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Ruila Põhikooli avaaktus
1. septembril kell 11.00
Ruila kooli spordihoones.
Kernu Põhikooli avaaktus
1. septembril kell 9.00.
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LaitseRallyPark võõrustas
MotoNostalgial tuhandeid
tehnikahuvilisi
~ Samal päeval, kui oli esimest
korda avatud Momu Turbas, toimus Kernu vallas, Hingus teine
MotoNostalgia. 22. juulil peetud
vanade mootorrataste kokkutulek sisaldas näituseala, vaatemängulist igamehe võidusõidu
2400 meetri pikkusel rallirajal,
vanatehnika ja -varalaata, motondusega seotud ettevõtete
väljanäituse ning põnevad demonstratsioonsõite.
Korraldaja Erki Peinar ütles,
et mullu oli erinevaid sõidukeid
kohal 200. Tänavu kogunes aga
Hingu küla ralliparki vähemalt
350 erinevat tsiklit ning ka autosid. Külastajaid käis päeva
jooksul pargist läbi peaaegu
3500. “Hommikul said parklad
juba täis. Võtsime kasutusele ka
Haapsalu maantee ääres asuva
põllu,” rääkis Peinar.
Nagu märgitud, polnud kohal mitte ainult tsiklid. Osalesid ka mitmed autod. Nii võis

näha limusiini Tšaika, miilitsavärvides buss RAF ning veoautosid GAZ-51. Kohal oli ka kollast värvi NL-aegne kaljavaat.
Kahjuks lõppes kosutav jooks
mõne tunniga, sest ilm oli kuiv
ja palav.
Pargi arendaja Üllar Suvemaa
sõitis ringi musta värvi PlekkLiisuga ja tegi soovijatele ka lõbusõitu.
Lisaks toodi Turbast kohale
viis vormelit. “Neli nendest startisid ka rajal ning sõitsid paar
ringi. Lisaks sõitsid GAZ-51 rallivariandid, bagid ja mitmed
tsiklid. Oksjonil müüdi 450 euroga maha tsikkel Tuula. Oksjonihaamrit hoidis Riigikogu liige
Tanel Talve,” rääkis Peinar. Kohal oli kopter Robinson, millega soovijad said teha lende Hingu ja rallipargi kohal.
Vaata lisa: http://laitserallypark.ee/
| Allar Viivik
Fotod: Allar Viivik

Noored malevlased. Vasakult ülevalt Christopher Kukk, Rasmus Käige, Matti Savolainen, Andre Rõõm, Kristjan Fuks ja Hendris Määr ja alt vasakult
Airika Vaga, Elena Niidas, Eliise Uurimäe, Hanne-Liia Toomeoja, Lisette Sarap, Karina Antonis, Ingrid Ploom ja Adeele Aljaste.

Õpilasmalev Kernu vallas
~ Kui jaanipäeva viimased lõkked veel tossasid ning ööd olid
võtnud kursi lühenemise poole,
algas viieteistkümnele noorele
kahenädalane periood, mida iseloomustasid suve kohta suhteliselt varajane ärkamine, töö ja
seiklused.
Nimelt oli sel suvel
13–15-aastastel kooliõpilastel
unikaalne võimalus osaleda Kernu valla viimases malevas. Asja
käis uurimas Oma Valla ajakirjanik Andrus Tukker.
Malev on olnud aastakümneid tähtis suvine ettevõtmine,
mida oodatakse, kust saadakse
toredaid mälestusi, ka esimene
raske tööga teenitud palk, millest räägitakse pikka aega hiljemgi.
Aga mis siis toimub ühes malevas aastal 2017? Hommikul
kell 8.30 algab kõige tähtsam
osa – töö tegemine. Kuna töömesilasi oli nii Laitsest kui Haibast, pandi käima lausa malevabuss, mis hommikul inimesed
õigeks ajaks ettenähtud kohta
koondas.
Usin seltskond toimetas ajakirjaniku külaskäigu ajal parasjagu Haiba lasteaias, kus värvi-

ti aeda ja atraktsioone ning tegeldi heakorratöödega. Kahe nädala jooksul jõuti toimetada
heakorratöid ka Kernu koolis,
Kernu mõisas ja rahvamajas. Lõbusas meeleolus kohaliku rühmajuhi Epu ja Tallinnast Kernu
noori kantseldama sattunud
rühmajuht Annekeni taktikepi
järgi toimetades kestis tubli töö
südapäevani.
Lõunatund annab ühtlasi ka
märku sellest, et pintsel, reha,
labidas ja muud tarvilikud vahendid võisid järgmist tööpäeva ootama jääda.
Et värskes õhus möllates kasvab söögiisu nagu korteri hind
kinnisvaraturul, siis selle probleemi lahendamiseks veeres parajalt tühjadega kõhtudega
seltskonnale ette hommikust
tuttav buss, mis toimetas malevlased Kernu Toidutaresse keha kinnitama.
Peale söömaaega nägi programm ette vaimuvärskendavat
aktiviteeti: mängiti malevamänge, uuriti, kuidas elavad vormikandjad Tallinnas sidepataljonis, külastati nissikaid ja ühest
malevanädalast teise viinud nädalavahetus veedeti metsas rii-

gikaitselaagris koos saja noorega pealinnast. Viimases oli
noortel hea võimalus praktiseerida söögitegemisoskusi ja seda
nii harilikul lõkkel kui katelokis.
Lisaks sai proovida telkide kokkupanekut, lõkke tegemist ning
õppida kõiksugu nippe metsas
ellujäämiseks.
Viimase malevanädala viimase tööpäeva ja viimase söögikorra järel võeti suund Ääsmäe
seiklusparki, et pidulikumas
vormis lõpetada kahenädalane
intensiivne periood ning tunnustada tublimaid töötegijaid.
Veelgi pidulikum joon tõmmati
malevasuvele alla Toosikannu
Puhkekeskuses, kus 15.–17. augustini kohtusid malevlased üle
terve Eesti.
Aga mis sest ajakirjaniku lobast ikka, vaatame parem, mida
arvavad asjaosalised.
Rühmajuht Anneken leiab, et
Kernu noored polnud nii saamatud, kui mitmed Tallinnast pärit malevlased – eriti hästi tuli
see välja nädalavahetusel toimunud riigikaitselaagris. Lisaks
teeb talle rõõmu, et paljud said
üle oma hirmudest. Ettepanekute osas leiab ta, et kui malev

peaks ka järgmisel aastal toimuma, siis võiks rohkem ümberkaudseid tööandjaid noortele
kasvõi üheks päevaks tööd pakkuda.
Rühmajuht Epp annab teada,
et tal on väga hea meel üle aastate Kernus korraldatud maleva
üle. Rõõmu valmistas rohke osavõtt ning noorte omavaheline
sõpradeks saamine ja julgemaks
muutumine. Kindlasti loodab ta,
et ka tulevikus sama asja korraldatakse.
Hanne-Liia kiidab malevas
pakutud väga häid toite, toredaid rühmajuhte ja väga rõõmsat seltskonda.
Elisele meeldisid tegevusrikkad päevad, väga lahe seltskond
ja töömelu.
Elena sai malevast uusi töökogemusi, tutvus uute inimestega ja sai teada, kui lahe võib
olla töö tegemine!
Rühmajuhid tänavad kõiki
malevlasi, tööandjat ehk Kernu
valda ja eriti Irinat, kes tegi telgitagustes põhitöö, Kernu mõisa, Kernu Toidutare ning malevlastele rattad alla pannud Arne
Autot.
| Andrus Tukker

Rallipargi arendaja Üllar Suvemaa vanauto roolis.

Ka daamid ei pidanud paljuks tulla tsiklitega sõitma.
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Vallavalitsuse istungitel
26. JUUNI 2017

• Korraldati jäätmevedu.
• Määrati sotsiaalteenuse
toetus kahele puudega lapsele
kokku summas 484 eurot.
• Otsustati jätkata hooldajatoetuse maksmist kahele hooldajale.
• Määrati Liisa-Marie Läänele õpilastoetus 400 eurot osavõtuks rahvusvahelistest spordivõistlustest.
• Anti raieload puude raiumiseks Vansi külas Tiskreaia AÜ
26, Kaasiku külas Vilja AÜ 11 ja
Kaasiku külas Tipimetsa AÜ 3.
• Väljastati projekteerimistingimused sauna projekteerimiseks Allika külas Teeäärel.
• Anti ehitusload üksikelamu
püstitamiseks Kohatu külas Ilvesemäel, aiamaja püstitamiseks Kabila külas Aasa AÜ 4 ning
puurkaevu rajamiseks Laitse külas Püünise AÜ 22.
• Lapsevanema avalduse alusel arvati Ruila põhikooli lasteaia nimekirjast välja üks laps
alates 01.07.2017.
• Anti nõusolek ilutulestiku
korraldamiseks Hansa Ilutulestikud OÜ-le Laitse külas Lossipargi tee 8 (Laitse Graniitvilla)
08.07.2017 ajavahemikul 00.00–
00.15.
• Otsustati eraldada Kernu
valla eelarvest 2700 eurot transpordikuludeks Ruila põhikooli
tantsurühmade noorte laulu- ja
tantsupeol ning proovides osalemiseks.
10. JUULI 2017

• Anti ehitusload puurkaevu
rajamiseks Vansi küla Tulukese
AÜ 28 kinnistule, puurkaevu rajamiseks Kibuna küla Tihase AÜ
25 kinnistule, puurkaevu rajamiseks Ruila küla Ruila SÜ 13
kinnistule ning puurkaevu rajamiseks Kibuna küla Lagle AÜ 7
kinnistule.
• Kooskõlastati rajatava
puurkaevu asukoht Kibuna küla Suurekivi kinnistul.
• Kooskõlastati põhimaantee
nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla
km 37–42 Kernu ümbersõidu
põhiprojekt. Ühtlasi peeti vajalikuks, et projekteerija korraldaks vallamajas projekti tutvustamiseks avaliku arutelu.
• Anti OÜ-le Ilutulestiku Kes-

kus Arnika nõusolek ilutulestiku korraldamiseks Kernu mõisa
territooriumil 19.07.2017 ajavahemikul 23.30–24.00.
• Maksti erakorralist toetust
ühele isikule 25 eurot.
• Otsustati jätkata ühe sügava puudega isiku hooldajale
hooldajatoetuse maksmist.
• Anti luba puude raiumiseks
järgmistel kinnistutel: Vansi külas Oktaavi AÜ 20; Kibuna külas Toonekure AÜ 30; Kibuna
külas Toonekure AÜ 29; Kibuna
külas Toonekure AÜ 19 ja Kaasiku külas Vilja AÜ 9.
7. AUGUST 2017

• Maksti sotsiaalteenuse toetust kahele isikule kokku 90 eurot.
• Keelduti lapsehoiutoetuse
maksmisest, kuna vallal on pakkuda lapsele lasteaiakoht.
• Anti üürile kahetoaline sotsiaalkorter Mõnuste külas.
• Anti lasteaiakohad Riisika
lasteaias kolmele lasteaia teeninduspiirkonnas elavale lapsele alates 14.08.2017.
• Anti OÜ-le Ilutulestiku Keskus Arnika nõusolek ilutulestiku korraldamiseks Kernu mõisa
territooriumil 11.08.2017 ajavahemikul 23.30–24.00.
• Korraldati jäätmevedu.
• Anti raieluba Kaasiku külas
Maasika AÜ 18 kinnistul kase
raiumiseks.
• Määrati Kibuna külas asuva Tüvi üldmaa (29704:017:
0180) sihtotstarbeks üldkasutatav maa (007; L) 100%.
• Anti projekteerimistingimused Kaasiku külas asuvale
Koplemäe kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
• At Home OÜ taotlusel täpsustati arhitektuur-ehituslikke
tingimusi Kibuna küla Uuetoa
kinnistule püstitatava tuletõrjedepoo ehitusprojekti koostamiseks.
• Estplain OÜ taotlusel anti
ehitusluba elamu püstitamiseks
Mõnuste küla Keldrimäe kinnistule.
• Kooskõlastati rajatava
puurkaevu asukoht Kaasiku küla Maasika AÜ 10 ja Kaasiku küla Vahtra AÜ 31.
• Algatati vallavolikogu otsuse eelnõud.
Foto: Andres Tohver

DigiMaa sooviavalduste
vastuvõtt lõppeb 31. augustil

“Kui võrrelda Kernu valda teiste DigiMaa piirkondadega, siis praegu kahjuks ollakse sooviavalduse osas veel viimaste hulgas.”
Foto: Külli Koppelmaa

