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Uute perroonide ehitus
algab kevadel
Raudteemaja leiab
uue asukoha
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Amandus
Adamsoni
suveateljeest saab
omapärane
majamuuseum
Neljapäeval, 12. novembril, skulptor Amandus
Adamsoni 154. sünniaastapäeval, tutvustas Harjumaa Muuseum Adamsoni
suveateljee restaureerimistöid Paldiskis.
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Harjumaa
vokaalansamblite
festival Keilas

Keila Koolis algab sünnipäevanädal
Keila hariduse 318.aastapäeva
auks toimuvad Keila Koolis kogu
järgmise nädala jooksul erinevad
üritused – alustades kooli ajalugu
käsitlevatest näitustest, lõpetades
erinevate pidustustega koolimajades.
vaba aeg

„Kooli sünnipäeval on juba aastaid kerkinud üles küsimus: millist aastat pidada õigeks kooli sünniaastaks.
Ühed on seda meelt, et 318 aastat tagasi oli tegemist
pelgalt lugema õpetamisega, teised aga peavad seda
kõige otsesemas mõttes hariduse andmiseks. Isiklikult minu jaoks omab arv 318 hoopis olulisemat tähendust – Keilas on haridust alati kõrgelt hinnatud,”
sõnas Keila Kooli direktor Gled-Airiin Saarso. Sünnipäevanädalal on Keila Koolis palju erinevaid üritusi:

koolimajades on üleval kooli ajalugu käsitlevad näitused, tundides räägitakse kooli ajaloost, kavas on mälumäng ja pidulikud aktused, kus tublidele õpilastele
jagatakse tänukirju ja headele õpetajatele teenetemärke. Traditsiooni kohaselt kingib iga klass koolile
ühe raamatu. Aastate jooksul sünnipäevadeks saadud
raamatuid hoitakse koolimajade raamatukogudes.
Keila hariduselu ajaloost loe pikemalt
leheküljelt 5.

uudis

Vahvad
vanamemmed
kultuurikeskuses
lk 6

Festivalil esines 36 ansamblit kaheteistkümnest
erinevast omavalitsusest.
Kokku astus üles ligi 330
õpilast 1.-12.klassini.

lk 6

Keila
jõulukuust
tuleb Aia tänavalt
lk 5
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Vana maja väärtus

Paar aastat tagasi käis Tallinnas tuline võitlus Sakala keskuse säilimise eest. Mitmed organisatsioonid piketeerisid ja tegid kõik, mis nende võimuses,
et hoonet lammutamisest päästa. Jutuks tuli isegi
kohtu kaudu õigust nõuda. Meeleavaldustest kasu
ei olnud ja hiljuti avati samas kohas uus meelelahutuskeskus Solaris. Eelmisel nädalavahetusel Solarist
külastades oli maja rahvast täis, järjekord skandaalsele näitusele meeletu, ostjaid ja külastajaid jätkus
pea igasse butiiki ning söögikohta, saba oli ka taasavatud kino ukse taga. Sakala keskust on jäänud
meenutama vaid endise keskuse torn ja üks paekivi
fassaad, mille säilitamist nõudis muinsuskaitse.
Keilas tekitas sel nädalal elevust vana raudteevalvuri maja raudteesilla juures. Sakala keskus ja
majake väikelinna raudtee ääres ei ole suuruselt
küll võrreldavad, kuid väärtust on väiksel rohelisel
majal Keila linna jaoks ehk isegi rohkem, kui nõukaaegsel ehitisel Tallinna kesklinnas. Raudteesilla
juures asuv maja on üks vanimaid Keilas, millest
annavad märku säilinud pildid eelmise sajandi
algusest ning ajaloohõngu lisab ka osaliselt säilinud
munakivisillutis mööduval teel. Huvitaval kombel
avastati just nüüd, et üle saja aasta seisnud maja
asub raudteele ohtlikult lähedal. Ning kui Keila linna
pressiesindaja ei oleks leidnud asjalikku talunikku,
kes hoone oma jõududega minema viib ja selle säilimise võimaldab, oleks hoone praeguseks ilmselt
lihtsalt maha lammutatud ning sellega ka täielkult
unustusehõlma vajunud...

kadi kroon
kroon@keila.ee
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Avalikust korrast Keilas
lugeja kiri
Lp. Toimetus
Selline lõik ilmub krimiuudistes juba kolmandat korda. Kõik
õige, aga küsimusi tekitab avalike kohtade loetelu.
1. Väljak. Jällegi õige, aga mis toimus seal Keila päevade laada
aegu, oli pehmelt öeldes masendav. Alkohol +kohutav rämps.
Ei näinud politsei tegevust.
2. Lauluväljak. Müüakse ürituste ajal lahjat alkoholi. Selge, et
mitte kaasaostmiseks.
3. Toitlustusettevõte, restoran, baar. „Selver bistroo“, „Alibi“,
„Gnoom“, pitsabaar, „Kegel“, „Polar“, „Mardi“ baar – kas tuleks
sealt alkohol välja võtta, nonsenss?.
4. Elamu – korter või eramaja. Alkoholi tarbimine keelatud?
Kõik tuttavad, kellega olen sellest rääkinud ja mõnele ka väidanud, on suhtunud sellesse arusaamatuse või irooniaga. Alkoholi kõrval on aga minu meelest jäänud tähelepnuta suukorvita
(ja vahel ka ilma rihmata) liikuvad koerad.
Lehelugeja Keilast

Keila konstaablijaoskonna
juhtivkonstaabel Madis Melzar:
Keila päevade ajal vormistasime üle 30 protokolli, väga paljudele tehti hoiatus, paljudel
juhtudel pigistasime tõepoolest lihtsalt silma kinni.
Kui lauluväljakul müüakse
ürituse ajal alkoholi, siis on
see avalik üritus registreeritud
ja alkoholimüük toimub seadusega kooskõlas. Korra eest
vastutavad seal turvatöötajad.
Kui kamp sõpru lauluväljakul
suvalisel hetkel õlut jooma
hakkab, siis selline tegevus ei
kuulu avaliku ürituse alla ja on
keelatud.
Avalikus kohas on alkoholi
tarbimine keelatud. Toodud
definitsioon avalikust korrast
on kõige üldisem. On selge, et
baaris tohib alkoholi tarbida,
küll aga ei tohi viibida ei baaris, väljakul ega mujal sellises
alkoholijoobes, mis solvab
inimväärikust ja ühiskondlik-

ku moraalitunnet.
Elamu all on ikkagi mõeldud trepikodasid, kuid ka omas
kodus ei tohi nii juua, et see
segab naabreid.
Keila linna avaliku korra eeskiri
6. Avalikus kohas viibimisel on
kõik isikud kohustatud järgima hea käitumise tavasid ja
üldtunnustatud moraalinorme. Avaliku korra tagamiseks
on keelatud:
6.11. ilmuda avalikku kohta
või avalikule üritusele joobnuna, tarbida alkohoolseid jooke
või õlut selleks mitteettenähtud kohas, viibida avalikes
kohtades seisundis, mis on
ohtlik isiku enese või teiste
tervisele või riivab kaaskodanike sündsustunnet;
6.12. müüa alkohoolseid jooke
algkooli, põhikooli või gümnaasiumi ruumides või territooriumil õppetöö ajal või ainult täiskasvanutele mittesuu-

“Ka omas kodus
ei tohi nii juua,
et see segab
naabreid.”

natud üritusel;
6.13. müüa alkohoolseid jooke
tervishoiuasutuses, hoolkandeasutuses, kandekaubanduses, tänavakaubanduses või
lastele suunatud üritustel;
6.14. alaealisel omandada või
tarvitada alkohoolseid jooke

või tubakatooteid;
6.15. alaealisele müüa, osta
või anda alkohoolseid jooke
või tubakatooteid;
Alkoholiseadus
§ 48. Alkohoolse joogi tarbimine avalikus kohas
Alkohoolse joogi tarbimine
avalikus kohas on lubatud:
1) paigas, kus teostatakse alkohoolse joogi jaemüüki kohapeal tarbimiseks, kui alkohoolne jook on omandatud selles
müügikohas;
2) kohaliku omavalitsuse volikogu õigusaktis ettenähtud juhul.

Nädal piltides

Foto: doris matteus
Harjumaa Muuseumis toimus rahvusliku
programmi ja konkursi Kaunis Eesti kodu“ Harju maakonnavooru lõpetamine.

