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Kultuuripreemia saavad
Tiiu Jalakas,
Helle Perens ja
Sirje Rannamets

Rõõmu Kaubamaja avas uue
toiduosakonna
Teisipäeval avas uksed
Keila Tarbijate Ühistu
Rõõmu Kaubamaja uue
kuue saanud toiduosakond. Esmakordselt Eestis
aitavad kliente kiiremini
teenindada uudsed iseteeninduskassad.
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Keila Miikaeli
kogudus valis
juhatust
Pühapäeval, 15. veebruaril
valiti Keila Miikaeli kirikus
4 aastaks koguduse uus
nõukogu. Nõukogu kosneb
15 liikmest ja 3 asendusliikmest.
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Foto: tanel mõistus, fotojaht
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Vastlapäevaüritused
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Anna oma panus
rekordiüritusse
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Nädal Lõppes, teine algas

KASULIK TEADA

Tädi Malle käib üle päeva pärastlõunati poes. Ta
ostab leiba ja saia, kassile toitu. Kodu lähedal poes
on tore käia, seal on head vanad tuttavad müüjad.
Letist vorsti küsides räägib Malle alati paar sõna
juttu müüja Enega. Ka kassas töötab Mallele tuttav
Piret. Piret on väga jutukas ja räägib pea kõikide
klientidega. Piret märkab täna, et Malle ei ole piima
ostnud. Malle toob kiiruga ununenud paki piima ja
tänab Piretit meeldetuletuse eest.

Eesti lipp
Eesti lipu kasutamist reguleerib 23. märtsil 2005. a vastu
võetud “Eesti lipu seadus”
ning ajalooliselt väljakujunenud hea tava.
“Eesti lipu seaduses” on antud üksikasjalikud juhised lipu
kasutamise kohta: lipupäevad,
lippude heiskamise ja langetamise ajad, erinevate lippude
paigutamise järjekord jms.
Seaduses on antud ka Eesti
lipu kirjeldus.
Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7:11, heisatava lipu ja
kandelipu
tavasuurus
on
105x165 sentimeetrit. Riigilipu õige sinine värvus on seaduse kohaselt rahvusvahelise
PANTONE värvitabeli järgi
285C.

Inimene ja tehnika 24. veebruaril tuleb heisata lipp

Martin käib poes ehk kord nädalas. Ostab kaks
pakki kohvi ja õhtuteks õlut. Kahjuks internetist tellida ei saa. Muud asjad ajab ta korda interneti teel.
Tema rahakotis on 15 kaarti ning peas 7 pin-koodi.
Täna ostis ta internetist suveks lennukipiletid ning
esitas oma tuludeklaratsiooni. Sõpradele sai saadetud e-kiri, et küsida, kuis neil läheb, ning naistuttavale SMS. Poes Martinil tuttavaid ei ole, tal on hea
meel, et tänapäeval saab ostude eest tasuda ka
iseteeninduskassas, müüjaga kokku puutumata.
Kaks erinevat päeva, kaks erinevat inimest. Ehtsa
eestlasena olen ka mina ääretult rahul võimalusega
üheainsa hiirekliki abil teha pangaülekandeid, esitada tuludeklaratsiooni, osta pileteid või anda oma
hääl valimistel. Kiiresti oma kohvipaki eest maksta.
Siiski oleks kahju, kui kõiki moodsaid tehnikavidinaid kasutades, teised
inimesed ära unustaks.

keila leht
leht@keila.ee

Lipupäevad on:
3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev;
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
24. veebruar – iseseisvuspäev,
Eesti Vabariigi aastapäev;
14. märts – emakeelepäev;
maikuu teine pühapäev –
emadepäev;
9. mai – Euroopa päev;
4. juuni – Eesti lipu päev;
14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna);
23. juuni – võidupüha;
24. juuni – jaanipäev;
20. august – taasiseseisvumispäev;
1. september – teadmistepäev;
novembrikuu teine pühapäev – isadepäev;
Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
Eesti lipu heiskamine
Heisatav lipp peab vastama päev, rahvahääletuse toimumiseadusega kehtestatud etaloni- se päev ja Euroopa Parlamendi
valimise päev.
le ning olema puhas ja terve.
Kolmel lipupäeval - iseseisEesti lipp heisatakse riigivuspäeval, võidupühal ja taasiseKolmel lipupäeval seisvumispäeval
iseseisvuspäeval,
on lipu heiskamine hoonetele ja
võidupühal ja
elamutele kohustaasiseseisvumispäeval
tuslik. Lipu võib
heisata ka muudel
on lipu heiskamine
lipupäevadel.
hoonetele ja elamutele
Eesti lippu jaakohustuslik.
niööl ei langetata.
Eesti lippu võib
ja kohaliku omavalitsuse asu- heisata avalikel üritustel. Igatuste, muude organite, avalik- ühel on õigus, järgides “Eesti
õiguslike
ning
juriidiliste lipu seaduse” sätteid ning head
isikute hoonetele lipupäevadel tava, heisata soovi korral lipp
päikesetõusul, kuid mitte hil- ka muudel päevadel. Lipu heisjem kui kell 8.00, ja langeta- kamisega on sobiv tähistada
takse päikeseloojangul, kuid perekondlikke sündmusi ja
tähtpäevi.
mitte hiljem kui kell 22.00.

Eesti Vabariigi hümn
Eesti Vabariigi hümn on koorilaul
“Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”, mille viisi lõi
1848. aastal saksa päritolu Soome
helilooja Fredrik Pacius. Eestikeelsed
sõnad kirjutas laulule Johann Voldemar
Jannsen.

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!
Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull’ truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!
Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

Nädal piltides

Keila ühisgümnaasiumis avati vabariigi
sünnipäevale pühendatud näitus

Keila nädalaleht

Foto: märt lillesiim

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

Keila gümnaasiumi vastlapäeva üritus
toimus vähese lume tõttu aulas
vastutav väljaandja:
doris matteus

Fotod: märt lillesiim

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Fotod: valdur vacht

Kolmapäeval, 18. veebruaril allkirjastati pidulikult Harju Maakonna arengustrateegia aastani 2025.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Kultuuripreemia saavad Tiiu Jalakas,
Helle Perens ja Sirje Rannamets
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

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

Eelmisel teisipäeval otsustas Keila linna kultuuripreemia
komisjon anda 2009. aastal
välja kolm linna kultuuripreemiat:
• Tiiu Jalakale väsimatu
kultuuri-, kunsti- ja sotsiaaltööalase tegevuse eest
• Helle Perensile elutöö
eest paekivi uurimisel ja
taasväärtustamisel ning
• Sirje Rannametsale
kunstisädeme
levitamise
eest Keilas.

