemuslikkus oluline. Noore õpetajana arvasin, et see võtab kaua
aega, enne kui oma töö vilju
näen. Aga praegu ütlen endale
– tee silmad lahti ja vaata: iga
tunni ja päevaga saavad su õpilased terakese targemaks.
Meeleldi külastan perega
mõnd vabaõhukontserti või
-etendust.
Tore on jälgida loodust ja vabas õhus liikuda. Naudin sooje
suveilmu, oma perega koosolemist.
Võimalusel tegelen alati oma
kahe võrratu lapselapsega. Huvitav on vaadelda nende arengut. Neist on kujunenud omamoodi testgrupp, kelle abil jälgin, kuidas laps kooliküpseks
saab, kuidas kujunevad oskused
ja teadmised.
Mis sulle elus kõige rohkem
korda läheb?
See on lihtne küsimus. Igale
emale ja vanaemale on kõige
tähtsam, et laste ja lastelaste
käsi käib hästi. Nii ka minule.
Loodan, et kõigil minu lastel, nii
kodus kui ka koolis läheb elus
hästi.
| Küsimused koostas ja neile
vastas õpetaja ise

Karina Antonis Kernu
koolist käis presidendi
vastuvõtul
~ Pole midagi lihtsamat ja enesestmõistetavamat kui teadmine, et iga laps vajab turvatunnet, stabiilsust ja kodu, kust leida lohutust, abi ja toetust ka
siis, kui kõik ei lähe nii nagu vaja. Ta vajab eelkõige armastavaid vanemaid. Kahjuks on kõik
see paljude laste jaoks vaid
unistus... SEB Heategevusfond
on loodud nende laste heaks,
kellest vanemad ei hooli. Fond
kogub annetusi ja teostab aasta
ringi mitmesuguseid projekte
turva- ja asenduskodudes peatuvate laste toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist
ja annab välja stipendiume. SEB
Heategevusfond kutsus Vabariigi Presidendi Kantselei kaudu
neljapäeval 1. juunil Kadrioru
lossi roosiaeda parimate kooliõpilaste auks toimunud pidulikule vastuvõtule tublisid lapsi
ja õpilasi. Esindatud oli ka Kernu kool, kutsutuks osutus Karina Antonis. Karina lõpetas edukalt muusikakooli õppeaasta
klassi ja kiitusega Kernu kooli 7.
klassi. Roosiaias toimunud vastuvõtul õnnitles õpilasi Eesti
Vabariigi president proua Kersti Kaljulaid.
Marek Männik

Foto: Taavi Võsa

Foto: erakogu

Kernu kool oli
keskkonnakäpa konkursi
rahvahääletusel edukas
~ Kernu kool osales kevadel
üle-eestilisel Keskkonnakäpa
konkursil, mis on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustus.
Vaata www.xn--keskkonnakpp-pcb.ee/kernu-pohikool. Selle tunnustusega sooviti tõsta
esile ka kõiki Kernu kooli tegemisi, seekord õpetaja Ain Kauleri tegemisi koos õpilastega. Ka
nemad koos on jätnud oma positiivse jälje keskkonnateadliku
ja keskkonnasõbraliku tegevusega.
Kernu kooli õpilased meisterdasid konkursi raames tööõpetuse õpetaja Ain Kauleri juhendamisel lindudele pesakastid.

Iga klass sai omale pesakasti,
millele nad said kooli metsas ise
oma puu valida.
Rahvahääletuse tulemusena
sai Kernu kool Saksa Gümnaasiumi ees 193 punktiga esikoha.
Täname kõiki, kes andsid keskkonnakäpa konkursil oma hääle Kernu koolile. Vaata lähemalt
http://www.xn--keskkonnakpp-pcb.ee/rahvahaaletuse-tulemused-2017. Õpetaja Ain Kauler käis 4.06 keskkonnaminister
Marko Pomerantsi vastuvõtul
Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses võtmas vastu
Kerkkonnakäpa 2017. aasta rahva lemmiku auhinda.
| Marek Männik
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Kuuseriisikate kevadtööd
~ Kuuseriisika rühmas on olnud see poolaasta kiire ja tegus
– õppisime tähti, numbreid,
emotsioonidega toimetulemist
ja tegime palju kunsti. Ka sellel
aastal võtsime osa mitmetest
projektidest. Häirekeskuse projektis “112” tegime õue auto atraktsiooni juurde punastest teeküünaldest lume sisse 112. Teine projekt, kus me osalesime, oli
“Küünlaümbriste jaht”. Ka see
projekt oli seotud teeküünaldega. Lapsed pidid koguma teeküünla ümbriseid. Meie rühmas
oli kõige tublim koguja Marko
Urva, kes kogus 555 tükki. Teine oli Reiko Tikenberg ja kolmas
Kelly Vaga.
Aprillis pani iga laps potti 2
kõrvitsaseemet. Mais istutas
aednik Gerli Korol meie kõrvitsataimed kompostihunnikusse.
Sügisel on plaan kõrvitsad saata Tallinna Loomaaeda.
Mais külvasime projekti “100
viljapeenart” raames aiakasti
vilja: külvatud sai kaer “Kalle”,
oder “Maali” ja suvinisu “Voore”.
Aga ka rühmasiseselt sai tehtud palju põnevat. Lemmikraamatu nädalal jaanuaris külastasime Haiba raamatukogu. Lapsed said teada, mis tööd tehakse raamatukogus. Veebruaris oli

meil suusapäev. Kõik lapsed, kes
sel päeval kohal olid, said suusad alla ja proovida, mis see
suusatamine on. Naistepäeval
küpsetasime vahvleid: meid
abistas Gerli, vahvlid said ka šokolaadi ja nonparellidega kaunistatud. Peale naistepäeva nädalat oli meil poiste nädal: tutvusime erinevate tööriistadega,
proovisime haamriga naelale
pihta saada, kruvikeerajaga kruve puitu keerata ja saega saagida.
Aprillis ja mais käisime metsas kevadet otsimas ja putukate-mutukate tegemisi jälgimas.
Mai alguses võtsime osa rabamatkast, mis oli pikk ja raske,
aga väga huvitav. Viimasel maikuu päeval toimus väljasõit Eesti Vabaõhumuuseumisse, kus
lapsed said tutvuda eesti talueluga. Juuni algul tegi õpetaja Sirje Raud veel selle õppeaasta viimase spordipäeva, kus lapsed hüppasid kaugust, viskasid
palli, jooksid 30 meetrit ja
orienteerusid Kernu kooli staadionil.
Praeguseks on õppetöö lõppenud ja enamus Kuuseriisika
rühma lapsi on juba suvepuhkusel. Soovime kõigile ilusat suve!
| Õpetajad Ruth ja Katrin

Steiger kaebas Kernu valla
Tallinna halduskohtusse
~ 17. novembril 2016 esitas inseneribüroo Steiger keskkonnaametile geoloogilise eeluuringu loa taotluse Kernu vallas
Kirikla uuringuruumis, eesmärgiga selgitada välja, kas sinna
oleks tulevikus võimalik rajada
kruusakarjääri.
Kernu vallavolikogu otsustas
16. veebruaril mitte nõustuda
geoloogilise uuringu loa andmisega inseneribüroole Steiger. 30.
märtsil esitas Steiger Tallinna
halduskohtule kaebuse, milles
vaidlustas vallavolikogu otsuse.
Steigeri väitel jääks uuringuruumi piir vaid osaliselt rohekoridori alale ning kui tulevikus
algakski kaevandamine, siis karjääri ei avata ühekorraga kogu
ulatuses, vaid maavara ammendatakse periooditi ja järk-järgult.
Steiger tõi välja, et Harju
maakonnas on maavara kaevandamisload antud juba rohekoridoridel Aarnamäe liivakarjäärile ja Vaidasoo kruusakarjäärile.
Steiger järeldas, et rohevõrgustik iseenesest ei ole aluseks geoloogilise uuringuloa või kaevandamise loa andmisest keeldumiseks.
Kernu vald omakorda rõhus
eeskätt kohaliku kogukonna huvidele, kes karjääri oma alale ei
soovi. Näitena toodi välja Nissi
vallavolikogu otsus keelduda AS
Kiirkandurile loa andmisest kaevandada kruusa Kalda kruusamaardla Kalda III kruusakarjääris.
Menetluse käigus selgus seegi, et piirkondlik varustuskindlus liiva ja kruusa osas on tagatud olemasolevate karjääridega

