Keila linna päevade erileht
Keila nädalaleht
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keila päev
uudised

Jalutuskäik
Keilas
Harjumaa muuseum
viib 31.mail Keila Päeval
läbi ürituse „Jalutuskäik
Keilas“. Umbes pooleteise tunnisel ringkäigul
tutvustatakse huvilistele
Keila erinevad vaatamisväärsusi.

lk 3
keila päev

Väikeloomade
kiipimine

Keila linn 70!

Eesti Väikeloomaarstide
Selts ja Keila Koerasõprade Klubi IPSON korraldab
31. mail Keilas kiipimisaktsiooni. Keila Päeval on
kõikidel soovijatel võimalik
kiipida oma koer/kass.

lk 3

Foto:aleks, fotojaht

keila päev

Keila Päeval 31.mail toimub traditsiooniline laat, spordialal
viiakse läbi erinevaid võistlusi, üritusi toimub ka Harjumaa
muuseumi ja sotsiaalkeskuse juures. Pealaval on õhtusteks
esinejateks ansambel Karavan ja Marju Länik.
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tervitus

Tere 70-aastase Keila elanikud!
Õnnitlen Teid Keila linnaks nimetamise
aastapäeva puhul!
tanel mõistus
keila linnapea

Igal linnal on omad tõusud
ja mõõnad. Keila linnal on
praegu ilmselgelt tõusperiood.
Ja seda juba vähemalt kümmekond aastat. Iga aastanumbri
taha võib kirjutada mõne üliolulise sündmuse. 2008. juubeliaasta senine tähtsündmus
on minu hinnangul linna veeja kanalisatsioonivõrgu valmimine. Üle kogu tiheasustuse
piirkonna levinud veevõrk on
üks olulisemaid linna tunnuseid. Keila puhul on veeprojekt
erilise tähtsusega. Kuigi sellest
valjusti ei räägitud, oli Keila
alles kümmekond aastat tagasi
oma reostunud pinnaveega
halvas olukorras. Panustades
sadu miljoneid linna, riigi ja ka
välisriikide sõprade kroone, on

linn päästetud hääbumisohust.
Nüüd on aeg senisest rohkem
mõelda linna väljanägemise
parandamisele ja maapealsete
väärtuste loomisele. Teede-tänavate korrastamisega oleme
juba alustanud. Paberile on

1932.aasta 1172 elanikust sai
1989.aastal 10 073. Ja siis saabus elanike arvu vähenemine
9300-ni. Nüüd oleme taas lähenemas 9600 elanikuni ja
inimesi tuleb juurde iga nädalaga.
Kui me aprilli lõpus tähistasime 1938. aasta linnaseaduse
aastapäeva
konverentsiga

keila linnapea tanel mõistus:

“Keila visooni pani paika esimene linnapea Johann Tähe
ja see kehtib siiani.”
pandud ja lähiajal jõuavad
reaalsusesse ideed uuest koolihoonest ja keskpargist, mis on
suunatud noortele ja nooruslikele, õpi- ja tegutsemishimulistele.
Linna edenemist näitab ka
elanike arvu suurenemine.

„Eesti väikelinnade 14 saatust“, tuli väga selgelt esile,
kuivõrd erinev käekäik väikelinnadel on olnud. Stardipositsioon oli toona kõigil sarnane.
Tänaseks on mõnest linnast
saanud taas vallasisene alev,
mitme linna elanike arv pole

70-aasta tagusega suurt kasvanudki. Keila on neist neljateistkümnest üks suurimaid.
Keila elujõu tugev perspektiiv
tuli välja pea igast ettekandest.
See annab julgust tulevikuplaanide tegemisel. Lootes ja
panustades noorte elujõule,
saame majandusliku võimaluse tagada ka eakatele senisest
veelgi mugavamad elutingimused. Noored ja tugevad peavadki oma tööga tagama mineviku väärtuste säilitamise ja
looma uusi.
Keila visooni pani paika esimene linnapea Johann Tähe ja
see kehtib siiani. Nüüd ongi
Keila see koht, kus elavad need
inimesed, kes ei taha suures
linnas elada. Siin on kohta
kuhu rajada oma elamine ja
elada rahus. Nende võimaluste
loomise nimel tegutseme me
kõik koos.
Head pidu!
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Keila nädalaleht

Keila linna päeva pidulik avamine
Keila päeva tutvustav infopooltund
“Kaunis Keila kodu” parimate väljakuulutamine
ja autasustamine
Politseile rolleri üleandmine
Aeroci võistlus (ploki hoidmine ees)
Lapiteki moedemonstratsioon
Laste jooks
Koertenäitus
Keila Koerasõprade klubi “Ipson” valib ilusama Keila
koera
Aeroci võistlus
Esinevad noortebändid “Tonight We´ll Talk About…”
ja “Aknool”
“Keila laulab”
Ansambel “Karavan”
Marju Länik

