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Nädal Lõppes, teine algas

huvitav

Mida selle looduse
vastu teha?

Linnakajakad on meie elustiili
peegeldajad

Keilas on suureks probleemiks muutunud kajakad.
Majakatustel istub hordide kaupa linde. Linnaelanikud
on häritud, autod ja hooned on määrivate väljaheidetega kaetud, õhus on sulgi ja kesklinnas kõndides
saab silmi sulgedes vabalt kujutleda end mererannas
kõndimas.
Kajakad häirivad ka Keila tööstuspargi ettevõtteid.
Nemad on aga otsustanud probleemiga tegeleda ja
linde paugutamisega tõrjuda. Sellega aga peletatakse kajakad linna kohale ning lisaks mõjuvad paugud
ehmatavalt linnaelanikele ning ärritavad väikseid
lapsi. Nõiaring.
Tänase lehe teisel küljel on mõnda aega tagasi
„Eesti Looduses“ ilmunud artikkel, mis
kirjeldab kajakate käitumisviise ning
põhjuseid, miks lindudest linnades
(sest probleem ei ole Keilale ainuomane) üha enam probleeme
on. Loodame edaspidi valgust
heita ka võimalustele kajakatega võidelda ning neid linnast
eemale peletada. Paugutamine ei ole ilmselt sobivaim viis.
Samuti tuleb kahtlevalt suhtuda riigiasutuse ametnike välja
pakutud võimaluses kutsuda
appi jahiseltsi püssimehed.
Millised on võimalused looduse vastu võidelda?

doris matteus
doris@keila.ee

Nädal piltides

1. september erakoolis Läte

Keila nädalaleht

Foto: doris matteus

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

margus ellermaa

Lühendatult ajakirjast „Eesti Loodus“

Kui mälupilti usaldada, siis
suurtes asulates on kajakaid ju
alati olnud. Siiski, Läänemere
põhjaosa riikides on nad hulgi
linnadesse asunud alles pärast
Teist maailmasõda. Kajakate
varasemast suurem pesitsusedukus ja talvise suremuse
vähenemine lähtuvad inimtegevusest.
19. sajandil pesitses meie
aladel üldse vähe kajakaid:
naerukajakat enne 19. sajandi
keskpaika Eestis ei olnudki ja
hõbekajakaski oli üsna haruldane. Kajakad hakkasid siin
kiiresti paljunema ja levima
möödunud sajandi alguses,
ilmselt tööndusliku kalapüügi
arengu, asulate suurenemise ja
veekogude eutrofeerumise tõttu.
Miks on kajakaid palju?
Kajakate arvukuse järsk
suurenemine pärast Teist maailmasõda langeb kokku mitme
tsivilisatsiooni arengust tuleneva muutusega. Esiteks, kalapüük muutus intensiivsemaks
(loodi kalurikolhoosid): kalapüüki on arvatavasti ära kasutanud kõik kajakaliigid peale
väikekajaka. Teiseks, asulate
suurenedes hakkasid veekogud
üha enam eutrofeeruma, mis
aga tähendab kajakatele rikkalikumat toidulauda. Asulate
puhastamata reovee laskmine
veekogudesse on kindlasti üks
peamisi põhjusi, miks naerukajaka arvukus märgatavalt
suurenes. Kolmandaks, rahvaarvu suurenedes ja elatustaseme tõustes tekkisid suured
prügilad, kuhu hakati üha
enam ladestama toidujäätmeid.
Bioloogilises mõttes seostub kajakate pesitsusedukus
mitme teguriga. Esiteks pesitsusala läheduses kättesaadav
lisatoit: see aitab jõudu koguda pärast kevadrännet, enne
kurnavat pesitsusaega. Teiseks,
tõenäoliselt on vähenenud talvine suremus, mis kajakate arvukust varem ilmselgelt piiras.
Veekogude jäätudes peavad kalasööjad lõuna poole rändama,
ent talvine lisatoit prügilates
võimaldab
neil (näiteks
meri- ja
hõbekajakatel)
lühendada rändeteed,
vähendades nii ka sellega seotud
ohtusid. Kajakate arvukuse suurenemiselevõib
kaasa aidata ka
ilmastiku
üldine soojene-

mine.

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kajakad on tulnud linnadesse
Linnapilti on kajakad ilmunud mitmel põhjusel. Peamine
on toit: turgude, kiirtoidukohtade jms. läheduses ja mujalgi
leidub hõlpsasti kättesaadavaid toidujäätmeid. Kajakad
kogunevad tihti teatud kohtadesse lausa ootama, et ehk
mõni laps pillab jäätise või
keegi viskab maha friikartulid.
Ajapikku võivad kajakad õppida näppama ja ootama toitu ka
lausa inimeste käest. Sadamates aga lendavad nad lahkuvate
või saabuvate laevade taga,
noppides rootorite tekitatud
voogudest kalu.
Paljudes linnades pesitsevad kajakad majakatusel. Sinna
hakkasid nad kolima 1980.
aastate paiku ja eriti eelmisel
aastakümnel. Eestis pesitseb
katustel peamiselt hõbekajakas (ka tiirud), Soomes leiab
katustelt ka kala- ja tõmmukajaka pesi. Selline pesapaiga valik ei pruugi tuleneda mitte
niivõrd toidujäätmete lähedusest, vaid eeskätt turvalisusest – katustel ei liigu
näiteks inimesi, koeri
või rebaseid. Paljud
katustel pesitsejad
käivad turgude
asemel hoopis merel
kala püüdmas. Sellepärast asuvad hõbekajakad katusele peamiselt
veekogude
lähedastes
linnajagudes.
Kalaka-

jakad käivad tihti toitu otsimas
madalaks niidetud muruga
õuedel ja väljakutel, mistõttu
Helsingis pesitseb see liik ka
veekogudest kaugemal asuvates eramurajoonides. Saartel
peamiselt kolooniatena elavad
tõmmu- ja hõbekajakad pesitsevad katustel üksikpaaridena,
kalakajakad või ka mõne paarina koos.
Magnetina tõmbavad kajakaid ligi linnalähedased prügilad. Olenevalt aastaajast võivad prügilakajakad olla kas
talvitujad, rändel peatujad, lähialade pesitsejad või noored,
veel mitte suguküpsed suvitajad. Kajakate arv on enam-vähem võrdeline jäätmete seas
leiduvate biojäätmete hulgaga.
Eesti prügilates on kajakaid
rohkem kui Soomes, kus biojäätmed kogutakse omaette
mahutitesse. Ka prügimägedel
ladestatakse need Soomes
omaette ning kaetakse kinni,
n i i
et kajakad ei
pääse ligi.
Kui prügimägi juhtub
olema alla
20–30
kilomeetri
kaugusel
merest
või järvest,
lendavad kajakad tihti veekogule

