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Keila linnavolikogu istung 2007. aastal

Volikogu ühele kohale kandideerib 8,4 inimest
Tähtajaks ehk 9. septembriks esitas Keila
linna valimiskomisjonile avalduse sooviga kandideerida Keila linna volikokku 142
inimest.
Kuna volikogu liikmete arv
on 17, siis on konkurss ühele
kohale 8,4 inimest. 142 kandidaadist 88 ehk 62% on mehed
ning 54 ehk 38% naised.
Oma nimekirja esitasid
valimistel osalemiseks neli

kasulik

erakonda ja kaks valimisliitu,
lisaks kandideerib kaks üksikkandidaati. Eesti erakondadest
osalevad Keila linnavolikogu
valimistel Eesti Reformierakond, Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit, Eesti Keskerakond

ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Valimisliidud kannavad
nime Sõbralik Keila ja Keila
Linnarahva Heaolu Eest.
Kandidaatide keskmine vanus on 44 aastat. Kõige noorem kandidaat on 18aastane
ning vanim 79aastane. Kõige
kõrgem keskmine vanus on
Eesti Keskerakonna nimekirjal
– üle 50 aasta. Järgnevad Eesti
Reformierakond 45,9, Sotsiaal-

demokraatlik Erakond 42,7,
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liit 41,9 ning VL Sõbralik Keila 37,3 eluaastaga. Kõige madalam keskmine vanus on VL
Keila Linnarahva Heaolu Eest
– 32,5 eluaastat.
Naiste osakaal kandidaatide hulgas on kõige suurem VL
Sõbralik Keila – 60%. Kõige
väiksem on naiste osakaal Eesti Reformierakonna nimekirjas

vaba aeg

Noortekeskuses
ootab
karjäärinõustaja
lk 6

– 31%.
Eelmistel, 2005. aastal toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandideeris Keilas 116 inimest
samuti 17 kohale. Volikogus
said koha(d) 7 kandideerinud
nimekirjast 4: Eesti Reformierakond 10 kohta, VL „16.
oktoober“ 4 kohta, Erakond
Isamaaliit 2 kohta ning Keskerakond 1 koha.

Liikluskorralduse
muutus Pargi
tänaval
Lõpule viidud Pargi tänava
rekonstrueerimistööde
käigus muudeti Pargi ja
Männiku tänava ristmiku
liikluskorraldust.

lk 3

Kultuurikeskuses
saab proovida
käsitööd
lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Sügisel kõndima

Õues on ilus sügis, vihmased ilmad ja külmad
tuuled ei ole veel kimbutama hakanud, seega on
just õige aeg viimaseid kauneid päevi õues veeta.
Õu tahab talveks kordaseadmist, küttepuud varumist, peagi on aeg riisuda kokku täna veel puude
okstel värvi vahetavad lehehunnikud. Teha on õues
palju. Ning mitte vaid eramajaomanikul. Ka oma
kortermaja välisuksest eemal leiab küllalt tegemist.
Kolmapäeval algas ülemaailmne autovaba nädal,
mis kutsub kõiki nädala vältel autost loobuma ja
rohkem jala käima. Kahjuks ei ole Keila ametlikult
programmiga liitunud ja selgub, et seda pole teinud
ka ükski teine Eesti linn. Siiski oleks just praegu hea
aeg mõtlemaks, kas tõesti on vaja sõita poodi, kuhu
jala jõuaks 5 minutiga. Või sõita lõunapausile kohvikusse, mis töökohast üle tänava asub.
Ilusaid ilmasid kauaks ei jätku ja varsti on käes
külm porine aeg, seega kui hommikul esimesena
teretab soe päike, siis võiks vahelduse mõttes võimaluse korral autole vaba päeva anda.
Ja kellel jala käimiseks motivatsioonipuudus on,
võib ühineda käimasoleva terviseprogrammiga
„Käi jala“.

keila leht
doris@keila.ee
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Päästeteenistuse sügisesed
meeldetuletused
põhja-eesti
päästekeskus

“Kõige olulisem
on kogu
küttesüsteem
kriitilise
pilguga üle
vaadata.”

Viimane aeg on pühkida
korstnad puhtaks!
Kütteperiood on algamas ja
seega viimane aeg endalt küsida, kas korstnad on pühitud ja
kütteseadmed korras.
Kõige olulisem on kogu
küttesüsteem kriitilise pilguga
üle vaadata – et kusagilt suitsu
sisse ei ajaks ja et lõõrides,
pliidis, soemüüris, ahjus ega
korstnas poleks pragusid.
Korsten ei tohi olla pigitunud
ja tahmaluugid peavad olema
kindlalt kinni. Kui ahju või kaminat köetakse aasta läbi, tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda aastas,
hooajalisel kütmisel üks kord
enne kütteperioodi algust.
Gaasikütteseadmeid
tuleb
kontrollida kord aastas.
Pühkimata korstnalõõrides
süttinud tahm ajab korstna
kuumaks, leegid tungivad pragudest välja ja tulekahju süttimise oht on suur. Et ei juhtuks
õnnetust, puhasta ja hoolda
kütteseadmeid regulaarselt!
Korrasta maavaldused!
Sel kevadel ja suvel on Tallinnas ja Harjumaal olnud 700
suuremat ja väiksemat kulupõlengut, mis on pisut rohkem
kui eelmisel aastal. Et järgmisel aastal kulupõlengute arv
väheneks, kutsub päästeteenistus maaomanikke rohumaid
korrastama juba sügisel, kui
vikat ja trimmer suve jooksul

kasvanud rohust veel jagu saavad ja kevadtööd kandadele ei
astu.
Sügisel korrastatud maalapp tagab, et kulupõlengu hirmus ei pea kartma juhuslikult
visatud suitsukoni ega ka näiteks suure tuulega kokku puutuvate elektriliinide tekitatud
sädemeid. Samuti tasub ka
naabrimehele oma valduste
korrashoidmist südamele pan-

“Sel kevadel ja
suvel on
Tallinnas ja
Harjumaal olnud
700 suuremat ja
väiksemat
kulupõlengut.”

na, sest tule levik piire ei tunne.
Tuleohtliku aja alguse ja
lõpu määrab Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituut.
Nõuandeid tuleohutusest ja
muustki leiate päästeteenistuse kodulehelt www.rescue.ee.
Korstnapühkijate kohta saate
infot küsida päästeala infotelefonilt 1524.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

ASi Glamox juhid tutvustasid Keila linnapeale
Tanel Mõistusele ning volikogu aseesimehele Doris Matteusele uusi suundi valgustuses.

Keila nädalaleht

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

Teisipäeval said soovijad E-bussis tasuta
õppida e-teenuste kasutamist
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: märt lillesiim

Ehitustööd Uuel tänaval ja Ohtu teel piiravad
liiklust
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: kadi kroon

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Uus liikluskorraldus
Pargi tänaval

Keila Linnavolikogu 59.
istung toimub
teisipäeval, 22. septembril
2009.a kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Häirekeskusega sõlmitava lepingu heakskiitmine
3. Jaoskonnakomisjonid
kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisel 2009
4. Pähklioru detailplaneeringu kooskõlastamine
5. Paldiski mnt 37a kin-

Sel nädalal viidi lõpule Pargi
tänava rekonstrueerimistööd. Lisaks sellele, et Pargi
tänava ääres kulgeb nüüdsest kõnnitee, toimus ka
muudatus kõnealuse piirkonna liikluskorralduses. Nimelt
kui varem kulges peatee Pargi tänavalt Männiku tänavale,
siis nüüd on peateeks Pargi
tänav ning Männiku tänavalt
lähenevaid autojuhte hoiatavad „Anna teed“ märgid.
Ettevaatust ja tähelepanu!

nistu ja kinnistu lähiala
detailplaneeringu kehtestamine
6. Hommiku tn 5 ja 7
detailplaneeringu kehtestamine
7. Keskväljak 11 detailplaneeringu kehtestamine
8. Kohalalgatatud küsimused

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

Keila Linnavalitsuses
Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas AS-ile Harju Elekter
ehitusloa
tootmishoone
laiendusele Paldiski mnt 31
kinnistul. Juurdeehitus ehitati olemasolevate tootmishoonetega kolmest küljest
piiratud sisehoovi.
Linnavalitsus andis ehitusloa korteriühistule Kruusa 19 samal aadressil asuva
elamu rekonstrueerimiseks.
45 korteriga 5-korruselise

hoone rekonstrueerimisel
soojustatakse otsaseinad,
värvitakse lodžade tagaseinad ja piirded, asendatakse
parapetiplekid. Nõusoleku
rekonstrueerimiseks
on
andnud 26 korteriomanikku.
Linnavalitsus andis kirjaliku nõusoleku Rein Seppiusele abihoone ehitamiseks
Tervise tn 25//Barsbütteli
tn 24 asuval kinnistul.

