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kasulik teada

Nädal Lõppes, teine algas

Pessimisti päevik
Maailm on katki ja Keilas on elu metsas. Haapsalu maantee on kitsas, kole ja absoluutselt mitte
autosõbralik. Kooliga toimuvad jamad. Kauplused
ei kannata kriitikat, kaubavalikut ei ole. Nüüd kõige
tipuks on veel see Paldiski laen. Mille kuradi pärast
pean Mina, Keila maksumaksja, teise linna sooja
eest maksma? Kas saab veel hullemaks minna?
Peaks ära kolima. Või millal need valimised olidki,
peaks ise hoopis kandideerima... Majanduslangus veel lisaks. Ei tea, mis nende pankadega saab,
vanasti vähemalt oli hoiukassa, sai millegi peale
kindel olla. Ja noored on hukas, muudkui laamendavad tänavatel.

Optimisti päevik
Elu on ilus. Väga head asjad on jälle valmis saanud ja saamas. Haapsalu maantee remont hakkab
lõppema, lõpuks ometi saab see tänav ilusti korda.
Varsti avatakse Selver, Rõõmu kaubamaja laieneb,
Säästumarket sai uue kuue. Kooliehitus käib, vundament on pea valmis ning pakkumised kooli ehitamiseks esitatakse reedel. Küllap need koolijamad ka
ära lahenevad, ega
keegi ju koole
kinni ikka taha panna. Vähemalt tahetakse paremini teha.
Noored on tublid, lisaks õppimisele teevad muusikat ja kunsti
ja sporti ning viitsivad sellest ka
teistele rääkida. Majanduslangus?
No vähemalt on bensiin odavam.
keila leht
leht@keila.ee

Ära riski oma eluga!
Mängisin oma toas. Äkki
hakkas teises toas suitsuandur kõvasti huilgama. Tegin
ukse lahti. Tuba oli suitsu
täis. Ehmusin väga. Hakkasin
karjuma ja kutsusin köögist
emme. Toa seinakontakt
põles raginal.
Emme lülitas elektrikapist
voolu välja ning kutsus naabri
appi. Kontaktis põlesid vanad
elektrijuhtmed. Ümber kontakti põles tapeet. Plastmass
oli sulanud. Kartsin, et diivan
ja kardinad lähevad ka põlema. Õnneks jõuti tuli enne
ära kustutada.

See lõik ei ole võetud juturaamatust, nii võib juhtuda
igaühega. Õnnetuse eest pole
kaitstud keegi, ka kõige ettevaatlikumad meist. Iga-aastase
kütteperioodi algul aga peaks
tuleohutuse peale eriti tõsiselt
mõtlema.
1. juulist 2009 muutub
suitsuandur igas Eesti kodus
kohustuslikuks. „Kuid miks
selle ümber nii suur kära,“
võib nii mõnigi meist küsida. Et seda selgitada, tuleks
kõigepealt lahti kirjutada, mis
juhtub hoone sisetulekahju
puhul.
Tulekahju eluhoones saab
alguse üldjuhul väikestest
tulekolletest (küünal, katkine
elektripistik vms) ning areneb
umbes 5 minutiga täispõlengu faasi. Näiteks küünlaleegi
ulatusse sattunud kardinad
võivad üleni leekides olla juba
kahe minutiga. Sisetulekahjul

tekib hapnikuvaeses keskkonnas põlemise tõttu tavalisest
rohkem mürkgaase – tuntuim
neist on vingugaas (CO).
Kõrge temperatuuri ja
mürgiste gaaside tingimustes
võib inimene hukkuda juba
5 minuti jooksul. Põlevasse
ruumi jäänutel on pääsemislootust ainult tulekahju
algstaadiumis.
Suurimasse ohtu satuvad
inimesed, kes õnnetuse hetkel
magavad, kuna meie organism
ei anna meile märku õhus
levivast vingust. Hoiatav – põletust ja valu tekitav kuumus
– jõuab aga kohale alati peale
suitsu.
Suitsuandur on abimees,
mis valju ja iseloomuliku
heliga juba tulekahju algstaadiumis (u 40 sekundi jooksul)
ohust märku annab. Sel juhul
jõuab inimene veel ohutult
evakueeruda või paremal
juhul ohuallika ise käepäraste
vahenditega kustutada. Kurb
tõsiasi on, et eriti maapiirkonnas ei pruugi päästjad
piisavalt kiiresti kohale jõuda.
Just seetõttu tuleb oma elu ja
vara pärast eelkõige ise muret
tunda ning miks mitte ka
naabri majal silma peal hoida.
Päästeteenistus kutsub
kõiki üles mõtlema oma
turvalisuse peale. Lihtsaim ja
odavaim investeering elu ja
vara päästmiseks on suitsuandur, mis muutub Eesti
kodudes kohustuslikuks alates
1. juulist 2009.

Foto: heini käos, valgamaalane

Nädal piltides

Kahjuks ei püsinud hiljuti Jõe parki paigaldatud pingid kaua omal kohal

Keila nädalaleht

Foto:doris matteus

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

Keskkonnateemaline päev Keila Avatud
Noortekeskuses
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto:kadi kroon

Avati Rõõmu kaubamaja uus tööstuskaupade
osakond
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: kadi kroon

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila terviseradade projekt saab
ca 13 miljonit krooni toetust

Norra Välisministeerium tegi selle nädala
alguses otsuse toetada Keila terviseradade projekti Norra finantsmehhanismi
kaudu kokku 820 122 euro (ca 12,8 miljoni
krooni) suuruses summas.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Projekti kogumaksumus on
965 190 eurot (ca 15 miljonit
krooni) ning lõpptähtaeg 2010.
aasta detsember.
Mahuka projekti raames rajatakse Keilasse endise tankipolügoni aladele muruga kaetud
jalgpalliväljak,
3,5
kilomeetrit
kergliiklusteid,
suusastaadion, loodusõpperada ja BMX-ratta rada ning SOS
Lasteküla naabrusesse sportmängude väljak koos hoonega
varustuse tarbeks.
Välja ehitatakse parkla koos
juurdepääsuteedega. Värskes
õhus liikumine muutub mugavamaks ka jalutajale. Projekti

elluviija, Keila Terviseradade
SA juhataja Toivo Lumiste:
„Jalutusrajad muutuvad palju
korralikumaks. Inimene ei taha
jalutada koledal porisel teel.
Lisaks luuakse pinkidega puhkeplatsid.“
Lisaks sportimisvõimalustele on tervisradadele kavas
luua ka seiklusrada, mis küll
siiski jääb pigem laste atraktsiooniks. Toivo Lumiste: „Seiklusrada tuleb samalaadne kui
Nõmmel või Otepääl, kuid ei
pürgi niivõrd kõrgustesse.“
Noortele ratturitele mõeldes on terviseradadel peagi
võimalik tegeleda uue olümpiaala, BMX - sõiduga. Mudaaugu elurajooni taha rajatakse
selleks spetsiaalne rada. Ratta-

Projekti raames rajatakse muruga
kaetud jalgpalliväljak, 3,5
kilomeetrit
kergliiklusteid, suusastaadion,
loodusõpperada ja BMXratta rada
ning SOS
Lasteküla
naabrusesse
sportmängude väljak
koos hoonega
varustuse
tarbeks.
sõit on üha rohkem populaarsust koguv spordiala, mida
praegusel hetkel Keilas korralikult harrastada ei ole võimalik.
Vähemtuntud mängudest
saab tulevikus terviseradadel
harrastada discgolfi. Discgolf
on mäng, kus erinevalt tavago-

KEILA
TERVISERAJAD

lfist kasutatakse võistlemiseks
lendavaid taldrikuid. Rada tuleb 9 korviga umbes 800 – 900
m pikkune.
Kergliiklusteid
lisandub
terviseradadele kaks, üks suur
ja üks väike ring. Toivo Lumiste sõnul lisanduvad rulluisutamiseks ning jalgrattasõiduks

sobivatele asfaltkattega kergliiklusteedele ka maastikusõidurajad.
Paranevad tingimused ka
suusatajate jaoks. Kavas on
muuhulgas rajada ala, mida
soojal ajal saab kasutada parklana, talvel aga suusastaadionina.

