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Eriarstid lõpetasid
Keila haiglas töö

meelespea

Kasulik teada: liiklusõnnetus ja ravikulud
lk 2

lk 5
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Volikogu kinnitas
uued komisjonid
Keila linnavolikogu valis
oma 2. novembri istungil
volikogu komisjonide
esimehed ja aseesimehed
ning kinnitas komisjonide
koosseisud.

lk 4
uudis

Keila linnapeana jätkab Tanel Mõistus
Keila Linnavolikogu valis 2.novembril
toimunud volikogu istungil Keila
linnapeaks Tanel Mõistuse
Tanel Mõistus: „Linnapea lähtub oma tegevuses Keila linna
juhtimisel peamiselt kahest –
seadustest ning koalitsioonileppest. Seadus seab piirid ja
koalitsioonilepe annab kätte
suunad, millele pöörata enam
tähelepanu. Koalitsioonileppe
täistekst on avaldatud Keila

muuseum

linna kodulehel. Kõige olulisemaks tööks pean uue kooli valmimist ning edasist selgitustööd nii õpetajatele, õpilastele
kui lapsevanematele, et kooliharidust ei ole kellelgi plaanis
tasuliseks muuta. Samuti on
tähtsad korralik linnakeskkond
ning avatud linnajuhtimine.

Linna juhtimine on kindlasti
meeskonna töö. Inimesed, kellega ma töötan on väga head
spetsialistid ning siiani oleme
leidnud pea igale probleemile
lahenduse.
Tanel Mõistus tõdeb, et järgmised paar aastat ei saa Keilale
olema kerged: „Jätkuv töötuse
kasv ning seetõttu vähenev
linna eelarve sunnib meid kõiki kokku hoidma. Samas, olles
pidevalt ühenduses paljude

Harjumaa muuseumis
näeb pesu
lk 6

Keila ettevõtjatega, tundub, et
halvim on mööda saamas ning
ka tööstus on taastumas. Linnavalitsuse äärmine kokkuhoid
on esialgu paratamatu, kuid
selle tõttu ei tohi halveneda
elanikele pakutavad teenused.
Loodan selles linnavolikogu ja
linnavalitsuse ametnike abile
ja koostööle ning linnakodanike jätkuvale toetusele.“ Tanel Mõistus on Keila linnapea
alates 2006.aasta 4.oktoobrist.

sport

Linnavalitsuses on ta varem
töötanud keskkonnaspetsialistina, oli aastatel 2002-2005
linnavalitsuse liige ning 20052006 linnavolikogu liige.Tanel
Mõistus on elanud kogu elu
Keilas, lõpetanud Keila Gümnaasiumi, Tallinna Ülikooli
rekreatsioonikorralduse eriala
ning Tallinna Tehnikaülikooli
majandusteaduskonna. Mõistus kuulub Eesti Reformierakonda.

Harjumaa kauni
kooli tiitli pälvis
Kernu põhikool
Harju Maavalitsuse
haridusosakond otsustas saata vabariiklikule
projektikonkursile kaunis
kool 2009 osalema Kernu
Põhikooli õpilasprojekti.

lk 3

Ujumine - see on
eluviis osa 2
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Lindudest ja loomadest
Linnud - loomad linnaruumis. Käivad kindlasti elu
juurde. Kuid kust läheb piir, millest möödudes muutub tavapärane talumatuks? Helsingi pargis jalutades läheb pea iga eestlane ähmi täis, kui põõsasse
hüplevat jänest näeb. Ja tõesti, õhtu saabudes tuleb
neid aina juurde. Paratamatult paneb mõtlema, miks
eestis jänesed parkides ei jookse, isegi oravaid näeb
siin harva. Soomlaste jaoks on aga jänesed muutunud parajaks nuhtluseks, kelle kahjude likvideerimiseks on kulutatud ja kulutatakse ka edaspidi meeletuid summasid.
Kui aastake tagasi võis lugeda, et Londonis tiirutavad ringi rebased, siis nüüd võib seda öelda ka Keila
kohta. Mitu tuttavat on näinud, kuidas reinuvader
kesklinnas ringi luusib ja inimest nähes „teist nägugi ei tee“. Kuidas sellesse suhtuda? Kas on tore, et
sellist looma näha saab, ja mõelda temast kui armast
jänesesest, kes saba välkudes pargis ringi jookseb,
või on ta pigem märk millestki potentsiaalselt ohtlikust?
Ja kokkuvõttes jõuame taas kajakateni. Huvitav,
kas kunagi, kui neid veel vähe oli, vaadati linde sama
pilguga, kui eestlane jänest Helsingi pargis vaatab.
Või oli ta kohe alguses märk mingist ohust, nagu
rebane praegu olla võib.

keila leht
leht@keila.ee

kASULIK

Mida oleks vaja teada, kui
toimub liiklusõnnetus
Kui oled sattunud liiklusõnnetuse ohvriks, siis tea, et
sinu tervisekahjustuse ravimiseks soetatud ravimid ja
muud seadusest tulenevad
kulutused maksab kinni liiklusõnnetuse
põhjustanud
autojuhi kindlustusselts.
Eesti Haigekassal ja kindlustuseltsil on oluline roll liiklusõnnetuses
kannatanud
poolte ravimisel ja muude hüvitiste maksmisel.
Oletame, et sõiduauto X
sõidab külje pealt sisse sõiduautole Z ning sõiduauto X juht
tunnistatakse antud liiklusõnnetuses süüdi, siis vastutab
kahju eest sõiduauto X juhi
kindlustusselts. Sellises situatsioonis tekib alati rahalisi kulutusi, mida esmalt kannab
haigekassa ning mis hiljem
nõutakse sisse kindlustuseltsidelt vastavalt ravikindlustuse
seadusele.
Liiklusõnnetuse
põhjustaja juhi eest on haigekassa sisse nõudnud kindlustusseltsidelt esimesel poolaastal 2009 kokku 182 548,00
EEK. Kokku on esimesel poolaastal sisse nõutud ja koostatud liiklusnõudeid summas 4
001 667,68 EEK, mis sisaldab
ka eriti nõudeid alates 350 000
EEK, kuid need on pigem erandid kui reeglid.
Kindlustuseltsil lasub üldjuhul kohustus (v.a üksikud
seaduses sätestatud erandid,
nt liiklusõnnetuse põhjustanud joobes juhi ravikulud) hüvitada kõik liiklusvigastuse
raviga seotud kulud, sh taastusravi kulud. Ühtlasi on pat-

siendil õigus nõuda kindlustuseltsilt tema poolt ravimite
soetamisele tehtud kulutuste
hüvitamist. See on detail, mida
kindlustatud isikud sageli ei
tea ning millest võiks vastava
eriala arst või perearst patsienti esmalt informeerida. Lisaks
on isikutel õigus nõuda vastavalt liikluskindlustuse seaduse
§ 31 kindlustuseltsilt liiklusõnnetusega kaasnevat muid
kulutisi, näiteks raviga seotud
raviasutse külastamiseks tehtud transpordikulutused ja
muud otsesed kulud (sh valu
ja vaev).

isikule ajutise töövõimetuse
hüvitist ühe kalendripäeva eest
ühe kalendripäeva keskmisest
tulust. Vastavalt ravikindlustuse seaduse § 55 lg 1, mis sätestab, et kalendripäeva keskmine
tulu
arvutatakse,
lähtudes Maksu- ja Tolliameti
esitatud kindlustatud isikule
arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud
tulu andmetest. Haigekassa tasub 70% ühe kalendipäeva eest
ühe kalendipäeva keskmisest
tulust. Seega kindlustatud
isikule on oluline, et tema
töötasu arvestatakse õieti

