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Head uut aastat!
Head uut aastat!
Head uut aastat!

Kus elab
sinu naaber?
Kampaania „Kus elab sinu
naaber“ ajal registreeris
ennast Keila elanikuks
152 inimest. Keila linnapea
Tanel Mõistuse sõnul võib
kampaania tulemusega
rahule jääda.

lk 3
sport

Valiti Keila parim sportlane
Keila 2007. aasta parim
sportlane on Keila Laskurklubi liige Karl Kalda,
kes võitis suvel Euroopa
meistrivõistlustel pronksmedali Eesti juunioride
püstolilaskmise meeskonnas.
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Varahooldusel uus
juht
Linna vara haldamist juhib Algis
Viin
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Keila noorte võit
Gümnaasiumi kergejõustiklased
saavutasid TV 10 olümpiastarti
I etapil võidu

lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Head uut aastat
Head uut aastat... Jõulurahu on selleks korraks
läbi. Rahu on küll hea, kuid kahjuks alati mitte edasiviiv.
Ei, see ei tähenda, et ei tule üksteisest hoolida ning
kaaslastega hea ja sõbralik ja tore olla. Kuid hoolimine ei tähenda alati vaikimist ning tingimusteta
heakskiitu. Keep smiling ei ole meile küll omane ning
tundub võõras, kuid tegelikult annab täpselt sama
tulemuse ka see, kui üritada iga hinna eest „sõbralik“
olla. Ja see on meile küll omane. Kahjuks.
Hoolimine ei tähenda seda, et ei öelda midagi halba. Hoolimine tähendab teise inimese nägemist
ning sealjuures piisavalt sügavat vaatamist, et leida
endas jõudu ka vajadusel kritiseerida ja aidata. Mitte
tagaselja, vaid ausalt ja toetavalt. Mis ei ole kindlasti
kerge. Ei peagi olema.
President Ilves tuletas oma uusaastakõnes meelde, et meie oleme õnnelik
rahvas, me saame oma riigis, oma
kultuuris ja iseendas täna jälle
kindlamad olla kui kunagi varem.
Õnnelikud oleme me eeskätt
siiski tänu sellele, et nii 90 aastat
tagasi kui ka praegu on leidunud
ja leidub inimesi, kes on hoolinud
piisavalt, et mitte minna kergema
vastupanu teed. On julgenud öelda
välja oma arvamuse ja on hoolinud
piisavalt, et mitte mõelda – niikuinii
midagi teha ei saa.
Soovin alanud aastaks rohkem
tõelist hoolivust ning rohkem
julgust öelda mitte „tehtagu“,
vaid „teeme“.
doris matteus
doris@keila.ee

Head uut aastat!
andrus loog,
keila linnavolikogu
esimees
Käes on värske, 2008. aasta.
Esimesed kokkuvõtted möödunud aastast on tehtud. Plaanid käesolevaks aastaks peetud. Täpsemate hinnangute
andmise aeg möödunud aastale seisab veel ees.
Šampanja- ja vahuveiniklaasid on kokku löödud, head
soovid lähematele soovitud,
jääbki vaid kuusk välja viia. Pärast pikki ja väsitavaid lõõgastushetki jõulude ja aastavahetuse ajal on arvatavasti nüüd
jõudu uue hooga töösse sukelduda. Ootame ju alati uuelt
aastalt midagi paremat, kui on
toonud eelnevad. Piduhoos jagame raskesti täidetavaid lubadusi sellest, kuidas me heaks
hakkame - kes jätab suitsetamise, kes hakkab kaalu jälgima, kes rohkem, kes vähem
tööd tegema.
2007. aasta oli Keila linnale
vägagi tegus. Tegususega pandi muuhulgas alus uue aasta
tegemistele. Esmakordselt on
linna eelarve vastu võetud

enne aasta algust ning seega
võib alustada tööga kohe.
Kõige suuremad muudatused ootavad Keila hariduselu.
Tuleb ju möödunud aastal tehtud otsused sel aastal ellu viia.
Uue kooli ehitamise riigihange
on välja kuulutatud. Plaanipäraselt peaksid ehitustööd algama kevadel. Siis saab ka linnaelanik aimu selle hoone
suurusest. Lisaks ootavad ees
ka koolide sisulised muutused,
et uude majja oleks võimalik
viia uus sisu. Eesmärk on ikkagi pakkuda võimalikult head
haridust, mitte ehitada võimalikult uhke koolimaja.
Sügiseks peab valmima uus
lastead, ehitus juba käib. Loodetavasti saab siis leevenduse
aastaid mureks olnud lasteaiakohtade puudus.
Kui tänaseks oleme juba
saanud linlikumaks Keila keskuse, siis on linnas ikkagi tänavaid, millel jalakäimine ning
väikese autoga sõitmine võib
ohtlik olla. Kunagi varem ei
ole linnatänavate korrastamiseks suunatud nii palju raha
kui seda on kavas teha 2008.
aastal.
Juba vana Rooma ajast on
kombeks, et linnades on ühisveevärk ja kanalisatsioon.
2008. a saab lõpuks võimalikuks Keila kõigi majade ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga,
mida
on
Põhja-Keilas oodatud juba mitukümmend aastat.
Kindlasti ei saa Keila 2008.
aastal valmis. Meil ei ole küll

foto: aare vaida, fotojaht

ähvardavat Ülemiste Vanakest,
aga mine seda Keila jõge tea.
Tahan kutsuda linnakodanikke
rohkem kaasa mõtlema ja rääkima. Linnalehe veergudel,
linna kodulehe foorumis, avalikel koosolekutel. Kindlasti ei
saa lubada, et kõik head mõtted saavad teoks, elame ju ikka
väikelinnas. Arvatavasti ei teki
lähiaastatel Keilasse ei lennu-

jaama ega metrood. Kuid kõik
head mõtted on vajalikud.
2008. aasta on juubelite
aasta. Meie riik tähistab 90.
sünnipäeva. Möödub 70 aastat
Keilale linnaõiguste andmisest. Soovin linnakodanikele
hoolivust endast, oma lähedastest, oma linnast ja riigist.
Avatud silmi ja südant.

Keila kodanik 2007
Keila linnas oli 2007. aasta
lõpuks registreeritud 9 488
elanikku, neist mehi 4 358 ja
naisi 5130. Eelmise aastavahetuse seisuga elas keilas elanike
registri andmetel 9368 inimest.
2007. aasta jooksul registreeriti Keilas 95 sündi, poisse
sündis 54 ja tüdrukuid 41.
2006. aastal oli sündinute arv
85.
Surmaakte vormistati aasta

sünnipäevad

jooksul 66.
Eelkooliealisi lapsi on Keila
elanikeregistris 766. Esimesse
klassi astus 2007. aastal 107
last, eelmisel aastal oli kooliminejaid 92.
Kokku oli Keila koolides õppeaasta alguse seisuga 1295
õpilast. 1. – 3.klassides õpib
286 last, 4. – 6.klassides 353,
7. – 9.klassides 401 ja gümnasiste on Keilas 255.

