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lugejaga vestleb

Nädal Lõppes, teine algas

Kevad ja pühad
Selle nädala lehes on kas tänu lühikesele nädalale või selle tõttu saabuvaid pühi lahatud õige mitme
nurga alt.
Keila Miikaeli koguduse uus õpetaja Marek Roots
räägib ülestõusmispühast kui kristlaste kõige esimesest ja vanemast pühast, mis annab lootust, et
võimatugi saab võimalikuks.
Ülestõusmis/lihavõtte/muna/kevadpüha olulisust
näitab ka see, kuivõrd palju on kombeid ning uskumusi nii Eesti kui ülejäänud rahvaste pärimustes.
Tänapäeval ei taju me tihti enam ei muna ürgset
müütilist tähendust ega kommete ja uskumuste
seotust kristlusega. Munad, tibud ja jänesed on
omandanud pigem kommertsliku varjundi. Samas
ei oma ülestõusmispüha suurele osale
inimestest täna ka kristlikku tähendust.
Eestlastele on aga alati oluline
olnud loodus. Seega võikski ülestõusmispüha eelkõige tähistada
kui kevadpüha ning looduse
uuestisündi. Annab seegi ju
lootust, et võimatu saab võimalikuks. Päike paistab taas, pika
pimeda ja rõske talve selgroog
on murtud, loodus ärkab. Hoolimata sellest, et hommikul on
paks lumevaip maas, sulab see
kiiresti. Kevadet on kahtlemata
õhus juba tunda. Nautigem seda
uuestisündi.
doris matteus
doris@keila.ee

Võimatu võimalikkus
marek roots
keila koguduse vaimulik

Kui püüaksime sättida suuremaid kirikupühasid tähtsuse
järjekorda, siis ilmselt paljud
pakuksid esimeseks jõulupühi.
Sel ajal käib tõepoolest kirikutes kõige rohkem rahvast, nii
et mõnelgi pool tuleb pidada
lausa mitu jumalateenistust
ühe päeva jooksul. Jõulupühade lähedust ja arusaadavust
suurendab kindlasti ka jõuluevangeelium, mis kõlab üheltpoolt kuidagi muinasjutuliselt
ning teisalt räägib perekonnast
– emast, isast ja vastsündinud
lapsest.
Nüüd on aga kätte jõudnud
teine kirikuaasta suurpüha,
ülestõusmispüha. Inimese elukaare mõttes on järgnevus loogiline: esmalt sünnib jõululaps
Jeesus ning alles siis toimub
Tema ristilöömine, surm ja
ülestõusmine. Ometi hakati
jõulupühi pidama alles kolmsada aastat peale Kristust,
kuna ülestõusmispühast sai
algkristlaste esimene ja kõige
vanem püha. Too varajane
hommik nädala esimesel päeval, mil Jeesuse jüngrid avastasid tühja haua ning kohtusid
ülestõusnud Kristusega, sai
neile uue ajastu alguseks.
Ülestõusmise päeva hakati pühitsema igal nädalal ning 4.
sajandil muutis keiser Constantinus selle töövabaks päevaks. Nii tekkiski meile tuntud
pühapäev, mis kõlab eriti vene

keeles
tähendusrikkalt:
voskressenje.
Seega ülestõusmispüha oli
ja on tänagi kirikuaasta kõige
tähtsam osa, mis mõtestab
ning eesmärgistab kõik ülejäänu. Püha kuulub nö suurde nädalasse. See nädal algab palmipuudepühaga, mil Jeesus tuli
pidulikult Jeruusalemma. Järgneb Suur Neljapäev, püha õhtusöömaaja ja Jeesuse vahistamise päev. Suurel Reedel
mõisteti Issand hukka ning
löödi risti. Vaikne Laupäev tähistab Tema hauasolekut ning
sellele järgnev hommik uue
elu algust ja igavest võitu surma üle.
Maarjamaa rahvakalender
ja kirikukalender on aegade
jooksul segunenud. Rahvapärimusi lugedes võib märgata,
kuidas kristlus ja paganlus
üksteist mõjutasid ning kujundasid usukumusi ja kombestiku, mida hakati pidama väga
tähtsaks. Suurde nädalasse
suhtusid meie esivanemad üldiselt erilise pieteeditundega.
See oli vaikuse aeg, mil kärarikkaid töid ja töötegemist
üldse vähendati või lausa välditi. Suurel Reedel ei tegevat
isegi lind oma pesa. Pajuokste
tuppatoomine palmipuudepühal ning munade värvimine,
koksimine ja veeretamine ülestõusmispühal on kombed, mille elujõudu näeme veel tänagi.
Lehitsedes koguduse arhiivimaterjale tuleb tõdeda, et

veel eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel oli kirikuskäimine suurel nädalal usin.
Küllap kajastab see ka viimase
maailmasõja eelseid olusid.
Alles hilisem surve kristlaskonnale ja üleüldine ateistlik
propaganda ähmastas arusaama ülestõusmispühadest ning
tegi kirikuliste read hõredaks.
Kuidas suhtume aga ülestõusmispühadesse täna, Eesti
Vabariigi
üheksakümnendal
aastal? Eks inimese elu olulised ja tõeliselt väärtuslikud
hetked on alalises ohus mattuda vähetähtsa ja teisejärgulise
alla. Ka kiriku suurpühade
vaimne sisu jääb sageli üldise
meedia- ja kaubandusmüra
varju. Siiski kutsub kirik üksikult ja üheskoos märkama Jumala tegusid inimkonnale.
Suure nädala ja ülestõusmispüha peasõnum seisneb Jumala armastuses Jeesuse Kristuse
kaudu. Tema suri meie pattude
eest ja äratati üles meie uuekssaamise pärast. “Sest nõnda
on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et
ükski, kes Temasse usub,
ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Sest
Jumal ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta
maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema
läbi õndsaks saaks!” (Jh
3:16-17).
Mõistan, et paljud seisata-

vad nõutult Jeesuse ülestõusmise jutustuse ees. Kas surnu
elluärkamine pole siiski kõigest väljamõeldis või parimal
juhul üllas soovunelm? Jah,
isegi õppinud teoloogil ja kogenud kirikuõpetajal pole ühtegi vahendit, millega ülestõusmist
lõplikult
“ära
seletada”. Sellel lihtsalt puuduvad analoogiaid meie inimlikus maailmas. Ülestõusmise
sisu taipamine ja kogemine on
usuküsimus. Me ei peagi end
vaevama sellega, kuidas see
“täpselt toimus”. Hoopis olulisem on mõista, et Jumal – kui
Ta eksisteerib – on suurem kui
meie arusaamise võime. Jumala juures saab võimatugi võimalikuks.
Kui otsida ülestõusmispühadest üldinimlikku sõnumit,
siis minu arvates võikski selleks olla võimatu võimalikkus.
Legendaarne
hingekarjane
Harri Haamer, meenutades
oma vangla-aastaid, tõdes: lootusetus tappis rohkem kui
nälg! Aga lootus vajab usku, et
võimatugi saab võimalikuks –
meie elu suurtes ja väikestes
asjades. Niisugune lootus on
inimesi läbi aegade innustanud ning andnud elava kogemuse ülestõusnud Kristuse lähedusest. Sellele lootusele
kutsub kirik meid ka tänavuste
pühade ajal – avades uksed jumalateenistusteks. Olge siis
hääd ja astuge julgelt sisse!
Õnnistatud pühi!

