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Haapsalu
maantee taas
suletud
Veemajandusprojekti
ehitustööde tõttu on
alates esmaspäevast, 7.
jaanuarist kuni 22. veebruarini 2008.a. suletud
liiklus Haapsalu maantee
Tamme ja Kruusa tänava
vahelisel lõigul.

lk 4
uudis

Jäätmete sorteerimine
tekitab küsimusi
2008. aasta 1. jaanuarist hakkas kehtima seadusesäte, mis keelab prügilatel sorteerimata olmejäätmeid võtta vastu. See keeld
tähendab, et olmejäätmete tekkekohas tuleb eraldi koguda vähemalt paber ja kartong, pakendid,
ohtlikud jäätmed, biolagunevad

uudis

aia- ja haljastusjäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed,
probleemtoodete jäätmed (sealhulgas romusõidukid ja nende
osad; elektroonikaromud ja nende
osad, patareid,akud), põlevjäätmed, suurjäätmed ning metallid.
Jäätmete kogumise korraldami-

ne on Eestis pandud kohaliku
omavalitsuse ülesandeks. Kogumise ja sortimise kohustus on siiski nende tekitajatel. Kohaliku
omavalitsuse ülesandeks on vaid
hoolitseda selle eest, et sortimine
oleks võimalik ja teostatav, ning
kehtestada vastavad õigusaktid,

Pärle Paalaroos andis
nukule hääle
lk 6

mis määravad iga isiku õigused ja
kohustused.
Viimasel ajal on jäätmeteema
saanud suure tähelepanu osaliseks, peamiselt sellepärast, et uus
sorteerimis süsteem on tekitanud
elanikes segadust ja palju küsimusi.

Keilal uus
abilinnapea

Keila kodulehe foorumis toimub üsna aktiivne küsimine ja
vastamine jäätmete sorteerimise
teemal. Siinkohal sellest kasulikke
noppeid ka lehelugejatele.

Alates esmaspäevast,
7. jaanuarist on Keila
abilinnapea Eike Käsi.
Tema juhtida on hariduse,
sotsiaaltöö, noorsootöö,
tervishoiu ja kultuuri
valdkond.

lk 3

lk 4

lapsed

Avati Hiirekese
Mängutuba
lk 5
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Nädal Lõppes, teine algas

foorumist

Mõtteid linnajuhtide
uusaastakõnedest

Skatepargi võimalikkusest Keilas

Keila linnavolikogu esimees Andrus Loog:
2007. aasta oli Keila linnale vägagi tegus. Tehtu eest
on põhjust tänada nii linnakodanikke kui ka ettevõtjaid. Õnneks ei ole kõik siin riigis ja linnas nii kole,
nagu võib seda lugeda hädaoruajakirjandusest või
vaadata aastavahetuse televisiooni ennustussaadetest. Õnneks on tekkinud ka Keila ettevõtjates
sotsiaalse vastutuse tunne ja kaasaaitamise soov.
Inimesed on nõus panustama oma aega ja teadmisi
linnaelu mõnusamaks muutmiseks.
Täna on ka tulevikku kiikamise aeg. On vabariigi
90. sünnipäeva aasta. On Keilale linnaõiguste andmise 70. aastapäev. Samas paneb kukalt kratsima
üks eestlastele igiomane alaväärsustunne ja enese
väiksemaks tegemise soov. Tegelikult on Keilat esmakordselt ajalooürikutes mainitud juba 1241. aastal,
seega siis mitte 70, vaid ikka 767 aastat tagasi. See
on sarnane möödunud aastase haridusajaloo nn.
juubeliga - kuigi oleks võinud tähistada hariduse andmise 316. aastapäeva, pidasime 140. juubelit. Oma
võlu on ümmargustel numbritel kahtlemata, aga ikka
kipub tekkima paralleel, et itaalia mehed on paremad
ja saksa omad ilusamad.
Ja lõpetuseks tahaks soovida rohkem hoolivust.
Hoolige endast, leidke enda jaoks rohkem aega. Leidke aega oma lastele ja lähedastele. Hoolige linnast ja
riigist, see loob kindlustune edaspidiseks, meile endile ja meie lastele. Neid asju millest hoolime, ei anna
me ju vabatahtlikult ära, ega viska minema. Avatud
silmi ja südant!

Keila linnapea Tanel Mõistus:
Igas ajas on vajalik leida mingi mõttekas ülesanne uus lasteaed, uus kool, turvaline elukeskkond. Ehkki
2008. aastal tähistab Keila 70. sünnipäeva, oleme
linnana veel puberteedieas: peame õppima käituma
linnana, kes hoolib oma kodanikest, toetajatest, kes
panustab haridusse, kultuuri, tervislikesse eluviisidesse. Õppimine on raske, tekitab vaidlusi ja vääritimõistmisigi. Seetõttu on oluline arusaam, et pidurdaja ei ole see, kes arvab teisiti, vaid see, kel puudub
isiklik arvamus ja kaasamõtlemistahe.

foorumist
Keilasse oleks skateparki
vaja. Keila linna peal ei saa
korralikult sõita, see segab
jalakäijaid ning politsei tuleb isegi hoiatama. Aga
noortel ei ole kohta, kus
sõita.
Isegi Eesti kõige väiksemates linnades on skatepargid, aga Keilas see puudub.
Kalev,
www.keila.ee foorum
Keila linnavalitsuse sõnul
on skatepargi ehitusega Keilas
juba algust tehtud. Otsus on
vastu võetud ja ka raha on selle
tarbeks eelarves olemas.
Järgmise sammuna tuleb
küsida pakkumised asjaga tegelevatelt firmadelt (vähemalt

kolmelt) ning siis nendest välja valida pakkumine, mis on
kõige otstarbekam ja ka universaalselt kasutatav kõikidel
raskusastmetel, ning kus on
piisavalt obstaakleid. Peale sobiva pakkumise leidmist selguvad skatepargi ehitamise täpne
maksumus ja valmimise tähtaeg, mis sõltub muuhulgas
ehitava firma töögraafikust.
Protsessiga on tänaseks algust
tehtud ning täpsemaid tähtajad selguvad kuu aja pärast.
Skatepark valmib kindlasti selle aasta jooksul.
Nõuandjatena on kaasatud
ka grupp asjaosalisi, aga linnavalitsuse sõnul on uued head
mõtted teretulnud. Nende
edastamiseks tuleks võtta
ühendust Jaanus Väljamäega
(e-post: jaanus@keila.ee ).

