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Kauni kodu
konkurss kestab
aastaringi
Linnavalitsus kuulutas välja konkursi Kodud kauniks,
mille tulemused selguvad
alles järgmise aasta mais.
Kodukaunistamise ülevaatus viiakse läbi vahemikus
30. aprillist 2009 kuni 30.
aprillini

lk 4
uudis

Mõttetalgud
keskendusid
Keilas kohalikele
teemadele

Aprillipilt on
jalgpalliväljakust
Fotojahi „Teeme koos kalendri 2010“ aprillipildi autor
on Anne Kanketer.
uudis

Ülekaalukalt võitis aprillipildi tiitli 9 poolthäälega Anne
Kanketeri foto jalgpallistaadionilt. Anne Kanketer saab juba
teist korda Olympus Eesti OÜ
kinkekaarti väärtuses 3000
krooni. Varem tunnistati tema
pilt kuu parimaks veebruris.
Teistest rohkem said toetushääli veel Anne Kanketeri

sport

Raamatulaat
oli edukas
lk 6

pilt varemetest sinililledega ja
Luha tänava krookusepeenrast,
Sirje Nooti „Mamma ja Andri“
ning Janeli Kurmi „Keila Pilvelõhkujad“ Hääli sai kokku 14
pilti.
Fotojahti korraldavad Keila
linnavalitsus ja SA Keila Leht
koostöös Olympus Eesti OÜga.

Keila mõttekoja peamisteks teemadeks olid
kogukond ja kodanikuks
olemine, noorte vaba aeg,
Jõepargi saatus, ühistranport, Waldorf-kool, Keila
haigla saatus, linnaruum
ja ettevõtlus.

lk 3

Harrastusvõrkpallurid
võtsid mõõtu
lk 6
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lugeja kirjutab

Nädal Lõppes, teine algas

Väikelinna elu

Ükskõik millise väikelinnaga seotud inimesed jagunevad laias laastus kaheks – ühed näevad halba,
teised head.
Ühed näevad privaatsuse puudumist. No ikka
keegi näeb ja kannab kõigile ette, et näed, Mäe
Märdi poeg tegi seda või teist. Teised näevad samuti privaatsuse puudumist, kuid positiivsest küljest.
On ju positiivne, kui poodi unustatud vihmavari
su isale antakse ning fraas olen selle-ja-selle tütar
hoobilt inimeste suhtumist muudab. Ka on päris
põnev järsku avastada, et tunned suurt osa linna
taksikoertest nimepidi.
Lisaks on veel üks pool privaatsuse ja eraelu
puutumatuse teemal. Nimelt tutvustati viimases
Keila linnavolikogu korrakaitsekomisjonis olukorda
Keilas politsei pilgu läbi. Esitleti hulka numbreid, mis
kajastasid erinevat liiki õigusrikkumisi. Statistika
statistikaks, aga tore oli avastada, et statistika muutus hetkega ebaisikulistest ja kiretutest numbritest
vägagi konkreetseteks lugudeks ja inimestekski.
Väikeses kohas peaks tänu sotsiaalsele kontrollile korra tagamine lihtne olema, kahjuks aga see nii
ei ole. Loodetavasti saab öelda, et veel ei ole, sest
lehetoimetajana küll tundub, et „mis-see-minu-asion“ suhtumist on vähemaks jäänud ning hoolivust
ja tähelepanu juurde tulnud.
doris matteus
doris@keila.ee

Koduarmastusest
Mõttetalgutel tõstatatud paljudele
probleemidele
lahenduste pakkumisel kerkis üles ka
küsimus, kuidas parandada inimestevahelist hoolivust,
tähelepanelikkust
ja koduarmastust.
villi kask
JUHATUSE ESIMEES,
KÜ LUKOR, LUHA 2A

Nagu teame, saab kõik alguse kodust. Aga kodu ei ole
ainult kena vaikne kohakene,
kus me saame mõnusalt ja turvaliselt oma kõige lähedasematega aega veeta. Kodu eest
tuleb hoolitseda ning arvestada ka kõigi ja kõigega, kes või
mis meid ümbritseb, et me
neisse suhtuksime sama hoolivalt ning tähelepanelikult. Alles siis võime tunda täielikku
rahuldatust.
Keilas on ligi sada korterelamut, kus elab, ma julgen
arvata, üle poole linna elanikest. Kas nendes inimestes on
välja kujunenud mingilgi määral traditsiooniline kodutunnetus? Kardan, et vastus on ei.
Aastakümneid kultiveeritud
vaimsus, kus kodu muutus ainult ajutiseks magamiskohaks
(nn magalarajoonid), on kah-

tähelepanek
Lilleilus Keila!
Kevad on lillede õitsemise aeg ja kui kaunis ja ilus
on lilleilus Keila, tänu kauni
ilumeelega inimestele, kes
meid linnaelanikke iga päev
kauni lillemere ja kaunistestega rõõmustavad.
Meie seas on ka mõningaid inimesi, kes vaimustuvad lilleilust nii, et lähevad
lilli varastama. Näiteks laupäeval viidi Jõe poe eest lilled. Lillevaras on kaameras
äratuntud ja järgmine kord
anname asjale seadusliku
käigu. Nautigem kaunist lilleilu ja andkem omapoolt selleks osa, ärgem laske üksiku
inimese poolt end segada.

Foto: märt lillesiim

villi kask:

“Majas
kodurahu
loomisele saab
kaasa aidata iga
ühistu liige.”
juks muutnud suhtumist kodusse ja koos sellega kõigesse
teda ümbritsevasse. Kortermajade paljud elanikud leiavad, et
kalli raha eest muretsetud korter ongi see koht ja varjupaik,
kus teen, mida tahan, ja mis
ümbruses toimub, pole minu
asi. Kindlasti on see seisukoht

vale, aga kuna selline arusaam
on juurdunud pikkade aastate
vältel, siis seda muuta on võimalik vaid ühise, kauaaegse
ning sihikindla tööga.
Arvan, et Keilas on see võimalik, kuna linn muutub iga
aastaga üha ilusamaks ja kodusemaks ja kui me ise suudame (seda kõige paremas mõttes)
oma
kodu
tunnet
süvendada korterelamute inimestes, siis paraneb kindlasti
ka kogu linna nn mikrokliima.
Majas kodurahu loomisele
saab kaasa aidata iga ühistu liige. Oma kogemuste põhjal
võin öelda, et kõigepealt tuleb
valju tümpsumuusika harrastajatele, aga samuti naabreid
segava lärmaka peo pidajale
sõbralikult kuid nõudlikult

selgitada, et meie majas selline
eluviis pole sobilik ja kordumise puhul on politsei sekkumine vältimatu. Nii oleme suutnud luua olukorra, kus omas
kodus võib tõesti ennast turvaliselt tunda.
Lõpetuseks aga edastan mõttetalgutel noorte poolt püstitatud arvamuse, et ühistute juhatustesse tuleks kaasata
rohkem noori. Ja omalt poolt
sooviksin, et kohalik omavalitsus korraldaks regulaarselt
ühistute esindajatega kohtumisi. See ei maksaks eriti midagi, aga neil tõstatatud meiepoolsete arvamuste kui ka
kohaliku võimu ettepanekute
ühine läbiarutamine aitaks
muuta elu Keilas veelgi paremaks.

Nädal piltides

Keilat külastasid sajad Harleyd

Fotod: doris matteus

Muusikakool lindistas lõpetajate loominguga Fotod: valdur vacht
CD- plaadi materjali. Puldis direktor Andres Teppo

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht
Eelmisel neljapäeval lõppesid Rõõmu
Kaubamaja III etapi ehitustööd. Lindi lõikasid läbi Keila
Linnavolikogu esimees Andrus Loog ja Keila linnapea Tanel
Mõistus. Ostjatele avaneb kaubamaja täies ilus
lähinädalatel.