Kunstiõpetaja Sirje Rannametsa esitasid kultuuripreemia kandidaadiks Keila Kultuurikeskus, Keila lasteaed
Miki, Harjumaa Muuseum,
Keila Gümnaasium, Keila
Muusikakool, Keila Sotsiaalkeskus, AS Harju Elekter ning
kunstiringi Sirlett õpilased.

Tiiu Jalaka esitas kultuuripreemia kandidaadiks Keila
Sotsiaalkeskus, taotlust toetasid Keila Noortekeskus, Keila
Kultuurikeskus, Keila Pensionäride Ühing, MTÜ Toetus,
Harjumaa Muuseum ning Lääne-Harjumaa Invaühing.

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!

Tiiu Jalakas on Keila linnas
tuntud kui väsimatu ning mitmekülgsete huvidega kultuuri-, kunsti- ja sotsiaaltööalase
tegevuse organiseerija. Tema
algatusel ja 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.“

Geoloog Helle Perens esitati kultuuripreemia kandidaadiks kahel korral. Ühe taotluse
esitas Eesti Paeliit ning teise
Harju Maakonnaraamatukogu
kollektiiv.
Eesti Paeliit: Keila linna elanik, geoloog Helle Perens on
pikki aastaid (viimased viisteist) uurinud meie põhilise
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.

Keila linna kultuuripreemia
on alates 1997. aastast alates
igal aastal välja antav nimeline
preemia kultuurielu edendajate tunnustamiseks Keila linnas. Kultuuripreemia määratakse isikule või isikute
rühmale kas viimaste aastate
eriti silmapaistvate saavutuste
või sügavamat tähendust omavate kestvamate teenete eest
(elutööpreemiana), millega on
elavdatud Keila kultuurielu või
austatud linna nime. Preemia
eripära seisneb selles, et kultuurielu mõistetakse laiemas
tähenduses, hõlmates loomingut, haridust, kasvatust, teadust, rahvakultuuri, sporti jt.
valdkondi.
Kultuuripreemia saaja otsustab igal aastal komisjon,
mis koosneb Keila linnavolikogu kultuurikomisjoni liikmetest ning on seega hetkel
13liikmeline. Vastavalt kultuuripreemia põhimäärusele lepib
komisjon enne salajase hääletamise läbiviimist kokku valimisprotseduuris, samuti selles, mitu preemiat kõnealusel
aastal välja antakse (vastavalt
põhimäärusele 1-3) ning kuidas preemiasumma võitjate

Helle Perens
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Lühidalt
Vastlapäev Keilas
Vastlapäeva peetakse Keilas
sel aastal 24. veebruaril kell 1317 Tankimäel.
Toimub
reesõiduvõistlus
ning kelgutamine. Kõlab muusika, vastlasõitu tegijaile pakutakse hernesuppi ja sooja jooki
Tule üksi või perega, sõpradega või töökaaslastega - kõik
on oodatud. Reesõiduks pane
kokku võistkond (kas 5 meest,
5 naist või segavõistkond 3m
ja 2n).
Vastlapäeva viivad läbi SA
Keila Terviserajad ja Keila Noortekeskus. Üritust toetavad Keila
Linnavalitsus, Keila Noorte Reformiklubi ning Gnoom.

FotoD: valdur vacht

Avatud uste päev Keila
Gümnaasiumis

Sirje Rannamets
vahel jaguneb. Kes on preemia
saajad, otsustab salajane hääletus. Hea tava kohaselt avalikustab häältelugemiskomisjon
vaid valitute nimed, jättes saladuseks nii hääletustulemuse
kui ülejäänud kandidaatide järjestuse.
Keila linna 2009. aasta kultuuripreemiale esitati 11 taotlust kokku kümne isiku või
grupi nimega. Preemia suurus
on sel aastal 75 000 krooni,
mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele preemiasaajate vahel võrdselt.
Kultuuripreemia annab üle
Keila linnapea Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel, mis toimub 23. veebruaril kell 18.00
Keila kultuurikeskuses.

Tiiu
Jalakas
Keila linna 2009. aasta kultuuripreemia kandidaadid

- Geoloog Helle Perens
- Hiirekese Mängutoa loojad Anneli Pärlin ja
Liisi Viigisalu
- Keila Gümnaasiumi õpetaja Anneli Teimann
- Keila Sõpruslinnade Seltsi liige Ester Paap
- Keila Muusikakooli õpetaja Marika Pabbo
- Keila Algkooli klassiõpetaja-eripedagoog
Pilvi Kula
- Võimlemistreener Sirje Aija
- Kunstiõpetaja Sirje Rannamets
- Tiiu Jalakas
- Kunstiõpetaja Tõnu Talve

Teisipäeval, 3. märtsil on
kõik vanemad oodatud külastama oma laste tunde. Peale
tundi saavad vanemad õpetajaga vestelda. Tundide ajakavaga on võimalik tutvuda Keila
Gümnaasiumi veebilehel www.
keila.edu.ee.
Kell 17:00 algavad infominutid tulevastele 10. klasside
õpilastele ja nende vanematele. Ruumis 325 tutvustatakse
õppesuunda “Kunst ja kultuur”,
ruumis 225 õppesuunda “Majandus ja matemaatika”.
Algusega 18:00 on kõigil vanematel suurepärane võimalus
osaleda psühholoog-koolitaja
Tiia Listeri koolitusel “ Kuidas
suhelda poistega? Kuidas juhendada poisse?”. Koolitus toimub kooli aulas ja lõpeb 19:30.
Palume vanematel ennast
registreerida fuajees vastuvõtusekretäri juures. Samas jagatakse informatsiooni tunniplaani ja ruumide kohta.
Keila Gümnaasium

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

117.90

81.40kr/kg
4.90
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Keila Linnavalitsuses
Lammutusluba
Keila Linnavalitsus väljastas baptistikogudusele
loa lammutada Haapsalu
mnt 10/Jaama tn 5 kinnistul asuv 1906. aastal ehitatud kahekorruseline varisemisohtlik
puithoone.
Taotluse lisa on Arhitektuuribüroo F.Mäll ja A.Oruvee
OÜ poolt koostatud lammutusprojekt. Projekt on
koostatud
Ehitusekspertiisibüroo OÜ aruande alusel. Lammutusprojektiga on
tutvunud Harjumaa Muuseumi juhataja. Jaama ja
Haapsalu maantee nurgal
asuv ala piiratakse koheselt

pärast lammutustöid aiaga
ja haljastatakse kevadel.
Keila Tarbijate Ühistule
väljastati kasutusluba Haapsalu mnt 57b kinnistul asuva
Rõõmu
Kaubamaja
laiendamise II etapile (toidukaupade osakond). Ehitas OÜ Fund Ehitus, omanikujärelevalvet tegi FIE
Aivar Tammik.