Killukesi teistest omavalitsustest
Loode-Eestisse tuleb peagi
ulatuslik geoloogiliste mälestiste teemapark
MTÜ Pakri Looduskeskus
eestvedamisel on alanud
ettevalmistused Loode-Eesti
unikaalsemaid geoloogilisi
objekte hõlmava teemapargi
loomiseks, mis oleks unikaalne kogu Põhja-Euroopas.
Lääne- ja Harjumaale
kavandatavasse geoparki
hakkaksid kuuluma paeastangu poolest teada-tuntud
kaitsealused Pakri saared,
samuti Osmussaar ja Rannamõisa maastikukaitseala koos
Türisalu pangaga.
Pargi kõige tähelepanuväärsem objekt oleks Osmussaare
ja Pakri saarte vahel asuv
seitsmekilomeetrise läbimõõduga Neugrundi meteoriidi
kraater, mida peetakse üheks
maailma põhjalikumalt läbi
uuritud veealuseks kraatriks.
Eesti Päevaleht

Laulasmaale kerkib spordihoone
Uus spordihoone kerkib
Laulasmaa kooli kõrvale. Praegusel juhul nõuab
vald, et spordihoones oleks
olemas suur pallimängusaal
tribüünidega, aeroobikasaal,
jõusaal ning kohvik. Selleks,
et hoones saaks muuhulgas
korraldada näiteks treeninglaagreid, on sinna ette nähtud
50 majutuskohta.
Lisaks spordiruumidele
soovib vald seal näha ruume
ka raamatukogule, et praegu
koolimajas tegutsev raamatukogu saaks senisest suurema
tegutsemispinna. Samuti nähakse ette laste päevahoiuruumid. Igati tervitatavad on ka
pakkujatepoolsed lisafunktsioonid, mis spordihoonesse
sobivad, kuid need peavad end
ise ära majandama. Ehituseks
on korraldatud riigihange,
millel osalemiseks on vajalikud taotlused esitanud seitse

ettevõtjat.
Keila vald
Hipodroom tahetakse viia
Saku valda
Suurärimees Jaan Manitski
viib hipodroomi Tallinna kesklinnast tõenäoliselt Saku valda
– sinna saaks rajada sellise hipodroomi, kus ka traavivõistlusi vaatama tulnud vanemate
võsukestele leiduks huvitavat
tegevust. Hipodroomi üks
omanikke Manitski ütles, et
praegu on umbes 16 hektari
suurune traavivõistluste ala
keset linna lihtsalt tühi maalahmakas, kus vaid kaks korda
kuus käib koos väike traavivõistlusi jälgiv ja pakkumisi
tegev seltskond – muul ajal
ei ole seal midagi teha. Uue
hipodroomi rajaks Manitski
aga Saku valda Lokuta külla,
kus ta on omandanud suure
maatüki. Vallavalitsus ei ole
detailplaneeringu algatamise
suhtes veel lõplikku otsust

teinud, kuid põhimõtteliselt
toetab ideed. Kui peaks tekkima mingi tõrge, on Manitskil
tagataskus ka pakkumised
teistelt Tallinna lähivaldadelt.
Postimees
Paldiski linn jäi peata
Paldiski linn on oktoobri
algusest linnapeata, senine
linnapea Sven Põder esitas
tagasiastumisavalduse ning 1.
oktoobrist asendab teda aselinnapea Heldur Suun.Paldiski
linnavolikogu esimees Jaan
Mölder sõnas, et mingit konflikti, võimalikku umbusaldamist või poliitilist erimeelsust
linnapea lahkumise tagant otsida ei tasu. “On inimese vaba
voli niimoodi otsustada ja see
oli kindlalt tema enda otsus,”
ütles Mölder. Möldri sõnul on
Põder teinud oma linnapeaks
oleku ajal väga suure töö linna
haldussuutlikkuse tõstmisel ja
juriidilise baasi korrastamisel.
Seaduse järgi peab volikogu

valima uue linnapea kahe kuu
jooksul.
Harju elu
Taaramäe lasteaia juurdeehitus sai valmis
Taaramäe lasteaia uues osas
saavad koha 80 last, kokku on
kohti lasteaias 200. Lasteaiahoone on rõõmsavärviline,
rühmade seintele on maalitud pildid ning väikestele
kunstihuvilistele on ehitatud
lausa kunstiklass. Lastele ja
personalile on loodud kõik
tingimused loovaks ja arendavaks tegevuseks. Taaramäe
lasteaia juurdeehitus maksis
kokku 26,4 miljonit krooni.
Kokku on Rae vallas tänavu
valminud 250 uut lasteaiakohta. Lisaks Taaramäe lasteaia
juurdeehitusele avas septembrikuu viimasel päeval uksed
120-kohaline Õie lasteaed, novembris ootab lapsi Tõrukese
lasteaia Assaku maja.
Kalev.ee

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

35.90

11.90
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Lühidalt
Hingedepäeva kirjandusõhtul esitatakse
pimedale ajale pühendatud loomingut
Kolmapäeval, 5. novembril toimub Keila gümnaasiumi
raamatukogus hingedepäevale
pühendatud kirjandusõhtu.
Hingedepäeva kirjandusõhtu möödub õdusas ja loomingulises õhkkonnas, mille loovad
osalejate poolt etteloetud luuletused ja kirjanduskatked. Õhtust osavõtjad saavad maitsta
ka omavalmistatud suupisteid.
Hingedepäevale ja saabuvale pimedale ajale pühendatud
õhtupooliku korraldajad on
Keila gümnaasiumi õpilasomavalitsuse ja kooliteatri liikmed
ning emakeele õpetajad.
Kell 18.00 algavale kirjandusõhtule on oodatud kõik,
kes sooviksid mõtiskleda ning
kuulata pimedale ajale pühendatud loomingut.

Noortekeskuses räägitakse punkliikumisest
Süübime
subkultuuridesse neljas loeng toimub reedel,
31.oktoobril. Pungi ajastust teeb
ülevaate Tarmo Roos. Õhtu lõpetab ansambel Kukeprotest.
Süübime subkultuuridesse
on aasta lõpuni kestev ürituste
sari. Eelnevatel kordade teemad on olnud indie ja alternatiiv, metal ja goth, rap ja hiphop.
Novembris räägitakse dance ja
house kultuurist ja detsembris
jääb subkultuuride ülevaadet
lõpetama hippie ja folk. Iga
kord tutvustab keegi päevakavalist kultuuri(e). Jutu ilmestamniseks kasutatakse pilte,
muusikat, videoid ja muud näitliku materjali. Iga õhtu lõpetuseks on plaanis ka esineja - ehk
siis väiksem livekontsert!
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Keila Linnavalitsuses
Rõõmu kaubamaja juurdeehitus sai
kasutusloa
Keila Linnavalitsus andis
välja kasutusloa Keila Tarbijate Ühistule Rõõmu kaubamaja
tööstuskaupade
osakonnale (koos laoruumi-

dega), kontoriruumidele ja
pandipakendi
vastuvõtu
ruumidele. Ehitas OÜ Fund
Ehitus, omanikujärelevalvet
tegi FIE Aivar Tammik.