Keilas peatus Saaremaa Kevadrallile
suunduv Muhuklubi kolonn.
vastutav väljaandja:
doris matteus

Fotod: valdur vacht

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Veiko Kaufmannile anti pidulikult
üle Keila linna teenetemärk.

foto: valdur vacht

Linnavalitsuse töötajad istutasid Haapsalu
maantee äärde 50 pooppuud.

foto: valdur vacht

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised
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Keila mõttekoda tegeles Keila
muredega

1. mail Keila haigla
saalis toimunud
mõttekoja aruteluteemad keskendusid kohalikule
kogukonnale, peamisteks teemadeks
olid kogukond ja
kodanikuks olemine, noorte vaba
aeg, tervislik eluviis,
Jõepargi saatus,
ühistranport linnas
ja ühendus lähivaldade ning Tallinnaga, Waldorf-kool,
Keila haigla saatus,
linnaruum ja ettevõtlus.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Mõttekoja juht Ilona Laido
jäi mõttetalgutega väga rahule.
Tema kartus, et inimesi ei tule,
osutus põhjendamatuks, kohale tuli 39 inimest. „Siinkohal
tänusõnad Keila haiglale ja
nende tublidele inimestele,
kes võimaldasid meil kasutada
haigla ruume ja talgupäeval
igati abiks olid! Suur tänu ka
Hole in One juhtkonnale, kes
meie piknikulauda rikastasid
kringlite ja kohviga.“
Mõttekoja teemad olid haridus ja elukestev õpe, tervis,
sport ja sisukas vaba aeg, mobiilsus ja transport ning kohalikud teemad. Iga talguline sai
nende teemade või enda poolt
püstitatud teema kohta esitada
küsimuse, mida vestlusringides arutati. Küsimusi esitati
päeva jooksul kokku 13. Osad
neist olid üpris haakuvad teemad ning jagunesid lõpuks kaheksa vestlusringi vahel. Ilona
Laido: „Mis teemasid puudutati? Kogukond ja kodanikuks
olemine, noorte vaba aeg, ter-

Mõttetalgud või mõtteteater?
„Teeme ära“ II on lõppenud (vähemalt esimene osa
selles saagas). Millised muutused on meid ootamas?
Pseudomõtlemine, kunstlik
mõtlemine ja vägisi mõtlemine – kas mitte ei loo see
rohkem loosungeid ja kujutelmi kui teostatavaid ideid.
Miks ma arvan, et seekordne
hurraa-mentaliteediga algatatud üritus ei
täitnud oma eesmärki nii
hästi, kui eelmised talgud?
Alljärgnev arvamuslugu ei
ole eestlaslik virisemine. Ma
tahan, et see oleks panus
mõttetalgutele: kas selline
üritus on efektiivseim viis,
kuidas Eesti elu paremaks
muuta ehk kas teha uuesti?
Mis häiris ja peletas, oli
talgute reklaam. Need jätsid mulje, justkui eestlased
eriti ei mõtlekski ja et nüüd
– esmakordselt! – on kõigil võimalus. Kogu talgute
kalli reklaami juures kumas
varjatud eeldus, et kõik see
aeg on Eestimaa inimesed
vältinud koostööd. On kurb,
kui kulutatakse raha sellisele
sõnumile.
Korraldajad näisid aga
olevat huvitatud võimalikult
suurest osavõtunumbrist,
mitte sisulisest tööst. Osavõtjate arv ei pisendanud
mõttetalguid! Aga see, millist pettumust valmistas
oodatust väiksem osavõtt,
näitab, kui valedel alustel
üritus korraldati. Vaimne
töö ei eelda ju inimeste rohkust. Kes on juhatanud suuri
koosolekuid, teab, kui vähe
saab rõhuda sisulisele tööle.
Kahju ka, et talgud sattusid
valimiste aastale. Küllap oli
neid, kes polnudki huvitatud
ideedest, vaid enda näitamisest ja reklaamimisest.

Foto: doris matteus

vislik eluviis, Jõepargi saatus,
ühistranport nii linnas kui
ühendus lähivaldade ja Tallinnaga, Waldorf kool, Keila haigla saatus, linnaruum, ettevõtlus. Nagu näha- peamised
arutluse teemad puudutasid
enda kogukonda. Samas ideid, mida talgutel genereeriti, saab paljuski üle kanda ka
teistele kogukondadele. Kokkuvõtete tegemisel jäi silma
üks oluline läbiv joon- me peame oma soove ja tegevusi rohkem teadvustama, infot jagama
ja infot saama. Täna võin öelda
teiste talgujuhtide tagasiside
põhjal, et see on üle-eestiline
mure.“
Mis kogutud ideedest edasi
saab, kas need jõuavad ka kohalike otsustajateni? Ilona Laido: „Kogutud ideed on tänaseks kokku kirjutatud ühiseks
dokumendiks, mis ka edastatud mõttetalgute ideepanka.
Isiklikult edastasin kokkuvõtte
ka kõigile kaasalööjatele, kelle
e-postiaadress minu käsutuses
oli. Lisaks saatsin kogutud
mõtted Keila linnavolikogu
esimehele ja linnapeale.“

ilona laido:

“Mis teemasid
puudutati?
Kogukond ja
kodanikuks
olemine, noorte
vaba aeg,
tervislik eluviis,
Jõepargi saatus,
ühistranport nii
linnas kui
ühendus
lähivaldade ja
Tallinnaga,
Waldorf kool,
Keila haigla
saatus,
linnaruum,
ettevõtlus.”

Ma ei kritiseeri inimesi, kes
mõttekodades käisid. Vastupidi – nemad on Eestimaa aktiiv.
Mul on kindel usk, et nemad
muudavad Eestimaad paremaks nii ehk naa. Mõttetalgutega või ilma. Elu on näidanud,
et see on visa töö ja tahtejõud,
mis aitab oma mõtteid läbi
igasuguse bürokraatia ja suletuse suruda. Töö, tahtejõud
ja tarkus! Mitte ühepäevane
kooskäimine ja esinemine. Ma
kardan, et seekordne formaat
lõi pigem loosungeid ja mõttevälgatusi. Tõelised ideed ja
innovatsioon elavad üle ühepäeva vaimustuse ja jäävad
ellu isegi siis, kui need proovile
pannakse, kui neid kohe heaks
ei kiideta. Eestimaa aktiivsed
inimesed, kes on huvitatud
oma mõtete realiseerimisest,
saavad sellega hakkama läbi
ühiskondliku elu, mitte läbi
kunstlikult kokku kutsutud
koosoleku.
Kõik see tekitab küsimuse:
mis seekordne „Teeme ära“
tegelikult oli? Kas mõttetalgud või hoopiski mõtteteater?
Imporvisatsioon või lavastus?
Kas täideti sisu või täideti
vormi? Milline oli tegelik kasu
ja kas see meetod oli parim,
kuidas rakendada nii paljude
peade potensiaali?
Lõpetuseks sobib siin tsiteerida Räpina talgulisi: „Väikesed raskused ei peaks sulgema uksi!“ Tõepoolest, sarnase
mõtte järgi võiks meie ühiskond toimida. Ma loodan, et
kogu esitatud kriitika osutub
põhjendamatuks ja et minu
lapsed naudivad kunagi mõttetalgute vilju. Kui aga ei, siis
avaldan lootust, et Eestimaa
aktiiv jätkab vastuste otsimist
küsimusele: „Kuidas muuta
Eesti elu paremaks?“
Erki Fels

Killukesi teistest omavalitsustest
Uus töölepinguseadus muudab elektrirongiliiklust
Elektriraudtee tahab tänavu 1.
juulist muuta mitme rongi sõidugraafikuid, sest siis jõustuv
uus töölepinguseadus sunnib
ettevõtet töökorraldust muutma ja mõne rongi käigust ära
võtma. Vastavalt jõustuva töölepingu seaduse paragrahvile
51 on lubatud maksimaalselt
12-tunnised
töövahetused.
Täna on maksimaalne lubatud
töövahetuse pikkus 24 tundi.
Praegu ööbivad Elektriraudtee
osad rongid lõppjaamades ning

jätkavad sealt hommikul edasi
liiklemist. Selline töökorraldus
pole uue töölepingu seaduse
jõustudes enam võimalik.
Rongid, mida Elektriraudtee
soovib alates 1. juulist käigust
ära jätta: 9.27, 14.24, 19.53,
20.30 ja 22.40 Tallinn Keila liinil ning 10.25, 21.36, 15.20 ja
20.51 liinil Keila Tallinn.
Postimees.ee
Paldiski kutsub laulupeost
eemale jäetuid lustima
Paldiski linnavalitsus kutsub
üldlaulupeost
konkurentsi

tõttu kõrvale jäävaid koore
alternatiivpidustustele, mille
esialgseks nimeks on Väikese
Peetri pidu. Laulupidu, mille
korraldamiseks said Paldiski
juhid innustust Eesti Päevalehe artiklist „Kümme tuhat
äravisatud taidlejat,” peaks
toimuma 27. juunil Peetri mägedes. Juba täna oodatakse
piduliste registreerimist ja ka
arvamusavaldusi e-posti aadressil: pidu@paldiski.ee. Ideed
korraldada laulupeost eemalejääjaile alternatiivne pidu,
mis kompenseeriks suurelt