Keila Linnavalitsus teatab
Vastavalt Planeerimisseaduse §16 korraldab Keila Linnavalitsus Vaikne 1 ja 1a
kinnistute detailplaneeringu eskiisilahenduse ja lähteseisukohtade avaliku väljapaneku Keskväljak 11

Linnu - uudised
Sügissuvine
kajakanuhtlus

Sellal, kui paljud linnud asuvad kas rändeootel
või -teedel, leidub ikka veel üksikuid hilinejaid,
kes pesapaigal oma poegadega tegelevad. Nii
õnnestus Keila linnas 31.08. näha, kuidas räästapääsukeste paar veel oma hiliseid pesapoegi
toitis. 05.09. oli pesa tühi ning ka linnas tegutsevate suitsupääsukeste parved olid juba palju
väiksemateks kahanenud. Viimastel päevadel
oleme ka röövlinde tavalisest sagedamini kohanud. Valdav osa neist ootab aga endiselt
koos hanede ja sookurgedega rändeks sobivaid põhjakaare tuuli. Meie kandi sookured
püsivad ikka veel paigal. Ohtu raba poolt üle
linnaserva põldudele toituma siirduvat parve
nägime igatahes veel 10.09. Mõni päev varem
loendasid kaks linnuvaatlejat Kiia põllul koguni
450 sookurge.
Keila kajakatega on lood aga kehvad - neid
on linnas tõepoolest üle mõistuse palju! Kõige
rohkem on neid kas tukkumas või liikvel varahommikuti ja kui augustikuu jooksul langes
linnas peatuvate hõbekajakate arvukus 3530
isendilt 870 isendini, siis 05.09. ja 10.09. viibis
linnas vastavalt üle 4500 ja 2800 kajaka. Nende soovimatute külaliste peamiseks tegutsemispiirkonnaks kujunes linna põhjaserv: Harju
KEKi territoorium ning Uus-Paldiski mnt ja Paldiski mnt ning Luha tn vahele jäävad hooned.
Vahel oli mõne maja katus kogukatest lindudest

nagu üle külvatud - näiteks Põllu 1 (10.09.) ja
sageli Keila Kultuurikeskus (05.09. selle katusel
ligi 700 kajakat). Vähemalt mõnel korral ööbiti
ka Rõõmu Kaubamaja ja selle naaberhoonete
katustel. Seda rida võiks veelgi jätkata, aga ega
rõõmu see kellelegi küll ei valmista. Peaaegu
alati oli tegemist puhkavate ja ööbivate lindudega ning vaid harva võis hõbekajakaid ka
toitumas näha, aga alati maas kusagil murul,
sest jäätmekäitlusega on linnas jätkuvalt kord
majas. Aeg- ajalt vahetati muidugi asupaika, lisaks esineti ka kohalikel ülelendudel. Karjaküla
karusloomafarmis tegutsevate hõbekajakate
hirmkõrge arvukus on praeguseks tunduvalt
langenud, püsides nüüd siiski ikka 10 000 kuni
12 000 isendi piirides.
Vaatame, mida toob sügis. Loodame, et Keila linnas hakkab kajakate hulk tasapisi kahanema - päevad muutuvad järjest lühemateks
ning suurenenud toidumured et lase neil siin
enam pikalt laiselda, mõned ehk suvatsevad
meie kandist kuhugi kaugemale rännata.
Eet ja Aarne Tuule

Keila Linnavalituse inforuumis 21.-28.09.09 tööajal ja
avaliku arutelu esmaspäeval
28.09.2009 kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse II korruse
saalis.

Krimiuudised
g4s

1911

07. septembril kell 11.40 - Keila raudteejaamas joovad kolm
noormeest vanal perroonil
õlut. Kutsutud korrale ja ära
saadetud.
07. septembril kell 17.42 - Keila Linnavalitsuse estakaadi all
rulatavad kolm noormeest.
Palutud teine koht leida (Skatepark).
07. sepembril kell 22.34 - Põllu
tänav 3 juures noorukid lärmavad ja häirivad elanikke. Tehtud
märkus, mispeale noorukid
lahkusid.
08. septembril kell 15.46 Keskpargis jõi noormees õlut.
Tehtud märkus ja kodanik lahkus.
08. septembril kell 16.09 –
Keskväljakul kultuurikeskuse
ees tarvitavad õlu kaks töötut
meesterahvast. Ära saadetud.
08. septembril kell 22.00 –
Keila “Peetri” pizza juures istub kõnniteel kodanik. Kontrol-

litud ja kaine.
09. septembril kell 01.50 – Helistati, et Põhja 10-13 rikuvad
öörahu joodikud. Kontrollitud,
vaikne ja rahulik. Rohkem pretensioone ei tulnud.
10. septembril kell 18.33 Kaks meeskodaniku tarvitasid
Keskpargis alkoholi, saadetud
minema.
10. septembril kell 22.50 Põhja 12 A juures tarvitasid
kolm meeskodaniku alkoholi,
saadetud minema.
12. septembril kell 11.20 - Keila raudteejaamas lärmas alkoholijoobes seltskond, kutsutud
korrale ja saadetud minema.
12. septembril kell 15.16 - Keila Jaama 1 pingil magas alkoholijoobes meesterahvas, koos
politseiga üles aetud ja koju
saadetud.
13. septembril kell 16.00 - Keila Vikerkaare lasteaia territooriumilt jooksid minema lapsed
8-12 aastat vanad, territooriumi ülevaatamisel avastatud üks
lõhutud kiik.

3

Lühidalt
Pitkapoisid kohtuvad
laupäeval
Laupäeval, 19. septembril
tähistatakse Kumna teeristil
juba 15 korda 1944. aastal Keila
ümbruses toimunud lahingute
aastapäeva.
Mälestusteenistus Kumna
teeristis toimub kell 12. Kell 13.15
jätkub üritus ettekandekoosolekuga Harjumaa Muuseumis
Keilas, Linnuse 9.
Pitkapoiste
kokkusaamist
korraldavad Harjumaa Muuseum ja Keila linnavalitsus.

Harju Elekter
Harju Elektri Soome tütarettevõte Satmatic Oy ostis
Siemens Oyle kuulunud parklate auto eelsoojenduskilpide
tootmise ja turustamise õigused. Tehingu käigus omandas
Satmatic parklate auto eelsoojenduskilpide tootmise tehnoloogia ja tootmisvahendid ning
vajaliku oskusteabe. Senini on
Satmatic valmistanud soojenduskilpe Siemens allhankijana.
Tehingu hinda osapooled ei
avalikusta.
Parklate soojenduskilpe kasutatakse autode eelsoojendamiseks mootori käivitamisel
peamiselt Soomes, kus arvatav
aastane turumaht on ca 40 tuhat tükki. Nimetatud toodetele
on potentsiaalset turgu ka teistes Põhjamaades ja Venemaal.
Selline eelsoojendus säästab
juba 0-kraadise temperatuuri
juures oluliselt auto mootorit ja
vähendab kütusekulu. Satmatic Oy juhataja Simo Puustelli
sõnul on tegemist tulevikutootega, kus auto ja muu transporditehnika külmaga käivitamise
kõrval nähakse tooterühma
laienemisvõimalusi elektriautode laadimispostide, aga ka
välistingimustes
elektritoitepunktide välja arendamises infrastruktuuriobjektidele.