Ehitusload
Keila linnavalitsus andis
välja järgmised ehitusload:
Andres Taklajale üksikelamu
püstitamiseks
Aiandi tn 19 kinnistul. Ehitusprojekti koostas OÜ
Kasco. Andres Taklajale anti
ka kirjalik nõusolek abihoone/sauna ehitamiseks samal kinnistul.
Balti Kivitehas OÜle
Linnamäe tee 10 kinnistul
asuva tootmishoone (kivitehas) rekonstrueerimiseks
ja laiendamiseks. Ehitusprojekti koostas FIE Urmas
Luure. Projekti on heaks

kiitnud Põhja-Eesti Päästekeskus. OÜ Hendrikson &
Ko poolt on koostatud OÜ
Balti Kivitehase eksperthinnang. Tegemist ei ole Keskkonnamõju ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
kohase keskkonnamõju hindamisega, kuid töös on kasutatud vastavat metoodikat.
Caius Johansonile anti
kirjalik nõusolek amortiseerunud kuuri osaliseks lammutamiseks ja osa rekonstrueerimiseks Pargi tn 7
kinnistul.
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Puulehti peaks
enam taaskasutama
Eelmisel nädalal veeti Keilast ära ligi 250 kuupmeetrit
aiajäätmeid, peamiselt puulehti.
Aiajäätmete kogumise kampaania pikenes esialgu planeeritud kahelt päevalt nädala
pikkuseks. Aedadest kogutud,
kilekottidesse pakitud ja värava taha pandud puulehtede
äraveo tellis 360 majapidamist.
Kokku veeti 20.-24. oktoobrini
linnas asuvale tühermaale kõdunema 249 kuupmeetrit lehti. Lehtede kogumise ja äraveo
eest laekus linnavalitsusele
arve 41 536 kroonile.
„Inimesed võiksid leida
oma aias koha, kuhu lehed ladustada, lasta need seal kõdunema ja juba aasta hiljem oleks
sealt võimalik võtta rammusat
mulda,“ kutsub Ülle Lindus
aiaomanikke üles loobuma
korraldatud lehevoe abist. “On
hea, kui ümbritsevat keskkonda hoitakse korrastatuna, kuid
peaksime mõtlema selle juures
ka looduse säästmisele. Puude

lehed on väga kergelt taaskasutatav materjal, mille produkti
läheb vaja just seal, kus teda
tekib – koduaias. Kui inimesed
ise oma aias tekkinud lehed
komposteeriksid, jääks kasutamata autokütus, mis kulub
muidu lehtede äraveole ja hiljem aeda uue mulla juurdeveole. Ka linn saaks eelarveraha
kulutada ühiskasutuses olevate maa-alade korrashoiule,“
ütles Lindus, pidades tehtud
kulutust liialt suureks.
Linna komposteerimisväljak
peaks esialgsete plaanide järgi
valmima 2011. aastal. Ülle
Linduse sõnul tehakse tööd
selle nimel, et väljak avataks
juba varem. Komposteerimisväljakul saaks korraldada lehtede vastuvõtu elanikkonnalt,
määratud aegadel oleks kohal
vastuvõtja, kes kontrolliks
saabuvad lehelaadungid üle ja
välistaks muu prügi sattumise
aiajäätmete hulka. Toodetavat
mulda saaks kasutada linna
haljasalade tarvis.

Detailplaneering
Keila linnavalitsus algatas 23. oktoobril Haapsalu
mnt 57d ja 59 kinnistute
detailplaneeringu. Tegemist
on endise Harko maa-alaga,
millele arendaja soovib rajada plastmasstorude tehase.
Planeeringu eesmärgiks
on nimetatud kinnistutele
ehitusõiguse ulatuse määramine, ärimaa
kinnistutele efektiivsete
maakasutuse- ja kaasaegsete arhitektuursete tingimuste seadmine ning eraldi
teemaa krundi moodustamine.
Arendaja senised plaanid
kõnealusel maa-alal on te-

kitanud tõsist vastuseisu
ümbruskonna elanikes, kes
kardavad oma elukeskkonna halvenemist torutehase
rajamisel. 6. oktoobril toimus Keila linnavalitsuses
järjekordne Jõe 57b kinnistu ja selle lähiümbruse
detailplaneeringu järjekordne avalik arutelu. Arutati kavandatud tootmishoonega
kaasnevaid
võimalikke ohte elukeskkonnale. Arendajad ja piirkonna elanikud kompromisslahenduseni ei jõudnud
ning detailplaneeringu projekt otsustati tagastada projekteerijale täiendamiseks.

annika pedosk

Keila konstaablijaoskond

Registreeritud kuriteosündmusi kokku : 5
22. oktoobril põles Tuula tee lõpus vana mahajäetud
hoone. Põhjus selgitamisel.
25. oktoobril tehti politseile väljakutse Keila linna raudteejaama, kuid politsei kohale
jõudes selgus, et tegemist on
valeväljakutsega. Valeväljakutse teinud isik tuvastati ning
karistati
väärteomenetluse
korras.

Сегодня в номере
Деньги для спортивного строительства
Министерство
финансов сообщило Кейласкому правительству
о выделении средств
для строительства различных спортивных и
оздоровительных объектов на территории
бывшего танкового полигона. (стр. 3)
Больные деревья
в церковном саду
Городской садовник
И.Ангерьяс и советник
по вопросам окружающей среды Ю.Линдус
отметили возле церкви
порядка десяти больных деревьев, состояние которых вызывает
серьезные опасения. По
всей видимости, эти деревья нужно будет спилить, поскольку они
могут в любой момент
упасть и причинить
вред находящимся рядом машинам и строениям. Пока разрешение
на вырубку деревьев
еще не выдано, а в будущем, по всей видимости, такая участь ждет
15 деревьев, в основном,
это клены, вязы и ясени. При малейшей возможности, в остальных
случаях
ограничатся
обрезкой сухих веток.
(стр. 5)
Не рискуйте своей
жизнью!
Начиная с 1 июля
2009 года, датчик дыма
для сигнализации о пожаре должен быть в
каждом доме. (стр. 2)

Krimiuudised
26. oktoobril varastati Pae
9 asuvast Säästumarketist
üks pudel viina „Viru Valge“.
Antud teo pani toime joobes
alaealine, kelle suhtes alustati
väärteomenetlust.
Muid kuriteosündmusi registreeriti 2. Liikluseeskirjade
nõuete rikkumisi oli kolm,
sellest üks alkoholijoobes juht
ning üks juhtimisõiguseta
juht. Alaealistel tuvastati alkoholijoove viiel korral. Tuvastati
ka üks täiskasvanud isik, kes
alaealistele alkoholi ostis ning
samuti kaks täiskasvanud isikut, kes viibisid avalikus kohas
alkoholijoobes. Tabati ka kaks
alaealist, kes tarvitasid tubakatooteid ning kahel korral
karistati ühte isikut, kes omas
narkootilist ainet ilma arsti et-

venekeelne veerg

tekirjutuseta.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 23
korral erinevatest tähelepanekutest. Igale teatele reageeriti
ja nii mõnigi õiguserikkumine
hoiti sellega arvatavasti ära.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.