Foto:internet

Kasulik teada
Uut sotsiaalvaldkonnas
2008. aastal
eike käsi,
abilinnapea
Keila Linnavolikogu kinnitas oma eelmise aasta viimasel
istungil linnaeelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määrad aastaks 2008.
Millised on sotsiaalvaldkonna
peamised muudatused alanud
aastal?
Olulisemad muutused eelmise aastaga võrreldes on järgmised:
•
perekonnas hooldamisel või eestkostel oleva lapse toetus on nüüd 500 krooni

kuus lapse kohta;
•
suurte perede (4- ja
enamalapseline pere) toetus,
mida makstakse kord aastas,
on samuti 500 krooni lapse
kohta;
•
lapsehoiuteenuse
toetus on sel aastal kuni 2 300
krooni kuus lapse kohta. Eelmisel aastal sai seda toetust
kokku 5 teenuseosutajat, kelle
hoida oli kokku 13 Keila linna
last.
Samal volikogu istungil
võeti vastu veel üks muudatus,
millest tulenevalt ei pea need
lapsevanemad, kelle perest

käib Keila linna koolieelsetes
lasteasutustes teine või kolmas
jne laps, enam lasteaia osalustasu toetuse taotlemiseks esitama sotsiaaltoetuse avaldust,
vaid nendele esitatakse osalustasu arve juba selle toetuse
võrra väiksemana. Ehk siis
pere teise lapse eest, kes käib
Keila lasteaias, tasub lapsevanem 75 % osalustasust ning
järgneva lapse eest 25 % osalustasust. Kaksikute puhul,
kes käivad Keila lasteaias, on
lapsevanema kanda 50 % osalustasust.
Oluline on ka see, et sellest
aastast tõusis Riigikogu poolt
koos riigieelarve vastuvõtmisega kehtestatav toimetulekupiir ja see on nüüd 1000 krooni pere esimese liikme kohta,

Rahva kaasatus linna arendamisse, eesmärkide
püstitamisse tugevdab ühtekuuluvustunnet ja õpetab vastutama. Ei saa lasta end uinutada senistest
saavutustest. See puudutab igaüht meist ja peab
avalduma suuremas vastutuse määras.
Olgu meie sõnad lihtsad ja selged, olgu meie teod
nendega kooskõlas!

Foto:internet

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post

iga järgneva liikme kohta siis
vastavalt 80 % kehtestatud piirist ehk 800 krooni.
Keila linnaeelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemine on seotud
toimetulekupiiriga, mis tähendab seda, et pere sissetulekust
sõltuvate toetuste taotlemisel
on oluliseks kriteeriumiks see,
et taotlejal ja tema pereliikmetel jääb peale alalise eluasemega seotud alaliste kulude kandmist kätte vähem kui kahe ja
poole kordne toimetulekupiir
ühe inimese (pereliikme) kohta kuus. Näiteks kui toetust
taotleb 3-liikmeline pere (üksikema kahe kooliskäiva lapsega), siis toetuse saamiseks
peaks neile peale eluasemekulude kandmist jääma pere netosissetulekust kätte vähem
kui 3x2500 ehk 7500 krooni.
Sellist kriteeriumi arvestatakse järgmiste toetuste taotlemisel: koolitoetus, toitlustustoetus, laste suve- ja
spordilaagri toetus, ravimitoetus, tehniliste abivahendite
rentimise ja ostmise toetus,
hooldus- ja põetustoetus ning
muu ühekordne toetus.
Muutus ka seni sotsiaalvaldkonna alt toetust saanud
mittetulundusühingute (Keila
Pensionäride Ühendus, Keila
Suurte Perede Ühendus ja Lääne-Harju Invaühing) toetamine: kõik nimetatud ühingud
saavad toetust taotleda kultuuritegevusoetuste summadest
ning peaksid vastava taotluse
linnavalitsusele esitama juba
1. veebruariks.

Trükk:
as printall
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kasulik teada

Küsimused ja vastused - jäätmete
sorteerimine
Keila
kodulehe
foorumis
toimub
üsna aktiivne küsimine ja vastamine
jäätmete sorteerimise teemal. Siinkohal sellest kokkuvõte ka lehelugejatele.
Kas 4 korteriga elamus
tuleb prügi sorteerida või
mitte? Kes seda enne prügilasse andmist sorteerib?
Prügi peab sorteerima igal
pool – sõltumata korterite arvust. Kuni nelja korteriga elamu juurde ei pea paigutama
mitut erinevat konteinerit, see
poleks ilmselt otstarbekas. Kui
ühistu aga seda otstarbekaks ja
mugavaks peab, siis loomulikult võib ka igale prügiliigile
oma konteineri panna. Kui jääb
vaid olmeprügi konteiner, siis
prügi ladustamisel tuleks järgida samu põhimõtteid, mida
ka eramajade puhul rakendatakse.

Kahjuks ei leia ma kodulehel olevate materjalide ja juhendite seast seda, kus
oleks öeldud, et kortermaja
juures peaks olema pakendikonteiner. Kus see kirjas on?
Jäätmehoolduseeskiri ütleb,
et 5 ja enama korteriga elamu
juures peab olema olmejäätmete- ja paberikonteiner. Pakendikonteinerit praegu ei pea
olema, kuid võib. Jäätmehoolduseeskirja punkt 15.2 ütleb,
et kinnistul tuleb pakendijäätmed eraldi koguda, kui selleks
on kinnistule paigaldatud pakendijäätmete kogumise konteiner. Et vältida oma keskkonnasõbralike elanike saatmist
vanade pakenditega eemal asuvasse kogumiskohta, on ühistul lihtsalt otstarbekas paigutada
endale
ka
pakendikogumiseks konteiner.
Väga tõenäoliselt läheb Keila Jäätmehoolduseeskiri muutmisele, sest liikvel on ka Jäätmeseaduse muutmise eelnõu.

Kas ma tohin jätkuvalt
kasutada oma koduses prügikastis kilekotti, mille ma
siis koti täitudes kinni seon
ja prügikasti viin? Kui tohin,
siis mil moel prügivedaja tuvastab, kas minu prügi on
või ei ole sorteeritud?
See jäägu prügivedaja otsustamiseks, kuidas tema tuvastab. Kuid vaevalt õnnestub
tavalisse kilest prügikotti olulisel määra nt paberit või ainult
pakendeid suruda nii, et see
välja ei paistaks. Kui inimene
tõesti sinna kotti kaks mahlapakki tahab peita, ei juhtu sellest vast tõepoolest midagi.
Jäägu see selle inimese südametunnistusele. Prügi sorteerimise mõte on ikkagi keskkonnasõbralik
käitumine,
millest saame kasu ju meie
ise.

paberikonteinerisse panna)
-Fooliumist kinkekott

-Puhtad kosmeetika ja
hooldustoodete pakendid (nt
šampoonipudel)
-Puhtad plastkarbid (nt
salatikap)
-Puhtad tühjad kilekotid
ning muud plastkotid
-Värvilisest või värvitust
klaasisit pudelid ning purgid
-Alumiiniumist ja plekist
joogipurgid
-Toidu- ja joogipakendite metallkaaned ja
korgid(õllepudelikorgid)
-Puhtad konservikarbid
-Tühjad puhtad tetrapakendid

Kui ma sorteerin välja pakendid oma prügi hulgast,
siis minu n.ö. tava konteiner
ei saa enam tühjenduspäe-

Fotod: internet

vaks täis. Prügifirma aga
keeldub lepingut muutmast
nii, et auto käiks harvem.
Vastavalt seadusele peab
vedu toimuma vähemalt kord
kuus. Jääb üle soovitada valida
sobivamas mõõdus konteiner

või kortermajade puhul optimeerida konteinerite arvu.
Kuna Keilas biojäätmeid
ei koguta, kuhu need siis visata?
Biojäätmed võib visata
olmejäätmete hulka.