~ Aprillis tegime algust kogu
Harjumaad hõlmava projektiga
DigiMaa, mille eesmärk on
ühendada kodud ja ettevõtted
valguskaabliga, et kõik nii tänased kui ka tuleviku internetiteenused oleksid inimestele alati
kättesaadavad.
Nelja kuu jooksul oleme teinud palju teavitustööd ja selgitanud, mis on lairibaühendus
ning miks on maja ühendamine
just valguskaabliga väga oluline. Oleme DigiTuuriga rännanud mööda Harjumaad, oleme
saatnud kõigile majaomanikele
postkasti DigiMaad tutvustava
brošüüri, oleme DigiMaast kirjutanud ka siin leheveergudel
ning pidevalt kajastame oma tegevusi ka sotsiaalmeedias.
Seega loodame, et kogu vajalik info on kohale jõudnud kõigile neile, kellel majas veel kaasaegset internetiühendust ei ole.
Info jõudmine kõigi huvilisteni on oluline aga seetõttu, et
valguskaablivõrku ei ehitada
kõikide majadeni, vaid ainult
nendeni, kuhu seda soovitakse.
Nüüd on aga oma soovi avaldamiseks järele jäänud vaid loetud päevad!
DigiMaaga soovib liituda juba
üle 11 000 majapidamise
Kuni 31. augustini on veel
võimalik oma soovist teada anda DigiMaa kodulehe www.digimaa.ee kaudu. Peale seda hakkab pihta juba projekti järgmine faas – võrkude planeerimine.
Üle Harjumaa oli juuli keskpaigaks tulnud sooviavaldusi
DigiMaaga liitumiseks juba üle
11 000.
Mitmetes valdades on sooviavalduste esitamine olnud väga aktiivne ning üle poole sidekaablita maja omanikest on juba soovi avaldanud. Nendes valdades aga, kus info liikumine ei
ole olnud nii tõhus, on ka sooviavalduste arv väiksem.
Kernu vallast oli juuli kesk-

Olav Harjo.

paiga seisuga saabunud meile
194 sooviavaldust DigiMaa
ühenduse saamiseks. See on 6%
nendest majadest, kus sidekaablit praegu ei ole.
Kui võrrelda Kernu valda
teiste DigiMaa piirkondadega,
siis praegu kahjuks ollakse sooviavalduse osas veel viimaste
hulgas.
5 põhjust liituda DigiMaa võrguga
Neile, kes veel kaaluvad sooviavalduse esitamist, tasub siinkohal kindlasti meelde tuletada
peamised põhjused DigiMaa
võrguga liitumiseks:
1. Vabadus valida teenuse-

pakkuja
DigiMaa valguskaablivõrk
kuulub omavalitsustele ning
kõik teenusepakkujad (Telia,
Starman, Tele2, jt) saavad seda
võrdselt kasutada. Tänu sellele
saab iga tarbija valida endale sobiva teenusepakkuja. See tähendab suuremat teenuste valikut
ja paremaid hindu.
2. Piiramatu läbilaskevõime
DigiMaa ühendus baseerub
valguskaablil. Valguskaabli läbilaskevõime on praktiliselt piiramatu. Tänu selle saab läbi DigiMaa ühenduse kasutada ka
kõige kiiremaid internetipakette, mida teenusepakkujad on
võimelised pakkuma nii täna kui

ka tulevikus.
3. Garanteeritud kvaliteet
DigiMaa võrgus saab iga tarbija endale personaalse ühenduse. See tähendab, et DigiMaa
ühenduse kasutaja ei sõltu teistest samaaegsetest ühenduse
kasutajatest, vaid saab alati selle kiiruse, mis talle lubati. DigiMaa ühendus on ka sünkroonne, see tähendab, et info saab
liikuda mõlemas suunas sama
kiirusega. Muidugi on DigiMaa
ühendus alati stabiilne ja võimaldab ka kõige nõudlikumate
teenuste kasutamist.
4. Tulevikukindel
DigiMaa valguskaabliühendus suudab ka aastakümnete
pärast toime tulla kõige nõudlikemate teenuste edastamisega. DigiMaa ühendus ei vanane
moraalselt ning selle läbilaskevõimest ja kvaliteedist piisab
kõikide teenuste jaoks veel ka
aastakümnete pärast. Seepärast
on DigiMaa valguskaabliühendus kindel investeering, mis tõstab iga kinnisvara väärtust.
5. Soodsaim võimalus
DigiMaa võrguga liitumine
on kõigile kohe alguses liitunutele soodne, kuna võrgu rajamist
toetab esimesel kahel aastal riik.
Samuti teeb võrgu rajamise
soodsamaks see, et korraga ehitatakse ühendused paljudele
soovijatele. Hilisemad liitujad
hakkavad aga tasuma liitumistasu vastavalt tegelikele kuludele.
Tänu DigiMaa ühendusele
saab tarbija valida paljude teenusepakkujate valikust endale
sobivaima terviklahenduse (internet, televisioon, telefon, jms)
ühe paketiga. See on soodsam,
kui praegu neid erinevatelt teenusepakkujatelt eraldi ostes.
Lisainfo saamiseks ja sooviavalduse esitamiseks külastage kindlasti meie kodulehte
www.digimaa.ee ning jälgige
meie tegevusi ka Facebookis!
| Olav Harjo, DigiMaa projektijuht

Kernu valla segakoor ootab uusi lauljaid
~ Kindlasti mõtlesid sa suvel
vähemalt ühe korra sellele, et
mis tunne oleks laulupeol laulukaare all laulda. Kui nii tõepoolest oli, siis nüüd on sinu
võimalus see mõte teoks teha.
Kernu valla segakoor, kes on
koos käinud juba 8 aastat, millest üks on väärikalt kulunud
puhkusele, alustab sügisel oma
7. hooaega täis proove ja esinemisi.
Nooditundmise pärast muretsema ei pea, need teeb selgeks meie noor ja särav koorijuht Reet, kes ei anna alla ka
kõige lootusetumas olukorras.
Kaks järgnevat hooaega saavad olema laulupeo hõngulised,

Foto: Ants Rulli

et olla 2019. aastal kõige paremas vormis ettelaulmisteks. Ees

ootavad väga põnevad ja natuke rasked kooriproovid, kuid

laulukaare all olla on ainult puhas rõõm, mis on seda kõike
väärt.
Kui sul on soov see teekond
meiega kaasa teha, siis anna endast märku Reedale aadressil
reet.ristmagi@gmail.com
Proovid toimuvad Ruila kooli saalis, esimese proovi toimumise aja saab teada Reedalt.
Ootame oma seltskonda uusi ja tagasi vanu sopraneid, alte, tenoreid ja basse.
Kohtumiseni sügisel!
“Vaid muusika meid võluväega köidab, toob meelerahu, muremõtted võidab.” William Congreve (1670–1729)
| Sille Salutee

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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Suuskadel Anti, Agnes ja Tarvo.

30. juulil peeti Muusika külas perepäeva
Fotod: Sille ja Sigrid Salutee

Kui paljudega arvestada?
Juulikuu viimasel laupäeval on
Muusika talu köögis tööle pandud kõik vabad kätepaarid.
Mängleva kergusega saab kartulist, porgandist ja kapsast supimaterjal. Aga kui paljudega
arvestada? No hea küll, teeme
60-le, siis saab paraja varuga.
Eelnevalt on peole registreerunud 20 inimest. Aga mis siis,
kui meid rohkem ei tulegi? Need
on küsimused, mis vaevavad peo
eelõhtul. Tulgu või 10 inimest,
üritus toimub, see on selge.
Võistlushoos Tarvo.

Ja siis nad tulevad
Pühapäeva hommikul käib
Muusika küla kiigeplatsil kell 9
hommikul väga vilgas tegevus.
Loetud tunnid enne perepäeva
algust saab platsile üles telk, helitehnika, pudelitesse lilled ja
muud kultuurid, mis eelneval
õhtul Mesikäpa talu põllult korjatud sai. Platsile saabub Pipi
koos oma väga hea sõbra Tommiga ja peagi järgneb neile ka
poni Juku.
Minutid enne ametliku algusaega saab paika registreerimistahvel ja sellega saabuvad
platsile ka esimesed külalised,
nendeks on Põllumäe talu rahvas, Enn Karu oma tütre ja lapselastega. Ja siis nad tulevad –
peagi on registreerimistahvli
juures järjekord ja plats täitub
mõnusa jutuvadinaga.
Tulijaid on lähemalt ja kaugemalt, noori ja natuke vanemaid. Päeva lõpuks võib registreerimislehelt leida 85 osaleja
nimed, hulga rohkem, kui loota
julgesime.
Lund me ootama ei jää
Kui esimene tutvustusring on

ära tehtud moodustub platsile
kaks kuueliikmelist võistkonda,
kes hakkavad mõõtu võtma neljal alal. Soojenduseks on mõned
lihtsamad harjutused (nt nime,
pikkuse ja silmade värvi järgi
enda võistkonna ritta seadmine).
Esimese ala juures on valmis
sätitud suusad. Lund me ootama ei jää, võistlejatel tuleb need
alla panna, ning kolme kaupa
teele asuda. Kaasaelajad ei ole
kadedad ja plaksutavad suusatajatele rütmi kaasa, nagu Otepää MK-etapil.
Järgmiseks alaks tuleb võistkonna neljal kõige osavamal
mööda liivakasti äärt taga ajada
hernest. Seda aga mitte niisama
lihtsalt, vaid peenikese pulgaga.
Seejärel läheb käima minut, mille jooksul tuleb kõigil võistkonna liikmetel, üks vise korraga,
visata klotsiga nööri redelile,
mille iga pulk annab erineva arvu punkte. Kui minut saab täis,
on võistlus läbi ja kord on vastasvõistkonnal sama rada läbi
teha.
Pärast võistlust ja punktide

Kaptenite duell – Mart ja Mait ja fotograaf Kristel.

Perekond Soopalud (inge ja Marko) hernest veeretamas. Kaasaelajad Jaan, Mihkel, Kristel, Made ja Jaas.

mahaarvestamist on seis viigis,
vaja läheb otsustavat ülesannet,
milleks saab suusatamine. Kes
kiiremini ringi läbib, see võidab.
Tasavägises heitluses jääb
peale Viita ja Männi talu võistkond Pikne, kooseisus – Margus,
Anti, Andres, Tarvo, Märt ja Agnes.
Kaptenite duellis võistlevad
omavahel Märt Roop ja Mait
Maltis. Võistlejatel tuleb ajalehest valmis teha 10 palli ja need
kordamööda korvi visata. See-

järel ühest lehepallist teha lennuk ja see võimalikult kaugele
lennutada, kuna ka pärast seda
võistlust on seis viigis läheb vaja otsustavat ala. Visked redelile selgitavad välja võitja, kelleks
osutub Laulu talu peremees
Mait Maltis.
Lapsepõlv tuleb meelde
Pärast mõõduvõtmist kulub
kosutav supp marjaks ära.
Värskekapsa-frikadellisupp,
mille Muusika talu perenaine

Ulvi hommikul valmis keetis ja
Teeraja talu Aili kaussidesse serveerib, läheb tühja kõhtu nagu
kerisele ja saab ainult kiidusõnade osaliseks.
“Nagu vanaema oleks keetnud, lapsepõlv tuleb meelde.”
Elagu noorpaar
Paar päeva enne perepäeva peavad Vanatoa Priit ja Helen maha ühe vägeva pulmapeo, millest saavad osakese ka perepäevalised, peaaegu otse pulma-

lauast saabub perepäevale maitsev kringel.
Elagu noorpaar, õnnesoovid
kogu Muusika küla poolt.
Suured tänud kõigile perepäeval osalejatele. Tänud ka
Kernu valla rahvamajale telgi ja
helitehnika eest. Raili ja Toomas
Kann, kiidusõnad ka teile, kes te
olete meie perepäevadel juba
heaks traditsiooniks saanud. Ja
muidugi poni Juku, kõigi laste ja
täiskasvanute suur lemmik.
| Sille ja Sigrid Salutee
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Kernu vallavolikogu istungitel

Avatud talude päev Linnumetsas

15. JUUNI 2017

~ 23.juulil toimus üle-Eestiline
Avatud talude päev, millest Mõnuste küla esimest korda aktiivselt osa võttis. Külas oli avatud
küll vaid üks talu – Linnumetsa, kus õuel valmimas Mõnuste
Juustukoda, kuid meie juurde
olid kogunenud teisedki küla
meistrid – Merlenda oma lambakeraamika, Mööblikeller restaureeritud mööbli, IG Karrod
kimmkatuste ja PH Mood oma
seelikutega. Lapsi rõõmustas
Helle Ponisõit Sepa talust. Sepa
talu laenas imetlemiseks ühe
kitse ja patsutamiseks jänkusid,
millest oli lastele palju rõõmu.
Nii mõnedki tunnistasid, et pole kitse nii lähedalt kunagi näinud...
Samuti toimusid erinevad
õpitoad nagu mozzarella põimimine, kimmkatuse paigaldamine, kiviaia ladumine ja ruunitarkusegagi said huvilised tutvust
teha.
Kuidas kommenteerida üritust, mille raames üle tuhande
inimese meie kodu külastas?
Vägev! Lõbus on meenutada, et
alguses arvasime, et vast 200 ikka tuleb, ehk isegi 400? Nädalake varem, kuulates kõrvalvalla
väikeettevõtjate kogemust,
jõudsime harjutada end ka suuremate numbritega. Hommikul
kell 10.00, kui ühtegi külastajat
polnud, käis korraks peast läbi,
et kas keegi üldse tuleb? Kes
need 200 purgikooki ära sööb?
Hea küll, 50 jagad veel laiali, aga
ülejäänud? Ja siis rahvas tuli! Ja
veel nii palju!
Kõiki valdavaid emotsioone
sõnadesse suruda tundub kuidagi lame. Inimeste tagasiside
ja positiivsus olid väga inspireerivad ja kuigi õhtuks peale üritust olime parajalt väsinud,
tundsime tõelist heameelt, et
sellise asja ette võtsime. Rõõm
oli tõdeda, et leidus palju mõttekaaslasi. Pühapäevase päeva
jooksul käis Linnumetsa talu
õuel üle tuhande huvilise, kes
loodetavasti viisid Mõnuste külast kaasa häid emotsioone.

