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Kernu valla laululaps 2014 võitja on Iida Joala
3-4 aastaste vanuserühma võitja

Kuhu minna,
mida teha

lähipiirkonnas

MIIA ELLA SILD lauluga „Emme ja
issi“ Juhendaja Regina Sild
–

23. aprill kell 19.30 Kohatu külas,
jaanitule platsil

5- 6 aastaste vanuserühma võitja
GREGOR KÄIT „Mets on kodu“
Juhendaja Regina Sild
-

Jüriöö jooks ja matk, Kernu
Terasmees võistlused

7-9 aastaste vanuserühma võitja

Korraldab Kernu Valla Rahvamaja,
info 53423483

IIDA JOALA „Samblalõhnaline laul“
Juhendaja Margit Aava
–

26. aprill kell 9.00 Riisipere
kultuurimajas

10-12 aastaste vanuserühma võitjaKARINA ANTONIS
„Vihmapiisad“ Juhendaja Sirje Liiv,
taustalaulja Natali Rodina
-

Laululapsed, õpetajad, žürii

Kalender

oli kuulutamas
aprillikuu seitsmeteistkümnendat päeva, kui Haibasse
oli kogunenud kevadet
kuulutama siinse valla kõige helisevamate häältega noored selgitamaks välja
parimatestparim siinpool
Kasari jõge Kernu Valla
Laululaps 2014.

hooga käima. Laval säras ühtekokku
23 lauljat alates 3 aasta vanusest tulevikulootusest lõpetades 15 aastase
noormehega, kellel ka kindlasti palju
veel ees on.
Esmajoones lausume tänusõnad muu-

13-15 aastaste vanuserühma võitja

Jüripäeva laat ja simman
Kell 12.00 Riisipere kultuurimajas
Publiku lemmik Lisbeth Laanemets

VIKTORIA MARTINSON „Vana
vaksal“ Juhendaja Margit Aava

lasteetendus „Kullaketrajad“

–

10. mai 2014 Avatud uste päev

16-18 aastaste vanuserühma võitja
“Seiklused maal ja merel”
STURE-KRISTOFER LEHTO „Nii
vaikseks kõik on jäänud“ Juhendaja
Margit Aava
–

Vaata infot aadressil:
www.vomentaga.ee

–

11. mai kell 13.00 Riisipere
kultuurimajas

Lisaks vanuseklassi võidule napsas
Iida Joala ka tähtsaima Kernu Valla
Laululapse karika koos suurepäraste
auhindadega.
–

Parima välja valimine
tehti traditsiooniliselt
züriile kohustuseks, mille
liikmete nimekiri oli välja
kuulutatud uhkemast
uhkem: värskelt Eesti
Laulu tules järjekordselt
võitu püüdnud Sandra
Nurmsalu, naabervalla
Nissi kooli muusikaõpetaja Maile Pent ning traditsiooniline Ivar Must.
Viimati nimetatu aga
sellel aastal lauljaid näha
ei saanudki, kuna züriiliikme toolile jõudmist
takistasidkiireloomulised
asjatoimetused. Nõnda

Kuid nagu ikka demokraatlikus riigis,
on ka meie oma väiksel lauluvõistusel sõna rahval, kes juba Jumal teab
mitmendatkorda valis oma lemmikut.
Publiku südamesse laulis end Liisbeth
Laanemets, kes edestas kahekordselt
oma järgmist rivaali.

Emadepäeva kontsert
Arsise noorte kellaansambel,
Sandra Nurmsalu ja Iida

Joala

dirigent Aivar Mäe
Pilet 5/3 euri

11. mai kell 19.00 Graniit villas,
Laitses

Tänud kõikidele asjaosalistele ning
palju laululusti ja harjutamist, sest
juba järgmisel kevadel on kõigil võimalus laulda Kernu valla Laululapse
tiitli eest.

Emadepäeva kontsert
Esinevad Ivo Linna ja Koit
Toome
Info 5286544

Iida Joala
võttis Ivari asemel kahe kauni naise
kõrval koha sisse meie oma kultuuritöötaja ning aastal 2006 tänasegi ihaldusväärse Laululapse tiitli kojuviinud
Katrin Burkov.
Kahe vahva teadustaja, Merle ja Rasmuse taktikepi all lükati võistulaulmine

1 .juuni

Tekst: Aare Puht

kell 16.00 Haibas, tiigi

ääres

sikaõpetajatele, kelle töö ja vaeva tulemusel noored laululapse lavale jõudsid.

Fotod: Martin Anja

Lastekaitsepäev

Tuliste vaidluste tõttu pikaks läinud
zürii nõupidamistel otsustati võidukarikad jagada oma vanuseklassi parimatele Lauljale:

3D vabaõhukino

–

pilet 3 euri

Tiigil paadiralli omavalmistatud
veesõidukitega

Kernu valla talimängud 2014 üldvõit Haiba II võistkonnale
Neli kuud kestnud Kernu valla
talimängud lõpetati sportliku
mälumängu ja meeleoluka
autasustamisega. Kokkuvõttes pretendeerisid esikohale
neli võistkonda, otsustama
pidi mälumäng. Mälumängus
õnnestus saavutada esikoht
Haiba 2 võistkonnal ühepunktilise eduga Muusika
ees. Punkte vastavalt 66 ja
65. Mälumängus kolmas koht
Ruila võistkonnale 60 punktiga. Lõplik paremusjärjestus
talimängudel:
Haiba 2 95 punkti võistkonna
eestvedaja Lauri Kaasik

Laitse 93,5 punkti kapten
Rainer Kukk
Ruila 93 punkti võistkonna
hing Raul Vahar
Haiba 1 92 punkti kapten
Kuldar Paju juunior
Muusika 74 punkti
Kibuna 68,5 punkti
Kernu-Kohatu 65 punkti
Kaasiku 59 punkti
Mõnuste 58,5 punkti

Teade

Allika-Metsanurga 33,5 punkti
Lõpetamisel autasustasime
parimaid võistlejaid ja võistkondi. Tantsumuusika ja hea
meeleolu eest hoolitses meie
hea vana tuttav Heikki Sool
Haapsalust. Toniseerivate
jookide ja suupistete eest hoolitses Urmas Kalda. Vallavalitsuse ja volikogu liikmetest
oli kohal Rainer Kukk. Oleks
tahtnud näha neid poole rohkem. Suured tänud kõigile
võistkondadele ja nende eestvedajatele, kohtunikele Aare
Puhtile jaKarl-Erik Tenderile,
nägusate diplomite eest Katrin
Burkovile.

Korraldab Kernu Valla Rahvamaja,
info 5200643

Kernu valla arengukava muutmise
protsessi raames toimuvad kaks avaliku valla hariduskorralduse tuleviku
teemalist arutelu.

5. mail kell 18.00 Kernu Valla
Rahvamajas
8. mailkell 18.00 Ruila Põhikoolis
Talimängud protokollid: omavald.ee/rahvamaja
Kohtumiseni Talimängudel
2015!

Talimängude võitjad

Kaljo Põldaru

Täpsem info valla kodulehel
www.kernu.ee
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OMA VALD

Vallavalitsuse istungitel
4. veebruaril 2014
MääratiKernu vallas Mõnuste
külas asuva kinnistu (katastritunnus
29701:006:0245) jagamise tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele
nimeks Sidruni ja Sidrunimetsa ning
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
MTÜ Aiandusühistu Ehamaa

taotluse alusel
määrati Laitse külas asuva
Ehamaa üldmaa katastriüksuse
(katastritunnus 29705:015:0190)
sihtotstarbeks transpordimaa (007;L)
100%.
Otsustati esitada vallavolikogule
järgmised eelnõud:

Otsustati esitada volikogule
ülevaade Kernu valla arengukava
2013-2020 täitmisest ja teha
ettepanek Kernu valla arengukava
2013-2020 muutmise algatamiseks.

aiamaja laiendamiseks aadressil
Laitse küla, Laitse AÜ 24;

Harju Maavalitsus küsib kinnisasja
omandamise kitsendamise seaduse
§ 4 lg 6 ja § 8 lg 1 kohaselt
volikogu seisukohta loa andmiseks
kinnisasja omandamiseks. Edastatud
dokumentidekohaselt soovib
AS EVORE omandadaKohatu
külas naaberkinnistut Pähklimäe,
sihtotstarbega maatulundusmaa
(27,07 ha haritavat maad ja 9,65 ha
metsamaad).

anda kasutusluba puurkaevu kasutamiseks aadressil Muusika küla,
Jänese;

Peeti võimalikuks loa andmine
ja otsustati esitada volikogule
sellekohane eelnõu.

„Vallavanemale töötasu määramine“

aiamaja laiendamiseks aadressil
Laitse küla, Kasesalu AÜ 18,

puurkaevu kasutamiseks aadressil
Kibuna küla, Kaku AÜ 7;
palliplatsi kasutamiseks aadressil
Laitse küla, Kirsiaia,
anda ehitusluba Elektrilevi OÜ-le
Laitse-Munalaskme 10kV fiidri
rekonstrueerimisel maakaabelliini ja
keskpinge jaotuskilbi püstitamiseks
Kaasiku, Kibuna, Laitse ja Vansi

külas,

Orgse,

aadressil Laitse küla, Lossi tee 6,

ning avatud hankemenetlusega lihthange kruusa ostmiseks ja laotamiseks Kernu valla teedele ja moodustada hankekomisjon koosseisus Enn
Karu (komisjoni esimees), Urmas
Rohunurm ja Hannes Orgse.

korterelamu laiendamiseks aadressil
Laitse küla, Lossipargi tee 1,

Nõustuti Kabila külas asuva
Targa maaüksuse (katastritunnus
29701:005:0148, pindala 19987 m²,
sihtotstarve elamumaa 100%) riigi
omandisse jätmisega.

aiamaja laiendamiseks aadressil
Kaasiku küla, Mäeotsa AÜ 4,

Otsustati maksta õpilaskodutoetust
kahele kutseõppeasutuse õpilasele
kokku summas 160 eurot.

Otsustati

anda kasutusluba

anda ehitusluba

rekonstrueeritud Laitse seltsimaja ja
seltsimaja maakütte kasutamiseks;

AS-le EVORE elamu nr 7 osaliseks
lammutamiseks aadressil Kohatu
küla, Kernu hooldekodu;

Tunnistati väikehankel „Ruila
Põhikooli kahhelahjude remont“
vastavaks ja edukaks OÜ Oldschool
pakkumus kuue ahju remontimiseks
hinnaga 26 553,00 eurot (ilma
käibemaksuta).

elamu laiendamiseks aadressil Pohla
küla, Krüdimäe;

Otsustati anda toetusi
mittetulundustegevuseks:

väljastada projekteerimistingimused

MTÜ-le HaibaKülaselts 300 eurot;

1) maksta ravimitoetust kahele
taotlejale kokku summas 230,49

aiamaja ja kuuri projekteerimiseks
aadressil Kibuna küla, Kaku AÜ 55;

MTÜ-le Haiba Spordiklubi 800

eurot;

EE Võrguehitus AS-le 10/0,4 kV
alajamaa ja 0,4 kV kaabelliini
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks aadressil Laitse küla, Lauda
alajaaam.

MTÜ-le Avaliku Halduse
Arengukeskus 350 eurot.

aiamaja kasutamiseks aadressil
Kibuna küla, Kaku AÜ 19,
ehitusluba
elamu püstitamiseks aadressil Ruila
küla, Ruila SÜ 1;

kirjalik nõusolek
sauna püstitamiseks aadressil Ruila
küla, Ruila SÜ 1;

projekteerimistingimused
EE Võrguehitus AS-le Tihase
maaüksuse elekrivarustuse
(10/0,4 kV alajaam, 10 kV ja
0,4kV kaabelliinid, jaotus-ja
liitumiskilbid) projekteerimiseks
Kaasiku külas.
Korraldati jäätmevedu.
Otsustati
anda raieluba puude raiumiseks
Sirje Valp’ile Laitse külas Lossipargi
tee 5 maaüksusel;
AS-Evore Kohatu külas Kernu
hooldekodu maaüksusel;
Sven Augerile Kabila külas Aasa AÜ
20 maaüksusel.
Otsustati
maksta rehabilitatsioonitoetust
kahele taotlejale kokku summas
170,40 eurot;
lasteaiatoetust ühele taotlejale 30,68
eurot.

11. veebruaril 2014
Vaadati läbi Kernu valla 2014. a
eelarve II lugemiseks tehtud ettepanekud ja otsustati esitada volikogule.
Otsustati toetada Saue Vallavalitsuse
ettepanekut Lääne-Harjumaa piirkonna riigigümnaasiumi loomiseks
Saue valda, Laagri keskusesse ja esitada sellekohane eelnõu volikogule.

Otsustati: suunata üks laps riigi
rahastatavale lapsehoiuteenusele
kuni 31.12.2014;
maksta sotsiaalteenuse toetust
kahele taotlejale kokku summas
221,50 eurot;
määrata gümnaasiumitoetus kolmele

õpilasele
ja keelduda gümnaasiumitoetuse
määramisest ühele õpilasele, kuna ta
õpib gümnaasiumis mittestatsionaarses õppevormis.

4. märtsil 2014
Korraldati jäätmevedu.
Otsustati anda OÜ-le Kirret raieluba
ühe vahtra raiumiseks Ruila külas
Väike-Hobuniidu maaüksusel.

määrus „Kernu vallavolikogu ja
Kernu vallavalitsuse liikmete ning
vallavanema teenistuslähetusse
saatmise kord“;
otsus „Laenu võtmine“;
määrus „Kernu Vallavolikogu

21. veebruari 2013. a määruse nr
2 „Pedagoogide töötasustamise
Otsustati:

eurot;

maksta ühele hooldajale
hooldajatoetust 15,34 eurot kuus;
maksta ravimitoetust 4 taotlejale
kokku summas 159,82 eurot,

vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
ettepanekul maksta
rehabilitatsioonitoetust ühele
taotlejale 300 eurot,

määrata gümnaasiumitoetus 6 gümnaasiumiõpilasele .

2) maksta erakorralist toetust ühele
taotlejale 100 eurot;
3) maksta hooldekodutoetust
ühele hooldusel viibivale isikule
hooldekoduteenuse eest osaliseks
tasumiseks 379,95 eurot kuus;
4) seada hooldus ja määrata hooldaja

väljastada projekteerimistingimused
üksikelamu, sauna ja auto varjualuse
projekteerimiseks aadressil Pohla
küla, Tiigiääre;

18. märts 2014

Korraldus 114.
Otsustati:
määrata 5 õpilasele gümnaasiumi-

maksta rehabilitatsioonitoetust ühele
taotlejale 103 eurot,

Jäätmeveokorraldamine
Nõustuti AS-le EcoPro loa andmisega tava-, olme- ja ohtlike jäätmete
kogumiseks ja veoks Harju maakonnas.

Nõustuti Kibuna külas asuva
Kotka AÜ 13 katastriüksuse
(29704:008:0001) ostueesõigusega
erastamisega.

Otsustati:

MääratiLaitse kauplus maaüksuse
(29701:001:0045) uueks lähiaadressiks Kaupluse ja Põldu maaüksuse
(29701:005:0063) uueks lähiaadressiks Põldumetsa.

Otsustati:

sauna projekteerimiseks aadressil
Muusika küla, Laulu;

Lastekodu kohamaksumuse
ja lastekodu poolt osutatava
varjupaigateenuse hinna
kehtestamine” tunnistada kehtetuks.

maksta ravimitoetust ühele taotlejale
41,84 eurot.

anda kirjalik nõusolek

Kernu valla teede hööveldamiseks
avatud hankemenetlusega lihthange
ja moodustada hankekomisjon koosseisus Enn Karu (komisjoni esimees), Urmas Rohunurm ja Hannes

2. Kernu Vallavalitsuse 11. märtsi
2008 korraldus nr 145 “Haiba

maksta erakorralist toetust ühele
taotlejale 100 eurot,

AS-le EVORE erihooldekodu hoone
rekonstrueerimiseks hotelliks aadressil Kohatu küla, Kernu hooldekodu maaüksus (taotleja OÜ Vana
Tallinn),

aiamaja ja kuuri projekteerimiseks
aadressil Laitse küla, Ulme AÜ 6;

1.2 1173 (tuhat ükssada
seitsekümmend kolm) eurot alla
3-aastase lapse japuudega lapse
kohta ühes kalendrikuus.

