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Kevadel alustanud leerirühma pidulik jumalateenistus toimus 22.juunil.
Keila Miikaeli kogudusse
lisanud 16 uut täieõiguslikku liiget näitavad koguduse jätkuvat elujõulisust.
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Nädal Lõppes, teine algas

Tahtmist tuleb
toetada

Keila Leht suundub suvepuhkusele

Keila linn on sel suvel tavapärasest tükk maad
ilusam. Linnas õitsevad lilled, neid on palju ja nad
on hooldatud. Ei ole lihtsalt „midagi üles riputatud“.
Selle taga peab kahtlemata olema lisaks ametijuhendile, teadmistele ja kogemusele ka huvi oma töö
vastu ning tahtmine seda hästi teha.
Järjekordne õppeaasta lõppes. Õpetajatele lõppes
tööaasta, millest osalist ülevaadet on võimalik lugeda ka tänasest lehest. Mis teeb õpetaja heaks? Kõik
me teame, mis vahe on kahel õpetajal. Ühel, kes
teeb oma tööd sel põhjusel, et teda huvitab tema
aine ning talle meeldib lapsi õpetada, ning teisel, kes
õpetab lapsi, kuna tal on vastav haridus ning selline
kohustus on kirjas tema ametijuhendis. Jälle on
tahtmine see, mis on otsustav.
Asju saab teha sellepärast, et tegemist on tööga,
aga palju tulemuslikum ja toredam on, kui miski on
su töö sellepärast, et sa tahad seda teha.
Tahet oma tööd hästi teha ning sellele pühenduda
tuleb aga ka märgata. Muidu väsib ka kõige tugevam
tahe. Ja töö muutubki „tegelemiseks“ – inimene
täidab talle ametijuhendiga pandud kohustusi, mitte
ei oma eesmärki, mida saavutada.

doris matteus
doris@keila.ee

Selle hooaja viimane Keila Leht ilmub 11.juulil ning esimene sügisene
leht 15.augustil.
Toimetus on suletud 10.juulist kuni 7.augustini.
Vahepealsel perioodil ootame jätkuvalt vihjeid ja uudiseid
meiliaadressile leht@keila.ee.
Kaunist suve!

kasulik teada

Krundi piire peab vastama ilumeelele,
eeskirjadele ja headele tavadele
Krundile uue piirde ehitamisel on olulisim, et see sobiks
omaniku ilumeele ja rahakotiga. Lisaks tuleb aga arvestada
heade tavade ja õigusaktidega.
Autojuhid ja teised liiklejad
on sageli hädas, kui ristmikel
on piire väga tihe – nähtavust
oluliselt piirav.
Kitsamatel, kuid küllalt tiheda liiklusega tänavatel võiks
sissesõiduvärav olla ehitatud
mõne meetri jagu krundi sisse,
et värava avanemist ootav sõiduk ei takistaks teisi liiklejaid.
Samuti on loodud „tasku“ hea
koht lühiajaliseks parkimiseks.
Aiapiirdele seab omad nõuded Keila linna ehitusmäärus,
mis ütleb, et tänavapoolne
piirdeaed on puitlippidest, horisontaalsest laudisest, sepistatud metallist või võrkaed

koos hekiga. Vaid aiapostid on
lubatud ehitada kividest. Tänavaäärse piirdeaia kõrgus
võib olla maksimaalselt 1,6 m.
Kruntidevahelise
piirdeaia
kõrguse ja materjali lepivad
kokku naabrid, kuid ka see ei
tohi olla kõrgem kui 1,8 m.
Tähtis on, et säilitataks piirkonna
haljastustraditsioon,
kus elamute ees on iluaed või
hekid.
Uute elamualade planeerimisel määratakse ala krundipiirete tüüp ja vajadus detailplaneeringuga.
Korruselamute piirkondades on krundipiirete rajamine
keelatud. Piirinaabriga kokkuleppel võib krundipiirile rajada
madala heki.
Miljööväärtuslikul hoonestusalal on eeltingimuseks ajaloolise miljöö säilitamine,

taastamine ja eksponeerimine. Krundi piiretena tuleb
kasutada piirkonnale iseloomulikke ja hoone arhitektuurile sobilikke piirdeid, krundi
piirde kõrgus peab olema koos-

kõlas piirkonnas väljakujunenud tavaga. Plangu kasutamine
piirdena
on
miljööväärtuslikul alal keelatud.

Nädal piltides

Ka Keila väravat tähistavad lilled

Keila nädalaleht

Foto: märt lillesiim

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

Tublimad lõpetajad linnapea vastuvõtul
vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto: doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Harjumaa muuseumis avati näitus
“Olev Soans - kolleeg ja õpetaja”
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: doris matteus

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Jõepark saab korda
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila jõepark on juba ajalooliselt olnud linna olulisimaid puhkealasid.
Keila jõe saarel paiknev
park on 16 ha paiknev vabakujulise lahendusega kompleks,
millele on läbi ajaloo andnud
eripära tiikide, kanalite, poolsaarte - saarte süsteem. Park
on nime saanud oma paiknemise järgi Keila jõeharude vahel, moodustades veega ümbritsetud
saare. Jõesaarel asusid kunagi
legendaarsed ujumiskohad – Roh e l i n e
Konn, Punane Vähk.
1960.
aastatel läbi
viidud tööde tulemusena jäi jõe läänesäng tühjaks,
mistõttu enam ei ole seal mitte ujumiskohti, vaid seisev
vesi. Eraomanduses olev jõesaare pargiala on viimastel
aastatel üha enam võssa kasvanud ega meenuta enam parki.
Ajalooline pargimaastik on

looduskaitseobjekt. Põhiliselt
kodumaistest
puuliikidest
koosnevas pargis jäävad silma
põlispuude grupid ja üksikud
tammed. Võõrliikidest võib nimetada punaste tammede rühma ja eurojaapani lehiseid.
Põõsastest moodustavad ulatuslikke rühmi harilik pihlenelas, harilik lumimari, roosakas
enelas. Omamoodi vaatamisväärsuse moodustab muinsuskaitsealune Orjakivi, mille
umber on istutatud ringina harilikud pärnad.

