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Keila raudteejaama piirkonna arengu üle.

lk 4
uudis

5.oktoobril tähistatakse kõikjal maailmas õpetajate päeva. Sel
päeval on kogu tähelepanu keskpunktis õpetajate töö ja
saavutused ning samuti nende prioriteedid ja probleemid.
Välja on valitud ka aasta 2008 Aasta Õpetajad.
Keilast sai aasta õpetaja tiitli Anne Siniveer Keila Gümnaasiumist,
Sirje Rannamets - Keila Lasteaiast Miki, Katrin Patte - Keila
Lasteaiast Vikerkaar ja Rein Siirmann - Keila Ühisgümnaasiumi
Rummu kaugõppeosakonnast.
Jõudu ja jaksu kõigile õpetajatele.
vaba aeg

Pitkapoisid
kohtusid taas
Laupäeval kohtusid Keilas
1944.aastal kontraadmiral
Johan Pitka üleskutsel
sini-must-valge lipu all
Keila ümbruse lahingutes pealetungivate Vene
vägede vastu võidelnud
„Pitkapoisid“.

lk 3
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Muuseum kutsub
pildistama eramaa
tähiseid
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Harju maleva
patrullvõistluse
võitsid noored mehed
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kasulik teada

Nädal Lõppes, teine algas

Lõppeva nädala
pluss ja miinus

Sügisel suvekodu kaitseks
madis melzar

Keila konstaablijaoskonna juht

Pluss - õpetaja. Kes on õpetaja tänapäeval? Kas
õpetaja peab last kasvatama, lapsevanema tööd tegema? Tänapäeval on tihti selline suhtumine. Tegelikult on õpetaja lapsevanema abiline. Kool ja eeskätt
õpetajad aitavad lapsevanemaid nende kasvatustöös,
mitte vastupidi. Kuna aga vanema roll on hägustunud ja vastutuse võtmine tihti ebapopulaarne, siis
on õpetaja töö järjest raskem. Samas on vastutus ju
tohutu. Vahel tasub mõelda ka õpetaja töö tegelikule
väärtusele. Kasvõi kord aastas – õpetajate päeval.
Miinus - ükskõiksus. Kahjuks oleme sunnitud järjekordselt juhtima lugeja tähelepanu sellele, et turvalisus ei sõltu vaid politseist, vaid kõigist meist. Kas
jaama platsil joovad alaealised on politsei süü? Kas
lõhutud aialipid on politsei süü? Selge
on, et politsei roll on suur, kuid - kas
me ikka tahaks igale nurgale politseid,
kes siis tõepoolest kõike näeks?
Kahtlen. Soovitan lugeda politsei
nädala ülevaadet neljandal leheküljel ning veidi mõelda. Mõelda
oma rollile turvalisuse tagamisel. Kui teie või teie lähedased
langeks ise kuriteo ohvriks, kas
te siis ei sooviks, et teised tuleks
appi või vähemalt kutsuks abi?
Lihtsam on küll pealt vaadata, aga
ühe telefonikõne tegemine ei
võta tükki küljest.

doris matteus
doris@keila.ee

Sügisel tühjaks jäävad üksikud maamajad või terved suvilarajoonid meelitavad vargaid,
kes tühjuses ja vaikuses segamatult tegutseda loodavad. Nii
seisab iga suvilaomanik probleemi ees, kuidas tagada omandi turvalisus. Absoluutset
kaitset pole paraku olemas,
seetõttu peaks iga suvilaomanik tõsiselt läbi kaaluma, millised turvameetmeid on just
temal võimalik rakendada.
Suvekodus peaks talvel olema võimalikult vähe varandust
Lihtsaim soovitus varguse
ärahoidmiseks on maja võimalikult tühjaks teha. Kõik, mis
vargale võib meelepärane ja
väärtuslik olla, tuleks kaasa
võtta. Samuti tuleks kõik vajalikud esemed hoovist kuuri
luku taha tõsta. Vargale sobib
saagiks nii kastmisvoolik, muruluud, labidas kui ka aiakäru.
Ka siis, kui kasutate suvilat
aktiivselt, on soovitatav kodutehnika jt kallimad asjad viia
ruumidesse, kus neid aknast
näha ei ole. Reeglina äratab
just aknast paistev kraam vargas huvi ja tekitab soovi sisse
murda. Kardinate ettetõmbamine ei pruugi aidata, kuna
see tekitab omakorda huvi, et
mida siis eesriidega varjatakse.
Ka turvaabinõude kasutamisel ei tohiks suvilat talveks
täielikult maha jätta, nii et

Ärge jätke suvekodu unarusse
enne kevadet sealt läbi ei astuta. Vastasel korral saab politsei
võimaliku kuriteoteate alles
mitu kuud pärast juhtunut
ning kuriteo avastamine on sel
juhul oluliselt raskendatud.
Samuti ohustavad lõhutud
uste või akendega suvilat ilmastikukahjustused ning isegi
metsloomad.
Abi naabritest
Kõige toimivam kaitse suvilale on sõbralik ja tähelepanelik naaber, kes teie varal silma
peal hoiab. Heasoovliku naabriga võib kokku leppida, et ta
aeg-ajalt käiks trepi eest lund
pühkimas ning süütaks õhtuti
valgustuse. Nii jääb mulje, et
majas elatakse. Suvilavargad ei
tule enamasti hea õnne peale,
vaid käivad eelnevalt võimaliku ohvri kohta infot kogumas.
Naabrivalve on kindlasti
abiks, kuid paraku täielikku
garantiid varguse vastu ei
anna. Kasvõi juba sellepärast,
teie heatahtlikud naabrid ei
pruugi siis kodus olla, kui neid

vajate. Samuti tuleb arvestada,
et vargad tegutsevad enamasti
pimeduse varjus, kui inimesed
magavad.
Kontrollige uksi ja aknaid
Sisse murtakse enamasti
akna või ukse kaudu. Seega
peab enne suvekodust lahkumist kontrollima, kas aknad,
uksed, luugid jm sissepääsud
on nii majal kui kõrvalhoonetel kindlalt suletud. Suvila
akendel võiksid olla lukustatavad luugid ning korralikud uksed ja lukud. Paraku on lihtsa
lukuga uks varga jaoks kui küllakutse ning soovitatav on see
välja vahetada mõne kvaliteetse luku vastu. Turvauks ei anna
küll 100% kaitset, kuid nõuab
vargalt avamiseks vaeva ja isegi sissemurdmisest loobumist.
Kindlama ukse ja luku lahtimurdmisel peab rohkem lõhkuma, mis jätab sündmuskohale enam jälgi ja lihtsustab
pahareti tabamist.
Kui suvila asub üksikus kohas ja sinna viivat teed ei kasu-

ta keegi teine, võib selle sulgeda lukustatava tõkkepuuga,
sest vargad veavad kraami enamasti autoga. Sellisel puhul
peab silmas pidama, et tõkkepuu ei takistaks päästeameti
ega kiirabi pääsu veevõtukohtade ega teiste majade juurde.
Suvilaomaniku talvine meelespea:
* Looge oma naabritega
head suhted ja leppige kokku
üksteise varal silma peal hoidmises.
* Hoolitsege, et kodu oleks
korraliku aiaga ja väravad kindlalt suletavad.
* Hoolitsege, et aknad, uksed, luugid jm sissepääsud
oleksid nii majal kui kõrvalhoonetel kindlalt suletavad.
* Pimedal ajal peaks olema
majaesine ja teised riskiohtlikud kohad valgustatud.
* Konsulteerige turvafirmaga. Ka maakohas ja eraldi majale on võimalik paigaldada
sobiv turvasüsteem või signalisatsioon.

