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Glamox laiendab
Keilas tootmist
Norra tööstuskontsern Glamox sulgeb
kodumaal ühe neljast tehasest ja toob
sealse tootmise üle Keila
valgustitootjasse AS Glamox HE.
Høvik Lys kaubamärki
kandvad dekoratiivvalgustid
hakkavad kolme-nelja kuu
pärast valmima Keilas, kuhu
luuakse juurde kuni 15 töökohta. Tootmismaht suureneb
kolmandiku võrra.
Tootmise ületoomine Eestisse annab Glamoxile märkimisväärse kulude kokkuhoiu ja
parandab konkurentsivõimet.
”Otsus tootmine Eestisse
tuua tehti tuginedes Keila tehase headele tootlikkuse ja tarnekindluse näitajatele,” ütles AS
Glamox HE juhatuse esimees
Meelis Peterson. ”Høvik Lys
tootmise ületoomine Eestisse
kinnitab omanike usaldust ja
usku, et Glamoxi ühe vanima
kaubamärgi all turustatavaid
valgusteid on võimalik toota
ka väljaspool Norrat säilitades
sealjuures kõrged nõudmised

toote kvaliteedile,” lisas Peterson.
Glamox on Norra tööstuskontsern, mis arendab, toodab
ja turustab professionaalseid
valgustuslahendusi, mida kasutatakse kogu maailmas.
Glamox grupp on 10 suurima
valgustite tootja seas Euroopas. Glamox ettevõtete grupile
kuuluvad kaubamärgid Glamox, Aqua Signal, Luxo, Høvik
Lys, Norselight ning tegevus
toimub mitmes Euroopa riigis,
Aasias, USA-s ja Kanadas.
Glamoxi tütarfirma AS Glamox HE on asutatud 1992.
aastal. 2008. aastal oli Glamox
HE käive 270,6 miljonit krooni ja puhaskasum 37,1 miljonit
krooni. Ettevõtte Keilas asuvas
tehases töötab praegu 100 inimest. 95% toodangust eksporditakse.

Kõik kõndima!
Seoses ülemaailmse
käimispäevaga, toimub
laupäeval, 3.oktoobril Keila
terviseradadel terviseliikumisele pühendatud üritus.
Käimispäevale oodatakse
igas vanuses tervisespordi
harrastajaid. Kepikõndimistehnika ja varustuse
kohta saab informatsiooni
nii käesolevast lehest
kui ka kõndimispäevalt.
Käimispäev korraldatakse
Maailma Sport Kõigile assotsiatsiooni TAFISA välja
kuulutatud Maailma käimispäeva raames. Keilas
loodetakse registreerida
vähemalt 500 kõndijat.

Keila linnapea Tanel Mõistus ja volikogu aseesimees Doris Matteus
tutvumas AS Glamoxi toodetega

!

OSALEMINE TASUTA

Foto: valdur vacht
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üleskutse

Nädal Lõppes, teine algas

Infotelefon

Keila lehe toimetuse lauatelefon on olnud lehe
ilmumisest saati poolenisti linna infotelefon. Arusaadav, leht läheb kõigile koju ja number alati
kättesaadav. Lugematuid kordi oleme jaganud
linnavalituse infotelefoni numbrit, politseikonstaabli
kontakte, koolide telefoninumbreid jne. Selgus, et
Keila leht ei ole mitte ainus asutus, kuhu mõne telefoninumbri otsingul on pöördutud. Nii on näiteks
kultuurikeskusest küsitud Varahoolduse numbrit ja
Varahooldusest kultuurikeskuse oma.
Suveperioodil olid pooled kõned seotud hulkuvate koertega, nii et lõpuks kulus keskkonnanõuniku telefoninumber juba pähe. On ka värvikamaid
kõnesid ette tulnud: „Kas te saaksite välja lülitada
selle valguse siin Ülesõidu tänaval?“ või „Miks
säästumarketi parklast on lumi lükkamata? (Kõne
tuli peale suurt lumetormi, kui terves linnas oli
liiklemine pea võimatu). Kord helistas härrasmees
ja kurtis, et miks linn ei ole Keilasse asutanud kalapoodi.
Ega me ei kurda, et inimesed meie poole pöörduvad, tore, kui murelikke aidata või õigesse kohta
suunata saame.
Nüüdsest kõned meile peaks aga vaibuma, sest
alates esimesest oktoobrist saab pea kõik vajaliku
info kätte ühest kohast. Infotelefonile 1345 saab
teatada kõigist linnaelulistest probleemidest ja
küsida abi.

doris matteus
doris@keila.ee

Korraldamisel on Lääne-Harju
sugupuude ja suguvõsauurimuste
näitus Harjumaa Muuseumis
Eesti Genealoogia Selts (EGeS) ja Harjumaa Muuseum korraldavad oktoobrist
2010 kuni jaanuarini 2011 Keilas, Harjumaa Muuseumis Lääne-Harju sugupuude näituse, mis hõlmab nelja
kihelkonna - Hageri, Harju-Madise, Keila ja Nissi suguvõsasid.
evelin povel-puusepp
EESTI GENEALOOGIA SELTS

Kutsume näitusel oma töödega osalema nii EGeS liikmeid kui suguvõsauurijaid väljaspool seltsi. Kuigi näitus
toimub aasta pärast, on just
praegu paras aeg hakata mõtlema eksponaatide üle. Veel on
võimalus minna arhiivi ja
täiendada oma teadmisi, leida
vastused üleskerkinud küsimustele ning rahulikult läbi
mõelda tulevase töö detailid.
Eksponaadid peavad valmis
olema üks kuu enne näituse
avamist ehk 21. septembriks
2010.
Näituse paremaks korraldamiseks peame vajalikuks
esitada mõned nõuded eksponaatide vormistamiseks:
1) ülesriputatavate tööde (sugupuude skeemid, tabelid jm)
maksimaalne kõrgus 2,2 meetrit, laius üldjuhul 1,5-1,6
meetrit. Üksikud erandid laiuse osas on võimalikud eelneval
kokkuleppel
korraldajatega.

Liistudega varustatakse tööd
muuseumis;
2) eksponaatide kleepimine
või
muul viisil
seinale kinnitamine ei ole
võimalik;
3) perekonnakroonikad,
suguvõsalood, fotoalbumid jm
uurimused peavad olema
korralikult köidetud, et need
lähemal vaatamisel-uurimisel
ära ei laguneks;
4) vähesel määral on
võimalus haruldaste
ja rariteetsete dokumentide ning esemete esitluseks klaaskupliga laual. Nende
ülemäärase koguse korral teevad valiku eksponeeritava üle
korraldajad.
Lääne - Harju sugupuude
näituse kestel on kavas korraldada iga kihelkonna kohta oma
teemapäev (kihelkonna ajaloo-

Eesti Genealoogia Selts ootab kõigilt suguvõsauurijatelt
eksponaate
line kujunemine, kogudused,
perenimede panek, tuntumad
suguvõsad, suguvõsauurimine
kaasajal jms).
Teemapäevade täpne aeg
ning päevakava selgub näituse

eel. Täiendav teave näituse
koordinaatorilt (Evelin PovelPuusepp) telefonil 56675252
või elektronposti aadressil evelinpovel@gmail.com.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Keila Koolis ristiti rebaseid. 10 klass
ettevõtluse tunnis..

Foto: doris matteus

.. ja 12. klass valmistumas.

