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Keila laieneb
Keila linn tegi Keila
vallale ning Harku vallale
ettepaneku omavalitsuste
vaheliste piiride korrigeerimiseks, et piiride
asukoht vastaks senisest
enam tegelikele vajadustele. Ühtlasi paraneb
ühendus Keila linna ning
vallas asuva Tammermaa
elurajooni vahel.

lk 3
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Tõuseb
muusikakooli
õppemaks
Kuna oluliselt on suurenenud õpilaskoha maksumus Keila muusikakoolis,
siis otsustas Keila linnavolikogu suurendada ka lapsevanema poolset osalust
õppekulude katmisel.

Jaaniööl Eesti lippu ei
langetata
lk 5
kultuur

vaba aeg

Keila poistekoor
andis kontserdi
Saksamaal
lk 3

lk 3

Rahvas kaitseb
riiki
lk 6

2

Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Kas kõik joodikud
tulevad Keilast?
Sel nädalal käis mitmest kanalist läbi uudis, et
Keilas peeti kinni 14 joobes autojuhti. Politsei esindaja seostas need kõik öise alkoholimüügi piirangu
puudumisega Keila linnas.
Tegelikult peeti 14 joobes juhti kinni nädalavahetuse jooksul Lääne-Harjumaal. Keilas tabati küll ka
joobes juhte, kuid mitte 14, vaid kolm.
On selge, et ideaalne tulemus oleks olnud 0 joobes juhti. Kuid mõtleme veidi. Operatsioon viidi läbi
reedel, kahtlemata alkoholimüügi ja –joomise tippajal. Kontrolliti paigas, kuhu väidetavalt sõidavad kokku kogu Harjumaa alkoholi osta soovivad isikud. Kas
tingimusi arvesse võttes on tõesti 3 joobes juhti (2%
kontrollitud juhtidest) üllatuslikult šokeeriv number?
Lugedes uudiseid mujal Eestis (sh Tallinnas, kus
alkoholi müük keelatud juba kella kaheksast õhtul)
läbi viidud analoogsetest reididest, on tegemist üsna
keskmise, kui mitte „niru“ tulemusega.
Liigsest uudiste lugemisest rikutuna ning pigem
pessimistina tunnistan, et pigem see number üllatas
positiivselt ning kinnitas senist seisukohta – kes juua
ja sõita tahavad, need joovad ja sõidavad niikuinii.
Loomulikult on ka 3 suurem kui 0 ning mööda
ei saa vaadata ka alkoholi liigse tabimisega kaasnevatest muudest hädadest – vandaalitsemisest
ning avaliku korra rikkumisest. Kuid sellega, et kõik
joodikud ja joobes juhid ainult Keilast tulevad, ei saa
küll nõus olla.

doris matteus
doris@keila.ee
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Ajalehe tegemisest õpilaste pilgu läbi
Juba õige mitmes Keila Lehes on avaldatud Keila algkooli
õpilaste koduloonädala raames
koostatud uurimistöid, andmaks aimu, millise pilguga
näevad Keila linna noored linnakodanikud. Sel korral on järg
jõudnud kuuendate klasside
tööni – nende ülesandeks oli
koostada kooli ajalehe eriväljaanne „Keila 70“.
Kuidas me siis tööd tegime?
- Tutvusime päevalehega ja
koostasime nimekirja rubriikidest
- Valisime omale meelepärase teema
- Otsustasime, millises vormis tööd teha - artikkel, intervjuu, piltmõistatused või
ristsõna
- Otsisime materjali nii internetist kui teatmikest
- Intervjuude jaoks koostasime küsimused, valisime inimesed, kellega küsitlused läbi
viia
- Otsisime pilte arvutist või
pildistasime ise
- Saadud materjalid salvestasime ja trükkisime arvutisse.
Käisime ka tutvumas asjatundjate, see tähendab ajakirjanike tööga. Külastasime Äripäeva ja Keila Lehe toimetust.
Ühel klassil õnnestus käia ka
„Printalli” trükikojas. Saime
teada palju ajakirjandusega
seotud teemadest.

Äripäeva toimetuses saime teada, et
- Ajaleht Äripäev on juhtiv
majandusleht
- Leht on mõeldud eelkõige
firmajuhtidele ja ettevõtjatele,
et nad saaksid kiiresti ja kergesti infot majanduse ja ärimaailma kohta
- Äripäeva ajakirjanik peab
olema lahtise peaga ja kiiret
ning pingelist tööd taluv inimene
- Äripäeva juures töötav ajakirjanik peab hästi oskama
võõrkeeli
- väga hästi tuleb osata töötada arvutiga
Trükikojas „Printall” saime teada:
- Aktsiaselts „Printall” on
asutatud 1971. aastal.
- Esimene selles trükikojas
trükitud leht oli Spordileht
- Praegu trükitakse „Printallis” enamus Eestis ilmuvatest ajalehtedest, ajakirjadest
ja suur osa reklaamväljaannetest
- Tuntumateks kaubamärkideks on Eesti Ekspress, Eesti
Päevaleht, Postimees, AutoBild, Anne
- Trükkimiseks kasutatakse
looduslikke värve ja erinevat
liiki pabereid
- Laotäiest paberist piisab
ainult üheks kuuks ajalehtede
ja ajakirjade trükkimiseks
Keila

Lehe

toimetuses

kuulsime, et
- Keila Leht on mõeldud
Keila linna inimestele ja kõigile neile, keda huvitavad meie
linnas toimuvad sündmused.
- Keila Lehe toimetus on
väike. See asub Keila linnavalitsuse majas endistes panga
ruumides.
- Toimetusse kuuluvad alaliselt kolm inimest, ajalehe
juures teevad kaastööd veel
mõned ajakirjanikud.
- Keila Leht on huvitatud
sellest, et asutused ja linnaelanikud teataksid huvitavatest
sündmustest ja saadaksid toimetusse ka ise artikleid toimunust või plaanitavatest üritustest.
- Toimetuserahvas rääkis, et
leht pannakse kokku kasutades spetsiaalset küljendusprogrammi, aga väga hästi sobib
ka
tavaline
tekstitöötlusprogramm.
- Saime teada, et materjali
valik on väga oluline
- Kindlasti tuleb leht teha
fotode ja piltidega huvitavaks
Väga oluline on esilehe kujundus, sest see annab täpselt
teada, mis lehes on oluline ja
suunab lehte lugema.
Ajalehe toimetamine
Kõiki saadud teadmisi asusime kasutama ajalehe kokkupanemisel.
Kuna kooli ajalehe toimetusse juba kuuluvadki 6. klassi
õpilased Lotta ja Mariin, siis

