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kasulik

Nädal Lõppes, teine algas

Leping loodusega
Lumetorm on selleks korraks möödas. On
kaevatud, kirutud, kakeldud, rääkimata kühveldamisest.
Osast (tavalisest sellest meessoost osast) elanikkonnast said järsku taas mammutikütid. Odad
löödi läikima (loe: selga tõmmati uusim talvevarustus ja poed osteti lumelabidatest tühjaks) ja asuti
võitlusse.
Vennastumine toimus nii linnatänaval (kõik
tuisust läbimurdjad tundusid sõbrad olevat) kui
koduhoovis (üheskoos on ikka kergem kõik autod
hangest välja kaevata ja lükata). Ühine vaenlane
liidab.
Tore oli tegelikult. Sai aimu, et loodus ikka teeb
viimase otsuse. Sai ühise vaenlase vastu võidelda.
Sai lumes möllata. Sai jagada kogemusi võitlusest
lumega.
Lisaks sai hea hoiatuse – me ei ole siiski talveks
valmis. Nagu paljudeks muudeks asjadeks. Tõeline
lumi on ära ununud, oleme harjunud, et tänavad
on puhtad ja miski ei takista normaalset elutegevust. Loodus näitas, et elame siiski Põhjamaal ja
võib juhtuda, et vahel sajab vihma, vahel paistab
päike, vahel on põud ja vahel suured lumehanged.
Loodame, et võtsime ka õppust.
Ja õnneks on Keila linnal leping ilmataadiga –
lumi oli nädalaga kadunud!
DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee

Igas mängus on reeglid
Alates 1. detsembrist
nõutakse kõigilt Keila
Tervisekeskuse ujula külastajatelt, kelle
juuksed on pikemad
kui 2 cm, ujumismütsi
kasutamist.
Tõnu Meijel: „Ega vist kellelegi meeldi keelud, käsud ja
piirangud. Kuid samas peame
arvestame, et kui tahame nautida ujulate poolt pakutavaid
teenuseid, siis peame lugupidamisest teiste klientide vastu
austama ka kodukorda ning
mõningaid nõudeid.
Kas ujulakülastajad
oskavad ette kujutada igal
õhtul ujula põhjast kogutavat
juukstepuhmakat? Uskuge,
selle nägemine võib nõrgemanärviliselt une peletada.
Keila Tervisekeskuse ujulas
on vee kvaliteet kaugelt üle
keskmise. Vee puhtust kontrollitakse kolm korda päevas.
Kõikides maailma ujulates
nähakse suurt vaeva, et hoida
ujula vesi puhtana ja meeldivana. Kõige hõlpsam on lisada
kemikaale, eriti kloori. See
tapab kõik.
Reisides ujujatega laias
maailmas ringi, olen näinud
ka selliseid ujulaid, kuhu sisenedes kaovad kõik meeled. Va-

Keila Tervisekeskuses on alates 1. detsembrist ujumismütside kasutamine kohustuslik
litsevad klooriaroomid. Kõik
on sallitud. Ujutakse shortsides, juuksed võivad vabalt
lehvida ja.... lõpptulemus pole
meeldiv. Võite uskuda, et see
on üpris väikene samm, kui
puhas ujula muutub kommunaalsaunaks, kus põrandale
ja pingile pannakse ajaleht, et
garanteerida steriilne puhtus.
Usun, et mitte sellist ujulat
ei sooviks me Keilas ega ka
mujal.“

Tõnu Meijel:

„Peame arvestama, et kui tahame
nautida ujulate poolt pakutavaid
teenuseid, siis peame lugupidamisest teiste klientide vastu austama ka kodukorda ning mõningaid
nõudeid.“

Nädal piltides

Tanel Mõistus ja Marek Roots advendiküünalt süütamas

Jõuluingel jõululaadal

Keila nädalaleht

Fotod: 2x valdur vacht

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

Loengusarja “Eesti poliitiline maastik” raa- Foto: doris matteus
mes käis Keila Gümnaasiumis kõnelemas Peeter Kreitzberg

Keila uuel jalgpallistaadionil toimus esimene treening
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: jaanus väljamäe

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Etendus „Sõber
helkur“ Vikerkaare
lasteaia teatritoas
anu tammik

VIKERKAARE LASTEAED

Ohutu liiklemise õpetamist
tuleks alustada juba maastmadalast, kuna lapsepõlves omandatud harjumused on aluseks
edaspidisele. Lasteaias on liikluskasvatus üks oluline osa
õppekavast. Lapsed õpivad
lihtsamaid liiklusreegleid ning
harjutavad neid praktiliselt õppekäikudel käies. Igal sügisel
kui väljas on palju pimedat
aega, tuleb ikka ja jälle teemaks helkur ja selle vajalikkus.
Vikerkaare lasteaia õpetajad etendasid 4.novembril lastele omaloomingulise näitemängu „Sõber helkur“, mille
peategelaseks oli politseinik
Rebase-Rein, kes kontrollis
metsaelanike turvavarustust.
Usinalt korravalvurilt said helkurid nii end pimedasse metsa
mängima unustanud hundikutsikas ja jänesepoeg kui ka
unine karu. Autoroolis olev jäneseisa kinnitas politseiinspektorile, et ta on korralik liikleja: kinnitab alati turvavöö ja
auto tuled on korras. Veel oli
tal vahva ütlemine oma sõidustiili kohta. Ta väitis, et kiirustab aeglaselt. Sellest mõtteterast võiks juhinduda nii
mõnigi pärisautojuht, sest see

parandaks tunduvalt meie üldist liikluskultuuri.
Etenduses said lapsed teada, miks on helkurit vaja kanda. Hämaras teatriruumis taskulambi valgusvihus paistsid
metsarahva helkurid hästi silma. Sai ka selgeks, et ilma helkurita pole sind pimedas peaaegu üldse näha. Etenduse
lõpus said kõik lapsed omale
helkuri.
Samal nädalal avati kõigis
rühmades kirev helkurinäitus.
Lapsed olid kas ise meisterdanud või kodust kaasa toonud
oma lemmikhelkuri. Politseinik Rebase-Rein käis rühmades kontrollreidil ja kiitis toreda näituse eest ning lapsed
näitasid õhinal talle oma helkureid.
Teatritükk osutus ülimenukaks nii laste kui ka õpetajate
arvates. Lastele meeldisid vahvad tegelaskujud, õpetajatele
teatritüki hariv sisu ja kolleegide vaimukad rollilahendused. Otsustati anda ka lisaetendus, aga sedapuhku juba
külalistele. Külla kutsuti lapsed SOS Lasteküla ja Sipsiku
lasteaiast. Nemadki said kinnistada oma teadmisi, kuidas
pimedal tänaval nähtav olla ja
iga külaline sai kaasa meeneks
helkuri.