Keila nädalaleht

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

Varahooldus valmistub jõuludeks. Valeri Barbi-Foto: valdur vacht
nok kontrollib jõulukaunistuste pirne
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Taas käib Keila uue koolihoone ehitus
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keilast kaob 19.sajandil ehitatud
hoone

KROON@KEILA.EE

Eesti Raudtee avalike suhete juhi Urmas Glase sõnul on
kõnealuse elamu lammutamise põhjuseks asukoht: „Maja
asub
raudteeinfrastruktuuri
teenindamiseks vajalikul maaalal (ca 10 meetrit raudteest),
ülekäigukoha nähtavuskolmnurgas ehk liiklusohutuse seisukohast lähtuvalt ebasobivas
kohas.“
Keila linnavalitsus teatas
endisaegset Tuula tee raudteeülesõidu valvuri majakese lammutamisest Eesti Vabaõhumuuseumile ja Eesti
raudteeajalugu kajastavatele
muuseumitele, kuid kahjuks
ei leidnud muuseumid vahendeid hoone säilitamiseks.
Kuna hoone asub Eesti raudtee
mõjualas, ei ole selle säilitamine samal asupaigal võimalik.
Samuti ei kuulu endise raudteevalvuri maja muinsuskaise
nimistusse.
Lahendus leiti taluniku näol

Parim lahendus, mille Keila
linn lühikese etteantud ajaga
leidis, oli talunik Urmas Sepp,
kes nõustus oma vahenditega
maja säilitama. Urmas Sepal on
praeguseks AS-iga Eesti Raudtee suuline kokkulepe elumaja
ja abihoone likvideerimiseks.
Varem lammutamisega kokku
puutunud Urmas Sepp usub,
et selline tsaariaegne maja on
säilitamist väärt.
Algul oli Urmas Sepal mõte
hoone tervikuna masinale
tõsta ja minema viia. See aga
osutus liiga kulukaks, mistõttu otsustas ta maja tükkideks
lammutada, et see siis hiljem
uuesti kokku panna. Urmas
Sepp: „Kuna tegemist on tsaariaegse ehitusega, ei pruugi
maja palgid hästi lahti tulla.
Lammutamine saab vaevarikas olema. Tuleb ettevaatlikult
hoone lahti võtta, et saaksin
ta võimalikult samasugusena
uuesti kokku panna.“
Urmas Sepp on roheliste
eluviiside austaja ja võitleb
tugevalt prügi loodusesse viskamise vastu. Maja lammu-

tamisse suhtub ta samuti kui
jäätmekäitlusesse ja püüab
kõik ülejäävad materjalid taaskasutusse suunata. Praegugi
sai ta elumaja kõrval oleva
abihoone katuse lauad ühele
kuntsnikule anda „Käsitööna
tehtud 2-meetrised katuselauad sobisid kunstnikule väga
hästi. Seega võib öelda, et väike osa lammutusest on läinud
kunsti hüvanguks.“
Maja soovib Urmas Sepp
püsti panna enda talu hoovile,
„kiikede ja lehmade vahele“.
„Algul mõtlesin, et viin Pakri saarele“. Nimelt on Urmas

urmas sepp:

“Lammutamine
saab vaevarikas
olema. Tuleb
ettevaatlikult
hoone lahti
võtta, et saaksin
ta võimalikult
samasugusena
uuesti kokku
panna.”

Sepp üks lehmapidaja Väike
Pakri saarel. „Aga ega tuumajaama rajajatega ei ole mõtet
riskida. Krunti on küllaga,
mistõttu on isegi natuke keeruline parimat kohta majale
välja mõelda. Hetkel näen seda
kujutluspildis tiigi kõrval ja
võibolla paigaldan väikse liipripaari ka sinna kõrvale“, ütles
Urmas Sepp.
Raudteeäärse platsi Keilas
loodab Urmas puhtaks saada
selle aasta lõpuks, ja kui maja
saab uuesti püsti pandud, asetab ta seinale kindlasti korraliku mälestustahvli.

Reisijateplatvormid ehitatakse madalamaks

Kuna Elektiraudtee kavatseb 2012. aastal
kõik elektrirongid välja vahetada uute ja
madalamate vastu, on vaja madalamaks
ehitada ka reisiplatvormid.
KROON@KEILA.EE

ki sõnul on Keila jaama platvormi
ehitustööde
algus
planeeritud hiljemalt järgmise
aasta kevadesse ning ehitus
võib kesta kuni 5 kuud. Eesti
Raudtee avalike suhete juhi
Urmas Glase sõnul jääb ehitustööde algus järgmise aasta
kevadesse, sest seni pole ehitusluba väljastatud. Ehitusaeg
võib olla kuni 5 kuud, ette tulevad võimalikud viivitused

Soome kuumaõhupalli
meistrivõistlused
toimuvad Keilas

Foto: kernu.edu.ee

Urmas Sepp ja raudteemaja

uudis

kadi kroon

Lühidalt

Soome lennundusliit on kiitnud
heaks Balloon Union Finland ry
taotluse korraldada kuumaõhupallide 2010.aasta Soome lahtised meistrivõistlused Keilas.
Taotluses on klubi partnerina märgitud Keila linnavalitsus.
Võistlus toimuks 11.-14.märtsil.
Kõigi võistlusega seotud kulude
katmise eest hooliteb Balloon
Union Finland ry. Keila paneks
välja mitme võistluse korraldamisega karastuse saanud maapealse korraldusmeeskonna ja
võtab enda peale asjaajamise
erinevate
ametkondadega.
Läbirääkimised võistluse korraldamise detailide üle Balloon
Union Finland ry ja Keila linnavalitsuse vahel jätkuvad.

Keila Linnavalitsus väljastas AS EVR Infrale kirjaliku nõusoleku raudteemaja elamu
ja lauda lammutamiseks. Kõnealune hoone on Keilas raudteesilla ülekäigu juures
asuv vana raudteevalvuri maja, mis on
ehitatud 1878.aastal.
KADI KROON
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Esimeste elektriraudtee reisijaveoplatvormide ehitustööd
käivad juba septembrikuust.
Praeguseks on valminud platvorm Laitses ning ehitustööd
käivad Riisiperes, Jaanikas,
Kulnas, Kloogal, Klooga-Ranosas, hoides samaaegselt ühe
nas, Klooga-Aedlinnas, Laoküpoole ehitusega teist poolt kalas, Põllkülas ja Valingul.
sutuses.
Jan
Uued platvorMinski: „Ehitusmid
ehitatakse
Keila jaama platvormi
tööde ajal pearaudbetoonist ning
ehitustööde algus on planeeritud vad reisijad arvarikatused, valv e s t a m a
gustusmastid
ja
hiljemalt järgmise aasta
sõltuvalt
asjapiirded metallist.
kevadesse ning ehitus võib
oludest mõneTugev konstruktvõrra keerukama
sioon peaks vastu
kesta kuni 5 kuud
pääsuga rongile,
pidama igasugusning vahepealsed seisakud või- mistõttu tasub enne rongile
tele vandaalidele.
vad olla tingitud kooskõlastus- minekut piisavalt aega varuda.
te, ehituslubade ning kasutus- Kuna ehituse ajal on erinevaEhitustööd algavad kevadel
tes peatustes üheaegselt kasuEhitusfirma KMG Inseneriehi- lubade saamisega.
Platvormi ehitatakse kahes tuses nii madalad kui ka senituse AS projektijuhti Jan Mins-

Foto: kernu.edu.ee

sed kõrged platvormid, tuleb
olla tähelepanelik, millisest
uksest rongist väljuda. Mõlema kõrgusega platvormide kasutamisel seadistatakse reisirongide väljapääsud vastavalt
nii madalate kui kõrgete platvormide jaoks.“
Uute rongide kasutusele tulekuni peavad reisijad leppima
olukorraga, kus vaguni ja platvormi vahe on 50cm. Selle tarvis seatakse vaguni ühte otsa
trepp, nagu praegu on kasutuses diiselrongide puhul.
Projektidega “Reisijate tur-

valisuse tagamine reisirongide
piirkonnas” ja “Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele” rekonstrueeritakse kõik
platvormid elektrirongide peatuskohtades ja Tallinn-Tartu
raudteeliinile jäävad platvormid. Mõlemi projekti raames
ehitatakse ümber kokku 98
reisijateveo platvormi. Ümberehitustöid rahastatakse Euroopa regionaalfondist ja ühtekuuluvusfondist, 13 platvormi
saavad remonditud TEN-T
projekti finantseerimisel.

