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Kogudus ja kirik
Pühapäeval tähistati Keila
Miikaeli koguduse 790.
aastapäeva ning ühtlasi ka
peaingel Miikaelile pühendatud kiriku nimepäeva.
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Septembripilt on jaamahoonest
Žüriilt ülekaalukalt enim hääli saanud septembripildi autor on Hela Anier. Kokku sai
hääli 15 pilti, võidupilt koguni 7 poolthäält.
Pingerivis järgnes talle kolme häälega
Marimari pilt „Hommik terviserajal“. Kokku esitati septembris konkursile 41 pilti 15
autorit.
Aasta kestnud fotojaht „Teeme kalendri 2010“ on jõudnud
lõpule. 12 kuu jooksul esitati
konkursile 532 pilti 47 autorilt.
Konkursi korraldaja Valdur

näitus

Vachti sõnul osales konkursil
igas vanuses fotohuvilisi alustades nooremast koolieast,
lõpetades pensionäridega. Iga
kuu valis žürii laekunud piltide seast välja viis parimat

fotot. Enim punkte saanud
pilt pälvis kuu foto tiitli, mille
autor sai auhinnaks Olympus
Estonia OÜ kinkekaart 3000
krooni väärtuses.
Kogu konkursi jooksul pälvisid kuu pildi tiitli Kertu
Paalaroos, Urmas Veersalu,
Andres Matteus, Egon Karpov,
Aare Vaida, Iris Karu, Janno
Jegers ja Hela Anier. Enim,
4 korda, tunnistati parimaks
Anne Kanketeri pilt. Eraldi tuleb tunnustada väga ühtlaselt
kogu aasta kestel tugevaid pil-

Uued näitused:
avati Anne Kanketeri
ja Karmo Tihase
fotonäitus
lk 6

te esitanud Eevi Kutprit, kelle
tööd said mitmel korral napilt
vähem hääli kui võitja omad.
Kuu pildi tiitel ei tähenda
aga, et foto tingimata kalendrisse saab. Kalendri tarvis teeb
žürii valiku kõikide ära märgitud piltide seast. Oluline on,
et iga kuud ilmestaks just seda
aastaaega kujutav pilt.
Korraldaja Valdur Vachi sõnul pildistasid inimesed üldiselt seda, mis silma jäi. „Mõni
autor pildistas rohkem, mõeldes kalendrile, mõni jälle otsis

vaba aeg

uusi vaateid ja nurki Keilast.
Oli ka neid, kellele oli väljakuulutatud eesmärkidest olulisem jäädvustada probleeme teha ühiskonnakriitikat. Mõni
leidis konkursi abil ehk endas
kunstnikugi.“
Žüriisse kuulusid linnapea
Tanel Mõistus, Valdur Vacht
ning esindajad Keila Lehest.
Kalender tehakse koostöös
Harju Elektriga ja loodetakse
valmis saada sel aastal.
Suur tänu kõigile osalejatele ja Olympus Estonia OÜ-le!

Selgusid
Harjumaa aasta
õpetajad
Sel aastal valiti Harjumaal
Aasta õpetajateks 26
haridustöötajat, Aasta
õpetaja auhinna said ka
kaks õpetajat Keila koolist
ja kaks Keila Ühisgümnaasiumist

lk 3

Noortekeskuses
alustab klubi
tüdrukutele
lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Viisakad valikud

Veidi enam kui nädala pärast valitakse Eesti kohalikele omavalitsustele uued volikogud. Juba eilsest
saavad soovijad anda oma hääle elektrooniliselt.
Käes on valimiskampaania tipphetk.
Keila Leht on tänaseks avaldanud kokku neli osa
valimisdebatist (niivõrd kui leheveergudel oma
seisukohtade tutvustamist debatiks nimetada saab),
mis annab üsna hea pildi sellest, mida keegi mõtleb,
soovib ning arvab. Juba varsti on kõigil võimalus
oma lõplik valik teha.
Enne õhtut ei tohi küll hõisata, kuid tänase seisuga
näib, et Keilas on enamus nimekirju valinud viisaka tee ega alahinda valijate arusaamisvõimet. Eks
lubaduste asjakohasust ning teostatavust hinda iga
valija ise, kuid vähemalt need nimekirjad, kes oma
seisukohti Keila Lehes avaldanud on, ei ole ükski
läinud vastaste laussõimamise teed. Loodetavasti on
viisakus märksõnaks ka postkastidesse jagatavates
valimislehtedes ning –voldikutes.
Oma seisukohtade tutvustamine nii
ajalehe veergudel, valimislehtede
kujul kui isiklikus vestluses on ju
igati asjakohane. Asjakohane ei
ole teiste sõimamine ning mahategemine. Kahjuks küll teisi lehti
jälgides, telerit vaadates ning raadiot kuulates on pilt teistsugune.
On hea meel, et kohalikud kandidaadid on läinud väärikat teed ja
loodame, et uus volikogu, kes iganes sinna kuuluma hakkab, suudab
sama väärikalt ka tööd teha.
Linnakodanikel on ees tähtis
valik, loodetavasti saime selle
valiku tegemisel abiks olla.
doris matteus
doris@keila.ee
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Vastuseta küsimused
Sergei vassiljev
PENSIONÄR

Igati väärivad austust linnavõimude ja kohaliku avalikkuse pingutused teha meie linn
ilusamaks ja paremaks. Kuid
vandaalid põrmustavad need
ponnistused. Näiteid on hulganisti.
Miki lasteaia Jaama tänava
pool küljes lõhutakse süstemaatiliselt ilusat puitaeda.
Kolme aasta jooksul on lõhutud mitmeid ja mitmeid aialippe. Milleks on vaja seda teha?
Selles lasteaias võivad olla ka
teie lapsed! Majandussurutise
ajal ei võimalda lasteaia eelarve pidevat remontimist.
Üldisest kultuuritasemest
võib aru saada ka selle järgi,
kui palju on lõhutud aiapinke
bussipeatustes, linnaparkides
ning tänavatel. Linnavõimud
on üritanud pinkide konstruktsiooni muuta: on kasutatud teisi lauakinnitusi, pingid
on valmistatud raskemast materjalist. Kuid kõik asjata –
kurjus ikka võidab jõu ja visadusega.
Üks küsimus veel: miks
noored inimesed arvavad, et
on ilus istuda aiapingil nagu
kuked plangul – seljatoel, jalad
istme peal. Pink on seega poriseid jalajälgi täis, mis määrivad
ära teiste inimeste riided. Tuleb välja, et oli õigus meie esivanematel, kes ütlesid: „Ära
kutsu looma lauda, muidu paneb jalad lauale!”

Vikerkaare lasteaed mõned aastad tagasi
Tahan jagada veel üht tähelepanekut. Viibisin hiljuti
Gruusias ja olin väga imestunud: sealsed kõnniteed on valgustatud väga lühikeste valgustite (u 1,5 m) abil. Avaldasin
arvamust, et sellise kõrgusega
valgustitelt võib ju vabalt varastada elektripirne või lihtsalt
neid ära lõhkuda. Kohalikud
elanikud vaatasid mulle otsa
suurte silmadega nagu poole-

Foto: valdur vacht

aruse peale: „Oled sa kuu pealt
kukkunud? Miks rikkuda, lõhkuda, raisata jõudu? See on ju
tehtud inimeste jaoks!” Mul
oli häbi seletada, kust ma olen
tulnud.
Nagu räägitakse, kommentaarid on siin ülearused. On
niigi selge, et ka selliste pisiasjade järgi võib teha järeldusi
kultuuri ja inimeste teadlikkuse kohta.

abitelefon
Mis on abitelefon 1345?
Helistage sellel telefonil, kui:
- vajate lahendust kiirele
igapäevaelu
probleemile
(otsite näiteks korstnapühkuja, santehniku, elektriku
või muu remondimehe kontaktandmeid);
- näete, et linnas on midagi
korrast ära – ei tööta tänavavalgustus, kadunud on
liiklusmärk, teekattes on
auk või tänav puhastamata,
näete hulkuvaid kasse või
koeri jne;
- näete korrarikkumist;
- Teil on ettepanekuid linna
elu-olu parandamiseks (nt
haljastusprobleemid,
linnatransport, keskkond jms);
- soovite saada infot asutuste-ettevõtete lahtiolekuaja
kohta;
- soovite saada infot linnaelu
kohta.
Abitelefon 1345 vastab 24
tundi ööpäevas
Pöörduda võib ka e-posti
teel: 1345@rescue.ee
Kuidas toimib?
Abitelefon aitab lahendada
inimeste kommunaalprobleeme, viies neid kokku neile
vajaliku teenuse osutajaga.
Dispetšer võtab vastu teate,
analüüsib kliendi probleemi
sisu ja edastab probleemi
vastavale ettevõtte/asutusele või ühendab inimese
tema probleemi lahendava
ettevõtte/asutusega.
Helistamine telefonil 1345 on
võimalik nii tava- kui mobiiltelefonilt ja maksab kohaliku
kõne hinna.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Foto: heiti elster

Keila Lions klubi pani kevadel kasvama põllutäie
kartuleid, mis eelmisel nädalal üheskoos üles võeti. Kartulitega on kavas toetada kohalikke abivajajaid. Issisid olid
kartulivõtul toetamas ka väikesed abilised.