Foto: doris matteus

Keila nädalaleht

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

“Pluus on minu pakend” ürituse raames
müüdi lillesibulaid

Kultuurikeskuse esisele haljasalale istutati
kuus pööki
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: ülle lindus

Keila terviseradadel alustati uue torusilla
monteerimist

Foto: valdur vacht

Raudtee silla ülekäik sai piirded

Foto: valdur vacht

Foto: valdur vacht

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Keila Kooli uus direktor Gled - Airiin
Saarso räägib muutustest koolielus
Gled-Airiin Saarso
asus Keila kooli direktori ametikohale
10. augustil. Tänaseks on õppeaasta
alanud ning uus
juht jõudnud veidi
enam sisse elada.
Keila Leht uuris,
millised on esimesed muljed, millised
otsused ja muudatused on juba
tehtud ning millised
lähiajal kavas.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Kuidas on kooliaasta alanud? Kas oled juba Keila
kooli ellu sisse elanud?
Tulin Keilasse vähem kui kuu
enne kooliaasta algust. Plaanid olid selleks ajaks juba
tehtud: olemas õpilased, õpetajad, õppevahendid, tunniplaan. Kool toimib ning on
jätkusuutlik. Koht on minu
jaoks küll uus, aga töö on
tuttav.
Olen juba kord sarnaste
väljakutsete ees seisnud – koolide ühendamise, juhtimise ja
palgaküsimused. Naudin seda,
et palju lihtsam on tegutseda,
kui on olemas kogemus. Mulle
meeldivad väljakutsed, aga kui
on olemas kogemus, tunned
end ikka kindlamini. Vaatan
tulevikku optimistlikult ja olen
rõõmus, et tunnen inimeste
toetust.

da kooliraadioga. Tahame kõik
need eraldiseisvad organisatsioonid koondada ning ka koolilehe kureerimise noorele
põlvkonnale üle anda. Kõik asjaosalised on oma nõusoleku
juba andnud, õpilaste huvi on
üsna suur. Õpilased on Keilas
väga aktiivsed - korraldavad
Millised muutused on kavas üritusi ning seisavad hea selle
eest, et nende õpikeskkond
koolielus?
Koolitöö seisukohalt on vast oleks parem. Minul direktorisuurim muudatus õppetoolide na on ainult hea meel, et olesüsteemi töölerakendamine. mas on partner ka õpilaste
Miks õppetoolid, mitte aga ai- poolt.
Parandada tuleb kodu ja
nesektsioonid? Sellepärast, et
parandada ainetevahelist sidu- kooli koostööd. Eriti progümsust ning erinevad teemad pa- naasiumis peavad õpilased nii
remini läbi rääkida. Samas on kodus kui koolist piisavalt tuge
ka õppetoolid kokku pandud, saama. Selleks omakorda pealähtudes ainete kokkukuulu- vad kodu ja kool koostööd tegema. Info
“Õppetooli eesmärk on anda peab liikuma. Õpetaõpetajale tuge ja nõu. jad vajavad
Õppetoolis tekib rohkem tuge,
et
h
a
k
k
a
m
a
vaidlusi, arutelusid,
saada kasdiskussioone. Mida enam kõik v a t u s l i k u
teemad läbi arutatatkse, seda poolega nii
tunnis kui
lihtsam on teha õiget otsust, vahetunnis.
mis ka omaks võetakse.” Lapsevanemad vajavad samuti
vusest. Õppetooli eesmärk on koolitust ja toetust.
Lisaks muutub lapsevaneanda õpetajale tuge ja nõu.
Õppetoolis tekib rohkem vaid- mate esinduse töövorm. Kui
lusi, arutelusid, diskussioone. eelmisel aastal oli mõlemal
Mida enam kõik teemad läbi koolil nõukogu, siis sellest õparutatatkse, seda lihtsam on peaastast alustavad tööd 3
teha õiget otsust, mis ka omaks nõukoda – 1.-4. klassi, 5.-8.
võetakse. Omalt poolt püüan klassi ning 9.-12. klassi. Lapõppetoolide juhtidele anda sevanemad valivad igast klasjuhtimisoskust ja tuge. Vastu- sist 1 esindaja. Nõukodadest
tavad ju nemad erialase aren- kokku tekib kooli nõukogu.
Nõukojad saavad olema sisulidustegevuse eest.
Klassijuhatajad koonduvad se arutelu paigad, kus kuulame
omaette õppetooli. Käib ju pea lapsevanemate ettepanekuid,
kogu kooli ja kodu suhtlemine probleeme ja rõõmusid. Konstläbi klassijuhataja, selleks on ruktiivne kriitika on vajalik ja
klassijuhatajal vaja palju tuge, aitab otsuseid teha.
Milline on see kool, millisena
näed Keila kooli tulevikus?
Eesmärgiks on hea kool, kuhu
võib lapse südamerahuga panna ning olla kindel, et laps saab
siit samast kodukoolist hea ja
mitmekülgse hariduse. Kool,
kus lapsed saavad õppida vastavalt oma võimetele, kus neil
oleks piisavalt valikuvõimalusi. Oluline on ka, et lapsed ise
tahaksid siia õppima tulla.
Oluliseks pean, et õpilastel
oleks motivatsioon õppida,
kuna kool on eeskätt siiski
koht, kus käiakse õppimas ja
targemaks saamas. Samas on
tähtsad ka huvitegevus, sport,
õpilasüritused ning traditsioonid. Olen palju kuulnud Keila
kooli kunagisest nn kuldajastust. Loodan, et tegelikult on
kuldajastu alles algamas.

Lühidalt
Bussiplaan muutub
õpilastele mugavamaks
Keila linnaliini koolipäevade
bussigraafikus tehti kooli tunniplaani arvestades muudatus.
Alates 1.oktoobrist väljub buss
Kiriku ja SOS Lasteküla peatusest veerand tundi hiljem. Kiriku juurest väljub buss Mudaaugu suunas nüüd kell 15.15 ja
SOS lastekülast kell 15.30.

juhtimisstruktuur töötab, saavad korda ka muud asjad.
On tore näha, et koolis on
palju noori õpetajaid. Alati on
hea, kui kollektiivis on erinevaid - erinevas vanuses ja erineva kvalifikatsiooniga - õpetajaid.

Millised on olnud koolidirektori esimesed tööd ja otsused?
Olen aru saanud, et inimesed,
nii töötajad kui lapsevanemad,
ootavad
täna
eeskätt selgust
“Eesmärk on kool, kuhu
ja kooli iseseisvõib lapse südamerahuga
vust. Iseseisvuse
õppima panna ning kuhu
all mõtlen ma
seda, et kooli
kõik Keila lapsed
igapäevatöö ottahaksid õppima tulla.
sused teevad õppetööga seotud
Kool, kus lapsed saavad
inimesed ning
õppida vastavalt oma
on selgelt paigas, kes mida
võimetele, kus neil oleks
otsustab ja mille
valikuvõimalusi.”
eest vastutab.
Esmalt ongi
tarvis meeskond tööle saada. et ta oleks pädev kontaktisik
Juhtkonnas on toimunud kodu ja kooli vahel.
muudatusi, õppealajuhatajate
Muutused ootavad ka õpiasemel on õppejuhid, lisaks lasomavalitsust. Gümnaasium
neile õppetöö korraldaja. Olu- ei ole väga suur, kuid praegu
line on kokku leppida ning tegutseb siin 2 õpilasorganikõigile selgeks teha, mis küsi- satsiooni – õpilasparlament ja
mustes kelle poole pöörduda, -omavalitsus. Lisaks on koolil
kes millegi eest vastutab. Kui ajaleht ning plaan taas alusta-
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Keila otsib kuuske
Keila linnavalitsus alustas Keskväljakule paigaldatava jõulukuuse otsinguid.
Praegu on silmapiiril 2-3
eri asukohas kasvavat kuni 25
meetri pikkust puud. Siiski ootavad linnaaednik Inge Angerjas
ja keskkõnnanõunik Ülle Lindus
kuni oktoobri lõpuni veel uusi
pakkumisi. Kuusk peaks olema
kähar, vähemalt 15 meetrit kõrge, asuma veokitele ligipääsetavas kohas. Pakkumised, koos
pildiga võiks saata e-kirjaga
aadressil ylle.lindus@keila.ee.

