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Keila liitub
abitelefoni
teenusega

Keila noortekodu
on 10aastane

Alates 1. oktoobrist on Keila
linna elanikel võimalus kasutada abitelefoni 1345
teenust, et leida abi
igapäevaelu praktilistele
probleemidele.
Otsuse teenusega liituda
tegi teisipäeval Keila linnavolikogu, teenuse osutamise lepingu sõlmib Keila linnavalitsus Häirekeskusega lähipäevil.
Keila linnapea Tanel Mõistuse sõnul on linnavalitsus
juba mõned aastad otsinud
võimalust ülelinnalise ööpäevaringselt töötava info- ja
abitelefoni
käivitamiseks,
kuid optimaalset ja rahakotile
sobilikku lahendust ei leitud.
Tanel Mõistus: „Häirekeskuse infotelefon on täpselt see,
mida meiegi oleme kavandanud, ainukese vahega, et telefoni vastuvõtja asub Tallinnas
ja hind on oluliselt soodsam
kui ilmse alakoormusega kõrge kvalifikatsiooniga inimest
tööl hoida. Meie roll on aidata
operaatoritel informatsiooni
koguda.“
1345 on abitelefon, millelt
saab abi eeskätt ootamatute
ja kiiret lahendamist vajavate
tehniliste
olmeprobleemide
– näiteks elektri, vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide,
heakorra, teede ja tänavate
korrashoiuga seotud hädade -

sport

Keila SOS Noortekodu
on nende aastate jooksul
olnud koduks 48-le ning
ellu saatnud üle 20 noore.
Hetkel on noortekodu
hoole all üle 20 noore, kelles umbes pooled elavad
noortekodus.

korral. Oodatud on info tänavavalgustusrikete, puuduvate
kanalisatsioonikaevuluukide
ja muude heakorraprobleemide kohta. Abitelefonile võib
helistada, märgates puuduvat
liiklusmärki või rikkis valgusfoori, samuti võib teatada hulkuvatest koertest ja kassidest.
Dispetšer võtab teate vastu,
analüüsib probleemi sisu ja annab nõu, kelle poole pöörduda,
või edastab info vajalikule ettevõttele või asutusele.
Abitelefon töötab 24 tundi
ööpäevas. Helistamine maksab
kohaliku kõne minutihinna.
Teenust pakub Häirekeskus.
Häirekeskuse koostööpartneriteks on firmad ja asutused,
mis tegelevad peamiselt elamumajandusprobleemidega:
vee- ja kanalisatsiooni- või
küttesüsteemide avariide, ukselukkude avamise, elektri- ja
remonttööde, koristusteenuse,
heakorra- ja haljastustööde,
veterinaaria, liikluskorralduse, prügiveo, teede ja tänavate
korrashoiu ning muude eluvaldkondadega, kus probleeme
võib tekkida.

lk 3
uudis

Müügile tulevad
Harjumaa ja
Tallinna
ühisbussipiletid
Harju maavanema korraldusega kehtestati Harjumaa maakonnasiseste
ning Tallinna linna ühtse
piletisüsteemi liinidel
ühise sõidupileti piirhinnad. Sellega astuvad
jõusse Tallinna ja Harjumaa bussiliikluse ühtsed
kuukaardid.

lk 3

Treener annab nõu:
Suusatada saab
ka suvel
lk 6

vaba aeg

Sügis on aeg
uuteks hobideks
lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Sügisel uue hooga

Nagu luuletuski ütles – kõik on uus septembri
kuus. September mõjub kui uus algus. Natuke nagu
uus aastagi. Lastel algab uus kooliaasta, mõnel
lausa esimene. Täiskasvanud asetavad suveriided
kappi, puhkusepildid albumisse ning keskenduvad
tööle.
Kuid tänapäeval ei õpi vaid lapsed. Inimene ju
õpib kogu elu ja alati on midagi uut teada saada.
Alles hiljuti oli Keila lehes juttu täiskasvanud õppija
nädalast, mis tutvustas erinevaid õppimisvõimalusi
täiskasvanutele. Kellele aga kool hirmuäratavana
tundub, võib harivaid ning samal ajal meelt lahutavaid tegevusi siitsamast Keilast otsida.
Kultuurikeskuse selle hooaja ringidest oli juttu
juba eelmises Keila Lehes, selle nädala lehenumbrist leiab sotsiaalkeskuse pakutavad tegevused, lisaks noortekeskuse huvitavaid pakkumisi noortele.
Tegeleda saab Keilas nii käsitöö, tantsu, spordi kui
kunstiga, huvitavat leiab nii laps, noor, täiskasvanu
kui eakam inimene. Kui jälgida seda, millised ringid
iga aastaga juurde tulevad, siis ei saa küll öelda,
et huviline omale tegevust ei leiaks. Võib ju ka ise
ühe hobiga tegelejad koondada, täpselt nii tekkis ju
hiljuti Keilasse uus laulukoor.
Septembrikuu on õige aeg alustada uute hobide
ja harrastustega.

doris matteus
doris@keila.ee
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noored

Integratsiooniprojekt viib
noored juurte juurde
maret lepiksaar
WWW.KEILANOORTEKESKUS.EE

Euroopa Kolmandate Riikide
Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ja Integratsiooni
Sihtasutus toetasid Keila Avatud Noortekeskuse projekti
“Juurte juurde” 76607 krooniga.
“Juurte juurde” koosneb
seitsmest tegevusest. Projekt
kestab aasta aega – septembrist 2009 septembrini 2010.
Projekti vanuseline sihtgrupp
on 14.-26.aastased noored.
Miks selline veider projekti
nimi?
Projekti käigus tutvutakse mitmete erinevate kultuuridega –
Azerbaidzani, Vene, Ukraina,
Juudi ning Eesti kultuuriga.
Oma eelarvamustes või mistahes väljaütlemistes kipume
üsna tihti andma hinnanguid:
“Ta on ju venelane!”, “Tüüpiline Eesti inimene!”, “No on
ikka juut!” jne. Kui palju me
tegelikult oma või teiste päritolu teame ja kas nendel hinnangulistel väljaütlemistel ka
alust on, selle peale me tihti ei
mõtle. Inimene, keda me võibolla venelaseks nimetasime,
on hoopiski ukrainlane ja tegelikult on sellel “tüüpilisel eestlasel” rohkem nii saksa, vene
ja läti verd, kui eesti oma. Te-

gevuste käigus on võimalus
tutvuda erinevast rahvusest
noortega, olla mõnel päeval
osaline nende kultuurist ning
saada pisut aimu sellest, kes
meie kõrval elavad. Niisamuti
saavad teiste rahvuste noored
osaks Eesti kultuurist. Eestit
tutvustatakse läbi kolme fotomatka, mis toimuvad eri aastaaegadel metsas. Matkadel
omandatakse teadmisi ka fotograafiast. Õpitakse loodust
märkama läbi objektiivi, seda
jäädvustama ja jäädvustust
hoidma ning teistega jagama.
Projekt algab Azerbaidzani
Taasiseseisvumispäeva tähistamisega, kohtutakse Tallinna
Pae Gümnaasiumi rahvakunsti
klassiga, seejärel toimuvad
Juudi ning Ukraina rahvusõhtud, Keila Ühisgümnaasium
korraldab Vene stiilis laada
ning 7.mail toimub Keila Kooli
gümnaasiumi majas Euroopa
päevale pühendatud kontsert,
kust võtavad osa kõik projektis
osalenud rahvused. Fotomatkadest loodame järgmise aasta
sügiseks panna üles näituse.
Kuna erinevatel tegevustel
saab osaleda erineva suurusega grupid, siis võib juhtuda, et
mõnes tegevuses on veel vabu
kohti. Reeglina on projektis
osalejad Keila Avatud Noortekeskuse, Keila Kooli ja Keila
Ühisgümnaasiumi ning eel-

“Kui palju me
tegelikult oma
või teiste
päritolu teame
ja kas nendel
hinnangulistel
väljaütlemistel
ka alust on?”

pool nimetatud koostööpartnerite noored ja nende juhendajad.
Projekti tegevuste ajakava
ning täpsema sisuga saab tutvuda: www.keilanoortekeskus.
ee (projektid - Juurte juurde).

Projekti tegevusi viivad ellu
projektijuht Maret Lepiksaar,
rahvusürituste korraldaja Maia
Basharenko ning fotomatkade
organiseerija Urmas Veersalu
koos profofotograafi Toomas
Tuulega.

Nädal piltides

Raudteesilla juures asuv raudteeülekäik on
nüüdsest mugavam ja ohutum.

Sel nädalal kanti elanikeregistrisse selle
aasta 100. beebi Silver Morozov.