Suuri sünnipäevi
tähistasid veel:

99

Pauline Saral

98

Alide Kenapea

95

Linda Maasing

94

Niina Vink
Osvald Pullaver

Keila koolide statistika kooliastmeti

Keila nädalaleht

väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

Alviine Sõrmus
Üle 70- aasta vanuseid kodanikke on Keilas 599, üle
80-aastaseid 216 ja üle 90aastaseid 24.
Vanim Keila elanik on Alvine Sõrmus, kes möödunud
vastutav väljaandja:
doris matteus

foto:valdur vacht

aasta 19.augustil tähistas oma
101. sünnipäeva.

93

Herta Roospere
Salme Kimmel

92

Ludmilla Thurner
Helen Hamann
Helmut Einpaul
Otto Ervald

91

Meta Sillat
Riina Kübard
Sigrid Koit
Elisabet Randes
Siina – Valentina Raha
Olga Loomik

90

Veera Uuna
Ellen Vellika
Elmi Topkin
Lorita Jalakas
Ludmilla Vint
Tetyana Karpenko

Anna Argel
Albert Martma

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post

Trükk:
as printall
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keila linnavalitsuses
Detailplaneeringud
Keila Linnavalitsus algatas
detailplaneeringu Tuula tee
5 kinnistule ja kinnistu lähialale ning kinnitas selleks
lähteülesande. Planeeringu
eesmärgiks on jagada kinnistu elamumaa, ärimaa ja
sotsiaalmaa kruntideks ning
määrata moodustatavatele
kruntidele ehitusõigused ja
hoonestustingimused. Planeeringuga tuleb määrata
tingimused jõeäärse puhkeala rajamiseks, kavandada
sõidu- ja kergliiklusteede
võrk, lahendada juurdepääsud, parkimise ja heakorra
põhimõtted ning tehnovõr-

kude ja –rajatiste paiknemine. Planeeritava ala suurus on ca 2,5 ha ning see
asub Keila linna kirdeosas
Tuula tee, Kalda tänava ja
Keila jõe vahelisel alal. Planeeritav Tuula tee 5 kinnistu on hoonestatud endise
riidevabriku
hoonetega,
mis kuuluvad lammutamisele.
Planeeringu
koostamisel
võetakse põhimõtteliseks
aluseks parima planeerimislahenduse saamiseks
korraldatud konkursi võidutöö.

Keila Linnavalitsus muutis
oma 16. novembri 2006.a
korraldusega nr 603 kinnitatud lähteülesannet detailplaneeringu koostamiseks
Põhja tn korruselamute
piirkonda
üldkasutatava
pargiala rajamiseks. Punkti
1 teine lause sõnastati ümber järgmiselt: Planeeritav
territoorium (ca 1,3 ha)
hõlmab Põhja tn 8 ja Põhja
tn 8A kinnistute vahele jäävat reformimata riigimaa

ala ja ümbritsevate teede
lõikusid vajalikus ulatuses.
Punkti 5 täiendati alapunktiga 5.11 järgmises sõnastuses: Munitsipaliseerimise
toimingute otstarbekamaks
läbiviimiseks ning lähtudes
teedevõrgu
lahendusest
korrigeerida
vajadusel
punktis 3.4 nimetatud planeeringuga määratud kvartalisisese tee krundi piire.

meeldetuletus
15. jaanuarini on võimalik esitada
kultuuripreemia kandidaate
Kuni 15. jaanuarini on võimalik üles seada Keila linna
2008. aasta kultuuripreemia
kandidaate.
Kandidaadi esitamiseks tuleb Keila Linnavalitsusele
esitada kirjalik taotlus, milles sisaldub ka esitamise

üksikasjalik
põhjendus.
Taotlusele võib lisada selgitavaid materjale, nagu arvustused, artiklid, eksperdihinnangud või fotod.
Taotlusi võivad esitada kõik
soovijad.

Algis Viin juhib OÜ
Varahooldust
Alates selle aasta 2. jaanuarist töötab OÜ Varahooldus
juhatajana Algis Viin.
Algis Viin on lõpetanud Kanepi Keskkooli ning õppinud
erakõrgkooli Veritas õigusteaduskonnas. Aastatel 1994 1999 töötas ta Hansapangas
siseaudiitorina ning 1999-2006
Arkaadia Halduse ASi kinnisvara haldamise osakonna juhatajana.
Algis Viin on abielus ning
tal on kolm poega.
Enno Fels, OÜ Varahooldus
nõukogu esimees:
2008. aastal suureneb ettevõtte roll oluliselt just linnavara haldamisel ja hooldamisel.
2007. aastal alustati lasteaedade tsentraalset tehnilist
hooldamist, järgmisel aastal
laieneb see mitmetele teistele

linna omandis olevatele hoonetele ja rajatistele. Loodan, et
OÜ Varahooldus suudab olla
linnale heaks partneriks ja
kindlaks varahoidjaks. Selleks
nii ettevõtte juhile kui teistele
töötajatele parimad soovid
uuel aastal linnavalitsuse ja
nõukogu liikmete poolt.

Fotod:valdur vacht

Elanike arv suurenes
Novembris ja detsembris
toimunud kampaania „Kus
elab sinu naaber“ ajal registreeris ennast
Keila elanikuks 152 inimest,
lahkus 67 inimest. 62 korral
registreeriti oma elukoht ümber Keila siseselt. Keila elanikuks asumise soovitajana pani
ennast kirja 21 inimest.
Kampaania ajal Keila elanikuks registreerunute vahel
loosib moodustatav loosimiskomisjon välja 30 000 kroonise “Estraveli” kinkekaarti,
mida kasutab võitja koos oma
soovitajaga. Kõigi inimeste vahel, kes olid 1.jaanuaril 2008.a.
rahvastikuregistri järgi Keila

elanikud, loositakse välja viis
2500 krooni suurust auhinda.
Iga kampaania ajal saabunud
elanik ja tema soovitaja saab
kahe nädala vältel tasuta külastada Keila Tervisekeskust.
Jaanuari teisel poolel korraldab linnapea Tanel Mõistus
vastuvõtu kampaania ajal linna
elanikeks saanutele. Seal antakse üle ka auhinnad.
Keila linnapea Tanel Mõistuse sõnul võib kampaania tulemusega rahule jääda. „Kuigi
lootsime elanike üldarvu suurenemist vähemalt 100 inimese võrra, on ka 88 uut elanikku
hea tulemus,“ ütles Tanel
Mõistus.