Koolitus Hiirekese
mängumaal
MTÜ Hiirekese Mängutuba
viib septembrist detsembrini
läbi tasuta koolitussarja Nutikate Emade Klubi raames, et
muuta kõiki Keila emmesid
veelgi nutikamateks ja ettevõtlikumateks. Esimene kokkusaamine toimub 22. septembril kl
18 Hiirte Mängumaal.
Palume eelnevalt registreeruda aadressil anneli@hiirekese.ee Ülejäänud pereliikmed on
samal ajal oodatud mängima!
Koolitaja Hele-Mall Kink. Koolitussarja toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm. Lisainfo
www.hiirekese.ee.
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Valimised, valimised, valimised
Kandidaatide koondnimekiri
Valimisringkond nr 1 - Keila Linn
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Eesti Reformierakond

nr 101 MATI ÕUNLOO
nr 102 AHTI NOOR
nr 103 HARRI KÕO
nr 104 KALLE BLUMKVIST
nr 105 ÜLLE KRAUN
nr 106 ALAR PIBERMAN
nr 107 OLGA KUUSALU
nr 108 AUNE SAAR
nr 109 AIVAR KÕRE
nr 110 INGRID PAPPEL
nr 111 KUIDO MALBERG
nr 112 MARIA ISABEL ARO
nr 113 ALLAN NIIDU

nr 173 LEINO MÄGI
nr 174 TANEL MÕISTUS
nr 175 ENNO FELS
nr 176 ANDRUS LOOG
nr 177 DORIS MATTEUS
nr 178 TARGO KALDOJA
nr 179 KALLE KASK
nr 180 EIKE KÄSI
nr 181 TARMO TAMKIVI
nr 182 ERKI FELS
nr 183 ÜLLE LINDUS
nr 184 MARET VÄLI
nr 185 ALLAR ADOBERG
nr 186 RUTH FUCHS
nr 187 IVAR KRUSTOK
nr 188 MARGUS VÄLJA
nr 189 TOIVO LUMISTE
nr 190 UNO KOPPELMAA
nr 191 KADRI-ANN ÕUNAP
nr 192 PRIIT KARJUS
nr 193 MARJU PREEGEL
nr 194 ASSO LAIDO
nr 195 URMAS KALDE
nr 196 TANEL SEPPEL
nr 197 TÕNIS LUHAMÄE
nr 198 RIVER TOMERA
nr 199 OKSANA JÕE
nr 200 AASA PLOOVITS
nr 201 PRIIT IDARAND
nr 202 REET LINNAS
nr 203 TARVI OJALA
nr 204 JANNE KÄSI
nr 205 NADEŽDA LISOVSKAJA
nr 206 URMAS BRÜCK
nr 207 MÄRT JAMNES
nr 208 ENE AARE
nr 209 ENE MÄGI
nr 210 MADIS MELZAR
nr 211 PILLE SAVISAAR
nr 212 LENNE NÕU
nr 213 MIHKEL KASENÕMM
nr 214 INDREK PUOLOKAINEN
nr 215 VELLO PLEES
nr 216 REIN ARRO
nr 217 MATI KRUSEL
nr 218 MAARIKA VÄRAV
nr 219 AARE HEINLA
nr 220 VLADIMIR TASSA
nr 221 ANDRUS NUUDI
nr 222 SVEN REINTAK
nr 223 ALVAR VALEND
nr 224 TANEL TAMMEKA
nr 225 VELLO TEESALU
nr 226 ANTI JÕGISTE
nr 227 REIN SIIM

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 114 ILONA LAIDO
nr 115 MEELIS AAB
nr 116 MERIKE KÄVER
nr 117 MEELIS ZUJEV
nr 118 AARNE JUHANSON
nr 119 JELENA MIHHEJEVA
nr 120 ANTS LEEMETS
nr 121 GERT SAALISTE
nr 122 KSENIJA LISS
nr 123 VJATŠESLAV NAZARENKO
nr 124 HEIDI IVASK
nr 125 JAANUS LILLEPUU
nr 126 GEN VAGULA
nr 127 KARMO TIHANE
nr 128 LEILI REIMAN
nr 129 TARMO RANDES
nr 130 MARE LILLEPUU
nr 131 VLADIMIR MERKUŠEV
nr 132 AILI JÕGI
nr 133 MARE NURMOJA
nr 134 OLEV TORM
nr 135 MARIKA OSULA
nr 136 INDREK PEENMAA
nr 137 MARTTI MANDEL

Sõbralik Keila
nr 138 JAAN MURDLA
nr 139 VILJAR PAALAROOS
nr 140 ELMET PUHM
nr 141 MERLE LIIVAND
nr 142 TIINA LAURI
nr 143 GAILY VAIKMA
nr 144 HELDIN-MARIS ELMIK
nr 145 KAIRI ARULA
nr 146 MIRJAM RANDARU
nr 147 MADIS KÕRVITS

Eesti Keskerakond
nr 148 AGO KOKSER
nr 149 AGO KLIIMSON
nr 150 ELMAR KALA
nr 151 MARJU KÄO
nr 152 PEETER KÕRESAAR
nr 153 MAIROOS KALA
nr 154 ANTS TAMME
nr 155 SIRJE MILT
nr 156 VALERI FEDORTŠENKO
nr 157 LEA KUUSMAA
nr 158 AHTO ANTER
nr 159 KEIDI VÕSU
nr 160 NATALIA DEBKOVA
nr 161 VILLI KASK
nr 162 EVI VOSPERT
nr 163 VLADIMIR HARKOVSKI
nr 164 SNEŽANA UŠAKOVA
nr 165 MEELIS TOMSON
nr 166 BORISS RJABTŠIKOV
nr 167 NEEME HENK
nr 168 MARIA TABAGARI
nr 169 JORMA KOLOSTOV
nr 170 DIANA ROOS
nr 171 IGOR KUZNETSOV
nr 172 ALAR KUKK

Keila linnarahva heaolu eest
nr 228 GETERLY VELBER
nr 229 OLEG ROMANENKO
nr 230 IGNAR TERMONEN
nr 231 MARINA SUHHOVOLSKAJA
nr 232 HELINA SOOÄR
nr 233 KAARIN VEENRE
nr 234 REELIKA LAINE
nr 235 EGLE KASEORG
nr 236 ANDRUS VAIKLA
nr 237 VLADIMIR DENISSOV
nr 238 RANNO NIINBERG
nr 239 REIN JUHKAM
nr 240 AARE SAADIK

Üksikkandidaat
nr 241 ALAR SALU
nr 242 JAAK KUKK

18. oktoobril selguvad Keila linnavolikogu uued liikmed. Valida on inimestel 4 erakonna, kahe valimisliidu ning kahe üksikkandidaadi vahel.
Selles lehes alustame kandidaatide tutvustamisega. Esimesena oli
kõigil nimekirjadel võimalus tutvustada oma peamisi seisukohti. Etteantud tekstimaht on kõigil sama.
Kahjuks ei õnnestunud saada ühendust ühe valimisliiduga ning ühe
üksikkandidaadiga.