Nädal piltides

Haapsalu mnt sulgemise tõttu, otsustas üks
kodanik liiklemiseks kasutada keskparki

Fragile kunstitund 4 workshop Keila
Kultuurikeskuses

Keila nädalaleht

Foto:doris matteus

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

Foto: kadi kroon

Foto: valdur vacht
Beebiballil õnnitleti 57 selle aasta esimesel
poolel sündinud uusi Keila elanikke ja nende vanemaid

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: kadi kroon
Sotsiaalkeskuses ootasid pensionäre eakate
päeva puhul mängud ja tort. Kahjuks ei olnud kohal eakaid

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised

Reede, 03.10.2008 • Nr 36 (48)

Uudis

Keila Linnavolikogu kinnitas
tasuta hariduse jätkumist
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Keila Linnavolikogu otsustas toetada igal aastal Keila
Hariduse Sihtasutust sellises
rahalises mahus, mis tagab
kõigile Keila linna rahvastikuregistrijärgsetele kooliealistele
elanikele tasuta eestikeelse põhikooli- ja gümnaasiumihariduse kättesaadavuse Keila Hariduse Sihtasutuse koolides
õppekavades määratud ulatuses. Samuti katab toetus vajalike lisateenuste nagu logopeedi, koolipsühholoogi ja muu
vajamineva abi tasuta võimaldamise abivajajatele.
Samuti tegi Keila Linnavolikogu linnavalitsusele ülesandeks kanda Keila Hariduse
Sihtasutusele
riigieelarvest
eraldatava toetuse vahendid
vastavalt Keila Hariduse Sihtasutuse peetavate koolide õpilaste arvule.
Keila Linnavolikogu korrigeeris 30. septembri istungil
ka oma varasemat otsust Keila
Algkooli ja Keila Gümnaasiumi tegevuse lõpetamisest ning
vormistas selle vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele. Vastavalt Harju maavane-

ma ettepanekule tunnistas
Keila Linnavolikogu kehtetuks
oma veebruaris vastu võetud
otsuse Keila Algkooli ja Keila
Gümnaasiumi tegevuse lõpetamisest alates 31. augustist
2008.a ning tunnistas need
koolid lõpetatuks alates 1. oktoobrist 2008.
Harju maavanem algatas järelevalve Keila Linnavolikogu
26. veebruari 2008 otsuse nr 9
“Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi tegevuse lõpetamine
ning õiguste ja kohustuste üleandmine sihtasutusele Keila
Hariduse Sihtasutus” üle. Harju maavanem tegi ettepaneku
viia kõneks olev otsus vastavusse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, põhjendades
oma korralduses ettepanekut
sellega, et otsuse punkt 1 on
vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, kuna puuduvad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 491 lõikes 2
nimetatavad asjaolud. Samas
osutas maavanem, et kohaliku
omavalitsusüksuse poolt munitsipaalkooli varade üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule on õiguspärane.
Kuna tänaseks on Haridus-

foto: internet

ja Teadusminister tunnistanud
kehtetuks Keila Algkoolile ja
Keila Gümnaasiumile antud
koolitusload, luges volikogu
munitsipaalkoolidena tegutsenud Keila Algkooli ja Keila
Gümnaasiumi lõpetatuks alates 1. oktoobrist 2008. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
alusel lõpetatakse kooli tegevus, kui munitsipaalkooli kõik
koolitusload on tühistatud.
Sellest tulenevalt võib volikogu otsustada munitsipaalkoolide lõpetamise.

algatati umbusaldus
Keila linnavolikogu 30. septembri istungil algatas volikogu
fraktsioon Tasakaal umbusalduse avaldamise Keila linnavolikogu esimehele Andrus Loogile, linnavolikogu aseesimehele
Dorise Matteusele ning linnapea Tanel Mõistusele.
Umbusalduse avaldamise põhjuseks märgivad algatajad:
„Volikogu esimees, aseesimees ning linnapea on oma tegemistes jätkuvalt püüdnud õigustada Keila Linnavalitsuse poolt
kavandatud Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi tegevuse
lõpetamist munitsipaalkoolina, mis on vastuolus Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusega. Sellega nad on õigustanud läbiviidavaid seaduserikkumisi ja ei ole püüdnudki arvestada järelvalveorganite soovitusi nende rikkumiste peatamiseks.“

Killukesi teistest omavalitsustest
Ämari lennubaasi suur ehitushange saab allkirjad
Septembri lõpus allkirjastavad kaitseministeerium
ja AS Merko Ehitus Ämari
lennubaasi renoveerimistööde
ehitushanke, mille maksumus ulatub ligi 700 miljoni
kroonini.
Ämari lennubaasi renoveerimine Eesti ja NATO
kaasrahastamisel on esimeseks suuremahuliseks NATO
julgeolekuinvesteeringuks
Eestis. Tehtavate tööde hulka
kuuluvad lennuraja, ruleerimisteede, tuledesüsteemi
ning perroonide ja lennukite
püüdursüsteemide renoveerimine ning ehitus. Ämari
lennubaasi liiklusala ehitus-

ning renoveerimistöödega
alustatakse oktoobris 2008
ning tööde lõpetatakse 2010.
aasta teiseks poolaastaks.
Pärast renoveerimis- ja ehitustööde lõpetamist saab Ämari
lennubaasist teostada NATO
õhuturbe funktsiooni.
Kalev.ee
Saue jäi ootamatult marsruuttakso liinist ilma
Liinil 208, Saue-TallinnSaue reisijaid sõidutanud
marsruuttaksofirma OÜ
Mauman Reisid lõpetas septembrikuu alguses reisijate
veo sellest etteteatamata.
Liini tegevuse lõpetamisest
linnavalitsust informeeritud ei
ole. Linnavalitsus informeeris

ka Harjumaa Ühistranspordikeskust, kellele see uudis oli
samuti üllatuseks.
OÜ Mauman Reiside
omaniku Martti Penu tänahommikune selgitus Saue
Linnavalitsusele oli, et firma
on majanduslikes raskustes ja
pank võttis bussid ära. Saue
Linnavalitsus püüab tekkinud
olukorrale lahenduse leida
ning alustab koos Harjumaa
Ühistranspordikeskusega
antud liinile uue vedaja otsimisega.
Kalev.ee
Rae vallas avati uus Õie
lasteaed
Pidulikul avamistseremoonial osalesid Rae vallavanem

Raivo Uukkivi, uue lasteaia
ehitaja AS Koger & Partnerid
juhataja Andres Koger ning
uue lasteaia juhataja Eda
Murd.
Kokku on Rae vallas tänavu
valminud 250 uut lasteaiakohta. Lisaks 120-kohalisele
Õie lasteaiale avab oktoobris uksed Taaramäe lasteaia
80-kohaline juurdeehitus ning
novembris avatakse Tõrukese
lasteaia Assaku maja.
Bns
Kaitseväe harjutusväli asutatakse Männikule
Uue kaitseväe Männiku
harjutusvälja pindala on
1246,39 hektarit ja välispiiri
pikkus 23 km. Harjutusvälja

asutamisega viiakse maa-ala
nõuetega vastavusse, samuti
tagatakse selle territooriumile
jäävate metsade majandamine vastavalt metsaseadusele.
Harjutusväljal on planeeritud
kasutada 12,7 mm kaliibriga
käsitulirelvi ja meeskonnarelvi, ehk kuulipildujaid ja
tankitõrjegranaadiheitjad.
Harjutusvälja suurus tuleneb
otseselt kasutusel olevate
relvade ohualade suurusest.
2006. aastal Eestimaa
Looduse Fondi poolt tehtud
Männiku harjutusvälja loodusväärtuste inventuuri tulemus
näitas, et harjutusvälja lähiümbruses ei ole kaitsealuseid
loodusvarasid.
Kalev.ee