Krimiuudised
Politsei

110

20. detsembril peeti Keskväljak 8 juures kinni joobes
juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
20. detsembril varastati
Põhja 15 ühest korterist nahkjope, kingad, kodukino komplekt,
musta värvi ülikond, spordijalatsid, spordipüksid, DVD plaadid filmidega, metallist veekeedukann ja paar kindaid.
22. detsembril peeti Ülejõe
teel kinni joobes juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
22. detsembril varastati
Keila Tervisekeskuse ujulast
avaldaja alaealise poja pükste
taskust valget värvi mobiiltelefon Sony Ericsson W300.
22. detsembril murti Keila
Tervisekeskuse riietehoius lahti
lukustatud kapp ning varastati
sularaha ja mobiiltelefon Nokia
76.
22. detsembril murti Keila
Tervisekeskuse riietehoius lahti

lukustatud kapp ning varastati
mobiiltelefon Nokia 6300.
23. detsembril peeti Kruusa 4 juures kinni joobes juht,
kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
26. detsembril peeti Haapsalu mnt 8 juures kinni autojuht, kes juhtis mootorsõidukit
ajal, mil juhtimisõigus oli temalt
kohtu poolt ära võetud. Juhi
suhtes alustati kriminaalmenetlus.
26. detsembril peeti Haapsalu mnt 8 juures kinni joobes
juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
27. detsembril löödi noormeest tundmatu esemega kuklasse, millega põhjustati talle
füüsilist valu.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 39 korral
erinevatest tähelepanekutest.
Igale teatele reageeriti ja nii
mõnigi õiguserikkumine hoiti
sellega arvatavasti ära.

Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks ülaltoodud kuritegude, kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele
Annika Pedosk`ile telefonil
612 4592 või elektronposti aadressil
annika.pedosk@pohja.
pol.ee,
Kristy Roostfeldt`ile telefonil 612 4595 või elektronposti aadressil kristy.roostfeldt@
pohja.pol.ee või
Keila konstaablijaoskonna
juhile Marek Saar`ele telefonil 612 4591 või elektronposti
aadressil marek.saar@pohja.
pol.ee.

g4s

1911

21. detsembril kell 00.05 Pargi tn. 2 laste mänguväljakul
1 postivahe võrku lahti kangutatud, võrk tagasi pandud.
21. detsembril kell 22.25 Keila algkoolis lõhutud 4 söökla
akent ja 3 arvutiklassi akent,
kohal ka politsei.
22. detsembril kell 19.20
- Jaama tn. lasteaial 1 aialipp
lahti murtud, 3 noormeest,
sündmus ja noorukid kaamera
salvestusest näha, noorukeid
tabada ei õnnestunud.
24. detsembril kell 00.10 haiglal, Kruusa tn. pool 3 akent
katki.
26. detsembril kell 23.30
- Keskväljaku bussipeatuses
noorte seltskond lärmab ja
tarvitab alkoholi, kutsutud politsei.
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Сегодня в номере
Новости городского правительства
Начата
детальная
планировка земельного
участка по адресу ул.
Туула, 5, в ходе которой
предполагается разделить участок на отдельные грунты различного
предназначения (жилой, социальный и производственный), а также определить условия
возможной застройки.
Также была утверждена новая формулировка
распоряжения № 603,
принятого 16 ноября
2007 года, согласно которому определялась
детальная планировка
территории,
находящейся по адресу ул.
Пыхья, 8 и 8А. (стр. 3)
Новый руководитель
предприятия
«Варахоолдус»
Начиная со 2 января,
к выполнению своих
обязанностей приступил новый руководитель предприятия «Варахоолдус»
Алгис
Вийн.
По словам председателя правления паевого
товарищества «Варахоолдус» Э.Фельса, в 2008
году роль предприятия
существенно увеличится. Уже в минувшем
году было положено
начало централизованному администрированию детсадов, которое
предусматривает обеспечение полного технического ухода зданий
и строений, имеющих
отношение к городским
детским садам. В этом
году список зданий, попадающих под присмотр «Варахоолдус»,
расширится. (стр. 3)
Спектакль Русского Драмтеатра на
сцене Центра культуры
18 января в 19.00 на
сцене Центра культуры
состоится показ спектакля Русского драмтеатра «Счастливых будней!». Это комедия
положений,
которую
режиссер Роман Баскин
поставил в реалистической манере, хотя события в ней на первый
взгляд кажутся совершенно
абсурдными:
жена сообщает мужу,
что она влюблена и
предлагает ему устроить брак втроем. Роман
Баскин видит в этой ситуации осуществлен-

ную мечту многих женщин: всем хоть раз в
жизни приходила в голову идея обновить семейные будни праздником разнообразия,
но мало кто решается
сознаться в подобных
фантазиях.
Героиня
Тятте – решилась…
Стоимость билета 110
крон, для учащихся и
пенсионеров – 90 крон.
Выбран спортсмен
года
Лучшим кейласким
спортсменом 2007 года
выбран член городского стрелкового клуба
Калле Калда, который
завоевал летом на чемпионате Европы среди
юниоров по стрельбе
бронзовую медаль. В
прошлом году титула
«Спортмен года» в нашем городе удостоилась пловчиха Трийн
Альянд. (стр. 6)
Клуб молодых реформистов
В четверг, 20 декабря
2007 года, был возрожден городской клуб молодых
реформистов.
Председателем клуба
стал Эрки Фельс, учащийся 12 класса Кейлаской гимназии. Молодые реформисты были
в Кейла и раньше, но их
деятельность не отличалась особой активностью. На первом собрании
присутствовало
порядка 40 молодых
людей, интересующихся общественными процессами. Со словами
приветствия к собравшимся
обратились
председатель городского собрания А.Лоог и
член Рийгикогу Л.Луйк.
(стр. 5)
Началось
представление кандидатов на получение
премии по культуре
2008
До 15 января можно
представлять кандидатов на получение премии по культуре 2008
года. Для этого следует
написать ходатайство,
которое включает в
себя детальное обоснование выбора. К ходатайству можно приложить дополнительные
материалы: статьи, фотографии, экспертные
оценки. Своих кандидатов могут представлять все желающие.
(стр. 3)
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jaanuar
4.jaanuar - Noortekeskus
koostöös Harjumaa Muuseumiga korraldas foto-orienteerumise võistluse “Tunne uut ja
vana!”. Kokku oli osalejaid 11 .
Võitjateks tulid Kertu Paalaroos ja Kaili Kaisla.
5.jaanuar - Toimus volikogu esimehe ja linnapea uue
aasta vastuvõtt Keila Kultuurikeskuses.
Noortekeskuse ja Harjumaa
Muuseumiga koostöös toimus
fotojaht. Sellest ettevõtmisest
sai alguse idee korraldada fotojaht „Keila 70“.
11.jaanuar - Keila linnavalitsus kuulutas välja uue koolimaja arhitektuurse lahenduse
ideekonkursi.

2007. aasta
Jahi tulemus saab olema pildialbum.
26.jaanuar - Kultuurikeskuses abiturientide juubeliball.
Balliga avati kooli 140. juubeliaasta, mille ajal tähistatakse
50.lennu lõpetamisaastat ja
märgitakse 315 aasta möödumist hariduse andmisest algusest Keilas.

veebruar
6. ja 8. veebruar - Miki
Lasteaia lasterühmad külastasid Keila Päästeameti Komandot.
7.veebruar - Linnapea võttis vastu 20 Nieuwegeni õpilast ja neid saatnud õpetajad
Marjolein Aertsi ja Jan De
Brausveri.