Eestirootslased kolivad
Pakri saartele tagasi
Käimasolev üldplaneering
kavandab saartele sadama,
silla, külad ja turismikeskuse.
Aastakümneid tühjalt seisnud
Pakri saared, mida Nõukogude armee kasutas pommitamise harjutusväljakuna, on
taassünni lävel. Sajandi eest
enam kui neljasajale inimesele koduks olnud saartel on
praegu kõigest üks püsielanik,
kuid endist küla taastavad
seal juba mitu eestirootslaste
perekonda. Ka Paldiski linn,
mille koosseisu Pakri saared
kuuluvad, on huvitatud püsiasustuse taastamisest ning
koostab omalt poolt saarte
üldplaneeringut. Omavalitsuse tellitud üldplaneeringut
vaevad praegu keskkonnamõju hindajad, et selgitada,
kui mahukat ehitustegevust
looduskaitsealused saared
välja kannatavad. Pakri Saarte Arendamise Sihtasutuse
juhataja Paavo Pilve sõnul on
saartel püsivalt elama hakkamisest huvitatud peamiselt
etniliste juurtega eestirootslased, kuid ideaalis kuuluks
sihtrühma kõik inimesed.
Eesti Päevaleht
Kaitseväe harjutusväljak
Nõvale
Kaitsevägi tahab Läänemaale
Nõva kanti rajada harjutusvälja, kust suurtükkidest ja
õhutõrjerelvadest saaks merre
lasta. Kohalikud elanikud
on aga vastu, sest kaitseväe
plaanid ohustavad loodust,
rikuvad teid ja üliõrna randa.
Kaitseväe keskpolügoon
on praegu Tapa lähedal. Kuid
seal ei saa tulistada suurtest
haubitsatest ja suurtükkidest,
nendega harjutamiseks tuleb
sõita Soome. Naabri juures
käimine on aga kulukas ja
seepärast tahabki kaitsevägi
endale Eestis rajada suuri avatud harjutusväljasid.
Võimalike kohtadena pakub
kaitseministeerium Aserit,
Jumindat, Letipead, Rutjat,
Kõput, Sõmerit ning Nõva
Ristinina ja Liivanina. Nõva
valla rahvale on need plaanid
vastuvõtmatud.
Õhtuleht
Kurtnas avas uksed kesk-

konnasäästlik kool
Pühapäeval avati Saku vallas
pidulikult uksed uuestisündinud keskkonnasäästlik
maakool – Kurtna Kool.
Maakooli teevad unikaalseks katuselt paistavad
päikesepaneelid ja päikesekollektorid. Koolimaja ehitamisel
on kasutatud loodus- ja lapsesõbralikke ning keskkonnasäästlike materjale, loomulikke ja lapse arengut toetavaid
värvilahendusi, teatab Saku
vallavalitsus. Looduslähedast
õpet toetavad uue hoone katusele paigaldatud vaakumtorudega päikesekollektorid, mida
kasutatakse tarbevee soojendamiseks. Samuti on katusele
pandud õppeotstarbeline
fotoelektriline 4 paneeliga
päikesepatarei.Koos uue majaga sündis ka uus õppesuund
“Inimene ja keskkond”, mille
üheks väljundiks on suurem
loodusainete hulk õppekavas.
Algkoolist põhikooliks
kasvanud maja mahutab üle
200 õpilase ja 6-rühmalises
lasteaias jagub kohti 120
lapsele, vald sai juurde 60 uut
lasteaiakohta.
Kalev.ee
Looduskaitsjad koristavad
kahe miljoniga Maardu kemikaalimäe
Keskkonnaministeerium on
välja kuulutanud riigihanke
mullu Maardu linna külje alt
avastatud ligemale 800 tonni
keskkonnaohtlikke vaseühendeid sisaldava jäätmelasu
koristamiseks. Keskkonnauuringute keskuse uuringu andmetel on Maardus Põhjaranna
tee ja Lao tänavat ühendava
tee äärde ebaseaduslikult
vaseühenditest tulvil segu
maha kallatud pea kolmesajale
ruutmeetrile. Vaseühendite

tase selles jäätmehunnikus
aga ületab kordades praegu
kehtivaid piirnome. Nii võib
elurajoonides vaseühendeid
ühes proovis olla kuni 150 ja
tööstuspiirkondades 500 milligrammi kilogrammi kohta.
Kuna reostuse tekitajat ei
ole õnnestunud inspektsioonil
aasta jooksul kindlaks teha
ja jäätmed asuvad riigimaal,
on saastalasu koristamine
Harjumaa keskkonnateenistuse õlul.
Töödeks korraldatud
riigihanke maht ületab 1,9
miljonit krooni.
Eesti Päevaleht
Kehra paberivabrik töötab
esialgu vaid jõuludeni
Kehra paberivabrik alustas
pärast enam kui kuuajast
tööseisakut uuesti tootmist, et
täita oma klientide tellimused,
kuid juba jõulude ajal jäädakse
taas sundpuhkusele.
Tehase tulevik on jätkuvalt
ebakindel. Tootmist planeeritakse jätkata jõuludeni, kui
tellimuste olukord ei muutu, siis pannakse tehas jälle
ajutiselt seisma. Kindlasti
teeb paberivabrik ära jaanuarikuuks saadud tellimused, mille maksedki on juba tehtud, et
mitte kaotada olemasolevaid
kliente. Praegu pandigi tehas
tööle just selleks, et kliente alles hoida. Praegu töötab tehas
täisvõimsusel ja kõik u 500
töötajat on tööl. Kehra paberivabrik peatas töö oktoobri
lõpus, kui Eesti Gaas lõpetas
võlgnevuse tõttu ettevõttele
gaasi andmise ja ettevõttel
polnud piisavalt tellimusi.
Nüüd on ettevõte sõlminud
nii Eesti Gaasi kui ka Eesti
Energiaga lepped, mille alusel
hakatakse võlgu tasuma.
Postimees

Kehra paberivabrik

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

65.90

10.90
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Lühidalt
Novembri pilt on veetornist
ja suurest vankrist
Fotojahi Keila kalender 2010
novembri pildi autor on Urmas
Veersalu.
Novembris lakeus konkursile kokku 60 pilti 18 autorilt.
Kõigi žüriiliikmete hinnangul
oli parim Urmas Veersalu pilt
„Suur vanker“.
Väga palju oli pildistatud lumist linna, mis oleks tavapärase novembri kohta ebaharilik,
kuid mitte sel aastal.
Rohkem kui üks kord anti
hääl veel Eevi Kutpri „Sügis linnas“, Anne Kanketeri pilt Keila
jõest ja Roman Mezonnovi pilt
talvisest raudteejaamast.

Keilasse jõuab Jõulurong
AS Eesti Raudtee viib taaskord läbi heategevusprojekti
Jõulurong. Sel aastal külastatakse ka Keila jaama.
14.detsembril jõuavad kell
12.28 rongiga Keila raudteejaama Jõuluvana ja terve vagunitäis päkapikke. Kohale jõudes
soovivad Jõuluvana ja AS Eesti
Raudtee juhtkond kõikidele ilusat jõulurahu. Päkapikud jagavad hulgaliselt maiustusi. Rahvale esinevad AS Eesti Raudtee
segakoor/orkester.
Jõulurong külastab samal
päeval veel Saue, Vasalemma,
Klooga ja Paldiski jaama.
AS Eesti Raudtee traditsiooniline heategevusprojekt - jõulurong liikus Eestis esimest korda 2002 a esimesel advendil,
peale seda on jõulurong liikvel
iga aasta advendiajal.
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Keila Linnavalitsuses
Detailplaneering
Keila Linnavalitsus võttis
27. novembril 2008 korraldusega nr 437 vastu Metsa 6 kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Keila
aedlinna piirkonnas Hapsalu
maantee ja Pargi tänava vahelisel alal. Planeeringuala suurus
on 2 000 m2 ning see hõlmab
Metsa 6 elamumaa sihtotstarbega kinnistut ja sellega piirnevat Metsa ja Niine tänava lõiku.
Planeeringuga on kavanda-

tud Metsa 6 krundile, mille
suurus on 872 m2, 5 korteriga
elamu rajamine. Planeeritud on
kuni kahe maapealse ja ühe
maa-aluse korrusega elamu,
mille maksimaalne ehitusalune
pind on 218 m2 ja kõrgus 8
m.
Parkimine seitmele autole
on lahendatud oma krundil.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 15.12.2008
– 05.01.2009 Keila Linnavalitsuses tööajal.