Kui tekib vajadus võtta haigusleht, siis 3 esimest päeva
on isiku omavastutus, järgmised 4 päeva aga tööandja kohustus. Haigekassa hakkab tasuma ajutise töövõimetuse
hüvitist alates 9. päevast. Siin
on aga oluline, et ei tekiks arusaamatusi hüvitise suurusest,
kuna haigekassa hüvitab ajutise töövõimetuse hüvitist vastavalt ravikindlustuse seaduse
§ 54 lg 1, mis sätestab, et haigekassa maksab kindlustatud

ning maksud oleksid korralikult tasutud. Kindlasti tasuks teada, et ka ajutise
töövõimetuse osas võib inimene nõuda sisse selle osa,
mida ei kata haigekassa
poolt välja makstav hüvitise
summa, ehk siis vastavalt
30%.
Liiklusõnnetuses kannatanul on õigus nõuda nii soodusravimi ostmisel haigekassa
poolt hüvitamata summa tasumist kui ka käsimüügiravimite

hüvitamist kindlustusseltsilt.
Kui tegemist on soodusravimiga, kirjutab arst välja soodusmääraga (100%, 75%, 50%)
retsepti. Ravimit ostes jääb
patsiendi kanda alati nn omaosalus ja vastav protsent ravimi hinnast, mida haigekassa ei
hüvita. 50% soodustusega ravimi puhul peab ravikindlustatud inimene apteegis ravimi
eest tasuma igal juhul 50 EEK
omaosaluse tasu. Ostes välja
100-kroonise soodusravimi,
maksab haigekassa inimese
eest
apteegile
(100-50)
x50%=25 EEK. Inimese enda
kanda jääb aga omaosaluse
tasu 50 EEK + 25 EEK (protsent, mida haigekassa ei hüvita), seega kokku 75 EEK, mille
liiklusvigastuse korral hüvitab
kindlustuselts.
Liiklusõnnetuses kannatanul tuleb nõude esitamiseks
pöörduda õnnetuse põhjustanud juhi kindlustuseltsi kahjukäsitlusosakonda. Kui liikluskahju
põhjustajal
pole
liikluskindlustuse
lepingut
sõlmitud, siis tuleb pöörduda
Eesti Liikluskindlustuse Fondi
poole. Kindlustuseltside üks
kohustusi on tutvustada vajalikke seadusi kannatanutele. Missuguste dokumentide alusel ja kuidas, kellele ja
kui palju hüvitist makstakse,
selgitab
liiklusekindluse
seadusega ette nähtud korras välja kindlustuselts või
Eesti
Liikluskindlustuse
Fond.
Allikas: Eesti Haigekassa

Nädal piltides

Foto: märt lillesiim
Keilast saadeti merekonteineris teele 159
kasti humanitaarabi Chiatura linnale. Peamiselt mänguasju
ja lastele mõeldud riideid töid sõjapõgenikele varju andvale
sõpruslinna inimestele annetusena Keila linnapea Tanel
Mõistuse üleskutsele vastanud Keila linna elanikud.

Keila nädalaleht

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

Keila kultuurikeskusest alustasid juubelituuri
ansamblid Kosmikud ja Propeller
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: kalle kask

Foto: valdur vacht
AS Keila Vesi tellimusel alustas AS Vensen
Keila jõe alla trassi uuristamist, et paigaldada Statoili bensiinijaama varustamiseks trassid.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Harjumaa kauni kooli tiitli pälvis
Kernu põhikool

Õpilasprojektide konkursi Harjumaa kaunis kool 2009 võitis Kernu põhikool, kes
osaleb oma projektiga ka vabariiklikul
konkursil. Konkursi korraldamise eesmärgiks on arendada õpilaste loovust ning
koostöövõimet.
harju maavalitsus

Harju Maavalitsuse haridusosakond otsustas saata vabariiklikule projektikonkursile
kaunis kool 2009 osalema Kernu Põhikooli õpilasprojekti.
Projekti käigus uurisid õpilased kooli ajalugu, tähistasid
Tartu Rahu 90. aastapäeva ning
kutsusid külla poliitikuid. Samuti õpiti tundma kodumaa

eri paiku, osaleti KIK-i, RMK
jt loodusprojektides ning plaanitakse osaleda looduslaagris
Neemel 2010.a suvel. Kernu
koolis peetakse palju õuesõppe tunde, 2009.a kevadel rajati
kooli juurde uus hekk ning iga
lõpetaja istutab kooli juurde
oma puu.
Koolis tegutseb ka muusikastuudio mis lavastab 2010.a
kevadeks muusikali „Pöial Liisi“ ning koolil oma bänd Era-

Nova. Välja on antud oma lauludgat CD „Eestimaa“, mille
juurde tehakse video kaunimatest hetkedest Kernu koolis.
Liikumise „Eesti kaunis
kool” algatajaks oli president
Lennart Meri, kes kaksteist
aastat tagasi kuulutas välja kodukaunistamise teemalise kirjandivõistluse. Koostöös Eesti
kodukaunistamise liikumisega
on koolides järjest enam tähtsustama hakatud kodanikuhariduse ja väärtuskasvatuse
põhimõtteid. See idee elab
tänaseni edasi üle-eestilises
õpilasprojektis „Eesti kaunis
kool”.
Konkursi Harjumaa kaunis
kool 2009 läbiviimist toetas
Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Kernu koolimaja
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Lühidalt
Elektrirongiga on aasta lõpuni soodsam
Alates 1.novembrist kuni aasta
lõpuni on elektrirongide sõiduplaanis igal laupäeval ja pühapäeval soodusrongid. Nendes
rongides maksab kogu liini
ulatuses tavapilet 10 krooni ja
sooduspilet 5 krooni.
Soodsama
piletihinnaga
rongid tulevad laupäeva ja pühapäeva hommikul igalt põhisuunalt Tallinnasse ning viivad
inimesed pärastlõunal ka tagasi. Kokku sõidab päevas kaheksa soodusrongi.

Foto: kernu.edu.ee

huvitav

Keila järelturu korterite ja majade hinnad
on veel õhku täis

Käesoleva aasta alguses tehti Keilas eelkõige tehinguid korteritega. Maa-ameti
andmetel müüdi kõige rohkem uusi kortereid, sest arendajad tegid meeldivalt suuri
allahindlusi.
Külli Friedrichson
UUS MAA KINNISVARA

Käesoleva aasta alguses
tehti Keilas eelkõige tehinguid
korteritega. Maa-ameti andmetel müüdi kõige rohkem
uusi kortereid, sest arendajad
tegid meeldivalt suuri allahindlusi.
Uusarenduste korterid läksid suvel nagu soojad saiad,
sest hinnad olid vaid 8500—
9800 kr/m2. Seoses sellega
seiskus järelturu korterite
müük, sest vanade korterite
omanikud ei reageerinud nii
kiiresti uute korterite hinnalangusele ja küsitavad hinnad
ei olnud ostjatele vastuvõetavad.
Erilise pöörde tegi ka Paldiski korteriturg. Peaaegu terve aasta jooksul puudus huvi
sealsete korterite vastu ja äkki
toimus suve teisel poolel turu
elavnemine. Ostjateks olid Venemaa kodanikud, kes kindlustavad siia, Eestisse, tagalat;
tegu on peredega, kelle eluase
on läinud panga haamri alla ja
kes olude sunnil saavad lubada
endale ainult väga odavat eluaset. Paldiskis saab osta
2-3-toalise remontivajava korteri 100 000–175 000 krooniga.
Nagu aasta algul ennustasin, et aasta 2009 on maade
müügi aasta, nii ka läks. Inten-

siivne huvi maade vastu algas
kevadel ja kestis augustini.
Kuid erinevalt eelnevatest aastatest, ei tuntud sel aastal huvi
linnakruntide, vaid Keila läheduses paiknevate kruntide vastu. Osteti kokku põllumaid,
aga mere piirkonnas nii elamukrunte kui ka hoonestatud kinnistuid.
Majade turg on olnud pisut
vaiksem. Keilas müüdi maju
keskmiselt hinnaga 1,4 milj—
2,5 milj. Maamajade/suvilate
müügihinnad olid kuni 500
000 krooni. Suvilate müük oli
eelnevatest aastatest väiksem,
sest kahe elukoha pidamine
tundub inimestele praeguses
olukorras luksusena.
Praegu on Keilas www.
city24.ee portaali andmetel
müügis ca 72 korterit. 2009.
aasta veebruaris oli see arv aga
140. See näitab, et pakkumiste
arv on poole võrra vähenenud.
Hetkel toimuvad Keilas järelturu korterite tehingud hinnaga 8500—9500kr/m2 , uutel
korterite tehingud hinnaga 10
000—11 000 kr/m2. Võrreldes
eelmise aastaga, on järelturu
korterite hind langenud 30—
40 %.
Samas on ka vähenenud
majade pakkumiste arv. Kui
veel selle aasta algul oli pakkumises 33—35 maja, siis tänaseks vaid ca 20 maja. Majade
hind on langenud võrreldes