Lionsklubi kasvatas
kartuleid
Üks Keila Lionite sellesügisestest heategevusprojektidest sai
alguse tegelikult juba möödunud kevadel. Nimelt võeti sel
aastal uue ideena nõuks aidata Keilas ja selle lähiümbruses
elavaid abivajavaid inimesi kartulitega. Kevadel eraldas klubiliige Rein Riga oma maadest
ühe põllulapi ja tema eestvedamisel sai sinna klubiliikmete poolt seemnekartul maha
pandud. Sügis oli küllalt helde
andes tagasi ca 5 tonni saaki,
millest suure osa kavatsetakse
abivajajateni toimetada. Esimesed kartulikotid on läbi sotsiaalkeskuse juba ka abivajajateni
jõudnud. Kuna seemnekartul
sai äraantavast välja sorteeritud, on alust arvata, et projekt
kordub järgnevatelgi aastatel.
Lisaks klubiliikmete aktiivsele
kaasalöömisele andsid oma
abistava käe ka paljud nende
pereliikmed.
Kohtumiseni juba 29.11.09 Keila
keskväljakul toimuval heategevuslikul jõululaadal!
Heiti Elster
LC Keila pressisekretär
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venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
Sõidusoodustused linnaliinibussides
Linnavalitsus kehtestas
ühtse määrusega sõidusoodustustused Keila linnaliinibussides. Õpilaspileti ettenäitamisel võivad tasuta
sõita üldhariduskoolide 1.12. klasside päevase õppevormi õpilased, isikut tõendava
dokumendi
(s.h
pensionitunnistuse ettenäitamisel) 65-aastased ja vanemad isikud, ekspertiisi

dokumendi ja isikutctõendava dokumendi bussijuhile
ettenäitamisel puudega inimesed ning töötõendi ja isikut tõendava dokumendi
bussijuhile ettenäitamisel
hooldustöötajad.
Määrus
jõustub 18. novembril 2009.
Varasemaga võrreldes lisandusid loetelusse hooldustöötajad.

Alanesid noortekeskuse teenuste hinnad
Linnavalitsus
alandas
Keila Avatud Noortekeskuse tasuliste teenuste hindu.
Lisandus
seminariruumi
üürimise võimalus. Alates
16. novembrist 2009 maksab Keila Avatud Noortekeskuse spordisaali üürimine 200 krooni tund. Köögi
ja teise korruse toa, saali ja
esimese korruse mänguderuumi üürimine noorteürituseks läheb maksma 300

krooni tund. Seminariruumi üürimine maksab 50
krooni tund.
Ringitöös
osalemine
maksab sõltuvalt ringist 50
– 200 krooni kuus, tasulistel üritustel osalemine sõltuvalt üritusest 10 – 50
krooni, noortelaagri päeva
hind sõltub laagri tegevuste
maksumusest ja läheb osalejale maksma 10 – 150
krooni päev.

Load
Linnavalitsus vormistas
kasutusloa naturaalmurukattega ja kunstmurukattega jalgpalli- ja mänguväljakutele Ehitajate tee 13
kinnistul.
Linnavalitsus väljastas
projekteerimistingimused
nr 4010 Keilas, Vaikne 2

kinnistule
olemasolevate
hoonete lammutusprojektide ja uue üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
Korraldus ja projekteerimistingimused on avalikustatud Keila Linnavalitsuse
hoone fuajees ja Keila linna
kodulehel.

Linnavalitsus menetleb välireklaami paigaldamise korda
Linnavalitsus luges esimest korda Keila Linnavolikogu 27. märtsi 2007 määruse nr 11 „Reklaami
paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila
linnas” muutmise eelnõu.
Määruse eelnõu ettevalmistamine on tingitud vahepeal
jõustunud Reklaamiseadus,
milles sätestati kohalikule

omavalitsuse volikogule volitusnorm välireklaami paigaldamise eeskirja kehtestamiseks.
Alates 2007.
aasta algusest, kui jõustus
Keila Linnavolikogu määrus, on suurenenud reklaami paigaldamise soovide
sagedus ja seetõttu vajab
valdkond täpsemat reguleerimist

Linnavalitsusest kaob arendusnõuniku
ametikoht
Kuna arendustegevusega
tegeleva arendusnõuniku
kohal ei ole piisavalt töökoormust ja on otstarbekas
panna arendustegevusega
tegelemise kohustus lisako-

hustusena teistele ametnikele, otsustas linnavalitsus
kustutada 14. detsembrist
2009 koosseisust arendusnõuniku ametikoha.

Keila LinnavALITSUS TEATAB
Keila linnavalitsus teatab
Keila
Linnavalitsuse
13.11. 2009 korraldusega
nr 334 väljastati projekteerimistingimused Vaikne 2 kinnistule olemasolevate hoonete lammutusprojektide ja uue üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
Vaikne 2 kinnistule on
lubatud ehitada üks 2. korruseline üksikelamu kõrgusega kuni 9 m ja maksimaa-

lselt kaks 1. korruselist
abihoonet kõrgusega kuni 5
m. Ehitusalune pind võib
moodustada maksimaalselt
25% krundi pindalast. Hoonestuse asukoha määramisel tuleb arvestada Kooli ja
Vaikse tänava ehituskeeluvöönditega, mis ulatuvad
krundile 5. m tänavaäärsetest piiridest ja min. 4. m
laiuste
tuleohutukujaga
naaberkinnistute piiridest.

Krimiuudised
NÄDAL POLITSEIS 02.11.2009-15.11.2009

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti kahe
nädala jooksul Keila linnas 82
sündmust, sh 30 liikluseeskirja
rikkumist 15 alkoholitarvitamise
tunnustega sõidukijuhti peeti
kinni 9. novembri varahommikul peetud politseioperatsioonil „Kõik puhuvad“. Kuigi on
natuke avaldatud pahameelt
läbiviidud operatsiooni kohta,
on palju politseid toetavaid arvamusi Keila linna foorumis.
Aitäh kõigile kommenteerijatele. Lisaks siiski juurde, et arvestasime operatsiooni läbiviimisel hommikuse tipptunniga,
meie eesmärk polnud inimesi
kiusata ega takistada nende
tööleminekut või neile meelehärmi tekitada. Siinjuures vabandan kõigi korralike liiklejate
ees, kellel kulus rohkem aega
sihtkohta jõudmiseks. Selliste
operatsioonide eesmärk, mida
me korraldame ka edaspidi, on
tabada meie kõigi turvalisust
ohustavaid juhte.
Kahe nädala jooksul tabati

4 isikut, kes olid alkoholijoobes
ning tuli toimetada politseiosakonda kainenema, sest olid
ohtlikud iseendale ja kaasinimestele. Veelkord rõhutan, et
igasugune alkoholi tarbimine
avalikus kohas ja avalikku kohta
joobnud olekus ilmumine ning
seal viibimine, mis solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet, on keelatud. Avalik
koht on Keila linna avaliku korra
eeskirja järgi iga territoorium,
ehitis või ruum, mis on antud
üldiseks kasutamiseks või mis
tegelikult on üldkasutatav (väljak, tänav, tee, park, haljasala,
kalmistu, staadion, lauluväljak,
puhkeala, vaateplatvorm, hoov,
hoone, rajatis, kino, klubi, kauplus, võimla, käimla, saun, ettevõte, elamu, elamu trepikoda,
ühissõiduk jms).
Rahu rikuti erinevatel viisidel viiel korral, kusjuures ühel
korral tuli politseil appi minna
peretüli lahendamisele.
Alaealisi suitsetajaid tabati 1,
nendega tegeleb edasi noorsookonstaabel.
2. novembril peeti Selveris
kinni pisivaras.
3. novembril murti Ülesõidu tn
majal lahti uksed, kuid midagi
ei varastatud.
5. novembril tabati Selveris
alaealine varas.
6. novembril murti sisse Piiri