Keila Linnavolikogus
Detailplaneering
Keila Linnavolikogu kehtestas 25. novembril 2008 otsusega nr 61 Vasara ja Piiri tänava
vahelise ala detailplaneeringu,
millega määratakse Piiri 5, Piiri
5b ja Piiri 7 kruntide ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused.
Detailplaneeringu põhieesmärk on kavandada Piiri 7
krundile maksimaalselt 3 kärghoidla hoonet keskkonnaregistri arhiivihoonete kompleksi
väljaarendamiseks ja teenindamiseks. Planeeringuga määratakse kolm krunti: Piiri 5 (pindala 5722 m², sihtotstarve

ärimaa, suurim hoonete arv 2,
suurim ehitusalune pind 2720
m², suurim lubatud kõrgus 7,5
m, suurim lubatud korruselisus
2), Piiri 5b (pindala 6193 m²,
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, suurim hoonete arv
3, suurim ehitusalune pind
3050 m², suurim lubatud kõrgus 7,5 m, suurim lubatud korruselisus 2) ning Piiri 7 (pindala 5224 m², sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa, suurim hoonete arv 3, suurim ehitusalune pind 2000 m², suurim
lubatud kõrgus 9 m, suurim lubatud korruselisus 2).

Avalik arutelu
Jõe 57b kinnistu ja selle lähiümbruse muudetud detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
18.11 – 01.12.2008. Koos nimetatud detailplaneeringuga oli Keila Linnavalitsuse inforuumis ka
registreerimisleht detailplaneeringuga tutvujate
registreerimseks. Lehel registreerunuid ei olnud,
kuid siiski laekus Keila Linnavalitsusele kolm
kirja vastuväidete ja ettepanekutega.
Üks kirjadest on väga mahukas (36 lehel) ja
teine on kollektiivne kiri, millele on kogutud 100
allkirja.
Jõe 57b kinnistu ja selle lähiümbruse muudetud detailplaneeringu avalik arutelu toimub
esmaspäeval, 29.12.2008 kell 16.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
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Keegi detsembris
keilalaseks saanutest
sõidab reisile
Keila linnavalitsus loosib
detsembris end elanike registris Keila elanikuks registreerunute vahel 20 000 krooni
maksva reisipaketi. Aastavahetuse seisuga Keilas elavate
inimeste vahel loositakse välja
15 Keila Tervisekeskuse kinkekaarti.
Vaid üks kuu kestvas kampaanias võivad osaleda kõik
linnavalitsuses või e-teenuste
kaudu end Keila elanikuks registreerinud isikud.
Tulenevalt Isikuandme kaitse seadusest on vajalik uute
linnakodanike nõusolek kampaanias osalemise kohta, kuna
kampaania lõppedes nende
nimi avalikustatakse. Elukoha registreerimisel e-teenuse
kaudu tuleb saata oma nõusolek e-mailile inge@keila.ee.
Nõusolekuta reisi loosimises

osaleda ei saa. Reisi loosimises
ei osale Keila siseselt ümber
registreerunud isikud.
Tervisekeskuse pääsete loosimisel võetakse fortuuna soosikutega nõusoleku saamiseks
ühendust enne võitjaks kuulutamist.
Keila linnavalitsus soovib
kampaania abil meenutada inimestele, et oma maksude kodukohta suunamine aitab kaasa elukeskkonna paranemisele.
Auhinnad on tänu inimestele,
et nad enda ja oma naabrite
heaolu loomises osalevad.
Eelmise aasta lõpus korraldatud elanike registrisse
kandmise üleskutse suurendas
Keila elanike arvu 88 inimese
võrra. Kui aasta alguses elas
Keilas 9488 inimest, siis nüüdseks on see arv juba 9683.

Konkurss kaunima
jõuluilu leidmiseks
Keila linnavalitsus kuulutas
välja Keila linna jõulukaunistuste konkursi. Linlaste vihjeid kaunite jõulukaunistuste
kohta oodatakse kuni 15. detsembrini.
Jõulukaunistuste konkurss
korraldatakse parimate teemakujundusega hoonete väljaselgitamiseks ja linnaelanike
motiveerimiseks linnaruumi
kaunimaks muutma. Hindamisele lähevad kaunistused neljas erinevas kategoorias: vaateaknad, ettevõtted ja asutused,
elamud, lasteaiad ja koolid.
Hindamisele lähevad avalikku linnaruumi eksponeeritud
vaateaknad, hoonete ja kinnistute valgusdekoratsioonid
ja muud temaatilised kujundused. Ettepanekuid võivad
teha kõik soovijad.
Kaunistusi hindab
komisjon, kuhu kuuluvad Keila abilinnapea Enno Fels, linnaarhitekt Kaire Koitne,
linnaaednik Inge An-

gerjas, keskkonnanõunik Ülle
Lindus ning pressiesindaja
Valdur Vacht.
Komisjon peab konkursitulemused ja ettepanekud
võitjate tunnustamiseks esitama Keila linnavalitsusele
16.detsembriks. Et ka linnakodanikud saaksid kaunimaid
jõulukaunistusi vaadata, avaldatakse pärast linnavalitsuse
kinnitust konkursi tulemused
Keila Lehes ja Keila linna kodulehel veel enne pühasid.
Kaunistustest ootab linnavalitsus vihjeid e-kirja teel
aadressil inge.angerjas@keila.
ee või telefonil 679 0700.

Krimiuudised

kristjan haljasoks
KONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 51 sündmust, millest 10 olid Liikluseeskirja rikkumised. Neljal korral
avastati avaliku korra rikkumisi
ja viiel korral alustati väärteomenetlust isikute suhtes kes
olid tarvitanud alkoholi. Üks

suuremaid rikkumisi oli Keila keskpargis kus pandi toime
röövimine viieliikmelise kamba
poolt. Üks meesterahvas hoidis
kannatanut kinni selja tagant
ja ülejänud neli noormeest
otsisid läbi avaldaja taskud ja
võtsid ära 1800 krooni ja mobiiltelefoni Nokia väärtusega
1400 krooni. Selle sündmuse
kohta on alustatud ka kriminaalmenetlust röövimist käsitleva paragrahvi alusel. Alaealisi
tabati alkoholi tarvitamas ja
sigarette tarbimas ühel korral.
Kui see kõik kõrvale jätta, siis
võib öelda, et politseile möödus novembrikuu viimane nä-

dal suhteliselt rahulikult. Kuna
saabumas on pikad pühad, siis
detsembri kuul on ka politseid
rohkem linnatänaval näha ja
kindlasti hakkab politseipatrull
ka rohkem tähelepanu pöörama avalikule korrale.
Kena jõulukuu jätku

g4s

1911

30. novembril kell 05.00
lasi Haapsalu mnt. 31 baari ees
alkoholijoobes naisterahvas inimeste suunas põhjuseta pipragaasi. Üle antud politseile.

28. novembril kell 00.55
oli Paldiski mnt 12 juures tänaval pikali alkoholijoobes noormees. Kutsutud politsei, kes viis
nooruki kainenema.
28. novembril kell 19.15 - Vikerkaar lasteaial 1 aialipp ära
kangutatud.
30. novembril kell 11.08
- Selveri juures keelav liiklusmärk kõnniteel pikali, Vaikse ja
Metsa tn ristmikul liiklusmärk
pikali.
30. novembri öösel - Ülesõidu tn.-Uue tn. valgustuspost
viltu sõidetud, linna jõulukuuse
tulede juhtme ots maha tiritud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Рождество для самых маленьких
Традиционный рождественский праздник
для самых маленьких
горожан состоится 13
декабря в зале мэрии в
11.15. На праздник ждут
малышей, которые родились в промежуток с
1 октября 2001 года по
31 декабря 2007 года и
которые не ходят в детский сад. Те, кто по
какой-либо причине не
смогут прийти на праздник, могут получить
свой подарок в мэрии в
кабинете № 24 в понедельник, 15 декабря.
Дополнительная
информация по телефону
6790725. (стр. 6)
Фотоохота
Подведены итоги ноябрьского этапа фотоохоты. Автор победивш
е
й
фотографии – Урмас
Веэрсалу. В этот раз
было особенно много
фотографий заснеженного города, что, в
принципе, не является
характерным для нашего ноября. (стр. 3)
Конкурс
рождественских украшений
Мэрия объявила конкурс на лучшее рождественское украшение.
Предложения горожан
ждут до 15 декабря.
Цель конкурса – выяснить, какие городские
здания лучше украшены к рождеству, и мотивировать
остальных
жителей нашего города
сделать вклад в формирование праздничной
городской среды. Итоги
будут подводиться по
четырем номинациям:
витрины, предприятия
и учреждения, жилые
дома и школы и детсады. Итоги конкурса будут подведены к 16 декабря. (стр. 4)
Кто-то из новых
жителей Кейла отправится в путешествие
Мэрия Кейла разыгрывает среди новых
жителей нашего города
(согласно регистру народонаселения) путе-