Pilte beebiballilt

Foto:märt lillesiim

Foto: märt lillesiim
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huvitavat

Lühidalt

Ülestõusmispühad
keila leht
Ülestõusmispühad on liikuvad pühad, mille kõrghetkeks on esimene täiskuu pühapäev
pärast
kevadist
pööripäeva.
Pühapäevale eelneb nn
vaikne nädal, mille tähtsamateks päevadeks on suur neljapäev ja suur reede. Järgneb
vaikne laupäev ning seejärel
rõõmus pühapäev - ülestõusmispüha.
Ülestõusmispühadel
on
mitu erinevat nimevarianti,
millel on igaühel oma päritolu
ja tagamaad. Peale lihavõtete
veel lihavõttepühad, kevadpühad, kiigepühad ja munapühad.
Lihavõttepühad
Ülestõusmispüha tähistas
Jeesuse Kristuse surnust ülestõusmist. Sellele järgnevad
teine ja kolmas lihavõttepüha,
mis lõpetasid paastuaja. Kristuse ülestõusmise pühaga lõppes paast ja võis jälle süüa.

Esimesel pühal hakati jälle
„liha võtma”.
Kiigepühad
Lõuna-Eestis algas lihavõttest kiikumisaeg. Kiikumisel
oli varem maagiline tähendus
ja seetõttu ka kindel algus ja
lõpp. Kuna algus sattus olulisele kriitilisele päevale, siis tähendas see ühtaegu tervise,
elujõu ja õnne loomist endale
ja karjale. Kiikumine oli erakordselt oluline noorte lõbustus, mille juurde kuulusid laulmine, mängud, jõukatsumine,
tantsud.
Põhja- ja Kesk-Eestis tähistati lihavõtteid lauahüppamisega, mis oli noorte ja laste
virtuoosne ettevõtmine. Kivile, kännule või postile asetatud
laua kummaski otsas seisis
hüppaja. Kui üks neist õhku
hüppas, langes teine oma lauaotsaga vastu maad. Hüpata tuli
nii täpselt, et õnnestus maanduda tagasi oma lauaotsale.
Mänguna on lauahüppamist
harrastatud tänini, mitte nii-

Munakoksimine

palju lihavõttepühadel kui suviti kiikumise asendajana. Sellegi tava siht oli algselt tervise
ja õnne tagamine.
Munapühad
Levinuimaks on kujunenud
aga munapühad. Munapühad
tähistavad pühade tähtsamat
toidupoolist.
Kõige levinum lihavõttega
seotud tava Euroopa maades ja
ka Eestis on munade värvimine, kinkimine ja söömine. Sel
päeval on olnud sajandite vältel palju vabas õhus pidutsemist ja ringiliikumist, nagu
kogu vaiksel nädalal. 19. sajandil ja 20. sajandi alguses on
noormehed käinud külapidi
mune korjamas, samuti ristilapsed ristivanematelt neid
saamas. Muutus toimus täisealiseks saamise, varem ka leeris käimise järel, sest sellest
ajast alates pidid hoopis ristilapsed ristivanematele mune
kinkima.
Urbepäeval ja lihavõtte ajal
viidi õigeusu kirikusse õnnis-
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Foto: valdur vacht

tamiseks pajuurbi, millega hiljem koduseid urviti. Tasuks
saadi mune. Üldse kuulusid
tuppatoodud pajutibud lahutamatult pühade juurde. Kes
polnud neid varem soetanud,
tõi nad munavärvimise ajaks
vaasi. 20. sajandil oli tavaks

ajatada selleks päevaks taldrikul või kausis muru, millele
sai värvitud mune asetada. On
valmistatud okstest ja samblast pesi, kuhu on pandud värvitud mune. Samuti ajatati hiirekõrvule igasuguseid oksi,
millega ehiti tube.

kohviga. 20. sajandil kasutati
värvimisel ka siid- või krepppaberit ja riiet. Mustri saamiseks lisati tangu või riisi, kriibiti värvi maha, kirjutati
nimesid või joonistati midagi
koore peale. Mustriliste munade saamiseks kasutati näiteks
vaha või seoti taimi vastu riidesse keeratud muna - nii tekkis koorele õrn taimekujutis.
Mitmevärvilised
munad
saadi vesivärve või munalakke
kasutades. Kui pärast Teist

maailmasõda pikka aega munalakke saada polnud, siis
asendati neid muude värvivate
ainetega.
Üha laiemalt levis aga mitme tehnika kasutamine. Tänapäevalgi kasutatakse värvitud
munade kaunistamiseks vesipilte ja kleepsukesi, väljalõigatud ja pealekleebitud pilte,
muna külge liimitud värvitud
sulgi.
Munade värvile omistas
kristlik traditsioon rangelt
sümboolse tähenduse. Näiteks
punased munad sümboliseerisid Jeesuse verd, munade veeretamine kivi veeretamist Kristuse haualt; munade aeda
peitmine sümboliseeris oma
poega aiast otsivat Maarjat. 19.
sajandil kandus munadele üle
üldine värvisümboolika, mis
võimaldas värvi, nime ja jooniste abil väljendada munasaajale oma meeldimust ja tundeid.
Punane
tähistas
armastust, sinine truudust,
roosa sõprust.

Munakoksimine on vana
lõbustus, mille juures olid
mõned salanipid. Koksiti
terava otsaga. Muna oli tugevam õige peoshoidmise
korral. Kelle muna katki
läks, see oli kaotaja ja loovutas oma muna teisele.
Setumaal, õigeusu aladel
ja väga mitmel pool Euroopas, kuid ka nt Inglismaal,
veeretati mune mäest alla
või piki puust munarenni.
Kelle muna teise muna vastu puutus, sai selle omale.
Veeretada sai senikaua, kuni
teistelt mune võideti, seejärel võis saagi kokku korjata
ja järgmine pääses veeretama. Võidetud munad söödi
kohe ära, kuid võitja võis
need ka kokku koguda ja
kaasa viia. Munaveeretamine nagu nende koguminegi
oli eeskätt meeste tava.