-Elektroonikaromud:
-Külmkapid
-Raadiod
-Telerid
-Arvutid-monitorid
jne. kõik, mis töötab elektrivõrgus
-Aknaklaas (ilma raamideta
ja mitte suuremad tükid, kui
A4)

oleks ebahügieenilised.
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Lühidalt
Kui lund ei ole, tuleb
seda ise teha
Juba tükk aega on tankimäel
omalt poolt kaasa aidatud loodusjõududele – eelmisel reedel
pandi tööle lumekahur.
Lume tootmine on võimalik ning otstarbekas alates -4
külmakraadist. Kui väljas on
külma 10-12 kraadi, siis on
tunnis võimalik teha ca 35-40
kuupmeetrit lund.
Lumi viiakse suusaradadele, kus sellest moodustatakse
30-40 sentimeetri paksune
aluskiht. Kunstlumi säilib nimelt looduslikust lumest paremini ning seega säilib rada
kauem sõidetav. SA Keila Terviserajad juht Leino Mägi lubas, et juhul kui külma tuleb
rohkem, saab tehislumega kaetud 2 kilomeetrine suusaring.

sorteerimine liigiti
Olmeprügikonteinerisse sobivad:
-Toiduainete paber- või
papp – pakendid( puhtana
võib panna paberikonteinerisse, kui on toiduainega
koos, siis olmeprügi hulka)
-Kasutatud pabertaskurätikud
-Munakoored
-Kassiliiv
-Vorstide, juustude plastikpakend
-Tampoonid, hügieenisidemed
-Katkised nõud
-Tuhk
-Kondid
-Leivakoti klõpsud
-Vanad riided
-Klaas
-Hõbepaberi moodi
-kraam(nt sokolaadipaber)
-Toidukile(kui on määrdunud, puhtama panna
pakendikonteinerisse)
-Mänguasjad
-Vana tapeet(kui on liimijääkidega koos ei ole mõtet

Paberi ja papikonteinerisse sobivad:
-Ajalehed, ajakirjad
-Kataloogid ja reklaammaterjalid
-Töövihikud, paberist ja
papist kaustikud
-Trükiga ja puhas kirja – ning
joonistuspaber
-Ümbrikud
-Ilma kaaneta raamatud
-Pappkastid ja –karbid
-Jõupaber ja paberkotid
-Puhtad paberpakendid, nt
hambapastatuube ja kosmeetikatooteid ümbritsevad
paberpakendid.

Pakendikonteinerisse
ja rohelisse kilekotti
sobivad:
-Plastist joogipudelid
-Puhtad jogurtitopsid ja
võikarbid
-Puhtad õli-, ketšupi- ja
majoneesipudelid

Ohtlikud jäätmed:
-Sõiduauto rehvid (4 tk
korraga)
-Akud
-Õlifiltrid
-Värvi-, laki-, liimi-, lahustijäätmed
-Luminesentslambid
-Vanad ravimid
-Patareid
-Kemikaalijäätmed

Keila linnas on ohtlikke jäätmete kogumispunkt avatud
uuel aadressil:
Ülejõe 2, Keilas

Puhasta
Kõik pakendid, mis kogutakse olmejäätmetest eraldi
pakendikonteinerisse või
rohelisse kilekotti peaksid
olema puhtad ja vajadusel
loputatud ning kuivad. Pakendid läbivad pika tee enne
kui need taaskasutatakse
ning seetõttu on oluline, et
pakendi küljes ei oleks toidu- või muid jäänuseid, mis
hakkaks halvasti lõhnama ja

Eralda
Kui pakend koosneb rohkem
kui ühest materjalist, proovi,
kui võimalik, need eraldada.
Nt pudelitelt ja purkidelt
tuleks eemalda kaaned ja
korgid ning asetada need kogumisvahendisse eraldi - see
lihtsustab järelsorteerimist.
Juhul, kui pakend sisaldab
mitut materjali, mida ei saa
eraldada, sorteeritakse see
selle järgi, millist materjalid
on rohkem. Nt pudelitelt ja
purkidelt pole vaja eemaldada pabersilte ega metall-või
plastrõngaid, mis jäävad alles peale korgi ärakeeramist.

11.01- 13.01

Kuused on põletatud
Juba mitmeid aastaid korraldab Keila Kiwanis Klubi
kolmekuningapäeval
jõulukuuskede ühise põletamise
Keila gümnaasiumi tagusel
muruplatsil. Nii ka eelmisel
pühapäeval.
Kuuski toodi tavapäraselt
palju, nii ümbruskonnast kui
kaugemalt, kuuse toonud
lapsed said väikese üllatuse.
Rahvast Tule ümber kogunes
rohkemgi kui varasematel aastatel.
Abistava käe ulatas Kiwanis
klubile RagnSells.

Pressi kokku
Pappkarbid jms tuleks kokku
murda, et need võtaksid
kogumisvahendis vähem
ruumi. Väiksemad pakendid võib asetada suuremate
sisse.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

Foto: valdur vacht

Foto: andres matteus
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keila linnavalitsuses
Detailplaneeringu algatamine
Keila Linnavalitsus algatas Vasara ja Piiri tänava
vahelise ala detailplaneeringu ning kinnitas selleks
lähteülesande.
Planeeritav ala asub
Keila linna põhjaosas endise ENSV Geoloogia Valitsuse Keila ekspeditsiooni
tootmiskompleksi territooriumil. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,3 ha.
Detailplaneeringu eesmärk
on maakasutus- ja ehitus-

tingimuste
määramine
keskkonnaregistri arhiivihoonete kompleksi arendamiseks ja teenindamiseks.
Maa-amet soovib ehitada
Piiri tn 7 maaüksusele 3
kuni 4 kärnihoidlat, korrigeerida Piiri tn 5 ja Piiri tn
5B maaüksuste vahelist piiri ning liita varemplaneeritud krundid ühiskondlike
hoonete maa sihtotstarbega krundiks.