шествие стоимостью 20
000 крон. К новому году
среди горожан будет
разыграно 15 подарочных купонов Оздоровительного центра. Для
участия в розыгрыше
необходимо
зарегистрироваться жителем
Кейла в течение декабря. В начале 2008 года
в нашем городе проживало 9 488 человек, к
концу года число жителей возросло до 9 683.
(стр. 4)
Игра по правилам
Никому из нас особо
не нравятся запреты,
приказы и ограничения. Но в то же время
все должны учитывать,
что, если мы собираемся пользоваться услугами, например, бассейна
того же Оздоровительного центра, то просто
обязаны с уважением
относиться к требованиям администрации
центра, и к другим посетителям. С 1 декабря
посетители
бассейна
должны носить резиновые шапочки. На городском интернет-форуме
уже появились критические замечания и
комментарии по поводу
этого
нововведения.
Здесь стоит отметить,
что это элементарные
требования к гигиене, в
выполнении которых
должны быть заинтересованы все посетители
центра. (стр. 2)
Новая выставка
С 27 ноября в Кейласком центре культуры
открыты выставка двух
известных
художниц
Аве Нахкур и Энее Парса. Выставка будет работать до 5 января. (стр.
6)
Углубляясь в субкультуру
Шестая лекция из
цикла «Углубляясь в
субкультуру» состоится
8 декабря в 18.00 в Кейласком
Молодежном
центре. О фольклоре
расскажет Яак Йохансон. Дополнительная
информация на вебстранице www.johanson.
ee. (стр. 6)
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Rudolf Oja - 100
Oma direktorit
meenutab Keila Gümnaasiumi
kauaaegne õpetaja
Tiina Veisalu
tiina veisalu
KEILA GÜMNAASIUM

Rudolf Oja - auväärne koolimees, keda küll meie hulgas
enam ei ole, kuid kes oma tööga on jätnud kustutamatu jälje
Keila kooli- ja kultuurilukku...
Keila kooli vilistlasena meenutan teda eeskätt koolimehena ja kooli direktorina.
Tema oli minu direktor
Keila Mittetäieliku Keskkooli
1. klassi minnes oli direktoriks
Rudolf Oja.
1. september 1948.a. Ilus
suvine päikesepaisteline päev.
Kogunesime kooli lihtsates
sitskleidikestes ja poisid heledates pluusides, mõnel ka
pintsak - sõjajärgne kitsas aeg.
Olime küll kodus kuulnud
direktorist, kuid nüüd nägime
teda oma silmaga: soliidse olekuga lühemat kasvu mees pidulikus tumedas ülikonnas.
Saime teada, et lisaks direktoriks olekule oli ta ka laulmise õpetaja.
Huvitav oli see, et ta elas
oma perekonnaga koolimajas.
Tema naine Ene Oja oli ka õpetaja, aga mis kõige tähtsam tema poeg Teet hakkas õppima
meie klassis. Vaatasime teda
uudishimulikult - heleda peaga tagasihoidlik poiss, kes ei
näidanud millegagi välja, et oli
direktori poeg. Ja nii see jäigi!
Uks direktori korterisse
läks I korruselt. Seal läheduses
me kõva häält teha ei julgenud
ja ega see võimalik polnudki.
Vahetundides tuli kahekaupa
koridoris ringi jalutada ja vahel

heitis meile pilgu ka direktor.
Ega tal kurjustamiseks põhjust olnudki. Keldrikorrusel oli
aga kord vabam - seal võisime
mängida.
Ühine kool
Kool oli ühine eesti ja vene
õpilastele. Vaenu ei märganud, vastupidi - suurtele vene
tüdrukutele meeldis väikestega mängida, neid keerutada
jne. Veel praegu tunnen Keilas ringi kõndides ära mõne
tolleaegse “keerutaja”. Vene
keelt me ei osanud, kuid keeleprobleeme ei olnud. Küll ei
mäleta ma, et oleksin kuulnud
direktorit vene keelt rääkimas.
Seda pidi ta ometi omas ametis oskama!?
Ega siis direktori puult võtta
tohtinud
Teine sissepääs direktori korterisse oli väljast kooli vasakust
nurgast - korteri aknad olid
osa kooli ette ja mõni vasakule. Trepp viis üles ukseni. Seda
Pargi tänava koolimajal enam
alles ei ole. Endise direktori
korteris asub praegu Keila Algkooli õpetajate tuba.
Direktori perekonnaga elas
koos ka naise ema. Tema pidas
kalkuneid, kes kõndisid kooli
ees ringi. Õues olles vaatasime neid, kuid läheneda ei julgenud. Kalkunid tegid tigedat
häält ja nende lotid tõmbusid
punaseks! Kartsime! Samas
siblisid kanad ja kukkki. Kuulsime, et direktori pere pidas
kuuris ka siga, kuid seda me
ise ei näinud. Kuur asus seal,
kus praegu on kahte koolimaja
ühendav ehitus.
Korteri akna all oli ka suur
õunapuu - nii tundus ta I kl
õpilastele. Alles on see puu ka
praegu, kuigi ajahammas on
oma töö teinud - puu on kaotanud osa oma oksi, kuid õitseb

Keila gümnaasiumiõpilane oli edukas esseekonkursil “Eesti Vabariik läbi 90 aasta”

kevaditi veel praegugi,
60 aastat hiljem. See
soojendab südant! Milliseid õunu ta kandis ja
mis maitsega need olid,
jäi meile teadmata. Ega
siis direktori puult või
puu alt ometi võtta
tohtinud! Me poleks
seda parema tahtmise
puhul teha saanudki kalkunid valvasid!
Kord oli kõva
Laulmise tundidest on
R.Oja meelde jäänud
nõudliku
õpetajana.
Kord oli kõva. Me ei
julgenud sosistadagi,
ainult laulma pidime.
Kõige enam kartsime
üksi laulda, seda nõudis ta aga üsna tihti.
Meelde on jäänud ka
hääleharjutused tunni
algul. Üksi ettelaulmise osas tekkis vahel ka
trots. Seda juba keskkooli klassides.
Mäletan üht juhtumit, kus ma mingil
põhjusel
keeldusin.
R.Oja lahendas oluRudolf Oja
korra diplomaatiliselt,
ju siis tahtmata puudulikku ta lisaks laulmisele ka poistele
hinnet panna: “Kui sa seda käsitööd. 196ondatel oli progei oska, siis “Mutionu pidu” rammis ette nähtud mõningad
ometi tead? “ Vastasin jaata- poiste tööd ka tüdrukutele.
Praegusele kolleegile Anneli
valt ja oligi kõik.
Koorilaul oli tavaliselt peale Teimannile on R.Oja meelde
tunde ja kohustuslik kõigile. jäänud tundidest, kus ta õpeEga me sinna eriti ei kippu- tas süldivormi ja puulabida
nud, kuid puududa ka ei julge- tegemist.
Kooli 100. sünnipäev oli
nud. Nii juhtuski, et laulmise
ajal käis R.Oja ringi, kuulas ja 1967. aastal, kingitusi toodi
sosistas siis mõnele: “Laula sa kaugemalt ja lähemalt, kuid
südamelähedasemaks
vaikselt või liiguta ainult suud, kõige
sai Rudolf Oja laul Ene Oja sõsiis ei kosta vale jorin välja.”
nadele, millest kujunes kooli
Mitte igal koolil pole oma hümn
“Sulle laulan nüüd, mu arhümni
Kui R. Oja enam direktor ei ol- mas kool...” Seda lauldakse
nud (1956.aastast), siis andis siiani härdusega nii kooli pi-

Esseekonkursi “Eesti Vabariik läbi 90 aasta” þürii eesotsas rahvastikuministri Urve
Paloga valis 194 laekunud töö
hulgast välja 19 parimat tööd.
Äramärkimist vääris Keila
Gümnaasiumi 12. b klassi õpilase Liisa Suba (õpetaja Hurmi
Väljamäe) essee.
Esseekonkurss korraldati
Rahvastikuministri büroo ja üleriigilise integratsiooniprojekti/
kodanikuhariduse programmi
MINU RIIK raames kodanikupäevaks 2008. Konkurss viidi
läbi üldhariduskoolide õpilaste
seas.