Lihavõttemunad
Kogu Euroopas tuntud tava,
mis tähistab uut elu ja kestvust. Varem oli oluline see, et
kanad olid juba munema hakanud, s.t munad olid sel aastaajal juba olemas. Mune varuti
pikemat aega - neid ei tohtinud
süüa paastu ajal, nii säilis lihavõtteks suurem hulk.
Miks muna?
Muna on olnud inimesele
aastatuhandeid
salapärane
nähtus ja kõige algus. Paljude
loodusrahvaste müütilistes lugudes on maailm koorunud
munast. Munast tekkis maailm, eeskätt tähed, kuu ja päike, samuti maa/kivid ja elavad
olendid. Maailmalinnu munetud munadest, mille see pärast
pesaotsinguid rajas kuldsesse
põõsasse ja hiljem hautud munad laiali pildus, tekkis nähtav
maailm ja selle objektid.
Paljude rahvaste jumalad on
sündinud munast.
„Kalevalas” lendab müütiline part lõputu veevälja kohal ja

otsib pesa tegemiseks kohta.
Ilmatütar Ilmatar kiigub ja
õõtsub selles lõputus veeväljas, oodates juba 700 aastat
oma lapse sündimist. Ilmataril
hakkab pardist kahju ja ta pistab põlve veest välja. Part teeb
tema põlve otsa pesa, muneb
kuus kuldset ja ühe raudse
muna ning istub neid hauduma. Aga munad lähevad pardi
all nii palavaks, et Ilmatar peab
põlve kohendama, munad veerevad vette ja lähevad katki.
Üks muna on eriline: selle alumisest poolest saab maa ja ülemisest taevas. Munavalgest
saab Kuu ja rebust Päike, muna
kirjust mustrist tähed, koore
tumedatest laikudest pilved.
Eesti rahvalauludes muneb
sinikirja linnuke kolmest munast välja kolm poega, paneb
ühe Kuuks, teise Täheks ja kolmanda Päikseks.
Kreutzwaldi “Kalevipojas”
on meie esiema Linda sündinud tedremunast.
Seega muna on olnud läbi

aegade sünni ja uue elu sümboliks.
Munade värvimine
Ei ole täpselt teada, kui
vana on munade värvimise
komme, aga igatahes on see
vähemalt möödunud sajandist
peale olnud väga populaarne ja
on seda tänapäevani.
Mune värviti mitmeti. Laialt
olid levinud ühevärvilised munad, mida värviti sibulakoortega kaselehtedega, madaraga,

Lihavõttejänes
toob
mune
Eestis ja saksakeelsetes
maades peidab lihavõttejänes öösel mune aeda
(ka majja, korterisse või
rõdule) ja lapsed otsivad
need üles. Komme on
tänaseni elav, ehkki mõneski peres peidetakse
värvitud munade asemel
hoopis šokolaadimune ja
ka -kujukesi.
Esimene teade lihavõttejänese toodud munadest
pärineb 1572. aastast
Saksamaalt. Ka jänesekujulised lihavõttekoogid
on sama päritoluga.
Kõigis maades, kus jänes
mune toob, räägitakse
mune pabuldavatest jänestest. 20. sajandil lisandusid lihavõttelauale
või munade juurde rosinad šokolaadis ja muud
ümmargused šokolaadimunad.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.90

11.01- 13.01

17.50

29.-
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keila linnavalitsuses
gamise teel. Juurdepääsuks
kruntidele
kavandatakse
avaliku kasutusega tee-ala
Kullerkupu 2a kinnistule,
millega lahendatakse ühtlasi juurdepääs pumbamajani
ning planeeritavate tehnorajatiste paigutus.
Elamukruntide suurused
on 937 ja 945 m². Ehitusõigus määrab mõlema planeeritava üksikelamu suurimaks kõrguseks 9 m.
Korruseid võib olla kuni 2.
Mõlema krundi suurim täisehitus võib olla 25%.

Projekteerimistingimused
Keila Linnavalitsus kinnitas projekteerimistingimused nr 0608 Linnamäe tee
10 kinnistul asuva tootmishoone laiendamiseks kuni
33%. Tingimuste taotleja
on Balti Kivitehas AS. Tootma hakatakse betoonist
plokke ja tänavakive. Projektistaadiumis tuleb tellida
eksperthinnang tehase rajamisega kaasneda võivate
keskkonnaohtude väljaselgitamiseks, mis on aluseks
keskkonnamõjude hindamise algatamise (vastavalt
Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele) vajaduse
otsustamiseks. Projekteerimistingimustes on määratud tehase suurimaks ehitusaluseks pinnaks 1777
m². Hooneid võib kinnistul

olla 1. Kinnistu maksimaalne täisehitus on 25%. Tehas
võib olla kuni kahekorruseline suurima kõrgusega
10,5 m. Seadmete suurim
kõrgus võib olla 13,5 m.
Asendiplaanil tuleb lahendada kinnistu juurdepääs,
heakorra tingimused (teed,
platsid, valgustus, prügikonteinerid, piirded, haljastus, vertikaalplaneerimine)
ning liitumised tehnovõrkudega. Tagada tuleb ehitusaegsed abinõud kõrghaljastuse
kaitsmiseks
vigastuste eest. Lahendama
peab ehituskorralduse küsimused (ehitusaegse piirde
asukoht, materjalide ladustamine, ohutustehnika, valve, ajutine liikluskorraldus
jm).

Aktiivsed noored saavad toetust
Keila Linnavalitsus otsustas maksta noorsootöö toetust Keila Gümnaasiumi
noortekoorile
laululaagri
korraldamiseks ja Keila
Gümnaasiumi õpilasomavalitsusele ürituse „Moeshow
2008“ korraldamiseks.
Noortekoorile
antakse
toetust 6550 krooni ja moe-

venekeelne veerg

keila linnavalitsus teatab
Veokite liiklemiseks oma kord

Detailplaneering
Keila Linnavalitsus võttis
vastu Kullerkupu tn 2b detailplaneeringu ja suunas
selle avalikule väljapanekule. Planeeringuga on võimalik tutvuda Keila linnavalitsuse ruumides 4. aprillist
kuni 18. aprillini 2008.a
tööaegadel.
Kullerkupu 2b detailplaneering on FIE Hindrek
Kuldbeki töö, millega määratakse alale kaks krunti
üksikelamu
ehitamiseks.
Krundid
moodustatakse
Kullerkupu 2b kinnistu ja-
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üritusele 6000 krooni.
Moeshow 2008 toimub
juba 28. märtsil 2008.a.
Keila Gümnaasiumi noortekoor kavatseb pidada laululaagrit selle aasta novembris.
Mõlemat taotlust toetas
ka Keila Linnavolikogu kultuurikomisjon.