Auhind näitusele
„Eramaa?“

Gled - Airiin Saarso

Krimiuudised
g4s

1911

22.09 kell 00.01 – Vikerkaare
lasteaia platsil ei põle neli lampi
ja võrkaeda on tehtud auk.
24.09 kell 10.20 - Vanem meesterahvas jõi keskpargis õlut,
ekipaaži nähes pani pudeli kotti
ja lahkus.
24.09 kell 16.12 – Keskpargis
jõid kaks meesterahvast õlut,
tehtud märkus ja saadetud minema.
24.09 kell 17.43 – Keskpargis jõi
neli meesterahvast õlut, ekipaaži nähes lahkusid.
26.09 kell 22.20 – Lauluväljakul
joodi topsidest siidrit, palutud
lahkuda. Politsei oli juba asjast
teadlik ja kohalesõitu ei pidanud vajalikuks.
27.09 kell 00.05 - Vasara tänava majade vahel lärmasid viis
noormeest, tehtud märkus ja
palutud lahkuda.
27.09 kell 01.15 – Vasara

tänaval lärmas sama seltskond,
saadetud laiali ja informeeritud
ka politsei välijuhti.
27.09 kell 15.20 - Põhja 10
maja taga murul magas alkoholijoobes meesterahvas, aetud üles ja informeeritud politseid, politseipatrull oli hetkel
kinni ja arvati, et ehk läheb ise
koju, nii ka juhtus.
27.09 kell 20.35 - Uus Paldiski
mnt ja Paldiski mnt ristmiku
juures olevas pargis magas
alkoholijoobes meesterahvas,
kohal oli ka politsei patrull, kes
viis ise mehe koju.
27.09 kell 22.30 - Kaamerate
operaator teatas, et Jaama
kaupluse ees suitsetavad kaks
tütarlast, kellest üks võib olla
alaealine. Kontrollimisel selgus,
et üks tüdruk oli alaealine, võetud tema andmed ja edastatud
noorsoopolitseile.

Harjumaa Muuseumi näitus „Eramaa?“ saavutas Eesti
muuseumide festivali näituste
konkursil 2.-3. koha. Konkursi žürii hinnangul oli tegemist
parima kaasamõtlemist nõudva näitusega. „Eramaa?“ keskpunktis on Harjumaa erinevad
kultuuriväärtuslikud
piirkonnad: Rootsi-Kallavere, Tuhala,
Nabala, Salmistu ja Jägala-Jõesuu ning avalike ja eraomanike
huvide konflikt minevikupärandi kaitsmisel. Näitusele eelnes
samateemaline fotokonkurss
ja sellele esitatud töid kasutati
näituse koostamisel. Näitusega kaasnesid väitluskoolitus ja
–konkurss gümnaasiumiõpilastele teemal „Kinnisvaraarendus ohustab kultuuripärandit“.
Näitust eksponeeriti Harjumaa
Muuseumis 15.01.-22.03.2009.
„Eramaa?“ kontseptsiooni autor on Liisi Taimre, koostajad
Liisi Taimre ja Urmas Veersalu
ning kujundaja Kätlin Janson.
Näituse koostamist toetas
Eesti Kultuurkapitali Harjumaa
ekspertgrupp. XII Eesti Muuseumide festival toimus 28.29. septembril Narvas. Auhinnalist kohta jagati koos Narva
Muuseumi näitusega „Puhkus
Narva-Jõesuus ja ümbruses“.
Konkursi võitis Tartu Linnamuuseum näitusega „Aateline
Suvirändur ja tema kullafond.
Gustav Matto pärand Tartu Linnamuuseumis.“ Näitust „Eramaa?“ saab Narva Muuseumis
vaadata kuni 10. jaanuarini
2010.
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Valimised, valimised, valimised
Jätkame valimisrubriiki, milles 18. oktoobril toimuvate valimistel kandideerijad saavad
võrdsetel alustel oma seisukohti tutvustada.
Tänases numbris saavad kõik Keila linnavolikokku pürgivad nimekirjad sõna Keila linna
elukeskkonna teemal. Kahjuks ei soovinud taas oma seisukohti tutvustada Keskerakond.

Sotsiaaldemokraatlik erakond

8. oktoobril algab
e-hääletamine
8. oktoobrist kella 9.00 kuni
14. oktoobri kella 20.00 on
võimalik kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel anda
oma hääl elektrooniliselt.
Mida on vaja Interneti teel
hääletamiseks?
Interneti teel hääletada saab
igast arvutist, millel on:
• kiipkaardilugeja ja selle tarkvara
• Interneti ühendus
• Windows, MacOS X või Linuxi operatsioonisüsteem
Hääletamiseks peab olema
kehtivate sertifikaatidega IDkaart ja selle PIN-koodid.
Kuidas e-hääletamine käib?
E-hääletamine toimub 8.-14.
oktoobrini järgmiselt:
• valija sisestab kaardilugejasse ID-kaardi ja avab VVK veebilehe www.valimised.ee
• vastavalt valija isikukoodile
kuvatakse sobiva valimisringkonna kandidaadid
• valija teeb oma valimisotsuse, see salastatakse
• valija kinnitab oma valiku
digitaalallkirjaga (sisestades
PIN-koodi)
• e-häälte kokkulugemisel eemaldatakse esmalt digitaalallkiri (väline ümbrik) ning seejärel on VVK liikmetel võimalus
kollegiaalselt
anonüümsed
e-hääled avada ja need kokku
lugeda
E-hääletamine järgib kõiki
tavahääletamise põhimõtteid, selleks aga, et vältida
e-hääletaja
mõjutamist,
lisanduvad järgmised põhimõtted:
• Elektroonilise ülehääletamise võimalus - e-hääletajal
on võimalus
e-hääletamise
perioodil uuesti e-hääletada,

arvesse läheb ainult viimasena
antud hääl.
• Tavahääletamise ülimuslikkus - kui hääletaja läheb
eelvalimiste päevadel valimisjaoskonda ning hääletab
tavameetodil (olles eelnevalt
e-hääletanud), siis e-hääl(ed)
kustutatakse.
• E-hääletamise ajaline piiratus - e-hääletada saab 10.-4.
päevani enne valimispäeva, ehääletaja saab oma häält elektrooniliselt muuta e-hääletamise perioodil, e-hääletaja saab
oma häält paberhäälega muuta
eelhääletamise perioodil.
Kuidas kontrollida oma IDkaardi või selle sertifikaatide kehtivust?
Oma ID-kaardi kehtivust saad
kontrollida Kodakondsus- ja
Migratsiooniameti veebilehelt
või aadressilt www.sk.ee/idkontroll. Viimasel juhul on
vaja kiipkaardilugejaga arvutit,
ID-kaarti ja selle PIN-koode.
Klienditeenindaja abiga saab
sama toimingut teha Kodakondsus- ja Migratsiooniameti
büroodes ning ID-kaardi lisateenuseid osutavas klienditeeninduspunktis.
Võimalik on teha ka päring
sertifikaatide kataloogist aadressil ldap://ldap.sk.ee. Päringu tegemisel on vajalik teada
isikukoodi. Kui leiate ennast
kataloogist, siis on Teie sertifikaadid kehtivad.
Mul on PIN-koodid kadunud/
ununenud. Kust ma uued
saan?
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti kontoritest tasuta
või lähimast SEB või Swedbanki kontorist on võimalik
uus PIN-ümbrik lunastada 30
krooni eest.