g4s
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22.oktoobril kell 04.45 põles Tuula teel vana vabriku laohoone. Päästeamet kustutas.
21. oktoobril kell 18.30 oli
Vasara 13 juures pikali alkoho-

lijoobes meesterahvas. Politseipatrull toimetas mehe ära.
22. oktoobril kell 20.50
helistati, et Jaama tn.6 vanast
vabrikuhoonest varastatakse
metalli. Kohale tuli ka politseipatrull. Kedagi ei tuvastanud.
Võimalik, et plekikolinat tekitas
tugev tuul.
24. oktoobril kell 22.48 väljakutse lauluväljakule, kus
noored pidavat alkoholi tarvitama. Kontrollitud, alkoholi ei
tarvitatud.
25. oktoobril kell 01.17 Lauluväljaku värav lahti ja lukk
puudub.
25. oktoobril kell 08.30 Paldiski rongis piletita reisija.
Rongist välja tõstetud.
25. oktoobril kell 23.50 Uus tn.1a aken puruks löödud.

Новости городского правительства
Мэрия выдала разрешение на использование новых торговых и
складских помещений
Кейласкому обществу
потребителей. Также
были выданы разрешения на строительство
частного дома по
адресу ул. Айанди, 19,
производственного помещения по адресу
Линнамяэ теэ, 10.
23 ноября городское
правительство приступило к детальному планированию территории
по адресу Хаапсалуское
шоссе 57D и 59, на которой планируется построить завод по произ-

водству пластмассовых
труб. (стр. 4)
Дзюдо
В эти выходные в
Кейласком Оздоровительном центре пройдет
международный
детский турнир по дзюдо. В соревновании
примет участие примерно 350 юных дзюдоистов. Организацией
турнира
занимается
спортивный клуб «Ооками». О деятельности
нового
спортивного
клуба в этом номере газеты рассказывает тренер Я. Паалберг. (стр.
6)
По горным дорогам
О
приключениях
компании бывалых путешественников на горных дорогах Грузии и
Армении можно будет
послушать 31 октября в
19.00 в музее Харьюского уезда. Гостей
ждут также многочисленные фотоматериалы, иллюстрирующие
повествование. Вход на
мероприятие по музейному билету. (стр. 6)
Рождественская
мастерская
9-го и 23-го ноября с
12.00 до 14.00 в музее
Харьюского уезда будет
работать керамическая
мастерская, в которой
можно будут собственноручно
изготовить
рождественскую керамическую кружку. В
первый день, 9-го ноября, запланирована непосредственно лепка, а
во второй день, 23-го
ноября,
покрытие
кружки цветной глазурью. Дополнительная
информация и регистрации в музее. (стр.
6)
Фотовыставка
«Откровенно о личном – мысли и влияние»
В Кейласком центре
культуры с 4-го по 28-е
ноября , будет открыта
выставка фотографов
Л.Тоотс, Х.Кырм и
К.Леэтус «Откровенно
о личном – мысли и
влияние». Выставка работает с 15.00 до 20.00.
(стр. 6)

Päevakorral
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haridus

Mis saab Keila koolidest?
Harju maavanem on avalikkust teavitanud
oma pöördumisest halduskohtusse, et
tühistada Keila linnavolikogu otsus Keila
algkooli ja Keila gümnaasiumi lõpetamise
kohta.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Küsimustele vastab Keila
linnavolikogu esimees Andrus
Loog.
Milliseid tagajärgi kohtuasi endaga kaasa tuua võib?
Kas see võib seada ohtu Keila koolid?
Praegune õiguslik vaidlus
puudutab munitsipaalkoolide
lõpetamist, mitte tänaste koolide tegevust.
Kindlasti oli ja on Keila linnal õigus asutada sihtasutus,
samuti anda sihtasutusele üle
varad, õigused ja kohustused.
Sihtasutusel on õigus pidada
koole, koolidel on koolitusload, koolides töötavad õpetajad, koolides käivad lapsed.
Tegemist on seadusliku tegevusega ning seega Keila koole
kohtuvaidlus ohtu ei sea.
Lapsi ning lapsevanemaid
on hirmutatud ka väitega, et
sihtasutus võib kehtestada õppemaksu. See ei vasta tõele.
Linna asutatud Keila Hariduse
Sihtasutus ei saa iseseisvalt
vastu võtta otsuseid, mis lähevad vastuollu sihtasutuse
põhikirjaga. Põhikiri ütleb

üheselt – Keila Hariduse Sihtasutuse ülesanne on tasuta
koolihariduse tagamine. Põhikirja muutmine on võimalik
vaid linnavolikogu otsusega.
Seega on kõik konstruktsioonid teemal, et sihtasutus ise
kehtestab õppemaksu, kas pahatahtlikud või rumalad.
Ka õiguskantsler on oma
kirjavahetuses Keila linnaga
tundnud muret tasuta hariduse jätkumise üle. Oleme tema
märkusi ning ettepanekuid
tõsiselt kaalunud ning ka arvesse võtnud. Ei ole küll soblik ajaleheveergudel vaielda
õiguskantsleriga, kel on seadusest tulenev õigus tõlgendada
Põhiseadust, aga nii meie kui
meie juriidilised nõuandjad
on veendunud, et Keila linn,
pidades ülal Keila Hariduse
Sihtasutuse peetavaid koole ja
tagades tasuta hariduse Keila
lastele, ei ole eksinud Põhiseaduse mõtte vastu.
Täpsustaksin veel, et kuigi
on arvatud, et Keila linn teeb
midagi põhimõtteliselt uut, on
tegelikult analoogne kogemus
Eestis olemas. Nimelt Saue
valla Laagri kooli näol, kus
koolipidajaks on osaühing. Ise
arvan, et sihtasutus koolipida-

Keila koolide ühisaktus 1.septembril lauluväljakul
jana pakub lapsevanematele
oluliselt suuremat kindlust
kui osaühing, kuna teda ei
saa müüa (võõrandada), mis
on võimalik osaühingu puhul.
Samuti ei ole sihtasutuse eesmärgiks, erinevalt äriühingust,
mitte kasumi teenimine, vaid
oma põhikirjaliste ülesannete
täitmine.
Millised on Keila linna
järgmised sammud?
Mulle teadaolevalt ei võt-

nud halduskohus maavanema esimest kaebust arutusele, arvatavasti on maavanem
oma kaebust täiendanud. Kui
kohus võtab kaebuse arutada,
siis saame ka meie sellest teada. Tänaseks ei ole kohus Keila linnale kaebuse sisu edastanud. Pressiteadete põhjal on
keeruline edasist tegevuskava
koostada. Praegusel hetkel tuleb kogu jõud pühendada uue
koolihoone valmimisele. Täna,
lehe ilmumise päeval, toimub

Foto: märt lillesiim

riigihanke pakkumiste avamine, täna õhtuks oleme targemad, milliseks kujuneb uue
koolihoone ehitushind.
Seoses üleilmse finantskriisiga on laenusaamise võimalused oluliselt vähenenud, seda
ka nii kindla partneri jaoks,
nagu seda on kohaliku omavalitsuse asutatud sihtasutus.
Nii sihtasutuse juhtkond kui
Keila linn jätkavad tõsist tööd,
et uue koolihoone ehitus sellegipoolest ei kannataks.