18–34 aastaks.
Tallinna halduskohus leidis
siiski, et kohaliku tähtsusega
maardla puhul kuulub kaevandamisloa andmine, sealhulgas
selle keskkonnamõjude hindamise üle otsustamise pädevus
keskkonnaametile. Muuhulgas
viidati sarnasele lahendile
Haaslava vallas Tartumaal.
Seetõttu otsustas Tallinna
halduskohus 30. mail, et Kernu
vallavolikogu otsus on õigusvastane ning kohustas vallavolikogu 15. septembriks andma Steigeri uuringuloa taotluse kohta
uue arvamuse.
Kernu vallavolikogu arutas
Steigeri kaebust 15. juunil. “Volikogu toetas kohtuotsuse edasikaebamist. Volikogu esimehega oleme seda juba ka varem
arutanud. Apellatsioonikaebuse esitamise tähtaeg on 29. juuni 2017. Praeguse seisuga julgen
seega väita, et vald kaebab kohtuotsuse edasi,” arvab Kernu
valla jurist Andres Pitk.
“Vaidluse põhiküsimus on
selles, kas geoloogilise uuringuloa menetluses peavad valla argumendid seonduma üksnes
geoloogilise uuringu läbiviimisest tekkivate võimalike (keskkonna)mõjudega või tohib lähtuda tulevikus toimuva kaevandamise võimalikest (keskkonna)
mõjudest,” selgitab Pitk.
Inseneribüroo Steiger jääb
teemat kommenteerides napisõnaliseks. “Kuna kohtuvaidlus
on pooleli, siis ei pea me võimalikuks vastata esitatud küsimustele,” teatab Steigeri juhatuse
liige Meelis Peetris.
| Andres Tohver

Riisikate kevadelood
~ Sellel aastal saatsime kooliteele vaid neli last. Kooliküpseks
said: Elis Lisett Engman, Agneta Kolmrist, Holger Michleson
ja Nele Senin. Sel korral oli aktus korraldatud vaid vanema
rühmaga, sest saatjaid oli palju
rohkem kui lõpetajaid.
Järgmisel kevadel on kooli
saata jälle üle 10 lapse. Koolieelikud on vahvad ja nutikad: Elisel on eriti hea kunstimeel, Nelel on lugemine hästi selge, ta
laulab kui ööbik, Agneta on tubli luuletuste lugeja, ka Holger
loeb ja laulab. Kõik lapsed on
tublid tantsulapsed. Tänavu istutati ühiselt lasteaia aeda ploomipuu, millega saavad edaspidi
lapsed oma pikkust mõõta, kui
tagasi mängumaale tulevad.
Kevadilmad on olnud külmad, kuid tegemisi on jätkunud
sellegipoolest. Meenutame veel
viimaseid ühiseid ettevõtmisi
Riisika lasteaias.
Matkati ja tantsiti
Kevadmatk rabasse toimus seekord alles mais ja teisiti kui tavaliselt, sest Haiba küla kaarti
pidi lugema hakkama juba lasteaia õues. Teeäärsete lehiste
otsast leiti terve juhendmaterjal järgmiste ülesannete täitmiseks. Alustuseks oli iga laps julge ja leidis sügava puuõõnsuse
sees asuvast aardekirstust väikese aardekese. Edasi parki minnes leiti paari peale mõõdunööri järgi just õige oma puu üles ja
määrati, mis puuga on tegu. Kui
metsa jõuti, siis leiti sinililli ja
teisi kevadlilli. Veerohket kraavi ületades tehti koostööd õpetaja või sõbraga, et ohutult teisele kaldale jõuda. Rabas leidsid
kõik üles nii mustika, pohla kui
sookailu. Turbasammal oli kenasti olemas. Tagasi tõi kodutee tiigi kallast mööda, kus vaadeldi vees ujuvaid parte ja tuttpütte. Piknikupaigas oli üllatuseks väikesed seeneküpsised ja
arteesiakaevust käidi allikavett
võtmas.
Viimaseks ülesandeks oli vee
mõõtmine ujumiskohas, kuigi
kõik pidid 6 lusikatäit vett topsi panema, saadi ometi väga erinevad vee kogused. Karu mäest
alla joostes tuli hoog sisse, et
jõuda lasteaeda, kus kokatädi
Anne juba ootas lõunasöögiga.
Samal ajal sõimerühma lapsed läbisid matkaraja ja tegid
vahvaid tegevusi lasteaia
õuealal.
Volbripäeval olid peanõidasid sel aastal kaks: Heli ja Urve.
Nõiad olid kaunistanud vahvalt
oma püstkoja, milles leidus põnevaid lennuluudasid ja muid
nõiakatsete jaoks vajalikke asju. Iga rühm sai kätte erineva
suuna, kuhu pidi minema oma
tegemisi toimetama. Kõik lapsed said kenasti hakkama ja
nõiad jäid rahule. Lõpetuseks jagati amps ussikesi ning suutäis
võlujooki. Kogu nõiatralli lõpetas rõõmus “Nõiaelu” tantsuring.
Koolieelikutel jätkus energiat
kogu talve jooksul rahvatantse

Fotod: Riina Lotamõis

Lasteaed Riisikas rongikäigus.

Säde-Kessu Koroli emotsionaalne nägu.

Liandra-Mirell Korol ja Risto Parek lastekaitsepäeval tunnelisse pugemas.

õppida ja nüüd oli aeg minna
Laagrisse suurele lasteaia tantsupeole. Saue vald kutsus ka
Nissi ning Kernu valla lasteaiad
oma murule tantsima. Õpetajad
Heli ja Urve käisid mitu korda
õppimas laste tantse ja õpetajate ühistantsu “Isamaa hiilgaval pinnalla”.
Ilm oli igati soe ja päikseline.
Tantsupidu algas lõbusa rongkäiguga, kus kõik rühmad marssisid ümber suure staadioni
ning iga rühm leidis omale peatumiseks pesa. Iga vanuse jaoks
oli erinev tants. Meie lapsed olid
selgeks õppinud 6–7. aastastele
mõeldud “Tantsime koos” tant-

su. Alguses said riisikalapsed pidu nautida ja teiste tantsimist
vaadata, kuid siis tuli nendegi
kord jalga keerutada. Kõik oli
kenasti selgeks saanud – sassi
ei läinud midagi. Lõppu jäi veel
ühistants “Mu isamaa armas”,
kus kõik noored tantsijad said
oma osavust näidata. Tore, et
meie lapsed said osaleda vahval
rahvatantsupeole. Aitäh tublidele organiseerijatele.
Käisime vabaõumuuseumis
Päris mai lõpus toimus lasteaia
väljasõit Rocca Al-Mare Vabaõhumuuseumisse. Kõik rühmad
olid kaasas ja iga lasterühm te-

gi vastavalt oma võimetele tiiru vanades taluõuedes. Lõpuks
kogunesime laste mänguväljakule, kus oli planeeritud väike
minipiknik – kaasas porgandid
ja õunad. Lapsed said jalgu puhata ja veidi turnida, kiikuda enne koduteed. Käisin kaasas sõimerühma lastega ja ei jõudnud
ära imestada, kui huvitatud olid
mudilased igast vanast võipütist või lapsehällist. Lootsime
leida aedikust sigu, kuid kahjuks
seakatk on siingi omad piirangud seadnud. Lambaid ja tallesid nägime ometi. Sõimelastest
niipalju, et nemad väsisid siiski
enne matka lõppu ära ja nii võtsime nad vankrite peale ja sõidutasime nad bussi juurde. Sellist sõitu oleks suuremadki soovinud, kuid inimhobusid oli vaid
kaks ja jõud piiratud.
1. juunil oli vaja ka riisikalapsi kaitsta – nimelt igavuse eest.
Sõimerühmale on välja ehitatud tore väike aiake, kus parasjagu erinevaid mänge mahub
mängima. Vanemad lapsed on
aia hellitavalt “lõbustuspargiks”
nimetanud. Otsustasime lastele just sinna toreda seiklusraja
üles panna.
Kasutasime ära kõik tasakaalu nõudvad vahendid: poomi,
ussiraja, kivid ja rõngad. Lapsed
pidid õpetajate Ruthi, Heli ja
Jaana suunamisel oma täpsusviset harjutama, loopides erinevaid rõngaid, või pallikesi. Peale tunnelist läbi pugemist tegi
õpetaja Urve lastest pilte, kus
laps pidi emotsioonipalli järgi
näo tegema. Viimaks sai iga laps
visata õpetaja Katrini valvsa pilgu all kommile rõnga ümber.
Maius oli tasuks osavalt läbitud
raja eest. Seiklus ei tahtnud lõppeda, sest tore oli magusat tasu
saada. Lõpetuseks kutsus õpetaja Heli kõik lapsed asfaldile
pilte joonistama. Fantaasiat jagus nii, et kogu lasteaia esine
plats sai kunsti täis.
Lasteaias näeme, et lastel ei
ole nutisõltuvust, kui vähegi anda idee või vahendid, millega
lapsed saaksid õues mängida.
Aktiivset puhkamist koos perega suvel ja koolieelikutele toredat kooliteed sügiseks.
Lasteaed puhkab juulis ja
avame taas augustis.
| Riina Lotamõis
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Hindehirmus õppimine on
iganenud
Foto: Tiia Rosenberg