Määrati valla hallatavates asutustes
tuleohutuse eest vastutavateks ja
enesekontrolli tuleohutusaruandeid
esitama kohustatud isikud

aiamaja laiendamiseks ja välikamina
projekteerimiseks aadressil Kaasiku
küla, Dea AÜ 33,

Otsustati korraldada

1.1 758 (seitsesada viiskümmend
kaheksa) eurot lapse kohta ühes
kalendrikuus, välja arvatud punktis
1.2. märgitud juhul;

maksta sotsiaalteenuse toetust ühele
puudega lapsele 55,90 eurot,

väljastada projekteerimistingimused

elamu projekteerimiseks aadressil
Pohla küla, Tuuliku AÜ 23;

1. kehtestada asenduskoduteenuse
hinnaks Haiba Lastekodus

5) määrata hooldajatoetus ühele
hooldajale 25,57 eurot kuus.

suvila laiendamiseks aadressil
Kibuna küla, Porri AÜ 43;

väljastada projekteerimistingimused

Otsustati:

toetus;

Seoses Laitse külas asuva
Kasesalu AÜ 11 katastriüksuse
ülemõõdistamisega, kehtestati
maaüksuse uueks pindalaks 778 m²
(oli 773 m²).

sauna püstitamiseks aadressil Muusika küla, Laulu.

1. aprillil 2014

ühele hoolduse vajajale;

11. märtsil 2014
Otsustati:

aadressil Muusika küla, Keldrimäe.

Algatati volikogu eelnõud:

alused“ muutmine“.

Otsustati:

puurkaevule aadressil Kibuna küla,
Kaku AÜ 24,

Otsustati anda AÜ-le Oktaav
võimalus Kernu vallas Vansi külas
asuva Oktaavi üldmaa maaüksuse
ostueesõigusega erastamiseks.

Otsustati

kooskõlastada rajatava puurkaevu
asukoht aadressil Laitse küla, Paju
AÜ 18.

anda kasutusluba

kooskõlastada puurkaevu asukoht

„Kernu Vallavolikogu 18.04.2013
määruse nr 6 „Sotsiaalsete garantiide
kehtestamine“ muutmine“.

anda kirjalik nõusolek puurkaevu
rajamiseks aadressil Kibuna küla,
Hane AÜ 26,

aadressil Mõnuste küla, Mäe,

Otsustati anda AÜ-le Laitse-3 Soo
võimalus Kernu vallas Laitse külas
asuva Soo üldmaa maaüksuse
ostueesõigusega erastamiseks.

MääratiKaasiku külas asuva
kinnistu (katastritunnus
29701:001:0060) jagamise
tulemusena moodustatavatele Sassi
ja Väike-Nuudi maaüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbeks
maatulundusmaa.

„Valla arengukava aastateks 20132020 muutmine“

MTÜ-le MõnusteKülaarendamise
Selts mängulinnaku ehitamiseks

Otsustati

väljastada projekteerimistingimused

grillimaja projekteerimiseks aadressil Laitse küla, Soo AÜ 13,

aiamaja laiendamiseks aadressil
Kibuna küla, Nepi AÜ 34;

anda ehitusluba

aiamaja ja abihoone projekteerimiseks aadressil Laitse küla, Metsa
AÜ 13,

aiamaja ehitamiseks aadressil Laitse
küla, Fantaasia AÜ 10,

MTÜ-le Korteriühistu Laitse 41
korterelamu rekonstrueerimiseks
(soojustamine ja viimistlemine)

aiamaja ja grillmaja
projekteerimiseks aadressil Vansi
küla, Tulukese AÜ 7;

OMA VALD
EE Võrguehitus AS-le
elektrivarustuse projekteerimiseks
aadressil Vansi küla, Vikerkaare
AÜ 2;
Laitse lasteaia projekteerimiseks
aadressil Laitse küla, Kastani tee 3,

väljastada ehitusluba
aiamaja püstitamiseks aadressil
Kaasiku küla, Ristheina AÜ 13;
Elektrilevi OÜ-le Laitse lauda fiidri
F-6 (0,4 kV õhuliin ja 10/0,4 kV
alajaam) ehitamiseks Laitse külas;

aiamaja laiendamiseks aadressil
Kaasiku küla, Virmalise AÜ 22;
saun-abihoonelaiendamiseks
aadressil Kaasiku küla, Vega AÜ 5;

aiamaja laiendamiseks aadressil
Kaasiku küla, Maasika AÜ 10,
anda kirjalik nõusolek
kuuri püstitamiseks aadressil Kaasiku küla, Ristheina AÜ 13.
Otsustati kehtestada alates 1. maist
2014 Laitse raamatukogu lahtiolekuajad:

teisipäev 10.00-18.00 Laitse külas
kolmapäev 11.00-18.00 Kaasiku
külas Laitse seltsimajas.
Otsustati algatada ja esitada
volikogule Kernu valla põhimääruse
eelnõu.
Vaadati läbi hangetele esitatud
pakkumused.
Hankele „Purustatud kruusa
ost ja laotamine valla teedele“
(registrinumber 150560) esitati 5
pakkumust.
Otsustati: 1) kvalifitseerida
ja tunnistada vastavaks kõik
pakkumused;

2) tunnistada edukaks OÜ Laaseri
Puit pakkumus kui madalaima
hinnaga pakkumus (41 500 eurot
ilma käibemaksuta).
Hankele „Kernu valla teede
hööveldamine“ (registrinumber
150556) esitati 4 pakkumust.
Otsustati: 1) kvalifitseerida
ja tunnistada vastavaks kõik
pakkumused;

2) tunnistada edukaks AS-i
Kiirkandur pakkumus kui
madalaima hinnaga pakkumus (14
550 eurot ilma käibemaksuta).
Korraldus 116.
Kernu Vallavolikogu on 20.03.2014
(otsus nr 12) otsustanud võtta
investeerimislaenu summas 401 000
eurot ning teinud vallavalitsusele
ülesandeks laenu võtmiseks
korraldada riigihange.
Otsustati korraldada neljasaja
ühe tuhande euro (401 000,00)
suuruse investeerimislaenu
võtmiseks maksetähtajaga
kümme (10) aastat avatud
hankemenetlusega riigihange ja
moodustada hanke korraldamiseks
hankekomisjon koosseisus Enn
Karu (hankekomisjoni esimees),
Eva Puusta, Hannes Orgse.
Aastatele 2014-2015 on kavandatud
Laitse lasteaia ehitamine. Selleks
on vaja korraldada projekteerimise,
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Kernu Vallavolikogu

projektdokumentatsiooni ekspertiisi,
ehitustööde, omanikujärelevalve ja
sisustuse tellimise riigihanked.
Otsustati anda Hangete
Korraldamise MTÜ-le (edaspidi
Riigihangete Keskus) käsundi
riigihangete korraldamisega
seotud toimingute tegemiseks
ja hankelepingute täitmise üle
järelevalve teostamiseks ning
vajadusel ka volituse Kernu
valla kui hankija esindamiseks
Riigihangete Vaidlustuskomisjonis
ja kohtus. Tegemist on
õigusteenusega
Laitse lasteaia projekteerimise,
projektdokumentatsiooni
ekspertiisi, ehitustööde,
omanikujärelevalve ja sisustuse
tellimise ning vajadusel muude
Laitse lasteaia rajamiseks vajalike
hangete (siinkohal peetakse silmas
nii riigi-, liht- kui ka väikehankeid)
korraldamiseks moodustatakse
hankekomisjon koosseisus Hannes
Orgse (hankekomisjoni esimees),
Heiki Laas jaMargus Lantin.

8. aprillil 2014
Anti luba MTÜ-le Ratsaklubi Ruila
Tall avaliku ürituse, ratsavõistlus
„Ruila kevadtuur“, korraldamiseks
23.-25. mail 2014 Ruila külas Ruila
Ratsakeskuses.
Otsustati maksta erakorralist
toetust ühele taotlejale 200 eurot
ja lasteaiatoetustkahele taotlejale
kokku summas 144 eurot.
Määrati Kaasiku külas asuva
Õunapuu kinnistu jagamise
tulemusel moodustatavatele
Õunapuu, Aivari ja Mäe
maaüksustele sihtotstarbeks
elamumaa.
Määrati uued lähiaadressid:
Katastritunnus
lähiaadress
lähiaadress

Senine
Uus

29701:005:0291 Bändi
Pundi
29701:005:0381 Bergi
Ramlapõllu
29703:001:0130 Sveta
Pihlaka.
Otsustati esitada volikogule
järgmised eelnõud:
otsus „Kernu valla üldplaneeringu

ülevaatamine“;
otsus „Kernu vallale kuuluva

otsustati võtta investeerimislaenu 401
000 eurot tagasimakse tähtajaga 10

Kernu Vallavolikogu 20.

veebruari 2014 istungil:

aastat

Tutvuti Haibalastekodu majandusliku
seisu ning rahastamisvõimalustega.
muudeti Kernu Vallavalitsuse teenistujatele ning vallavalitsuse hallatavate
asutuste juhtidele ja töötajatele kehtestatud sotsiaalsete garantiide määrust.
Kõikidel valla palgal olevatel teenistujatel ning töötajatel on vähemalt
35-päevane põhipuhkus.
loeti teist korda Kernu valla 2014.
aasta eelarvet.
otsustati sõlmida Kernu valla ja Haiko
Teenused OÜ vaheline kokkulepe
Laitse ning Haiba ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniprojektide omaosaluse
tasaarveldamiseks
–

kooskõlastati Kernu Põhikooli palgajuhend
määrati vallavanem Enn Karu töötasuks 1600 eurot kuus
otsustati toetada riigigümnaasiumi
rajamist Saue valda, Laagri alevikku
kinnitati Kernu valla arengukava täitmise aruanne ning otsustati algatada
Kernu valla arengukava muutmine.
anti arvamus kinnisasja omandamise
loa andmiseks- Kohatuküla Pähklimäe
kinnistu
kinnitati Kernu Vallavolikogu alatise
sotsiaalkomisjoni 2014. aasta tööplaan
saadi informatsiooni Laitse lasteaia
ehitamise võimalustest ja vaadati läbi
Ruila Põhikooli ning Haiba lasteaia
hoolekogude pöördumine bussiringide
teemal.

Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 20.02.2014 protokollist nr 2.

Jaoskonnakomisjoni nr 3 (asukoht
Laitse seltsimaja, Kaasiku küla) esimeheks nimetati Urve Koobak, liikmeteks: Ebe Heinmaa, Marge Klaas,
Kristin Koobak, Jaanika Vaik, Krista
Viidik ning asendusliikmeteks: Helle
Keerma ja Urmas Rohunurm.

määrati katastriüksuse koha-aadressiga Harju maakond, Kernu vald,
Haiba küla, Mäe (katastriüksuse tunnus 29701:006:0594, pindala 8611
m²), sihtotstarbeks elamumaa (001;E)
100%.

loeti esimest korda Kernu valla uue
põhimääruse redaktsiooni.

kehtestati Kernu Vallavolikogu ja
Kernu Vallavalitsuse liikmete ning
vallavanema teenistuslähetusse saatmise kord

otsustati anda Kernu vallaleRuila külas
kuuluvast Koolitoa kinnistust 4,53 ha
haritavat maad rendile Riho Kraamile.
Sõlmidarendileping tähtajaga 1 aasta,
rendi suurus aastas 113,25 eurot.

muudeti pedagoogide töötasustamise
aluseks olevaid palgaastmeid.

koormata Kernu vallale Kaasiku külas
kuuluv Seltsimaja kinnistu tähtajatu
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks eesmärgiga võimaldada
kinnistule rajada 10 ja 0,4 kV maakaabelliinid ja jaotuskilp ning neid seal
omada, remontida, korras hoida, hooldada, asendada, kasutada jamuul viisil
ekspluateerida.

Riina Lotamõis vastas Tiia Rosenbergi
järelepärimisele Kernu valla lasteaialaste ootejärjekorra ning lasteaeda
vastuvõtmise korralduse kohta.

Regionaalminister on oma 18.03.2014
käskkirjaga kinnitanud 11 omavalitsuse projekti rahastamise meetmest
„Kohalike avalike teenuste arendamine”. Kernu vallale eraldatakse 1,3
miljonit eurot Laitse lasteaia ehitamiseks. Projekti omaosalus on 250 tuhat
eurot.

kinnitati Kernu Vallavolikogu alatise
sotsiaalkomisjoni liikmeks Kaja Vahar
ning kultuuri-ja spordikomisjoni liikmeks Kaljo Põldaru.

Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 20.03.2014 protokollist nr 3.

nuste pakkumise arendamine Ruila

võeti varaline kohustus projekti “Teemõisas” omaosaluse kaasrahastamiseks 1 892 euro ulatuses, sellest 2014.
a. 892 eurot ja 2015. a. 1 000 eurot.

Kernu Vallavolikogu 17.

aprilli 2014 istungil
Kuulati Lääne-Harju Koostöökogu
juhatuse liikme Tiina Tamme ülevaadet
koostöökogu strateegia koostamisest.
Volikogult oodatakse ettepanekuid
Kernu valla vajaduste kohta.

märtsi 2014 istungil:
otsustati Laitse raamatukogu tegevust
mitte lõpetada, kuid vähendada direktori töökoormust.

Euroopa Parlamendi valimiseks nimetati jaoskonnakomisjoni nr 1 (asukoht
Kernu Valla Rahvamaja, Haiba küla)

võeti vastu Kernu valla 2014. a eelarve.
Põhitegevuse tulud (2 405 891,88)
eurot, põhitegevuse kulud (2 273
940,33) eurot, investeerimistegevus
kokku (-471 607) eurot ja finantseerimistegevus (317 295) eurot. Likviidsete varade muutus (-22 360,45) eurot

esimeheks Merle Beljäev, liikmeteks:
Anu Aas, Katrin Burkov, Epp Karu,
Maret Mängli, Sirje Nokkur ning
asendusliikmeteks: TiiaAltmäe ja Eve
Reisser.

Tööpakkumine

kardikeskuses nüüd hind
jällegi suviselt soodne:

Kernu Vallavolikogu 20.

lubati vallavanem Enn Karu puhkusele
28. aprillist kuni 6. maini 2014. a.

revisjonikomisjoni esimees andis ülevaate Kernu valla finantsseisust.
volikogu esimees tutvustas arengukava
muutmisprotsessi ning haridusasutuste
seisukohti.
Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 17. aprilli 2014 protokollist nr 4.
Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Kernu
valla veebilehel: (kernu.kovtp.ee)
dokumendiregistris, vallakantseleis ja
raamatukogudes. Määrused jõustuvad
kolmandal päeval peale Riigi Teatajas
avaldamist.

Jaoskonnakomisjoni nr 2 (asukoht
Ruila raamatukogu, Ruila küla)

LaitseRallyPargi

OÜ kasuks“;

Otsustati korraldada Kernu vallale
sõiduautokasutusrendile võtmiseks
avatud hankemenetlusega
lihthange ja moodustada hanke
korraldamiseks hankekomisjon
koosseisus Enn Karu
(hankekomisjoni esimees), Urmas
Rohunurm, Hannes Orgse.

kinnitati Kernu Vallavolikogu
20.02.2014 otsuse nr 8 lisaks Kernu
valla arengukava muutmise lähteülesanne

vaadati üle Kernu valla üldplaneeringu
muutmise vajadus ning otsustati teha
vallavalitsusele ülesandeks uue üldplaneeringu lähteülesandekoostamine.

kinnistu (Seltsimaja) koormamine
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
otsus „Koolitoa kinnistu hulka
kuuluva põllumaa rendile
andmine“.

esimeheks nimetati Livia Roomets,
liikmeteks: Ille Kasenurm, Ants-Kalju
Kraam, Eve Šamotailo, Sirje Sootna,
asendusliikmeteks Moonika Mürk ja
Tiia Petoffer.

AUTO SUVEKS KORDA!

8 minutit 10€
arvutil reguleeritav sillastend;
rehvivahetus ja balansseerimine;
käsipesu, vahatamine, poleerimine;
värvimistööd täistehnoloogilises värvikambris;
•

Laitse Loss

Lastele on kardisõit (120-140 cm)
hinnaga 8 minutit 7€.