• Esimesel lugemisel oli Kernu põhikooli arengukava 2017–
2021 (eelnõu nr 26).
• Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati Kernu
valla 2016. majandusaasta aruanne (otsus nr 18).
• Määrati katastriüksuse koha-aadressiga Harju maakond,
Kernu vald, Kaasiku küla, Koplemäe, katastritunnus 29701:
001:0726, pindala 9276 m2, sihtotstarbeks elamumaa (001;E)
100% (otsus nr 19).
• Nimetati Kernu valla, Nissi
valla, Saue linna ja Saue valla
ühinemise teel moodustuva
Saue valla volikogu valimisteks
Saue valla valimiskomisjoni liikmeteks: Tiia Pärniste, Mare
Rabi, Siivi Holmberg, Kelli Kõluvere, Marju Põllu, Caroli Kruus
ja Aino Must.
Nimetati Saue valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks
järgnevalt määratud järjekorras:
Andres Pitk, Raivo Tammert (otsus nr 20).
• Lubati vallavanem Enn Karu korralisele puhkusele perioodiks 07.–21.08.2017 (kokku 14
kalendripäeva), millest 6 puhkusepäeva on 2016. tööaastal
kasutamata puhkuse arvelt ja 8
puhkusepäeva on 2017. tööaasta korraline puhkus (otsus nr
21).
• Otsustati koormata Kernu
vallale Hingu külas kuuluv kinnistu (katastritunnus 29701:
001:0674, maaüksuse nimi –
Pardi teelõik 1, sihtotstarve –
transpordimaa 100%) tähtajatu
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (edaspidi kasutaja) kasuks eesmärgiga võimaldada
kinnistule rajada maakaabelliin
ja liitumiskilp ning neid seal
omada ja majandada (otsus nr
22).
• Otsustati koormata Kernu
vallale Hingu külas kuuluv kinnistu (registriosa number
8071850, katastritunnus 29701:
001:0636, maaüksuse nimi –
Rallipargi-Tuuliku tee L1, sihtotstarve – transpordimaa 100%)
tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (edaspidi kasutaja) kasuks eesmärgiga võimaldada kinnistule rajada
maakaabelliin ning seda
maakaabelliini seal omada ja
majandada (otsus nr 23).
• Arutati Tallinna halduskohtule apellatsioonikaebuse esitamist, valimisliidu “Meie” ettepanekut, Haiba arstipunktiga
seonduvat, valla rahaeraldisi,
katlamaja ja valla kruusateede
kaardiga seonduvat.
Täpsemalt saab lugeda Kernu vallavolikogu 15.06.2017 istungi protokollist nr 6.
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.

Fotod: Piret Hiiemäe

Reino Bürkland näitab juustu valmistamise nippe.

Vaid üks teema tundus täielik müstika – kus oli prügi? Kui
tegemist tuhandega, siis eeldaks, et vähemalt paari murul
tuule käes ringi rulliva sodipoisiga võiks arvestada, aga ei –
mitte ühtegi! Kuivad prilllauad
ja täiesti puhas õu. Inimesed
jätsid endast maha tõesti vaid
õnnelikud mõnustelased, kes
hakkasid usinasti plaani pidama, mida järgmisel aastal uut ja
huvitavat pakkuda.
Tagasiside peale üritust oli
tõeliselt positiivne. Üheks väga
oluliseks põhjuseks peetigi asjaolu, et ühele õuele olid kogunenud paljud küla tegijad. Kuidas see nii üldse juhtus? Asi
hakkas Merlenda lambakeraamikast, kes teatas, et pole veel
valmis oma talu uksi avama, aga
meie õuele tuleb hea meelega.
Kui juba üks, miks siis mitte teisedki? Meile endale andis tõeliselt sooja tunde koos oma küla inimestega ühisesse ettevõtmisesse panustada. Tulemus
oligi selline tänu kõigi osaluse-

le. Sündmuse raames olime koos
valmistanud väikese reklaamraamatu, kus küla tegijad sees,
et kasutada ristturunduse võimalusi, kus kõik reklaamivad lisaks enda tegemistele ka teisi.
Lihtsalt fantastiline, milline
mõnus seltskond siin külas elab!
Vaid enda küla imetluse tuhinas
võib aga kergesti meelest min-

na, et Avatud talu päevaks loodud kodukohvikusse oli lisaks
perekonnale tulnud sõpru-abilisi nii Kirikla kui Ruila külast.
Kuus inimest toimetas ilma
puhkepausita ja vähemaga poleks asi ilmselgelt toiminud.
Kas kõik oligi siis ainult tore
ja hea? Noh, tuhande inimese
sekka oli kaks porikärbest siiski

ära eksinud, kelledest ühel oli
kohutavalt palav ja teine ei saanud aru, miks maja niimoodi on
ehitatud. Üldist statistikat arvesse võttes läks meil aga haruldaselt hästi ja saame ürituse
igati kordaläinuks nimetada.
Avatud talude päeva järellainetusena külastas Mõnuste
Juustukoda Eesti Vabariigi Maaeluministeeriumi välissuhete
osakond, kellede igapäevatöö on
meie külaelu väljamaale reklaamida. Säravad silmad ja kinnitus, et meil on lugu, mida rääkida, elu, mis innustab ja kogukond, mis kannab, andsid omakorda tõuke, et enda tootearendusega aktiivselt edasi tegeleda. Märksõnadeks siinkohal
koostöö, sest seltsis on lihtsalt
lõbusam ja samas tulemus kordades suurem.
Täname oma perekonda, sõpru-abilisi, aktiivseid ja positiivseid mõnustelasi, samuti kõiki,
kes meil külas käisid! Peatse
kohtumiseni!
| Linnumetsa talu rahvas

Elroni uus piletisüsteem – rongisõit muutub soodsamaks ka Saue linna,
Kernu valla ja Nissi valla elanikele
~ Saue valla elanikud on juba
mitu aastat saanud Elroni rongides soodsamalt sõita. Alates
augusti lõpust muutub Saue vallavolikogu otsuse kohaselt rongisõit soodsamaks ka Saue linna, Kernu ja Nissi valla elanikele. Rongisõidusoodustus käivitub koos Elroni uue piletimüügisüsteemiga. Uue süsteemi käivitumisest teatab Elron eraldi
läbi üleriigilise meedia.
Kuidas siis soodsamalt sõita
saab?
Saue linna, Kernu ja Nissi
valla elanikud saavad Elroni
rongis sõita tasuta II hinnatsoonis (hõlmab Saue linna ja Saue
valla peatusi). Ehk siis tasuta
pääseb Saue linna jaamast Laagri jaama ja vastupidi (olgu öeldud, et Laagri jaamast saavad

65-aastased ja vanemad tasuta
kasutada Tallinna ühistransporti ning sõita erinevatesse Tallinna piirkondadesse). Kui sõit
viib Elroni II tsoonist kaugemale, siis maksab pilet Saue linna,
Kernu valla ja Nissi valla elanikele alati ühe tsooni võrra vähem (näiteks sõites kolme tsooni jagu Keilast Tallinnasse tuleb
maksta ainult kahe tsooni hinda, sõites aga Laagri jaamast (1.
tsoon) Paldiskisse (4. tsoon), tuleb maksta kolme tsooni hind.
Peab meeles pidama, et soodustust saab ainult siis, kui sõit algab 2. tsoonis või läbib teist hinnatsooni. Ehk siis Keilast Paldiskisse või Riisiperest Keilasse
viiv sõit soodsam ei ole. Soodsa
sõidu nautimiseks on vajalikud
3 kaarti – ID-kaart, nn roheline
Ühiskaart ja Elroni kaart. Neist

Elroni kaart on vajalik ainult
siis, kui on plaan osta rongis pilet. Juhul, kui pilet on soetatud
Ühiskaardile, siis pole Elroni
kaardi omamine vajalik.
Kuidas osta soodsamat perioodipiletit?
Soodsama perioodipileti soetamiseks tuleb minna lehele
www.pilet.ee ning logida sisse.
Saue valla, Saue linna, Kernu
valla ja Nissi valla elanikule
kehtivaid piletihindu näete tulbas “Hind Saue valla elanikule”
alt.
Valides Teile sobiva perioodipileti ning sisestades isikukoodi või isikustatud Ühiskaardi numbri, arvutab süsteem automaatselt teile soodsama hinna. NB! Soodsamat hinda näitab süsteem alles siis, kui olete

sisestanud isikukoodi või Ühiskaardi numbri ja vajutanud nuppu “Maksma”.
Kuidas osta soodsamat piletit
Elroni rongis?
Elroni rongis soodsama pileti soetamiseks peab teil olema
lisaks ID-kaardile ja Ühiskaardile ka Elroni kaart, kuhu peab
olema laetud piisavalt raha.
Kas rongis saab tasuda pileti
eest sularahas?
Ei. Rongis Saue valla, Saue
linna, Kernu valla ja Nissi valla
elanikule mõeldud pileteid sularaha eest piletit osta ei saa.
Osta saab Elroni kaardile laetud
raha eest.
Kui ma sõidan ainult 2. tsooni
piires, kas mul peab olema ka

Elroni kaart?
Ei. Ainult 2. tsooni piires tasuta sõitmisel pole Elroni kaart
vajalik, kuna pileti eest tasuda
ei tule.
Kui mul on perioodipilet, kas
mul peab siis olema kaasas ka
Elroni kaart?
Ei. Kui olete ostnud pilet.ee
süsteemist perioodipileti, siis
pole Elroni kaardi omamine ega
kaasaskandmine vajalik.
Kui mul on e-õpilaspilet, mis
kehtib Ühiskaardina, kas võin
seda rongis kasutada Ühiskaardi asemel.
Jah, Elroni rongis võib Ühiskaardi asemel kasutada Ühiskaardi funktsiooni omavat
e-õpilaspiletit.
| Anne-Ly Sumre
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Kernu põhikooli remont
~ Eelmisel aastal viidi Kernu
põhikool üle säästlikule keskküttele. Majja nimelt ehitati pelletikütte katel.
Koolis on möödunud aegade
mälestusena endiselt 10 ahju,
aga neid ei kasutata enam. “Ahjud on rohkem varu ja disaini
element,” arvab direktor Marek
Männik.
Sellel suvel enne uue õppeaasta algust saab ühele poole
Kernu põhikooli välisfassaadi
remont. Selle tingis vajadus maja ära soojustada.
“Kernu põhikooli remont
maksab koos lisatöödega 70 000
eurot,” selgitab direktor tänavust väljaminekut. Vajaminevast
rahast 50 000 tuleb Kernu valla
eelarvest, ülejäänud 20 000 on
EKRE katuseraha, mis hangiti
riigikogu liikme Enn Põlluaasa
kaudu.
Remondiks korraldati hange,
mille võitis peatöövõtjana Holmerk OÜ.
Töödega alustati peale jaanipäeva 26. juunil. “Kõige esimeseks tööks oli meil vanade fassaadilaudade äravõtmine,” räägib Männik.
“Küsimus oli selles, et maja

oli soojustamata. Et soojustada,
tuli need lauad ära võtta. Siis oli
mõistlik panna uued lauad,” jätkab direktor.
Lisaks uutele voodrilaudadele ja soojustusele sai Kernu põhikooli vana osa uued aknad.
Välja vahetati 47 akent,need
tarnis RehPol AS. “Mõne nurga
alt vaadates paistab Kernu kool
nüüd nagu uus,” arvab direktor.
“Lisaks maja värskele ja kenale välisilmele uuendatakse
jõudumööda ka sisustust ja õppevahendeid, et praegustel ja
tulevastel õpetajatel ja õpilastel oleks koolis hea olla,” jätkab
Männik.
Kui palju sisustus ja õppevahendid maksma lähevad? “Seda
on keeruline öelda. Siin võib ju
väga erinevaid asju osta väga
erinevas hinnaskaalas. Eks see
ole kooli eelarves sees. Igas
klassis võiks olla digivahendid
– videoprojektor ja võib-olla nutitahvel. Neid on kallimaid ja
odavamaid,” arutleb Männik.
Lõppenud õppeaastal käis
Kernu põhikoolis 59 õpilast. Algaval õppeaastal arvestab direktor 57 õpilasega.
| Andres Tohver

Foto: Marek Männik

Remondi käigus sai koolimaja soojustuse, uue laudvoodri ja uued aknad.

