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KASULIK TEADA

Nädal Lõppes, teine algas

Ära vingu, tee! Kuidas edeneb

Tänane juhtkiri ei ole tore ja sõbralik. Põhjuseks
mitmed viimaste aegade juhtumised. Juhtumised,
mis on pikka aega kogunenud. Vabandan ette kui
keegi end puudutatuna tunneb.
Tahan soovitada kõigil (iseendal sealhulgas)
püüda vaadata asju natuke laiemalt kui vaid iseenda seisukohast ning hinnata asju ka muudel alustel
kui see, mis mulle isiklikult kõige kasulikum on. Pole
mõtet vinguda ja viriseda selle üle, kui ebaõiglane on
maailm ja inimesed selles.
Kui ei meeldi Selveri ning Rõõmu kaubamaja teenindus ning hinnad, siis ära käi nendes poodides. Las
need käivad, kellele meeldivad.
Kui ei saa endale lubada 25aastaselt jeepi ja oma
maja, siis ära vingu ning süüdista nende puudumises
teisi ja ebaõiglast maailma, vaid tee midagi, et need
saada.
Kui ei meeldi, et korterelamus on kokku lepitud trepikoja ise koristamises, siis ära süüdista teisi lolluses
ja kiusus ning jäta koristamata, vaid lahenda oma
probleem ise ära (näide foorumist).
Kui restoran ei vasta sinu ettekujutusele restoranist,
siis ära külasta seda. Las külastavad need, kellele see
meeldib.
Kui mõni lahendus ei meeldi, siis paku parem välja.
Kõik maailmaasjad ei ole mõeldud kiusamiseks.
Kõik ei peagi kõigile meeldima. Kui miski ei meeldi,
siis tee midagi, et olukorda parandada.
DORIS MATTEUS

uue koolimaja ehitus?

mart raik

KEILA HARIDUSE SIHTASUTUSE
JUHATUSE ESIMEES

Riigihangete Ameti juures
tegutsev vaidlustuskomisjon
lõpetas vaidlustusmenetluse
Keila uue koolihoone ehitamiseks väljakuulutatud riigihanke üle, sest vaidlustuse
esitanud AS Koger ja Partnerid
võttis oma vaidlustuse tagasi.

Vaidlustusmenetluse
lõpetamise tõttu on võimalik
sõlmida hankeleping eduka
pakkumuse esitanud pakkujaga, kelleks on Keila uue koolihoone riigihankemenetluses
kvalifitseeritud ja vastavaks
tunnistatud pakkumuste seast
soodsaima pakkumuse esitanud KMG Ehitus AS koos Leviehitus OÜ-ga.
Meil on väga hea meel, et
vaidlusküsimus leidis positiivse lõpplahenduse ning me
saame jätkata koolimaja ehitusprotsessi. Läbirääkimised
käivad mitme võimaliku rahastajaga, millest on konkreetsemalt aga veel vara rääkida.

Fotod: doris matteus

Juhtub

Ööl vastu pühapäeva sõideti maha Rõõmu Kaubamaja juures olev kurvisuuna
märk. Tänu kohusetundlikule Rõõmu naabrivalvesektori liikmele ei jäänud
õnnetus aga märkamata. Ta teavitas juhtunust oma sektori vanemat, kes omakorda teavitas politseid.
Kuigi juht oli joobes sõidu pärast juba eelnevalt Saue vallas kinni peetud, ei
teadnud politsei tema põhjustatud avariist Keilas. Avariitunnuste kohta väitis
juht,et sõitis lihtsalt kraavi. Seega oli tänu tähelepanelikule linnakodanikule võimalik operatiivselt vormistada kõik toimingud, kui isik oli veel kinni
peetud.

Eesti Naabrivalve ühing tänab aktiivset Rõõmu naabrivalve
sektori liiget õigeaegse ja oskusliku käitumise eest, mille tulemusel
tabati liiklushuligaan!

DORIS@keila.ee

Nädal piltides

Keila Klubi tähistas oma sünnipäeva kongressigaFoto: heidi kena

Fotod: erakogu

Eelmisel neljapäeval, 15. jaanuaril külastasid
19 algkooli last huvijuht Reet Hanni juhendamisel kodutute
loomade varjupaika MTÜ Loomade Hoiupaik.
Algkooli jõululaada korjandusega kogutud 691 krooni
eest osteti varjupaigale neli 10-ne kilogrammist koeratoidu
pakki ning natukene vähem kassitoitu. Lastele tutvustati
varjupaika ning räägiti, millised kohustused kaasnevad
lemmiklooma perre võtmisega. Et manitsused liiga kaugeks
ei jääks, jutustati lastele ühe varjupaika sattunud koera
lugu. Kõlama jäi mõte: kui võtad endale lemmiklooma, võtad
endale vastutuse tema eest iga päev hoolitseda!
Traditsioon koguda jõululaadal raha loomade varjupaiga
jaoks ning koos lastega kogutud raha eest kodututele loomadele süü osta, kestab juba kolmandat aastat.

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Eelmisel neljapäeval teisaldati Keila Keskväljakult jõulukuusk
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Fotod: märt lillesiim

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Muuseumiaastal näitab Harjumaa
Muuseum oma tarbeesemete kollektsioone

Alanud aastal saab
Eesti Rahva Muuseum 100aastaseks
ja 2009. aasta on
Muuseumiaasta.
harjumaa muuseum
Muuseumiaasta kuulutati
välja eelmise aasta 24. novembril Narvas XI Eesti muuseumide festivalil. Muuseumiaastal tutvustavad kõik Eesti
muuseumid oma kollektsioone, näitusi, publikatsioone,
tööd ja töötajaid, et väärtustada kultuuripärandi hoidmist.
Harjumaa Muuseumi väikses näituseruumis on muuseu-

miaasta jooksul erinevad väljapanekud
muuseumi
esemekogust. Esimene näitus
on klaasist tarbeesemetest.
Harjumaa Muuseumi klaasnõude kollektsioon koosneb
pudelitest, purkidest, klaasidest, tassidest, vaagnatest,
kaussidest, vaasidest, lambikuplitest ja veel mitmetest
klaasist tarbeesemetest. Põhiliselt on need esemed praktilise väärtusega liht- ja pressklaasist. Mõned esemed on ka nn
võsaklaasist, st puhastamata,
rohelist või pruuni tooni klaasist. Tarbeesemed on valmistatud nii Eestis kui ka Venemaal.
Näitusel on teiste seas eks-

poneeritud Saku õlletehase
pudelid, Karjaküla mõisast pärit vaas, Keila Piimatalituse
Ühisuse piimapudel, Keila limonaaditehase limonaadipudel, maalitud napsuklaas, mis
kuulus legendi järgi 20. sajandi alguses Keila mõisaprouale.
Keilas Tallinna maanteel tegid tinti Paul ja Salme Soosaared oma korteris. “Tehast” nimetati naise nime järgi
Tinditehas “Salme” Keilas.
Näitusel on väljas selle tehase
tindipott.
Näitusele tegi valiku peavarahoidja Mall Siniveer, kujundas Kätlin Janson. Näitus
klaasesemetest jääb avatuks 1.
märtsini.

uudis

Tarbeesemeid Harjumaa Muuseumi kogust:

Klaasnõud		
Peakatted		
Metallnõud		
Portselan- ja savinõud
Naiste ja meeste pesu

16. jaanuar – 1. märts
5. märts – 19. aprill
18. juuni – 23. august
27. august – 24. oktoober
29. oktoober – 10. jaanuar 2010

uudis

Keila Klubi ühe aastane Päästeteemaline

loominguvõistlus

erki fels

KEILA KLUBI ESIMEES

sirje piirsoo
Reedel, 16. jaanuaril tähistas Reformierakonna Noortekogu Keila Klubi oma esimest
sünnipäeva. Lisaks klubi liikmetele olid kohal linnaisad,
esindajad Riigikogust, Noortekogust ning sõprusklubidest –
kokku ligi 100 inimest.
Aastaga on klubi liikmeskond jõudsalt kasvanud, mis
näitab noorte huvi ja tahtmist
midagi üheskoos ära teha.
Siinkohal ei saa mainimata jätta, et Keila Klubi on hetkel 164
liikmega Keila linna ja Harjumaa (v.a Tallinn) suurim noorteühendus.
Aasta on lühike aeg, kuid
selle jooksul jõuti siiski ühtteist korda saata, et elu oleks
huvitavam. Eks ole see ju ka
Keila Klubi vastvalitud hüüdlause: „Teeme elu huvitavaks!“
Sai väisatud Riigikogu ja
kohtutud tuntud poliitikutega,
peaminister tutvustas isiklikult kolme tunni vältel Stenbocki maja ning jagas oma vaateid aktuaalsetel teemadel.
Toimus asutamiskonverents,
vabariigi aastapäeval jagati lippe, vastlapäeval käidi koos tallinlastega uisutamas.
Keila noored võtsid muu-

PÕHJA - EESTI PÄÄSTEKESKUS

Keila Klubi sünnipäeval rääkis noortele ka
Kristiina Ojuland
hulgas osa prügikoristuskampaania „Teeme ära“ reklaamist,
koristati Keila linna, käidi abistamas loomade varjupaigas.
Keila Klubi liikmed kogusid
ka allkirju Paldiski katlamaja
võla vastu (loodetavasti võetakse nende 700-800 inimese
häält arvesse, kes oma allkirja
andsid, ja probleem leiab Keila
suhtes ausa lahenduse).
Juulis toimusid Noortekogu
suvepäevad, augustil osalesid
mõned meist meeleavaldusel
Gruusia toetuseks ja nii edasi
ja nii edasi.

foto:heidi kena

Kongressil võeti aasta 2008
mälestustes kokku ja heideti
pilk tulevikku.
Premeeriti neid, kes on kiitust väärt, ja valiti uus juhatus.
Keila Klubi esimehena jätkab
Erki Fels, uue juhatuse koosseis on järgmine: Allar Adoberg, Andres Leppik, Daniel
Raissar, Ivar Krustok, Kadri
Siitsman, Karl Koppelmaa,
Priit Aus ja Ruth Fuchs.
Infot Keila Klubi tegemiste
kohta on võimalik leida kodulehelt keilaklubi.keila.ee.

Päästeamet ja Põhja-Eesti
Päästekeskus kuulutavad välja
loominguvõistluse, mille eesmärk on arutleda on arutleda
tuleohutuse ja päästeala teemadel ning populariseerida
päästetöötaja elukutset ja sellele omaseid väärtusi.
Võisteldakse viies vanuseastmes: koolieelsed lasteasutused, algklasside, põhikooli
ja gümnaasiumi õpilased ning täiskasvanud.
Võitlustöödeks
võivad
olla joonistused, meisterdused, esseed,
kirjutised, videod
jne.
Teemad:
1. Veeohud suvel ja talvel
2. Aurupritsist päästeautoni
3. Kujundan endale ägeda suitsuanduri
4. Ka mina võin olla päästja
5. Kui pomm plahvatab on juba
hilja
6. Miks ma helistan numbrile
112?
7. Tegime koos Nubluga…

8. Minu kodukoha riskid
Töö tagumisele küljele
(meisterduste puhul alumisele
poolele) palume lisada:
• töö autori ees- ja perekonnanimi/vanus
• klass/rühm
• kooli/lasteaia nimi ja maakond/aadress
• juhendaja nimi ja kontakttelefon
NB! Palume arvestada, et
loomingukonkursile esitatud
töid ei tagastata!
Võistlustööd palume saata hiljemalt
16.
märtsiks
2009.a Põhja- Eesti Päästekeskuse aadressil
Ankru 12, Tallinn 11713 või viia
lähimasse komandosse. Maakondlike võistluste parimad
tööd
saadetakse
Päästeametisse, kus igast vanusegrupist valitakse välja parimad tööd, mille autorid saavad auhinnad ja kutsed
Päästeameti peadirektori vastuvõtule.
Konkursi juhendi leiate ka
aadressilt: www.rescue.ee
/20873
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Lühidalt
I klassi lapsed hakkavad
õppima algkooli hoones
Kõik 2009. aasta septembris I klassi minevad lapsed alustavad oma kooliteed Keila Algkooli majas.
„Kui varem pidid lapsevanemad seisma järjekorras selleks,
et nende laps pääseks algkooli
hubasesse majja õppima, siis
alates 2009. aasta sügisest
seda muret enam ei ole - kõik
I klassi lapsed hakkavad õppima algkooli majas,“ ütles Keila
Hariduse Sihtasutuse juhatuse
esimees Mart Raik.
„Oleme seisukohal, et väiksele lapsele, kes alles alustab
oma kooliteed, on algkooli maja
kõige sobivam ja kodusem
keskkond, kus on hea õppimise
õppimisega algust teha,“ lisas
Mart Raik.
Eelisjärjekorras
võetakse
vastu Keila linna sissekirjutatud
lapsi, vabade kohtade olemasolul aga ka mujalt pärit lapsi.
I klassidesse registreerumine
algab 9. märtsist.
Loomade hoiupaiga uuenenud koduleht aitab kadunud
lemmikud tagasi koju
Uuest aastast uuenes Loomade Hoiupaiga koduleht, mis
on eelmisest versioonist kasutajasõbralikum, loogilisem ja
nägusam.
Suurima uuendusena on
nüüdsest kodulehele võimalus
jätta teade looma kadumise
või leidmise kohta. Teate (koos
pildiga) saab üles panna looma
kaotaja või leidja ise, enam ei
ole vajalik teha seda läbi meie
administraatori.
Uudiseks on seegi, et me ei
pea looma hoiupaigast lahkumise järel enam tema fotosid
kustutama vaid need tõstetakse ringi “Koju läinud loomade”
lehele.
Lemmiku kaotamisel või
leidmisel tuleks sellest teavitada numbril 6 217 746.
Lisaks tasub vaadata loomade hoiupaiga kodulehel (www.
loomadehoiupaik.ee) olevaid
pilte, ehk leiab kadunud lemmiku sealt.
Hulkuvatest loomadest Keila
linnas tuleks teatada keskkonnanõunik Ülle Lindusele.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