ööbima. Juhul kui prügila on
linna läheduses, võivad kajakad sõeluda ka linna ja prügimäe vahet, kas siis ööbima või
uusi saagikohti otsima. Peletades linde prügimäelt, suunaksime nad lähiveekogudele või
asulatesse olukorra rahunemist ootama.
Ühe loomaökoloogia seaduse kohaselt reguleerib röövli
arvukust saagi arvukus: näiteks ilvese arvukus oleneb jänese
arvukusest,
mitte
vastupidi. Nii reguleerib ka kajakate arvukust ikkagi toidu
kättesaadavus sellest olenemata, et teda ahistab maailma
võimsaim kiskja – inimene.
Kajakate vähendamine eeldab,
et toidujäätmed pole neile kättesaadavad või on seda tunduvalt vähemal määral.
Prügimägede eurodirektiivist tulenev tegevus hakkab
tõenäoliselt, kuigi väikese ajanihkega, kahandama siiani pidevalt kosunud meri- ja hõbekajaka populatsioone. Uutes
prügilates kaetakse maha kallatud prügi varasemast kiiremini, nii et kajakad ei jõua
seda enam põhjalikult läbi sortida. Prügiladirektiivi tõhusust
kogu Läänemere kajakapopulatsioonide kahandamisel võib
hinnata ehk aastal 2010.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Rukkilille lasteaia esimesed sammud

1. septembrist avas
Keilas uksed uus
lasteaed Rukkilill.
Lasteaed Rukkilill
on asutatud Keila
linna ning erasektori koostöös, et lahendada linna ühte
kõige põletavamat
probleemi – lasteaiakohade puudust.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Lapsevanemad on kurtnud, et lasteaed ei olnud 1.
septembril veel laste vastuvõtmiseks päris valmis –
ruumid olid külmad, puudus
osa mööblist ning köök. Kas
tänaseks on need probleemid lahenduse leidnud?
Küttega oli tõepoolest esimesel nädalal probleeme. Nimelt oli küttesüsteem küll valmis,
kuid
füüsiliselt
küttetrassiga
ühendamata.
Ühendamine toimus küll
kohe, kuid esialgu, enne seadistamist ning selle käigus,
jaotus soe majas ebaühtlaselt.
Seega võisid hommikuti koridorid tõepoolest olla külmad,
rühmaruumides oli soe. Möödunud nädala lõpust on soe
terves majas.
Süüa saab samuti, kuigi
köök ei ole veel valmis. Süüa
ei pakutud vaid 1. septembril.
Menüü täieneb. Hetkel ostame
veel osa toidust sisse. Nimelt

ei ole meie lepinguline partner,
kes pidi köögiseadmed paigaldama ning väljaõppe läbi viima
juba augusti lõpus, seni suutnud kõiki seadmeid tarnida.
Süüa saavad lapsed sellegipoolest korralikult.
Magada said lapsed samuti
alates 1. septembrist. Tõsi, esialgu madratsite peal. Mööbli
tarnija pidi lepingujärgselt
alustama paigaldamisega juba
15. augustist, kuid voodid
jõudsid kohale alles augusti
viimasel nädalal. Voodid on
olemas ning kasutuses alates
sellest nädalast. Mänguväljakud on olemas ja korras. Muru
küll veel ei kasva loomulikult.
Majaesine plats on tihendatud,
aga ilm ei ole seni lubanud asfalti maha panna. Ehitustööd
on veel käimas ka lasteaia kontoripoolel, kuid see ei sega
igapäevatööd.
Miks me ei lükanud edasi
lasteaia avamist, kuni on
olemas kõik vajalik?
Tegime sellise otsuse, kuna
rühmaruumid olid 1. septembriks küll mitte lõplikult korras,
kuid laste vastuvõtuks siiski
valmis. Avamise edasilükkamine oleks kindlasti toonud kaasa nende lapsevanemate pahameele, kes arvestasid 1.
septembriga. Lisaks oleks viivitamine toonud kaasa lepingulised sanktsioonid.
Lapsevanemad on ka
kurtnud, et lasteaed on avatud alles kella poole kahek-

Reedel, 12.septembril kell
11.00 pannakse ametlikult nurgakivi Keila terviseradade maaalale rajatavale kaasaegsele
jalgpalliväljakule.
Märkimisväärsele
sündmusele oodatakse huvilisi linnakodanikke, kutsutud on ka
kultuuriminister Laine Jänes
ja Eesti Jalgpalliliidu president
Aivar Pohlak.
Tulevane jalgpalliväljak paikneb terviseradadel nn. teise
tankimäe läheduses.

Augustis sündis Harjumaal 181 last

sast. Kas see probleem on
lahenenud?
Alates 8. septembrist on
lasteaed avatud alates kella 7st
hommikul.
Nii lapsevanemad kui
ümbruskonna elanikud on
viidanud probleemile seoses
parkimisega. Kuidas see lahendatud on?
Vastavalt
tervisekaitse

nõuetele ei tohi lasteaia territooriumil parkida ega peatuda.
Ka lasteaiaesine plats, mis
kohe asfaldi alla läheb, ei saa
olema parklaks lapsevanematele. Last lasteaeda toovatele
vanematele rajatakse parkla
sissepääsutee kõrvale, kus,
tõsi küll, on ruumi piiratult.
Kruusa 21 hoone ees olev
parkla asub eramaal, mis kuulub ühistule. Seda ei saa kasu-

tada lasteaia parklana, kuid
meie ei saa inimesi ka takistada. Üldlevinud kombe kohaselt
tähistavad eramaad ja vastavat
parkimiskorda
sellekohased
liiklusmärgid.
16. septembril toimub lasteaia lapsevanemate üldkoosolek, mille käigus peaksid saama kõik küsimused vastused.

Uus kord lasteaedadesse võtuks

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila linna koolieelsesse
lasteasutusse vastuvõtmise ja
sealt väljaarvamise kord reguleerib Keilas lasteaiakohtade

järjekorra moodustamist, lasteaedadesse vastuvõtmist ja
sealt väljaarvamist. Nimetud
korra alusel komplekteeritakse
lastega linna lasteaiad Vikerkaar, Sipsik ja Miki ning vastavalt lepingutele osaliselt ka
eralasteaiad Rukkilill ja SOS
Herman Gmeineri kooli lasteaed.
Peamiseks muudatuseks on
säte, mille kohaselt peab lapse
lasteasutusse vastuvõtmiseks
edaspidi lisaks lapsele ka vähemalt üks lapsevanem olema

rahvastikuregistri
andmetel
Keila linna elanik. Neid lapsi,
kelle elukohaks ei ole Keila
linn, võetakse lasteasutusse
vaid vabade kohtade olemasolul. Juhul kui lapsevanema ja
lapse elukoht pärast lapse lasteasutuse järjekorda registreerimist muutub, arvatakse laps
Keila linnas elavate laste lasteasutusekoha järjekorrast välja.
Kui lapsevanema ja lapse elukoht muutub pärast lapse lasteaeda vastuvõtmist ning samas
vanusegrupis
on

lasteaiajärjekorras laps, kelle
elukohaks on Keila linn, siis
arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.
Lasteasutuse valik on lapsevanema jaoks vaba, eeldusel et
soovitud lasteasutuses on vastavas vanuses lastele moodustatud rühmas vabu kohti. Eelisjärjekorras
antakse
lasteaiakohad nelja- ja enamalapselisest perest või sügava
või raske puudega vanema lastele. Võimalusel eraldatakse
õdedele-vendadele kohad sa-

mas lasteasutuses.
Lasteasutuste
rühmade
komplekteerimine toimub vastavalt lapsevanema poolt esitatud avalduse registreerimise
järjekorrale. Komplekteerimine uueks õppeaastaks lõpetatakse 10. aprilliks ning teade
lasteasutuse koha eraldamisest
saadetakse vanemale kirjalikult või e-postiga hiljemalt
15. aprilliks.
Uue korraga ning avalduse
vormiga saab lähemalt tutvuda
Keila linna kodulehel.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

14.90

11.01- 13.01

Lühidalt
Rajatav jalgpalliväljak
saab nurgakivi

uudis

Alates 15. septembrist kehtib Keilas
uus koolieelsesse
lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt
väljaarvamise kord.