nemad ja veel viis õpilast Egerlii, Jolanta, Kerdo Rikko,
Martin ja Daniel - asusid ajalehe lehekülgi kujundama. Töö
ei olnud kerge. Palju materjali
tuli ära mahutada kaheksale
leheküljele, sobitada juurde
pilte. Ikkagi jäid päris mitmed
huvitavad tööd ajalehes avaldamata.
Ajalehte koostades saime
mitmeid uusi teadmisi ja kogemusi. Näiteks saime materjali
kogudes teada, et
- Artikli pealkiri peab olema
huvitav ja lugema meelitav
- Põnev on otsida internetist materjali
- Päris raske on välja valida
seda, mis oleks uus ja huvitav
ning samas ka oluline
- Väga oluline on oma materjalid salvestada õigesse
kausta, muidu on neid hiljem
tülikas otsida
- Raske on leida tõeliselt
head pilti või fotot
- Samas on aga vahva ise
pildistada mõnda osa loodusest, inimest või maja ja leida
kõige sobivam vaatenurk.
- Intervjuu käigus selgus, et
inimesed ei ole sugugi huvitatud intervjueerimisest, oma
nime avaldamisest ja eriti veel
pildistamisest
- Ajalehe kokkupanemine
on aeganõudev ja kohati isegi
päris raske
- Oma vigade leidmine enda
poolt kirjutatud töös on vahel
päris võimatu

Nädal piltides

Toimus Keila linnavolikogu viimane puhkuseeelne istung

Keila nädalaleht

Foto: märt lillesiim

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

Miki lasteaed tunnistati üheks Harjumaa
kaunimaks ühiskondlikuks hooneks
vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto: valdur vacht

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Juba mitmendat päeva liigub linnavalitsuse
ümbruses salapärane kollane kilekott
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: märt lillesiim

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

Keilas kontrolliti autojuhte
Uudiseid mujalt:

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Eelmisel reedel korraldas
Lääne-Harju politseiosakond
Keila linnas politseioperatsiooni, mille eesmärk oli jälgida avalikust korrast kinnipidamist ning tabada joobes
sõidukijuhte.
Operatsioon
kestis kokku viis tundi ning
selle aja jooksul kontrolliti 150
autojuhti, lisaks sõidukites olnud kaasreisijaid. Registreeriti
28 rikkumist, neist kolm puudutas joobeseisundis autojuhtimist. Rikkujate hulgas oli
neli purjus alaealist. Fikseeriti
üks alaealisele alkoholi ostmise juhtum.
Lääne-Harju
politseiosakonna vanemkomissar Kaido
Saarniit hindas operatsiooni
küll tulemuslikuks, kuid nädalavahetuse numbrid on tema
hinnangul pigem kurvastavad.

Nimelt tabasid Lääne-Harju
politseiosakonna töötajad kogu
möödunud
nädalavahetuse
jooksul Lääne-Harjumaal 14
joobes juhti, neile lisaks fikseeriti ka kuus alkoholijoobe
tunnustega sõidukijuhtimist.
Saarniit seostas tabatud alkoholijoobes juhtide suurt
arvu asjaoluga, et Keila linnas
on võimalik ka öisel ajal alkoholi osta. “Nii lühikese aja
jooksul tabatud suur hulk roolijoodikuid näitab, et Keila linnas on alkohol õhtustel tundi-
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del kahjuks ikkagi inimestele
liiga lihtsasti kättesaadav.
Kindlasti pöörame sellele
probleemile ka edaspidi teravat tähelepanu,” hindas Saarniit olukorda tõsiseks.
Samal ajal võib seniste sarnase eesmärgiga politseioperatsioonide tulemustega tutvudes (vt väljavõtet viimase
aja uudistest) jõuda pigem
vastupidisele järeldusele et alkoholimüügi piirang ei avalda
olulist mõju joobes juhtide arvule.

Suureneb muusikakooli
õppetasu
DORIS MATTEUS
DORIS@KEILA.EE

Keila linnavolikogu võttis
17. juunil vastu otsuse tõsta
järgmisest õppeaastast lapsevanemalt või õppurilt võetavat
õppetasu Keila muusikakoolis.
Uus õppetasu on põhikooli
nooremas ja vanemas astmes
450 krooni kuus ning eelkoolis 300 krooni kuus.
Õppetasu tõusu peamiseks
põhjuseks on muusikakooli tegevuskulude ning seega õpilaskoha maksumuse järsk tõus
viimastel aastatel. Nimelt kui
2005. aastal oli Keila Muusikakooli eelarve 3 238 000 krooni
ja personalikulu 2 632 000
krooni, siis 2008. aastal on
vastavad näitajad 4 690 000
krooni ja 4 035 000 krooni.
Seega suurenes eelarve üldmaht viimase kolme aastaga
45 % ja personalikulude osa
53% võrra. Õpilaskoha maksumus ehk tegelik kulu ühe
õpilase kohta on Keila Muusi-

kakoolis 2008. aastal 34 235
krooni. Seni kehtinud õppetasu suurus 300 krooni
kuus kehtestas linnavolikogu 2004. aasta detsembris.
Keila linnapea Tanel
Mõistus: „Muusikakool on
aastaid andnud lastele väga
heal tasemel muusikalist
põhiharidust. Õpilased on
igal aastal saavutanud
mitmetel konkurssidel
auhinnalisi kohti. Samas on muusikalise
süvahariduse andmine seotud linna
jaoks suurte kulutustega iga õpilase
kohta ning seetõttu on loomulik ka lapsevanemate osalemine nende
kulutuste katmisel.“
Muusikakooli põhimäärus annab muuhulgas võimaluse vabastada õppureid osaliselt või täielikult õppetasust.
Vabastamise alused ja kord
kehtestatakse täiendavalt.