Keila nädalaleht

Foto: valdur vacht

Foto: märt lillesiim

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

Foto: doris matteus

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

19. septemrbil oli Kumna mälestuskivi juurde kogunenud üle kuuekümne inimese - auväärses eas endised võitlejad, langenute sugulased, admiral Pitka endised
võitlejad, memento liikmed ja vabadusvõitlejad. Auvalves olid relvastatud kaitseliitlased ja ausamba ümber lehvis hulganisti vabariigi lippe. Langetatud päi asetati
samba juurde pärgi ja lilli. Lühikese kõne pidasid Keila linnapea Tanel Mõistus ja
ajaloolane Mati Mandel. Sündmusi meenutas 1944. aasta 19.septembri lahingust
osavõtnu. Järgnes sõit linnavalitsuse organiseeritud bussi ja Kaitseliidu kompanii
bussiga Harjumaa muuseumisse. Muuseumist tutvustas Keila vallutamist, toetudes arhiivmaterjalidele, lähemalt Mati Mandel. Harjumaa muuseumi direktriss
Riine Kallas rääkis, mida inimesed linnas lahingute ajal läbi elasid, toetudes Ado
Köögardali isiklikule päevikule.
Kahju, et kodulinna ajalugu ja sellega seotud sündmused tänapäeval nooremat
generatsiooni ei huvita. Muuseumis olid kolmes saalis erinevad väljapanekud ja
oleks olnud, mida näha ja vaadata. Oli ka kenasti kaetud kohvilaud, mis päevale
värvi pakkus. Loodame järgmisel korral näha väljas ka nooremaid inimesi asja
vastu huvi tundmas. Oodates suuremat huvi järgmise aasta kaunil sügispäeval.
Lugupidamisega osavõtja. Vabadusvõitleja V. Kolmer
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila noortekodu valmistab ette
iseseisvaks eluks

KROON@KEILA.EE

Noortekodu on elukoht
lastele, kes on kasvanud SOS
lastekülas. Pärast põhikooli
lõpetamist võib noor elama
minna noortekodusse, kus
elukorraldus on rajatud põhimõttega valmistada noor ette
iseseisvaks eluks.
Keila noortekodu juhataja Marika Ausi sõnul tulevad
noored lastekülast noortekodusse üldiselt siis, kui nad on
põhikooli lõpetanud. Marika
Aus: „Loomulikult arvestatakse ka vanust, noore soovi ja
üldist valmisolekut iseseisvamalt toime tulla.“ Noortekodus võib maksimaalselt elada
4 aastat. Kui aga näiteks noor
läheb õppima kõrgkooli või on
ajateenistuses, saab ta erandina noortekodus kauem elada.
Marika Aus: „Vanus 18 eluaastat ei ole otseseks aluseks
kellegi iseseisvasse ellu saatmisel, valmisolek ei sõltu ju
ainult vanusest. On aga kindel
reegel, et noortekodus elades
peab noor tegelema hariduse
või elukutse omandamisega
ja järgima meie kodukorda.“
Umbes kolme aasta jooksul
jätkab noortekodu noore toetamist niinimetatud pooliseseisvas etapis.
Kuigi Marika Ausi sõnul on

noortekodusse elama siirdumine üldiselt reegel ja noored
seda ise ka tahavad, on siiski
ka neid, kes otse lastekülast
iseseisvunud. “Näiteks on jätkatud õpinguid kusagil eemal
või loodud oma pere.“ Sellisel
juhul ei jää aga noor maailma
omapäi, vaid siiski on olemas
tugiisik noortekodu usalduskasvataja või sos-ema näol,
kelle poole vajadusel pöörduda
saab.
Noortekodus ei elata päris
omapäi, vaid täiskasvanu järelvalve all. Päevasel ajal on
juhatajana kohal Marika Aus,
pärastlõunast hommikuni ja
nädalavahetustel on noortega
kasvataja. Igal noorel on ka
oma usalduskasvataja, kes toetab ja abistab noort kui vaja,
ka väljaspool kasvataja tööaega. Siiski peavad noormehedneiud oma eluga põhiliselt ise
hakkama saama. Majapidamistööd tehakse täiskasvanu abi ja
nõuga, ka hommiku- ja õhtusöögi valmistamine on noorte
endi kanda.
Noorte endi sõnul on noortekodu parim, arvestades kõiki
muid võimalusi. Noored on
veel öelnud, et noortekodu
õpetab majandamist, suurendab iseseisvust ja sallivust
- koos tuleb elada paljude erinevate huvidega inimestega,
tuleb arvestada, et kõigil on

“Noorte endi
sõnul on
noortekodu
parim paik, mis
õpetab
majandamist,
suurendab
iseseisvust ja
sallivust
võrdsed õigused.
Marika Aus kinnitab, et
enamik, kes iseseisvasse ellu
suundunud, on omal moel
tublid, püüavad ja tulevad toime. Paljudel on pered ja kasvatatakse juba omi lapsi.
Keila SOS noortekodu tänab Birgit Õigemeelelt ja Uku
Suvistet, kes hoolitsesid sünnipäevapeol muusikalise poole
eest. Toidupoole eest kandsid
hoolt: Vastse Kuuste Lihatööstus, Coca Cola HBC Eesti AS,
Pihlaka kondiiter, Radisson
Blue Hotell, Swiss otel, ja
Rõõmu Kaubamaja. Suur aitäh
ka Fotoluxile.

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti kahe
nädala jooksul Keila linnas 76
sündmust, sh 18 liikluseeskirja
rikkumist. Seekord ei saa rääkimata jätta ka purjus juhtidest,
keda tabati kahel korral.
Kahe nädala jooksul tabati
8 isikut, kes olid alkoholijoobes
või tarbisid alkoholi linnatänavail, neist 4 toimetati politseiosakonda kainenema, sest nad
olid ohtlikud iseendale ja kaasinimestele.

Rahu rikuti erinevatel viisidel
kaheksal korral sh oli ka üks peretüli, kus läks vaja politsei abi.
Alaealisi suitsetajaid tabati
2, nendega tegeleb edasi noorsookonstaabel.
Keila kaamera on jätkuvalt
„töökorras“, mida tõestab ilmekalt see, et tänu Keila kaamerale
suutsime tabada kaks täisealist,
kes ostsid alaealisele suitsu. Siit
veel hoiatus täiskasvanutele, et
kui teie juurde tuleb nooruk ja
palub osta suitsu või alkoholi,
siis keelduge resoluutselt, sest
kindlasti on isik alaealine. Ei ole
mõtet alaealise „aitamise“ pärast trahvi saada.
Samuti pole me veel „lahti
saanud“ mustlastest, kes tülitavad inimesi kaupade pakkumisega. Kindlasti ei tohiks neilt
midagi osta ja sellistest asja-

dest palun helistada kohe politsei lühinumbril 110 või minule
53400126.
Ajavahemikul 7.-8. september peeti Säästumarketis kinni
kaks pisivarast. Kuna ühel neist
polnud see esimene kord, siis
peeti ta kahtlustatavana kinni
ning seejärel tuleb temal kohtukulli ette astuda.
Ei jäeta rahule ka vastavatud
terviseradu. Nimelt avastati 12.
septembril, et seal on vandaalitsetud-lõhutud märke ja piirdeid.
12 septembril peeti Rõõmu
kaubamajas kinni pisivaras.
Toimepandud kuritegudest
teatati 2 korral. 14. septembril
varastati Allika tänava ühest
trepikojast kaks lukustatud
jalgratast. Tuletan meelde, et
trepikoda pole kõige kindlam
koht rataste hoidmiseks.
16. septembri öösel peeti

Koolitus riiete eluea
pikendamiseks

Oktoobrist tulevad müügile Tallinna ja Harjumaa
bussiliikluse ühispiletid

Krimiuudised
NÄDAL POLITSEIS 07.09.2009-20.09.2009.a

Lühidalt

Laupäeval,
26.septembril
viib Humana Estonia koostöös
Keila linnavalitsusega läbi kogupereürituse „Pluus on minu
pakend“ ehk „Kuidas riiete
eluea pikendamine 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 erialaspetsialistid 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.