Terviseradadele rajatakse torusilda

Keila nädalaleht

Foto: valdur vacht

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

Asfalteerimine Uus-Paldiski maanteel
segab liiklust Keilast väljasõidul

Foto: valdur vacht

Foto: valdur vacht

Murdunud puu lõhkus Pargi tänaval elektriliini
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Hiirekese mängutoas valmistasid nutikad
emad Riine Pleesi juhendamisel seepi.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: anneli pärlin

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila Miikaeli kogudus
tähistas juubelit

Pühapäeval tähistati Keila Miikaeli
koguduse 790. aastapäeva ning ühtlasi ka peaingel Miikaelile pühendatud
kiriku nimepäeva.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Pidulik jumalateenistus algas kirikuaia lõunaküljel küünalde süütamisega. Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek
Roots: „Kiriku lõunaküljele on
maetud mitmed koguduse vaimulikud ja tähtsa päeva puhul
algas jumalateenistus nende
haudadele mälestusküünalde
süütamisega.“
Jumalateenistusel jutlustas
EELK kantsler õpetaja Urmas

Viilma. Laulis segakoor Miikael Pille Metssoni juhtimisel.
Teenistuse käigus meenutati
ka koguduse ajalugu, mille
kandis lühidalt ette koguduse

juhatuse liige Peeter Krall.
Rohkem Keila Miikaeli kogudusest saab lugeda järgmise
nädala Keila lehest.

uudis

Keilas jäi auto alla teele
jooksnud poiss
bns

Keilas jäi teisipäeval auto
alla ja sai vigastada ettevaatamatult sõiduteele jooksnud
poiss.
Õnnetus juhtus kella 19.16
ajal Pae ja Piiri tänava ristmi-

Selgunud on Harjumaa
Aasta õpetajad 2009
Sel aastal valiti Harjumaal Aasta õpetajateks
26 haridustöötajat.
Harjumaa Aasta Õpetaja 2009 tiitli pälvisid:
Eevi Balitski – Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool
Allar-Reinhold Veelmaa – Loo Keskkool
Asta Pazuhanitš – Padise Põhikool
Armilda Viljamaa – Ääsmäe Põhikool
Krista Polman – Saku Gümnaasium
Valentina Kissil – Loksa Vene Gümnaasium
Heli Israel – Keila Gümnaasium
Reet Hanni – Keila Algkool
Tiina Kaasik – Kostivere Põhikool
Lea Netz – Tabasalu Ühisgümnaasium
Krista Tammemäe – Loksa 1. Keskkool
Alla Garmash – Keila Ühisgümnaasium
Niina Raud – Keila Ühisgümnaasium Rummu õppeosakond
Ruth Opmann – Kurtna Kool
Ilme Põldsaar – Kiili Gümnaasium
Kristel Källo – Nissi Põhikool
Niina Esko – Kuusalu Keskkool
Riina Harma – Aruküla Vaba Waldorfkool
Tiiu Tuisk – Vääna Lasteaed-Algkool
Margarita Kuusma – Kehra Gümnaasium
Elvi Hantsom – Lasteaed Neeme Mudila
Silvia Külaots – Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool
Inge Ehatamm – Lasteaed Päikesekild
Tiina Umbsaar – Turba Lasteaed
Külli Alver – Viimsi kool
Reet Vester – Saue Gümnaasium
Aasta Õpetaja tiitli eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja
tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste
juhte ja teisi haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on
oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ning positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna ja Eesti elu.

kul, kus sõiduteele jooksnud
12-aastane poiss sai löögi
20-aastase Martini juhitud
Honda Civicult, teatas siseministeerium BNS-ile.
Kiirabi viis viga saanud lapse ravile Tallinna lastehaiglasse.

Aasta õpetajaid tänatakse 11. oktoobril Harju Maavalitsuse,
Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Harjumaa Haridustöötajate
Liidu vastuvõtuga “Estonia” teatris.
Harjumaa Aasta Õpetaja 2009 nominendid valis välja Harju
maavanema poolt moodustatud konkursikomisjon, kuhu
kuuluvad Harjumaa Haridustöötajate Liidu ja Harju Maavalitsuse esindajad.

Krimiuudised
NÄDAL POLITSEIS 21.09.2009-04.10.2009.a

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti kahe nädala
jooksul Keila linnas 78 sündmust, sh ainult neli liikluseeskirja rikkumist. Purjus sõidukijuhte ei avastatud.
Kahe nädala jooksul tabati
5 isikut, kes olid alkoholijoobes
või tarbisid alkoholi linnatänavail, neist 1 toimetati politseiosakonda kainenema, sest nad
olid ohtlikud iseendale ja kaasinimestele. Rahu rikuti erinevatel viisidel kolmel korral.
Alaealisi suitsetajaid tabati
3, nendega tegeleb edasi noorsookonstaabel. 27. sept kasutasid alaealised ära juhust, et
vanemaid kodus polnud, ning
tarbisid ühes Kruusa tn korteris alkoholi. Politsei tuvastas 11

alaealisel alkoholijoobe.
Keila kaamera ette jäid 3
suitsetavat alaealist ja 3 noormeest ning 1 naisterahvas, kes
tarbisid Jaama kaupluse trepil
alkoholi.
Kahjuks pean täna rääkima
ka Keilas suurenenud autodesse sissemurdmistest, nii et olge
palun valvsad.
21. septembril murti sisse Pae
tn seisvasse autosse ja varastati makk, 22. septembril murti
sisse Niidu tn kahte autosse ja
varastati makid, 23. septembril
murti Pae tn sisse autosse ja
varastati makk, 26. septembril
murti Kruusa ja Pargi tn sisse
autosse ja varastati makid ning
27. septembril lõhuti Jõe tn
sõiduki klaas. Siit ka elanikele
palve, et kui kuskil hakkab tööle
auto signalisatsioon, siis palun
teatage sellest politseile 110 või
G4S telefonil 1911.
Veel õiguserikkumistest:
26.septembril peeti Keilas kinni
isik, kes varastas rööpaid.
2. oktoobril lõhuti Säästumar-

keti aknaklaas.
21. ja 24. septembril toimus
ühes Keila koolis õpilaste vahel
füüsiline vägivald, mille tõttu
alustati kriminaalmenetlus. Siit
ka palve vanematele, et te räägiksite oma võsukestele üle, et
ka esmapilgul süütu kaklus või
tõuklemine võib viia tagajärgedeni ja kriminaalmenetluse
alustamiseni.
g4s

1911

28.09 kell 16.37 - helistati Allika 3, et trepikojas magab keegi.
Kohale jõudes polnud enam
kedagi.
28.09 kell 21.40 - Pargi tn ja Paldiski mnt ristmikul lamas maas
alkoholijoobes meesterahvas,
üle antud politseile
29.09 kell 13.45 - Säästumarketi juures tüütasid mustlased
inimesi, isikud tuvastatud ja minema saadetud, andmed edastatud politseile.
01.10 kell 09.10 - Niidu 5 maja
ukse ees suitsetas tütarlaps,
sünd. 93, tehtud hoiatus, andmed edastatud noorsoopolit-

seile.
01.10 kell 11.30 - Jaama 1B elav
proua teatas, et 01.10.09. öösel
on nende aias lõhutud kasvuhoonel 6 klaasi ja üritatud varastada metalli, maha on jäetud
ka seljakott riietega. Info edastatud Keila linna konstaablile.
01.10 kell 12.44 - Ekipaažile
edastati info, et Vasara 5 maja
taga lamavad 2 meest. Ekipaaž
leidis maja tagant 4 noormeest,
kes kõik olid püsti ja kained.
01.10 kell 13.46 - Joobes mees
tarbis Swedbanki trepil alkoholi, häirides sellega panga tööd,
isik anti üle politseile.
01.10 kell 15.13 – Uuel tänaval
jalutas naisterahvas oma suurt
koera ilma rihmata, naisterahvale tehtud märkus avaliku korra rikkumise kohta, pärast seda
sai koer rihma otsa.
02.10 kell 11.03 – Keskpargis jõid
kaks meest pargipingil istudes
õlut, mehed korrale kutsutud ja
minema saadetud.
02.10 kell 12.35 - Keila raudteejaamas istusid pingil kaks
meest, kes jõid õlut, mehed
said oma rikkumisest aru, vabandasid ja lahkusid.