• Möödunud nädalavahetuse jooksul tabasid
Lääne-Harju politseiosakonna töötajad kokku 14 joobes
juhti, neile lisaks ka kuus
alkoholijoobe tunnustega
sõidukijuhtimist.
• Viljandi politsei korraldas 16. juuni hommikul
tund aega enne töönädala
algust politseioperatsiooni
„Kõik puhuvad”. Tunni ajaga
kontrolliti 325 sõidukijuhti,
mille tulemusena peeti kinni
viis alkoholijoobes juhti ning
üks alkoholi tarvitamise
tunnustega juht.
• Põhja Politseiprefektuur korraldas Tallinnas
politseioperatsiooni “Kõik
puhuvad”, mille käigus
tabati kolme tunni jooksul
9 joobes ning 9 alkoholi
tarvitamise tunnustega

sõidukijuhti.
• Reedel, 23. mail kella
kolme ajal viidi Kuressaares
Kihelkonna maanteel Ringtee ja Lahe tänava ristmikul
läbi operatsioon “Kõik
puhuvad”. Operatsioon
kestis tunni ning kontrolliti
peaaegu sadat sõidukit.
Tabati kolm joobnud juhti.
• Politsei tabas 5. mai
hommikul Raplamaal kümme joobes juhti. Politseioperatsioon viidi läbi Kehtna,
Märjamaa ning Juuru
lähistel
• 1. mail Tallinnas ja
selle ümbruses toimunud politseioperatsiooni
käigus tuvastati 16 alkoholi
tarvitanud sõidukijuhti, 28
kiiruseületajat ja kuus juhtimisõiguseta autojuhti.

uudis

Naabrid leppisid omavahel
kokku piiride muutmises
ning kergliiklustee rajamises
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila linnavolikogu tegi 17.
juunil kaks otsust, mille eesmärgiks on korrigeerida Keila
linna piire kahe naaberomavalitsusega – Keila ning Harku
vallaga.
Vastavalt linnavolikogu otsusele teeb Keila linn vallale
ettepaneku korrigeerida kahe
omavalitsuse vahelist piiri
Keila kaguosas, kus see praegu
läbib Harju KEK-i tööstusküla,
lõigates kinnistuid ning hooneid. Keila valla nõustumisel
ettepanekuga hakkab kogu
Harju KEKi tööstusküla asuma Keila linna territooriumil.
Linna pindala suureneb kokku
95 828 ruutmeetri võrra.
Eelnevalt sõlmisid Keila
linn ning vald ühiste kavatsuste protokolli, mille sisuks lisaks piiride korrigeerimisele
on kergliiklustee rajamine
Rõõmu Kaubamajast kuni Keila valla Tammermaa elurajoo-
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nini. Tee rajamise tähtajaks lepiti kokku 1. september 2009.
Vastavalt kokkulepitule korraldab Keila linn tee projekteerimise ning ehitamise kuni raudteeni, tee ehitamise kulud
kaetakse pooleks.

Keila maksab Paldiski
laenu tagasi
Keila linnavolikogu otsustas
oma juunikuu istungil anda linnavalitsusele volitus võtta 26,8
miljoni krooni ulatuses laenu.
Laenu abil on kavas tasuda
Paldiski katlamaja rekonstrueerimiseks 1996. aastal võetud
laen, mille Riigikohus eelmise
aasta lõpus Keila linnalt välja
mõistis. Kohustuse suuruseks
on kokku üle 23 miljoni krooni.
Lisaks Riigkohtu otsusega
tekkinud kohustuse tasumisele
andis volikogu linnavalitsusele
volituse võtta laenu Haapsalu
maantee rekonstrueerimiseks.
Nimelt on Keila selle aasta linnaeelarves praegu kavandatud
raha Haapsalu maantee rekonstrueerimiseks lõigul Oksa
tänavast Barsbütteli tänavani.
Kuna aga nii linnavalitsus kui
volikogu leidsid, et otstarbekam on linna üks peamisi tänavaid võimaluse korral sel aastal
täies ulatuses korrastada, siis
otsustati seda teha laenu abil.
Keila abilinnapea Enno Fels
oli hoolimata sellest, et teetöödeks sobiv hooaeg juba
alanud on, Haapsalu maantee
remonti kommenteerides optimistlik: „Kõnealuses piirkonnas
on probleeme nii sadevee kui
dreenvee ärajuhtimisega, mis
tähendab, et tänava korrastamine eeldab nende probleemide eelnevat lahendamist. Samas projekteerimistööd käivad
ning kavas on veel sel aastal
töödega siiski lõpule jõuda.“

Teine linnavolikogu otsus
puudutab Keila linna piire
Harku vallaga. Nimelt tegi Keila linn Harku vallale selle aasta
märtsikuus ettepaneku korrigeerida kahe omavalitsuse vahelist piiri Keila linna põhjaosas ja Harku valla lõunapoolses
osas. Piiri nihutatakse Keila
jõeni.
Antud maa-ala sobib maakorralduslikult ja logistiliselt
Keila linna haldusterritooriumile rohkem kui Harku vallale,
kuna piirneb põhjast Keila jõega, mistõttu puudub maa-alale
otsene juurdepääs Harku valla
territooriumi kaudu. Piiri
muudatustega suureneb Keila
linna territoorium ligikaudu
70 ha võrra.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

169.90

11.01- 13.01

19.90
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keila linnavalitsuses
Detailplaneeringud
Ehitajate tee 13
Keila Linnavalitsus algatas 12. juunil Ehitajate tee
13 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu
koostamise.
Planeeritav ala asub Keila Loodeosa elurajooni ja
Mudaaugu elurajooni vahelisel alal. Planeeringuala
orienteeruv suurus on 100
ha.
Kinnistu kaguosasse on
rajatud tervise- ja suusarajad. Sihtasutus Keila Terviserajad soovib ala edasi
arendada ja rajada sinna
suusastaadioni, 2 jalgpalliväljakut,
suusatunneli,
BMX-ratta- ja seiklusraja,
teenindus-olmehoone jm.
Kinnistu on põhiosas looduslikus seisus, kaetud
männi- ja segametsaga.
Planeeringu eesmärk on
määrata maakasutus- ja ehitustingimused
tervikliku
rekreatsiooniala rajamiseks
Ehitajate tee 13 kinnistul ja
seda ümbritseval alal ning
rekreatsioonialale juurdepääsuks vajaliku teedevõrgu
edasiarendamiseks.
Paldiski mnt 16
Keila Linnavalitsus algatas 12. juunil Paldiski mnt
16 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu
koostamise ja kinnitas selleks lähteülesande.
Planeeritav ala asub Keila kesklinnas Paldiski mn
ääres, Keskpargi ja Allika
tänava korrusmajade rajooni vahel, ning hõlmab Paldiski mnt 16 kinnistut, piirnevat Paldiski mnt lõiku ja
lähiümbrust vajalikus ulatuses. Planeeringuala orienteeruv suurus on 0,5 ha.
Planeeringu eesmärk on
määrata maakasutus- ja ehitustingimused Paldiski mnt
16 kinnistule elamu- ja ärihoone rajamiseks. Täna on
kinnistul vana ühepereelamu, mis on mahajäetud seisus. Maaomanik soovib rajada vana majapidamise
asemele kolme maapealse
korrusega ja ühe keldri/
soklikorrusega korterelamu,
mille esimesel korrusel
oleksid äripinnad.
Keila linna üldplaneeringu järgi on antud piirkonnas
tegemist segahoonestusala-