Sotsiaaldemokraatlik erakond
Sotsiaaldemokraadid
tahavad eelkõige tuua selgust
Keila Kooli ja Keila Hariduse Sihtasutuse vahelisse segadusse. Nimelt Keila Kooli
ehitamiseks loodi sihtasutus,
mille alla kuulub nüüdseks
ka kogu Keila Kooli tegevus.
Eestis on praegu koolide lahutamise aeg, Keilas aga
tahetakse tekitada üks
suur kombinaatkool.
SA tegevus ei ole
selge ei õpilastele,
vanematele ega
koolide töötajatele. Puudub
kindlustunne
tuleviku suhtes.
Uus koolimaja, mis
pidi valmima 2009. aasta sügiseks, ei ole vundamendist kaugemale jõudnud
Praegune perearstikeskus
on vana ja väikene. Ruumi liikumiseks seal pole – koridorid
on kitsad, järjekorras ootamiseks peab püsti seisma, sest
toole on üsna vähe. Lisaks

puudub majja sissepääsuks ka
kaldtee. Suur osa Keila Haiglast on nüüdsest tühi - ka erakorralise meditsiini osakond
on ära viidud. Et seda suurt
ehitis ära kasutada, saab sinna
viia perearstikeskuse.
Mitmetes kohtades on sõiduja kõnnitee vahelised äärekivid
äärmiselt kõrged – Jõe, Tähe,
Koidu
ja

Eha tänava ristumisel
Ülesõidu tänavaga. Raske on
liikuda lapsevankriga ning eakamatel inimestel. Samuti on
mõnes kohas (Põhja tänaval)
sõidu- ja kõnnitee vahel muru,
kus tegelikult peaks olema asfalt, kõnniteeplaadid vmt.
Mõned aastad tagasi korraldati Jõe pargis koristustalgud,

nüüdseks on mets taas räämas.
Tõenäoliselt jääb kord iga nelja
aasta tagant vahetult enne valimisi koristustalgute mõte väheks. Tuleb otsustada, mida ja
kuidas konkreetselt seal edasi
teha.
Keila ühtne kontseptsioon.
Keila on tehtud kauniks, kuid
seda vaid keskelt. Üldse pole
tegeletud Terko-poolse individuaalelamurajooniga ega ka
korterelamute ümbrusega.
Kas
hilisõhtul
Tallinnast Keilasse
saab? Tahtes Tallinnasse mõnele suurüritusele minna, kontsertit
kuulama või teatrit nautima,
tekib koheselt küsimus koju
tagasi saamise võimaluste
kohta. Viimane rong väljub
pealinnast pool kümme ning
marsruuttakso pisut hiljem.
Samas filmid kinos või etendused teatris lõpevad hiljemalt
kesköö paiku.

Isamaa ja Res Publica liit
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit läheb valimistele vastu
kindla veendumusega - Keila
vajab vahetust. Oleme seisukohal, et linnavalitsemine
peab olema aus, avatud ja läbipaistev ning juhinduma linnaelanike vajadustest ja huvidest
erakondlike ning ärihuvide
asemel.
Meie prioriteediks on munitsipaalkoolide
taastamine
Keilas. IRL on
jätkuvalt seisukohal, et munitsipaalkooli
staatus tagab
õpilastele
ja
lapsevanematele seaduses
sätestatud garantii
saada
tasuta konkurentsivõimelist
kooliharidust mitte ainult täna, vaid
ka tulevikus. Koolide taasmunitsipaliseerimine annab võimaluse jälgida maksumaksja
raha sihipärast kasutamist ega
võimalda finantside kantimist
erasektorisse.
President Toomas Hendrik
Ilves on öelnud, et tee heaoluni
algab kooliuksest. See on ilus
mõte. Kool on haridustempel.
Kool ei ole poliitiliste kemple-

miste koht. Hea kooli tunneb
ära õpilaste tahtest õppida ja
õpetajate motiveeritusest õpetada. Häid traditsioone ei tohi
lammutada, vaid arendada,
täiendada. Inimsõbralik õpikeskkond eeldab ilusat koolimaja, õpihimulisi õpilasi, oma
tööst rõõmu tundvaid õpetajaid. Need tingimused tuleb
luua ka Keilas.
Teine meie oluline prioriteet

on maamaksuvabastus oma
kodudele. Täna on kõik koduomanikud sunnitud maksma kohalikule omavalitsusele
maamaksu. Paljud koduomanikud kasutaksid seda raha
pigem oma koduümbruse korrushoiuks. IRL on viinud Riigikokku eelnõu, mis võimaldaks
kohalikel omavalitsustel vabastada koduomanikud maamaksust. Keilas tahame seda

võimalusel ka ellu viia.
Keila on ilus linn. Palju on
panustatud linnaruumi kauniks muutmisele. See väärib
vaid kiidusõnu, aga ka siin on
arenguruumi. Praegu pole veel
kõik kõnniteed lapsevankriga
läbitavad, linnas võiks märksa
rohkem olla mänguväljakuid
ning arendavaid tegevusi lastele ja noortele igas vanuses.
IRL nimekirjaga on kõik
kandidaadid
liitunud vabatahtlikult. Kedagi ei ole
valimistele
osalema meelitatud
mingite
hüvede
lubamisega
ega
hirmutamisega
kaotada töökoht
või saada muude sanktsioonide
osaliseks.
Meie
nimekirja seovad
ühised väärtushinnangud ja
soov, et Keila linna juhtimine
oleks läbipaistvam, laiapõhjalisem ning poliitiliselt rohkem
tasakaalustatud.
Meid ühendab üks põhimõte: me hoolime oma kodulinnast ja tahame, et Keila oleks
heakorrastatud, ilus ja puhas,
kultuurne ja sportlik linn –
turvaline kodu meile kõigile.

Uudised
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Valimised, valimised, valimised
Eesti Reformierakond

Eesti Keskerakond
Haridus
Taastame eestikeelse tasuta
munitsipaalhariduse
kõigile
Keilas elavatele lastele.
Tagame :
- tasuta lõuna kõigile Keila linna koolides õppivatele Keila
lastele;
- Keila linna lasteaedades kõigile Keila lastele võrdse lasteaiamaksu.
Linnaruum
Lahendame:
- koostöös lähinaabritega uue
kalmistu väljaehitamise;
- keskpargi korrastamise viisil,
mis ei häiriks sinna maetute
hauarahu.
Tagame:
- avaliku tualeti ehitamise Keila kesklinna, raudteejaama ja
terviseradade piirkonda;
- õpilaste liiklusohutuse praegusel kooliteel;
- WiFi võrgu leviala tasuta kasutamise võimaluse kogu Keila
linna territooriumil;
- linnasauna teenuse kättesaadavuse Keila elanikele;
- Jõepargi Tuula tee ja Keila jõe
lisaharu vahelise maa-ala korrastustööde jätkumise;
- raudteepiirkonna detailplaneeringu elluviimise.
Kaasame turvalisuse tagamiseks olemasolevatele jõustruktuuri üksustele lisaks ka
kaitseliidu.
Rajame laste mänguväljaku ka

Üksikkandidaat
1. Toetan ainult neid otsuseid,
mille tulemil linnakodanike
heaolu tõuseb.
2. Soovin lihtsustada KOV tasandil seadusandlust, et õigusaktid oleks kõigi jaoks arusaadavad.
3. Oluliselt tuleb vähendada
bürokraatiat.
4. Samuti tuleb vähendada linna valitsemiskulusid.
5. Kindlasti tuleb taastada Keila hariduse hea renomee, seda
loomulikult koos parima haridustaseme võimaldamisega
õpilastele.
6. Ettevõtluse valdkonda tuleb Keilas soodustada nii, et
linnakodanikud ei peaks tööd
või teenust või kaupa otsima

Keila lõunapiirkonda.
Sotsiaalhoolekanne
Lahendame Keila linna sotsiaalkorterite rekonstrueerimise probleemi.
Toetame lisaks hästitoimivatele tasuta sotsiaalteenustele
ka tasuliste hooldusteenuste
arendamist.
Tagame tasuta internetiühenduse seda teenust vajavatele
erivajadusega isikutele ja üksik-pensionäridele.
Aitame luua töökohti, et leevendada
majanduslanguse
tõttu töö kaotanud inimeste
toimetulekut.
Tervishoid
Seisame hea selle eest, et eriarstiabi kättesaadavus koos
perearstide vastuvõtuga peab
olema Keila linnas tagatud.
Noorsootöö ja sport
Tagame Keila linna lastele tasuta spordibaasid.
Toetame:
- võrdsetel alustel laste ja noorte spordi- ja huvitegevust;
- täiskasvanute sporti spordibaaside kaudu;
- regulaarsete spordiürituste
korraldamist;
- korrastame laste treenerite
töö tasustamise;
- Noortekohviku (alkoholivaba) tegevuse algatust Keilas.

Alar Salu
Tallinnast.
7. Jätkata ja täiendada linnakodanike sportimisvõimaluste
arengut.
8. Välistan igasugused poliitilised töökohad, sest spetsialist
tunneb oma ala ning teeb sõltumatuid otsuseid
9. Soodustada tuleb kodaniku
algatust ja – tegevust rohujuure tasandil igas vanuses, mis
on ka turvalisuse üks aluseid.
10. Välistan koostöö poliitiliste jõududega, kes otsivad odavat populaarsust väljastpoolt
vabariiki, sooviga seda importida.
POLE PAHA!!!! Üksikkandidaadi Alar Salu 10 käsku.
Teeme koos ja teeme ära!

