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Miikaeli kogudust
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Volikogu

Linnapea

Linnapea võtab tööle
ametnikud

Linnavalitsus

Rahvas

Ametnikud
Volikogu valib linnapea
ja määrab ametisse
linnavalitsuse

Keila koolimaja
ehitus jätkub
Alates käesolevast nädalast jätkuvad Keila Kooli
uue hoone ehitustööd.
Ehitusﬁrma AS KMG Ehitus plaanib koolimaja Keila
koolilastele üle anda 2010.
aasta sügisel.

lk 5

Rahvas valib volikogu
uudis

Pühapäeval, 18. oktoobril valitakse
uus Keila Linnavolikogu
Tulenevalt seadusest on kohaliku omavalitsuse üksusel kaks organit: volikogu ja
valitsus. Keila linnal on linnavolikogu ning
linnavalitsus.
Linnavolikogu on esindusorgan, mis valitakse valimistel neljaks aastaks. Volikogu
valimistel on hääletamisõigus
Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks
ja kelle püsiv elukoht asub vastavas vallas või linnas. Hääletamisõigus on ka välismaalasel,
kes elab Eestis alalise elamis-

sport

loa alusel ja on valimispäevaks
elanud seaduslikult vähemalt
viimased viis aastat vastavas
vallas või linnas.
Volikogu suurus sõltub elanike arvust:
• üle 2000 elanikuga omavalitsusüksuse volikogu on vähemalt 13-liikmeline
• üle 5000 elanikuga omava-

litsusüksuse volikogu on vähemalt 17-liikmeline
• üle 10 000 elanikuga omavalitsusüksuse volikogu on vähemalt 21- liikmeline
• üle 50 000 elanikuga omavalitsusüksuse volikogu on vähemalt 31- liikmeline
• üle 300 000 elanikuga omavalitsusüksuse volikogu on vähemalt 63-liikmeline
Kuna Keila linna elanikearv
jääb veidi alla 10 000, siis on
volikogu 17liikmeline.
Volikogu valib enamuse
häältega volikogu esimehe,
kes korraldab volikogu tööd,

juhib istungeid ja esindab omavalitsusüksust. Keila linnavolikogul on üks aseesimees, kes
asendab vajadusel volikogu
esimeest. Keila linnavolikogu
esimehe ega aseesimehe ametikohad ei ole palgalised.
Volikogu võib moodustada
komisjone. Kohustuslik on
vähemalt 3-liikmeline revisjonikomisjon, mis kontrollib
valla- või linnavalitsuse tegevust. Keila linnavolikogul on
lisaks revisjonikomisjonile 5
komisjoni: rahandus-, kultuuri-, keskkonna-, sotsiaal- ning
korrakaitsekomisjon.

näitus

Treener annab nõu:
milline on õige
jooksutehnika
lk 6

Linnakodanike poolt valitud volikogu valib linnapea
ning nimetab tema ettepanekul ametisse täitevorgani - linnavalitsuse.
Linnavalitsust
juhib linnapea, selle koosseisu
võivad kuuluda nii poliitikud
kui ka ametnikud. Keila praegune linnavalitsus on 6liikmeline. Linnavalitsuse liikme
ametikoht ei ole palgaline.
Linnapea on lisaks valitsuse juhile ka administratsiooni
ehk linnavalitsuse kui ametiasutuse juht.

Linn nõuab aru
ummikutest
Keila linn nõuab eelmise nädala lõpul Paldiski
maanteel liiklust seganud
remonditööde kohta
Maanteeametilt aru.
Halvasti planeeritud
teetööd häirisid nädala
lõpus tõsiselt Keila liiklust
ning seega ka Keila linna
argielu.

lk 3

Harjumaa muuseumis
avati näitus
pulmakommetest
lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Miks minna valima?
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huvitav

Fakte Keila
käesolevast
linnavolikogust

Volikogus tuleb teha tööd

Viimasel nelja aasta jooksul,
alates 16. oktoobril 2005
toimunud valimistest, on
Keila 17kohalisse linnavolikokku kuulunud kokku 30
volikogu liiget. Neist terve
ametiaja on volikogu töös
osalenud Elmar Kala, Peeter
Kõresaar, Andrus Loog ja
Rein Siim. Doris Matteus
on volikogu liige alates 21.
novembrist 2005.a.

Kas võimalus, tüütu kohustus, võimalus maksta
kätte, võimalus tunnustada tehtu eest?
Esiteks sellepärast, et täita oma kohust kodanikuna. Teiseks sellepärast, et kasutada oma kodanikuõigust. Aga mitte ainult.
Valimata jätmine on samuti valik. Ükskõikne valik.
Loobumine oma õigusest midagi muuta, midagi
mõjutada. Tegelikult loobumine õigusest tagantjärele
üldse midagi arvata või kedagi kritiseerida.
Kui keegi arvab, et asjad juhtuvad iseenesest, siis
see on ekslik. Näiteks selleks, et linnaaednik saaks
linna lilli istutada, olid vajalikud nii volikogu kui linnavalitsuse otsused. Otsused linnavalitsuse struktuuri
ametikoha loomise ning linnaeelarves selleks otstarbeks summade ettenägemise kohta.
Miks ma peaksin valima, kui minu häälest niikuinii
midagi ei olene? Ikka oleneb. Viimastel europarlamendi valimistel luges lõpuks pea iga hääl.
Miks ma peaksin valima, kui olen kõigega rahul? Sest valimised ei ole vaid
võimalus avaldada oma vastuseisu,
vaid ka võimalus avaldada tunnustust tehtud tööle. Seega polegi põhjust mitte valima minna.

doris matteus
doris@keila.ee

andrus loog
KEILA LINNAVOLIKOGU ESIMEES

Keila linnavolikogu ametist
lahkuv koosseis pidas alates
2005. aasta oktoobrikuust 59
istungit. Alates 2006. aasta
detsembrist on kõigil soovijail
võimalik jälgida volikogu istungite otseülekandeid interneti vahendusel.
Siinkohal peab aga ütlema,
et volikogu istung on vaid väike osa volikogu tööst, see glamuurne osa. Tegelik töö volikogus ei olegi nii vaevatu ja
kena. Peamine on iseseisev
töö, millele järgnevad arutelud
fraktsioonides, kus vaieldakse,
kohati vägagi tuliselt, asjad
selgeks. Kui teema on jõudnud
volikokku, järgnevad komisjonide istungid. Komisjonid on
koht, kuhu on lisaks linnavolinikele kaasatud veel spetsialiste ja arvamusliidreid. Komisjonides
toimub
arutelu.
Komisjonid on ka koht, kus
opositsioonil on teha kõige
suurem töö. Volikogu istungi
ajaks peaksid olema vaidlused
toimunud ja seisukohad selged.
Opositsioon ja koalitsioon
on mõlemad volikogu töös
olulised. Opositsioon hoiab
koalitsiooni tegemistel silma
peal, kontrollib, hurjutab – te-