Kaardistame
Harjumaal tegutsevaid kodanikeühendusi

Foto: erakogu

dulikel sündmustel kui ka vilistlaste kokkutulekutel. Mitte
igal koolil pole oma hümni!
Kaua aastaid ei olnud enam
R.Ojaga kokkupuuteid, koolist
oli ta pensionil, tegeles aga
aktiivselt muusikaga Keila kultuurimaja juures.
Veel meenuvad suvised päevad Klooga rannas. Kui ilm oli
ilus, võis seal pea iga päev näha
ka Rudolf Oja. Eelkõige armastas ta jalutada piki mereranda,
vahel ka tuttavatega mõne
sõna vahetades. Vanust oli tal
siis juba üle kaheksakümne.
Ikka elurõõmus ja energiline.
Niisugusena ongi ta jäänud
minu mälestustesse!

UUDIS

Kadripäeva kakerdused
26. novembril võisid möödujad Keila
linna keskpargi lumetormi tekitatud
vaaludes mitutkümmet pensioniealist
ukerdajat näha.
vaike pähn
Saku päevakeskuse spetsialist

Ilmaoludele
vaatamata
toimus valdadevaheline seenioride
sõpruskohtumine
üldnimetusega
”Kadripäeva
Kakerdused.” Kuna mitmed
osalejad toetuvad tavaeluski
kepile või kargule, naljatleti
võistluspaigas nende edumaast

kakerduste sooritustel.
Päeva võrra nihkunud maastikumängu juhtis Keila linna
Sotsiaalkeskuse päevakeskuse
spetsialist Tiiu Jalakas, kes ka
selle toreda idee autor on. Saku
vallast osales 12 eakat päeva
tegemistes, mis lisaks vaprale
lumes müttamise, nuputamise ja krutskeid täis ülesannete
täitmisele, üllatas tuppa sooja
tulles naisansambli armsate
laulude ja prahiringi nutikate
meisterdustega. Ja muidugi
mitmetunnise õues oleku järel tühjaks läinud kõhule naudingut pakkuv kuum kartul
koorese heeringaga! Suur-suur
tänu tublile kokale.

Vestlusringis soetati uusi
tutvusi ja leiti taas kunagisi
kaaslasi. Et kojusõidu aeg ootamatult kähku kätte jõudis,
saime plaanitud ajalehest kadrikübarate meisterdamise asemel ainult juhendaja ainueksemplari valmimist vaadata.
Sellegipoolest valmis uhke
imesoe peakate, mis modelli
peas ka Sakku malli tutvustama sõitis.
Kõik kohalkäinud nautisid
lumeuputust, jõukohast liikumist, lustakaid tegusid-lugusid
ja võõrustajate külalislahkust.
Aitäh Keila sotsiaalkeskuse
ettevõtlikele töötajatele küllakutse ja toreda päeva eest.

5

Foto: erakogu

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ja Kodukant Harjumaa viivad maakonnas läbi
uuringut, mis kaardistab ära
reaalselt tegutsevad MTÜd ja
sihtasutused. Sellel sügistalvel
loodetakse saada ülevaade olukorrast Lääne-Harjumaal.
Uuringu tegemise vajadus tulenes kahest asjaolust.
Esiteks ei ole mittetulundusühenduste registrist saadud
info ühenduste kohta reaalset
situatsiooni kajastav. Suur osa
ühendustest ei tegutse juba
pikka aega, samuti on paljud
kontaktandmed vanad.
Teine eesmärk on anda
maakonna ühendustele parem
võimalus omavahel koostööd
teha. Uuringus küsime lisaks
kontaktandmetele ka tegevusala, samuti eestvedajate andmeid, kellega saab koostööhuvi
korral ühendust võtta. Andmebaasi avaldame nii HEAKi kui
Kodukant Harjumaa koduleheküljel. Tulevikuplaanidesse
kuulub kindlasti ka andmebaasi
uuendamine paar korda aastas.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ja Kodukant Harjumaa kutsuvad üles kõiki MTÜsid ja sihtasutusi endast teada
andma. Helistage meile tel 656
6641 või võtke ühendust meili
teel juta@hedc.ee. Küsimused,
millele vastust soovime, on üleval ka kodulehel www.hedc.ee
„Meie tegevus“ rubriigis.
Ühtlasi paneme kõigile MTÜde ja sihtasutuste esindajatele
südamele, et te kontrolliksite
registris kirjas olevaid kontaktandmeid.
Mõnikord võib kellelgi tekkida vajadus teie organisatsioonile näiteks midagi olulist saata või edasi öelda, kuid teiega
pole võimalik mittekehtivate
andmete tõttu kuidagi kontakti
saada.
Mari-Liis Dolenko
MTÜde konsultant

6
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Jaak Johanson tuleb Keila
Noortekeskusesse
keila leht
leht@keila.ee

Kuues loeng üritustesarjast
Süübime subkultuuridesse toimub 8.detsembril kell 18.00
Keila noortekeskuses. Kultuuri
tutvustab ja muusikat tee Jaak
Johanson (vt ka www.johanson.ee).
Jaak Johanson sündis 15.
detsembril 1959 Tartus. 1982.
aastal lõpetas Tallinna Konservatooriumi näitekunsti erialal,
1982 - 1987 töötas näitlejana
Tallinna Linnateatris.
1987 algatas ta koostöös
Merle Karusoo ja teistega
Pirgu Arenduskeskuse Mälu
sektori ja kogus viie aasta
jooksul üle Eesti kokku suure
hulga vanade inimeste päevikuid, laulukladesid, fotosid,
lindistusi ja elulugude videosalvestusi. Need inimesed
olid nõukogude okupatsiooni ajal tagaplaanil olnud ning
neil polnud võimalust ennast
avalikult väljendada. Nende
kogumisretkede tulemusena
sündisid mitmed laineid löönud etendused ning laulu- ja
jutukogumikud.
Jaak Johanson on alates
1987. aastast Vanalinna Muu-

Ootan Sind
Keila Linnavalitsusse oma
Jõulupuule
mis toimub 13.detsembril
kell 11.00-15.00

Väike kontsert on kell 11.15 linnavalitsuse saalis.

Jaak Johanson
sikamaja folklooriprogrammi
juht.
Alates aastast 1976 on ta
kuulunud Leegajuse koosseisu ning olnud vaimustuses
ehedast rahvalaulust ja -muusikast.
Hiljem on ta esinenud individuaalselt ning pereansambli
Johanson ja Vennad koosseisus, lauldes nii rahvalaule kui
ka autoriloomingut. Ta on
paljude oma laulude sõnade
autor.
Ta on laulnud Soomes,
Rootsis, Iirimaal, Norras, Ungaris, USA-s, Kanadas, Inglismaal, Prantsusmaal…
Kui pole olnud võimalik

foto: linnamuuseum.ee

kõrvale viilida, on ta esinenud
ka telekas ja teinud stuudiolindistusi, kuid talle meeldib
rohkem laulda silmast-silma ja
näost näkku.
Süübime subkultuuridesse
on alates augustis esimest korda toimuma hakanud üritustesari-teemaõhtud. Tegemist
on Harju Maavalitsuse poolt
rahastatud ANK programmi
projektiga. Seekordne – folk –
teemaõhtu on viimane. Eelnevalt on tutvustatud indie ja alternatiiv, metal ja goth, hiphop
ja rap, punk ja emo ning dance
muusikastiile – ajalugu, arengut, sekka on toodud muusikaja moenäiteid.