eelmise aasta lõpuga 20—30%.
Kasvanud on aga korterite üüripakkumised, mis on üsna
loogiline, sest omanikud, kel ei
ole vajadust korterit müüa,
üürivad selle välja, oodates
hindade tõusu.
Nõudlus on endiselt maakodude järele, millel on piisavalt maad. Üha enam on märgata, et talude/maakodude
juurde kuuluvad hektarid tükeldatakse ja maja ümbrusse
jäetakse ainult alla 5000 m2
maad. See on ainult miinuseks
kinnistu müügil. Talumaade
tükeldamisest saadud kinnistul, millel pole kommunikatsioone, on turuväärtus väiksem ja sellele ostja leidmine
oluliselt raskem.
Endiselt leidub ostjaid uutele ja renoveeritud kvaliteetmajadele hinnaga kuni 2 milj
(150-250 m2). Ja kindlasti on
kliente, kes soovivad osta hea

hinnaga uut korterit . Piisaks
veel ühest sellisest müügikampaaniast lööklausega: “suviselt
saledad hinnad” ja Keilas oleks
kõik uued korterid müüdud.
Keilas ja Keila ümbruse kinnisvaraturul ei ole veel põhi käes,
eriti suurt “hinnamulli“ näen
pakutavate järelmüügi korterite ja majade hindades. Kuid
usun, et oleme kinnisvaraturu

„Elektrirong on Harjumaa
inimestele kiire, kindel ja mugav igapäevane transpordivahend, mis toob tööle ja kooli.
Aasta lõpus on ikka inimestel
soov teha veidi teistsuguseid
sõite - olgu siis sooviks tulla
sisseoste tegema, lastega kinno või sõpradele külla. Tahame oma reisijatele pakkuda
võimalust need sõidud senisest soodsamalt teha.“ – sõnas
Elektriraudtee AS juhatuse liige
Kuldar Väärsi.
Soodushinnad kehtivad rongides: Riisipere-Tallinn (524)
väljumisega Riisiperest 10:31,

põhjale lähedal.
Õige hinna ja kvaliteedisuhtega maja/korteri müük vältab
1,5—3 kuud. Töötades antud
piirkonnas juba kolm aastat ja
olles kursis piirkonna pakkumistega, tean, et mõni kinnisasi on müügis olnud juba
mitu aastat. Järelikult pakkumine ületab veel nõudlust.

vabandus
Eelmisel nädalal jõudis lehte Selveri detailplaneeringu vana liiklusskeem, millega Keila linn nõus ei olnud. Praeguseks on Maanteeamet andnud heakskiidu
ristmikulahendusele, mille järgi võimaldatakse kõik pöörded - s.h Piiri tänavalt
nii Paldiski kui Tallinna suunale. Vabandame!

Paldiski-Tallinn (518) väljumisega Paldiskist 9:11, Aegviidu-Tallinn (405) väljumisega
Aegviidust 8:28, Klooga-randTallinn (522) väljumisega Klooga-rannast 10:27, Tallinn-Riisipere (537) väljumisega Balti
jaamast 15:54, Tallinn-Paldiski
(535) väljumisega Balti jaamast 15:27, Tallinn-Aegviidu
(410) väljumisega Balti jaamast
16:15, Tallinn-Klooga-rand (543)
väljumisega Balti jaamast 17:47.

Avalik vabandus
Vabandan Irina Kerimova ees
tema täisnime avaldamise eest
07. märtsi 2008.a Keila Lehes.
Tanel Mõistus
Keila linnapea
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venekeelne veerg

Keila LinnavOLIKOGUS
Keila linnavalitsus on 5liikmeline

Keila
Linnavolikogu
määras Keila Linnavalitsuse
suuruseks 5 liiget ja nimetas lisaks linnapea Tanel
Mõistusele linnavalitsuse

liikmeteks Keila abilinnapeadena töötavad Enno Felsi ja Eike Käsi, finantsjuhi
Avo Reiska ning Ahti Noore.

Volikogu kinnitas uued komisjonid
Keila linnavolikogu valis
oma 2. novembri istungil
volikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed ning
kinnitas komisjonide koosseisud.
Volikogu revisjonikomisjoni esimees on Martti Mandel, aseesimees Margus
Välja ning liige Jaan Murdla.
Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimeheks valiti

Doris Matteus ja aseesimeheks Mati Õunloo. Komisjoni liikmeteks kinnitati
Meelis Aab, Kalle Blumkvist, Uno Koppelmaa,
Ago Kokser, Asso Laido,
Andrus Loog, Tõnis Luhamäe, Daniel Raissar, River
Tomera, Gaily Vaikma ja
Kadri-Ann Õunap.
Keskkonnakomisjoni esimeheks valiti Mati Õunloo
ja aseesimeheks Rein Siim.

Komisjoni liikmeteks kinnitati Mihkel Kasenõmm, Tanel Seppel, Mati Krusel,
Erki Fels, Ivar Krustok,
Andres Matteus,
Veiko
Kaufmann, Maria Isabel
Aro, Aivar Kõre, Siiri Hunt,
Allar Adoberg, Urmas Kalde ja Viljar Paalaroos.
Sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Kalle Kask ning
aseesimeheks Allar Adoberg. Komisjoni liikmed on
Ruth Fuchs, Aasa Ploovits,
Maret Väli, Pille Savisaar,
Ene Mägi, Marju Preegel,
Riina Sippol, Olga Kuusalu,
Ilona Laido, Andrus Loog,
Alar Kukk ja Elmet Puhm.

Kultuurikomisjoni esimeheks valiti Tarmo Tamkivi ja aseesimeheks Doris
Matteus. Komisjoni liikmeteks kinnitati Alvar Valend,
Priit Karjus, Kalle Kask,
Indrek Puolokainen, Harri
Kõo, Aune Saar, Erki Fels,
Tõnis Luhamäe, Targo Kaldoja, Priit Idarand, Merle
Liivand ja Ago Kliimson.
Korrakaitsekomisjoni
esimees on Rein Siin ja aseesimees Erki Fels. Komisjoni liikmed on Priit Aus, Natalia Debkova, Märt Jamnes,
Ülle Kraun, Tarvi Ojala,
Kaido Saarniit, Heiki Sikka
ja Margus Välja.

Riik müüb maad Keilas
Keskkonnaminister müüb
avalikul kirjalikul enampakkumisel Keilas Tööstuse 16 ja 18
asuvad kinnistud.
Tööstuse tn 16 kinnisasi on
13 912 m² suurune ja Tööstuse tn 18 kinnisasi 13 944 m²
suurune. Mõlema maatüki
sihtotstarve on 50 % tootmismaa ja 50 % ärimaa.
Enampakkumise korraldajaks on määratud Maa-amet.
Tööstuse tn 16 kinnistu alghind on 695 600 krooni (tagatisraha 69 500 krooni) ja Tööstuse tn 18 kinnistu alghind
697 200 krooni (tagatisraha
69 700 krooni).
Pakkumised tuleb esitada
kirjalikult suletud ümbrikus
Maa-ametisse allkirja vastu

käest kätte või saata kullerpostiga 11. novembriks 2009
hiljemalt kella 10.00-ks aadressil Maa-amet, Akadeemia 4,
51003 Tartu.
Ümbrikule märkida: pakkuja kontaktandmed, objekti
nimi, mille kohta pakkumine
esitatakse, ning märgusõna
“Kinnisvara
võõrandamine”
ning hoiatusmärge “Mitte avada enne enampakkumise avamist!”
Kirjalik pakkumine peab
sisaldama avaldust, maksekorralduse koopiat tagatisraha tasumise kohta, millel on
näha õiged pangarekvisiidid,
füüsilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav
dokumenti. Juriidilise isiku

esindamise puhul peaks ümbrik sisaldama esindaja volitusi
tõendav dokument, kui isik ei
ole kantud B-kaardile.
Tagatisraha peab olema tasutud hiljemalt avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele
SEB 10220034799018 (IBAN
- EE 89 1010 2200 3479 9018)
või Swedbank 221013921094
(IBAN - EE 49 2200 2210
1392 1094), viitenumber
3100057031, märgusõnaks ........
........................
......(müügiobjekti
nimetus) “Kinnisvara võõrandamine”.
Tagatisraha
arvestatakse
enampakkumise võitjal ostu-

summa sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.
Juhul kui enampakkumise võitja ei soovi notariaalset lepingut sõlmida, siis sissemakstud
tagatisraha ei tagastata.

gil inimestel vahetada aegsasti
autodele alla talverehvid ning
valida ka sobivam liikumiskiirus.
Jätkuvalt palun inimestel
koheselt helistada telefonil 110,
kui Te märkate linnas magavat
või tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, sest ilmad on kohati väga külmad ning kergesti
võib tekkida alajahtumine.