Vastu võetud detailplaneeringud
-Keila Linnavalitsus otsustas võtta vastu Keila linna Sopsu-Tooma tn 3 detailplaneeringu. Planeeritav ala
asub Keila põhjaosas Kruusa tänava paneelelamutest
põhja pool, arendatavas elamurajoonis. Planeeringuala
moodustab Sopsu-Tooma tn
3 kinnistu ja sellega piirnev
tänavalõik. Kinnistu on
hoonestamata,
üksikute
mändidega. Pääs kinnistule
on Sopsu-Tooma tänavalt.
Krundi kasutamise sihtotstarve on elamumaa. Hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 üksikelamu ja 1
abihoone. Hoonete suurim
lubatud ehitusalune pindala: kuni 240 m2 ja täisehitus protsent kuni 20%.
Hoonete suurim lubatud
kõrgus: elamu kuni 8 m
(max 2-korruseline), abihoone kuni 5,0 m.
Planeeringuga määratakse planeeritavale kinnistule
hoonestusala ja ehitusõigus. Detailplaneering peab
enne kehtestamist läbima
avaliku väljapaneku. Planeeringuga saab tutvuda Keila
linnavalitsuses tööaegadel
18.jaanuarist kuni 1.veebruarini 2008.a.
-Keila Linnavalitsus võttis vastu Põhja tn 12B kinnistule ehitusõiguse määra-

miseks
koostatud
detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Keila põhjaosas korruselamute
piirkonnas. Planeeringuala
moodustab Põhja tn 12B
kinnistu ning sellega piirnevate tänavate lõigud –
edelas Põhja tänav ning kirdes ja kagus kvartalisisene
tee. Põhja tn 12B kinnistu
ja kvartalisisese tee vahel
on väike, 30 m2 suurune
Põhja tn 12C asuv katastriüksus, kus asub trafoalajaam.
Põhja tn 12B kinnistu
planeeringu järgne kasutamise sihtotstarve: elamumaa 80% ja ärimaa 20%,
hoonete suurim lubatud
arv krundil: 1 korruselamu,
hoonete suurim lubatud
ehitusalune pindala: kuni
700 m2 ja täisehitus protsent kuni 28%, hoonete
suurim lubatud kõrgus:
korruselamul kuni 16 m
(5-korruseline, esimesele
korrusele on ette nähtud
äripinnad).
Planeeringuga
määratakse planeeritavale kinnistule ehitusõigus.
Detailplaneeringu pannakse välja avalikule väljapanekule - sellega saab tutvuda Keila linnavalitsuses
tööaegadel
18.jaanuarist
kuni 1.veebruarini 2008.a.

Krimiuudised
g4s
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31. detsembril kell 21.18
- Kaupluse “Tallinn” ees noor
naine ostab alaealistele alkoholi. Fikseeritud kaameraga, info
edastatud politseile (kaameras
fikseeritud).
01. jaanuaril kell 04.44 “Miki” lasteaias lõhuti 2 aialippi. Kaameras fikseeritud, info
edastati patrullautole. Kahtlualused J.O. ja T.K.
01. jaanuaril kell 23.39 Noortekamp Allika lasteplatsil.
Laiali aetud.

03. jaanuaril kell 13.50 Keila keskväljakul tabatud joobes autojuht, kohale kutsutud
politsei.
03. jaanuaril kell 21.00 Keila Gümnaasiumi siseõuel 2.
korrusel 4 akent katki.
06. jaanuaril kell 20.05 Tallinna mnt.2 sõideti maha
liiklusmärk,
sündmuskohal
maas auto reg.nr. Kohal kutsuti
avariigrupp, auto tabati.
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Vahetus abilinnapea
Lahkus Kaido-Allan Lainurm
4.jaanuaril oli viimane
tööpäev Keila abilinnapeana
Kaido-Allan
Lainurmel.
Alates esmaspäevast, 7. jaanuarist on Keila abilinnapea
Eike Käsi.
Kaido-Allan Lainurme sõnul on tema abilinnapea
ametist lahkumise põhjus
isiklik – tarvis on asuda
juhtima talle kuuluvas konsultatsioonibüroos mitut
uut projekti. Vähemalt esialgu jätkab Lainurm tegevust Keila Linnavalitsuse
liikmena.
Kaido-Allan Lainurm asus
Keila abilinnapeana tööle
esimest korda 7.märtsil
2006.aastal. Uuesti asus

Lainurm abilinnapeana tööle sama aasta oktoobris.
Saavutusteks abilinnapea
töös peab Lainurm osalemist mitme olulise akti ja
algatuse
väljatöötamisel.
Neist keerukaimaks osutus
linna eelarvest noorte sporditoetuste korra ettevalmistamine, kuid tähtsad on ka
uue lasteaia ehituse alustamine ja töö uue kooliga.

Uus abilinnapea on Eike Käsi
Eike Käsi on töötanud
Keila linnavalitsuses sotsiaal- ja tervishoiuala nõunikuna alates 1992. aastast.
Ta on lõpetanud 1979. aastal Tallinna Pedagoogiline
Instituudi matemaatika –
füüsikaõpetajana.
1995.
aastal omandas ta Tallinna
Pedagoogikaülikoolis sotsiaaltöötaja kutse, on ennast täiendanud Lapi Ülikooli sotsiaaltöö osakonna
ja Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö osakonna
juures tööjuhendamise vallas, omandas superviisori
(tööjuhendaja) kutse. Aastatel 1998-2000 õppis Käsi
Tallinna
Pedagoogikaülikooli magistrantuuris ja

septembris 2000 omistati
talle magistrikraad. Eike
Käsi on ESÜ Socius asepresident, MTÜ Kiwanise
Naisteklubi Keilas asutajaliige ja past president ning
Eesti Sotsiaaltöö assotsiatsiooni Põhja regiooni juhatuse liige ja volikogu liige.
Eike Käsi on elupõline
Keila elanik, ta on abielus ja
kahe täiskasvanud lapse
ema.

linnavalitsus teatab
Juubilare ei tohi enam leheveergudel
õnnitleda
Alanud aasta 1. jaanuaril
jõustunud
Isikuandmete
kaitse seadus ei võimalda
Keila linnavalitsusel enam
juubilare Keila Lehe veergudel nimeliselt õnnitleda.
Vastavalt seadusele võib
isikuandmeid, mille alla
kuulub ka vanus, ilma isiku
nõusolekuta ajakirjandusli-

kul eesmärgil töödelda ja
avalikustada meedias, kui
selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Kui avalikkuse
huvi on vähene, võib isikuandmeid avaldada vaid isiku
kirjalikul nõusolekul.

teade

Liikluse sulgemine Haapsalu maanteel
Keila linna põhjaregiooni veemajandusprojekti ehitustööde
tõttu on alates esmaspäevast, 7. jaanuarist kuni 22.veebruarini
2008.a. liiklus suletud Haapsalu maantee Tamme ja Kruusa
tänava vahelisel lõigul.
Ümbersõit on korraldatud ajutiste liiklusmärkidega Keila kesklinna-Haapsalu suunal Männiku, Pargi ja Kruusa tänava kaudu.
Haapsalu-Keila kesklinna suunal on ümbersõit Kruusa-Ehitajate tee ja Paldiski maantee kaudu.
Kruusa tänavalt on sissesõit Pargi tänavale keelatud, nõnda
jääb Pargi tänav lõigul Männiku tänavast kuni Kruusa tänavani
sisuliselt ühesuunaliseks. Kruusa tänavale rajatakse ka ajutine
ülekäigurada jalakäijatele.
Kogu ümbersõidualal on maksimaalne lubatud sõidukiirus 30
km/h.
AS Keila Vesi vabandab ebamugavuste pärast.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Хаапсалуское
шоссе закрыто для
движения
Начиная с 7 января
и по 22 февраля, в
связи с проведением
ремонтных работ будет закрыто для движения
транспорта
Хаапсалуское шоссе
на отрезке между
улицами Тамме и
Крууза. Объезд будет
организован с помощью временных дорожных знаков через
центр города по улицам Парги, Мяннику
и Крууза. Максимальная скорость передвижения на этом
участке 30 км/ч. (стр.
4)
Новый вице-мэр
4 января стал последним
рабочим
днем вице-мэра К.-А.
Лайнурма, курировавшего
вопросы,
связанные с культурой, образованием,
спортом, здравоохранением и социальным обеспечением.
Новым вице-мэром
стала Эйке Кяси, до
этого занимавшая с
1992 года в городском
правительстве должность советника по
вопросам социального обеспечения и
здравоохранения.
(стр. 4)
Новое в вопросах
социального
обеспечения
На последнем заседании 2007 года городское
собрание
утвердило новые нормы выплаты социальных пособий. Среди
наиболее существенных изменений можно отметить следующие:
дотация,
получаемая опекуном
ребенка, в 2008 году
составит 500 крон в
месяц на одного ребенка, а дотация, выдаваемая один раз в
год многодетным семьям (4 и более детей) также составит
500 крон на одного
ребенка. На этом же
заседании был принята поправка к закону, согласно которой
в будущем родители,
у которых городское
дошкольное детское
учреждение посещает уже 2-й или 3-й ребенок, не должны подавать ходатайство о