Keila meistrivõistlused ekstreemspordis
(BMX, rula, tõukeratas, rulluisk)

Laupäev 06. 12. 2008
Tallinn, Pääsküla noortekeskus (raudteejaama juures)
Ajakava:
11.00
12.00
12.30
12.45
14.45

Kallis väike keilalane, kes sa veel ei käi Keilas lasteaias ning oled sündinud ajavahemikus 01.oktoober
2001 kuni 31.detsember 2007!

Soojendus
Rula, tõukeratas, rulluisk
BMX soojendus, autasustamine
BMX võistlus
BMX autasustamine

Võistlusklassid:
Kuni 14-aastased, 15 ja vanemad
Kiiver on kohustuslik!

JÕULUKUU PAKKUMISED
Keila Tervisekeskuses

Lapsed, kes on haiged või ei saa jõulupeol osaleda – päkapikud ootavad teie vanemaid pakile
järele Keila linnavalitsuse toas 24 esmaspäeval
15.detsembril tööpäeva piires.
Kohtumiseni!
Jõuluvana
Info telefonil 6790725

näitus

Uued näitused kultuurikeskuses
keila kultuurikeskus

27. novembril avati Keila
Kultuurikeskuses kahe eesti
tuntud kunstniku – Ave Nahkuri ja tekstiilikunstnik Ene
Parsi näitused
Ene Parsi paari aasta eest
alustatud
ruumitekstiilide
sarja inspiratsiooniallikaks on
eesti rahvuslikud kindakirjad,
vaibamustrid, rahvarõivaseeliku triibustikud. Kunstnikku on
võlunud nende rikkalik ornamentika, põnevad värvilahendused, nende rütm ja kompositsioon. Igas esiemade poolt
kootud triibustikus-mustris on
oma eripära, värvide vikerkaar,
milles avaldub kodukohatunnus, elurõõm, ilumeel, mure,
noorus, küpsus jne.
Ene Pars on eesti etnograafilist tekstiili kaasaegses võtmes interpreteerides jõudnud
esteetiliselt ja tehniliselt kvaliteetsete suuremõõtmeliste ja
funktsionaalsete tekstiiliteosteni.

2007. aastal pälvis Ene Pars
Eesti Tekstiilikunstnike Liidu
eripreemia lapitehnika tõeliselt disainerlikult tasemele
arendamise eest.
Tekstiilidisainer Ene Pars
on lapitööd teinud seitseteist
aastat, sh olnud Katariina Gildi Ene ja Anni lapikoja kunstnik. Praegu juhib oma firmat
Ene Pars Disain OÜ. Tal on
olnud mitmeid isikunäitusi galeriides ja muuseumites, tema
töid on eksponeeritud näitustel nii Eestis kui ka Hollandis,
Prantsusmaal, Itaalias, Taanis,
Saksamaal, Inglismaal, Ungaris ja USA-s.
Ave Nahkur teadis juba
lapsena, et temast saab kunstnik. “Kui on veel ärisoont, siis
mis saab olla lihtsamat! Puhas
laulupidu,” lausub ta rahulolevalt. Pärast keskkooli töötas Ave üheksa aastat ARS-is
portselanimaalijana.
Hiljem
kujundas poodide vaateaknaid,
kuid tuli sealt peagi riiuga tulema. Otsekohene Ave ei suut-

nud jätta enda teada, et tema
arvates meesülemus orjastas
naistöötajaid.
Mõtteviisilt on ta roheline.
Poeriideid ei osta, maalib ehitustöödel üle jäänud lauajuppidele ning on tabanud end
mõtisklemas, mida võtta ette
vanade
nailonülikondadega:
äkki annaks kuidagi tagasi
naftaks pressida? Kõik ideed
on Ave enda omad, tekstid kirjutab tema. Kui peaks ära väsima, lubab Andrus Kivirähki
appi kutsuda. Ta on pärit Tallinnast, kuid tunded selle linna
vastu jahtusid juba ammu. Ave
ei mõista, miks kõik Tallinna
ronivad, kui mujal on ometi
nii palju tühja maad. Miks inimene ei taha elada metsas, kui
ometi vajab üksindust?
„Mina arvan, et isegi kui
saatus on kaasa antud, ei pea
tingimata võtma sellest õlekõrrest,” ütleb Ave. “Alati on
olemas teine variant: teed ise.
Mina olen isetegemise mees!”
Näitused jäävad avatuks
kuni 5. jaanuarini.

JÕULUKUU PAKKUMISED Keila Tervisekeskuses
TÄISKASVANUTELE – Ostes jõulukuu
jooksul 12 x majapileti, osalete loosimisel,
mille peaauhinnaks on Soolakambri kasutus
2-le inimesele 6 kuu kestel 1x nädalas
kuni 40 min.

* 12 x majapilet annab õiguse kahe kuu
kestel soodsamalt külastada ujulat ja/või
jõusaali kuni 12 korda

LASTELE – Kogudes kokku jõulukuu
jooksul neli lapse- või perepiletit ujulasse ja täites
kupongi, osalete loosimises, mille peaauhinnaks
on Sünnipäeva pakett 2009.a. jooksul ( sisaldab ujula
pääset 15 lapsele + konverentsisaali kasutus 2 tundi).

KEILA TERVISEKESKUS

LOOSIMINE toimub 03.01. Info: tel. 6 737 637, tervisekeskus@keila.ee, www.keilasport.ee

PÜSIKORRALDUSE SÕLMIJATELE –
uuendades oma liikmelisust või liitudes
jõulukuu jooksul Keila Tervisekeskusega
ning sõlmides püsikorralduslepingu,
osalete loosimisel, mille peaauhinnaks on
Soolakambri kasutus 2-le 6 kuuks, 1x
nädalas , 40 min + jõusaali individuaalse
treeningkava koostamine.
*püsikorraldusleping on aastane või
pooleaastane püsikliendileping, mis annab
kindla kuumakse eest õiguse piiramatult
külastada ujulat, jõusaali või
aeroobikatreeninguid.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
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
„TALUPERENAINE“ JA „MARET“ JUHISTEGA JÕULUPÜHADEKS
5.november – 11.jaanuar
Meenutusi jõuludeks valmistumisest ja kodu kaunistamisest
20. sajandi esimesel poolel
ning soovitusi tolleaegsetelt
kodukultuuri ajakirjadelt.
Harjumaa muuseum, Tel:
6781668
“UUESTI UUS”
28. november – 5. jaanuar
Tekstiilikunstnik Ene Pars
Keila kultuurikeskus tel:
6045045
“MEIE KÜLA EIDED TULID
KEILASSE”
28. november – 5. jaanuar
Ave Nahkuri näitus
Keila kultuurikeskus tel:
6045045
KÄRT SEPPELI KERAAMIKA
NÄITUS-MÜÜK
2.detsember – 10.detsember
Keila kultuurikeskus tel:
6045045

teater
“MINU SÕBRATAR MAKSUAMET”
Vana-Baskini Teater
16. ja 17.detsember kell 19.00
Pilet: 150.- / 125.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kontsert
TÜTARLASTEKOOR “ELLERHEIN”
7.detsember kell 11.00 Tasuta
Jumalateenistus ja jõulukontsert. Dirigent Tiia-Ester Loitme