02.10 kell 15.10 - Vanal perroonil oli kaks 14aastast tütarlast,
kes suitsetasid. Info koos andmetega edastatud noorsoopolitseile.
02.10 kell 17.50 - Skate pargis
suitsetas 14aastane poiss. Info
koos andmetega edastatud
noorsoopolitseile.
03.10 kell 23.35 – Keila Kooli
algkooli maja territooriumil olid
noored autoga. Paluti lahkuda
ning nad sõitsid minema.
04.10 kell 09.40 - Uue kooli
piirdeaed on pikali maas, info
edastatud Varahooldusele.
04.10 kell 15.50 - Miki lasteaia
aial on 1 aialipp lahti kistud, info
edastatud Varahooldusele.
04.10 kell 22.02 - Haigla estakaadi all olid noormehed kahe
autoga, palutud lahkuda, mida
nad ka tegid.
04.10 kell 22.12 - Haigla estakaadi all olid jälle noormehed
autoga, palutud lahkuda, mida
nad ka tegid.
04.10 kell 23.00 - Haigla estakaadi all olid noormehed kolme autoga, palutud lahkuda,
mida nad ka tegid.
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Lühidalt
Terviseloeng ja tervisliku
toitumise õpituba
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
viib projekti „Allikalt algab
jõgi“ raames läbi kaks üritust.
12.oktoobril algusega kell 18.00
toimub terviseloeng lastevanematele. Dr Anne Silbaum
peab loengu teemal “Meedia
närviarsti pilgu läbi”. Loengu põhiküsimuseks on lapse
ja meedia vahelised suhted.
14.oktoobril kell 18.00 viiakse
läbi tervisliku toitumise õpituba
„Ökoköök“. Profikokk ja puhta
ökotoidu austaja Kaarina Naur
räägib lähemalt ökoköögi põhimõtetest ning jagab nõuandeid igapäevaseks tervislikuks
toiduvalmistamiseks. Osalejad
saavad võimaluse „käe valgeks
teha“ ja valmistada üheskoos
tervislikku toitu. Kaasa võtta
põll ja oma kokanuga. Nii terviseloeng kui õpituba on tasuta.
Registreerimine tel 5193 6673
või e-postiga waldorf.keila@
gmail.com. Üritus toimub Erakoolis Läte, Kruusa 23. Lisainfo
www.erakoollate.ee.
Projekti
toetab Vabaühenduste Fond,
mida rahastavad Norra, Island
ja Liechtenstein Avatud Eesti
Fondi vahendusel

Mälumängu turniir Robert Helde mälestuseks
Laupäeval peeti Keila linnavalitsuse saalis paarismänguturniir
augustis lahkunud Eesti meistri Robert Helde mälestuseks.
Kilvarit, volikogu liiget ning
vabadusvõitlejat
kogunesid
meenutama mälumängupaarid üle Eesti. Kaugemalt tulnud
olid Kilingi-Nõmmelt ja Lihulast. 40-küsimuselises mängus
haarasid liidriohjad Jevgeni
Nurmla-Mati Räli Tallinnast, kes
lõpuks ka 58 punktiga võitsid.
Teisele kohale platseerusid
Eik Sagen ja Rein Laumets 53
puntkiga. Kolmandana lõpetasid Indrek Salis ja Alar Heinaste
50 punktiga. Kokku oli võimalik
saada 80 punti.

Keila Tervisekeskuses
avati Spordikohvik
Keila Tervisekeskuses avati sellel nädalal külastajatele vastselt renoveeritud Spordikohvik.
Tervisekeskuse
külastajatel
on võimalus kohvikus peale
sportimist lõõgastuda, vanematel on lapse sportimise ajal
koht, kus aega veeta. Keilakad
saavad ka lihtsalt päeva keskel
sisse põigata, võtta tass kohvi
ja jälgida, kuidas basseinis elu
keeb. Olemas on wifi kasutamise võimalus, On ka lubatud, et kui televiisorist tulevad
spordiülekanded, siis hoitakse
telekanal ikka spordiülekande
peal. Saadaval on lõunamenüü.
Lisaks on Keila Tervisekeskuses
võimalus tellida ruumi koos
toitlustamisega näiteks lapse sünnipäeva pidamiseks või
muu ürituse läbiviimiseks.
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Algas elektrooniline hääletus

Kohalike omavalitsuste valimise elektrooniline hääletus
algas neljapäeval 8.oktoobril
kell 9.00 ja lõpeb 14.oktoobril kell 20.00. Õpetuse, kuidas elektrooniliselt hääletada,
leiab http://www.valimised.
ee/ .
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 18.
oktoobril 2009. aastal. 12. 14. oktoobril kl 12.00 - 20.00
saab eelhääletada väljaspool
elukohta hääletamist korral-

davates valimisjaoskondades.
Igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond,
kus toimub eelhääletamine
väljaspool elukohajärgset jaoskonda. Keilas on selline jaoskond Keila Kultuurikeskuses
(Keskväljak 12).
12.- 14. oktoobril kella
12.00 kuni 20.00 saab eelhääletada ka oma valimisjaoskonnas. Hääletamisruumi asukoha
leiab koju saadetud või elektrooniliselt valijakaardilt.

Keila
valimisjaoskonnad
asuvad Kultuurikeskuses ja
Tervisekeskuses. Valimispäeval, 18. oktoobril, on kõik valimisjaoskonnad avatud kella
9.00 - 20.00. Hääletada saab
vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Keilas kandideerijate nimekirja leiab: http://www.vvk.e
e/?id=11923&code=0037&sc
ode=0296. Lisainformatsiooni
valimistest: http://www.valimised.ee/

uudis

Valimisjaoskonnad Keila linnas

Valimisjaoskond nr 1

Valimisjaoskond nr 2

Esimees: Aadu Kroon
Hääletamise koht valimispäeval: Keskväljak
12, Keila linn (Keila Kultuurikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Piirid: Aia tn, Aiandi tn, Aukamäe tn, Eha tn,
Haapsalu mnt 1-25 (paaritud numbrid) ja 2-12
(paarisnumbrid), Heina tn, Hommiku tn, Jõe tn,
Kaare tn, Kadaka tn, Kalda tn, Kase tn, Kastani
tn, Keskväljak, Koidu tn, Lepa tn, Linnamäe tn,
Linnuse tn, Luha tn, Niidu tn, Ohtu tee, Oja tn,
Pae tn, Pihlaka tn, Posti tn, Põhja tn, Pärna tn,
Pärna põik, Raba tn, Raudtee tn, Ringtee, Roheline tn, Saare tn, Sireli tn, Tallinna mnt, Teaduse
tn, Teaduse põik, Tehase tn, Tiiru tn, Toominga
tn, Tuula tee, Tähe tn, Tööstuse tn, Vahtra tn,
Veski tn, Uus tn, Ülesõidu tn ja Ülejõe tee
Eelhääletamise info: 12.10-14.10 Keskväljak
12, Keila linn (Keila Kultuurikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha
andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla
või linna täpsusega

Esimees: Raili Särev
Asukoht:
Paldiski mnt. 17, Keila linn
(Keila Tervisekeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Piirid: Aasa tn, Allika tn, Barsbütteli tn, Ehitajate tee, Geoloogide tn, Haapsalu mnt 27-59
(paaritud numbrid) ja 14-64 (paarisnumbrid),
Jaama tn, Kanarbiku tn, Kannikese tn, Kooli tn,
Kruusa tn, Kruusa põik, Kullerkupu tn, Kuuse
tn, Loode tn, Lõuna tn, Metsa tn, Mudaaugu tn,
Männiku tn, Niine tn, Nooruse tn, Nurmenuku tn, Nurmenuku põik, Oksa tn, Paldiski mnt,
Pargi tn, Piibelehe tn, Piiri tn, Põllu tn, Rõõmu tn, Sinilille tn, Sopsu-Tooma tn, Spordi tn,
Tamme tn, Tamme põik, Tammiku tee, Tervise
tn, Tervise põik, Uus-Paldiski mnt, Vaikne tn,
Vasara tn ja Ülase tn
Eelhääletamise info: 12.10-14.10 Paldiski
mnt. 17, Keila linn (Keila Tervisekeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
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Harju maakonnaplaneeringu
avalik väljapanek