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

SPORDIALA
KEILA JÕUD 2008

Registreerimine võistlustele
Pidulik avamine (pealaval)
Algab sangpommi rebimine
Rinnalt surumine pingilt kuni 85 kg
Aeroci võistlus (pealaval)
Rinnalt surumine pingilt üle 85 kg
Firmadevaheline köievedu
Aeroci võistlus (pealaval)
Firmadevaheline köievedu jätkub
Autasustamine (pealaval)

HARJUMAA MUUSEUM

9.00 Jalutuskäik Keilas

12.00 ja 14.00 Harju KEK-i rahvamuusikaorkester
koos Keila Kultuurikeskuse Reeda rühma ja Keila
Pensionäride Ühenduse rahvatantsurühmaga
11.00 – 15.00 puhvet „Roheline konn“

KEILA SOTSIAALKESKUS

10.00 – 14.00 Sotsiaalkeskuse saalis avatud näitus
„Loomisrõõm“
10.00 – 14.00 Supiköök sotsiaalkeskuse hoovil
EXPO-alal tutvustab sotsiaalkeskus oma teenuseid
ja ringide tegevust
Lääne- Harjumaa invaühing korraldab heategevusloterii puuetega inimeste ürituste toetuseks

HIIRTE MÄNGUMAA

10.00 – 16.00 Hiirte mängumaa avatud uste päev.
Lastel on võimalus osaleda Keila linna teemalises
joonistusvõistluses. Parimaid premeeritakse.
Hiirte mängumaa asub Haapsalu mnt 31. Sissekäik
Jaama kaupluse poolt.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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üritused

Keila päeva üritused 2008

Keila Koer ja Keila Kuts 2008
valimine
Kell 14.30 on oodatud kõik
IPSONI treeningrühmade liikmed ja Keila Linna koerapidajad oma neljajalgsetega (tõug
või tõutus pole tähtis)! Oluline on, et osalev koer oleks
nõuetekohaselt vaktsineeritud.
Kaasa võtta lemmiklooma pass
(vet.pass)!
Kell 14.00 kogunetakse
postkontori ette, IPSONi infotelgi juurde, kust siirdutakse
koos keskväljakule! NB! Võta
kaasa koerale veekauss, vesi ja
maius! Nagu tavaks on saanud,
demonstreerivad lühikese aja
jooksul koerad ja kutsikad oma
suhet peremehega. Koerad
peavad olema ligipääsetavad ja
käituma sotsiaalselt. See on
hea võimalus oma koera näidata ja promoda, kui ühiskonna
liiget, kes mitte ainult koduaias või korteris ei paikne, vaid
võtab aktiivselt osa kogu pereelust! Zürii esinaine on Kirke Ert saatest Sõber Koer.
Tule ja näita, et su koer on
tore, ilus, lõbus ja sõnakuulelik!

Jalutuskäik Keilas
Algusega kell 9.00 ja 15.00
minnakse Harjumaa muuseumi eest ringkäigule Keila
vaatamisväärsuste juurde.
Ringkäik hõlmab vaatamisväärsusi Keila linnas - Keila
kirik, jaamahoone, vanad
majad jne. Jalutuskäik kestab ca 1,5 tundi.

kaunis kodu 2008

Puhvet „ROHELINE
KONN“
Kell 11.00-15.00 on Harjumaa muuseumi õuel
avatud puhvet „Roheline
konn“. Muuseumisõprade
kaasalöömisel pakutake
omaküpsetatud kooki, jooki,
õllevahtu.

21. aprillist kuni 15.maini
toimus selleaastane konkurss „Kodud kauniks“.
Komisjon selgitas igas
grupis välja 3 parimat, kellest enim punkte kogunut
auhinnatakse. Keila Linnavalitsus tunnistas konkursi
„Kodud kauniks“ 2008.aasta
võitjateks eramu Kullerkupu
3, korterelamu Paldiski
maantee 26a ja Miki lasteaia.Individuaalelamute grupis järgnesid võitjale võrdselt II
koha vääriliseks
tunnistatud Eha tn. 63 ja
Tervise 33. Kolmanda koha
auhinna saab eramute Aukamae 34 ja Raba 41A ühisaed.Korruselamute grupis
saavutas II koha Põhja 33 ja
III koha Põhja 10 B.

Lapiteki moedemonstratsioon

Varasemate aastate Keila Koer

foto: valdur vacht

Väikeloomade kiipimine IPSONI infotelgis

Eesti Väikeloomaarstide
Selts ja Keila Koerasõprade
Klubi IPSON korraldavad 31.
mail kiipimisaktsiooni Keilas.
Keila Päeval on kõikidel
soovijatel võimalik kiibistada oma koer/kass.
Mikrokiip süstitakse loo-

harjumaa muuseumis

male vasakule küljele kaela
keskmisesse kolmandikku
naha alla vastava süstlalaadse instrumendi abil.
Protseduur ei ole valulikum
kui tavapärane vaktsineerimissüst.
Mikrokiipimine on garantii, kui looma omaniku,
väga kiireks ning objektiivseks tuvastamiseks looma
kadumise (ka varastamise)
ning leidmise korral. Vajalikud andmed on registrist
saadaval ööpäevaringselt.
Looma leidmise korral
otsitakse loomalt mikrokiipi
kliinikutes, koerte varjupai-