41.70kr/kg
15.50
57.90

11.01- 13.01

26.90
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Keila Linnavalitsuses

Keila Linnavalitsus teatab

Kasutusload
Linnavalitsus väljastas järgmised kasutusload:
- OÜ Jaotusvõrgule 0,4 kV
kaabelliini ehitamisel Linnamäe tee 8 kinnistust kuni Linnamäe tee maa-alal asuva õhuliini masti nr 22A –ni. Ehitas
Empower AS, omanikujärelevalvet teostas OÜ Jaotusvõrk.
- Keila Linnavalitsusele
Nurmenuku tänava tänavavalgustuse ehitamisel. Ehitas Corle OÜ,
omanikujärelevalvet
tegi Taidus Aave.
- Keila Linnavalitsusele Piiri
tänava tänavavalgustuse ehita-

Avalik arutelu
misel Vasara tänavast kuni T8
Paldiski maanteeni ja Paldiski
mnt-Piiri tn-Pargi tn ristmiku
ülekäiguradade valgustuse ehitamisel. Ehitas AS Elero.
- Elion Ettevõtted ASile Keila-Lehola-Vasalemma valgus- ja
vaskkaabelliini ehitamisel Keilas Haapsalu mnt maa-alal
Barsbütteli tänavast kuni Keila
valla piirini. Ehitas Eltel Netwoks AS, omanikujärelevalvet
teostas Elion Ettevõtted AS.

Sotsiaalkindlustusameti teade:
Pensioniameti otsuse
võib vaidlustada
Need pensionärid, kes on
saanud teate, et nende toetus
ei laeku riigi kulul, saavad pensioniameti otsuse vaidlustada.
Sotsiaalkindlustusamet soovib, et kõik pensionärid, kes
seda vajavad, saaksid pensioni
koju kätte. Kui otsus tundub
siiski ebaõiglane ja teie põhjendusi ei ole arvestatud ning
kui te ei ole ka uut väljamakseviisi veel valinud, siis võite otsuse vaidlustada. See
õigus kehtib endiselt 30 päeva jooksul pärast otsusest
teadasaamist. Sel
juhul vaadatakse esmane otsus kindlasti
üle.
Kui vaidlusalust otsust ei jõuta veebruarikuu pensionipäevaks

üle vaadata, siis keegi oma
järgmisest pensionist siiski ilma ei jää. See makstakse
välja endisest kohast, s.t – kui
seni toodi teile pension postiga koju, siis tuuakse see koju
ka veebruaris. Kui te seni saite
oma pensioni postkontorist,
siis ka veebruaris saate selle
ühekordse väljamaksena postkontorist.
Otsuse
vaidlustamiseks
võib pöörduda elukohajärgse pensioniameti
poole. Piisab ka
telefonikõnest
sotsiaalkindlustusameti infotelefonile 16106.
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete
juht

26. jaanuaril kell 16.00 toimub Keila Linnavalitsuse II
korruse saalis Ehitajate tee 13
kinnistu ja seda ümbritseva ala
detailplaneeringu eskiisi avalik
arutelu.
Planeeringuga kavandatakse
Keila terviseradade piirkonnas
kompleksse
rekreatsiooniala
väljaarendamist. Planeeringuala ulatub Tammiku teest KEKi territooriumini ning LoodeKeila elurajoonist peaaegu
Mudaauguni hõlmates kokku
ligikaudu 90 ha.
Lisaks olemasolevatele ter-

vise-ja suusaradadele ning jalgpalliväljakutele on rekreatsioonialale planeeritud suusatunnel,
seiklusrada, BMX-rajad, tenniseväljakud ning palju muid
spordi- ja aktiivse puhkuse rajatisi. Edasiarendamisele läheb
Mudaaugu kergliiklustee, mis
loob ühenduse uue kooli ja
SOS-lasteküla vahel. Planeeritavasse olme-teenindushoonesse peaksid tulema duširuumid,
kohvik, klubiruumid jm ning
see on mõeldud ühendada parkimismajaga, mis teenindaks
ühtlasi KEK-i äripiirkonda.

teade

Keila Linnavolikogu 52. istung toimub teisipäeval, 27.
jaanuaril 2009 algusega kell
17.00 Keila Linnavalitsuse
saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Harju Maakonna
arengustrateegia 2025
heakskiitmine
3. Keila Ühisgümnaasiumi õpetajate töötasustamise alused
4. Huvitegevustoetuse
pearaha kehtestamine
2009. aastaks
5. Volituse andmine
avaliku konkursi korraldamiseks ainuõiguse
andmiseks ettevõtjale
korraldatud jäätmeveol
6. Pädevuse delegeerimine (sotsiaaltoetused)

7. Põllu tn 1a-502 ja Põllu
tn 1a-521 eluruumide
sotsiaalkorteriks tunnistamine
8. Pargi tn 26 detailplaneeringu kehtestamine
9. Haapsalu mnt 34
detailplaneeringu kehtestamine
10. Revisjonikomisjoni
tööplaani kinnitamine
11. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Krimiuudised

kristjan haljasoks
KONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 40 sündmust, millest 11 korral fikseeriti liikluseeskirjade rikkumisi. Alkoholijoobes kodanikke
tuli politseil talutada 2 korral.
Kahjuks tuleb tõdeda, et majanduslangus on jõudnud ka
Keila linna, sest tihenenud on
varguste hulk. Pisivargaid peeti kinni nädala jooksul kahel
korral.
Kahel korral käis politsei ka
korrale kutsumas pidutsejaid,
kes ei pidanud kinni öörahust.
Teadmiseks, et jätkuvalt on
kehtestatud öörahu aegadeks
23.00-6.00 ja kui sel ajal kõvasti muusikat kuulata või

lärmata nii, et kaaskodanikud
peavad politsei kutsuma, siis
alustatakse selle kohta ka menetlust, mis võib kaasa tuua
kopsaka rahatrahvi. Parem on
ikka mõistvalt suhtuda ja ka
pidu pidada nii, et ei segata
kaaskodanikke ning et seadusesilm ei peaks sekkuma. Loomulikult tuleb seda jälgida ka
päevasel ajal, sest mitmekordsel politsei sekkumisel ja korralekutsumisel võivad ikkagi
tekkida probleemid.
Veel registreeriti 4 liiklusõnnetust, kus küll inimesed
suurt kahju ei saanud, küll aga
nende neljarattalised sõbrad.
Suuremat muret on tekitama
hakanud noored, kes õhtusel
ajal suuremates parklates (Selver, Rõõmu Kaubamaja) nö.
autodega kiirendamas käivad.
Sellisteks trikitamisteks on
mõeldud teised kohad ja teised ajad ning politsei hakkab
rohkem tähelepanu pöörama
kaebustele, mis laekuvad selliste rikkumiste kohta. Seda

võib käsitleda kui avaliku korra rikkumist.
Paneks veel lõpetuseks
südamele, et ilmad on meil
muutlikud - kord on lumi maas
kord mitte, aga kohati on ikkagi ka miinuskraade ja seega
võib olla oht, et teed on libedad. Autojuhid, jälgige seda ja
valige vastav sõidukiirus ning
olge tähelepanelikud. Ilusat
näärikuu jätku
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks õiguserikkumistega seonduvate tähelepanekute kohta, palume edastada
Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612
4592 või elektronposti aadressil annika.pedosk@pohja.
pol.ee, Kristy Roostfeldt`ile
telefonil 612 4595 või elekt-

ronposti aadressil kristy.roostfeldt@pohja.pol.ee, Kristjan
Haljasoks’ale telefonil 612
4595 või elektronposti aadressil kristjan.haljasoks@pohja.
pol.ee või Keila konstaablijaoskonna juhile Madis Melzar`ile
telefonil 612 4591 või elektronposti aadressil madis.melzar@pohja.pol.ee. Noorsoo
probleemide puhul võib pöörduda Keila linna noorsoopolitsei juhtivkonstaabel Eva Alliksoo poole telefonil 612 4594
või elektronposti aadressil eva.
alliksoo@pohja.pol.ee
g4s