3

Lühidalt
Keilas said kokku „pitkapoisid”
Laupäeval, 27 septembril
kohtusid Keilas 1944.aastal
kontraadmiral Johan Pitka
üleskutsel sini-must-valge
lipu all Keila ümbruse lahingutes pealetungivate Vene
vägede vastu võidelnud
„Pitkapoisid“.
“Pitkapoisid” kogunesid
Keila linnavalitsuse hoone
juurde, kust mindi Kumna
teeristil asuva mälestuskivi
juurde. Kohaletulnuid tervitasid ajaloolane Mati Mandel, linnapea Tanel Mõistus
ja linnavolikogu esimees
Andrus Loog. Kokkusaamine jätkus kontserdi ja koosviibimisega
Vabadussõja
mälestusmärgiks ehitatud
Keila Algkoolis.
Kokkusaamisega tähistati 1944.aastal Keila ümbruses peetud lahingute aastapäeva. Kokkutulekule on
kutsutud kõik kontraadmiral
Johann Pitka üleskutsele
vastanud ja sini-must-valge
lipu all Keila ümbruste lahingus osalenud võitlejad ning
Keila piirkonna vabadussõja
veteranid. Harjumaa Muuseum saatis kutsed 24-le
Keila piirkonna kokkupõrgetes osalenud vabadusvõitlejale, kellest oli kohal kümmekond.
Ligikaudu kuu enne Punaarmee sissemarssi Tallinna kutsus kontradmiral
Johan Pitka eestlasi üles
haarama Vabadussõja vaimus relvad, võitlemaks punase kolossi vastu.
Pea kõikjal astusid arvulises ja tehnilises ülekaalus
olevale Punaarmeele vastu
lahingukogemuseta
noored poisid. Mati Mandeli
hinnangul takistas relvastatud vastupanu Punaarmee
edasiliikumise kiirust märkimisväärselt, andes nõnda
tuhandetele inimestele võimaluse Läände pagemisega
pääseda järgnenud repressioonidest ja alandustest.
Vabadusvõitlejate
kokkutuleku korraldasid Harjumaa Muuseum ja Keila Linnavalitsus.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

19.90

11.01- 13.01

13.50

18.90
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Haapsalu maantee on
liiklusele suletud
Keila linnavalitsus andis rekonstruktsioonitööde ajaks loa
sulgeda transiitliiklusele Haapsalu maantee Oksa tänava ja
Ohtu tee vahelisel lõigul.
Kuigi tööde alguses olid AS
Talteri esindaja kindel, et suudab ka Haapsalu maantee rekonstrueerimistööde II etapi
viia läbi liikust sulgemata, paluti linnavalitsuselt nüüd selleks luba. Jaama tänava ristumise juures on teepeenrad
praktilised olematud ja liiklus
lihtsalt ei mahu läbi. Ka jalakäijatel on seal elava liikluse
korral väga ohtlik. Väiksema
liikluskoormusega on võimalik

töid kiiremini teostada. Ehitajaga on nõus ka omanikujärelvalvet teostava Teede Projektijuhtimise AS-i esindaja.
Ühiskondlik transport ja
kohalikud elanikud pääsevad
töötsoonist läbi, kuid võib ette
tulla, et sõidukijuhid peavad
ootama, kuni neile tee vabastatakse.
Transiitliiklusele soovitatakse ümbersõiduteeks Niitvälja teed, Keila linnas on hea
kasutada Kruusa või Männiku
ning Pargi tänavat.
Haapsalu maantee sulgemisluba on antud välja oktoobri lõpuni.

Päästeameti
projektikonkurss

Krimiuudised
Politsei

Päästeamet kuulutab välja
projektikonkursi mittetulundusühendustele „Õnnetuste
ennetamine 2009”.
Projektikonkursi eesmärk
on kaasata kodanikeühendusi,
leidmaks ideid, kuidas kõige
tulemuslikumalt ja optimaalsemate ressurssidega läbi viia
päästeala ennetustöö tegevusi.
Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane taotlus kahes
eksemplaris esitada või saata
postiga 27. oktoobriks 2008
Päästeametisse aadressil Raua
2, Tallinn 10124.

Projektikonkursi juhendi ja
taotlusvormi leiab Päästeameti
koduleheküljelt aadressil www.
rescue.ee
Seoses välja kuulutatud
projektikonkursiga toimuvad
3. ja 10. oktoobril 2008 kell
11.00 Päästeametis (Raua 2,
10124 Tallinn, III korrus) kodanikeühendustele teabepäevad. Osalemiseks on vaja registreeruda
hiljemalt
1.
oktoobriks telefonil 6282 000.
Lisainfo: Tiina Laube, tel
5100434; e-post:tiina.laube@
rescue.ee

Programmi Euroopa
Noored eeltähtaeg
15. oktoobril
Programmi Euroopa Noored järgmise taotlustähtaja
prioriteediks on loovust ja innovatsiooni arendavad projektid. Oodatud on ka projektid,
mis kaasavad maa- ja väikelinna noori, Eestimaal elavate erinevate rahvusgruppide noori
ning töötuid noori. Eelistatakse taotlusi Võru-, Valga-, Põlva- ning Lääne- ja Ida-Viru
maakondadest.
Programm Euroopa Noored
on suunatud 13-30-aastaste
noorte kaasamisele ning taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused kuid ka
„lihtsalt” noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. november. Kõikide projektide
osas on võimalik saada individuaalset nõustamist, esitades
projektitaotluse 15. oktoobriks
vastava alaprogrammi konsultandile.
6. oktoobril toimub programmi Euroopa Noored ava-

tud uste päev, SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo
ootab kell 11.00-16.00 külla
noori ja teisi projektitegijaid,
kes soovivad toetust oma heale ideele või rohkem infot
programmi Euroopa Noored
kohta.
Ootame ka kõiki neid, kes
plaanivad programmi Euroopa
Noored taotluse esitada ning
soovivad vastuseid oma küsimustele. Teie käsutuses on
konsultandid noortevahetuste,
noortealgatuste, noorte demokraatiaprojektide, Euroopa vabatahtliku teenistuse ja noorteseminaride alaprogrammidest, et aidata teil oma ideed
headeks
projektitaotlusteks
vormida. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo asub
Tallinnas, Kadriorus, Koidula
13a, V korrusel.
SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo
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NÄDAL POLITSEIS
22.09.2008 - 28.09.2008.a
Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 72 sündmust, millest 25 olid Liikluseeskirja rikkumised (turvavarustuse mittekasutamine,
valesti parkimine ja peatumine, loata juht). Ikkagi on probleeme turvavarustuse mittenõuetekohase kasutamisega,
ülekäiguradadega nii autojuhtide- kui jalakäijate poolt.
Autojuhtide suust võib nii
mõnigi kord kuulda ütlusi, et
mis ma seda vööd ikka peale
panen kui sõidan ju nii väikese maa, aga tegelikult võin
omadest kogemustest rääkida, et ka 5 meetrine sõit ilma
turvavööta maksis juhile selle,
et istub elulõpuni ratastoolis.
Seepärast mõelge, et see kõik
on ju ainult Teie enda pärast,
alati ei olegi Teie ise süüdi,
aga oma tervis on ju ikka kõige tähtsam ja seda ka tagaistmel. Samuti tuleb tõdeda, et
see nädal tõi endaga kaasa
ka 5 joobes juhti, millest üks
oli ka juhtimise üleandmine
joobes juhile. Teadmiseks, et
ka selline inimene saab karistada.
Registreeriti 11 juhtumit,
kus inimesed olid alkoholijoobes või tarbisid alkoholi linnatänavail. See näitab kindlasti
seda, et ilusad ilmad on jällegi
kätte jõudnud. Kuid tuleks ik-