17 parklasse on pargitud poolhaagis, antud piirkonnas on
veoautodel liiklemine keelatud.
28.10 kell 19.50 - Haigla estakaadi all olid noorukid sõiduautoga, palutud lahkuda.
29.10 kell 18.48 - Keila raudteejaama hoone taga tarvitasid
kaks meest alkoholi, kutsutud
korrale ja palutud lahkuda.
30.10 kell 09.51 - Meesterahvas
kõndis ümber haigla ja vaatas
sisse akendest, enda sõnul tahtis videot teha. Isik tuvastatud
dokumendi alusel ja informeeritud haigla kontaktisikut.
30.10 kell 16.55 - Keskväljak 3
tuigerdas ringi alkoholijoobes
meesterahvas. Antud üle politseile.
31.10 kell 23.40 - Alkoholijoobes noorukite seltskond seisis
linnavalitsuse ees, informeeritud politseid, seltskond lahkus
enne, kui politsei jõudis.
01.11 kell 19.42 - Lauluväljakul
viibis autoga seltskond, palutud
lahkuda.
01.11 kell 21.30 - Keila raudteejaama vanal perroonil oli
lärmakas noorteseltskond, saadetud laiali.

Krimiuudised
NÄDAL POLITSEIS 19.10.2009-31.10.2009

timo suslov

VANEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 52 sündmust, millest 2 olid Liikluseeskirja rikkumised (mõlemad
joobes juhtimine). Keilas peeti
kinni kaheksa pisivarast.
Keila registreeriti avaliku
korra rikkumist 5 korral, kus
mõnel korral oli ka ajendiks
alkoholi tarbimine. Politsei tuletab meelde, et alkoholi tarbitaks mõõdukalt ja teisi inimesi
sellega segamata. Samuti on
ikkagi veel probleemiks Keila
raudteejaamas raudtee perroonil alkoholi tarbimine. Juhime tähelepanu sellele, et
tegemist on ohtliku kohaga,
rongid sõidavad samast kohast
mööda, ei ole tervislik seal viibida. Samuti võib alkoholi liigselt

tarbides juhtuda õnnetusi.
Samuti registreeriti Keilas
alaealistele
tubakatoodete
ostmine. Peame täiskasvanutele meelde tuletama seda, et
alaealistele tubakatoodete ostmine on samuti igati väär tegu
ning karistatav rahatrahviga.
Kuna antud ajavahemikul
oli koolides vaheaeg, ei saanud politsei üle ka alaealiste
õigusrikkumistest. Neist korral
sõimati Keila Selveri töötajaid
ebatsensuursete
sõnadega
ning mindi kallale turvatöötajale, kes asja lahendama läks.
Samuti toimus ühel korral vastuhakk politseile, kus siis isik ei
allunud politsei korraldustele.
Asi lõppes sellega, et alaealine
laps anti vanematele üle ning
antud sündmuse kohta on alustatud kriminaalasi.
Samuti on sagenenud öörahu rikkumised kortermajades,
kus 5 korral on politsei käinud
naabreid korrale kutsumas.
Nagu näha, on märkamatult
meile jõudnud külmad ilmad
ning sellega ka teeolude järsk
muutumine. Politsei palub kõi-

Ilusat sügise jätku

g4s
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26.10 kell 13.55 - Keila linnavalitsuse katuse all rulatasid neli
noorukit, palutud lahkuda.
26.10 kell 14.18 - Keskväljak 13
trepi ees panid kaks noorukit
omavalmistatud paberlennukid
põlema, info edastatud Keila
noorsoopolitseile.
26.10 kell 14.50 - Keila raudteejaamas vana perrooni juures
tarvitas meesterahvas alkoholi,
nähes ekipaaži lahkus.
26.10 kell 17.53 - Keila linnavalitsuse katuse all rulatasid kaks
noorukit, palutud lahkuda.
27.10 kell 23.20 - Paldiski mnt

Сегодня в номере
Мэр города Танель Мыйстус приносит свои извинения Ирине Керимовой
за опубликование ее полного имени в городской
газете 7 марта 2008 года.
Мэр города снова Танель Мыйстус
2 ноября на заседании городского собрания мэром
города был вновь утвержден Танель Мыйстус. Танель Мыйстус является
мэром нашего города с 4
октября 2006 года. До
этого времени был членом городского собрания
и членом городского правительства. Общее число
членов городского правительства уменьшилось до
5. Помимо мэра города, в
состав городского правительства входят два вицемэра: Энно Фельс и Эйке
Кяси, а также управляющий финансами Аво Рейска. Партнера по коалиции – социал-демократов
– в правительстве представляет Ахти Ноор. Выбраны и утверждены
председатели комиссии
городского
собрания.
Председателем финансовой комиссии стала Дорис
Маттеус, председателем
комиссии по вопросам защиты окружающей среды
– Мати Ыунлоо, председателем комиссии по социальным вопросам –
Калле
Каськ,
председателем культурной комиссии – Тармо
Тамкиви, председателем
ревизионной комиссии –
Мартти Мандель и председателем комиссии по
защите правопорядка –
Рейн Сийм. Также утверждены составы комиссий.
Следующее заседание городского собрания состоится 30 ноября. (стр. 1,4)
Заканчивается прием
врачей-специалистов
в Кейла
Заканчивается
прием
врачей-специалистов
в
помещениях Кейлаской
больницы
Северо-Эстонская региональная больница с 1 ноября прекратила прием
врачей-специалистов
в
помещениях Кейлаской
больницы. Прием продолжают только семейные врачи, и до конца
года больных принимает
глазной врач. По словам
ведущего врача больницы
Сергея Назаренко, продолжение приема врачейспециалистов в Кейла в
существующих экономических условиях является

нецелесообразным. Кроме экономических причин, аргументом в пользу
этого решения является
то, что многие исследования и анализы все равно
проводятся в Мустамяэ,
поскольку в Кейла такие
возможности отсутствуют. (стр. 5)
Билеты на электричку
по сниженным ценам
Начиная с 1 ноября, и до
конца года по субботам и
воскресеньям будут ходить электрички, билет в
которых стоит меньше 10 крон обычный билет и
5 крон – льготный. Таким
образом, на выходных
можно будет добраться до
Таллинна и обратно по
всем основным направлениям по сходной цене.
Сниженные цены действуют в следующих электричках:
09.11 Палдиски – Таллинн
(518)
15.27 - Таллинн –
Палдиски (535)
10.31 Рийзипере – Таллинн (524)
15.54 – Таллинн – Рийзипере (537)
10.27 Клоога-ранд – Таллинн (522)
17.47 – Таллинн – Клоогаранд (543)
(стр. 3)
Что нужно знать пострадавшему
в
д о р о ж н о транспортном происшествии
Если вы пострадали в
ДТП,
то
необходимо
знать, что затраты на
ваше лечение возмещает
страховая компания виновника ДТП. Согласно
требованиям, установленным действующим законодательством, страховая
компания обязана возмещать не только затраты
на непосредственно лечение, но и затраты на восстановление здоровья после полученной травмы.
Также у пострадавшего
есть право требовать возмещения затрат на лекарства. Это деталь, о которой зачастую люди не
знают. Обычно об этом
информируют семейные
врачи или же врачиспециалисты. Одной из
обязанностей страховой
компании также является
информирование пострадавшего о его правах и законодательных основаниях, т.е. на основании каких
документов и каким образом возмещается ущерб,
полученный в ДТП. (стр.
2)
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Eriarstid lõpetasid Keila haiglas
vastuvõtu