tn keldrisse ja varastati kaks
keevitusaparaati.
7. novembril murti sisse Geoloogide tänava garaaži ning varastati mootorsaag ja keevitus.
10. novembril toimus intsident
Tervisekeskuse duširuumis, kus
üks alaealine lõi teist. Paar päeva hiljem toimus samasugune
intsident koolis. Alustatud on
kriminaalmenetlus.
13. novembril peeti Säästumarketis kinni pisivaras.
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3.nov kell 20.15 Noortekeskuse
töötaja palus abi, kuna 14a. tütarlaps häirib oma käitumisega
tööd. Tegu oli politseile ammuse tuttava neiuga. Samuti
ähvardas neiu NK töötajat. Palutud lahkuda. Politsei patrull
juba korra käis kohal ja lubas
tütarlapsel jääda. Juhtunust
teavitatud Keila noorsoopolitseid.
10.nov kell 12:10 oli Gümnaasiumi trepikoja varikatuse all kaks
alaealist, kes tegid suitsu. Info
edastatud noorsoopolitseile.
10.nov kell 16:00 Keila rdtj tööriistakuuri nurga taga urineeris
meesterahvas. Tehti märkus.
10.nov kell 16:38 Ühisgümnaasiumi trepil magas joobes
meesterahvas, kes aeti üles ja
saadeti koju.
11.nov kell 15:35 Keskväljak 13

trepikojas magas joobes meesterahvas. Inimesed ei saanud
postkontorist välja. Kodanik
anti üle politseile.
12.nov kell 22.55 Keila linna
valvekaamerate
operaator
märkas kolme alaealist tüdrukut suitsupakiga. Tüdrukud
kätte saadud. Andmed edastatud noorsoopolitseile.
12.nov kell 19.40 Kultuurikeskuse esisel haljasalal mängivad
neli noorukit lumesõda, kahjustades sellega istikuid. Palutud
teises kohas mängida, millest
ka aru saadi.
13.nov kell 18.52 Algkooli välisukse juures joovad kolm noormeest alkohoolset jooki. Said
rikkumisest aru ja politseid ei
olnud vaja.
13.nov kell 19.50 Jalgteel jõid
kaks meest õlut. Nähes patrullautot, lahkusid.
14.nov kell 01.03 Gümnaasiumi peaukse varikatuse all noormees, kes tõmbas suitsu. Palutud leida mõni teine koht.
14.nov kell 04.12“Polar” baari
ees väike kaklus nelja mehe vahel. Probleem lahendatud.
14.nov kell 04.12 Alkoholijoobes mees urineeris vastu “Polari” kaupluse ust. Üle antud
politseile.
14.nov kell 05.30 Tallinna mntl hoovis põletab meeskodanik
plastikust remondi jäätmeid.
Palutud lõpetada plastiku põletamine.

Сегодня в номере
Неделя, посвященная
318-летия городского
образования
В честь 318-летия городского образования в Кейлаской Школе пройдут
различные мероприятия,
посвященные этому знаменательному событию,
начиная с выставки, рассказывающей об истории
городских школ, заканчивая различными праздничными событиями (тематическая
викторина,
торжественные
акты).
(стр. 5)
Фестиваль молодежных вокальных ансамблей
13 ноября в Кейласком
центре культуры состоялся фестиваль молодежных
вокальных ансамблей. В
фестивале приняло участие 36 ансамблей. Фестиваль проходил в пяти возрастных
группах.
Победители старших возрастных групп будут представлять свой родной город на конкурсе вокальных
ансамблей «Волюм». По
словам члена жюри Марики Паббо, разногласий
при определении победителей не было, и уровень
выступавших можно оценить достаточно высоко.
(стр. 6)
Домик станционного
смотрителя
Город дал разрешение на
снос дома, находящегося
возле вокзала. Это домик
станционного смотрителя, который был построен
в 1878 году. По словам
управляющего связями с
общественностью Эстонской железной дороги Урмаса Гласе, строение находится на территории,
относящейся к зоне активного служебного использования (всего в 10 м от
железнодорожного полотна). Строение не входит в
список объектов, находящихся под охраной департамента памятников старины.
Но
выход,
позволивший все-таки сохранить дом, был найден.
Его предложил фермер
Урмас Сепп, который получил разрешение разобрать дом, а затем собрать
его, восстановив в прежнем виде. Дом будет стоять во дворе его хутора.
(стр. 3)
I Адвент в нашем городе

29 ноября с 11.00 до 16.00
будет проходить рождественская ярмарка. В программе мероприятия много интересных событий. В
11.00 I Адвент откроется
выступлением детской песенной студии «Бельканто». Главный гном организует для детей веселые
игры и расскажет о том,
что интересного произойдет в этот день. Под елкой
будет открыт почтовый
ящик, куда можно опустить письмо для Деда
Мороза. В фойе центра
культуры будет проходить
конкурс на лучший рождественский пряник. В
13.00 главный гном объявит победителей конкурса. В 12.30 своим выступлением
порадуют
зрителей маленькие танцоры из детсада «Викеркаар». А в 15.30 мэр города Танель Мыйстус и
пастор прихода Михклиской церкви Марек Роотс
объявят о наступлении
рождественского покоя.
После чего состоится традиционный праздничный
концерт. (стр. 6)
Городская
рождественская ель
В понедельник, 23 ноября,
на Центральную площадь
города будет доставлена
рождественская ель. А
свеча, знаменующая первый адвент, будет зажжена 29 ноября. После долгих прений было принято
решения, что в этом году
рождественской елью будет серебристая ель, которая росла в Кейла на улице Айа. Владелец дерева
получил за елку символическую сумму. Ель росла в
непосредственной близости от двух жилых домов,
доставляя жильцам беспокойство таким близким
соседством. Поэтому по
просьбе владельца город
разрешил ель срубить.
Разрешение на рубку деревьев в черте города дается только в самых исключительных случаях.
(стр. 3)
Новая выставка в Кейласком центре культуры
С 11 ноября по 6 декабря в
Кейласком центре культуры будет проходить выставка известной финской
художницы Инге Лёёк
«Замечательные бабушки». (стр. 6)
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Möödub 318 aastat Keila hariduseloo
algusest

Sel aastal möödub
318 aastat ajast, mil
koolmeister Elias
Packel hakkas Keila
köstrimajas lastele
haridust andma.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Enne leeri õpetati lastele
kirjatarkust, katekismust ja kirikulaule. Kirikuõpetaja Anton
Heidrich koostas eestikeelse
leeriõpetuse andmiseks ka vaimuliku sisuga õpperaamatu.
Traditsiooniliselt tähistatakse
hariduse andmise aastapäeva
novembrikuus – oli ju varasematel aegadel õpilastel võimalik haridusele pühenduda alles
pärast sügiseste talutööde lõppu.
Alates aastast 1991, mil
möödus 300 aastat Keila hariduseloo algusest, paikneb Keila kesklinnas kultuurikeskuse
kõrval ka mälestuskivi, mille
paigaldamise korraldasid Keila
kooli vilistlased hariduselu
tähtpäeva tähistamiseks.
Mitu tähtpäeva
Palju aastaid on Keila koolid
tähistanud kahte tähtpäeva –
hariduse andmise algust ning
kooli sünnipäeva. Neist esimene võtab arvesse aastat 1691,
mil Elias Packel köstrimajas
õppetunde andma hakkas, teine aga aastat 1867, mil Kustas
Ampel hakkas Valkse külas
Väljaotsal kooli pidama. Viimastel aastatel on enam vaieldud selle üle, kumba tähtpäeva
on „õigem“ tähistada. Tänaseks on jõutud ühisele arvamusele, et hariduselu alguseks

Keilas tuleb lugeda siiski aastat 1691. Kuigi Põhjasõda organiseeritud hariduse andmise
Keilas õige pea aastaiks katkestas, oli algus tehtud. Nagu
Mairoos Kala kirjutas 2007.
aasta 23. novembri Keila Lehes:
„Kui on olemas õpilased,
õpetaja ja koht, kus õppeprotsess toimub, kas siis polegi tegemist kooliga?”