teade

Keila Linnavalitsus kehtestas veoautodele erandkorras liiklusloa väljastamise korra. Kord hakkab
kehtima alates 1. aprillist.
Luba väljastatakse veoautodele, kui nende liiklemise eesmärk Keila linna
haldusterritooriumil
on
Keila linna haldusterritooriumil asuvate asutuste, ettevõtete ja ettevõtjate varustamine, linna elanike
teenindamine ja varustamine, spetsiaalsõiduki poolt
tööülesande täitmine, asutuse, ettevõtte, ehitus- või
remondiobjekti teenindamine, liikluseeskirja kohaselt tähistatud parkimiskohta sõitmine, Keila linna
elanikuna rahvastikuregistrisse kantud isiku soov tema
kasutuses olevat veokit Keila linnas kooskõlas eeskirja-

dega parkida või muud erakorralised juhud.
Luba ei väljastata keelupiirkonnas tänavate ääres
parkimiseks või kui ei ole
tagatud kauba mittepudenemine või tänavate risustamise vältimine.
Loa väljastamiseks tuleb
veoki omanikul või tema
volitatud isikul (veoki kasutaja) või mootorsõiduki
tehnilises passis märgitud
kasutajal esitada Keila Linnavalitsusele
kinnitatud
vormi kohane kirjalik või
elektrooniline taotlus. Taotluse blanketi leiab Keila linna kodulehelt. Saadav luba
tuleb paigutada sõiduki esiaknale nähtavale kohale.
Kehtestades uue liiklusskeemi, keelas Keila Linnavalitsus veokitele linnast
läbisõidu.

Keskpark saab uue ilme
Keila linn tellis Keskpargi
heakorrastamise eskiisprojekti. Park võib uue ilme saada
juba järgmise aasta suvel.
12.märtsil
allkirjastasid
Keila linnapea Tanel Mõistus ja
OÜ Loodusprojekt juhatuse
liige Kersti Lootus lepingu,
mille alusel koostatakse pooleteise kuuga Keila Keskpargi
haljastamise eskiisprojekt.
OÜ Loodusprojekt ja selle
juht Kersti Lootus on tegelenud varem haljasaladega Haapsalus, Põltsamaal, Põlvas, Tallinna kesklinnas, Kadriorus ja
mitmel pool mujal. Kersti Lootus on kursis ka Keilaga - varem on ta andnud eksperthinnanguid
Keila
pargialade
kohta.
Arhitekti sõnul on Keila
Keskpark väga suure perspektiiviga ja annab palju võimalusi
loometööks. „Esialgne idee on
jaotada park kolme tsooni:
tinglikult nimetaksin Keskväljaku-poolset osa atraktiivseks,

Haapsalu maantee poolset
nurka romantiliseks ja Uusapostliku kiriku juures asuvat
osa harivaks alaks,“ kirjeldab
oma ideed Kersti Lootus. Põhjalikumalt arhitekt oma mõtteid esialgu tutvustada ei soovinud. Lootus kinnitas, et
projekteerimisel arvestab ta
kindlasti praeguse pargiala
kalmistuminevikuga. Samuti
pidas ta väga oluliseks mõttetalgute käigus veetornile tulevikuks hea kasutusidee leidmist.
Keila linnaaedniku Inge Angerjase sõnul on Kersti Lootuse senitehtud tööd niivõrd tugevad, et pole põhjust kahelda
kvaliteedis. Angerjas ei kõhelnud Kersti Lootust nimetamast üheks Eesti tugevaimaks
linnahaljasalade kujundajaks.
Keila abilinnapea Enno Felsi
sõnul on Keila Keskpargi rekonstrueerimine esimene tõsine samm Keila haljasalade väljanägemise parandamisel.

Keila Linnavolikogu 41. istung toimub teisipäeval, 25. märtsil 2008 algusega kell 17.00
Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna 2008. aasta
eelarve I lisaeelarve
3. OÜ Keila Tervisekeskus
osast osa omandamine
4. Linnavara üleandmine
Keila Hariduse Sihtasutusele
5. Kinnistu võõrandamine
avalikul suulisel enampakkumisel
6. Riigihanke tulemusel

sõlmitud hankelepingu
heakskiitmine
7. Keila linna Piiri tänava ja
Uus-Paldiski mnt vahelise
ala detailplaneeringu osaline kehtestamine
8. Harku valla ja Keila linna
vahelise piiri korrigeerimine
9. Keila linnapea palgatingimuste muutmine
10.Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Kersti Lootus

foto: valdur vacht

Сегодня в номере
Сообщения
•
Заседание
городского собрания состоится во вторник, 25
марта в 17.00 в зале мэрии (стр. 4)
Новости городского правительства
До 18 апреля в помещениии мэрии можно
будет познакомиться с
детальной планировкой участка по адресу
ул.Куллеркупу, 2б, который образован из
двух грунтов площадью
937 и 945 м2. На этом
участке
планируется
строительство жилого
дома высотой не более
9 м.
Городское
правительство
утвердило
условия проектирования производственного
помещения по адресу
Линнамяэ теэ, 10. В
ходе проектирование
предполагается увеличение имеющихся производственных площадей на 33%. Условия
проектирования заказаны АО Балти Кивитенас. Производственное
помещение предполагается
использовать
для производства бетонных блоков. (стр. 4)
Центральный
парк будет выглядеть по-другому
Город заказал эскизный проект приведения
в порядок Центрального парка. Возможно,
что
выглядеть
поновому парк будет уже
будущим летом. 12 марта мэром города Танелем Мыйстусом и руков о д и т е т е л е м
предприятия «Лоодуспроект» Керсти Лоотус
был подписан договор,
на основании которого
через полтора месяца
будет готов эскизный
проект
озеленения.
Предприятие «Лоодуспроект» имеет богатый опят выполнения
подобных заказов, в
числе их заказчиков и
парк Кадриорг, города
Хаапсалу,
Пыльва,
Пыльтсамаа, Таллинн.
По словам архитектора,
Центральный парк нашего города весьма
перспективен с точки
зрения осуществления
подобных
проектов.
(стр. 4)
Активная
молодежь получит под-