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH)
lõpetab alates 1.
novembrist eriarstide vastuvõtud Keila
korpuses. Vastuvõttu jätkavad perearstid ning aasta
lõpuni ka silmaarst.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Seni võtsid Keila korpuses
vastu kaks korda nädalas psühhiaater ja neuroloog ning kord
nädalas kõrva-nina-kurguarst,
taastusraviarst, kardioloog ja
üldkirurg. Aasta lõpuni toimuvad Keila korpuses silmaarsti
vastuvõtud.
PERHi ülemarsti Sergei
Nazarenko sõnul on Keilas
eraldi polikliiniku töös hoidmine tänases tervishoiu rahastamise tingimustes raskendatud. “Eriarstide vastuvõtt
tähendab, et meie arstid sõidavad Keilasse vastuvõtule ja tagasi, mis on ajakulu, kuid lisaks sellele peame hoidma
töös ka polikliiniku registratuuri ning ka õdesid,” märkis
dr Nazarenko. PERHi otsus tähendab seda, et Keila linna
ning ümberkaudsed elanikud
peavad edaspidi eriarsti vastuvõtule minema Tallinna.
Vanade aegade naasmist
loota ei ole mõtet
Tervishoiuteenuste korralda-

mise seadusest tulenevalt peavad Eestis olema kaks haiglat,
kus on olemas kõik või peaaegu kõik spetsialistid. Need on
Tartu Ülikooli Kliinikum ja
Põhja Eesti Regionaalhaigla.
Väiksemates kohtades on olemas enamasti vaid põhierialade arstid: kirurg, ortopeed,
kardioloog, silmaarst, ninakõrva-kurguarst, günekoloog.
Kui inimesel on probleem, millele perearst ei oska lahendust
leida, suunab ta patsiendi eriarsti vastuvõtule. Eriarst otsustab, milline probleem täpselt on ning kas selle
lahendamine nõuab täiendavaid uuringuid. Juhul kui
täiendavaid uuringuid vaja ei
ole, annab eriarst ravisoovituse. Juhtudel, kus on vajalikud
täiendavad uuringud, suunatakse patsient suuremasse
haiglasse.
Keila linnavolikogu esimehe, kirurgi ning Taastava Kirurgia Kliiniku juhi Andrus
Loogi sõnul ei ole mõtet loota
seda, et Keila haigla täies mahus, koos kõigi arstide ja teenustega taastub: „Eesti seadused eeldavad, et haigla suudab
ennast ise ülal pidada haigekassale teenust osutades. Sel
hetkel, kui võeti vastu Eesti
haiglavõrgu arengukava, oli
selge, et Keilas aktiivravi ei
osutata. Sellist suurt haiglat ei
ole võimeline üleval pidama ei
Keila linn ega ka teised kohalikud omavalitsused koostöös.“
Andrus Loogi sõnul oleks
siiski mõistlik, kui Keilas võtaksid vastu põhierialade ars-

tid: „Enamuse probleemidest
suudavad nemad lahendada.
Lahendus on võimalik
Eriarstide vastuvõtu lõppemine on küll seotud Keila haigla
ümberkorraldusega hooldusja järelravihaiglaks, kuid samas
ei ole arsti vastuvõtu eelduseks haigla olemasolu. Eriarstide Keilasse tagasitoomiseks
on vajalik organisatsioon, kes
korraldab eriarstide vastuvõttu. Lisaks on vajalik haigekassa leping. Kuna PERH on otsustanud, et tema vastuvõttu
Keilas enam ei korralda, siis on
tarvis leida uus organisatsioon.
Andrus Loogi sõnul võib takistuseks saada ka asjaolu, et eriarstide hulk Eestis tervikuna
on piiratud: „Samuti on piira-

Andrus loog:

“Linn on valmis
toetama
perearste, et nad
saaksid
tegutseda
renoveeritud, nii
kõigile nõuetele
kui patsientide
vajadustele
vastavates
ruumides.”
tud haigekassa ressursid. Lootuseks, et kui Tallinas on järjekord eriarstile mitu kuud, siis
Keilas hakkab see olema lü-

hem, alust ei ole. Vähemalt ei
ole võimalik saada lühemat
järjekorda haigekassa raha
eest.“
Andrus Loogi sõnul oleks
mõistlik, kui Keilasse tekiks
ühtne perearstikeskus, kuhu
koonduksid kõik linna perearstid: „Linn on valmis toetama perearste, et nad saaksid
tegutseda renoveeritud, nii
kõigile nõuetele kui patsientide vajadustele vastavates ruumides.
Perearstid
võiksid
koonduda Keila haigla hoonesse, kus endiselt tegutseb PERH
ning väga edukalt ka AS Keila
Taastusravikeskus. Loodetavasti on võimalik perearstikeskuse ja haigla pidaja koostöös
taastada siis ka eriarstide vastuvõtt.“
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Mehed lasteaeda!

Novembrikuu teisel
pühapäeval tähistatakse isadepäeva.
See on tähtpäev,
kus pööratakse
suuremat tähelepanu isadele ja isaks
olemisele ühiskonnas tervikuna.
anu tammik

VIKERKAARE LASTEAED

Sellel päeval korraldatakse
mitmeid põnevaid üritusi, kus
tunnustatakse isasid ja väärtustatakse isaga koos veedetud
aega. Kahju oleks, kui isadega
koostegutsemine peale isadepäeva pidusid peatub.
Otsustasime
Vikerkaare
lasteaias sellel õppeaastal kaasata lasteaia ellu aktiivsemalt
isasid. Selle teostamiseks alga-

tasime projekti „Mehed lasteaeda“, mille raames plaanime
kutsuda isasid tutvustama oma
tööd ja oskusi erinevatelt elualadel ning põnevaid hobisid.
Eesmärgiks on pakkuda ka
huvitavaid elamusi ja tegevusi poistele, et oleks võimalus
näha isa eeskuju perekonnas ja
mehe rolli ühiskonnas.
Projekti oleme plaaninud
nii, et kord kuus toimub üks
üritus. Esimene üritus toimus
28.oktoobril, kus lasteaias käisid lastele oma tööd tutvustamas kolm isa Tuhkatriinu
ja Kullaketrajate rühmadest.
Nende isade ametiks on korra
kaitsmine ja turvalisuse tagamine. Nad kandsid vastavat
vormiriietust ning olid lastele
näitamiseks kaasa võtnud hulgaliselt turvalisuse tagamiseks
vajalikke töövahendeid. Lapsed nägid, mida kasutatakse
korrarikkujate ohjeldamiseks.

Demonstreeriti erinevaid peakatteid, prille, kindaid, kuuliveste, kaitsekilpe jm. Pärast
said lapsed neid ise proovida
ja katsuda. Kuulikindel vest
oli seljas päris raske ning läbipaistev kaitsekilp pidas vastu
ka tugevale löögile. Vormiriietuses olid olulised detailid

korralikud vööd, palju suuri
taskuid, põlvekaitsmed ja vajadusel ka helkurvest.
Täname neid toredaid isasid, kes soostusid lastele esinema tulema ja loodame käivitatud projektile toredat jätku.
Soovime, et isad leiaksid jätkuvalt aega kodus oma lapsega

tegelemiseks. Koos veedetud
tunnid on kasulikud ja vajalikud mõlemale osapoolele ning
rõõm ja positiivsed emotsioonid on ühised.
Soovime kõikidele isadele
head saabuvat isadepäeva ja
rõõmsaid hetki koos oma perega!