Köstrimaja, mille asukohta
tähistab täna hariduskivi

Valitud fakte Keila kooliloost
• 1694.a kohaliku koguduse visiteerimisel
märgiti, et nii vanad kui noored, mehed ja
naised on köstri juhtimisel omandanud küllaltki hästi usumõisteid. Tol ajal (1691-1726)
töötas Keilas köster-koolmeistrina Elias Packel. Mitmete ürikutes antud vihjete põhjal
pidi toimuma sel ajal ka koolitöö. Põhiliselt
omandati lugemisoskus, õpiti katekismust ja
kirikulaule.
• 1725.a lokaalvisitatsioon näitas, et 2728 Keila kihelkonna elanikest oskas lugeda kooli ja
koduõpetuse abiga 478 noorukit ja täiskasvanut, nendest oli 307 lugemise täiesti selgeks saanud.
• 1820.a palgati Keila pastori Otto Reinhold
Holtzi poolt kaks rändavat lugemisõpetajat,
kes kihelkonnas liikudes õpetasid lugemisoskust ja piiblilugu.
• 19.sajandi teisel poolel, rahvuslikul ärkamisajal, süvenes ühiskonnas arusaamine
hariduse vajalikkusest. Keila kihelkonnas
jõuti konkreetsete tulemusteni 70.aastail, mil
rajati Keilast 3 km eemal asuvasse Väljaotsa
tallu kool. Praeguste andmete põhjal on korrapärase õppetöö alguseks 1867.a, mil Väljaotsa talus Kustas Ampeli juhtimisel toimus
õppetöö.
• Avaramate õpitingimuste huvides koliti
1986.a Kruusiaugule, kus kool töötas kuni
1918.a. Kruusiaugu kool oli 3-klassiline. Seal
õpetati vene keelt, aritmeetikat, emakeelt,

laulmist piiblilugu ja katekismust. Koolitöö
toimus igal tööpäeval.
• 1907-1911 avati Keilas Keila Rahvaharidusseltsi Kool erakoolina, mis oli alguses
2-klassiline, 1908.a 3- klassiline. Eestikeelse
erakoolina oli see tsaarivõimudele vastuvõtmatu ja suleti.
• 1912.a alustas tööd Keilas 3-klassiline
kool nimega Keilaskoje Pravitelstvennoje
Utðiliðtðe, mis töötas venekeelsena 1917.a.
• 1918. a kandis kool Keila Kõrgema Rahvakooli nime ja muutus eestikeelseks. 1919.a
muudeti kool 6-klassiliseks algkooliks 139
õpilase ja 5 õpetajaga.
• Suurim probleem esimesel töökümnendil
oli koolihoone puudumine. See ehitati 1930.a
Eesti Vabadussõjas langenute mälestuseks.
Keila 6-klassilises Algkoolis õpetati eesti
keelt, matemaatikat, kodulugu, looduslugu
,maateadust, ajalugu, saksa keelt, usuõpetust, laulmist, käsitööd, võimlemist ja joonistamist.
• 1940.a muudeti Keila 6-klassiline Algkool
mittetäielikuks keskkooliks.
• 1941-1944.a Saksa okupatsiooni ajal jätkas
kool tööd 6-klassilise algkoolina.
• 1944.a muutus kool 7-klassiliseks.
• Seoses vene kooli loomisega Keilasse ja
selle paigutamisega Keila kooli ruumidesse
hakkas 1946/47 õppeaastal kool tööle kahes
vahetuses - eesti kool hommikupoolses ja

vene kool õhtupoolses.
• 1951.a liideti kooliga Keila venekeelne kool.
• 1954.aastast on Keila 7-klassiline Kool muudetud Keila Keskkooliks 477 õpilase ja 29
õpetajaga.
• 1959 - 1961.a töötas Keila Keskkooli direktorina Samuel Mäe. Kooli töötingimuste parandamiseks otsustas rajooni juhtkond uue
koolimaja ja õpetajatele elamu ehitada.
• 1956/60. õppeaasta keskel avati uus koolimaja.
• 1964/65. õppeaastal oli õpilasi 1002. Taas
hakkas tunda andma ruumikitsikus ning
taotleti juurdeehitust - uut ja vana koolimaja
ühendavat 4-korruselist hoonet. Juurdeehitus valmis 1967/68. õppeaastaks.
• 1967/68. õppeaastal jagunes Keila Keskkool
kaheks kooliks: Keila 1. Keskkool (eesti õppekeelega) ja Keila 2. Keskkool (vene õppekeelega).
• 1975.a, 3.oktoobril avati Keila 1. Keskkooli
uus koolimaja Põhja tänaval.
• 1978.a jagunes Keila 1. Keskkool administratiivselt kaheks. Kooli algkooliosa nimetati
Keila Algkooliks ja V- XI klassid moodustasid
Keila 1. Keskkooli.
• 1995/96. õppeaastast sai Keila 1. Keskkoolist
Keila Gümnaasium.
• 2009. aasta 1. septembrist ühendati Keila
algkool ja Keila gümnaasium Keila Kooliks,
mida peab Keila Hariduse Sihtasutus.
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Amandus Adamsoni ateljeemuuseum
avab uksed järgmisel sügisel

Amandus Adamsoni 150. sünniaastapäeval nelja aasta eest andis kunstniku tütar
Eesti riigile üle hoone Paldiskis, milles
skulptor koos perega aastaid elas.
DORIS MATTEUS
DORIS@KEILA.EE

Tänaseks on valminud
restaureerimistööde
esimene etapp ning eelmisel neljapäeval, Amandus Adamsoni
154. sünniaastapäeval, asetati
pidulikult oma kohale tagasi restaureeritud tuulelipp.
Amandus Adamsoni tütar Maria Carlsson kinkis suveateljee
kinnistu riigile 2005. aasta novembris ning sellest sai Har-

jumaa Muuseumi filiaal, mis
kannab Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseumi nime. Sel
aastal algasid ateljee restaureerimise tööd, mille lõpp on
planeeritud järgmiseks sügiseks.
2010. aasta sügisel avatava
ateljeemuuseumi juhataja Kätlin Jansoni sõnul saab Amandus Adamsoni suveateljeest
üks omanäolisemaid majamuuseume kogu maailmas.
Adamsoni skulptuure on kavas

eksponeerida 3D
ekraanidel. Kätlin
Janson: „Arvuti
taga saab külastaja skulptuure
nende loomulikus keskkonnas
vaadata.“ Muuseumi unistuseks
on tuua koostöös
KUMUga
Paldiskisse ka mõni
Amandus Adamsoni
originaalskulptuur.
Suveateljee
restaureerimine ja muuseumina avamine on Amandus
Adamsoni Ateljeemuuseumi
väljaarendamise kava esimene

osa. Kätlin Jansoni sõnul on
hiljem kavas rajada muuseumi
juurde ka ateljeeruumid, mis
oleks avatud professionaali-

dele, kunstiüliõpilastele ja
harrastajatele ning kujuneksid
aktiivseks kunstiga tegelemise
kohaks.
Suveateljee restaureerimist
toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 3 548 802 krooniga. Projekti kogumaksumus
on 4 175 061 krooni. Restaureerimistöid teostab Rihti Projekt AS.
Skulptor Amandus Adamson elas oma perega Paldiskis
alates 1918. aastast kuni 1929.
aastani, mil ta suri. Suveateljee on arvatavasti Amandus
Adamsoni enda projekteeritud ning osaliselt ka ehitatud.
Hoone kuulub ajaloomälestisena muinsuskaitse alla.
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Lühidalt
Keila jõulupuu on
hõbekuusk
Esmaspäeval,
23.novembril
tuuakse Keila Keskväljakule
jõulukuusk. Esimene advendiküünal süüdatakse juba pühapäeval. 29.novembril.
Keila selle aasta jõulukuuseks valiti pärast pikki vaidlusi
Aia 4b hoovil kasvav hõbekuusk, mille eest tasuti omanikule vaid sümboolne rahasumma. Keila jõulukuuse otsingule
vastas kolm kinnistuomanikku.
Valitud hõbekuusk oli neist kõige ilusam. Linnaaednik Inge
Angerja sõnul ei olnud puu ilu
siiski peamine argument, miks
just see puu valiti. „Ma ei poolda jõuludeks linnakuuskede
kasutamist. Iga puu on linnahaljastuse seisukohalt väärtuslik, siiski peame arvestama,
et linna mahtuksid nii puud kui
majad.,“ütles Angerjas. „Selle
puu võtame pigem omaniku
palvele vastu tulles,“lisas Angerjas. Komisjoni poolt väljavalitud hõbekuusk kasvab kahe
elamu vahetus läheduses. Mõlema maja omanikud on oma
elamu pärast mures. Lisaks
okaspuule omasest varjust
põhjustatud ebamugavustele
kardavad nad ohtusid, kui suur
puu satuks tormituulele järgi
andma. Hoonetele liiga lähedal kasvava puu juurestik võib
ka vundamentidele liiga teha.
„Linnas võtame maha ikka
ainult haigeid või elukeskkonda ohustavaid puid. Ei maksa
ühelgi linnas kasvava kuuse
omanikul loota, et ta saab oma
puu pelgalt äriprojektina linna
jõulukuuseks maha müüa,“ lisas Inge Angerjas. „Kindlasti
peame tõsiselt kaaluma lähiaastatel keskväljakule kuuse
istutamisele. Praegusel ajal on
võimalik istutada eelkasvatatud kuni 10-meetriseid kuuski.
Selleks tuleb leida sobiv koht ja
see ette valmistada ning arvestada projekti maksumus linna
eelarvesse,“ lisas Angerjas.