Eelmisel nädalal tähistas Keila SOS Noortekodu kümnendat sünnipäeva. Keila SOS
Noortekodu on nende aastate jooksul
olnud koduks 48-le ning ellu saatnud üle
20 noore. Hetkel on noortekodu hoole all
üle 20 noore, kellest umbes pooled elavad
noortekodus.
kadi kroon
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Keva tankla juures kinni alaealine, kes oli ühte sõidukisse sisse
murdnud ja üritas sealt varastada makki. Varas anti peale
uurimistoimingute läbiviimist
üle vanematele.
g4s

1911

15.09 kell 12.30 – Keskpargis
pingil istus kolm noormeest,
kes jõid õlut. Tehti märkus ja
paluti lahkuda, mida nad ka tegid.
15.09 kell 17.05 - Noormees
tarbis raudteejaamas marsruuttakso peatuse pingil õlut.
Tehti märkus ja paluti lahkuda,
mida ta ka tegi.
15.09 23.30 - Jaama tn. klaarisid kaks naisterahvast omavahelisi suhteid väga valjul häälel.
Rahustati maha ja saadeti koju
ära.
16.09 kell 07.20 - Jaama bussipeatuses viibis vanem härra,

kes jõi õlut ja oli joobe tunnustega. Tehti märkus ja paluti lahkuda, mida ta ka tehti.
16.09 kell 13.39 – Keskpargis
pingil jõi naisterahvas lahjat
alkoholi. Tehti märku ja paluti
lahkuda, mida ka tehti.
18.09 kell 19.30 - Haigla estakaadil all on 3 noormeest, kes
teevad oma ratastega trikke.
Neil paluti lahkuda, mida nad
ka tegid.
18.09 kell 23.50 – Keskväljakul bussipeatuses juures oli 7
noormeest, kes tarbisid alkoholi ja lõhkusid ära tühja pudeli.
Neile tehti märkus ja paluti killud kokku korjata. Nad said aru
oma teost ja korjasid killud kokku ning viskasid prügikasti.
19.09 kell 14.58 – Keskpargis
olid kolm meesterahvast muru
peal ja neist üks magas. Paluti
neil oma sõber üles ajada ja
koju ära viia, mida ka tehti.

Harju maavanema korraldusega kehtestati Harjumaa maakonnasiseste ning Tallinna linna
ühtse piletisüsteemi liinidel ühise sõidupileti piirhinnad. Sellega astuvad jõusse Tallinna ja
Harjumaa bussiliikluse ühtsed
kuukaardid. Piletimüük hakkab
toimuma alates 1. oktoobrist.
Ühtne kuukaart annab sõitjatele võimaluse liigelda avalike
bussiliinide kõikides Harjumaa
piletitsoonides ning Tallinnas,
seejuures ka ekspressliinidel.
Kuukaardid jagunevad alates
Tallinna linnast tsooni- või mitme tsooni kaartideks. Kaardid
on paberkandjal ning esialgu
vaid täispiletiga sõitjatele. Kaartide müüki korraldab MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskus
(Harju ÜTK).
Keila linn kuulub kolmandasse tsooni, seega kuukaart Keila ja Tallinna vahel sõitmiseks
maksab 750krooni (vt hinnatabel). Tsoonid ei puuduta aga
ainult Harjumaad, sest 5. tsoon
ületab juba Raplamaa ja Läänemaa piire.
Ühiskaartide hinnad on arvestatud Tallinna 30 päeva
ID-ekspresspileti ja Harjumaa
vastavate tsoonide piletite
summaarse hinnana, mida on
vähendatud 20 protsendi võrra.
Tallinn – Harjumaa tsoonisisene (1.tsooni) kuukaart - 430.Tallinn – Harjumaa kahe tsooni (1.-2.tsoon) kuukaart - 590.Tallinn – Harjumaa kolme
tsooni ( 1.-3.tsoon) kuukaart
- 750.Tallinn – Harjumaa nelja tsooni (1.-4.tsoon) kuukaart - 910.Tallinn – Harjumaa viie tsooni
(1.-5.tsoon) kuukaart - 1070.-
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Keila Linnavolikogus

Valimised, valimised, valimised

Valimiskomisjonid

Keila Linnavolikogu otsustas moodustada 18. oktoobril 2009. a toimuva kohaliku omavalitsuse volikogu valimise läbiviimiseks jaoskonnakomisjonid järgmises koosseisus:komisjoni liik

Jaoskonnakomisjon nr 1

Komisjoni esimees: Aadu Kroon
komisjoni liikmed:
Katrin Sassi
Mari-Liis Pillerpau
Anne Taklaja
Meedy Kask
Evi Rozin
Ülle Teemets
Malle Saaroja
Marju Kullerkupp
asendusliikmed:
Inge Angerjas
Aveli Aal-Tjurin

Jaoskonnakomisjon nr 2

Komisjoni esimees: Raili Särev
komisjoni liikmed:
Liis Lille
Ljudmilla Kivimäe
Viktor Kauler
Helgi Rõõmussaar
Tiina Sinijärv
Pille Sokk
Triin Reimand
asendusliikmed:
Piret Puolokainen
Riina Kask

Keila Linnavolikogus
Pähklioru maaüksuse detailplaneeringu kooskõlastamine
Keila Linnavolikogu otsustas kooskõlastada
Keila vallas Valkse külas asuva Pähklioru
maaüksuse detailplaneering tingimusel, et
nii Keila linna haldusterritooriumil asuvale
maa-alale planeeritud juurdesõidutee osa
ehitatakse välja kui planeeringu toimimiseks
vajalik olemasolev osa Kullerkupu tänavast

rekonstrueeritakse selle detailplaneeringu
elluviimisel arenduse käigus arendaja või
Keila valla vahenditest. Detailplaneeringuga
jagatakse 114 353 m2 suurune maatulundusmaa kinnistu 17 elamu-, 1 maatulundusmaa-,
3 äri-, 1 tootmis-, 1 sotsiaal- ja 1 transpordimaa krundiks.

Paldiski mnt 37a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu
kehtestamine
Keila Linnavolikogu otsustas kehtestada
Paldiski mnt 37a kinnistu ja selle lähiala
detailplaneeringu, millega jagatakse 18301
m2 suurune maatulundusmaa kinnistu 5
ridaelamu krundiks, 2 üksikelamu krundiks,
2 transpordimaa krundiks ning 1 üldmaa

krundiks. Planeeritava ala koosseisu jääb ka
Paldiski mnt 37 kinnistu, mille piire, ehitusõiguse ulatust ja sihtotstarvet ei muudeta.
Vastavalt Keila linna üldplaneeringule kehtib
planeeritavas piirkonnas väikeelamumaa
juhtfunktsioon.

Hommiku tn 5 ja Hommiku tn 7 kinnistute detailplaneeringu
kehtestamine
Keila linnavolikogu otsustas kehtestada
Hommiku tn 5 ja Hommiku tn 7 kinnistute
detailplaneeringu, millega määratakse mõlemale elamumaa sihtotstarbelisele kinnistule.

Planeeritav maa-ala asub Keila linn lõunaosas
Hommiku tänaval Tuula tee poolses otsas.
Planeeritava ala koosneb kahest kinnistust ja
nende lähiümbrusest suurusega ca 2500 m2.

Keskväljak 11 detailplaneeringu kehtestamine
Keila linnavolikogu otsustas kehtestada detailplaneeringu Keskväljak 11 maakasutus- ja
hoonestustingimuste määramiseks.
Planeeritav maa-ala, mille suurus on 0,7
ha, asub Keila linna keskuses Keskväljaku,
Ülesõidu tee ja Uue tänava nurgas ning see

hõlmab Keskväljak 11 linnavalitsuse hoonet
ja Uus tänav 2 kaupluse hoonet koos neid
ümbritseva reformimata riigimaaga, samuti
Uus tn 2a alajaama kinnistut. Detailplaneering vastab Keila linna üldplaneeringule.

Keila Linnavalitsus teatab
Detailplaneeringu avalik arutelu
Ehitajate tee 13 kinnistu ja seda ümbritseva
ala avalik väljapanek toimus 21.08 – 18.09.
2009, mille käigus esitati piirkonna elanike
poolt kollektiivne kiri vastuväidetega Muda-

augu tänava planeeritud pikenduse kohta.
Keila Linnavalitus korraldab 05.10.2009 kell
17.00 nimetatud detailplaneeringu avaliku
arutelu Keskvälja 11 teise korruse saalis.

Keila linnavalitsus pidas selle koosseisu viimase korralise istungi

Jätkame eelmises lehes alanud valimisrubriiki, milles 18. oktoobril
toimuvate valimistel kandideerijad saavad võrdsetel alustel oma
seisukohti tutvustada.
Tänases numbris saavad kõik Keila linnavolikokku pürgivad nimekirjad
sõna haridusteemadel. Kahjuks ei soovinud oma seisukohti
haridusest Keila elanikele tutvustada Keskerakond.

Sotsiaaldemokraatlik erakond
Hariduse võimalikkusest Keilas
Juba mõnda aega on ette valmistatud „suuri muudatusi“
Keila linna koolivõrgus. Selle
aasta septembrist alustas Keila
Hariduse Sihtasutuse juhtimisel tööd ühendatud õppeasutus Keila Kool, kuhu kuuluvad
endine Keila Algkool ja Keila
Gümnaasium. Seni eraldi tegutsenud koolide
ühendamisega soovitakse astuda samme
kõrgema õppekvaliteedi ja koolikultuuri suunas. Miks
arvatakse, et edasine
tegutsemine munitsipaalkoolina oleks takistanud
nimetatud eesmärke täitmast?
Või miks viidatakse majanduslikule kokkuhoiule, kui see
tegelikult ei toimi? Ühendamisega anti elu suurele „kombinaatkoolile“ (1228 õpilast)
ja seda ajal, mil üle Eestimaa
käib koolide lahutamise aeg.