частичной компенсации затрат на детский
сад. В счете, который
будет им представлен
к оплате, это будет
учитываться автоматически. (стр. 2)
При строящемся
детсаде
«Руккилилль» будет работать вальдорфская
школа
Эта школа будет
шестой по счету школой в Эстонии, которая работает по методике
Рудольфа
Штайнера. В отличие
от обычной школе,
где основной акцент
делается на усвоение
знаний,
вальдорфская школа не забывает развивать творческое начало и силу
воли. Вместо готового пакета знаний эта
школа дает своим
ученикам умение находить нужное решение самостоятельно.
Вместо обычных оценок ученик получает
словесное оценивание, и раз в год делается обзор, дающий
представление о достигнутых результатах. Большое внимание уделяется при
этом развитию умения общаться. Вальдорфская школа начнет
свою
работу
осенью
текущего
года. (стр. 5)
Открыта игровая
комната «Хийреке»
В понедельник, 7
января, пастор прихода Харью-Михкли
освятил игровую комнату
«Хийреке».
Игровая комната располагается в Кейла,
по адресу Хаапсалуское шоссе, 31. Целью
деятельности игровой является предоставление детям возможности развития в
соответствующей и
подходящей для этого среде. Немаловажной является также
возможность общения и для родителей,
которые в то время,
пока их малыш занят
игрой, могут обменяться каким-то опытом либо поговорить
на
интересующие
всех темы. Дополнительная информация
www.hiirekese.ee. (стр.
5)

Päevakorral
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Lühidalt

Keilasse Rukkilille lasteaia juurde
rajatakse Waldorfi kool
kadi kroon
kroon@KEILA.EE

Mõtteni luua uus kool jõudsid Pille ja Urmas Keller, otsides sobivat kooli oma lapsele.
Eri võimalustest jäi sõelale
lapsesõbralik ja ealisi iseärasusi arvestav Waldorfi pedagoogika. Et lähimate waldorfkoolideni oleks tülikas Keilast iga
päev sõita, otsustati kooli loomisega kodulinnas algust teha.
Rajatava kooli näol on tegemist kuuenda Rudolf Steineri
pedagoogikale tugineva waldorfkooliga Eestis.
„Korraldasime Keila kultuurimajas kokkusaamise ja esimese hooga tuli 20 inimest,“
nendib Urmas Keller. Selgus,
et huvilisi on palju, ja mitte ainult Keila linnast, vaid ka lähiümbrusest. Hetkel on esimesse klassi kindlalt tulemas 8
last, mõned veel mõtlevad.
Nüüdseks on räägitud nii
linna kui ministeeriumiga ning
jaanuari lõpuks loodab Urmas
Keller koolitusloa kätte saada.
Waldorfkool hakkab tööle
sügiseks valmiva Rukkilille
lasteaia juures. Õppetööks kasutatakse ruume, mis on projekteeritud koolitusklassideks.
Läbirääkimised
osapooltega
veel käivad, olemas on sõnalised lepingud, mille Urmas Keller loodab järgnevate kuude
jooksul allkirjastada.
Algselt oli plaan avada üks
esimene klass ja seda waldorfkoolile omaselt hakata põhikooliks kasvatama. Nüüd on

waldorfkoolid eestis

Eestis loodi esimesed waldorfkoolid 1990.aastal.
Praegu on eestis viis waldorfkooli(Viljandis, Arukülas, Tallinnas ja Põlva külje all Rosmal põhikoolid,
Tartus ainsana gümnaasium), kuus lasteaeda ja
kaks ravipedagoogilist kooli, üks õpetajate seminar
ja kaks õpetajate ravipedagoogilist seminari.

Waldorfkooli õppekava
– patjadele. See aga ei tähenda,
et päev möödub mängeldes.
Erinevalt tavakoolist ei vaheldu tunnid ainete kaupa,
vaid üht teemat käsitletakse
tsükliõppena mitu nädalat.
Kunstiline ja käeline tegevus
jäävad rohkem pärastlõunaseks tegevuseks, kus pea nii
hästi enam ei tööta. Tundide
sisu on sama kui tavakoolis,
ning kui juhtub, et keegi aru ei
saa, korratakse üle. Tavakoolis
pole õpetajatel tihti järelaitamiseks kahjuks aega. Waldorfkoolis võetakse läbi kõik, mis
riiklik õppekava ette näeb, ent
kaalutlemalt ja rahulikumas
tempos.
Suur osakaal on geomeetrial ja ruumilisel mõtlemisel.
K.Hinno sõnul on väga tähtis
arendada lastel kujutlusvõimet. Samuti on tähtis praktika.
Kui tavakoolis loetletakse, et
kunagi olid sepad ja käsitöölised, siis waldorfkoolis teevad
lapsed ise kõik läbi. Nad küp-

Foto:waldorf.ee

setavad leiba, teevad nõusid,
kangast jne. „Oluline on, et
laps omandaks oskused tegevuse kaudu”, selgitas K.Hinno.
Koolis ei kasutata õpikuid,
kuigi õpilased võivad seda
teha. Kõige tähtsam õppematerjal on õpilase enda konspekt. Seega on kooliskäimine
väga oluline, ja niipea kui üks
peatund vahele jääb, on materjalis kohe suur auk.
Samuti ei panda kuni 8.
klassini waldorfkoolis hindeid.
Selle asemel annavad õpetajad
töödele hinnanguid, mis tegelikult ütleb palju rohkem kui
nt hinne 3. Hinnang antakse
positiivse nurga alt ning sellega koos suunis, kuhu peaks
edasi arenema. Oluline pole
hinne, vaid see, mida laps selle
saamiseks õppinud on. Korra
aastas saab õpilane ülevaate
õppetöös edasijõudmisest, aga
ka teistega suhtlemisest. Waldorfkoolis on õppimine kui

protsess mitte tulemuste tagaajamine. Õpitakse iseendale,
mitte hinnetele.
Valmimas on uus raamõppekava, mis oleks lähtealuseks
õppekava koostamisel kõigile
Eestis tegutsevatele waldorfkoolidele õppekava . Hetkel
kasutatakse Saksamaal välja
töötatud õppekava.
Erinev on ka õpetaja ja
lapsevanema roll
Waldorfkoolis on klassiõpetajal oluline roll 1. – 8. klassini. Selle aja jooksul on õpetaja
kui teine ema, kes suunab ja
aitab.
Tavapärasest suurem vastutus lasub õpilase emal-isal. Lisaks õppemaksu tasumise kohustusele on vanemad koolis
toimuvaga pidevalt kursis,
kuna enamus waldorfkoole
ongi vanemate poolt ellu kutsutud. Kooli pidaja pole omavalitsus, vaid selts, kuhu kuuluvad lapsevanemad.