Mente et manu ehk mõistuse
ja käega on kirjutatud jalakäijate sillale Nõmmel. Sild rajati
paljude ettevõtete koostööna
üle Ehitajate tee. Tema maksumus võrreldes samalaadsete
rajatistega oli suhteliselt väike.
Loo moraal on see, et ühiselt
tegutsedes on tulemus alati
parem.
Keila on paljudele sünnilinn.
Paljud on avastanud Keila elamisväärsuse, rajades siia oma
kodud. Kõik me tahame, et
siin oleks turvaline ja mõnus
elada. Kuidas üks linn võiks
saada selliseks, et elukeskkond
siin meid kõiki rahuldaks?
Seda teostada ei ole kerge. Selleks on vaja, et linn areneks
erinevates suundades võrdselt. Keila on tuntust kogunud

spordilinnana. Väga tore, et
selles vallas on leidunud palju
eestvedajaid. Samas ei tohiks
me ära unustada seda, et siin
on ka palju neid, kes on huvitatud hoopis muudest elualadest.
Võtame kasvõi

muusika ja
kunsti. Ka neid on vaja arendada. Õnneks on meil olemas
Kultuurikeskus ja Muusikakool
koos eestvedajatega. Kindla
koha on Keilas leidnud ka Harjumaa Muuseum ja Harjumaa

Keskraamatukogu. Linn peaks
neid omaltpoolt kindlasti rohkem toetama.
Kui vaadata linnaruumi, siis
areng on toimunud põhiliselt
linna keskel. Äärealad on jäänud vaeslapse ossa. Eelkõige
linna lõunapoolne
osa koos
jõepargiga.
Kindlasti ei saa
olla rahul
ühistranspordiga Tallinna ja
Keila vahel. Koju tagasisaamine hilisemal ajal on sageli võimatu.
Arstiabi kättesaadavus Keilas muutub järjest probleemsemaks. Turvalisus ei tähenda

ainult seda, et võid pimedas
liikuda, kartmata, et keegi kallale tungiks. Turvalisus tähendab ka seda, et inimene saab
igasugust abi, ka arstiabi, siis
kui ta seda vajab ja seda võimalikult kodu lähedalt.
Kui tahad saada paikkonna
inimestest esmast muljet, siis
tutvu nende tualeti ja kümbluskultuuriga. Keilas jääb
mulje, et siinsed elanikud end
ei pese ja on täiesti umbsed.
Kahjuks puuduvad meil juba
pikka aega avalik tualett ja linnasaun. Selle esimese külastamine, kasvõi terviserikkest tingituna, on vahel hädavajalik.
Usutavasti saab Keila üha
kaunimaks ja turvalisemaks,
aga seda koos kõigi ühiste jõupingutustega.

Isamaa ja Res Publica liit
Hiljuti tähistasime 70 aasta
möödumist Keila nimetamisest linnaks, kuid küla rajati
siia juba tuhatkond aastat tagasi. Inimasustuse pikk ajalugu, geograafiline asend ja
looduslikud tingimused on
vorminud linna just selliseks,
nagu see praegu on. Keila ajalooline miljöö on väärtus, millest iga linnavõim peab uute
planeeringute ja arenduste puhul lähtuma.
Keila linn kui elukeskkond
peab lisaks kaunile väljanägemisele olema mugav ja turvaline ning vastama väga erinevate elanikegruppide vajadustele.
Praegu kehtiv üldplaneering
tuleb tulevikku suunatult ja
tänaseid rahalisi ressursse arvestades kriitiliselt üle vaadata, leppides kokku esmastes

prioriteetides. Alustagem hädavajalikust:
- Keila kõik tänavad peavad
olema läbitavad nii lapsevankri kui ka ratastooliga
- Ühiseid mänguväljakuid vajavad ka Keila lõunaosa eramutes elavad lapsed
Rajada
linna
erinevatesse
p i i r ko n d a desse rohkem noortele mõeldud
arendavaid
vaba
aja
veetmise
ja
sportimise kohti,
et vältida praegust olukorda,
kus teismeliste grupid hõivavad aina enam nii elumajade,

kaupluste kui ka ühiskondlike
hoonete ümbrusi, kuna Noortekeskuse võimalused jäävad
väheseks ja skatepark on alles
väike tore algus pikas vajaduste reas
- Raudteejaama piirkonnale
kehtestatud suurejoonelist de-

tailplaneeringut vaevalt et õnnestub korraga ellu viia, mistõttu
vajavad määratlemist

esmased prioriteedid – elementaarne on avaliku käimla
olemasolu
- Keila lõunaosa on väikeelamupiirkond, kuhu korruselamutele või tööstushoonetele
kohta ei ole
- Meie jaoks on tähtis Jõepargi saatus. Praegu on Keila linna üldplaneeringus suur osa
Jõepargist elamumaa ja pargi
lääneosas on kehtestatud detailplaneering
ridaelamute
rajamiseks, mis võib tähendada ajalooliselt ja looduslikult
väärtusliku Jõepargi kadu.
Korrastame ühiste jõududega
Jõepargi, kaitseme seda elamuehituse eest ning rajame jõe
äärde promenaadi – meeldiva
puhkeala nii Keila elanikele kui
ka meie külalistele.

Valimisliit Sõbralik Keila
Ideaalne linnaruum on keskkond, kust linlane soovib eemal viibida vaid kahel põhjusel: kui ta läheb turismireisile
või sugulastele külla. Seetõttu
on tähtis hea linnaplaneerimine, kus oma koht on nii tööstusettevõtetel, eluruumil kui
ka puhketsoonil.
Ettevõtete arengu toetamine
toob linnakassasse tulumaksu
näol rohkem raha, mida saab
kasutada linna edasiseks arendamiseks.
Linna areng peab olema tasakaalustatud ja jõudma kõikidesse piirkondadesse. Linna
visiitkaardiks meie külalistele
on kindlasti linnasüda. Korrastamata on Keskpark, jaama-

hoone ümbrus ja tondilossid
neid ümbritsevatel tänavatel.
Kiiresti tuleb kesklinnas renoveerida ja omanikega koostöös kasutusele võtta Keila
vabriku vanad inetud tööstushooned.
Lõpuni tuleb viia ka jaamahoone ümbruse korrastamine.
Keilas on parkides kaks
vaenlast – võsastik ja karuputk. Aktiivselt tuleb võidelda
mõlemaga.
Parkide kujundamisse võiks
eelkõige kaasata näiteks üliõpilasi (kunstnikke, maastikuarhitekte), et pakkuda noortele arenemis- ja töövõimalusi
ning luua praegu pimedatest
rohealadest linnakodanikele

turvaline ja aktiivselt kasutatav liikumisruum.
Ära ei tohi unustada ka inimeste parimaid sõpru – koeri.
Nemadki vajavad jalutus- ning
treenimispaiku.
Turvalisuse tagamiseks peab
kõikides linnaosades olema tänavavalgustus. Samas on kõige tõhusamaks turvateenuse
pakkujaks hooliv kaaskodanik,
kutsume linnarahvast üles looma uusi naabrivalve sektoreid.
Keila on mitmete aastate
vältel panustanud linnarahva
tervise tugevdamisse. Taotleme riigile kuuluva Jõepargi
osa linnaomandisse, sest siis
oleks võimalik park renoveerida, teha korralik ühendustee

Keila-Tuula terviserajaga ning
taastada ajaloolised supluskohad. Ka olemasolevate terviseradade arendamine tuleb viia
lõpuni.
Soovime teha koostööd naabervaldade ja maanteeametiga
kergliiklusteede ehitamiseks
kõikides linnast väljuvates
suundades. Ka linnas tuleb
arendada ja ehitada kõnniteede võrgustikku, et tagada linnakodanikele turvaline liikumistee.
Koostöös politseiga parendame ka liikluskorraldust linna valukohtades ning tänavate
remontimisel arvestame piirkondliku vajadusega.