EELK Keila Mihkli kirik
KEILA MUUSIKAKOOLI ADVENDIKONTSERT
12. detsember kell 18:00
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
“KAUNIMAD JÕULULAULUD”
EESTIMAA KIRIKUTES
Segakoor “Suisapäisa”, Ivo
Linna, Laura Põldvere, Lauri
Liiv ja Ly Lumiste
15.detsember kell 18:00
Pilet: 125.- /175.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides ja Statoili jaamades.
Keila Miikaeli kirik
III ADVENDI KONTSERT
“NOORKUU”
21.detsember kell 19.00
Pilet: 125.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

LOENG
“KODU TOETAB KOOLILAST”
5.desember kell 18.00
Lektor Sulev Ojap
Järgneb kunstilis - praktiline
töötuba “Vormijoonistus”
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 51 93 66 73
„SÜÜBIME SUBKULTUURIDESSE“ FOLK
8.detsember kell 18.00
Kultuuri tutvustab ja muusikat
teeb Jaak Johanson
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28f Tel: 60 99089
„KOOLILAPSE RÜTMID“
12.detsember kell 18 .00
Lektor Merike Kuivits
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 51 93 66 73

muud üritused
TAASKASUTUSE MOETÖÖTUBA “SOODSALT MOODSAKS”
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.
Lisaks toimub vanade riiete
vahetuslaat kell 11.00 – 12.00
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn 9 Tel: 6781668
KUNSTILIS-PRAKTILINE
TÖÖTUBA „RÜTMIGA JA
RÜTMITA“
12.detsember kell 20.00
Juhendab Merike Kuivits
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 51 93 66 73

TAIMESEADE
12.detsember kell 14.00
Teema - samblakuused
Keila sotsiaalkeskus
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
JÕULUPIDU
14.detsember kell 15:00
Peoraha 50.- saab maksta 8.
ja 9. detsembril kella 12.00 –
14.00 kultuurikeskuses.
Keila kultuurikeskus
ÜLELINNALINE EAKATE
JÕULUPIDU
22.detsember kell 14.00
Keila kultuurikeskus Keskväljak
12, tel: 6045045

Võtame tööle kogemustega
ja hea tahtega mööblitisleri.
Kontakttelefon 5083341.

TEENUS
Raamatupidamisteenused,
maksukonsultatsioonid. Tel.
530 24 160
Raamatupidamisteenused
väikefirmadele, FIE, KÜ, MTÜ.
Tel: 50 488 22
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigal-

dus. Tel: 58 033 448
Ehitaja teeb erinevaid sisetöid. Tel: 58 34 35 39 Aleksei
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Telefon:
5581222.

MÜÜK
Lehtpuu (mustlepp ja saar)
30-35 cm, 650 kr/m3;,
ja 40-55 cm, 625 kr/m3;.
Hind kohaleveoga 4.5 m3
kaupa. Samas osutame transportteenust 2,5t kandevõimega kalluriga. Tel 5615 8990,

Sündinud

25.11.2008 Robert Gussarov
29.11.2008 Brita Hagala

Maga vaikselt,puhka rahus -südamed on Sinuga ....
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega.
Südamlik kaastunne perele

Mälestame Keila alati abivalmis perearsti ja head sõpra

Jaime Kangro`t
sündinud 16.septembril 1940 - lahkunud 29.novebril 2008

Jaime
Kangro

Tühjaks jäänud koht meie sõprusringis tuletab sind alati meelde
Avaldame sügavat kaastunnet Hans Kangrole, poegadele ja

kaotuse puhul.
Töökaaslased
Keila Perearstikeskusest

Perekonnad Miggur, Ploovits, Laansalu

Ja hommik sai õhtusse jõudnud,
veripunaselt virvendavas vees.
Oli sõudja kaldale jõudnud,
oli Jumala palge ees.
Mälestame

Dr. Jaime
Kangro’t

ja avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.
Keila Sotsiaalkeskus

See õnn on üürike, mil
süda rinnus taob….(H. Runnel)

Mälestame sõbralikku naabrit

Mälestame unustamatut

Dr. Jaime
Kangro´t
Avaldame kaastunnet
lähedastele
Keila Linnavolikogu,
Keila Linnavalitsus

Avaldame siirast kaastunnet

Kallis Ülle!

Ülle Leissoole kalli

Avaldame sügavat

Jaime
Kangro`t
Meie südamlik kaastunne
lahkunu abikaasale ja
poegadele.
KÜ Põhja 20 elanikud

kaastunnet

ISA
surma puhul.

ISA
surma puhul.

OÜ Koduapteek juhatus
ja kollektiiv

Ingrid ja Airike

kogudus
II.advendipüha
7.detsmber kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Esineb tütarlastekoor Ellerhein
Keila Miikaeli kogudus
Piibli- ja palvetund
10. detsembril kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2 Tel: 6044808

Kuulutused
Töö

Palju õnne!

lastelastele abikaasa, ema ja vanaema kaotuse puhul.

JÕULUNÄITUS-MÜÜK
12.detsembril kell 12.00 -18.00
Näha ja osta saab sotsiaalkeskuse töötajate ja ringides
osalejate käsitöid, MTÜ
Töötahe käsitöid, Merimetsa
Tugikeskuse õmblustooteid ja
teiste sotsiaalkeskuse sõprade
tooteid.
Keila Sotsiaalkeskuses

7

56669336.

KINNISVARA
Müüa 3-toal korter Keilas
Aia tn-l. Ahjuküte, 50 m2,
renoveeritud, köögimööbel ja
-tehnika. Hind 890 000 kr. Tel
56352652
Üürile anda äripind Keilas,
Jaama tn.(2x50m2). Telefon:
56476313, e-post: meelis.
kiirats@hotmail.com
Müüa garaaziboks Luha
tänava lôpus.
Tel. 50 45 285

IN MEMORIAM

Jaime Kangro
16.09.1940a – 29.11.2008a
Inimese elu on nii seatud, et kord peale siit ilmast lahkuma. 29.novembril 2008.aastal lõppes
peale rasket haigust Jaime Kangro elutee.
Jaime Kangro sündis 16.sept. 1940.a Ida Virumaal Vaivara vallas. Isa töötas kohaliku velskrina
ja ilmselt juba siit sai alguse Jaime tee meditsiini. Kooliteed alustas ta kohalikus koolis, hiljem
jätkas Tallinnas ja lõpetas Tallinna 7.keskkooli 1959.aastal. Peale keskkooli lõpetamist asus Tartu
Riiklikku Ülikooli arstiteaduskonda. Tänu Jaime seltsivale ja elurõõmsale iseloomule jätkus tal
peale õppimise aega ka seltskondlikuks eluks. Juba ülikooli ajal tutvus ta oma tulevase abikaasaga ja abielu sõlmiti enne ülikooli lõpetamist. Sellest sai väga tugev ja kindel liit, mis kestis
surmani. Abielust on neil 2 poega ja nendelt 5 lapselast.
1959.aastal lõpetas Jaime ülikooli. Esimene töökoht oli Viljandis, kuid seal ei olnud perekond
kaua. Alates 1969 on Jaime töötanud Keilas. Alul palju aastaid lastehaiglas lastearstina. Kui valmis
Keila uus haigla, siis jätkas tööd Keila polikliinikus jaosk. pediaatrina. Arstiabi ümberkorraldamise
ajal seoses Eesti Vabariigi taassünniga kvalifitseerus ümber perearstiks. Jaime Kangro väga suureks tööks oli Keila perearstikeskuse rajamine, mille juhatajana töötas kuni pensionile jäämiseni
1.okt. 2008a. Südamelähedasteks jäid töös Jaimele ikka lapsed. Ta on aidanud üles kasvatada
2 põlvkonda Keila elanikke. Lisaks arsti tööle on ta aktiivselt osalenud ka linnaelus. On olnud
korduvalt volikogu ja mitmete komisjonide liige.
Meie südametesse jääb Jaime Kangro alati elurõõmsa, abivalmis ja heatahtliku kolleegina.
Aitäh sulle!
Kolleegid Keila Perearstikeskusest.
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Annika Ilusalongis
meeletult soodsad
pakkumised detsembris!