ga, kus võivad paikneda elamud, ärid ja sotsiaalobjektid.
Vastavalt
üldplaneeringule on tegemist ka kesklinna miljööväärtusliku alaga, mida Paldiski mnt ääres kujundavad
üksikelamute krundid.
Tammiku ja Kaasiku
Keila Linnavalitsus algatas 12. juunil Tammiku ja
Kaasiku kinnistute ning
nende lähiala detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala asub Keila lõunaosas Tööstuse tänava lõpus ning hõlmab Tammiku ja Kaasiku kinnistuid,
Tööstuse tänava piirnevat
lõiku ning lähiala vajalikus
ulatuses. Planeeringuala ligikaudne suurus on 11 ha.
Kinnistud on hoonestamata
ja metsistunud seisukorras.
Planeeringu eesmärk on
määrata maakasutus- ja ehitustingimused kinnistute
ümberkruntimiseks
ning
äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.
Taotlus on kooskõlas
Keila linna üldplaneeringuga, mille kohaselt on antud
kinnistutel tegemist tootmis- ning ärimaaga.
Väljastatud load
Linnavalitsus väljastas
12. juunil 2 ehitus-, 2 lammutus- ja 1 kasutusloa:
ehitusloa 5-korruselise 44 korteriga elamu rekonstrueerimiseks Põhja tn
10A asuval kinnistul. Luba
taotles korteriühistu elamu
fassaadi rekonstrueerimiseks.
ehitusloa jalgpalliväljakute rajamiseks Ehitajate tee 13 asuval kinnistul.
ehitusloa
ehitise
täielikuks lammutamiseks
Ohtu tee 2D asuval aadressil. Lammutatakse avalik
käimla.
ehitusloa
ehitiste
täielikuks lammutamiseks
Tööstuse tn 12 asuval kinnistul. Osaühing Metanex
taotles ehitusluba kinnistul
asuvate
amortiseerunud
hoonete – katlamaja, kontorihoone ja garaaži – täielikuks lammutamiseks.
kasutusloa üksikelamule Tervise tn 39 asuval
kinnistul.

keila linnAVALITSUS TEATAB
Avalik arutelu
Keila linna arengukava
aastani 2020 muutmise
avalik arutelu toimub 30.
juunil kell 18.00 Keila linnavalitsuse teise korruse
saalis.
Eelnõu ning kehtiva
arengukavaga on võimalik

tutvuda Keila linna kodulehel www.keila.ee.
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Sotsiaalteenuste
hinnad kallinevad
Alates 01. juulist 2008 muutuvad Keila Sotsiaalkeskuses
pakutavate sotsiaalteenuste hinnad.
Lisaks kehtestatakse hind ka invatransporditeenusele,
mida siiani pakuti sõiduks meditsiini – või rehabilitatsiooniasutusse tasuta. Omaosalushind kehtestati transporditeenusele seoses kütusehinna kallinemisega ning suure nõudlusega
invabussi teenuse järelele. Omaosalusmaksust on vabastatud
puudega lapsed ja sügava puudega inimesed. Toitlustamisteenust pakutakse sotsiaalkeskuses erivajadusega inimestele
ning samuti eakatele, kes vajavad abi kodutöödes. Koduhooldusteenust võimaldatakse üksi elavatele eakatele ja puudega
inimestele. Abivajajatele, kes omavad seadusjärgseid ülalpidajaid (lapsed, lapselapsed), on teenus tasuline.
Väljavõte Keila Linnavalitsuse korraldusest nr. 192 (24.
04.08.a)
1.1. Pesupesemine.
eraisik või asutus			
avahoolduse klient 			

60 kr.- /5 kg
30 kr.- /5 kg

1.2. Dusi kasutamine Keskväljak 17 ja Põllu tn 1a
Avahooldusklient			
10 kr.Muu pesemisvõimalusteta isik		
15 kr.1.3. Toitlustamine:
Lühiajalise sotsiaalabi vajadusega klient
Avahoolduse klient			
Vähekindlustatud isik			

15 kr.-/0,5 l
10 kr.-/0,5 l
5 kr.-/0,5 l

1.4. Koduhooldus:
Seadusjärgseid ülalpidajaid omavatele
klientidele				

50 kr.-/h

1.5. Öömaja teenus:
Teistest KOV-dest			
90 kr.-/öö
Sissetulekut omavad Keila linna kliendid 10 kr.-/öö
1.6. Sotsiaalkeskuse ruumide üürimine
Saali üür tööpäevadel			
50 kr.-/ h
Saali üür nädalavahetusel ja õhtutel
100 kr.-/ h
Tegelustubade üürimine õhtul või
nädalavahetusel
		
25 kr.-/ h
1.7. Transporditeenus:
Invatransporditeenus sõiduks meditsiinivõi ametiasutustesse Harjumaa piires
50 kr.Invatransporditeenus sõiduks meditsiinivõi ametiasutustesse Keila piires		
10 kr.Keila linna pensionäridele, puudega
inimestele, linna allasutustele,
MTÜ-dele tööpäevadel			

3 kr.-/km

Keila linna pensionäridele, puudega
inimestele, linna allasutustele,
MTÜ-dele töövälisel ajal
3kr.-/km+50kr.-/h
Eraisikutele ja firmadele
tööpäevadel 			
5kr.-/km+50kr.-/h
Eraisikutele ja firmadele
töövälisel ajal			
5kr.-/km+100kr.-/h
		
Info sotsiaalkeskuse telefonil 6791570

Krimiuudised
g4s

1911

09. juunil kell 22.45 - Keilas
Polari baari esisel platsil lamas
alkoholijoobes meeskodanik.
Üle antud politseile.
11. juunil, Kalda tn. 10 juures
maha saetud 5 suurt paplit.