peolt kõrvalejäetuse tunnet,
pakkusid välja ka teised artikli „Kümme tuhat äravisatud
taidlejat” kommenteerijad.
Epl.ee
Eesti Raudtee muudab perroonid madalamaks
Eesti Raudtee ehitab kahe aasta jooksul ligi 90 raudteejaama
perroonid euronõuetele vastavalt madalamaks. Kuna uued
madalamad elektrirongid ostetakse alles 2012. aastal, peavad
reisijad seni rongi turnima 55
cm madalamalt perroonilt. Pi-

sut rohkem kui aasta jagu pole
rongi pääsemine kõige mugavam, seda eriti vanuritel ja lapsevankriga reisijatel.
Esimese etapina ehitatakse
ümber Lagedi, Paldiski ja Riisipere suunal asuvad 17 perrooni.Tööde esimene etapp
on kavas lõpetada selle aasta
lõpuks. Projektidega rekonstrueeritakse kõik elektrirongide
peatuskohtade ja Tallinna-Tartu raudteeliinile jäävad platvormid. Kogu projekt peaks
praeguste kavade kohaselt valmima 2010. aasta lõpuks.
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Lühidalt
Keilas oli korraga üle
tuhande tsikli
Harley Davidson Klubi hooaja avaürituse - Volbrimöllu
- sissejuhatusena peatusid traditsioonilisest peoeelsest ringsõidust osavõtjad sel aastal ka
Keilas, tervisekeskuse kõrval
parklas. Ürituse peakorraldaja,
klubi juhatuse liikme Andu Kivesti sõnul oli ringsõidul kindlasti üle tuhande mootorratturi.
Mitte ainult legendaarse
mootorrataste tootja sõiduriistadest koosnev karavan liikus
30. aprillil marsruudil Laagri Saue - Keila - Harku - Laagri Hotell Salzburg. Keila vahepeatus toimus Keila Tervisekeskuse
juures, kuhu tuli enneolematut
vaatepilti vaatama märkimisväärselt palju keilakaid.
Kohaletulnuid tervitas Keila
linnapea Tanel Mõistus, esines
tantsurühm Joel Juhti juhatusel.
Mootorrataste karavan tekitas linnast läbi sõites tavapärasest valjemat heli, mispärast
paluvad korraldajad Keila elanikelt vabandust, lootes, et vaatepilt pakkus siiski ka positiivseid
emotsioone.
Keilas peatumist korraldasid
koostöös linnavalitsus ja MC
Keila.

Haridus- ja
Kultuuriselts Läte
kutsub viltima
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
viib projekti „Allikalt algab jõgi“
raames läbi kogupere viltimise
töötoa. Kavas on tarbeesemete valmistamine märgviltimise
tehnikas ja nõelvilditud ehete
valmistamine vildimeistri Kerti
Peebo juhendamisel. Villatöö
vahel võetakse linnupetet ja visatakse villast.
Viltimise töötuba algab reedel, 15. mail kell 16.00 Erakoolis
Läte, Kruusa 23, Keila. Eelregistreerimine 14.maini. Üritus
on kõigile tasuta.
Projekti toetab Vabaühenduste Fond, mida rahastavad
Norra, Island ja Liechtenstein
Avatud Eesti Fondi vahendusel.
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Uudised

Keila Linnavalitsuses
Detailplaneeringud
Mudaaugu 2

Keila Linnavalitsus võttis
30. aprillil 2009 korraldusega nr 143 vastu Mudaaugu
2 kinnistu detailplaneeringu, mille avalik väljapanek
toimub 18. - 31. mail 2009
Keila Linnavalitsuses tööajal.
Planeeritav ala asub Keila linna põhjaosas Mudaaugu elamupiirkonnas Nurmenuku
tänava
ääres.
Planeeringuala suurus on
1,7 ha ning see hõlmab Mudaaugu 2 elamumaa sihtotstarbelise kinnistu ja sel-

lega piirneva Nurmenuku
tänava lõigu. Planeeringuga
on Mudaaugu 2 kinnistu jagatud 14 pereelamukrundiks ning 3 tänavamaakrundiks.
Igale
pereelamu
krundile on planeeritud 1
kuni kahekorruseline üksikelamu ja 1 ühekorruseline abihoone. Lubatud ehitusalune pind on kokku ca
200 m2 , maksimaalne kõrgus üksikelamul 9 m ja abihoonel 5 m. Igale pereelamukrundile on ettenähtud
vähemalt kahe auto parkimiskoht.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusloa:
Pargi tänava ja Pargi
tänava tänavavalgustusrajatise rekonstrueerimiseks.
Projekt näeb ette tänava ja
tänavavalgustuse rekonstrueerimise lõigus Kooli tn
kuni Kruusa tn.
AS-ile Keila Vesi

Uue tänava, Raudtee tänava
ja Ohtu tee ühisveevärgi ja
lahkvoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks.
Vasinder
OÜ-le
Põhja tn 10 asuva 5-korruselise 45 korteriga elamu
katuse ja fassaadi rekonstrueerimiseks.

Kasutusluba
Linnavalitsus väljastas
kasutusloa Keila Tarbijate
Ühistule Rõõmu Kaubamaja III ehitusetapile Haapsalu

mnt 57b kinnistul. Ehitas
OÜ Fund Ehitus, omanikujärelevalvet teostas FIE Aivar Tammik.

Keila Linnavolikogus
Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Euroopa Parlamendi valimisteks
Keila Linnavolikogu otsustas oma aprillikuu istungil moodustada 7. juunil
2009 toimuvate Euroopa
Parlamendi valimiste läbiviimiseks Keila linna haldusterritooriumil jaoskonn a k o m i s j o n i d
8 - liikmelistena ning nimetada nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed alljärgnevalt:
-Jaoskonnakomisjon nr 1
Komisjoni esimees: Aadu
Kroon
Komisjoni liikmed: Katrin

Sassi, Kalle Kask, Mari-Liis
Pillerpau, Maris Mäger, Ahti
Noor, Marju Kullerkupp,
Helgi Rõõmussaar.
Aasendusliikmed: Jüri Järvik, Valdur Vacht .
-Jaoskonnakomisjon nr 2
Komisjoni esimees: Eike
Käsi
Komisjoni liikmed: Marju
Vipper, Janne Käsi, Raili Särev, Liis Lille , Ljudmilla Kivimäe, Viktor Kauler, Villi
Kask.
Asendusliikmed: Inge Meerents, Terje Rämmel.
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Kauni kodu konkurss
nüüd aastaringne
Linnavalitsus kuulutas välja
konkursi Kodud kauniks, mille
tulemused selguvad alles järgmise aasta mais. Kodukaunistamise ülevaatus viiakse läbi
vahemikus 30. aprillist 2009
kuni 30. aprillini 2010.a. Ülevaatuse tulemused tehakse teatavaks peale 20. maid 2009.a ja
peale 20. maid 2010.a. Konkursikomisjoni esimees on abilinnapea Enno Fels ning liikmed
linnaarhitekt Kaire Koitne,
ehitusnõunik Imbi Grünberg,
keskkonnanõunik Ülle Lindus,
linnaaednik Inge Angerjas ja
pressiesindaja Valdur Vacht.
Ettepanek konkursikomisjoni
tööst osa võtta tehakse lisaks
Maret Välile, Algis Viinile ja
Tiiu Ellerile. Kodukaunistamise ülevaatusega on haaratud kõik elamud, asutused,
ettevõtted, ühistud. Komisjon
selgitab välja omas grupis 3
parimat, kellest omakorda parimat auhinnatakse. Komisjoni esimehel on õigus esitada
linna parimatest koduaedade
hulgast kandidaadid Harju
maakonna konkursile, kus valitakse omakorda kauneimad
kodud esitamiseks üle-Eestilisele võistlusele. Komisjoni
liikmetel on õigus läbiviidud
ülevaatuse alusel avaldada
oma arvamust ja juhtida tähelepanu korratustele linna territooriumil kohalikus ajalehes.
Samuti on komisjonil õigus
anda välja eripreemiaid.
Hinnatakse:
Väikeelamud (kuni 2 korrust):
- elamu välisilmet ja sobivust
ümbrusega, linna omapära säilitamist;
- kõrvalhoonete välisilmet ja
nende sobivust elumajaga;
- territooriumi üldist kujundust, haljastust ja heakorda
(muru, lilled, puud, põõsad);
- arhitektuursete väikevormide (piirded, väravad, trepid,
kaminad, istenurgad) olemasolu ja sobivust aeda, lipualuste, -vardahoidjate paiknemist
(ja kasutust riiklikel pühadel),