Ja kuigi nimetatud kool lähtub oma tegevuses munitsipaalkooli põhimõtetest, s.t
annab üldharidust vastavalt
riiklikule õppekavale ja hetkel
tasuta, on ta erakool, mis töötab
Erakooliseaduse järgi. Ja mitte
keegi ei saa takistada suvalisel
ajal

erakooli kehtestamast
õppemaksu, milleks on tal
kõik õigused olemas. Seetõttu puudub Keila õpilastel ja
lapsevanematel kindlustunne
tuleviku suhtes. Seetõttu pole
paljud lapsevanemad alla kirjutanud ka kooli poolt pakutavale lepingule.
Parima kooli rajamine Kei-

lasse on takerdunud. Uus
koolimaja, mis pidi selleks
sügiseks valmima, pole projekteerimisest ja vundamendist kaugemale jõudnud. Vana
gümnaasiumihoone muutub
aga varsti seal õppivatele inimestele ohtlikuks. Ja rääkimine majanduslikest raskustest ei sobi kuidagi
sellesse konteksti.
Kõik lapsevanemad
soovivad oma lastele
parimat haridust. Erandiks pole ka väikelinnas
Keilas elavad inimesed.
Siin ollakse veendunud, et
hariduse võimalikkus peitub
endiselt munitsipaalkoolides,
kus on tagatud väga head tingimused hea hariduse saamiseks, õpilaste loovuse ja hingehariduse arendamiseks ning
innovaatilisteks ideedeks. Ja
mis peamine, saavad tagatud
ka põhiseaduslikud õigused.

Isamaa ja Res Publica liit
Taastame Keilas munitsipaalkoolid ja ehitame uue koolimaja
Munitsipaalkooli staatus
tagab õpilastele seaduses
sätestatud garantii saada
tasuta kooliharidust nii täna
kui ka tulevikus. Koolide
taasmunitsipaliseerimine
Keilas annab võimaluse jälgida maksumaksja raha
sihipärast kasutamist ega
võimalda finantside kantimist erasektorisse.
Õiguskantsler ütles Keila
lapsevanematega 11. märtsil 2009 toimunud kohtumisel: „Hariduse
andmise pikaajalisuse peab tagama riik või kohalik omavalitsus kui riigi põhifunktsioonide
täitja. Seda kohustust seaduse
tähenduses ei saa delegeerida
näiteks eraõiguslikule juriidilisele isikule ehk antud kontekstis erakoolile. Samamoodi
ei saa delegeerida kohtu poolt
teostatavat õigusemõistmist
või näiteks politsei tegevust.

Täna on volikogu otsus garantiiks, et haridus Keilas on tasuta. Volikogu otsus aga ei anna
seadusega võrdset garantiid,
sest volikogu pädevus on muu
hulgas ka oma otsuste tühistamine”.

Samal kokkusaamisel kinnitas haridusminister Tõnis Lukas, et uues põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ei hakata
sätestama munitsipaalkoolide
üleminekut
eraõiguslikeks
koolideks, kuna munitsipaalkoolidel on praegugi võimalik
pakkuda väga head haridust
ning seadusest tulenevaid takistusi siin ei ole.
Kõige olulisem on inimfak-

tor ning õppimist ja õpetamist
motiveeriv õpikeskkond.
Keila Gümnaasiumi praegune hoone on amortiseerunud
ega vasta tänapäeva nõuetele.
Uue koolimaja ehitamise vajalikkusest on küll räägitud, aga
Keila linna arengukava
esmaste
prioriteetide seas
me uue koolimaja
ehitust ei leia. Samas on võimalik
taotleda EL-i poolset projektipõhist
kaasfinantseerimist vaid objektidele ja tegevustele,
mis on kohalikes
arengukavades
prioriteetidena välja toodud.
Teeme arengukavas vajalikud
muudatused, et saaks hakata
otsima võimalusi uue koolimaja ehituse rahastamiseks.
Kool peab saama kohaks,
kuhu tahetakse tulla õppima
ja õpetama. Meie lapsed on
seda väärt, et õppida väga heas
koolis ja saada elus toime tulekuks konkurentsivõimeline
haridus!

Uudised
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Keila väärib parimat kooli
Keila hariduselu on mitmekesine. Meil on tublid ja laste arengule suurt tähelepanu
pööravad lasteaiad, on sellest
sügisest tööd alustanud Keila
Kool, on waldorfpedagoogikal
põhinev erakool Läte, muusikakool ning palju muid võimalusi hariduse saamiseks.
Haridus algab
lasteaiast. Piisavalt lasteaiakohti on üks olulisemaid asju, mida
noored pered linnalt ootavad.
Keila lasteaiajärjekord on lühike ning jääb selliseks loodetavasti ka tulevikus.
Haridustee jätkub koolis.
Kahjuks ei saa me väita, et
Keila hariduselus on kõik
valmis ning parimas korras.
Pooleli on olulisim – parima

väikelinnakooli loomine. Reformierakonna esimene eesmärk on viia lõpule alustatu
- luua parim kool, mis aitab
meie lastel nende unistused
teoks teha.
Alates 2006. aastast on Keila uue kooli loomisega
tegeldud intensiivselt. Koos õpetajate, õpilaste ja lapsevanematega
on kaalutud
erine-

vaid
uue koolihoone lahendusi. Parima kooli projekt on valmis,
samuti vundament. Uue kooli
ehitamise vahendeid on otsi-

tud 1,5 aastat, kaasrahastamise
taotlus on esitatud ka kohalike
omavalitsuste investeeringute
programmi. Tänaseks on kõik
valmis, et ehitust jätkata.
Kuid haridus ei ole vaid
hoone. Uus koolimaja on vahend, mitte eesmärk. Keila
kool vajab ka uut sisu. Parima
kooli sisuline vundament on
arengukava, mille väljatöötamisel osales aktiivselt üle 30
õpetaja ja 50 koolinõukogu
liiget.
Märksõnadeks
on

selles teadmiste rakendatavus,
õppekava paindlikkus, koostöö, väärtuste hoidmine, lapsevanemate roll, tegelemine

eriliste vajadustega lastega,
põlvkondadevaheline õpe ja
seda kõike toetava õpikeskkonna loomine.
Oleme esimesed, kes tegid
hariduselu korralduses sedavõrd suure muutuse. Iga suur
muutus põhjustab hirmu,
hirm omakorda vastuseisu.
Siiski on muutusi vaja. Tänaseks on ka kohus leidnud, et
Keila linn on õigel teel - eksinud ei ole ei volikogu ega Keila
Hariduse
SA. Tänu muudatustele sünnivad otsused
täna kiiremini
ja otsustamine
toimub
koolis.
Koolil on tubli direktor ning
õpetajad, kes arengukava juba
ka ellu viivad. Haridus Keilas
on ja jääb tasuta.

Valimisliit Sõbralik Keila
Haridus ei ole pelgalt koolid. Just alushariduse tasandil
alustatud esmased edusammud lasteaedades tagavad hilisemad haritud ilmakodanikud.
Iga laps on meie jaoks oluline.
Tänases Keilas toimivad
spordiklubid, muusikakool ja
noortekeskus. Nad kõik vajavad ühel või teisel moel linna
toetust. Arendamist vajavad
ka täiskasvanute täiendkoolitus, sealhulgas vanemaharidus
(näiteks Hiirekese Mängutuba), ning kutseõpe, mida põhikoolist väljalangenud noortel
oleks võimalik omandada kodulinnas.

Meie jaoks jäävad haridussfääri ka Harjumaa Muuseum,
Harju Maakonnaraamatukogu, Kultuurikeskus ja Keila
kirikud. Nad kõik teevad tööd
nii noorte kui ka täiskasvanud
Keila elanikega.
Hea kool annab konkurentsivõimelise hariduse ja õpetab
lapsi koostöös lapsevanematega austama oma perekonda,
kooli, kaasinimesi ning riiki.
Seetõttu peame oluliseks kooli
pidaja, juhtkonna, õpetajate
ja lastevanemate koostööd,
mille aluseks on usaldus.
Poliitikal ei tohi koolis olla
kohta.
Usalduse alustalad on pa-

raku siiski nõrgad, sest haridusreformi läbiviimisse Keilas
ei kaasatud
lapsevanemaid
ega õpetajaid. Õiguskantsleri arvates oli Keilas toimunu
ebaseaduslik ning on hetkel
vaidlustatud II astme kohtus.
Valimisliit “Sõbralik Keila”
leiab, et munitsipaalkooli
muutmine erakooliks ei olnud õige samm.
Turvaline õpikeskkond saab
alguse ilusatest ruumidest,
seetõttu peame oma prioriteediks uue koolimaja võimalikult kiiret valmimist.
Selle protsessi vedajana näeme
Keila Hariduse Sihtasutust.
Kool on meie jaoks koht,

kus õpilased ja õpetajad saavad maksimaalselt pühenduda
õppetööle ja kus lapsevanemgi kasvatusprotsessis aktiivselt
osaleb.
Stabiilse ja jätkusuutliku
kooli tagavad toimiv struktuur, kaasaegne õpikeskkond, motiveeritud õpetajad, tasuta tugiteenused,
tugev
õpilasomavalitsus,
traditsioonid ning linnajuhtide usaldus ja toetus.
Kui me oleme noort linnakodanikku õigel ajal suunanud, kasvatanud, õpetanud ja
nõustanud, siis muutub haridus harituseks.

