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Aeg on esitada
kultuuripreemia
kandidaate
Taas on kätte jõudnud aeg
esitada kultuuripreemia
kandidaate. Kirjalikke
taotlusi üksikasjaliku
põhjendusega saab Keila
Linnavalitsusele esitada
15.jaanuarini.

lk 4
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30 aastat segarahvatantsurühma Keikal
6.detsembril tähistas segarühm Keikal
Keila Kultuurikeskuses oma 30.sünnipäeva suure tantsuetendusega.
Juubelikontsert oli rühma
vääriline – Keikali segarühmale omistati juba viis aastat
tagasi kõrgem kategooria, seda
valitsesid nad edukalt ka sel
aastal ja kinnitasid oma nüüdse esinemisega. Kontserdi
avatants, Ilma Adamsoni „Tuu-

sport

levaiksel ööl“ oli esmaettekanne, Ilma loodud tants „Mihklipäeva laat“ Neeme Laanepõllu
muusikale „Keila süidist“ ja
Reet Leemetsa tants „Vana vedur ehk Keila ekspress“ Uno
Veenre muusikale, on tantsud,
mida pole tantsinud ükski tei-

ne rühm. Neid tantse saatis
Harju KEK-i rahvamuusikaorkester, kellega koos on peetud
kõik orkestri ja tantsurühma
juubelikontserdid.
Kavas oli ka Ullo Toomi
„Kolhoositants“, mis tantsiti
segakoor Keila saatel. Harju KEK oli ju esialgselt Harju
Kolhoosiehituse Koondis ja
üheks EKE ülevaatuseks sai
see tants ära õpitud. Ilma on
olnud aga lausa selle tantsu

loomise juures – tantsis ta sel
ajal Ullo Toomi rühmas.
Kontserdil esinesid ka mõlemad naisrühmad Koidula ja
Keikal, noorterühm Pillerkaar.
Tantsusolistid tantsisid Ilma
Adamsoni „Lõbusat labajalga“
ja Keikali naisrühma naised
koos mudilastega Ilma Adamsoni „Emakene hellakene“.
Kontsert lõppes „Perekonnavalsi – Mere peoga“ ja loomulikult „Tuljakuga“.

huvitav

Jõusaali treening
nõuab
enesedistsipliini
lk 6

Peale õnnitlusi ja sooje
sõnu Keila linna, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi,
Harju Tantsujuhtide Ühenduse esindajate ja paljude endiste tantsijate poolt, jätkus pidu
kohvi ja sünnipäevatordiga
ning muidugi mälestuste heietamisega. Tantsu sai keerutada
Vello Orumetsa laulu saatel.
Jätkub lk 6

IPSON’i klubi
liikmeid ühendab
sõprus koertega
Keila koerasõprade klubi
IPSON soovib propageerida koertekultuuri
ja tutvustada võimalusi
tegelemaks neljajalgsete
sõpradega.

lk 6

lk 5

Miks tähistatakse
adventi?
lk 2
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lugejaga vestleb

Nädal Lõppes, teine algas

Jällegi on käes advendiaeg

Oma nina ots
On jõuluootus. On seagripp. On muud ilusad ja
koledad asjad. Nagu ikka ja igal ajal. Siiski võiks
jõuluootus panna veidigi nägema oma nina otsast
kaugemale ning mõtlema ka teiste inimeste peale.
Mida ma mõtlen?
Esiteks mõtlen arutelu Keila linnaliini mõttekuse
üle. Ja mitte vaid foorumis toimunud arutelu. Nii
mõnedki inimesed on üllatusega küsinud, et miks
on Keilas vaja raha raisata linnaliinibussi käigushoidmiseks, kui ühest linna otsast teise jõuab
vabalt veerandtunnise kõndimisega. Tõsi, küsimus
sisaldab tavaliselt mitte 15, vaid 5 minutit, aga eks
autojuhile võib veidi andestada. Buss pidi kogu aeg
tühjalt sõitma. Jah, sõidabki vahel tühjalt, eriti päevasel ajal. Hommikul seevastu on sõitjaid küllaga.
Keila suuruses linnas ei ole kahtlemata linnaliinibuss alternatiiv autole, vaid võimalus liikumapääsemiseks neile, kel see muidu kas võimatu või väga
keeruline oleks. Keilas on keeruline õpilastel Mudaaugult turvaliselt koolimajja jõuda ning vanematel
inimestel kesklinna poodi pääseda.
Teiseks juhtusin kogemata kombel lugema
kommentaare jutule, kus rääkis sellest, et haiglad
ei luba nakkushirmus haigeid külastada. See pidi
olema kuritegelik. Nojah, nädal tagasi oli kuritegelik
see, et midagi ei tehta gripi leviku tõkestamiseks.
No eks kõrged liiklustrahvid ole ka head ja õigustatud seni, kuni mina neid maksma ei pea.
Jõulud on andmise ja heategevuse aeg, seega
just praegu oleks õige hetk ka teistele mõelda.

doris matteus
doris@keila.ee

Taas on käes advendiaeg, jõulud juba ukse
ees. Kuigi üheltpoolt on tegemist millegi
väga tuttavlikuga, jääb mõnigi advendiaja
nähtus ometi arusaamatuks. Need küll
täidavad loomulikuna advendi- ja jõuluaega, me kasutame neid ka ise, kuid ei tea
nende tegelikku tähendust. Olgu järgnev
siis väike meeldetuletus ja teadasaamine
ühtaegu.
marek roots