3

2008. aasta augustikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
perekonnaseisu osakonna andmetel 181 lapse sünd.
Poisse sündis 96 ja tütarlapsi 85. Viies peres sündidisid
kaksikud, nest kolm paar tüdrukuid, üks paar poisse ja üks segapaar. Esmasündinuid oli 80,
teisi lapsi 68, kolmandaid 28,
neljandaid ja viiendaid 2 ning
kuuendaid üks.
Surmaakte koostati kokku
78, mehi suri 39 ja naisi 39.
Lahkunute keskmine vanus oli
68,3 aastat. Mehed elasid keskmiselt 60 ja naised 76,7 aastaseks. Kaks surmaakti koostati
kohtuotsusega surnukstunnistatu kohta. Üks surmaakt koostati alla ühe aasta vanuse lapse
kohta.
Registreeriti 50 ja lahutati 8
abielu. Nimemuutmisavaldusi
rahuldati 4.

4

Uudised

keila linnavalitsuses
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine
Keila Linnavalitsus algatas oma 4. septembri istungil Jõe tn 57b kinnistu ja
selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise. Kõnealune
detailplaneering
algatati Keila linnavalitsuse
22. novembri 2007.a korraldusega nr 424.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati
tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu menetluse
käigus on selgunud sotsiaalne vajadus analüüsida
keskkonnas
kavandatud
muudatusi ja sellest tulenevaid mõjusid kompleksselt.
Jõe tn 57b kinnistu ja
selle lähiümbruse detailplaneeringuga kavandatakse
kõnealusesse
piirkonda
tootmiskompleks – plasttorude tehas. Planeeringuala
hõlmab Jõe tn 57b ja Jõe tn
57c kinnistut, nendega piirnevat Jõe tänava lõiku, lõunaküljest
juurdepääsuks
planeeritavat Kaare tänavat
ning Kaare 1b krundi moo-

dustamiseks
käsitletavat
ala. Planeeringuala suurus
on ca 5,7 ha. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Keila linna üldplaneeringu
funktsionaalse
tsoneeringuga.
Keskkonnamõjude strateegiline hindamine on vajalik, kuna kavandatav tegevus võib kaasa tuua olulise
keskkonnamõju, sealhulgas
kumulatiivse ja piiriülese
mõju suuruse ja ulatuse
(müra, lõhn, jne), mis ulatub väikeelamute piirkonda.
Tuleb selgitada võimalikud
ohud inimeste tervisele ja
elukeskkonnale, sealhulgas
õnnetuste esinemise võimalikkus.
Jõe tn 57b kinnistu ja
selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise otsusega saab
tutvuda Keila Linnavalitsuses Keskväljak 11 esmaspäeviti kella 14.00 – 18.00
ja neljapäeviti kella 9.00 –
12.00.
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Politsei nädal
Septembri esimesel nädalal
olid Keila konstaablid igapäevaselt hommikuti väljas ja tagasid teed ületavatele lastele
turvalise kooliteekonna.
Kokku registreeris Politsei
eelmisel nädalal Keila linnas
71 sündmust. 15 nendest olid
liikluseeskirjade rikkumised,
sealhulgas tabati üks joobes
autojuht. Enamus liiklusalastest rikkumistest linnas olid
kahjuks seotud lubatud sõidukiiruse ületamisega, mis on
vägagi kahetsusväärne, kuna
lapsed on ju tänavatel tagasi.
17 korral tabati inimesed
linnatänavatel alkoholi tarbimas, kahel korral oli tegemist
alaealistega. Samuti avastati

kaks juhust, kus alaealised tarbisid tubakatooteid.
Kuigi ilmad on külmemaks
läinud, tuleb tõdeda, et möödunud nädalal oli ka kaks juhust, kus politsei oli sunnitud
kainenema toimetama tänaval
maganud isikud.
Viiel juhul tehti kindlaks
suuremad avaliku korra rikkumised, mis väljendusid kas siis
tänaval räuskamises või lõhkumistes.
Võib öelda, et septembri algus möödus politsei jaoks siiski päris rahulikult, kuna kartsime seoses kooli algusega
kindlasti rohkem probleeme.
Kristjan Haljasoks

Projekteerimistingimused
Keila Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Jaama 16A kinnistul
asuva endise veetorni observatooriumiks rekonstrueerimiseks.
Sotsiaalmaa määratlusega Keila Keskpargis paikneva Jaama tn 16a kinnistu
pindala on 680 m². Kinnistul asuv endine veetorn on
esmaselt kasutusele võetud
1958. aastal, tema kõrgus
on 24,64 meetrit ja maht
1393 m³. Veetorn oli varem
Keila linna veevõrgu osa,
kuid praegu on kasutusest

väljas ning ühisveevärgile
ebavajalik.
Vastavalt Keila linna üldplaneeringule kehtib krundil üldmaa juhtfunktsioon.
Keskpargile on koostamisel
heakorrastusprojekt,
kus
veetornile nähakse uusi
funktsioone ( tähetorn, näituste korraldamise koht,
turismiinfo punkt, vaateplatvormid vmt) ning täiendavalt pealeehitus, vahekorrused, välistrepid, rõdud,
vaateplatvormid ja hoone
väliskülge riputatud lift.

Ehitus- ja kasutusload
Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
0,4 kV maakaabelliinide rajamiseks Linnamäe
tee 8 asuvate garaaži ja laohoone elektrivarustuseks
olemasoleva alajaama “Päeva” fiidri F3 mastilt kuni
Linnamäe tee 8 kinnistu
piirini ning Haapsalu mnt
57d asuva ärihoone elektri-

varustuseks olemasolevast
alajaamast “Rõõmu” kuni
liitumiskilbini
Haapsalu
mnt 57d asuva hoone kõrval;
Pae tn 2/Luha tn 1
asuva lasteaia Sipsik fassaadi rekonstrueerimiseks.
Linnavalitsus väljastas
kasutusloa
üksikelamule
Ringtee tn 2 kinnistul.

Liiklusinfo
Laupäeval,
13.septembril 2008.a
kell 10.00-14.00 on
liikluseks suletud
Paldiski mnt. Keskväljaku poolne osa kuni
Pargi ja Piiri tänava
ristmikuni. Ümbersõit
Haapsalu mnt. ja Luha
ning Põhja tänava
kaudu.