g4s
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22. septembril kell 18.39 Ohtu tn. 2 baaris keeldus klient
tasumast. Politseile üle antud.
24. septembril kell 18.45 Kaks noormeest viskasid sisse
kaubiku akna. Jaama juures

kagi jääda koduõue, sest tänavale alkoholi tarbima tulla
ei ole õige tegu ja see saab
karmilt karistatud.
Kõige suurema tähelepanu sai sel nädalal aga kindlasti
raske avaliku korra rikkumine,
kus autojuht pidas vajalikuks
noomida alkoholijoobes isikuid, kes ületasid sõiduteed
vales kohas ja tekitasid liiklusohtliku olukorra. Selle tagajärjel aga tungisid need isikud
autojuhile kallale. Samuti tungiti kallale G4S patrullile, kes
väljakutse peale kohale sõitis.
Käesolevaks hetkeks on välja
selgitatud isikud, kes selle kakluse algatasid ja üks nendest
on võetud ka vahi alla. Jahmatama panev on aga see,
et kuna kannatanu auto seisis
peaaegu keset teed, siis tekkis
seal ka ummik, aga politseisse
ei teatanud sellest kaklusest
ükski pealtnägija. Kurb on
selline olukord, kui meie ühiskonnas valitseb selline ükskõiksus. Järgmine kord võite
olla just Teie see, kes mingil
põhjusel langeb kuritegeliku
rünnaku ohvriks. Kas Teie tahaksite, et seda pealt nägevad
kodanikud ükskõikselt mööda
kõnnivad? See küsimus jääb
meie igaühe enda südametunnistusele. Päikeselist sügist.
Kristjan Haljasoks
Konstaabel

kinni peetud ja politseile üle
antud
25. septembril kell 16.05 Meesterahvas tarbis õlut linnavalitsuse ees. Tehtud märkus.
25. septembril kell 23.10 Tööstuse ja Linnamäe ristmikul teelt välja sõitnud VW Golf.
Teavitatud politseid.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Городское собрание выполнило предписания
уездного
старейшины и правового канцлера
Принятые на заседании городского собрания, состоявшемся 30
сентября, решения являются гарантией бесплатного образования в
городе.
Горсобрание
обязало городское правительство обеспечить
доступность основного
и среднего образования
на
государственном
языке для жителей города. (стр. 3)
Хаапсалуское шоссе закрыто для проезда
Мэрия Кейла выдала
разрешение
закрыть
Хаапсалуское шоссе для
транзитного проезда на
время проведения ремонтных работ на отрезке от улицы Окса до
улицы Охту. Городской
общественный транспорт и жители города
смогут проезжать по ремонтируемому участку,
но водители должны
учитывать возможность
потери времени при необходимости
пропустить встречный поток
автомобилей.
Проезд
будет закрыт до конца
октября. (стр. 4)
Поможем
детяминвалидам!
Эстонский клуб «Лайонс» принял решение в
этом году оказывать помощь детям-инвалидам.
Целью всеэстонской акции помощи является
сбор денег для финансовой поддержки деревни Маарья в Рапламаа.
Эта деревня была создана
специально
для
детей-инвалидов с нарушениями
психического развития. 17-18
октября в магазине
«Рыыму» члены Кейлаского отделения клуба
будут проводить сбор
пожертвований, чтобы
поддержать строительство нового дома для
детей-инвалидов в деревне Маарья. Второй
этап сбора пожертвований планируется провести 30 ноября на Рождественской ярмарке. (стр.
5)
Бал для самых маленьких
25 сентября, в четверг, в мэрию были при-

глашены на ежегодний
бал для малышей 57 новых горожан, родившихся в первую половину текущего года, а
также их родители.
Каждому малышу подарили ложечку и свидетельство жителя нашего
города. Денежное пособие в размере 5000 крон
уже перечислено на счет
одного из родителей.
(стр. 5)
Сфотографируй
обозначение
частных владений!
Музей
Харьюского
уезда объявляет конкурс
«Частное владение!».
Конкурс будет продолжаться до 10 ноября. На
конкурс ожидаются фотографии, иллюстрирующие различные способы обозначения частных
владениий. Это может
быть оригинальная табличка, знак, своеобразное ограждение либо
еще что-нибудь.. (стр.
6)
Кружки по интересам в Молодежном
центре
• Творческий кружок.
Занятия начинаются с 7
октября, по вторникам с
17.30.
• Спортивные игры
(2-4 кл.). Занятия начинаются с 8 октября, по
средам с 16.00 до 17.00.
•
Драматичекский
кружок (для учеников 3
класса). Занятия начнутся в октябре, если будут набрана группа.
• Клуб ди-джеев. Обучение пользования специальной техникой. Занятия
начнутся
в
ноябре.
Дополнительная информация и регистрация
по
телефону
6099089 либо по адресу
knk@keila.ee.
В Кейла встретились «Парни Питки»
В субботу, 27 сентября, в Кейла встретились участники боев
1944 г. в окрестностях
нашего города. В 1944
году по призыву конрадмирала Й.Питки под
национальным триколором собралось большое количество добровольцев, чтобы отразить
наступление советских
войск. Этих добровольцев впоследствии стали
называть «Парни Питки». (стр. 3)
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UUDIS

Keila Muusikakooli
lastekoor Narvas

Keilas toimus Harju maleva
patrullvõistlus
KAITSELIIT

marika pabbo
KEILA MUUSIKAKOOL

5.-6. septembril käisid
muusikakooli
koorilapsed
Narvas, kus toimus Maarjalaulude festival. Festivalist
võeti osa projektkoori „Rõõm
laulust“ koosseisus (Kuusalu,
Aruküla, Kose koolide ja Keila
Muusikakooli laululapsed).
Esimese päeva hommik
algas laululaagriga Kuusalus
ning pärast lõunasööki algaski
sõit Narva poole. Õhtul esinesime kontserdiga Narva Aleksandri kirikus, kus lisaks Piret
Ripsi Missale esitati hulk teisi

vaimulikke koorilaule. Koori
juhatasid Taavi ja Niina Esko,
Heli Sepp, Külli Ovir, Marika Pabbo, klaveril saatis Pille
Metsson. Publikut ei olnud
just palju, aga vastuvõtt oli
väga soe.
Ööbisime külalislahkes kogudusemajas ning teine päev
algas ühislaulude prooviga,
mida juhatas Tuuliki Jürjo,
ühtlasi ka selle festivali korraldaja. Kell 12 algas suur festivalikontsert, millest võtsid osa
erinevad koorid üle Eesti, nende hulgas meie lastekoor ning
ka Keila Miikaeli koguduse
segakoor Pille Metssoni juha-

tusel. Solistina esines Marika
Pabbo, keda saatis Pille Metsson orelil.
Pika ja huvitava kontserdi lõpuks said kõik osavõtjad
maitsvat sooja suppi, seejärel
oli korraldatud lastekoorile
linnaekskursioon Narvas ning
õhtul oli veel võimalus kuulata
Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserti samas kirikus,
mida paljud ka kasutasid.
Koju Keilasse jõudsime hilisõhtul. Hoolimata sellest,
et saime parajalt külmetada
(külm kirik ja ilm), oli meeleolu hea ning toredaid muljeid
palju.