Kernu põhikoolis hakatakse 2017. aasta sügisest rakendama KiVa projekti
~ Iga lapse heaolu ja turvalisus
on meie jaoks oluline. Selle tagamiseks ühines näiteks Eesti
ÜRO lapse õiguste konventsiooniga 1991. aastal. Konventsiooniga on ühinenud peaaegu kõik
maailma riigid.
Kui inimõiguste deklaratsioonis on välja toodud inimeste põhiõigused, siis on samadel
põhimõtetel üles ehitatud ka
ÜRO lapse õiguste konventsioon. Selles kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata
välimusest, nahavärvist, soost,
emakeelest, uskumustest ja arvamustest ning rahvusest.
Siinkohal on paslik välja tuua
mõned nendest õigustest, mis
puudutavad otseselt lapse suhet kooliga:
• täiskasvanud, kes otsustavad lapsi puudutavate asjade
üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest,
• igal lapsel on õigus koolis
käia, õppida ja teadmisi saada,
• igal lapsel on õigus olla
kaitstud hooletu ja julma kohtlemise eest, samuti ei tohi ühtegi last kohelda ebaväärikalt ja
alandavalt.
Kooli kontekstis on õpetajad,
tugipersonal ja kooli juhtkond
need, kes seisavad laste heaolu
eest. Kahtlemata on kõigi eelnimetatute üks suur ühine eesmärk tagada lastele õigus käia
koolis ning olla kaitstud. Kooli
kui haridusasutuse eesmärk on
anda igale õpilasele õigus ja võimalus õppida, end arendada
ning kasvada kodanikuks, kes on
haritud ja iseseisev.

Meie missioon
Meie missioon Kernu põhikoolis on pakkuda igale õpilasele
õigust õppida, arendada iseennast, aidata kaasa tema saamisele isiksuseks, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast.
Soovime luua õpilastele tingimused konkurentsivõimelise
põhihariduse omandamiseks ja
toetada õpilaste arengut elus
toimetulekuks. Oleme kogukonna arengut ja iga õpilase individuaalset arengut toetav lapsesõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool, kus motiveerime
õpilase ennast arendama, luues
valmisoleku elukestvaks õppeks.
Toetame iga õpilase arengut
läbi hoolivuse, märkamise ja tagasiside andmise. Usume, et
kõikide inimeste individuaalseid
eripärasusi ja õppevajadusi tuleb toetada ning seda eriti üldhariduskoolides, kus omandatakse eluks olulised baasteadmised mitte ainult õppekava ainetest, vaid ka õppijast endast
ning ühiskonnas eksisteerivatest sotsiaalstruktuuridest.
Oleme väikese kogukonna
kool: meie eelis on see, et oleme harjunud üksteise eest hoolt
kandma. Märkame teineteist
ning suudame probleemidele
reageerida kiiresti. Meie koolis
käib ka eriõppevajadustega ning
käitumisraskustega õpilasi, keda püüame kooli igapäevaellu
integreerida nii turvaliselt ja
õpilassõbralikult, kui võimalik.
Paljud meie õpilased on lastekodu lapsed, kes tihtipeale astuvad ellu valusa mineviku ning
hingehädadega.
Meie kool on väike aga kirju:

Foto: erakogu

Lee Rajando.

meil on eeskujulikke õpilasi,
väikeklasside õpilasi, käitumisraskustega noori, tublisid sportlasi, tulevasi teadlasi, vahvaid
kunstnikke ja muusikuid. Selles
toredas segasummasuvilas tuleb kahjuks aga pahatihti ette
norimist, tõuklemist, kiusamist
ja kaklemist.
Kiusamine on igas kooliperes kardetud nähtus. Konfliktid
ja õpilastevahelised ebakõlad
muudavad koolikogemuse negatiivseks kõigi osapoolte jaoks.
Kahjuks tuleb tõdeda, et meie
ca 60 õpilasega kooliperes esineb siiski mõnevõrra kiusamist.
Väikese õpilaste arvuga koolis
on kiusamist eriti valusalt ja tugevalt tunda, sest kõik teavad
kõiki.
Lahendused üheskoos
Pea 150-aastase ajalooga Kernu
kool on aga kool, kus aktiivselt
seistakse iga õpilase heaolu eest
ning püütakse üheskoos leida
lahendusi.
Oma õpilaste heaolu suuren-

damiseks ning nende õppimise
ja käitumise parandamiseks on
meie koolis lisaks õpetajatele
tööl nii logopeed kui sotsiaalpedagoog. Vajadusel teeme
koostööd oma ala spetsialistidega Rajaleidjast ning Innovest.
Iga meie õpilane, kes vajab erialast abi, ka saab selle.
Kiusuennetusprogrammiga
KiVa soovisime liituda seetõttu,
et soovime edendada oma koolipere võimekust koolikiusamise ennetamise ning lahendamise vallas. Meie tublid õpetajad
ja tugipersonal saavad KiVa projektist kindlasti professionaalset tuge ning juhtnööre, kuidas
olukorraga toime tulla.
Usume, et KiVa poolt pakutav pikaajaline programm võiks
lahendada meie koolis esineva
koolikiusamise probleemi ning
varustada meie personali teadmiste ning oskustega, kuidas tulevikus kiusamist paremini ennetada.
Õpetajakoolituses on kiusuennetus ning töö kiusamisjuhtumitega suhteliselt värske
teema. Paljud vanemad ning kogenumad kolleegid on pidanud
kõik selliste olukordadega toimetuleku meetodid ise välja
töötama ning läbi praktika tuletama. Meie jaoks pakub KiVa
programm ühtset ja kõigile arusaadavat käitumissüsteemi.
Soovime, et kogu meie kollektiiv õpiks kiusamisennetust
ning -lahendamist ühtemoodi,
kasvaks kollektiivina ning julgustaks endaga kaasa kasvama
ka õpilasi.
Teadmised , kuidas kriisiolukorras toimida on eluks esma-

vajalikud. Mis on mu õigused?
Mis saab peale konflikti lahendamist? Mis on inimestevaheline suhtlemine? Kuidas ennast
väljendada? Kuidas mõista ja
ära tunda kiusamist? Nendele
küsimustele on vaja vastuseid
kõigile koolipere liikmetele:
alustades õpilastest-õpetajatest
lõpetades lapsevanematega.
Hetkel puudub koolides tugisüsteem, mille abil kiusamist
lahendada. KiVa on üks kõige
kättesaadavamaid võimalusi,
mille abil korraldada nii õpetajate, õpilaste kui lapsevanemate väljaõpe. Üks meie soove on
tihendada koostööd meie kooli
lapsevanematega ning aidata
neil kodus jätkata meie kiusuennetus- ning märkamistööd.
Kiusuennetusmeeskond
Inimestevahelised suhted on
keerulised ning omavaheline
suhtlus on üks sotsiaalsetest
võtmeoskustest, mida lapsed
hakkavad õppima ning omandama juba varajastel eluaastatel.
Oskus omavahel sõbralikult
läbi saada tuleb mõnele lihtsalt,
mõnele keerulisemalt.
Tegelikult ei oska keegi meid
õpetada, kuidas omavahel suhelda, kuid saab õpetada viisakust, teineteise austamist,
mõistmist, empaatiat ning märkamist. Sellist koolitundi õppekavas pole, sest see õppeprotsess on katkematu. Soovime olla kindlad, et suudame oma õpilastele olla eeskujuks ja õpetada neile, kuidas teineteisega
hästi läbi saada ning kuidas
koos töötades suudame koolis

käimise kõigi jaoks meeldivaks
muuta.
Oleme kokku pannud ka esialgse kiusuennetusmeeskonna,
kuhu kuuluvad meie I ja II klassi õpetaja Pille Piho, III ja IV
klassi õpetaja, huvijuht ning
sotsiaalpedagoog. Olles suhelnud Rocca al Mare kooli pedagoogidega, saime programmi
kohta väga positiivset tagasisidet: nende sõnul tuleb KiVa
programm kogu kollektiivile kasuks.
Rocca al Mare kool liitus KiVa programmiga alles eelmise
aasta sügisel, ent juba on koolis
näha tulemusi – õpilaste omavaheline käitumine on paranenud ning KiVa programmi tunde saanud klasside sisekliima on
endisest positiivsem. Samuti on
õpilased hakanud mõtlema oma
sõnade ja tegude tagajärgedele
ning saanud julgust ise konfliktile vahele astuda või informeerida juhtunust klassijuhatajat
või KiVa tiimi. Ühe programmis
osalenud õpetaja sõnul tagab
programm turvalisuse nii ohvrile kui pealtnägijale.
Kõigest sellest järeldasime,
et ka meie koolis oleks KiVa
programmi väga vaja. Tulles tagasi lapse õiguste konventsiooni ning oma kooli missiooni
juurde: tahame pakkuda igale
lapsele võimalust õppida ning
areneda koolis, kus tal on turvaline ja hea olla ning õppida.
Usume, et koostööd tehes suudame selle saavutada! Oleme
kogu kooliperega valmis õppima ja panustama!
| Lee Rajando, Kernu põhikooli
sotsiaalpedagoog
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Kernu kooli kroonika XVII
1950/1951
Kooli tulid uued õpetajad
Leelo Aun ja Meida Pajo
(Tammsalu). Klasside juhatamine oli korraldatud järgmiselt:
1.–2. klass – V. Piksarv
3.–4. klass – O. Keinaste
5. klass – L. Aun
6. klass – A. Part
7. klass – M. Pajo
Vene komplekt 2.–5. klass –
E. Tilk
Klassivälise töö osas olid
moodustatud järgmised ringid:
Punane Rist ja Naturalistid –
õpetaja Part
Kirjandusring – õpetaja Piksarv
Kehakultuurikollektiiv – õpetaja Keinaste
Tehnikaring – õpetaja Keinaste
Vene keele ring – direktor Selobneva
Ringide töö toimus 2 korda
kuus.
23. oktoobril läksid mõned
VII klassi õpilased Keilasse büroosse ja astusid ÜLKNÜ (Üleliiduline Leninlik Kommunistlik Noorsooühing) ridadesse.
25. oktoobril toimus lastevanemate koosolek, päevakorras
oli vanemate komitee valimine
ja internaadi küsimus. Klassijuhatajad esinesid sõnavõttudega
õppeedukuse kohta. Kuna lapsevanemaid oli vähe kohal, vaid
kolmteist, jäi komitee valimine
ära. Internaadi asjus otsustati
pöörduda haridusosakonna poole.
Tähtpäevadest tähistati 28.
oktoobril pidulikult ÜLKNÜ 32.
aastapäeva, 5. novembril Suure
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 33. aastapäeva, Rahvusvahelist naistepäeva ja 1. maid.
Koolidirektori käskkirjaga
avaldati õpetaja Piksarvele ja
õpetaja Pardile tänu hea õpetajatöö eest.
29. detsembril viidi läbi näärikuusk. Seal esitati laulude ja
deklamatsioonide kõrval 2 näidendit: “Nööbid” ja “Sõpruse
saar”.
Veebruaris 1951 tuli pioneerijuhiks endine Kernu kooli kasvandik Helju Pertmann (Kivisalu).
Kooliaasta jooksul toimus 2
korda kuus ideelis-poliitilise taseme tõstmise eesmärgil õpetajate hulgas ÜK(b)P (Üleliidulise
Kommunistliku (bolševike) Partei) lühikursuse kordamine.
Igal kolmapäeval oli nõndanimetatud vene keele päev, kus
kõneldi ainult vene keeles. Kuid
kahjuks ei tulnud vene keele õppimisest midagi välja.
Koolitöö lõpp noorematele
oli 16. mail, kuid 7. klassi õpilaste eksamid lõppesid 15. juunil.
VII klassi ja ühtlasi kooli lõpetasid:
1. Heinsalu, Milvi
2. Limperk, Helve
3. Traublum, Ilmar
4. Alajan, Meeri
5. Kangrumägi, Linda
6. Soop, Jaan
7. Miidla, Ants
8. Mesila, Rein

Foto: Ülo Russak

Kernu põhikool.