•

•

•

•

otsib kevad-suviseks hooajaks:
hommikusöögi serveerijaid;

Tule sõitma, oleme avatud iga päev:
E-N: 15-22

restorani teenindajaid;

R-P: 12-22

abikokkasid või köögiabilisi;

Sõiduaja broneerimiseks palume võtta
ühendust 671 6067 või

nõudepesijaid.
Kontakt ja info: 56620741 või

lukksepatööd.

info@laitserallypark.ee

info@laitseloss.ee

Helista 671 6067 ja leiame Sulle sobiva aja!
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Kolm küsimust külavanemale.
Vastab Kaasiku külavanem Einar Alliksaar
Kuidas ja millal tulid elama Kernu
valda?
Kernu valda asusin elama ilmselt
mõned päevad peale seda kui mind
sünnitusmajast koju toodi. Ise ma päris
täpselt seda küll ei mäleta, ilmselt ta nii
oli, aga aasta oli siis 1982. Tol ajal kuulus Kaasiku küla koos ülejäänud Kernu
vallaga veel Nissi valla koosseisu.
Kooliteed alutasin Nissi koolis ja kui
vahepeal taasloodi Kernu vald siis
asusin ümber Ruila kooli. Edasi jätkasin
õpinguid Tallinnas japeale kooli lõpetamist asusin seal ka tööle. Tööpäeva
õhtud jakogu ülejäänud vaba aja sisustan aga ikka kodukandis.
Millal sai sinust külavanem ja kui
palju on see kohustus sinu elu muutnud?
Kaasiku külavanemaks valiti mind
18. septemberil 2011. aastal, volitused
hakkasidkehtima aga 1. oktoobril 2011.
Pigem ütleks, et see ei ole minu jaoks
kohustus, olin ju vabatahtlikult nõus. Ja
oluliselt ei ole see ka minu elu muutnud,
tegelen ikka sellega mis mulle meeldib
ja hingelähedane on.

Lääne-Harju Koostöökogu korraldas piirkonna mikrofirmade juhtidele pooleaastase koolitustsükli, mil
nimeks Lääne-Harju Mikroettevõtja
akadeemia. Poole aasta jooksul said
osalejad praktilise ja tervikliku info,
mille abil edendada kiiresti ja tulemuslikult oma äri.

Külavanema amet iseenesest on päris
huvitav, on küll mitmeid kohustusi,
aga samas otsesed õigused ja volitused puuduvad. Külavanem saab
edastada ja vahendada infot ning vajadusel kogukonna eest valjuhäälsemalt
seista aga see on ka kõik, otsused peab
ikka kogukond ise langetama.

Oktoobri algusest märtsi lõpuni
toimuva programmi alguses seadis
iga osaleja endale ja oma ettevõttele poole aasta arengueesmärgi,
mille suunas ta sihikindlalt liigub.
Ettevõtja ülesanne oli kogu tsükli
toimumise vältelvilunud koolitajate
ja teiste oma ala asjatundjate toel
kogetu ja õpitu oma äris rakendada.

Samas külarahva mured ja soovid kuulab külavanem alati ära, püüab leida
lahenduse, vajadusel kas ise aidata või
siis sobiva inimeseni juhatada.
Milliseid muudatusi soovid veel teha?
Minukõige suurem soov on, et inimesed
arvestaksid rohkem üksteisega, oleksid
nõus vähekenegi rohkem panustama
kogukonna elusse, sest kes ikka meie
elu paremaks muudab kui mitte meie
ise.

Naeratage rohkem!

Olen ka Laitse Seltsimaja eestvedaja,
hoone mis ei ole mitte ainult Kaasiku

Kernu valla NUTIKAD
Nii võiks nimetada Kernu vallas
toimetavaid ettevõtlikke inimesi, keda
LHKK sädeinimesed ja liikmed aprillikuu laupäeval külastasid.
Mitmed Kernu ettevõtlikud on tuntud üle Eesti ja kaugemalgi. Nendest
üks, kes heade sõnadega pärjatud, on
Lootuse küla Kibuna külas. Narko- ja
alkoholi sõltuvusse sattunud mehed
elavad ja töötavad eraldatud õdusa
männimetsaga külakeses. Meeste pahedest, pääsetee otsimisest ning leidmisest rääkis meile Roman, kes nüüdseks
töötab juba tööandjana. Paiga rahulik
jakristlik elukeskkond,
hästi korraldatud töö
ning sõbralikud abistajad, on igal aastal
tagasi tavaellu aidanud
kuni 16 meest.

ootas Laitse lossipargi valge kabel, kus
kohaletulnud laulu kõla ära proovisid.
Kabel rikastab meie piirkonda uudse
sakraalehitisena ja on lausa loodud
kammerliku muusika jaoks.

Graniitvillas tervitasid meid Tauno
Kangro soe käepigistus ja muhedad
jutud. Rõõm on selle üle, et meil on
nii lähedal olemas uhke koht teatri- ja
kontsertelamuseks. Peremehelt saime
kinnitust, et uued elamused on külarahvast lähiajal ootamas…

Ajalugu osatakse Kernu vallas hinnata.
Ruila mõisakool japark koos uue spor-

Naaberkülas, Laitse
seltsimajas toimetab
sädeinimene ja külavanem Einar, kes oma
meeskonnaga küla
seltsimajale uue hingamise on andnud.
Renoveeritud ruumid ja uus küttesüsteem tekitavad hubase
tunde, millele annab

lisa saviahju soojus. Suuremas ruumis
toimus sel aastal ka vilgas kevadlaat. Nüüd jääb ainult soovida, et ka
suvilapiirkonna rahvas seltsimaja
tegemistes rohkem osaleks.
Suurt hämmingut tekitas Tammiku Plekikoda, sest nii väikeses ruumis pleki
töötlemist arendada on imetlusväärne.
Leaderi abiga soetatud tööpingid aitavad ettevõttel valmistada akna- ja
katuseplekki kuni tuhakühvliteni välja.
Buss veeres edasi Laitse külla-

sädeinimestest Kernu vallas puudust
ei ole.
Maalaste käsitööseltsi ja Noortekeskuse hubane kelder on just need
kohad, mis annavad inspiratsiooni
tegutsemiseks. Eve nutikus savikoda
täiustada ja majandada, annab teadmise, et ka maal on kõik võimalused
käsitöölistele olemas- vähemalt Kernu
ja Nissi piirkonnas.

ees

-

Mitme aasta vältel oleme seda
kompleksi eemalt end
üles töötamas näinud ja
mootorispordi huvilisi on
paik hulgaliselt ligi tõmmanud. Nüüd on tegevusi
kogu perele- avatud liikluslinnak ja mängudemaja
lastele, vanaautomuuseum
ja kardirada- kas tõesti on
Üllaril päevas ainult 24 h ?

osalejad Laitse Lossi trepil

dihoone ja käsitööklassiga teeb lausa
kadedaks. Koostöös tegutsevad kool
ja MTÜ Ruila Mõis entusiastlike Tiia
ja Rafaeli eestvedamisel. Mõisa kompleksi lahutamatu osa on ka Ruila tall,
mis edukalt toimib tänu Eha Kirsipuu
suurele armastusele hobuste ja ratsutamise vastu. Eesti talliparemiku tippu
jõudnuna toimuvad iga- aastased Eesti
meistrivõistlused.
Muusika külaseltsi kiigeplats ja Kernu
staadioni külastamine andis teadmise
Monika ja Kaljo näol, et tublidest

28. märtsil toimus Mikroettevõtjate
akadeemia viimane koolituspäev ja
esimesel sessioonil seatud eesmärkide täitmise tähistamine. Kõik
akadeemia lõpetanud ettevõtjad
pidid vastama kahele küsimusele,
kas nende püstitatud eesmärgid on
programmi jooksul täitunud ning
mis on projektis osalemine andnud.
Projektis osales 21 ettevõtjat ning
tagasiside üle saab vaid rõõmustada,
80% osalejatest olid täinud või kohe
jõudmas oma püstitatud eesmärgini,
kiideti heade, praktiliste kogemustega koolitajate valikut ning väga
oluliseks peeti omavaheliste kontaktide sõlmimist. Programmis
osalejate sõnul oli see suurepärane
võimalus jagada üksteisega ettevõtluskogemusi ning saada üksteiselt
tuge ja tegutsemisjulgust.
Projekti juhi Annika Jõksi sõnul oli
programmis esikohal arenguvõimaluste tagamine, mitte koolitus kui
selline iseenesest. Mikroettevõtjate akadeemia, kui maapiirkonnas
tegutseva pisiettevõtte äri arendamist toetav projekt, sai nii koolitajate kui ka osalejate poolt hästi vastu

Ja oligi käes viimane „nutikus“LaitseRallyPark.

Kardirajal proovisid julgemad säde-inimesed võidu
sõita, s.h ka Viivika ja Olvia.
Kiireimaks sädeinimeseks
tunnistatiEinar.
Sädeinimeste ringreis

OMA VALD

Lääne-Harju Koostöökogu
tunnustas Mikroettevõtja
akadeemia lõpetajaid

Persoonilugu

küla vaid ka Kernu valla teise serva
keskuseks. Laitse Seltsimaja ja Kaasiku külavanema amet on tänasel päeval
väga tugevalt seotud, kogu tegevuse
koordineerimine ja suunamine käib
siit.

2014

Uskumatu mille kõigega on võimalik
meil maal tegeleda ja ka hästi hakkama
saada!
Abiks on olnud Leaderi toetused, kuid
rohkem on kaalu toimekal meeskonnal
ja nutikal tegijal.

Marje

Tänada tuleb programmis osalenud koolitajaid, kui oma ala tunnustatud eksperte: ajajuhtimise ja
sihi seadmise koolitajat Kristjan
Otsmann, coach ja organisatsioonide arengunõustajat Kaidi Peets,
internetiturunduse guru Priit Kallast, turismiturundusjuhti Kadi
Elmeste, toote- ja teenusearenduse
asjatundjat Markko Karu, OÜ Elektroskandia Baltics müügidirektorit,
müügikoolitajat Timo Raimla,
Kopli Madise talu peremeest Raido
Notton, Lääne-Harju Koostöökogu
juhatuse esimeest, äriarendus- ja
finantskonsultanti Vaido Romulus,
vilunud vabatahtlike projektide
eestvedajat ja suurepärast projektikirjutajat Tiina Tamm.

Lääne-Harju Koostöökogu kodulehelt võib täpsemalt lugeda kokkuvõtet, mida arvasid osalejad
programmist, vaadata viimase sessiooni fotosid ning näha ettevõtete
nimesid, kes edukalt lõpetasid Lääne-Harju Mikroettevõtjate akadeemia 2013-2014.
Lääne-Harju mikroettevõtjate
akadeemia toimus projekti „Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtete
ettevõtluspädevuse ja kompetentside tõstmine toetava arendustegevuste abil“ raames. Projekti toetasid
Euroopa Liit, OÜ von Ramm Padise
Mõis, Kallaste Turismitalu OÜ,
Selge Pilt OÜ, AASK Consult OÜ.
A. Jõks

Perelaager “Aarete jahil”
Juunikuus, just vahetult enne võidupüha ja jaanipäeva, 20.–22. juunini,
toimubSakus EELK laagrikeskuses
Talu perelaagris tõeline aarete jaht!
Tegevust jätkub igas eas osavõtjatele, nii et oodatud on kogu pere
lapsed, vanemad, vanavanemad.
Otsime aardeid, mida rooste ei riku
ja koi ei söö, vaid on püsivad ajast
aega!

Laagrilisi oodatakse reedel 20.06
alates kella 16.00 ja laager lõpeb
pühapäeval k.12.00

Programmis on tegevusi igale eagrupile eraldi ja üheskoos nagu peres
ikka!

Maksumus (1 ööpäev) sisaldab kolm
söögikorda ja majutuse.

Ilma vanemateta võib laagrisse tulla
alates 7. eluaastast.

–

Lastele jätkub aega mängimiseks,
meisterdamiseks, joonistamiseks ja
aarete otsimiseks.

Laupäeval on oodata ettekandeid
külalislektoritelt pereprobleemide ja
lastekasvatuse aktuaalsetel teemadel
lastevanematele ning vestlusringid
seenioridele.

Majutus on võimalik majas, väikestes 4-kohalistes kämpingutes ja oma
kaasavõetud telkides.

Majas

täiskasvanu/ laps

samast perest 2. laps-15

€;

18

€;

samast

perest 3. laps 10 €

Telgis täiskasvanu/ laps 13 €; 2. laps
samast perest 10 €; 3. laps samast
perest 8 €
ainult laupäeval osalejale (lõuna- ja
õhtusöögiga) 5 €

Kogu perele üheskoos on võistlusja maastikumängud. Ja muidugi
traditsioonilised pallimängud isade-poegade jalgpall ning emade-tütarde rahvastepall.

Eelregistreerimine on vajalik!

Õhtuti süütame lõkke ja grillime pulgasaiu või vorstikesi.

Laagrit korraldab EELK Hageri
kogudus

–

LHKK liikmete ja sädeinimeste nimel

võetud ja tunnustatud.

Info ja registreerimine kuni 20.
maini: hageriperetoo@gmail.com
56 914 663 (Lia Kaljuste)

OMA VALD
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Riisikate kevadsaginad

Kuuseriisikad

Kevade saabudes tuleb külvata ja
vaadata, kuidas loodus ärkab tärkab.

Kukeseened

Kõik näitemängud võeti väga hästi
vastu, sest lapsed on hea publik
laspnäitlejate töö hindajaiks.
PesamunadKukeseene rühma lapsed
plaksutati tagasi kummardama.

palju muud põnevat. Tänaseks on
laululinnud vist kõik kohale lennanud,
sest raske on ühe kindla linnu häält
kuulata. Kevadkontsert kõlab täies
hoos.

Teatrikuu märts oli sel aastal väga
lühike. Kuuseriisikad mängisid terve
nädal teatrit jaõppisid tundma mitmeid
lavataguseid saladusi, ise samal ajal
teatrietendust ette valmistades.
Märtsi
lõpul etendasid
Kuuseriisikad loodusteemalise
näidendi „Kevadekuulutajad„
esietendust näigid Riisika lapsed
ja sama päeva õhtul toimus
kordusetendus rühmaõhtul
oma vanematele. Et põnevust
jätkuks kauemaks, siis kandusid
osade rühmade näitemängud
aprillikuussegi. Männiriisika
rühma lapsed mängisid
etenduses: „Vares keedab
hernesuppi“ ja Kukeseened
Kaseriisikad

Igal nädalal käiakse lastega tiigi

Kenasid kevadtoimetusi.

mängisid „Kana-Kaagu talus“,
Kaseriisikate näitemäng: „Päikesele
külla“ toimus munadepühade ajal.

ümber jalutamas ja loodust jälgimas:
kas kured on kohal, kus õitseb
näsiniin, millal need konnad ükskord
ärkavad, kas pajud juba õitsevad ja

-

Kuuseriiska rühma lapsed osalevad
tänavu loodusprojektis „Tere kevad“
neile saadeti suured plakatid, kuhu
märkida ära esimesed kuulmised,
nägemised lindude ja taimede osas.
Kõik lapsed jälgivad loodust nii
lasteaias koos õpetajatega kui kodus
koos vanematega.
Võimalikult palju
tehakse põnevatest
kevadekuulutajatest
fotosid nii õpetajate
kui laste poolt
–

Märts on laulu-ja teatrikuu. Midli
Madli laulupäeval selgusid lapsed,
keda saata edasi Kernu valla laululapse
võistlusele. Tänavu oli palju julgeid
ja toredaid lauljaid, kellest raske
valida, kes läheb lasteaeda esindama,
kuid seekord jäid sõelale järgmised
lapsed:
-

Kevad on külviaeg
k a l a s t ea i a s
tegeletakse külviga
p ü h a d e mur u
ma i ts eta i med
lilleseemned. Peagi
alustatakse õueaia
–

–

,

lilleseemned.

Peagi

korrastamisega, mida alustavad
lapsed, kuid veidi hiljem löövad kaasa
lapsevanemad.

Käit, Robert Linnard,

7-9 aastased: Aleksandra Bekker,
Liisbet Aasamets.

3-4 aastased: Laura- Marie Sõmer,
Holer Michelson, Miia Ella Sild,
5-6 aastased: Karolin Viidik, Gregor

Männiriisikad
Riina Lotamõis
Haiba Lasteaia juhataja

Kaasiku küla
koosolek

Kuula/ mö ib &otalr teid/!

8. mai kell 19.00 Laitse Seltsimajas
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29. mail kell 10.00 algab "Unustatud mõisad 2014" külastusmäng Ruila

Mõisapäeva jooksul on avatud kohvik, igai täistunnil toimuvad
ringkäigud giidi juhendamisel ja on avatud keraamika näitusmüük, Ruila
mõisa esise! muruplatsil esineb kell 12.00 tantsurühm koos hobusega Jack.
mõisas,

•

einar.alliksaar

@

eesti .ee

6
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Kernu näitering 10 aastat
2009 Esietendusid Kernu Valla Rahvamajas kaks näitemängu:

Kernu valla

näitering
tähistas oma 10
sünnipäeva etendusega “Nukitsamees
10 aastat hiljem”

Karl Kaasik“ Sekeldused kosilastega“ ja August Kotzebue „Hajameelsed“ Etendusega „Hajameelsed“
pälvisime IX Külateatrite festivalil
parima komöödia tiitli ja kaks meesosatäitjat (Kuldar Paju ja Raul Vahar)
said eripreemia. Lisaks parim lavastaja
preemia.