majanumbri ja postkasti paiknemist ning seisukorda;
- puu -ja köögiviljaaia ning
marjakultuuride hooldus;
- krundi funktsionaalset kasutamist (ilu-, tarbeaed, majandushoov),
- territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (aiatagused
kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).
Korterelamud:
- elamu üldist välisilmet;
- territooriumi üldist korrashoidu (s.h prügikonteinerite
ümbrust, parkimiskorraldust);
- haljastuse olemasolu (muru,
puude, põõsaste ja lillede paiknemist);
- mänguväljakute olemasolu ja
sobivust;
- trepikodade, tuulekodade,
välistreppide korrashoidu;
- lipuvartahoidjate paiknemist
(ja kasutamist riiklikel pühadel);
- infosiltide (majanumber,
teadetetahvlid trepikojas) paigutust ja seisukorda (s.h informatiivsus);
- territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).
Ettevõtted, asutused
(s.h kauplused):
- hoonete välisilmet ja sobivust
ümbrusesse;
- territooriumi üldist korrashoidu (s.h prügikonteinerite
ümbrust, parkimiskorraldust);
- haljastuse olemasolu (muru,
puude, põõsaste ja lillede paiknemist);
- reklaami paigutust ja korrashoidu;
- piirete ja arhitektuursete väikevormide olemasolu ja korrashoidu;
- territooriumi lähima ümbruse korrastatust (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni);
- lipuvardahoidjate, lipuväljaku olemasolu, korrashoidu (ja
kasutust riiklikel pühadel);
- infosiltide (majanumbrite)
paigutust ja seisukorda;

Krimiuudised

annika pedosk
KEILA KONSTAABEL

25.04 lõhuti Põhja 8 asuva
Keila Gümnaasiumi teise korrus aken.
25.04 varastati Haapsalu
mnt 57b asuvast Rõõmu Kaubamajast kaks 0,75l Laua Viina
pudelit. Varas peeti turvatöötaja poolt kinni ning isiku suhtes
alustati kriminaalmenetlus.
29.04 varastasid kaks mees-

terahvast Põllu 1 asuvast korterist omaniku käest DVD-mängija ja mobiiltelefoni Nokia.
Meesterahvad peeti kinni ning
nende suhtes alustati kriminaalmenetlust.
29.04 varastas meesterahvas Ohtu tee 2 asuvast kauplusest Hinnapomm erinevaid
riideesemeid. Isiku suhtes alustati väärteomenetlust.
30.04 lõhuti Jaama 3 kaupluse Sandrake tagumise ukse
klaas. Teo toime pannud isikud
peeti kinni ning nende suhtes
alustati väärteomenetlus.
Ajavahemikul
20.0403.05.2009 koostati väärteoprotokolle ja karistati isikuid
42 korral,

g4s

1911

29. aprillil kell 21.38 - Laululava juures olevad pingid on
puruks.
29. aprillil kell 23.50 - Haapsalu mnt. ja Männiku tn. ristis
olev liiklusmärk on viltu. Keerati õigeks.
30. aprillil kell 20.02 – Vikerkaare lasteaia mänguväljaku liumäe 2 käetuge ja 1 käetoe
tugi on lahti. Väikesel mängumajal on esiküljel 3 lühikest lauda lahti löödud. Aed on kahest
kohast katki. Suured väravad
puuduvad.
02. mail kell 23.12 - Keskväljak 7 autoparklas oli 12 nooru-

kit koos autodega, nende ümbruses vedeles maas prügi ja
muusika mängis valjult. Kohale
kutsutud politsei lasi neli prügi
ära korjata ja saatis seejärel
seltskonna laiali.
03. mail kell 09.30 – Vikerkaare lasteaia aial on Uus Paldiski maantee poolselt küljelt
üks aialipp lahti kangutatud.
01. mail kell 20.33 - Teavitati, et raudteejaama platsil on
alaealised, kes suitsetavad ja
tarbivad alkoholi. Kontrollimisel
selgus, et suitsetaja oli 15aastane neiu ja alkoholi tarbija oli
19aastane noormees. Kodanikele kutsuti politsei ja nad anti
politseile üle.

venekeelne veerg

Сегодня в номере

Знак за заслуги перед
городом
На прошлой неделе знаки
за особые заслуги перед
городом были вручены
Вейко Кауфману (знак №
22) – за вклад в строительство городской водоканализационной системы, и
Эльмару Ыуну (знак №
23) – за развитие дружеских
отношений
с
городом-побратимом Наской (Швеция).
(стр. 5)
Конкурс
«Красивый
дом»
Городское правительство
объявило о проведении
конкурса
«Красивый
дом», итоги которого будут подводиться в мае будущего года. Оценивать
дома с эстетической точки
зрения будет в течение
года. В конкурсе могут
участвовать все дома: и
жилые, и предприятии, и
учреждения. В каждой номинации комиссия определит три лучших, из которых и будет выбран
победитель. Более подробно об условиях проведения конкурса в сегодняшнем номере газеты.
(стр. 4)
Избирательные
комиссии
Городское собрание приняло решение об образовании избирательных комиссий для проведения в
городе 7 июня выборов в
Европарламент. Комиссия
состоит из 8 членов, назначены также председатели комиссии. Председателем
избирательной
комиссии № 1 является
Ааду Кроон, председателем комиссии №2 – Эйке
Кяси. (стр. 4)
Апрельская фотоохота
С большим перевесом победила конкурентов фотография А. Канкентер (9
голосов), на которой запечатлен момент футбольного матча. Автор получит
традиционный приз победителя – подарочный купон стоимостью 3000
крон от фирмы «Olympus
Eesti». Всего же внимания
жюри удостоились 14 фотографий. (стр. 3)
Новости
городского
правительства
Городское правительство
на заседании 30 апреля
утвердило детальное планирование участка по
адресу ул. Мудааугу, 2. С
планированием
можно
будет познакомиться с 18го по 31-е мая в помеще-

ниях мэрии (в рабочее
время). Согласно планированию участок предполагается разделить на 14
грунтов для последующей
частной застройки.
Городское правительство выдало разрешения
на
•
реконструкцию
уличного освещения на
улице Парги на отрезке от
ул. Кооли до ул. Крууза;
•
реконструкцию
канализации на улицах
Охту, Раудтеэ и Уус;
•
реконструкцию
крыши и фасада дома по
адресу ул. Пыхья, 10. (стр.
4)
Книжная ярмарка удалась!
На состоявшейся 3 мая
благотворительной книжной ярмарке вниманию
покупателей было предложено около 5 тысяч
книг. Сумма, вырученная
от продажи, составила 13
тысяч крон. Деньги пойдут на поддержку молодого музыканта Лийз Мяэвялья.
Есть хорошая новость и
для тех горожан, которые
по каким-либо причинам
не смогли посетить ярмарку 3 мая. Книги снова
будут выставлены на продажу 30 мая в День города. (стр. 5)
Городская команда по
хоккею в зале – чемпионы Эстонии
Молодежная команда городского клуба приняла
участие в молодежном
чемпионате Эстонии в
возрастной подгруппе U17
(год рождения 1992). В
финальной серии приняло участие 8 команд. Уверенные победы, одержанные командой в финале,
позволили ей завоевать
почетный титул чемпионов Эстонии в своей возрастной подгруппе. (стр.
6)
Учимся делать войлок!
В рамках проекта «Река
начинается с ручейка»
можно будет научиться
валять войлок, познакомиться с разными техниками этого процесса. Обучаться валянию войлока
можно будет в мастерской
под руководством мастера
Керти Пеэбо. Мероприятие будет проводиться 15
мая в 16.00 в частной школе «Ляте». Участие в работе мастерской бесплатно,
но необходимо зарегистрироваться до 14 мая.
(стр. 3)