Kasutusluba

Heiko Kalvetile väljastati
kasutusluba
üksikelamu
püstitamisel Spordi tn 23
kinnistul.

Keila Linnavalitsus teatab
Avalik arutelu

Aianduskursus
Keila Linnavalitsus koostöös Haljastusteenused OÜga pakub võimaluse osa võtta koolitusest, mis aitab ja
abistab lihtsate, kuid oluliste
näpunäidetega rajada ja hooldada oma koduaeda. Koolituse
viib läbi Maili Leol Haljastusteenuste OÜ peaaednik, kes
omab kogemust nii rajamise ja
hooldamise, kui ka projekteerimise alal.
Käsitletavad teemad:
• Aia kujundamise põhimõtted
• Aia rajamine(muru-, muruvaiba paigaldus, muru hooldusvõtted)
• Istutusalade rajamine (kivik-

taimla, terrassaed, turbaaed)
• Aia väetamine
• Kahjurite ja haiguste tõrje
• Puude-põõsaste lõikamine
• Olemasoleva taimmaterjali
ärakasutamine( noorenduslõikus, ümberistutamine)
• Uuemate sortide tutvustamine
Hind : 800 krooni osavõtja
kohta. Toimumise aeg aprill
2009( kuupäevad täpsustamisel) Keila Linnavalitsuse saalis
Palume registreeruda hiljemalt
25.03.2009 e-posti aadressil
info@haljastusteenused.ee
Täiendav info www.haljastusteenused.ee

teade
Esmaspäeval, 23. veebruaril on Keila Linnavalitsus avatud
kuni 15.30ni.

Keila Linnavalitsus korraldab 2. märtsil 2009 kell
16.00 linnavalitsuse saalis
(Keskväljak 11) Paldiski
mnt 37a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja variantlahenduste avaliku arutelu.
Planeeritav ala asub Keila linna loodeosas TallinnPaldiski mnt ääres. Planeeringuala suurus on 20 338
m2 ning see hõlmab Paldiski mnt 37a maatulundusmaa sihtotstarbelist kinnistut, Paldiski
mnt 37 elam u m a a
sihtotstarbelist kinnistut, Ehit a j a t e
–
Kullerkupu
kergliiklustee
transpordimaa
sihtotstarb e l i s t
krunti ja
reformimata riigimaad.
Planeeringu eesmärk
on kinnistute jagamine ja
sihtotstarvete ning ehitus-

õiguse ulatuse määramine,
heakorra, haljastuse ja insenertehniliste võrkude lahendamine.
Planeeringuga on kavandatud viis ridaelamukrunti
kuni
2-korruselistele
ridaelamutele, kus on kokku 21 boksi, ja kaks üksikelamukrunti. Kruntidele on
kokku kavandatud 48 parkimiskohta.

Krimiuudised

kristi roostfeldt
KEILA VANEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 44 sündmust, millest 15 olid Liikluseeskirja rikkumised. Nende 15
hulgas oli ka 1 juht, kes istus
autorooli, omamata mootorsõiduki juhtimise õigust. Samuti oli nende seas inimesi, kes
ületasid sõiduteed selleks mitte
ettenähtud kohas, ja ka juhte,
kes pole märganud Selveri ühe

sissesõidu ees märki “Sissesõidu keeld”.
Registreeriti 1 juhtum, kus
inimene oli alkoholijoobes või
tarbis alkoholi linnatänavail,
see isik toimetati ka politseiosakonda kainenema.
Toimepandud kuritegudest
teatati 1 korral – tegemist oli
keldrisse
sissemurdmisega,
kust varastati tööriistu, laminaatparketti ja raadio. Möödunud reedel pidas politsei
raudteejaama juures kinni
meesterahva, kes ostis alaealistele alkoholi. Suurepärases
koostöös Keila kaamerate pilti
jälgiva spetsialistiga saadi kätte ka alaealised, kes nimetatud
isikule raha alkoholi ostmiseks
andsid. Alaealistega tegeleb

edasi noorsoopolitsei ja ka
see meesterahvas võetakse
seadusega ettenähtud korras
vastutusele. Siinkohal on paslik
panna kõigile täiskasvanud inimestele südamele, et kui teile
tullakse ligi, antakse raha ja palutakse midagi poest tuua, siis
tasuks ikka selgeks teha, miks
raha pakkujad ise poodi minna ei saa. Enamikel juhtudel
on tegemist alaealistega, keda
müüjad juba tunnevad ja kes
selle tõttu poest suitsu ja alkoholi kätte ei saa. Väär on arvata, et kui üks kord lastele osta,
siis ei juhtu midagi. Juhtub küll.
Vahele jäämise oht on päris
suur ja trahvid veel suuremad.
Alaealisele alkoholi ostmise või
üle andmise eest võidakse ka-

ristada rahatrahviga kuni 300
trahviühikut ( 18 000 krooni).
Sellised summad peaksid ometi täiskasvanud mõtlema panema, kas ikka on mõtet lasta
noortel oma tervist rikkuda.
Jätkuvat lumist talve!

g4s

1911

09. veebruaril kell 21.35 Ohtu tn 2 baaris kaklus. Olukord lahendatud.
09. veebruaril kell 21.45 kukkus Polari baari ees alkoholijoobes meeskodanik pea katki.
Kutsutud kiirabi.
15. veebruaril kell 19.30 - Keila Gümnaasiumil uksepealne
aken katki.

Сегодня в номере

Определились лауреаты премии по культуре
На состоявшемся во
вторник заседании культурной комиссии было
принято решение наградить премией за заслуги в
области культуры Тийу
Ялакас (за неустанную
деятельность в области
культуры), Хелле Перенс
(за научную работу в области изучения известняка) и Сирье Раннаметс (за
поддержку интереса к искусству в нашем городе).
Вручение премий состоится 23 февраля на торжественном
собрании,
посвященном годовщине
независимости Эстонской
республики. (стр. 3)
Новости городского
правительства
•
Городское правительство выдало баптистской общине разрешение
на
снос
двухэтажного деревянного строения по адресу Хаапсалуское шоссе, 10/ ул.
Яама, 5. После сноса участок обнесут оградой, а
весной там будут проведены озеленительные работы.
•
Выдано разрешение на использование дополнительных торговых
площадей магазина «Рыыму», которые были построены в ходе второго
этапа расширения магазина.
•
Городское правительство организует публичное обсуждение детального планирования
участка по адресу Палдиское шоссе, 37а. Целью
планирование было разделение участка на отдельные грунты, определение условий застройки
и последующего озеленения.
•
В
понедельник,
23-го февраля, мэрия работает до 15.30. (стр. 4)
Тартуский марафон
15 февраля состоялся
знаменитый 38-й Тартуский марафон, в котором
приняли участие много
любителей лыжного спорта из нашего города. Высокий результат показала
лыжница городского клуба Анетте Райе, она выиграла кубок в возрастной
подгруппе N17. (стр. 6)
Кассы самообслужи-