12.veebruar - Avanes uues
kujunduses Keila linna ametlik
koduleht.
13.veebruar - Keila 2007.
aasta kultuuripreemia määrati
Keila Kultuurikeskuse direktriss Katrin Sassile ja maleveteran Otto Pruunsile.
17.veebruar –Keila Gümnaasiumi esindus võtab osa
telemängust „Mine metsa”.
20.veebruar - Õhtul oli
suur „Vastlarõõm“ Tankimäel.
25. veebruar - Eesti terviseradadel toimunud rekordiüritusest võttis osa 7614 suusatamisest ning kehalisest
liikumisest lugu pidavat inimest. Registreeritud suusakilomeetrite arvuks saadi kokku
80099,3 km. Keila 200 suusataja panus selles oli 2070 kilomeetrit.

märts
1.märts - Keila Gümnaasiumi ajaleht „Teataja” tähistas
8. sünnipäev.

Foto:valdur vacht

Keila Gümnaasiumi “Teataja” toimetus (1.03)
15.jaanuar – Noortekesku7.veebruar - Sihtasutus
se noorsootöötaja Maret Pär- Eesti Terviserajad andis Keila
nametsale anti Tallinna Linna- SOS Lasteküla lastele kingituteatris
Kultuurkapitali sena üle 20 komplekti suusHarjumaa ekspertgrupi poolt avarustust.
üle aastapreemia “Noorsootöö
edendamise eest Keila linnas”
8.veebruaril - Noortekeskusele teatati Maanteeametist,
22.jaanuar - Keila Avatud et nende koostatud liiklusteeNoortekeskuse,
Harjumaa maline šokinäitus “Ogrish” on
Muuseumi,
Sõpruslinnade saadetud ringreisile ja on hetSeltsi ja Keila Linnavalitsuse kel üleval Tallinna Täiskasvaesindajad otsustasid korralda- nute Gümnaasiumis, järgneval
da aasta kestva „Fotojahi“, pü- nädalal Raplas. Plaanis on teha
hendades selle Keila linnaks ka selleteemaline klipp TV 3
nimetamise 70.aastapäevale. liiklussaatesse “Stopp”.

2.märts – Kaitseministeerium autasustas Ühisgümnaasiumi riigikaitseõpetajat Dinibek Izbatõrovi Hõbemargiga
silmapaistvalt hea töö eest
noortele riigikaitsealaste teadmiste õpetamisel.
4.märts – Riigikogu valimised. Keilas käis valimas 64,5%
valimisõiguslikest kodanikest.
8.märts - Pr. Evelin Ilves
nimetati Keila SOS Lasteküla
patrooniks.
11.märts - Beebiballile oli
kutsutud 2006.aasta teises
pooles sündinud 43 beebit
koos vanematega.
13.märts - Vikerkaare lasteaia saalis avati näitus „Fantaasiamaskid“, mis olid valmistatud
jääkmaterjalidest
laste ja õpetajate ühistööna.
14.-20.märts – Noortekeskuse Piljardiklubi liikmed Artur Okspuu ja Mart Liigant
osalesid Prahas Euroopa meistrivõistlustel piljardis.

Foto:valdur vacht

KNK töötaja Maret Pärnamets sai aastapreemia (15.01)

SOS Lasteküla patrooniks sai Evelin Ilves (08.03)
ses toimub õhtul Keila Güm- kuses avati Keila Rattapood.
naasiumi loomingukonkursi
„Oma Nägu” galakontsert.
28.aprill - Kultuurikeskuses
Konkursi peapreemia sai 11.a võistulaulmine Harjumaa lauklassi õpilane Maaja Hallik.
lulaps.
28.märts - Ühisgümnaasiumis tähistati kauaaegse geograafiaõpetaja Alla Garmashi
70. juubelit.

aprill
7.aprill - Keila Catwees
Meeste Korvpalliliiga võitis
Juurviljapõrgu I meeskond.

mai
1.mai - Toimus Keila linnaks nimetamise 79.aastapäeva traditsiooniline kontsert
Keila Miikaeli kirikus, sissejuhatuse tegi õpetaja Jaan Jaani,
esinesid Keila parmad muusikakollektiivid.

Foto: valdur vacht

11. mai - Toimus Keila linnapea Tanel Mõistuse vastuvõtt Keila suurperedele.
12.mai - LiikumisRõõm –
terviseüritus kogu perele.
14.mai - Suri Keila linna
teenetemärgi kavaler Ülo Jõgi.
16.-17. mai – Keilas toimuvad üleeestilised päästjate ja
tuletõrjujate karikavõistlused,
mille korraldas eelmise aasta
võitja Põhja-Eesti Päästekeskus.

14. aprill - Toimub eesti
keele riigieksam, Keila Gümnaasiumis on kirjandikirjutajaid 106.
16. aprill - Selgus Keila uue
koolimaja arhitektuurse ideekonkursi võitja, milleks osutus
võistlustöö nimega „Põhjatäht“.
Sotsiaalkeskuse töökeskus
avas oma laienenud ruumid.
21.aprill - Võimlemisklubi
SISTRUM võimlejad treener
Sirje Aija juhendamisel osalesid Tallinna Kalevi võimlemisfestivalil „Kauni rühiga ellu“.
9-12.a. kavaga „Olevused teisest tsivilisatsioonist“ koguti
197 punkti võimalikust 200-st
punktist.

14.märts - Keila Gümnaasium presenteeris almanahhi
„Sõnasepad 7“. Keila Algkool
tähistas emakeelepäeva koos
luuletaja Margus Konnulaga,
kirjanikunimega Contra.

23.aprill - Keila Lionsite
president Heiti Elster ja
“Veespordihommiku” juhtkorraldaja Ranno Rüütsalu andsid
16-le Keila paljulapselisele perele Tervisekeskuse külastuskaardid, mis koguti veebruari
alguses toimunud “Veespordihommikul.”

16. märts - Kultuurikesku-

26.aprill - Keila Tervisekes-

Foto:valdur vacht

Terviseüritus “LiikumisRõõm” (12.05)
4.mai - Keila linnaks nime18. mai - Toimus Keila linna
tamise 70.aastapäevale pühendatud fotojahi I etapp on lõp- teenetemärkide üleandmine
penud. Žürii valis 17 osalenult Andres Allikmäele ja Ülo Jõgi
laekunud 124-st pildist välja omastele.
14 parimat.
24.mai - Miki Lasteaiapere
9.mai - Konkursi Kaunis õnnitles Salme Israeli, kellel
Keila Kodu komisjon nimetas täitus 26. mail 40 aastat Miki
konkursi võitjateks eramu Lasteaia kokana.
Kooli 1a, KÜ Põhjakodu Põhja
26.mai - Keila päev.
4 ja Keila reoveepuhastusjaama Uus-Paldiski maantee 2.