Volikogu esimehed:
Rein Siim – kuni
04.04.2006
Ago Kokser – 04.04.2006
kuni 26.09.2006
Andrus Loog – alates
03.10.2006
Volikogu aseesimehed:
Andrus Loog – kuni
04.04.2006
Tanel Mõistus –
04.04.2006 kuni
28.08.2006
Doris Matteus – alates
24.10.2006

gemist on väga olulise tööga.
Ka selle ülesande tulemuslikuks täitmiseks on vaja teha
palju tööd.
Volikogutöö nõuab peamiselt töökust ja paljude asjade
juurdeõppimist. Otsused, mis
tavaelus on lihtsad, võivad volikogus võtta aega hingematvalt kaua. Põhjuseks on justnimelt see, et otsus peab olema
kaalutletud ning parim võimalikest. Ning paremaks tegemiseks peavad oma ettepanekuid
tegema ning seisukohti avalda-

Komisjonide esimehed:
Revisjonikomisjon: Targo
Kaldoja, Peeter Kõresaar,
Martti Mandel, Meelis Aab.
Rahanduskomisjon:
Andrus Loog, Tiit Mae, Doris
Matteus.
Keskkonnakomisjon:
Elmar Kala, Ülle Lindus,
Rein Siim.
Kultuurikomisjon: Doris
Matteus, Martti Mandel,
Tõnis Luhamäe, Tarmo
Tamkivi.
Sotsiaalkomisjon: Robert
Helde, Kalle Kask.
Korrakaitsekomisjon:
Andrus Loog.

ma erinevad osapooled.
Tänan kõiki volikogu liikmeid, kes osalesid viimaste
aastate jooksul volikogu töös.
Tänan ka linnarahvast, kes
mõtles kaasa linna tegemistele
ning oma mõtteid ka linnavolinikele edastas.
Soovin jõudu ja tahtmist ka
järgmisele volikogu kooseisule. Olge järjekindlad ja vajadusel ujuge vastuvoolu. Suuri
asju tehakse vastuvoolu ujudes.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Foto: kadi kroon

Eelmisel neljapäeval avati Keila kultuurikeskuses Anne Kanketeri ja Karmo Tihase fotonäitused.

Keila nädalaleht

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

AS Venseni töömehed leidsid vee- ja
kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistööde käigus jaamahoone esisel väljakul kaevates suhteliselt haruldase ja
Keila oludes ainulaadse munakujulise kanalisatsioonitoru.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila valimisjaoskondades käis
eelhääletamas ligi 900 inimest.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

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

Uudised
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Lühidalt

Autojuhid seisid tunde

Keila linn nõuab eelmise nädala lõpul
Paldiski maanteel
liiklust seganud remonditööde kohta
Maanteeametilt
aru.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Halvasti planeeritud teetööd häirisid nädala lõpus tõsiselt Keila liiklust ning seega
ka Keila linna argielu. „Eriti
halvasti olid tööd korraldatud
9. oktoobril. Teed asfalteeriti
tipptunnil, vaatamata lubadusele seda teha tipptunnivälisel
ajal, mistõttu tekkis liikluses
tõsine kaos. Autojuhid pidid
seisma tunde ummikutes,“ on
kirjas linnavalitsuse arupärimises.
Keila linnapea Tanel Mõistus: „Eelinformatsioon tööde
ja liikluse ümberkorraldamise
kohta, mis jõudis Keila linna-

valitsusse, oli mitteõigeaegne
või vale. Avaldame Maanteeametile protesti ükskõikse ja
halva töökorralduse üle ning
palume sellekohast selgitust.“
Asfalteerimistöid Uus-Paldiski maantee Paldiskist tuleval suunal tegi TREV-2. Maanteeameti tellimusel freesiti
rööpasse kulunud teekiht ja
kaeti uue asfaldikihiga UusPaldiski maantee lõigul Keila
jõe sillast kuni Geoloogide tänavani. Neljapäeval, 8.oktoobril asfalteeriti Paldiskisse minevat suunavööndit. Reedeks
kavandati eelinfo järgi Paldiskist tuleva sõiduraja asfalteerimist ja suletud pidi olema Keilasse sisse- ja väljasõit Luha
tänavalt. Keilasse minekuks ja
Keilast väljasõiduks pidi saama kasutada Piiri tänavat ja
Paldiski maanteed, mis tegelikult olid tunde liiklusele suletud. Ehitaja lubas eelteates,
et tööde teostamisel püütakse
ummikutest hoidumiseks hakkama saada tipptundide vahe-

Maavalitsus ootab ettepanekuid Harju maakonna teenetemärgi kandidaatideks

Tipptunnil toimunud asfalteerimistööd tekitasid Uus-Paldiski maanteel
lisel ajal. Liiklust eriti häirivad
tööd loodeti valmis saada ajavahemikus kella 10-st 15-ni.
Vaatamata pingutustele venis
asfalteerimine õhtuhämaruseni. Remondikohast lubati läbi

sõita korraga vaid ühel suunal.
Kella 16.30 ajal ootasid liikluse reguleerija lubavat märguannet Saue ja Harku suunalt
vähemalt kilomeetri pikkune
autodekolonn. Ka Paldiski

suunal oli seisvatest autodest
moodustunud ummik. Liiklus
taastati värskelt kaetud teekatte jahtumist liikluseks sobiliku
temperatuurini.

uudis

MTÜ Töötahe logo ja koduleht on valmis

MTÜ Töötahe on
oma firmalogo ja
esialgse kodulehe
www. tootahe.ee
valmis saanud tänu
projektile „Lääne –
Harjumaa puuetega
inimeste töökeskuse firmastiili ja
kodulehe loomine”.
anna heinsoo
MTÜ TÖÖTAHE

Projekt oli finantseeritud
Kohaliku Omaalgatuse Programmist (KOP). Keila kaitstud
töökeskuse firmalogo ja kodulehe loomine annab võimaluse
täpseks ja kiireks infovahetuseks meie organisatsiooni

võimaluste ja oskuste kohta.
Eesmärk on oma teenuste tutvustamine
potentsiaalsetele
klientidele, teistele omavalitsustele ja tööandjatele.
MTÜ Töötahe tegutseb
juba 2004. aastast, pakkudes
töötamise toetamise ja kaitstud töötamise teenust puuetega inimestele, vahendades
allhanketööde võimalusi tööandjatele ning olles partneriks
Töötukassale tööharjutus- ja
tööpraktikateenuse osutamisel
pikaajalistele töötutele.
Töökeskus asub Keilas Põllu tänaval, kus päeva jooksul
leiab omale erinevaid töötegevusi umbes 40 inimest. Jõukohasteks tööülesanneteks on
lihtsamad komplekteerimise
ja pakendamise tööd, tootekoodide ja panderollide kok-

kukleepimine, kangastelgedel
vaipade kudumine, sise- ja
välikoristustööd, Keila lehe
kojukanne jne. Tööprotsessi käigus testitakse inimeste
töövõimet, harjutakse töökeskonna ja -distsipliiniga, mille
järgselt on inimestel võimalus
jätkata töötamist töökeskuses
või sobivuse korral ka avatud
tööturul.
Pikaajalisteks koostööpartneriteks on AS Glamox HE
(Harjumaa 2005. Aasta Toetaja), AS Paulig Baltic (Kodanikuühiskonna 2006. aasta
äriettevõtte), AS Sveiger, OÜ
Hansa Leather, OÜ Akone,
AS Kulukaubandus.
Lisaks tööle korraldab MTÜ
Töötahe puuetega inimestele erinevaid vabaaja üritusi.
Korraldakse
ekskursioone,

matku loodusesse (seene- ja
marjametsa). Ühiselt võetakse
osa puuetega inimeste spordipäevadest. Igakuiselt peetakse
ühiselt töötajate sünnipäevi ja tähistatakse rahvalikke
tähtpäevi. Traditsiooniks on
saanud töökeskuse suuve- ja
tervisepäevade korraldamine
Roosta puhkekülas.
MTÜ Töötahe on nimetatud Harjumaa Aasta Kodanikeühendus 2008 tiitli vääriliseks.
Soovime olla partneriks

tööandjatele, kes on valmis
pakkuma tööd puudega inimestele ja pikaajalistele töötutele – toetades ja nõustades
mõlemat osapoolt. Koostöövõimaluse kohta saab infot telefonidel 679 6688, 55576723,
503 3397, e-mailil tootahe@
keila.ee.
Olete oodatud ka meie töökeskusesse Keilas Põllu 1.