держку
Городское
правительство приняло решение оказать финансовую
поддержку
молодежному хору Кейлаской гимназии в организации музыкального лагеря в размере
6550 крон, а также поддержать 6 тысячами
крон мероприятие Ученического самоуправления Кейлаской гимназии
«Шоу
моды
2008». (стр. 4)
Кейлаские
гимнастки попали в финал
На состоявшемся в
Нарве 2-м этапе кубка
по
художественной
гимнастике «Лоотус»
шесть гимнасток Кейлаского
гимнастического клуба «Триумф»
вышли в финал, который состоится в Тарту
18-19 апреля. Лучший
результат среди представительниц городского клуба показала АнуГрете Одер, которая
заняла в своей возрастной подгруппе 2-е место. (стр. 6)
Весенний
цикл
лекций
С 28 марта по 25
апреля в Кейласком
центре культуры будет
проходить цикл лекций
«Ребенок и воспитательная среда» для родителей и для всех, кто
интересуется проблемами
образования.
Лекторы
попробуют
найти ответы на практические вопросы, например, каким образом
взрослые могут способствовать созданию гармоничной воспитательной среды для детей?
Также на лекциях будут
рассматриваться факторы,
оказывающие
влияние на формирование воспитательной
среды - физические, духовные и социальные
аспекты. Лекции организует Образовательнокультурное общество
«Ляте».
Посещение
лекций бесплатно. Дополнительная информация по адресу waldorf.
keila@gmail.com либо
по телефону 51 93 66 73.
(стр. 5)
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huvitav teada

Keila haridus - küsimused ja vastused

Keila kool – vastuseid kogutud küsimustele
Loe ka:
Miks
Keila
Hariduse
Sihtasutus?
25.01.2008
Kes suunavad Keila Hariduse Sihtasutuse
tegevust? 01.02.2008
Parima väikelinnakooli lähteülesanne.
08.02.2008
Kuidas saab lähteülesandest kool?
15.02.2008
Tehtud otsused 22.02.2008
Keila eestikeelsed koolid ühendatakse
29.02.2008
Koolide ühendamine – veel küsimusi ja
vastuseid 07.03.2008
doris matteus
doris@keila.ee

Keila hariduselus toimuvate
muutustega oleme lugejaid
kursis hoidnud juba mõnda
aega. Kuna kavandatavad muudatused on suured ja kaugeleulatuvad, siis tekib küsimusi
järjest rohkem ning üksikasjalikumaid.
Järgnevad küsimused on
koondatud erinevatest allikatest. Mõned küsimused kerkisid esile eelmisel neljapäeval
toimunud Keila Gümnaasiumi
õpetajate, Keila Hariduse Sihtasutuse ja Keila Linnavalitsuse
koosolekul, teised on esitanud
lapsevanemad. Kahtlemata on
küsimusi oluliselt rohkem,
kuid valitud on sellised, mis
huvitavad kõiki.
Kõikvõimalikud küsimused
ja kahtlused Keila hariduselus
toimuvate muudatuste teemal
on Keila Lehe toimetuses alati
oodatud.
Vastab Keila linnavolikogu
esimees Andrus Loog.

Keilasse tekib erakool.
Kas nüüd muutub haridus
Keilas tasuliseks?
Siinkohal pean veelkord selgitama mõistet ERA. Paljudes
vestlustes on saanud selgeks,
et aetakse segamini kaks erinevat mõistet: eraõiguslik ja
eraomanduslik. Loodud Keila
Hariduse SA (KHSA) on eraõiguslik juriidiline isik. Kuna aga
KHSA asutajaks on 100% Keila linn, siis ei ole tegemist eraomandusliku asutusega. KHSA
ei taotle kasumit, sihtasutusel
ei ole see võimalik.
Linnal on seadusest tulenev
kohustus anda lastele haridust.
Halduslepinguga antakse see
kohustus üle KHSA-le. Sama
lepinguga määratakse ka, et
õppemaksu ei kehtestata. Olukorda, kus tasuta hariduse saamine Keilas ei ole võimalik, ei
saa tekkida. Õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ei
muutu seoses kooli pidamise
vormi muutusega midagi. Ja
kui tulevikus midagi muutub,
siis mitte sellepärast, et oman-

divorm on teine.
Kui süvaõpe läheb maksuliseks, siis kas sama kehtib
kogu nn tugisüsteemi kohta
(logopeed,
tasandusklass
jms)?
See ei ole isegi mitte SA otsus. See on nagu praegugi linnavolikogu ja/või -valitsuse
otsus. Linna ja SA vahel sõlmitakse leping, millega määratakse ära, mille eest linn maksab.
Kõik
õppimise
ja
õpetamise toetamiseks vajalikud tugisüsteemid jäävad.
Praegu on õpilaste toitlustamine lapsevanematele
tasuta. Riigi poolt eraldatava toiduraha suurus on aga
praegu ca 10 krooni õpilase
kohta, kas ülejäänu hakkavad maksma vanemad?
Ka praegu maksavad Keilas
toiduraha selle osa, mis jääb
riigi toetuse ja toidukorra tegeliku maksumuse vahele, kinni lapsevanemad (1.-4. klassi
õpilaste puhul kaetakse see
vahe nn kasutamata jäänud rahast, mis tekib põhjusel, et osa
lastest kas puudub või ei söö).
Erakoolide õpilased saavad
kõiki riigi ning kohaliku omavalitsuse soodustusi täpselt
samadel alustel, mis kehtivad
munitsipaalkoolide õpilastele.
Kuidas hakkab toimuma
kooli juhtimine? Kui suur on
lapsevanemate ja õpetajate
otsustamis- ja mõjutamisvõimalus?
Kooli juhtimine hakkab toimuma vastavalt erakooli seadusele. Koolil on direktor ja
nõukogu. Nõukogu on oma
ülesannetelt sarnane munitsi-

paalkooli hoolekogule. Õpetajate, lapsevanemate ning õpilaste esindatus nõukogus on
seadusega määratud.
Kes saab olema uue kooli
direktor?
Kooli direktori leidmiseks
korraldatakse avalik konkurss.
Kas lapsed lähevad ikka
sügisel kooli, millel on koolitusluba?
Jah.
Kas erakooli tunnistus on
sama palju väärt kui munitsipaalkooli tunnistus?
Kindlasti. Tegelikult on
väärt ikka õpilase teadmised,
mis ta koolis omandab.
Kes on sihtasutuse omanikud?
SA-l on asutaja. Keila Hariduse SA 100% asutaja on Keila
linn.
Linna ja KHSA vahel on sõlmitud raamleping ning sõlmitakse täpsemad lepingud, millega SA võtab üle linna
kohustused ja linn vastavalt lepingule siis ka finantseerib
kooli tegevust.
Kuidas on kavandatud
uue koolihoone rahastamine? Milline on rahastajate
osalus sihtasutuses?
Kordan veelkord, et KHSA
asutajaks on Keila linn. Koolihoone ehitamise rahastamiseks on peetud läbirääkimisi
pankadega. Isegi kui pangad
sooviksid anda SA–le anda
vara, ei omandaks pangad sellega asutaja õigusliku seisundit.