~ Koolides kehtiv hindamisjuhend on iganenud ja ühiskonnas käib äge diskussioon, kuidas muuta numbrilist hindamist.
Meie täiskasvanutena ei kujuta vist ette, kui peaksime päevas mitu korda hindeliseks soorituseks valmis olema. Tundub
üsna stressirohke ning mõttetu.
Laste puhul aga arvame, et selline õpiõhkkond ongi kõige parem ja nii on see ju alati olnud.
Samas on ajad muutunud
ning me hindame ühiskonnas
ennastjuhtivaid, vastutustundlikke, loovaid isiksusi, kes oskaksid oma tugevustele ja huvidele toetudes üles ehitada tulevikuplaanid maksimaalseks eneseteostuseks.
Hindamine tekitab lisapinget
Õpilastele tekitab hindamine
koolis kahtlemata lisapinget
ning tundub tihti ka subjektiivne, sest numbrite taga on väga
erinevad tulemused.
Meil kehtiva korra alusel on
kaks negatiivset hinnet, mille
mõttekusest keegi aru ei saa.
Kolme skaala on väga lai, sest
selle paneme õpilasele, keda
peame hindama lähtuvalt tema
edasijõudmisest, võrreldes tema enda tulemustega mitte
nõutud ainealaste õpitulemustega ja kolme paneme ka siis,
kui jääb napilt neljast puudu.
Kõige objektiivsemat tagasisidet hetkel annab ehk nelja ja
viie eristamine, sest perfektse
esituse puhul nõutakse rohkem
loogilist mõtlemisvõimet ning
laiemat silmaringi nutikamate
küsimuste abil.
Sagedamini tõstetakse esile
loovainete ja kehalise kasvatuse hindamise probleeme, sest
raske on hinnata loomingut
ning aineid, mis tuginevad kehalisele ja muusikalisele andekusele.
Samas ei näe ma suurt vahet,
miks matemaatilise või verbaalse andekuse arvestamine hindamisel on väiksema tähtsusega. Nii ei ole põhjendatud vahettegemine loovainete ning
ülejäänud õppeainete vahel. Me
võiks muuta hindamisjuhendit
kõikide ainete lõikes.

LaitseRallyPargi omanik Üllar Suvemaa, õpilane Karmen Langi ja Ruila
kooli direktor Tiia Rosenberg.

~ Ruila Põhikoolis on koostöös Laitse RallyPargiga välja kujunenud traditsioon, et viimasel koolipäeval kuulutatakse 8.–9. klasside seast välja parima õpilase laureaat. Seekord anti Ruila Põhikoolis auhind välja juba 6. korda. Tänavu läks stipendium 8. klassi õpilasele Karmen Langile, kelle särasilmsus on jätnud märgatava panuse nii õppe- kui ka huvitöösse. Karmen korraldas sellel aastal
oma loovtöö raames ka Feliks Tungali mälestusvõistluse, osaleb
õpilasomavalitsuse töös ning osaleb aktiivselt spordivõistlustel.
Palju õnne võitjale!
| Aire Ansen-Kure

Meenutades “Ruila
laululast”

Ruila kooli õpetajad õppetööd planeerimas.

Kuidas motiveerida last?
Õpetajaid ehmatab sageli hindamise kaotamise juures laste
motiveerimise teema. Kahjuks
on hinne siiani sageli ka laste
distsiplineerimise vahendiks,
sest õpitakse hinde saamise eesmärgil. Õppima peaks aga huvile ja uudishimule toetudes, oma
eesmärke silmas pidades. Me tegeleme liialt vähe analüüsimise ja eesmärgistamisega, et laps
saaks oma töö eest vastutust
võtta.
Hollandi koolidega tutvudes
torkas aga eelkõige silma klassijuhataja töö õpilasega tema
tulemuste ja edasiste plaanide
üle arutlemisel ning sisukas tagasisidestamise süsteem. Nii
kohtuvad õpetaja ja õpilane veerand tunniks igal nädalal, kus
analüüsitakse möödunud näda-

lal tehtut ja eesmärkide täitmist.
Lapsed hindavad koolis kõige
enam autonoomsust ja iseotsustamise võimalust.
Eestis on valdav siiani õpetajakeskne lähenemine, mis tagab head tulemused testide sooritamisel, kuid jääb napiks mitmekülgse ennastjuhtiva isiksuse kasvatamisel.
Numbrilise hindamise asemel võiks õpilane saada tehtud
tööde eest “arvestatud” ning
teadmiste taset näitab soorituse protsent. Nii võtab õppimise
eest vastutuse õpilane ja lapsevanem, kes ka põhiseaduse kohaselt lapse koolihariduse eest
vastutab.
Kindlasti on lapsevanemal
väga lihtne saada lapse edasijõudmise kohta koolis infot hinde näol. Hinnangutesse ja õp-

Mesimummide nõiatrall
~ 27. aprilli õhtul kogunes Ruila lähistel Blocksberi Mäe talus
kummaline, valdavalt musta
riietunud seltskond. Kuna talu
õuel oli luuaparkla tasuta, tulidki enamus luudadega. Lähemal
vaatlemisel selgus, et tegemist
on peaasjalikult Kirsiaia lasteaia mesimummidega, kes koos
perekonna ja õpetajatega olid
nõiatrallile vigurdama tulnud.
Posijast sünoptik oli kuulutanud
suurepärast ilma ja tänu soosivale tähtede seisule ning teadmata põhjusel õnnestunud maagilistele rituaalidele fantastiline ilm trallitajaid toetaski.

Foto: Aire Ansen-Kure

Värvikas seltskond võis tõelist uhkust tunda oma nõiaväel
kattunud lookas laua üle.
Maitsemeeli kuditasid erinevad hõrgutised alates peanõid
Raili soolatud ussidest kuni suus
sulavate tõukude-vaklade ja
täiuslike silmamunadeni. Ka aeg
tegi veidraid trikke. Oli hetki,
kus ta oleks justkui seisma jäänud, järgmisel momendil lendas
jällegi valgusest kiiremini ja
kolm tundi möödus luualimbo,
luuaviske, luuajooksu, kohutavate näomaalingute, seltsis jutustamiste-posimiste ning karaoke-kõkutamise saatel mär-

petöö sisusse süübimine võtab
aega.
Aastaid koolidirektorina töötades näen, et paljudes kodudes
napib nii huvi kui aega. Hindamisjuhendi muutmisega sisulisemaks anname rohkem infot ka
vanemale lapse edasijõudmise
kohta koolis ning tõstame sellega vanemate teadlikkust ja
kaasamist lapse õpetamisel.
Hindamine peaks kooli alles
jääma, kuid teistsugusel kujul.
Õpilane peab saama sisulist tagasisidet ja võtma ise vastutuse
oma õppimise eest. Sellepärast
peaks koolis olema oluliselt
suurem osakaal analüüsimisel,
eesmärgistamisel ning valikuvõimaluste pakkumisel, õppimise tähtsuse teadvustamisel.
| Tiia Rosenberg, Ruila põhikooli
direktor
Foto: Maarja Lillemäe

kamatult.
Väikesed ja suured nõiad
ning maagid lahkusid kõik mõnusa sooja südamega. Nii vahvast üritusest võiks kindlasti
traditsioon saada.
Täname õpetajaid-korraldajaid, et neil jätkus visadust pidevalt hõivatud lapsevanemad
praktiliselt täies koosseisus üritusest osa võtma utsitada ja nii
palju energiat meie ühtekuuluvustunde suurenemisesse panustada!
Mesimummide rühma lapsevanem,
| Maarja Lillemäe

Nõidade hoojooks enne õhkutõusmist.