Park saab korda
Linnaaednik Inge Angerjase
eestvõttel on Jõepargi puhkeala korrastamine võetud tõsiselt tegevuskavva. Linnaaedniku poolt on koostatud Keila
Jõepargi hoolduskava ning
hooldusprojekti raames esitati
finantseerimistaotlus
Kesk-

konnainvesteeringute Keskuse
looduskaitse programmi. Eelmisel nädalal selgus, et Keskkonnainvesteeringute Keskus
eraldas Keila Jõepargi korrastustöödeks ligi 88 000 krooni,
mis võimaldab teha ära osa
pargi korrastamiseks vajalikest
töödest.
Korrastusöid juba teostatakse, esimesed põlispuude
grupid on võsast välja raiutud,
teeääred niidetud, vaated jõele
avatud ja tööd jätkuvad kuni
sügiseni. Tööde juht Tiiu Eller
rõhutas, et pargi korrastamine
ei tähenda kogu põõsastiku
maharaiumist: „Parki rajatakse
eeskätt kirvega, mitte labidaga.“ Nii Inge Angerjase kui
Tiiu Elleri sõnul on Keila Jõepargis palju väärtuslikku, mis
täna välja ei paista, kuid vääriks eksponeerimist. Tõepoolest, pargis jalutades on juba
täna lisaks põõsastele võimalik
nautida vaadet jõele ning
võimsatele
tammepuudele,
mida ka tihedad jalutajad seni
märganudki ei olnud.
Kuna park on olnud aastaid
suuresti hooldamata, siis sel
aastal kõiki vajalikke töid läbi
viia ei ole võimalik, hoolimata
KIKi toetusest. Küll aga lubas
abilinnapea Enno Fels, et linn
teeb omalt poolt kõik, et sellesuvised hooldustööd tühja ei

Väljavõte Keila linna üldplaneeringust
läheks. Samuti on kindlasti (kõrvaloleval joonisel kollase
tarvis pargiteedele paigaldada mustriga tähistatud ala). Algaprügikastid, et praht põõsasse tatud on ka detailplaneering,
teed ei leiaks. Kurja ei teeks ka kus arendaja soovib osa jõesaarest hoonestada. Enno Felsi
pargipingid.
sõnul tuleb selle planeeringu
Linna võimalused on pii- menetlemisse suhtuda täie tõsidusega. Lähitulevikus on karatud
Jõepargi puhul on tegemist vas korraldada ümarlaud linarendaja,
eraomandiga ning see piirab navalitsuse,
oluliselt linna võimalusi maa- muinsuskaitse ning loodusalal toimetada. Keila linna üld- kaitse osavõtul, et leida parim
planeeringu kohaselt on jõe- võimalik lahendus pargiala
saarel üsna arvestatavas osas edasiseks arenguks.
tegemist
väikeelamumaaga
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Suvine leeriõnnistamine Keila Miikaeli koguduses
marek roots

KEILA MIIKAELI KOGUDUSE ÕPETAJA

EELK Keila Miikaeli koguduses on saanud heaks tavaks
korraldada leerikursust iga
aasta kevadel ja sügisel. Huvilisi on jätkunud kõikidele kursustele – mis näitab koguduse
elujõudu ja lükkab ümber arvamuse nagu kõnniks eestlane
kirikust ükskõikselt mööda.
Möödunud kevadel aprillikuus
alustas uus leerirühm 16 õpilasega, kelle hulgas nii gümnaasiumiõpilasi kui ka noori
perekonnainimesi. Koos käisime laupäeviti kokku kümnel

korral, enamasti kogudusemaja saalis. Ühe tunni pidasime
ka vabas õhus – piknikuna eesti luterliku kiriku maalilises
laagrikeskuses „Talu“. Kursuse
jooksul oli võimalus tutvuda
kristliku kiriku põhialustega,
vahetada mõtteid ühistes aruteludes ja osaleda koos teistega pühapäevastel jumalateenistustel.
Leeriõnnistamise
pidulik jumalateenistus toimus päikeselisel 22. juuni
hommikul paljude kirikuliste
ja lillede keskel. Sellega sai
Keila kogudus uued täieõiguslikud koguduseliikmed, kellega üheskoos jagada maailmale

Jumala armastust ja valgust.
Olgu siinkohal ära toodud
kahe leerikoolis osalenu mõtted. Helis: „Üks hetk on elus
ilusam kui teine - nii kirjeldaksin lõppenud leerikooli ja leeriõnnistust. Selles kiires maailmas oli kosutav hetke istuda
heas seltskonnas ja mõtiskleda usust, lootusest ja armastusest. Kust me tuleme, kes
me oleme ja kuhu me läheme... Ning leeriõnnistus oli kui
nostalgiline meenutus kooli lõpetamisest, kus lillesülemiga
astud veel tugevama usuga
hommsesse...“ Kalev: „Olen
jõudnud arusaamisele, et ka

tänapäeva inimese harituse
üheks osaks peaks olema ülevaade maailma usunditest.
Sealt edasi on loomulik areng,
et igaüks leiab oma isikliku tee
usulises maailmas. Elu aluseks
on tasakaal. Seetõttu vajabki
igaüks meist tänapäeva üha
materialiseeruvas
maailmas
rohkem vaimseid väärtusi.
Julgen kindlasti oma kogemuse põhjal soovitada Keila Miikaeli koguduse leerikursust
kõigile hingelt noortele inimestele. Ei maksa karta, et
valmis tõdesid pähe määritakse. Oli üllatavalt värskendav
kogemus laupäeviti paariks

tunniks aeg maha võtta, selles
tänapäeva kiire elutempoga
ruttavas maailmas. Leerikool
aitas langetada sisemisi barjääre, mis olid tekkinud äärmuslike ususektide ja varasema ateistliku kasvatuse mõjul
ning loonud petliku ettekujutuse kirikust kui millestki kõledast ja süngest“.

3

Lühidalt
Segakoor „Keila“külas
sõpruslinnas Nackas
Juunikuu viimastel päevadel
külastas segakoor Keila Rootsi
kuningriiki. Reisi sihtpunktiks
oli Keila sõpruslinn Nacka, kus
koori võõrustasid Keila-Nacka
sõprusseltsi esimees härra Elmar Õun ja proua Margareta
Ullhammar.
Esinesime Nacka linnavalitsuses ja botaanikaaias (Boo
Tradgardenis). Saime teada, et
Nacka linn on Keilaga võrreldes
väga suur, seal elab üle 80 tuhande elaniku.
Vabadel hetkedel tutvusime
Stockholmi vaatamisväärsustega: vanalinn, Drottningholmi
loss ja park, Skanseni vabaõhumuuseum, Vaasa muuseum,
teletorn. Erilise mulje jättis ööbimiskoht Langholmeni vanglas, mis on tänapäeval ümber
ehitatud hosteliks.
Täname Keila linnavalitsust,
kes toetas meie kontsertreisi.

Juunis sündis Harjumaal 161 last
2008. aasta juunikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
perekonnaseisuosakonna andmetel 161 lapse sünd.
Poisse sündis 88 ja tütarlapsi 73. Esmasündinuid oli 73,
teisi lapsi 60, kolmandaid 23,
neljandaid 2 ja seitsmendaid 3.
Ühte perre sündisid kaksikõed.
Surmaakte koostati kokku
79, mehi suri 37 ja naisi 42.
Lahkunute keskmine vanus oli
73 aastat. Mehed elasid keskmiselt 66 ja naised 80 aastaseks.
Registreeriti 10 ja lahutati 3
abielu.