Oktoobris sündis Harjumaal 159 last
2009 aasta oktoobrikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
perekonnaseisuosakonna andmetel 159 lapse sünd, see on 6
võrra rohkem kui septembris,
mil registreeriti 153 sündi ja 24
võrra rohkem kui 2008 aasta
oktoobris, mil registreeriti 135
sündi. Poisse sündis 79 ja tütarlapsi 80. Kaksikuid sündis
4 paari. Esmasündinuid oli 72,
teisi lapsi 64, kolmandaid 17,
neljandaid 5 ja viiendaid lapsi
üks. Surmaakte koostati kokku
75, mehi suri 39 ja naisi 36.
Lahkunute keskmine vanus oli
76,5 aastat. Mehed elasid keskmiselt 70 ja naised 83 aastaseks. Registreeriti 4 ja lahutati
4 abielu. Nimemuutmisavaldusi
rahuldati 5.
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Keila
Kultuurikeskuses
INGE LÖÖK
„Vahvad
vanamemmed“

treener annab nõu

Rinnuli-ja liblikujumine,
samal ajal nii sarnased
ja nii erinevad

Lugejale võib see väide tunduda ilmse
liialdusena. Kuid läheme ajas tagasi kõigest vaid umbes 60 aastat. Peale Teist
Maailmasõda toimusid tormilised muutused kõikidel elualadel. Ka ujumises.
Rinnuliujumise arendajad leiutasid uue
ujumisstiili, kus kasutati rinnuliujumise
jälgade tööd, kuid rinnuliujumise veealune
toime oli asendatud käte ettetoomisega
vee pealt.
tõnu meijel
UJUMISTREENER

Välise sarnasuse järgi on
liblikujumine nagu elust enesest leitud. Alles läinud sajandi kuuekümnendatel leiutasid
ujumisnovaatorid nn.delfiini
jalalöögi ja pärast mõnda aega
kestnud jalalöökide kahe variandi vaba valikule asendus
juba kohustuslik delfiini jalalöök.
Ühiselt mõlemas ujumisstiilis on nõue, et kõik käte ja
jalgade
liikutused
oleksid sooritatud
sünkroonselt, seda
nii ajaliselt kui liikumistrajektoorilt.
Ehk
lihtsamalt,
jalgade löök on
üheaegne ja samal
kõrgusel. Liblikujumisel jalad koos.
Kui rinnuliujumisel
keeratakse jalapöiad
enne tahalööki võimalik küljele välja,
siis liblikujumisel pöörataks
pöiad, just nagu vabaltujumisel, väljasirutatult sissepoole.
Rinnuliujumise jalalöök on
alati väga tugev ja kiire. Liblikujumises on ühes tõmbetsüklis kaks lööki. Kätte vettesisenemisel rahulikum, ja tõmbe
lõpetamisel ning käte veest
väljumisel tugevam ja kiirem
jalalöök. Liblikujumise jalgade

töös tuleks väga vältida jalgade
põlvest kõverdamist ning puusade liiga sügavele vajumist.
Võistlusujujad kasutavad
startides ja pöörates veel nn.
“pikka tõmmet” vee all koos
delfiini jalalöögiga, kuid harrastusujujale oleks selle õppimine üsna vaevarikas ja ehk ka
mittevajalik.
Kui liblikujumises on harrastusujujad fantaasiale vähe
voli andud ja ujutakse selgelt
liblikujumisele sarnases ujumisviisis, siis rinnuliujumises

on fantaasiale antud piiramatud võimalused. Paljudel on
täiesti isikupärane ja ainult
temale sobiv stiil, mida kõik
sõbralikult “konnaujumiseks“
kutsuvad. Sellest polegi midagi, peaasi ikkagi, et ujuja
tegevusest mõnu tunneb. Ujumistreenerina on veres ikka
ujujate tehnikat parandada ja
täiustada, sellest need selgitu-

sed. Ja sellest ka soovitust, et
neid mõlemaid ujumisviisi kasutades, mitte unustada vette
väljahingamist. Nii mõnedki
kurdavad peale ujumiskorda,
et kael jääb kuidagi kangeks
jne. Eks ikka sellest pea veest
kõrgel hoidmisest, millest
muust.
Mõlema ujumisviisi jalgade
töö õppimiseks on väga hea
ujumislaua kasutamine. Näete
kohe, kas jalalöögid viivad Teid
edasi või mitte. Kätetööd oleks
hea õppida alguses ikka kuival
ja selleks on hea kasutada ujula seinal olevaid õppematerjale
ning tehke järele.
Ja lõpetuseks veel nende
kahe “sugulase” erinevusest.
Rinnuliujumine on neljast täna
kasutatavast
ujumisstiilist
selgelt kõige aeglasem. Samas
hakkab liblikujumine kiiruselt
järele jõudma seni kiiremale
ujumistiilile - rinnulikroolile.
Olemegi 4 artikli kaudu läbi
käinud nii neli
ujumisviisi,
ujumisviiside
tehnika õppimise ja andud
mõned soovitused, et Teil
oleks ujumise
harrastamine
mõnus. Ujumine erineb
paljudestki
spordialadest
sellega, et ujumises pole edasiliikumiseks
suurt kasu füüsilie jõu kasutamisest, vaid hoopiski olulisem
on liigutuste elastilisus, lihaste
lõtvus ja painduvus liigestes. Ja
selleks, et Teil oleks neid omadusi võimalus maksimaalselt kasutada, alustage enne
vette minemist kerge soojendusvõimlemisega.
Mõnusat ujumist!

Tuhanded naised on end ära
tundnud Inge Löök`i toredatel postkaartidel, mis ülistavad naistevahelist igavest
sõprust. Vanad naised postkaartidel naudivad praegust
hetke ja elavad võib-olla isegi veidi hulljulgelt, sest elu
ei kulge nagunii plaani järgi.
Vahvate
vanamemmede
elus on kaks päeva, mille
pärast pole vaja muret tunda – eilne ja homne.
Soome graafiku Inge
Löök`i on nime põhjal tihti
eestlaseks või taanlaseks
peetud. Tegelikult on tema
kunstnikunimi valitud hoopis sibula (rootsi keele lök)
järgi, mis Inge meelest on
piisavalt ebameeldiv, et
kunstnikunimeks
sobida.
Inge ise elab just nii nagu
õpetab. Tema joonistused
on pildikesed tema enda
elust. Talvel võib teda näha
koos sõbrannadega tõukekelguga mööda merejääd
kihutamas või tundide kaupa tagumiku peal mäest
alla laskmas. Suvel süüakse
suhkruvatti või juuakse puu
otsas klaasike veini. Hea,
kui pähe tuleb midagi ootamatut, mis lubab nautida
hetke.
Kui
vanamemmedega
postkaardid mitmete raskuste kiuste Soomes lõpuks
müügile jõudsid, osutusid
need üle ootuste menukaks.
Sõnum oli kohale jõudnud
hoolimata sellest, et naishuumor on uus žanr, vanade
naiste huumorist rääkimata. Enamasti on meil peas
stereotüübid
kibestunud
vanamuttidest. Inge Löök`i
meelest näitab vanamemmedepostkaartide populaarsus, et naised käivad eluga
kaasas, on rõõmsameelsed,
palju elanud ja näinud ning
julgevad iseenda üle naerda. See on tõend sellest, et
nad on rahul iseenda ja oma
vanusega. Inge Löök arvab,
et vanadus on meil halba
valgusesse sattunud inimeste endi hirmude tõttu. Tegelikult tunnevad väga paljud,
et just vanana elavad nad
oma elu kõige rahulikumat
ja paremat aega. Ilma elukogemuseta on raske näha,
et elu on ime. Inge tunnistab, et tema vanaprouad on
natuke provotseerivad, sest
kunstnik tahab, et naised
julgeks endaks jääda ja seda
ka välja näidata.
Vanamemmedel on seljataga pikk elutee, mille
jooksul nad on olnud alati ka
teekonnal iseendasse. Nüüd
on nendele rännakutele lisandunud reis Eestisse.
Näituse pealkiri „Vahvad
vanamemmed“ on tabav
nii eesti kui soome keeles,
milles „vahva“ tähendab tugevat.