Valimisliit Keila linnarahva heaolu nimel
Valimisliit „Keila Linnarahva Heaolu Eest“ pooldab
ausat ja avatud tegevust ning
peab vajalikuks Keila linna
haridussüsteem lasteaedade-,
koolide- ja õhtukoolihariduse
osas panna toimima selliselt,
et oleks kaasatud riigi osalus,
omavalitsusosalus ja soovijatele võimalusel ka eraosalus.
Tänane Keila linna haridussüsteem hõlmab lasteaedu ja
koole ning olukord ei ole linnarahvale just kõige selgem.
Lasteaedade ja koolide toitlustamine vajab korraldamist
selliselt, et laste riigipoolse
osaluse kättesaadavus oleks

tagatud kõigile õpilastele.
Ülaltoodu osas ei ole linnarahvale antud selget ülevaadet
ja puudub üksikasjalik info
toimuvast.
Sellest lähtuvalt peame
vajalikuks;
1. Erakoolide kõrval taastada
Keila linnas munitsipaal- ehk
riigikoolid sest riigikool garanteerib igale lapsele tasuta
hariduse. Sellega anname lastevanematele ja õpilastele selge ettekujutuse haridusteest ja
haridusvõimalustest.
Avatult ja ausalt tegutsedes
anname õpilasele ja lasteva-

nematele kindlustunde ning
usalduse.
2. Korraldada Keila haridusasutustes ja lasteaedades ametikohtade täitmiseks avalik
konkurss (internet; meedia
väljaanded, eriti kohalikud ajalehed). Kaotada tuleb igasugune infosulg. Suhtume taunivalt
ametikohtade täitmisel onupojapoliitikasse, jne.
Haridusasutuste juhid peavad olema oma ala professionaalid ja personal peab koosnema oma eriala spetsialistidest
ning olema püsiv. Pedagoogide
palgad peavad olema konku-

rentsivõimelised.
3. Lastele, kellel ei ole täna lasteaiakohta ja nad ei saa alusharidust ehk lasteaiaharidust,
võimaldada alushariduse saamine kodudes, makstes ühele
lapsevanemale toetust.
4. Lasteaedade ja koolide toitlustus korraldada selliselt, et
lastele ja õpilasele oleks tagatud riigi poolse panuse kättesaadavus. Sellele peab lisanduma omavalitsuse poolne panus
selliselt, et oleks tagatud parim toitlustusteenus ja seda
parimal vajalikul viisil.

E - valimised toimuvad 8. oktoober kell 12.00 kuni 14. oktoober kell 20.00
Eelvalimised toimuvad 12 - 14. oktoober

Valimispäev on 18. oktoober 2009

Помощь по инфотелефону 1345
Начиная с 1 октября, у горожан есть возможность
получить помощь по инфотелефону 1345. В первую очередь, это информация, которая поможет
решить возникшие бытовые проблемы – с электричеством, отоплением
и канализацией. По этому
телефону можно звонить,
например, в случае обнаружения отсутствия необходимого дорожного знака или неисправного
светофора. Телефон работает 24 часа в сутки. Эту
услугу для населения оказывает
Спасательный
центр. Стоимость минуты
разговора соответствует
действующим городским
тарифам. (стр. 1)
Возможности деятельности по интересам в
городе
•
Мастерские «Использование природных
материалов»
В городском центре культуры запланирован цикл
обучающих
курсовмастерских, которые будут проходить 7-го октября, 4-го ноября и 2-го
декабря. Проводить занятия будет магистрант
Исторического института
К.Киртси. Темой всех курсов будет использование
традиционных природных материалов, таких,
например, как казеиновые краски, краски на
льняном масле, различные глазури. Для участия
в работе мастерской необходимо предварительно
зарегистрироваться
по
адресу
kylliki@keila.ee,
поскольку число мест
ограничено.
•
Клуб настольных
игр
В этом году в городском
молодежном центре начинает работать клуб настольных игр. В клубе
можно будет попробовать
свои силы в различных
настольных играх, пользующихся популярностью
во всем мире. Первая
встреча в новом клубе – 1
октября в 17.00.
•
Открытие сезона
в Социальном центре

1 октября в 12.00 состоится встреча с А.Кирби. В
этом году продолжают
работу различные кружки
по интересам (гимнастический кружок, ткацкий
кружок, художественный
кружок, швейный кружок
и другие). Также в этом
году запланировано много интересных мероприятий и поездок. Социальный центр ждет в гости и
старых, и новых посетителей. (стр. 6,7)
Общие проездные билеты
По распоряжению старейшины
Харьюского
уезда с октября в продажу
поступят проездные билеты, действующие и в
Таллинне, и в Харьюском
уезде. Общий проездной
билет будет действовать в
уездном общественном
транспорте и в автобусах
городских линий, в том
числе и в городских экспрессах. Цена проездного
билета будет зависеть от
зон, на которые распространяется его действие.
Например, город Кейла
относится к третьей зоне,
и стоимость проездного
составит 750 крон. (стр.
3)
Интеграционный проект «Возвращение к
своим корням»
Европейские интеграционный фонд третьих
стран,
Министерство
культуры и Миграционное целевое учреждение
окажут поддержку проекту Кейлаского молодежного центра «Возвращение к своим корням» в
размере 76607 крон. Проект включает в себя семь
различных видов деятельности и будет работать в
течение года – с сентября
2009 года по сентябрь
2010 года. В ходе проекта
молодежь в возрасте 1426 лет познакомится с
различными национальными культурами – украинской, русской, азербайджанской, еврейской
и эстонской. От нашего
города в проекте принимают участие еще Кейлаская школа и Общая гимназия. (стр. 2)
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Muusika
Hea klaverimuusika Martti Raide
esituses

Tauri Tikerpe näitamas erinevaid rullsuusavõtteid. Piltidel stardipositsioon, klassikaline
paaristõuge ja uisustiil tõusul

treener annab nõu

Rullsuusatamine on tehniliselt väga
sarnane murdmaasuusatamisele

Murdmaasuusatajad vajavad võimalust treenida aasta
läbi. Selle vajaduse rahuldamiseks
valmistatigi rullsuusad. Tänapäeval kasutavad rullsuuski
kõik tippu kuuluvad
murdmaasuusatajad, kuid üha rohkem ka tavalised
harrastajad.
ülle lindus

KEILA SUUSAKLUBI

Rullsuusatamine on tehniliselt väga sarnane murdmaasuusatamisega ja treenib sama
tõhusalt, millest kogu keha
saab ühtlaselt tugeva koormuse. Rullsuusatamise intensiivsust saab iga harrastaja just
endale sobivaks reguleerida.
Väga hästi sobib see ala neile,
kes soovivad parandada keha
üldfüüsilist vormi ja vastupidavust. Eelkõige sobivad rullsuusad aga neile, kes käivad
talvel aktiivselt suusatamas.
Oluline on õige varustus
Rullsuusatades
kasutatakse
samu saapaid ja sidemeid nagu
tavalistel suuskadel ning suusakeppe. Kui talvine suusavarustus olemas, on vaja soetada
vaid rullsuusad, mis maksavad
1500–5000 krooni. Rullsuuskade soetamisel on olulisim
teada, kas sõita tahetakse
uisu- või klassikatehnikas, sest
mõlema tehnika jaoks on erinevad rullsuusad. Olemas on
ka universaalsed ehk kombirullsuusad mõlemas stiilis
sõitmiseks, kuid tõelise sõidumõnu saab siiski spetsiaalselt
ühele tehnikale mõeldud suuskadega. Inimesele, kes on seni
murdmaasuusatamisega tõsiselt tegelenud, ei tekita rull-