вания
В рамках обновления
магазина «Рыыму» в торговом зале были установлены первые в Эстонии
кассы самообслуживания.
Кроме этого, в результате
ремонта общая торговая
площадь увеличилась на
2600 кв. м, существенно
вырос ассортимент предлагаемых
продовольственных товаров. (стр. 5)
Масленица в Кейла
В этом году городская
масленица будет праздноваться 24 февраля на Танковой горке с 13.00 до
17.00. Можно будет под
музыку прокатиться на
санях и санках. Все участники смогут попробовать
традиционное масленичное угощение – гороховый суп. (стр. 3)
Курс садоводства
Городское правительство в сотрудничестве с
паевым товариществом
Haljastusteenused предлагает возможность поучаствовать в работе курсов
по садоводству. Цель организации такого обучения – дать представление
о принципах организации
сада, устройства клумб,
альпийских горок, возможностях борьбы с садовыми вредителями. Также будет возможность
познакомиться с новыми
сортами распространенных садовых растений.
Стоимость обучения 800
крон.
Время проведения курсов – апрель 2009 года,
место проведения – зал
мэрии на 2-м этаже. Желающим просьба зарегистрироваться не позднее
25 марта по адресу info@
haljastusteenused.ee. (стр.
4)
Прими участие в соревнованиях!
Во вторник, 24 февраля, состоится новое мероприятие Эстонских трасс
здоровья: собранные в
ходе соревнования километры складываются в
общую сумму с целью
обойти теоретически вокруг земного шара. В ходе
мероприятия горожане
получат более полную информацию о возможностях использования городских трасс здоровья,
проведет время с пользой
для здоровья. (стр. 6)

Päevakorral

Reede, 20.02.2009 • Nr 7 (67)

uudis

Keila Rõõmu kaubamaja avas uue laienenud
toiduosakonna
Teispäeval avas
külastajatele uksed
uuenenud Rõõmu
kaubamaja toiduosakond. Uue
toiduosakonna
avamisega sai Keila Tarbijate Ühistu
Rõõmu kaubamaja
esimesena Eestis
uudsed iseteeninduskassad.
kadi kroon
KROON@KEILA.EE

4 iseteeninduskassat on
Eestis ainulaadsed. Iseteeninduskassa eripära on, et kassas ei ole kassapidajat, ostja
skaneerib kaubad ise, tõstab
need kilekotti ja seejärel tasub. Ostjat juhendavad eesti- ja venekeelsed visuaalsed
ja häälnõuanded, vajadusel
abistab operaator. Iseteeninduskassa on mõeldud eeskätt
väiksemate ostukoguste jaoks
ja nendega kõrvuti töötavad ka
tavakassad.
Keila Tarbijate Ühistu esimees Olev Mäll: “ Uus kassa
hoiab kokku väiksemaid oste
tegevate klientide aega, nad ei
pea seisma suurte ostukoguste taga järjekorras tavakassas.
See omakorda tähendab üldise
kassajärjekorra lühenemist“.
Kaubakadude suurenemist
iseteeninduskassade kasutuse-

levõtuga siiski kartma ei pea.
Olev Mälli sõnul näeb Keila
TÜ uutes kassades rohkem
positiivset ja ei arva, et nende
kasutamine suurendaks kaubakadusid. Olev Mäll: „Kassa
tunneb kaupa mitmesuguste
parameetrite järgi peale EAN
koodi ja turvasüsteem tuvastab pettused. Maailmas tehtud uuringud näitavad, et neis
kohtades, kus iseteeninduskassasid kauem on kasutatud,
ei ole kaubakaod suurenenud.
Samas on vähenenud kassapidajate inimlikest eksimustest
tingitud möödalaskmised.”
Iseteeninduskassad tarnis
ja paigaldas kaubandus- ja
teenindusettevõtetele IT tarkja riistvaralahendusi pakkuv
New Vision. Iseteeninduskassade kogemus on firmal varem
olemas juba Leedu näol, kuhu
samasuguseid kassasüsteeme
on paigaldatud 80 tükki.
Kaubamaja
uuendamise
tingis Keila TÜ esimehe Olev
Mälli sõnul see, et seni toiminud kontseptsiooni elukaar oli
tipus ja ei võimaldanud pakkuda nõudlusele vastavat kaupade sortimenti.
Uuendatud Rõõmu kaubamajas on ostude sooritamine
varasemast mugavam, oluliselt
on paranenud parkimisvõimalused.
Hoone rekonstrueerimise
projekti koostas arhitektibüroo OÜ PIKO projekt, laienduse rajas Fund Ehitus.

Toiduosakonna avamisel said põhitähelepanu iseteeninduskassad

Fotod: märt lillesiim

5

Lühidalt
Kuidas tegutseda
iseteeninduskassas?
Iseteeninduskassad
on
mõeldud pigem vähese kauba
ostjatele, kes selle asemel, et
suurte kärudega ühes järjekorras seista, saavad kiiremini oma
ostud sooritatud. Loomulikult
võib iseteeninduskassat kasutada ka suurema ostu korral.
Iseteeninduskassas
saab
klient ise oma kauba skannida,
pakendada ja ostu eest tasuda.
Maksta saab sularahas, pangakaardiga, Rõõmu rahaga ja ka
taaraautomaadi tšekiga. Sularahas tasumisel tuleb sisestada
täpne raha, kuna kassa tagasi
ei maksa. Lisaks ei tasu muretseda Keila TÜ kliendikaardi
pärast, kassa tuletab seda ise
meelde, et ka see läbi lüüa.
Ostjat juhendavad eesti,
vene ja inglise keelsed visuaalsed ja häälenõuded.
Ribakoodiga kaubad tuleb
kassas ükshaaval skannida.
Kaalutava kauba puhul tuleb
appi kassa puuteekraan. Kaup
tuleb asetada kaalule, ning siis
otsida kassa menüüst vastav
toode. Menüü on alfabeediliselt
jaotatud, seega on õige toote

uudis

EELK Keila Miikaeli koguduse uus nõukogu ja juhatus valitud
Pühapäeval, 15.
veebruaril valiti
Keila Miikaeli kirikus
4 aastaks koguduse
uus nõukogu.
marek roots
KEILA MIIKAELI KOGUDUSE ÕPETAJA

Eelnevalt oli otsustatud, et
nõukogu saab koosnema 15
liikmest ja 3 asendusliikmest.
Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku (EELK) kirikuseadustiku kohaselt saab nõukogu
valimisel osaleda koguduse
liige, kes on vähemalt 18 aastat vana, kes käis eelneva aasta
seisuga armulaual ja tegi liikmeannetuse ning kelle õigusi
pole kiriku siseselt piiratud.
Keila Miikaeli koguduses on
15. veebruari seisuga selliseid
liikmeid kokku 158. Kuigi valimispäeva eel sai mitmeid allikaid kasutades valimisõiguslikke koguduseliikmeid kohale
kutsutud, kasutas oma õigust
vaid väike osa: 43 inimest. Vähene valijate hulk on paraku
probleemiks kogu EELK-s.