Päevakorral
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Lühidalt

kronoloogia
1.juuni - Õpetaja Sirje Aija
osales Vikerkaare lasteaia
võimlejatega X Tallinna lasteja noorte võimlemispeol Kalevi
staadionil.

28.november - Kokku tuli
Tuula tee 5 ehk omaaegse riidevabrikuala
arhitektuurse
ideekonkursi žürii. Võistlustöid laekus 13, neist 9 eesti
autoreilt ja 4 välismaalt.

2.juuni - Keila KK , I KK ja
gümnaasiumi vilistlaste kokkutulek.

30.november - Pandi nurgkivi Keila lasteaiale Rukkilill.
Keilas oli visiidil kultuuriminister Laine Jänes.
Loodeossa pandi püsti laste
mänguväljak.

5.juuni - Miki lasteaed avas
pidulikult laste loodusõpperaja. Loodusrada on kasutamiseks kõigile Keila lastele, noortele
ja
loodushuvilistele
inimestele. Rada jääb nii Miki
Lasteaia kui ka Keila keskpargi territooriumile.
9.juuni - Keila Tervisekeskuses toimub Keila meistrivõistlused paarisvõrkpallis ja
ujumisvõistlus Keila CUP. Lisaks algab üleeestilise käimiskampaania Keila etapp.
11.juuni - Keila ilmainfo
jõudis portaali www.ilm.ee.
18.juuni - Keilasse saabus
aastaga hoburakendil tervele
Skandinaaviale ringi peale teinud perekond Husted Nissen.
Hommikul asus 7-liikmeline
perekond teed Haapsalu suunas, et sügisel jõuda tagasi
koju Taani.
21.juuni - Toimus Keila
Gümnaasiumi 50.lennu lõpuaktus. Kuldmedaliga pärjati
sellel aastal 5, hõbemedaliga
15 lõpetajat.
23.juuni - Võidupüha paraadil president Toomes Hendrik Ilvese poolt maakondadesse saadetud Võidutuli jõudis
Kaitseliitlaste abiga Keila Algkooli juurde. Võidutulest said
võtta leegi oma jaanitule süütamiseks kõik soovijad. Lõpuks viis linnapea Tanel Mõistus Võidupüha tule SOS
Lastekülla.
25.juuni - suri Keila Teenetemärgi kavaler, proua Antje
Harde.

juuli
2.juuli - Algasid Põhja-Keila Veeprojekti ehitustööd.
3.juuli – Alustati linnavalitsuse hoone fassaaditöödega.
27.-29. juuli – Keila Jalgpalliklubi
noortemeeskonnad
osalesid Poris toimunud rahvusvahelisel turniiril ja tõid
tagasi ühe II ja ühe III koha.

Taasasutati Keila
klubi

kooli maa-ala ja ülejäänud pargiala kohta.

juuni

detsember
Lõpeb Balti Pesapalliliiga (29.09)
Keilast käisid Poris 4 võistkon- number.
da 48 poisiga.
22 september - Keilas koaugust
gunesid Pitkapoisid.
5.–11. august - 14. Erna
retkel saavutas poolenisti Kaitseliidu Keila rühmast koosnev
meeskond 28 startinud meeskonna hulgas auväärt 12.
koha.
12.august - Lõpeb 1.augustil alanud Youth Camp 2007,
mis toimub seekord Guipavas,
Prantsusmaal. Eestist osaleb
laagris 8 noort ja 2 juhendajat.
13.august - Lasteaias Miki
toimus senise juhataja Reeli
Simansoni pidulik lasteaiast
lahkumise tähistamine.
19.august – Oma 101. sünnipäeva tähistas Keila vanim
elanik Alvine Sõrmus.
30.august - Keilas asuv
Harjumaa Muuseum tähistas
oma 19.sünnipäeva.

september
1.september - Teadmiste
päev. Toimus Keila koolide õppeaasta algust tähistav ühisaktus. Keila koolides astus esimesse klassi 120 õpilast.
Kokku oli Keila neljas koolis
enne õppeaasta algus kirjas
1769 õpilast.
6.september - Keila Linnavalitsuse istungil väljastati
ehitusluba Kruusa tänavale
lasteaia rajamiseks.
10.september - Noortekeskusesse kogunes žürii, et välja
valida ja teha kokkuvõtteid fotojahi “Keila 70” II etapist.
21.september - Ilmus viimane Keila Linna Infolehe

23.september - 18 aastat
Keila Miikaeli kiriku õpetaja
Jaan Jaanil on viimane teenistus Keila Kirikus.
29.september - Mängudega Keilas lõpeb Balti Pesapalliliiga.
30.september - Täitus 10
aastat ASi Harju Elekter aktsia
noteerimisest Tallinna Börsil.
Selle ajaga on Harju Elektrist
välja arenenud üks Baltimaade
juhtivaid elektriseadmete- ja
materjalide tootjaid, kes omab
tütarettevõtteid nii Soome kui
ka Leedu Vabariigis.

oktoober
1.oktoober - Keila Noortekeskus tähistas oma 5.sünnipäeva.
5.oktoober - Ilmus nädalalehe „Keila Leht“ esimene
number.
Keilas tähistatakse Õpetajate päeva aktusega Keila Kultuurikeskuses, kus antakse üle
ka aasta õpetaja aukirjad.
6.oktoober - Toimus spordiüritus „Rõõmurull“.

Foto:valdur vacht

la lahtised meistrivõistlused
korvpallis.
30.oktoober - Keila Linnavolikogu otsustas alates 1.
veebruarist kehtestada piirangud alkoholi jaemüüjatele.
31.oktoober - Riigikohus
tegi teatavaks otsuse, mille
põhjal peab Keila linn tasuma
Paldiski katlamaja renoveerimiseks 1996. aastal võetud
laenu. Riigikohus jättis jõusse
madalama astme kohtu otsuse,
mille järgi Keila linn peab tasuma Rootsi Energia Agentuurile 11 aastat tagasi Paldiski
katlamaja remondiks võetud
üle 10,5 miljoni kroonise laenu.

november
1.november - Keila linnavalitsus kuulutas välja kampaania „Kus elab Sinu naaber?“.
Lõppes jõeäärse endise vabrikuala arhitektuurse ideekonkursile registreerimine. Huvi
konkursi vastu on erakordselt
suur.
23.november - Keila koolides tähistatakse aktustega järjepideva koolihariduse andmise 140.aastapäeva.
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2.detsember – Süüdati I
advendiküünal ning kuulutati
välja jõulurahu.
5.detsember - Selgus Tuula tee 5 kinnistu ehk endise
riidevabriku maa-ala arhitektuurikonkursi võitjatöö. Võitis
töö märgusõna „active edge“
all esitatud töö.
8.detsember - Kultuurikeskuses toimus Soome Vabariigi 90.aastapäevale pühendatud kontsertaktus. Kohal oli
44 –liikmeline delegatsioon
sõpruslinnast Huittisest.
11.detsember - Koos oli
Keila Fotojahi žürii, et valida
välja III etapi parimad tööd.
17.detsember - Linnavalitsuses toimunud Jõe tn 57b detailplaneeringu avalikul tutvustusel paljastas arendaja
oma ideed rajada alale plasttorude tehast.
18.detsember - Keila Linnavolikogu võttis ühegi vastuhääleta II lugemisel vastu Keila
linna 2008. aasta eelarve kogumahus 123 664 000 krooni.
Varem pole Keilas uue aasta
eelarvet vanal aastal vastu võetud.
20.detsember – Kuulutati
välja riigihange Keila gümnaasiumi uue hoone ehitamiseks.