uudis

Keilas avas uksed restoran
keila leht
leht@keila.ee

Alates uuest aastast on Keilas juures koht, kus saab nii
lõunatada kui niisama maitsva
toidu ja joogi juures aega veeta. Nimelt avas Keila Tervisekeskuses kohviku asemel, pärast põhjalikku ümberehitust,
uksed restoran.
Restoran pakub kerget buffee lõunasööki - erinevaid salateid ja sooje suppe. Lisaks sellele leiab valikust galetid ja
crepid. Galetid on suured

Avati Hiirekese
Mängutuba

aga selgunud, et on huvilisi,
kes tahaks oma lapse kohe teise klassi panna. Seega avatakse
arvatavasti kaks klassi.
Erinevused on õpetamismetoodikas
Suurimad erinevused tavakooliga on õpetamismetoodika
poolest. Eesmärk lapse harimisel on lähtuda tema sisemisest arengust ning isiksuse kujunemisest. Igat asja õpetatakse
omal ajal, et areneda paremaks
iseendaks. Waldorfkool õpetab
inimest rõõmu tundma oma
võimetest ja loovast tegevusest.
Siiski ei ole waldorfkool
mõeldud
arenguraskustega
õpilastele. Klassiõpetaja Krista
Hinno sõnul lähtutakse Waldorfi inimpildis sellest, et ükski inimene ei ole täiuslik. Kui
inimesel on puue, siis tähendab see, et mingid võimed on
teisti väljendunud. Waldorfi
pedagoogika aga aitab puuetega inimesel areneda ja seega
töötab ta ravipedagoogikana
hästi. “Kuhjunud on eelarvamused, et Waldorfi koolile on
intellektuaalsus võõras. Tegelikult õpetatakse iga asja oma
ajal,” märkis Hinno. „Waldorfi
kool on terviklik lähenemine,
see pole päästerõngas või
mõeldud
arenguraskustega
õpilastele.“
Iga päev algab luule, muusika ja lauluga ning algklassiõpilastel ei ole tingimata vaja istuda tundide viisi pingis, vaid
sisse võib end seada ka vaibale

prantsusepärased pannkoogid
erinevate soolaste täidistega.
Näiteks pakutakse galette
praetud seasisefilee, porrulaugu, minitomatite ning sinihallitusjuustuga. Magusast on
juba praeguseks kujunenud
laste lemmikuks kuumade vaarikatega, tuhksuhkru ning jäätisega krepid.
Menüü krooniks on suured,
soojad, tervislikud ning mitmekülgsed salatid praetud veisefilee, krõbeda lestafilee, saaremaise lepasuitsu lõhefilee,
mahlase kanafilee ja muu

maitsvaga. Salatid on ehitatud
jääsalati, värske kurgi, minitomatite ning paprika põhja peale, kastmeks on vahukoorespinati kaste. Menüüst ei
puudu ka värskelt pressitud
mahlad, karastavad joogid,
kohv ja lai teevalik.
Restoran on avatud esmaspäevast
pühapäevani
kell
11.00-21.00

Keila Tervisekeskuses avati uus restoran
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Esmaspäeval, 7. jaanuaril
avati Keilas Hiirekese Mängutuba, mis täidab loodetavasti
paljude noorte lapsevanemate
seni täitmata soovid.
Uus mängutuba asub
aadressil Haapsalu mnt 31
ning tegutseb mittetulundusühinguna. Tegemist on hetkel
ainukese omalaadse üritusega
Keila linnas, eesmärgiks on
pakkuda lastele eakohast
tegevust ja lapsevanematele
võimalust suhelda ja kogemusi vahetada.
Mängutoa perenaistel Liisi
Viigisalul ja Anneli Pärlinil on
kahe peale kodus kasvamas
viis last, kõik parajas põnnieas. Mängutoa loomise idee
tuligi sellest, et noored emad
ise on juba aastaid igatsenud
koha järgi, kus lastega mängimas käia, teisi lapsevanemaid
kohata ning kus oleks võimalik pidada laste sünnipäevi.
Kuna sellist paika Keilas
ei olnud, tuli härjal sarvist
haarata. Abistava käe ulatasid
Kohaliku Omaalgatuse Programm, Keila linn, AS Devest
(Ehitusmarket), Glamox, OÜ
Branta Kantseleikaubad ning
AS Interlink.
Ligi 70 m2 suurune tuba
on sisustatud arvestades
eelkõige 1-3 aastaste laste
arengutaset ja vajadusi, kuid
pakub tegevust kõikidele koolieelikutele. Olemas
saavad olema kõik olulisemad
mänguasjad - suured ehitusmoodulid, liumägi pallimerega, kööginurk väikestele
perenaistele, tööriistalaud
mitmete tööriistadega noorele
ehitusmehele, väike spordibatuut, puidust raudtee rongidega ning hulganisti väiksemaid
mänguasju. Tõsi, hetkel on
valik veidi väiksem, kuid viimased mänguasjad saabuvad
loodetavasti jaanuari lõpuks.
Mängima pääsevad lapsed
koos täiskasvanu(te)ga.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 9-13 on mängutuba
tänu Keila linnavalitsuse toele
mängimiseks avatud tasuta.
Koostöös Ämmaemanduskeskusega on kavas läbi viia
perekooli loenguid, samuti
hakkavad toimuma Sünni ja
Imetamise Tugiühingu loengud ja imetamise nõustamine.
Oma koha leiavad päevakavas
ka väikelaste loovusringid. Vabadel aegadel on mängutuba
võimalik rentida laste sünnipäevade ja muude lastepidude
pidamiseks.
Lähemat infot on võimalik saada veebilehelt www.
hiirekese.ee.
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vaba aeg

Pärle Paalaroos andis nukule hääle Avati loodusfotode näitus
Pärle Paalaroos on Keila tüdruk, kes õpib
Keila algkoolis I klassis. Pärlel on üks põnev kogemus , mida teistel lastel pole.
Nimelt on tema andnud nukule hääle. Küsimustele vastab Pärle ema Kätlin.
kadi kroon
kroon@keila.ee