9. Jersmann, Kaljo
10. Madar, Ivo
11. Paulmann, Evi
12. Vahar, Lembit
13. Leomar, Heinrich
14. Kruus, Kaljo
1951/1952
Õppeaasta alguses oli vähe
muutusi võrreldes eelmisega.
Uued õpetajad olid H. Tulk ja N.
Rand.
24. oktoobril külastas kooli
Haridusosakonna inspektor sm.
A. Kleesment. Külalisteraamatusse märkis inspektor järgmist:
“Külastades Kernu 7-a kooli jättis see hea mulje. Olen veendunud, et Kernu kooli tublide õpetajate aktiiv on võimeline saavutama häid tagajärgi õppe- ja
kasvatustöö läbiviimisel. Soovin kogu õpetajate kollektiivile
edu töös veelgi paremate töötulemuste saavutamiseks meie
kasvava põlvkonna kommunistlikul kasvatamisel.”
Lastevanemate koosolekuid
viidi läbi aasta jooksul 4 korda.
26. detsembril arutati jälle
kooliellu puutuvaid küsimusi ja
ka näärikuuse korraldamist. Õppeedukus tekitas palju muret,
sest puudulike hinnete arv oli
väga suur – peaaegu igas klassis oli 6–7 õpilast, kellel esinesid mitterahuldavad hinded.
Näärikuusk otsustati korraldada 29. detsembril Kernu rahvamajas. Nääripakkide jaoks
saatis lapsevanem lapse kohta
kaks rubla raha.
26. jaanuaril toimunud lapsevanemate koosolekul arutati
peamiselt internaadi asutamise
küsimust. Direktor andis ülevaate internaadi ruumidest, mis
olid remonditud ja asusid koolist umbes kolmveerand kilomeetri kaugusel Vanaõue talus.
27. veebruaril toimunud
koosolekul peeti loeng “Laste-

vanemate autoriteet”. See loeng
kutsus välja palju sõnavõtte ja
arvamisi.
17. aprillil tutvustati lapsevanematele eksamijuhendit. Otsustati eksamiperioodil õpilasi
mitte koormata kõrvaliste ülesannetega, vaid anda neile kõik
võimalused eksamite heaks sooritamiseks. Toimus lahtiste uste päev koolis.
Kevadel toimus katseaia ümberkorraldamine. Katseaeda
suurendati. Katseaia tööplaani
koostas õpetaja H. Parve, kelle
juhtimisel töö kooliaias toimus.
17. mail korraldasid õpilased
ja õpetajad koolipeo rahvamajas. Osavõtt oli keskmine.
Eksamid sooritasid ja kooli
lõpetasid:
1. Jermolajev, Viktor
2. Jansen, Aado
3. Kaasik, Ilmar
4. Limperk, Ester
5. Lipping, Rein
6. Nurmela, Viive
7. Ojasalu, Laine
8. Samlas, Urve
9. Simovart, Juhan
10. Tõemets, Lehte
1952/1953
Uue õpetajana alustas õpetaja E. Vann (Pillerpau).
Klasse juhatasid:
1.–3. klass – õpetaja E. Pillerpau
2.–4. klass – õpetaja V. Piksarv
5. klass – õpetaja H. Parve
6. klass – õpetaja M.
Tammsalu
7. klass – õpetaja L. Aun
1. septembril külastas Kernu
kooli Eesti NSV Haridusminister sm. Oja, kes märkis, et esimene koolipäev jättis hea mulje. Kool oli õppeaastaks ettevalmistatud. Peaaegu kõik õpilased
olid kohal. Õpetajad olid tööks
täiesti valmis. Haridusminister

soovis kooliperele jõudu ja head
edu töös.
4. detsembril toimus lastevanemate koosolek. Päevakord oli:
1. Loeng “Stalinlik konstitutsioon” õpetaja Tammsalu ettekandes
2. 1. õppekvartali töötulemused ja 2. kvartali ülesanded, ettekandja sm. Selobneva
3. Klassijuhatajate aruanded
õppetööst
4. Lastevanemate komitee
valimine
Lastevanemate komitee valiti 9-liikmeline, esimeheks sai
Linda Ruus.
Paljud kooli külastanud inimesed leidsid mõningaid puudusi koolielus, millest nii mõnigi oli põhjendamatu. Näiteks
külastas 20. jaanuaril kooli Harju Rajooni Haridustööliste a/ü
esimees, kes leidis, et kooli ruumide puhtus ja kultuuriline ilme täielikult puuduvad: loosungid ja plakatid on juhuslikult
seintele asetatud, õpetajate toas
on näitlik agitatsioon puudulik.
Kooli külastanud seltsimehed
Aasmann ja Valdmaa ajaleht
“Sädeme” toimetusest jäid aga
täielikult rahule koolielu ja õpilastega.
9. märtsil toimus leinaaktus
Stalini surma puhul.
16. märtsil võtsid kõik õpetajad osa metsavarumise päevast.
Õpetajate poliitiliste teadmiste
täiendamise eesmärgil toimusid kaks korda kuus Stalini teose “Sotsialismi majandusprobleemid Nõukogude Liidus” õppimine.
Koolitöö lõppes juunikuu
keskpaiku ja lõpupidu toimus
Vanaõues internaadi ruumes,
kus anti lõputunnistused järgmistele õpilastele:
1. Kruus, Salme (kiituskiri)
2. Karp, Pilvi
3. Jenk, Helve

4. Teek, Viive
5. Rähni, Helgi
6. Miller, Maie
7. Saagpakk, Eiki
8. Koitsaar, Heino
9. Liiv, Olev
10. Jakobson, Ella
11. Ojakallas, Vaike
Lõpupeost võtsid osa ka lastevanemad. Lõpupidu õnnestus
ja jättis hea mulje kauaks ajaks.
1953/1954
Kool alustas tööd 1. septembril. Esimene koolipäev möödus
normaalselt. Kooli olid ilmunud
kõik õpilased. Distsipliinirikkumisi ei esinenud.
30. septembril inspekteeris
kooli seltsimees Kleesment ja
märkis õpilaste halba käekirja
ning leidis, et kõik õpetajad ei
ole ühesuguselt nõudlikud käekirja ja vihikute korrashoiu suhtes.
13. oktoobril toimunud lastevanemate koosolekul esines
lapsevanem Ruus, kes rääkis
oma kogemustest laste kasvatamisel.
Ruusil käis koolis kolm tütart, kes kõik õppisid hästi.
21. detsembril toimunud lastevanemate koosolekul toimusid õpetajate ettekanded õpilasreeglitest, õpilaspiletist, õpilaspäevikust ja õpilaste kohustustest. Lapsevanemaid kutsuti
üles suurendama omapoolset
nõudlikkust õpilaspäevikute
korraliku täitmise osas.
30. detsembril toimus nääripidu Kernu rahvamajas. Õpetaja Kirsipuu esines peol kõnega
teemal “Kasvatame haritud ja
kultuurseid noori”.
26. veebruaril toimunud lastevanemate koosolekul tegi direktor ettekande nõukogude
kooli ülesannetest seoses NLKP
septembripleenumi otsustega
põllumajanduse edasiarendami-

seks (!?). Sm. Selobneva märkis
oma aruandes, et kooli üldine
distsipliin on hea. Kõrgel ideelis-poliitilistel tasemel oli koolis läbiviidud kultuurhommikuid. Valve õpilaste tervise üle
oli olnud hea. Hästi oli organiseeritud Punase Risti töö. Hästi töötas kooli raamatukogu.
Kuid suureks puuduseks oli ikkagi õpilaste halb käekiri ja madal õppeedukus.
Lastevanematel tuli teostada suuremat kontrolli õpilaste
koduste tööde üle õppetundideks ettevalmistamisel, rohkem
kontrollida õpilaste vihikute ja
päevikute puhtust.
10. märtsil oli koolis lahtiste
uste päev ja pärast tunde lastevanemate koosolek, kus vanemad jagasid möödunud päevast
muljeid.
Õppeaasta jooksul korraldati kino ühiskülastusi, vähe toimus aga praktilisi töid ja ekskursioone. Koolitöö lõppes juba
3. juunil, sest eksamite arvu vähendati haridusministeeriumi
käskkirjaga nr. 69 22. aprillil
1954. aastal. Lõpueksamid toimusid 7. klassil vene keeles, eesti keeles ja matemaatikas.
Suur osa õpilasi õppis sel õppeaastal hinnetele “väga hea” ja
“hea” (30% õpilaste üldarvust).
Lõputunnistused anti järgmistele lõpetajatele:
1. Alender, Ants (kiituskiri)
2. Evestus, Elmo (kiituskiri)
3. Ilves, Ene
4. Jenk, Evi
5. Jõekalda, Urve
6. Kasesalu, Helmi
7. Koitsaar, Aino
8. Mesila, Aldo
9. Siil, Regiina
10. Kell, Helle
11. Ojakallas, Huko
12. Võsa, Viivika
13. Vingel, Hillar
| Kroonikat sirvis Pille Piho
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~ Õpilaste arvu jätkuv kasv
mõisakoolis paneb nutikaid lahendusi otsima. Vaheseinte eemaldamisega peahoones saadakse senisest avaramaid klassiruume, kasutatakse kõrvalhoonete potentsiaali, kuid vaja
oleks ka täiendavat õppekorpust.
“Igal suvel on olnud remont,”
ütleb Ruila põhikooli direktor
Tiia Rosenberg jutu algatuseks.
Tänavuse remondi maksumuseks kujunes 75 000 eurot.
Raha saadi Kernu vallalt, mis
võttis kevadel 100 000 eurot laenu. Laenu ülejäänud osa läks
valla muude vajaduste katteks.
Avaram muusikaklass
Selle suve rõhk langes Ruila
koolis muusikaklassi väljaehitamisele. “Tegemist oli kahe väikese ruumiga, kus mõisa ajal oli
ühes härra töötuba ja teises
proua magamistuba,” teeb Rosenberg väikese ekskursi minevikku. “Meil oli üks ruum kasutusel arvutiklassina, teine muusikaklassina.”
“Kumbki ruum ei mahutanud
üle 15 lapse, aga meil on vaja
klassi paigutada 24 õpilast. See
oli küll täiesti erakordne lahendus, et vana mõisa paekivist vahesein võeti ära,” arvab direktor.
Säilitati vana laudpõrand,
mis võib pärineda aastast 1853,
aga lammutati üks ahjudest,
sest see polnud ajalooline, vaid
nõukaaegne. Hetkel on majas 11
puudega köetavat ahju, ent
muusikaklassi kütavad nüüdsest
elektriradikad.
Remondi käigus pudenes teise korruse remondipuru, reljeefset krohvi, maalingutükikesi,
isegi üks kont, mis polnud siiski inimese luu.

“Meil on siin uus mööbel, tõmbekapp, õpetaja töölaud ja interaktiivne tahvel.”
Nõnda saadud suur ja avar
50-ruutmeetrine muusikaklass
mahutab vajadusel ka kohalikku laulukoori või ansamblit. “Me
saime korraliku ruumi, kus
muusikat teha,” on Rosenberg
õnnelik. Lähipäevadel peaks kohale jõudma klassi sisustus.
Eriskummalise detailina hakkab muusikaklassis silma vana
keerdtrepp, mis omal ajal viis
mõisa lastetuppa. Trepp renoveeriti samuti, aga see ei vii
enam kuhugile, sest selle ülemist otsa katab teise korruse
klassiruumi põrand.
Kunagi on žonglööritud ideega, et keerdtreppi võiks kasutada klassiruumi ehitamiseks läbi
kahe korruse. “Õpetajate jaoks
on see jälle väga keeruline, kui
sa pead olema erinevates kohtades korraga. Nüüd muidugi
saaks juba ekraanid panna,”
naerab Rosenberg, kelle sõnul
trepi ülemist otsa lähiajal siiski
ei avata.
Muusikaklassi kõrval hakkab
silma neljaruutmeetrine väikeklass erivajadustega lastele. Direktori sõnul mahub lapsi sinna
kaks, et vajadusel saab ruumi
kasutada ka logopeed või psüh-

Ruila põhikooli remont annab
vanale mõisahoonele uut sära

Direktor Tiia Rosenberg näitab uue kuue saanud muusikaklassi. Vasakul on markeeritud eemaldatud paekivisein, taustal paistab keerdtrepp.

holoog. “Selliseid ruume on
koolis väga vaja.”
Hetkel on Ruila põhikoolis
kolm väikeklassi, kus lapsi käib
kokku kümmekond.
Mullu rõhk keemial
“Eelmisel aastal remonditi terve alumine korpus ning keemiaklass,” meenutab Rosenberg.
Keemiaklass paikneb teisel korrusel. Et sinna jõuda, kõnnime
läbi õpetajate toa, kus pedagoogid peatselt algavaks õppeaastaks valmistuvad.
Praeguse keemiaklassi kohal
oli omal ajal kooli direktori
ametikorteri kaks tuba. Hiljem
paiknesid seal muuhulgas eesti
keele klass ja tüdrukute käsitöö
klass.
Kaasaegne keemiaklass saadi ruumide ühendamisel vaheseina eemaldamise teel.
Remont algas eelmise aasta
suvel peale jaanipäeva. “Nad tegid selle umbes kahe kuuga ära,”
meenutab Mart Roomets, Ruila
kooli vilistlane, kes praegu õpetab klassis keemiat, aga ka füüsikat ja matemaatikat.
“Kõikide nende remontidega
on niimoodi, et 1. september läheneb tohutu kiirusega. Töömehed pidid lõpuks laupäevad ka
lisaks võtma. 27. augusti paiku
said lõpuks valmis,” meenutab
Roomets eelmise aasta suve.
Tööd teostas Skone Grupp OÜ.
“Meil on siin uus mööbel,
tõmbekapp, õpetaja töölaud ja
interaktiivne tahvel,” selgitab
Roomets.
Keemiaklassi 52 ruutmeetri-

Õpetaja Mart Roomets keemiaklassis.
Fotod: Andres Tohver

kool, Haiba lasteaed ning rahvamaja.
See ei tähenda veel, et keemia osas enam kulusid ei tule.
“Kemikaalid, muide, on väga
kallid,” rõhutab Roomets.