Käimas teetööd ja väiksematel
ristmikel täielik kaos. Teatatud
110 ja palutud politsei abi.
09.10 kell 20.30 - Surnukuuri
kolm akent puruks pekstud.
Teatatud haigla haldurile ja politseile.
10.10 kell 13.19 - Selveri välisukse juures joob meeskodanik
longerot. Selgitatud olukorda
avalikult alkoholi tarvitamise
osas. Tehtud märkus, mispeale
vabandas ja lahkus.
10.10 kell 13.29 - Haigla ja Lauluväljaku vahel jalgtee ääres
joob vanem meesterahvas õlut.
Tehtud märkus, ülejäänud õlu
visati prügikasti.

10.10 kell 16.33 – Keskväljakul
väikeses pargis pargipingil tarbib paar “suuloputuse vedelikku”. Palutud lahkuda, mida koheselt ka tehti.
10.10 kell 17.03 – Keskväljakul väikeses pargis pargipingil
alustasid kaks meest õlle joomist. Tehtud märkus, vabandati
ja lahkuti.
10.10 kell 17.14 – Raudteejaamas vana perrooni juures rüüpab vanem mees õlut. Tehtud
märkus, mispeale meesterahvas lahkus.
10.10 kell 19.00 – Keskväljak
15 parklas kulutas sõiduauto
rehve, rikkudes sellega parkla

märgistust. Info edastatud politsei korrapidajale.
10.10 kell 22.25 - Paldiski mnt
28c
juures
veeretavad
kaks noorukit suurt prügikasti
sõiduteel. Lastud tagasi oma
kohale toimetada.
11.10 kell 00.56 - Põhja 10 juures lärmavad noored ja rikuvad
öörahu. Seltskonnale tehtud
märkus, mispeale lahkuti.
09.10 kell 15.00 – Keskväljaku
parklas olnud Südamebussi
juures alkoholijoobes noormees segab inimesi. Palutud
lahkuda, kuid veidi aja pärast
jälle tagasi. Üle antud politseipatrullile.

Krimiuudised
g4s

1911

05.10 kell 10.05 - 10 õpilast
olid Põhja 10b
maja juures
ja tegid suitsu. Ekipaaži nähes
visati suitsud ära ja joosti kooli
ära.
05.10 Vikerkaare lasteaial on
üks aialipp puudu.
06.10 kell 17.00 - Miki lasteaia
aialipp on lahti tõmmatud ja
hoovi visatud.
07.10 kell 06.40 -Haapsalu
mnt. Jaama bussipeatuse keskmine klaas on mõrane.
06.10 kell 13.47 – Aiandi tn
raudteejaama vastas magab

alkoholijoobes kodanik, kes ei
reageeri äratuseLe. Kodanik
anti üle politseile.
09.10 kell 12.10 - Põhja 12a juures võsas üks noormees suitsetas, teine urineeris. Andmed
edastatud noorsoopolitseile.
09.10 kell 13.20 – Keskpargis istub noormees, jalad pargipingil.
Tehtud suuline hoiatus ja palutud pink puhtaks pühkida.
09.10 kell 17.20 - Mees joob
pargipingil õlut. Kuna vabandas
ja valas ülejäänud õlle maha,
siis tehtud suuline hoiatus.
09.10 kell 17.35 - Piiri tn ja UusPaldiski mnt ristmikul kõik autojuhid eiravad ajutist keelumärki.
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Harju Maavalitsus ootab
Harju maakonna kohalikelt
omavalitsustelt, avalik- ja eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt
ning füüsilistelt isikutelt ettepanekuid maakonna teenetemärgi kandidaatideks 25. novembriks 2009.
Harju maakonna teenetemärgiga
autasustatakse
füüsilisi isikuid maakonnale
osutatud eriliste teenete eest.
Teenetemärgi taotlusi on õigus
esitada kõigil Harju maakonnas
asuvatel kohalike omavalitsuse
üksustel, avalik- ja eraõiguslikel
juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.
Hiljemalt 25. novembriks
2009 oodatakse taotlusi Harju
maakonna teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi statuut ja
taotluse plank on Harju Maavalitsuse koduleheküljel aadressil
http://www.harju.ee/index.
php?id=13786 Teenetemärke
jagatakse maakonnas aastast
1996. Kokku on välja antud 47
maakonna teenetemärki.
Teenetemärgid annab Harju
maavanem üle 30. detsembril
toimuval traditsioonilisel aastalõpuvastuvõtul Rahvusooperis
Estonia.

Septembris sündis
Harjumaal 153 last
2009 aasta septembrikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
perekonnaseisuosakonna andmetel 153 lapse sünd, see on 17
võrra vähem kui augustikuus,
mil registreeriti 170 sündi ja 31
võrra vähem kui 2008 aasta
septembris, mil registreeriti
184 sündi. Poisse sündis 67 ja
tütarlapsi 86. Ühte perre sündisid kaksikõed. Esmasündinuid
oli 67, teisi lapsi 61, kolmandaid
18, neljandaid 5, viiendaid ja
kolmeteistkümnendaid
lapsi
üks. Surmaakte koostati kokku 83, mehi suri 42 ja naisi 41.
Lahkunute keskmine vanus oli
73 aastat. Mehed elasid keskmiselt 68 ja naised 77,5 aastaseks. Registreeriti 9 ja lahutati
6 abielu. Nimemuutmisavaldusi
rahuldati 6.