Päevakorral
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inimene

Veiko Kaufmann - mees, kes tegi
Keila vee puhtaks
Kraanist voolav puhas joogivesi on miski, mis on suurele osale keilakatest juba
mitu aastat iseenesest mõistetav. Teine
osa keilakatest pidi seda võimalust kauem
ootama. Alates eelmise aasta sügisest on
aga 99,9% Keila linna elanikest võimalik
liituda ühise veevärgi ning kanalisatsiooniga.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Sellega on Keila esimene
linn Eestis, mis suudab pakkuda võimalust kraanist puhast
vett lasta sedavõrd suurele
osale oma elanikkonnast.
Selles, et Keila vesi on puhas, maitsev ning kättesaadav,
on suur roll ühel mehel.
Veiko Kaufmann on ASi
Keila Vesi juhatajana töötanud
alates 1997. aastast. Selle aja
jooksul on ta üles ehitanud
Keila veemajanduse, tõrjudes
takistusi, otsides lahendusi
ning kaasates märkimisväärse
hulga raha väljastpoolt Keilat
ning Eestit. Eelmisel nädalal andis Keila linnavolikogu
Veiko Kaufmannile üle linna
suurima tunnustuse – teenetemärgi. Kes on Veiko Kaufmann
ning mida on tähendanud 12
aastat tööd ASi Keila Vesi juhatajana?
Keilasse sattumine oli
juhuslik
1997. aastal töötas Veiko Kaufmann ASis Tallinna Vesi. Oli
alustanud meistrina, juhtinud
Phare projekti ning juhatas
ettevõtte ühte üksust, kuni silma jäi lehekuulutus, milles otsiti juhti Keila vee-ettevõttele.
Veiko: „Mul oli olemas erialane
haridus, töökogemus spetsialistina, mõningane juhtimiskogemus ning rahvusvahelise
projekti juhtimise kogemus.
Seega helistasin Leino Mägile.
Saime kokku, rääkisime juttu,
tõmbasime linna kaardile jooni. Leino rääkis, mida kõike on
vaja teha. Leino entusiasm nakatas ning mina naiivse noore
inimesena läksin sellega kaasa.
Oleksin kõike teadnud, polekski ehk julgenud väljakutset vastu võtta.“ Õnneks siiski
võttis ning tänaseks on sellest
juba 12 aastat.
Mis on nende 12 aasta
jooksul tehtud?
Veiko ise hindab kõige olulisemaks töötulemuseks selle, et
Keila linna joogivee kvaliteet
vastab kõigile nõuetele ning
Keila linna reovesi ei saasta
keskkonda. Veiko: „Mäletan,
kuidas minu esimesel kohtumisel linnavolikoguga tuli
üks volikogu liige minu juurde
3liitrise purgiga, mille sisuks

oli lausa haisev vesi, ning küsis, millal muutub see vesi läbipaistvaks, puhtaks. Vastasin,
et 7 aastat läheb ära. Päris täppi läks.“
Keilasse on viimase 12 aasta jooksul juurde rajatud kaks
korda enam vee- ja kanalisatsioonitorustikku, kui linnas
varem kokku oli. Vee- ja kanalisatsioonivõrgustikuga on
kaetud 99,9% linnast, nullist
on välja ehitatud torustikud
linna põhja- ja lõunaosas, eramajade piirkondades. Olemas
on tänapäevane reoveepuhasti,
mis võimaldab täita kõiki Läänemere piirkonnas reoveele
kehtestatud nõudeid (need on
karmimad kui Euroopa Liidu
nõuded).
Veiko julgeb täna väita, et
kogu süsteem on töökindel.
Nii veevõrku, reoveepuhastit kui olulisemaid pumplaid
jälgitakse
ööpäevaringselt.
Suures osas toimub see automaatika abil. Veiko: „Kui algusaegadel oli ööpäevaringselt
tööl dispetšerid, kes keerasid
käsitsi linnale veesurvet, siis
täna nuppu keeravaid inimesi
enam ei ole.“
Suurt tööd on tehtud lekete vähendamiseks. Kui algus-

kommentaar

andrus loog
Keila linnavolikogu esimees, ASi Keila
Vesi nõukogu liige

Veiko on Keila ja Keila veega
seotud juba 12 aastat. Kogu
selle aja on ta aktiivselt ja
edukalt tegelenud Keila
linna veemajanduse tänapäevastamisega. Veiko on
teinud oma tööd südamega ja kulutanud energiat ja
teadmisi rohkem, kui nõuaks
pelgalt oma organisatsiooni
juhtimine. Tänaseks on uute
süsteemide väljaehitamisse
ja olemasolevate renoveerimisse investeeritud 130 miljonit krooni, millest ligi 90
miljonit moodustavad mitmesugune väljastpoolt Keilat saadud abiraha. Eestis on
ligi 50 linna ja ainult Keilas
on pea kõigile inimestele tagatud kvaliteetne joogivesi.
Õnneks jätkub tegevust ka
järgnevateks aastateks.

Veiko Kaufmann
juhitöö oli tõeline väljakutse.
Kohe alguses tuli hakata tegelema meeskonna restruktureerimisega - algsest 39 töötajast
on tänaseks saanud 11. Algaja
juhi jaoks on kõik inimestega
seotud otsused rasked. Samuti
on raske olnud professionaalse taseme saavutamine – kuna
süsteemid on uued ja keeruli-

“Mäletan, kuidas üks
volikogu liige tuli minu juurde 3l
purgiga, mille sisuks oli lausa haisev
vesi, ning küsis, millal muutub see
vesi läbipaistvaks, puhtaks.
Vastasin, et 7 aastat läheb ära. Päris
täppi läks.”
aastatel pumbati 50% veest
lihtsalt maa sisse, siis täna on
lekete osakaal 10%, mis on
Keila geoloogilist iseärastust
arvestades hea tulemus. Nimelt ei tule Keilas lekked maa
peale, vaid kaovad paekivi vahele ära, mis muudab nende
leidmise keerukaks. Ka lekete
leidmiseks kuluv aeg on täna
oluliselt lühem. Veiko: „Kui
varem otsisime üht leket vahel
2 kuud, siis täna on see aeg
mõõdetav päevades.“
Kõige raskem on olnud töö
inimestega
Mis on olnud kõige keerukam?
Veiko: „Kõige raskem on töö
inimestega. Olin varem töötanud rohkem spetsialistina ning

sed, siis on õppinud inimeste
leidmine olnud keerukas.“
Ka suurte, mitmete partneritega rahvusvahelised projektid ei ole lihtsad ellu viia.
Veiko: „Olin õnneks ka varem
kokku puutunud rahvusvaheliste projektidega kaasneva bürokraatiaga ning oskasin sellega hakkama saada. Õnneks
olen alati saanud tuge otsustajatelt - volikogult ja linnavalitsuselt. Keilas on aru saadud,
et puhas joogivesi on inimeste
jaoks väga oluline asi. Samas
on mul lastud rahus oma tööd
teha, ilma liigselt torkimata.“
Igavust karta pole põhjust
12 aasta jooksul on palju tehtud, nii mahult kui sisult suuri

Foto: valdur vacht

projekte ellu viidud. Kas nüüd
läheb igavaks või on ootamas
uued väljakutsed?
Veiko: „Täna võib tõepoolest
öelda, et Keila veemajandus on
heas seisus isegi Skandinaavia
mõistes.
Samas vajab ka tugeva veemajanduse säilitamine pingutusi. Süsteem peab olema
jätkusuutlik ning nõuab seega
pidevalt hoolt ja järelevalvet.
Lisaks peab ettevõte töötama
efektiivselt.
Mulle meeldib veemajanduse juures just see,et süsteem
on omavahel niivõrd seotud kui kusagil midagi muuta, mõjutab see kogu süsteemi. Tulemus on käega katsutav ning
süsteem pidevalt arenev, seda
peab elavana hoidma, et ta ka
50 aasta pärast töötaks. Veemajanduses tuleb pikaajaliselt
planeerida, mõelda vähemalt
20 aastat ette.“
Lõppenud ei ole ka kõik
alustatud projektid. Veiko: “
Veel paar aastat on tarvis kannatada suuremaid ebamugavusi, nimelt on vaja olemasolevate trasside rekonstrueerimise
käigus kaevata veel mitmes
paigas – Vasara, Allika, Uuel
tänaval, Jõe pargis, Ülejõe tänaval, Põhja tänaval, Pargi tänaval, Mudaaugu elurajoonis.
Seejärel jääb rahulikumaks.
Üldiselt on aga Keila elanikud kõik üleskaevatud tänavad
ja muud ebamugavused välja
kannatanud ning olnud seal-