UUDIS

Kirikuaias on haigeid ja ohtlikke põlispuid
Selle nädala esmaspäeval tehti Keila
kirikuaias algust
puudelõikusega,
eesmärgiks on
eemaldada kiriku
ümbrusest puud,
mis on haiged ning
murdumisohtlikud.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Otsus mõned puud kirikuaiast eemaldada sai alguse
õpetaja Marek Rootsi soovist
hinnata kirikuaia seisukorda.
Koos linnaaednik Inge Angerjase ning Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektori
Peeter Norkiga vaadati kirikuaia puud üle ning hinnati nende seisukorda.
Ülevaatuse käigus selgus,
et kirikuaias on mitmed puud,
mis on haiged ja murdumisohtlikud ning võivad murdudes oluliselt kahjustada ajaloolisi hauapiirdeid ja –tähiseid.
Samuti rikuvad kuivanud või
osaliselt murdunud puuvõrad
kirikuaia üldilmet. Haiged ja

ohtlikud puud otsustati langetada. Paari puu eemaldamisel
sai otsustavaks ka see, et nad
kasvavad kirikuaiale sedavõrd
lähedal, et ohustavad juurtega
müüri.
Kirikuõpetaja Marek Rootsi sõnul eemaldatakse kirikuaiast kokku 9 puud - 7 vahtrat
ja 2 jalakat:“Eelmisel nädalal
saime raieks loa nii Muinsuskaitseametist kui ka linnavalitsuselt. Töid tesotab FIE Mart
Hiio. Raietööde kulud võtab
enda kanda Keila linn, mille
eest Miikaeli kogudus on südamest tänulik.“
Haigeid puid võib märgata igaüks
Linnaaednik Inge Angerjas
hindab puude langetamist vajalikuks: „Haigeid ja ohtlikke
puid võib märgata iga jalutaja,
kui tõstab pilgu üles ja näeb lõhestunud tüvesid ja kuivanuid
oksi. Kui kurb see ka pole,
tuleb haiged ja ohtlikud puud
likvideerida ja nende asemel
uued puud istutada.“
Haigete puude ohtlikkus
selgus ka 2002. aasta 4. juulil, mil suure laastamistöö tegi

tromb. Tuul murdis paarkümmend elujõus põlispuud. Muuhulgas lõhkus maru Vääna
mõisnike Stackelbergide kauni
kabeli katuse. Juurtega maast
välja rebitud põlispuud kiskusid kõveraks hulga metallriste,
kalmuaedasid ning lammutasid kalmistu paemüüri.
Kirikuaed ilma puudeta ei
jää
Uute puude istutamise osas
Marek Rootsi sõnul veel konkreetseid otsuseid ega kokkuleppeid ei ole.
Linnaaednik soovitab mahavõetud puude asemele istutada ennekõike erinevaid
elupuid, mis on tugevad ja
väga pikaealised. „Traditsiooniline kalmistupõõsas ja puu
meie kalmistutel on külma – ja
saastekindel elupuu. Elupuu
on ka lindudele turvaline pesitsuspaik. Mälestuspuudest
on kõige hinnatum tamm, mis
püsib aastasadu,“ arutleb linnaaednik.
Praegu on Keila kalmistupargi levinumad liigid harilik
vaher, harilik jalakas, harilik
tamm. Põõsastest sirelid, ene-

Raietööd kirikuaias
lad, pihlenelas jt.
Kogudus soovib tulevikus
kirikuaias ka muid muudatusi
teha. Marek Roots: „Sooviksime aia peamised teerajad katta
sobiva sillutisega, paigaldada
mõned istepingid, parandada
mahajäetud ja ajahamba poolt
puretud hauatähiseid jne. Põhjalikku remonti ja taaskasutu-

Foto: kadi kroon

seks võimaluste leidmist ootavad mitmed kirikuaias olevad
kabelid.“ Hetkel on see kõik
küll vaid ideede tasandil ning
eeldab teostumiseks toetajate abi. Kogudusele on õpetaja
sõnul täna jõukohane hoida kirikuaia üldilmet korras, eemaldada pealekasvavat võsa ning
teha muid väiksemaid töid.
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Lühidalt
Gruusia ja Armeenia
matkaõhtu
Üks vahva seltskond, kes
aasta tagasi seikles Andres
Sepa juhtimisel Lääne-Aafrikas
Ghanas, sai 2008. aasta sügisel
kokku Gruusia ja Armeenia teedel. Gruusias viisid matkateed
Tbilisi, Gurjaani, Lagodekhi rahvusparki Ananaurisse, Kazbeki
ja Gori linna. Armeenias aga
Novaranki, Sisiani, Jerevani ja
Arakatsi mäe otsa.
Seikluslikuks tegi rändamise
ennekõike telkides ööbimine
ning pöidlaküüdi kasutamine.
Niisiis võisid matkasellid end
ühel hetkel leida neljakesi istumas iraani mehe rekka esiistmel või vana hea mosse tagaistmel või hoopis autokastis...
Kõigest sellest ja pilte võrratust loodusest ning lugusid
suurtest seiklustest saab kuulda ja näha Harjumaa muuseumis reedel, 31. oktoobril kell
19.00.
Sissepääs muuseumipiletiga.

Keila noored uurivad
karjäärivõimalusi
Neljapäeval, 6. novembril
korraldab Lääne-Harju Teabeja Nõustamiskeskus koostöös
Keila Avatud Noortekeskusega
vanemale kooliastmele suunatud karjäärivaliku seminari,
kus lisaks Keila Gümnaasiumile
osalevad veel ka teised LääneHarju koolid.
Keila Kultuurikeskuses toimuval seminaril käsitletakse
teemasid, mis aitaksid noori
nende otsuste tegemisel, mis
puudutavad õppeasutuse või
elukutse valikut tulevikus.
Seminar on eelkõige soovitatav 9. ja 12. klasside õpilastele, kes peavad otsustama, kas
jätkata õpinguid mõnes kutseõppeasutuses või soovivad
nad tulevikus ülikooli haridust
omandada.
Keila Noortekeskuse juhi
Tiina Sinijärve hinnangul on seminar noorte seas väga oodatud, selle kinnituseks on kõrge
registreerunute arv.
Lastele tulevad kõnelema
psühholoog Tiina Saar, Kati
Raudsaar karjääriplaneerimise
veebilehest Rajaleidja.ee, Janne Jaagant Keila Noortekeskusest, Tauri Tallermaa veebilehest Kiirlugeja.ee ning Triin
Kärtmann ja Merje Raidalu CV
Keskusest.
Samuti tulevad oma õppimisvõimalusi tutvustama viis
kutsekooli.
Karjääriseminari korraldatakse esimest korda.
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näitus