Kuidas Pärle sellise pakkumise sai?
Mina käisin Tähtega, noorima tütrega, Vikerkaare lasteaias beebikoolis, mida juhtis
Margarita Raun. Tema meile
nukust rääkiski. Algul ta mõtles hoopis Tähtet studiosse
saata, aga tema oli siis alles 2
– aastane ja ei rääkinud veel
väga hästi. Aga kuna Pärle oli
tihti minuga beebikoolis kaasas, siis Margarita kutsus hoopis teda proovima. Järgmine
hetk oli Pärle proovilausetega
kodus ning õhtul läksimegi
juba stuudiosse.
Kas Pärle oli ainus lugeja
või oli lapsi rohkem?
Kokku oli lugejaid kolm.
Üks vanem tüdruk Margaret,
kes hakkas juba kooli minema,
ja ühe variandi luges veel sisse
Margarita Raun ise. Pärle oli
siis 5 – aastane.
Kuidas lindistamine toimus, kas tekkis ka mingeid
probleeme?
Tallinnas stuudios pidid
kõik sisse lugema umbes kümme lauset. nt „Minu nimi on
Kristiina”. Pärlel tekkis probleeme vaid ühe lausega. Ta ei
osanud öelda „kutsu”. Seepärast pidi ta sisse lugema lisalause: „Ma tahan endale kiisupoega!”.
Miks Teie arvates just
Pärle kasuks otsustati?
Lõpliku otsuse tegid rootslased. Kui ma stuudios kuulasin, meeldis mulle tegelikult
kõige rohkem Margarita variant. See kõlas väga armasalt.
Pärle aga luges kuidagi ilmetult, tavaliselt ja ilma emotsioonideta. Praegu kuulates
aga tundub täitsa kena ja rootslastele ilmselt meeldis ka. Ar-

vatavasti Pärle võetigi sellepärast, et ta luges kui tavaline
laps. Stuudios veel kiideti, et
nemad pole varem kuulnud, et
üks laps oskaks nii ilusti öelda
„Mul on kallis isa!”.
Mis nukuga tegemist on?
See on Rootsis valmistatud
nukk Eesti turule. Tehti ta tegelikult sellepärast, et Eestis ei
olnud ühtegi nukku, mis räägiks eesti keeles. Seda, kas
neid rohkem nüüd on tehtud,
ma ei teagi, aga see oli kõige
esimene. Nukul on sees kiip ja
kõhu peale vajutades ütleb ta
valikuliselt lauseid.

Pärle Paalaroos

Mida huvitavat on nukule
hääle andmisega veel kaasnenud?
Hästi tore oli see, et kui
nukk ametlikult aasta lõpus
välja tuli, kingiti esitlusel Pärlele ka üks. Praegu jookseb ka
teles reklaam mille Pärle on
sisse lugenud. Kuid üldiselt
mingit suurt kuulsust sellega
küll pole kaasnenud. Mina isegi ei tundnud algul ta häält ära,
ega siis teised ka kohe aru ei
saa. Kahju ainult, et Pärle veel
ei mõista, kui harva juhuse
peale ta sattus.
Peale jutuajamist läks Pärle
edasi keraamikaringi. Lisaks
sellele õpib ta muusikakoolis
teist aastat plokkflöödi erialal,
käib tantsuansamblis Spekter
tantsimas ja algkoolis Ave
Põldvee juures võimlemas.

keila leht
leht@keila.ee

3.jaanuaril avati Keila kultuurikeskuses näitus Tanel Mõistuse loodusfotodest. Enamus
piltidest on tehtud Laulasmaa
ja Suurupi lähistel, kuid lisaks
ka Läänemaal ja Tallinnas.
Pildistamine on olnud Tanel
Mõistusele hobiks vähemalt
viimased viis aastat. „Päike on
see, milleta keegi meist hakkama ei saa. Kõiki neid värve,
mida ta meile vaatamiseks
pakub, me tihti ei märkagi.
Mõnikord aga võiks,” kommenteeris autor.

Et aga mitte ainult taevast või
laineid pildistada, on Tanel
Mõistus enda sõnul otsinud
igale pildile mõne asja või nn

”kiiksu”, mis selle vaatamise
huvitavaks teeks.
Näitus jääb avatuks kuni
3.veebruarini.

foto: tanel mõistus

Vaataja mõtleb
Tanel Mõistuselt, Keila
linnapealt “Esimesele” ja
kohe päikeseteemalisele
fotonäitusele kutse saanuna tekkis mul naisega ka
asjakohane vestlus. No et
mis meid nüüd ootab ja ega
ometi reisifotode ülevaade
kusagilt lõunamaalt?
Nali muidugi…
Või seni varjul hoitud kire
ilmsikstulek? Jaan Krossi
raamatus “Vastutuulelaev”
on koht, kus teleskoobi
peeglite imelihvija Bernhard
mõtleb mõnuga sellele, et
mõnikord peitub vastava
ettevalmistuseta inimestes
hoopis suurem potentsiaal
näha ja fotografeerida loodust kui nn. profﬁdel.
Võtsime kaasa ka oma
peaaegu 6-aastase lapse,
sest ega lapsesuu ei valeta.
Ja tõeline üllatus!
Elegantne loodusfotonäitus – kusjuures väljapeetult
kujundatud! Väga keeruline
on värvifotosid mõjuvalt
paspartuudesse panna ilma,
et värvi omamõju kaoks.
Nagu kuulsin Tanel Mõistuselt, oli kujundaja Külli.
Õnnitlus tallegi.
Kohe kilkas ka mu tütar,

et issi, näe!, samad “tuuleveskid”, mida meiegi uudistamas
oleme käinud. Laps tundis
ära, et fotokaadrid on võetud
Laulasmaalt vaatega Paldiski
suunas.
Asusin süvenenult pilte
uurima. Kohe tekkis küsimus,
kas autor on fotosid hiljem
järeltöötlusega aidanud, aga
sain vastuseks kindla ei ning
edasi uurides veendusime
tõesti, et fotod on tehtud nö.
käest, üsnagi pimedas ja parajat silmapilku kaunikesti pikalt
oodates. Õigus?
Autor ütles, et ka fotoaparaat on tal tavaline. Jah
- inimene teeb pildi, aparaat
toetab tehnikaga ja ilm annab
silmapilgu, kas pole.
Nüüd veidi ka fotodest.
Kõige meeldejäävam kaader
on mulle külm, punase päikese
püstine punane halo sinaka
maa kohal. Väga võimas vaatepilt. Millegipärast tuli Ultima
Thule muusika pähe. Ehk oleks
võinud foto kadreerida ka
püstiselt?
Siis tumedad, “pimedad”
männid rannikul, tuuled- tuuled, raske lainelaks ja silmapiiril
paremale suunduv kaubalaev.
Taevad ja taevad! Tuttavad

kohad, kuna olen sealkandis
aastaid ringi kolanud. Ja minu
2005. aasta Fragile kunstitunni
video algus- ja lõpukaadrid
on peaaegu samast kohast
võetud.
Edasi veidi teistmoodi foto,
justkui astuva kujundiga - metallkonstruktsioon, päike jalge
vahel, ja laevavrakk. Üldiselt on
keeruline üht väga intensiivset
kujundit kaadri keskele sättida,
aga tuleb tunnistada, et Tanelil
on minu arvates just need
fotod tugevamad. Mida abstraktsem, seda parem - saab ise
rohkem juurde mõelda.
Niiöelda rahulikumalt, nihutades kuldlõikelisuse poole, on
alati lihtsam, aga igavam vist,
kas pole?
Lähemal vaatlusel tundusid
põnevad ka näituse kaugemas
seinas olevad tumedad, akvarellilised tööd. Peegeldused
ja udud kivide vahel - hoopis
teine laad ja teema!
Prooviks nüüd maalida,
Tanel?
Tõnu Talve
Fragile kunstnik ja Keila Gümnaasiumi õpetaja.