~ 17. aprillil toimus Ruila põhikooli saalis iga-aastane lauluvõistlus “Ruila laululaps”. Osa
võttis 20 lauljat, kelle hulgast
valis žürii (Mait Maltis, Anne-Mai Runno, Tiia Rosenberg)
igas vanusegrupist välja kolm
paremat, kes saadeti valla lauluvõistlusele edasi võistlema.
Žürii hinnangul väärisid kõik
osalejad lavakohta, kuid eriti
hakkas silma, et väikeses koolis
on iseseisvaid laululapsi võrdlemisi palju. Veel toonitas žürii,
et leidub üksikuid lauljaid, kellel oleks lauljatena ka tulevikuväljavaateid. Lisaks jagas žürii
lauljatele ka üldisi soovitusi, mis
puudutasid esinemisjulgust,
enesekindlust ja oma laulu teksti mõtestamist.
Lauljad osalesid kolmes vanusegrupis: 1.–2. klass, 3.–4.
klass ja 5.–9. klass. Nooremas
vanusegrupis saavutas 3. koha
Isabel Annus, 2. koha Heleri Järvela, 1. koha Karolin Viidik lauluga “Lennatud tiirud” (J.
Trump/A. Eha). Keskmises vanuseastmes saavutas 3. koha
Natali Glubakov, 2. koha Berit
Suni ja esikoha Anniki Pärna
lauluga “Me kõik jääme vanaks”
(S. Lõhmus). Vanemas vanusegrupis saavutas 3. koha Angelica
Savi, 2. koha Markus Savolainen,
vanusegrupi võidu kui ka laululapse tiitli pälvis Matilda Vitsut
Liisi Koiksoni looga “Read”. Žürii tunnistas, et vanemas vanuseastmes oli võitja väljaselgitamine lihtne, kuna Matilda Vitsuti lavalised ja vokaalsed oskused olid selgelt eristuvad. Nooremas ja keskmises vanuseastmes oli vaidlemist märksa rohkem.
Keila loomakliinik
aadressil Jaama 11 E, Keila
Loomaarst Jaak Jõks
Info 670 5243
www.loomakliinikkeilas.ee
Avatud E–R 09.00–19.00,
L 10.00–15.00
Kutsume tutvuma
toiduvalikuga, uued
ravimid puukide vastu!

Foto: Aire Ansen-Kure

Matilda Vitsut võitis lisaks Harjumaal esimese koha.

Kõik esitatud laulud olid eestikeelsed, kuid siiski eristusid
lauluvalikutes teatavad jõujooned. Leidus rütmikamaid laule,
poplaule, ballaade kui ka rahvaliku stiiliga lastelaule. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et sel aastal
olid rahuliku karakteriga laulud
edukamad – nii Vitsuti lauldud
“Read”, Pärna “Me kõik jääme
vanaks” kui Viidiku “Lennatud
tiirud” olid pigem aeglase tempoga, selget ja puhast vokaali
ning toetatud hingamist ja sisemist enesekindlust nõudvad
ballaadid. Selliselt on aeglaste
laulude valimine alati natuke
riskantne ettevõtmine, kuna
sääraste laulude sisulise külje
mõtestamine ja laulusse sisseelamine on raskem kui tempokamate karakterpalade puhul, kus
muusika haarab koheselt ja aitab ettekandeliste nüansside
kujundamisele hoogsamalt kaasa. Selleaastase lauluvõistluse
võitjad nägid vaeva nii muusikalise kui sõnalise sisu mõtestamise, aga ka dünaamika, vokaalse kantileeni tunnetamise
ja tämbriotsingutega, mis aitasid saavutada nii žürii kui publiku poolehoiu.
| Reet Ristimägi
Loomaarst sinu lähedal!

Teenused

S vere- ja allergiatestid
S kasvajate jm operatsioonid
probleemsetele patsientidele

S nahahaiguste diagnostika
S steriliseerimine
S vaktsineerimine
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Haiba kaugkütte hind muutub soodsamaks
~ Eelmise kütteperioodiga lõpetas Haiba kaugküttetaristu
opereerimise valla kommunaalettevõte Haiko Teenused OÜ.
Kernu vald viis läbi hanke,
mille eesmärgiks oli soojusenergia tootja ja müüja leidmine
Kernu valla Haiba kaugküttepiirkonna elanikele. Oleme leidnud koostööpartneri, kes tegeleb tulevikus soojatootmise ja
müügiga Haiba kaugküttepiirkonnas.
Alates järgmisest kütteperioodist on antud olemasolev
katlamaja aadressil Kuuse tee 7
hoone ja rajatised ning piirkonna soojatorustikud opereerimisele SW Energia osaühingule.
Koostööpartnerile langeb investeeringukohustus piirkonna
soojamajanduse kaasajastamiseks, katlamaja ja trasside rekonstrueerimiseks ning puiduhakke küttele üleviimisele.
Kaugküttevõrkude opereerimine on SW Energia põhitegevusalaks: selle alla kuulub soojusenergia tootmine, jaotamine
ja müük.
Firma toodab soojusenergiat
enam kui 30 kaugküttevõrgus ja

Foto: Epp Karu

kasutab selleks kaasaegset ning
keskkonnahoidlikku tehnoloogiat.
Firma tugevuseks on keskmise ja väiksema suurusega võrgud ning paindlikud ja unikaalsed, just konkreetsesse keskkon-

da sobivad lahendused. SW
Energia kontserni müügitulu
aastas on üle 10 miljoni euro.
Soojusenergia hind Haiba
kaugküttepiirkonnas on tarbijatele fikseeritud summas 61 €
MWh kohta kuni 30.09.2018.

01.10.2018 kuni 31.05.2020 on
hinnaks 59 € MWh kohta. Järgnevateks perioodideks kooskõlastatakse järgneva kahe aasta
soojusenergia hind igakordselt
jooksva aasta 01. septembriks
Investeeringute kava koha-

selt esimeses etapis rekonstrueeritakse katlamaja ja teises
etapis Haiba soojustrassid.
Tulevikus saavad tarbijad
soojusenergiat ööpäevaringselt.
Aastaringne soojusenergia väljastamine loob elamutele sood-

sad võimalused sooja vee tootmiseks kasutada katlamajas toodetud soojusenergiat.
Uus soojatootja korraldab
kõigile huvilistele enne kütteperioodi algust koosoleku, kus
räägitakse täpsemalt kogu Haiba soojatootmise kaasajastamise protsessist ja elanikke huvitavad kõik küsimused saavad
vastuse.
Kaugküte muutub tarbijale
veidi mugavamaks: SW Energia
plaanib kogu võrgu üle viia
kaugloetavatele arvestitele. Nii
kaob vajadus näitude esitamiseks täielikult, kõik hakkab toimima automaatselt ning suhtlus soojatootjaga muutub veelgi kiiremaks ja lihtsamaks.
Tulevikus on katlamajas uus,
märksa efektiivsem, täisautomaatne ja keskkonnasõbralik
hakkpuidukatel ning soojatrassidel enam lumi ei sula. Kaugkütte üks suuri eeliseid on mugavus – tuled koju ja juba ootab
sind mõnus soe tuba.
Silmaga on muutusi näha sügisel, kui algab uus kütteperiood.
| Koit Vare, haldusspetsialist
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Mõnuste juustumeister kutsub külla
~ Kümme aastat on piisavalt
pikk aeg, et osata vastata küsimusele, miks ma jätsin eduka finantsalase karjääri suures korporatsioonis, õppisin hiina meditsiini, töötasin aastaid tuina
ravimassöörina ning lõpuks –
miks ma hakkasin tegema käsitööjuustu?
Mulle meeldib looduslähedane elustiil ja mulle meeldib asju ise teha. Minu jaoks on oluline, et enamus vajaminev pärineb võimalikult lähedalt ja on
naturaalne. Elamine põhumajas, mis suures osas on oma kätega valmistatud, töötamine
juustukojas, mis on samuti koos
isaga üles ehitamisel, ja juustu
valmistamine enda küla kont-

rollitud kõrge kvaliteediga piimast tundub lihtsalt õige ja hea.
Mõnuste küla õnnelikel lehmadel tasub pikemalt peatuda, sest
viieteistkümnepealisest seltskonnast on, mida pajatada. Neid
kohtab aastaringselt õues karjamaal ja kevadel, kui nad iseäranis palju võililledega maiustavad, võib isegi piima värvuses
kollakas toon välja lüüa. Igal
lehmal on külalaste pandud nimi. Lapsed käivad võimalusel
lehmi lüpsiajaks karjamaalt koju ajamas ja muidu laudas
“abis”. Siiani on meie jaoks
müstika, kuidas Sepa talu rahvas vahest ligi kümmekond väikest abilist välja kannatab!
Ja nüüd siis juustust. Mas-

söörina töötades tulin ühel
2011. aasta kevadpäeval koju
kümne liitri piimaga ja teatasin
tähtsalt, et hakkan ise juustu tegema. Alustasin igaks juhuks jogurtist, mis valmides üllatas
kõiki koduseid, kaasa arvatud
mind ennast, oma eriti hõrgu
konsistentsi ja magusa koorese
maitsega. Jogurtist jõudsid katsetused peagi juustude juurde.
Koolitajaks internetist leitud
teadmised ja sisetunne, innustajateks-kriitikuteks lähim perekonna- ning sõpradering – nii
valmisid parmesan, Emmental,
Cheddar, Camembert, sinihallitusjuust, feta ja mozzarella. Mõned katsetused läksid veidi metsikuks ja oli hetki, kus naljaga