Judos ei kakelda

Fotonäitus „Avalikult isiklik
– mõte ja mõjutus“

kadi kroon

maret pärnamets

KROON@KEILA.EE

WWW.KULTUURIGURU.EE

Sel nädalavahetusel toimub
Keila tervisekeskuses rahvusvaheline laste judoturniir,
kus kokku saavad u 350
judokat. Ürituse taga on
spordiklubi Ookami. Judost rääkis Keila klubi
treener Jaanus Paalberg.
Spordiklubi Ookami loodi
selle aasta suvel, kui otsustati lahku lüüa spordiklubist
Condor. 10.juulil liitus Sk
Ookamiga Keilas treeniv
Jaanus Paalberg koos oma
õpilaste ja nende vanematega.
Kokku on judot Keilas harrastatud rohkem kui 6 aastat.
Judo on Jaapanist pärit
väga vana maadlus, mis pärineb jiu – jitsust. Vale on arusaam, et judos õpitakse kaklema. Jaanus Paalberg: „ Judo on
ettevalmistav kordinatsiooni
ja üldfüüsise toimet omav ala.
Selles alas ei kakelda üldse.“
Keilas käib praegu spordiklubis aktiivselt 53 last, lisaks
mõned lapsevanemad. Jaanus
Paalberg: „Meil ei ole lasteklubi, vaid rohkem
nagu pereklubi.
On ka lapsevanemaid, kes
asjaga tegelema
hakanud. Koos
harrastavate
vanematega
on Keila klubis
umbes 60 tegelast.“
Judo sobib kõigile
Judoga alustamiseks on iga
vanus sobiv. Mõnedes klubides alustatakse judo õpetamist juba 4.aastasele lastele,
Keilas praegu alla 7.aastaseid
treeningule ei võeta. Jaanus
Paalberg: „ Väiksematel aga ei
ole piisavat kordinatsiooni ja
tähelepanuvõimet, ja treeningud on pigem mängulisemad.“
Vanuselist piirangut üldiselt
alustamiseks aga ei ole. On
neid, kes alustanud 4.aastaselt
ja on ka lapsevanemaid, kelle
esimesed kokkupuuted judoga
tulid kahekümnendates eluaastates.
Huvi judo vastu on suur,

MTÜ Kultuuriguru pakub
suurepärast võimalust osa saada kahe Keila noore fotograafi
Laura Tootsi ja Helina Kõrmi
loomingust. Mõlemad noored
on käesoleval aastal lõpetanud
Kunstiakadeemia fotograafia
eriala. Näitusel astub üles ka
harrastusfotograaf ja MTÜ
Kultuuriguru liige Kairi Leetus. Fotograafidest lähemalt:

foto: erakogu

kui nii nukker kui see ka pole,
on grupid täis. Jaanus Paalberg: „Sel aastal oleme pidanud tagasi saatma umbes 20
inimest. Mina üksi olen treener ja lihtsalt ei saa rohkem
lubada, kuna teen seda harrastuskorras. Olen küll litsenseeritud treener, kuid see ei ole
minu põhitöö.“ Võib arvata,
et judo on rohkem poiste ala,
kuid tegelikult tunnevad huvi
ka tüdrukud. Näiteks Keilas

käivad treenimas 12 tüdrukut
ja mõned emad ka.
Tihe suhtlus lapsevanematega
Lisaks tavapärastele treeningutele tehakse ka palju väljasõite.
Suviti käiakse spordilaagrites
ning korraldatakse ka palju
erinevaid pereüritusi ja õppekäike. Kogu klubi liikmeskond
suhtleb tihedalt. Jaanus Paalberg: „ Nii ei ole päris õige,
et lapsevanem lükkab lapse
pooleteiseks tunniks uksest
sisse treeningule. Kogu pere
meeldiv tegevus käib treenin-

gu juurde, et oleks huvitav ja
meeldiks kõigile. Ka lapsel on
huvitavam kui ema isa sama
asjaga tegelevad.“
Võistlustel ollakse enamasti
esikolmes
Võistlusi toimub judokatele
pea iga nädalavahetus. Sel aastal on Keila klubil läinud suhteliselt hästi. Jaanus Paalberg:
„ 2 nädalat tagasi tulime Soomest rahvluvahelistelt lahtistelt meistrivõistlustelt.
Kohal oli 66
klubi, Ookamit olid
esindamas
2 possi ja
tüdrukut.
Mõlemad
poisid tulid
kolmandaks
ja tüdrukud
esimesteks.“
Selliseid
võistlusi,
foto: erakogu
kust esikolme sisse ei mahuks, praktiliselt ei olegi. Siiski kõikidel
võistlustel käia ei saa, vahepeal tuleb ka treenida ja õppida. „Võistlusteks ettevalmistamine on omaette teadus.“
Rahvusvahelised
laste
meistrivõistlused judos toimuvad laupäeval, 1.novembril.
Esimene vanuseklass alustab
võistlusega kell 11.00 Keila
tervisekeskuses.
Spordiklubi Ookami soovib
omaltpoolt tänada Keila tervisekeskust ja Jaanus Väljamäed,
tänu kellele saab judoklubi ka
praegu tegutseda.

Järgmisel nädalal on oodata lumesadu
ja -5 kraadi külma !
a.ee
avann
Tsekka

üle: h

Laura Toots
Laura Toots on sündinud 1986.
aastal. Kunstiakadeemia lõpetas ta 2008.a fotograafia erialal. Laural on seni seni olnud
üks isikunäitus ja grupinäitustel on ta kokku
osalenud kuuel
korral. Ta on
võitnud kaks
preemiat: 2005
aastal fotokonkursi “Noored
ja Pärnu” vanema vanusegrupi
peapreemia
ja
2008 aastal Eesti
Kunstiakadeemia
vabade
kunstide teaduskonna
Noore kunstniku preemia.
Helina Kõrm
Helina Kõrm on sündinud
1984.aastal. Ta lõpetas Kunsti-

laura toots, thinking art

akadeemia 2008 a. fotograafia
erialal. Helina täiendas end
2006-2007 aastal fotograafias
Helsinki Kunsti- ja Disainiülikoolis. Helina on alates 2004.
aastast fotonäitusega varem
üles astunud üheksal korral.

Majanduskooli õigusteaduse
eriala ning töötab hoopiski juriidika valdkonnas. Fotograafiaga tegeleb ta hobi korras.
Kairi ise ütleb selle kohta nii:
„Iga päev õpin, kasvan ja arenen koos oma fotoaparaadiga.”
Tema suureks hobiks
on reisimine, kust
pärinevad ka tema
pildipangas tuhanded
fotokaadrid. Näitusel
astub Kairi üles 2007.
aastal
jäädvustatud
fotodega Gruusiast –
siis kui polnud veel
sõda... Tagasihoidlik
näitus ongi Kairi austusavaldus Gruusiale.
Fotograafid: Laura
helina kõrm
Toots, Helina Kõrm ja
Kairi Leetus
Keila Kultuurikeskuses 4.Kairi Leetus
Kairi Leetus on sündinud 28.november 2008
1977.aastal. Kairi on lõpe- Avatud tööpäeviti kell 15.00tanud 1999.aastal Tallinna 20.00

kairi leetus, india naine

Muuseumis saab meisterdada jõulutassi
Harjumaa Muuseumis toimub
9. ja 23. novembril 2008
kell 12.00-14.00 keraamika
töötuba „Jõulutassi meisterdamine“. Esimesel kohtumisel, 9. novembril, saab savist
tassi valmis voolida. Teisel
korral, 23. novembril, toimub
valmistatud tassi katmine värviliste glasuuridega. Tassi
tegemist juhendab
Kätlin Janson
Harjumaa
Muuseumist.