foto: märt lillesiim
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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
„ESIMENE”
Tanel Mõistuse loodusfotode
näitus
3.jaanuar – 3.veebruar
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“OMA RIIK, OMA RAHA”
Eesti raha lugu, Eesti panga
muuseumi näitus.
10.jaanuar – 2.märts
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee

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

EESTI KIRJANDUSE SELTS
“100”
10.jaanuar - 10.veebruar
Tutvustab Eesti kirjanduse
ajalugu
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.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!

teater
„OMETI KORD”
Vana – Baskini teater
13.jaanuar kell 19.00 Pilet: 140.-,

KINO

Palju õnne!

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

Sündinud
24.12.2007
28.12.2007
02.01.2008

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

„3-5 KUUSTE TISSITITADE
MURED JA RÕÕMUD”
14.jaanuaril kell 15.00
Nõustamistund Hiirekese
mängutoas
Juttu räägib imetamise nõustaja Jana Kima. Võimalus last
kaaluda. Hind perele 25.Haapsalu mnt 31, Tel: 5270908
e-post: www.hiirekese.ee
Kristuse ristimispüha

kogudus
13.jaanuaril kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Jutlusetekst Jh 1:29-34
Keila Miikaeli kogudus

Jesse - Sverre Laido
Kristiina Tomesti
Kertu Hanga

Kuulutused

muud üritused
DJ – KLUBI
15.jaanuaril kell 19.00
Juhendaja Karmo Tihane
Keila Noortekeskuses
Paldiski mnt 28F
Tel: 6099089 e-post:
noorteinfo@keila.ee
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Töö

Tel. 56609860

Piltide raamimisega tegelev
ﬁrma võtab tööle PILDIRAAMIDE VALMISTAJA. Võimalik
väljaõpe kohapeal, sobib ka
pensionärile. Võimalus töötada
osalise tööajaga. Tel. 50 17 447,
670 94 91.
Kiosk Keilas vajab müüjat.

Keila Postkontor vajab
seoses suureneva töömahuga
kirjakandjaid motokandesse
ja jalgsikandesse. Info Keila
Postkontorist või 6780980,
5291251.
Karjaküla Külmhoone otsib
oma meeskonda töölist. Info:

5063 458, 5141 956

kinnisvara
Müüa heas korras maa-alune garaaž Keilas Vasara tänaval. Info telefonil 53009927
Soovin üürida või osta
garaaži Keila linnas Tel. 51 64
446

Avaldame sügavat kaastunnet
Enn Paberitsile kalli

EMA
surma puhul.
Töökaaslased
Keila Postkontorist

Kinobussis film „ARKTIKA

Algab väikekannelde meisterdamise kursus
Haridus- ja Kultuuriselts Läte korraldab pärimuskultuuri huvilistele pillimeisterdamise kursuse. Õpitakse valmistama traditsioonilist ühest puust õõnestatud väikekannelt ning mängima omavalmistatud pillil.
Kursus algab 20.jaanuaril ja kestab viis pühapäeva.
Osalemistasu 500 krooni, kursust toetab Eesti Kultuurkapital.
Saadaval viimased vabad kohad registreerimine ja lisainfo: waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73

Mängude graafik 19.jaanuaril 2008
10.00
11.30
13.00
14.30
16.00
17.30

Harju Elekter
BC Exclusive
Vasalemma RSK
Juurviljapõrgu
Scorpion
Glamox

–
–
–
–
–
–

Keila liiga jätkab tervisekeskuses

Padise vald
Mõigu
Turba II
Royal Ehitus
Honda/Speed
A 4 Kinnisvara

Keila Avatud Noortekeskus teatab
DJ sõpradele:
Tegevust alustab noortekeskuse DJ Klubi 15.-26.aastastele
noortele. Esimene kokkusaamine, registreerimine ja tehnikaga tutvumine toimub teisipäeval, 15.jaanuaril kell 19.00.
Tehnika juhendaja on noorsootöötaja Karmo Tihane.
Spordihuvilistele:
Noorsootöötaja Aare Lepiksaare juhendamisel käivitub
Sportmängude trenn, mis tegutseb avatud ringi põhimõttel ehk sellega võivad liituda huvilised igal ajal ning trenni
registreeimine ei ole oluline. Selles trennis mängitakse igal
nädalal erinevaid sportmänge – lauatennist, võrk-, korv-,
sulgpalli, tehakse teatevõistlusi jms.
Osavõtt tasuta!
Info: 6099089, noorteinfo@keila.ee
Paldiski mnt 28F
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*
*
*
*

Kauplus Jaama 11 Keila
Kauplus Jaama 11 Keila
Avatud: T – R 12.00-18.00
Avatud: T – R 12.00-18.00
L 10.00-14.00
L
10.00-14.00

15. detsembril
ALLAHINDLUS
Kogu
kaup -20%
jaanuaris
Detsember on kingikuu!

Suusa- ja lumelauahooldus
Graft riided,
Rossingnol, Atomic suusavarustus.
One way suusakepid

AVATUD E-R 10-19 L 10-16
Haapsalu mnt 57D Keila
Tel. 6512000 info@havanna.ee
Enne teeleminekut astu läbi Havannast !

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

Laitse Lossi Tallid OÜ otsib oma väiksesse meeskonda

KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

PRONKSIVALAJAT-LIHVIJATKEEVITAJAT.

MÜÜJA
Pakume tubli töö eest brutopalka
alates 8500 krooni,
palju arenemisvõimalusi ja huvitavaid
koolitusi.
Info telefonil 6 844 041 või
cv.smarket@rimibaltic.com
Infot saab ka kaupluse juhatajalt.

Töökoht on Kernu vallas Laitses asuvas erapronksivalutöökojas või vajadusel ka Tallinnas. Töö
seisneb pronksskulptuuride valamises, lihvimises
ja keevitamises ning järeltöötluses. Töötaja väljaõpe kohapeal. Väikseim
netopalk 10 000 krooni.

Kontakt: Pille Mägila, mobiil 5274145, e-post pille@skulptuuristuudio.ee
Laitse Lossi Tallid OÜ on skulptor Tauno Kangrole kuuluv ﬁrma, mis tegeleb
kunstiürituste korraldamise ja pronksskulptuuride tootmisega.

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

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

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

Pühapäeval bussiliinid käigus ei ole

AS Haapsalu Autobaas