Enne valima asumist oli
kõigil kirikusolijatel võimalus
lähemalt tutvuda 18 uue nõukogu kandidaadiga. Kohalolevad 16 kandidaati tutvustasid
oma isikut ja lisasid ühtlasi
lühikese visiooni sellest, kuidas nad saaksid koguduse elu
arengule kaasa aidata. Kahe
puuduva kandidaadi elukäiku
tutvustasid Margus Välja ja
Marek Roots. Seejärel toimus
valimine, mille lõppedes asus
valimiskomisjon (koosseisus:
Urmas Viilma, Riina Raudvere,
Pirjo Roots) kokkuvõtteid tegema. Kell 13.25 luges valimiskomisjoni esimees Urmas Viilma ette tulemused. Koguduse
uue nõukogu liikmeteks osutusid: Erki Fels (TÜ õigusteaduskonna tudeng), Ingrid Fels
(pedagoog), Hannes Hiiesalu
(infotehnoloogia spetsialist),
Aleksander Jõgi (muusik),
Kristjan Kelement (elektrik),
Ülo Kelement (elektrik), Peeter Krall (vanglaametnik), Tamara Krall (vanglaametnik),
Eela Meriniit (raamatukogu
vanemtoimetaja), Sirje Parameel (pensionär), Priit Pillov

(trükkal),
Tiiu
Pärnala (raamatupidaja), Mati
Rande (ehitaja),
Egle Viilma (pedagoog), Margus
Välja
(varahaldur). Asendusliikmeteks jäid:
Kalev Kreekman
(insener), Ülle
Rande (kondiiter), Karin Välja
(apteeker). Peale
nõukogu
valimist toimus kiriku käärkambris
Foto: erakogu
uue
koosseisu Keila Miikaeli koguduse uus nõukogu ja juhatus
esimene koosolek, kus valiti Margus Välja.
mine. Suureks väljakutseks on
koguduse juhatus, revisjonikoEELK Põhikirja järgi on ko- koguduse arengukava väljatöömisjon ja praostkonna sinodi- guduse juhtorganite põhiüles- tamine, mille alusel kavandada
saadikud.
andeks „olla koguduse vaimu- eri valdkondade arengut kirikUude juhatusse kuuluvad: likule toeks koguduse usulisel likus elus lähiaastate jooksul.
Margus Välja (esimees), Ülo ja kõlbelisel ülesehitamisel ja Koguduse õpetajana avaldan
Kelement, Peeter Krall, Priit edendada koguduse tegevust“. lootust, et uus nõukogu kuPillov ja Tiiu Pärnala. Revisjo- Lisaks sellele järelvalve kogu- juneb tõhusaks abiliseks junikomisjoni liikmeteks osutu- duse majandustegevuse üle ja malariigi töös Keila koguduse
sid: Ingrid Fels, Tamara Krall ja koguduse varade valitsemine. ringis ja väljaspool seda. TäEela Meriniit. Sinodisaadiku- Vastvalitud nõukogu lähim nan südamest kõiki, kes osaleteks valiti: Ülo Kelement, Pee- töö on koguduse 2008. aasta sid valimistel ja soovin uutele
ter Krall – asendussaadikuteks tegevusaruande kinnitamine ja juhtorganitele jõudu ja õnnisAleksander Jõgi, Priit Pillov ja 2009. aasta eelarve vastuvõt- tust Kolmainu Jumalalt!

otsimine lihtne.
Kassade juures jälgib eraldi
monitorist ostude sooritamist
teenindaja. Alkoholi või tubakatooteid skaneerides ilmub
teenindaja ekraanile märge ja
klient ei saa kauba eest enne
tasuda, kui teenindaja on veendunud, et ostu sooritaja on
täisealine.
Kui kogu kaup on skaneeritud, tuleb kliendil valida makseviis. Kaardiga makstes tuleb
kaart asetada kaarditerminali
ning sisestada pin-kood. Kui
kõik on korras, annab sellest
kassa märku ja prindib ka ostutšeki.
Probleemide tekkimisel on
võimalik kutsuda appi klienditeenindaja.
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sport

Muljeid Tartu maratonilt
keila leht

LEHT@KEILA.EE

15. veebruaril peeti Eesti
suusatalve üks enim tähelepanu pälviv võistlus – 38. Tartu
maraton. 63 või 31 kilomeetri
pikkuse suusaraja läbisid vastavalt 3923 ja 1256 suusataja
seas ka mitmed keilakad. Keila
suusaklubi suusatüdruk Anette Raie tõi Keilasse ka tüdrukute N17 vanuseklassi karika.
Keila mees Tarmo Hanni osales Tartu maratonil sel aastal
juba 23. korda.
Keila Leht küsis maratonil
osalenud Keila suusatajatelt
mõned küsimused:
1. Kuidas suusk libises?
2. Mitmendat korda osalesid?
3. Milline oli eesmärk ning kas
oled tulemusega rahul?
4. Kui palju treenisid?
5. Mis paneb sind osalema
suusamaratonil? Mis on kõige meeldivam, mis kõige raskem selle juures?

sport

Tule võistle või
matka ja anna oma
panus!
priit idarand

foto: Tarmo haud

poolsed vanavanemad elasid
selle trassi läheduses.
Suusamaratonide (ja muude
maratonide) puhul on kõige
meeldivam alati lõpujoone
ületamine, kuna peale seda ei
pea enam ühtegi sammu suusatama.
Minu jaoks on vist kõige raskem leida õige liikumiskiirus,
mis vastaks üheaegselt nii
seatud eesmärkidele kui ka
olemasolevale füüsilisele vormile.

lest hoolimata olen püüdnud
5 korda nädalas trenni teha,
kahe puhkepäevaga. Iga päev
1-3 tundi. Treeninguteks olid
ujumine, suusatamine, jalgpall
ja jooksmine.
5. Suusamaratonidel on tore
käia, kogemuste ja hea pika
treeningu saamiseks. Maratonidel peab alati hea tujuga
käima, siis on tulemus parem
ja endaga rahulolu suurem.
Meeldiv on see, kui rajal on
toredaid inimesi, kellega vahepeal juttu ajada, siis läheb rada
ka kiiremini edasi. Tore on veel
see, et toidupunktides on lahked inimesed, kes peale hea
tuju pakuvad sulle spordijooki
ja rosinakukleid. Raske on sõita halva tujuga. Raske on veel
see, et vaadates iga kilomeetri