Kernu näitetrupp alustas tegevust 2004.
aastal. Eesmärgiks oli mõnuga teatrit
teha ja seda ka vaatajatele pakkuda.

Verstapostid:
2004 O. Lutsu „Nukitsamees“
mine Harjumaa festivalil

–

osale-

2005 Vene muinasjutt „Naeris“

2012 Anton Tšehhovi „Karu“
2013 Mihkel Aitsami
„Laenatud naene“
2014 Alan Ayckbourn „Suutäite vahel“

Kaja Rästas

2006 W. Mejo „Kolmandal korral“
Harjumaa parim komöödialavastus

–

Lavastaja

Teatrifestivali preemia parimale kõrtoavalosatäitjale (Merle Beljäev
tüdruku rollis) ja eripreemia parimale
lavakujundusele
–

Raul Vahar, Katrin Burkov, Andres Bahovski, Kuldar Paju, Merle Beljäev, Merike Ott, Peeter Siilaberg, Tuuli-Marie
Soomann, Eva Puusta, Eha Lepik, Aare Puht, Kaja Rästas, Liis Aasamaa, Maret Mängli, Helle Jõudvald

2007 Nõukogude autori näidend
„Keegi peab lahkuma“
2008 O. Luts „Onu paremad päevad“

Märt Vähi missioon Eestis

96. aastapäeva eel tänas ja tunnustas Eesti Vabariik teenetemärkidega
erinevate elualade inimesi. Eesti
Punase Risti III klass medali pälvis
Kanadas üles kasvanud eestlane Märt
Vähi kui sõltuvushaigete abistaja.
Selle riikliku autasuga tunnustatakse
tema teeneid Eesti riigi ees sotsiaalvaldkonnas ja inimelude päästjana.
Meenub aasta 1990, kui tollane
Toronto Eesti Nelipühi Koguduse
pastor dr Allan Laur ja tema abikaasa Rael rääkisid, et kavatsevad
minna Eestisse vaimulikule tööle
koos pastor Harry Leesmentiga
Austraaliast ja pastor Märt Vähiga
Kanadast New Brunswickist.
Kui

Iga algus on raske, eriti muidugi
1991. a Eestis. Räägi pisut sellest ajast. Mis häiris kõige rohkem; mis üllatas; mis tegi rõõmu?
Jah tõesti, see polnud kerge, ehkki
olime valmis selleks, milleks olime
tulnud Eestisse. Eriti meie perekondade jaoks polnud siin miski normaalne. Nad olid ju jätnud maha
oma sõbrad, koolid ja olud, millega
olid harjunud. Sellest hoolimata ei
palunud nad meilt kohanemiseks abi.
See oli minu kodumaa, minu rahvas,
aga sootuks erinev Kanada kultuurist. Sel polnud midagi ühist ka minu
eesti perekonnaga. Ma ei saanud aru
eriti noorte inimeste keelest, kuigi
olin saanud aru oma vanemate eesti
keelest. Nägin palju vaeva eesti keele
omandamisega, mida ju arvasin ometi
oskavat! Ehmatavalt mõjus mulle, et
Eestis kõlas nii palju vene keelt. Ma
mõtlesin: “Siin ma olen nüüd kodus,
kus kõneldakse täiesti võõrast keelt!”
Nüüdseks on see kõik muutunud ega

1983. a toimusid esimesed

Ülemaailmsed Eesti Piiblipäevad

Toronto Stone Church’is, sattusid
nad lõuna ajal samasse lauda Märt
Vähiga, kes ütles prohvetlikult:
“Tuleb aeg, mil meie kolmekesi
töötame koos!” See osutus tõeks.

1991. a suvel saabusid kolm pastorit oma peredega Eestisse. Küllap
šokeeris totaalselt erinev elustiil ja
elatustase 1991. a taasiseseisvumise
valudes heidelnud Eestis nende perekonnaliikmeid, eriti lapsi. Kõigest
hoolimata peeti uue koguduse avajumalateenistus 17. augustil 1991 Tallinna Sakalakeskuses. Seal pandi alus
Eesti Kristlikule Nelipühi Kirikule.

pole enam probleemiks. Kuid see polnud mitte ainult keel, vaid ka inimesed, kelle mõttekäike ja tegusid ma
alati ei mõistnud. Mõnikord tundus,
et ma kuulun siia ja siis jälle vastupidi. Kanadas olime ju alati teatud
mõttes välismaalased, aga nüüd Eestis olime korraga väliseestlased, mida
meileka sageli meenutati. Seegi suhtumine on nüüdseks muutunud, aga
algul oli seda raske aktsepteerida.
Lisaks oli tol ajal Eestis palju bürokraatiat, vähe toitu ja kütust ning
sadu igapäevase elu pisiasju, mis
nõudsid justkui täisajalist töökohta,
aga peamine oli ju meie vaimulik

külvata lootust ja usku

töö Eestis, mis oli meie eesmärk.
Ometi saime perekonnana hakkama. Täna tunneme selle üle
rõõmu. Kogenud kõike seda, hindan ma Eestit kõrgelt. Need, kes
seda pole läbi elanud, ei oska väärtustada ja armastada seda, mis neile
nüüdkuulub.
Allikas: Eesti Elu

kosMäVritlhupojaAndewtenmärgi

ja

Eesti Punase Risti
III klass medali
pälvis Kanadas
üles kasvanud eestlane Märt Vähi

-
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Juurtega eilses, tegudega tänases, mõtetega homses
Aastaks 2014 on Kernu kool jõudnud
auväärsesse ikka
Juba1869. a. osati siinkandis hin-

raha eest õpilastega ekskursioonil.

kohalikule kooliharidusele alus
pandigi. Algusest peale on kohalikud elanikud oma kodukooli toetanud, tema muredest ja rõõmudest
osa võtnud.

Raske aasta kõigis Eesti koolides
oli 1926/27 õ.-a., sest üle riigi
levisid sarlakid,raske nakkushaigus.
Kernu jäi peaegu puutumata, ainult
üks õpetaja põdes pikalt ja raskelt.
Sel aastal tehti kohustuslikuks
6- klassiline haridus.

nata hariduse väärtust ja ärksamate talumeeste eestvedamisel

Selle peaaegu poolteise sajandi
sisse mahub palju. Meie kooli
kroonikaraamat
sisaldab
iga
kohta
õppeaasta
põhjalikke
sissekandeid. Ainult sõjaaastad on
kirja pandud tagasiulatuvalt. Selle
tarvis kogus materjali õpetaja Meida
Tamsalu.

Iga algus on raske. Nii ka koolide
loomine.
Ometi lõpetas I lend V klassi juba
1924/25 õ.-a. Lõpetajajaid oli viis.
Hakkasid kujunema traditsioonid.
neist
oli
koolipidude
korraldamine. Juba 1920/21 õ.a. oli kaks koolipidu. Nii sel kui
järgnevatel aastatel käidi saadud

Üks

Üsna kooli loomise algusest töötas
ka internaat, kus oli ajuti kuni 60
õpilast. See näitas õpilaste arvu
kasvu üldse ja 12.10. 1930. a.
koosolekul tõstatati üles küsimus
uue koolimaja ehitamisest.
Juba 22.03.1935 kinnitati Harjumaa
I piirkonna koolinõuniku poolt
Kernu algkooli kooliaia plaan.
16. mail istutasid õpilased aia
põhjapoolsele küljele 125- meetrise
kuuskedest elusaia. Eelmisel aastal
istutati idapoolsete akende alla 17
sirelit, maantee äärde üks niinepuu
ja metsa äärde üks saar. Arvame, et
pisiasi, aga hingega tehtud.
Need ja veel mitmedki traditsioonid

on kandunud põlvest põlve ja meiegi
oleme need omaks võtnud.

On agaka palju uut. Kui läks moodi
väikeste koolide ühendamine, koliti
meidki naaberkooli. Kernu jäi vaid
neli klassi.

Õnneks oli tarku päid: Enn Karu ja
Rein Viilu, kes said aru, et kodukool
peab olema kodu lähedal ja 1989.
a. taasavati Kernu kool. Kooli
remonditi, tehti juurdeehitus ja
nüüd on (olid) meil kõik võimalused
normaalseks tööks. Möödasõitjad
ütlevad, et ilus kool siin tee ääres.
Aeg aga läheb edasi, muudatusi
tehakse igal sammul.
Jääb üle soovida võimatut et meie
kool püsiks kõigi rõõmuks veel
sajandi jarohkemgi!
-

Kernu kooli kroonikaraamatut sirvis
eesti keele õpetaja Leili Orumäe

Armsad Kernu kooli vilistlased,
õpilased, õpetajad, töötajad ja
lapsevanemad
Kernu kool on püsinud 145 aastat, mis
ühe inimpõlve jaoks on pikk, aga ajaloo vaatevinklist vägagi lühike aeg.
Kernus avati kool siis, kui Eestis toimus esimene üldlaulupidu.

Lugemine ja haridus said väärtuseks.
Kasvas rahva teadlikkus ja ühtehoidmine. Kernus on läbi aegade järgitud
põhimõtet kõik mida teed, tee hästi.
Tänu sellele oleme me saanud hästi
hakkama ja saame edaspidigi.
–

Tänan teid, et olete olnud nii sõbralikud, mõistvad, toredad ja teotahtelised. Loodan, et suudate säilitada kõik
need väärtused, mida siit olete saanud.
Soovin teile meeldivat taaskohtumist
oma kunagiste õpetajate,kooli-ja klassikaaslaste, kolleegidega!
Kernu kooli direktor Ene Rooma

7.juunil 2014. aastal
algusega 17.00
tähistatakse Kernu koolimajas

Kernu kooli

145.
aastapäeva

Võimalusel palume osavõtust teatada
telefonidel 6083501 (õpetajate tuba)
või 51944939 (Leili Orumäe), e-posti aadressil

kernu@kernu.edu.ee.

Osalustasu 10 eurot palume kanda
Kernu Põhikooli a/a EE492200221041510901

märgusõnaga “Kokkutulek”.
Arvele märkida osaleja nimi. Osalustasu
kohapeal on 12 eurot.

Minu esimene kooliaasta
Esmaspäeval, 2. septembril 1968.
aastal alustasin ema käevakõrval oma
esimest teekonda Kernu 8-klassilisse
kooli. Taevas oli pilves, tee tundus
pikk ja tüütu. Jalad väsisid juba poolel teel. Ega ma väga kooli minna
tahtnudki. Lugemine oli selge, kirjutamine sujus ka, numbreid tundsin.
Kõik vajalikud õpikud ja töövihikud
olid augusti lõpul koolist ära ostetud.
Aabitsa ja eesti keele raamatu jõudsin
enne esimest koolipäeva läbi lugeda.

oleksid head. Soovisime saada õpetajaks ja temaga sarnaneda.
Pärast tunde oli tore koos koolist koju
minna. Ikka seda sama vana metsateed pidi. Mõnikord venis
kojuminek ikka pikaks
ka.

Kuna ilves elab puu otsas, otsustasime kojuminekuks valida tee, mis
kulges võimalikult kaugel puudest.
mööda suurt
Nii läksimegi

punased viisnurksed märgid väikese
Volodja pildiga. Oktoobrilaps oli
vahva olla.

Oma

Olin rohkem omaette nokitseja, kes
iseenda seltskonnas igavust ei tundnud.Koolis käimise vajalikkusest sai
minu 7-aastase mõistus aru küll, aga
ettekujutus sellest, mis ees ootab,
puudus.
Esimesest päevast on meelde jäänud
pidulik kogunemine saalis. Kõik oli
pidulik ja kuidagi võõras. Meeles on
see, et kõik I klassi õpilased pandi
istuma pikale puupingile, mis meie
kooli saalis praegugi istet pakub.
Direktor pidas kõne, suuremad õpilased esinesid.

I ja III klass õppisid liitklassina ühes
ruumis. Praegu asuvad seal direktori
kabinet ja arvutiklass. Kokku oli
meid 24. Koolis tutvusin oma esimese
õpetaja Liina Tiitsuga (Võsa). See oli
väga tore kohtumine. Tänu esimesele
õpetajale kujunes kooliga harjumine
meeldivaks. Õpetaja Liina oli meie
klassi tüdrukute arvates kõige ilusam
inimene. Tahtsime talle väga meeldida
ja pingutasime õppimises, et hinded

meeldis vahelduseks ringiratast saalis kõndimisele. Mõni tegelane püüdis
küll tervisearendamise eest põgeneda
väljakäiku või nurgatagusesse koridori. Tavaliselt saadi teisitimõtleja
kätte ja saadeti õue teiste juurde.
Kooli ümbruses oli kogu aeg midagi
teha. Ka kõige väiksemad osalesid riisumises, külvasid ja istutasid taimi.
Suviti rohisime, korjasime marju,
nokkisime kummeliõisi või võitlesime
tülika umbrohuga.
Meelde ei tulegi olulisi asju, mis koolis vastumeelt olid. Mulle tegi muret
algul ainult kooli välisuks, mis oli
vedruga kinnitatud ja avanes raskelt.
Õnneks sattus tavaliselt aga hommikul mõni suurema rammuga õpilane
samal ajal kooli tulema, nii pääsesin
koolimajja.

Mäleta n
et
ükskord noppisime pinginaaber Maiega takjanuppe
ja panime oma villaste mantlite
külge. Mantlid nägid päris naljakad
välja. Kodus tuli takjanupud ära korjata. See ei olnud üldse lõbus töö.

vanemate klas-

,

Ühel päeval levis koolis kulutulena
uudis, et kooli metsas olla verejanu-

list ilvest nähtud. Hirmul on suured
silmad ja parem karta kui kahetseda.

Reaalained on õpitavad
Palju on räägitud ja kirjutatud reaalainete tähtsusest. Pea igal elualal peab
olema teadmisi matemaatikast, keemiast või füüsikast.
Kernu koolis on välja ehitatud kaasaegne loodusainete kabinet, kus on võimalik
viia läbi põnevaid katseid keemiast. Õpilastel on võimalik kasutada õppetöös
kahte arvutiklassi. Arvuti kasutamise oskus on teine kirjaoskus kaasaegses
elus. Õpilastele jagab arvutitarkust õpetaja Peeter Parker.
Huvi matemaatika vastu on aidanud süvendada igaaastased matemaatikanädalad. Aritmeetikakonkursil selgitatakse parim kooli peastarvutaja. Selle
õppeaasta parimad olid Jaanika Liiv (VI kl.) ja Karl-Marcus Nilp (IX kl.).
Viktoriinil selgitatakse välja parimad matemaatiliste teadmistega võistkonnad.
Põnev ja kaasakiskuv on matemaatiline mäng trips-traps-trull, samuti sudoku
lahendamine. Igal õppeaastal osalevad kooli nutikamad matemaatikavõistlusel
“Känguru”.

side tähejuhtidega joonistasime,
meisterdasime, mängisime, jalutasime looduses. Eriti on
meelde jäänud Aita Ruus (Kadakas),
kellele väikestega tegelda meeldis.

Pärnu maanteed ja Juuksuri teeotsa
pidi. Koju jõudsime loomulikult suure
hilinemisega. Peapesu kodudes ei jäänud tulemata.

Pille Piho (Vartlaan)

I kl. õpilane 1968/69
I kl. juhataja 2013/2014

Tervisliku eluviisi viljelemiseks
korraldati tervisevahetunde. Terve
koolipere riietus ja läks vahetunniks
õue, olenemata temperatuurist ja aastaajast. Väikestele selline vabadus

Oktoobripühade paiku (7.-8. november) saime oktoobrilasteks. Pidulikul
malevakoondusel pandi meile rinda

Töötajad
viimase
10 aasta

jooksul

Miks mulle meeldib
Kernu koolis õppida?
Meiekool on kõige ilusam. Mul on siin
palju sõpru. Meie koolis on toredad
õpetajad. Mulle meeldib see, et kool
on kodu lähedal.

Koolis hakkas mulle väga meeldima
ja esimese klassi kevadel otsustasin,
et kui suureks saan hakkan õpetajaks
või kirjanikuks.

1. Elsa Loorents

on ka vahel huvitav. Loodusõpetuses
õpin taimi ja loomitundma. Mulle maitsevad hästi kokatädide toidud.