Valimispäeval on käigus
linnaliini buss
Keila linnavalituse tellimisel on
sel pühapäeval, seoses valimistega käigus Keila linnaliinibuss.
Buss sõidab laupäevase graafiku alusel.
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Valimised, valimised, valimised
Kandidaatide koondnimekiri
Valimisringkond nr 1 - Keila Linn
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond

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

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit

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

Sõbralik Keila

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

Eesti Keskerakond

nr 148 AGO KOKSER
nr 149 AGO KLIIMSON
nr 150 ELMAR KALA
nr 151 MARJU KÄO
nr 152 PEETER KÕRESAAR
nr 153 MAIROOS KALA
nr 154 ANTS TAMME
nr 155 SIRJE MILT
nr 156 VALERI FEDORTŠENKO
nr 157 LEA KUUSMAA
nr 158 AHTO ANTER
nr 159 KEIDI VÕSU
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Kes võivad hääletada?
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu
kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht asub
vastavas vallas või linnas.
Hääletamisõigus on ka välismaalasel:
1) kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
2) kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht asub vastavas vallas või linnas;
3) elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise
elamisõiguse alusel.
Hääleõiguslik ei ole isik, kes on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Kas valimisteks on vaja ennast
registreerida?
Hääletamisel osalemiseks end registreerida ei ole
vaja. Selleks, et tagada valimiste ühetaolisus - so igal
valijal on üks hääl - koostatakse valijate nimekirjad.
Valijate nimekirjad koostatakse Eesti rahvastikuregistri andmete alusel. Valijate nimekiri koostatakse
rahvastikuregistri 19. septembri seisuga. Pärast seda
kuupäeva registriandmetes muudatusi ei tehta ja
valija kantakse valijate nimekirja selle aadressi alusel, mis oli märgitud registrisse 19. septembril.

Kus asub minu elukohajärgne
valimisjaoskond?
Jaoskonnakomisjoni asukoht on kirjas valijakaardil.
Info valimisjaoskondade kohta avalikustatakse enne
valimisi ka Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.
Keilas on valimisjaoskondi kaks: Keila kultuurikeskuses ning Keila tervisekeskuses.

Millal ja kus saab hääletada?
Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas
valimispäeval 18. oktoobril kell 9.00-20.00.
Kui Te terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite
esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise
põhjus. Taotlust saab esitada kuni valimispäeva kella
16.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või linnavalitsusele.

Mida võtta kaasa
valimisjaoskonda?
Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument
(näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi, sünniaeg või isikukood
ja foto.
Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta!

Kuidas toimub hääletamine?
Valija esitab hääletamissedeli saamiseks kehtiva isikut tõendava dokumendi. Kui valija on saanud hääletamissedeli, siis annab ta selle kohta allkirja. Hääletamissedel tuleb täita selleks ettenähtud kabiinis.
Valija täidab sedeli ise.
Valija saab hääletada ühe kandidaadi poolt, kes on
kandidaatide koondnimekirjas. Meelepärase kandidaadi number tuleb kirjutada hääletamissedelile.
Pärast valimissedeli täitmist murrab valija sedeli
kokku ning annab selle jaoskonnakomisjoni liikmele. Viimane paneb kokkumurtud hääletamissedeli
välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi. Valija
laseb hääletamissedeli valimiskasti ise.

Valimisjaoskonnad Keilas
Valimisjaoskond nr 1 - Keila Kultuurikeskuses
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
Valimisjaoskond nr 2 – Keila Tervisekeskuses
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

venekeelne veerg

Сегодня в номере

Выборы
18 октября состоятся выборы в органы местного
самоуправления. Выборы
проходит один раз в четыре года. Своих кандидатов
на выборы в нашем городе представили 4 партии
и два избирательных союза. В выборах участвуют и
два независимых кандидата. (стр. 4)
Здание новой школы
будет построено к следующей осени
На этой неделе возобновились строительные работы. Строительная фирма
«КМГ
Эхитус»
планирует
завершить
строительство
нового
школьного здания осенью
2010 года. По словам
председателя правления
целевого
учреждения
«Кейла Харудус» М.Райка, это самая ожидаемая
горожанами новость за
последнее время. Новая
школа будет трехэтажной, общая площадь здания – 9712, 6 кв. м. Строительство будет проходить
поэтапно: сначала будут
построены классные помещения и школьная библиотека, а уже после этого – помещения для
уездной библиотеки и
спортзал. В новом здании
будут заниматься средняя
и старшая ступени, а начальные классы останутся
в своем здании. В основе
строительства лежит проект архитектора Тармо
Таммика «Северная звезда». (стр. 5)
Пробки на шоссе
Мэр города Танель Мыйстус выразил глубокое
неудовлетворение ситуацией на Палдиском шоссе, сложившейся в результате
проведения

ремонтных работ. 12 октября мэр отправил запрос
в Департамент дорожного
строительства, в котором
говорится об автомобильных пробках, которые
возникли 9 октября на
шоссе в час-пик и привели к полному хаосу в дорожном движении на
данном отрезке шоссе. В
письме указано, что машины простаивали в
пробке часами. Информация, которая была предварительно представлена
в мэрию, такую ситуацию
не предполагала. (стр. 3)
Народ начинается с
книги
С 20-го по 30-е октября в
библиотеке Харьюского
уезда пройдут библиотечные дни. В рамках этих
дней запланировано много интересных мероприятий:
20 октября – чтение вслух
рассказов Э.Валтера и выставка рисунков «Герои
историй Эдгара Валтера»
(выставка будет открыта
до 24 октября).
23 октября – День эстонской книги. В честь этого
события будет открыта
выставка новых книг
эстонских авторов, которые сразу же поступят в
распоряжение читателей
библиотеки.
28 октября – час поэзии.
Начало в 13.00. (стр. 6)
Новая выставка в музее Харьюского уезда
8 октября в Музее Харьюского уезда открылась выставка, посвященная свадебным
обычаям
и
традициях
Харьюского
уезда. В экспозиции выставки экспонаты ведущих эстонских музеев.
Выставка проработает до
10 января. (стр. 6)
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Keila uus koolihoone valmib
järgmisel sügisel

Alates käesolevast
nädalast jätkuvad
Keila Kooli uue
hoone ehitustööd.
Ehitusfirma AS
KMG Ehitus plaanib
koolimaja Keila koolilastele üle anda
2010.aasta sügisel.

Kommentaar

Keila Hariduse
Sihtasutuse juhatuse
esimees Mart Raik:
Millised on laenutingimused:
Laenu kogusumma on veidi
üle 105 miljoni krooni, mis
sisaldab ka olemasoleva laenu refinantseerimist. Laenu
intressimäär on 6 kuu EURIBOR pluss intressi marginaal
5%. Laenu põhiosa tagasimaksmine algab 2010. a.
sügisel ning laenugraafik on
koostatud 15 aastase annuiteetgraafiku alusel. Laenu
tagasimaksmise koormus,
mis sisaldab põhiosa tagasimakset ja intressimakset,
on esialgse graafiku alusel
2010. aastal ca 8 miljonit
krooni ning 2011. aastal 13
miljonit krooni.