Kelle omaks saab uus koolimaja?
Uus kool saab KHSA
omaks.
Kuidas välditakse sihtasutuse politiseerumist?
Kohaliku omavalitsuse juhtimine iseenesest on politiseeritud tegevus, seega tegelikult
ka munitsipaalkooli tegevus
on politiseeritud – tema eelarve ning rahakasutuse määrab
poliitiline volikogu.
SA nõukogu koosseisu määrab linn. SA on kooli pidajaks.
Koolil on oma direktor ja nõukogu ja põhikiri. Erinevate huvitatud osapoolt (õpetajate,
lapsevanemate ja õpilaste)
esindatus kooli nõukogus on
määratud erakooli seadusega.
Kui suure hulga avaliku
raha kasutamise üle teeb otsuseid üks kitsas huvigrupp,
siis milline on garantii korruptsiooni ja ebaotstarbekate otsuste vastu?
Sellist garantiid ei olegi.
Sellist garantiid pole ka praegu. Linnavalitsus on 6liikmeline. Linnavolikogu on 17liikmeline. Otsustamiseks on
vajalik poolthäälteenamus.
SA kuulub kohustuslikule
auditeerimisele iga-aastaselt.
SA majandustegevusel peab
silma peal SA nõukogu, kellel
on seadusest tulenev isiklik
majanduslik vastutus ebaõigete otsuste eest. Seega võrreldes
praeguse olukorraga, kus kontroll on juhuslik ja vastutus
väga hajutatud, muutub avaliku raha kasutamise kontroll
oluliselt paremaks.

Uudis

Loengusari “Laps ja kasvukeskkond”
keila leht
leht@keila.ee

28.märtsist – 25.aprillini
toimub Keila Kultuurikeskuses
lastevanematele ja haridushuvilistele suunatud kevadine
loengusari „Laps ja kasvukeskkond”. Sarja korraldab Haridus- ja Kultuuriselts Läte.
Loengusari „Laps ja kasvukeskkond” vaatleb praktilisi
vastuseid küsimustele: Kuidas
saame me täiskasvanutena
luua harmoonilist kasvukeskkonda lastele?
Mis on keskkonna nähtavad
ja silmale nähtamatud mõjud?
Mida vajab laps, et olla õnnelik?
Loengutsükkel võtab vaatluse alla lapse kasvukeskkonna

peamised mõjuallikad, käsitledes füüsilise, vaimse ja sotsiaalse aspektiga seotud tegureid. Eraldi teemana tuleb
vaatluse alla kaasaja ühiskonnas igapäevaseks muutunud
infoallikate: arvuti ja tv füsioloogiline mõju lapse arengule,
samuti toiduainete kvaliteedi
ja laste toidutalumatuse küsimused.
Loenguosale järgneb kunstilis-praktiline töötuba, kus
läbi isetegemise kogetakse
teadlikult värvi, heli, liikumise
ja sotsiaalsete suhete rolli kasvuruumi loomisel.
Osalemine loengutel ja
töötubades on tasuta. Loengusarja „Laps ja kasvukeskkond”
toetab
Hasartmängumaksu
Nõukogu.

kava
Reede, 28.märts
kell 18 - 20 loeng “Keskkonna nähtavad ja nähtamatud mõjud”, lektor
Külli Volmer
Foto: valdur vacht
kell 20 - 21 kunstilis-praktiline töötuba „Mäng-sotsiaalne kasvukeskkond”,
juhendab Külli Volmer

Neljapäev, 10.aprill
kell 18 - 20 loeng „Lapse
ja lapsevanema suhted”,
lektor prof. Ülo Vooglaid
kell 20 -21 kunstilis-praktiline töötuba: „Musitseerimine väikekanneldel”, juhendab Helle
Suurlaht

Reede, 4.aprill
kell 18 - 20 loeng „Kooliküpsus. Lapse kasvukeskkond - tervis, toit, tv”,
lektor dr. Anne Silbaum
kell 20 - 21 kunstilis-praktiline töötuba: „Värvirõõm”, juhendab Maarja
Urb

Reede, 18.aprill
kell 18 - 20 loeng „Temperamendid”, lektor
Simone Rödel
kell 20 - 21 kunstilispraktiline töötuba: „Helid meie ümber ja sees”,
juhendab Tiina Tinn

Reede, 25. aprill
kell 18 - 20 loeng „Kas on
mõtet investeerida oma
noorusaastaid waldorfkooli
ja mis saab edasi?”, vilistlased Johannese Koolist
Rosmal
kell 20 - 21 kunstilis-praktiline tegevus: „Eurütmia
– liikumise kunst”, juhendab
Katrin Vaik

Lisainfo:
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte
waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73
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Lühidalt
Õpetajatel palju küsimusi
Eelmise nädala neljapäeval kohtusid kohtusid
Keila gümnaasiumi õpetajad
Keila linnavalitsuse ning Keila
Hariduse Sihtasutuse esindajatega. Teemaks järjekordselt
uus kool ning Keila koolide
üleminek Keila Hariduse Sihtasutuse alla.
Keila linnavolikogu esimees
Andrus Loog ning sihtasutuse
juht Mart Raik andsid õpetajatele ülevaate hetkeseisust ning
tulevikuplaanidest, samuti
vastasid nende arvukatele
küsimustele.
Õpetajate küsimused olid
ettearvatult enamasti seotud
ülemineku praktilise küljega –
töölepingute, palkade, tunniplaani ning kooli juhtimisega.
Andrus Loog ja Mart Raik
rahustasid kokkutulnuid töölepingud lähevad olemasoleval kujul üle sihtasutusele,
säilivad töötingimused ning
jätkub tööstaaž, loodetavasti
paranevad 2009. aasta sügisest oluliselt töötingimused.
Mart Raik rõhutas ka õpetajate, õpilaste ning lapsevanemate olulisust edasiste eesmärkide seadmisel: „Teistpidi
ei ole võimalik. Kui mistahes
geenius ütleb eesmärgi, aga
teie seda ei usu ning selle
poole püüdlema ei hakka, siis
sellel eesmärgil sisu ei ole.“

Projektikonkurss
avatud noortekeskustes läbiviidavate
projektide toetuseks
Avatud noortekeskuste
konkursile võivad projekte esitada kõik juriidilised isikud,
kes oma tegevuses ja eesmärkide täitmisel kasutavad
avatud noorsootöö meetodit.
Konkursile esitatud projekte hindab ja teeb ettepaneku
rahastamiseks, maavanema
poolt moodustatud projektikomisjon.
Konkursile esitatavate projektide läbiviimise lõpptähtaeg on hiljemalt 15.detsember
2008.a.
Selleaastase avatud noortekeskuste projektikonkursi
prioriteetideks on:
* Eesti Vabariik 90
* Noorte ja noorsootöötajate arendamine
* Noorte omaalgatuse
toetamine läbi kaasamise
Projekti tingimuste ja
korra tutvustamiseks toimub
infotund Harju Maavalitsuse III korruse saalis 2.aprill.
algusega kell 10:00
Avatud Noortekeskuse
projektikonkursi korraldamise tingimused ja korra leiab
Harju Maavalitsuse kodulehelt
www.harju.ee.
Harju Maavalitsus
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Lõppes omaloomingukonkurss Oma Nägu
mirjam randaru