2. Elena Palm
3. Mirje Kirsimaa

Egert Teder II kl.
Ranel Laanemets II kl.
Ma ei tahaks siit koolist ära minna, sest
meie kool on armas väike maakool.

4. Henno Puhm

Kernu kool on minu kodu lähedal. Siin
õpivad ka mu sõbrad. Koolis me õpime,
mängime, meisterdame ja laulame.
Mulle meeldivad need vahvad ülesanded, mida õpetajad meile teha annavad.

Li sette Sarap IV kl.

5. Endel Pappel

Melanie Fuks I kl.

seda ammu tean.

Kõik inimesed meie koolis on lahked.

Vaheaeg meil tulemas,

2012 aasta lõpetajad Annika Liiv ja Magnus Teekivi valisid õpingute jätkamiseks Nõo Reaalgümnaasiumi. Magnus sooritas sisseastumiskatsed parimana,
saavutades 96 punkti 100-st. Nii Annika kui ka Magnus on edukalt esindanud
Nõo kooli matemaatikaolümpiaadidel, Tartu viie kooli kohtumistel, geograafia
olümpiaadil.

Renate Sireliite Aasa II kl., Mariin
Laigu II kl.

mis on tore, lõbus, hea.

Kooli juures on tore vahetundide ajal
õues joosta ja mängida.

hea mul siin õppida.

Nõo kool on tänanud tänukirjadega Kernu Põhikooli õpetajaid väga hea töö

SebastianKaldlaur I kl.

Tore, lõbus on see koht,

Kernu kool on väike, ilus ja hubane.
Mulle meeldibki just sellises koolis
käia. Väikeses koolis saavad õpilased
paremini läbija tunnevad üksteist. Õpetaja jõuab klassis kõigi lastega tegelda.
See on isegi hea, et peab igaks tunniks
õppima. Nii saab kiiremini targemaks.

Kernu kool on imekoht.

Käesoleval õppeaastal osalesid 5.- 6. Klassi õpilased Elise Uurimäe, Mari
Roop, Jaanika Liiv ja Kaspar Laigu matemaatika viktoriinil „Nuputa“. Harju
maakonna põhikoolide ja gümnaasiumite hulgas saavutati tubli 8. koht.

eest.

Tore on tõdeda, et Kernu Põhikooli lõpetajad ei jää hätta reaalainete õppimisel.

Matemaatika-

jafüüsikaõpetaja

Tiina Lorents

Kardo Kuusk II kl.
Mulle meeldib meie koolis õppida, sest
siin õppisid ka minu ema ja tädid.

Kernu kool on hea,

6.

Ülle Lillepuu

7. Kati Raju
8. Mati Sinijärv

Mulle meeldib Kernu kool,

9. Marge Meisterson
10. Eha Liibek

11. Rein Lehtmaa

Regiina Nikker IV kl.
See oli aastaid tagasi kui kord Tallinnast Pärnu poole sõites Kernu koolimaja vaatasin ja mõtlesin: “Siin majas
tahaks töötada!”

12. Heidy Vaarask
13. Helle Heinapuu

5 aastat tagasi kolisin linnast maale
elama. Nissi valda. Ning ühel hetkel
jõudis minuni info, et Kernu kooli vajatakse kunsti- ja käsitööõpetajat ning
siin ma nüüd olengi.

14. Reet Lehtmaa

Meil on ilus koolimaja, suurepärane
loodus ümberringi ning mis peamine
vahvad inimesed koos, suured ja väikesed.

16. Ahto Liiv

-

Anni Aasa I kl.
Meiekoolis on väga maitsvad toidud.
TriinuKaru II kl.

Kernu

kad s

Mulle meeldivad muusika ja kehaline
kasvatus. Eesti keeles olen õppinud
hästi lugema jakirjutama. Matemaatika

15. Silvia Läänson

-

Kunsti-

ja käsitööõpetaja Eve Hint

17. Vahur Raudva

Õpetajad
viimase 10 aasta
jooksul
1. Ene Rooma
2. Liina Võsa

Õpilaste omalooming
Jänku soov

valitsemiseks!”

oma uinakust.

Talvel hüppab lumehanges
pisikene armas loom.
Okstelt talle pähe langes
üks lumine soov.

Kevad: „Looda sa! Kord tulebka minu
aeg, nii, et silm ka ei pilgu!“

Taimedki lumest
vabaks saamas japaistmas
rohelistena.

Jänku väike valgeke,
aga soovis üsna suurelt.
Soov, see täitis südame,
kajas vastu puudelt.

Talv: „Jah, aga seda alles mõne kuu
pärast. Vaata, kui palju lund ma sel
aastal endaga kaasa tõin. Seda justnimelt sellepärast, et ma kauem võimul
saaksin olla!”
Kevad: „Ma ütlen sulle üht ära hõiska
enne õhtut!”
-

3. Liis Aasamaa

4.

Terve mets andis edasi
väikse jänku soovi.

5. Tiina Aarna

Siim Mihkelsoo VIII kl.

Sirje Hollo

7. Enn Kõrver

Jänku

8. Tiina Nurmela
9. Leili Orumäe
10. Ain Kauler

11. Ilmar Tooming
12. Aire Koorm
13. Anu Laan

14. Karl-Erik Tender
15. Svetlana Tsedenova
16. Monica Arme

Lõpuks
see vist
tabaski
Ilmataadi hoovi.
Taat, see polnud kindel,
kas tasuks teha nii.
Kuid lõpuks pilverindelt
siiski astus tagasi.

Jänku soov siis täitus,
päiksekiired täitsid maad.
Mets, kui uhke ime,
sai kauneimaks sel maal.

17. Sirje Liiv
18. Katrin Hunt

Liina Liidig IX kl. 2010/2011

19. Marika Lattik

Kevad algab
20. Veera Hunt

21. Endel Kinks
22. Pille Vanker
23. Antonina Märjama

24.

Juhan Märjama

25. Tiina Lorents
26. Eve Hint

Kevad algab
Igal pool on soe.
Taevas kiirgab päikene.
Kevad ongi käes.

Ilm on elu täis.
Kõik on justkui ärkamas.
Läbi saanud talv.
Õues sirendab
soe ja ilus päikene.
Ongi kevad vist.
Kelly Jersman IX kl. 2010/2011

27. Anu Lõõr
28. Peeter Parker
29. Sirje Raud

Kernu koolis

õpilased
1. Vilma Piksarv
2. Nelly Rand
3.

Siiri Rand

4. Urmas Rohunurm
5. Ulvi Pirsko
6.

Pille Piho
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Sõbrannad

Talv.
Misasja?!
On ju nii.“

Kevad: „Kas sa tead, et
ühel päeval võib minu suur sõber Päike
nii soojaks minna ja kõik su ilmatu
suure lume ära sulatada!”

Talv: „Heh, sellega läheb tal küll palju
aega. Nii et teda ma ei karda!”
Kevad. „Seda me veel vaatame!“

Ilm oli jätkuvalt külm ja karge. Lumi
sätendas vastu igast ilmakaarest.
Kuid siis, ühel ilusal märtsipäeval muutus päike väga
soojaks. Möödus paar
päeva seniks, kuni kõik
kohad vulisesid lumesulamisveest. Õnnelik
Kevad lausus Talvele:
„Noh, kas sa ikka ei
karda minu kallist Päikest?”
Talv: „Tead, ütle oma
Päiksele, et ta on üks paras
pugeja!”
Kevad: „Ma võin talle seda ju öelda,
aga ega see midagi enam muuda.”
Talv: „Ah ole sina vait!“

Ojad ja jõed on
krooksuvaid konni täis, sest
Kevad on tulnud.

Kevad: „Nii palju siis su suurest lumest
kasu oligi. Nüüd olen mina võimul ja
seda päris pikka aega, enne kui suvi
kohale jõuab! Aga sina proovid järgmisel aastal uuesti oma võimuaega
pikendada?”

Reelika Roop VIIIkl. 2012/2013

Kevad
Lund veel veidi maas,
aga pungad juba puus,
linnud saabunud.
Annika Liiv VIII kl. 2011/2012

Ma tunnen üht jänkut
kel nimeks on Päntu.
Tal kasukas hall
ta on kui karvapall.
Käpad tal pehmed ja kollased
vahel natuke mullased.
Tal maitsevad õunad ja lehed
nii aeg läheb vigureid tehes.

Misasja?!

Ojad ja jõed

õpetajatena
töötanud endised

Nüüd pole näha
lumes loomade jälgi
vaid lumeta teid.
Nüüd ei saa teha
lumesõda või laulda
jõululaule veel.

Pille Piho

6.

Nüüd pole enam
siin lumest mitte kuskil
jälgegi järel.

Kertu Pahkla kaisukaru

Minu sõbrad

Jaanika Liiv VI kl.

Paha tuju

Mul klassis sõbrad
kes alati on rõõmsad.
Mu sõbrad väga lahked
ma selles eal ei kahtle.

Minu tuju on nüüd paha,
kirjutada ma ei taha.
Tahan lihtsalt istuda,
mitte riidu kiskuda.

Aga sellest pole midagi
kui mul ei oleks kedagi.
Ainult maailm oleks tühi,
kui mul ei oleks kedagi.

Nüüd ma istun teises klassis,
õpetaja siia tassis.
Andis pabereid mul kaks,
et ma neile kirjutaks.

Mul uusi sõpru häid,
kuid vahel on nad noruspäi.
Kohe lohutama lähen
juba asi ongi parem.

Ingrid Ploom IV kl.

Sõprus
Sõprus on imeline
nagu jäätisekreem.
Kui sõprus peaks kaduma
on igav maailmas elada.

kauss

Andri Toomeoja

Rohkem salme ma ei tea,
read nüüd ruttu ritta sean
Lase minul minna sinna,
tahan vabandama minna.

Sõprust ei saa osta,
seda peab otsima.
Kui leiad sõbra,
siis pole sul enam igav.
Sõprus on imeline
nagu jäätisekreem.
Kui tüli peaks tekkima
peame kohe ära leppima.

Kristjan Fuks IVkl.

Cris-Martin Nilp IV kl. 2010/2011

muu t u s
Ta l v
vihast punaseks,
kuni Päike tema
ära saatis. Kevad
seevastu aga võitisaina enam inimeste südameid.

Laura-Ly Lotamõis
IX kl. 2010/2011

Talv ja Kevad
Kord kõnelesid omavahel Talv ja
Kevad. Talv, kes oma suure lumega
uhkeldas, oli kindel, et tänu sellele
suurele lumele on ta kauem võimulkui
kunagi varem. Ning sellega keksles ta
Kevade, kes ootas juba oma valitsemisaega, ees.

Talv läbi saanud
taas ja kevad
saabumas
järjekordselt nüüd.

Talv: „Hähähä, mina valitsen nii kaua,
et sulle jääb aina vähem ja vähem aega

Karudki juba
tasapisi ärkamas

Kevade tulek

1.-2 .klass kunstitunnis

Jeti jäähallis uisutamas ja Meremuuseumis
“Titanicu” näitusel

Kuna sel talvel oli lund ja jääd väga
napilt käisime “Jeti” jäähallis uisutamas. Seal oli nii lahe. Alguses ma ei
osanud hästi uisutada, aga õppisin
seal selle ära. Sain teisigi õpetada.

mõni sai ilma hakkama. Oli väikesi
kukkumisi ja villi hõõrutud jalgugi,
aga kõik olid väga tublid.Kes polnud
varem jääl olnud, sai sõprade abiga
uisutamise selgeks.

Karina Antonis IVkl.

Ingrid Ploom IV kl.

Kui ma esimest korda ”Jeti” jäähalli
nägin, siis muutusin ärevaks. Alguses
ma ei osanud uisutada, aga mu head
sõbrannad Natali jaRegiina aitasid.
Mõnikord me koperdasime ka aga
harjutamine teeb meistriks. Loodan, et
läheme veel kunagi uisutama.

Mul oli väga lõbus. Kuigi ma kukkusin mitu korda õppisin siiski uisutama.

,

Ilmar Pikalev II kl.
Uisutamine oli väga vahva. See oli nii
tore päev.

Airika Vaga IV kl.

Lisette Sarap IV kl.
Kui jääle mindi, siis ikka natuke
kardeti. Mõni laps võttis tugiraami,

“Titanic” oli maailma suurim aurulaev. Vaatasime, millised nägid välja
reisijate kajutid. Esimene klass oli

kõige luksuslikum.
Andre Rõõm ja Markus Rõõm III kl.
Kõik kuulasid giidi juttuhuviga.
“Titanicu” reisijatega juhtunu oli
hirmutav. Põnevusega vaadati pilte ja
esemeid, mis olid pärit laevalt.

Ingrid Ploom IV kl.
Mulle meeldis trepp, millel liikusid
esimese klassi reisijad. Saime teada,
et „Titanicul“ oli ka kaks eestlast.
Lahkumisel jagas giid meile kõigile
pardakaardid, millel olid “Titanicul”
olnud reisija andmed. Igaüks sai ise
uurida selle inimese saatuse kohta.
Anabel Karu IV kl.

Muusikaelu Kernu
koolis viimase kümne
aasta jooksul
Olen töötanud Kernu koolis aastast
2004. Tulin otse n.ö. koolipingist ehk
Eesti Muusikaakadeemia viimasel
kursusel olles.
Esimesed 5 aastat pühendusin
vokaalsolistidele ja bändide tegemisele, neist viimased andsid tõelise
elukooli ja suurepärase kogemuse,
kuidas juhtida noori muusikuid, kes
alles otsivad oma teed.Bände on mul
Kernus olnud 2: Only In Here (Madis
Loorents, Ahti Arumetsa, Siim Sideljov, Aare Puht, solistiks Maia Vahtramäe) ja Hypnothesia (Tanel Karro,
Arvi Puht, Simon Tedremets, Aare
Puht, solistiks Juri Pütsepp). Mõlema
bändiga on salvestatud mitmed lood
professionaalsetes stuudiotes ja neid
on võimalik kuulata youtube’ist. Ma
olen saatusele väga tänulik, et sattusin
koostööd tegema just nende andekate
noortega. Praegu mõtlen, et õppisin
võibolla nendelt isegi rohkem, kui
nemad minult...eks seda näitab aeg.
Lisaks bändidele õpetasin ka vokaalsoliste, neist mitmed on võitnud valla
lauluvõistluse „Kernu valla Laululaps”. Soovimata kellelegi liiga

teha, toon välja mõned sooloartistid,
kes on oma särava hääle ja mis seal
salata, ka isikuna toonud nii mulle
kui kuulajatele palju rõõmu ja ilusaid
hetki- aitäh teile Siiri Siilaberg, Merit
Piht, Kerli Jõesaar, Erika Lauri, Tiina
Mängli, Simon Tedremets, Annika
Liiv, Kaire Sakeus, Mirje Tombak,
Magnus Teekivi.
Viimased 5 aastat on olnud pealtnäha
rahulikumad, kuid see arvamus on
petlik, sest sellele ajale jäävad kaks
laulupidu, neist üks alles ees, mille
nimel nii meie vilistlaskoor kui ka
mudilaskoor suuri ettevalmistusi
teeb. Selle aja sisse jääb ka noorte
bändide konkursi „Kernu DeRoon”
algatamine ja kahel korral läbiviimine- siinkohal suured tänud Kernu
Valla kultuurjuhile Merle Beljäevile,
kes oma nõu ja jõuga on palju abiks
olnud.
Kernu koolis on muusikaga tegelemiseks väga head võimalused!
Kernu kooli muusikaõpetaja Monica
Arme

KKKK ehk kehaline kasvatus Kernu koolis
Kehaline kasvatus on Kernu koolis
alati au sees olnud. Meie väikese
koolimaja vitriin on karikaid täis,
lisaks lugematul hulgal diplomeid ja
aukirju. See näitab, et sporti tehakse
ja armastatakse.
Kooli igapäevane spordielu on tihedalt seotud võistlustest osavõtuga.
Eelmise õppeaasta tulemuseks oli
tõus Harjumaa koolide üldarvestuses 16.kohalt 7.kohale!! Suure
panuse selleks andsid tublid sportlased õed-vennad Anna-Marie ja Rain
Ibrus, Karl-Marcus ja Cris-Martin
Nilp, Rait ja Kädi Raju ning Carmen
ja Christopher Riiv ja paljud teised.
Kuna teada on tõde, et “tibusid loetakse sügisel”, siis on veel vara käimasolevat kooliaastat kokku võtta.
Sel hooajal oleme edukalt osalenud
Harjumaa TV 10I jaII etapi võistlustel. Parim tulemus oli Henri Möll III
koht kaugushüppes. Tuleristsed said
paljud meie tulevikulootused, algklasside tüdrukud Regina Nikker, Karina

Antonis, Elise Uurimäe, Lisbeth Laanemets ning poisid Kristjan Fuks ning
vennad Andre ja Markus Rõõm. Ees

Lumevaene talv rikkus võimaluse
osaleda suusateatevõistlustel ja
kahjuks ei saanud me sel aastal osa
võtta ka võistkondlikest pallimängudest,
sest ühe vanuseklassi õpilasi ei ole
nii palju. Aga kooli
igapäevane spordielu
on vaatamata sellele
päris põnev. Õppekavas ettenähtud tundidele lisaks võtavad
õpilased osa mitmete
spordiringide tööst:
rahvatants ja ujumine
toimuvad meie oma
kooli õpetajate juhendamisel; kergejõustik
ja lauatennis klubi
Matkapäev

Vastlatrall

on veel mitmeid spordivõistlusi. Juba
varsti, aprilli lõpus, osaleme kindlasti
Harjumaa murdmaateatejooksu võistlustel ja mais võtame osa TV 10 III

ja IV etapist.
Õpilaste soov
on osaleda ka
mai alguses
toimuval heategevuslikul
teatejooksul, mis juba
palju aastaid
korraldatakse
liikumispuuetega laste toetuseks.