5

Lühidalt
Abitelefoni 1345 esimene
kuu oli kõnederohke
Abitelefon 1345 on nüüdseks
olnud avatud üle kuu aja. Oktoobri jooksul on Keilat puudutavate probleemide ja küsimutega pöördutud abitelefoni
poole 52-l korral, laekus ka 1
e-mail. Kõige rohkem tekitavad linlastele muret hulkuvad
koerad ja kassid. Hulkuvate
loomadega tegeleva keskkonnanõuniku
numbrit
küsiti
lausa viiel korral. Samamoodi
oli palju teateid puuduvate või
rikutud liiklusmärkide või halva liikluskorralduse suhtes. Mitmel korral küsiti lehekoristuse,
valimiste,
kingsepateenuste,
võtmevalmistamise ja erinevate telefoninumbrite kohta.
Abi sai inimene, kes end ukse
taha lukustas, anti pesumasina
parandaja, aknaklaasi vahetuse
firma ja fototeenuste osutaja
kontaktid. Lahenduse leidsid ka
teistsugused probleemid. Näiteks juhatati üks kodanik Tallinnast Karjakülla, selgitati, kus
asub Lõuna tänav ja kust väljub
marsa nr 177, ning vastuse sai
ka küsimus tasuta küttepuude
ja kartulite toetuse laienemise kohta Keilasse. Nagu näha,
võib abitelefonile helistada
ükskõik milliste probleemidega.
Esimesel töökuul oli kõnesid
üllatavalt palju ning põhjused
helistamiseks väga erinevad.
Siiski ei jäänud ükski mure vastuseta ning igale probleemile
leiti lahendus.
Abitelefon 1345 ootab jätkuvalt ööpäevaringselt Teie
kõnesid.

„Hingemuusika“ alustab
Keilas
Juba mitmendat aastat ringleb Eesti erinevates kirikutes
kontserdisari „Hingemuusika“,
mida korraldab Pille Lille Muusikute Toetusfond (PLMF). Fond
loodi 2003. aastal eesmärgiga
toetada andekaid Eesti muusikuid nende professionaalsete
oskuste edasiarendamisel. Ettevõtmise hingeks on nii Eestis
kui ka väljaspool tunnustatud
ooperilaulja Pille Lill. „Hingemuusika“ raames kõlab kuulajaile maailma klassikaliste
heliteoste paremik. Alates 14.
novembrist soovib kontserdisari alustada ka Keilas. Algusega
kell 16.00 kõlab Keila Miikaeli
kirikus W. A. Mozarti looming.
Muusikat esitavad Kristina Kriit
(viiul), Toomas Nestor (vioola)
ja Levi-Danel Mägila (tšello).
Kontserdile pääseb piletiga (30
või 15 krooni), muusikakooli
õpilastele ja koolieelikutele on
sissepääs tasuta. PL Muusikute
Toetusfond ja Miikaeli kogudus
loodavad siiralt, et „Hingemuusikast“ kasvab välja järjepidev
klassikaliste kontserdite traditsioon Keilas. Tulge nautima õhtuid kauni muusika seltsis!
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Vajad muutust?

Ujumine sobib igale eale

treener annab nõu

Õige libisemine vees on võti õige
ujumistehnika omandamiseks

Libisemine on hea
ära õppida nii rinnuli kui ka selili
asendis. Oluline on
meelde jätta, et kui
tõukate ennast libisemiseks edasi, siis
liikumise suunas,
mitte põhjast üles.
tõnu meijel

KEILA TERVISEKESKUS

Niisiis, tõukesuund on
veepinnaga paralleelselt edasi. Libisemise ajal hoidke käsi
väljasirutatult ees kõrvuti koos
ning kogu keha koos jalgadega
sirgelt. Pea käte vahel, vaade
alla. Kui see omandatud, võib
hakata lisama jalgade tööd.
Nii rinnuli kui selili kroolis
on jalgade töö põhimõte sarnane. Vältige jalgade põlvest
kõverdamist ning liiga suurt
liigutuste amplituudi. Samas
ei pea jalad põlvest jäigalt sirutatud olema. Liigutuse impulss liigub elastselt puusast
varvasteni, kusjuures lõdvestatud jalapöiad on kergelt pööratud sissepoole. Mida lõdvemalt suudate jalalaba hoida,
seda efektiivsem jalalöök on.
Hea on harjutada jalgade tööd,
istudes basseini äärel. Harjutust õigesti sooritades ei pritsita vett kuigi palju ja kostub
mõnus ühtlane vee mulin.
Jalalöök peaks piltlikult võrreldes meenutama piitsalööki.
Jalgade töö toimub vee all, lõhkudes veepiiri kas siis kandade
või varvastega. Kuigi nii rinnuli kui ka selili kroolis pole
jalgade tööl edasi liikumises
põhilist tähtsust, siis õigesti
sooritades aitab jalgade töö
hoida keha kõrget ja voolujoonelist asendit, mis omakorda

laseb kätel keskenduda teie viimiseks punkti B ja mitte kulutada suurt osa oma tööst keha
asendi korrigeerimiseks. Libisemisel, jalgade töö õppimisel
peaks nägu olema vees ja käsivarred vastu kõrvu. Võite ka
edukalt kasutada abivahendit,
näiteks ujumislauda. Ujumislaua kasutamisel ärge püüdke
selle peale ronida.
Kuigi harrastusujujate hulgas on üsna populaarne rinnuliujumine,
rahvakeeles“
konn“, ei soovita alustada
õppimist rinnuliujumise
jalgade tööga,
„Konnaujumise“ õige jalgade töö on üsna
keeruline
ja
see tuleb veidi hiljem, siis,
kui tunneme
vees
ennast
vabamalt.
Kui sukeldumiseja
libisemiseharjutustele võtta
alguses lisaks
ka piisavalt jalgade tööd, siis
ei maksa sugugi karta, et
harjutuskorra
koormus jääb
kasinaks. Jalgade töö puhul on kaastegevad suured
lihasgrupid ning kulutatakse
ohtralt energiat ja koormust
jagub piisavalt.
Rinnuli krool on selgeks õpitult mõnusaim ujumisviis
Kui jalgade tööga libisemine
tagab mõnusa edasiliikumise,
siis on paras aeg lisada käte

töö. Siin on kasuks käte töö õppimine kuival, kasutades lausa
peegli abi. Käte liikumise trajektoor on ringjoone sarnane,
käed on sirged ja tuleb vältida
ülakeha kallutamist külgedele.
Pikitelje suunas on mõningane
keha keeramine alguses vältimatu. Alguses peaks kuival tegema liigutusi ühe käega, siis
teise käega ning lõpuks juba
mõlema käega. Rinnuli krooli
käte töö õppimisel kallutame
ülakeha veidi ette, pilk tuleb

suunata ette ning imiteerida
käte vette viimist sirutades
käsi pikalt ette. Ükskõik, millisest ujumisstiilist me räägime,
võime eristada käte töö tsüklis
haaret veest, tõmmet, tõuget
ja käte etteviimist. Mida parem
ujumistehnika, seda selgemini ujuja tajub erinevaid faase.

Tihti küsitakse, mis vahe ja
mis maagiline tähtsus erinevatel faasidel on. Kõige lühem
seletus oleks järgmine: eesmärgiks ei pea olema käe kiire veest läbi tõmbamine, vaid
toetudes veele püüda tõmbetõuke faasides keha edasi viia.
Tähtis on ka peopesa asetus.
Et tagada paremat haaret vees
peavad peopesad olema püsivalt liikumissuunaga risti.
Vees on mõistlik alustada
kätetöö õppimist seistes veidi
ette kummardudes rinna- või
vöösügavuses vees. Siis samad
liigutused põhjas kõndides
ning näo vette panemisega.
Alustada ka hingamisharjutustega ehk hingamisrütmi õppimisega. Paljudes veekeskustes
on n.ö. madalad lastevannid,
mis on väga sobivad nii jalgade- kui ka kätetöö õppimisel.
Lihtsalt toetate käed põhja ja
püüate edasi liikuda jalgade
tööga ning korralikke kätetõmbeid imiteerides. Vältida tuleks
käelabade diagonaalset liikumist, ehk teisiti öeldes käelabad ei tohiks risti ületada kere
pikitelge. Keskendudes jalgade
ja käte tööle ärge unustage
hingamistegevust. Alguses on
kindlasti kergem, kui hingate
vette välja ühele poole. Sissehingamiseks pole sugugi vaja
pead kõrgele tõsta, vaid piisab
kui keerate pea kõrvale ning
sooritate rahulikult sissehingamise. Ärge püüdke korraga
sisse hingata kogu ujula õhku,
vaid ikka vastavalt vajadusele.
Väljahingamine peab kindlasti
olema sooritatud vette - läbi
suu ja nina korraga.
Krooliujumises ongi hingamine kõige rohkem harjutamist nõudev element.
Järgmises lehes, kus peatume
seliliujumisel, on hingamine
juba märksa lihtsam.