Tahan veelkord tunnustada
ja tänada kõiki tänavusel kevad-suvisel leerikursusel osalejaid! Rõõmustan südamest
meie uute koguduseliikmete
üle! Ühtlasi kutsun kõiki huvilisi sügisesele leerikursusele
oktoobris.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

69.-

11.01- 13.01

22.50
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keila linnavalitsuses

keila linnAVALITSUS TEATAB

Ehitusload

Toetus noortespordile

Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
soojustrassi ehituseks Piiri tn 10 - Vasara tn 2
kinnistuni, mida taotles AS
Eraküte.
Keskväljak 8 A kinnistul asuva hoone fassaadi
rekonstrueerimiseks.
AS

Kurt Kellermann taotles
ehitusluba teenindus- ja
tootmishoone fassaadi rekonstrueerimiseks.
Ülesõidu 5A kinnistul asuva hoone ühe korteri
laiendamiseks pööningukorrusele.

Kasutusload
Linnavalitsus väljastas
järgmised kasutusload:
Elektrikaabli ringitõstmisele Pargi 2D kinnistult Pargi tänava maa-alale.
Kase tn 12 elektrivarustusele.
Valkse-Peetri elektrivarustusele Keila linna
piires.

tänavavalgustusele
Jõe tänava lõigul kinnistutest 59C kuni 65.
üksikelamutele
Nurmenuku 36, Barsbütteli
tn 17 (taotlejad Milvi Päss
ja Eugen Päss) ning Barsbütteli tn 19 ning Barsbütteli tn 27 kinnistul.

Keila Linnavalitsus otsustas maksta noortespordi tegevustoetust 2008. a
teisel poolaastal 14 klubile
kogusummas 1,333 060
miljonit krooni.
Keila Linnavalitsusele
esitasid taotluse noorte
sporditegevuse
toetuse
saamiseks 2008. a teisel
poolaastal 15 spordiklubi.
Neist neljateistkümne taot-

lused vastasid kehtestatud
nõuetele. Üks klubi ei olnud esitanud linnavalitsuse poolt nõutud aruannet
esimesel poolaastal saadud
toetuse sihtotstarbel kulutamise kohta.
Suurimad toetuste saajad on korvpalliga tegelevad Lääne Harju Spordiklubi, Kergejõustikuklubi Tipp
ja Keila Swimclub.

Killukesi teistest omavalitsustest
Eesti mõisad ootavad
Eestimaal on 36 mõisakooli, mis juba viiendat suve
pakuvad ajaloohuvilistele
võimalust endaga lähemat
tutvust teha.
Eesti Mõisakoolide Ühenduse algatatud mäng „Unustatud mõisad“ on aasta-aastalt
poolehoidjaid kogunud. Mänguga liitudes saab esimeses
mõisas endale külastusraamatu, kuhu igas mõisas tempel
lüüakse. Vähemalt kümmet
mõisat väisanute vahel
loositakse sügisel välja kutse
suurele näitemängule. Lisaks
igal täistunnil toimuvale
ülevaatlikule giidiga ekskursioonile saab mõisates osaleda
töötubades, kinnitada kõhtu
kohvikus, külastada näitusi ja
kuulata kontserti.
Harjumaalt on külastusmänguga „Unustatud mõisad“
ühinenud Vääna, KoseUuemõisa, Ruila, Pikavere,
Vasalemma ja Uue-Harmi
mõis. Vaata lähemalt: www.
unustatudmoisad.ee.
Kalev.ee

Juuli keskel läheb käiku
elektriraudtee Urda peatuskoht
Pärast paarikümneaastast
pausi avatakse tänavu kolm
uut rongipeatust. Esimesena läheb juulis käiku Laagri
Maksimarketi taga Urda
peatuskoht, septembrini
läheb töödega Urdast kaks
kilomeetrit Saue pool tulevase
tööstuspargi äärses Padula
peatuses. Juulis-augustis valmib ehitajatel peatus Tallinna
kesklinnas, Pärnu maantee
viadukti juures, ja hakkab
kandma Kitseküla nime.
Kui Urda ja Padula peatusi
läbivad üksnes elektrirongid, siis Kitseküla sobib ka
Edelaraudtee diiselrongidele. Peatuskohad ehitatakse
Euroopa regionaalarengufondi
toetusega, ühes projekteerimisega maksab ettevõtmine 10
miljonit krooni.
Elektriraudtee.ee
Üleriigilised alkoholipiirangud pikendavad Tallinnas müügiaega
Riigikogus on arutlusel

Teade
AS Keila Vesi teostab juulis-augustis joogivee kvaliteedi parandamiseks veetorustiku puhastamist õhkvesi meetodil, mille käigus puhastatakse torustiku
sisepind sinna settinud jääkainetest.
Torustike läbipesu toimub lõikude kaupa. Täpsem
info, mis tänavatel ning millisel ajaperioodil veetorustike läbipesu toimub, edastatakse kirjaliku teatisena igale kinnistule eraldi. Teatises antakse juhised
vee kasutamise kohta läbipesu toimumise ajal.
Tööde teostamise täpse graafikuga saab tutvuda
meie kodulehel www.keilavesi.ee alates 15.07.2008.
Torustike läbipesust tingitud vee kvaliteedi häireid
võib esineda Keila linnas 16. juulist kuni 16. augustini 2008.

alkoholiseaduse muutmise
seadus, mis asendaks senised
omavalitsuste kehtestatud
alkoholimüügi ajalised piirangud üle Eesti ühtse müügikeeluajaga kella 22.00-10.00.
Selline seadus muudab
Tallinnas ja mõnes Harjumaa
omavalitsuses korra isegi
leebemaks.
Alkoholitootjad ja kaupmehed on ühisel arvamusel,
et kui keeluajad juba kord on,
olgu nad siis vähemalt üle
Eesti ühesugused. Tallinna ja
selle mõne lähivalla kehtestatud kell 20 algavat keeluaega
pidasid tootjad ja kaupmehed ostjate narrimiseks.
Kuna kõige odavama viina ja
kangema õlle ostjad on oma
sisseostud kella 20ks ammu
ära teinud,Ilma jäävad need,
kes pärast trenni pudelit õlut
tahavad.
Kalev.ee
Kehra paberivabrik võib
pankrotistuda
Kehra tselluloosi- ja
paberivabrik on küll tasunud
võlgnevuse pankrotiavalduse
esitanud AS-ile Jakoteks, kuid
omab võlgnevusi ikka Eesti
Gaasile ja Eesti Energiale.
Vabriku sulgemisega kaasneks enam kui pooletuhande
töökoha kaotus, sellega seonduv tehase heitvete biopuhasti
seiskamine tähendaks aga
piirkonna jaoks ökokatastroofi
ning halvemal juhul tuleks
evakueerida umbes 4000
inimest. Horizon Tselluloosi ja