Urmas Veersalu:
1. Suusk libises ja pidas väga
hästi, kuna oli professionaalide poolt määritud. Minu jaoks
on Tartu Maraton sündmus,
mille nautimiseks ma ise oma
suuski määrida ei julge.
2. Osalesin sel aastal kuuendat korda. Minu esimene Tartu
Maraton oli 2002. aasta veebruaris, kui lumi oli kõikjalt su- Anette Raie
lanud ning ainult maratoniraja 1. Suusk libises hästi, pidamivalge triip lookles mustaval ne oli hea. Määrdemeister oli
kuppelmaastikul. Peale seda head tööd teinud.
sõitu on korraldajatel mu täie- 2. Tartu maratonil osalesin
lik usaldus ning osavõtumaks teist aastat, täispikal distantsil
saab alati tasutud juba det- 63 km olin esimest aastat.
sembri alguses.
3. Peamine eesmärk
oli rada läbida ja sõidust mõnu tunda. See
eesmärk sai kuhjaga
täidetud. Alateadvuses
oli ka sportlik eesmärk
tuhande esimese hulka
jõuda. Seekord oli koht
1524 ning aeg 4.49. Lisaks iseendaga võistlemisele olen võrrelnud
ennast ka sõprade, tuttavate ja osalevate prominentidega. Viimastel
aastatel olen võrrelnud
end ka Veerpaluga.
Täpsemalt
olümpiaAnette Raie tõi Keilasse tüdrukute N17 vanuseklassi karika
võitja 62-aastase ema
Ainoga. Siiamaani olen kaota- 3. Eesmärk oli sõita rada liht- tagant märki, mis näitab, palnud.
salt treeningu mõttes rahuli- ju veel kilomeetreid lõpuni,
4. Treeningud väga järjekind- kult läbi. Ja tulemusega olen lähevad need 63 km väga aeglad ei olnud ning suusatada väga rahul, see tuli paraja ülla- laselt.
jõudsin enne maratoni umbes tusena, et ma N17 vanuseklas150 km.
sis võitjaks tulin.
Tarmo Hanni
5. Suusamaratonidest osalengi 4. Treenida sain suhteliselt 1. Ööl vastu maratoni ja ka
järjekindlalt ainult Tartu Ma- vähe, kuna jaanuari alguses veel laupäeva hommikupooliratonidel, kuna mulle väga väänasin jala välja ja olin sel- kul maha sadanud värske lumi
meeldib sealne rada ja maas- le tõttu peaaegu kolm näda- mõjus küll libisemisele negatik. Selle maratonirajaga on lat rivist väljas. Haigused ka tiivselt, kuid üldjoonet oli kõik
seotud ka mõned lapsepõlve- kimbutasid, veebruari kuu al- suurepärane. Lippab ju ikka nii
mälestused, kuna mu ema- guses olin palavikus. Aga sel- kuidas lükkad.

2. Kahekümne kolmandat.
3. Eesmärk oli läbida ja nautida! Alati võiks paremini
minna, kuid olen väga rahul.
Sellise Suure ürituse korral on
minu arvates tulemuse tähtsus väiksem, kui paljud arvata
võiksid.
4. Nagu põline rahvasportlane
ja peamiselt oma koduradadel.
Paar korda juhtusin ka Otepääl
suuska libistama.
5. Rahvaüritus, kus koged ühtekuuluvustunnet ja tunned
rõõmu enese proovile panekust. Raske võib ju olla aga
viimased 100m ja lõpetamine
kustutavad raskused ja püsivaks jääb ülevoolav positiivsus.
Rene Hanni
1. Vana hea 80ndate Visu suusk
suutis ülesande täita. Värske
lumi ja vahepeal tõusnud õhutemperatuur mõjutasid libisemist ja pidamist küll kohati
üsna tugevalt, kuid kokkuvõttes töötas kõik mõnusalt.
2. Neljandat.
3. Tulemusega olen rahul, maraton sai ju läbitud! Suuremaid
eesmärke kui läbimine endale
ei seadnudki. Sai ennast taas
korralikult proovile pandud ja
arvan, et isegi enamad meist
võiks osavõttu kaaluda. Natukenegi tahtmist on, miks mitte!
4. Suusatallad said soojaks sõidetud, kuid läbitud distants jäi
alla 100km. Mängin regulaarselt saalihokit ja eks see annab
ka oma.
5. Paljud keerulisena või raskena tunduvad asjad osutuvad
peale nende teostamist lihtsamaks, kui ise arvad. Selliste situatsioonide kogemine annab
energiat ja tõstab motivatsiooni. Meeldivaim asi on kindlasti
finish ja see emotsioon mida
saab kogeda ainult seal ja sel
hetkel.

Teisipäeval, 24. veebruaril
2009 toimub Eesti Terviseradadel uus rekordiüritus - koos
kogutud kilomeetritega ümber
maakera. Kolme toimumiskorraga on ühine kilomeetrite kogumine Eesti Terviseradadel
muutumas traditsiooniks. Ürituse eesmärk on teadvustada
inimestele nende kodulähedasi looduslikke terviseradu ja
kutsuda kõiki üles mõnusalt ja
sportlikult aega veetma.
Sellel aastal toimub samal
päeval, 24. veebruaril ka VII
Keila Suusapäevade neljas
etapp. Võistluse start on kell
11.00. Matkastart on avatud
kell 11.05 kuni 12.30, finiš suletakse 13.00. Õnneloos osalejate vahel toimub kell 13.00.
Eelregistreerimine
võistlejatele ja matkajatele aadressil skvask@hot.ee kuni
23.02.2009 kell 18.00. Kohapeal toimub võistlejate registreerimine kell 10.00 kuni
10.45 Matkajad saavad registreerida ka hiljem.

Võistluseks eelregistreerunud täiskasvanutele on osalustasu 50 krooni, pensionäridele
ja õpilastele 25 krooni. Võistluspäeval registreerunute osalustasu on suurem.
Matkajad, kes eelregistreeruvad, saavad osaleda tasuta,
matkapäeval
registreerudes
tuleb täiskasvanutel tasuda 25
krooni ja õpilastel ning pensionäridel 10 krooni.
Võistlusdistantsid on olenevalt vanusest 0,5 km kuni
30 km. Katkestajaid ei ole, tulemuse saavad kirja kõik vastavalt läbitud ringide arvule.
Matk toimub 5 km ringil ja
ringide arvu valib igaüks ise.
Finišis ootab soe tee.
Iga ring annab ühe loosi, mille peavõiduks on 2000
krooni eest autohooldust CarLuxi käsipesulas.
Üritust toetavad SA Keila
Terviserajad,
Ehitusmarket,
KTTiming, Keila Rattapood,
Kuristu Miniloomad,
HAVANNAsport, OÜ CarLux,
Keila LV
Lisainfo www.hot.ee/spordiklubivask.