Kaitseliidu Harju maleva
Keila malevkonna korraldatud patrullvõistluse ’’Harju
pimedad ööd’’ võitis Männiku
Üksikkompanii luurerühma ja
võitlusgrupi liikmetest koosnev meeskond mille koosseisu
kuulusid Fred Linnukütt, Ruslan Firantšuk, Sander Lehtoja
ja Alvar Jaamu.
Eesti Reservohvitseridekogu liikme Alvar Jaamu sõnul
oli võistlus hästi korraldatud
ja väljakutset pakkuv. Tema

meelest oli hea, et ka kõige
uuemad rühma liikmed läbisid raja edukalt. „Luurerühma keskmine vanus on 25
eluaastat. Lisaks militaarsele
harrastusele tegelevad luurerühma liikmed aktiivselt veel
ka jahinduse, võitluskunstide, motokrossi, pallimängude
ja geopeitusega,” lisas Jaamu
kutsudes üles teisigi aktiivseid
noori Kaitseliiduga liituma.
20. – 21. septembrini korraldatud patrullvõistluse trass
oli linnulennult 30 kilomeetrit pikk. Läbida tuli mitmeid
kontrollpunkte, kus tuli täita

militaarseid ülesandeid nagu
täpsuslaskmine, telgi püstitamine, veetakistuse ületamine,
laskemoona kandmine jne.
Üheks huvitavamaks ja väljakutsuvamaks kujunes öine
orienteerumine, kus tuli läbida
erinevaid kontrollpunkte nelja
tunni jooksul.
Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste ütles,
et hästi korraldatud patrullvõistlus näitas ja kinnitas, et
kaitseliitlastel on jätkuvalt teotahet ning nooruslikku initsiatiivi, mis aitavad tagada kindlustunnet tuleviku suhtes.

SPORT

Keila gümnaasium Harjumaa
koolidevahelisel jalgpalli meistrivõistlustel
virge jaanre

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

sport

Harjumaa koolidevahelisel teatejooksuvõistlusel olid Keilale edukad
keila leht
leht@keila.ee

12.
septembril
toimusid
Harjumaa
koolidevahelised
meistrivõistlused teatejooksudes Kose staadionil. Keila
gümnaasiumi õpilased võitsid
kolm kuld-, kaks hõbe- ja kaks
pronkmedalit. Kõik võistlejad
esinesid väga vapralt trotsides
vihmast ja külma ilma. Koju
toodi veel hulgaliselt esikümne kohti.

Esmaspäev
9.15 - 10.10
17.00 - 17.55
18.30 - 19.25
19.30 - 20.25
Teisipäev
12.00-12.55
18.00-18.55
19.00-19.55
20.00-20.55

Harjumaa koolidevahelistel
meistrivõistlustel jalgpallis 3
vanuseastme kokkuvõttes pidi
Keila gümnaasium tunnistama
Maardu paremust ja loovutama üldkarika. Maardu kogus
144, Keila 143 ja Saue 139
punkti.
Keila gümnaasiumi kõige
tublim oli kuni 7. klassi poiste võistkond, kes saavutas 2.
koha. Poisid treenivad nii Keila Jalgpalliklubis kui ka Tallinnas. Keilas on treeneriks Egon
Mõek. Harjumaa võistlustel
nii alagrupimängudel kui ka
finaalis juhendas poisse Hardi
ja Henri Lingi isa.
Võistkonnas
mängisid: hendamisel 5.koha. Parim oli
Võistkonnas
mängisid: Raido Leokin, Rando Leokin, Raasiku Põhikool, II Maardu
Kristjan-Patrick Kuldorg, Riico Mart-Mattis Niinepuu, Alor Gümnaasium ja III Kernu PõRÜHMATREENINGUTE TUNNIPLAAN
Sundja, Pavel Marin, Tanel- Lass, Joel Metsson, Kaspar hikool.
ALATES 3.OKTOOBER 2008
Mairo Sildnik, Tanel Raud, Kivistik, Tauri Tamkivi, Kristo
Võistkonnas
mängisid:
Hardi Link, Daniel Sei, Kevin Leemets, Erkki Kuriks.
Mikk Kelement, Karl-Andrus
Neljapäev
Müller, Kaspar Oll ja Jaak PeNoormehed
treenivad nii Mesbach, Erick Ehrbach, BruPilates
Kairi UUSKeilas
!
12.00-12.55
BodyPump
LiisTõnis
terson.
no Kaldoja, Raiko Lille,
kui ka
Tallinnas. Keilas
Pilates Gümnaasiumiastmes Kairi
17.30-18.25
Kersti
võist- on treeneriks
Metsson, Henri Link,
Tanel
Aivar Israel. DanceAerobic
Latino
Jorge
18.30-19-25
BodyToning
Kersti
les
12
kooli.
Keila
noormehed
Trisberg,
Silver
Korjus.
8.-9.
Klasside
vanuseastBODYPUMP
Liis
19.30-20.25
BODYPUMP
Kaisa
saavutasid III koha Maardu mes võistles võistkondi 23.
Aitäh teile kõigile! Jaksu ja
Gümnaasiumi ja Kehra Güm- Keila gümnaasiumi
Reede meeskond sportlikku tahet, et järgmisel
BodyBalance
Kaia
9.30-10.25
Kairi
naasiumi järel.
saavutas Targo
Kaldoja BodyFatburn
ju- aastal uuesti karikas võita.
BodyFatburn
Liis
17.30-18.25
Pilates
Anu
BODYPUMP
Liis
18.30-19.25
BODYPUMP
Katrin
Bosu&Core
Monica

Kolmapäev

RÜHMATREENINGUTE
RÜHMATREENINGUTE
TUNNIPLAAN
RÜHMATREENINGUTE
TUNNIPLAAN
9.30-10.25
Pilates
KEILA TERVISEKESKUS

Esmaspäev
Esmaspäev
9.15--10.10
10.10
9.15
Esmaspäev
17.55
--17.55
9.1517.00
-17.00
10.10
18.30--19.25
19.25
18.30
17.0019.30
- 17.55
19.30
20.25
--20.25
18.30 - 19.25
Teisipäev
19.30Teisipäev
- 20.25

Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Latino
Latino
Pilates
BODYPUMP
BODYPUMP

12.00-12.55
12.00-12.55
18.00-18.55
18.00-18.55
19.00-19.55
19.00-19.55
Teisipäev
20.00-20.55
20.00-20.55
12.00-12.55

BodyBalance
BodyBalance
BodyFatburn
BodyFatburn
BODYPUMP
BODYPUMP
Bosu&Core
Bosu&Core
BodyBalance

18.00-18.55
Kolmapäev
Kolmapäev
9.30-10.25
9.30-10.25
19.00-19.55
17.30-18.25
17.30-18.25
20.00-20.55

BodyFatburn
Pilates
Pilates
BODYPUMP
BODYPUMP
BODYPUMP
Bosu&Core

18.30-19.25
18.30-19.25
19.30-20.25
19.30-20.25

Kolmapäev
9.30-10.25
17.30-18.25
18.30-19.25

Latino
BODYPUMP

BodyFatburn
BodyFatburn
BodyBalance
BodyBalance

Pilates
BODYPUMP
BodyFatburn

TUNNIPLAAN
Kairi

ALATES
3.OKTOOBER
2008
ALATES2008
3.OKTOOBER
ALATES
3.OKTOOBER
17.30-18.25
BODYPUMP 2008
Katrin
18.30-19.25
BodyFatburn
Anu
19.30-20.25
BodyBalance
Anu
Neljapäev
Neljapäev
KairiUUS
UUS!!
12.00-12.55
BodyPump
Liis
Kairi
12.00-12.55
BodyPump
Liis
Neljapäev
Kairi
17.30-18.25
DanceAerobic
Kersti
Kairi
17.30-18.25
DanceAerobic
Kersti
Kairi UUS
!
12.00-12.55
BodyPump
Jorge
18.30-19-25
BodyToning
Kersti
Jorge
18.30-19-25
BodyToning
Kersti
Kairi 19.30-20.25
17.30-18.25
DanceAerobic
Liis
19.30-20.25
BODYPUMP
Kaisa
Liis
BODYPUMP
Kaisa