1911

17. jaanuaril kell 04.40 üritas Keilas Ülejõe 2 juures alkoholijoobes meeskodanik sõita
avariilise autoga. Üle antud
politseile.
12. jaanuaril kell 23.30 Vikerkaare lasteaial 1 aialipp
puudu.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Кандидаты на получение культурной премии 2009 года
На соискание премии
за заслуги в области культуры в 2009 году представлено всего 10 ходатайств. (стр. 5)
Все первоклассники
будут учиться в здании Начальной школы
Все первоклассники города, которые начнут
свой школьный путь в
2009 году, будут учиться
в здании Начальной школы. В первую очередь в
школу
принимаются
дети, которые прописаны
в нашем городе. На свободные места могут претендовать дети из других
самоуправлений. (стр. 3)
Сообщение департамента социального
обеспечения:
решение пенсионного департамента
можно
оспорить
Пенсионеры, которые
получили сообщение, что
их пенсия более не будет
доставляться за государственный счет на дом, могут оспорить данное решение.
По
мнению
департамента социального обеспечения, все пенсионеры, нуждающиеся в
том, чтобы их пенсия доставлялась на дом, должны быть этой услугой обеспечены. Право оспорить
решение действует в течение 30 дней с момента
оповещения. Это можно
сделать либо в отделения
пенсионного департамента по месту жительства,
либо по телефону 16106.
(стр. 4)
Новости городского
правительства
26 января в 16.00 в зале
мэрии состоится публичное обсуждение детального планирования участка по адресу ул. Эхитаяте,
13. В рамках составленного планирования этот
участок предполагается
использовать для создания зоны активного отдыха. (стр. 4)
2009 год - Год музеев
24 ноября 2009 года на
XI музейном фестивале в
Нарве было принято решение объявить 2009 год
Годом музеев. В рамках
этого мероприятия музеи
Эстонии планируют интересные выставки и публикации. Музей Харью-

ского уезда в малом
выставочном зале в течение этого года планирует
организовать цикл экспозиций различных коллекций из запасников музея.
Первая выставка познакомит посетителей музея
с бытовыми предметами
и утварью из стекла. Выставка будет работать с
16-го января по 1-е марта.
Следующая выставка –
«Головные уборы» (05.03.
-19.04.), затем выставка
металлической
посуды
(18.06.- 23.08). А осенью
планируется
познакомить посетителей с керамической и фарфоровой
посудой. (стр. 3)
Лыжные соревнования состоялись, несмотря на оттепель
Несмотря на не лыжную погоду, 14-го января
состоялся первый этап
Кейласких Лыжных дней
– соревнование на освещенной трассе. Длина
трассы – 680 метров,
трасса полностью покрыта искусственным снегом.
Следующие лыжные соревнования будут проходить 1-го февраля в 12.00.
А 8-го февраля планируется провести соревнования городского лыжного
клуба (формат – лыжный
кросс). (стр. 6)
Урожай медалей на
уездных соревнованиях по легкой атлетике
Участвовавшие во внутренних уездных соревнованиях по легкой атлетике учащиеся Кейлаской
гимназии собрали богатый урожай медалей: 7
золотых, 4 серебряных 3
бронзовые. (стр. 6)
Новая
домашняя
страница приюта для
домашних животных
Приют для домашних
животных открыл новую
веб-страницу, которая по
структуре более удобна
для пользователей. Согласно заключенному договору, найденных в городе Кейла бездомных
животных отправляют в
Таллиннский приют. Начиная с воскресенья, на
странице можно оставить
сообщение о потерявшемся либо найденном
домашнем любимце. С
новой
версией
вебстраницы можно ознакомиться по адресу http://
www.loomadehoiupaik.
ee/.(стр. 3)
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Kümme kandidaati Keila linna
kultuuripreemiale
Keila linna 2009. aasta kultuuripreemiale esitati 10 taotlust kokku üheksa isiku
või grupi nimega.
Kultuuripreemia annab üle Keila linnapea Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel,
mis toimub 23. veebruaril.
Preemia suurus on sel aastal 75 000
krooni. Kultuuripreemia saaja või saajad
otsustab linnavolikogu
kultuurikomisjon.

•Anneli Pärlin ja Liisi Viigisalu
Esitaja: Heli Nurger
Väljavõte taotlusest: Anneli
Pärlin ja Liisi Viigisalu on
Hiirekese Mängutoa loomise
kaudu avanud mitmekülgsed
võimalused beebide ja väikelaste arenguks Keila linnas.
Arvestades oma kogemusi ja
vajadusi lapsevanemana on
nad teinud suure teene kõigile
noortele lapsevanematele
Keilas.

• Keila Gümnaasiumi õpetaja
Anneli Teimann
Esitajad: Keila Gümnaasiumi
direktori kohusetäitja Marika
Ivandi, Keila Gümnaasiumi direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Helen Salumets,
Keila Gümnaasiumi huvijuhid
Lii Sepp ja Kai Kulbok.
Väljavõte taotlusest: Anneli
Teimann töötab Keila Güm-

maavara – paekivi – esinemist
ja kasutamist alates muinasajast kuni tänapäevani.
On aeg taasväärtustada meie
kohaliku paekivi kasutamist
ehitustes ja seda just pr Helle
Perensi tööd ka teevad. Eesti
Paeliidu juhatuse otsusega
esitatakse pr Helle Perens

Keila kultuuripreemia kandidaadiks.
Harju Maakonnaraamatukogu: Soovime Helle Perensit
esitades tuua esile Keila linna
elaniku, kes on andnud väärika panuse rahvusliku maavara
paekivi teadus- ja uurimistöösse.

• Keila Algkooli klassiõpetajaeripedagoog Pilvi Kula

gopeed

Esitajad:
Keila Algkooli
direktori
kohusetäitja
Riina Kink,
Keila Algkooli direktori
asetäitja
õppealal
Reet Mettis ja ametiühingu
usaldusisik Tiiu Pikpoom.