Keila Cup 2009
targo kaldoja
14.02.2009 toimus saalijalgpallisarja Keila Cup 2009
turniir 2001-2002.a. sündinud
poistele.
2001-2002.a.
sündinud
poiste turniir oli kindlasti
kõige huvitavam turniir Keila
Cup 2009 saalijalgpalli sarjast.
Seda mitte niivõrd mängu ilu
pärast, vaid ehtsa mängurõõmu ja lõbu pärast mida lapsed
mängides tundsid.
Lõplik järjestus:
1. FC Štrommi; 2. JK Oper
Kose; FC Tiigrid; 4. Keila JK
2001; 5. M.Reimi JK; 6. FC
Puuma; 7. JK Tallinna Kalev;
8. FC Pirita; 9. TJK Legion; 10.
Keila JK 2002
Turniiri parim mängija Cristofer Piht Keila JK-st.
Turniiri parim väravavht Valuev Maksim FC Štrommis-st.

Turniiri
resultatiivseim
mängija Vadim Hõppe (10 väravat) FC Štrommis-st.
Keila JK 2001 koosseis
turniiril: Markkus Seppik,
Cristofer Piht (1 värav), Jakob
Mäeots, Sven Reintak, Kaspar
Kaare, Alari Tamsalu, Martin
Uusla (1 värav), Kevin Kaurson, Mihkel Teinemaa, treener
Tõnu Metsson/ Ott Aunver
Keila JK 2002 koosseis
turniiril: Villi-Pert Peebo, Joosep Suuder, Herman Nikolajev,
Kristen Kasemets, Priit Peterson, Kevor Palumets, Marek
Matt, Rasmus Lumiste, Kristo
Tamsalu, treener Ott Aunver/
Tõnu Metsson
Lisainfo ja mängude tulemused: www.keilajk.ee
Suur tänu kõikidele osavõtjatele, toetajatele ja kaasaelajatele. Kohtumiseni järgmise
aasta turniiril.

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
„ERAMAA?”
16. jaanuar - 22. märts
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
KEILA RAHVAHARIDUSE
SELTSI RAAMATUKOGU02.02.1919
2. – 28. veebruar
Näitus pühendatud Keila raamatukogu 90. sünnipäevale,
välja pandud vanad raamatud,
mis kannavad seltsi raamatukogu templit
ja fotod raamatukogu ajaloost.
Lugemissaal Keskväljak 15, II
korrus
“SIIN ON ILUS ELADA...”
Elgi Treimuthi maalide näitus
05.veebruar – 8.märts
Keila kultuurikeskus

teater
“PUBLIKULE KEELATUD” VANA-BASKINI TEATER
25.veebruar kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.NB! Broneeritud piletite
viimane väljaostmise kuupäev
18.veebruar
“Publikule keelatud” tugineb
peamiselt karakterikoomikale.
Keila kultuurikeskus
“TUHAT JA TULINE” - LASTETEATER TRUMM
3.märts kell 10:00 Pilet: 50.Etenduse pikkus on 40 minutit.
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
“SÖÖBIK JA PISIK” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER “REKY”
30.märts kell 11:00 Pilet: 70.Õpetlik lugu lastele sellest,
miks peab hammaste eest
korralikult hoolt kandma. Lugu
mõeldud 3- aastastest kuni
5kl. õpilasteni. Etendus 50
minutit.
Keila kultuurikeskus
“VÕTA VABALT” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
“REKY”
30.märts kell 13:00 Pilet: 100.Võta vabalt” on lugu Eestimaa
noortele Eestimaa noortest.
Etendus on mõeldud noortele
alates 12.eluaastast.
Keila kultuurikeskus

kontsert
“RAUDSALLER” - KONTSERTTUUR
8.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

sport
VI KEILA SUUSASÕIT (ÜHISSTART-VABA)
24.veebruar kell 11:00
Keila terviserajad
Info: www.hot.ee/spordiklubivask

muud üritused
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
23.veebruar kell 18:00
Kultuuripreemiate kätteandmine
Keila kuluurikeskus tel:
6045045
KEILA VASTLAPÄEV 2009
24. veebruaril kell 13.00 – 17.00
Reesõiduvõistlus, kelgutamine,
muusika, hernesupp ja soe
jook
Reesõiduks pane kokku võistkond (kas 5 meest, 5 naist või

Avaldame südamlikku

Kallis Mare perega.

Avaldame siirast kaastunnet

kaastunnet Leili Kolgile

Avaldame kaastunnet

Marele perega kalli venna

perekonnaga armsa tädi

venna

segavõistkond 3m ja 2n)
Tankimägi
TAIMESEADE KURSUS
26.veebruaril kell 13.00
Teemaks kimp putkevarrele.
Kaasa tangid, nuga, mõned lilled. Vajalik eelregistreerimine.
Keila Sotsiaalkeskus. Info 524
7284
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
VÄITLUSTURNIIR “KINNISVARA-ARENDUS OHUSTAB
KULTUURIPÄRANDIT”
15. märts
Osalema oodatakse Harjumaa
ja Tallinna gümnaasiumite
õpilasi.
Registreerimine: muuseum@
hmk.ee või telefon 678 1668
Harjumaa muuseum
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee

kogudus
Pühapäev enne paastuaega
22. veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Laulab segakoor Miikael
Keila Miikaeli kogudus
Iseseisvuspäeva palvus
24.veebruar kell 11.00
Kõlavad eesti heliloojate orelipalad Pille Metssoni esituses
Keila Miikaeli kogudus
Piibli- ja palvetund
25.veebrua r kell 13.00
Keila koguduse maja
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
21.veebruar kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
21.veebruar kell 11.00
Koguduse ruumides
Põllu tn 5.
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Vilma
Kiipsaar’e

Hillari
surma puhul.