Uudised
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venekeelne veerg

Eesti Reformierakond
Mõnus elukeskkond on see,
mida kõik linnaelanikud esimesena tähele panevad ning
mille kindlustamine on linna
üks olulisemaid kohustusi.
Elukeskkond Keilas peab olema mugav nii noortele kui vanemaealistele.
Viimastel aastatel on Keila
elukeskkonnale palju tähelepanu pööratud. Korda on saanud
enam kui 30 km teid-tänavaid, 99,9% keilakatest on ligipääs
puhtale joogiveele
ning ühisele kanalisatsioonile, linn on korras ning
näeb ilus välja. Loode-Keilas
laiunud prügimäe asemel on
elamurajoon ning Harjumaa
parim tervisespordiala.
Kindlasti ei ole sellega kõik
tehtud. Juba linnatänavate
osas on veel palju teha - oma
järjekorda ootavad korrusmajade piirkonnad, rajada tuleb

uusi tänavaid ning korrastada
olemasolevaid. Sealjuures on
oluline, et Keila oleks mugav ja
ohutu nii autojuhile, jalakäijale, jalgratturile, ratastoolis ja
lapsevankriga liikujale.
Linn aga ei ole vaid linnavalitsus. Ka heakord ei sõltu vaid
linnavalitsusest. Keilas on palju inimesi, kes soovivad oma
koduümbruse heakorda oma panuse
anda. Selleks ei
ole tarvis palju.
Linnavalitsuses töötab

ametnikke, kes suudavad
nii eramajaomanikele kui korteriühistutele
asjatundlikku
nõu anda, kuidas teha oma
maja ümbrus korda ning seda

kaunina hoida või kuidas rajada mänguväljak või parkla
Vajadusel on linnal võimalik
omaalgatuslikes
projektides
ka rahaliselt osaleda. Eeskätt
aga tuleb märgata ja tunnustada inimesi, kes hoiavad linna
kaunina.
Keila peab olema turvaline
linn. Jätkame koostööd politsei ning turvafirmaga, et Keila
oleks turvalisem.
Pargid ja rohealad on Keila
suur väärtus. Männikust on
juba saamas hariduslinnak
ning Loode-Keila männikust

paljude võimalustega tervisespordikeskus. Korrastamist
ootavad Keskpark ning Jõe
park. Neist viimane on küll
eraomanduses, mis paneb lin-

na tegevusele oma piirid, kuid
leiame, et linn peab tegema
kõik selleks, et keilakad saaksid oma jõge maksimaalselt
nautida.
Keilas on ka mitmed ajaloolise väärtusega objektid.
Kindlasti jätkame koostöös
kogudusega Miikaeli kiriku
ning kirikaia korrastamist ning
paneme kirikukella kõlama.
Elluviimist ootab raudteejaama ümbruse planeering.
Elukeskkond ei tähenda aga
vaid asfalti ning lilli. Linnakodanik ootab oma kodulinnalt
ka muud esmavajalikku.
Peame
oluliseks, et esmajärjekorras peavad
inimestele kättesaadavad olema põhilised teenused – lastehoid, kvaliteetne
perearstiteenus, sotsiaalne abi
neile, kes seda tõepoolest vajavad.

Valimisliit Keila Linnarahva heaolu eest
Meie valimisliidule on tähtis kohalike elanike heaolu ja
kohaliku elukeskkonna arendamine ning arenemine. Meie
valimisliit taunib rikkumisi,
valskust, sobinguid, korruptiivse kahtlusega tegevusi ja
onupojapoliitikat. Me kinnitame, et toome sellised juhtumid rahva ette, et süüdlased
saaksid vastutusele võetud.
1. Vaadata kriitilise pilguga üle
linnavalitsuse ülalpidamise ja
linnavalitsuse juhtametnikele
tehtavad kulud. Eeldame siiski, et linna rahalisi vahendeid
on võimalik säästlikumalt ka-

sutada.
2. Turvalisus on peale füsioloogiliste vajaduste tähtsuselt
teine inimese põhivajadus.
Ohutu ja turvaline Keila on
meie üks tähtsamaid prioriteete. Korras kõnni- ja sõiduteed, toimiv tänavavalgustus,
kiirust piiravad märgid korterja individuaalmajade rajoonis.
Suuremate eelarveliste vahendite eraldamine korrakaitse
sektorisse. Luua Keila Linnavalitsuse alluvuses Munitsipaalpolitsei struktuuriüksus,
kelle tööülesanneteks on koos
politseiga osalemine avaliku

korra tagamisel ja järelvalve
teostamine Keila linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.
3. Seisame head, et Keila linna
elanikud ei peaks üle maksma temale osutatud teenuste
osutamise eest nagu vesi, kanalisatsioon, küte, soe vesi,
prügivedu. Küttehindade alandamiseks näeme ette ülelinnalise projekti korteriühistutele,
mille käigus renoveeritakse ja
soojustatakse linna kaasabil
kortermajad. Selle projekti rahastamiseks kaasame riigi- ja
eurotoetusi. Sarnase projekti

raames on võimalik taotleda
ka eramajade renoveerimist.
4. Keila linnaga seotud töid ja
tegevusi tuleb esmalt pakkuda
kohalikule elanikule ja ettevõtjale. Leida võimalused kaasata
kohalikud ettevõtted ja elanikud eurorahastamise tegevusse, millega luuakse uued
töökohad. Toetatakse lastele/
õpilastele, noortele peredele,
pensionäridele, töötutele suunatud tegevusi.
5. Keila linn 21 saj. ilma arstiabita on absurd. Taastada kvaliteetne arstiabi teenuse kättesaadavus vajalikus mahus.

Üksikkandidaat Jaak Kukk
Üksikkandidaat
Jaak Kukk, kellega
Keila leht varem
ühendust ei saanud,
tutvustab tänases
lehes oma
valimisplatvormi
põhiseisukohti.
Olen elektriinsener, pensionär kahe lapse isa ja kahele lapselapsele vanaisa. Keilas
elanud alates 1966. aastast.
Harju KEK-is ja tema all-

asutustes olen töötanud üle 40
aasta. Alustasin elektrikaablite ja kilpide valmistamisest,
hiljem töötasin insener-konstruktorina, töötamise lõpetades
olin tootmisgrupi juht.
Peale igapäevast tööd olen
tegelenud rahvatantsuga, osalenud spordis nii võistlejana,
kohtunikuna kui ka treenerina.
10 aastase treeneritöö parimad
tulemused on kahel korral Keila Keskkooli neljaliikmeliste
kabevõistkondade viimine vabariigi tippu.
Volikogu liikmena püüan
anda endast parima, et Keila

rahva rahadega rajatud koolimajast saaks jätkuvalt tasuta
ja head eestikeelset kooliharidust.
Soovin, et Keilas saaks erakorralist meditsiinilist abi ja
taastuks vajalike eriarstide
vastuvõtt.
Toetan igati heakorra alast
tegevust, mõistan, et kõiki ei
saa korraga ja see töö vajab jätkamist.
Uues volikogus vajab arutamist, kuidas saaks parandada
hilisõhtust transporti TallinnaKeila vahel.
Pean oluliseks, et Keilas

oleks turvaline elada.
Toetan noorsootööd ning
noortele suunatud võimalusi
nii spordis kui huvialaringides,
samas toetan spordi tegemist
igas eas ning neid võimalusi
tuleks Keilas laiendada.
Pean olulisteks väärtusteks:
• Ausust, sallivust ja kaastunnet üksteise vastu, see on ka
austus iseenda vastu.
• Vastastikust lugupidamist
ja võrdväärset partnerlust
linnakodanike(valijate) ja volikogu liikmete vahel.