14. juunil kell 06.45, Keilas
Keva tankla juures üritas alkoholijoobes meeskodanik sõiduautoga Opel sõita Tallinna
suunas. Üle antud politseile.
14. juunil kell 23.40, Keila
haigla juures lärmakas noorte
seltskond. Tehtud märkus, saadetud laiali.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Повышаются цены
на социальные услуги
Начиная с 1 июля 2008
года, изменятся цены
на услуги, прелагаемые
Кейласким
Социальным центром. Кроме
того, платной станет и
ранее бесплатная транспортная услуга – доставка в медицинское
или реаблитационное
учреждение. Частичная
оплата этой услуги была
утверждена из.за роста
цен на топливо и большой спрос. Бесплатной
услуга остается для
детей-инвалидов и людей с тяжелыми физическими недостатками.
С остальными ценами
на различные услуги
Социального
центра
можно познакомиться в
этом номере газеты
либо получить инфрмацию
по
телефону
6791570. (стр. 4)
Детсад «Мики» одно из самых красивых
общественных
зданий
Харьюмаа
В рамках конкурса «Самый красивый дом
Эстонии 2008» в уездном туре в номинации
предприятий и общественных зданий третьего места был удостоен Кейлаский детский
сад «Мики». Всего в
этой номинации участвовало 8 зданий. Первое место заняла усадьба Саусти в волости
Кийли, на втором месте
– Ниссиская основная
школа (волость Нисси).
В номинации «Частные
и многоквартирные жилые дома» на первом
месте дом И.Ару в деревне Луйге. В номинации «Деревенский дом»
победителем признан
хутор Вахесалу, принадлежащий семье Паулус.
(стр. 2)
Новости городского
правительства
12 июня городское правительство начало детальное планирование
участка по адресу Эхитаяте теэ, 13 и прилегающей к нему территории.
Целью
планирования является
определение условий
землепользования
и
строительства на данной территории и ее
развитие как рекреационной зоны. Также городское правительство

приступило к детальному
планированию
участка по адресу Палдиское шоссе, 16 и прилегающей к нему территории.
На
этом
участке предполагается
построить жилое здание, в котором часть помещений будет сдаваться под офисы. В данный
момент на участке находится заброшенный
частный жилой дом.
Детальному планированию подлежат участки
Таммику и Куузику, находящиеся в конце ул.
Тёостузе. Эти участки
площадью 11 га согласно общей городской
планировки являются
промышленной территорией. (стр. 4)
Городской хор мальчиков
Кейлаский городской
хор мальчиков с 6-го по
10-е июня находился в
Германии, в Герцогенаурахе, где выступил с
концертами в местной
церкви. В выступлениях звучали песни как на
эстонском и на немецком языке. В честь чемпионата Европы по футболу был организован
дружеский матч между
гостями и хозяевами.
(стр. 6)
День победы
День победы – это национальный праздник,
который отмечается 23
июня, начиная с 1934
года. Вновь традицию
празднования возродили в 1992 году. День победы отмечает годовщину важного для хода
событий сражения, в
котором Эстонская армия совместно с союзниками одержала победу
над
немецкой
армией. (стр. 5)
Иванов день – 24
июня
Иванов день – это древний летний праздник, в
старину считался одним из важнейших
праздников народного
календаря. В Иванов
день еще совсем недавно принято было обязательно ходить в баню,
навещать могилы предков. А вечером разводили костер – иванов
огонь. Костер на Иванов день и сейчас остается самой важной приметой этого праздника.
(стр. 5)
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Lühidalt

Võidupüha
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Võidupüha tähistab otsustavat Võnnu lahingut Eesti
Vabadussõjas eestlaste ja saksa Landeswehri vahel, mille
võitsid eestlased. Tänapäeval
tähistab võidupüha kõigi eestlaste panust saavutamaks ja
säilitamaks meie riigi iseseisvust.
Võidupüha tähistati 23.
juunil igal aastal alates 1934.
kuni 1939. aastani. Püha taaselustati 1992.aastal.
Võnnu lahing
Esimese maailmasõja lõpus oli Eesti sõjas kahe endise
suurima jõuga - Eesti Ajutine
Valitsus oli sunnitud kaitsma
iseseisvusdeklaratsiooni
nii
nõukogude vägede kui saksa
Landeswehri armee eest.
Võnnu lahing toimus Cesi-

se lähistel Põhja-Lätis. Pärast
esimesi Eesti vägede ja nende koosseisus oleva PõhjaLäti brigaadi ning baltisaksa
Landeswehr’i ja seda toetavate saksa vabatahtlike vahelisi
kokkupõrkeid (6. - 10. juunil)
kehtestati liitlasriikide nõudel
vaherahu. Vaherahu ajal koondasid mõlemad pooled jõude.
19. juunil murdsid sakslased
(ülemjuhataja krahv Rüdiger
von der Goltz) vaherahu ja
alustasid pealetungi Eesti 3.
diviisi (juhataja kindralmajor
Ernst Põdder) vastu.
Eestlaste kaitse oli visa. 22.
juunil sakslaste pealetung rauges ning ööl vastu 23. juunit
andis R. von der Goltz taandumiskäsu. 23. juuni varahommikul hõivasid Eesti väed Cesise. Seda päeva tähistatakse
Eestis võidupühana.
Võidupüha tänapäeval –

Võidutule võib igaüks
koju viia

President Ilves perega eelmisel aastal Võidupüha paraadil Raplas
oluline rahvuslik päev kõigile,
kes on andnud oma panuse
Eesti vabadusse
Kuna Võnnu lahingu võidu
tähtsus on tänapäeval unustatud, on võidupüha rohkem
päev, mil meenutatakse kõiki,
kes on võidelnud Eesti iseseisvuse eest läbi ajaloo.

Võidupüha meenutab Eesti
võitlust demokraatia ja vabaduse eest. Alates Vene okupatsiooni lõppemisest 1991.aastal
on võidupüha pidustused olnud tähtsaks Eesti identiteedi
taasülesehitamisel. Eriti tähtis
üritus on see Eesti kaitsevägedele.

foto: www.president.ee

Võidupüha ja jaaniõhtu on
Eesti tähtsaimad suvised pühad. Presidendi süüdatud võidutuli kantakse 23.juuni varahommikul igasse maakonda, et
sellest süüdata jaanituled.
Lipud jäetakse masti lehvima mõlemaks päevaks.