Hillar
Kaevatsi
surma puhul.

kaotuse puhul.
Naabrid Evi ja Raivo

Keila haigla hooldusravi
Tanja Anna Leane Merje

osakond

Meie mõtteis püsid Sa ikka,
elad edasi sõprade seas ...
Armast abikaasat ja isa

Riho Lekk`i
26.02.1955 - 21.02.1999
mälestavad
10. surma-aastapäeval
Malle, Kairi ja Marek

Kuulutused
töö
40-aastane naine otsib
tööd argipäeva õhtuti ja nädalavahetustel müüja, koristaja
või lapsehoidjana. Keilas
või Keila ümbruses. Tel: 53
985659
Koduabiline (35a) tuleb
koristab Teie kodu, maja.
Kogemus ja kvaliteet. Tel:
55992301, 7100125.

kinnisvara
Mööbli tootmisega tegelev
ettevõte annab rendile väga
heas korras valvega ja köetud
ruumid (kuni 1500m2) asukohaga 1 km Keilast Tallinna
suunal. Tel: 56490778, e-post:
divaan@divaan.ee.
Üürile anda 2toaline korter
Keilas, osaliselt möbleeritud, garderoob, pesumasin,
turvauks, keskküte. Lisainfo
numbril 5156331.

müük
Küttepuude müük: kask

650.- rm, sanglepp 590.-rm,
kuiv lepp 40 cm, 40.liitrises
võrgus, 38.- 1 kott, transport.
Tel: 5033119, e-mail: ruumimeeter3@hot.ee.

5581222

Küttepuude müük. Puud on
pakendatud 2m3 suurustesse
konteineritesse . Hind 750800 krooni m3 koos transpordiga. Müüme ka puitpriketti!
2300.- krooni 1 tonn. Kontakt:
53308474, 56982181.

TEENUS
Eriti soodne fekaalivedu
Sauel, Keila linnas ja LääneHarjus. Töötame esmaspäevast-pühapäevani.Tel: 51916171.
Kaminamees ehitab kaminaid. Tehtud tööd http://vahur.
fotopic.net. Tel: 51970570.
SAT-TV antennitööd, ZuumTV, VIASAT, arvutihooldus.
Jaama 13, Keila Sat-Tv Antennikeskus. Tel: 6781 988, 5568
4433.

Lõikan, lõhun, ladustan
teie küttepuud. Lõikan ka
metsa mootorsaega Stihl 260.
Soovitavalt Harjumaal. Tel: 51
985815 Joel.
Pottsepp ehitab ahjusid,
kaminaid, pliite, korstnaid.
Pakun ka korstnapühkimisteenust.Vaata kodulehte http://
www.hot.ee/tanel12345/, 56
681 555.
Tule Keilas algavatele soome keele lisakursustele. Õpime

muu
vestlema, põhitõed grammatikast. Tunnid igal laupäeval
algusega kell 14.25(2,5 õ/t)kokku 28õ/t. Kursuste tasu koos
käibemaksuga 1652.-. Kursuste
algus 28.veebruar kell 14.25.
Eelnevalt registreeruda. Tunnid toimuvad Keilas, Paldiski
mnt.21, II korrus(teeäärne
maja tornmajade vastas). Tel:
53029454, tel/faks: 6781616,
e-post: info@tarnekor.ee.

Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Tel:

Harjumaa
Muuseum on 24.
veebruaril suletud

Bel Canto laste laulustuudio muusika-, liikumis-, loovustunnid 1-2aasastele lastele koos
vanematega Keila kultuurikeskuses,
Keskväljak 12 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.15 – 17.00.
Tundide eesmärgiks on lapse tundemaailma kasvatamine läbi muusikalise loova tegevuse.
Tundide ülesehitus on mitmekülgne, sisaldades kooslaulmist, muusikalisi liikumismänge pallide ja
rõngastega, käelist tegevust erinevaid materjale kastades jm.
Võimalikud esinemised Bel Canto ja teistel üritustel.
Registreerimine tel: 56 455 477 või e-mail: belcanto@hot.ee.
Esimene tund 2.märtsil kell 16.15. Kohtade arv piiratud.
On ka üksikuid vabasid kohti 3.-4.aastastele lastele. Tunnid esmaspäeval ja kolmapäeval
kell 17.15 – 18.00.

23.veebruaril 2009
kell 18.00
KEILA KULTUURIKESKUSES

EESTI VABARIIGI
91.AASTAPÄEVALE
PÜHENDATUD

KONTSERTAKTUS

KEILA LINNA

KULTUURIPREEMIA 2009
KÄTTEANDMINE
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Avatud uste päevad Keilas 1. märtsil.

ÜLLATAVALT
KERGED HINNAD
AINULT VEEBRUARIkeS!n 500 kr*

PVC-aken alates 289 kr*,
* Näidispakkumise hind

puita

valgele mitteavatavale

aknale

mõõduga 500x500mm.

alates

KELL: 12.00-13.00
Keila, Vasara 1
Hind: 890 000.Kontakt: Külli Friedrichson
+372 5649 0753

KELL 13.00-14.00
Keila, Vasara 11
Hind 990 000.Kontakt: Külli Friedrichson
+372 5649 0753

KELL 13.00-14.00
Keila, Vasara 4
Hind 1 150 000.Kontakt: Marina Hodus
+372 509 9765

KELL 12.00-13.00
Keila, Kalda 6
Hind: 790 000.Kontakt: Marina Hodus
+372 509 9765

KELL 14.00-15.00
Keila, Kruusa 21
Hind: 1 400 000.Kontakt: Marina Hodus
+372 509 9765

KELL 15.00-16.00
Keila, Piiri 6
Hind: 1 870 000.Kontakt: Marina Hodus
+372 509 9765

kylli.friedrichson@uusmaa.ee
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kylli.friedrichson@uusmaa.ee

marina.hodus@uusmaa.ee

25.-28.02.

marina.hodus@uusmaa.ee






Täpsem info

:







Osta aknad nüüd, maksa alles kevadel.

soodustused E-R 9 -13*
*9. - 27. veebruar

vaata lisa www.belle.ee
või helista tel. 60 44 165

marina.hodus@uusmaa.ee

www.uusmaa.ee

Jaama 6, Keila

avatud E - L 9 -19

marina.hodus@uusmaa.ee



Maeru Trahter kutsub!

24.veebruaril alates kella 13.00-st

Vastlapäeva trall!
Teeme lõket!

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

Keila Vastlapäev
2009
Teisipäeval, 24. veebruaril kell
Tankimäel
13.00–17.00

Belle »»»»»
avatud
e - l 9- 19, soodustused 9- 1
»»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»
» Reesõiduvõistlus
kohale
ning allpool tooka kuupäevad 9 - 27

Pikima liu laskjale auhind ja palju muud!
tel: 6713399

» kelgutamine
» muusika
» hernesupp ja soe jook

Tule üksi või perega, sõpradega või töökaaslastega.
Kõik olete oodatud.

Veebruarikuu lõpuni
kogu kaup kaupluses

Reesõiduks pane kokku võistkond (kas 5 meest,
5 naist või segavõistkond 3m ja 2n)

-20%
Tule ja tingi!

Keilas, Haapsalu mnt.57D

teated

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)
Reklaami hinnapäringud

Korraldajad: SA Keila Terviserajad ja Keila Noortekeskus
Toetavad: Keila Linnavalitsus, Keila Noorte Reformiklubi, Gnoom