~ TEAVE

pooleks pidin otsustama, kas
kolin oma juustudega kodunt
välja või arvestan kõigi elanikega, kellele pikantne juustuaroom ja kohev hallituskiht väga
inspireerivalt ei mõju.
Pasta filata tüüpi värske juust
(tuntud ka mozzarella nime all),
mida te täna sööte, on sõna otseses mõttes aastatepikkuse
tootmisarenduse tulemus. Olen
teinud nii kivikõvasid pärgasid,
kui vormituid vedelaid olluseid,
kus valmistamisprotsessis vahe
vaid paar kraadi, ph-ühikut või
loetud minutid. Juust on ilmselgelt mu kirg ja mu hobi ning
tõelist rõõmu pakub teadmine,
et leidub inimesi, kes mu käsitööd väärtustavad ja kellega

oma tegemisi-toimetusi jagada!
Looduslähedane ja naturaalne
elustiil on minu jaoks ainuke,
millel on tulevikku.
Tule ise kaema Linnumetsa
tallu Mõnuste külla, kuidas
juustutegemine käib avatud talude päeval 23. juulil! Lisaks
põhumajale ja juustutegemisele toimub meie õuel kiviaia ladumine, lambakeraamika (Merlenda) ja satsiseelikute (HPdesign) müük, restaureerimise nipid (Mööblikeller), kimmikatuse ehitamine (IGKarrod), ülevaade ruunikirjast, ponisõit (Elle Rennik) lastele ja palju muud.
Tervitades Mõnuste juustukojast
| Reino Bürkland

23. JUULIL MÕNUSTE
KÜLAS AVATUD
LINNUMETSA TALU PÄEVA
AJAKAVA
10.00 Linnumetsa talu kohviku
avamine. Kohvik on
avatud kuni 17.00
10.30 Kiviaia ladumine
11.00 Mozzarella taltsutamine
11.30 Kimmkatuse ehitamine
12.00 Mööbli restaureerimise
nipid
12.30 Juustukoja tutvustus
13.00 Ruunid meie
rahvusmustrites
13.30 Kiviaia ladumine
14.00 Mozzarella taltsutamine
15.00 Kimmkatuse ehitamine
15.30 Restaureerimise nipid
16.00 Mõnuste küla laulvad
lambad. Muusikaline
käpiknukuetendus
“Kingitus vanaemale”

~ SPORT

Heidi Kaldlaur ja
Rainer Kukk
võitsid jüriöö
jooksu 2017

Foto: Risto Kõresoo

Foto: Allan Kottise

~ Igakevadisele jüriööjooksule
Kernu paisjärve äärde kogunes
üle saja jooksja. Ruila ja Kernu
koolide kehalise kasvatuse õpetajad kandsid hoolt selle eest, et
jooks muutuks õpilastele elustiiliks. Jooksu lõpetas 105
võistlejat. Meestest võitis Rainer Kukk Laitsest 9.31-ga ja
naistest Heidi Kaldlaur Kernust
10.48-ga ja oli sellega üldarvestuses 15-s.

Liisa-Marie
Lääne-Eesti
meister
~ Harku Järvel toimusid Eesti
sõudmise meistrivõistlused sprindidistantsidel – 250 meetrit.
Liisa-Marie Lääne Ruilast saavutas esikoha tütarlaste B-grupis ajaga 1.00,2. Liisa-Marie aeg
oli parem kui naiste distantsi
võitjal. Päeva parimad ajad
sõudsid välja A-vanuseklassi
neiud. Õnnitleme Liisa-Marie
Läänet kes on murdmas end vabariigi tippseltskonda.

Külade mälumängu võitis
Metsanurga küla
~ Kernu valla mälumäng, mis
koosnes neljast etapist jõudis
lõpusirgele. Viimase vooru ja
kokkuvõttes saavutas esikoha
Metsanurga 2 võistkond. Võiduka võistkonna koosseis Thea Tikenberg, Aivar Tikenberg, Aimar
Treiman ja Sven Suitslepp. Esikoha tagas 176 punkti. Kokkuvõttes teine koht Muusika küla
võistkonnale. Edu tagas ühtlane esinemine kõigil neljal etapil. Punkte kokku 164. Võistkonna moodustasid Eve Reisser,
Enn Karu, Riho ja Arvo Kraam.
Kolmas koht vallavalitsuse
võistkonnale 159 punktiga.
Võistkonda kuulusid Heiki Laas,
Andres Pitk, Koit Vare ja Tiia
Pärniste.
Lõplik paremusjärjestus

Terasmees ja -naine 2017.

4. Kernu küla
5. Ruila küla
6. Allika küla
7. Mõnuste küla

Vasakult Artjom Putškov, Allan Kottise ja Anatoli Lans.

156 p
155 p
153 p
145 p

Palkehituse piknikulaud rändas
Laitsesse
~ Kernu valla mammutüritus
Kernu Terasmees ja Terasnaine
jõudis finišisse.
Pool aastat kestnud võistlus,
mida alustas 43 teotahtelist ja
sportlikku vaimuga võistlejat.
Nagi ikka oli katkestajaid ja neid
kes lõid kaasa kõigil 20-l alal.
Sportlike ürituste suurtoetaja
Palkehituse OÜ pani peaauhinna – piknikulaua. Kolmandat
aastat järjest võitis karika ja piknikulaua Laitse küla spordimees
Rainer Kukk 440 punktiga. Teine oli meeste arvestuses Janar
Laanemets Haibast ja kolmas
meeldiva üllatusena Ruila külast Kaimo Kure. Veteranidest
oli ületamatu mitmekülgne
Gennadi Liidig Haibast. Järgnesid klassivennad Ruila kooli
päevilt Risto Kõresoo ja Armo
Aas. Noortest olid kolm paremat
Cristopher Kukk, Kristjan Fuks
ja Egert Möll. Naistel oli võistluspingelisem, sest võitja selgus
alles peale viimast ala – 400 m
jooksu. Mirje Tombakul õnnestus edestada Reine Evertit ka
jooksus ja see tagas Mirjele ka
Kernu Terasnaise karika. Kolmanda koha võitles välja Enge

Edovald. Veteranidest suutis
eelmise aasta võitu kaitsta Kaidi Unas, järgnesid Karin Lähker
ja Ester Leiten-Kukk. Neidudest
tegi suurepärase võistluse Kristin Kairit Sonn kes saavutas absoluutarvestuses kolmanda tulemuse. Õed Annika Saaring ja
Anete Saaring saavutasid vastavalt teise ja kolmanda koha.
Kõik võistlejad said tänuks mälestusmedalid Kernu Terasmees
2017 ja Kernu Terasnaine 2017.
Võistlus lõppes grilliõhtuga
ja jalgpallivõistlusega kus ei olnud kaotajaid, vaid meeleolukas
lõpusõu. Korraldajana oli see
võistlus üks meeldejäävamaid.
Kõigile osavõtjatele suur tänu
emotsioonide eest mida pakkusite võistluste käigus.
Ees ootavad valdade suvemängud Vinnis, kus on kavas
välja minna naiste ja meeste
võrkpallis, kergejõustikus, petankis, mälumängus, orienteerumises, jalgrattakrossis ja juhtide võistluses.