Siia vanast tõllakuurist ümberehitatud võimla kõrvale soovib Ruila põhikool ehitada uue korpuse, kuhu mahuksid kahe klassi õpilased

le mahub praegu 24 õpilast nagu eeskirjad ette näevad. Koos
tualettide väljaehitamisega
maksis keemiaklassi remont 120

000 eurot.
Raha saadi Kernu vallalt, mis
võttis pool miljonit eurot laenu.
Sellest sai oma osa ka Kernu

Vaja lisaruume
“Remont muinsuskaitse all olevas hoones on üldse kallis, sest
vaja on jälgida nõudeid,” räägib
direktor ja toob näite – tänavu
restaureeritud kolm Ruila kooli
ust maksid kokku 6000 eurot.
Ruila mõisa kõrvalhoonesse,
sinna, kus praegu on küla raamatukogu, tulevad arvutid. “Kuna külas lugejaid on vähe, siis
me saime kokkuleppele, et kool
hakkab kasutama raamatukogu
ruumi hommikupoole ja küla
õhtupoole,” selgitab Rosenberg

tööjaotust.
Eelmisel aastal osteti Ruila
põhikoolile 40 uut sülearvutit.
“Raamatukogusse paigaldatakse uued juhtmed. Siia tuleb 22
arvutilauda ja õpetaja laud ja arvutitahvel. Ma arvan, et me saame kenasti hakkama, jagades
seda ruumi koos külaga,” ütleb
direktor.
Arvutid paigaldatakse küla
raamatukokku üsna proosalisel
põhjusel – mujal enam ruumi ei
olnud, sest laste arv Ruila põhikoolis üha kasvab.
“Kui me eelmisel aastal lõpetasime 155 õpilasega, siis sellest
õppeaastast on õpilasi kindlasti üle 160,” selgitab Rosenberg.
“Kuna on näha, et kool kasvab veelgi, oleme teinud esialgu eskiisi tulevikuks, et saada
juurde endale paar klassiruumi
hoopiski võimla korpuse juurde,” loodab direktor.
Võimla ehitati Ruila põhikooli tarbeks 2009. aastal läbi
vana tõllakuuri. Rosenbergi arvates võiks kaks klassiruumi
ehitada selle külge nii, et need
jääksid suurte valgusküllaste
akendega mõisapargi poole.
“Oleme arvanud, et 100 000
euroga saaks hakkama. Ilmselt
oleks see kõige efektiivsem ja
odavam lahendus kooli jaoks.
Mitte küll järgmise valimisperioodi jooksul, aga kindlasti ülejärgmisel,” ütleb ta. Selle all
mõtleb ta aastaid 2021–2025.
“Siin on peagi 170–180 last,”
arvab Rosenberg Ruila põhikooli tuleviku kohta.
| Andres Tohver

August 2017 | nr 137 | OMA VALD

http://kernu.kovtp.ee/

8 | SPORT

Võistlus 135 sentimeetril avatud klassis.

Noored hobused võistlesid Ruilas
Parimad selgitati ümberhüpetega.
~ 22.–23. juulil toimus Ruila
ratsakeskuses traditsiooniline
Eesti sporthobuste kasvatajate
seltsi korraldatud Noorhobuste
tšempionaat takistussõidus. Kahe päeva jooksul selgitati välja
Eesti parimad nelja-, viie- ning
kuueaastased hobused. Noorhobused võtsid mõõtu kahel osavõistlusel ja võitjad selgitati
ümberhüpetel.
Võistluse esimese päeva avasid kõige nooremad ehk 4-aastased hobused, kes hüppasid
kõrgusel 90 sentimeetrit. Noorimate võistlejate teine osavõistlus toimus kõrgusel 100
sentimeetrit ning kompleksarvestuses läbis puhtalt kuus
võistluspaari.
Parima 4-aastase hobuse väljaselgitamiseks mindi ümberhüpetele kõrgusel 105 sentimeetrit.
Võitjaks osutus Linda Randpere sedapuhku hoopis ponil
Morly (ERP/Mon Cherg × Orly
Chin De Muze). Morly on Eesti
ratsaponi täkk, kelle kasvatajaks
Renee Kulbas ja omanikuks Jaan
Koch.
Teise koha saavutas Hanno
Ellermann hobusel In Style N
(KWPN/I'm Special De Muze ×
Padinus), kes omab ajutist sugutäku tunnustust aastaks 2017.
Kolmas koht kuulus samuti puhta sõidu teinud Piret Ervaldile
hobusel Calanda De Laubry Z
(Zang/Clinton × Ramiro Z).
Suuremad kõrgused
Viieaastaste hobuste parkuurid
olid juba kõrgemad. Alustati 110
sentimeetrist ning teisel päeval
115 sentimeetri kõrgusel distantsil. Mõlemad osavõistlused
läbis puhtalt seitse võistluspaari, kellest autasustati viit pari-

Fotod: Christo Veber

Viieaastased ratsud klassis 110 sentimeetrit.

mat.
Ümberhüpped kõrgusel 120
sentimeetrit läbis puhtalt ja parima ajaga Hanno Ellermann
hobusel Cahir N (ESH/Cornet's
Balou × Beg XX). Tegu on Eesti
sporthobuse tõugu täkuga, kelle aretajaks on Peeter Raid ning
omanikuks Mihkel Kangur. Hanno Ellermann ja Cahir N tulid
2016. aastal Noorhobuste Tšempionaadil 4-aastaste hobuste üldarvestuses teiseks.
Teise koha saavutas Jaagub
Kallas hobusel Qiu De Toriel

(ESH/Quidam De Toriel × 030
Poroh 9) ning kolmanda koha
teenis võidukas Hanno Ellermann hobusel Hudson Hornet
(ESH/Dakar × False Pass). Hea
on tõdeda, et kõik esiviisikusse
kuulunud viieaastased hobused
on Eestis aretatud.
Tublid kuueaastased
Tšempionaadi vanimate klassis
võtsid mõõtu kuueaastased hobused, kelle parkuuride kõrguseks oli seatud 120 sentimeetrile esimesel osavõistlusel ning

Parim kuueaastane hobune Wilson ning ratsasportlane Urmas Raag.

125 sentimeetrile teisel.
Ümberhüpetele pääses neli
võistluspaari, kellest osutus võidukaks Urmas Raag hobusel
Wilson (ESH/Wodam M × Gepatit). Wilson on Eesti sporthobuse tõugu ruun, kelle omanikuks
ning kasvatajaks on Talliteenuste OÜ.
Teise koha sai Kätlin Sehver
hobusel Quick Time JP (ESH/
Quality Time × Concorde), kes
jäi võitjale alla vaid pool sekundit.
Quick Time JP ja Kätlin Seh-

ver saavutasid 2015. aastal peetud Noorhobuste Tšempionaadil 4-aastaste hobuste üldarvestuses esimese koha. Kolmandale kohale tuli Teet Juul
hobusel B Captain Norman
(ESH/Bolero × A Pikachu De
Muze).
Korraldajad tänavad kõiki
abilisi ja sponsoreid, kes aitasid
kaasa ürituse kordaminekule.
Suured tänud Greenfield tee
maaletoojale, kes hoolitses selle eest, et kingikotid oleksid täidetud parima teega, Pähklinä-

pule, magusa suutäie eest, Vitamin Wellile, kes kostitas korraldusmeeskonda maitsva vitaminiveega, ning Dunavisele, kelle
kaunis Eesti käsitöö nüüd võitjate kööke kaunistab.
Samuti aitäh Autospiritile,
kelle säravad autod kaunistasid
võistlusväljakut ja pakkusid silmailu nii vaatajatele kui ka
võistlejatele.
Kõik tulemused leiab veebilehelt online.equipe.com/en/
competitions/20908.
| Christo Veber
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Muutused saavad alguse meis endis
~ Pea 9 aastat tagasi kirjutasin
ühes konsultatsiooniettevõttes
turundusega tegeledes artikli
organisatsioonilisest õppimisest
ja õppivast organisatsioonist.
Nüüd, olles juurutanud artiklite kirjutamise HEAKi kolleegide hulgas ja jõudnud järjekorraga enda omani, hakkasin teemat
otsides mõtlema, kas tollal kirjutatu on veel aktuaalne. Kas
kiirete tehnoloogiliste muutuste maailmas on jätkuvalt ka inimesel oma oluline osa?
Juttu oli muuhulgas põgusalt
ka Peter Senge raamatust “Viies
distsipliin”, milles ta defineerib
õppivat organisatsiooni kui
suurt keskkonda, mis võib luua
tulemusi, mida see tõeliselt
ihaldab. Õppides viie distsipliini printsiipe, hakkavad meeskonnad aru saama kuidas käituda, et täiustada koos töötamist
ning diskussiooni, et luua tulemusi mis loevad neile kõigile:
1. Isiklik meisterlikkus tähendab tähelepanu pööramist
oma tulevikunägemusele ja isiksuse terviklikule arengule.
2. Mõttemudelid määravad

Metsaühistu – metsaomaniku
esmane nõuandja
Järjest rohkem metsaomanikke pöördub Metsaühistu
poole nõu saamiseks ja on usaldanud metsade majandamise otsuste tegemisel Metsaühistu soovitusi.
Metsaühistu on mittetulundusühing, mille liikmed on
metsamaa omanikest füüsilised või juriidilised isikud
ning mille eesmärk on pakkuda metsandusalast nõu
oma liikmetele.
Metsaühistu pakub oma liikmetele teenuseid:
• metsa korraldamine
Metsandusalane üld- ja personaalnõustamine, metsamajanduskava koostamine ja toetuste taotlemine. Õppepäevade organiseerimine.
• metsa kasutamine
Kõik metsa raiest kuni puidu müügini – raietöö, hooldus- ja uuendusraie, raieala ettevalmistamine, raietöö
järelvalve, raielangi korrastamine pärast raiet ja puidu
müük. Aitame ka raieõiguse ja metsakinnistute enampakkumistega.
• metsa kasvatamine
Metsauuendustööd, maapinna ettevalmistus, istutusmaterjali müük, istutamise korraldamine ja istutatud taimede (metsakultuuri) hooldamine.
• metsa kaitsmine
Kaitseme metsa, kasutades õigeid töövõtteid ja kaitseme metsaomanikke, seistes nende õiguste eest.

Ühine poole tuhande
metsaomanikuga!

Kui ka Sinul on metsamaad ning vajad lisainfot, abi
metsatöödega või soovid lihtsalt nõu pidada, siis astu
Metsaühistu liikmeks.
Sinu lähim metsaühistu on Põhja-Eesti Metsaühistu,
mis tegutseb 2004. aastast ja millega on liitunud üle
550 metsaomaniku.
Astu läbi meie kontorist Tallinnas aadressil Pärnu mnt
142 (Tondi ärikeskuse maja, 3. korrus, tuba 12305,
pääs liftiga), helista 5822 8555 või külasta meie kodulehte metsaühistu.ee.

suhtumise endasse ja teistesse,
seega tuleb oma suhtumist analüüsida ja korrigeerida, kui selleks peaks ilmnema vajadus.
3. Meeskondlik õppimine tähendab oskuslikku dialoogi
arendamise võimet ja head kuulamisoskust. Dialoogi eesmärk
on saada aru üksteise mõtetest.
Diskussiooni eesmärk on jõuda
lahenduseni, et teha otsuseid.
4. Jagatud visioon on ühiselt
väljatöötatud visioon oma organisatsioonist.
5. Süsteemse mõtlemise
arendamine võimaldab näha
omavahelisi seoseid nähtuste
vahel, et leida süsteemis parendamist vajav valdkond.
Peter Senge avaldas oma raamatu aastal 1990, mil näiteks alles hakkas arenema teise generatsiooni mobiilside (GSM) ja
nutimaailm või jagamismajandus oli parimal juhul kellegi
utoopiline visioon ning mõiste
“ärimudel” oli veel tähenduseta. Kuid ta keskendub oma viie
distsipliini printsiipidel tegelikult ajatule alustalale – inimestele.