Osalustasu kogu kursuse
peale on 200 krooni.
Info ja registreerimine Harjumaa Muuseumis.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
KÕIK ALGAS KODUST. URSULA PIPENBERG-PÕKS
9.oktoober – 11.jaanuar
Tõlkija ja ajalehe „Sirp“ kauaaegsele toimetajale Ursula
Põksile (1919-2006) pühendatud näitus.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668
FOTONÄITUS „PÄRANDKULTUUR METSAS“
Fotonäituse eesmärk on
soodustada pärandkultuuri rakendust metsas ning
tähistada eelmiste põlvkondade elu- ja tegevuse märgid
maastikul.
Harjumaa raamtukogu
lugemissaal Keskväljak 15 Tel:
6780394

teater
FOTONÄITUS „AVALIKULT
ISIKLIK – MÕTE JA MÕJUTUS“
4.-28.november
Fotograafid: Laura Toots, Helina Kõrm ja Kairi Leetus
Avatud tööpäeviti kell 15.0020.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
„JÄINE MÕRV”
3.november 19:00 pilet: 150.- /
120.Teater Vanemuine
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
“DZINNIMÄNG” - SUVETEATER
19.november kell 19:00 Pilet:
110.- / 90.Humoorikas lugu üksindusest,
üksteise mõistmisest, inimlikkusest ja teineteise leidmisest.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

sport
RAHVUSVAHELINE LASTE
JUDO TURNIIR
1.november kell 11.00
Keila tervisekeskuses
Paldiski mnt 17

kontsert
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

EESTI MUUSIKAKOOLIDE
LIIT 15
7.novembril kell 18:00
Esinevad Paldiski Muusikakooli,
Tabasalu Muusikakooli ja Keila
Muusikakooli õpilased
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
INSENERIDE MEESKOORI
KONTSERT
14.november kell 19.00 Tasuta
Koor on asutatud 1987. aastal.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kino
“MINA OLIN SIIN”
Kinobuss
19.november kell 16:15 Pilet:
40.Film põhineb Sass Henno romaanil “Mina olin siin. Esimene
arest”.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

muud üritused
LOENG „IMIKU TOIT ESIMESEL ELUAASTAL. LISATOIDUGA ALUSTAMINE”
31.oktoober kell 10.00 Hind
perele 25 kr
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima.
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31 www.hiirekese.ee
GRUUSIA JA ARMEENIA
2008. AASTA SÜGISEL
31. oktoobril kell 19.00
Pilte loodusest ja lugusid seiklusetest Gruusia ja Armeenia
teedel.
Harjumaa muuseumi püsinäituste saal
Linnuse tn. 9 Tel: 6781668
Sissepääs muuseumipiletiga
SÜÜBIME SUBKULTUURIDESSE VOL 4, PUNK & EMO
31.oktoober kell 19.00
Pungi ajastust teeb ülevaate
Tarmo Roos. Kontserti annab
noor punkbänd Kukeprotest.
Keila noortekeskus
LOENG „2.-5. KUU VANUSE
BEEBI TOITMINE JA ARENG”
7. november kell 10.00 Hind
perele 25 kr
Küsimusi ootab imetamise
nõustaja Jana Kima.
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31 www.hiirekese.ee
LOENG „KUIDAS HOIDA JA
HOOLDADA VANA MÖÖBLIT?“
Laupäeval, 8. novembril kell
12.00
Tarkusi jagavad Tiit Hindpere
Ennistuskojast KANUT ja Andres Gailan Sadulsepp OÜst.
Loengul näidatakse fotosid
ning jagatakse kogemusi
mööbli restaureerimisest.
Harjumaa muuseum
Linnuse tn. 9

Palju õnne!
Sündinud

Tel: 6781668 Osalemine muuseumipiletiga.
KERAAMIKA TÖÖTUBA
„JÕULUTASSI MEISTERDAMINE“
9. ja 23. novembril kell 12.0014.00. Osalustasu 200 krooni.
Esimesel kohtumisel saab savist tassi valmis voolida, teisel
korral toimub valmistatud tassi
katmine värviliste glasuuridega. Tassi tegemist juhendab
Kätlin Janson
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Tel 678 1668
TAASKASUTUSE MOETÖÖTUBA “SOODSALT MOODSAKS”
16. november ja 7. detsember
kell 12.00-14.00 osalustasu on
50 krooni.
Antakse nõu, kuidas vanadest
riideesemetest uus, huvitav
ja kantav rõivas valmistada.
Töötuba juhendab moekunstnik Anu Hint.
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Tel 678 1668
GENEALOOGIA E. SUGUPUU
UURIMISE KURSUS
Läbi viib Genealoogia seltsi
esimees Raivo Maine.
I koolitustsükkel koosneb 4
loengust ´a 2,5 tundi algusega
kell 10.00
Kursuse tasu 50.-/kord + materjalide tasu. Vajalik eelregistreerimine!
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
Tel: 6791 570
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee
HIIRTE MÄNGUMAA
Mängimiseks avatud E ja K 1316. Sissepääs 25 kr/laps.
Mängutuba lastele vanuses
6-12 aastat. Iga 5. kord tasuta,
lisaks kingitus!
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee

kogudus
25.pühapäev pärast nelipüha
2.november kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
1.september kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
1.september kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
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20.10.2008 Mattias Tjurin
21.10.2008 Anastasija Oštšepkova
24.10.2008 Emma Suigusaar

Avaldame südamlikku

Südamlik kaastunne

Avaldame sügavat

kaastunnet Evele kalli poja

Eve Vahenurmele

kaastunnet Eve`le kalli poja

Hannese

POJA

Hannese

surma puhul

surma puhul

surma puhul.

Elvi, Urmas, Hilda, Helgi

Tantsukaaslased

Ülle, Enne, Tamara

Mälestame endist
töökaaslast

Sügav kaastunne
Mary-Elle Liivrand

Helmi
Tõrukest

ABIKAASA

Sügav kaastunne omastele
surma puhul

Rufina, Asta, Imbi, Evi,

PKC Eesti AS

Malle, Sirje, Ene, Marju,
Urve, Anu, Helgi

Avaldame sügavat
kaastunnet Merle Tolbergile
perega isa ja vanaisa

Jaan
Lutrik´u
surma puhul.
Ene ja Taimi peredega.

Teatame kurbusega

ARVET
RANDMAA
5.5.1937 -27.10.2008
surmast.
Leinavad abikaasa ja tütred
peredega.
Ärasaatmine Jõhvi krematooriumis. Muldasängitamine Nissi
kalmistul.

Kuulutused
Töö
Balti Kivitehas OÜ Keilas
otsib uusi töötajaid. Täpsem
info telefonil: 56 600 841
Sauel avatav kohvik-bistroo
otsib oma meeskonda rõõmsameelset ja hakkajat kokka,
saaliteenindajat ja nõudepesijat. Eelnev kokatöö kogemus
on soovitav. Kandideerimiseks saatke CV hiljemalt nov.
lõpuks e-posti aadressile rainis.
maasing@mail.ee. Info tel.
56638888.

TEENUS
Kaminamees otsib rakendust õhkküttekaminate
ehitamisel ja paigaldamisel.
Näidised vahur.fotopic.net.Tel
51970570.
Potsepatööd, klassikalised

kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448

18 398, e-post: mariapruul@
hot.ee.

Kas otsid oma kodule
ostjat? Kutsu meid appi! ERI
Kinnisvara 15 aastat turul!
Mario Teller, mario@eri.ee, M:
+372 517 1118.