gas (lähiajal ka politseinike
poolt).
Kiipimine toimub Keila
Koerasõprade Klubi IPSON
telgis orienteeruvalt kell
11.00 – 15.00. Kiipimist viib
läbi loomaarst Jaak Jõks.
Kiipimine maksab 250.-.
Registrisse kandmise tasu
150.- kannab keila Linn.
Võimalik osta ka kirbu-,ussija puugirohtu ning vaktsineerida.
Hea loomasõber! Näita,
et hoolid ja muretse selle
eest, et ta kadumisel kiiresti
üles leitakse. Märgista oma
lemmik mikrokiibiga.

Keila päevade külalised on
oodatud vaatama 31. mail kell
13.00 - 14 .00 Eesti Lapitööde
Seltsi lapirõivaste moedemonstratsiooni, kus oma suuepäraseid töid demonstreerivad
Ene Pars, Marja Matiisen, Eve
Oro, Gled-Airiin Saarso, Katre
Arula, Aime Peever, Kristi Teder jpt. Moedemonstratsiooni
juhib Anni Kreem. Keila kultuurikeskuses on ka avatud
Eesti Lapitööde Seltsi aastanäitus, kuhu on oma töid toonud Narva, Tallinna, Tartu,
Põltsamaa, Paide, Lihula ja
Keila lapitöö tegijad. Näitust
vaadates tuleb tõdeda , et siin
ei lõpe tegija fantaasia kunagi
ning oma tegevusega toetame
säästlikku ja loovat elu- ja
mõtteviisi. Näituse pärl on
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liidu ühistööna
valminud
Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks valminud
juubelivaip
„Lilled Eesti Vabariigile”.

Näitus on avatud Keila Kultuurikeskuses

foto: valdur vacht

SPORDIALA
Spordiala asub Hansapanga hoone ees. Spordivõistlustele registreerimine
algab hommikul kell 10.30
sproditelgis. Võistlustest
võivad osa võtta kõik
soovijad. (Korraldajal on
lubatud seada piiranguid).
Kõik võistlused viiakse läbi
spordialal.
Firmadevahelisest köieveo võistlusest võtavad
osa 5-liikmelised firmade
meeskonnad. Osalemispakkumisele vastasid 6 võistkonda: Nordic, Aeroc AS,

PKC eesti AS (2 meeskonda),
AS ABB ja Murru vangla. Kõik
on oodatud kaasa elama.
Aeroc –bloki võistlusel peab
osaleja hoidma ees sirgetel
kätel aja peale 22 kilost
Aeroc blokki.
Kõikidele osavõtjatele auhinnad!

Lastejooks
Lastejooks on seekord
koolieelikutele vanuses 1-7.
Joostakse lühike distants ca

100 m Keskväljaku piirkonnas. Registreerimine ja info
toimub spordialal.
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Tule doonoriks – Sina saad aidata!

24/h
avariiteenistus

Haapsalu mnt. 57 D Keila
Avatud E-R 10-19
L 10-16
www.havanna.ee

Doonortelk ootab
vereloovutajaid!
2. juunil kell 12.00-20.00
3. juunil kell 09.00-17.00
Keila Kultuurikeskuse
vastas oleval väljakul
Tule verd loovutama ning
võta sõber kaasa!

Haldus-,
hooldus-,
santehnilised- ja
renoveerimistööd,

Ainulaadsete laste

sportkärudega

raamatupidamine,

(s.h jalgrattakärudega) saate
tutvuda Keila laadapäeval
Haapsalu mnt 17.

muruniitmine.

www.tervisesport.ee

Tutvu hinnakirjaga meie
kodulehel:

Keila Turul

www.varahooldus.ee

21.juunil

Jaanilaat

PKC Eesti AS pakub juhmeköidiste,
kaablikimpude
elektoonika
PKC Eesti AS
kutsub kaasajaelama
ﬁrmadevahelikonstrueerimise ning lepingulise
teenuseid
tarbesõidukite,
Küsi hinnapakkumist
selevalmistamise
köieveole ning
külastama
meie atraktsiooni
Šašlõkk,
kohv,
telekommunikatsiooni- ja elektroonikatööstusele.
jätkuvalt
kasvav
ja näpuharKeila kesklinnas.Oleme
Huvilised
saavad
teha
6391420,
arenev ettevõte,
kus
hetkel töötab
jubaning
ligi 1300
inimest. kuhu
Meie klientideks
on
jutusi
uudistada,
meil toodetud
juhtmekodused
pirukad
dispetser@varahooldus.eeoma valdkonna turuliidrid. PKC Eesti AS kuulub globaalsesse PKC Groupi
köidised lähevad.
kontserni, kelle
Brasiilias, Eestis, Hiinas, Mehhikos, Soomes ja
Tel: 55tehastes
58 38 22
Venemaal töötab ühtekokku üle 5500 inimese.