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

Valimispäev on 18. oktoober 2009

Сегодня в номере

Интервью с новым директором Кейлаской
школы
С 10 августа к выполнению своих должностных
обязанностей приступила
новый директор Кейлаской школы Глед-Айрин
Саарсо. В этом номере газеты директор ответит на
вопросы, каковы первые
впечатления, какие решение уже приняты, какие
изменения произошли и
какие
запланированы.
(стр. 3)
«Гламокс» расширяет
производство
Норвежский
концерн
«Гламокс»
закрывает
один из 4 цехов, работающих в Норвегии, и переводит производство осветительных приборов в
Эстонию. Через 3-4 месяца в Кейла будут выпускать
декоративные
оформленные осветительные приборы известной
марки «Ховик Лис». Новый цех принесет городу
15 новых рабочих мест.
Перенос производства в
Эстонию принесет существенную экономию затрат на производительный процесс и поправит
конкурентоспособность.
(стр. 1)
Город ищет рождественскую ель
Мэрия начала поиски городской рождественской
ели. Сейчас на примете
находятся 2-3 подходящие дерева высотой до
25м. Городской садовник
Инге Ангерьяс и советник
по вопросам окружающей
среды Юлле Линдус до
конца октября ждут дополнительных предложений. Ель должна быть пушистой, высотой не менее
15 м и расти в таком месте,
к которому можно подъехать на грузовой машине.
Просьба присылать предложения по адресу ylle.
lindus@keila.ee. (стр. 3)
День ходьбы в Кейла
В связи с проведением
всемирного дня ходьбы в
субботу, 3-го октября, на
городской тропе здоровья
состоится тематическое
мероприятие.
Участво-

вать в мероприятии могут
все поклонники оздоровительной ходьбы независимо от возраста. Сначала
для
желающих
небольшое знакомство с
основными принципами
оздоровительной ходьбы,
затем можно будет проверить показатели своего
физического состояние –
давление, вес. Затем состоится поход на разные
дистанции. Те, у кого нет
специального снаряжения – палок для ходьбы,
смогут одолжить их на
месте. Программа мероприятия в сегодняшнем
номере газеты. (стр. 6)
Первые медали Кейлаской школы
18 сентября состоялись
первые межшкольные соревнования Харьюского
уезда по эстафетам. Кейлаская школа вернулась с
достойным урожаем медалей: 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Наиболее успешно
выступили девочки в возрастной группе 8-9 классов и бегуны на длинную
дистанцию из 10-12 классов. (стр. 6)
Вечер кино в музее Харьюского уезда
10 октября в 13.00 в музее
Харьюского уезда будет
показан документальный
фильм научного сотрудника Народного музея
Эстонии Индрека Яатса
«Коми-пермяцкая осень».
В фильме рассказывает об
истории поиска национального идентитета, ассимиляции и результатах
национальной политики
России на примере одного финно-угорского народа. (стр. 6)
Первое место у кейлаской команды
Молодежная футбольная
команда
(возрастная
группа - 10-12 класс) заняла первое место в
межшкольных футбольных соревнованиях. На
втором месте футболисты
из Палдиской Русской
гимназии, третье место
заняли футболисты из
Саку. (стр. 6)
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treener annab nõu

Kepikõndida saab igal
pool ja igal aastaajal

Kepikõnd on suurepärane võimalus
tervislikuks liikumiseks ükskõik
millises vanuses.
Keppidega saab
kõndida igal pool ja
igal aastaajal ning
see ei vaja erilisi
tingimusi.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Are ja Anne Eller kõnnivad pea igal hommikul
Kepikõnni liigutused on
loomulikud, kuna põhinevad
inimese normaalsel liikumisel.
Kuna kepikõndi saab harrastada koos sõbra või seltskonnaga, pakub see rõõmu ühisest
tegevusest, lõõgastab vaimu ja
tõstab tuju. Kepikõnnist räägib Tanel Mõistus, kes on seda
ala keilakatele aastaid tutvustanud.
Kellele kepikõnd sobib?
Kepikõndi võib teha nii hea
enesetunde kui ka sportliku
vormi saavutamiseks ja hoidmiseks. Samas on kepikõnd ka
soovitatav mõõduka ülekaalulisuse, kergekujulise liigesekulumishaiguse, mõõduka raskusega kõrgvererõhuhaiguse,
südameisheemia tõve ja meeleoluhäirete korral.
See ala sobib väga hästi ka
eakamatele inimestele, kellele
teevad häda valutavad liigesed,
sest keppidega kõndimine vähendab käimisel tekkivat koormust jalaliigestele, jättes osa
kehamassist käte kanda. Lisaks käimisel juba niigi töötavatele alakeha lihastele saavad
lisakoormuse käte lihasgrupid,
rinna-, õla- ja seljalihased.
Seetõttu võimaldab regulaarne
kepikõnd vabaneda kaela- ja
nimmepiirkonna valudest ning
radikuliidist.
Kepid
Ideaalne käimiskepp on kerge, õige pikkusega, pinnasele
kohase otsikuga ning mugava
käepideme ja rihmaga.
Heal kepikõnni kepil on järgmised osad:
• käepide - ergonoomiline, et
sobiks hästi kätte ning tagaks
mugava haarde, ning tehtud
käte hõõrumist vältivast materjalist (kork, kumm, plastik);
• käerihm - reguleeritava pikkusega, tugev ning kiiresti avatav;
• toru – kerge ja elastne, kuid
piisavalt jäik, et vähendaks
mittesoovitud vibratsiooni ega
põrutaks käe- ning õlavarre liigeseid;
• kepiteravik - metallist otsik,
mis on asetatud nurgaga ette-

poole, tagamaks parema haakumise maapinnaga;
• asfaldiotsik, mida kasutatakse metallist kepiteraviku pealsena kõndimiseks kõval pinnasel (asfalt).
Keppide pikkus
Rusikareegel sobiva pikkusega
kepi valikul on, et keppi käes
hoides moodustaks küünarvars
maa suhtes 90kraadise nurga.
Orienteeruva käimiskeppide
pikkuse saab, korrutades oma
pikkuse 0,68-ga. Algajad harrastajad võiksid kasutada natukene lühemaid keppe, samuti need, kes liiguvad peamiselt
asfaldil. Kogenud kepikõndijatele ja pehmemal pinnasel (liivarand, soine ala) liikujatele
sobivad aga natuke pikemad
kepid.
Kepikõnni tehnika
Tehnika on üldiselt lihtne –
käed ja jalad töötavad nagu tavalisel kõnnil, samm on võrreldes normaalkõnniga aga pisut
pikem.
Õige tehnika puhul:
-peaks kere olema veidi ettepoole kallutatud,
-jalg tuleks asetada maha kannale ja seejärel rulluda üle
päka,
-kepp peaks asetuma maha alati koos vastasjala kannaga,
-käetõuge peaks lõppema puusast tahapoole,
-kepitõuke lõpul ava veidi pihku ja lõpeta tõuge toetudes
kepi rihmale,
-too kepp selja tagant ette
käepide ees, mitte kepiots
ees (NB! Kepi nurk maapinna
suhtes jääb muutmatuks kogu
sammutsükli vältel!)
Tehnika ülesmäge liikumisel:
- hoia keha veidi ettepoole
rohkem kaldu kui tasasel maal
kõndimisel,
- käte liigutused on jõulisemad, kuid nende liikumise ulatus on lühem,
- kepitõuked ülesmäge kõnnil
jagavad koormust ja suunavad
seda jalgadelt ülakehale
Tehnika allamäge liikumisel:
- raskuspunkt viia veidi allapoole, põlved veidi kõveras,

harjutused
• kükkimine käed keppidega
rinnal
• etteasted käärseisu toetusega keppidele
• keppide surumine rinnalt
või turjalt
• painutused ette käed
külgedel
• kerepainutused küljele käed
keppidega ülal
• kerepöörded kepid õlgadel