Neljapäeval, 20. detsembril
äratati Keilas taas ellu Reformierakonna Noortekogu Keila
klubi. Keilas on reforminoored tegutsenud ka varem, kuid
seni vähem aktiivselt.
Avakoosolekule oli kogunenud
ca poolsada (täpne arv oli 45)
ühiskonnast toimuvast huvitatud noort, keda tervitasid
Riigikogu liige Lauri Luik ning
Keila linnavolikogu esimees
Andrus Loog.
Andrus Loog: „On puhas
rõõm, kui noored tunnevad
huvi ühiskonnas toimuva
vastu. Muidu ongi nii, et
volikogu laua taga istub kamp
vanamehi, kes otsustavad,
mis võiks noortele hea olla.
Kelle jaoks me seda linna ikka
paremaks teeme, kui mitte
teie jaoks. On tore, kui noored
teavad kohaliku omavalitsuse
ülesandeid ja võimalusi ning
soovivad olla aktiivselt osalised otsuste tegemisel.”
Klubi valis enda esimeheks
Erki Felsi ning 8 liikmelise
juhatuse koosseisus Allar
Adoberg, Ivar Krustok, Raili
Puolokainen, Anti Noor,
Rasmus Karja, Liis Danelson,
Mikk Erlenheim
ja Priit Aus.
Vastne esimees Erki Fels
rõhutas klubi plaanidest rääkides, et kuigi katusorganisatsiooniks on Eesti Reformierakonna Noortekogu, tegutseb
klubi vastavalt oma liikmeskonna tahtele: „ Kusagilt kõrgemalt meile midagi dikteerima ei hakata. Igal liikmel on
võimalik olla just nii aktiivne,
kui ta parajasti soovib. Üritusi
saab kas korraldada või jääda
pealtvaatajaks.“
Millega klubi tegelema
hakkab? Erki Fels: „Esmalt
on plaanis korraldada üks
meeleolukas asutamispidu ja
poliitikast huvitujatega külastada Stenbocki maja, et peaministriga vaielda-väidelda.
Olen kuulnud ka ideed minna
loomade varjupaika. Iseenesest väga südamlik mõte. Selleks Keila Klubi ongi: et head
mõtted saaksid teoks! Täpsem
tegevusplaan selgub juhatuse
koosolekul jaanuaris.

27.november - Kehtestati
detailplaneering Keila uue

8-14. oktoober - Heategevusnädal ‘Saa nägijaks!’. Ülemaailmse valgekepipäeva eel
korraldas Lions Klubide Eesti
Piirkond ühise heategevusaktsiooni, kus koguti annetusi
laste ja noorukite vaegnägemise leevendamiseks ja vastsündinute pimedaksjäämise ennetamiseks. Projektis osales ka
Lions Keila Klubi.
14.oktoober - Algasid Kei-

Kuulutati välja jõulurahu (02.12)

Foto:vmärt lillesiim

Erki Fels

Foto:keila gümnaasium
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sport

Valiti Keila parim
sportlane
keila leht
leht@keila.ee

Keila 2007. aasta parim
sportlane on Keila Laskurklubi
liige Karl Kalda, kes võitis suvel Euroopa meistrivõistlustel
pronksmedali Eesti juunioride
püstolilaskmise meeskonnas.
Parima sportlase valimise
näol on tegemist Eesti Päevalehe kampaaniaga, mida korraldatakse alles teist aastat.
Kuna Keila linnal puudub parima sportlase statuut ja valimi-

se kord, siis teostatakse valimine küsitluse kaudu Keila
sprodiklubides. Klubid saadavad oma kandidaadid spordinõunikule, kes teeb esimase
valiku. Kui klubidelt vastuväiteid ei tule, edastatakse info
linnapeale kinnitamiseks.
Eelmisel aastal osutus parimaks
sportlaseks
Keila
Swimclub`i ujuja Triin Aljand.
Kandidaate esitati kokku 9.
Käesoleval aastal esitati klubide poolt vaid üks kandidaat.

foto:erakogu

Karl Kalda

Lühidalt
Keilas avas uksed
spordipood
Keilas avati vana aasta
lõpus uus spordipood - Havanna sport.
Uues poes müüakse
aktiivseks liikumiseks riideid, pesu, kindaid, sokke
ja muud vajalikku ning aidatakse ka leida head varustust sportlikuks ajaveetmiseks. Lisaks osutatakse
spordivarustuse hooldus- ja
remonditeenust. Kogenud
spetsialistidel on võimalik
lasta hooldada suuski ja lumelaudu. Havannas töötab
hooldusmehena Ivo Lindus, kes on oma teadmised
ja kogemused omandanud
aastatepikkuse tööga Keila
suusaklubis.
Havannasse saab oma
suusad ja lumelauad hooldada viia äripäeviti kell
10-19 ja laupäeviti 10-16.
Pood asub Rõõmu Kaubamajast veidi edasi Haapsalu poole KAVA autoteeninduse kõrval.

Keila Maleklubis
kalju kajak
keila maleklubi juht

Möödunud aasta kujunes
Keila maletajatele üritusterohkeks. Toimusid linna malekarika- ja meistrivõistlused,
kiir- ja välkmaleturniirid. Korraldati Keila linna aastapäeva
tähistav maleturniir, milles
osales 82 Eesti maletajat.
Käidi maletamas Tallinnas,
Paldiskis, Sauel, Põlvas, Kärdlas ja Haapsalus.
Keila poiste malemeistri nimetuse saavutas Siim Poolak,
kellele järnesid Fred Heinoja,
Markus Nuut jt. Noormeestest olid edukamad Alan –
Skiip Küttim, Jürgen Puusepp,
Tanel Raud. Malekarika võitis
Markus Nuut. Tüdrukutest
tuli Keila meistriks Keit – Cärol Küttim.
Meeste meistrivõistlustel
reastuti: 1. Jakob Jõgi, 2. Kalju

Kajak, 3. Mart Kaljas, 4-5.
Koit Rannas, Elmar Niinepuu.
Naistest tuli meistriks Juta
Rikken. Malekarika võitis
E.Niinepuu, kellele järgnesid
Raul Leeduks, K.Kajak, Kalju
Kalmu. Välkmales võidutses
Enn Arukask R.Leeduksi ja
E.Niinepuu ees, kiirmales
– M.Kaljas, K.Kajaku ja E.
Niinepuu ees. Naistest oli
kiirmales edukaim Lea Vahter.
Klubi aastakoosolekul autasustas spordinõunik Jaanus
Väljamäe parimaid maletajaid
kaunilt kujundatud medalite
ja linnapea Tanel Mõistuse
poolt allkirjastatud diplomitega.
Korraldati ka koolide malemeistrivõistlused. Keila
algkooli meistriteks tulid
J.Puusepp ja K – C. Küttim,
gümnaasiumis Kaspar Kuus ja
Laura Enno.