Allan Kottise
võitis Haibas
~ Haiba 32 karikasarja üldvõitjaks tuli LTK Kalev mängija Allan Kottise ja selle tagas võit viimasel viiendal etapil kus lõi
kaasa 41 mängumeest. Üldkokkuvõttes teine ja kolmas tugevad Maardu LTK mängijad Artjom Putškov ja Anatoli Lans. Veteranide kolm paremat Heikki
Sool Haapsalust, Sergei Vassil-

jev Maardust ja kolmas Haiba SK
mängumees Harri Klemm. 250+
võitis esikoha Kohila võistleja
Raigo Rommot.
350+ üldvõitjaks tuli Heldur
Nermann Tallinnast. Noortest
ülekaalukas võitja Jan-Kenneth
Toming LTK Kalevist kes üldjärjestuses saavutas 10 koha 83
mängija seas.
Kõikidel etappidel tegi tänuväärset kohtuniku tööd Koit
Korkmann Kiisalt.
8. Metsanurga küla 1 141 p
9. Kaasiku küla
140 p
10. Haiba küla
134 p
11. Laitse küla
129 p
12. Kernu PK
116 p
13. Kibuna Küla
84 p
14. Nissi
82 p
Mälumängu viis läbi Karl Erik
Tender ja kõigi võistkondade nimel temale tänusõnad raskete
aga huvitavate küsimuste eest.
Ees ootavad huvitavad ajad ja
kas mälumängusari elab edasinäitab aeg.

Henri Möll võitja
võistkonnas
~ Perspektiivikas meie valla
noormees Henri Möll saavutas
vabariigi noorte meistrivõistlustel teatejooksudes kuni 18-aastastele 4x400 m Audentese SK
võistkonnas esikoha väga korraliku ajaga 44.98.
Lisaks võistles Henri veel endale harjumatul 4x1500m teatejooksus, kus tuli rahulduda
Audentese SK koosseisus viien-

da kohaga.
Palju õnne!

JK Kernu Kadakas viimases kolmandikus
~ Meie esindusmeeskond jalgpallis võitleb püsimajäämise
eest kolmandas liigas. Kevadringi viimases kohtumises mängiti nauditavat jalgpalli ja alistati
4:1 Raplamaa JK II. Viimases
kohtumises näitas suurepärast
individuaalset meisterlikkust
Siim Sideljov kes lõi kaks väravat ja teise sepistamisel tuli haneks tõmmata neli mängijat.
Treener Jan Õun on leidnud
mängijatele õiged kohad ja
mängupilt pakub pealtvaatajatele silmailu.
Edu sügiseks!

Karmen Langile
kolm medalit
~ Kosel toimunud Harjumaa
meistrivõistlustel kergejõustikus toodi Kernu valda viis medalit. Väga hea võistluse tegi
Ruila põhikooli õpilane Karmen
Langi kes treenib spordiklubis
Fortis. Karmen saavutas teised
kohad odaviskes tulemusega
31.18 ja kõrgushüppes 1.40
meetrit. Kolmas koht tuli
300-meetri jooksus 47.75 sekundiga ja seda C-klassis. Rait Raju
tõukas 5 kg kuuli 13.87 meetrit
ja sai teise koha A-klassis. Teise

koha saavutas ka Henri Möll
A-klassis kaugushüppes tulemusega 5.99.

Suvemängud
Vinnis
~ Vabariigi valdade suvemängudel lööb viimast korda kaasa
Kernu vald ja seda väga paljudel
aladel.
Suured ootused on kergejõustikus ja meid rahuldaks koht
kuue hulgas. Võistkonda kuuluvad noored Henri Möll, Rait Raju, Robert Indrek Pangsepp,
Kristin Kairit Sonn, Karmen
Langi. Lisaks vanemad tegijad
Risto Kõresoo, Kairi Lääne,
Moonika Mürk, Kaidi Unas, Enge Edovald, Gerli Korol, Madis
Kõpper, Kristjan Krimberg, Madis Loorents, Kuldar Paju, Marge Rehepapp, Marilin Mättik,
Rainer Kukk, Rainer Virve, Martin Petoffer, Joonas Meer, Andres Mäesepp ja Liivi Abel. Head
esitust ootame meie tublidelt
orienteerujatelt ja jalgratturitelt. Võrkpallurid, nii naised kui
mehed, on võistlusnäljas. Mälumängus on oldud alati esirinnas. Üllatusvõimelised on petank'i mängijad. Kernu valla au
kaitsevad ka vallavanem Enn
Karu ja volikogu esimees Kuldar
Paju. Väljasõit bussiga Haibas
on laupäeval, 8. juulil kell 7.30.
Majutus Vinni Pajusti Gümnaasiumis. Võta kaasa magamiskott
ja madrats.
| Kaljo Põldaru
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Foto: Hannes Reinvald

Kätriin Reinvald (esikohal).

Kätriin Reinvald
võitis Laste GP
~ Noorte lauatennise võistlussari jõudis lõpule. Kokku oli kavas kaheksa etappi ja arvesse
läks viie parema etapi tulemus.
Esmakordselt õnnestus meie
noorel võita üldkokkuvõttes esikoht. Selle suurepärase tulemusega sai hakkama Kustja küla
noormängija Kätriin Reinvald,
kes kogus 500-st võimalikust
480 punkti. Kätriin võistles kõige nooremas kuni 9-aastaste
grupis. Kuue parema hulka tuli
3 Narva ja 2 Maardu tüdrukut ja
Kätriin.
Kätriini edu taga on pühendumine ja lapsevanemate huvi.
Kuni 11-aastastest poistest saavutasid kaksikud Maerold ja
Marten Virt vastavalt 19 ja 20
koha 60 mängija seas. Kuni
13-aastastest noormeestest oli
tubli Egert Möll 10 kohaga 60
võistleja hulgas. Kõige nooremate poiste, kuni 9 aastaste hulgas tegid korralikuhooaja kaksikud Markus ja Marten Sepp
kes 25 võistleja hulgas platseerusid 7 ja 9 kohale. Järgmisele
hooajale vaatame lootusrikkalt,
sest noored on töökad ja võistlusnäljas. Ootame, et uus Saue
vald toetab ka sportlikke ettevõtmisi.
Foto: Aare Puht

Andres Kuusk.

Maailmameister
Haibas
~ Andres Bahovski mälestusvõistlustel lauamängude mitmevõistlustes Kernu Valla Rahvamajas lõi kaasa ka mõttemängude maailmameister Andres
Kuusk spordiklubist Saare.
Seitsmest voorust kogus Andres
37,5 punkti. Teine Rein Kirst
Saare mäng 35,5 p ja kolmas
Valter Viisut Rapla 34p. Kernu
valla parim Rainer Kukk 28
punktiga ja 13 koht.
Naistest saavutas esikoha
Tiia Müürisepp Saare mäng 33,5
punktiga. Väga hea võistluse tegi Karin Lähker kes saavutas
hinnatava teise koha 32 punktiga. Mitmekülgne Mirje Tombak Kohatust oli viies 29,5
punktiga. Väga tublid olid meie
noored kes lõid kaasa ja parimana oli Egert Möll 27 punktiga ja
viienda kohaga. Võitis ülekaalukalt Markus Hansson Pärnu
Ring 40,5 punktiga. Kokku osales 54 mängijat.

Kuidas sündis näidend “Perekond”
~ Eelmisel sügisel sündinud
“Perekond” tundub nüüd tagasi vaadates sürrealistlike kokkusattumuste jadana, mille tulemusena on vähemalt nii minu
inimlikud võimed kui üldisemalt
minu arvamus inimeseks olemisest kõvasti avardunud. Mis mul
küll arus oli, et nelja lapse kõrvalt veel esimest korda elus näiteringi ronisin? Päriselt veider
mõte ja loomulikult jäin ma sinna üheksal juhul kümnest hiljaks. Aga oi, kui rahul ma olen,
et seda siiski tegin ja ma ei pea
hiljaksjäämist silmas. Hilinemiste pärast on väga kahju!
Kuldar Paju inspireeris
Hooaja alguses, nagu ikka, tuleb
näiteringis valida tükk. Meie arvulisele ja soolisele koosseisule
ühte sobivat lugu ei leidunudki.
Sõelale jäid kaks käsikirja ja nii
oleksime pidanud üle aastate
suure näitekunstihuviliste grupi pooleks tegema. Nii vist
olekski juhtunud, kui Kuldar Paju poleks teatanud, et rahvas,
seda me küll ei tee. Mingi lahenduse leiame, aga gruppi lõhkuma ei hakka!
Mäletan, et kodu koristades
Kuldari kõmisev hääl kõrvus
tekkis mul vallatu mõte tükk ise
kirjutada. Tagasihoidlikkust leidub minus üsna vähe – vastupidi, tavaliselt kipun ma oma võimeid pigem pisut üle hindama.
Mõtlesin, et mis mul ikka kaotada on? Saab asja, siis saab, kui
rahvale ei meeldi, siis valime
lihtsalt mõne teise näidendi.
Ma solvun üldiselt harva, kui,
siis kahjuks pikaks ajaks, aga
risk tundus olevat õiglane. Hakkasin kirjutama. Ühel harval
ebakindlushetkel helistasin
Merlele ja küsisin, et mis ta arvab sellest, kui ma kirjutan näidendi ise. Merle ütles, et kui mul
mingi lugu kangastub, siis loomulikult peaks ma kirjutama ja
eks siis koos otsustame. See oli
piisav julgustus ja nii kribasin
umbes kolme päevaga põhiloo,
mida ei jõudnud lõpetada, sest
esmaspäev koos näiteringi prooviga jõudis ootamatult kätte.
Merle oli mu pooliku tüki
kümnes eksemplaris välja printinud. Natuke veider tunne oli
rahvale põhisüžeed tutvustada,
aga kõik olid kuidagi pigem positiivsed. Mitte ka üleliia. Olidki ehedad, et no miks ka mitte,
vaatame, kes sul seal on ja loeme läbi. Kõige suurem kartus oli
aeg. Kas tükk on piisavalt pikk
ja sisukas, et ikka kaks vaatust
ära täita? Olin suures tuhinas
Aarele (hiljem sündinud ajakirjanik Andrus Tukker valla lehest) osa unustanud kirjutada.
Ja siis veel lõpp ka puudu.
Selleks hetkeks oli mind tabanud aga mingi spetsiifiline
olek. See on nagu mingi tung,
paine ja vajadus peas kangastuv
paberile maha saada. Tegelaskujud olid oma elu elama hakanud ja neid oli praktiliselt võimatu vaikima sundida. Aeg-ajalt
tabas mind hüsteeriline lõbusus,
iseäranis siis, kui Donna karak-