Sportmängud vahetunnis

-

õpetaja hüppamas

spordiringidena. Kernu kooli kunagise kehalise kasvatuse õpetaja Kaljo
Põldaru käe alt sirguvad tulevased
lauatennise meistrid!
Sügisene spordipäev sai korraldatud
koos Ruila kooli ja Haiba lasteaia
lastega. Oli tasavägine võistlus kahe
kooli vahel. Võidust tähtsamaks olid
aktiivne osavõtt ja järjepidevus. Staadionil olidkoos nii lasteaia mudilased,
algklasside õpilased ja juba rekordeid
püstitavad põhikooli sportlased. Kuna
planeeritud
ja vastlapäeva
sel aastal traditsioonilisel moel läbi
viia ei saanud, siis asendasime selle
muude tegelustega. 4.märtsil toimus
algklasside õpilaste “Vägev vastlatrall”. Üritus toimus Haiba spordisaalis koos Riisikatega. Meeleolukas

suusa-

„vastlapidu” paljude erinevate spordialadega tekitas elevust ja väsitas
parasjagu. Seda enam maitses pärast
vastlakukkel! Samal päeval uisutasid
vanemate klasside õpilased Nõmme
liuväljal. Kuna suuremad olid uisutamisest vaimustuses, ei saanud sellest
lõbust ilma jätta ka nooremate klasside õpilasi. Nädal hiljem, 11.märtsi,l
uisutasid 1 .-5. klassi õpilased Jeti jäähallis. Lapsed olid uskumatulttublid.
Ka need, kes esimest korda jääl

pidamas! Kevadine spordipäev on
plaanis läbi viia taas koos Ruilakooli
ja lasteaiaga. Kindlasti toimub kooliaasta lõpupäevil ka traditsiooniline
matk. Eelmisel kevadel toimus matk
kahes grupis: üks rühm liikus jalgsi,
teine ratastel. Ka sel aastal tahame
rattamatka ette võtta. Peaasi, et kõigil
osalejatel peale ratta ka kiiver olemas
oleks!

Ilm on juba üsna kevadine ja koolimaja kõrval asuv krossirada ja staadion lausa kutsuvad sportima. Ettevalmistus kergejõustikuhooajaks on
alanud! Esimesed õuetunnid on ka
juba toimunud ja vahetundides on
paljud õpilased õues pallilahinguid

Soovin liikumislusti kõigile!

Meil on tubli ja sportlik koolipere!

Kehalise kasvatuse õpetaja
Sirje Raud
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Maalaste tegemised Haiba Käsitöökojas
Elu voolab hoolega maalt linna poole. Vahelduva eduga võitleme selle eest,
et kool ja lasteaed säiliks, et pood japostkontor töötaks. Haibas on veel elu
meil on veel olemas vallamaja, rahvamaja, noortekeskus, sporditrennid,
näiteringid ja raamatukogu. Meie majades elavad veel inimesed. Loodame,
et nii jätkub veel pikalt.

Tule tee filmi
oma kodukoha

eripärast!

raldada savimötsimisest lihtsalt lõbus
seltskonnaüritus.

–

Maalaste Käsitööselts on osake
meie väikesest kogukonnast,
püüame olla see väike osake, mis
pakub võimalust veeta oma vaba
aega sisukalt ja saviselt.
Meil on võimalik päris paljude
keraamikatehnikatega tegeleda.
Saab savi voolida, savilehtedest
esemeid meisterdada, potikedral
savi ja portselani treida. Esemed
saab glasuurida või ka glasuuri alla
maalida, hiljem võib oma töödka
kleepsudega kaunistada.

Oleme teinud võimalusel koostööd
Kernu Valla
Rahvamajaga,
valmistanud
auhindu valla
laululapse konkursile. Meil on
käidud meisteramas jõulukinke
ning muid meeneid.
Saviga toimetamisel on lisaks ka muud võlud. Toredad
inimesed ümberringi, vahvad ideed ja enda valmistatud
asjad seda ei olegi nii vähe. Tule, vaataja proovi ise
midagi teha. Olete alati oodatud!
-

Meie tegemisi saab jälgida Facebookis: MaalasteKäsitööselts Haiba Käsitöökojas.

Lisaks on meil nüüd ka võimalus
klaasitöödega tegeleda. Meil on
võimalik klaasi sulatustehnikat
õppida ja harrastada, samuti klaasile graveerimist.

Alati võib sisse astuda neljapäeviti, oleme kohal kella
15st-21ni!
Eve Hint Liis Aasamaa

Hetkel on laste seas vist kõige populaarsem potikedral savi treimine.
Treimine paistab kõrvalt lihtne
ja ahvatleb katsetama. Tegelikult
nõuab korraliku tulemuse saavutamine päris pikalt harjutamist. Nii
mõnedki järjekindlad harjutajad
lapsed ja täiskasvanud saavad juba
lihtsamate kausside ja topsidega
hakkama. Siiani oleme kasutanud
meile lahkelt usaldatud-laenatud
potiketrasid.

Kinobuss kutsub sind osalema toredas
projektis, kus saad teha filmi oma kodukohast.
Teema, millest filmi tegema hakkame on
on kohalik pärandkultuur ja kodulugu.
Sinna alla kuuluvad kõik sinu kodukohaga
seotud lood japärimused ning ehitised ja
asukohad, kus need lood toimunud on.
Film võib rääkida sinu koolihoone ajaloost (valitsejad, kummitused, armastuslood) , kodukoha pühapaikadest (ohvrikivid, pühad hiied, kalmekohad), olulistest
isikutest (ka nendest, kes veel elavad),
ühesõnaga kõigest, mis sinu kodukoha
huvitavaks ja eriliseks teevad.

Projekti käigus õpitakse kirjutama
stsenaariumit, kasutama kaamerat,
monteerimist ja helindamist.
Osalejad: Noored vanuses 12-21,keda
võiks kokku olla 12 inimest, osaleda võiksid ka õpetajad.

Tänaseks päevaks oleme saanud
projektirahade abil võimaluse
endale päris oma potikeder hankida.
Selleks saime toetust LEADER
programmist. Hiljemalt sügiseks
on meil oma potikeder kasutada.

Projekt koosneb 5 koolituspäevast (stsenaariumi kirjutamine, kaameratöö, montaaž, helindamine, esitlus).
Koolitused on praktilised noored ise teevad kõik etapid läbi.
-

Põhiline töö Käsitöökojas käib
neljapäeviti, kuid sageli toimetame
seal ka teistel päevadel. Samuti on
võimalik kokku leppida ja tulla
kohale oma seltskonnaga ning kor-

Laitse Koguduse
teated

Pühapäeviti toimub jumalateenistus
kell 11.00
Kolmapäeviti koguneme palve-ja
osadusõhtule (info tel 6717028 Evi
Edovald)
Suurel reedel, 18. aprillil toimub
jumalateenistus kell 11.00

Laste-ja Noorsookeskus korraldab
4. mail kell 13.30 Laitse Seltsimajas
lõbusa lasteürituse, kuhu on oodatud
kõik piirkonna lapsed.
Parimate soovidega
Maie Takel
maietakel6@gmail.com

Filmi valmides toimub sinu kodukohas
avalik näitamine ja filmikoopia annetatakse ka Eesti Rahva Muuseumile, teistele
vaatamiseks.

Kolm küsimust Kernu mõisa kohta
1. Milline on peale renoveerimist
Kernu mõisa funktsioon?
Kernu mõisa renoveerimistööd on
alles päris algusjärgus, põhiliselt on
tegeletud projekteerimis- ja uurimistöödega . Tulevikukonseptsiooni
väljatöötamisel tahame lähtuda
mõisast kui kompleksist, iga üksik
hoone või puu ei moodusta mõisa
aga just nende kooslus
annab selle õige hinguse. Funktsioonina
näeme avalikku, mitmekülgset teenust osutavat majandusüksust.

3. Milline on tööjõu vajadus avaotsida töölisi kohalike elanike
seast?
Kindlasti näeme kohalikke elanikke
nii töötajate kui klientidena. Teretulnud liituma on kohalikud ettevõtjad oma ideedega, mis sobiksid
mõisaatmosfääris realiseerida.

2. Millal on plaanis
renoveerimistöödega
lõpetada?
See on nüüd natuke
ennustuslaadis küsimus japraeguses etapis
raske täpselt vastata.
Kõik veel algusjärgus,
selline mõnusa unistamise periood, kus
saab erinevate ideedega
mängida. Ja kas üks mõis kunagi
päris valmis saabki? Samas osalise
majandustegevusega loodame 2015
aasta suvel alustada.

26. aprillil Kevadine
Kernu mõisa

tavas mõisas ja kas on plaanis

pargikoristuspäev
“Teeme ära”
Ajakava:
11.00 alustame mõisa peahoone
eest

14.00 pakume suppi
14.30 tutvustame mõisas senitehtut jaräägime täpsemalt
tulevikuplaanidest, pakume
kohvi ja kuulame ehk mõne
põneva mõisaga seotud
mälestuse.
16.00 lõpetamine
Kaasa palume võtta rehad ja
töökindad.
Et teaksime supipoti suuvalida, oleks tore
teada, kes täpselt soovib
mõisapargi koristusel käed
külge lüüa. Võimaluse korral ootaks meili aadressil
rust

Kernumois@kernumois.ee

Kellel on huvi mõisatoimetustest
täpsemalt teada saada, on oodatud
hoogtööpäevakule, kus on plaanis
mõisa pargiala erinevad koristustööd.

NB! Kui kellelgi leidub vanu pilte
mõisa kohta, palume need saata
samale aadressile või võtta üritusele kaasa.
Vastas: Krista Ruus
Küsitles: Merle Beljäev

Tundub huvitav? Siis võta ühendust
merle@kernu.ee või tel 53423483 ja hakkame filmi tegema!
Mele Beljäev

Kaupluseauto
Kauplusauto „Kaubapunkt“ tegutseb juba
mitu aastat Saku, Saue, Harku ja Kohila
vallas. Müügil on toidukaubad ja esmatarbe tööstuskaup.
Alates 20. maist algavasse suvisesse
graafikusse on võimalik lülitada ka
Kernu valla külad. Ettepanekud võimalike peatuste kohta palume saata e-postile
info@kaubapunkt.ee või helistada
tel. 518 5331.

Täpsem info kauplusauto
www.kaubapunkt.ee

kohta

Müüa lõhutud

küttepuid!
Lehtpuu ja okaspuu, erinevad
pikkused.

Halumasina teenus
Kontakt: 5281048 või 5211892
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Talguinfo Kernu vallas

26. aprill kell 11.00
Kevadine Kernu
mõisapargi

koristuspäev
Talgud algavad kell 11.00
Kernu mõisa peahoone
eest, tööks on pargiala
erinevad koristustööd
(rehad, kindad oleksid
teretulnud). Kell 14.00
pakutakse suppi ja
kell 14.30 tutvustame
mõisas senitehtut ja
räägime täpsemalt
tulevikuplaanidest, pakume
kohvi ja kuulame ehk
mõne põneva mõisaga
seotud mälestuse, ehk on
kellelgi vanu pilte kaasa
tuua?
orienteeruv lõpp kell 16.00
Et teaksime
supipoti suurust valida
oleks tore teada, kes
täpselt soovib mõisapargi
koristusel käed külge
lüüa, võimalusekorral
ootaks meili aadressil
kernumois@kernumois.ee

mille raames
saame oma mõisa
ümbrust veelgi
kaunimaks muuta.
Sel aastal plaanime
korrastada
Vasalemma jõe
vasakkallast, et
avardada vaadet
jõele. Põhitööks
on võsa saagimine ja okste
lõkkesse vedu.
Hea talguline! Võta kaasa
võimalusel mootorsaag,
saed, kirved, oksakäärid,
töökindad!
MTÜ pakub vorsti ja

Teeme jälle osa Ruilast
ilusamaks!

Talgujuht: Mariann Vendt,
Talgujuhi telefon 5123713
e-post

mvendt@hot.ee

03. mai 2014 kell
11.00 -18.00
Haiba tiigi ümbruse ja
saarte
korrastamine
Loome ilusama japuhtama
keskkonna.
Kaasa võtta: kindad, reha,
prügikotid

Talgujuht: Katrin Burkov
Soovi korral info Livia
käest 5010485

3. mai 2014 kell 10.00
Mõnuste küla
kiigeplatsi täiendamine. Heakorratööd ja
lava ehitus.
Kuna tulekul on Kernu
valla küladepäev, mis toimub Mõnuste kiigeplatsil
26. juulil, siis ehitame
sündmuse paremaks korraldamiseks vabaõhulava.
Info Merle Beljäev
53423483

03. mai 2014 kell
10.00 18.00
–

Ruila Talli
kevadtalgud

–

korrastus
eest-vedamisel
teeme korralikud talgud,

Talgulistele pakutav kõik
hea ja parem

kooki!

27. aprill Kell
11.00 14.00
Ruila mõisapargi
MTÜ Ruila Mõisa

Kaasa võtta kindad,
reha, piknikukorv.

kindad

Väliväljakud ette valmistada suvehooajaks
Kaasa võtta pintslid,

EELK Hageri
Lambertuse

koguduse
teated
Pühapäev, 13.aprill. Palmipuudepüha
10.30-11.45 Raamatukogu kogudusemajas
12.00-13.15 Pühapäevakool kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse segakoor.
Neljapäev, 17.aprill. Suur Neljapäev
18.00 Armulauatalitus kirikus

Reede, 18.aprill. Suur Reede
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Vaikne jumalateenistus. Ehalill
Halliste loodud mustade liturgiliste
gobeläänide esitlus.
Pühapäev, 20.aprill. Kristuse Ülestõusmispüha

Talgujuhi telefon 5200643
e-post

katrin@kernu.ee

Kogunemine: Haiba tiigi
äärde.

03. mai 2014 kell
10.00 14.00
Allika küla
rannavolle platsi
ehitamine ja ümbruse
korrastamine.

Talgulistele pakutav:
ülevaade laagrikeskuse
ajaloost. Kindlasti
ühine supp.

ÕNNITLEME

Talgujuht: Indrek Luide

90

Talgujuhi telefon
56359279

Maria Taaramäe Kaasiku küla 25.05.1924

Talgujuhi e-post:

87

indrek@ekklesia.ee

Kogunemine: Ääsmäe-Kernu 5 kilomeetri posti juures asuvast teest 300 meetrit
vasakule, kui tullakse
Tallinna poolt.
03. mai 2014 kell
10.00-18.00
Kernu küla teeääred

Ellinor Polm Kaasiku küla 10.05.1927

86
Laine Lauri

Haiba küla 05.05.1928

85
Hõilme Prääm Laitse küla 06.04.1929

Teeme teeääred puhtaks
olme sodist.

Talgutööd: prügi kokku
korjamine ja ära viimine

84
Endel Seinberg Muusika küla 02.04.1930

Kaasa võtta kindad.

82

Talgulistele pakutav
Mõnus jalutuskäik.

Elina Kasemets Kohatu küla 28.04.1932
Ilmar-Olav Jõõras Kohatu küla 19.05.1932

–

Objekt on laagrikeskus,
mida jätkuvalt ehitatakse
üles. Sobiv koht gruppidele
korraldada suvelaagreid,
seminare ning teemaõhtuid.
Ka hea koht piirkonna elanikele koguneda.
Võsa
Talgutööd
eemaldamine laierangilt,
ümbruskonna arendamine,
pinnase tõstmine. Lõkkeplatsi uuendamine.