Inimesi hinnatakse nende
tegude järgi, nii ka erakondi.
Reformierakond on Keilas pikalt võimul olnud. Lubasime
muuta Keila mõnusaks. Nelja
aastaga on linn oluliselt muutunud:
- Keila tunnistati 2009.a. Harjumaa kauneimaks omavalitsuseks.
- Keila on esimene Eesti omavalitsus, kus on soovijatele
tagatud puhas joogivesi ja
ühiskanalisatsioon.
- Lasteaiajärjekord
on lühike.
- Parima
kooli
loomiseks vajalik vundament on
loodud, seda mitte
ainult ehitust silmas
pidades.
- Keilas on väga head võimalused terviseliikumiseks.
Usume, et alustatu on õige
ning tuleb lõpule viia. Soovime, et Keila oleks parim linn
elamiseks, mis tähendab
eeskätt:
- Parimat väikelinnakooli,
mis annab lastele kõik võimalused oma unistused ellu
viia.
- Parimat elukeskkonda nii
noortele peredele kui ka va-

nemaealistele.
- Linnavalitsust, kes töötab
inimeste heaks.
Parima
väikelinnakooli
rajamiseks tuleb viia lõpule
alustatu. Usume, et koostöös
lapsevanemate ning õpetajatega saab hoogsalt töötavast Keila Koolist väga hea kool, mis
annab lastele iseseisvaks ja
õnnelikuks eluks vajaminevad
oskused ja väärtused.
Parim elukeskkond tähendab puhtust ja korda, turvalisust ning mugavust. Selle
saavutamiseks:
- Soodustame linnaelanike
häid algatusi elukeskkonna

parandamiseks.
- Viime lõpule juba alustatu:
videovalve, abitelefon 1345,
teede ja tänavate korrastamine, raudteejaama ümbruse
väljaehitamine jm. Peamine on
mugavus ja ohutus nii jalakäijaile kui autojuhtidele.
- Keila väärtus on tema rohealad. Kujundame keskpargist tähepargi. Soovime, et

Keila elanikud saaksid taas
kasutada Keila jõge ja jõeparki.
Ehitame lõpuni terviserajad,
et inimesed saaksid hoolitseda
oma tervise eest.
Linnavalitsus on inimese
jaoks. Soovime, et :
- Sotsiaalabi jõuaks abivajajateni.
- Lasteaiajärjekord oleks võimalikult lühike.
- Lastel oleks jätkuvalt võimalus kasutada Keila spordisaale
huvitegevuse ajal tasuta.
- Vanemaealistel oleks jätkuvalt võimalik tegeleda huvi- ja
seltsitegevusega.
- Keila elanikele oleks kätte-

saadav nende vajadusi rahuldav perearstiteenus.
- Noortel oleks erinevaid vabas
õhus tegutsemise võimalusi.
- Linnavalitsuse teenused
oleksid võimalikult mugavalt
ning liigse bürokraatiata kättesaadavad nii linnakodanikele
kui ettevõtetele.
Keila on parim linn elamiseks.

Valimisliit Sõbralik Keila
Oleme valimisliit, kellel
puudub parteiline kuuluvus
ning kes pakub valikuvõimalust ka nendele Keila linna inimestele, kes mingil põhjusel
ei soovi oma häält anda ühegi
erakonna eest või usaldavad
meid kõige rohkem.
Muudame
linnajuhtimise
sõbralikuks ja läbipaistvaks.
Iga inimene, sõltumata vanusest, soost, rahvusest või poliitilisest kuuluvusest on meie
jaoks tähtis.
Kaasame oluliste otsuste
vastuvõtmisse kodanikeühendused ning huvigrupid ja spetsialistid. Jääme ausaks ka siis,
kui oleme vigu teinud.
Teeme koostööd kõigiga kui
püstitatud eesmärk teenib linnarahva huve.
Säilitame vajalikud töökohad
olulistes linna allasutustes.
Vaatame üle linna juhtimisega
seotud kulud.
Taotleme eurorahasid, mille
abil renoveerime linnale oluli-

sed sotsiaalobjektid (nt. noortekeskus, sotsiaalkeskus, linna
lasteaiad).
Elavdame linna tööjõuturgu
toetades MTÜ-sid ja kodanikeühendusi, mis taotlevad EL
sotsiaalfondist vahendeid.
Teeme kõik selleks, et kooli
pidaja, juhtkonna, õpetajate ja
lastevanemate koostöös sünniks turvaline, jätkusuutlik
ning stabiilne kool.
Viime lõpuni uue koolimaja
ehituse.
Leiame muusikakoolile sobivad ruumid.
Maksame ranitsatoetust kõigile kooliskäivatele lastele.
Töötame välja huviharidust
toetava süsteemi, et majandusraskustesse sattunud perede
lapsed ei jääks huvitegevuseta.
Arendame linna kõnniteede
võrgustikku, et tagada kõikidele lastele turvaline koolitee.
Toetame ning teeme koostööd pensionäride organisatsioonidega.

Maksame sünni- ja matusetoetust.
Teeme kõik selleks, et erakorraline meditsiin muutuks
Keilas kättesaadavaks, perearstiteenus
kvaliteetsemaks
ning taastuks oluliste eriarstide vastuvõtt.
Loome noortele lisavõimalusi vaba aja veetmiseks. Toetame noorte ja nende organisatsioonide algatusi.
Toetame avalike spordiväljakute rajamist, viime lõpuni
tänaste terviseradade arendamise.
Taastame Keila ajaloolised
supluskohad Punase Vähi ja
Rohelise Konna.
Püüame parandada rongi- ja
bussiühendust Tallinnaga.
Teeme koostööd naabervaldade ning maanteeametiga
kergliiklusteede ehitamiseks
kõikides suundades.
Arvestame tänavate remontimise järjekorras piirkondlikku vajadust.

E - valimised toimuvad 8. oktoober kell 12.00
kuni 14. oktoober kell 20.00
Eelvalimised toimuvad 12 - 14. oktoober
Valimispäev on 18. oktoober 2009

venekeelne veerg
Карьерное кафе
В этом кафе посетителей ждут
не кофе и булочки, а добрый совет и полезная информация.
Сложное название действующей в Молодежном центре консультации по вопросам карьеры
и профориентации плохо запоминается потенциальными посетителями, поэтому было принято
решение
объединить
подобные услуги под названием «Карьерное кафе». В этом
кафе молодежь получит нужную информацию о возможностях дальнейшего обучения, помощь и совет специалистов по
вопросам планирования карьеры. Более подробная информация
по
адресу
www.
keilanoortekeskus.ee. О встрече с
консультантом по вопросам карьеры можно договориться по
телефону 6773950.
Киноавтобус в Кейласком
центре культуры
29 сентября в 13.00 в городском
центре культуры состоится показ
лучшего
европейского
фильма 2008 года «Шторм». В
фильме рассказывается о теплой и сердечной дружбе между маленькой девочкой и собакой
по
имени
Шторм.
Продолжительность фильма 90
минут. Стоимость билета 35
крон.
День рукоделия в Кейласком центре культуры
4 октября в городском центре
культуры будет проходить день
рукоделия. Результаты своей
работы покажут различные
кружки
декоративноприкладного искусства: витражный, керамический, кружок росписи по фарфору,
кружок рукоделия, лоскутный.
В мастерских можно будет познакомиться с новыми возможностями, которые предлагает
центр в этом году: изготовление
изделий из бисера, роспись по
стеклу, природные материалы.
Харьюский центр предпринимательства
и
развития,высшая
школа
«Майнор»
и
Целевое
учреждение развития предпринимательства организовывают
Семидневные Базовые курсы
для начинающих предпринимателей на русском языке. Обучение
состоится:
23.09.09,
25.09.09, 30.09.09, 02.10.09,
07.10.09, 09.10.09, 14.10.09 занятие с 9.00 до 16.30 в университете «Майнор» по адресу
Суур-Сыямяе 10а. г. Таллинн.
Просим зарегистрироваться на
обучение не позднее: 21.сентябра. Дополнительная инфо и
регистрация; Харьюский центр
предпринимательства и развития, Тел. 53001133
е-почта:
ervin@heak.ee
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Karjäärikohvik - sind ootavad
karjäärinõustaja ja infospetsialist
kersti valter
KARJÄÄRINÕUSTAJA