Foto: erakogu

terile (Eva Puusta) dialoogi kirjutasin. Oli hetki, kus ma üksi
lihtsalt lagistasingi naerda, sest
no nii jabur ja naljakas oli! Elust
enesest tuttavad situatsioonid
said täiesti üle võlli keeratud ja
absurdini aetud.
Tükike hingest sai paberile
Esimene näiteringi proov selja
taga ja lubadus veel kolme päeva jooksul lõpetatud tükk üles
riputada, helistasin taaskord
Merlele, et no mis karaktereid
veel võiks lisada? Nii viimasel
hetkel sündiski näidendi üks
pärlitest, ajakirjanik Tukker. Ise
ma plaanisin olla maksuametniku rollis ja Kaja Vahar oli
mõeldud teenijanna Lindana.
Saabunud oli tõehetk, saatsin
käsikirja teele. Tunne oli umbes
samasugune, kui koorida ennast
kamba võõraste inimeste ees
paljaks ja küsida, et kuidas on?
Ärge siis nüüd häbenege tagasisidet andmast! Meeldib? Ei
meeldi? Kas midagi võiks olla
teistmoodi?
Tükike enda hingest olin saanud paberile panna. Rahustuseks mõtlesin, et kirjutamise
protsess ise oli olnud nii nauditav, et kui nüüd teistele ei meeldi, siis pole hullu ja põhjust solvumiseks päris kindlasti mitte.
Ma olin pea nädal aega taevalikult lustinud. Olen korduvalt
elus olnud situatsioonides, kus
enda arvates teen kohutavalt
head nalja ja lähtuvalt vastukajast tuleb tõdeda, et teistel pole üldse sama lõbus. Olin natuke harjunud. Kuidas sellel korral läheb? Mäletan, et Eva Puusta kirjutas vastu, et päris äge on.
Jess! Äkki ikka läheb loosi?
Järgmises proovis hakkasime
tükki läbi lugema. Siin tabas
mind täielik šokk. Minu loodud
tegelakujud olid pugenud näiteringi rahva sisse ja hakkasid
seal elama.

Lavastaja Jaanus Kõrv.

Üks kõige skisofreenilisem
hetk oli siis, kui kuulsin enda
peas kajanud Jüri Soo häält Peeter Siilabergi suust kõlamas. Issand, kuidas selline asi võimalik on?
Mingil hetkel tabas mind aukartus. Jeerum, kui andekad
need inimesed on! Iga viimane
kui üks!
Aga “Perekond” ei olnud veel
valmis. Merle helistas ja ütles,
et üks noor naine tahab ka näiteringi tulla ja jube kahju oleks
talle ära öelda. Äkki ma olen nii
kena ja kirjutan ühe tegelaskuju veel sisse? Naine tahtis kasvõi väikest osakest, palju polnud
vaja. Kena kavatsesin ma olla
igal juhul! Nii sündis pesupoe
müüja Pilleriin, noor naine andis aga teada, et sellel aastal
näiteringiga liituda ei õnnestu.
Järgmises proovis peale maksuametniku dialoogi lugemist
(millegi pärast ei suutnud ma
muud moodi teksti lugeda, kui
praktiliselt karjudes) tõdesin, et
mulle istub vist rohkem kirjutamine. Väga raske oli ise näidelda. Jutskui peas teadsin, kuidas
võiks, aga välja ei tulnud. Tee,
mis tahad. Pilleriin tuli mul pa-

remini välja ja selle eest sain
kiita ka.
Näitejuht on kui ämmaemand
Siin mõistsin esimest korda, kui
hea lavastaja Jaanus on. Minu
elukogemuse põhjal jaotuvad
juhid kahte gruppi. Ühed on
need, kes justkui ülendavad sind
süstides sinusse eneseusku ja
tahet veel rohkem anda. Grupi
panevad nad koos tegutsema
ühise eesmärgi nimel. Teised
karjuvad, mõnitavad ja süstivad
osalejatesse võistlusmomenti
uskudes, et see mõjub kuidagi
motiveerivalt.
Jaanus Kõrv kuulub esimesse gruppi. Häält ma ei ole teda
kuulnud kordagi tõstvat. Vahest
tekib tunne, et ta laseb asjadel
omasoodu kulgeda, aga tähelepanelikul jälgimisel saad aru, et
ta valib väga õige hetke, et muuta kõige põhilisem. Ta ei õpeta
näitlema, vaid on justkui oskusliku ämmaemanda rollis, võimaldades karakteril osatäitjas
sündida.
Mina jäingi rõõmuga Pilleriiniks. Jaanus soovitas Kaja maksuametniku kohale ja paremat
otsust oleks olnud raske teha.