8.00 Varahommikune liturgia. Laulab kammerkoor Lambertus, mängib
koguduse pasunakoor.
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse lastekoor. Mängib
pasunakoor, osalevad Kohila muusikakooli puhkpilliõpilased.
Laupäev, 26.aprill, Leerikursuse
algus
10.00 Leeritunnid kogudusemajas,
2 tundi
15.00-18.00 Paarisuhte koolitus
kogudusemajas
Pühapäev, 27.aprill
10.30-11.45 Raamatukogu kogudusemajas

Talgujuht: Kati Raju
Talgujuhi telefon
53987087
Talgujuhi e-post
kati.raju@mail.ee
Kogunemine kell 10.00
Kernu Grilli parklas

kirikus. Kontsert on piletitega.
Piletid müügil Piletilevi müügipunktide kaudu jakohapeal tund
aega enne kontserdi algust.

Pühapäev, 18.mai
10.30 Kuulutusetund kirikus
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Laulab kammerkoor Lambertus

75
Hilje Ilves Kohatu küla 26.04.1939

70
Õie Mättik Kaasiku küla

18.04.1944
MatiVarbe Kaasiku küla 08.05.1944
Helve Romulus Kaasiku küla 24.05.1944

65
Jaak Kose

Haiba küla 26.04.1949

12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Orelimuusika, organist Mai Mänd
Neljapäev, 29.mai. Taevaminemispüha
18.00 Taevaminemispüha õhtune
jumalateenistus.
Pühapäev, 1.juuni
10.45 Piiblitund kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Muusikaga teenib noorteansambel.

Pühapäev, 4.mai
10.45 Piiblitund kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse segakoor.

Pühapäev, 8.juuni. Nelipüha
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse segakoor.

10.30-11.45 Raamatukogu kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse lastekoor
19.00 Orthodox Singersi kontsert

Olga Rüütel Pohla küla 18.04.1934
Hans-Kuno Aasamets Kibuna küla 21.05.1934

Pühapäev, 25.mai

12.00-13.15 Pühapäevakool kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Orelimuusika, orelil Mai Mänd

Pühapäev, 11.mai. Emadepäev.
Laste ristimispüha. Orthodox Singersi kontsert

80

Pühapäev, 15.juuni. Kolmainupüha. Õpetaja Paul Saare mälestuspäev
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Mängib koguduse pasunakoor. Jutlustab Osmo Korkalainen Soomest

EELK Hageri Lambertuse
kogudus kutsub leerikooli!
26. aprillil 2014. a. algab Hageri
koguduses leerikursus.
Leeritunnid toimuvad kogudusemajas laupäeviti kell 10-12.

Leeripäev on 13. juulil.
Kõik on väga oodatud! Tere tulemast!

Paarisuhte seminar
„Paarisuhte ehituskivid:
Kuidas ehitada ja hoida
püsivat suhet?“
26. aprillil kl 15.00-18.00

Osalemine tasuta
Info ja registreerimine kuni 24.
aprillini
hageriperetoo@gmail.com
55 542 353 (Silja Lepik)
Koolitaja on EELK peretöö koordinaator Pia Ruotsala ja korraldaja
EELK Hageri kogudus

Perelaager „Aarete jahil”
20.-22. juuni
Saku laagrikeskuses „Talu”
Info ja registreerimine kuni 20. mai
hageriperetoo@gmail.com

Hageri kogudusemajas

56 914 663 (Lia Kaljuste)

Kiriku tee 1, Hageri

Laagrit korraldab EELK Hageri
kogudus

OMA VALD
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Spordiuudised
Nikolai Morozov
Sankt-Peterburgis kolmas

Kardisõit
RallyPark’is

Meie Nikolai Morozov esines suurepäraselt Sankt-Peterburgis
Euroopa II karikaetapil novuses. 54 mängija konkurentsis saavutas
Nikolai 11 -st võimalikust 8 punkti. Esikoha saavutas lätlaneAleksei
Kruzans, teine oli samuti lätlane Janis Kruzbergs ja kolmas Nikolai
Morozov Eestist, Kernu vallast Haiba külast.

Talimängude kardisõidule registreerus 88 uljast kihutajat. Meestest
kaksikvõit Kaasiku külla.

Õnnitleme!

Mardo Jaakson 1.02,372 sek

Naised
Karin Lähker Kaasiku 1.07,514sek

Meie valla tugevad võistlejad lauamängude mitmevõistluses võistlesid Eesti mitmevõistluses Pärnus. Naistest saavutas Karin Lähker
viienda ja Andres Bahovski üheksanda koha. Üllatavalt hästi mängis Rando Komissarov Riisiperest, kes tugevas seltskonnas saavutas
II koha. Koerus toimunud võistlustel segapaaridele saavutasid
Karin Lähker ja Andres Bahovski kolmanda koha. Palju õnne!

AnnelaKolk Ruila 1.08,825sek

Tore, et medaleid saavutasid nii veteranid kui ka noored. Järelkasvu
peaks jätkuma, sest Haiba lasteaed käib hoolega Kernu Valla Rahvamajas harjutamas

Maret Tombak Kohatu 1.10,121sek
Noored
Aleksander Annus Muusika 1.09,976 sek

Lauatennises
57 mängijat

Kristjan Koobak Laitse

–

Raul Vahar ja Geity Lande on

talimängude
võitjad koroonas
Meie koroonamängijad on suurepäraselt võistelnud vabariiklikel
võistlustel, kuid alati on oma võistlus pakkunud huvitavaid intriige.
Meestest mängisid finaalis Raul Vahar ja Mattis Alliksoo. Valla
meistriks tuli Raul Vahar. Vabariigi meister Nikolai Morozov pidi
leppima kolmanda kohaga. Naistest võidutses GeityLande Haiba2
võistkonnast. Kaasa lõi 63 mängijat.

Haiba I oli
võitmatu
võrkpallis
Võrkpallilahingud toimusidRuila spordihoones mis tähistab peagi
viieaastast juubelit. Spordihoonet on hoitud suurepäraselt korras
ja sinna on alati meeldiv minna. Esikoha heitlusesse asus kaheksa
võistkonda, eemale jäid tugev Kibuna ja Allika. Esikohaga väljus pikast võistluspäevast Haiba I võistkond. Järgnesid Ruila ja
kolmandana Kaasiku, tänu „surnud ringile“. Kaasiku, Muusika ja
Kohatu kogusid võrdselt punkte. Omavahelised mängud 2:0 või
0:2.Lugemisele tulid geimipunktid, mis soosisid seekord Kaasiku
võistkonda. Võrkpalli populaarsus on külades tõusuteel.

Võistkondlikult ülekaalukalt esikoht Kaasikule. Võistlus kulges
ladusalt ja suured tänud LaitseRallyPark kollektiivile, kes suutis
selle suure massi läbi lasta suhteliselt lühikese ajaga.

Kabes muutusteta
Talimängudel kabelaudade taha istus 61 kabesõpra. Peakohtunik
Aare Puht ja abikohtunik arvuti. Mängiti Šveitsi süsteemis 7 vooru
ja mõlemad võitjad kogusid 6,5 punkti. Meestest esikoht järjekordselt Andres Aljastele Ruilast ja naistest oli parim Aili Arukask
Muusikast. Võistkondlikult näitas oma ülemvõimu Kibuna.

Andres Bahovski ja Ester Leuska
on talimängude
malemeistrid
Toredaks üllatuseks oli, et malelaudade taha istus 55 mängijat. Meie
noorte häid maletraditsioone püüab elus hoida Ruila kooli õpetaja
Mart Roomets, kelle hoolealused liigutasid nuppe päris osavalt.
Võitjateks krooniti Andres Bahovski Haiba 2-st kuue punktiga
ja naistest Ester Leuska Kernu-Kohatust 5 punktiga 5-st. Nagu
kabeski, alavõit Kibunale.

JK Kernu Kadakas langes
konkurentsist

Ruilas võisteldi

JK Kernu Kadakas kohtus karikavõistluste avavoorus II liiga meeskonnaga Viimsi MRJK. Tegemist oli väga tugeva vastasega, kes
hoiab teises liigas 14 võistkonna hulgas 7. kohta. Esimese poolaja
suutsime hoida0:0, kuid teisel poolajal olid vastas noored ründajad,
kes olid meie vanadest kaitsjatest mäekõrguselt üle, lõpptulemus
0:3.

kergejõustikus

Ka kolmandas liigas tuli vastu võtta kaotus Keila JK-lt, seekord 0:1.

Ruila spordihoones selgusid parimad sisekergejõustikus. Parima
tulemuse eest hoolitses Kuldar Paju juunior, kes viskas 5 kg topispalli 16,36 m. Meestest hüppasid korralikult kõrgust Laitse noormehed: Joonas Meer 1,85, Kristjan Krimberg 1,80.

Korvpalli
vabavisked

Küll tulevad ka võidud!

Võrkpallurid Harju

meistrivõistlustel

Kernu valla talimängud avati korvpalli vabavisetega. Võistlesid
neljaliikmelised võistkonnad. Võistkondlikult alavõit Haiba 1
võistkonnale 42 tabamusega. Võistkonnakoosseisus Priit Põldaru,
Gennadi Liidig, Kuldar Paju ja Kaljo Põldaru. Individuaalselt oli
parim Enn Rae Ruilast 18 tabamusega 20-st. Teine Margus Vinnal
Muusikast 17 ja kolmas ümbervisetega Rainer Kukk Laitsest 16-ga.

Meie usinad harjutajad võrkpallis võtsid mõõtu Harjumaa meistrivõistlustel. Esitusega võib rahule jääda. Meeskond alistas alagrupis
Aruküla 2:0 (25:23; 25:18). Kohamängudes valus kaotus B.Est
Türisalu Kloogaranna võistkonnalt 0:2 (22:25; 18:25). 7-8. koha
mängus võideti TABU 2:0. Naiskond küll kaotas alagrupis kolm
kohtumist, kuid kohamängudes suudeti võita Keila võrkpallikool
2:0. Võrkpalluritel on hea hoog sees ja loodame neilt ka häid esitusi
vabariigi valdade suvemängudel Kosel juunikuus. Seniks mõnusat
harjutamist.

Sõudeergomeeter

Medal Tartust

Sõudeergomeetril võisteldi 500 meetri distantsil. Meestest parim
Kuldar Paju Haiba 1 1.25,2 järgnesid Margus Vinnal Muusika
1.26,3 ja Mattis Alliksoo Laitse 1.26,6. Naistest esikoht Ruilasse
Teele Metstak 1.43,4. TeineKetlin Liiv Haiba 2 1.48,3 ja kolmas
Epp Oks Laitsest 1.49,4. Võistkondlikult parim Laitse väga hea
koguajaga 6.14,4.

JK Kernu Kadakas avas
hooaja

1.09,111 sek
Ruila 1.14,090

Jüri Viidik

Kernu valla talimängudel mängiti lauatennist „kahe miinuse“
süsteemis kõigi kohtade väljaselgitamisega. Meestest esikoht mitmekülgsele spordimehele Rainer Kukk’ele ja naistest üllatuslikult
Karin Lähkerile Kaasiku külast. Lauatennis on Kernu vallas jätkuvalt populaarne.

Harjumaa meistrivõistlustel lauatennises saavutasimekolm auhinnalist kohta. Poiste juuniorite klassis mängis väga hästi Kernu
Põhikooli noormees Karl Marcus Nilp,
kes saavutas teise koha. Finaalmängus alistus ta kahjuks Mikk
Vaiklale 2:3. Meesveteranide klassis saavutas esikoha Kaljo Põldaru, kes finaalis alistas Martin Pakk´i 3:0. Meeste paarismängus
saavutas esikoha Ivari Kindsigo, kes mängis koos Allan Kottisega
Viimsi vallast. Meie noortest võiks esile tõsta Kädi Raju, kes 14
tüdruku seas saavutas viiendakoha. Poiste B-klassis saavutas Henri
Möll 4-nda koha. Neljanda koha võitles välja poiste kadettide seas
ka Cristopher Kukk Ruila Põhikoolist. Noorematest veteranidest
saavutasid meie mehed teise ja kolmanda koha, vastavalt Andrus
Steibach ja Kalvi Sagor.

Mihkel Vaher 59.989sek

Mattis Alliksoo Laitse 1.02.914sek

Lauamängude
mitmevõistlus

Lauatennises viis medalit

–

Eesti meistrivõistlustel judos juunioritele tuli pronksmedal Kernu
valda.Kuni 60kg noormeeste hulgas saavutas kolmanda koha Ingvar Toomeoja, kes harjutab klubis Ookami. Õnnitleme ja loodame,
et medalid tulevad edaspidi ka meeste konkurentsis.

Vabariigi meistrivõistlused jalgpallis on hoo sisse saanud. JKKernu
Kadakas mängib III liiga läänetsoonis, kus mängib 12 võistkonda.
Iga võistkonnaga tuleb mängida kaks kohtumist- üks kodus, teine
võõrsil. Hooaeg avati Pärnus, kus vastaseks Pärnu-Jaagupi. Tasavägises kohtumises õnnestus head võimalused enda kasuks realiseerida teisel poolajal. Kohtumine võideti 4:2, Meilt skoorisid
Raigo Abel kahel korral ja Artur Nüüd ja Alo Säkk mõlemad ühel
korral. Teinegi kohtumine toimub võõrsil Keila JK-ga, võistkonna
treeneriks on jätkuvalt Jan Õun. Esimene kodumäng on 08.05 kell
19.00
Ootame põnevaid etendusi!

Üheksa kohtumist –seitse võitu
Eesti võistkondlikel meistrivõistlustes lauatennises toimus neljas
voor. Esiliigas kohtus Haiba Spordiklubi Riisiperega, keda võideti
4:2. Pärnu LTK Vint -90-ga. Võit tuli numbritega 4:3 ja sama tulemusega jäädi alla Viljandile. Selleks, et jääda ka tuleval hooajal,
seisavad ees üleminekumängud. Üleminekumängudel seisab ees
kolmkohtumist. Selleks, et püsima jääda esiliigasse, tuleb pääseda
kahe parema hulka. IV liigas mängisid veel kaks Haiba SK võistkonda. Haiba SK III võistkondkaotas Pärnu-Jaagupile 1:4. Võideti
Pärnu LTK Vint 90 4:1 ja Suure Jaani LTK Lehola 2005-III
4:2. Väga head mängu näitasid Tõnu Hiob ja Kalvi Sagor. Kokku
seega neljandas liigas VI koht. Üheksanda koha võitles välja meie
teine võistkond, kes alistaskõik vastased 4:0. Võistkonnas mängisid
Rainer Kukk, Janar Laanemets ja Hans Aas. Lauatennise hooaeg
jätkub Haiba seeriavõistluse V etapiga.
–

–

Ferax Cup

korvpallis
Ruila spordihoones selgusid 2014. aasta parimad võistkonnad
korvpallis Ferax’i auhindadele. Meie valla korvpallielu baseerubki Kuldar ja Kuldar Paju initsiatiivil. Seekordsel jõuproovil
olid kohal Haiba, Laitse ja Muusika võistkonnad. Haiba alistas
Muusika 56:47, kui veel viis minutit enne lõppu oli seis 43:43.
Haiba võitis ka Laitse võistkonda 57:49, poolaeg lõppes viigiliselt
27:27. Laitse pidi tunnistama ka Muusika paremust, kohtumine
õppes 46:63. Turniiri resultatiivseim mängija oli Margus Vinnal 39
punktiga Muusika võistkonnast japarim „kolmeste“ viskaja Heigo
Ehrberg Haibast. Keevalisi mängijaid hoidis kontrolli all Meelis
Raamat. Korvpall Kernu vallas ei ole kuhugi kadunud.
Kuldaritele suur tänu!

Kaljo Põldaru
Spordijuht

14

aprill

Nikolai Morozov jätkuvalt
löögihoos

Harju

–

2014
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Pärnu lauatennises 30 korda
EOK presidendi Neinar Seli
sõnul alustatakse koheselt Eesti
lauatenniseliidu ja Pärnu Vint90 sisemisi juurdlusi ning teema
summutatakse järk-järgult, kuni
möödunud on 8 aastat, mil ükski tõend
enam ei kehti. Eesti Antidopingu
Agentuuri nõukogu liige Kristjan Port
oli kommentaaride küsimise hetkel
tugevate rahustite mõju all, mis mehe
sõnul olid sattunud organismi tema
enda teadmata.