- pidurda veidi jalgadega ning
kalluta end veidi tahapoole,
- ära too keppe kehast ettepoole.
Kepikõnni treening
Kepikõndi on võimalik harrastada mitmel erineval tasemel. Erineval tasemel treeningprogrammid sobivad nii
rehabilitatsiooniks,
tervise
parandamiseks, kehakaalu jälgimiseks, kehalise seisundi
parandamiseks, taastumiseks
ning aktiivseks puhkuseks.
Vali sobiv treeningkoormus
vastavalt oma võimetele ja ettevalmistuse eesmärgile:
1. Tervise tase - algaja treening, 1-2 korda nädalas, 15-60
min, pulsisagedus 50-60 %
maksimaalsest südame löögisagedusest
2. Fitness tase - arendav treening, 2-3 korda nädalas, 30-90
min, pulsisagedus 60-70 %
3. Spordi tase – sportlik treening, 3-4 korda nädalas, 30-60
min, pulsisagedus 70-90 %
Maksimaalse südame löögisageduse vastavalt vanusele
saab arvutada valemiga: naistel 226 – vanus ja meestel 220
– vanus.
Harjutuskorda tuleks alustada aeglase käimisega ning
seejärel sooritada mõned võimlemis-harjutused keppidega.
Pärast soojendust kiirenda
käimissammu. Treeningtempo
on õige siis, kui suudad kaaslasega vabalt, ilma hingeldamata
vestelda. Koormust tuleks tõsta käimise aja ja läbitava distantsi pikendamisega. Pulssi
tuleks kontrollida aeg-ajalt, nii
enne kui ka pärast treeningut,
soovitavalt ka suurema koormuse ajal. Pärast treeningut
tuleks teha lõdvestus- ja venitusharjutused.

sport

Käimise Päev Keilas
KEILALEHT

LEHT@KEILA.EE

Seoses ülemaailmse käimispäevaga, toimub laupäeval,
3.oktoobril Keila terviseradadel terviseliikumisele pühendatud üritus.
Käimise päevale oodatakse igas vanuses tervisespordi
harrastajaid. Kavas on tervisekoolitus, toimuvad erineva
pikkusega matkad ja saab õppida õiget kepikõnnitehnikat.
Kohal on võimalik kontrollida
oma tervisenäitajaid – mõõdetakse kaalu, vererõhku ja
rasvaprotsenti. Kel kõndimise
soov suur, aga varustus puudub, saab kohalt kepikõnnivarustust laenutada.
Käimispäev korraldatakse
Maailma Sport Kõigile assotsiatsiooni TAFISA välja kuulutatud Maailma käimispäeva
raames. Keilas loodetakse registreerida vähemalt 500 kõndijat.
Maailma Käimispäeva peetakse juba 1992. aastast ja
rekordilisel 2005. aastal kor-

Kepikõndijad Keilas aastal 2005
raldati selle egiidi all käimisüritusi 72 riigis üle maailma.
Ka sel aastal käiakse üle maailma kümnetes riikides, kokku
on osalemas sadu tuhandeid.
Eestis toimuvad “Maailma
käimispäeva 2009” raames
üritused veel Sinimägedes,
Haapsalus Kiltsi lennuväljal,
Käärikul ja kõikjal mujal, kus
inimesed omal algatusel kõndida soovivad.
Keilas korraldab ürituse
Keila linnavalitsus

kava
11.45 Registreerimine
12.00 Avamine
12.05 Tervisekoolitus
12.00 – 14.00 Tervisenäitajate mõõtmine (kaal, vererõhk,
rasvaprotsent)
12.30 Kepikõnnikoolitus ja
varustuse laenutus
12.45 Erineva pikkusega
käimisrajad
12.45 Jalutuskäik Keila loodusrajal (ca 5 km)
12.10 – 14.10 Lasteprogramm
14.00 Loosimine

sport

Keila Kooli esimesed medalid
TIIA TAMSALU
KEILA KOOL

18.septembril 2009.a. toimusid Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused staadioniteatejooksudes. Keilasse
toodi 5 medalit: 2 kuldset, 1
hõbe ja 2 pronksi. Sellele lisaks
mitu kohta esikuuikus.
Kõige edukamalt esinesid
8.-9.klassi vanuserühma sprinditüdrukud ja 10.-12.klassi pikamaajooksjad. Kuldmedalid
riputati kaela 4x100m jooksus
Kersti Künnapasele, Gerli Israelile, Liisa Loidile, Aet Laurikule ja 4x800m jooksus Jako
Arikainenile, Rando Leokinile,
Raido Leokinile ja Lars Erik
Raissarile. Sama vanuserühma

noormehed koosseisus Olari Tõnison, Markus Matteus,
Mikk Kelement ja Tauri Laurik
lõpetasid 4x100m sprinditeate
teisena, tasuks hõbemedalid.
Pronksmedali
vääriliselt
esinesid 8.-9. klassi tüdrukud
Marita Tilk, Hanna-Mai Mändmaa ja Gerli Israel 3x800m
jooksus. Teine pronks saavutati 10x60m pendelteatejooksus,
kus osalesid: Kersti Künnapas,
Hanna-Mai Mändmaa, Gerli
Israel, Liisa Loit, Aet Laurik,
Daniel Sei, Jüri Basanets, Marko Lepp, Silver Kaal ja Pavel
Marin.
Napilt jäid pikas jooksus
medalist ilma 6.-7.klassi tüdrukud Triin Tamm, Elge Spelman ja Anne-Mari Allev lõpe-

tades jooksu 4.kohaga. Väga
tasavägises võitluses jäi üks
kümnendik
pronksist puudu 4.-5.klassi poistel 4x50m
sprindis. Võistkonna koosseis: Martin Nugis, Kristjan
Tuuling, Arnold Vahtra ja Karl
Markus Veiberg.
Esimesel spordivõistlusel,
kus Keila Kool osales ühise
võistkonnana ja uue nime all,
saime hästi hakkama ja meil
läks hästi Koolide üldjärjestuses sai Keila Kool 4.koha.
Aitäh kõikidele tublidele
jooksjatele! Täname kehalise
kasvatuse õpetajaid, kes olid
abiks võistkondade koostamisel. Võistlustel juhendasid
õpilasi ja elasid kaasa õpetaja
Irja Põlluveer ja Tiia Tamsalu.

sport

Keila noormehed Harjumaa meistrid
virge jaanre
KEILA KOOL

Keila kooli 10.-12. kl noormehed
võitsid
Harjumaa
2009.a.
koolidevahelistel
meistrivõistlustel jalgpallis I
koha. II jäid Paldiski VG ja III
Saku Gümnaasiumi mängijad.
Kokku võistles 14 võistkonda.
Keila kooli võistkonnas
mängisid Alor Lass, Joel Metsson, Raido Leokin, Rando Leokin, Kauri Ääremann, Priit Danelson, Mart-Mattis Niinepuu,
Jagnar Jakobson, Jako Arikainen ja Mikk Kelement.
Noormehi treenib Aivar
Israel.