Paberi AS-i juhatuse esimees
Sunil Marwah aga kinnitas, et
võimalik tehase töö seiskamine ei saa mingil juhul takistada Kehra jaoks olulise heitvee
biopuhasti käimashoidmist,
sest see peab olema tagatud
vastavalt väljastatud keskkonna kompleksloale.
Töötajate arvu vähendamine aga ei tulene mitte etevõtte
raskustest vaid tootmise
nüüdisajastamisest.
Eesti päevaleht
Selgunud on Harjumaa
kaunimad kodud
Kodukaunistamise Harjumaa Kogu selgitas konkursi
Kaunis Eesti Kodu 2008
raames kaunimaid objekte kategooriates eramud ja
korrusmajad, maakodud ning
ühiskondlikud hooned ja
ettevõtted.
Maakondlikule konkursile esitasid 20 omavalitsust
kokku 18 eramut või korruselamut, 14 maakodu ja
8 ühiskondlikku hoonet või
ettevõtet.
Eramute ja korruselamute
hulgast tunnistati võitjaks
Imbi Aru kodu Luige külas, Kiili vallas. Maakodude
hulgast perekond Pauluse
Vahesalu talu Ülejõe külas,
Anija vallas. Ühiskondlike
hoonete ja ettevõtete seast
valiti parimaks Sausti mõis
Kiili vallas, kolmandaks sai
samas kategoorias lasteaed
Miki Keila linnas.

Krimiuudised
g4s

1911

24. juunil kell 22.25 - Keilas
Keva tanklas kinni peetud 1981.
aastal sündinud meeskodanik,

kes varastas kaupa. Üle antud
politseile.
23. juunil kell 04.06 - Kaklus Keva tanklas. Kaklus lahutatud ja seltskond laiali saadetud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Часть Речного парка
будет приведена в
порядок
Заповедная территория
Кейлаского
Речного
парка,
находящаяся
сейчас в частных руках,
является исторически
сложившейся зоной отдыха горожан. Поэтому
жителей города интересует, каким образом
планируется приведение в порядок территории парка. По инициативе
городского
садовника И.Ангерьяс
городское правительство разработало программу финансирования уборочных работ.
На прошлой неделе стало известно, что Центр
инвестиций в окружающую среду выделил на
приведение в порядок
Речного парка 88 000
крон. Дальнейшие действия будут планироваться после переговоров городских властей с
владельцем парка. (стр.
3)
Когда начнется дорожное строительство на Хаапсалуском шоссе?
По словам вице-мэра Э.
Фельс, подготовительные работы по реконструкции и улицы Крууза, и Хаапсалуского
шоссе уже начались. А
строительные работы
начнутся в понедельник, 30 июня. На начальном этапе работ
движение автомобилей
пока не будет закрыто,
правда, из-за строительства тротуаров будет
перенаправлено
движение пешеходов. С
самыми большими неудобствами и для водителей, и для пешеходов
будет связан ремонт отрезка
Хаапсалуского
шоссе от улицы Барсбюттель до улицы Крууза. В целом, можно
сказать, что городские
и власти в сотрудничестве со строителями постараются найти самые
оптимальные решения
и будут держать горожан в курсе продвигающихся ремонтных работ.
Прием у мэра
27 июня состоялся традиционный ежегодный
прием мэра города
Т.Мыйстуса, на который были приглашены
выпускники городских
школ,
закончившие

школу с медалью либо
на «4» и «5», классные
руководители выпускных классов и руководители школ. В этом
году с золотой медалью
школу закончило 11
учеников: Маая Халлик, Кристин Вильямаа,
Пирет Эрбах, Микк Эрленхейм, Мартин Кырм
и Эрки Фельс (Кейлаская гимназия), Юлия
Фасеева, Владимир Насиров и Андрей Попов
(Кейлаская Общая гимназия), а также Светлана Тудорова (Таллиннская Художественная
гимназия) и Марит Калма (Таллинская гимназия Нымме). Всего в
этом году городские
школы закончило 139
выпускников. (стр. 5)
Городское
правительство сообщает
Городское правительство приняло решение
во втором полугодии
выделить на поддержку
молодежного спорта 1
333 060 крон. Эти деньги будут разделены
между 14 спортивными
клубами. Всего о дотации ходатайствовало 15
клубов, но один клуб не
представил
соответствующего требованиям отчета о расходах за
первое полугодие. (стр.
4)
Летняя конфирмация в Михклиской
общине
По сложившейся традиции конфирмация в
общине прихожан Михклиской церкви проводится два раза в год –
весной
и
осенью.
Желающих пройти обучение всегда достаточно много. Этой весной
подготовку к конфирмации начала группа из
16 человек, среди которых были и гимназисты, и уже семейные
люди. Группа собиралась по субботам в зале
помещения прихода. В
течение всего курса
участники группы познакомились с основными догматами хрис т и а н с т в а ,
поучаствовали в различных дискуссиях и
посетили службы. 22
июня состоялось торжественное богослужение,
в ходе которого все прошедшие обучение были
торжественно приняты
в общину Михклиской
церкви. (стр. 3)
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Keila gümnaasiumi õppeaasta
2007/2008

Tegijatel juhtub
Tänavune lõbus valik 9. klassi õpilaste bioloogia kontrolltöödest
•Süda töötab 2/3 taktis.
•Esimesi inimesi uurivad
australopiteegid.
•Tänapäeva inimese järglane on pärit Aafrikast.
•Esialgu elasid inimesed
maailmas.
•Eestlastel esineb kaks rassitüüpi – sihvakam naissugu ja
jässakam meessugu.
•Neandertaallane oli jässakam keha ja lombakama sammuga.
•Uued liigid tekivad pika aja
vältel kodust eemal olemise tagajärjel.
•Eestlased kuuluvad kaukaasia põhirassi.
•Nahk eritab karvu.
•Lisaks muudele vajalikele
kehaosadele leidub inimestel
ka pusaliiges, tugilihased, taastuselundkond, närvilihased.
Kogus: Heli Israel

Õppeaasta on nüüdseks läbi. Eksamid on
tehtud ja tunnistused käes. Siiski ei tohi
unustada, et õppetöö kõrvalt osalevad
paljud lapsed erinevates huviringides, käivad konkurssidel ja olümpiaadidel. Keila
gümnaasiumi ainerühmade juhid kirjutasid oma valdkonna õppeaasta tähtsamatest sündmustest ning tõid välja edukamad õpilased ja tublimad õpetajad.