Naisrühm Koidula
käis Soomes

peapreemiad

eve pae

keila gümnaasiumi õpetaja

Emakeelepäeval, 14.
märtsil anti taas üle auhinnad
Keila Gümnaasiumi õpilastele,
kes möödunud aasta jooksul
silma paistnud omaloomingulise tegevusega. Lõpule jõudis
üheksas Oma Nägu. Sel aastal
kuulutas žürii välja kuus konkurssi: esitada võis kirjanduslikku omaloomingut, kunsti ja
käsitööd, fotosid ning toimus
solistikonkurss. Esmakordselt
valiti Aasta Sündmus 2008.
Kõigist konkurssidest võttis
osa üle 80 õpilase. Peapreemiad - Oma Näo maske – anti
üle 11. Pidulikul auhinnatseremoonial tänati kõiki
osalejaid.

naisrühm koidula

Solistikonkurss
1.-3.klass Mari-Ann Tammik
4.-6.klass Kelly Vask
7.-9.klass Merlyn Latt
10.-12.klass Aila Savisaar
Foto: valdur vacht

peapreemia Oma Näoke
peapreemia Oma Nägu
peapreemia Oma Nägu
peapreemia Oma Nägu

Kunstikonkurss
1.-3.klass Erik Leping
4.-6.klass Saskia Pilv
7.-9.klass Marianne Orusalu
Ann Vaida
10.-12.klass Kertu Paalaroos

peapreemia Oma Näoke
peapreemia Oma Nägu
peapreemia Oma Nägu
peapreemia Oma Nägu
peapreemia Oma Nägu

Aasta sündmus
Õpetajate päeva aktus 2007
Erki Fels, Sabina Vatter

Peapreemia Oma Nägu

Aasta üllataja
Erki Fels

Esikromaani „Viiruki küla“
eest

Keilal ja tema Soome sõpruslinnal Huittinen on tavaks
oma vabariigi sünnipäeva tähistada naabrite juures. Nii ka
seekord. Kui lipuehteis Eestis
olid kõigi pilgud pööratud
Pärnu ja Tallinna poole, olime
meie, muljetest tulvil seekordsed saadikud, teel tagasi
Eestisse.
Keila on teatavasti muusika
ja tantsu linn. Linnavalitsuse
ja Sõpruslinnade Seltsi ametlike esinduste kõrval pakkusid
kultuurilist külakosti Keila
Muusikakooli suurepärased
solistid ja tantsu poolt esindasime kultuurimaja seekordsel
valikul meie, Koidula naisrahvatantsurühm.Vabariigi
parima tantsujuhi Ilma Adamsoni käe all oleme harjutanud
juba 6-7 aastat. Seekordsele
esinemisele võtsime kaasa
kuus tantsu. Kontsert-aktuse
väljapeetud ning pidulikult
tõsise publiku ees tantsisime
hästi ja mõnuga.
Võõrustajad tegid oma töö
Eesti Vabariigi aastapäeva vääriliselt. Vastuvõttude ja kirik-

foto: erakogu

Koidula tantsijad
liku jumalateenistuse kõrval
oli vast kõige olulisem see, et
ööbisime soojade ja südamlike linlaste kodudes. Olime
tähelepanelikud ja seltsivad
kuulajad, kellega nad said
jagada oma mõtteid, tundeid,
varasemaid Eesti-kogemusi ja
oma pere rõõme. Saime osa

nende reisikogemustest, kulinaarsetest oskustest, nautisime nende käsitööde ilu. Saime
kaasa tervitusi neile, keda nad
Keilast juba varasemate kontaktide kaudu tunnevad.
Ilus oli. Ja ülev oli. Ja mõtlemapanev oli ...

sport

Keila noored iluvõimlejad
jõudsid finaali
marika leitmaa

foto: 3x märt lillesiim

KEILA TERVISEKESKUS

Narvas toimus noorte iluvõimlejate Lootuse
karikavõistluste teine etapp,
mille järel tagasid 6 Keila
võimlemisklubi Triumf noort
iluvõimlejat pääsu finaalvõistlusele Tartus.
Kokku võistlesid Narvas
seitse võimlemistreeneritelt
Ege Soidlalt ja Kati Aidilt
õpetust saavat tüdrukut.
Eesti kõikide võimlemisklubide osavõtul toimunud

võistlustel esines Keilast
ainsana tugevaimas A-grupis
Ketrin Kastehein, kes teenis
miniklassis (6-8 aastaste
tüdrukute seas) hüpitsaharjutuses 7. koha.
Ülejäänud noored keilalannad võistlesid tugevuselt kraadi võrra nõrgemas B-grupis,
kus suurima osavõtjaskonnaga
miniklassis teenis Lenne Grettel Leitmaa 72 osaleja seas
kolmanda koha. 9-10 aastaste
tüdrukute seas saavutas Jana
Aid 8. koha ja noorteklassis

(11-12 aastat) sai Diana Dambajeva 9. koha.
Parima tulemuse eest
hoolitses Anu-Grete Oder
juunioride klassis, kes pidi
tunnistama vaid ühe võistleja
paremust. Samas vanuseklassis lõpetas kuuendana
Johanna Perens.
18.-19. aprillil Tartus
toimuvale finaalturniirile pääsesid kahe senitoimunud etapi
kokkuvõttes 15 parema hulka
jõudnud tüdrukud.

Pühade ajal, 21. märtsil on Keila
Tervisekeskus avatud 8.00-22.00,
mini Spa on avatud 10.00-20.00.
Häid pühi!

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha

Nii äkki lõppes rännurada,

7

Mälestame endist naabrit

jäi lühikeseks elutee...

näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668,
e-post: muuseum@hmk.ee
„VABARIIGILE – VALVEL!”
Väljapanek on pühendatud
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale.
14.veebruar – 30.märts
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
FRAGILE KUNSTINÄITUS
6.märts – 31.märts
Kunstiringi Fragile näitus.
Juhendaja Tõnu Talve
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“SIRLETT 2008”
Keraamika- ja maalinäitus
6.märts – 3.aprill
Näitus kajastab põhiliselt viimase õppeaasta loomingut.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee

kontsert
KULDSE TRIO KULDVARA
Kontserttuur
19. märts kell 19.00 Pilet
100.-/125.Keila kultuurikeskses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
MAARJA – LIIS ILUS & REIN
RANNAP
31.märts kell 19.00 Pilet: 160.-/
130.- (pensionärid, õpilased
-18.a)
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„LAULE JA LUGUSID LAIAST
MAAILMAST”
Esinevad Indrek Kalda ja Toomas Lunge
3.aprill kell 19.00 Pilet:
125.-/150.Keila kultuurikeskuses

Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

teater
„OPAL OTSIB MEEST”
Vana Baskini Teatri etendus
27.märts kell 19.00 ja 30.märts
kell 19.00
Pilet: 120.-/ 140.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„PUNAMÜTSIKE”
Lasteteater
Viljandi Laste- ja Noorteteater
„Reky”
11.aprill kell 11.00 Pilet: 55.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“R.E.I.T.”
Noorteetendus
Viljandi Laste- ja Noorteteater
“Reky”
11.aprill kell 13.30
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

muud üritused
ORIENTEERUMINE „KEILA
O-ÖÖ”
Hilisõhtune orienteerumine
Keila männikus
19.märtsil kell 17.30
Algus Keila Noortekeskuses
Info ja registreerimine Tel:
6099089
e-post: knk@keila.ee
www.keilanoortekeskus.ee
VANAVARA LAAT
Vanavara laat Keila turul
5.aprillil
Kõik on oodatud kauplema.
Müüjatele info nr: 55 58 38 22
„MIKS ON IMETAMISE
ALGUS MÕNIKORD KEERULINE?”
27.märts kell 15.00
Ootame lapseootel peresid, ja
neid, kellel on olnud imetamisraskusi lapse esimesel elukuul.
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima
Haapsalu mnt 31, Keila
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee

HIIRTE MÄNGUMAA
Lahtiste uste päev uues 6 – 12
aastastele mõeldud mängutoas.
22.märts kell 11.00 – 15.00
Sissekäik Jaama tn poolt.
Haapsalu mnt 31, Keila
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee
„SATUNALLET TOODETE”
MÜÜK
22.märtsil kell 12.00
Satunallet toodete (lauamängud, pusled, käelise tegevuse
tarbed) tutvustus ja müük.
Haapsalu mnt 31, Keila
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee
REPRESSEERITUTE KOGUNEMINE
25.märtsil kell 17.00
Represseeritute kogunemine
mälestuskivi juures
Keila Memento
“KESKONNA NÄHTAVAD JA
NÄHTAMATUD MÕJUD”
28.märtsil kell 18.00
loeng, lektor Külli Volmer
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73
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

kogudus
Suur Neljapäev
20.märts kell 17.00
Palvus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Suur Reede
21.märts kell 11.00
Jumalteenistus
Teenib kaasa seenioride
segakoor
Keila Miikaeli kirik
I Ülestõusmispüha
23.märts kell 11.00
Kaasa teenib segakoor Miikael
Keila Miikaeli kogudus

2008/2009.õa. I klassi õpilaste vanematele
Ootame kõiki 2008.a. sügisel Keila kooli I klassi tulevate laste vanemaid Keila Algkooli saali 26.märtsil kell
18.00.Tutvustame õpilaste vastuvõttu ning õppimisvõimalusi algkooli ja gümnaasiumi majades.
Kohtumiseni!
Riina Kink
Keila Algkooli direktor

Südamlik kaastunne Ulvile
kalli poja

Enn Halli

Jüri
Kuusemäed
Avaldame sügavat kaastunnet

kaotuse puhul.

omastele. Perek. Nurk,

Tõõkaaslased kpl.Keilast

Niinepuu, Jõe, Jakobson.

Kuulutused
Töö
Tulen koristan Teie maja.
Kogemus ja kvaliteet. Tel: 688
9723, 55 99 23 01
Pakume tööd kokkadele
ja teenindajatele Niitvälja
Golfiklubi restoranis „Hole
In One”. Töötajatelt ootame
kohusetundlikkust, ausust ja
rõõmsameelsust. Pakume
oma töötajatele põhipalka +
tulemustasu ning koolitust.
Soovijatel palume helistada
52 15 100 või saata e-mail
danel@holeinone.ee

kinnisvara
Müüa 5-toal ilusate naturaalsete materjalidega viimistletud krt Kruusa 21. Üp 118,4m2.
Olemas saun, kamin, 4 rõdu.
2 parkimiskohta. Vabaneb
kohe. VÄGA HEA PAKKUMINE!
Marina Hodus 50 99 765, 627
2600, UUS MAA
Müüa imekaunis 2004a
eramu Laulasmaal. Olemas
kasutusluba! 3 magamistuba,
elutuba, saun, garaaž, suur
köök, kamin, oma katel. Tel. 50
18 398
Müüa elamumaa Kallaku
rajoonis, kõrghaljastusega,
kõigi liitumistega, hea projektiga! SOSi kõrval. 1262m2, H 1,5
milj kr või paku oma hind! Tel.
50 18 398

Võtan rendile väiksema
maja Keila linnas või lähiümbruses, otse omanikult. Hilisema
ostuvõimalusega. Tel: 55 58
38 22

teenus
Tööriistarent Keila Geoloogia majas Piiri tn 5. Avatud:
E – R 8.00 – 16.30 (lõuna 12.00
– 12.30), L 9.00 – 13.00. Tel:
5208053, 6045085.
Tulen koduabiliseks või
majapidajannaks abivajavale
vanurile või vanapaarile, kes ei
saa enam ise hästi hakkama
kuid hooldekodusse ei soovi.
Olen korralike elukommetega
noor pensionär Keilast. Tel: 53
424 900

muu
Keila turul toimub 5.aprillil
vanavara laat. Kõik müügiks!
Info: 55 58 38 22
Ripsmepikenduste koolitus Perfect Silk Lashes
meetodil, ca 5h, 1 500
EEK+stardikomplekt al. 1790
EEK. Ripsmekoolutamise koolitus, ca 4h, 900 eek +stardikomplekt 765 EEK. Lõpetanutele tunnistus. Koolitused eesti
ja vene keeles. Küsi julgesti!
Tel. 58067822

teated

Reklaam ning kuulutused Keila Lehes
Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)

samuti lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel.

Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)

Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse
esimesel korrusel.

Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub
käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil
6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva kohta,
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KEILA TERVISEKESKUS

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

Raamatupidamisteenus
Sauel

Kaeve- ja
planeerimistööd
laadurekskavaatoriga

www.alivre.ee
5019525

OÜ Dreisom
Tel: 566 181 41

mängutuba ja lastepidude pidamine 6-12 aastastele
(sissepääs Jaama tn. poolt)

Lahtiste uste päev 22. märtsil kl. 11.00-15.00,
Haapsalu mnt 31, Keila

mängutuba ja lastepidude pidamine koolieelikutele
(sissepääs Haapsalu mnt. poolt)
22. märtsil kl. 12.00 Satunallet toodete (lauamängud, pusled,
käelise tegevuse tarbed) tutvustus ja müük
www.hiirekese.ee, 52 70 908

KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

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.