suusatamine tavaliselt raskusi.
Algajatele sobivad madalate ja
laiemate ratastega mudelid,
sest neil on kergem tasakaalu hoida, ka annavad algajale
rohkem kindlust need suusad,
mille rattad ei veere väga kiiresti. Enne ostu on mõistlik
erinevaid rullsuuski proovida
ja nendel liikumist tunnetada.
Klassikaline tehnika
Võrreldes lumel suusatamisega on klassikas rullitamise tõukeliigutustega natuke lihtsam.
Klassikatehnika
sõitmiseks
kasutatava rullsuusa tirrimehhanism ei lase kunagi „suusal
lipsuda“ ja iga samm on n.ö.
kindla peale sooritatud. Sellise
„raudse pidamisega“ tehnika
kinnistumisel tekib aga talvel
probleeme just vahelduvatõukeliste sõidu- ja tõusuviiside
kasutamisel. Nimelt ei suudeta suusatada pisutki „lipsuva„
suusaga ja kiputakse suusk liiga pidavaks määrima, et oleks
sama kindel tõugata, nagu rullil liikudes. Ülimalt hästi saab
rullsuuskadel õppida ja harjutada just paaristõukeid.
Uisutehnika
Uisutehnika
harjutamiseks
sobivad rullsuusad pisut paremini. Tehnikas pole siin suuri
erinevusi, kuna nii rullil kui
suusal uisutades tõugatakse
libisevalt ja käärselt asetsevalt
suusalt/rullilt, samamoodi toimuvad ka raskuse ülekanded.
Seega saab rullitades läbi käia
kogu vabatehnika arsenali.
Mida rullsuusatamine talveks annab, mida mitte?
Esmalt on muidugi hea, et rullidel liikudes tekib kas siis jala
või käe (käte) tõukel suusasammu n.ö.libifaas. Tõsi, rullidel on tõukest saadav kiirus
igal juhul suurem kui sama
profiiliga rajal suusatades. Siin
võiks isegi nii öelda, et rullil
tõugatakse end veerema, suu-

sal aga libisema. Keskmisest
kiirematel rullsuuskadel peaks
jälgima, et rullidega ei läheks
liiga “veerema”, ja ise tunnetama, et tõugete ja libisemise
rütm oleks lähedane talvisele.
Rütm saabki paika, kui sõita
ilma keppideta ja keskenduda
mitte niivõrd libisemisele kui
tõukele, raskuse ülekandele,
püüdes säilitada liigutuste sujuvuse.
Sõida tähelepanelikult
Esimestel sõidukordadel tuleb
rohkem tähelepanu pöörata
tasakaalule, kuna rullsuuskade puutepind maaga on väike
ja raskuskese kõrgemal kui
lumel. Alustada tasub tasasel
platsil, kus võimalus teisi segamata rullsuuskadel liikumist
harjutada.
Rullsuuskadel sõitja peaks
kindlasti kandma kiivrit ning
võimalusel põlve-, randme- ja
küünarnukikaitsmeid. Sõites
tuleb alati arvestada kaasliiklejatega ning marsruudi ja
teevalikuga, sest rullsuuskadel puuduvad pidurid ja suurel kiirusel kõvale teekattele
kukkumine võib väga halvasti
lõppeda.
Kasulik teada
Viimasel ajal teadvustatakse
üha enam, et murdmaasuusatamine on ülimalt mitmekesine treening, mis koormab sümmeetriliselt kõiki lihasgruppe
kehas. Seetõttu on rullsuusatamise oma treeningkavva lülitanud ka paljud teiste spordialade harrastajad. Rullsuuski
saab kasutada peaaegu kõikjal,
igal aastaajal ja igas kliimas
ning selleks ei ole vaja erilise infrastruktuuri olemasolu.
Sellel põhjusel on rullsuuski
kasutama hakatud ka maades,
millel on lumel suusatamisega
vähe pistmist.
Artikli allikas: HavannaSport, Nevene, kaarelzilmer.
tumblr.com/rss

Reedel, 25. septembril kell
18 00 esineb Keila Muusikakooli saalis pianist Martti
Raide.
Martti Raide (s. 1965) on
lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli ja Tallinna Konservatooriumi
professor
Bruno Luki klaveriklassis.
Eesti
Muusikaakadeemia
magistratuuris jätkas Raide
saateklassi erialal ja kaitses
1997. aastal muusikamagistri kraadi tööga klaveripartii
faktuurist Robert Schumanni
vokaalkammerloomingus. Alates 2005. a. sügisest õpib Martti Raide EMTA
doktorantuuris,
20082009 täiendas end Berliinis (Hochschule für Musik
Hanns Eisler) prof. Wolfram
Riegeri juhendamisel ning
osales ka prof. Irwin Cage
meistrikursustel.
Martti Raide tegutseb
aktiivselt solisti ja kammermuusikuna,
ansamblipartneriteks lauljad Villu
Valdmaa, Mati Turi, Kädy
Plaas ning flötist Monika Mattiesen. M. Raide on
esiettekandele toonud üle
kahekümne Eesti helilooja
uudisteose, autoriteks Mägi,
Sumera, Kangro, Kõrvits,
Tally, Siimer, Remme, Lattikas jt. 2002. aasta aprillis ilmus tal koostöös Villu Valdmaaga CD-plaat ”20. saj.
Eesti vokaalkammermuusika”.Kontserte on andnud ta
peale Eesti ka Põhjamaades,
USA-s ja Kanadas.
Martti Raide on Eesti
Klaveriõpetajate Ühingu juhatuse liige, Eesti Richard
Wagneri Ühingu esimees,
ta on osalenud paljude komisjonide ja žüriide töös
ning andnud meistrikursusi
mitmel pool Eestis. Alates
2007. aastast on Martti Raide Keila linna elanik.
Martti Raide kontsert
Keila muusikakooli saalis on
tasuta.

vaba aeg

Redelist ülesse, mööda
madu alla
KEILA NOORTEKESKUS

WWW.KEILANOORTEKESKUS.EE

Eestis on mängitud aegade
jooksul mitmeid erinevaid
lauamänge. Paljud mäletavad
ja võib olla omavadki veel enda
tehtud Monopoli, enamusel
on olemas Tsirkus ja Reis Ümber Maailma. Kui otsida, leiab
kindlasti ka doomino klotsid ja
kabe nupud. Lauamängud on
aegumatud ja meelitavad siiani nii täiskasvanuid kui lapsi
mängima.
Mitmed mängud on muutumas uue aja klassikaks ja
võib julgelt öelda, et vähemalt
pooled eestlased on nendega
kokku puutunud. Praegu on
populaarsemad Alias, Eesti
mälumäng ja ka Monopol. Just
Monopol, mida mängitud juba
umbes 80 aastat ja mängitakse ilmselt ka järgmised 80,
on olnud eeskujuks paljudele
uuematele mängudele. Vanade
klassikute kõrvale on tekkinud
hulk uusi põnevad lauamänge.
Lihtsast täringu viskamisest
ja nupu edasi liigutamisest
on mindud edasi hoopis keerukamate mängude suunas.
Lauamängude mängimine on
muutunud hobist spordialaks,
kus korraldatakse võistluseid
ja premeeritakse meistermängijaid. Mängimiseks on vaja
rohkem kiirust, strateegiat ja
loogilist mõtlemist.
Paljude mängude tegevus
toimub
fantaasiamaailmas,

nagu näiteks laialdaselt tuntud
kaardimäng Magic the Cathering, kus tegelevad koletised
ja nõidused, või siis lauamäng
Katani Asustajad, kus tuleb
asustamata saarele tsivilisatsioon luua. On ka mõttetegevust arendavaid mänge, kus
mitte ainult ei pea ise jõudma
eesmärgini, vaid samas takistama ka vastast. Kaardipakid
ei koosne enam ammu 52 kaardist ja 4 erinevast mastist. Välja on mõeldud näiteks mälu
treeniv kaardimäng MammaMia, kus mängija on pitsarestorani omanik ja peab meelde
jätma pitsa koostisosasid. Seevastu kaardimängus Saboteur
tuleb käike uuristava päkapikuna välja selgitada, kes mängukaaslastest üritab sind kulla
leidmisel takistada. Mänge on
erineva raskusastmega ja igas
vanuses huvilistele.
Kaupluses lauamänge vaadates tekib tihti küsimus millist mängu valida, kuidas mängitakse, kas on keeruline jne.
Enamus sellistele küsimustele
aitab vastust leida Keila Avatud
noortekeskus, kus alates sellest hooajast alustab lauamängude klubi. Klubis on võimalik
eelpool mainitud ja paljusid
teisi lauamänge ise proovida
ja oma osavus proovile panna.
Oodatud on kõik väiksed ja
suuremad lauamängu huvilised. Klubi esimene kohtumine on 1. oktoobril 2009 Keila
Noortekeskuses kell 17:00.

AVAÜRITUS

Keila Sotsiaalkeskuse 14.hooaja
on neljapäeval, 1.oktoobril kell 12.00
Kirjanduslik pärastlõuna külas on Antti Kirbi, kodanikunimega Tiit Birkan.
Päevakeskus pakub erinevaid vaba aja veetmise võimalusi pensionäridele ja puuetega inimestele.
Taas alustavad erinevad huviringid, kuhu oodatakse uusi liikmeid. Lisaks korraldame näitusi ja erinevaid vaba aja üritusi ning väljasõite.