Olen osa loodusest
HELI ISRAEL

LOODUSAINETE AINERÜHMA JUHT

Loodusainete rühm seob esmapilgul täiesti erinevaid õppeaineid: bioloogiat, keemiat,
geograafiat, füüsikat, loodusõpetust ja inimeseõpetust.
Loodusained koolis annavad
lapsele seostatud reaalse ning
praktilise maailmapildi.
Õppeaasta jooksul toimusid
loodusainetes nii koolisiseselt
kui maakonna piires üritused,
võistlused ja olümpiaadid, millest Keila Gümnaasiumi õpilased osa võtsid. Saavutati väga
häid tulemusi.
Bioloogia
maakondlikul
olümpiaadil saavutas 9d klassi õpilane Norman Tamkivi
oma vanuserühmas I koha.
Norman sai häid tulemusi ka
teistel olümpiaadidel, seega on
tegemist vaieldamatult andeka

noormehega. Samal olümpiaadil esinesid hästi veel Mari
Härma 8b klassist, Mirjam
Arrak 9b klassist ning Monika
Mäger 8c klassist.
Geograafia
maakondlikul
olümpiaadil oli Daniel Raissar
tublil IV kohal. Kümne hulka
mahtusid ka Gerlin Narits ja
Andres Leppik (kõik 12c klassist).
Harjumaa koolidevahelisel
mälumängul „Mõttemeister”
saavutas meie kooli gümnasistide võistkond III koha. Võistkonna koosseisus olid Daniel
Raissar, Andres Leppik, Rasmus Karja (12c) ja Mikk Erlenheim (12b).
Koolisiseselt on juba mitmendat aastat kõige kaalukam
loodusalane üritus keskkonnakuu, mis toimub 15. aprillist
15. maini. Kogu gümnaasium,
esimesest kaheteistkümnenda

Matemaatika – see
on imelihtne
MARET RINNE

MATEMAATIKA AINESEKTSIOONI
JUHATAJA

Matemaatikaalased võistlused algasid 17. jaanuaril 2008
matemaatikaolümpiaadi koolivooruga VII – IX klassile. Parimad olid:
7. klassist – Kaidi Ööbik
7.C, Anastasia Senetskaja 7.B
ja Marie Murdla 7.A;
8. klassist – Kadri Miggur
8.B, Ermo Karpov 8.A ja Olari
Tõnison 8.A;
9. klassist – Priit Danelson
9.A, Dein-Sören Laido 9.D,
Rasmus Rosin 9.E.
Matemaatikaolümpiaadi
maakonnavoor toimus 02.02
2008.
Keila Gümnaasiumi
esindajatest olid kõige edukamad Anastasia Senetskaja
(õpetaja Gaily Vaikma) ja Ermo
Karpov (õpetaja Inga Mehide).
Seekordne „Nuputa” võistlus toimus Jüri Gümnaasiumis.
Keila Gümnaasiumist osalesid
5.-6. klassi võistkonnas Elis

Niinberg, Johanna Sepp, Karet
Võsu ja Hanna-Liis Mägiste
ning 7. klassi võistkonnas Kaidi Ööbik, Anastasia Senetskaja
ja Marie Murdla.
Kolmanda veerandi viimasel koolipäeval toimus traditsiooniline rahvusvaheline matemaatikavõistlus „Känguru”.
Eesti Vabariigist osales 352
koolist 13086 õpilast.
Keila Gümnaasiumist olid
parimad vanuserühmade kaupa: Ekolierid (3.-4. klass) –
Mariann Reimann 184. koht
(kokku oli selles vanuserühmas 3953 õpilast); Benjaminid
(5.-6. klass) – Katariina Murdla 268. koht (kokku oli selles
vanuserühmas 3917 õpilast);
Kadetid (7.-8. klass) – Anastasia Senetskaja 293. koht
(kokku oli selles vanuserühmas 2910 õpilast); Juuniorid
(9.-10. klass) – Martin Kelement 125. koht ja Rasmus Rosin 167. koht (kokku oli selles
vanuserühmas 2306 õpilast).

Gümnaasiumi 51. lennu lõpuaktus Keila Gümnaasiumis
klassini, võttis osa üleriigili- ideedevõitlus „puhtam kool”
sest kampaaniast „Teeme ära ja õuesõppetund. Viievõistlu2008”. Paldiski maantee äär se võitis 8b klass, järgnesid 7a
Keila linna piires sai prügist ja 8c. Auhinnaliste kohtadega
puhtaks tehtud. Kampaania kaasnevad rahalised preemiad,
eestvedajaks oli õpetaja Lii mida saab kasutada näiteks
õppekäigule minekuks. Eraldi
Sepp.
Keskkonnakuu raames toi- tahaks ära märkida IV koha
mus veel viievõistlus „Olen osa saavutanud 4. klassi, kes edesloodusest” 4.-8. klassidele. tas mitmeid vanemaid klasse.
Võistlus koosnes viiest osast: Plakatikonkursil tunnistati 4.
viktoriin, praktiline taimede klassi plakat II koha väärilimääramine, plakatikonkurss, seks.

foto: märt lillesiim

Samuti juba aastaid toimuva terviseviktoriini 5. klassile võitis seekord Maris Pille.
II koha saavutasid võrdsete
punktidega Katariina Murdla
ja Elis Niinberg.
Tublidel õpilastel on vaja
tublisid õpetajaid. Suur tänu
loodusainete õpetajatele Lii
Sepale, Merje Möllile, Einard
Mändlale ja Vambola Parksepale.

Kõige rikkalikum maailm
tuleb meieni sõna kaudu
eve pae

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINESEKTSIOONI ESIMEES

Eesti keelt ja kirjandust
õpetasid lõppeval kooliaastal
kuus õpetajat. Nende õlul on
alati raske koorem: kindlustada kõikide nii põhikoolikui ka gümnaasiumiõpilaste
võimalikult head tulemused
riigieksamitel. Pealegi tuleks
seda teha huvitavalt ja mitmekesiselt. Kõige paremini on
selle ülesandega toime tulnud
vanemõpetaja, Harjumaa aasta
õpetaja Hurmi Väljamäe, kelle
tunnid on meeldejäävad ja eksamitulemused muljetavaldavad. Sellel aas-tal rõõmustas
meid kõiki Erki Felsi (õp Anne
Siniveer) 100- punktine tulemus riigi-eksamil.
Eesti keele ja kirjanduse
õpetajatel on jätkunud energiat suunata ja juhendada õpilasi ka tunniväliselt. Mõned
näited: 12. klasside õppekäik
Vargamäele; kutsevalikupäe-

va ja kooli teadustööde päeva
õpilasettekandeid
juhendasid Hurmi Väljamäe ja Tiina
Murdla; Hele-Riin Karringu
ajaloo uurimistööd juhendas
Hurmi Väljamäe ja retsenseeris Anne Siniveer; projekti
Oma Nägu tööde kogumine ja
hindamine; Erki Felsi romaani
„Viiruki küla” nõustas Anne
Siniveer; näitetrupi Roheline
Kass etendusi vaatas ning andis neile hinnanguid ja soovitusi Tiina Murdla.
Eraldi väärivad nimetamist
meie kooli humanitaarklassid,
mille hingeks on õpetajad Hurmi Väljamäe ja Tiina Murdla
ja kus õpilaste kultuurialase
silmaringi laiendamise nimel
pakutakse erinevaid võimalusi. Nii on käidud õppekäigul
Tartus ja Tallinna Linnateatris,
kohtutud populaarsete noorkirjanike Sass Henno ja Jaak
Urmetiga, käidud koos teatris.
Üks suuremaid ettevõtmisi oli eesti keele ja kirjanduse
õpetajate korraldatud vendade