Krimiuudised
g4s

1911

25. augustil kell 22.05
- Keila raudteejaamas piletita
reisija üle antud politseile.
27. augustil kell 19.50
- Keskpargis murul magab raskes alkoholijoobes meesterahvas. Kohale saabus politsei ja
kiirabi.
27. augustil kell 21.35 Keila Haiglas agresiivne klient
üle antud politseile.
28. augustil kell 13.45
- Paldiski mnt. ja Pargi tn. ristmikul koperdas autode ees ja
kukkus maha alkoholijoobes
meesterahvas. Üle antud politseile.
28. augustil kell 19.25 Keila raudteejaamas lärmavad
alkoholijoobes noored. Kutsutud politsei.
28. augustil kell 06.43 Ühisgümnaasiumi taga prügi
põlema pandud. Põlemisjälg ka
gümnaasiumi tagaseinal.
26. augustil kell 22.05 Uus tn.7 “MINIÄRI” kaks aknaruutu visati puruks.
27. augustil kell 03.25 Pargi tänaval hoiatavad liiklusmärgid teise suunda keeratud.
Korda tehtud.

30. augustil kell 22.55
- Lauluväljakul alkoholijoobes
seltskond. Tehtud märkus ja
laiali saadetud.
30. augustil kell 01.43
- Haapsalu mnt. ja Jaama tn.
ristmiku juures lükkas alkoholi
tarvitanud noorte seltskond
ümber ajutisi liiklusmärke. Info
politseile.
31. augustil kell 20.00 “KEVA” tanklast varastati alkohoolseid jooke. Lahkuti autoga.
05. septembril kell 07.35 Uus tn. ja Ülesõidu tn. ristmikul
sõitis 23.a. noormees liiklusmärgi kõveraks.
03. septembril kell 00.30
- Ülejõe tee 1, Statoili tanklas
üritas 13aastane alkoholijoobes
nooruk varastada kasti õlut.
Kinni peetud ja üle antud politseile.
03. septembril kell 18.50
- Rongis magas narkomaan.
Kinni peetud ja üle antud politseile.
02. septembril kell 21.43
- Kpl. “Tallinn” trepil parkis
maastur.
03. septembril kell 22.00
- Keila Haigla vastuvõttu pöördusid kolm noormeest, kes olid
saanud Keila raudteejaamas
peksa.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новый
порядок
приема в детский
сад
Городское
правительство приняло новый порядок приема в
городские дошкольные
учреждения. Порядок
регулирует очередь в
детсад, комплектацию
групп и различные вопросы,
касающиеся
прав и обязанностей
родителей, с одной стороны, и детского сада, с
другой стороны. В первую очередь, принимаются на свободные места дети из семей с 4-мя
и более детьми либо детей, чьи родители имеют инвалидность. Также
в
детсад
принимаются дети, чье
местожительство
согласно регистру населения город Кейла. На
свободные места могут
претендовать жители
других
самоуправлений. (стр. 3)
Новости городского правительства
Городское
правительство на заседании 4
сентября приняло решение начать оценку
детального планирования участка по адресу
ул.Йыэ, 57Б, с целью
выяснения
степени
влияния предполагаемого объекта – цеха по
производству пластиковых труб – на окружающую среду. В основе этой инициативы
лежит социальная необходимость, которая
стала очевидной в ходе
обсуждения результатов детального планирования объекта. В ходе
проведения оценки будут описаны возможные изменения состояния
окружающей
среды, произошедшие
в результате проведения строительных работ и дальнейшего производства.
Городское
правительство
определило
условия проектирования для старой водонапорной башни, которую
планируется перестроить в обсерваторию. Согласно общегородской
планировке предполагается
перестроить
бывшую водонапорную
башню с целью ее возможного использования в качестве обсерватории и помещения для
проведения выставок.
Планируется
допол-

нить башню различными деталями – смотровой
площадкой,
балконами, лифтом и
т.д. (стр. 4)
Программа «Молодежь – в школу!»
1 сентября к работе в
школах в различных
уголках Эстонии приступил 21 участник программы «Молодежь – в
школу!» Двое из них
работают в Кейлаской
гимназии учителями
эстонского языка и
истории и обществоведения. Эта уникальная
программа, которая позволяет внести существенные положительные
изменения
в
образовательную жизнь
нашей страны. (стр. 5)
Первый в истории
эстонской и мировой
кинематографии фильм на языке
сету «Таарка»
5 августа в Меремяэ в
рамках летнего этапа
проекта
«Кинобусс»
состоялась
премьера
фильма Айна Мяэотса
«Таарка», который является первым в истории эстонской и мировой кинематографии
фильмом на языке сету.
В основе сценария лежит одноименная пьеса
Каукси Юлле, которая
рассказывает о судьбе
известной
исполнительницы сетуских народных песен. Продолжительность фильма
94 минуты. Стоимость
билета 45 крон. (стр. 6)
Мой сосед Тоторо
Красивая и трогательная история о двух
сестрах, которые живут
со своим отцом в маленьком домике на
краю большого леса. В
этом доме вместе с
ними обитают невидимые, но добрые духи.
Этот фильм сразу после
премьеры
заслужил
любовь зрителей и одобрение кинокритиков.
Фильм дублирован на
эстонский язык. Главные герои говорят голосами ведущих эстонских
актеров.
Продолжительность
фильма 86 минут. Стоимость билета 35 крон.
(стр. 6)

Päevakorral

Reede, 12.09.2008 • Nr 33 (45)

inimene

Õpetaja ja õpilased ei ole vaenlased,
vaid koostööpartnerid

1.septembril alustasid tööd Keila gümnaasiumi kaks uut
noort teotahtelist
õpetajat, kes pedagoogi ameti valinud
läbi programmi
„Noored kooli“.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Keila gümnaasiumi uus ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Sandra Lillemaa rääkis
meile, miks tema kui noor juuratudeng otsustas õpetajaameti kasuks.
Miks otsustasite programmist osa võtta?
Mulle on oluline, et sellest,
mida ma teen, saavad peale
minu enda kasu ka teised –
teadmine, et mu töö on ühiskonnale vajalik, on minu jaoks
elukutse valikul tähtis kriteerium. Õigusteadus, millega
seni tegelesin, on kahtlemata äärmiselt tähtis valdkond,
kuid kahjuks tegeleb enamus
juriste praktikas probleemide
lahendamisega, mitte nende
ennetamisega. Haridus ühiskonna alustalana on just see
sfäär, kus on võimalik ilmselt
kõige enam midagi reaalselt
mõjutada ja arendada.
Lisaks on Noored Kooli
loomulikult ka enesearengu
programm: inimene, kes on
edukas õpetajana, on väga
suure tõenäosusega edukas ka
teistes valdkondades. On vähe
selliseid ameteid, mis paneksid proovile ajaplaneerimis-,
eneseväljendus- ja juhtimisoskused nii, nagu seda teeb