Keila Noortekeskuses tegutsevat Lääne- Harju Teabe
– ja Nõustamiskeskust oleme
väsinud nimetamast nii pika
nimega ja ega see päriselt jää
ka noortele pähe. Sihtasutuse
Innovega koostöös on Eestis
karjääriinfo teenuseid pakkuvad nõustamiskeskused koondumas ühtse nimetaja Karjäärikohvik alla. Karjäärikohviku
sisu Keila Noortekeskuses aga
täieneb ja uueneb teadmiste,
kogemuste ning pakutava võrra.
Endiselt ootame noori arutlema tuleviku võimaluste üle,
leidmaks sobivaim kool edasi
õppimiseks või abi elukutse valikul. Lisaks saab teha
mitmesuguseid teste, et oma
võimeid ja võimalusi tundma
õppida. Uurida saab erinevate elukutsete infokaustu ning
koolide infomaterjale.
Lõpuklasside õpilastele tuleme ka hea meelega kooli külla. Viime läbi grupitöid ning

Karjääriinfo spetsialist Triin Peterson, karjäärinõustajad
Kersti Valter ning Anu Ehrpais.
loenguid enda isiksuse tundKeila Avatud Noortekeskus
maõppimiseks, õppimisvõima- asub Keilas, Paldiski mnt 28f.
lustest ja infootsingutest ning
Karjääriteenuste arendamitöömaailmast.
ne toimub Euroopa SotsiaalLähemat infot meie toi- fondi toel ning Lääne –Harju
metamistest
vaata
www. Teabe- ja Nõustamiskeskus,
keilanoortekeskus.ee. Kohtu- ehk Lääne – Harju Karjäärimise infospetsialisti või kar- kohvik on SA Innove partner,
jäärinõustajaga saab kokku kelle ülesandeks on karjäärileppida telefonil 6773950 või teenuste arendamine Eestis.
noorteinfo@keila.ee

kino

Kinobuss näotab möödunud aasta
parimat lastefilmi “Torm”
kinobuss

WWW.KINOBUSS.EE

Kinobussi levis on mitmete auhindadega pärjatud 2008
aasta parim Euroopa lastefilm
- Torm!
Tegu on südamliku ja armsa
looga väikese tüdruku ja suure
koera soojast sõprusest.
Berliini müür on just langenud ja Soome pereisa toob
suveniirina koju kaasa armsa
karvase kutsika. Pere 7-aastane pesamuna Pärl võtab koera
oma hoole alla ning paneb kutsikale nimeks Torm.
Südamliku ja armastava
pere hoole all, kasvab Torm
ilma kindlate reeglite ja käskudeta. Väikesest armsast ja
kohmakast karvapallist kasvab
hoopis suur musklikogu ning
tõeliste
kaitseomadusetega
võitluskoer. Kui Torm hakkab
aga äikesetormi sarnaseid ise-

Pirukavõistlus
sügisandidest toimub 4.oktoobril Keila Kultuurikeskuses toimuva
Käsitööpäeva raames.
Pirukad võivad olla väikesed või üleplaadipirukad,
kuid väikeseid pirukaid
peaks olema nii palju, et
oleks võimalik neid degusteerida. Tuleb arvestada, et
mida rohkem inimesi saab
suu pirukaseks teha, seda
suuremad on võiduvõimalused.
Kui küpsetaja raatsib
oma retsepti avaldada, võib
selle lisada oma piruka juurde. Pirukaid võetakse vastu
4.oktoobri hommikul kell
10.00 – 11.30.
Hindamine algab kell
11.30 ja lõpeb kell 13.30. Hindajateks on kõik Käsitööpäev osavõtjad.Võitja autasustamine on kell 14.00.
Toogem oma hõrgutised
köögist välja!

Kultuurikeskusesse kogunevad
näitlemishuvilised
Pühapäeval, 20.septembril
oodatakse Keila Kultuurikeskusesse aktiivseid, lõbusaid ja värvikaid tegelasi,
kes sooviksid asutada näiteringi.
Esimene
kogunemine
toimub pühapäeval kell
16.00. Kaasa peab võtma
hea tuju.
Näiteringi hakkab juhendama Marika Reinmann,
kelle sõnul on eesmärk Keilasse taasasutada harrastusteater.
Vanuselisi ja soolisi piiranguid näiterngi osalistele
ei panda.

Keila Kultuurikeskuses
4.oktoobril kell 11.00 – 16.00

Oma tegemisi tutvustavad:
Keila Kultuurikeskuse tarbekunstiringid. Proovi kätt
töötubades:

• Vitraaž
• Lapitöö
• Käsitöö
• Keraamika
• Portselanimaal
Hooaja uusi kursusi tutvustavad:
• HELMEHALDJAS – töötuba tutvustab erinevaid pärlitöid ja ehete valmistamist. Kursused toimuvad 1x kuus.
Kohapeal võimalik registreeruda kursustele ja osta
kaasa firma kaupa.
• LOODUSLIKUD VIIMISTLUSMATERJALID - kohupiimavärvi, munaõlitemperat…tutvustav kirjandus.
Kursused toimuvad 1x kuus. Kohapeal võimalik registreeruda kursustele.
• PORTSELANIMAAL – tasuline töötuba – 50 EEK.
Juhendaja LIISEL LEPPIK.
Õpetaja juhendamisel valmib kruus või taldrik, materjalid töötoa hinna sees. Valminud tööd saab pärast
põletamist kätte Keila Kultuurikeskusest. Oodatud on
ka lapsed alates 6-eluaastast.
Töötoas osalemiseks vajalik eelregistreerimine kuni
26.septembrini (k.a.) tel. 6045045 või e-mail kylliki@
keila.ee.
Kohapeal võimalik registreeruda kursustele.
Et päev lõbus oleks:
• VÕTA OSA PIRUKAVÕISTLUSEST – žürii töös võivad
osaleda kõik Käsitööpäeva külastajad.
• KOGU TÕDE KODULEIVAST – teadmisi jagab TIINA
VIKAT.
Lähem info: tel: 6045045 või kylliki@keila.ee
Käsitööpäeva korraldab MTÜ Kultuurilaegas.
Sissepääs 35 EEK (hinna sees kõik majas toimuvad tegevused, v.a. Liisel Leppiku Portselanimaali töötuba).

Keila Noortekeskus kutsub ringidesse
KEILA NOORTEKESKUS

WWW.KEILANOORTEKESKUS.EE

loomuomadusi näitama, tekib
kogu perekonnal mure ning
nad otsustavad välja uurida,
mis salapärast tõugu nende
üha suuremaks kasvav koer
olla võiks... Vähehaaval hakkab müsteerium Tormi tõu
ümber lahenema. Torm on
nimelt kaukaasia lambakoer,
kelle vanemad valvasid Berliini
müüri.

torm
Osades: Ronja Arvilommi, Laura Malmivaara, Janne Virtanen,
Sara Tammela
Režisöör Kaisa Rastimo.
Stsenaarium: Kaisa Rastimo
ja Marko Rauhala
Produtsent: Antti-Veikko Salo
Soome 2008 / filmi kestvus 90
min / film on dubleeritud eesti
keelde.
PILET: 35.-

Vanad rõivad ja lillesibulad

Keila Linnavalitsus koostöös
Humana Estoniaga korraldab
laupäeval, 26.septembril Keila
Linnavalitsuses keskkonnaalase kogupereürituse “ Pluus
on minu pakend” ehk „ Kuidas riiete eluea pikendamine

Pirukavõistlus
sügisandidest

KÄSITÖÖPÄEV

vaba aeg

KASULIK

KEILA LINNAVALITSUS

Lühidalt

keskkonda säästab“.
Kavas on kaks töötuba:
„Pluus on minu pakend“, kus
õpetatakse vanadele T-särkidele uut elu andma ning kevadlillede töötuba, kus tutvustatakse esimesi kevadisi õitsejaid,
mille mahapanekuaeg on just
praegu. Aiandusalastele küsimustele vastavad erialaspet-

sialistid ja erinevates värvitoonides krookusesibulaid saab
soodsalt kaasa osta.
Pluusi töötuba toimub kell
13.00-15.00 ja kevadlillede
töötuba kell 9.00-15.00.
Kogu päeva kestel võetakse
vastu kasutatud, kuid korralike
rõivaid.