5

Liivide etluskonkursi Harjumaa voor. Keila Gümnaasiumi
au kaitses sellel üritusel Sandra Siniväli (õp Tiina Murdla),
kelle esinemine oli väärt eripreemiat.
Maakondlikul
aineolümpiaadil saavutas Norman Tamkivi (õp Eve Pae) III ja Marie
Murdla (õp Tiina Murdla) VI
koha. Harjumaa omaloomingukonkursil peeti Liisa Suba
(õp Hurmi Väljamäe) proosaloomingut I ja Maaja Halliku (õp Tiina Murdla) oma III
koha vääriliseks. Eriti edukad
olid aga Keila Gümnaasiumi
kaks gümnasisti: Liisa Suba
(õp Hurmi Väljamäe) saavutas
ülevabariigilisel kirjandivõistlusel „Tulevik ja karjäär” III
koha ja Maaja Hallik (õp Tiina
Murdla) vabariiklikul „Puhta Eesti unejutu” konkursil I
koha. On hea meel, et staažikamate õpetajate kõrval jätkab
ka järgnevatel aastatel tööd
noor eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Eva Samolberg.

Linnapea võttis vastu
tublimad lõpetajad
Keilas lõpetas sel aastal
gümnaasiumi 11 õpilast kuld- ja
8 õpilast hõbemedaliga.
Reedel,  27.juunil võttis Keila
linnapea Tanel Mõistus vastu
Keila parimad gümnaasiumilõpetajad. Vastuvõtule on kutsutud kokku 47 õpilast, nende
klassijuhatajad ja koolide juhid.
Kuldmedaliga lõpetasid Keila Gümnaasiumi Maaja Hallik,
Kristin Viljamaa, Piret Ehrbach,
Mikk Erlenheim, Martin Kõrm ja
Erki Fels, Keila Ühisgümnaasiumi Julia Fasejeva, Vladimir Nasirov ja Andrei Popov, Tallinna
Kunstigümnaasiumi Svetlana
Todurova ning Tallinna Nõmme
Gümnaasiumi Marit Kaalma.
Keila kooli kuldmedaliga lõpetanutele kinkis linn sülearvuti, hõbemedaliga lõpetanutele
elektroonilise pildiraami. Kõik
vastuvõtule tulnud saavad kingituseks ka Keila Fotojahi albumi. Kokku lõpetas sel aastal
Keilas gümnaasiumi 139 noort.
Klassijuhatajd olid Galina Zukova, Tiina Murdla, Lii Sepp,
Nadežda Lisovskaja, Kapitolina
Gorskova ja Kai Rääst.

6
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sport

Keila Gümnaasiumi õppeaasta edukaimad sportlased.
Nimi ja klass
Kermo Kiiler

Martin Kelement

Mart-Mattis
Niinepuu

Priit Danelson

9a

9a

9a

9a

Riina Lähker

9a

Jako Arikainen
Mikk Järvelaid

9a
9b

Tauri Laurik

9b

Eli Viielo 9c

Kalli Ojamets
Raido Leokin
Rando Leokin
Lars-Erik Raissaar

9c
9c
9c
9d

Madis Jürisson
Mariin Petoffer

9d
9d

Markus Matteus

9d

Martin Hein

9d

Piret Järv 9d
Agnes Peterson

9e

Jagnar Jakobson
Karin Paas

9e
9e

Liis Lillepuu

9e

Siiri Reinla

9e

Truuta Kaljuläte

9e

Võistluse nimi

Võistlusala Koht Nimi ja klass

Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes

võrkpall
jalgpall

1
3

võrkpall
jalgpall

1
3

Kaspar Kivistik
Raivo Tamsalu
Erkki Kuriks
Kristo Leemets
Tauri Tamkivi
Martin Petoffer

võrkpall
jalgpall

1
3

Mikk Erlenheim
Priit Aus 12b

12b

võrkpall
jalgpall

1
3

Reijo Tolberg

12b

Priidu Ahven
Meelis Mikiver
Hannes Martma

12c
12c
12c

võrkpall
jalgpall
pendel 10x55
4x100m
Harju noorte meistrivõistlused sisekergejõustikus 60m jooks
kaugus
Harju koolidevaheline sisekergejõustik
kaugus
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes pendel 10x55
4x100m
Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
võrkpall
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes pendel 10x55
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes 4x100m
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
jalgpall
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
jalgpall
Eesti A-kl meistrivõistlused sisekergejõustikus
800m
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
jalgpall
Harju noorte meistrivõistlused sisekergejõustikus 800m
Harju koolidevaheline sisekergejõustik
1000m
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes pendel 10x55
Harju noorte meistrivõistlused sisekergejõustikus kuul
Harju koolidevaheline sisekergejõustik
kõrgus
kuul
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes pendel 10x55
4x100m
Harju noorte meistrivõistlused sisekergejõustikus 200m
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes pendel 10x55
4x100m
Eesti A-kl meistrivõistlused sisekergejõustikus
60m jooks
Harju noorte meistrivõistlused sisekergejõustikus 60m jooks
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes pendel 10x55
4x100m
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes pendel 10x55
Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
võrkpall
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
jalgpall
Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
võrkpall
Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
võrkpall
Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
võrkpall
Harju koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis
võrkpall

1
3
3
2
3
3
3
3
2
1
3
2
3
3
8
3
1
1
3
2
1
1
3
2
2
3
2
10
1
3
2
3
1
3
1
1
1
1

11a
11c
11c
11c
11c
12a

Võistluse nimi

Osa 2

Võistlusala Koht

Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju noorte meistrivõistlused sisekergejõustikus
Harju koolidevaheline sisekergejõustik
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes
Eesti meistrivõistlused murdmaajooksus
Harju noorte meistrivõistlused sisekergejõustikus
Harju koolidevaheline sisekergejõustik
Harju koolidevaheline sisekergejõustik
Harju koolidevahelised võistlused teatejooksudes
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis
Harju koolidevahelised võistlused jalgpallis

jalgpall
4x100m
jalgpall
jalgpall
jalgpall
kõrgus
kõrgus
4x100m
4x100m
3000m
800m
1000m
kuul
4x100m
jalgpall
jalgpall
jalgpall