õpetajana töötamine. Noored
Kooli programm on suurepärane võimalus just minusugustele aktiivsetele ja kõrge ühiskondliku
missioonitundega
noortele, kes on õpetajaametit
kaalunud, kuid pole julgenud
lõplikult selle kasuks otsustada.
Mis ainet Te õpetate? Kas
see on seoses ülikoolis õpitud erialaga?
Tartu Ülikoolis oli minu
põhierialaks õigusteadus ja
kõrvalerialaks psühholoogia.
Keila Gümnaasiumis õpetan
ajalugu ja ühiskonnaõpetust.
Ühiskonnaõpetus on õigusteadusega otseselt seotud,
ajalooga on pisut keerulisem.
Keskkoolis õppisin humanitaarklassis, millega kaasnes
neli ajalootundi nädalas (tavaline õppekava näeb ette kaks
tundi ajalugu nädalas). Ehkki
juuratudengitele õpetatakse
muuhulgas küllalt palju ajalugu, täiendasin end siiski pärast
seda, kui tegin otsuse programmiga liituda, ülikoolis ka
üldajaloo ainetes. Samuti on
psühholoogiaalased teadmised koolis äärmiselt vajalikud.
Seega: ehkki ma ei ole erialalt
ajaloolane, on seos õpituga vahetult olemas.
Miks otsustasite Keila
gümnaasiumi kasuks?
Elan Tallinnas, kuid otsustasin hakata õpetama Keilas,
sest olen ise käinud väikese
linna koolis (Paide Gümnaasiumis) ja Keila Gümnaasium
tundus mulle seetõttu kodune
ja tuttav.
Palju õpilasi/klasse Teil

Noored kooli
Noored Kooli on unikaalne haridusprogramm, mis on ellu
kutsutud selleks, et tuua läbi uute eeskujude kujundamise positiivseid muutusi Eesti koolikeskkonda, haridusmaastikule ja
ühiskonda. Kahe aasta lõppedes on programmis osalejate valik
vaba – kes soovib jätkata õpetajatööd, kes minna edasi õpingutega ülikoolis või suunduda hoopis mõnda teise valdkonda.
Programmi saavad kandideerida alla 30-aastased, vähemalt
bakalaureusekraadi omavad või vahetult programmi kandideerimise aegsel kevadel omandavad noored. Lisaks ei tohiks kandidaadil olla õpetajamagistrit või varasemat töökogemust õpetajana. Küll oodatakse siirast huvi õpetajatöö vastu ja
valmisolekut kaheks aastaks õpetamisele pühenduma.
Programm kestab kaks aastat, mille jooksul läbitakse õpetajakoolitus-, liidrikoolitus- ja tugiprogramm, mis aitavad anda
noortele õpetajatööks vajalikud teadmised. Omandatud oskusi
pidevalt lihvides ning jätkuvalt kõrgemaid arengueesmärke
seades on osalejal võimalik kujuneda heaks õpetajaks.
Noored Kooli programm on avatud kõigi eriala lõpetajatele,
kes on valmis õpetama koolis kas matemaatikat, füüsikat, keemiat, eesti keelt, inglise keelt, geograafiat, bioloogiat, loodusõpetust ja ajalugu.
Igal aastal võetakse programmi vastu 15-20 uut osalejat.
Täpsemalt Noored kooli programmi kohta saab lugeda aadressilt www.nooredkooli.ee.
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Lühidalt
Koolis lasti pipragaasi
Teisipäeval,
9.septembril
peale 6. tundi lasti Keila gümnaasiumi garderoobis pipragaasi, mis levis kiiresti kõigile
korrustele. Pipragaas häiris hingamist, ajas köhima ja silmad
vett jooksma. Kohale kutsuti
päästeteenistus ja noorsoopolitsei. 7. ja 8. tundi ei toimunud,
õpilased juhatati koolimajast
välja.
Kahtlusalustega juba vesteldakse, uurimine jätkub. Igasugune abi kogu kooli töö segaja
leidmiseks on väga oodatud.
Head lapsevanemad! Palun
jälgige, mida teie lapsed ostavad ja kooli kaasa toovad!

Keilas tuli eelmine nädal inimeste koduaeda
mõnekuune ilvesekutsikas

Sandra Lillemaa
õpetada on?
Mul on peaaegu 250 õpilast:
kaks 7-ndat, kolm 9-ndat, kaks
10-ndat ja kaks 11-ndat klassi.
Praeguseks on nädal möödas, kuidas tunne on? Kas
närv oli algul kõvasti sees?
Lapsed sõna kuulavad?
Minu muljed on siiani väga
positiivsed. Tunnen end klassi
ees hästi ja õpilased on toredad. Siiski arvan, et ühe nädala põhjal on veel liiga vara
järeldusi teha ja kindlasti tuleb
ka raskemaid perioode. Peaasi
on meeles pidada, et õpetaja ja
õpilased ei ole vaenlased, vaid
koostööpartnerid.
Räägitakse, et õpetajatel
on halvad palgad ja üldse
töötingimused ei ole kiita.
Mis õpetajatöö juures meeldib?
1) Õpetajaamet pakub pidevat eduelamust – aeg-ajalt
märkan, et kogu klass kuulab
mind tähelepanelikult, aegajalt lähevad õpilastel midagi
uut teada saades silmad särama. Kui tunni lõpul saan aru,
et nad on tõepoolest midagi
õppinud, siis on see suurepärane tunne.
2) Õpetajatööga kaasneb
võimalus inimesi mõjutada.
Igaüks ju mäletab oma õpetajaid ja mäletab midagi, mida
erinevatelt õpetajatelt õppis
(ma ei mõtle siinkohal ainult

Foto: erakogu

ainealaseid teadmisi). Õpetaja
tegemised või tegematajätmised mõjutavad õpilaste edasisi
karjäärivalikuid ja miks mitte
ka teisi valikuid elus.
3) Meeldivad on ka õpilased.
Kes noortega töötab, jääb ise
samuti nooreks.
Võrreldes enda kooliajaga, kas on midagi sellist,
mida Te kindlasti teistmoodi
tahaks teha kui kunagi Teie
õpetaja tegi.
Üldiselt on minu mälestused koolist positiivsed ja pean
ütlema, et mul olid head õpetajad. Sarnaselt nendele tahan
minagi vältida õpilaste ebavõrdset kohtlemist, sarkasmi
ja viha ning kõikvõimalikku
ebamõistlikkust. Selle asemel
tahan jääda inimlikuks ja hoolivaks, kuid samas pidada kinni kehtestatud reeglitest.
Väga oluliseks pean eesmärgistamist: enne iga tundi panen kirja, kuhu ma tahan tunni
lõpuks jõuda ja miks. Eesmärke jagan ka õpilastega. Ma ei
mäleta, kas minu õpetajad nii
tegid, kuid arvan, et see on töö
mõtestamise jaoks vajalik.
Sinu õpetajatöö missioon?
Mis on olulisim, lisaks faktidele, mida peaks lastele õpetama?
Minu arvates on tänane õppekava liialt faktikeskne, mis
võib küll kasulik olla mälu-