Festivalil osalesid noored 1-12. klassini

foto: kadi kroon

VABA AEG

Kultuurikeskuses
võtsid mõõtu Harjumaa
vokaalansamblid
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

13.novembril toimus Keila
kultuurikeskuses
Harjumaa
koolinoorte vokaalansamblite
festival. Festivalile registreerus
39 ansamblit kaheteistkümnest erinevast omavalitsusest.
Festivali korraldaja Marge –
Elin Roose sõnul jõudis kohale
36 ansamblit. „Kolm ansamblit
pidid lõivu maksma haigustele“, sõnas Roose. Laulmas oli
ligi 330 õpilast 1.-12.klassini.
Mõõtu võeti viies erinevas
vanuserühmas, millest nelja
vanema rühma võitjad pääsevad oma kodukohta esindama
vokaalansambli
konkurssile
„Volüüm“.
Laulda tuli igal ansamblil
kaks laulu, üks neist a`capella
ehk ilma saateta. Ainukesena
ei olnud see kohustuslik kõige väiksematele 1-3 klassi ansamblitele.
Zürii liikme Marika Pabbo
hindas vokaalansamblite taseme päris heaks, kuigi vanemas
astmes võiks ansambleid rohkem olla. Parimate väljavalimine züriile peavalu ei tekitanud. Marika Pabbo: „ Võitjate
valimises oli zürii suhteliselt
üksmeelne. Raske oli vaid
valida intonatsioonipuhtuse
ja meeldejääva esituse vahel,
sest paraku mõlemat korraga
kohtas vähe.“
„Sellisel võistlusel tahaks

kuulda tõesti laulukooslust,
mis tegutseb ansamblina, mitte pole kokku pandud vaid
konkreetse ürituse jaoks. On
selgelt näha, kas ansambliliikmed tajuvad üksteist ja musitseerivad ühiselt või otsivad silmadega saalist õpetaja tuge“,
sõnas Pabbo.
„Ka ei paku väga suurt huvi
vaid 2-häälne laul, mida esitab
12 lauljat (see on küll kirjade järgi veel ansambel, kuid
mõjub juba väikese koorina),
kuigi intonatsioonile ja hääletekitamisele pole midagi ette
heita.“
Marika Pabbo soovitab
suuremat tähelepanu pöörata
õpetajate klaverisaatele. „Mõnel esitusel oli saade liiga vali,
mõnel puhul aga ei toetanud
see laulmist kohe kuidagi. Ja
mind on juba pikka aega vaevanud küsimus: kas ikka tõesti peab koguaeg klaveril viisi
kaasa mängima? Tegemist on
ju viisi pidavate lastega!“
Ansambleid hindas žürii,
koosseisus:
Katrin Puur (Eesti Muusika
- ja Teatriakadeemias ning Eesti Segakooride Liidus töötav
kauaegne
vokaalansamblite
konkursi “Volüüm” korraldaja). Marika Pabbo (Muusikakooli õpetaja, barokkmuusika laulja) ning Hain Hõlpus
(G.Otsa nim. Muusikakooli
rütmimuusikaosakonna õpetaja ja muusik).

võitjad
1-3 klaasi võitjad:
I koht Saue Muusikakooli tütarlaste ansambel
juhendaja Ulvi Kanter
4-5 klasside võitjad:
I koht Laululinnud (Loo Keskkool) juhendaja Leili Värte
6-7 klasside võitjad:
I koht Kuusalu Keskkooli poisteansambel
juhendaja Taavi Esko
8-9 klasside võitjad:
I koht „SaSir“ (Saue Gümnaasium) juhendaja Grete Põldma
Gümnaasiumi võitjad:
I koht Kehra Noortekoori ansambel juhendaja Heli Karu
4.-5. klasside seas saavutas kolmanda koha Keila Kooli ansambel A.Matteuse ja T. Peenmaa juhatusel.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
„VAHVAD VANAMEMMED“
Soome kuntsniku Inge Löök`i
näitus
11.novembrist kuni 6.detsembrini
Näitus, mida peaksid meeleolu
parandamiseks vaatama kõik,
keda vaevab masendus ja
tusatuju.
Keila kultuurikeskus
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
Veimevaka seadmine
Harjumaa muuseum

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
JELENA LAASI ÕPILASTE
KONTSERT
23. novembril, kell 18.00
Keila muusikakooli saal
HELGE OSEROVI ÕPILASTE
KONTSERT
26. novembril, kell 18.30
Keila muusikakooli saal

PILLE KARRASE KANDLEJA ERIKA UUSI AKORDIONIÕPILASTE KONTSERT
27.november kell 17:00 - 19:00
Keila muusikakooli saal
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
KEILA MUUSIKAKOOLI ADVENDIKONTSERT
4.detsember kell 18:00
Keila kultuurikeskus
“OMA LAULUD - TEEL KOJU”
- SIIRI SISASK
20.detsember kell 17:00 Pilet:
150.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.
Keila kultuurikeskus

muud üritused
SUGUPUU UURIMISE JÄTKUKURSUS
20.novembril kell 10.00
Juhendaja Raivo Maine. Kursuse tasu 50.- krooni, vajalik
eelregistreerimine. Info 6791
570.
Keila Sotsiaalkeskuses.
ADVENDILAAT
29.november kell 11:00 - 16:00
esinejatele, Jõuluvana
postkast,piparkoogi võistlus
jne.
Advendilaadale on oodatud
müüjad, kes pakuvad kodumaist ja jõuludega seonduvat
kaupa.
Info tel:5127997, marge keila.ee
Keila keskväljak
HUVITATAVATE KOHTUMISTE KLUBI
21.november kell 19.00
Keila kultuurikeskus
SEMINAR “EESTKÕNELEMISVÕIMEKUSE TÕSTMINE
LASTE JA PEREDE HEAKS”
1.deltsember kell 10:45 - 16:00
Seminarile on oodatud:
kohalike omavalitsuste juhid,
sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad,
vabaühendused, vabatahtlikud,
lapsevanemad.
Registreerumine kuni 26.novembrini 2009 e- postile
marika.ratnik mail.ee
Keila Linnavalitsus
“TRADITSIOONILISED LOODUSLIKUD VIIMISTLUSMATERJALID”

2.detsembril kell 18.00
Õlle -ja veinilasuurid. Tuletame meelde kohupiimavärvi ja
munaõlitemperat.
Vajalik eelnev registreerimine
3 päeva enne õpituba
Info: kylliki@keila.ee või
tel.6045045
Keila kultuurikeskus
KEILA LINNA PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE JÕULUPIDU
13.detsember kell 15:00
Keila kultuurikeskus
JÕULUTSIRKUS 2009
15.detsember kell 11:00 ja kell
18.00 Pilet: 125.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
25.pühapäev pärast nelipüha
22. november kell 11.00
Igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga
Võimalik mälestada lahkunud
lähedasi. Laulab koguduse
seenioride segakoor
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund eakatele
25. november kell 13.00
koguduse majas

Kuulutused
kinnisvara
Üürile anda omatarbeks renoveeritud maja rahulikus piirkonnas Keila linnas. Sobib ka
kahele perele. Majas on 5 tuba +
suur köök, 2 wc-d, täiskelder. Esikus ja duširuumis põrandaküte.
Osaliselt möbleeritud. Viljakandev suur aed laste mängunurga,
kasvuhoone ja kuuriga.Elektriküte, õhksoojuspump. Üürihind
5900.-/kuu. Lisandub el., vesi,
prügi. Lisainfo ja pildid: keila.2@
hot.ee Tel. 56616144

TÖÖ
Pakume tööd juukusritele. Tel:
5525207 Evely.

müük
Küttepuude müük. Saetud ja
lõhutud toores kask ning must
lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask ja
kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30 kr/
võrk). Tel: 5033119, e-post: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa
10ruumi
küttepuid
(saar). Samas müüa neli GAZ 53
kummi kilpidel. Osutan ka veoteenust Volvo FL6 kalluriga, kandevõime 5t, kastimaht 10 m3. Tel:
5141903
Müüa
turbabriketti,
hind
2190.- tonn (Tootsi), 2100.- tonn
(Valgevene), puitbriketti hinnaga
2150.- tonn. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel:
53593615.