Näidend “Adolf”
Autor: Pip Utton
Tõlkija: Hannes Villemson
Lavastaja: Ervin Õunapuu
Osatäitjad: Indrek Taalmaa
Füüreri ideoloogia põhipostulaadid - rahvus- ja vähemusküsimused, sallivuse
piirid, manipuleerimistehnikad - tulevad vaatluse alla
tänasest vaatepunktist lähtuvalt. Dramaturgist näitleja Pip Uttoni provokatiivne
monolavastus kerkis mõne
aasta eest esile kui Edinburghi teatrifestivali suurimaid üllatajaid ja hitte.
22.01 Keila Kultuurikeskuses.
PILET: 120.-/ 100.- (õpilane,
pensionär)

sport

Keila noortele I koht TV 10
olümpiastarti I etapil
tiia tamsalu
kg kehalise kasvatuse õpetaja

11.detsembril 2007.a Tallinnas Kalevi Spordihallis
toimunud Harjumaa TV 10
olümpiastarti I etapil sai Keila
Gümnaasium 5364 punktiga
ülekaaluka võidu Kuusalu
Keskkooli (5089 punkti) ja
Turba Gümnaasiumi (4834
punkti) ees.
Kahel võistlusalal saavutati kaksikvõit: vanemate
tüdrukute kaugushüppes ja
60 m jooksus, kus kaheksa
parema hulka sprintis isiklike
rekorditega koguni 5 kiiremat
jooksjat Keilast.
Kaks esikohta said Aet Laurik
60m jooksus – 8.55, kaugushüppes – 4.74 ja Kristo
Tšekenjuk kaugushüppes
– 5.46 ja uue Keila rekordiga

Aeroobikasaali rühmatreeningud. Osa 3
NIKE ROCKSTAR WORKOUT DANCEHALL(55 min)
Seekordne NRSW on inspireeritud Kariibimeresaarte reggerütmidest
ning päikselisest ja kuumast dancehall kultuurist.Maailmakuulus koreograaf Jamie King, kes muuhulgas töödanud selliste staaride jaoks
nagu näiteks Madonna, Shakira ja Pink, on koostöös Nike-ga loonud
juba viienda NRSWi, mille eesmärgiks on nakatada tantsupisikuga üha
enam inimesi. NRSW Dancehall ühendab reggerütmid ning dancehalli põhielemendid kuumade tantsusammudega muusikavideodest.
Energiline treening on hästi läbimõeldud, niiet hakkama saab igaüks
ning treeningu efektiivsuses ei pea kahtlema! Märksõna FUN kõrval on
treening ideaalne põletamaks kaloreid ning treenimaks jala- ja kereli-

hüppes saavutas tubli II koha
Marian Metsar tulemusega
1.25. 60 m jooksu B-finaalis
ületas ta lõpujoone esimesena
ja tasuks 5. koht

Aet Laurik ja Kristo Tõekenjuk

foto: keila gümnaasium

Keila sport 2007
25.01. – 18.03.2007 Keila suusapäevad 2007

Keila Terviserajad

10.02-11.02

Keila Cup 2007 jalgpall

Keila Tervisekeskus

12.02.2007

Eesti Noorte meistrivõistlused minivõrkpallis

Keila Tervisekeskus

24.02.2007

Keila meistrivõistlused suusatamises

Keila Terviserajad

03.03.2007

Eesti Koolispordiliidu Võimlemisfestival

Keila Tervisekeskus

12.05.2007

LiikumisRõõm 2007, terviseliikumise

Keila Keskpark

13.05.2007

Eesti MV saalihokis(U15)

Keila Tervisekeskus

20.05.2007

Keila Võimlemispidu

Keila Tervisekeskus

26.-27.05.07

Keila Fatpipe Cup 2007 saalihokis

Keila Tervisekeskus

26.05.2007

Keila Jõud 2007

Keila Keskväljak

26.05.2007

Keila Jooks 2007

Keila Keskpark

26.05.2007

Triali show (jalgratas)

Keila Keskväljak

27.05.2007

Keila XI Kiirmaleturniir

Keila Tervisekeskus

09.06.2007

EMT tervisekõnd „Käime koos“

Keila Terviserajad

09.06.2007

Ujumisvõistlus „Keila Cup VI“

Keila Tervisekeskus

09.06.2007

Keila lahtised mv. paarisvõrkpallis

Keila Tervisekeskus

28.07.2007

Keila Poolmaraton ja Rahvajooks

Keila Lauluväljak

06.10.2007

RÕÕMURULL 2007

Paldiski mnt.

24.11.2007

Võimlemisfestivali Gümnafest piirkonnavõistlus Keila Tervisekeskus

08.12.2007

Keila meistrivõistlused sisekergejõustikus

haseid. NRSW tunde viiakse läbi 2 kuu jooksul. Tunnis õpitav koreograaﬁa
on jaotatud kahe kuu peale, niiet esimesel kuul saab selgeks esimene ning
teisel kuul teine osa koreograaﬁast. Tunni soojendus-, lõdvestus- ja venitusosad püsivad muutumatuna kahe kuu vältel.
Tule ja tunne ennast staarina, sest just sellist mõnusat emotsiooni tantsust pakub Sulle NRSW Dancehall
KEILA TERVISEKESKUS

60 m jooksus – 7.84. Kaksikvõidud kindlustasid Liisa Loit
kaugushüppes – 4.26 ja Kersti
Künnapas 60 m jooksus –
8.69.
Nooremate tüdrukute kõrgus-

EasyAerobic (55)
Esimesed sammud on väga lihtne ja kerge aeroobikatund. Treening on
mõeldud kõigile neile, kes pole varem rühmatreeninguid külastanud aga
soovivad alustada. Aga ka õige valik pärast pikemat treeningpausi taasalustajatele. Tunnis õpitakse aeroobika põhisamme ja korratakse neid selgeks saamiseni. Lühikeses ent tõhusas lihasosas õpitakse harjutuste õiget
sooritust. Tund lõpeb venitusharjutustega.
Move&Burn (55)
Move&Burn on aeroobikatreening kus soojendusosale järgneb lihtne ja
tõhus aeroobne sammukombinatsioonide osa, jõuharjutused suurematele lihasgruppidele ja lõpuks venitused. Pikk liikumisosa ja keskmine koormus muudavad tunni tõhusaks rasvapõletustreeninguks.
BodyToning (55)
BodyToning on treening kus lühikesele soojendusosale järgneb tõhus li-