RINGIDE AJAD SEL HOOAJAL

VÕIMLEMINE alates 1.oktoobrist. Juhendaja
Elena Kalbus
I rühm esmaspäev kell 10.00 neljapäev kell 9.00
II rühm esmaspäev kell 11.00 neljapäev kell
10.00
III rühm esmaspäev kell 12.00

PRAHIRING (segakäsitöö, meisterdamine leid- ja
jääkmaterjalidest) Juhendaja Tiiu Jalakas, Pille
Muraveiski
5.oktoober kell 11.00
TELGEDEL KUDUMISE RING Ringi vanem Linda
Valdek
1.oktoober kell 16.00
KUNSTIRING (tutvume erinevate tehnikatega)
Juhendaja Tiiu Jalakas
6.oktoober kell 9.00 – 11.00
ÕMBLUSRING Juhendaja Pille Muraveiski
7.oktoober kell 10.30

LAPITEHNIKA HUVILISTE KLUBI
1.oktoober kell 11.00 (toimub iga kuu 1. neljapäev)
KERAAMIKA
Kolmapäeviti kell 9.15 NB alates novembrist
Vajalik eelregistreerimine!
MUUD ÜRITUSED
NINELL KOIDU LUULETUND - 3.november kell
15.00 –1x kuus
TAASKASUTUSE TÖÖTOAD (väsinud pisimööbli
vuntsimine, tüdimuseni kantud riiete putitamine, pappkarbi väärtustamine jne.) juhendajateks Pille Muraveiski ja Tiiu Jalakas.
TAIMESEADE PÄEVAD - 1x kuus
Info tel. 6791 574, 6791 570

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
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
SIRLETT`I SUVI 2009
25.september – 4.oktoober
Maal, joonistus, keraamika,
skulptuur, portselani maal
Keila kultuurikeskus
„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
teha kannapöörde.
Keila kultuurikeskus
“KAVAL-ANTS JA VANAPAGAN” - RAKVERE TEATER
23.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Lastetendus rahvalike naljandi-

Keila pensionäride
ühenduse sügispidu
11.oktoobril kell 15.00
Keila kultuurikeskuses.
Osavõtumaks 50.-.
Tasumine 5. Ja 6.oktoobril kella 12.00 – 14.00
Keila kultuurikeskuses.
Keila linna Pensionäride
Ühendus

te 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
“SÜGIS SÜDAMES” - ANSAMBEL “LINDPRIID”
13.oktoober kell 19:00
Mitme põlvkonna laulud
Pilet eelmüügist 125.- Keila
Kultuurikeskuses, Piletilevis,
Piletimaailmas, Statoilis.
Samal päeval 150.Keila kultuurikeskus
“PROPELLER&KOSMIKUD”
30.oktoober kell 20:00
Piletid saadaval Piletilevist
Keila Kultuurikeskus
“LAPSEPÕLVE LAULUD” ANSAMBEL “NOORKUU”
15.november kell 17:00
Eesti parimad lastelaulud läbi
aegade a capella seadeis.
Täispilet 150.-, sooduspilet 125.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.
Keila kultuurikeskus

muud üritused
VANAD RÕIVAD JA LILLESIBULAD
26.September kell 09:00 15:00
Loeng riiete taaskasutamisest
ja kevadlilledest.
Kogu päeva kestel võetakse
vastu kasutatud, kuid korralike
rõivaid.
Keila linnavalitsus
KÄSITÖÖPÄEV JA PIRUKAVÕISTLUS
4.oktoober kell 11:00 - 16:00
Hooaja ringide tutvustus.

Palju õnne!

Keila kultuurikeskus

Sündinud

PORTSELANMAALI ALGÕPE
20.oktoober – 20.märts
Juhendaja Liisel Leppik
Eelregistreerimine kuni 5.oktoober liiselleppik@hot.ee Tel:
5520233 või
kylliki@keila.ee Tel: 6045045
Keila kultuurikeskus
ÕPITUBADE SARI „TRADITSIOONILISED LOODUSLIKUD VIIMISTLUSMATERJALID“
Õpitoad toimuvad 1x kuus kuu
esimesel kolmapäeval.
Juhendaja Karin Kirtsi.
Info ja registreerimine kylliki@
keila.ee tel:6045045
Keila kultuurikeskus

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
17.pühapäev pärast nelipüha
27.september kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse jumalateenistus
26.september kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
26.september kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptistikoguse aastapäeva koosolek ja Baptisti
jutlustajate seminarihoone
mälestustahvli avamine
27.september kell 11.00
Teenivad külalistena Eesti EKB
Liidu president pastor Meego Remmel ja Oleviste kiriku
segakoor.
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

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
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27.08.2009
02.09.2009
09.09.2009
10.09.2009
10.09.2009
18.09.2009

Sandra Škaperin
Kregor Kiirats
Heinar Orusalu
Silver Morozov
Paul Karro
Karel Kalda

Mälestame

Avaldame sügavat kaastunnet
Maire Rannas`ele kasuisa

Sügav kaastunne Sulle,
Maire kasuisa

Eduard
Järve

Eduard
Järve’t

Eduard
Järve

surma puhul.

Lauluansambel

surma puhul

Avaldame sügavat
kaastunnet omastele.

Segakoor Miikael

Nelli, Marje, Helmi

Palju tänu kõigile, kes aitasid
meid meie armsa ema ja
vanaema

Sügav kaastunne Arvole
perega kalli isa

Eduard
Järve

Lydia
Soodre

surma puhul.

muldasängitamisel ja olid
meile toeks raskel
ärasaatmishetkel

Klassikaaslased ja
klassijuhataja Keila Keskkooli
20. lennust.

Perekond Birkan

Jalgpallimängud Keila kunstmuruväljakul:
26.september kell 12.00
27.september kell 11.00
27.september kell 17.00

Keila JK 01 – Saku Sporting
Keila JK 97 –FCF Haapsalu
Keila JK M – FC Ühinenud Depood

PORTSELANMAALI ALGÕPE
Keila kultuurikeskuses, Juhendaja Liisel Leppik
Kursuse pikkus on 36 akadeemilist tundi.

Tunniplaan:

I tund 20.oktoober - Sissejuhatus portselanmaali. Töövahendite tutvustus. Värvide segamine. Sõrmemaal.
II ja III tund 27. ja 28.oktoober - Esimesed töövõtted
portselanmaalis. Tupsutamine – sile pind ja kraapetöö.
IV tund 3.november - Kirjutame portselanile.Suletöö.
V ja VI tund 24. ja 25.november - Jõulud tulevad. Õpitud tehnikate kasutamine jõulukingituste tegemisel.
Lisaks šabloonitöö.
Järgnevate tundide toimumisajad täpsustame novembris. Jälgige infot meie kodulehel!
VII ja VIII tund Pintslid. Milliseid pintsleid ja milleks
kasutada? Õige hooldus. Pintslitehnikate ülevaade ja
nende harjutamine. Esimene töö pintslitehnikas.
IX ja X tund Rahvariided portselanile, seelikutriibud
tassile. Pintslitehnika, suletöö.
XI ja XII tund. Imekaunid lüstrid. Mis need on? Lüstrite
liigid ja kasutamise võimalused.
Sile pind ja marmor, kuidas küll?
KURSUSE MAKSUMUS 2780.Võimalik on maksta kahes osas
(oktoober-detsember 1390.-) (jaanuar-märts 1390.-)
Maalimiseks vajalikku portselani ja lisatarvikuid saab
osta õpetajalt.
Algaja portselanimaalija töövahendite komplekti on
võimalik osta õpetajalt esimeses tunnis.
Soodushinnaga (715 eek) tarvikute komplekt neile, kes
tasuvad kursuse eest korraga täishinna.
Eelregistreerimine kuni 5.oktoober
liiselleppik@hot.ee 5520233
kylliki@keila.ee
6045045

ENMV
ENMV
III-liiga

ÕPITUBADE SARI „TRADITSIOONILISED LOODUSLIKUD
VIIMISTLUSMATERJALID“
Mis need on? - Lubivärvid, munaõlitempera, kaseiinvärvid, linaõlivärvid, savikrohv, savivõõp, õlle –ja
veinilasuurid...
Millest koosnevad? - Munadest, kohupiimast, linaõlist
, õllest, veinist, värvipigmendist... aga täpsemalt juba
õpitoas!
Kus ja miks kasutada? - Oma kodus , ka ühiskondlikes
ruumides. Pika aja jooksul oma väärtust tõestanud,
tagavad ruumidesse hea sisekliima...
Boonusena isetegemise rõõm!

Juhendaja KARIN KIRTSI.
Lõpetanud restaureerimise eriala, tegev olnud 8 aastat.
Hetkel Tallinna Ülikooli Ajalooinstituudi magistrant.
Õpitoad toimuvad 1x kuus esimesel kolmapäeval.
Võimalus valida õpituba, mille teema huvi pakub.
1.õpituba- 7.oktoober 18-21
Looduslikud värvid
KOHUPIIMAVÄRV- nii lihtne see ongi!
Kuidas seda ise teha ja kasutada.
250.- (+~50.- ) sõltuvalt materjalidest
2.õpituba- 4.november 18-21
MUNAÕLITEMPERA- kanamunad, mitte ainult söömiseks!
Valmistamine, kasutamine, eritehnikad.
3.õpituba -2.detsember 18-21
ÕLLE –JA VEINILASUURID—midagi põnevat!
Jõulud tulekul! Erinevad tehnikad.
Uue aasta teemad täpsemalt detsembri keskel.
Palun jälgige meie kodulehekülge!
Kindlasti vajalik eelnev REGISTREERIMINE VÄHEMALT
3 PÄEVA ENNE õpitoa toimumist, sest kohtade arv on
piiratud.
Külliki Kurmiste - kylliki@keila.ee
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Keilakas, kodudkeldrid korda!