keila hariduse sa

Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse esimehe Mart Raiki sõnul on see Keila elanikele, eelkõige
aga
lastele,
lapsevanematele ja õpetajatele
viimaste aastate oodatuim uudis. „Keila elanikud on oodanud uut koolimaja juba aastaid. Olen veendunud, et
suudame selle unistuse järgmisel õppeaastal ellu viia,“ sõnas Mart Raik.
Koolimaja ehituse alustamist võimaldas Keila Hariduse
SA poolt varem Swedbankilt
võetud laenu refinantseerimine, laenusummaks kokku on
105 miljonit krooni. 2008.
aasta novembrikuus seiskus
ehitustöö pea aastaks, kuna
hoone ehitamise jätkamiseks
puudus tol hetkel rahastaja.
Arhitekt Toivo Tammiku
poolt projekteeritud koolihoone hakkab paiknema Ehitajate
tee ja Paldiski mnt ristil, Keila

foto:doris matteus

Tervisekeskuse ja Keila Kooli
algkoolimaja vahelisel alal,
moodustades tervikliku hariduse- ja vaba aja veetmise
kompleksi koos sinna juurde
kuuluva pargialaga.
9712,6 ruutmeetril paiknema hakkav koolimaja on kuni
kolmekorruseline, raudbetoonkarkasssüsteemis ehitis. Hoone ülesehitus on kompaktne,
mille kesksest hallist ulatuvad

välja erifunktsioonilised korpused. Koolimaja ehitatakse
valmis etapiviisiliselt: esimeses etapis saavad valmis klassiruumid, kooliraamatukogu ja
muud ruumid mis tagavad
kooli funktsionaalsuse. Teises
etapis valmivad Harjumaa
Keskraamatukogu ja võimla
ruumid.
Keila Kooli uues hoones
hakkavad õppima põhikooli,

gümnaasiumi ja õhtukooli õpilased. Algkooli õpilased jätkavad õpinguid ajaloolises algkooli majas.
2007.aastal viidi läbi Keila
uue koolihoone avalik arhitektuurivõistlus, mille võitis arhitekt Toivo Tammik arhitektuuribüroost AB Ansambel.
Projekt kannab nimetust „Põhjatäht“.

Mis edasi?
Pooleli jäänud ehitustööd
jätkusid juba eelmise nädala lõpus. Vundament ning
kommunikatsioonid on olemas, nüüd hakatakse ehitama koolimaja ennast. Asjaolude sunnil peame ehitama
etapiviisiliselt. Esimeses etapis valmivad kõik kooli igapäevatööks vajalikud hooneosad, teises etapis Harju
M a a ko n n a ra a m a tu ko g u
ning võimla. Loomulikult jätkame tööd, et kogu kompleks võimalikult kiiresti välja
ehitada.

uudis

Keila Miikaeli kogudus 790

Mats Traadi romaanis „Tants aurukatla
ümber“ etendab keskset osa masin,
mille ümber keerlevad aeg ja inimsaatused. Kui otsida meie maa ja rahva
minevikust mõnda teist ajavoolus püsivaks osutunud sümbolit, siis on selleks
kahtlemata kristlik kogudus ja
kirikuhoone.
marek roots

KEILA MIIKAELI KOGUDUSE ÕPETAJA

Keilas on aeg ja inimsaatused
keerelnud koguduse ümber
790 aastat. Taanlaste juhtimisel algas Põhja-Eesti ristiusustamine 1219. aastal ning selle
daatumi ongi Keila Miikaeli
kogudus võtnud oma sünnimomendiks. Juba 13. sajandi
lõpul rajati “Keila mäele” nelinurkne kabel – tänase kirikuhoone altariruum. Järgneva
paarisaja aasta jooksul valmis
kogu kirik põhijoontes selliseks nagu me seda veel tänagi
näeme.

Arvestades Eesti keerukat
minevikku mitmete võimude
vahel, tuleb aina imestada, et
ei pühakoda ega kogudus pole
sõdade ja muude hädade vahel
põrmustunud. Isegi ateistlik
nõukogude režiim – täiesti erinev varasematest valitsejatest
– ei suutnud kirikuelu lämmatada. Ristiinimene näeb selles
Jumala heldust, mille vastu
pole suutnud tõusta ükski
maine jõud. See viib aga mõtted veel millelegi.
Nimelt on põhjust uskuda,
et kogudust ja kirikut on tänagi meile vaja, mitte ainult kui
kogukonna sümbolit, vaid kui

foto:marko tjurin

vaimset teenäitajat, oaasi.
Kohta, kus saame kujuneda
terviklikeks inimesteks.
Kuigi Miikaeli koguduse
aastapäeva jumalateenistus on
juba seljataga, pole juubelisündmused veel lõppenud. 25.

– 31. oktoobrini toimuvad Lääne-Harju misjonipäevad „Head
lapsed, need kasvavad...“ Selle
raames toimuvad üritused
mitmel pool praostkonna kogudustes. Misjonipäevad kulmineeruvad 31. oktoobril Keila

Kultuurikeskuses, kus leiab
aset pereväärtuste konverents,
lastepäev ja noorteõhtu „Julgen tulla“. Lisaks toimub jumalateenistus, kus laulab kaasa praostkonna ühendkoor.

5

Lühidalt
Oktoober toob
verekeskuse Keilasse!
Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
verekeskus korraldab järgmise
doonoripäeva Keilas kolmapäeval, 21. oktoobril kell 10.30–
15.00 Keila Tervisekeskuses.
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.
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.
Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga www.verekeskus.
ee. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus

Mõtleme koos pereväärtustele!
Misjonipäevad „Head lapsed,
need kasvavad…“ kutsuvad
elanikke kaasa mõtlema pereväärtuste teemal.
Laste kasvatamise ja pereeluga seotud küsimustele
keskenduv nädal algab 25. oktoobril kl 17 Keila Miikaeli kirikus, kus tuleb esitusele gospelkantaat „Teelised“ Misjonikoori,
solistide ning tantsutrupi Impulse esituses.
27.oktoobril toimub Keila
kogudusemajas algusega kel
19.00 koolivaheaja lasteüritus,
kus lapsed saavad meisterdada, laulda ja tutvuda Joosepinimelisi mehega piiblist. Samal
ajal toimub ja perekohvik teemal „Laps ja usk?“
Nädal kulmineerub 31. oktoobril kl 11-15 pereväärtuste
konverentsiga Keila Kultuurikeskuses, kus kasvatusteemal
kõnelevad Hannes Hermaküla,
Urmas Viilma jt. Päeva lõpetab kontsert-jumalateenistus
Keila Miikaeli kirikus, kus laulab Lääne-Harju praostkonna
ühendkoor ning õhtul toimub
alternatiivne noorteüritus „Julgen tulla“ MTÜ „Esik“ eestvedamisel. Kõik üritused on vaba
sissepääsuga. Misjonipäevad
korraldab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, konverentsi toetab
Keila Linnavalitsus.
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Vaba aeg
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Sport
Keila JK A-klassi
võistkond tegi
jalgpalliklubi ajalugu!