HUVITAV

Jaanipäev - 24. juuni
Jaanipäev on iidne
suvepüha, aasta
tähtsam püha.
Kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Jaanilaupäeval oli maal ja ka
linnas veel hiljuti tavaks käia
saunas ja tingimata külastada
surnuaial omaste haudasid.
Õhtul süüdati jaanituli, aasta
kõige olulisem tuli. Jaanituld
tehakse tänagi, see tava on
üsna vähe muutunud viimase
saja aastaga.
Jaanituli
Paljud rahvad seostasid jaanituld algselt päikesepüha ja
-kultusega. See kehtib ka eestlaste kohta. Jaanilõkkeks koguti aegsasti puid ja muud põletusmaterjali. Veel 20. sajandi
keskpaiku tehti eri Eesti piirkondades erineval viisil tuld.
Näiteks Lääne-Eestis ja saartel
oli tavaks süüdata tuli ridva
otsa pandud tõrvatünnis, vahel
ka elava, laasitud puu otsa viidud katlas. Sellist tuld on kut-

sutud ‘leedutuli’.
Sagedasti valiti tuletegemiseks kõrgem koht, kas mõni
mägi või kõrgemal asuv kiigeja jaanitulepaik.
Lõkkeplats ja kaskedega
ehtimine
19. sajandi teisest poolest
20. sajandi viimaste kümnenditeni on olnud kombeks suurema jaanitule juurde ehitada
ka kiik. Lõkkeplats ehiti kaskede ja (paber)laternatega, hiljem elektriküünaldega. Lisaks
lõkkeplatsile ehiti kaskedega
ka tube, nagu suvitsepühade
ajalgi. Noormehed viisid väljavalitu akna alla hommikuks
armukase. Poiste toodud kased
olid staatuse sümbol – see näitas, et neiu oli tähelepandav.
Kuid palju rõõmu tõi oma perega kaskede järel käimine eriti lastele, kellel see käik
alustaski pühad. Kaseoksi
raiuti toodud puude küljest
kohe ka jaanisauna viha jaoks.
Noorte lehtedega kasevihad
muutsid sauna ja saunalised
eriliselt lõhnavaks.
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Jaaniöö tegevused
Jaanitule juures on läbi sajandite tantsitud ja lauldud,
sinna kutsuti alati pillimehi
või ansambleid. Mõisate, hiljem seltside eestvõttel esitati
eeskavana näidendeid. Veel
1960. aastatel kuulusid jaanitule juurde võhuetendused,
kiikumine ja muusika. Lõkke
juures tantsiti. Kui polnud pillimehi, siis mängiti ringmängulaule või lauldi niisama. Varasematel aegadel kuulus
jaanitule juurde maadlemine,
jõukatsumine, köievedu ja
muud tavad, mida praegugi
ametliku jaanitule korraldajad
organiseerivad. Tule ääres
maitsti pühadetoitu ja joodi
jaaniõlut või kalja.
Kallimaga sõnajalaõie järele
Jaanipäeva juurde kuulub
rida maagilisi, kuid igal juhul
romantilisi ettevõtmisi. Näiteks sõnajalaõie otsimine. Sõnajalaõit tuli otsida metsast
üksinda. Sõnajalg õitseb uskumuse järgi kord aastas jaaniööl
ja õnnelik leidja on hoobilt rikas, valdab erilisi oskusi ja salakeeli. 20. sajandil oli jaanitulelt tavaks minna kahekesi
sõnajalaõit otsima. Ikka koos
kalli kaaslasega.
Varasemate
romantiliste
ennustustavade hulka kuulub
ka üksinda salaja jaaniõite korjamine. Erinevaid õisi peab
olema kokku üheksa. Korjatud
kimp pannakse padja alla, öösel nähakse unes kallimat.
Eestis on üsna palju inimesi,
kes kinnitavad, et nad nägid
oma tulevase kaasa ära just sel
viisil toimides.

22. juunil kell 19.30 läheb läbi
Keila linna Tori kirikus süüdatud
ja Tallinna suunduva võidutule
teekond. Tulekandjad teevad
kell 19.30 hetkelise peatuse vabadussõja mälestusmärgi Keila
Algkooli hoone juures, kus toimub Keila linna jaanitule läitmiseks tõrviku süütamine. Keila
linna elanikud on oodatud tseremoonial osalema ning läitma
võidutulest oma tõrvikuid või
küünlaid, et viia kodudesse ka
osake sellest tulest.
Võidupühal 23.juunil k.a.
toimub Keila Algkooli juures
traditsiooniline pärjapanek Vabadussõjas langenute mälestuseks. Samuti jõuab sel ajal
Keilasse Kaitseliidu vahendusel
vabariigi presidendi süüdatud
võidutuli. Keila linna elanikel
on suurepärane võimalus viia
võidutuli kui osake ajaloolise
tähendusega sümbolist tõrviku
või laternaga ka oma koju. Võidutuli jõuab Keilasse orienteeruvalt kella 16.00-ks.

Mais sündis Harjumaal
155 last

Rituaalid
Kuna tegemist on aasta lühima ööga, siis oli tavaks olla
päikesetõusuni ärkvel. Üldlevinud arvamuse järgi on suur
õnn, kui jaaniööl ei saja. Jaanikastel on läbi paljude sajandite
usutud olevat maagiline tervistav ja ilu andev jõud, mistõttu sellega pesti nägu. Veel
sajand varem oli tava jaanikastes kukerpalli visata, mis pidi
vältima seljahaigused – talurahva nuhtluse – ja aitama olla
terve.
Erilisi omadusi oli teistelgi
jaanilaupäeval leitud esemetel
või sooritatud toimingutel.

Näiteks jaanilaupäeval saunas
ihu külge kleepunud vihalehega sai armastust võita.
Viimast korda oli võimalik
nõiduda naabrite piimaõnne
endale, edendada karja- ning
viljakasvu.
Töökeelud
Tegemist oli nii olulise pühaga, et anti vaba päev karjasele, teenijarahvale ja muidugi
noortele. Toimetati üksnes hädavajalikke toiminguid, välditi
karja sattumist võõra silma
ette, et seda ei saaks ära nõiduda ega kahjustada.

2008. aasta maikuus registreeriti Harju Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel
155 lapse sünd.
Poisse sündis 80 ja tütarlapsi 75. Esmasündinuid oli 58,
teisi lapsi 64 , kolmandaid 26,
neljandaid 6, viiendaid ja kaheksandaid üks. Nelja perre sündisid kaksikud, ühte vennad, ühte
õed ja kahte õde- venda. Kahes
peres varem lapsi polnud, ühes
peres oli juba kaks last ja ühes
kolm.
Keilas sündis maikuu jooksul
7 poissi ja 5 tüdrukut.
Surmaakte koostati kokku
87, mehi suri 41 ja naisi 46.
Lahkunute keskmine vanus oli
73 aastat. Mehed elasid keskmiselt 67 ja naised 79 aastaseks.
Registreeriti 14 ja lahutati 6
abielu.
Nime muutis üks isik.
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Kaitseliidu eesmärk on Poistekoor andis
kaitsta Eesti iseseisvust kontserdi Saksamaal
kadi kroon
kroon@keila.ee

Kaitseliit on organisatsioon, mille ülesandeks on
vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva
valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku
korda.
Võidupüha eel on õige hetk
tutvuda selle Eesti riigi kaitsmisele suunatud organisatsiooniga, mis alustas esimest
korda tegevust juba 1918. aastal.
Kaitseliitlasi on Eestis täna
ca 10 000, koos Kaitseliidu eriorganisatsioonide liikmetega naiskodukaitsjate, noorkotkaste ja kodutütardega - 16 000.
Sellega on Kaitseliit on Eesti
kõige suurema liikmeskonnaga organisatsioon.