2
3
2
2
2
3
1
3
3
6
1
1
2
3
2
2
2
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Harjumaa muuseumi näitus Olev
Soansist
harjumaa muuseum
kroon@keila.ee

Harjumaa Muuseumis on
alates kolmapäevast, 2. juulist
avatud näitus „Olev Soans –
kolleeg ja õpetaja“.
Näituse koostamise mõte
sai alguse 2007. aasta septembrikuus, mil kunstiteadlane Jüri Hain andis Harjumaa
Muuseumile üle tema valduses olnud mitmesuguseid
Olev Soansi elu ja tegevusega
seonduvaid materjale. Muuseumi kogud täienesid fotode
ja trükistega, kunstniku kirjade ja käsikirjadega ning temale
saadetud kirjadega.
Patt oleks olnud jätta uued
museaalid arhiiviriiulitele uurijaid ootama. Seda enam, et
osalt on tegemist loomingu
nn telgitagust edasi andva ja
sõna otseses mõttes graafiku
isiklikku käepuudutust kandva materjaliga. Eesti kunstiajaloo jäädvustused on kolleegide keskel üles võetud fotod
Graafika Eksperimentaalateljees, Lahemaa väljasõidul ja
Keila haiglas. Omaaegset Eesti
Riiklikus
Kunstiinstituudis
Soansi initsiatiivil sisse seatud

foto: doris matteus

anatoomia õppeklassi meenutavad üliõpilaste valmistatud
õppevahendid.
Alates 1966. aastast Keilas
elanud Olev Soans aitas 1988.
aastal valminud Keila infograafilise kaardi müügist laekunud
rahaga taastada Keila Mihkli
kiriku roosakna ja toetas Harjumaa Muuseumi loomist.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, Keila Linnavalitsus
ja Harjumaa Muuseum asutasid 29. mail 2000 Olev Soansi mälestusfondi. Fond annab
välja stipendiume ja toetab
Keila kunstielu edendamist.
Harjumaa Muuseum tänab

Jüri Haini ja Eesti Kultuurkapitali.
Väljapaneku koostas Riine
Kallas ja kujundas Kätlin Janson.
Näitus on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11-18
kuni 19. oktoobrini.
Septembri viimastel nädalavahetustel on Harjumaa Muuseumis üles seatud graafika
töötuba, kus graafik Kadi Kurema õpetab lastele paberi valmistamist ning linoollõike ja
kuivnõela tehnikaid. Töötuba
toetavad Eesti Rahvuskultuuri
Fond ja Keila linn.

Hoia vormi ka suvel!

KEILA TERVISEKESKUS

Keila Tervisekeskus pakub suveperioodil soodushinnaga pallisaali.
50,- krooni / inimene
Täpsem info ja broneerimine tel. 6 737 637, tervisekeskus@keila.ee

Kuulutused
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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
FOTONÄITUS “NOORTEVAHETUS LUKSEMBURIS
23.-29.MAI 2008. TOGETHER
EURO MED(I)A SPIRIT”
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F
Tel: 6099089
E-post: knk@keila.ee
www.keilanoortekeskus.ee
„OLEV SOANS – KOLLEEG JA
ÕPETAJA“
2.juuli – 19.oktoober
Harjumaa muuseumis, ‘Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee

kontsert
„SUVISED DUETID“
Nele - Liis Vaiksoo ja Jassi
Zahharov
4.juuli kell 20.00 Pilet:
175.-/200.Kaastegevad Alen Veziko (laul,
ac.kitarr)
Evald Raidma (laul, klaver)
Keila Miikaeli kirik
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
„MINU EESTIMAA“
26.juuli kell 20.00
Esinevad Tajo Kadakas ja Margus Vaher.
Kontserdil esitatakse laule
Urmas Alendri repertuaarist.
Kontsert on pühendatud
Urmas Alendri 55. ja Eesti
Vabariigi 90.sünniaastale.
Pilet 125.-/ 150.Keila Miikaeli kirik
Tel: 604 4808
E-post: keila@eelk.ee
“MUUSIKALIHITID: SUVESUHE 2008”
22.august kell 19.00
Kuulda saab hitte muusikalidest “Risk”, “Helisev muusika”,
“Grease” ja “Romeo&Julia”, lisaks kaunimad laulud Nuku- ja
Noorsooteatri koguperelavastustest “Naksitrallid” ja “Bullerby lapsed”. Muusikalitähti
saadab ansambel Terminaator.
Piletid müügil Piletilevis!
Keila lauluväljakul
“ROHEROCK 2008”
28.august
Liikluskultuurile pühendatud
infopäev. Laval astuvad üles
erinevad ansamblid,
peaesineja Ultima Thule
Üritus on tasuta!
Keila lauluväljak
Info: www.roherock.ee

teater
„ELU PARIM PUHKUS“
13. juuli kell 19.00
Komöödiateater
Keila lauluväljak
Pilet eelmüügist 100.-/125.kohapeal 125.-/150.NB! Etendus toimus ka suvel
2007!

sport
EESTI MV PESAPALLIS
16.juuli kell 18.00
Mängivad TNT/Hummer – Keila
Pitbulls

Palju õnne!
Sündinud

Keila staadionil
BALTI KARIKAMÄNG AMEERIKA PESAPALLIS
26.juuli ja 27.juuli
Keila staadion
VII KEILA POOLMARATON,
RAHVAJOOKS
26.juuli kell 11.00
Toimub poolmaraton, laste
jooksuvõistlus, rahvajooks ja
kepikõnd
Keila lauluväljakul
KORVPALL RIIGIKOGU VS
LINNAPEAD
26.juuli kell 11.00
Keila lauluväljakul
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16.06.2008 - Indrek Laal
20.06.2008 - Märten Põder
26.06.2008 - Ellada Dambajeva

Südamlik kaastunne Salmele
perega

EMA
kaotuse puhul.
Põhja 35 elanikud.

muud üritused
TSIRKUS MARCEL TSEHHIST
5.juuli kell 19.00 ja
6.juuli kell 17.00
Kavas jaaguarid, puumad, hobused, ponid, kits, laama, ahv,
koerad, akrobaadid, tuleshow
ning klounid Borussik ja Bobek.
Pileti hind: lastele 100.-, täiskasvanutele 125.-, esiridades
150.- kr
Keila gümnaasiumi esisel
platsil
info: www.cirkusmarcel.eu

kogudus
8. pühapäev pärast nelipüha
6.juuli kell 11.00
Teenib õpetaja Jaan Lahe
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
5.juuli kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
5.juuli 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

Saue Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi avatava

Ääsmäe Lasteaia juhataja ametikohale
Kandideerijatele esitatavad nõuded:
- vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
- eesti keele oskus kõrgtasemel;
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
- koostööoskus;
- õpi- ja otsustusvõimelisus;
- analüüsi- ja planeerimisvõime.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
- avaldus;
- elulookirjeldus;
- haridust tõendavad dokumendid;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid;
- visioon Ääsmäe lasteaia arengust.
Dokumendid palume esitada 14.07.2008 Saue Vallavalitsusse aadressil Veskitammi
4, 76401 Laagri, Saue vald. Märgusõna „Konkurss“.