Vaatamata sellele, et maailm
on muutunud ja tehnoloogia
palju tegevusi üle võtnud, on
inimesed ikka need, kes loovad,
otsustavad ja viivad seeläbi organisatsioone uutele tasanditele.
Organisatsiooniline õppimine koosneb aga kolmest sammust, kus üks samm peab järgnema teisele.
Esimeseks sammuks on teadmiste omandamine, et välja selgitada vigade põhjused, mis on
tehtud tööprotsessi käigus. Näiteks peame me välja selgitama
põhjuse, miks klient on meid
hüljanud. Toetav organisatsiooniline õppimine nõuab arusaamist, milline õppimine ja teadmine on leitud organisatsioonis
endas.
Peale vigade leidmist on teise sammuna oluline saadud
teadmiste levitamine – tuleb
teavitada neid töötajaid, kellel
võib olla osalus tekkinud olukorras, näiteks kui on valitud
vale hinnapoliitika.
Kolmandaks sammuks on aga
teadmiste ühine rakendamine,

milleks tuleb terve organisatsiooni tasandil juurutada uusi
protsesse, et vigu parandada ja
neid edaspidi vältida.
Teadmiste omandamiseks ja
soovitud muutuste saavutamiseks peab mugavustsoonist välja tulema. Valmisolek selleks
võib ju korraks olemas olla, kuid
enamasti hoiame end ise tagasi. Mel Robbins on teemat hästi kirjeldanud oma TEDx kõnes,
nimetades aju poolkerasid autopiloodiks ja hädapiduriks.
Enamuse ajast tegutseme me
autopiloodil ehk teeme asju endale teadvustamata (kas mäletad, kuidas täpselt Sa täna tööle sõitsid?). Ettevõtluses võib
seda vahel näha kui arusaama,
et “oleme nii ju alati teinud ja
hakkama saanud”. Samas ei
mõelda, et ümbritsev keskkond
muutub, ettevõte areneb (mahud kasvavad, lisandub töötajaid jne) ja tuleb hakata rakendama uusi mudeleid. Kas või
selleks, et konkurentidega sammu pidada väärtuspakkumise
kujundamisel.
| Ille Metsla, ettevõtluskonsultant
LEADER TOETUSTE
NÕUSTAMISPÄEV KERNU
VALLAMAJAS 28. AUGUSTIL
KELL 13–17
Nõustamispäeval saab uurida
oma projektiidee rahastamise
võimalusi või esitada juba
konkreetseid küsimusi taotlustingimuste kohta. Järjekordne
LEADER toetuste taotlusvoor
Lääne-Harjumaal on avatud juba 2.–9. oktoobril kell 17.00
2017. Toetusi saavad taotleda
nii vabaühendused, ettevõtjad
kui omavalitsused. Sügisvooru
vahenditega saab teha investeeringuid toodete ja teenuste
loomiseks ja täiustamiseks
ning toetada ettevõtluskeskkonda või kogukondi erinevate
koolituste, õppereiside, uuringute abil.
Võtke ühendust ja leppige aeg
kokku 5808 5407, ede@vomentaga.ee või tulge lihtsalt
kohale. Aga ärge ka muretsege, kui teile see päev kohtumiseks ei sobi – leiame võimaluse kohtuda nõustamiseks teile
sobival ajal ja kohas. Ärge jätke võimalust kasutama!
HEA ETTEVÕTJA, VABAÜHENDUSE JA OMAVALITSUSE ESINDAJA VÕI MUUL
VIISIL LÄÄNE-HARJUMAA
ARENGUST HUVITATU!
Ootame Sind 29. augustil kell
16–19 kohvi- ja koostööõhtule
hubasesse ja inspireerivasse
Hatu mõisa. Mõisaperemees
Henry tutvustab erinevaid
kohvi sorte ja valmistamise viise, degusteerime kohvi ja
maitseme mõisakohviku erilisi
hõrgutisi.
Koostööõhtu eesmärk on saada paremini tuttavaks piirkonna teiste ettevõtlike ja aktiivsete inimestega ning leida
ideid ja ressursse oma ettevõtlusvaldkonna või kogukonna
arendamise soovile. Vestlusi
juhib organisatsioonide arengunõustaja Kaidi Peets.
Tule tee kõhule ja meelele pai!
Olete väga oodatud osalema!
Lisainfo ja registreerumine https://goo.gl/GQHt64
Ede Teinbas, meetmejuht
Tel +372 58 085 407,
ede@vomentaga.ee
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Sügisfestival “Õunauputus”
Kernu mõisas
~ Pea kaks aastat on möödas
päevast, mil Kernu mõis avas
uksed kõigile külastajatele. Selle ajaga on palju muutunud.
Väikene kohvikuosa on saal saali järel suurenenud. Ballisaal
võõrustab pulma- ja teisi pidulisi. Suveteater ja erinevad kontserdid toovad kultuurielamuse
praktiliselt koju kätte. 17. septembril avab oma uksed mõisa
hotelli- ja seminarikompleks,
mida on sügisfestivali “Õunauputus” raames võimalik uudistada. “Õunauputus” jätkab Kernu mõisa traditsiooni olla koht,
kus kohalik kogukond saab tulla oma aiasaaduste ja käsitööga
kauplema. Kartulid, porgandid,
õunad ja istikud, lilled sibulad
ning kanamunad – mõisa küünist leiad laia valiku sügisandidest mitmekülgse juustuvalikuni. Lisaks taluturule on toimumas kontsert, erinevad õpitoad
alates sügistöödega viljapuuaias
kuni õunaveini- ja siidri valmistamiseni. Lastega toimetab Pipi, võimalus sõita ponidega,

avatud miniloomaaed jänkude,
kitsede ja kanadega ning elevust
lisavad näomaalingud. Pikemalt
tasub peatuda traditsioonilisel
heategevuslikul okjonil, mille
tulu läheb taaskord Haiba lastekodu toetuseks. Kõik on oodatud tooma oma õunatorte, -pirukaid, -struudleid head tegevale oksjonile. Vürtsi lisab sündmusele asjaolu, et kõrgeima
hinnaga ostjale on kingitus mõisa poolt – tasuta ööbimine kahele Kernu mõisa sviidis. Tule ja
saa osa sügisfestivali melust
Kernu mõisas! Oled väga oodatud!
| Kernu mõisa pere

Laulev sportlane
Matilda Vitsut
~ Kernu laululaps 2017 üldvõitja 12-aastane Ruila põhikooli
õpilane Matilda Vitsut on ka
edukas õppimises ja spordis. Vabariigi meistrivõistlustel kergejõustikus kuni 14-aastastele
jooksis Matilda Pärnus 100 m
eeljooksus 13.96 ja finaalis
14.02 ja saavutas väga tubli
kuuenda koha. Teatejooksus
4x100 m jooksis Matilda esimesest vahetusest Nõmme KJK
võistkonnas, kus saavutas samuti kuuenda koha. Soovime
tublile neiule edu igal rindel.

Valdade suvemängud 2017
Vinnis
~ Vabariigi valdade suvemängud toimusid Vinnis, kust Kernu valla nimega võistkond võttis osa viimast korda. Järgmistel
tali- ja suvemängudel osaleme
Saue valla võistkonnas.
Vinnis võistlesime seitsmel
spordialal. Kõige paremini läks
meil orienteerumises, saabusime tagasi kolme hõbemedaliga.
Need rändasid kõik Mõnuste küla ühte perre – meie valla vaieldamatult tugevama orienteeruja Anneli Aasa ja tema laste kätte. Ta on treeninud ka oma pojast ja tütardest tublid sportlased. Sander Saaring võistles aukartuseta endast neli aastat vanematega, tasuks teine koht.
Kaotus võitjale 1minut 48 sekundit. Palju õnne! Samas vanusegrupis – kuni 16-aastastele tütarlastele saavutas Annika
Saaring samuti teise koha. Anneli Aas võistles samaväärselt
oma lastega, isegi peale hiljutist
operatsiooni saavutas hõbemedali. Õnnitlused Kernu rahvalt!
Teistest meie võistlejatest sai
Helen Alliksoo Vansi külast
N-35 grupis hinnatava seitsmenda koha. M-55 grupis saavutas mitmekülgne Mõnuste
küla spordimees Arvo Soosalu

üheksanda koha. Kuna tegemist
oli suundorienteerumisega, siis
ei tohtinud ühtki kontrollpunkti vahele jätta. Osa punkte oli nii
peidetud, et meie tugevad tegijad ei leidnudki kõiki üles. Võistkondlikult saavutasime väga
tubli neljanda koha edestades
tugevaid Saue ja Kiili valda.
Kuus paremat: 1. Rae vald 200
punkti, 2. Tartu vald 182, 3.
Ambla vald 180, 4. Kernu vald
169, 5. Kiili vald 168, 6. Saue
166.
Vallavanematele ja volikogude esimeestele korraldati juhtide jõukatsumine. Meid esindas
volikogu esimees Kuldar Paju ja
tõi vallale 7. koha punktid.
Kõige suurema delegatsiooniga olime väljas kergejõustikus
ning seda spordiala jääb kaunistama kaheksa medalit. Kuldmedaliga pärjati Risto Kõresoo ja
Enge Edovald. Risto oli võidukas M-45 grupis kaugushüppes
saades tubli tulemuse 5.49 viimase katsega. Enge oli võidukas
N-35 astme 1500 m jooksus
6.08,67-ga. Kaks teist kohta
võitles välja noormees Henri
Möll, kes jooksis suurepäraselt
400 m ajaga 54.18 ja hüppas
kaugust 6.03. Kairi Lääne sai
seekord teise koha N-35 grupis
100 m jooksus ajaga 14.99. Enge Edovald sai kuldmedali kõrvale hõbeda 400 m jooksus. Kolmanda koha võitles välja meeste kettaheites Madis Kõpper väga korraliku 43.00-ga. M-40 grupis jooksis kolmandaks Rainer
Virve Ruilast 800 m jooksus –
aeg 2.21,82. Neljas koht Henri
Möllile odaviskes isikliku rekordiga 44.81 ja 100 m jooksus
11,96. Neljandad kohad veel
noormeeste kuulitõukes Rait
Rajule Kernust 13.42-ga. M-40
grupis 800 m jooksus Rainer
Kukk'ele – aeg 2.22,11 ja Rainer
Virvele tubli 3000 m jooksu aeg
11.05,09 eest. Kolm neljandat
kohta saavutas Haiba Spordiklubi võistleja Marge Rehepapp
N-45 grupis – 100 ja 400 m ning
kaugushüppes. Meeste teatenelik 4x100 m – koosseisus Risto

Kõresoo, Henri Möll, Kuldar Paju ja Kristjan Krimberg – nendelt viies koht ajaga 47.20. Naiskonnas osalesid Moonika Mürk,
Kairi Lääne, Karmen Langi ja
Kristin Kairit Sonn, kes jooksid
4x100 m ajaga 57.72 ja saades 9.
koha. Kaidi Unas N-35 grupis
saavutas viienda koha kettaheites 22.09-ga ja kuuenda koha
odaviskes 21.82-ga. Võistkonna
hea esinemise eest kandsid
hoolt veel Liivi Abel, Ester Leiten-Kukk, Kristin Kairit Sonn,
Karmen Langi, Madis Loorents
, Kristjan Krimberg, Kuldar Paju. Kergejõustiku kokkuvõttes
tugevas konkurentsis seitsmes
koht 754 punktiga. Tublid olid
ka naabrid Saue 10-s ja Nissi 14s.
Jalgrattakrossis olime samuti esindatud. Tooni andsid Harjumaa vallad: kolm paremat 1.
Rae 182 punkti, 2. Kiili 178 ja
Saku 177. Võistkondlikult Kernule 12. koht. Meie võistlejate
tulemused:
M-16 klass 12. koht Kristjan
Fuks; M-5o 9. koht Vahur Fuks;
M-35 15. koht Mattis Alliksoo,
24. koht Janar Laanemets; M-40
18. koht Rainer Kukk; N-35 9.
koht Helen Alliksoo, 10. koht
Katrin Pihlakas, 12. koht Ester
Leiten-Kukk. Võistelda tuli väga raskel rajal.
Meie ühel tugevamal alal –
mälumängus – seekord kõige
paremini ei läinud. 50 küsimusest pooled olid spordist. Kokkuvõttes viimaste aastate tagasihoidlikum üheksas koht. Võitjale – Saku vallale – jäädi alla 21
punktiga. Võistkond esines
koosseisus Arvo Kraam, Anne
Ehala, Aivar Tikenberg, Thea Tikenberg ja Sven Suitslepp. Seekord ei olnud meie päev.
Suured lootused olid võrkpallil. Talvel sai laotud tugev vundament, aga vigastused tõmbasid lootustele kriipsu. Naised pidid leppima viimase, 12. kohaga, mehed loobusid võistlemast.
Olime esindatud ka petankis,
kuid 22 võistkonna hulgas jäime 20-ndaks. Viimastes koha-

mängudes kaotasime Mikitamäele 4:13 ja Amblale 3:13 –
selged kaotused. Võistkonnas
mängisid Karin Lähker, Armo
Aas, Himre Beljäev ja Lauri Kaasik.
Suvemängude kokkuvõttes
Kernu vallale 11. koht. Sportliku õnne korral oleks olnud 5.
koht reaalne, kuid õnn soosib
tugevamaid. Kernu vald toetab
igati sportlikke ettevõtmisi, loodame seda ka Saue suurvallalt.
Kõigile võistlejatele suur tänu 2017. aasta suvemängudel
kaasalöömise eest Kernu valla
au kõrgel hoides.