Keila suusaklubi jooksutreening

treener annab nõu

Joosta saab kõikjal

Jooksmine on kujunenud üheks
populaarsemaks
spordialaks tervisesportlaste seas.
Õiget jooksutehnikat selgitab Keila
suusaklubi treener
Ülle Lindus
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Esiteks on jooksmine odav,
vaja on vaid spordiriietust
ja jooksususse. Teiseks on
jooksmine väga tõhus vahend
südame tugevdamiseks, seda
nii tervise tugevdamise kui
haiguste ennetamise suhtes.
Ja kolmandaks on jooksmine
lihtne, joosta saab kõikjal.
Pole olemas halba ilma, on
vale riietus.
Jooksmine sobib iga ilmaga, ka
pimedas ja talvel on see ju sisuliselt võimalik. Jooksmisega
kaasneb suur organismi energiakulu - jalgrattaga tuleks
sama energiakulu saavutamiseks ligi kaks korda kauem
sõita.
Tähtis on õige spordijalats
Võimalike tugi - liikumisaparaadi vigastuste vältimiseks on
väga oluline muretseda õige
spordijalats. Spordipoodi minnes ei tarvitse me ise teada,
milline jalanõu sobib aeroobikas, võrkpallis või jooksmisel, seepärast küsige kindlasti
nõu asjatundjatelt. Õige jooksujalats summutab oluliselt
jooksmisel tekkivaid põrutusi,
toetab jalga ning juhib selle liikumist tugifaasis.
Väga oluline on õige jooksutehnika
Joosta on küll lihtne, kuid
jooksma peab siiski tehniliselt õigesti. Tuleb jälgida õiget
kehaasendit, jalgade ja käte
tööd. Jalg peaks tervisesport-

lasel maanduma enamasti nö.
täistallale, kogu raskus peaks
olema jaotatud võrdselt kõigile
varvastele. Maapinda puudutab esmalt pöia eesmine osa,
seejärel laskutakse kogu tallale. Tuleb jälgida, et ei joostaks
liiga pöia peal (varvastel) ega
liigselt üle kanna. Joostes ainult päkal ei saa säärelihased
lõdvestuda ja tulemuseks võib
olla lihaste ülekoormus, lihasvalud. Joostes aga liigselt üle
kanna, eriti veel põrutuskindla
jalanõu puudumisel, põrutatakse liigselt põlveliigeseid,
puusaliigeseid, lülisammast ja
ka siseelundeid. Jala mahapanek maandumisel toimub põlvest veidi kõverdatud jalaga,
mis aitab pehmendada lööki
jala kokkupuutel maapinnaga
ja vähendab pidurdavat mõju
maandumisel. Liialt suur kõverdus põlveliigesest omakorda raskendaks uut äratõukeliigutust ja jooksutempo langeks.
Sammupikkus peab kindlasti
olema stabiilne.
Vaade peaks jooksmisel olema suunatud ette, mitte maha
ja mitte taevasse, nii suudame
hoida ülakeha õiges asendis.
Keha kergelt ette kallutatud,
pea on otseasendis ja suhteliselt paigal, lõug langetatud,
näolihased pingevabad.
Õige kehaasend
Õige kehaasendi leidmiseks
on hea kasutada gravitatsioonijõudu. Seisa paigal, jalad õlgade laiuselt. Tõuse pöidadele,
ning hakka selga sirgena hoides keha ette kallutama. Kui
tunned, et hakkad kaotama tasakaalu ning pead tegema lühikese sammu selle vältimiseks,
oledki leidnud kõige parema
jooksuasendi, mis võimaldab
väiksema energiakuluga ökonoomset jooksu.
Alati kalluta end joostes
vaagnast pisut ettepoole ning
jookse nii, et jalad tõukaksid
tahapoole. Jalgade ettepoole
loopimine jooksmise ajal mõ-

10 reeglit jooksjale
1. Andke organismile küllaldaselt aega, et vajaliku
treenituseni jõuda
2. Alguses tuleb joosta väga
aeglaselt, isegi kui see esialgu koomilisena tundub
3. Lugege läbitud minuteid,
mitte kilomeetreid
4. Kui tekib hingeldus,
katkestage jooks ja kõndige
vahepeal.
5. Iga treeningu algul tehke
korralik eelsoojendus koos
venitusharjutustega
6. Iga treening lõpetage
lõdvestavate harjutustega
7. Esialgu peaks igale
treeningpäevale järgnema
puhkepäev
8. Viimane tugevam toitumine mitte hiljem kui 2
tundi enne treeningut
9. Jälgige täpselt jooksuaega ja pauside kestvust
10. Joostes õige tempoga
hakkab organism lõhustama rasvu, mis jätkub ka
hiljem töö juures ja kodus.
Artikli allikas: Tervise
treening 2006, Rein Jalak
Jooksja tarkvara. 2004,
adidas.com

jub halvasti nii põlvedele kui
ka hüppeliigestele. Õige jooksusamm on väga oluline korrektse jooksutehnika omandamisel. Keskendu eelkõige
pahkluude ja põlvede tõstmisele.
Õlaliigesed peaksid olema
pingevabad, nii on hea säilitada õiget kätetehnikat. Käed
peaksid liikuma otsesuunas
ette ja taha ja olema küünarliigesest kõverdatud.
Jooksurada tuleks valida
lähtuvalt sellest, milliseid tulemusi soovid saavutada. Mäest
üles ja alla jooksmine tagab
pringid tuharalihased, lihtsalt
mäest alla jooksmine tagab
trimmis eesmised reielihased.
Aeglases tempos jooks parandab üldfüüsilist vormi, ilma et
muutuksid liiga muskliliseks,
lühike distants kiires tempos
kasvatab lihaseid.

Teisipäeval 13.oktoobril algusega kell 17.00 toimus
Keila kunstmurustaadionil
Eesti Noorte MV mäng Keila
JK – TJK Legion. Keila poisid
võitsid pingelise ja dramaatilise mängu tulemusega 3 –
1 ja kindlustasid 1. voor enne
meistrivõistluste lõppu turniiritabelis kolmanda koha.
Kas medalid tulevad pronksised või hoopis hõbedased
selgub peale viimase vooru
mängu 27.oktoobril Tallinna
JK Kaleviga. Võidu korral
tõustakse turniiritabelis teiseks ehk hõbemedalile.
Turniiritabel enne viimast
vooru: 1. SC Real 32 punkti; 2. *Pärnu JK Vaprus 24
punkti; 3. Keila JK 23 punkti;
4. Tallinna JK Kalev 18 punkti; 5. FC Puuma 16 punkti, 6.
Sillamäe JK Kalev 15 punkti;
7. *Narva JK Trans 13 punkti;
8. TJK Legion 13 punkti
Pärnu ja Narva jaoks on
MV-d läbi (mängud peetud).
Täpsem info: www.keilajk.ee
Mängisid: Raido Leokin,
Rando Leokin. Henry Rohtla, Markko Moisaar, Jako
Arikainen, Kauri Ääremann,
Jagnar Jakobson, Argo
Raudsepp, Mikk Kelement,
Toomas Kelo, Tõnis Metsson, Tanel Trisberg, Bruno
Kaldoja, Mart-Mattis Niinepuu (kapten), Martin Kelement, Erik Ehrbach, treener
Targo Kaldoja.

fotod: doris matteus

näitus

Täna pulmad, homme pulgad, ülehomme lepamalgad
harjumaa muuseum
Harjumaa Muuseum avas
neljapäeval, 8. oktoobril näituse „Täna pulmad, homme pulgad, ülehomme lepamalgad“
Harjumaa pulmakommetest.
Näitus “Täna pulmad, homme pulgad, ülehomme lepamalgad” tutvustab 19. sajandi
ning 20. sajandi alguse pulmakombeid Harjumaal. Eelkõige
on näitusel tähelepanu pööratud pulmadele eelnenud ajale
ning veimevaka valmistamisele
ja selle laialijagamisele. Eksponeeritakse esemeid Harjumaa
Muuseumi, Eesti Vabaõhumuuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, SA Viimsi Muuseumid
ja Rootsi-Kallavere Küla Muuseumi, Mahtra Talurahvamuu-

seumi ning Eesti Rahva Muuseumi kogudest.
Näituse koostasid Jaanika
Jaanits ja Liisa Põld ning kujundas Kätlin Janson. Näituse
valmimist toetas Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp. Näitus jääb Harjumaa Muuseumis avatuks kuni
10. jaanuarini 2010.
Alates eilsest tervitab Harjumaa Muuseumi fuajees kõiki sisenejaid muuseumiaasta
humoorikas ja särav teatepulk,
mille sai augustis Hiiumaa
Muuseumilt Järvamaa Muuseum ja viimaselt septembris
omakorda Mahtra Talurahvamuuseum. Näituse avamisel
andis teatepulga kolleegidele
üle Mahtra Talurahvamuuseumi direktor Tiia-Helle Schmitte.