mänguks, kuid ei pruugi anda
piisavat baasi isemõtlemisele
ja iseõppimisele, st mõtlemisoskusele kui sellisele. Faktide
õppimine ei tohiks olla eesmärk, vaid vahend oskuste
arendamiseks, mis on vajalikud sõltumata sellest, millisel
elualal õppija tulevikus töötama hakkab. Hea haridus on
midagi enamat kui teadmiste
kogum: see on eelkõige oskus elus hakkama saada, võime ja tahe toimida ühiskonna
täisväärtusliku liikmena ning
kohusetundliku kodanikuna.
Tahan lisaks faktide edasiandmisele tekitada õpilastes huvi
ühiskonnas toimuva vastu,
laiendada nende üldist silmaringi ja mis kõik olulisem –
õpetama õppima.
Programm kestab kokku kaks aastat? Kas olete
mõelnud mida pärast teha?
Kas jääte õpetama või liigute mujale?
Lõplikult otsustan siis, kui
kaks aastat on läbi. Praegu
arvan siiski, et kui programm
on lõppenud, annab kombinatsioon akadeemilisest õigusharidusest ja praktilisest õpetamiskogemusest hea baasi töö
jätkamiseks haridusministeeriumis. Samas ei välista ma ka
õpetajana jätkamist. Kindlasti
mõjutab lõplikku otsust programmi jooksul saadud kogemus.

Veel kassikasvu, aga jämedate käppadega metsakiisu istus koduaias põõsas, kus päästeametnikud ja looduskaitsjad
ta kinni püüdsid. Ilveseid tuleb
tuletõrjujatel harvemini püüda,
kui kasse puu otsast alla tuua.
Öö veetis ilvesepoeg tuletõrjujate juures Tallinnas Mustamäel.
Põhja-Eesti päästekeskuse
Mustamäe komando meeskonna vanema Jüri Tamme sõnul
satub ilveseid harva linna, sest
nad on ettevaatlikud loomad.
“Minu tööajal on see teine, mis
ma püüdnud olen,” lisas ta.
Hommikul algas väiksel ilvesel sõit loomaaeda, kus tal
esialgu tuleb karantiinis istuda.
Seda, miks ta üldse inimeste
juurde tuli, võib vaid oletada.
“Tõenäoliselt sai tal ema otsa
või peletati ta emast eemale,”
arvas Tallinna loomaaia direktor Mati Kaal.
Kaal rääkis, et ilvesed saavad täiskasvanuks kahe või kolmeaastaselt, seni peavad nüüd
ema asendama inimesed. Selle
aja peale on ta aga juba sedavõrd inimestega harjunud, et ta
peab leppima loomaaiaeluga.
Loomaaia direktor lubab, et
kehv ei saa tema põli olema.
Arvatavasti oli tegemist
sama ilvesega, kes paar päeva
varem Ensto tehase territooriumil pildile saadi.
MTÜ Liikumisrõõm juhatuse
liige
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Keila liiga alustab
kadi kroon
kroon@keila.ee

Algas
registreerumine
meeste korvpalli Keila liigast
osavõtuks.
Kuni 15.septembrini registreeritakse meeskondi korvpalli
Keila liigasse 2008/2009.hooajal.
Turniiri peakorraldaja Ago
Kliimsoni sõnul on korraldamise põhimõtted samad, mis
mullu, kui osales 14 meeskonda. Osalustasu ei tõuse ja
mängude arv jääb samaks.
Selleks, et liigas osaleda,
peab meeskond esitama kirjaliku avalduse. Meeskonna
osavõtumaks on 7 000 krooni.
Osaleva mängija litsentsimaks
on 250 krooni. Mängijatele,
kelle elukohaks on elanike registri järgi Keila linn, tagastatakse 100% litsentsitasust 15
päeva jooksul.
Liiga võistlused koosnevad
alagrupiturniirist, põhiturniirist, kohamängudest. Täpne
võistlussüsteem kinnitatakse
pärast võistkondade registreerimise lõppu. Kui võistkondi
on 10 või enam, jagatakse need
eelmise aasta tulemuste põhjal

alagruppidesse ja alagrupiturniiri põhjal liigadesse.
Mängud toimuvad alates
oktoobri esimesest poolest
Keila Tervisekeskuses. Finaalid
on planeeritud aprilli algusesse.
Registreerida tuleb aadressil laaneharjusk@gmail.com.
Täpne info registreerimise
kohta leiab aadressil www.
spordilinn.ee
Keila liiga alustas tegutsemist 1996.aastal Jaanus Väljamäe käe all. Algselt toimusid
võistlused vaid paaripäevasel
korvpalliturniiril. Näiteks esimesel korral võitis meistritiitli
korvpallis hoopiski Keila jalgpalliklubi. Hooajal 2001/2002
osales Keila liigas juba 16
meeskonda. Järgnevatel aastatel kasvas meeskondade arv
kahekümneni ning alles eelmisel, 2007/2008 hooajal langes
neljateistkümne peale. Läbi
aastate on esikohtade eest
võistelnud Glamox, Juurviljapõrgu ja Speed. Muidugi on
kohaheitlusesse sekkunud ka
teisi meeskondi. Eelmisel hooajal võitis Keila liiga Glamox,
teine oli Juurviljapõrgu ja kolmandaks tuli Speed/Honda.

Keila noored võistlustantsijad olid Itaalias edukad
jüri alasi
keila suusaklubi

Itaalias Cervias 5.-7. septembril toimunud rahvusvahelistel võistlustantsuvõistlustel
osales edukalt Keila tantsupaar Karl Kristian Alasi ja Elis
Niinberg,
kes
saavutasid IDSF
Open Standard
Junior I vanuseklassi finaalis 4.
koha ning IDSF
Open Latin Junior I vanuseklassi finaalis 6.
koha.
Lisaks
toimus Itaalias ka
rahvusvaheline
meeskondlik 4
paari
tantsuvõistlus
Team
Match, kus Eestit esindas Revalia Tantsukool.
Eesti sai selles
võistluses
II
koha ning standardtantsudes
Eelmisel aastal oli võitjaks Glamox

foto: valdur vacht
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Noortekeskuses räägitakse hip hopist ja rapist
maret pärnamets
keila noortekeskus

Süübime subklutuuridesse III esitlus toimub reedel,
12.septembril kell 19.00 Keila
Noortekeskuse soojasõlmes!
Kes on liiga “vana”, et noori mõista või hoopis oled just
käesoleva teema huviline või
soovid end kurssi viia muusikultuuris toimuvaga, siis on
suurepärane võimalus, sest
teemaks on hip hop ja rap.

Juttu teeb Tarmo Mustonen.
Viinüülimängimise trikke ning
muusikat mängib DJ SKIT
Üritus on tasuta! Olete oodatud.
8. augustil alustas Keila
Avatud Noortekeskuses subkultuure ja stiile tutvustavate
õhtute sari „Süübime subkultuuridesse!“ Eelnevate esitluste teemadeks on olnud indie &
alternatiiv ning metal & goth.
Järgmisena tuleb oktoobris
arutlusse punk ja emo.