Mattis Alliksoo
otsib teravaid
elamusi
~ Meie valla üks aktiivsemaid
spordimehi Mattis Alliksoo Vansi külast võistleb igal nädalavahetusel erinevatel spordivõistlustel. Seekord sai Mattis hakkama erakordse saavutusega. Ta
startis Expedition Estonia – retk
läbi Eesti 2017. Start oli Loksa
lähedal ja tuli jalgsi läbida 40
km Lahe- ja Kõrvemaale ja alustati võistlust päikeseloojangul.
Seejärel tuli rattaga läbida umbes 130 km läbi Kõrve- ja Kõnnumaa Soomaale. Viimaseks
etapiks tuli läbida ca 40 km paadiga jaanituledega palistatud
jõel. Mattise etapid:
• jooks 40 km – 4 tundi ja 15
minutit
• ratas 127 km – 7 tundi ja 20
mnutit
• kajak (paadisõit) 40 km – 5
tundi ja 6 minutit
Kokku 16 tundi ja 41 minutit
ja 14 sekundit.
Kokkuvõttes kuues koht.
Suurepärane saavutus. Oma
mitmekülgsust näitas Mattis ka
valdade suvemängudel Vinnis
8. juulil, kus ta võistles jalgrattakrossis ja orienteerumises ja
seda tegi ka tema abikaasa Helen. Õnnitlused sportlikule perekonnale.
| Kaljo Põldaru

Foto: Ruth Vaar

Foto: Aare Puht

Sõudmise kahepaat Brestis
teine
~ Valgevenes, Brestis toimunud
Balti Mere Noorte mängudel
sõudmises esines suurepäraselt
tütarlaste paariskahene, kus
üheks sõudjaks Ruila neiu Kernu talimängude võitja sõudeergomeetril Liisa-Marie Lääne.
Teiseks sõudjaks Tallinna neiu
Irena Budanova.
Tütarlaste treeneriks on
Aleksei Lipintsov. Eesti tüdrukud kaotasid sakslannadele, kol-

mas koht kuulus leedulannadele. Liisa-Marie edukas hooaeg
jätkus Pärnus Eesti noorte
meistrivõistlustel. Kahepaat samas kooseisus tuli Eesti meistriks. Ühepaadil tuli lisaks hõbemedal, kus tuli alla jääda oma
paarilisele Irina Budanovale.
Seega vabariigi meistrivõistlustelt sel hooajal kaks kulda ja üks
hõbemedal. Palju, palju õnne!
| Kaljo Põldaru

Kernu Kadakas jõudis
kolmandasse ringi
~ Eesti karikavõistlustel jalgpallis jõudis JK Kernu Kadakas
sarnaselt eelmisele hooajale
kolmandasse ringi.
Kolmandas ringis viis loos
meid kokku Rumoni Calsio Tallinnaga.
Eelmisel aastal kaotasime

neile 3:4 ja ajalugu kordus. Seekord alistusime 2:3 ja pudenesime karikasarjast välja. Nüüd
tuleb keskenduda III liiga mängudele ja võidelda koha eest samas liigas ka järgmisel hooajal.
Soovime selleks edu!
| Kaljo Põldaru
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Harju Maavalitsus koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega
(HEAK) korraldab

Infopäeva kohaliku omaalgatuse
programmist (KOP) toetuse taotlejatele
15. septembril 2017 kell 11.00–14.30 Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas. Infopäeval tutvustatakse nõudeid taotlejatele, taotlusele ning
aruandlusele. Taotluse esitamise tähtaeg Harju Maavalitsusele on 2.
oktoober 2017 kell 16.30. Infopäev on tasuta.
Eelregistreerimine HEAKi kodulehel www.heak.ee.
Lisainfo: Külli Vollmer, e-post kylli@heak.ee, tel 656 6522

Ruila Põhikool pakub tööd
Klassiõpetajale (1,0 kohta) tähtajalise
töölepinguga, ajutiselt äraoleva õpetaja
asendamise ajaks.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
toimuvad 15. oktoobril 2017
Valimiste info on leitav Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt www.
vvk.ee/kov2017.
Saue valla valimiskomisjoni koosseis: esimees Mare Rabi, aseesimees
Marju Põllu, liikmed Siivi Holmberg, Caroli Kruus, Kelli Kõluvere, Aino
Must, Tiia Pärniste.
Kontaktid:
e-posti aadress valimised@saue.ee
esimehe telefon: +372 553 3231
Komisjoni asukoht: Tule tn 7, Saue linn
Komisjoni tööaeg: ajavahemikus 16. augustist kuni 13. septembrini
töötab komisjon esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 9.00–
11.00, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.00–17.00, 5. ja 7. septembril
kell 15.00–18.00.
Kandidaatide registreerimiseks vajalike toimingute ja otsuste tegemiseks koguneb valimiskomisjon reedel, 8. septembril 2017 kell
11.00.

Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust. Pakume paindlikku töökorraldust, toetavat keskkonda, konkurentsivõimelist töötasu, arenguvõimalust, huvitavat tööd, mille nimel oma
energiat panustada, huve rakendada ja võimalusi ideid ellu viia
kaunis linnalähedases mõisakoolis.
Ruila Põhikool asub Harju maakonnas, Kernu vallas, Tallinna piirist 25 ja kesklinnast 40 km kaugusel. Koolis õpib 150 õpilast.
Õpetajale saame pakkuda väikest ametikorterit koolimaja lähedal või kompenseerida sõidukulud.
Avaldus konkursil osalemiseks, CV ja koopiad haridust tõendavatest dokumentidest esitada esimesel võimalusel ruilakool@ruilakool.ee.
Info tel 516 3534, direktor Tiia Rosenberg.

~ PALJU ÕNNE

~ ERAKUULUTUSED

90
VIKTOR KAARNA
Laitse küla 22.09.1927
89
VIRVE ALTSAAR
Hingu küla 1.08.1928
88
MARIA LEN
Laitse küla 7.09.1929
87
VALVE KONT
Laitse küla 28.08.1930
86
ELMOT KROON
Kaasiku küla 20.09.1931
85
ANNA KONDRATENKO
Kaasiku küla 30.09.1932
84
LEMBIT MURD
Haiba küla 13.08.1933
ANTONINA PUUSEP Metsanurga küla 29.08.1933
JAAN-AULIS LAKS
Ruila küla 15.09.1933
83
IVAR VARTLAAN
Kernu küla 22.08.1934
ELMAR PIRSKO
Kernu küla 29.09.1934
82
LEA VIIRA
Laitse küla 29.09.1935
81
LJUDMILLA NUUT
Laitse küla 17.08.1936
80
ENE KOSE
Haiba küla 7.08.1937
HELBE ERIK
Ruila küla 5.09.1937
75
IMPI SEPPENEN
Haiba küla 21.08.1942
PAUL VATSK
Laitse küla 12.09.1942
LILIA GRIŠINA
Kaasiku küla 12.09.1942
70
KALJO PÕLDARU
Haiba küla 14.09.1947
65
HEINO SAKEUS
Metsanurga küla 8.09.1952
TIINA LORENTS
Kustja küla 18.09.1952
VIRVE JÄRV-VALDMA
Kaasiku küla 28.09.1952

Aedade kujundamine, rajamine ja
hooldamine. Aiandusalane konsultatsioon.
Kvaliteet tagatud. Tel 526 6771, 511 1513
Aitan leida Teie kinnisvarale ostja või
üürniku! Tiit Luha Kinnisvarateenused. Tel
5398 9857, FB tiitluha.kv
Biopuhastid, septikud, imbtunnelid – vaata
www.biomahuti.ee. Küsi personaalset
pakkumist! Tel +372 5811 7118, viljar@
biomahuti.ee
Fekaalivedu. Tel 5307 6766

korstnapuhastaja.ee
Müün papagoi nümf-kakaduu – 3-aastane
isaslind – koos linnupuuriga ja Aafrika
teod-achatina fulica 2 tk suurusega 11 cm
ja 3 tk albiino suurusega 5 cm koos
konteineriga. Tel 504 7859
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

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

Otse tootjalt: pakitud puit ja turbabrikett,
6–8 mm pellet, klotsid lahtiselt / pakitult,
kivisüsi 25 kg kotis. Vedu. Tel 506 8501

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

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

Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
Tel 501 0834

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust Kernu vallas, nii koduaedades kui
ka suurematel aladel. Helista ja küsi lisa
tel 5566 0790

Katuste pesu, värvimine, parandustööd ja
samblatõrje. Tel +372 5689 4725, www.
sunluna.ee
Korstende ja korstnapitside ehitus. Tel
5557 9399
Korstende ja korstnapitside ehitus. Tel
5629 3653
Korstende ja korstnapitside ehitus. Tel
5877 3387
Korstnapühkija ning pottsepa litsentseeritud
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
Küttesüsteemid puhtaks ja kodu ohutuks!
Lisaks küttesüsteemide hooldamisele teostan
ka nende ülevaatust. Korstnapuhastaja OÜ,
tel +372 5664 6756. Vaata lisa www.

Sooviksin Teie kirsipuult endale tasu eest
kirsse korjata. Kontakt tel 5836 7547
Soovin osta suvilat, talu või sobivat krunti
maakodu rajamiseks. Kõik pakkumised on
teretulnud. Kontakt tel 5660 9123, Toomas
Soovin üürida Kernu vallas 1–2-toalise
korteri. Tel 513 0191
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja
vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee.
Kaup kätte 24 tunni / 1 tööpäevaga!
Toyota ja Mercedese kokkuost: ostame
Toyota- ja Mercedes-marki sõidukeid, võib
ka pakkuda muid marke sõidukeid. Tel
5567 8016
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus,
haljastustööd, lammutustööd, killustiku, liiva,
mulla müük. Tel 5599 8657, email
kuldnekivi@online.ee
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. www.
sõiduõppe.ee, tel 507 8230

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!

Loomaarst sinu lähedal!

Teenused

S vere- ja allergiatestid
S kasvajate jm operatsioonid
probleemsetele patsientidele

S nahahaiguste diagnostika
S steriliseerimine
S vaktsineerimine

Tere, hea bussireisija!
OÜ Arne Auto on teenindanud liini 238 seitseteist aastat. 18. septembril hakkab vedama
kõikide eelduste kohaselt Samat AS.
Miks lõpetan, on mitu põhjust.
1. riigidotatsiooniga tuleb tarbijale odavam pilet.
2. Arne Auto ei ole mahtunud riigidotatsiooni saajate hulka ja seega järgmisest aastast,
kui tuleb tasuta transport, siis ei taha mina
küll olla piduriks Kernu vallarahvale selles
osas. Seega on nüüd ka selles osas takistused
kõrvaldatud.
Tean, et esialgu jätkub liini teenindamine sama sõiduplaani alusel, ja loodan et ka veo kvaliteet läheb paremaks.
Seega meeldivat sõitmist.
Arne Auto

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
• 27. august
12.00 jumalateenistus, armulaud
• 3. september
10.45 piiblitund kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud
• 10. september. Hageri Lambertuse kiriku 125. aastapäev
12.00 jumalateenistus, armulaud, jumalateenistusele
järgneb kirikukohv ja kiriku aias praost KonstanƟn
Thomsonile mälestuspingi avamine
14.30 kontsert-loeng Hageri kiriku ajaloost ning Ch.
Ackermanni loodud altarist
• 16. september
18.00 palvetund Hageri palvemajas
• 17. september. Hageri palvemaja 199. aastapäev
10.00 piiblitund palvemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud kirikus
15.00 aastapäeva koosolek palvemajas
• 1. oktoober. Kuldleer
10.45 piiblitund kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud, ootame leeripäeva
tähistama ja õnnistamisele kõiki, kelle leerist on
möödas 50 aastat
• 7. oktoober. Leerikursuse algus
10.00 leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi
• 8. oktoober. Lõikustänupüha. Pühapäevakooli algus
12.00 jumalateenistus, armulaud
Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12.00.
Täpsem info koguduse kodulehelwww.eelk.ee/hageri.
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Elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisring, 9.09.2017
kell 9.00
Haiba katlamaja
kell 11.15
Laitse Kastani tee
kell 9.45
Kernu bensiinijaam
kell 11.45
Laitse seltsimaja
kell 10.15
Allika tiigi ääres
kell 12.30
Kibuna, Hane AÜ
kell 10.45
Ruila pood
Vastu võetakse pesukuivatid, nõudepesumasinad, elektriahjud, arvutid, koopiamasinad, kirjutusmasinad, videomakid, raadiod, telerid, mikrolaineahjud, tolmuimejad.
Vastu ei võeta külmikuid! Asjad tuleb omanikul autole paigaldada.

Silmade kontroll ja
prillide müük
27. septembril kell 10.00
Kernu vallamajas
Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454
Silmade kontroll 15 €,
prilliostjale
tasuta!

PVC-katete
valmistaja,
tootmismeister
Tööülesanded:
• PVC-katete ja tentide
valmistamine ning paigaldamine
• Kliendi juures mõõtmistööde
teostamine
Nõudmised kandidaadile:
• Korrektne ja täpne
• Jooniste lugemise oskus
• B-kategooria juhtimisõiguse
olemasolu

Kasuks tuleb:
• Keevitusoskus
• ehituskogemus
Ettevõte pakub:
• Konkurentsivõimelist palka
• Koolitust ja väljaõpet
• Huvitavat tööd arenevas ja
laienevas ettevõttes
Tööaeg: täistööaeg
Asula OÜ: Kernu küla, Hõbekuuse
Kontaktisik: Rain Saar, info@asula.ee,
tel 513 0191