Kaja Vahar suutis elustada
ametniku kogu nüansirikkuses
ja veel rohkemgi. Katrin Rande
liitus paar nädalat hiljem, kandes suurepäraselt teenijanna
rolli. Eha Lepik toetas gruppi
üliolulise suflöörina.
Esmalt olin ma lihtsalt üllatunud, kui heal tasemel näitlejad siin väikeses Kernu külakeses koos käivad. Mida proov
edasi, seda suurem imetlus minus kasvas päädides aukartuselaadse seisundina. Tekst, mille mina kirjutasin oli lihtsalt
tekst, minu mõtete tulem.
Mingid karakterid olid ka
täiesti toored. See, et terapeut
järjest rohkem svipsi jääb oli
näiteks Merle enda väljamõeldis ja no miks ma küll ise selle
peale ei tulnud? See sobis nii
hästi ja oli pööraselt naljakas.
Eredaid hetki minu jaoks oli teisigi: kuidas Mammu ja Daniel
purupurjus terapeudi kabinetis
teineteise peale karjuvad. Jüri ja
Mari metamorfoos põlluharijatest disainitegelasteks. Markus
ja Donna – kõrgintelligents ja
ülim väiklus käsikäes ning Tukker... aah, Aare! Sind tahaks purki panna, et elu kurbadel hetkedel lusikatäie kaupa doseerides
päevas päike välja tuua!
Aeg Kernu Näiteringis osaledes on olnud minu jaoks väga
eriline. Lavastaja koos näitlejatega lõid “Perekonnast” täiesti
erilise ja sügava loo. Kirjeldamatu nauding oli näha oma loomingut elustumas, kuid kindlasti tuleb tõdeda, et “Perekond”,
mida te täna näete, ei ole minu
looming. Omaks saan võtta vaid
osakese algusest. See on olnud
väga andekate inimeste ühine
tegu ämmaemad-lavastaja oskusliku juhendamise all. Tänan
teid selle eest! Satiiri kahes vaatuses saab taas nautida 29. juunil Kernu mõisas. Kohtumiseni!
| Maarja Lillemäe
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Kernu vallavalitsus
teatab
Kernu mõisa detailplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise avalik väljapanek ja
arutelu
Kernu Vallavalitsus korraldab
avaliku väljapaneku 29.05–
27.06.2017. Avalik arutelu toimub 20.06 kell 18.00 Kernu
Rahvamajas Haiba külas.
Detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise materjalidega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuse koduleheküljel (http://kernu.kovtp.ee/kernu-mois) ning tööaegadel Kernu vallamajas.
Detailplaneeringuga luuakse
tingimused Kernu mõisakompleksi uuendamiseks ning selle
ümber uue kompaktse asustusega ala tekkimiseks. Planeeringuala hõlmab Kohatu külas
asuvaid Kernu hooldekodu
(katastritunnus
29701:006:0780) ja Pähklimäe
(katastritunnus 29701:
005:0010) maaüksuseid. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 60 ha.
Kernu mõisa detailplaneering
on algatatud 19.06.2014 otsusega nr 23. Keskkonnamõju
strateegiline hindamine on algatatud 16.02.2017 otsusega
nr 2.
Põhjendatud arvamused detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
kohta saab saata digitaalselt
kernuvv@datanet.ee või kirjalikult postiaadressil Riisipere
tee 8, Haiba küla, 76301 Harju
maakond.
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Kernu mõisas kõlavad viiul, tšello ja klaver
Eesti noorema põlvkonna tippinterpreedid annavad 6. juulil
kell 19 Kernu mõisas suvise kammermuusikakontserdi kaunite
klaveritriodega.
Juulikuu esimesel nädalal annavad Kernu mõisas päikselise
kammermuusikakontserdi säravad eesti interpreedi Marie Helen Aavakivi viiulil, Andreas Lend tšellol ja Maarit Saarmäe klaveril. Kõik kolm on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning osalenud mitmetes kammermuusikaprojektides nii
Eestis kui ka välismaal.
Noorte esituses kõlavad eesti ja vene heliloojate teosed. Nii
kuuleb Kernu mõisas kõrgel hinnatud Sergei Rahmaninovi
“Klaveritriot nr 1” alapealkirjaga “Eleegiline”, mille helilooja
komponeeris vaid 19-aastasena, aga ka Artur Lemba “Klaveritriot nr 2”, mis on üks esimesi selles žanris loodud teoseid Eestis. Kontserdikava kroonib eesti rahvusliku helikeele kujundaja
Eduard Tubina “Viiulisonaat nr 1”.
Kontserdipiletid hinnaga 8/5 € on saadaval Piletilevis ja tund
enne kontserdi algust kohapeal.

Aedade kujundamine, rajamine ja
hooldamine. Aiandusalane konsultatsioon.
Kvaliteet tagatud. Tel 526 6771, 511 1513

küsi lisainfot. Tel 5684 4490,
lammutusabc@gmail.com. Leiame Teie
muredele lahenduse!

Aitan leida Teie kinnisvarale ostja või
üürniku! Tiit Luha Kinnisvarateenused. Tel
5398 9857, FB tiitluha.kv

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

Biopuhastid, septikud, imbtunnelid – vaata
www.biomahuti.ee. Küsi personaalset
pakkumist! Tel +372 5811 7118, viljar@
biomahuti.ee

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

Fekaalivedu. Tel 5307 6766
Juunis on kõik Eesti lipud ja vimplid 10%
soodsamad! Tule telli veebipoest lipuvabrik.
ee
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee

~ PALJU ÕNNE

95
HELMA KROONSAARE
91
VALVE VILJU
89
HUGO LAIDNA
87
JAAN PÄLLING
85
ÕIE-VILMA NURM
84
SALMA VÕŽIMOVA
JOHANNA LÕOKENE
82
LEILI SAAKPAKK
81
VAIKE PÄIV
80
AIME ROOMETS
MIHKEL LIINAK
MALLE PROOS
75
LEIDA PUUSTA
70
REET SAVIRAND
VILLU MÄTTIK
LEELO TUNGAL
MAI MAAJÄRV
ENN PUUSTA
65
TOIVO TÄTTE
HELVE KARK
ANTS ALLIKSAAR

~ ERAKUULUTUSED

Kas teadsid, et võid ennast tervisliku
toiduga saledaks süüa? Kõht on täis,
magusaisud kaovad. Trenn ei ole kohustuslik!
Alusta tasuta: erikorgu.ee

Haiba küla 29.07.1922
Laitse küla 20.06.1926
Ruila küla 21.06.1928

Marie Helen Aavakivi, Andreas Lend, Maarit Saarmäe

Haiba küla 12.07.1930
Kaasiku küla

2.06.1932

Ruila küla
Haiba küla

1.07.1933
14.07.1933

Haiba küla

10.07.1935

Laitse küla

1.06.1936

Ruila küla 1.06.1937
Vansi küla 22.06.1937
Kaasiku küla 30.07.1937
Hingu küla

3.06.1942

Kaasiku küla 5.06.1947
Kibuna küla 14.06.1947
Ruila küla 22.06.1947
Laitse küla 14.07.1947
Haiba küla 31.07.1947
Haiba küla
Kaasiku küla
Kaasiku küla

1.06.1952
11.07.1952
31.07.1952

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
• Reede, 23. juuni, võidupüha
kell 12.00 tänujumalateenistus, orelimuusika, organist
Mai Mänd, laulab bariton Harald Weiler, orelil
saadab Anneli Merelaid
• Pühapäev, 25. juuni, Hageri surnuaiapüha
kell 12.00 jumalateenistus Hageri surnuaial, laulab
koguduse ühendkoor, mängib pasunakoor,
mälestamised
• Pühapäev, 2. juuli
kell 12.00 jumalateenistus, armulaud
• Laupäev, 8. juuli, kirikukontsert
kell 19.30 misjonikoori kirikukontsert, juhatab Maarja
Vardja
• Pühapäev, 9. juuli
kell 12.00 jumalateenistus, armulaud
• Pühapäev, 16. juuli
kell 10.30 kuulutusetund kirikus
kell 12.00 jumalateenistus, armulaud
20.07.–20.08.2017 on õpetaja Jüri Vallsalu puhkusel. Puhkuse
ajal on asendajaks vaimulikuks diakon Erkki Juhandi
• Laupäev, 12. august, kirikukontsert
kell 19.00 Tallinna XXXI rahvusvahelise orelifesƟvali raames
toimuv kontsert – esinevad bariton Joseph Lia
(Malta) ja organist Piret Aidulo, tasuta
Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12.00
Täpsem info koguduse kodulehel www.eelk.ee/hageri

Kasutatud sõiduautode, pakiautode,
kaubikute ost. Tel 5361 2258
Katused, fassaadid, üldehitus- ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
Tel 501 0834
Katuste survepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Tel 5624 1509, Andres
Korstnapühkija ning pottsepa litsenseeritud
teenused. Akti väljastamine. www.aareahjud.
ee, tel 5621 1560
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Korstnapühkija teenused. Tel 5553 8506.
info@korstnakunst.ee
Korstna ja korstnapitsi ehitus. Tel
5557 9399
Lammutustööd. Hoovide koristus. Ehitus- ja
remonditööd. Veoteenus. Sõidukite transport.
Tänavakivide paigaldus. Haljastus. Helista ja

Ostan erinevaid retro ja vanavara esemeid,
portselan, klaas, mööbel, raamatud jpm. Tel
5344 7574
Ostan seisma jäänud firma. Tel 5808 8088
OÜ Atko Liinid pakub tööd bussijuhtidele.
Info tel 627 2713 või 5552 2010
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust Kernu vallas, nii koduaedades kui
ka suurematel aladel. Helista ja küsi lisa
tel 5566 0790
SKP Invest OÜ ostab metsamaad,
raieõigust ja põllumaad. Aus tehing,
õiglane hind ja kohene tasumine. Tel
508 0065, info@skpinvest.ee, www.
skpinvest.ee
Soovin osta suvilat, talu või sobivat krunti
maakodu rajamiseks. Kõik pakkumised on
teretulnud. Kontakt tel 5660 9123, Toomas
Toyota ja Mercedese kokkuost: ostame
Toyota- ja Mercedes-marki sõidukeid, võib
ka pakkuda muid marke sõidukeid. Tel
5567 8016
Tuleohutusaudit. Küttesüsteemi ekpertiis.
Kasutusload. Tulipunane OÜ, tel 620 0542,
info@tulipunane.ee, www.tulipunane.ee
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus,
haljastustööd, lammutustööd, killustiku, liiva,
mulla müük. Tel 5599 8657, email
kuldnekivi@online.ee
Õmblusettevõte asukohaga Keilas võtab
tööle õmblejaid. Kontakt tel 674 7567

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