Kaia
Kaia
Liis
Liis
Liis
Liis
Monica
Monica

Kairi
Kairi
Katrin
Katrin
Anu
Anu
Anu
Anu

Jorge
Liis

Reede
Reede
9.30-10.25
9.30-10.25
17.30-18.25
17.30-18.25
18.30-19.25
18.30-19.25

Kaia
Liis
Laupäev
Laupäev
10.00-10.55
10.00-10.55
Liis
11.15-12.10
Monica 11.15-12.10

Kairi
Katrin
Anu

Pühapäev
Pühapäev
17.00-17.55
17.00-17.55
18.00-18.55
18.00-18.55

Laupäev
10.00-10.55
11.15-12.10

BodyBalance
Dance

Pühapäev
17.00-17.55
Step&Body
18.00-18.55
Liis BodyBalance

Sven UUS !
Sven AEG MUUDET

Kaia
Kaia

18.30-19-25
19.30-20.25

BodyToning
BODYPUMP

Kersti
Kersti
Kaisa

9.30-10.25
17.30-18.25
BodyBalance
BodyBalance
18.30-19.25

Pilates
SvenUUS
UUS!!
Sven
BODYPUMP

Anu
Katrin
Info ja registreerimine 6 737 637,

BodyFatburn
BodyFatburn
Pilates
Pilates
BODYPUMP
BODYPUMP
Reede

Dance
Dance

Kairi
Kairi
Anu
Anu
Katrin
Katrin
Info
ja registreerimine 6 737 637, www.keilasport.ee
BodyFatburn
Kairi

SvenAEG
AEGMUUDETUD
MUUDETUD!!
Sven

www.keilasport.ee

Laupäev
Step&Body
Step&Body
10.00-10.55
BodyBalance
BodyBalance

11.15-12.10

Kaia
Kaia
BodyBalance
Kaia
Kaia
Dance

Sven UUS !
Sven AEG MUUDETUD !

Päevakorral

Reede, 03.10.2008 • Nr 36 (48)

HUVITAV

30 aastat Keila algkooli
Sel aastal möödus 30 aastat Keila algkooli
tegutsema hakkamisest iseseisva koolina. Millised muutused on koolis vahepeal
toimunud ja mis teeb Keila algkoolist
sellise kooli, nagu ta on, rääkisid pikaajalised õpetajad Tiia Peenmaa, Tiiu Pikpoom,
Marje Kirber, Valli Roosimaa ning direktor
Riina Kink.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

1970. aastal oli kool „teistpidi“ ning praeguses algkoolis
töötas hoopiski Keila 2. keskkool. 1975. aastal läks vana
koolimaja seoses Keila uue
koolihoone valmimisega ainult
algklasside käsutusse ja 1978.
aastal alustas Keila algkool õppetööd iseseisva koolina oma
tänases majas.
Oktoobris kolis kogu koolipere ümber erinevatesse
hoonetesse
Praegune algkooli direktor
Riina Kink oli siis 4. klassi õpilane. „Läksime kõik, gloobused kaelas, teise kooli.“ Marje
Kirber: „ Eriti tore oli raamatukogu kolimine. Ega siis autosid palju ei olnud. Lastel
topiti ranitsad raamatuid täis,
nii palju kui mahtus. Nii tegi
iga laps 4-5 tiiru ühest koolist
teise.“
Peale kolimist käis koolis
suur remont. Igal pool krohviti
ja värviti. Marje Kirberi sõnul
käisid õpetajad lausa dressides
tööl.
Laul, tasandusklassid ja kodulugu kui kooli visiitkaart
Niikaua kui Keila algkool on
eksisteerinud, on olnud ka lauluklassid. Tänu Anne Kurve ja
Endel Kukneri organiseerimisele sai algkool muusikaklas-

sid juba 1971. aastal. Laul on
kooli üks visiitkaarte.
Laulmisega paralleelselt on
kogu aeg ka tantsitud. Vahepeal muutusid tantsuklassid
väga populaarseks, vanemad
käisid lastega lausa katsetel.
Riina Kink: „1976. aastast alates oleme käinud kõikidel laulu- ja tantsupidudel, eelmisel
noorte laulu- ja tantsupeol oli
üle poole algkooli õpilastest.
Kõik koorid ja tantsurühmad
osalesid. Kokku 2/3 kõikidest
õpilastest.“
Samamoodi on algusest peale eksisteerinud tasandusklassid. 1995. aastal loodi direktor
Kaja Saare algatusel kodulookallak. Sellest ajast alates on
algkoolis igal aastal korraldatud ka kodulookonverentse.
Just muusikaklassid, tasandusklassid ja kodulugu on
need, mis on andnud koolile
oma näo.
Elamus õhtul koolis käimisest
Vahepeal oli õpilasi nii palju,
et osa lapsi käis koolis õhtuti
- lapsed lihtsalt ei mahtunud
majja ära. Tiiu Pikpoom: „Kõige suurem muudatus on olnud
see, et juba umbes 10 aastat ei
toimu koolitöö kahes vahetuses. See oli omaette elamus.“
Marje Kirber: „ Hommikul sai
kaua magada, aga tunnid algasid alles peale lõunat ja kestsid kuue – seitsmeni. Lapsed

istusid pimedani koolis. Pärast
tunde tulid vanemad vastu.“

Kooli süda on õpetaja
Algkooli maja on ilus ja
kena. Riina Kink: „Mälestusmärk ikka paneb piirangud
ja kohustused peale. Me ise
väga väärtustame oma kooli-

Keila Algkool
maja. Ka lastele üritame kogu
aeg rõhutada, kui tähtsas majas nad õpivad. Tundub, et see
on pärale jõudnud, sest oma
maja nad hoiavad. Lisaks on
meil hästi vahva kollektiiv. See
on väga suur pluss, et inimesed on mõnusad sattunud ja
niisama jooksikuid ei ole. Kes
tuleb, see jääb. Muideks, Keila algkoolis on hetkel tööl 12
õpetajat, kes on ka kooli vilistlased.“
Algkooli kadumist õpetajad

ei karda. Koolimaja jääb ja jäävad ka traditsioonid, mis on
teinud sellest koolist selle, mis
ta on.
Koolielust rääkisid
Valli Roosimaa – algkoolis
tööl aastast 1972
Marje Kirber –tööl aastast
1969
Tiiu Pikpoom - tuli 1969.
aastal keskkooli õpetajaks
Tiia Peenmaa alustas
oma esimesel töökohal Keila algkoolis aastal 1971.

Tallinnas tähistatakse “Estonia”
vormelite sünnipäeva
LEHT@KEILA.EE

5. oktoobril tähistatakse
Tallinna
Tehnikakõrgkoolis
toimuva ajaloopäevaga 50
aasta möödumist “Estonia”
vormelite esiisa, “Estonia-1”
esimesest võistlusstardist Leningradis, Kirovi staadionit
ümbritsenud Nevski ringrajal.
Autot juhtinud Ants Seileri
nimele läks võistluste kiireim
ring, kuid finišini jõudmist takistas rajalt väljasõit.
Tollest peagi 50 aasta taha
jäävast päevast loetaksegi
“Estonia” vormelite ajalugu.