Kas oled tüdinud lõputust
kiirustamisest ja muretsemisest? Kahtled oma hakkamasaamises ja jõuvarudes? Või
oled hoopis väsinud lõpututest
tülidest abikaasa ja lastega?
Stressi tekitavad postkasti potsatavad arved ja igakuine aastaid kestev võla koorem panga
ees? Võib-olla võitled mõne
sõltuvusega? Liigsöömine, alkohol, pornograafia, narkootikumid vms. Tahad kogeda rahu
ja rõõmu täis elu, kuid ikka ja
jälle löövad elumere lained üle
pea. Mis on meie pingutusi
täis elu mõte? Kuhu me kiirustame — surnuaeda? Ja mis siis
saab, mis saab peale surma?
Hirm ja teadmatus surma ees
paneb meid veel paanilisemalt
tegutsema või vastupidi, muudab ükskõikseks.
Kui sa tunned, et vajad
muutust, vajad tuge, vajad
vastuseid, siis kutsume Teid
kristlust tutvustavale kursusele „Avasta Kristlus“.
Kursus “Avasta Kristlus” tutvustab kristluse põhitõdesid ja
olemust. Kes oli Jeesus? Mida
ta õpetas? Mis saab sellest
maailmast? „Avasta Kristlus“
diskussioonide seeria käsitleb
neid küsimusi ja seda, kuidas
on nad seotud meie kõigiga.
Kui tahad esitada palju küsimusi, osaleda ühisel avastamisteekonnal või lihtsalt kuulata,
siis tea, et „Avasta Kristlus“
kursus uurib uskumise teemat
just sellises sõbralikus ja mõtlemist soodustaval viisil.
Esimene kokkusaamine on
14.novembril, kokku koosneb
kursus 7 sessioonist. Iga sessioon koosneb sissejuhatusest
ja lühikesest loengust. Sellele

järgneb arutelu ja küsimustele vastamine. Üks sessioon
kestab orienteeruvalt poolteist
tundi.
Kursusele oodatakse osalema kõiki, kes teema vastu
huvi tunnevad, ning ei ole veel
piibliga sinapeal. Oodatud on
ka lastega pered. Kursuse ajal
on tasuta lastehoid kõrvalasuvas Hiirekese mängutoas.
Kursust viivad läbi Rein
Käsk ning Marge ja Allan
Randlepp. Rein Käsk on töötanud Adventkoguduse pastorina alates 1972.aastast. Lisaks vaimuliku tööle on Rein
olnud aastaid Adventkoguduse noortejuht ja kirjandustöö
juht ning 1989. aastal alustas
ta vabatahtlikuna vanglas. Alates 2003. aastast töötab Rein
Käsk palgalise kaplanina vanglas, kus jagab kinnipeetavatele
lootust Jumalast ja paremast
elust. Alates aastast 2005 on
Rein olnud Adventkoguduse
Keila grupi vaimulik.
Reinule on abiks Allan ja
Marge Randlepp. Adventkogudusega liitus Allan 2002.
aastal. Ta on töötanud vabatahtlikuna Tallinna Adventkoguduses infojuhina ning alates
2006. aastast valitud Tallinna
koguduse diakoniks. Marge
ristiti 1991. aastal ja on sellest
ajast saadik töötanud vabatahtliku koguduse töötegijana.
Ametlikult töötab Murru vanglas huvijuhina. Allan ja Marge
liitusid Adventkoguduse Keila
grupiga 2007. aastal.
Kursuse esimene sessioon
toimub 14.novembril kell
18.00 Hiirekese mängutoas.
Lisainfot leiab aadressilt www.
soovinmuutuda.ee.

vaba aeg

Muuseumiaasta viimane
kollektsiooninäitus
Harjumaa Muuseumis on
naiste ja meeste pesust
HARJUMAA MUUSEUM

Näitusel näeb naiste särke,
pükse, alusseelikuid, korsette
ning meeste särke ja pükse.
Suur osa kollektsiooni naiste pesust on valminud Olga
Amanda Leinemanni (18941984) käsitööna. O. A. Leinemann sündis Harjumaal Padise vallas Harju-Ristil Tuipalu
talus, elas aastatel 1910-1914
Peterburis, kus õppis käsitööd
ja töötas lapsehoidjana.
Näitusele tegi valiku peavarahoidja Mall Siniveer. Kujundas Kätlin Janson. Näitus jääb
Harjumaa Muuseumis avatuks
kuni 10. jaanuarini 2010. 2009.
aasta on muuseumiaasta, kõik
Eesti muuseumid tutvustavad
oma kollektsioone, näitusi,

publikatsioone, tööd ja töötajaid, et väärtustada kultuuripärandi hoidmist.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: NAISTE
JA MEESTE PESU
29.oktoober – 10.jaanuar
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
V osa
Harjumaa muuseum
TÄNA PULMAD, HOMME
PULGAD, ÜLEHOMME LEPAMALGAD.
8. oktoober - 10. jaanuar 2010
Veimevaka seadmine
Harjumaa muuseum
“ELU JA KUIDAS SELLEGA
TOIME TULLA” - RAKVERE
TEATER
16.november kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.Keila kultuurikeskus

teater
“ORAVAKESTE JÕULUSEIKLUSED” - VILJANDI LASTEJA NOORTETEATER “REKY”
1.detsember kell 11:00 Pilet: 75.Armas jõulumuinaslugu
lastele.
Keila kultuurikeskus
“...JA SIIS TULID SINA” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER “REKY”
1.detsember kell 13:30 Pilet:
100.Etendus noortele alates 12-eluaastast.
Keila kultuurikeskus
SPIOON VENEMAALT” - KOMÖÖDIATEATER
10.detsember kell 19:00
Keila kultuurikeskus
“PRÜGIKAST 3 EHK EESTI
MASURKA” - VANA-BASKINI
TEATER
17. ja 18.detsember kell 19:00
Pilet: 150.-/125.-

NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 2.november!
Keila kultuurikeskus

kontsert
EVA TEPPO ÕPILASTE
KONTSERT
11 novembril, kell 18.00
Keila muusikakooli saalis
ADA KIISKI ÕPILASTE KONTSERT
12 novembril, kell 18.00
Keila muusikakooli saalis
“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
ADVENDIKONTSERT BIRGIT ÕIGEMEEL JA UKU
SUVISTE
29.november kell 17:00 Pilet:
125.-/100.Piletid on nummerdatud
kohtadega ning pileteid ei
broneerita.
Keila kultuurikeskus
“11 UNUSTAMATUT ÕHTUT”
- HENDRIK SAL-SALLER JA
SMILERS
2.detsember kell 19:00
Piletid kuni 8 novembrini 125
krooni, hiljem 150.Keila kultuurikeskus
“OMA LAULUD - TEEL KOJU”
- SIIRI SISASK
20.detsember kell 17:00 Pilet:
150.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.
Keila kultuurikeskus

muud üritused
UKRAINA TSIRKUS
TASUTA

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

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

Palju õnne!

Sündinud

17.november kell 10:00 Pilet
45.Keila kultuurikeskus
JÕULUTSIRKUS 2009
15.detsember kell 11:00 ja kell
18.00 Pilet: 75.Efektsed atraktsioonid – võimlejad, akrobaadid, klounid ja
dresseerijad . . .
Piletid müügil Keila Kultuurikeskuses ja kõikides Piletilevi
müügipunktides ning Statoili
jaamades.
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
23.pühapäev pärast nelipüha
8. november kell 11.00
Isadepäeva jumalateenistust
armulauaga. Laulab
Oleviste koguduse meeskoor.
Järgneb kohvilaud kirikus
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund eakatele
11.november kell 13.00
Koguduse maja

15.10.2009
16.10.2009
17.10.2009
23.10.2009
25.10.2009
29.10.2009

Adventkoguduse piiblitund
7.november kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Tulge teatriõhtule
Pärnu ENDLASSE
reedel, 20. novembril 2009
kell 19.00 komöödia

REVIDENT

Autor Nikolai Gogol, Tõlkija
Albert Üksip, Lavastaja ja muusikaline kujundaja Tiit Palu
Osades: Lauri Kink, Sten Karpov,
Karin Tammaru, Triin Lepik,
Indrek Taalmaa, Ago Anderson,
Jaan Rekkor, Carmen Mikiver,
Jüri Vlassov, Priit Loog, Veljo
Reinik, Ahti Puudersell,
Ireen Kennik
17.00 väljasõit Keila Linnavalitsuse eest, 19.00 etenduse algus
Peale etendust tagasi Keilasse,
ETENDUSE PILET + BUSS = 270
EEK-i
Hea huviline! Anna oma soovist
telefonil 6044564 (Eva) õhtul
peale 20.00 teada.