HIP HOP ja RAP

Süübime Subkultuuridesse
III teemaõhtu
Noorteka soojasõlmes
12 septembri õhtul 19 paiku!
Juttu teeb Tarmo
Vinüülimängimise trikke
ja muusikat mängib Dj Skit
Üritus on tasuta! (NO $!)
Ole kohal ja kutsu kamud ka!

tantsisid Eesti võistkonnas ka
Karl ja Elis.
Enne Itaaliasse võistlustele
sõitmist Põltsamaal toimunud
Eesti C-klassi Karikavõistluste etapil saavutasid Karl ja Elis
standardtantsude Juunior I

foto: erakogu

vanuseklassis 2. koha ning ladina-ameerika tantsudes 6. koha.
Karl ja Elis on
mõlemad
Keila
Gümnaasiumi 6 B
klassi õpilased, kes
alustasid võistlustantsutreeningutega
6 aastat tagasi tol
ajal värskelt avatud
Revalia Tantsukooli
Keila filiaalis ning on
nüüd paar viimast
aastat
harjutanud
Tallinnas
Revalia
Tantsukoolis Matis
Toome, Helen-Klandorf-Sadam’i ja Olga
Kosmina juhendamisel. Karl ja Elis
tantsivad Juunior I C
vanuserühmas.

foto: erakogu

Kinobuss näitab Keilas taas filme
MINU NAABER TOTORO
(Tonari no Totoro)
Maaliline ja südamlik lugu kahest õest, kes kolivad koos isaga paksu metsa serval asuvasse majja, kus pesitsevad seninägematud, kuid heatahtlikud vaimud. Film võitis juba esimestel linastustel kinopubliku ja kriitikute üksmeelse armastuse.
Läbinisti vägivallatut „Totorot” on nimetatud tihti parimaks ja fantastilisimaks koguperefilmiks,
mis iial kinolinale jõudnud. Kui te pole selle tegelasega üles kasvanud, siis on viimane aeg temaga tutvust teha, sest Totoro on hea kaaslane ka täiskasvanutele.
foto: studio ghbili
Film on dubleeritud eesti keelde oma hääle on andnud Eesti juhtivad
näitlejad. Evelin Pang kehastus väga
vastutustundlikuks tütarlapseks
Satsukiks, Eva Püssast sai tema
noorem õde Mei, Tiit Sukk on nende kergelt hajevil isa, Merle Palmiste
– haiglane ema ning hoidja kõneleb
Maria Klenskaja häälega.
Näitlejad: Häälosades: Evelin Pang,
Eva Püssa, Tiit Sukk, Merle Palmiste, Maria Klenskaja
Rezhissöör: Hayao Miyazaki
Kestvus: 86 minutit
Jaapan 1988
Pilet: 35.-

Eesti ja maailma esimene setukeelne
mängufilm “TAARKA” Kinobussi
ekraanidel alates 25. augustist!
5. augustil toimus Meremäel, Kinobussi suvetuuri raames, Ain Mäeotsa uue filmi „Taarka”
esilinastus.
Maailma esimene täispikk setukeelne film
põhineb Kauksi Ülle samanimelisel näidendil
ja jutustab loo Taarkast, Hilana külast pärit
leelotajast, keda mängib Siiri Sisask.
”Taarka” on traagiline lugu Seto rahva ühest
pöörasemast esindajast – isepäisest ja julgest
noorest naisest Hilana Taarkast, kellest vaatamata seto kogukonna tabudele vastandumisele
sai Seto lauluema. Olles naisena kõike muud
kui traditsioone järgiv, oli Taarka suurim sõnaline, seto laulutraditsiooni edasiviiv, isepäine,
kuid jõuline isiksus, keda 1930-ndatel aastatel
tunnustati nii kodu- kui välismaal.
Taarka - põlatud naine ja jumaldatud laulik.
Peaosas: Siiri Sisask
Osades: Inga Salurand, Siiri Sisask, Marje Metsur, Riina Maidre, Mikko Nousiainen, Tõnu

Oja, Kaarel Oja, Helena Merzin, Liina Tennossaar, Peeter Oja
Režissöör: Ain Mäeots
Stsenaristid: Mart Kivastik, Kauksi Ülle, Ain
Mäeots, Hardi Volmer, Elo Selirand
Operaator-lavastaja: Elen Lotman
Kunstnik-lavastaja: Elo Soode
Kostüümikunstnik: Eva-Maria Gramakovski
Helilooja: Andres Lõo
Monteerijad: Maarek Toompere, Eik Lattu
Helirežissöörid: Tiina Andreas, Ants Andreas
Produtsent: Anneli Ahven
Filmi tootja: Exitfilm koostöös Setomaa Valdade Liiduga
Filmi kestvus: 94 min
Pilet: 45.foto: www.taarka.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„UUSI KAVATSUSI KEILAS”
24.aprill – 28.september
Väljapanek on pühendatud
Keila linnaks nimetamise
70.aastapäevale
Harjumaa muuseumis, Linnuse
9 Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
„OLEV SOANS – KOLLEEG JA
ÕPETAJA“
2.juuli – 19.oktoober
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9 Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee

kontsert
„JAAK JOALA LAULDUD
LAULE”
11.oktoober kell 19:00 Pilet
eelmüügist 175
Laulab Koit Toome, Kitarril
Jorma Puusaag.Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

teater
„KES AEVASTAS?”
Vana-Baskini Teater
9.oktoober kell 19:00 Pilet:
140.- / 120.NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 8.septembrist!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
“KÄPIPUU VENNASKOND”
22.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Rakvere Teatri lasteetendus
NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 8. septembrist!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee

“TÄISMÄNG”
22.oktoober kell 19:00 Pilet:
110.-/90.Rakvere Teatri komöödia
striptiisiga. Wendy Holdeni
bestselleri “Full Mounty” ideest
inspireeritud näitemäng
NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 8.septembrist!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

sport
EESTI MV PESAPALLIS
13.september kell 12.00
Mängivad TNT/Hummer – Keila
Pitbulls
Keila staadionil
RÕÕMURULL 2008
13.september kell 11.00
Rulluisu ja suusarollerite
võistlus
Keila keskväljak

kino
KINOBUSS “MINU NAABER
TOTORO”
22.september kell 10.00 Pilet:
35.Jaapani kogupereﬁlm
Häälosades: Evelin Pang, Eva
Püssa, Tiit Sukk, Merle Palmiste, Maria Klenskaja
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
KINOBUSS “TAARKA”
22.september kell 19:00 Pilet:
45.Setukeelne ﬁlm põhineb Kauksi Ülle samanimelisel näidendil.
Peaosas Siiri Sisask
e-post: kultuur@keila.ee

muud üritused

SÜÜBIME SUBKULTUURIDESSE
12.september kell 19.00 Tasuta!
Hip hop ja räp
Juttu teeb Tarmo.Viinüülimängimise trikke ning muusikat
mängib dj Skit
Keila avatud noortekeskus
Paldiski mnt 28 F
Tel: 609 9089 www.keilanoortekeskus.ee
“ÕUNAPUULOO” VIDEO
ESITLUS
1.oktoober kell 14:30
Osakas toimunud Rahvusvahelisel Kunstiõpetajate kongressil
kuuldu - nähtu lühiülevaade ja
kunstitund 4 workshop kõigile
soovijaile. Esitlust viib läbi
Tõnu Talve
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kogudus
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
SÜGISPIDU
25.oktoober kell 15:00
Keila Kultuurikeskus
18. pühapäev pärast nelipüha
14.september kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
13.september kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
13.september kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
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Palju õnne!
Sündinud
05.09.2008 Kirill Pavlov