Keila Avatud Noortekeskus
alustab peale tegusat suve
veelgi tegusama uue hooajaga
– kavas on juba traditsiooniks
kujunenud üritused, aga ka
palju uut ja huvitavat. Lisaks
vanadele huviringidele-klubidele alustab sel sügisel nii mõnigi uus.
Loovusering – 22. septembril jätkab tegevust noorte seas
väga populaarseks muutunud
loovusering Tiiu Jalakase juhendamisel.
DJ Klubi – Noortel DJ-huvilistel on jätkuvalt võimalus
igapäevaselt harjutamas käia.
Juhendajaks on Karmo Tihane.
Näitering – 29.septembril
saab kokku näitering, mille juhendaja on Heidi Kena
Tüdrukuteklubi – 7. oktoobrist alustab uue ringina Tüdrukuteklubi, kuhu on
oodatud kõik 7-12.
aastased tüdrukud.

Tüdrukuteklubi juhendajaks
on Heidi Kena
G4S Noorteklubi – Kevadel
koos käimist alustanud noorteklubi märksõnadeks on ka
sel sügisel turvalisus, põnevus, seikluskasvatus, kuritegevuse ennetamine ning tervislik
eluviis. Juhendaja on Urmas
Veersalu.
MTÜ Keila Noorteaktiiv –
Aktiiviga on oodatud liituma
kõik värskete ideedega tegusad noored!
Lauamängude klubi – 1.
oktoobrist alustab noortekeskuses Karmo Tihase

eestvedamisel uus ring, kus
mängitakse erinevaid lauamänge, mis arendavad loogilist
mõtlemist ja pakuvad piisavalt
väljakutseid nii väikestele kui
ka suurtele.
Tänavakunsti workshopid –
Tänavakunst, see on ekstreemne kunstivorm, mis hõlmab
endas mitmeid stiile(Grafiti,
Stencil Art, Sticker Art jpt.) lisaks toimuvad Streetballi treeningud. Töötubade eestvedajaks on Guups Entertainment
Group OÜ ning juhendajateks
on oma ala proffessionaalid.
Lisaks alustab oktoobrist
lauatennise ring kuhu registreerime huvilisi juba praegu.
Registreerimine
ringidesse telefoni
teel (6099089) või emaili knk@keila.
ee.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
VÄLJASÕIDUD EESTIS
14. mai – 4. oktoober
Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevapilte ja reisimärkmeid 1924-1938
Harjumaa muuseum
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: PORTSELAN- JA SAVINÕUD
27.august – 24.oktoober
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
IV osa
Harjumaa muuseum
„MUHEMÕNUSAD KÄSITÖÖD JA KUNSTIVÄRK TIIU
JALAKA KOGUST“
22. september -7.oktoober
(tööpäeviti kell 10.00-16.00)
Keila sotsiaalkeskuse puhketoas

teater
“KOLM SUURT SOOVI”
TEATRIKE
1.oktoober kell 11:00 Pilet: 35.Lasteetendus, kus on kaunis
muusika, laulud, mitmepildiline lavakujundus, kostüümid,
maskid ja nukud.
Keila kultuurikeskus
“HULLEM KUI HOLLYWOODIS” - VANA-BASKINI
TEATER
12.oktoober kell 19:00 Pilet:
150.- / 125.Hollywoodi supertähel, kuulsal
seriaalinäitlejannal, Myra
Marlowe’l saab staarielust “kõrini” ja ta otsustab oma elus

Keila Lasteaed Miki
kutsub 1- 3 a. lapsi
laulma, tantsima,
võimlema ja kunstiga
tegelema. Regisreerimine septembri kuu
jooksul.
Täpsem info: Keila
Jaama 10; 6782692

EELK Keila Miikaeli
koguduse

SÜGIS-TALVINE
LEERIKOOL

algab 3. oktoobril kell 11.00
koguduse majas (Paldiski mnt 2)
- Leerikooli võib tulla vanuses
15 a kuni ...
- Leerikool annab
võimaluse saada koguduse
täieõiguslikuks liikmeks ja aitab
tutvuda kristliku usu põhialustega
- Leeriõnnistamine on eelduseks oma laste ristimisel,
ristivanemaks saamisel ja abielu
laulatamisel
- Leerikursus lõpeb detsembris
2009
Info: 51 93 15 01 (õp. Marek
Roots), 604 4808 (kantselei),
keila@eelk.ee

teha kannapöörde.
Keila kultuurikeskus
“KAVAL-ANTS JA VANAPAGAN” - RAKVERE TEATER
23.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Lastetendus rahvalike naljandite põhjal
Keila kultuurikeskus
“KUI HARRY KOHTAS SALLYT” - RAKVERE TEATER
23.oktoober kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.„Kui Harry kohtas Sallyt“
on romantiline komöödia
sõprusest ja armastusest ning
nende kooseksisteerimise
võimalikkusest.
Keila kultuurikeskus

kino
“TORM” - KINOBUSS
2008 aasta parim lasteﬁlm
29.september kell 13.00 Pilet:
35.Tegu on südamliku ja armsa
looga väikese tüdruku ja suure
koera soojast sõprusest.
Keila kultuurikeskus

kontsert
“PROPELLER&KOSMIKUD”
30.oktoober kell 20:00
Piletid saadaval Piletilevist
Keila Kultuurikeskus

muud üritused
VANAD RÕIVAD JA LILLESIBULAD
26,September kell 09:00 15:00
Loeng riiete taaskasutamisest

Palju õnne!

ja kevadlilledest.
Kogu päeva kestel võetakse
vastu kasutatud, kuid korralike
rõivaid.
Keila linnavalitsus

Südamlik kaastunne
Veera Anikinale kalli isa

Valeri
Anikini

Sündinud

surma puhul

06.09.2009 Daniel Sergejev

Endised töökaaslased Keila
haigla EMO osakonnast

HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
10.oktoober kell 19:00
Keila kultuurikeskus
KEILA PENSIONÄRIDE
ÜHENDUSE SÜGISPIDU
11.oktoober kell 15:00
Keila Kultuurikeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
16.pühapäev pärast nelipüha
20.september kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Piibli- ja palvetund eakatele
23.septembril kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
19.september kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
19.september kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Kutsume Teid Ohtusse ilusat suve lõppu veetma!
20.septembril algusega kell 11.00 toimub külaseltsi korraldusel külaplatsil

SÜGISLAAT

Elav muusika, laadasupp, puhvet, ratsutamine,
külakiik, loterii
Kaasa sõbrad ja lõbusale laadale!
Kohtumiseni!
Keila Sotsiaalkeskuse 14.hooaja AVAÜRITUS on neljapäeval, 1.oktoobril kell 12.00.
Külas on Antti Kirbi kodanikunimega Tiit Birkan.
Päevakeskus pakub erinevaid vaba aja veetmise võimalusi pensionä
ridele ja puuetega inimestele. Alustavad erinevad huviringid.
VÕIMLEMINE - alates 1.oktoobrist juhendaja Elena Kalbus
PRAHIRING - 5.okt kell 11.00 juh. Tiiu Jalakas, Pille Muraveiski
TELGEDEL KUDUMISE RING - 1.oktoober kell 16.00 ringi vanem
Linda Valdek
KUNSTIRING - 6.oktoober kell 9.00 juhendaja Tiiu Jalakas
ÕMBLUSRING - 7.oktoober kell 10.30 juhendaja Pille Muraveiski
LAPITEHNIKA KLUBI - esimene kokkusaamine 1.okt kell 11.00
KERAAMIKA - alates nov, iga kolmapäev, vajalik eelregistreerimine
NINELL KOIDU LUULETUND - 3.november kell 15.00 – 1x kuus
TAASKASUTUSE TÖÖTOAD - (väsinud pisimööbli vuntsimine, tüdimuseni kantud riiete putitamine, pappkarbi väärtustamine jne),
juhendajad Pille Muraveiski ja Tiiu Jalakas.
TAIMESEADE PÄEVAD - 1x kuus
Keila sotsiaalkeskus, info tel 6791574, 6791570

Mälestame kauaaegset kolleegi

Avaldame kaastunnet omastele
kauaaegse ühistu liikme

Juhan
Koorti

surma puhul.
KÜ Vasara-1 liikmed

AS Harju KEK

Lahkus meie kallis ema
ja vanaema

Lydia Soodre
05. V 1917 - 14.IX 2009

Juhan
Koorti

ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.