26. oktoobrist kuni 22.novenbrini 2009 toimub Harju
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 20092015“ avalik väljapanek
Harju
maavanem võttis
02.10.2009 korraldusega nr
2059-k vastu Harju maakonna-planeeringu teemaplaneeringu “Maakonna sotsiaalne
infrastruktuur 2009-2015”.
Teemaplaneering keskendub lahenduste leidmisele
avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks
kõigis Harju maakonna valdades. Teemaplaneering koosneb
seletuskirjast ja planeeringu

põhikaardist koos teemakaartidega. Planeeringus analüüsitakse Harju maakonna sotsiaalse infrastruktuuri ruumilise
paiknemise perspektiivi kantide ehk paikkondade lõikes ja
tehakse ettepanekuid avalike
teenuste kättesaadavuse parandamiseks.
Kuna sotsiaalse infrastruktuuri rajamisel ja arendamisel
on olulisel määral kasutuses
riiklikud ja Euroopa Liidu ressursid, siis saab seda teemaplaneeringut otseselt kasutada
ühe alusena antud valdkonna
objektide rahastamisel.
Planeeringu avalik väljapanek toimub kõikides Harjumaa

omavalitsuste keskustes ja Harju Maavalitsuses ajavahemikul 26.10.2009 – 22.11.2009.
Planeeringu materjalidega on
võimalik tutvuda tööpäevadel
asutuste tööaja jooksul. Koos
avaliku väljapanekuga avaldatakse teemaplaneering Harju
Maavalitsuse veebilehel www.
harju.ee.
Lisainfot teemaplaneeringu
avaliku väljapaneku kohta on
võimalik saada Harju Maavalitsuse arenguosakonnast (Roosikrantsi tn 12, Tallinn), tel
6118789, e-post alan.rood@
mv.harju.ee, või tel 6118790,
e-post
tiina.beldsinsky@
mv.harju.ee.

Keilast on leitud
järgmised
jalgrattad: sinine
Madisson Keila
Algkooli juurest,
punane
terviseradadelt.
Asuvad Keila
politseijaoskonnas.

Valimised, valimised, valimised
Jätkame valimisrubriiki, mille raames 18. oktoobril toimuvatel valimistel kandideerijad on saanud neljal teemal oma seisukohti tutvustada.
Tänases numbris on kõigil võimalik tutvustada oma nimekirja ja kandidaate.
Oma nimekirja ei soovinud tutvustada Keskerakond ning valimisliit
Keila linnarahva heaolu nimel.
Sellega on valimiseelsed tutvustused Keila Lehe veergudel lõppenud.
Loodetavasti on avaldatud kirjatükkidest linnakodanikele valikute
tegemisel ka kasu olnud.

Sotsiaaldemokraatlik erakond
Mati Õunloo on sündinud ja
kasvanud Keilas. On praeguse
Keila Linnavolikogu liige ning
aastal 2006 olnud ka Keila linnapea. Soovib, et Keilas oleks
turvaline elada ja et Keila Kool
annaks väga hea hariduse.
Ahti Noor on Keila Koolis informaatika ja matemaatika
õpetaja ning IT-tugiisik. Lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse õppe haridusteadustes ning praegu
õpib Tallinna Ülikoolis andragoogikat.
Harri Kõo on Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor. Peab
oluliseks hea hariduse
kättesaadavust kõigile.
Kalle Blumkvist on lõpetanud
Keila Gümnaasiumi. Hetkel
tegeleb lisaks õppimise ja töötamise kõrvalt ka ametiühingu
tööga.
Ülle Kraun on Keila 1. Keskkooli vilistlane. Aastal 2008
lõpetas Tallinna Ülikooli Haldus- ja ärikorralduse eriala.
Praegu töötab Põhja Politsei-

prefektuuri teenistusosakonnas juhtivspetsialistina.
Alar Piberman on elanud Keilas 1965.aastast, lõpetanud
Keila 1. Keskkooli. Hetkel töötab Devori Kaubanduse AS´s
müügi- ja koolitusjuhina.
Olga Kuusalu on Keilas elanud 35 aastat. Üle kümne aasta on tegelenud sotsiaaltööga,
seal hulgas aastal 2005

lõpetas Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö
alal. Peab oluliseks sotsiaalsfääri.
Aune Saar
elab
Keilas
1960ndast aastast. Hetkel
on Keila Linna Pensionäride
Ühenduse nõukogus, samuti
Keila Aianduse ja Mesindus
nõukogu liige. Lisaks tegeleb
ta aktiivselt rahvatantsuga!
Aivar Kõre on õppinud kesk-

konnakaitset ning hetkel õpib
maamajandust. On töötanud
nii kiirabis kui ka päästeametis. Hetkel mängib Tallinna Tuletõrje puhkpilli ja Keila Linna
puhkpilli orkestris.
Ingrid Pappel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi informaatika valdkonnas. Hetkel juhib
dokumendihaldamisega tegelevat firmat.
Kuido Malberg on sündinud 1964 Keilas ja sellest ajast siin ka elanud.
On töötanud kiirabis ja
peab oluliseks arstiabi
kättesaadavust Keilas.
Maria Isabell Aro töötab hetkel Jüri Gümnaasiumis
keemia õpetajana ja õpib Tartu Ülikoolis magistrantuuris.
Omab bakalaureuse kraadi
loodusteadustes.
Allan Niidu on TTÜ Keemia- ja
materjalitehnoloogia teaduskonna doktorant. Õppimise
kõrval töötab enda erialal ning
sealjuures tegeleb aktiivselt
spordiga.

Isamaa ja Res Publica liit
IRL-i nimekirjas kandideerib Keila Linnavolikokku 24
inimest – kümme naist ja neliteist meest. Kõige noorem
kandideerija on 21- ja kõige
vanem 78-aastane, keskmine
vanus on 41,9 aastat. IRL-i nimekirjas kandideerijaid iseloomustab hoolivus, vastutustunne ja kompetentsus.
Esinumber
Ilona Laido on
olnud erinevatel perioodidel
Keila
Linnavolikogus nii
rahandus- kui
ka kultuurikomisjoni liige.
Ilona on töötanud abivallavanemana Jõelähtme vallas,
kus tema tegevuse tulemusena
pandi alus Loo staadioni rajamisele, Loo Kooli renoveerimisele, Kostivere lasteaia laiendamisele ning Neeme lasteaia
uue hoone ehitamisele. Tänaseks on kõik need objektid
vastu võetud ja töötavad. Ilona
taaselustas ka pea seitse aastat
soikunud Jõelähtme laulupäe-

va traditsiooni.
Noorim kandidaat Ksenija
Liss lõpetas kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinnas. Tema lõputöö „Avaliku
sektori vastuvõtlikkusest korruptsioonile” leiab edasiarendamist, sest Ksenija jätkab oma
õpinguid magistrantuuris.
Eakaim kandideerija on Aili

Jõgi, endine poliitvang ja pikalt
asumisel olnud vapper naine
– kolmanda klassi Kotkaristi
kavaler, kelle käe all on Keilas
sirgunud mitmed tunnustatud
laskesportlased.
IRL-i nimekirja iseloomustab
heatahtlikkus, koostöövõime
ja laiapõhjalisus. Meie inimesed tegutsevad väga erinevates

valdkondades: eraettevõtlus,
haridus, lennundus, turvateenus, noorsootöö, kaubandus,
toitlustus, transport, haldus.
Meie seas on riigiametnikke
ja koolitajaid, õppureid ja õpetajaid, noori lapsevanemaid
ja pensionäre. Me teame nii
majaomanike kui ka korteriühistute rõõme ja muresid.
Meile on tuttavad
Keila erinevates
piirkondades lahendust ootavad
probleemid: lapsevankriga
läbimatud kõnniteed,
puuduvad mänguväljakud, lagunev
gümnaasiumihoone, räämas Jõepark, ehmatavad
„kajakapaugud”.
Meile on teada Keila Noortekeskuse soovid ja võimalused,
haigla sulgemisega kaasnevad
raskused terviseteenuse kättesaamisel, toitlustamine lasteaedades. Tunnetame muutuste vajadust ja tegutseme
parema Keila nimel.
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venekeelne veerg