Müüa või üürile anda
suur garaaž Jõe tänaval. Tel.
6044047, e-post: martoksmann@hot.ee

KINNISVARA
Müüa suurepärase asukohaga 3 -toal. korter! Kortermaja asub Keila linna pargi vastas,
Ohtu tee 2, üldp. 67,8m2.
Samas majas asub ka Peetri
Pizza. Korter on heas korras
, 1m paksusega kiviseinad,
hinnas köögimööbel, suurde
vannituppa saab planeerida
sauna. Elektriküte, komm.arve
talvel koos küttega 1300EEK.
Panipaiga kasutamise võimalus. Väga hea asukoht ning
mõistlikud ülalpidamiskulud.
Hind: 1 350 000 EEK. Tel. 50

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).
Ahju- ja kaminapuud!
Müüa kuivad kaminapuud
(lepp, sanglepp 40 cm ) 60 l
võrkkotis. Hind 45 krooni kott
(765 kr/m3). Hind kehtib 30-50
koti puhul. Üle 50 kotti hind
40 krooni kott (680 kr/m3).
Kohaletoomine Keilas ja Keila
ümbruses 200 krooni. Tel.
56211200
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Arsise kellade ansambli

Hingedepäeva kontserdid
K e i l a - Põ l t s a m a a - Tõ r v a - Võ r u - Põ l v a

31.oktoobril

kl 18 Keila kirikus

Piletid (100 kr ja 70 kr) saadaval eelmüügis
müügis Keila
Kultuurikeskuses ja 1 tund enne kontserti
tserti
kohapeal. Lisainfo: www.arsis.ee

MASSAAZ
väikestele ja suurtele
alates 150 krooni
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

6990.-

TURVAUKS 900 X 2100 MM
HINNAS SISALDUB:
- STANDARDVÄRV
- VANA UKSE EEMALDAMINE JA
UTILISEERIMINE
- UKSE PAIGALDUS
- TURVANAGAD JA -LUKK
- UKSESILM, VÄLISED PIIRDELIISTUD
- ROOSTEVABAST TERASEST LÄVEPAKK

Pehme mööbli
soodusmüük

AS PROTTEN F.S.C.

TASUTA MÕÕTMINE

GLASKEKI PAIGALDUSE KORRAL

ESINDUSKAUPLUS

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

MÜÜGIL PROTTEN sügis 2008
LAIAS VALIKUS
PLUUSE, SEELIKUID, PÜKSE.
ERINEVAD TOOTED
SUURTELE SUURUSTELE.
KLIENDIKAARDI OMANIKELE
MITMEID SOODUSTUSI
UUED JALATSID, KÄEKOTID
LÕHNAD, PESU, KINDAD

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus

ad
Soods

+

hinnad

OLETE OODATUD!

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

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

Rõõmu Kaubamaja
Tööstuskaubad uutes ruumides
Sel nädalavahetusel kõik
- Videod ja DVD filmid
- Veekeedukannud
- Kohviaparaadid
- Kuldehted
- Lõngad

20%

soodsamalt!

Avatud10-21 Keila, Haapsalu mnt. 57b

Tere tulemast!
• Jooksvate remont- ja hooldustööde teostamine
KEILA TERVISEKESKUS

SPORDIKESKUSE
MAJAPEREMEES
Töö kirjeldus
• Pallisaali ettevalmistus
• Tehniliste vahendite visuaalne
jälgimine ja märgete tegemine
• Basseinivee proovide võtmine
• Ruumide ettevalmistus üritusteks

Nõudmised kandidaadile
• Kohusetundlik ja vastutusvõimeline
• Suhtlemisoskus
• Eesti keele oskus
Ettevõte pakub
• Meeldivat töökeskkonda
• Häid töötingimusi
• Sportimisvõimalusi Keila Tervisekeskuses
• Huvitavat, mitmekülgset ja
vastutusrikast tööd

3030.-

PVC-AKEN 1530 X 1370 MM

OSTAD PLASTIKAKNAD JA TURVAUKSE
KOOS VÕI ERALDI, MEILT SAAD IKKA
HEA HINNA. OSTA KASVÕI ÜHE KAUPA.

+

KAMPAANIA KEHTIB: 25.10. - 08.11. KA.

HINNAS SISALDUB:
- VANA AKNA EEMALDAMINE JA
UTILISEERIMINE
- AKNA, VEEPLEKI JA AKNALAUA PAIGALDUS
- TSINGITUD VEEPLEKK

TASUTA PVC-AKNALAUD

(VÄHEMALT 3 AKNA OSTJALE, 250 MM, VALGE)

TAANI TÜÜPI PUITAKNAD. SAKSA TÜÜPI PUIT- JA PUITALUMIINIUMAKNAD, RÕDUUKSED. PVCAKNAD, UKSED, VAHESEINAD. KLAAS-ALUMIINIUMFASSAADID. TURVA- JA TULETÕKKEUKSED.

WWW.GLASKEK.EE

TASUTA TELEFON:

1883

If Eesti Kindlustus otsib avatavasse Keila büroosse
tegusat ja rõõmsameelset

KINDLUSTUSNÕUSTAJAT
Sinu tööülesanded on:

Kasuks tuleb:

– büroosse tulevate klientide teenindamine ja nende
kindlustusalane nõustamine, müügipakkumiste tegemine
– klientidele aktiivne lisavõimaluste ja kindlustusalaste
lahenduste pakkumine telefoni teel
– turunduskampaaniates osalemine

–
–
–
–

Sa oled sobiv kandidaat, kui:

Omalt poolt pakume:

– sa oled avatud suhtleja ning uute inimestega kontakti
loomine on sinu jaoks põnev väljakutse
– sul on positiivne ellusuhtumine ja leiad lahenduse ka
pingelises olukorras
– klienditeeninduses pead tähtsaks täpsust ja korrektsust
– sa valdad vabalt eesti keelt ning saad hakkama
suhtlemisega vene keeles
– sul on vähemalt keskharidus ja arvutiga töötamise
kogemus

huvi kindlustuse vastu
varasem töökogemus klienditeeninduses või müügis
õpivalmidus
loov mõtlemine

– stabiilset, vastutusrikast ja arendavat tööd Eesti
juhtivas kindlustusseltsis
– põhjalikku kindlustusalast väljaõpet ning
täiendkoolitust
– mentorit sisseelamise perioodiks
– toredat professionaalset ja toetavat meeskonda
– kaasaegset töökeskkonda ja enda müügiaktiivsusest
sõltuvat töötasu
– mitmeid tööandja soodustusi

Töö asukoht: Keila. Tööaeg: Täistööaeg graafiku alusel (E-R 10.00-19.00 ja L 10.00-16.00).
Kandideerimise tähtaeg: 7. november 2008. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Konkursil osalemiseks saada palun AVALDUS ja CV e-posti aadressil: konkurss@if.ee, märksõnaga “kindlustusnõustaja Keila”
Küsimuste korral saada e-kiri aadressil konkurss@if.ee.

Töö iseloom
Asukoht: Keila linn
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Tööaeg : kokkuleppel
Töötasu (bruto): alates 40 krooni
tunnis, sõltuvalt kogemustest
Sooviavaldused saata kuni
15.11.2008

Keila Tervisekeskus OÜ, Paldiski mnt 17,
76607 Keila, Kontaktisik:Veljo Tammsalu
Kontakttelefon: 6737 636, Faks: 6737 630
E-mail veljo.tammsalu@keila.ee
http://www.keilasport.ee/

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

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