7

Ärasaatmine on 19.septembril
kell 14.00 Tallinnas
Jaani kirikus.
Muldasängitamine kell 15.30
Karjaküla kalmistul.
Poeg perega

Kuulutused
kinnisvara
Kui Sul on hea äriidee aga
puudub pind mõtte teostamiseks, siis Keilas, Jaama tänaval
ootavad Sind selleks just sobilikud ruumid (2 x 50m2)! Rendi
hinnas lepime kokku.
Müüa maa-alune garaaž (üksikboks) Keilas Vasara tänaval.
Tel: 53433755

TÖÖ
Keila Tervisekeskusesse vajatakse tööle tublisid ja töökaid
puhastusteenindajaid (öötöö).
Info telefonil 6737639 või e-post
tervisekeskus@keila.ee

müük
Küttepuude müük. Lõhutud
kask ja lepp alates 390.- ruum.
Lõhutud kuiv kask ja lepp alates
550.- ruum. Kuiv kask ja lepp
40l võrgus alates 30.- kott. Tel:
53882801.
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.
Müüa küttepuud lepp, hind
alates 400.-kr/m3 ja kask alates 500.- kr/m3. Samas pakume
veoteenust väikese kalluriga (kv
2t) ja minilaaduri teenust Avant
520 laaduriga. Pakume tasuta
metsanduslikku konsultatsiooni.
Tel 5106728, 56669336.
Müüa küttepuud: kask, lepp,
tamm, saar. Tel: 53605753.

Müüa turbabriketti, hind
2190.- tonn ja puitbriketti hinnaga 1950.- – 2130.- tonn. Transport Keila lähiümbruses tasuta.
Tel: 53593615

Teenus

tustöid. Tel: 53837866.
Maalritööd,
siseviimistlus,
parketi paigaldus ja müüritööd.
Tel: 51960741

Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel: 58033448

Puude hooldus ja raie probleemsetes kohtades nagu kalmistutel, parkides, hoonete läheduses jm. Tel. 7120538, email:
douglas.ﬁr@mail.ee

Pottsepatööd (ahjud, kaminad, välikaminad, pliidid, soojamüürid, korstnad, saunakerised
jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel: 55621455.

Hambaravi. *Ravi ja kirurgia
(kuni 19.eluaastani on ravi tasuta)* Esmaabi. Haapsalu mnt 31
A (2.korrus). Tel: 678 2211, evekohv@hot.ee.

Pottsepp, korstnapühkija. Tel:
53966469. Meelis.
Kvaliﬁtseeritud
pottsepp
ehitab-remondib ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid. Pakun ka
korstnapühkimisteenust.Vaata
kodulehte http://www.hot.ee/tanel12345/56 681 555
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222
Reneks Grupp OÜ – Pakub
arvutialaseid teenuseid nii eraisikutele kui ettevõtetele. IT tugiteenused, IT-vahendite hooldus jpm. Tuleme kohale arvutit
parandama, hooldama Lisainfo:
info@keilait.ee Koduleht: www.
keilait.ee.
Veoteenus tagaluuktõstukiga furgooniga ( furg. mõõtmed
6,6 x 2,4 x 2,1 m). Hind: 7.- km või
230.- h. Tel: 5045083
Paigaldame tänavakive ja
võrkaedu ning teostame haljas-

muu
Otsin hispaania keele õpetajat. tel 5183848
AS KeVa autokoolis Ülejõe
tee 2, Keila algavad 21. septembril B-kat. autojuhikursused. Eelregistreerimine ka C-ja CE-kat. kursustele. Info ja reg.tel . 6791 473
Koduleht: www.keva.ee
Kristiine Autokool korraldab
Keilas Piiri 3c B-kat.autojuhi kursusi. Järgmine kursus 8.oktoober. info www.kristiineautokool.
ee või 6109400,5103218.
Veoauto- ja bussijuhtide (C1,C- ja CE-kat) ameti- ja täiendõpe. Orienteeruv kursuse algus
25.09.09. Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60.
KAJA Koolitus.
Veoautojuhikursus C- ja CEkat alustame teisipäeval, 22.
septembril kell 18:30. Info ja registreerumine www.kaja.ee tel
678 00 60. KAJA Koolitus.

Jalgpallimängud Keila kunstmuruväljakul:
19. september kell 11.00 Keila JK 99 – FC Levadia III
20. september kell 14.00 PSK Alexela – FC Lelle

Keila kunstmuru
Keila kunstmuru

ENMV
IV-liiga
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Keilakas, kodudkeldrid korda!

TUULUTAJA OÜ ON KEILAS TEGUTSEV ETTEVÕTE

Septembri lõpuni
soodushinnaga
prügikonteinereid

MEIE TEGEVUSALAKS ON:

ÕHKSOOJUSPUMBAD
JA
JAHUTUSSEADMED

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!

(sobivad nii ehitusjäätmete kui
ka olmeprügi kogumiseks).
Konteinerid on suurustes
10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne
laadimine.

Küsi julgesti!

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

IST!

KUM
NAPAK

IN
KÜSI H

teated

Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

email:
tuulutaja@tuulutaja.ee
kodulehekülg:
www.tuulutaja.ee

Reakuulutus eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil leht@keila.ee või telefonil 6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki vihjeid Keilas toimuva
kohta, samuti
lugejate kirju aktuaalsetel teemadel.

Kõik tellimusköögid
septembris
Tuulutaja OÜ
kontaktid on:
GSM: 517 99 46 Kalvi
GSM: 525 40 60 Evely

Kaastundeavaldus raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)

Kirjad on oodatud samuti aadressil leht@keila.
ee, telefonil 6588 569 või toimetuses Keila
linnavalitsuse I korrusel.

-20%

soodsamalt

Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Tule tangi Neste Keila D-jaamas!
Neste D-jaamas saad kiiresti tangitud nii suure kui väikese auto
ja tasuda saab mugavalt kaardiga.
Futura D Euro diislikütus on seal alati hea hinnaga!

Pal

dis

ki m

nt

e
Geoloogid
Ehitajate

tee

Neste Keila D-jaam
Paldiski mnt. 35/4

HEA TÄISKASVANU!
NÜÜD ON KA SINUL VÕIMALUS
UJUMA ÕPPIDA !

Täiskasvanute ujumisõpetus alustab uut hooaega!

Tunnid toimuvad:
Teisipäeviti

Kell 19.00-19.45 algajad
Kell 19.45-20.30 edasijõudnud

Neljapäeviti

Kell 19.00-19.45 algajad ja edasijõudnud

120.-/kord
Lisainfo ja registreerimine telefonil 51 99 2921
Treener Evelyn Pesur
www.keilasport.ee

Lisainfo Neste klienditelefonil 1424.
www.neste.ee

NÜÜD PÄEVASED TREENINGUD
SOODUSHINNAGA !
69.- / kord
Päevased treeningud on:
Esmaspäev 12.00 BODYPUMP (Liis)
Kolmapäev 12.00 BODYBALANCE (Anu)
Reede 12.00 BODYPUMP (Liis)
Laupäev 10.00 Fatburn (erinevad treenerid)
11.00 BodyToning (erinevad treenerid)

Kampaania kehtib kuni
30.09.2009

Kampaania hindadele ei kehti lisasoodustused.