Eesti Reformierakond
Reformierakonna nimekiri
on tugevam kui kunagi varem.
Kõigist eraldi kahjuks rääkida ei saa, kuigi nad vääriksid
seda. Nimelt on meie nimekirjas täpselt 55 tublit inimest,
kes Keila linna armastavad
ning soovivad tema arengusse
oma panuse anda.
Meie nimekirjas on
inimesed, kes ei
pea mitte rääkima oma mõtetest, mida nad
võib-olla kunagi teoks teevad,
vaid on tegudega tõestanud
on võimekust. Keila linn ei
oleks täna sellina ilma nende
Reformierakonnata.
Korras
teed ja tänavad. Lühike lasteaiajärjekord. Esimene linn
Eestis, kus pea kõigile on tagatud puhas joogivesi ja kanali-

satsioon. Keila Terviserajad ja
jalgpallistaadion. Need asjad
ei teki iseenesest, nende taga
on inimesed. Paljud meie inimesed on täna vastutavad selle eest, et Keila linn toimiks.
Meil on kogemus, järjepidevus ja teadmised. Kogemus ja
teadmised välistavad hingematvad
lubadused.
Oleme kogu aeg olnud
pigem seisukohal, et
lubame vähem, aga
teeme rohkem.

seisukohal, et lubame vähem,
aga teeme rohkem. Paljud head
asjad on pooleli – veeprojekt,
uus kool, terviserajad. Kõik
need on vaja lõpuni viia. Kas
tasub vahetada hobuseid poolel teel? Meil ei ole täna aega,
et õppida linnajuhtimist, meil
on tööd vaja teha.
Reformierakonna nimekirjas kandideerivad inimesed on
haritud ja tegijad oma ametis.
Meie hulgas on nii mehi kui
naisi, nii noori kui vanemaea-

Meil ei ole täna aega, et õppida
linnajuhtimist, meil on tööd
vaja teha.
Oleme kogu aeg olnud pigem

lisi. Inimesi väga erinevatest
eluvaldkondadest. Nii põliseid
keilakaid kui värskemaid linnakodanikke. On Keilas elavaid

ja töötavaid inimesi, on inimesi, kes esindavad seda osa keilakatest, kes siin küll elavad,
kuid tööaja Tallinnas või mujal
veedavad.
Meie inimestel on kokku üle
80 lapse, lisaks mitmetel juba
ka lapselapsed. Seega esindame väga paljusid Keila lapsevanemaid ja lapsi. Meie lapsed
õpivad või on õppinud Keila
koolis. Üsna mitmed meie
seast on ka ise oma kooliaastad Keilas mööda saatnud. Palju on inimesi, kes on meiega
ühinenud just selle nimel, et
teha Keilasse parim kool.
Me teeme oma tööd armastusega. Olgu selleks igapäevatöö või poliitika. On teada,
et kõige paremini õnnestuvad
armastusega tehtud asjad. Me
armastame Keilat!

Valimisliit Sõbralik Keila
138. Jaan Murdla. Põline Keila
elanik. Abielus, kahe tütre isa.
Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli 1992. aastal elektroonikainsenerina. Eelmisel aastal
osalesin Keila Gümnaasiumi
nõukogu töös, kust tekkis huvi
linnajuhtimise protsessi vastu
ning äratundmine, et võiksin
linna arengusse oma panuse
anda.
139. Viljar Paalaroos. Põline
keilakas. Hariduselt ehitusinsener ja tehnikamagister. Olen
olnud aastaid koolide hoolekogudes. Olnud algkooli hoolekogu esimees. 2009. aastal
algatasin mõttetalgutel teema
„Keila jõe vasakpoolse haru
taastamine“.
140. Elmet Puhm. Keilas 11

aastat. 2 poja isa. Pedagoogilise
ja sotsiaaltöö kõrgharidusega.
Alates 2008 TTÜ haldusjuhtimise magistrant. Töötanud
koolis, lasteaias ja lastekülas.
Muretsen Keila hariduselu pärast ning arvan, et eakad Keilas
vääriksid enam tähelepanu.
141. Merle Liivand, Keilas
11 aastat. Abielus, kahe lapse
ema. Kõrghariduse kasvatusteadustes omandasin TPÜ-s.
Töötanud ajakirjas City Paper, täna Eesti Kultuurkapitalis. Arvan, et Keila linn vajab avatust, tolerantsust ning
igakülgset koostööd erinevate
huvigruppide vahel.
142. Tiina Lauri Keila elanik 9
aastat, 2 lapse ema. Pedagoogiline kõrgharidus eelkoolipe-

dagoogika erialal. Muretsen
laste turvalise keskkonna pärast. Linn peab kohtlema lapsi
võrdselt.
143. Gaily Vaikma. Keilas elan
alates 1999. aastast, mil asusin
tööle Keila Gümnaasiumisse.
Aastast 2001 olen koos õpilastega osalenud rahvusvahelises
saksa keele laagris Saksamaal.
Kuulun Keila Kooli Õpilasesinduse juhtkonda.
144. Heldin-Maris Elmik. Põline Keila elanik, 1 poja ema.
Sotsiaaltöö magister. Töötanud aastaid tervishoius ja sotsiaalhoolekandes,
põhiliselt
eakatega. Tunnen muret Keila
elanikele pakutava tervishoiuteenuse pärast ja aitan kaasa
selle kvaliteetsemaks muutmi-

sele.
145. Kairi Arula. Põline Keila
elanik. Algkoolimajas õpetajana töötanud 14 aastat. Hetkel
TÜ koolikorralduse magistrant. Minu eesmärgiks on hariduse väärtustamine konkreetsete tegude ja toetusega
linna poolt.
146. Mirjam Randaru. Keilas
olen elanud 6 aastat. Lõpetasin
2002. a. TLÜ klassiõpetaja erialal. Keila Gümnaasiumis töötanud 7 aastat, lisaks tegelen
muusikaga. Peres kasvamas
väike tütar. Oma teadmised, ja
energia tahan pühendada Keila
lastele ja noortele.

Üksikkandidaat Alar Salu
Alar Salu on sündinud
05.07.1967 Tallinnas ja asus
Keilasse elama 1997 aastal.
Kandidaat on abielus ning peres on 2 last.
Alar Salu on õppinud TPIs ja TÜ-s, esimeses tsiviil- ja
tööstusehitust, teises õigus-

teadust. Hetkel töötab tänane
õigusteaduste magister advokaadibüroos kohtujuristina.
Alar Salu omab VÄGA
suurt elukogemust paljudes
valdkondades ja on seisukohal,
et kohaliku omavalitsuse elu
erakondliku – (sihtrühmade)

poliitikaga ei parenda. Tegijana sõltuvad tema otsused AINULT Keila linnaelanikest.
Alar Salu on konkreetne ja
täpne (sh cum tempore) Piiblist tulenevalt peab ta õigeks
soovitust: „Ole sinu kuum või
külm, kuid ära ole leige“, mida

järgib ka ise.
Huumorimeel on õigel kohal, Alar Salu lemmik on inglise huumor. Kuid sõltumata
naljast tasub alati mõtelda,
ajude olemasolul soovitavalt
just selle organiga.
Kokkuvõtvalt: POLE PAHA!!

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

Valimispäev on 18. oktoober 2009

- Elektrooniline hääletamine

- Valimisjaoskonnas hääletamine

Сегодня в номере

Началось электронное
голосование
8 октября в 9.00 началось
электронное голосование,
которое закончится 14
октября в 20.00. Инструкция, как можно проголосовать электронным путем, находится по адресу
http://www.valimised.ee/.
Выборы в органы местного самоуправления состоятся 18 октября. 12-14
октября можно проголосовать заранее. В Кейла
избирательный участок,
где можно предварительно проголосовать, находится в городском центре
культуры. (стр. 5)
Избирательные участки
В Кейла два избирательных участка. Избирательный участок № 1находится по адресу Кесквяльяк,
12 (Кейлаский центр культуры).
Избирательный
участок №2 находится по
адресу Палдиски мнт., 17
(Оздоровительный
центр). Участки в день
выборов работают с 9.00
до 20.00. Более подробная информация в сегодняшнем номере городской газеты. (стр. 5)
Учитель Года 2009 в
Харьюском уезде
В этом году звания учителя года 2009 удостоено 26
работников образования
Харьюского уезда, в том
числе и 4 учителя городских школ: Алла Гармаш
и Нина Рауд – Кейлаская
Общая гимназия и Хели
Израэль и Реэт Ханни –
Кейлаская школа. Поздравление
учителей,
удостоенных этого почетного звания, состоится 11
октября в театре «Эстония» на приеме, организованном уездным правительством,
Союзом
местных самоуправлений
и Союзом работников образования. Победителей
ежегодного конкурса выбирает комиссия, в которую входят представители
вышеперечисленных организаций. (стр. 3)