Kokku toodeti seda firmamärki kandvaid vormeleid rohkem
kui 40 aasta jooksul 1337 masinat.
Aastate jooksul võideti “Estoniatega” terve hulk Nõukogude Liidu meistritiitleid, oma
parimad võidusõidud tegid
Eestis ehitatud vormelitega
Ants Seiler, Enn Griffel, Madis
Laiv, Toomas Napa, Toivo Asmer, Jukk Reintamm jt.
5.oktoobril kogunevad Tallinna Tehnikakõrgkooli “Estonia” vormelite ehitamisega, ja
neil võistlemisega tegelenud
inimesed, et üheskoos Eesti
vormeliehituse kuulsusrikkaid

foto: koduvana,

päevi meenutada.
Ettekannetega esinevad Toomas Sildmäe, Uno Aava, Juhan
Sein, Rein Siim, Toivo Asmer,

Aitame koos vaimupuuetega lapsi

Foto: KADI KROON

uudis

keila leht

Lühidalt
Eesti Lionsliikumine on otsustanud käesoleval hooajal
aidata vaimupuuetega lapsi.
Üle-eestilise korjanduskampaania eesmärk on koguda
raha Põlvamaal Taevaskojas
asuvasse Maarja külla nn. Eesti
maja ehitamiseks. Maarja külla
on vaimupuudega noorte koduks ehitatud kolm maja Saksamaal ja Rootsis ning eraldi
ühisprojektina Põhjamaades
kogutud rahaga. Eestis kogutud rahaga ei ole kodumaja
veel ehitatud. Nurgakivi on
Maarjaküla Eesti majale pandud ja valmimist on oodata kevadel. Ehituse rahastajateks on
Hasartmängu Nõukogu, Eesti
Rotary klubid, Sotsiaalministeerium ja Lionsliikumise Eesti
piirkonna klubide korjanduse
vahendusel kogu Eesti rahvas.
Keila Lionsklubi korraldab
korjanduse Rõõmu Kaubamajas 17. ja 18. oktoobril, avatavas
Selveri kaubamajas novembrikuus ja Keila Jõululaadal 30.
novembril, 1. advendipäeval.
Osa kogutud annetusrahast
kasutame Keila puuetega laste
toetamiseks.
Täname lahkeid inimesi.
Keila Lionsklubi

Osades teadmistes annavad
lapsed silmad ette
Laste kohta räägivad kõik
õpetajad kui ühest suust, et
laps on ikka laps, aga ajastu
mõjutab: „Vanasti olid lapsed
rahulikumad ja oskasid kuulata. Ei olnud nii kärsitud, oldi
valmis rohkem ise tegema.
Tänu arvutiajastule on oma
peaga mõtlemist väheks jäänud. Minnakse kergema vastupanu teed ja kõik on copy
– paste. Samas on lapsed palju
aktiivsemad ja iseseisvamad.
Algkooli laste silmaring on nii
lai, et osades teadmistes annavad vaat et silmad ette. „
Õpetaja suunab
Oma töö rolli arvavad õpetajad muutunud olevat selle
võrra, et õpetaja enam niivõrd
ei õpetata, kuivõrd suunab last
info juurde ja õpetab seda,
kuidas infot paremini leida.
Pähetuupimisi nii palju enam
ei ole.
Siiski ei ole õpetajatöö nii
kerge, kui alguses tunduda
võib. Riina Kink: „Mäletan
oma kooliajast tööõpetuse
tundi, kus meie pidime voolima. Õpetaja istus oma laua
taga, mina vaatasin, et mida
ta teeb? Lihtsalt istub seal ja
saab veel selle eest palka ka.
Nii lihtne töö! Nagu öeldakse,
õpetaja parandab töid ja paneb
hindeid. Ega ta nüüd nii kerge
polegi, kui lapsena tundus.“
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Arno Sillat, Meelis Telliskivi
ning majandus- ja komminikatsioonimister Juhan Parts.
Üritusest võtab osa ka hari-

dusminister Tõnis Lukas.
Samaaegselt ajaloopäevaga
on linnarahvale Tallinna Tehnikakõrgkooli hoovil tutvumiseks väljas ka valik tänaseni
säilinud “Estonia” vormeleid.
Samas tutvustatakse ka Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengite
ehitatud vormel Student’t, mis
pälvis Inglismaal peetud võistlusel omas klassis aasta parima
uustulnuka tiitli.
“Estonia” ajaloopäev algab
kell 10 näituse avamisega.
Kell 11-12 toimuvad Formula
Student demosõidud ning kell
12-14 toimub konverents.

Keila sipsiku lasteaias
„Sügis purgis“
Sügise alguse tähistamiseks
korraldasime oma lasteaias
näituse „Sügis purgis“.
22.s eptembri hommikut
alustasime suure purkide paraadiga. Kõik lapsevanemad
ja lasteaia töötajad, kes olid
talveks midagi maitsvat purki
pannud ning soovisid omatehtud hoidist ka teistele näidata,
võisid selle lasteaeda näitusele tuua. Näitus sai väga mitmekülgne – küll oli koduseid
kompotte, segaseid seeni, mitmetest marjadest magusaid
moose ja hõrgutavaid hapukurke. Kõik purgid olid erakordselt
ilusasti kaunistatud. Mõnel oli
isegi retsept juures, et teisedki
saaksid kätt proovida.
23.septembril pidasime sügise sünnipäevapidu. Külla tulid
laste suured sõbrad Sammalhabe ja Muhv. Nad laulsid ja
tantsisid koos lastega põnevaid
mänge. Peo lõpus said põnnid
maitsta saia Muhvi magusa
moosiga. See ei ole aga veel
kõik! Lapsi ootab ees suur hoidiste degusteerimise päev! Täname kõiki lapsevanemaid ja
oma maja töötajaid, kes võtsid
vaevaks näitusel osaleda.
Lasteaed Sipsiku õpetajad
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„OLEV SOANS – KOLLEEG JA
ÕPETAJA“
2.juuli – 19.oktoober
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
Alates 1. oktoobrist on muuseum avatud K – P 11.00 –
16.00
„TEE SALAPÄRA“
Salme Allikheina näitus
Alates 7.oktoober
Näitus on avatud E.
13.00-17.00, N.12.-16.30, T.K.R.
10.00 – 15.30
Keila sotsiaalkeskuses
Keskväljak 17
„LAULUD KIVILE“
3.oktoober – 30.oktoober
Kiviraiduri Külli Aus´i paekivist
taiesed
Harju Maakonnaraamatukogu
lugemissaalis
Keskväljak 15, II korrus

teater

“METAL TO METAL”
17.oktoober kell 17.30-22.30
Tasuta!
Esinevad: For Thee, Must Rannik, Wrath Is Evergreen, Bestia
Keila Avatud Noortekeskuses
Paldiski mnt 28F
HINGEDEPÄEVA KONTSERT
- ARSISE KELLADE ANSAMBEL
31.oktoober kell 18.00 Pilet:
100.- / 70.Piletid müügil eelmüügist
Keila Kultuurikeskuses ja 1 tund
enne kontserti kohapeal.
EELK Keila Miikaeli kirik

muud üritused
„SÜGISESED TAIMESEADED“
Praktiline kursus
8.oktoobril kell 14.00
Osaleda soovijatel palun eelregistreerida.
Kaasa: natuke sügist õuest,
aiast, metsast (puujuurikas,
sammal)
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17

„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

„TRAUMAD IMIKUL JA VÄIKELAPSEL“
10.oktoober kl. 10.00 Tasu 25.perele
Räägib Margit Pärn
Eelregistreerimisega liisi@
hiirekese.ee või tel. 58093596
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31

“KÄPIPUU VENNASKOND”
22.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Rakvere Teatri lasteetendus
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12,
tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee

„SÜGISANNID MEIE LAUAL“
13.oktoobril kell 13.30
Maitseme kaasa toodud hoidiseid ja küpsetisi, vahetame
retsepte
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17

„JÄINE MÕRV”
3.november 19:00 pilet: 150.- /
120.Teater Vanemuine
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kontsert
KOIT TOOME „JAAK JOALA
LAULDUD LAULE“
Akustilisel kitarril Jorma
Puusaag
11.oktoober kell 19.00
Pilet eelmüügist 175.Keila kultuurikeskuses
www.kontsertkorraldus.ee