juures mõistlikud ja kannatlikud. Tänan neid selle eest.“
Kes on Veiko Kaufmann
vabal ajal?
Veiko nimetab end oma eriala
fanaatikuks, kelle jaoks töö on
hobi. Ta on ka Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse esimees.
Veiko: „Tänaseks olen siiski
õppinud tööd mitte koju kaasa
võtma.“
Millele kulub vaba aeg?
Veiko: „Häid raamatuid jõuan ikka vahel lugeda, ka aed
nõuab oma hoolt - seal mulle
meeldib toimetada. Ka pisipere vajab oma aega.“ Perekond
Kaufmann elab Saue vallas
Laagris. Lapsi on Veikol kokku
viis, neist vanemad, Kariina
Kristiina ja Helis, on juba 19ja 14-aastased. Tõsist väljakutset pakuvad isale aga neljakuused kolmikud Loviisa, Lisann
ja Karl-Johann. Veiko abikaasa
on erialalt muusik, organist.
Peres on ka koer, bernhardiin
Leonardo, kes hoiab peremeest
füüsiliselt vormis.
Kuidas hindad seda, et sulle
omistati Keila linna teenetemärk?
Veiko: „Mul on teenetemärgi üle väga hea meel. Tean, et
olen head tööd teinud, ning
ikka motiveerib, kui seda ka
tähele pannakse. Kuigi ma ei
ela Keilas, olen selle linna patrioot ning soovin, et kõik oleks
hästi.“
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Lühidalt
Raamatulaat oli
edukas
Keila Kultuurikeskuses MTÜ
Kultuurilaegas
korraldatud
heategevuslikule raamatulaadale toodi ligikaudu 5 tuhat erinevat raamatut. 3.mail toimunud raamatulaadast saadud
tulu – ligi 13 000 krooni läheb
sellel aastal Keila noore muusiku Liis Mäevälja toetuseks.
Huvilisi ja ostjaid oli palju,.
Vastupidavamad raamatuhuvilised veetsid laadal tunde, kuna
valimine oli üsna aeganõudev
töö. Lapsed istusid lava trepil
reas nagu pääsukesed ja lugesid – vaatasid raamatuid, kuni
vanemad saalis ringi liikusid.
Kes mingil põhjusel tulla ei
saanud või kellel huvi veel on,
avaneb see võimalus 30.mail,
Keila linna päeval, mil ostmata
jäänud raamatud uuesti müügile tulevad.

MTÜ Kultuurilaegas tänab
kõiki inimesi, kes oma raamatud laadale tõid ja kõiki neid,
kes laadal raamatuid ostmas
käisid! Eriline tänu inimestele, kes aitasid raamatud lahti
pakkida, neid müüa ja lõpuks
järelejäänud raamatud taas
kastidesse paigutada: Tiiu Jalakas, Arge Lärm, Helve Kokser ja
Anne Siniveer. Täname ka Ann
Vaidat, kes aitas raamatulaadale reklaami teha vabariiklikes
kanalites.

Suur rahvapidu Keila
keskväljakul!
Keila linna päeva
programm algab
kell 10 ja kestab kuni
südaööni.

Keila linna
päev
Keila
Kevadlaat
30.05.2009
Kutsume kauplema kunsti,
käsitööga, taimede ja
juurikatega,
toidu-, tööstuskaupade ja
pudipadiga.
www.sadalaata.ee
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Sport
Keila
harrastajate liiga
võrkpallis 2009

sport

Golf sobib kõigile

Kui mainida inimestele golfi, tulevad
tihtilugu esimestena meelde soome
turistid ja fakt, et
seda mängu saavad
harrastada vaid
suure rahakotiga inimesed. Neid
müüte püüab kummutada Eesti golfipro Enrico Villo.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

lihtsalt rohkem keppe vaja.“
Pensionäride ala
Seda, et tegemist on rohkem
kui pensionäride alaga, saab
Enrico Villo sõnul aru siis, kui
proovida ise 100 palli ära lüüa.
„Algajate tehnika ei ole niivõrd
hea ja seega kulub mängule
rohkem energiat. Saja palli
löömine võtab korralikult võhmale, seega on mängimiseks
vaja ka head füüsilist taset.“
Profiks saamine ei käi golfis
just lihtsat rada mööda, mida
võib järeldada ka sellest, et
Eestis on vaid 5 golfiprod. Enrico Villo: „Profiks võib saada
vaid teatud taseme saavutanud mängija ja selleks tuleb
liituda profiorganisatsiooniga.“ Lisaks jagunevad profid
mängijateks ja õpetajateks.
Mainitud 5 eesti prod tegelevad kõik õpetamisega. Ainus

Hetkel on Eestis seitse erinevat kohta, kus golfi mängida
saab. Seda, et mängu alustamine on keerulisem kui lihtsalt
spordisaali minek, näitab ka
paarituhandeline harrastajate
arv. Golfimängu õppimiseks
“Riietusega üritatakse
tuleks läbida
kõigepealt
säilitada esinduslikkust.
nn greencard
Vanasti oli golf kõrgemast
kursus.
Enseltskonnast härrasmeeste
rico Villo: „
Greencard
mäng, mis nüüdseks on
kursusel anläinud massidesse!“
takse esmased teadmised
mängu kohta – millised on Eestist pärit professionaalne
reeglid, kuidas löögid käivad, mängija, kes golfimänguga ka
kuidas väljakul mängida jne.“ raha püüab teenida, on Mari
Maailmatasemele
Peale esmase kursuse läbimist Suursalu.
saabki hakata iseseisvalt män- kahjuks ei ole ükski eestlane
veel jõudnud.
gimas käia.
Õpetamisega võivad tegeleMillist varustust on vaja gol- da vaid profimängijad. Seetõttu
eristatakse golfis väga kindlalt
fimänguks
Selleks, et golfi mängida, on amatööre ja proffe. Amatööloomulikult tarvis keppe. rid ei tohi õpetada, mängida
Mänguga tutvumiseks siiski raha peale ning isegi auhinei ole tarvis soetada kotitäit nad võistlustel on esemelised.
erinevaid löögiriistu. Enrico Sellist rangust rakendatakse
Villo: „ Maksimaalne keppide Enrico Villa sõnul selleks, et
arv on 14, kuid tegelikult saab hoida golfi taset kõrgel.
kenasti hakkama ka kahe-kolmega. Kui mängija tase läheb Esinduslik spordiala
paremaks ja ta hakkab tõsise- Golfi prestiiži ja härrasmehemalt mänguga tegelema, läheb likkust näitab ka see, et golf on

üks väheseid alasid, kus mängijatele on kehtestatud kindel
väljakuriietus.
„Riietusega
ürirtatakse säilitada esinduslikkust. Vanasti oli golf kõrgemast seltskonnast härrasmeeste mäng, mis nüüdseks
on läinud massidesse.“
Alustada võib golfimänguga
juba 5. eluaastast ja harrastada
seda põhimõtteliselt elu lõpuni. Need, kes profiks soovivad
saada, peaksid alustama varakult – juba algklassides. Enrico
Villo: „Selleks, et läbi lüüa,
peab noorena alustama ja tõsiselt pühenduma. Nagu iga teise spordialaga, peab ka golfis
iga päev tunde harjutama.“
Müüt, et golfi harrastavad
Eestis vaid soome turistid,
on tulnud Enrico Villo sõnul
nn golfiturismi tõttu. „Mängijad tüdinevad koduväljakust
ja otsivad vaheldust. Seetõttu
käiaksegi välisriikides mängimas, teistsugusel väljakul
on huvitavam.“ Kuna Eestis
saab mängida umbes aprillist
novembrini, siis siinsed mängijad pikendavad tihti mänguhooaega soojamaasõiduga.
Kummutamaks arvamust,
et golfi mängimine on kallis
ala, kinnitab Enrico Villo, et
kallis on mängida siis, kui teha
seda vaid ühe korra. „ Need,
kes pidevalt harrastavad, hangivad hooaja pileti, mille tasu
aga pole üldsegi nii õudne.“

• Tule Niitväljale
golfi mängima!

www.egk-golf.ee
• Too oma laps
meile trenni!
• Avatud
uus restoran
„Mulligan´s”!
Tule ja naudi!

25. aprillil toimus Keila Tervisekeskuses 6. korda harrastusvõrkpallurite vaheline
mõõduvõtmine, milles eelmise aasta esikohta kaitses Harju Elektri võistkond.
Võistluse avas Keila linnapea Tanel Mõistus.
Registreerunud oli kümme
võistkonda. Eelmise aasta
esikohta õnnestus kaitsta
Harju Elektri võistkonnal,
kus mängisid Monika Fuks,
Marko Paavel ( tunnistati
parimaks ründajaks ), Fred
Vali, Andres Laanest, Tiit Luman, Margus Savisaar ja
Janek Lehtpuu. Teiseks jäi
võrkpalliklubi
võistkond
270+ ja kolmandaks
platseerus üllatuslikult Türisalu SK võistkond, kes 3.-4.
koha tasavägises mängus
alistas ABB võistkonna.
Tublit mängu näitasid kõik
võistlusel osalenud võistkonnad -

vaba aeg

Keila Saalihokiklubi
noored on Eesti meistrid
meelis aab

Aivar Liivranna poolt juhendatav Keila Saalihokiklubi
kuni 17aastaste noormeeste
meeskond võitis alagrupiturniiril 9 meeskonna konkurentsis 7 võidu ja 1 kaotusega 2
koha. Ainuke kaotus tuli vastu
võtta Talinna Ferrata meeskonnalt.
Finaalturniiril, mis peeti Jõgeval, esines Keila meeskond
suurepäraselt. Poiste treeneri
Aivar Liivrand’i sõnul sõidetugi Jõgeval ühe eesmärgiga
- meistritiitel koju tuua. Nii
ka läks. Veerandfinaalis võideti Paide-järva meeskond 7-4.
Poolfinaalis võideti Saku Fortuma meeskonda 6-4 ja finaalis revanšeeriti Ferrata meeskonnale, kellest oldi seekord

kindlalt - 7-3 - paremad.
Keila meeskond mängis
koosseisus:
Rainer Komi (kapten)
Rauno Varik (väravavaht)
Priit Voolaid (väravavaht)
Kevin Viitas
Rasmus Spiegel
Olari Tõnison
Kaspar Kallion
Jako Arikainen
Jagnar Jakobson
Tõnis Metsson
Allan Tatter
Tanel Kasenurm
Treener on Aivar Liivrand.
Lisaks tulid Ääsmäe meeskonna koosseisus Eesti meistriks vanuserühmas U15 Kevin
Viitas ja U19 vanuserühmas
hõbemedalitele Olari Tõnison,
Allan Tatter, Jako Arikainen ja
Jagnar Jakobson.