Tublid
jalgpallipoisid
Lõppesid Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
jalgpallis. Meie kooli 8.-9.
klassi meeskond saavutas III
koha. I koht kuulus Raasiku
Põhikooli, II Maardu Gümnaasiumi poistele. Kokku
võistles 19 võistkonda. Meie
võistkonnas mängisid: Hardi
Link, Kaspar Oll, Daniel Sei,
Tanel Raud, Pavel Marin, Tanel-Mairo Sildnik, KristjanPatrick Kuldorg, Toomas
Kelo, Tanel Trisberg, Henri
Link.
Poiste juhendajaks võistlustel oli lapsevanem Aivo
Link, treeneriteks Egon
Mõek ja Targo Kaldoja. Aitäh! Keila kooli esindas ka
kuni 7. klasside poiste võistkond, kuhu kuulusid poisid
3.-7. klassini. Nemad kaotasid alagrupimängudel. Üldkokkuvõttes võitis Maardu
Gümnaasium. Keila Kool sai
4. koha.
Virge Jaanre

vaba aeg

Rahvas algab raamatust
harjumaa raamatukogu

20.-30.oktoobrini
toimuvad
harjumaa raamatukogus raamatukogupäevad.
20.oktoobril toimub üle-eestiline ettelugemispäev. Sel puhul ootab Keila raamatukogu
lasteosakond lasteaiaealisi lapsi kuulama Edgar Valteri jutte
ja vaatama Vikeraakre lasteaia
laste näitust “Edgar Valteri
loodud tegelasi”. Näitus jääb
avatuks 24.oktoobrini.

23.oktoobril on Eesti raamatu päev. Siis on kojulaenutuses väljapanek eesti uuemast
ilukirjandusest ning lugemissaalis kohtab uudiskirjandust
eesti autoritelt.
28. oktoobril kell 13.00 toimub muusikaosakonnas luuletund. Oma luulet loeb Kaarel
B. Väljamäe ja musitseerib/
laulab Tuuli Taul.
19.-23.oktoobril saavad huvilised lugemissaalis õppida
kasutama meie raamatukogu
andmabaasi URRAM.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PORTSELAN- JA SAVINÕUD
27.august – 24.oktoober
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
IV osa
Harjumaa muuseum
NÄITUSED „HETKED“ „VAATED VASAKULE“
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
“PUIDUST KÄSITÖÖ” - VELLO PABERITS`I TÖÖD
8.oktoober - 31.oktoober
Keila kultuurikeskus

teater
“KAVAL-ANTS JA VANAPAGAN” - RAKVERE TEATER
23.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Lastetendus rahvalike naljandite põhjal
Keila kultuurikeskus

LYT” - RAKVERE TEATER
23.oktoober kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.Keila kultuurikeskus

kontsert
“TEELISED” - GOSPELKANTAAT
25.oktoober kell 17:00 tasuta
Esinevad Misjonikoor ja solistid, dirigent Maarja Vardja
Keila Miikaeli kirik

Palju õnne!

ETTELUGEMISPÄEV
20.oktoober
lasteaiaealisi oodatakse
kuulama Edgar Valteri jutte ja
vaatama Vikeraakre lasteaia
laste näitust “Edgar Valteri
loodud tegelasi”.
Raamatukogu lasteosakond

”JULGEN TULLA” - ALTERNATIIVNE NOORTEÕHTU
31.oktoober kell 19:00
Lääne-Harju misjonipäevade
raames esineb noorteansambel Casakama
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

Sündinud

20.09.2009
26.09.2009
02.10.2009
05.10.2009
07.10.2009

DOONORIPÄEV
21.oktoober kell 10.30 – 15.00
Keila tervisekeskus

kogudus
“PROPELLER&KOSMIKUD”
30.oktoober uksed kell 21.00
Piletid saadaval Piletilevist
Keila Kultuurikeskus
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20. pühapäev pärast nelipüha
18. oktoober kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

Südamlik kaastunne Aarele,
Kadrile ja Mardile peredega
ning Maidale armsa
abikaasa, ema, vanaema, ämma
ja pojanaise

Niina
Kaaristo
surma puhul

Pühapäevakooli lastejumalateenistus kirikus
18.oktoober kell 16.00
Keila Miikaeli kirik

Mare, Ülo, Ester ja Arvo-Mihkel

Vaimulik õhtu
21.oktoober kell 19.00
Koguduse maja, Paldiski mnt 2

Kõike võib tahta, karta ja loota,
seda, mis tuleb, mitte keegi ei
oota...

Jumalateenistus ja kontsert
31.oktoober kell 16:00
Esineb Lääne-Harju praostkonna koguduste ühendkoor,
dirigent Merle Lend
Keila Miikaeli kirik

Sügav kaastunne Aarele
abikaasa

Niina
Kaaristo

Mia Brit Lillemets
Oskar Breedis
Martin Sammal
Christofer Merila
Eliise Kõrgessaar

Head naabrit ja sõpra

Niina
Kaaristo´t
mälestavad sügavas leinas
Marju, Margus ja tüdrukud.
Siiras kaastunne
Kadrile, Mardile, Aarele, Maidale
ja lähedastele.

Mälestust aeg võtta ei
suuda...
Kallid Aare,Kadri ja Mart
peredega. Südamlik kaastunne
abikaasa, ema ja vanaema

Niina
Kaaristo
surma puhul.

kaotuse puhul.
AS Oru Äri

muud üritused

Raivo ja Merje

Südamlik kaastunne
perekond Kaaristole

Niina
Kaaristo
kaotuse puhul.

Naabrid Pargi 18 ja Pargi 22

Vaikses leinas langetame pea

Niina
Kaaristo
mälestuseks.

Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Autoremont OÜ

“KUI HARRY KOHTAS SAL-

Südamlik kaastunne Ene
Lepiskile perekonnaga
armsa õe

Eda Konsini
surma puhul

Perekonnad
Karisma,Preegel,Ülle,
Malle ja Eve

Kallis Ene, Kalev ning Katrin ja
Kaupo peredega. Langetame
leinas pea kui saadate viimasele
teekonnale armsa õe,
naiseõe ja tädi

Eda Konsin`i
Elle, Kuno, Ester
ja Arvo - Mihkel

Avaldame südamlikku
kaastunnet Anna Kasemaale
elukaaslase

Lembit
Einbergi
surma puhul.