Loo 44 auhinnavõistlustel koroonas lõi kaasa 33 selle ala tipptegijat.
Järjekordselt tõestas Nikolai Morozov, et ta kuulub vabariigi paremikku.
Tugevas seltskonnas hinnatav kolmas koht. Kolmandakoha saavutas Nikolai
ka meespaarismängus koos Kaupo Helm-Rosiniga.

Hooaeg jätkub veel täie hooga. Ootame jätkuvalt häid uudiseid.

Kogu saaga on kahjuks varjutanud
ühe Eesti lauatennise värvikaima
traditsiooni, kus kümme harjumaalast
võõrustavad igal aastal kümmet
pärnumaalast, et võtta mõõtu sajas
lauatennisematšis.Sel korral purustas
Pärnumaa koondis kodumeeskonna
tulemusega 74-26, mis on ühtlasi
rekordtulemus.

Skandaalne skandaal: Pärnu lauatennisemängijaid süüdistatakse dopingu
tarvitamises?

Kolmapäevase (18.04.2014) Harju-Pärnu 30. kohtumise jättis varju
pärnakate ümber lahvatanud dopinguskandaal, mida kõik väidetavad
asjaosalised väidetavalt aastaid kinni
mätsida on üritanud. Märgata on ka
ebaselgeid paralleele mitmete teiste
Eesti dopinguskandaalidega.
Sajamängulise sõprusmatši Pärnumaa
meeskonda kuulus sel korral üheksa
meest maakonna TOP 10-stja tänaseks
pole selge, mis põhjustel puudus võistluselt Enn Hallik. Pole ümberlükatud
kahtlust, nagu oleks Halliku hemoglobiini tase verenäitudes olnud liiga
kõrge. Veelgi rohkem äratab ebausku
Urmas Kinga vastus konkreetsele
küsimusele, mida sa sõid nädal aega

Kernu Terasmees ja
Raudne Naine 2014
suusatamine 20.03.2014

1
2.1
3
4
5.2
6
7.3
8
9.4
10.5
11
12
13.6
14
15.7
16
17.8
18.9

Terasmees seisuga 21.04.2013
153p. (12,12,10,9)
Paju Kuldar
Bahovski Andres 149p. (8,0,0,0)
Kaasik Lauri
145p. (15,13,10,8)
Alliksoo Mattis 144p. (14,12,11,6)
Aljaste Andres
140p. (13,13,11,9)
Kukk Rainer
135p. (7,0,0,0)
VaharRaul
131p. (13,12,10,10)
Laanemets Janar 127,5p. (12,12,11,10)
Liidig Gennadi 117p. (12,11,6,6)
116,5p. (9,9,8,7)
Laur Valdis
Tikenberg Aivar 115p. (8,8,8,6)
106p. (0,0,0,0)
Teets Taavi
92,5p. (6,5;5,0,0)
Ploompuu Tiit
Möll Henri
(7,6,4,4)
90p.
Schmidt Mati
89,5p. (0,0,0,0)
76,5p. (1,0,0,0)
Viidi k Jüri
Tombak Rain
71p.
(0,0,0,0)
Soosalu Arvo
43p.
(0,0,0,0)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Taavi Teets
Mattis Alliksoo
Rainer Kukk
Kuldar Paju
Lauri Kaasik
JanarLaanemets
Raul Vahar
Gennadi Liidig
Henri Möll
Aivar Tikenberg
Tiit Ploompuu
Valdis Laur
Andres Aljaste
Andres Bahovski

5.24
5.33
5.36
5.44
6.11
6.40
7.01
7.03
7.22
7.55
7.57
8.52
9.34
11.40

21p.
20p.
19p.
18p.
17p.
16p.
15p.
14p.
13p.
12p.
11p.
10p.
9p.
8p.

6.44
7.19
7.40
8.07
8.08
8.52
9.08
10.01
10.39
12.09
12.40
16.02

16p.
15p.
14p.
13p.
12p.
11p.
10p.
9p.
8p.
7p.
6p.
5p.

Raudne Naine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tombak Mirje
Aas Anneli
Tombak Liisi
Rehepapp Marge
Lähker Karin
Kolk Annela
Kukk Ester
Abel Liivi
Rande Katrin
Liiv Ketlin
Pukk Rita
Alliksoo Helen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Raudne Naine seisuga 24.03.2014
Tombak Mirje
89p.
(14-13-10-9-6)
Kolk Annela
87p.
(12-11-8-5-4)
Lähker Karin
84p.
(11-11-11-10-5)
83p.
Liiv Ketlin
(9-7-4-0-0)
Alliksoo Helen 77p.
(8-8-6-6-5)
Rehepapp Marge 75p.
(8-6-6-0-0)
Tombak Liisi
74p.
(9-8-8-7-1)
Kukk Ester
72p.
(8-4-4-0-0)
Pukk Rita
65p.
(5-4-3-0-0)
Rande Katrin
64p.
(8-7-7-6,5-6,5)
Unas Kaidi
64p.
(8-6,5-6,5-6-0)
Aas Anneli
58,5p. (5-5-4-0-0)
Abel Liivi
50,5p. (5-5-4-3-0)
Edovald Enge
42p.
(0-0-0-0-0)
MärtsonHeli
35p.
(3-3-2-1-0)

enne 1994. aasta Harju-Pärnu matši?
„Ei mäleta,“ kommenteeris ta.

Juba aastaid sama ebastabiilseid tulemusi, kui Eesti suusatamise meestekoondis, näidanud Antti Luigemaa on
alati vormiajastamisel suutnud tippu
jõuda just Haibas toimuvateks võistlusteks. Paljude meelest võib tegu olla
Eesti suusatamiseristiisa Mati Alaveri

Harjumaa koondises mängisid: Allan
Kottise, Mark Joa, Ivari Kindsigo,
Mikk Vaikla, Rando Komissarov,
Andrus Steinbach, Kalle Kask,
Johannes Kant, Rainer Kukk ja Lauri
Kaasik.

treeningplaani järgi tegutsemisega.
Samal ajal on kahtlustajad viidanud
Vallot Vainula seostele Eesti kurikuulsaima dopinguarsti Vitali Bernatskiga:
nimelt on Vainulat mitmetel kordadel
nähtud Tallinnas pangaautomaatidest
raha välja võtmas ning teatavasti
oli Bernatski võrgustikku kuulunud
Tartu apteegis võimalik arveldada
ka sularahas. Mitmed allikad on
kinnitanud, et Vainula on viimastel
aastatel ka mitu korda Tartus käinud.

Võistluste väsimatu peakohtunik oli
Kaljo Põldaru.
PS: mitte ühelgi artiklis kirja pandud
valesüüdistusel ei ole muud alust, kui
ainult inimlik kadedus! Veelgi enam:
ka kõik asjaosaliste kommentaarid on
väljamõeldised.
Mark Joa

Kernu Terasmees 2014
koroona 17.03.2014
Haibas

Kernu Terasmees ja Raudne Naine - peale suusatamist

Terasmees

Külaliste meeskonda kuulusid: Vallot
Vainula, Antti Luigemaa, Urmas King,
Kuido Põder, Andres Kudisiim, Taavi
Raidmets, Mario Link, Aleksandri
Dekanosidze, Allar Vellner ja Veiko
Tabur.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bahovski Andres
Tikenberg Aivar
Alliksoo Mattis
Kaasik Lauri
Vahar Raul
Liidig Gennadi
Kukk Rainer
Ploompuu Tiit
Aljaste Andres
Paju Kuldar
Laanemets Janar
Viidik Jüri
Laur Valdis
Möll Henri
Teets Taavi

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

Kernu Terasmees 2014
koroona 17.03.2014
Haibas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Liiv Ketlin
Pukk Rita
Tombak Mirje
Alliksoo Helen
Kolk Annela
Kukk Ester
Lähker Karin
Unas Kaidi
Tombak Liisi
Rande Katrin
Rehepapp Marge
Abel Liivi
Aas Anneli
Märtson Heli

16p.
15p.
14p.
13p.
13p.
12p.
11p.
10p.
9p.
8p.
7p.
6p.
5p.
4p.

Kernu Terasmees ja
Raudne Naine
23.04.2014 kell 19.30
Kernu Paisjärve ääres Sangpommi

rebimine (mehed) ja pikk miil
Tähistame ühiselt jüripäeva!

OMA VALD
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APRILL 2014

Haiba 30. karikasari 2013-2014 lõpptulemuste
esiviiskümmend
Jrk.

Võistleja
Nimi

Sünd.

Id.

I etapp

II etapp

III etapp

IV etapp

Punkte Koht

Punkte Koht

Punkte Koht

Punkte Koht

Punkte Punkte Koht

Klubi

Koht

244

Maardu LTK

2

48

1

50

3

46

1

50

KOKKU

V etapp

1.

Putškov Artjom 1978

194

1.

2.

Joa Mark

1990

1390

Riisipere LTK

3

46

6

42

6

42

9

39

3

46

176

2.

3.

Lans Anatoli

1982

331

Maardu LTK

7

41

2

48

5

43

7

41

4

44

176

3.

4.

Põldaru Kaljo

1947

240

Haiba SK

8

40

11

37

11

37

11

37

8

40

154

4.

5.

Latt Kätlin

1985

69

LTK Kalev

1

50

2

48

1

50

148

5.

6.

Puusep Andres

1962

242

Lauatennisekeskus

12

36

15

33

11

37

148

7.

Kaasik Lauri

1986

1001

Haiba SK

14

34

14

34

129

7.

8.

Kindsigo Ivari

1961

176

125

8.

9.

Andrek Sven

1973

10.

Nilp Karl-Markus

11.

Kukk Rainer

6

42

19

29

18

30

17

31

Haiba SK

4

44

7

41

8

40

4809

LTK Kalev

14

34

23

25

18

30

15

33

122

9.

1998

3204

30

22

26

17

31

122

1975

2134

Haiba SK

12.

Krainov Aleksei 1979

5346

Riisipere LTK

13.

Kuusk Joosep

1998

3202

Lauatennisekeskus

14.

Sool Heikki

1948

1166

Haapsalu LTK

15.

Joa Joel 1970

997

Riisipere LTK

16.

Ojamaa Märt

1944

225

Lauatennisekeskus

17.

Laanemets Janar

1980

3119

18.

Sagor Kalvi

1970

3668

Haiba SK

19.

Danilov Sergei

1987

496

Maardu LTK

20.

Tõnismägi Tarmo

1970

2136

21.

Möll Henri

3320

Haiba SK

22.

Uusjärv Andres 1948

477

Keila Pinksiproff

23.

Kant Johannes

1947

169

LTK Kalev

24.

Komissarov Rando

1990

1389

25.

Möll Egert

2004

5107

Haiba SK

26.

Pesor Mati-Rain 1944

1237

27.

Fuks Kristjan

2003

28.

Klemm Harri

29.

2000

16

32

19

29

18

15

33

14

34

24

24

18

30

121

11.

21

27

16

32

25

23

13

35

117

12.

9

39

Haiba SK

11

14
37

Haiba SK

17

Haiba SK

9

39

13

10

38

8

40

34

12

36

7

10

38

106

18

21

27

20

28

105

95

18.

94

19.

30

31

12

36

20

28

1

50

4

44

27

21

20

28

27

21

24

24

18

26

22

35

13

25

23

21

3

46

6

42
9

44

43

33

15

29

19

37

11

Riisipere LTK

20

28

21

27

29

19

5668

Haiba SK

34

14

31

17

39

9

1949

191

Haiba SK

10

38

16

32

Loos Aarne

1946

205

Lauatennisekeskus

30.

Nüüd Väino

1959

2660

Haiba SK

13

35

31.

Vilba Anatoli

1959

285

Haiba SK

24

24

32.

Kapitonov Alik 1997

3280

Haiba SK

8

40

33.

TuhkanenAleksander

1951

161

23

25

23

25

34.

Muuli Jüri

1964

2779

Haapsalu LTK

17

31

22

26

35.

Müür Ärni

1936

216

Tallinn

21

27

20

36.

Hiob Tõnu

1964

2661

Haiba SK

26

22

37.

Vaikla Peeter

1968

281

Haiba SK

38.

Kottise Allan

1964

182

LTK Kalev

39.

Luigemaa Antti 1969

204

Pärnu LTK Vint’90

40.

Sinisaar Jaan

1949

325

Riisipere LTK

41.

Kukk Christopher

2004

5971

42.

Teras Timo

1993

1350

Viljandi LTK Sakala

43.

Põder Kuido

1970

1175

Pärnu LTK Vint’90

44.

King Urmas

1964

178

Pärnu LTK Vint’90

45.

Provodin Sergei 1977

243

Maardu LTK

46.

Vaikkla Mikk

1996

2408

LTK Kalev

47.

Lofitski Andres 1991

2669

Maardu LTK

7

48.

Onton Varmo

1994

2287

LTK Kalev

9

49.

Ristmägi Matthias

2000

4840

50.

Sinimaa Raul

300

Haiba SK

1959

Keila Pinksiproff

18

30

27

28

38

10

38

21

23

20

17

17

27

25

Haapsalu LTK

39

25

21

23.

80

25.

74

26.

72

27.

70

28.
69

67

30.

23

25

66

31.

64

32.

34

24

64

14

28

48

57

34.

55

35.

52

36.

48

37.

48

38.

46

46

18

22

45

40.

26

44

44

44
5
5

5

83

81

48

4

21.
88

23
30

Haiba SK

90

32

3

22

27

16

2

26

94

31

24

2

15.

35

26

31

111
13

22

10

14.

33

5

Riisipere LTK

111

15

24

4

41

35

24

30

117

43

43

43
43

43

43

45.

42

46.

41

41

47.

39

39

48.

25

23

38

36

36

50.

6

33

15

12

42

OHTLIKE

JÄÄTMETE JA SIRGE KLAASI
KOGUMISREID
10, mail 2014

Kernu valla elanikel on võimalus tasuta ära anda:
OHTLIKKE JÄÄTMEID pliiakud, patareid, vedelad ja tahked värvi-, laki-, lahusti- ja õlijäätmed, õlifiltrid, päevavalguslambid, tahmakassetid, ravimid, tulekustutid, mürkkemikaalid
(putuka- jataimemürgid), teised kemikaalid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed jms
-

SIRGET KLAASI

–

ilmaraamideta kasvuhoone-ja aknaklaasi

Autod peatuvad:

10.00
10.45
11.30
12.15
13.00
13.45
14.30

–

–

–

–

–

–

–

10.30 Haiba kaupluse platsil
11.15 Kohatu tankla platsil
12.00 Ruila kaupluse platsil
12.45Laitses, Lossi tee 6
13.30Laitse Seltsimaja juures
14.15 Vansi küla bussiplatsil
15.00Kibuna AÜ alguses (Laitse poolt tulles)

Lisainfo: tel 679 3018
nella@kernu.ee

ALATES 1. MAIST 2014 ON LAITSE
RAAMATUKOGU AVATUD AINULT
T. 10 18
JA LAENUTUSPUNKTIS LAITSE SELTSIMAJAS
K. 11 18
E. N. R. L. P. JA RIIKLIKEL PÜHADEL SULETUD
–

MOOTORSÕIDUKITE

–

TEHNOÜLEVAATUS

Kontakt: Laitse raamatukogu, Laitse Lossi tee 6 7,
Kernu vald, Harjumaa, 76301, Telefon 6078731,
e-mail laitseraamat@hot.ee
-

:

:

Kodulehekülg: http://laitseraamat.onepagefree.com/

Vabaduse 15a, Kohila alev,

Kohtumiseni raamatukogus.
Meeldivaid lugemiselamusi soovides

Kohila vald, Raplamaa

Helle Keerma

Avatud
9-18
E-R
9-15

L

Kohila Tehno OÜ

tel. 6704018, 55507377
Pensionäridele soodustus!
KOOMIKS
ussike, kas
Koomiksi rubriigis kajastatakse
humoorikaid seiku valla elust ja
teemasid, mille üle võib sõbralikult
nalja heita.
Kui Sul on teema, mida soovid koomiksina lehes näha, võta
ühendust merle@kernu.ee

sina oled ka
ajalehte
lugema
hakanud?

Jaa, see on
väga põnev!
Siin on talgutest
kirjutatud.

Millistele talgutele
sina otsustasid
minna?

Väljaandja Kernu Vallavalitsus. Koostaja: Merle Beljäev, merle@kernu.ee, tel 53423483
Küljendaja: Maarja lillemäe, tel 5283998 Keeletoimetaja: Kristiina Ilsis Laur, tel 53496504. Tiraaž: 800
Järgmine leht ilmub juuni 2014.a. Materjalid saata hiljemalt 10. juuniks 2014.a

mina küll ei
kavatse talgutele
minna, ma
pole prahti maha
visanud