Интересные мероприятия
Образовательнокультурное
общество
«Ляте» в рамках проекта
«Река начинается с ручейка» проводит два мероприятия. 12 октября в
18.00 состоится лекция
для родителей на тему
«Средства массовой информации глазами врачаневропатолога». Лекцию
будет читать доктор Анне
Сильбаум. В среду, 14
октября, будет организован воркшоп «Экологическая кухня». Профессиональный
повар
и
последователь здорового
питания К.Наур расскажет о принципах экологического питания, поделится
советами
и
рецептами. Мероприятия
для участников бесплатны. Просьба предварительно зарегистрироваться либо по телефону 5193
6673, либо по адресу
waldorf.keila@gmail.com.
(стр. 3)
Сентябрьская
фотография
Автор
сентябрьской
фотографии-победителя
с изображением здания
городского вокзала Хела
Аньер. Всего на последний этап конкурса поступило 41 фотография от 15
авторов. Фотоохота «Сделаем календарь «Кейла
2010», продолжавшаяся в
течение года, завершена.
По словам организатора
конкурса Валдура Вахта, в
конкурсе приняло участие
много авторов, причем
возраст участников был
самый разный, начиная
от школьников младшей
ступени, заканчивая горожанами пенсионного
возраста. Почетное звание фотографии месяца
еще не является гарантией, что именно эта фотография попадет в календарь. Свой выбор жюри
сделает из всех отмеченных на конкурсе фотографий. (стр. 1)
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näitus

Kultuurikeskuses avati
fotonäitus

Oktoobri lõpuni on
Keila kultuurikeskuses avatud harrastusfotograafide
Anne Kanketeri ja
Karmo Tihase näitused.
maret lepiksaar
WWW.KULTUURIGURU.EE

Mõlemad autorid on aktiivselt osa võtnud Keilas korraldatud fotojahtidest ja selle
võrra kohalikul maastikul oma
töödega ka tuntust kogunud.
Anne Kanketer “Hetked”
Annet seob fotograafiaga huvi
jäädvustada ümbritsevat. Praeguses elufaasis on tal rohkem
aega iseenda, sealhulgas ka
oma hobide jaoks.
Fotograafiaga on Anne tegelenud umbes 10- 12 aastat.
Aktiivsemalt tegutsema ajendas teda nüüd juba lõppenud
Keila Linnavalitsuse ja Sa Keila
Leht väljakuulutatud fotojaht
„Teeme koos kalendri 2010“.
Pikemalt saab Anne Kanketerist lugeda 28.augustil ilmunud Keila Lehest.

“Päikesekiireke”. Karmo Tihane
Karmo Tihane “Vaated vasakule”
Enda seosest fotograafiaga
räägib Karmo järgmist: “Fotograafia pisik sai minus alguse
kusagil põhikooli keskpaigas,
kui sain kasutada esimest perre soetatud filmile pildistavat
“seebikarpi”. Järgmise, isikliku
poolautomaataparaadiga sai
Eestile paar tiiru peale tehtud
ja päris mitmeid rulle filmi täis
pildistatud. Eks olen katsetanud ka pildistamist nn nõukaaegsete raskerelvastusaparaatidega, mis kodus sahtlis
tolmu kogusid, kuid enne, kui
nendega sõbraks sain, tuli peale digiajastu.
Esimene digiaparaat, mille-

“Valus hetk”. Anne Kanketer

ga juba mõned tuhanded pildid
olin teinud, kukkus õnnetult
merre. Peale seda otsustasin
fotograafiaga natuke paremini sina peale saada ja läksin
üle peegelkaameratele. Nüüd
olen peegelkaamera kasutaja
juba üle kolme aasta ja teinud
üle paarkümne tuhande pildi.
Olen kuulanud loenguid ja sirvinud raamatud fotograafiast,
kuid pean end siiski pigem iseõppijaks.
Mulle meeldib maailma
avastada läbi objektiivi. Kõige
enam meeldib mulle pildistada
inimeste emotsioone ja seda
kaugemalt ja märkamatult,
sest see tagab kõige ehedama
pildi. Samas, kui kõik ära tüütab ja mõte enam ei liigu, võtan kaamerakoti õlale ja lähen
öösse pilte otsima. Looduses
ja linnas meeldib kolada eriti
öösiti. Näitusele valitud pildid
on enamuses tehtud hetkel,
kui on olnud vajadus maha laadida kõik pinged ja ebameeldivused, mida elu endaga kaasa
toob. Sellest tulenevalt ka näituse pealkiri “Vaated vasakule”
- need on hetked, mis on olulised ja räägivad oma lugu.”
Näituse korraldaja on MTÜ
Kultuuriguru

noored

Klubi ainult tüdrukutele

Uuest hooajast hakkab Keila Noortekeskuses toimuma
ring ainult tüdrukutele. Tüdrukute
klubi on 7-12 aastastele tüdrukutele,
kes soovivad kooliväliselt tegeleda
millegi hariva ja
huvitavaga.
heidi kena

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Klubi tegevus aitab tüdrukutel arendada isiksuse erinevaid omadusi, õpetab kasutama hästi oma vaba aega
ja tegutsema nii, et see oleks
tüdrukutele õpetlik, samas ka

huvitav ning lõbus.
Juhendaja käe all toimub
palju põnevat – meisterdatakse, tutvutakse moe ja disainiga, õpitakse enda eest õigesti
hoolitsema. Tehakse tutvust
erinevate kultuuride ja kunstidega, valmistatakse maitsvaid
toite ning räägitakse tervislikust eluviisist. Samuti tehakse
väljasõite ning korraldatakse
kohtumisi põnevate külalistega, kes toovad endaga alati
kaasa palju häid mõtteid.
Iganädalased klubi kokkusaamised arendavad loovust,
aitavad omandada vajalikke
oskusi tulevaseks eluks ning
tõstavad tüdrukute enesekindlust ja teadlikkust kõigest, mis on nende jaoks
oluline ja huvitav.
Klubis valitseb

vaba ja turvaline õhkkond –
kõikide tegevustega kaasneb
naer ja positiivsus. Tüdrukutel
on alati võimalus rääkida oma
muredest ja jagada mõtteid,
kartmata hukkamõistu.
Klubi annab võimaluse
noortele tüdrukutele veeta aktiivselt aega, kuuludes kuhugi,
kus neil on võimalik korda saata palju põnevat.
Tüdrukute klubi saab kokku
kolmapäeviti kell 17.00 Keila
Noortekeskuses.

Sport
Eesti Karikavõistluste III koht

“Kolmanda koha saavutas
spordiklubi Triumf”. Üllatus
oli nii suur, et mitte keegi ei
liigutanud. Korrati veelkord:
“Kolmanda koha saavutas
spordiklubi Triumf”. Nüüd
taipas üks tüdrukutest, et
need oleme ju meie, keda
oodatakse kolmanda koha
karikat vastu võtma.
Laupäeval, 3. oktoobril
toimusid Eesti karikavõistlused iluvõimlemise rühmakavades. Seal osales ka
Keila spordiklubi Triumf 2
võistkonda. Lasteklassis (911a) oli kavas rõngaharjutus
ning osales 16 võistkonda
üle Eesti. Miniklassis (7-9a)
oli segakava - 2 vahendita
ja 2 palliga, osales 13 võistkonda.
Lasteklassis on suveräänse valitseja SK Kotree
(Tallinn) selja taga tihe rebimine järgmiste kohtade
peale. Tihedas rebimises
saavutas Keila klubi Triumf
lasteklassi võistkond, koosseisus Jana Aid, Kadri-Liis
Tammearu, Jevgenia Aleksandrova, Lenne Grettel
Leitmaa ja Ketrin Kastehein,
kolmanda koha. Võistlus oli
pingeline ja pikk, kuid tüdrukud ületasid iseennast ja
andsid võistlusväljakul endist parima.
Suured tänud lähevad
treeneritele Ege Soidlale ja
Kati Aidile.
Miniklassi tüdrukud saavutasid oma esimesel rühmakavade hooaja võistlusel
kümnenda koha.