12.novembril kell 12.0017.00
Keila Sotsiaalkeskuses

KIRJASTUSTE PÄEV
Oma raamatuid tutvustavad kirjastused KUNST,
PILGRIM, MAALEHE
RAAMAT, TEA,
VARRAK, TORMIKIRI.

Marta Taklaja
Aleksandr Todurov
Karoliina Nõmme
Johanna Pajust
Trevon Tikk
Lilian Mägi

Mälestame head töökaaslast
Mälestame kauaaegset
ühistu liiget

Maimo
Valtenbergi
ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.
KÜ Vasara 5

Kustuv on igatsus,
Kustuv on armastus,
Kustuv on unistus,
Meeles seisab vaid mälestus...

Maimo
Valtenbergi
20.05.1939-28.10.2009
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Karjaküla Sotsiaalkeskuse
pere

VANAEMA
surma puhul.

Mälestame

Maimo
Valtenbergi
avaldame südamlikku
kaastunnet omastele

Keila linna Pensionäride
Ühendus

Südamlik kaastunne Heinrich
Nurmikule abikaasaga vend

Ralf
Nurmiku

Avaldame kaastunnet
Kristiinale kalli

Valdo, Lia ja Ruben

Adventkoguduse jumalateenistus
7.november kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
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surma puhul.

Tunneme kaasa lahkunu
omastele Rootsis.
Aksel, Liivia ja Marika pere

Kuulutused
kinnisvara
Üürile anda 3-toaline ahjuküttega korter Keilas. Korter on osaliselt mööbleeritud, olemas pesumasin ja talveks ka küttepuud.
Helistada 56624827.
Müüa1-toaline korter Pae tänav 4, 5/3 korteriomand. Ehitatud
1989.a, 33m2, köök 8m2, rõdu 3
m2. Kaabel TV, internet, mööbel.
Heas korras. hind 400 000 Eek.
Tel: 56711771
Üürile andsa soodsalt 2-toaline osaliselt möbleeritud korter
Keilas. Tel: 56152818
Müüa maa -alune garaaž Vasara tänaval (üksikboks). Raudustega, 220/12V oma voolumõõtja.
Tel: 53433755
Annan üürile 1-toalise ahjuküttega korteri Keilas. Tel: 5115671

müük
Müüa loovutuseas Iiri Punase Setteri kutsikad. Kutsikad on
tõupaberitega, vaktsineeritud ja
kiibitud. http://www.windchartsetters.com/
Müüa
turbabriketti,
hind
2190.- tonn (Tootsi), 2100.- tonn
(Valgevene), puitbriketti hinnaga
2070.- tonn. Soovi korral ka väik-

semad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel:
53593615.

Viime
tasuta
ära
teie
vanaraua(pesumasinad,vannid
jne)Tel.55939504

Küttepuude müük. Lepp 400.m3, metsakuiv okaspuu 400.-m3,
kask 500.-m3. Transport alates
8m3 tasuta. Tel: 5062645

Keila Tervisekeskuses avatud
ka tervise uuringute võimalus
(näo-, keele- ja pulsi diagnostika,
bioresonantsaparaadiga organite
uuring), jääkaineid väljutav jalavann, reiki, õlamassaaž, teisipäeviti eelregistreerimisega kaaniravi. Info tel 5333 0299 Merike

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

TÖÖ
Pakume tööd juukusritele. Tel:
5525207 Evely.

Teenus
Korterite vannitubade remont, maalri-, puusepa- ja plaatimistööd. Kuulutus ei vanane. Tel:
51960741
Meditsiinihardusega massöör
pakub oma kodus klassikalist-,
ravi-, aroomi-, mee- ja Tai massaaži, refleksoloogilist jalamassaži ja SPA kehahooldust. Võimalik
kutsuda ka kliendile sobivasse
kohta. Tel: 5083290.

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. Tel: 5115824
Juuksurid Maili ja Reet ootavad oma praegusi ja tulevasi
kliente uuel aadressil Keskväljak
8A. Tel: 6044152
Kvalifitseeritud pottsepp ehitab-remondib ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust.Vaata kodulehte
http://www.hot.ee/tanel12345/
Tel: 56 681 555

muu
Keila turul kioskis nr.20. Kasutatud joped ja teksad lastele,
naistele, meestele. T-R 10-14 E----
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Evely Juuksurisalong
13. november
esineb ansambel

Suvest Suveni

Austatud kliendid !

AVATUD ON MEIE
LIHAPOOD KEILAS

Pidu algab kell 21:00
Joogid ja söögid hea
hinnaga!
tel 6713399

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-

Keilakas, aiad hoovid korda!

Viime ära Teie aiajäätmed
(lehed, õunad, oksad...)

15.- kott
200.m3
firmadele lisandub km

Küsi julgesti!

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Avans MKI OÜ
Uus-Paldiski mnt 4
Keila
Telefon: 6709665
www.avans.ee
Lahtiolekuajad
E-R 10-19 L 10-16

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

MÄNNIPUUST
VOODID
ALATES

1100,00 kr

Lahendus Sinu
küüneprobleemidele

Jessica
küünehooldus

Pakume lisaks: pediküür,
maniküür, spa-pediküür
www.evely.ee
Tel: 6572264

Tule korralda
seminar või
koolitus

Kloogaranna Noortelaagris
Majutuse korral seminariruumi
kasutamine tasuta.
Hinnad soodsad.
Kontakt: entk@entk.ee või
telefon : 5129366

Tule vesiaeroobikasse!

• Esmaspäeviti kell 17.30 ja 18.45
• Kolmapäeviti kell 18.00 ja 19.00
• Reedeti kell 17.30
Täiskasvanute ujumisõpetus
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 19.00!

NB! Ära unusta, et novembris on

laupäeviti ühekorra täispiletid 30%
soodsamad !

TANTS & TUNDED
midagi enamat kui lihtsalt aeroobika

KEHA SPORDIKOOL KUTSUB TANTSUTUNDI
PÜHAPÄEVAL, 22. NOVEMBRIL
KELL 12.00
KEILA TERVISEKESKUSES
JUHENDAJA KERSTI MURUMÄGI
Võta kaasa reibas tuju ja sportlik riietus.
Peale treeningut tule ja lõõgastu ujulas!
Eelregistreerimine: Keila Tervisekeskuse vastuvõtus,
telefonil 6 737 637 või e-postil: tonu.meijel@mail.ee

€ra karda, et su elu v›ib l›ppeda,
pigem karda, et ta ei alga iialgi.
Grace Hansen

VAJAD MUUTUST? HEAD MUUTUST?
Miljonid paremusele pššratud elud kogu maailmas.
Tuhanded inimesed Eestimaal, kes on leidnud rahu, r››mu ja tuge.
V›itnud Ÿksinduse ja hirmu tuleviku ees. Vabanenud s›ltuvustest.
Leidnud lootuse ja usu tulevikku, inimestesse, Jumalasse.
Kas ka Sinu elu vajaks sellist muutust?
Ristiusu algt›desid tutvustav kursus pakub Sulle lisaks teadmistele v›imaluse muuta enda elu.
Kursus on TASUTA JA KÍIGILE Ð kaotada pole Sul midagi, v›ita aga vŠga palju.

Tule ja avasta kristluse maailmamuutev j›ud Ð
ootame Sind 14. novembril kell 18.00
aadressil Jaama tn 3, Keila (Hiirte MŠngumaa ruumides).
Tasuta lastehoid kursuse ajal sealsamas.
Lisainfo telefonil 5656 2131 Marge, vaata ka www.soovinmuutuda.ee

Kõik majapileti ostnud saavad pileti
esitamisel sooja joogi 20% soodsamalt!

Tule veeda tore isadepäev meie
juures! Pilet isale ja lapsele vaid

50.- krooni.

Tutvu kindlasti ka uue kodulehega

www.keilasport.ee