Mare,Tanja,Merje

Kallis Karin
Südamlik kaastunne

ISA

kaotuse puhul.
V. J. võrkpallitreeningu
tüdrukud ja õpetaja

Südamlik kaastunne
lähedastele

Avaldame sügavat kaastunnet
pikaajalisele koostööpartnerile
Aare Kaaristo`le abikaasa

Niina
Kaaristo

Niina
Kaaristo

Kava Auto kollektiiv

Keila Tarbijate Ühistu

jektile! Pakume soodsalt: kivivilla, klaasvilla, penoplasti; kipsi- ja
tuuletõkkeplaate,segusid;
ter
rassilaudu,ehituspuitu,vineer
i; katusematerjale (plekk, kivi),
tänavakive, -segusid, armatuurvõrke, kile,jne. Pinnasetäidet
kalluriga(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

Hei, laadale Keilas, kiriku kõrval 56604030 Aino Värbu

kaotuse puhul.

surma puhul.

Kuulutused
kinnisvara
Müüa maa -alune garaaž Vasara tänaval (üksikboks). Raudustega, 220/12V oma voolumõõtja.
Tel: 53433755
Müüa või üürile anda maaalune garaaziboks. Asukoht Keila,
Vasara tänaval. Tel 5087786
Välja üürida 1-toaline avatud
köögiga korter Keilas Pargi tänaval. Köök on kasutatav ka toana.
Rahulikud naabrid, trepikoda lukustatud, rõdu, osaliselt möbleeritud, elektriküte, elektripliit, boiler, dushinurk, külmik, pesumasin,
kelder, interneti- ja kaabel TV valmidus, paketaknad, turvauks, 37
m2. Huvi korral palun helistada
telefonil 565 2709.

TÖÖ

Tallinna Tööstushariduskeskus
otsib oma töökasse meeskonda
puidupingitöölise ja lukksepa eriala õpetajaid. Sooviavaldus ja CV
saata aadressil: info@tthk.ee
Keila SOS Hermann Gmeineri
Kooli Lasteaed pakub tööd koka
abile. Info tel. 6790115

müük
Müüa kartul 3.- kg. Nicola (kollane söögikartul, ei kee katki).
Koju toomine tasuta alates 25 kg.
Tellimine: 5255527
Müüa küttepuud: kask, lepp,
tamm, saar. Tel: 53605753.
Müüa
turbabriketti,
hind
2190.- tonn ja puitbriketti hinnaga
2070.- tonn. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel:

53593615.
Küttepuude müük. Saetud ja
lõhutud toores kask ning must
lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask ja
kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30 kr/
võrk). Tel: 5033119, e-post: ruumimeeter3@hot.ee.

Teenus
Viime tasuta ära vanaraua
(pesumasinad,
vannid
jne)
Tel:55939504
Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel:
58033448
Kvalifitseeritud pottsepp ehitab-remondib ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust.Vaata kodulehte
http://www.hot.ee/tanel12345/
Tel: 56 681 555

Pottsepatööd. Tel 53620580
Pottsepatööd (ahjud, kaminad,
välikaminad, pliidid, soojamüürid,
korstnad, saunakerised jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel:
55621455.
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222.
Reneks Grupp OÜ – Pakub
arvutialaseid teenuseid nii eraisikutele kui ettevõtetele. IT tugiteenused, IT-vahendite hooldus jpm.
Tuleme kohale arvutit parandama, hooldama Lisainfo: info@keilait.ee Koduleht: www.keilait.ee.
Veoteenus tagaluuktõstukiga
furgooniga ( furg. mõõtmed 6,6 x
2,4 x 2,1 m). Hind: 7.- km või 230.h. Tel: 5045083
Toome ehitusmaterjalid ob-

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

muu
Rõõmu kaubamaja lähistelt leitud tähtis sõrmus. Tel: 5297222

Kõigis neljas kundalini jooga
grupis on veel mõned vabad kohad. Nende täitmiseks korraldame 24. oktoobril kella 10.00-12.00
järelaitamistreeningu aadressil
Keila Haapsalu mnt 31 Hiirekese
Mängutoas (sissekäik Haapsalu
mnt poolt). Tasu 100 krooni. Eelregistreerimine 21. oktoobrini k.a
tel 52 82 511 või 51 62 372. Treeningud toimuvad sealsamas E ja
K algusega kell 18.00 ja 20.00,
võimalik osaleda nii üks kui kaks
korda nädalas. Treeningtasu vastavalt 250 ja 350 krooni kuu. Olete oodatud oma kehale ja vaimule rõõmu pakkuma!
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Reklaam
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Taastatud talverehvid „VALLAI“

“

TAASTATUD TALVEREHVID
„VALLAI
Lamellrehv
Naelrehv
13" 155
13" 165
13" 175/70
14" 175/65
14" 175/70
14" 185/65
14" 185/70
14" 185C
14" 195C
14" 195/70
15" 185/65
15" 195/65
15" 195/65
15" 205/60
15" 195/70C
15" 195/70
15" 215/65
16" 205/55
16" 215/75C
16" 225/55
17" 225/45

H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
M200
NO6
C2
H2
H2
N ICE
H2
C2
C2
V790
H2
C2
ALPIN
V790

407.478.498.508.519.519.549.692.702.559.529.569.610.610.712.569.905.783.1119.1007.1210.-

478.559.580.600.610.610.641.783.793.651.620.661.702.702.803.661.875.-

Müügil
SAVA,
NOKIA,
BARUM,
Müügil
ka SAVA,ka
NOKIA,
BARUM,
ROADSTONE
uued rehvid
Lepsoni Äri
OÜ rehvid
Tel: 678 00 58
ROADSTONE
uued

Avatud: E-R 9.30-19.00 L 10.00-15.00

BEL CANTO LASTE LAULUSTUUDIO
Esmapäev
Kolmapäev

kell 16.15 - 17.00
kell 16.15 - 17.00

Ühe tunni tasu 70.- krooni
Info tel. 56 455 477 või
belcanto@hot.ee
Keila Kultuurikeskus, Keskväljak 12

alates

2900.-

alates

1800.-

Kušetid

Kohe laost!

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

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

teated

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

Tunnid toimuvad:

Diivanvoodid

SAT-TV ANTENNIKESKUS
Jaama 13, Keila
E-R 09.30-17.00, L 09.30-14.00

6781899

Mati Krusel - 55684433
ARVUTIHOOLDUS - 55684438
www.sat-tvantennikeskus.ee

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.

TASUTA

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 rahvaja 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.
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.

Sinu kodus on
kindlasti häid asju, mille
jaoks Sul ruumi ei ole või mida Sa enam ei vaja
Osta, müüa ja vahetada saab:
rõivad, lasteriided, jalanõusid,
aksessuaare, hobivahendeid (suusad, rulluisud jms.),
raamatuid, nõusid, mööblit, koduelektroonikat,
käsitöövahendeid, mänguasju, plaate -

ühesõnaga kõike huvitavat,
mis teie kodudes leidub ja
mida ei kasutata enam

Sina saad aidata!
Müügilauad seltsimaja poolt
Eelregistreerimine koha broneerimiseks
kuni 3. november: katrin@kodukyla.ee
info www.vanamoisa.ee