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

*Geelküüned 450.*Näohooldused -5%
*Pidulikud soengud-10%

Rõõmu Kaubamajas
11.dets.2008 a.

Vaata teisi sooduspakkumisi
www.annikailusalong.com

AS PROTTEN F.S.C.
ESINDUSKAUPLUS

MÜÜGIL PROTTEN

JÕULUKOLLEKTSIOON 2008

20-23

Asume Tervisekeskuse kõrval,
Harju KEKi majas 2.korrusel.
Paldiski mnt.21 Keila
Tel. 6712 738

KAPITAALNE PAKKUMINE
LÜKANDUSTEGA KAPILE

ERINEVAID TOOTEID
SUURTELE SUURUSTELE
KLIENDIKAARDI OMANIKELE
UUED PAKKUMISED
JALATSID, KÄEKOTID
LÕHNAD, PESU, KINDAD

Tutvumine kohapeal

n
i
K

ÖÖ

OLETE OODATUD!

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

• Ilutulestik 20:00
• Tööstuskaup – 10%
• Jõulutoitude
maitsmine
• Jõulukaartide
valmistamine

INFOPÄEV
INFOPÄEV
11. detsember kl. 15.00-19.00
11.
detsember kl. 15.00-19.00
INFOPÄEV

Alates kl. 15 oleme avatud mängimiseks ja meisterdamiseks.
Võimalik
teha
jõulukaunistusi
ja maiustusi!
11.kl.
detsember
kl. 15.00-19.00
Alates
15 oleme
avatud
mängimiseks
ja meisterdamiseks.

INFOPÄEV
Võimalik
teha jõulukaunistusi ja maiustusi!
KlAlates
16 räägime
teemadel:
kl. 15 lapsehoiu
oleme avatud
mängimiseks ja meisterdamiseks.
11.
detsember
kl. 15.00-19.00
- Juta Männisalu Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest toob meieni kokkuvõtte
Võimalik
teha
jõulukaunistusi
ja maiustusi!
Kl 16
räägime
lapsehoiu
teemadel:
kahepäevasest (27.-28.nov) koolitusest "Kuidas alustada lapsehoiuga".
-Alates
Juta Männisalu
Harju
Ettevõtlusja Arenduskeskusest
toob
meieni kokkuvõtte
kl. 15
oleme
avatud
mängimiseks
ja meisterdamiseks.
- oma kogemusi
jagavad
Pilleriin
Moilanen
Pille Perepäevahoiust
ja hiljuti lapsehoidjaKl 16 läbinud
räägime
lapsehoiu
kahepäevasest
(27.-28.nov)
koolitusestteemadel:
"Kuidas alustada lapsehoiuga".
koolituse
Helina
Volmer.
Võimalik
teha
jõulukaunistusi
ja
maiustusi!
- oma
kogemusi
jagavad
Pilleriin
Moilanen
Perepäevahoiust
ja hiljuti
- Juta
Männisalu
Harju
EttevõtlusjaPille
Arenduskeskusest
toob
meienilapsehoidjakokkuvõtte
- Piia Peterson Keila linnavalitsusest annab ülevaate koostöövõimalustest kohaliku
koolituse
läbinud Helina
Volmer. koolitusest "Kuidas alustada lapsehoiuga".
kahepäevasest
(27.-28.nov)
omavalitsusega.
räägime
lapsehoiu
-Kl
Piia-16
Peterson
Keilajagavad
linnavalitsusest
annab ülevaate
koostöövõimalustest
kohaliku
oma
kogemusi
Pilleriinteemadel:
Moilanen
Pille Perepäevahoiust
ja hiljuti
lapsehoidjaLoodame,
et tegemist
on mõnusa
vestlusringiga, kus kõik huvitatud
- Juta
Männisalu
Harju
Ettevõtlusomavalitsusega.
koolituse
läbinud
Helina
Volmer. ja Arenduskeskusest toob meieni kokkuvõtte
saavad
vastuse
oma
küsimustele.
Kaetud
kohvilaud.
kahepäevasest
(27.-28.nov)
koolitusest
"Kuidas
alustada
lapsehoiuga".
- Piia Peterson
Keila linnavalitsusest
annab ülevaate koostöövõimalustest
Loodame,
et tegemist
on mõnusa vestlusringiga,
kus kõik huvitatudkohaliku
- oma
kogemusi jagavad Pilleriin Moilanen Pille Perepäevahoiust ja hiljuti lapsehoidjaomavalitsusega.
saavad
vastuse oma küsimustele. Kaetud kohvilaud.
koolituse
läbinud
Volmer.
Kuni
kl.
19
on
võimalik
lastel vestlusringiga,
ja lastemeelsetel
Loodame,
etHelina
tegemist
on mõnusa
kus kõikmängida
huvitatudja
- Piia Peterson Keila linnavalitsusest annab ülevaate koostöövõimalustest kohaliku
meisterdada.
saavad
vastuse
oma küsimustele.
Kaetud
kohvilaud. mängida ja
Kuni
kl.
19
on
võimalik
lastel
ja
lastemeelsetel
omavalitsusega.

meisterdada.
Loodame, et tegemist on mõnusa vestlusringiga, kus kõik huvitatud
Kuni kl. 19 on võimalik lastel ja lastemeelsetel mängida ja
saavad vastuse oma küsimustele. Kaetud kohvilaud.
meisterdada.

Plastikaknad

Kuni kl. 19 on võimalik lastel ja lastemeelsetel mängida ja
meisterdada.

tootmine, müük,
paigaldus

Hiirekese Mängutuba / Hiirte Mängumaa
mnt
31, Keila
Hiirekese Haapsalu
Mängutuba
/ Hiirte
Mängumaa
Haapsalu
mnt
31,
Keila
Hiirekese Mängutuba / Hiirte Mängumaa
Lisainfo: www.hiirekese.ee
Haapsalu mnt 31, Keila
5270908
või/ 58093596
Lisainfo:
www.hiirekese.ee
Hiirekese
Mängutuba
Hiirte Mängumaa
5270908
või
58093596
Haapsalu
mnt
31,
Keila
Lisainfo: www.hiirekese.ee
5270908 või 58093596
Lisainfo: www.hiirekese.ee
5270908 või 58093596
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LAIAS VALIKUS PLUUSID, SEELIKUD,PÜKSID

ad
Soods

hinnad

tel: 6536445 ja 53322418
aknad@aknaluks.ee
Üksnurme tee 8, Saku
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JÕULU
TULE TIBU JÕULUPEOLE, KUS SIND
OOTAB PALJU PÕNEVAT TEGEMIST:
ÕHUPALLIDE JAGAMINE
PÄKAPIKUMÜTSIDE MEISTERDAMINE
HIIGELSUURE ÕNNETÄRINGU VEERETAMINE
JÕULUVANALE LUULETUSTE LUGEMINE
KINGIKOTIS OLEVATE KINGITUSTE MÕISTATAMINE

05.12
Ülejõe S
elver ....
06.12
.1
Paide S
elver .... 5.00
...14.00
Krooni
Selver ..
08.12
...18.00
Keila Se
lver......
.. 14.00
Järve S
elver ....
09.12
..
. 18.00
KohtlaJärve ..
.... 14.00
Jõhvi S
elve
10.12
Anne Se r ....... 17.00
lver ......
11.12
.1
Põlva S
elver .... 5.00
..
.1
Vilja Se
4.00
lver......
12.12
....18.00
Pirita S
elver ....
...17.00

KODUNE ÜLESANNE: JOONISTA JÕULUVANA PORTREE JA VÕTA SEE PEOLE KAASA.
IGALE JOONISTAJALE ON KINGITUS!