Väljavõte taotlusest: Pilvi
Kulale on omistatud pedagoog-metoodiku ametijärk;
Pilvi Kula kaitses 26. augustil
2008 doktoritöö „Õpilaste
vasakukäelisusest tulenevad
toimetuleku iseärasused
koolis“; Pilvi Kula on esinenud lektorina üliõpilastele ja
õpetajatele, retsenseerinud
magistri- ja bakalaureusetöid,

• Tõnu Talve
a
Esitajad: Tanel Mõistus, And- kuidas uue asja loomisele
loominguliselt läheneda ning
Loog
ast rus
juhib osalejaid uue idee tekVäljavõte taotlusest: Esi-

tame Keila linna 2009. aasta
kultuuripreemia kandidaadiks
Tõnu Talve kunsti ja innovakäeliste laste
tiivse õppetöö edendamise
eest Keilas. Tõnu Talve annab
est selgus, et vasakukäelisi õpilasi on 9,3%, nende jule tuleb pöörata tähelepanu.
46% õpetajaid
tunnistab,
atraktiivsel
kujul
eeskuju,

kest selle lõpptulemuseni.
Tänu Tõnu Talve tegevusele on Keila linn ja Keila
Gümnaasium kantud kunstiõpetuse maailmakaardile.
Omanäolisus ja meeldejäävus

tema artikleid on avaldatud meedias; Pilvi Kulal on
silmapaistvad saavutused
õppekirjanduse koostamisel;
Pilvi Kula on rahvusvahelise
projekti Comenius I juht ja
koordinaator koolis; Pilvi Kulal on vabariigis tunnustatud
haridusspetsialistina oluline
osa Keila Algkooli ja Keila
hariduselus.

on taganud selle, et Tõnu
Talve on oodatud esineja alati
kunstiõpetajate maailmakogunemistel.
Filmiga „Lugu Õunapuust“
on Keila linn ka visuaalselt
saanud maailmas tuntuks
Keila Gümnaasiumi Fragile
kunstiringi töö kaudu.

e teadmisi ega oskusi vasakukäelisi õpetada. Kuna
isust on kogu maailmas ja ka Eestis suhteliselt vähe
vaja teadvustada vasakukäeliste olemasolu, täiendae teadmisi selles valdkonnas, et ennetada vasakukäeõpiraskusi ning tagada nende toimetulek igapäevaelus
s.

• Keila Sõpruslinnade Seltsi liige
Ester Paap

nad: jätkusuutlik haridus; vasakukäelisus; vasakukäeajate oskused vasakukäeliste juhendamisel.

Esitaja: Keila Sõpruslinnade
Selts
ennast kui õpetajatVäljavõte
analüüsida ja arendada
(Fullan
taotlusest:
Ester
–104).
Paap oma pikaajalise ja põhjaarenguvajaduste arvestamise võime kujuneb alles

n saavutatud kindlus õpetamisoskustes. Asjatundli-

ajaks kujunemine on pikk protsess, mis eeldab töö-

lekuks vajalike teadmiste, oskuste ja võimete pide-

damist ja teadmiste baasi paindlikku rakendamist.

liku tööga Keila ja Barsbütteli
linna sõprussidemete arendajana ning seoses sõpruslepingu 15. juubeliga ja valminud

raamatu „Barsbüttel-Keila 20
aastat“ koostajana on 2009.
aasta Keila linna kultuuripreemia vääriline kandidaat.

Lühidalt
Eesti kultuurkapitali
aastapreemiad
Eesti Kultuurkapitali Harju Maakonna ekspertgrupp
määras aastapreemia Anu
Matteusele tulemusliku ja kõrgel tasemel koorimuusikavaldkonna saavutuste eest ja Arvo
Pihlametsale mitmekülgse kultuurilise tegevuse eest Harju
maakonnas. Preemiad said ka
Harju Maakonnaraamatukogu
raamatukogunduse koordineerimise eest Harjumaal ja Harjumaa Muuseum maakonna
museoloogilise tegevuse kureerimise eest.

• Kunstiõpetaja
Sirje Rannamets

naasiumis käsitöö ja kodunduse õpetajana alates aastast
1971, seega 37 aastat. Tema
kui pedagoog-metoodiku
nõuanded oma kooli õpetajatele ja klassijuhatajatele ning
käsitööõpetajatele nii maakonnas kui ka vabariigis on
olnud väga vajalikud.

• Geoloog Helle Perens
Esitajad: Ühe taotluse esitas
Eesti Paeliit ning teise Harju
Maakonnaraamatukogu kollektiiv.
Väljavõte taotlustest:
Eesti Paeliit: Keila linna elanik, geoloog Helle Perens on
pikki aastaid (viimased viisteist) uurinud meie põhilise
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Esitajad: Keila Kultuurikeskus, Keila lasteaed Miki,
Harjumaa Muuseum, Keila

Gümnaasium, Keila Muusikakool, Keila Sotsiaalkeskus, AS
Harju Elekter ning kunstiringi
Sirlett õpilased.
Väljavõte taotlusest: Sirje
Rannamets on kunstiõpetaja.
See pole kindlasti liialdus,
nimetada teda terve Keila
linna kunstiõpetajaks, sest
Sirje Rannamets on olnud
Keila kunstielu edendaja
alates 1994. aastast. Sirje
Rannamets on kunstisädeme
edasiandja Keilas!

• Marika Pabbo
Esitaja: Keila Muusikakool
Väljavõte taotlusest:
Marika Pabbo töötab Keila
Muusikakoolis alates 1984.
a 1. detsembrist muusikaloo
ja solfedžo õpetajana. Tema
eestvõtmisel alustas Keila
Muusikakoolis 1997. aastal
tegevust lastekoor, keda siiani
on pärjatud vaid I kategooria

vääriliselt. Lastekoorist on
välja kasvanud vokaalansambel Staccato. Tänu Marika
Pabbo suurele rollile Keila
Muusikakooli arengus ja Keila
linna muusikaelus viimase
25 aasta jooksul, palub Keila
Muusikakooli kollektiiv omistada Marika Pabbole Keila
Kultuuripreemia.

• Tiiu Jalakas
Esitaja: Keila Sotsiaalkeskus.
Toetajad: Keila Noortekeskus,
Keila Kultuurikeskus, Keila
Pensionäride Ühing, MTÜ
Toetus, Harjumaa Muuseum
ning Lääne-Harjumaa Invaühing.
Väljavõte taotlusest: Tiiu
Jalakas on Keila linnas tuntud
kui väsimatu ning mitmekülgsete huvidega kultuuri-, kunsti- ja sotsiaaltööalase tegevuse
organiseerija. Tema algatusel
ja innukal juhtimisel on suurt
populaarsust kogunud nii
prahi-, kunsti-, siidimaali- kui
keraamikaring, mis annab

Keila linna eakatele ja puuetega inimestele võimaluse olla
loov ning aktiivselt osaleda
huvitegevuses.

• Sirje Aija
Esitaja: Eduard Pukkonen
Väljavõte taotlusest: Teen
ettepaneku nimetada Keila
linna kultuuripreemia kandidaadiks Sirje Aija tema enam
kui 18 aastat kestnud panuse
eest tütarlaste rühmvõimlemise treenerina Keilas. Võim-

lemisklubis Sistrum on sadu
tüdrukuid ja neide peaaegu
kahe aastakümne jooksul
saanud Sirje Aija käe all
tunda nõudlikku treeningut ja
omandanud vajaduse füüsilise
koormuse ja tervislike eluviiside järele ka hilisemas elus.