Kuulutused
töö
Express Post AS on alates
1998. aastast tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja
kojukandega tegelev ettevõte.
Otsime Harju kojukandesse
LEHEKANDJAID ja AUTOJUHTLEHEKANDJAID, kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (5.00 – 6.45) kanne.
Töötasu on 55.- krooni tund
+ reklaamikande tasud. Oma
soovist palume teada anda:
telefonil 617 7717 või täita CV
aadressil www.expresspost.
ee/395.

riketti 1700.- kr. alus (1 tonn)
ja puitbriketti 2500.- kr. alus
(1 tonn). Hinnale lisandub
kohaletoomistasu. Tellimine tel
6791 473.

parandab ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Pakun ka
korstnapühkimisteenust.
Tel:56 681 555. Vaata kodulehte www.hot.ee/tanel12345/

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.

Juriidiline abi. Tel
56687732, e-mail: jurist123@
hot.ee.

kinnisvara

müük
Müüa beebisisuga turvahäll.
Hind 400.-. Tel: 56 709 888
AS KeVa (Ülejõe tee 2,
Keila) müüb pakitud turbab-

Müüa 1-toaline remontivajav
korter Keilas. Tel: 53955502

teenus

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.

muu
AS KeVa autokoolis algavad
21. augustil B-kat. autojuhikursused. Eelregistreerimine tel.
6791 473.

Pottsepp valmistab ja

Ekskursioon Lõuna-Eestisse Keila Linna Pensionäride
Ühenduse liikmetele toimub 29. ja 30. juulil.
Sõidu ja ööbimisraha 550.- kr saab maksta 21.07. kella
12. – 14.00 Kultuurikeskuses.

Keila Ühisgümnaasium vajab Keila
päevasesse õppesse:

huvialajuhti
0,5 kohta

poiste tööõpetuse õpetajat
koormusega 8 tundi nädalas
Kontaktandmed:
Keila Ühisgümnaasium
Pargi 2, 76607 KEILA
tel 604 4113, 604 6140, 5231764
kool@kyg.edu.ee
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SHINDO PÄEV Keila Tervisekeskuse Mini-Spa-s!

KEILA TERVISEKESKUS

Võta hetkeks aeg maha, tule ja lõõgastu!
SHINDO teraapia sinu meelele ja kehale!
Teraapia + tassike teed 125,Info ja broneerimine 6 737 600
Pakkumine kehtib 8.juulil, 10. juulil ja 15. juulil ning ainult selle kupongi esitamisel

KAS SINUL ON JUBA
ISIKLIK MAAKLER?
PROTTEN F.S.C.
F.S.C.
ASAS
PROTTEN
ESINDUSKAUPLUS

ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL KEVAD
- SUVI 2008
SUVINE
ALLAHINDLUS
KUNI -30%
PROTTEN kevad-suvi
2008 kollektsioon

Hind: 8500kr

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

Puitmajad

YAYA Hollandist
YAYA Hollandist-uued
mudelid,MANTLID
ERFO Saksamaalt
ERFO Saksamaalt
- uued mudelid
SETTERLADY, SETTERLAIN ja
UUS VALIK SETTER
KÄEKOTTE
JA PESUTOOTEID
Hollandist
TÄIENENUD
VALIK
VALIK
KÄEKOTTE
JA LÕHNASID
PESUTOOTEID
UUS
VALIK JALATSEID
LÕHNAD,
JALATSID
KAELAEHTED
KAELAEHTEIDSaksamaalt
Saksamaalt

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

OLETE
OLETE OODATUD!
OODATUD!

KLIENDIKAARDI
KLIENDIKAARDI OMANIKELE
OMANIKELE SOODUSTUSED
SOODUSTUSED
PALDISKIMNT.19
MNT.19,
KEILA TEL.6747575
PALDISKI
, KEILA
TEL.6747575
E-R 9.00-19.00
E-R 9.00-19.00
LL 10.00-16.00
10.00-16.00
P-SULETUD
P-SULETUD

- Jalgrataste müük
- Lisavarustus ja varuosad
- Remont ja hooldus
- Rulluiskude müük ja
Avatud E - R 10 - 19; 10 - 16
hooldus
Keila tervisekeskuses
- Valik sammulugejaid
tel: 6 737 666
- Salomoni jalatsid
email: krp@keilarattapood.ee

Liiklusteemaline noorte- ja perepäev

Roherock -

le normaalne!

Keila Lauluväljakul
28.august 2008
TASUTA!

ESINEVAD: Ultima Thule,
X-Unpretended, Tonight We’ll Talk About... , Pimpfish, Börte,
The Nymph, dj Taat.
KOHAPEAL: pöörlev auto, reaktsioonikiiruse 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

Pikaajalised Keila piirkonnaga
seotud kogemused
aitavad meil leida just Teile
kõige paremini sobiva lahenduse.

Kristjan Reinoja
51 09 002

kristjan.reinoja@uusmaa.ee

Merike nooren
53 417 771

Annika Mikk
564 66 121

merike.nooren@uusmaa.ee

Epp Mähar
korterid
55 620 918

epp.mahar@uusmaa.ee

annika.mikk@uusmaa.ee

Külli Friedrichson
maad ja majad
56 490 753

kylli.friedrichson@uusmaa.ee

Kõige paremad pakkumised! www.uusmaa.ee

Keila
Puidukoda

TÖÖRIISTADE RENT KEILAS
EHITUSMARKETI HOOVIL
Rendime laias valikus tööriistu nii
ehitus-, kui remondi töödeks. Lisaks
pakume:
*Transporditeenust
*Laadur (Bobcat) teenus- ja rent
*Haagiste rent
Oleme avatud E-R 8-17, L 9-14
Küsi lisa tel. 671 2229, www.tannrent.ee
TERE TULEMAST

asub nüüdsest
uutes ruumides
Tööstuse tn 2
Info
mob: 56645564
info@keilapuit.ee

Keila linna 70.aastapäevale
pühendatud fotoalbumit

„Fotojaht 2007 – 2008“
on kõigil soovijatel võimalik osta Keila linnavalitsuse
infosekretärilt ja Keila Tervisekeskusest.

Fotoalbumi hind on 125.-.
Albumisse on koondatud üle saja pildi kolmekümnelt autorit, kes
osalesid terve aasta kestnud fotojahis.