Esinejad: Kristofer Apri, Anu Targem, Frank fotod: merike kraam
Karjus, Laura Maria Pella, Annabell Apri, Loretta Kalju, Kati
Talvar, Maibrit Kraam

vaba aeg

Väikesed lauljad
esinesid Stockholmis
sille kroon

KEILA LAULUSTUUDIO

2.oktoobril esinesid Keila
laulustuudio lapsed Stokholmi
Eesti koolis.
Sellest sügisest tegutsema
hakanud laulustuudio võttis
ette reisi Rootsi, et anda oma
avakontsert Stockholmi Eesti
koolis. Publikuks olid sealsed
eelkooli ning 1-3. klassi õpilased.
Kontsert läks väga hästi.
Lapsed laulsid nii solistina kui
ka ansamblis, klaverisaatel, fo-

nogrammiga kui ka trummiga.
Lapsed olid tublid ja said esinemisega väga hästi hakkama.
Publik võttis kontserdi hästi
vastu ja elas kaasa, mis andis
esinejatele veelgi rohkem julgust. Kontserdi õhkkond oli
väga elav ning vaba ning kõik
nautisid muusikat.
Suur aitäh lastevanematele,
kes võimaldasid oma lapsele
sellise kogemuse ja esinemispraktika. Suur tänu ka neile
vanematele, kes aitasid sõiduks ettevalmistusi teha. Lapsi juhendas Sille Kroon.

Keila JK meeskonna 2009.a. hooaeg.

Keila Jalgpalliklubi meeskond lõpetas Eesti MV IIIliiga idatsooni turniiri 8.
kohaga. Viimases voorus
alistati võõrsil turniiritabeli viimane meeskond JK
Loo tulemusega 7 – 0 ja
kindlustati III liigasse püsimajäämine (Kohad 11 ja 12
kukuvad välja IV liigasse ja
10 koht peab liigasse püsimajäämise nimel üleminekumängud IV liiga 3. koha
saavutanud võistkonnaga).
Saavutus on tubli, sest üle
poole võistkonnast on alles
koolipoisid (10 – 12 klass),
keda toetavad mõned vanemad mängumehed. Keila JK koosseisus osalesid:
Jako Arikainen, Ott Aunver
(jun), Erik Ehrbach, Rasmus
Heinla, Jagnar Jakobson,
Bruno Kaldoja, Targo Kaldoja, Indrek Kelement, Martin
Kelement, Mikk Kelement,
Kaspar Kivistik, Erkki Kuriks, Kristo Käver, Alor Lass,
Raido Leokin, Rando Leokin, Hannes Martma, Tõnis
Metsson, Markko Moisaar,
Egon Mõek, Mart-Mattis
Niinepuu, Argo Raudsepp,
Henry Rohtla, Alo Savik,
Tauri Tamkivi. Peatreener:
Aivar Israel; Treener: Targo
Kaldoja. Keila JK A-klassi
võistkond peab järgmise
ENMV mängu TJK Legioniga teisipäeval, 13.oktoobril
kell 17.00 Keila kunstmurustaadionil. Võidu korral
kindlustatakse Eesti Noorte
Meistrivõitlustel 3 koht, ehk
pronksmedalid. Tule ja ela
oma linna poistele kaasa.
Treener,
Targo Kaldoja

Klubi Keikael ootab uusi liikmeid

foto: erakogu

vaba aeg

Klubi Keikael alustab oma
30. hooaega
KALLE KASK
HKK PRESIDENT

Mis on klubi Keikael? Oli
aasta 1980, kui tollane Keila
kultuurimaja direktor Gunnar
Saaliste kutsus kokku aktiivseid linnaelanikke leidmaks
üheskoos võimalusi sisukamaks ja mitmekülgsemaks
vaba aja veetmiseks Keilas. Otsustati, et üheks võimaluseks
oleks hakata korra kuus korraldama tantsuõhtuid koos õhtujuhi ja huvitavate külalistega.
Nii see ongi kestnud tänaseni.
Julgen väita, et see on üks pikaajalisemate traditsioonidega ühistegevus Keila linnas.
Tänaseks on klubis 14 laudkonda 170 liikmega. Klubiliste vanus on meil vahemikus
22 kuni 75 aastat. Eranditult
kõiki praeguseid klubilisi võib
julgelt iseloomustada ühise
nimetajaga – ELURÕÕMSAD
inimesed.
Traditsiooniliselt
käime koos Keila kultuurikeskuses oktoobrist maini ja seda

iga kuu 3. laupäeval. Lisaks
tavapärastele
klubiõhtutele
oleme ka korraldanud sageli
erinevaid teemaõhtuid. Klubiõhtu üheks tingimuseks on
elav muusika, mida täiendavad
erinevad külalised. Meil on
käinud tuntud sportlasi, kirjanikke, kultuuritegelasi ja muidu „elukunstnikke“. Hooaja
lõpetamine on kulmineerunud
suvepäevadega, mida oleme
vahelduva eduga pidanud koos
Rapla Pereklubiga.
Niisiis, juba sel laupäeval
on klubiliste hooaja esimene
kokkusaamine. Anname endast parima, et juubelihooaeg
saaks vääriliselt tähistatud
ning pikaajalised klubi traditsioonid ei katkeks.
Siinkohal kutsun kõiki nii
uusi kui ka vanu linnakodanikke, kellel on aega, tahtmist ja
teotahet, osa saama meie suurepärastest klubiõhtutest. Lisateavet klubi tegevuste kohta
saab kodulehelt www.keikael.
com.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: PORTSELAN- JA SAVINÕUD
27.august – 24.oktoober
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
IV osa
Harjumaa muuseum
NÄITUSED „HETKED“ „VAATED“
8.oktoober – 31.oktoober
Anne Kanketeri ja Karmo Tihase fotonäitus
Keila kultuurikeskus
“TÄNA PULMAD, HOMME
PULGAD, ÜLEHOMME LEPAMALGAD”.
8. oktoober - 10. jaanuar 2010
Veimevaka seadmine
Harjumaa muuseum

teater
“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 naljandite põhjal
Keila kultuurikeskus
“KUI HARRY KOHTAS SALLYT” - RAKVERE TEATER
23.oktoober kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.„Kui Harry kohtas Sallyt“
on romantiline komöödia
sõprusest ja armastusest ning
nende kooseksisteerimise
võimalikkusest.
Keila kultuurikeskus

kino

“PERMIKOMI SÜGIS”
10. oktoober kell 13.00
Eesti Rahva Muuseumi teadur
Indrek Jäätsi dokumentaalfilm
ühe soome-ugri rahva näitel
etnilisest identiteedist, assimileerumisest ja rahvuspoliitikast
tänapäeva Venemaal.
Harjumaa Muuseum

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
“TEELISED” - GOSPELKANTAAT
25.oktoober kell 17:00 tasuta
Esinevad Misjonikoor ja solistid, dirigent Maarja Vardja
Keila Miikaeli kirik
”JULGEN TULLA” - ALTERNATIIVNE NOORTEÕHTU
31.oktoober kell 19:00
Lääne_harju misjonipäevade
raames esineb noorteansambel Casakama
Keila kultuurikeskus
“PROPELLER&KOSMIKUD”
30.oktoober uksed kell 21.00
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
HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
10.oktoober kell 19:00
Keila kultuurikeskus

11.oktoober kell 15:00
Keila Kultuurikeskus
DOONORIPÄEV
21.oktoober kell 10.30 – 15.00
Keila tervisekeskus
“HEAD LAPSED, NEED KASVAVAD...” - PEREVÄÄRTUSTE KONVERENTS
31.oktoober kell 11:00 - 15:00
Korraldab Keila Miikaeli kogudus
Keila kultuurikeskus
“HEAD LAPSED, NEED KASVAVAD...” – LASTEPÄEV
31.oktoober 12:00 - 15:45
NB! Lastepäeva algus toimub
Keila Miikaeli kirikus.
Keila kultuurikeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

Palju õnne!

Sündinud

Piibli- ja palvetund eakatele
14.oktoober kell 13.00
Koguduse majas
Jumalateenistus ja kontsert
31.oktoober kell 16:00
Esineb Lääne-Harju praostkonna koguduste ühendkoor,
dirigent Merle Lend
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
10.oktoober kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
10.oktoober kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

13.09.2009 Evald Roots
20.09.2009 Miabrit Lillemets
21.09.2009 Ketlyn Vahter

Avaldame kaastunnet Õnne
Paas`ile tütrega abikaasa ja isa

Avaldame kaastunnet Õnnele
ja Karinile abikaasa ja isa

Uudo Paas`i

Uudo Paas’i
surma puhul.

surma puhul.