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. Tel:
56476313.
Müüa maa-alune garaaž
(üksikboks) Keilas Vasara tänaval. Tel: 53433755
Müüa garaažiboks Keilas.
Tel: 51902258
Soovin üürida kesküttega 1või 2-toalist korterit (kindlasti
esimesel korrusel). Soovitav
üürihind 1500.- +kommunaalmaksud. Tel: 51930519. Vello.
Müüa soodsalt autokoht
maaaluses garaažis (kahene
boks). Hind 15000 krooni. Tel
5024380.
Välja rentida kontoriruumid
Keila Tervisekeskuses! Lisainformatsioon telefonil 6 737 639
või tervisekeskus@keila.ee.
Oodatud, kuid ikka ootamatu välislähetus sunnib al
oktoobrist üheks aastaks üürile
andma 1-toalise hubase korteri
uues majas Keilas. Asub 1. korrusel, turvarõdu, ujula ja algkooli vahetus läheduses.
Suurepäraselt toimiv ühistu ja
koodiga välisuks. Korteri juurde kuulub parkimiskoht hoovis.
Oodatud on täpne ja ühiselu
reegleid austav üürnik. Info
+372 5253030

TÖÖ
Keila Lasteaed Vikerkaar võtab tööle koka. Tööle asumise
eag kohe. Avaldus ja CV saata vikerkaar@keila.ee. Info tel
54374469.
Pakun tööd täiskohaga ﬂorist/lilleseadjale Keilas. Vajalik
eesti ja vene keele oskus. Tel:
53454054
OÜ Bennet-puit otsib oma
töökasse kolektiivi viimistlus
töötajat (uste ja treppide lihvimine). Vajalik eelnev töökogemus. Tel: 5021602

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.
Müüa kartul (princess) 4.kg. Alates 25kg toome tasuta
koju (Keila ja Keila lähiümbrus.
tel: 5255527

Teenus
Meditsiinihardusega massöör pakub oma kodus klassikalist-, ravi-, aroomi-, mee- ja Tai
massaaži, reﬂeksoloogilist jalamassaži ja SPA kehahooldust.
Võimalik kutsuda ka kliendile
sobivasse kohta. Tel: 5083290.
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58033448
Pottsepatööd (ahjud, kaminad, välikaminad, pliidid,
soojamüürid, korstnad, saunakerised jne). Ehitus, remont ja
nõustamine. Tel: 55621455.
Pottsepp,
korstnapühkija.
Tel: 53966469. Meelis.
Kvaliﬁtseeritud
pottsepp
ehitab-remondib ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid. Pakun ka
korstnapühkimisteenust.Vaata
kodulehte http://www.hot.ee/
tanel12345/ Tel: 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
Teie
probleem-likvideerime selle. Fekaalivedu - Toivo
51916171
Toome
ehitusmaterjalid
objektile!Pakume soodsalt: Kivivilla, klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja tuuletõkkeplaate,segusid,
terrassilaudu, ehituspuitu, vineeri, katusematerjale (plekk,

kivi), tänavakive, segusid, armatuurvõrke, kile jne. Pinnasetäidet-kalluriga (muld, liiv, kild).
Pööningute
soojustamiseks:
puistevilla (kivi- ja klaasvilla),
paigaldust puhuriga üle Eesti.
Info/tellimine: www.tarnekor.ee,
info@tarnekor.ee Tel.53321522,
53029454, 6781616. Paldisk
mnt.21,Keila.
Avatud autokauplus Keilas
Tallinna mnt 14 (Gaasikontori
ruumides). Jae ja hulgimüük.
Müügil soodsalt Tosool, Klaasipesu, määrdeainded. Toome
maale õlisi, (Mobil, Kutenkuller), autovaruosasi, ﬁltreid
väga soodsate hindadega OÜ
Amabilla 56281302.

koolitus
Algavad soome ja inglise
keele kursused (täiskasvanutele ja vanemate klasside õpilastele). Soome keel (algõpe): neljap 1.okt kell 19.30 ja laup. 3.okt
kell 9.30. Inglise keel(algõpe):
esmasp. 5.okt.kell 19.30. Laste
inglise keele gruppi ootame
lapsi vanuses 6 -8 aastat.Võimalusel tulla lastevanematel
koos lastega kohale 1.okt. kell
17.00(tutvustus,valime õpipäeva ja aja). Inglise keele lisa- abiõpe: IV klassi õpilastel tulla koos
vanematega 1.okt kell 17.30.
V-VIII õpilased, kes soovivad
lisaõpet - andke endast teada. Info ja reg: info@tarnekor.
ee, Tel: 53029454, 6781616 või
tulla kohale tööpäeviti 15.0017.00 Paldiski mnt.21, keila( II
korrus - teeäärne maja).

Septembri lõpuni
soodushinnaga
prügikonteinereid

Ootame Teid külla!
E-N 11:00-21:00
R 11:00-22:00
L 12:00-00:00
P 12:00-21:00

Veoautojuhikursus C - ja CEkat. Alustame teisipäeval, 29.
septembril kell 18:00. Info ja registreerumine www.kaja.ee Tel
678 00 60 KAJA Koolitus.
Venekeelne B-kat autojuhikursus. Esimene infotund kolmapäeval, 30. septembril k.a.
kell 17.00 Keilas, Keskväljak 5 (II
korrus). Info ja registreerumine www.kaja.ee. Tel 678 00 60
KAJA Koolitus.

muu
Hei! Laadale! 27.09.09 Keilas
kiriku juures. Tel: 56604030.
Värvuke

Küsi julgesti!

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Evely Juuksurisalong
Kogu pere juuksurid
Kosmeetik
Näohooldused (Darphin toodetega)
Küünetehnik
Maniküür /pediküür
Ravimtaimedega jalahooldus
SPA – pediküür
Jaapani maniküür
Kulmude/ ripsmete värvimine ja
hooldus
Massaaž
Otsime oma kollektiivi juuksureid
Haapsalu mnt 31
Tel: 6572264

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

teated

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

MAAILMA KÄIMISPÄEV

Korraldame koolitusi. Töötukassa koolituskaardi kliendile
- Veoautojuht (C-kat, CE-kat)
- Väikebussijuht (D1-kat)
- Ametikoolitused veoautojuhtidele ja bussijuhtidele
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).
Info ja registreerumine
www.kaja.ee Tel 678 00 60
KAJA Koolitus
Kristiine Autokool korraldab
Keilas Piiri 3c B-kat.autojuhi
kursusi. Järgmine kursus 8.oktoober. info www.kristiineautokool.ee või 6109400,5103218.

Konteinerid on suurustes
10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne
laadimine.

tel.6713399

Meil töötavad:

(sobivad nii ehitusjäätmete kui
ka olmeprügi kogumiseks).

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!

WORLD WALKING DAY
3.-4. oktoober 2009

Maailma Sport K›igile Assotsiatsioon TAFISA on vŠlja kuulutanud nŠdalavahetusel 3.-4. oktoobril ÒMaailma KŠimispŠevaÓ. †hendus ÒSport K›igileÓ, mis on Eestis TAFISA liikmeks teatab, et k›ik, kes neil pŠevil oma
kŠimisalast Ÿritust planeerivad, v›ivad taotleda ja seejŠrel kasutada mŠrki
ÒMaailma KŠimispŠevÓ.

ELAMUSRETKED

Maailma KŠimispŠeva peetakse juba 1992. aastast ja rekordilisel 2005.-ndal
aastal korraldati selle egiidi all kŠimisŸritusi 72 riigis Ÿle maailma. Ka sel aastal
kŠiakse Ÿle maailma kŸmnetes riikides ja kŠijaid on kokku sadu tuhandeid.
Eestis toimuvad ÒMaailma KŠimispŠeva 2009Ó egiidi all registreeritult jŠrgmised
ettev›tmised:
Ÿrituse nimetus
SinimŠgede retk

stardipaik
SinimŠe

Keila kŠimine

Keila

Retk Haapsalu
mail
Kekkose raja
retk
KŠi jala!

Kiltsi lennuvŠli
KŠŠriku Puhkeja Spordikeskus
seal, kus oled
sina

stardiaeg
04. okt.
11:00
03. okt.
12:00
03. okt.
12:00
03. okt.
12:00
3.-4. okt

lisainfo
www.elamusretked.ee
www.keila.ee
www.kaimekoos.ee
www.kaariku.com
www.kaijala.ee

VAATA KA: www.kepikond.ee ja www.sportkoigile.ee