Võidukas meeskond

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
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
“HULLEM KUI HOLLYWOODIS” - VANA-BASKINI
TEATER
12.oktoober kell 19:00 Pilet:
150.- / 125.Keila kultuurikeskus
“KAVAL-ANTS JA VANAPAGAN” - RAKVERE TEATER
23.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Keila kultuurikeskus

“KUI HARRY KOHTAS SALLYT” - RAKVERE TEATER
23.oktoober kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.Keila kultuurikeskus

kino
“PERMIKOMI SÜGIS”
10. oktoober kell 13.00
Eesti Rahva Muuseumi teadur
Indrek Jäätsi dokumentaalﬁlm.
Harjumaa Muuseum
“SÜGIS SÜDAMES” - ANSAMBEL “LINDPRIID”
13.oktoober kell 19:00
Mitme põlvkonna laulud .
Samal päeval 150.Keila kultuurikeskus
“PROPELLER&KOSMIKUD”
30.oktoober kell 20:00
Piletid saadaval Piletilevist
Keila Kultuurikeskus

muud üritused
KÄSITÖÖPÄEV JA PIRUKAVÕISTLUS

4.oktoober kell 11:00 - 16:00
Hooaja ringide tutvustus.
Keila kultuurikeskus

Müüa maa-alune garaaž (üksikboks) Keilas Vasara tänaval.
Tel: 53433755
Müüa 1-toaline korter Keilas,
Põllu tänaval 4/4. 30.7 m2. Turvauks, aknad vahetatud, väga
vaikne koht. Hind kokkuleppel.
Tel: 5067371
Üürile anda pikemaks perioodiks 3-toaline ahjuküttega korter
Keilas. Korter on 51m2 ja osaliselt
möbleeritud. Helista 56624827
Üürile anda noorele perele
(loomadeta) 2-toaline korter
Keila keskosas. Otse omanikult.
Hind 2000kr/kuu+elekter ja vesi.
Tel 55605116 helistada kell 17.0021.00.

müük
Müüa uus kušett (pakendis),
mõõt 200x120. Hind:2220.-, ostutšekk olemas (2300.-). Samas
ära anda kaks kasutatud kušetti (80cm laius). Tel. 6045051,
55997610.
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.

TÖÖ
Pakun tööd täiskohaga ﬂorist/lilleseadjale Keilas. Vajalik
eesti ja vene keele oskus. Tel:
53454054

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 (ahjud, kaminad, välikaminad, pliidid, soojamüürid, korstnad, saunakerised
jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel: 55621455.
Pottsepp, korstnapühkija. Tel:
53966469. Meelis.
Pottsepp Dan. Tel 53620580.
Kvaliﬁtseeritud
pottsepp
ehitab-remondib ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid. Pakun ka
korstnapühkimisteenust.Vaata
kodulehte http://www.hot.ee/tanel12345/ Tel: 56 681 555
Reneks Grupp OÜ – Pakub

EMA

Hilda Loim’i

surma puhul.

MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
Keila Miikaeli kiriku nimepäeva, koguduse 790. aastapäeva jumalateenistus
4. oktoober kell 11.00
10.45 küünalde süütamine
kirikuaias, koguduse õpetajate
haudadel. Laulab koguduse
segakoor „Miikael“
Jumalateenistusele järgneb
kohvilaud kirikus
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse jumalateenistus
3.oktoober kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

Kuulutused
kinnisvara

Avaldame kaastunnet Õnnele,
Karinile ja Uudole ema,
vanaema ja ämma

Südamlik kaastunne Õnne
Paas`ile

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
Toome ehitusmaterjalid objektile! Pakume soodsalt: kivivilla, klaasvilla, penoplasti; kipsi- ja
tuuletõkkeplaate, segusid; terrassilaudu, ehituspuitu, vineeri;
katusematerjale (plekk, kivi),
tänavakive, -segusid, armatuurvõrke, kile, jne. Pinnasetäidetkalluriga (muld, liiv, kild). Pööningute soojustamiseks: puistevilla
(kivi- ja klaasvilla) paigaldust puhuriga üle Eesti. www.tarnekor.
ee. info/tellimine- info@tarnekor.ee tel.53321522, 53029454,
6781616. Paldiski mnt.21, Keila
Algavad inglise k.soome k.
kursused. Soome keel - (algõpe) algus: laup. 3.okt.9.30.
Inglise keel (algõpe) algus:
esmasp.5.okt.19.30. Laste inglise
keele gruppi ootame lapsi vanuses 6.a, I, II klass sõbraks saama
inglise keelega. Inglise keele lisaabiõpe: IV -VIII klasside õpilastele (minigrupid) Info ja reg. info@
tarnekor.ee,
mob.53029454,
6781616 või tulla kohale tööpäeviti 15.00- 17.00 Paldiski mnt.21,
Keila (II korrus).
Pressin õunamahla. Hind kokkuleppel. Tel: 55691991

surma puhul.

Töökaaslased Karjaküla
sotsiaalkeskusest

Helle, Heldin-Maris,
Tanel-Johannes

Uno Jõemaa

Uno Jõemaa

surma puhul.

Ene, Kalev, Eigi, Viktor,
Ester ja Arvo-Mihkel

Lilian perega

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

Kallis Õnne perega!
Oleme teiega sel raskel hetkel,
kui jätate hüvasti oma
armsa

EMA,
VANAEMA ja
ÄMMAGA
Kolleegid Keila
Sotsiaalkeskusest

Kallid Urve ja Merli. Langetame
leinas pea koos Teiega, kui
saadate viimasele
teekonnale armsa isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Urvele,
Üllele ja Merlile kalli isa ja
vanaisa

7

Südamlik kaastunne Urve ja
Merli Jõemaa`le kalli isa ja
vanaisa

Uno Jõemaa
surma puhul.

Tiia, Merike ja Ander

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

Alates 1. Oktoobrist on Harjumaa
muuseum avatud
K – P kell 11. 00 – 16. 00
Tel 678 1668 www.muuseum.harju.ee
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näridele
*Lisasoodustused pensio
tt
oonitäidisega klaaspake
arg
(70 mm) PVC-aken,
üheks kuuks
gus
sõi
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* Glaskeki 5-kambriline
dua
el loositakse välja 4 sõi
vah
ute
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* Kõikide oktoobris sõl

ALLAHINDLUS
PVC-AKENDELE
OSTES 2 VÕI ENAM AKENT, SAAD LISAKS PVC-AKNALAUA
20% SOODSAMALT!
TOODETUD
EESTIS

2

1
3

3-kambrit, 58 mm

5
1
2
3
5-kambrit, 70 mm

Pakkumine kehtib kuni

17.10.2009 ka.
Keila: Jaama 6

4

KUI HIND ON SAMA
KUMMA VALIKSID SINA?

Täpsem inf
o:
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Reklaam

PÕNEV JA UUS OKTOOBRIKUUS!
FitStar Attack nüüd Keila Tervisekeskuses.
Juba sellel laupäeval kell 10.30
Treener Liis

Treening on energiline, intensiivne ning kaasahaarav.
Sobib nii meestele kui naistele!

Lõika kupong välja, võta sõber kaasa ja
saate piletid
tavahinnast soodsamalt!

-50%

Registreeru treeningusse telefonil 6 737 637
*Kupongi soodustus kehtib kahe pileti ostu korral.

Päevased rühmatreeningud ka
oktoobris soodushinnaga 69.- krooni!
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Kristiine Autokool

Head õpetajate päeva!

Diivanid endiselt

soodsad!

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

Amarillo Stuudios
OKTOOBRIS KOLIMISHINNAD!

KLASSIKALINE MASSAAŽ
E-R 10.00 – 16.00 30 min 100.-

60 min 200.90 min 325.E-R 17.00 – 20.00 30 min 130.L, P
60 min 250.90 min 375.-

- 15%
Vaata lisaks www.vetiver.ee

Kõik teised massaažiliigid

Massöörid Angela, Leila, Mariann
Info ja broneerimine
tel. 5100037, 5246900

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

Kaastundeavaldus
raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)

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!

dis

ki m

nt

e
Geoloogid
Ehitajate

tee

Neste Keila D-jaam
Paldiski mnt. 35/4

autojuhi
kursuseid
Järgmine kursus
8.oktoober
Info:

www.kristiineautokool.ee

või 09400, 5103218

teated

Tule tangi Neste Keila D-jaamas!

Pal

korraldab Keilas
Piiri 3c B-kategooria

Lisainfo Neste klienditelefonil 1424.
www.neste.ee

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