Tallinna spordihall

hastreeningu osa ja lõpus venitused. Jõuharjutustest koosnevas treeningus pannakse suurt rõhku nö strateegiliste piirkondade vormimisele
(reied, tuhar, käsivarred). See treening annab väga hea lihasvastupidavuse- ja vormi.
Bosu (55)
Treeningtund, kus kasutatakse abivahendina bosu-palli. Bosu treeningtund on lõbus, bosu-pallil tehtavad harjutused arendavad tasakaalu ja
treenivad kerelihaseid. Aeroobses osas tehakse tehakse läbi lühike, kuid
intensiivne sammukombinatsioon. Lihastreeningus treenitakse vaheldumisi tasakaaluharjutustega ala- ja ülakeha.
StepAerobic (55)
Aeroobikatund, kus kasutatakse abivahendina step-pinki. Treeningu esimene pool koosneb sammukombinatsioonide sooritamisest pingi abil.
Teises pooles tehakse jõuharjutusi, millega enamasti koormatakse ülakehalihased, kuna jalad saavad juba suure koormuse pingile üles-alla
astumisega. Nendes tundides ei tehta väga keerulisi sammukombinatsioone. Step on tõhus treening ja annab korraliku koormuse.

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
HÕIMURAHVASTE PÖÖRIPÄEV
29. november – 6. jaanuar
Avatud K – P kell 11.00 – 16.00
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
JÕULUAEG UNGARIS
29.november – 6. jaanuar
Avatud K – P kell 11.00 – 16.00
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
„VÄRVID”
Pisikesed autorid Pille Perepäevahoiust
3.detsember – 6.jaanuar
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

teater
„OMETI KORD”
Vana – Baskini teater

13.jaanuar kell 19.00 Pilet: 140.-,
120.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„PALJU ÕNNE
ARGIPÄEVAKS”
Vene Draamateater
NB! Etendus vene keeles
18. jaanuar kell 19.00
Pilet: 110.- , 90.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“PILLI – TIIDU”
Lasteteater “Teatrike”
22.jaanuar kell 10.30 Pilet: 25.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„ADOLF”
Nimiosas Indrek Taalmaa
22. jaanuar kell 19.00
Pilet: 120.-, 100.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„MINA, NAINE”
Rakvere teater
29.veebruaril kell 19.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
Piletite müük alates 2.jaanuar
2008!
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Palju õnne!

KINO

Sündinud

Kinobussis film „ARKTIKA
LUGU”
23.jaanuaril kell 12.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

10.12.2007
19.12.2007
20.12.2007
29.12.2007

Kinobussis film “KUHU
PÕGENEVAD HINGED”
23.jaanuaril kell 16.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Amely Kangro
Laura Helly Muru
Daniela Volkova
Eliise Kumpas

Sünnipäevad

70.a.

HIIREKESE MÄNGUTUBA
Tasuta mängutuba alla 7 – aastastele lastele koos vanematega esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 9.00 – 13.00.
Haapsalu mnt 31, Keila
Tel: 5270908,
www.hiirekese.ee

Heino Auendorf
Konstantin Stepanjuk
Vladimir Novikov
Zinaida Irval
Silva Andla
Raissa Gorbušina
Rosiine Õismets
Janina Ruoliene

muud üritused
KUUSKEDE PÕLETAMINE
6.jaanuaril kell 18.00
Põhja tänava ja gümnasiumi
vahelisel platsil
Kuuse toonud lastele üllatus

75.a.

kogudus

Helju-Aurelie Palipea
Viljo-Senta Varem

85.a.

Kristuse ilmumispüha
6.jaanuaril kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Jutlusetekst mt 2:1-12
Keila Miikaeli kogudus

Kaljo Mändmets
Evi Tamjärv
Marje Siim

90.a.

Eduard Kuuskor
Tetyana Karpenko

Sügav kaastunne kolleeg Ene
Madalikule perega isa

Kauniks traditsiooniks saanud sündmus
toimub pühapäeval, 6.jaanuaril 2008
kell 1800

Ants Aavola
kaotuse puhul
Keila Gümnaasium

Põhja tänava ja gümnaasiumi vahelisel
platsil.
Kuuse toonud lastele üllatus!
Külma peletamiseks kuumad joogid.

Kuulutused
Töö
Ostan Keilas uue maja
(mitte korteri või majaosa!!!)
hinnaga kuni 2,8 miljonit
krooni. Võib pakkuda ka veel
mitte päris valmis maja, kui on
olemas ehitusbrigaad, kes lõpetaks. Tel. 566 41 733, e-post:
s6@hot.ee.

KEI LA KI WAN IS K LUBI

Müüa maa-alune garaaž
Keilas, Vasara tänaval. Hind 65

000. Tel: 51 030 81.

muu

Müüa 3-toaline korter Keilas
Allika tänaval telliskivimajas.
Telefon 55 16 491.

Keila lauluklubi kokkutulek
uuel aastal on 10.01.08 kell
15.00 sotskeskuse saalis.

Üürile anda Keilas 2-toaline
keskküttega korter, 2. korrusel, soe ja suure vannitoaga.
Telefon 53 412 836.

JOOGA ALGAJATELE jätkub
2008.a. 8. ja 9.jaan. Võimalik
liituda üksikutele vabadele
kohtadele. Head uut aastat!
Janne Suurmaa 55615810
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KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee

Jaanuaris kõikidele LILL-SPORT kinnastele

-30%

E-R 10-19
L 10-16
Tel. 651 2000

SUUSAHOOLDUS, MÄESUUSA- LUMELAUARENT
RATTAHOOLDUS, REMONT, RULLUISUHOOLDUS
AVATUD E-R 10-19; L 10-16
Keila Tervisekeskuses, Paldiski mnt 17, tel: 6 737 666 email:
krp@keilarattapood.ee

Reklaamipinnad

Keila linnaliini busside sõidugraafik
Sõiduplaan kehtib alates 01.09.2007

Liin nr.1 Rõõmu kaubamaja - Keila Veskid - Rõõmu kaubamaja
Rõõmu
Keila Veskid
Rõõmu

9.30
9.40
9.50

11.10
11.20
11.30

12.00
12.10
12.20

13.00
13.10
13.20

Liin nr.2 Rõõmu kaubamaja - Keskväljak - SOS Lasteküla - Rõõmu Kaubamaja
Rõõmu
Tammermaa
Rõõmu
Raudtejaam
Kiriku
Gümnaasium
Tutermaa
Haigla
Karjaküla
Kalmistu
SOS Lasteküla
Gümnaasium
Haigla
Kiriku
Raudtejaam
Rõõmu

1/1

280 x 390

1/2

280 x 180

1/3

280 x 118
185 x 180

1/4

137 x 180

1/5

185 x 118

1/6

137 x 118
280 x 56
180 x 90

1/9

90 x 118

1/12

137 x 56

1/18

90 x 56

1/36

42 x 56

* - ei ole käigus laupäeviti
** - käigus koolipäevadel
L - käigus laupäeviti
Pühapäeval bussiliinid käigus ei ole

AS Haapsalu Autobaas