Kandled kõlama
Pärimusmuusikahuvilised
Keilast alustavad taas kannelde
ehitamist. Vanu pilliehitamise
traditsioone järgides õõnestatakse vana eesti rahvapill väikekannel välja ühest puupakust.
Erakoolis Läte on lastel sügisest peale sõrmede all kandlekeeled helisemas. Esimesed
kooli kandled valmistati ühise
ettevõtmisena aasta eest, mitmed lapsed mängivad juba
oma vanemate meisterdatud
pillil. Noorte kandlemängijate
rohkus on innustanud uue pilliehituse ettevõtmist, sedakorda
on 11 peret end valmis seadnud
ja peagi võime alustada. Kandletegu juhendab pillimeister
Toivo Toompuu, esimeste mänguvõtete juurde väikekandlel
juhatab teed Helle Suurlaht.
Pärimuskursus algab loenguga „Väikekannelde ajaloost
Eestis ja naabermaades“ ja
ERMi kogudes olevate eesti arhailiste kannelde ja pilliehituse
uurimisega. Pilliehitus toimub
nädalavahetustel ja vanemate
kõrval on lapsed ise suureks
abiks. Nädalajagu ootamist on
veel ees – alustame näärikuu
viimasel laupäeval 31. kuupäeval.
Kannelde meisterdamisele
on õla pannud Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Haridusja Kultuuriselts Läte. Aitäh!
Erakool Läte kandleõpetaja
Helle Suurlaht 		

Heategevuslik
veespordihommik
Pühapäeval, 25. jaanuaril
kell 11.00-13.00 toimub Keila
Tervisekeskuses Keila Lions
Klubi korraldatav heategevuslik veespordihommik. Osalema on oodatud kõik. Kavas on
mängud ning võistlused nii väikestele kui suurtele. Oodata on
üllatuskülalist.
Ürituse tuludega toetab
Keila Lions Klubi Keila linna paljulapselisi peresid.
Keila Lions Klubi
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Keila Jalgpalliklubi
tegemistest aastal 2009
targo kaldoja

sport

Medalisadu Harjumaa kergejõustiku
meistrivõistlustelt!
helin vaher

KEILA HARIDUSE SIHTASUTUS

On alanud uus aasta ja nagu
ikka, üritame aasta alguses
hallide argipäeva kardinate vahelt piiluda loodetavalt säravama tuleviku poole. Mida ilusat
toob siis aasta 2009 Keila jalgpalluritele?
Tegelikult on ta juba kuhjaga toonudki! Pea paar kuud
haljendab Keila Terviseradade
kõrval roheline jalgpallimuru.
Kaua oodatud kunstmuruväljak on lõpuks valmis ja juba
ka kasutuses. Meie suhteliselt
pehme ja lumevaene talv võimaldab jalgpalluritel vaat et
aastaringselt välitingimustes
treeninguid läbi viia. Nooremad pallurid treenivad enamuse talvest siiski soojas saalis.
Lisaks treeningutele osalevad
poisid ka mitmetel saalijalgpalli turniiridel.
Kõige tähtsam turniir meie
jaoks on loomulikult kodune
Keila Cup 2009. Igaaastane
jalgpalliturniir Keila JK auhindadele toimub sel korral juba
7. korda. Jaanuaris – veebruaris toimub Keila Tervisekeskuses erinevate vanuseastme
poistele kokku 6 turniiri. Kõik
Keila JK võistkonnad, alates meie kõige noorematest
2001/2002 sündinud poistest,
kuni vanimateni
(1991/1992) –
kutsuvad külla
7-9 võistkonda
ja teevad isekeskis selgeks oma
vanusegrupi tugevaima. Kokku
saab Keila Cupil
mängurõõmu
nautida üle 1000 lapse. Esimene turniir saab teoks juba sellel laupäeval 24. jaanuaril.
Märtsis – aprillis valmistume välishooajaks. Toimuvad
treeningud ja kontrollkohtumised. Osaleme erinevatel
turniiridel üle Eesti.
Mais algaval hooajal lä-

fotod: erakogu

heb sel aastal Keila au kaitsma 6 võistkonda. 2001/2002,
1999/2000 ja 1997/1998 sündinud poisid osalevad Eesti
Meistrivõistlustel oma vanuseklassi tsooniturniiridel, kus
peaeesmärgiks on kogemuste
ammutamine ja mänguoskuste
arendamine tõsises võistlusolukorras. 1995/1996 poisid
mängivad Eesti MV C1 vanusegrupi II liigas. Eesmärgiks
jõudmine esiliigasse. 1991 –
1994 s. poiste võistkond män-

gib Eesti MV A vanusegrupi I
liigas ja sooviksid hea esinemise korral võita Eesti meistrivõistlustelt medali. Täiskasvanute võistkond, mille tuumiku
moodustavad 1990/1991 noormehed, osaleb Eesti MV IVliiga lääne tsoonis. Meeskonna peamiseks eesmärgiks on

tõusta III liigasse.
Märtsis ja/või aprillis toimub ka Keila JK traditsiooniline hooaja avapidu. Vutipoisid
saavad koos emade ja isadega
jalkat mängida, lõbusate võistlustega meelt lahutada ning
ka kõhud head paremat täis
pugida. Nagu tavaks saanud,
kutsume külla ka mõne väga
tuntud Eesti jalgpalluri, kelle
käest saab ehk mõne pallitriki
või mängunipi edasiseks jalgpallurikarjääriks kõrva taha
panna.
Juulis korraldame kõikidele
vanusegruppidele
nädalase
treeninglaagri. Nagu elu
on
näidanud,
võivad nendes
tingimustes nii
mõnegi mängumehe oskused ja
võimed hüppelise arengu läbi
teha. Juulikuus sõidavad kõik
klubi noortevõistkonnad ühiselt turniirile mõnda välisriiki. Võistlusreis välismaale on
noortele vutimeestele tõsiseks
stiimuliks. Eriti hästi mõjuvad välisvõistlused võistkonna
võitlusvaimule. Sellist indu ja

tahtmist, mida poisid neil turniiridel üles näitavad, tavalistes liigakohtumistes kahjuks
iga kord ei näe. Loomulikult
kutsume kaasa elama ka rohkearvulist fännklubi.
Augustist oktoobrini toimuvad Eesti MV sügisringi
ja liigadevahelised üleminekumängud. See on ka hooaja
kõrghetk, kus pannakse paika
lõplik paremusjärjestus. Selgub , kui tulemuslikud on olnud kõik aasta jooksul tehtud
pingutused.
Jalgpallis, nagu elus üldse, ei lähe kõik alati nii, nagu
parasjagu soovitud. Ikka tuleb
ette paremaid ja kehvemaid
päevi. Kindlasti toob algav
hooaeg niisamuti võidurõõmu
ja õnnestumiste kõrvale ka
kaotusekibedust ja pettumusi.
Aga sihid on seatud.
Sõltub ainult meist endist,
kas suudame need ka teoks
teha !
Kõik noored ja vanad, kes
jalgpallipisikust nakatunud –
liituge meie treeningutega !
Ravi ja paranemine garanteeritud!
Uurige asja meie koduleheküljelt www.keilajk.ee . Veelgi
täpsem info otse treeneritelt.
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Suusavõistlus toimus suure sula kiuste
ivo lindus