Kui baasõpe on olemas, hakatakse korraldama erialakursuseid. Igaüks saab eriala – laskur, laskursanitar, kuulupildur,
jaoülem, autojuht jne. Üldiselt
püütakse arvestada sellega,
mis inimest huvitab ja mis talle sobib. Lõpuks toimub jaokursus, kus kõik eriala saanud
mehed õpetatakse meeskonnana tegutsema. Üldiselt toimub üks kursus aastas, kuna
kaitseliitlased tegutsevad oma
põhitöö kõrvalt ja vabast ajast.
Toimuvad ka praktilised
väljaharjutused, käiakse suurõppusel Kevatorm, Erna retkel
jt õppustel. Keila rühm läheb
juuli algul õppustele Klooga
laskeväljale.
Keila
rühm
tegutseb
Sauel
Keila rühm tegutseb täna
Sauel, kus asuvasse Kaitselii-

du majja on nüüdseks kogu
tegevus koondunud. Igal esmaspäeval toimuvad koosolekud, kus pannakse paika valve,
uued võistlused, üritused jms.
Keila kaitseliitlased osalevad ka võidupüha paraadil
Harjumaa oli esimene maakond, kus hakati tähistama
maakaitsepäeva. Tänavu toimub maakaitsepäeva tähistamine juba 13. korda.
Igal aastal toimub tseremoonia erinevas Harjumaa paigas.
Tänavu tähistatakse seoses
vabariigi juubeliga maakaitsepäeva Tallinnas. Sealt viivad
kaitseliitlased pärjad üle Harjumaa laiali kõigi vabadussõja
mälestusmärkide juurde.
Samal päeval toimub ka võidutule üleandmine - kaitseliit
viib tule üle terve riigi laiali, et
sellest süüdata jaanituli.

Kaitseliit on Keilas tegev
päris algusest
Kaitseliit töötas Keilas aktiivselt enne sõda, siis lausa
kahe kompanii näol. Uuesti
hakkas rühm tegutsema kohe
peale Kaitseliidu taastamist
kaheksakümnendate aastate
lõpus.
Kaitseliit on jaotatud malevateks, see omakorda malevkondadeks ning malevkondadesse kuuluvad rühmad ja
kompaniid. Keilas tegutseb
Kaitseliidu Keila rühm.
Keila rühma kuulub hetkel
umbes 30 liiget.
Tähtsaim eesmärk on riigikaitse
Kaitseliidul on kolm eesmärki: riigikaitseline, seltskondlik ja sportlik. Kõige tähtsam on riigikaitse.
Kaitseliiduga ühinedes tuleb esmalt läbida 2 - nädalane
baasõppekursus. Selle sisu on
põhimõtteliselt sama, mis ajateenijatel, kuid õpe on lühem
ja ilma tuima harjutamiseta.

Takistusriba läbimine eelmise aasta Eel - Ernal

foto: erakogu

marge-elin roose
keila linna poistekoori abidirigent

Keila linna poistekoor viibis 6.-10. juunil kontsertreisil
Saksamaal Herzogenaurachis.
Herzogenaurach on Kesk–
Frankimaa mägede vahel asuv
imekaunis väike linn, kus elab
23 000 elanikku. Esimest korda nimetati linna ürikutes aastal 1002. Linnas on säilinud
palju Frankimaale omast arhitektuuri, sealhulgas tüüpilisi
puusõrestikuga maju. Vaatamisväärsuseks on St. Maria
Magdalena kirik. Linna varasemat kuuluvust Piiskopkonna
alla on ikka veel tänapäeval
märgata.
Herzogenaurach on maailmakuulsate firmade Adidas ja
Puma sünnikodu, mille peakontorid asuvad siiani linnas.
Samuti asub seal maailmakuulus kuullaagreid tootev firma
INA/Scheffler.
Sama imeline kui Frankimaa loodus ja väikesed linnad,
on ka sealsete inimeste soojus,
avatus ja külalislahkus. Oleme
siiani Herzogenaurachi inimestest vaimustuses.
Poistekoor osales 8. juunil
St. Maria Magdalena kirikus

Herzogenrauch linnulennult
toimunud hommikusel missal ja pärastlõunal toimunud
kontserdil koos kohalike kooridega. Meeleolukal kontserdil
lauldi eraldi ja lõpus koos nii
eesti kui saksa keeles. Lauljate
ja publiku lemmikuks kujunes
eesti autori Kadri Hundi laul
„Üksteist peab hoidma“.
Jalgpalli Euroopa meistrivõistluste auks korraldati ka
väike jalgpallimatš eesti ja sak-

Keila poistekoor Geiselwindi lõbustuspargis

sa poiste vahel.
Viimasel päeval sõidutati
poisid Herzogenaurachi lähedal asuvasse Geiselwindi
lõbustusparki, kus 6 tundi oli
võimalik oma lemmikatraktsioonide peal möllata.
Tagasijõudes Tallinna lennujaama olid poisid väsinud,
kuid emotsioonidest tulvil ja
õnnelikud.

foto: erakogu

HOIA VORMI KA SUVEL
KEILA TERVISEKESKUS

Treeningplaan kehtib 25.06 - 31.07.2008
E
18.00
Pilates
19.00
BodyPump
T

19.00

Ringtreening

K

18.00
19.00

BodyPump
Step&Body

N

18.00
19.00

DanceAerobic
BodyToning

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee
„UUSI KAVATSUSI KEILAS”
24.aprill – 28.september
Väljapanek on pühendatu Keila
linnaks nimetamise 70.aastapäevale
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
“FOTOJAHT 2008”
Keila fotojahi parimad tööd
Linnavalitsuse vestibüülis
Näitus on avatud ööpäevaringselt

kontsert
„SUVISED DUETID“
Nele - Liis Vaiksoo ja Jassi
Zahharov
4.juuli kell 20.00
Kaastegevad Alen Veziko (laul,
ac.kitarr)
Evald Raidma (laul, klaver)
Pilet: 175.-/200.Keila Miikaeli kirik
Tel: 604 4808
E-post: keila@eelk.ee
„SOTSPOP 2008 SUVETUUR“
20.juuni kell 20.00