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

Teenus
Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel:
58033448, Ain.
Valmistan mööblit, uksi, aknaid. Hinnad soodsad. Tel: 678
0010, 53 08 7220
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
Hambaravi. *Ravi ja kirurgia
(kuni 19.eluaastani on ravi tasuta)* Esmaabi. Haapsalu mnt 31
A (2.korrus). Tel: 678 2211, evekohv@hot.ee.
Kvaliﬁtseeritud pottsepp ehitab-remondib ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust.Vaata kodulehte
http://www.hot.ee/tanel12345/
Tel: 56 681 555

muu
Lastehoid Tähelapsed kutsub
lahtiste uste päevale 26.11.2009
kell 9.30-12.30 ja 16.00-19.00.
Soovijatele õhtul ka kadritöö-

I ADVENT KEILA LINNAS
29.novembril

Advendilaat avatakse kell 11.00 ja kestab kuni kella 16.00-ni.
Kell 11.00 avavad advendilaada laste laulustuudio „Bel Canto“
väikesed artistid.

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

Ringi liigub lõbus ÜLEMPÄKAKPIKK, kes mängib lastega toredaid
mänge ja annab teada kõigest põnevast, mis laadaplatsil toimub.
Kuuse all on avatud Jõuluvana postkast, kuhu iga laps saab oma
salajased soovid poetada.

Adventkoguduse piiblitund
21.november kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Kultuurikeskuse I korruse fuajees avatud Soome kunstniku Inge
Löök`i lustakas näitus „Vahvad vanamemmed“.

MTÜ Keila Noorteaktiiv
otsib aktiivseid noori!
Kui tunned, et sinus on paras
annus aktiivsust ja tahad
midagi enda ümber muuta
ning oma ideid teostada siis
liitu Noorteaktiiviga!
Noorteaktiiviga liitumine
annab suurepärase võimaluse osaleda projektis „Hästi
toimiv meeskond – edu võti!“
mis hõlmab endas meeskonnatöö koolitust, ürituse
korraldamise, projekti kirjutamise koolitusi ning palju
muud põnevat!
Tule tutvuma 24.november
kell 18.00 Keila Avatud
Noortekeskusesse
Lisainformatsioon: knk@
keila.ee, heidi@keilanoortekeskus.ee
6099089, 56629812
www.keilanoortekeskus.ee
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Kell 12.30. möllavad Keila Kultuurikeskuse ees lasteaed „Vikerkaar“
väikesed tantsijad, kes on selgeks õppinud mitu vahvat päkapikutantsu.
Avatud on Keila Lions klubi heategevustelk, kus pakutakse mitmesugust enda valmistatud käsitööd, küünlaid, kalendreid, kuuseoksi,
erinevaid toiduaineid ja hoidiseid. Tegutseb õnneloos ja jõulumärgi
töötuba.
Laadapäkapikud pakuvad mitmesuguseid jõulukaupu ning kuuma
glögi ja teed. Rõõmu küpsetuskoda pakub uusi jõulutooteid.
Keila Sotsiaalkeskus pakub mitmesugust käsitööd
Osta saab veel kala- ja lihatooteid, seepi, jõulukaarte, maiustusi,
käsitööd, lastekaupu, lambanahast tooteid jpm.
Kell 15.30 kuulutavad Keila linnapea hr. Tanel Mõistus ja EELK Keila
Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots välja jõulurahu ja toimub
traditsiooniline trepikontsert.
Esinevad Keila poistekoor, Segakoor Noodimurdjad ja Keila Linnaorkester.
Võtke kaasa küünlad jõulutule kojuviimiseks!
Päeva lõpetab meeleolukas advendikontsert kell 17.00.
Esinevad Birgit Õigemeel ja Uku Suviste.
Tulge ja veetke tore päev koos perega!

tuba, kus meisterdame ühtteist
jõuludeks. Meisterdamishuvilistel
palume eelnevalt oma tulekust
teatada meilil merlin@tahelapsed.ee või tel: 56690707 Lisainfot www.tahelapsed.ee Asume
Püramiidmajas kohe Keila Joa
külje all: Rohumaa tee 2, Adra
küla, Harku vald
Keila turul kasutatud joped
naistele, lastele, meestele. Avatud
T-P 10-14 E-suletud
B-kat autojuhikursus. Esimene
infotund teisipäeval, 24. Novembril k.a. Kell 17.00 Keilas, Keskväljak
5 (II korrus). Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60
Kaja Koolitus.
Veoautojuhikursus C- ja CE-kat
esimene teooriatund teisipäeval,
24.novembril kell 18:00. Info ja
registreerumine. Www.kaja.ee, tel
678 00 60 Kaja Koolitus.
Veoauto- (bussi)juhtide ametikoolitus (õhtune koolitus, põhi- ja
täiendõpe) KAJA Koolitus. Keilas,
Keskväljak 5 (II korrus). Info ja
registreerumine www.kaja.ee, tel
678 00 60 Kaja Koolitus.
Venekeelne B-kat autojuhikursus. Esimene infotund kolmapäeval, 02. detsembril k.a. kell 17.00
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).
Info ja registreerumine www.kaja.
ee, tel 678 00 60 Kaja Koolitus.

KEILA

PIPARKOOK

2009

Keila Kultuurikeskuses
29.novembril
Selle aasta I advendil on
kõikidel väikestel ja suurtel
küpsetajatel taas võimalus
tuua Keila Kultuurikeskusesse kõige isuäratavam
PIPARKOOK.
Piparkoogid pannakse
välja Kultuurikeskuse I korruse fuajeesse, et ilmataat
nendega ulakusi ei teeks.
Ühelt perelt või lapselt
ootame maksimaalselt 2
piparkooki.
Piparkooke võtame
vastu kell 10.00—12.00.
Tähtis ei ole küpsetaja vanus ega piparkoogi suurus.
Kuni kella 13.00-ni saavad kõik laadale tulnud
maiasmokad neid hinnata.
Kell 13.00 kuulutab
Ülempäkapikk välja 3
paremat perepiparkooki ja
3 paremat lastepiparkooki,
kes on väikese auhinna
väärilised.
KÜPSETA ISE VÕI KUTSU
EMME-ISSI APPI JA VÕIBOLLA OLED JUST SINA
SEE, KELLEL VALMIB SELLE AASTA KEILA KÕIGE
AHVATLEVAM PIPARKOOK !
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Reklaam

Novembris ja
Detsembris majast
välja ostetud
peolauadadelt

-10%
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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

www.maeru.ee
tel 6713399

Tule korralda
seminar või
koolitus

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

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

Lükandustele
superhind

-30%
kuni

20.12.2009

Evely Juuksurisalong

TERVES KEHAS TERVE VAIM

Lahendus Sinu
küüneprobleemidele

KEHA SPORIKOOL KUTSUB

VESIAEROOBIKA TREENINGULE

Jessica

küünehooldus

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

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi
www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUSES
MÜÜGIL PROTTEN SÜGIS - TALV 2009.a.
PIDULIKUD RÕIVAD
NAISTE SÜGIS- JA TALVEMANTLID
16.-30 .november KLIENDIKAARDIGA
NAISTE SEELIKUD JA PLUUSID
SÜGISKOLLEKTSIOONIST -20%
PESU
-20%
LISAKS SUUR VALIK SALLE,
NAHKKINDAID, MÜTSE, KOTTE, EHTEID
OLETE OODATUD!

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

Reklaamipinnad

1/1

280 x 390

1/2

280 x 180

1/3

280 x 118
185 x 180

1/4

137 x 180

1/5

185 x 118

1/6

137 x 118
280 x 56
180 x 90

1/9

90 x 118

1/12

137 x 56

1/18

90 x 56

1/36

42 x 56

LAUPÄEVAL, 28.NOVEMBRIL
KELL 12.00 – 13.00
TREENER: KAISA LINDUS
Oodatud on koolilapsed, koolinoored ja nende vanemad!
Osavõtutasu: 50 krooni
Eelregistreerimine: Keila Tervisekeskuse vastuvõtus,
tel: 673 7637 või e-postil tonu.meijel@mail.ee

TANTS & TUNDED
midagi enamat kui lihtsalt aeroobika

KEHA SPORDIKOOL KUTSUB TANTSUTUNDI
PÜHAPÄEVAL, 22. NOVEMBRIL KELL 12.00
KEILA TERVISEKESKUSES
JUHENDAJA KERSTI MURUMÄGI
Oodatud on koolilapsed, koolinoored ja nende vanemad!

teated

Kaastundeavaldus
raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele
lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil 6588 569.
Kirjad on oodatud
samuti aadressil
leht@keila.ee, telefonil
6588 569 või toimetuses Keila
linnavalitsuse I korrusel.

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

teated

SA Keila Leht
pakub nüüdsest ka
erinevaid
kujundus ja trükiteenuseid

• reklaamid
• plakatid
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• visiitkaardid
• infovoldikud
• otsepostitused
Täpsem info
telefonil: 6 588 569 ja leht@keila.ee