Vahepealse suure sula kiuste peeti 14. jaanuaril maha
Keila Suusapäevade esimene
etapp – valgustatud raja võistlus. Sõideti 680 meetri pikkusel kunstlumest valmistatud
ringil. Mehed sõitsid 10 ringi,
kõige väiksemad 1 ja kõik ülejäänud 3 ringi.
Võistlejaid oli kokku 45
- Keilast, Jõgisoolt, Sauelt, Pa-

diselt, Nõmme suusaklubist,
Kehrast ja Piritalt Jaak Mae
Suusakoolist.
Meeste arvestuses võitis
Rego Tohvrel, naiste parima
aja sõitis välja Terje Odamus.
Teiste vanuseklasside võitjad
olid: Anti Kauk, Tõnu Odamus, Margus Kitsemets, Erik
Hallikmaa, Ragnar Teas, Brita Liivamaa, Mikk Kalamees,
Hans-Kristen Rootalu, Liisa
Loit, Reet Järsk, Mariliis Odamus, Terje Odamus, Marje

Viirmann.
Rada oli vaatamata eelneval
ööl olnud viiele soojakraadile
ja lakkamatule vihmale väga
hea . Stardi alguse ajal oli õues
4 kraadi sooja ja kiiresti külmenevas õhtus pidas rada tänu
rajameistrite tublile tööle hästi
vastu kuni võistluse lõpuni.
Järgmine
suusavõistlus
Keilas on juba 1. veebruaril
kell 12.00, mil toimuvad Keila
lahtised Meistrivõistlused (vabastiil)

8. veebruaril on kavas pidada Keila suusaklubi auhinnavõistlused (võistluse formaatsuusakross), 24. veebruaril
Keila suusasõit (ühisstart-vaba) ning 8.märtsil viimase
lume sõit
(ühisstart-vaba).
Lisainfo www.hot.ee/spordiklubivask
Keila Suusapäevi 2009 toetavad Kuristu Miniloomad, SA
Keila Terviserajad, Keila linn,
KTTiming, Ehitusmarket, HAVANNA sport.

Harjumaa sisemeistrivõistlustel kergejõustikus osalenud
Keila Gümnaasiumi õpilased
tõid koju 7 kuld-, 4 hõbe- ja 3
pronksmedalit.
10.jaanuaril Tallinna Spordihallis võistlenud õpilasi juhendasid Tiia Tamsalu ja Irja Põlluveer. B vanuseklassis võitis
mitmekülgne tulevikulootus
Kristo Tšekenjuk kolm kuldmedalit. Kuulitõukes kordas
ta Keila rekordit tulemusega
14.73ga, 60m ja
300m jooksus
suutis Kristo
alistada veenva
ülekaaluga kõik
vastased.
Gerli Israel
tõusis pjedestaalile koguni
neli korda. Gerlile riputati kaela samuti kolm
kuldmedalit
800m jooksus,
kõrgushüppes, kuulitõukes ning veel
Gerli Israel
hõbemedal

kaugushüppes. Auhinnalistele kohtadele jõudis ka Liisa
Loit, kes kindlustas endale
kuldmedali 60m tõkkejooksus,
kõrgushüppes hõbe- ja kuulitõukes pronksmedali. Hõbeja pronksmedali võitmine oli
jõukohane ka Kersti Künnapasele.
A vanuseklassi 800m jooksus võitis Jako Arikainen hõbemedali.
Kaugushüppes
hüppas Tauri Laurik
end
pronksmedalile.

fotod: erakogu

Kristo Tšekenjukile
hõbemedal Eesti noorte
meistrivõistlustelt!
irja põlluveer

m jooksu finaalis end IV kohale.Kõrgust hüppas Aet 1.45- 8.
koht. Liisa Loit ja Gerli Israel
alistasid 1.45 esimesel katsel
ja jagasid 5. kohta.
A vanuseklassis hüppas
Tauri Laurik kolmikut 12.58- 7
koht.

Eelmisel nädalavahetusel
kogunesid esmakordselt Võru
uues spordikeskuses
A ja B vanuseklassi noored,
et jagada Eesti medalid sisekergejõustikus.
Mitmekülgne noorsportlane
Kristo
Tšekenjuk, kes
treenib Kergejõustikuklubi
TIPP treeneri
Tiia
Tamsalu
gupis, tõukas
kuuli 13.80 ja
võitis hõbemedali.
Õn n i t l em e
Kristot ja tema
treenerit Tiia
Tamsalut!
200m jooksus jäi Kristol
veidike puudu
medalist- tasuks IV koht.
Väga
tublilt esines
ka Aet Laurik,
Kristo Tsekenjuk
kes jooksis 60

fotod: erakogu

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
VIIMSI KUNSTIKOOLI ÕPILASTE NÄITUS
13.jaanuar – 30.jaanuar
Keila kultuurikeskus
„ERAMAA?”
Tutvustatakse erinevaid
Harjumaa kultuuriväärtuslikke
piirkondi, nende minevikku ja
tulevikku. Samuti on näitusel
väljas konkursile “Eramaa!”
saadetud fotod.
Harjumaa muuseum
TARBEESEMEID MUUSEUMI
KOGUST. KLAASNÕUD
16. jaanuar - 1. märts
Muuseumiaastal näitab Harjumaa Muuseum oma tarbeesemete kollektsioone.
Harjumaa muuseum

teater
“TUNNETE TEKTOONIKA” PÄRNU TEATER “ENDLA”
2.veebruar kell 19:00 Pilet:
110.- / 130.Keila kultuurikeskus tel:
6045045
“PUBLIKULE KEELATUD” VANA-BASKINI TEATER
25.veebruar kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.Keila kultuurikeskus
“NÜRNBERG” - VAT TEATER
16.märts kell 19:00 Pilet: 120.- /
100.“Nürnberg” esietendus Poola
Rahvusteatris 2006. aastal.
“Nürnbergi” eest on autor Wojciech Tomczyk saanud Poola
riikliku preemia.
Keila kultuurikeskus

kontsert
MUUSIKAÕHTU MIHKEL

Keila Miikaeli
kogudus
teatab
On alanud
koguduse
nõukogu ja
juhatuse uued
valimised!
Palun esitage kantseleisse
oma kandidaate!
Koguduse kantselei on
avatud T, K, R
kell 11.00-14.00 ning
L kell 11.00-13.00
aadressil Paldiski mnt 2.

MATTISENIGA
Küünlakuu kontsert mõnusa
muusika ja veiniga
1.veebruar kell 17:00 Pilet: 75.- /
100.Kohad on laudades ja piletihinna sees pokaal veini. Laudu
võimalik broneerida!
Keila kultuurikeskus tel:
6045045
“RAUDSALLER” - KONTSERTTUUR
08.märts kell 19:00 Pilet:
150.- (kuni 12.a. k.a.)/ 175.Pileteid ei ole võimalik broneerida!
Mihkel Raua ja Hendrik SalSalleri ühine kontserttuur
“RaudSaller”.
Keila Kultuurikeskus

kino
“VASHA” – KINOBUSS
9.veebruar kell 19:00 Pilet:
50.- / 40.Alla 12. a mittesoovitatav
Keila kuluurikeskus tel:
6045045

sport
HEATEGEVUSLIK VEESPORDIHOMMIK
25. jaanuaril kell 11.00-13.00
Kavas on mitmeid mänge
ning võistlusi nii väikestele kui
suurtele
Keila tervisekeskus
“KEILA CUP 2009” SAALIJALGPALLIS
24.jaanuar kell 9.00 1999 2000.a. sündinud poisid.
31.jaanuar kell 9.00 1993 1994.a. sündinud poisid.
Mängud toimuvad Keila Tervisekeskuses.

muud üritused
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
23.veebruar kell 18:00
Kultuuripreemiate kätteandmine
Keila kuluurikeskus tel:
6045045

Palju õnne!