Omaaegseid lööklaule esitavad
Kaire Vilgats, Rolf Roosalu,
Bert Pringi, Jakko Maltis,
Susan Lilleväli, Pille Pürg jt
Pilet eelmüügist: 125.-(Piletilevi, kultuurikeskus)
Kohal 135.-/150.Keila lauluväljak
Tel: 6045045
KIRIKUKONTSERT „UNUSTUSTE JÕEL“ KOIT TOOME
15.juuli kell 20.00
Pilet: 150.- (soodustusi ei ole)
Koit Toome esitab Jaak Joala
lauldud laule, kitarril saadab
Jorma Puusaag.
Keila Miikaeli kirik
Tel: 604 4808
E-post: keila@eelk.ee

muud üritused
KEILA GÜMNAASIUMI PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS
20.juuni kell 12.00
9A, 9B ja 9C klass
Kell 15.00
9D, 9E ja 9F
Kell 19.00 Õhtu- ja kaugõppeosakonna aktus
Keila gümnaasiumi aulas
Põhja tn 8, tel: 60 45 290
e-post: kool@keila.edu.ee
www.keila.edu.ee
KEILA GÜMNAASIUMI KESKKOOLI LÕPUAKTUS
21.juuni kell 12.00
Keila gümnaasiumi aulas
Põhja tn 8, tel: 60 45 290
e-post: kool@keila.edu.ee
www.keila.edu.ee

kogudus
6. pühapäev pärast nelipüha
Leeripüha
22.juuni kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
21.juuni kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
21.juuni kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Surnuaiapüha
3.augustil kell 14.00 Ohtu
kalmistul
Teenib õpetaja Marek Roots

Liiklusteemaline noorte- ja perepäev

Roherock -

Palju õnne!

KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI
LÕPUAKTUSED
20.juuni kell 17.00 põhikool
21.juuni kell 15.00 keskkool
Keila kultuurikeskuses
KEILA LINNA JAANITULI
22.juuni kell 21.00
Õhtut juhib Renee Riismaa
Tantsuks mängib ansambel
President
Jaanituli süüdatakse kell
21.00
Sissepääs tasuta!
Keila lauluväljakul

le normaalne!

Keila Lauluväljakul
28.august 2008
TASUTA!
ESINEVAD: X-Unpretended, Tonight We’ll Talk About,
Pimpfish, Börte, The Nymph, dj Taat, Ultima Thule.
KOHAPEAL: pöörlev auto, reaktsioonikiiruse mõõtmise eksponaat,
rattasõidu oskuste võistlusrada, liikluslinnak mudilastele, meisterdamine,
Maanteeamet, esmaabi koolitus, müük ja palju muud.

WWW.ROHEROCK.EE
Toetavad: Keila Linnavalitsus, Kohaliku Omaalgatuse Programm
(Harju Maavalitsus), A Le Coq - alkoholivabad joogid
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Sündinud
23.05.2008 - Andi Targem
28.05.2008 - Annabel Loos
07.06.2008 - Mario Lippmaa
08.06.2008 - Kätty Haukka

Südamlik kaastunne Ingrid
Felsile ja tema perele kalli

Avaldame kaastunnet
Vjatsheslav Plehhovile ja
tema perele kalli

EMA

ÕE

surma puhul.

surma puhul.

Taringu pere

Avaldame kaastunnet poja,

Töökaaslased

surma puhul.

surma puhul.
Perek. Kiil ja Pärnala

Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie kallis isa

perele armsa vanaisa
ja vanavanaisa

Juho
Talponen’i

Ants
Mäekallas
09.09.1935 - 18.06.2008
Leinavad tütar Ülle ja

surma puhul.

poeg Kalle peredega

Taringu pere

Inglismaalt

Kutse tuli,

Avaldame kaastunnet Ainole

Sa pidid minema...

tütardega abikaasa ja isa

Tõnu Retter

Tõnu

kaastunnet Merlele ja tema

Urve, Ruth ja Tiia peredega.

Lahkus kallis klassivend

perekond Retterile

Avaldame südamlikku

isa, venna ja abikaasa

Tõnu Retter’i

Avaldame kaastunnet

Juho
Talponen’i

Südamlik kaastunne omastele.
KG 23.lennu 11A klass

surma puhul.

Keila Gümnaasiumi 23. lennu

Õunapuu, Vederik, Sild

Naabrid Tatrik, Mauno,
11A klass

Kuulutused
ost/müük
Ostan vanavara, mündid,
märgid, aurahad, margid,
väärismetallist (kuld, hõbe,
plaatina, vask, alumiinium jt)
ehted ja muud tooted, portselan, kellad, antiiktooted. Head
hinnad. Keila Turg, kiosk nr 16.
Avatud iga päev 9.00 – 14.00.
Tel: 55 66 45 25.

Keilas. Tel: 58283310
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58033448
Dr. Eve Kohv Hambaravi. Hambaravi (laste raviks
haigekassa leping), kirurgia,
esmaabi. E 13- 19, T 12-18, N
10-17. Haapsalu mnt 31A, telefon 678 2211.

teenus
Raamatupidamisteenused

22. juunil on Harjumaa muuseum
avatud
11.00 – 14.00
23. ja 24. juunil oleme suletud

Ilusat jaanipäeva kõigile!

teated

Reklaam ning
kuulutused
Keila Lehes
Kaastundeavaldus
raamis: 70.- (sisaldab
käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule: 25.- (sisaldab käibemaksu)
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, Kirjad on oodatud
samuti aadressil leht@
keila.ee, telefonil 6588
569 või toimetuses Keila
linnavalitsuseI korrusel.
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KEILA TERVISEKESKUS

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

Hind: 8500kr

Puitmajad

Palju erinevaid mudeleid,
hinnad alates 1900.Transpordivõimalus
lapsemaja@gmail.com
tel: 56 914 956

KÖÖGID
PROJEKTEERIMISEST
PAIGALDUSENI
Keilas, Haapsalu mnt.57D
Online pood:
www.viigardi.com

SOTSPOP
2OO8
NOSTALGILISE PAROODIAKONTSERDI
SUUR SUVETUUR
Kaire Vilgats • Anne Veesaar • Tarvo Krall
Rolf Junior • Bert Pringi • Jakko Maltis
Pille Pürg • Susan Lilleväli • Nele-Liis Vaiksoo jt.
lavastaja Andrus Vaarik

20.06 kell 20.00
Keila Laululaval
Piletihind eelmüügis 125 krooni.
Piletihind kohapeal 150 krooni. Piletid müügil
Piletilevi müügikohtades, Selverites ja Statoilides
üle Eesti ning internetis www.piletilevi.ee
Täpsem info www.muusikal.ee
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