I koolitustsükkel koosneb 4
loengust ´a 2,5 tundi (24.
oktoober, 14. ja 28. november
ning 12.detsember kell 10.00 –
12.30)
Omaosalus 50.-/kord. Vajalik
eelregistreerimine!
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
Tel: 6791 570

Palju õnne!
Sündinud

22.09.2008 Gete Leesmaa
24.09.2008 Mariin Viimsi

Armsat lapsekpõlvesõpra

Karin
Veskaru

PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
SÜGISPIDU
25.oktoober kell 15:00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12
Tel:6045045
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K
10-14. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee
HIIRTE MÄNGUMAA
Mängimiseks avatud E ja K
13-16. Sissepääs 25 kr/laps.
Mängutuba lastele vanuses
6-12 aastat. Iga 5. kord tasuta,
lisaks kingitus!
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee

kogudus
21. pühapäev pärast nelipüha
5.oktoober kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
4.september kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
18.oktoober kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

Adventkoguduse jumalateenistus
4.september kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

„ÜKS ERILINE PAIK“
23.oktoobril kell 14.00
Reisisellide klubi - reisimuljed
Islandilt
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17

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

GENEALOOGIA E. SUGUPUU
UURIMISE KURSUS
24.oktoobril kell 10.00
Läbi viib Genealoogia seltsi
esimees Raivo Maine.

Piibli- ja palvetunnid
8. oktoobril kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
tel: 6044808

mälestab Ira

Kuulutused
Töö
Pakume tööd väikebussijuhile (kauba vedu) ja köögivilja käitlejatele Keilas. Tel :
5255527 , 6044246.
Balti Kivitehas OÜ Keilas
otsib uusi töötajaid. Täpsem
info telefonil: 56 600 841
OÜ Varahooldus pakub
tööd majahoidjale. Soovi korral
palume tulla Keskväljak 15,
Keila (2.korrus) või helistada
telefonil 6391420.

ost/müük
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).

teenus
Reisijate ja kaubaveoteenus 8kohalise väikebussiga.
Kodumasinate transport. Hind
kokkuleppel. Tel: 5248616.
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448.

muu
Ära anda kaks vöödilist kassipoega (sündinud 12. juulil).
Tel 521 7361.

HOOAEG 2008/2009
HUVIRINGID KEILA AVATUD NOORTEKESKUSES:
• Loovtööring. Alates 7.oktoober. Teisipäeviti, kell 17.30. Juhendaja Tiiu Jalakas
• Sportmängude trenn 2.-4.klassi vanuseastmele. Alates 8.oktoobrist. Kolmapäeviti, kell 16.00-17.00. Juhendaja Jürgen Peterson
• Draamaring 3.klasside lastele. Alates oktoobrist, kui rühm on registreerunud. Juhendajad on noorsootöötajad.
• DJ Klubi. Tehnikakoolitus noortele ja asutustele. Alates novembrist. Juhendaja Karmo Tihane.
Info ja registreerimine: Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F Tel. 6099089
E-mail: knk@keila.ee
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KÜ Allika 6 mälestab
kauaaegset liiget

Etker
Saaroni
ja avaldab kaastunnet
lahkunu omastele

Pildista eramaa tähiseid
Harjumaa Muuseum kuulutab välja fotokonkursi “Eramaa!”. Konkurss kestab kuni 10. november 2008
Konkursile oodatakse fotosid tähelepanuväärsetest eramaa
tähistamise viisidest. Olgu siis tegu omapärase teksti või
asukohaga siltide, märkide, piirdeaedade või millega
iganes.
Konkursil hinnatakse esmajärjekorras foto sõnumit ning
seejärel foto kunstilis-tehnilist teostust. Üks autor saab
konkursile esitada kuni 5 fotot. Pilte hindab Harjumaa
Muuseumi 3-liikmeline žürii. Paremaid fotosid kasutatakse
koos autori nimega Harjumaa Muuseumi näitusel “Eramaa! (Ära) tule!”
Nõuded fotodele:
1) Fotod tuleb esitada JPG/JPEG (või TIF/TIFF) failiformaadis
2) Foto lühema külje suurus peab olema vähemalt 700
pikslit
3) Fotode suurim lubatud suurus on 5 MB
4) fotosid võib esitada ka paberil mõõdus 15 x 21 cm
Fotod palume saata:
*e-postil: liisi.taimre@hmk.ee või urmas.veersalu@hmk.ee
või
*postiaadressil: Harjumaa Muuseum, Linnuse 9, 76608 Keila, märgusõnaga “Fotokonkurss”.
Juurde lisada pildistaja nimi, vanus, kontaktandmed, pildistamise aeg, koht (valla-linna täpsusega), soovi korral võib
lisada ka pikema kommentaari.
Parematele auhinnad.
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Novembris Keilas avatavasse
elektroonika- ja kodumasinate
kauplusse vajatakse

Kristjan Reinoja
51 09 002

kristjan.reinoja@uusmaa.ee

Merike nooren
53 417 771

merike.nooren@uusmaa.ee

Epp Mähar
korterid
55 620 918

epp.mahar@uusmaa.ee

Kõige paremad pakkumised! www.uusmaa.ee

www.lemeks.ee

6505126, 5103218

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

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

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

annika.mikk@uusmaa.ee

kylli.friedrichson@uusmaa.ee

www.kristiineautokool.ee

Helista: telef: 5125224
email:
info@laenupunkt.ee

Keila linna 70.aastapäevale
pühendatud fotoalbumit

Paldiski puiduterminal

Annika Mikk
564 66 121

Külli Friedrichson
maad ja majad
56 490 753

korraldab Keilas
(Ohtu tee 5)
algus 23. okt.

CV koos palgasooviga saata
emailile: uwe@neti.ee

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

Vajad
kiiret
laenu!

B-kategooria kursuse

MÜÜJAID

KAS SINUL ON JUBA
ISIKLIK MAAKLER?

KRISTIINE
AUTOKOOL

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

Rõõmu Kaubamaja

taara vastuvõtt!

* suurem
* kiirem
* mugavam

2 kiiret aparaati
töötavad 10-21

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

Uus talvekaup
kaupluses

MemmeMusi
Keilas Jaama 6
Müügil:
beebitooted
lasterõivad
ehted
lapitekid
Avatud: E 10.00 - 18.00
L 10.00 - 15.00

Keila Hariduse
Sihtasutus otsib
puhastusteenindajaid
Tööülesanne: puhtuse
tagamine tööruumides
Tööaeg: kokkuleppel
Tööle asumise aeg: kohe
Sooviavaldus ja cv saata
08. oktoobriks lii@keila.ee
Lisainfo tel. 5021937

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus

innad

ad h
Soods

tel: 6536445 ja 53322418
aknad@aknaluks.ee
Üksnurme tee 8, Saku

Tule

Valvuriks
Nõuded kandidaatidele:

* riigikeele valdamine kesktasemel
* keskharidus
* EV kodanik
* korrektsus ja täpsus

Omalt poolt pakume:

* vahetustega tööd (8.00-8.00) millele järgneb 3
vaba ööpäeva
* huvitavat tööd
* mugavat ja odavat transporti Tallinnast töökohta
ja tagasi
* odavat toitlustamist kohapeal
* enesetäiendamisvõimalusi
* sportimisvõimalusi
* avalikule teenistujale ette nähtud soodustusi
* eneseteostus – ning arenemisvõimalusi
* töötasu välisvalves alates 9150.- ning sisevalves
11438.Lisainfo: 6729292, 6729322
CV ja sooviavalduse palume saata aadressile
Murru Vangla; Haapsalu mnt. 11;76102,Rummu;
Harjumaa, märgusõna "vanglaametnik" või
e-posti aadressil: kristel.nuume@just.ee