TAIMESEADE KURSUS
29.jaanuaril kell 12.00
Teemaks lilleseade pudelile.
Vajalik eelregistreerimine.
Täpsem info 6791 570
Keila Sotsiaalkeskuses
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
ÜLDKOOSOLEK
31.jaanuaril kell 12.00. Registreerimine, uute liikmete vastuvõtmine ja liikmemaksu (25.kr) maksmine kella 11.00-st.
Keila kultuurikeskuses
MÄLESTUSÕHTU
28.veebruar kell 14:00
Meenutades Keila kauaaegseid
kultuurikandjaid Maia Raudseppa ja Rudolf Oja.
Soovi korral palun teatada
oma osavõtust hiljemalt
23.veebruariks tel: 6045045
Keila kultuurikeskus
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
3.pühapäev pärast ilmumispüha
25. jaanuar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus
KOHTUMINE MARIMAA JA
BAŠKIIRIA MISJONÄRIDEGA
Anu ja Juha Väliahoga
24. jaanuaril kell 14.00
Esinevad Baškiiria muusikud
Väike näitus rahvariietest ja
käsitööst
Võimalus osta Marimaa
pärnaõiemett
Keila Miikaeli kirikus
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Sündinud

09.01.2009 Ralf Gross
13.01.2009 Kamilla Iebatõrova
16.01.2009 Lisette Särg
Siiras kaastunne perekond
Jõe`le poja, isa, venna ja
abikaasa

Tarmo Jõe

Südamlik kaastunne
Hillele perega kalli poja

Tarmo Jõe
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Perekonnad:

Kaldoja, Nurk, Niinepuu,
Puumets, Jakobson

Ojasalu ja Sumbak

Meie kaastunne Sulle,

Täname südamest kõiki

kallis Kairi

sugulasi, sõpru, töökaaslasi ja

Avaldame kaastunnet
Aino Indre`le poja

Toomas
Ainsoo
kaotuse puhul.
Perekond Kübard
ja tädi Riina

kalleid inimesi, kes olid meiega
ja aitasid leevendada

vanaisa

kaotusevalu, kui jätsime

surma puhul.

hüvasti oma kalli
Hillar Nahkmanniga

Sipsiku rühma lapsed,
Leinajad

vanemad ja õpetajad

Kuulutused
Töö
Tulen koristan Teie kodumaja. Tel 688 9723, 55 992301
Võtan hoida lapse (alates
1 eluaastast). Soovitav on, et
lapse tooksid kohale vanemad
ise.Endal on väga rahulik ja
rõõmsameelne 11kuune poeg,
kes väga igatseb endale mängusõpra.Tel. 58083500.

kinnisvara

TEENUS
Ahjude, kaminate ehitus
ja remont. Ahjude müük ja
paigaldus. Tel: 56 45 10 77.
Raamatupidamisteenused,
maksukonsultatsioonid. Tel.
530 24 160.
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Tel:
5581222

Anda üürile äripind Keilas,
Jaama tn 11D (2 x 50m2).
E-post: meelis.kiirats@hotmail.
com, tel: 56476313

24. jaanuaril kell 14.00
Keila Miikaeli kirikus

“Keila CUP 2009”
saalijalgpallis

Kohtumine Marimaa ja Baškiiria
misjonäride

Mängud toimuvad Keila Tervisekeskuses
algus kell 9.00.

ANU ja JUHA
VÄLIAHOGA

1999 - 2000.a. sündinud poisid - 24.01.2009

Esinevad Baškiiria muusikud
Väike näitus rahvariietest ja käsitööst
Võimalus osta Marimaa pärnaõiemett

1997 – 1998.a. sündinud poisid - 07.02.2009

1993 - 1994.a. sündinud poisid - 31.01.2009
1995 - 1996.a. sündinud poisid - 01.02.2009
1991 – 1992.a. sündinud poisid - 08.02.2009
2001 – 2002.a. sündinud poisid - 14.02.2009

muu
Tule Keilas algavatele soome keele kursustele. Õpime
vestlema, põhitõed grammatikast. Algus 7. veebruar kell
12.10. Tunnid igal laupäeval kell
12.10-14.10 (2,5 õ/t, kokku 28
õ/t-kursused kestavad kuni
18.aprill k.a.). Kursuste tasu
koos käibemaksuga 1652 EEK
(1õ/t tasu 50EEK+ km 18%).
Info/reg kursustele: info@
tarnekor.ee. Tel/faks 6781616,
mob.53029454. Võib ka tulla
kohapeale igal laupäeval 12.1513.00. Keila, Paldiski mnt.21- ii
korrus (teeäärne maja tornmajade vastas).

reklaam ning
kuulutused keila
lehes
Kaastundeavaldus
raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus
eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus
juriidilisele isikule:
100.- (millele lisandub
käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil
6588 569.
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Reklaam
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ÜLLATAVALT
KERGED HINNAD
SELL

E
E REKLAAMI NÄGIJAIL

PVC-aken alates 289 kr*,

TULE LUUTIHEDUST MÕÕTMA!
Keila Raeapteeki, Keskväljak 5
29 või 30 jaanuaril, kell 9-17

Registreerimiseks helista 6 780 699 või
pöördu apteeki

puitaken alates 500 kr*

Mõõtmine on tasuta ja toimub kannaluust

alates

Luuhõredus on tõsine haigus, mis esineb eriti sageli üle 45-aastastel
naistel. Haigust on võimalik ennetada – oleme mõõtnud luutihedust
juba mitmel tuhandel inimesel. Hooli sinagi endast!

500x500mm.
avale aknale mõõduga
ise hind valgele mitteavat

* Näidispakkum

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

Strantum OÜ pakub tööd

Maeru Trahter ootab teid külla uutel
kellaaegadel!
E-N 11.00-18.00
R 11.00-20.00
L 12.00-02.00
P 12.00-20.00
ettetellimisel lahtiolekuaeg kokkuleppel!

KALMISTU
KORRALDAJALE
Nõudmised kandidaadile: kõrge
teeninduskultuur,ausus ja hea füüsiline vorm.
Töö asukoht: Korvi surnuaed, Tutermaa küla,
Harku vald

Lisainformatsioon: Tarmo Vaino - Harku
valla vanem kalmistute korraladaja.
Telefon: 53810152, 6032050

teated

Kampaania kehtib kuni
28.01.09, Jaama 6

Täpsem info

:

Kaastundeavaldus raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)

on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil
6588 569.

Reakuulutus eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)

Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti
lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel.
Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila
linnavalitsuse I korrusel.

Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Osta aknad nüüd, maksa alles kevadel.

Reklaami hinnapäringud