Kuulutused
Töö
Novembris avatav lillesalong Keila Selveris võtab tööle
lilleseadja. Tel: 58 37 88 37
Peatselt Keila Selveris
avatav ilusalong ootab oma
kollektiiviga liituma juuksureid. Tasustamisel võimalikud
erinevad variandid (kohamaks,
palgaline). Küsi täpsemat infot
5093900 või kalle@maic.ee
Kava Auto OÜ Keilas pakub
tööd autoremondi lukksepale.
Info tööpäeval tel. 604509.

teenus
Valmistan ja parandan ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid

jm ning pakun korstnapühkimisteenust. Tel: 56 681 555 ja
vaata www.hot.ee/tanel12345
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel. 58 033 448
Reisijate- ja kaubaveoteenus 8-kohalise väikebussiga.
Kodumasinate transport. Hind
kokkuleppel. Tel: 52 48 616

20.sept. Väljasõit kell 10.00
Linnavalitsuse eest. Osalemisest teatada tel: 56623907.

kinnisvara
Müüa 3-toaline korter Keilas
Aia tänaval, 50 m2, renoveeritud, köögimööbli ja -tehnikaga.
Hind 910 000 kr. Tel 56 352
652.

ost/müük

muu
Keilas leitud noor koer (ca
1aastane), suur, pruuni-mustakirju, sileda karvaga. Tel.
56212165.

Tasuta ära anda vineerkastide jääke küttematerjaliks.
Täpsem info telefonidel 679
0010 või 533 416 24. Tule 30,
AS Fors MW. E-R 8.00-17.00.

Harjumaa Memento
eksursioon Pärnusse toimub

Sügisene leerikool
4.oktoober kell 11.00
Keila Miikaeli koguduse sügisene leerikool. Koguduse maja
Paldiski mnt 2. Tel: 51 931501

Õnnitleme
võrratut emakeeleõpetajat
ja südamlikku
klassijuhatajat

Liivia Telgmaa´d
juubeli puhul.
Sinu õpilased

Rahvusvahelise
tööstuskontserni ENSTO
Keilas asuv tehas võtab tööle

Metalliosakonna ettevalmistustsehhi

TREIAL/FREESIJA
Kelle tööülesanded on: keerme lõikamine, avade freesimine
ja remonditööd.

Keila Kultuurikeskuses

Bel Canto laste laulustuudio
3 - 4 aastastele laulu- ja loovustund
E.ja K. 17.15 - 18.00
5 - 7 aastastele laulu- ja loovustund
E.ja K. 18.15 - 19.00

1 - 2 aastastele koos vanemaga muusika
-ja loovustund
E.ja K. 16.15 - 17.00
belcanto@hot.ee

Otsime inimest, kes on aus, kohusetundlik ja täpne. Kes
oskab eesti keelt ja kellel on iseseisvalt töötamise oskus. Töö
on kahes vahetuses.
Pakume palju tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas
üksuses ning korralikku töötasu, tööalaseid koolitusi,
sõbralikke töökaaslasi, häid töötingimusi, soodustingimustel
sportimisvõimalust, ning vastavalt Enstos töötatud ajale ka
täiendavat talvepuhkust.
CV palume saata aadressil Paldiski mnt 35/4A, 76606 Keila,
e-postiga eve-mai.lindau@ensto.com või faksil 6 512 101
Ankeeti saab täita ka kohapeal.
Lisainformatsiooni saab telefonil 6512190.

www.ensto.ee
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www.rauning.ee�-�ehitusmaterjalid�maaletoojalt!

Võrk, postid,
klambrid�(ning
soovi�korral
ehitusmees)kõik�vajalik�aia
ehitamiseks!

AIAMATERJAL

Keevisvõrgud�ka�PVC�kattega
Krohvivõrgud: metall
ning�klaaskiudvõrk
Sõelavõrgud
Keevispaneel

EHITUSVÕRGUD

Väikepakendid,
suured�rullid
100g/m22
130g/m2
150g/m

Klass�2 Raunteks

GEOTEKSTIIL

Rauning�OÜ����Rapla�tänav�8/10
TALLINN
Tel: 6556�403
e-mail: rauning@rauning.ee

AP&GENED OÜ
www.gened.ee
Rahvusvahelise
tööstuskontserni ENSTO
Keilas asuv tehas võtab tööle

Metalliosakonna ettevalmistustsehhi

LUKKSEPP-SEADISTAJA
Kes oskab seadistada metalli tootmises kasutatavaid
vanemat tüüpi hüdropresse ning masinaid remontida.

Tasuta koolitus

TOIT ja TERVIS
19.09.08.kell 18.00
Kohtade arv on piiratud.
Info: Ene Mägi
ene.magi@gened.ee
Mob.5135660

Otsime toredat inimest, kes on aus, kohusetundlik ja
täpne. Kes oskab eesti keelt ja kellel on iseseisvalt
töötamise oskus. Töö on kahes vahetuses.
Pakume palju tööd rahvusvahelise kontserni Keilas
asuvas üksuses ning korralikku töötasu, tööalaseid
koolitusi, sõbralikke töökaaslasi, häid töötingimusi,
soodustingimustel sportimisvõimalust, ning vastavalt
Enstos töötatud ajale ka täiendavat talvepuhkust.
CV palume saata aadressil Paldiski mnt 35/4A, 76606 Keila,
e-postiga eve-mai.lindau@ensto.com või faksil 6 512 101
Ankeeti saab täita ka kohapeal.
Lisainformatsiooni saab telefonil 6512190.

www.ensto.ee

Veeda laupäev sportlikult!
13.september 2008

RÕÕMURULL 2008
JUHEND
Võistlus toimub Paldiski maantee Keskväljaku poolses
otsas. Arvestust peetakse eraldi rulluisu- ja rolleritel
sõidus.Toimub minisõit lastele nii ratta- kui rulluiskudel.
Autasustatakse iga vanuseklassi 3 parema

Võistluste programm ja distantsid:
10.00 Registreerimine
10.30 Tutvumine radadega
Ühisstardid:
11.00 minisõit 200m
1998.a. ja hiljem sündinud
11.20 N 12,M12 700m
1996-1997.a.sündinud
11.30 N 14,M14 700m
1994-1995.a.sündinud
11.50 N16,M16 2ringi 1,4km 1992-1993.a.sündinud
12.20 N18,M18 2ringi 1,4km 1990-1991.a. sündinud
12.50 N;M N 2 jaM 4ringi 1989 ja varem sündinud
14.00 Autasustamine toimub peale viimase võistleja saabumist finisisse

NB! Kiivri kandmine kohustuslik
Pesemisvõimalused Keila Tervisekeskuses.
Võistlust toetavad:
Võistluse korraldaja: Keila suusaklubi

Pehme mööbli
soodusmüük
Keilas, Haapsalu mnt.57D
Online pood:
www.viigardi.com