Eakate kevadmatk
Keila Lõvid, Glamox, Elektrimees, Murru vangla, Keila
VK noored ja Draka.
Kohati väga ilusat mängu
mängis meie tulevikulootus,
tüdrukutest koosnev võrkpalliklubi noortevõistkond
koosseisus Kadi Kullerkann,
Liis Kullerkann, Kadri Lutter
(valiti parimaks
noorpalluriks ), Heina Sepp,
Helena Idarand, Anna Afanasjeva, Liis Simmul, Laura
Rogenbaum ja Anna Zadorožnaja. Kahjuks jäid seekord eemale Keila Gümnaasiumi ja Keila Jahimeeste
võistkonnad.
Enamus
omavahelistest
kohtumistest olid väga tasavägised ja sellest tingituna
venis ka
võistluspäev planeeritust pikemaks. Oma panuse võistluse kordaminekuks andsid
Anatoli Filonenko, kes on
teadaolevalt Keila vanim
tegutsev võrkpallur, ja tütarlaste
treener Jüri Rumm koos
tüdrukutega,
tegutsedes
kohtunikena.
Korraldajate nimel
Sulev Jaanus.

MTÜ Liikumisrõõm kutsub Keila linna eakaid kevadisele
jalutuskäigule Keila loodusrajal, mis toimub

8. mail 2009.a.
kell 11.00

Start Keila terviseradade alguses
Ehitajate teel Keila Vee kõrval.

Ajakava:
11.00 Kogunemine Keila terviseraja
algusesse Keila Vee maja kõrval
11.00 – 11.15 Kepikõnni koolitus ja
soojendus (varustus korraldajalt)
11.15 – 13.30 Matk koos puhkepausiga
looduses
13.30 – 14.15 Tervisekoolitus ja ürituse
pidulik lõpetamine
Keila Tervisekeskuses

Koostööpartner: Keila
Linnavalitsus

Keila JK Eesti Noorte Meistrivõistluste mängud:
05.05.09 - kell 16.00 Pärnu JK – Keila JK A - 		
08.05.09 - kell 17.00 Keila JK 95/96 – FC Otepää 09.05.09 - kell 11.00 Keila JK 99/00 – Tabasalu PK 10.05.09 - kell 11.00 Keila JK 97/98 – JK Pärnu Vaprus 10.05.09 - kell 12.00 JK Loo – Keila JK 01 - 		

Pärnu kunstmuru
Keila kunstmuru
Keila kunstmuru
Keila kunstmuru
Loo kunstmuru

Keila JK meeskonna Eesti Meistrivõistluste III-liiga mängud:
10.05.09 - kell 17.00 Keila JK M – FC Štrommi
14.05.09 - kell 20.00 FC A&A Kinnisvara – Keila JK M
Lisainfo: www.keilajk.ee

Keila kunstmuru
Loo kunstmuru

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

Keila kultuurikeskus

“KÕIK ON TROIS“
23. aprill – mai
Näitus Harjumaa Muuseumi ja
SA Viimsi Muuseumid välitöödest Prangli saarel 2008. aasta
suvel. Näitusel saab näha
valikut välitööde käigus kogutust – katkendeid intervjuudest
saare elanike ja suvitajatega,
fotomaterjali ning kalapüügivarustust.

teater
“KUIDAS DRESSEERIDA
MEEST” KOMÖÖDIATEATER
11. mai kell 19:00 Pilet: 110.- /
135.Mängib Merle Palmiste
Keila kultuurikeskus
“MEIE, MEHED” - RAKVERE
TEATER
15.mai kell 19:00 Pilet: 125.- /
110.Keila kultuurikeskus
“KIHLUSPIDU” - VANABASKINI TEATER
19. ja 20.mai kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.Keila kultuurikeskus

kontsert
KEILA LAULULAPS 2009
9. mai kell 12.00

KEILA LINNA POISTEKOORI
KEVADKONTSERT
14.mai kell 18:00
Keila kultuurikeskus
VIIULIÕPILASTE KONTSERT
14.mai kell 15.00
Raili Florea viiuliõpilaste (Tallinna Muusikekeskkool) kontsert
Keila Sotsiaalkeskus
KEILA MUUSIKAKOOLI
LÕPETAJATE KONTSERTAKTUS
22.mai kell 17:00
Keila Kultuurikeskus

muud üritused

KOS - MAAJA HALLIK
19.mai, kell 19.00-21.00
Keila Avatud Noortekeskus
Euroopa Vabatahtlik Teenistus
Karjääriinfost ja -nõustamisest
Keila Noortekeskuses.
Üritus on tasuta.
HARJUMAA MUUSEUMI
JALGRATTAMATK
23.mai kell 10:00
Marsruut Keila/Harjumaa
Muuseum - Mudaaugu - KeilaJoa - Vääna - Keila.
Osavõtutasu täiskasvanutel 25
ja lastel 15 krooni.

kogudus
5. ülestõusmisaja pühapäev
10.mai kell 11.00
Emadepäeva jumalateenistus
armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus

MTÜ LEKTOORIUM KEILA
KLUBI KOHTUMINE
13.mai kell 18:30
Kokkusaamise keskkonda loob
dokfilm VESI
Lisainfo www.lektoorium.ee
Keila Tervisekeskus

Adventkoguduse
jumalateenistus
9.mai kell 12.00
Põllu tn 5,
tel: 56 56 21 31

VABATAHTLIKUNA MEHHI-

Adventkoguduse piiblitund
9.mai kell 11.00
Koguduse ruumides
Põllu tn 5
Piibli- ja palvetund
13.mai kell 13.00
Koguduse majas,
Paldiski mnt 2

Keila Muusikakool

ENSTO on rahvusvaheline
tööstuskontsern, mis projekteerib,
toodab ja turustab elektritarvikuid
aastast 1958.
Eestis tegeleb Ensto metalltoodete tootmise, kuumtsinkimise
ning elektritarvikute koostamise ja müügiga. Keilas asuvas
tehases töötab täna umbes 280 inimest.
Otsime oma meeskonda eelneva erialase töökogemusega

MEHHATROONIKELEKTRIKUT

Kelle peamisteks tööülesanneteks on elektritarvikute
koostamisel kasutatavate seadmete ja koostamisrakiste
perioodiline hooldus, remont ja vajadusel tehniline
täiendamine.

Eeldame

- tehnilist haridust või töökogemust mehhaanika,
automaatika, pneumaatika ja elektri vallas
- kohusetundlikkust
- eesti keele oskust
- suhtlemis- ja meeskonnatööoskust ja tahet
- soome või inglise keele oskus suhtlustasandil tuleb kasuks.

Pakume huvitavat tööd rahvusvahelise kontserni Keilas

asuvas üksuses, tööalaseid koolitusi, sõbralikke töökaaslasi,
kaasaegseid töötingimusi, soodustingimustel
sportimisvõimalust, oskustele ja tööle vastavat töötasu ning
vastavalt Enstos töötatud ajale ka täiendavat talvepuhkust.