Karjaküla
Sotsiaalkeskuse pere

Helle, Heldin-Maris,
Tanel-Johannes

Klassikaaslased ja
klassijuhatajad

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Karinile

ISA

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb;
minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
/Virve Osila/

Südamlik kaastunne Õnnele
ja Karinile kalli abikaasa ja isa

Uudo Paas

Uudo Paas’i

Sügav kaastunne lähedastele
kalli isa ja abikaasa kaotuse
puhul.
Päike paitagu su kalmu,kuu
ja tähed valvaku.

Sügav kaastunne Õnnele
ja Karinile
kalli isa ja abikaasa

Linda,Lenno,Ahti

Uudo Paas’i

surma puhul

Korteriühistu Vasara 713

kogudus
19. pühapäev pärast nelipüha
Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga
11. oktoober kell 11.00
Keila Miikaeli kogudus
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surma puhul.
Keila Sotsiaalkeskus

Avaldame kaastunnet Elviirale
ja lastele peredega

Juho
Hürünen`i
surma puhul

Perekonnad Reiman, Rand,
Veesalu, Rande, Meerents,
Merilain, Erik, Parv

Armast ema

Asta-Alice
Feldmanni
mälestab poeg perekonnaga

Kustub elu, vaikib valu,
mälestus ei iial kao...
Südamlik kaastunne Elviirale,
Riinale ja Raimole peredega
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja
vanavanaisa

Juhan
Hürünen`i

kaotuse puhul.
Endised töökaaslased vabrik
„Keila“ viimistulusjaoskonna
päevilt

Mälestame

Juho
Hürünen`i

avaldame sügavat kaastunnet
abikaasale ja lähedastele
Keila linna pensionäride
ühendus

Südamlik kaastunne Marika
Tammeka´le kalli

ÕE

kaotuse puhul.
Keila Lasteaed Vikerkaar
kollektiiv

KEILA PENSIONÄRIDE
ÜHENDUSE SÜGISPIDU

Kuulutused
kinnisvara
Müüa garaažiboks Keilas. Tel.
51902258
Üürile anda 1-toaline korter
Keilas. Avatud köök on ka kasutatav toana. Elektriküte, pesumasin,
külmik, elektripliit, elektriboiler,
37m2, rõdu, paketaknad, turvauks, trepikoda lukus, kelder, rahulikud naabrid, maja ümbritsetud aiaga, osaliselt möbleeritud,
kaabel TV- ja Internetivalmidus.
Huvi korral helistada numbril 565
2709.

müük
Müüa agaavi taimed (ühevarvilised). Hind 150-300 krooni. Telefon 6780430,5282811
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.

tonn ja puitbriketti hinnaga 1950.– 2130.- tonn. Transport Keila lähiümbruses tasuta. Tel: 53593615.

TÖÖ
Maaler,viimistleja saab tööd
(soovitav parketi lihvimise oskus).
Telefon6780430,5136717

Teenus

Müüa küttepuud: kask, lepp,
tamm, saar. Tel: 53605753.

Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel:
58033448

Müüa turbabriketti, hind 2190.-

Pressin õunamahla, vajadu-

sel ka enda õuntest. Müün ka
kuumutatud mahla kaanetatud
purkides. Hind kokkuleppel. Tel:
55691991
Kaaniravi http://hirudo.onepagefree.com/. Teaduse 1, Saku,
Tel.5106 996
Pottsepatööd (ahjud, kaminad,
välikaminad, pliidid, soojamüürid,
korstnad, saunakerised jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel:
55621455.
Reneks Grupp OÜ – Pakub
arvutialaseid teenuseid nii eraisi-

kutele 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

muu
„Leidsid” 25. sept. Keila säästumarketis rahakoti. Inimene,
leiutasu oli ju piisav, too kõik muu
palun tagasi. Telef. nr on rahakotis.
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BEL CANTO

LASTE LAULUSTUUDIO
MUDILASTE MUUSIKA- JA LOOVUSRING 1 - 2 A.
(laulame, maalime, tantsime ja voolime)

Tunnid toimuvad:

Ootame Teid külla!

Esmapäev
Kolmapäev

E-N 11:00-20:00
R 11:00-21:00
L 12:00-24:00
P 12:00-20:00

Ühe tunni tasu 70.- krooni
Info tel. 56 455 477 või
belcanto@hot.ee

tel.6713399
www.maeru.ee

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

kell 16.15 - 17.00
kell 16.15 - 17.00

MEILT SAAD SAMA
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näridele
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ALLAHINDLUS
PVC-AKENDELE
OSTES 2 VÕI ENAM AKENT, SAAD LISAKS PVC-AKNALAUA
20% SOODSAMALT!

AS PROTTEN
PROTTENF.S.C.
F.S.C.
AS

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL
KEVAD - SUVI
20082009.a.
MÜÜGIL
PROTTEN
SÜGIS

TOODETUD
EESTIS

SUURES
VALIKUS
NAISTE
PROTTEN kevad-suvi
2008 kollektsioon
SÜGISMANTLEID
YAYA Hollandist-uued
mudelid,MANTLID
ERFO Saksamaalt - uued mudelid

oktoobris PÜSIKLIENDILE

VALIK
MANTLEID
-10%
UUS VALIK
KÄEKOTTE
JA PESUTOOTEID
KÕIK KINGAD
-20%
TÄIENENUD
VALIK LÕHNASID
UUS VALIK JALATSEID
LISAKS
SUUR VALIK
SALLE,
KAELAEHTED
Saksamaalt

2

1
3

3-kambrit, 58 mm

5
1

4

KUI HIND ON SAMA
KUMMA VALIKSID SINA?

2

3
5-kambrit, 70 mm

NAHKKINDAID, MÜTSE, KOTTE, EHTEID

OLETE OODATUD!
KLIENDIKAARDI
SOODUSTUSED
OLETEOMANIKELE
OODATUD!
PALDISKI MNT.19
, KEILA SOODUSTUSED
TEL.6747575
KLIENDIKAARDI
OMANIKELE
PALDISKI MNT.19,
KEILA TEL.6747575
E-R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
E-R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P-SULETUD
P-SULETUD

Täpsem inf
o:

Pakkumine kehtib kuni

17.10.2009 ka.
Keila: Jaama 6

Austatud kliendid !

Oktoober toob verekeskuse Keilasse!
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab järgmise
doonoripäeva Keilas kolmapäeval, 21. oktoobril kell 10.30–
15.00 Keila Tervisekeskuses.

Tule doonoriks, sest iga veredoos on hindamatu väärtusega ning võib aidata mitmeid elusid.
Verekeskusel on hea meel näha, et Keila inimestele on doonorlus südamelähedane, sest Keilas toimuvad doonoripäevad on
ikka rahva- ja teguderohked olnud. Niisamuti edukad olid selle
suve doonoritelgid juunikuus kui viimane doonoripäev augustis. Verekeskus tänab südamest kõiki seniseid doonoreid ning
julgustab neid ja doonoriks soovijaid järgmistele heategudele.
Eesti haiglate patsiendid vajavad doonoriverd iga päev, sest
verd ei ole võimalik tööstuslikult toota ja vere ainsaks allikaks
on teine inimene. Verd loovutades on Sul võimalus aidata
paljusid eluohtlikus seisundis inimesi. Doonorivere toel on
võimalik teha paljusid operatsioone, mida muidu ei saaks suure
verekaotuse riski tõttu sooritada.
Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda umbes 45 minutit,
millest vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit ning ülejäänud
aeg kulub ankeedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele
ning väikesele puhkusele pärast vereandmist. Vereandmine on
valutu ja ohutu protseduur, mille käigus võetakse doonorilt 450

ml verd. See moodustab kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese
verest. Vere maht taastub kohe, vererakkude arv keskmiselt 72
tunni jooksul.
Loovutades verd saame olla kindlad, et Eesti haiglate verevarud
on piisavad. Verepuudus on meie kõigi ühine mure, sest abivajaja rolli võivad õnnetu juhuse tõttu sattuda ka meie sõbrad,
lähedased ja tuttavad ning doonorivere olemasolust võib ühel
päeval sõltuda ka meie enda elu.
Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga www.verekeskus.ee

Tule doonoriks, kui oled:

* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60
päeva ja naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd loovutada 6 kuu
möödudes.
Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja isikukoodiga
isikut tõendav dokument.

Sina saad aidata!

AVATUD ON MEIE
LIHAPOOD KEILAS
Keskväljak 13A

Omatoodetud sealihale lisaks
pakume ka veise- ja lambaliha,
singi- ja vorstitooted.
Igal nädalal uued sooduspakkumised.

TULGE TUTVUMA MEIE VALIKUGA
E-R 9:00-19:00,

L 9:00 – 17:00,

P-

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