Kandideerimiseks palume saata CV koos palgasooviga

12.maiks 2009.a aadressil Paldiski mnt 35/4A, 76606 Keila või
e-postiga katrin.joala@ensto.com

Sobilike kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 19.05.2009.
Äraütlevaid vastuseid konkursi esimeses etapis ei saadeta.

www.ensto.ee

mälestus jääb.
Sügav kaastunne tütardele

Avaldame sügavat kaastunnet

surma puhul

Silva
Nikolajeva
surma puhul

Endised töökaaslased

KÜ Põlluäär elanikud

võtab vastu uusi õpilasi
2009 / 2010
õppeaastaks järgmistele
erialadele:

METSASARV
TROMPET
KLARNET
SAKSOFON
FLÖÖT
AKORDION
KITARR
KANNEL
VIIUL
KLAVER
LÖÖKPILLID

Ivo Aavikut

avaldame sügavat kaastunnet
Merlele ema, Hillarile õe

VASTUVÕTUKATSED

30. mail kell 10.00 - 13.00
või 1. juunil kell 16.00 - 18.00
Võimalik eelnevalt registreerida
tel. 6 044 278
(tööpäeviti kella 13.00 - 19.00)

Käsitööpäev
17. mail kell12 -14
saab osaleda järgmistes
töötubades:
- Helmestest meisterdamine
- FIMO savist voolimine
- Lapikudumise töötuba (kaasa
võtta vardad ja lõng, neid saab
osta ka kohapeal)
- Kootud lilled (kaasa võtta
vardad ja lõng, neid saab osta ka
kohapeal)
- Seebi valmistamise töötuba
- Siidsalli värvimine shibori
tehnikas
Keila Kultuurikeskuses

lähedastele
Jane, Jaanus ja Anne
pesupoest

Mälestame kauaaegset

abivalmis endist naabrit

sõbralikku ja head naabrimeest

ning avaldame sügavat

Ivo Aavikut

kaastunnet Argole perega

Avaldame kaastunnet

armsa isa, äia ja vanaisa surma
puhul.

lähedastele

Karin ja Lea peredega ja Liina

Mälestame head naabrit

Mälestame head sõpra ja

Tuula tee 3 elanikud

klubikaaslast

Mälestame head sõpra

Ivo Aavikut

Ivo Aavikut

Ivo Aavikut

ja avaldame siirast

Sügav kaastunne Argole

ja avaldame sügavat

kaastunnet omastele.

perega

kaastunnet lahkunu omastele.

KÜ Kalda Tänav 10 praegused

Lepisk, Vaikla, Kalamees,

Kalda tn 10 saunaklubi

ja endised elanikud.

Uibo, Ristolainen, Pikpoom

Kuulutused
kinnisvara
Anda üürile 2-toaline mugavustega remontimata korter
Keilas. Tel: 55616789.

Raamatupidamisteenused,
maksukonsultatsioonid
OÜ,
MTÜ, SA, KÜ. Tel. 530 24 160

TÖÖ

Anda üürile 1-toaline korter
Keilas. Hind 2500.- +kom.maks.
Tel. 55980988

AS Farve võtab tööle remondilukksepp- keevitaja. Info tööpäeviti tel.6045 252 , 529 8375.

Müüa või anda üürile 2-toaline möbleeritud korter Keilas.
Otse omanikult. Tel: 53475340

Ehitaja ootab tööpakkumisi (maalri- ja krohvitööd, vaheseinad, põrandad jne) Tel:
5037609

müük

KONSULTATSIOONID
28. mail kell 16.00 - 18.00
29. mail kell 16.00 - 18.00

Sügav kaastunne

Mälestame lugupeetud ja

Perekonnad Karisma, Preegel,
Rosenberg ja Turmen ning Ester
ja Arvo-Mihkel.

(sünd.Pärna)

Silvat

Me mõttes elad Sa ikka...

Kas kuuled ,kuidas nutab Su kodu
Su puudust leinates sääl?
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.
Mis tuleb, see tulema peab
kel otsa saab aeg,see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe.

Helvi Ibruse

töökaaslast

ja vanaema

peredega, kalli ema

Silva
Nikolajeva

Mälestame toredat

Ljudmillale ja Ksenjale ema

kaubamajast.

KEVADLAAT
9. mai kell 8.00 - 16.00
Keilas tuula tee kiriku kõrval

LINNULAULUHOMMIK
17.mai kell 7.00
Linnulaulu kuulatakse Jõepargis. Kogunemine Harjumaa
Muuseumi juures.
Osalemine tasuta

Kaotus on valus

7

Küttepuude müük. Kask - alates 600 kr/ rm. Hall lepp - alates 450 kr/rm. Hind koos veoga
alates 4.5rm. Samas transportteenus väikse kalluriga. Pakume
tasuta metsandusliku konsultatsiooni Tel: 5106728.
Küttepuude müük. Saetud ja
lõhutud toores kask ning must
lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask ja
kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30 kr/
võrk). Tel. 5033119, e-post: ruumimeeter3@hot.ee.

Teenus
Peo- ja peielauad, lõunasöökide kohalevedu firmadele. Hinnad soodsad! Tel: 5119734
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel. 58033448

OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,
Saue, otsib laotöötajat (mees,
30-40 a), kelle tööülesanneteks
on kauba komplekteerimine,
lao korrashoid. Vajalik tõstukiga
töötamise kogemus ja autojuhilubade olemasolu. Avaldus koos
CV-ga saata kuulutus@zoovet.
ee
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,
Saue, otsib laotöötajat (naine),
kelle tööülesanneteks on kauba
kleebistamine ja komplekteerimine. Avaldus koos CV-ga saata
kuulutus@zoovet.ee
Pakume tööd toidukaupluse
müüjatele. Mai lõpus taasavatavas Laulasmaa kaupluses. Vajalik: ausus, täpsus, algatusvõime,
energilisus, enesekontrolli valdamine, eesti keele oskus heal
tasemel, vene keelest arusaamine ja korrektne välimus. Kasuks

tuleb eelnev töökogemus ja
võõrkeelte oskus. Tööaeg orienteeruvalt 10:00-22:00. Lisainfo
telefonil: 555 15 892 või emailiga kirch@hot.ee.

muu
Ostan vanu münte, ordeneid,
medaleid, märke, riiklikke autasusid, minitaaresemeid, optikat,
esemeid väärismetallist, portselanist, vasest, pronksist, vanu
taskukelli ja seinakelli. Keila turg,
kiosk 16. Avatud iga päev kell
9-14. Tel. 55664525.
Müüa soodsalt kasutatud mesilastarud. Keilas. Tel: 6045887
Keila turul 9.mail mailaat. Info
tel: 55 58 38 22

Hamlini äri
-Komisjonipood
-Pandilaen
-Antiigi ost ja
müük
Helista ja küsi lisa!
Tel: 6587333

8

Reklaam
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Kliima Center

Oleme avatud uuel aadressil - Haapsalu mnt 57b, Keila
Tegeleme kütte-ja jahutussüsteemide müügi, projekteerimise ning paigaldamisega
Pakume järgnevaid lahendusi: maaküte, õhk-vesi ning õhk-õhk süsteemid ja
konditsioneerid.
Pakume jargnevaid tooteid: Junkers, Vaillant, Saunier, LG, Mitsubishi, Fujitsu,
Midea.
Avatud: E-R 9.00-18.00, L 10.00-15.00, P-suletud www.kliimacenter.ee

Laupäeval 16.mail kell
10.00 - 15.00 Keilas
pakub

Keila Tervisekeskuse mini-Spa´s

MASSAAŽi SOODUSPAKETID

Saajos AS teile
soodsalt

Klassikaline massaaž

Metalluksed hinnaga alates 1000.Luugid hinnaga alates 500.Palju muid tooteid parima hinnaga

Tselluliidi
kompleksmassaaž

METALLUKSI

www.saajos.ee
+372 6 747 650
Paldiski mnt 31

5 x 60min 1250.* 2 kehahooldust – 10%
NB! Pakette piiratud kogus

5 x 60min 1500.* 2 kehahooldust – 10%

Sooduspakettide müük 1.-31.mai.09
Paketi kasutus kuni 31.juuli.09
Täpsem info ja broneerimine 51 000 37

Keilas on suur mööblikauplus!
Müügipind kahel korrusel
Palju soodsaid hindu
Suur valik kaupa kohe kätte!
Avans MKI OÜ - Uus-Paldiski mnt 4 - Keila

Telefon: 6709665 - www.avans.ee

RL Koolitus OÜ Rauli
Autokool alustab
registreerimist Keilas 28.04.09
algavatele

B-kategooria
autojuhi kursustele
Info ja registreerimine
tel. 55 555 208 või mail
info@rauliautokool.ee
www.rauliautokool.ee

15.mail kell 21.00
Maeru Trahteri sünnipäev!

KARAOKE ÕHTU!
Pakume tasuta torti!
sissepääs 30,tel: 6713399

Garderoobisüsteemidele
ja liugustele

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

KKruusa

Lea massaazipesas
MASSAAZ
väikestele ja suurtele

-25%
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

al. 23.60kr/kg

98.-

8.50

175.-

11.01- 13.01

79.90

199.-