KEILA MIIKAELI KOGUDUSE ÕPETAJA

Sõna advent pärineb ladina
keelest: adventus – tulemine
või ka adventus domini – Issanda tulemine. Advendiaeg,
millega algab uus kirikuaasta,
kestab neli pühapäeva ning
eelneb vahetult jõulupühadele
(I advent võib nihkuda 27. novembrist kuni 3. detsembrini).
Siit koorub advendiaja vaimulik tähendus, milleks on enda
ettevalmistus
saabuvateks
suurpühadeks. Nimetatud valmistumise all ei peeta silmas
välist ehtimist, vaid inimese
sisemist orientatsioonimuutust. Seetõttu on Lääne kirikus
alates 4. sajandist advendiajal
ühtlasi praktiseeritud paastumist (tõsi, meie luterlikust kirikust on see praktika peaaegu
kadunud). Kirikute sisemust
ehib violetne värv: meeleparanduse ja patukahetsuse värv.
Õigeusu ehk ortodoksi kirikus
algab n.n jõulupaast juba 15.
novembril, kuid läänekiriklik
advendiaeg seal puudub (ortodoksi kirikuaasta algab 1. septembril).
Mida aga mõistetakse Kristuse tulemise all? Öeldakse:
advendiaeg on ootuse aeg. Esmalt ootab ristirahvas jõulupühade saabumist, et taaskord
imetleda inimkonna ajaloo

murrangulist sündmust: Jumala ilmumist Jeesuses Kristuses.
Kuna tegemist on ususaladusega, siis kõlab igivana Petlemma jõuluevangeelium (jõululugu) usklikule alati uutmoodi.
See on nagu hiiglaslik horisont, mida vaadates leiad jälle
uusi nüansse ning mille vaatlemine ei väsita iial. Teiseks
kõneleb advendiaeg aga Kristuse taastulemisest käesoleva
maailma lõpuajal. Siis ei tule
ta küll enam lapsena ja varjatult, vaid oma jumalikus aus
meie kõigi nähes. Mõlemad
ootused on kristlastele piisavad, et suhtuda advendiaega,
kuid tegelikult kogu meile antud eluaega tõsiselt. Advendija jõuluajal meenutatakse kirikus niisiis Kristuse esimest
tulemist ja valmistutakse tema
teiseks tulemiseks.
Igal
advendipühapäeval
süüdatakse üks küünal juurde,
nii et lõpuks põlevad neli advendiküünalt. Mõnel pool kasutatakse küünalt, millele on
märgitud kõik detsembri päevad enne jõulupüha ning jäetud igale päevale veidi põlemisruumi. Nõnda saab igal
päeval küünalt läita ja advendiaja kulgemisele kaasa elada.
Olgu advendiküünal milline
tahes, igal juhul sümboiliseerib seegi viimaks Jeesus Kristust, kes ütles kord: „Mina

“Öeldakse, et
advendiaeg on
ootuse aeg.
Esmalt ootab
ristirahvas
jõulupühade
saabumist, et
taaskord
imetleda
inimkonna
ajaloo
murrangulist
sündmust.”
olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses,
vaid tal on elu valgus.“ (Jh

8:12). Valgus võidab pimeduse.
Tänapäeval on eriti laste
seas populaarsed šokolaadiga
täidetud
advendikalendrid.
Igaks advendiaja päevaks on
üks aknake, mida avades leiab
maiustuse. Taolised advendikalendrid on ajalooliselt pärit
Saksamaa luterlaste juurest.
Esimene teadaolev advendikalender valmistati käsitööna
1851. aastal. Masstoodanguna
hakati advendikalendreid välja
andma 20. sajandi alguses.
Algselt oli iga aknakese taga
väike lõik jõuluevangeeliumist,
kuid hiljem on see asendunud
lihtsalt meeleolukate piltide
jms-ga.
Kaunist ja õnnistatud advendi- ning jõuluaega kõigile!

teade

Nädal piltides

Keila lehe selle aasta
viimane number
ilmub 18.detsembril.
Teateid
avaldamiseks
aastalõpu lehte
ootame
14.detsembrini.
Uue aasta
esimene Keila leht
ilmub 8.jaanuaril.

Foto: karmo tihane

Keila Kooli gümnasistid pidasid traditsioonilist Rockipidu

Keila nädalaleht

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

Foto: kadi kroon
Vandaalidele jäid ette
Kruusa tänava noored kirsipuud

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila koduaias õitseb harilik
kirikakar
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: erakogu

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

Uudised

Reede, 11.12.2009 • Nr 44 (103)

uudis

Kellele on linnaliinibuss?

Linnavalitsus kuulutas välja uue
konkursi linna bussiliinile vedaja leidmiseks. Keila linna
kodulehe foorumis
algas kohe peale
teate ilmumist arutelu teemal – kas ja
kellele on nii väikses linnas linnaliinibussi vaja.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Tõsi ta on, enamus keilakaid ei
teagi liini olemasolust ega ole
kunagi bussiga sõitnud. Nii
minagi, Sest jala jõuab kiiremini.
Kuna aga teema üles kerkis,
siis võtsin kätte ja sõitsin teisipäeva hommikul bussiga ning
ajasin juttu bussijuhiga.
Õpilased, õpilased õpilased
Kell on 7.10. Ootan bussi kirikuplatsil apteegi ees. Ostan
bussijuhilt 4 krooni maksva
pileti ning võtan istet tagareas. Enne mind oli bussis 3
inimest, kuid asi muutub, kui
jõuame ringiga Põhja tänavale.
Buss saab pea täis – loen kokku
11 inimest. Ei, siiski 12 – olen
ju ka reisija. Kõik on täiskasvanud, ilmselt minemas tööle.

Jõuame Ehitajate teele. Selgub kahe kaasreisija umbkaudne töökoht – maha lähevad nad
igal juhul Harju KEKi territooriumi värava juures.
Teeme tiiru haigla juures
ning võtame suuna Mudaaugu linnaosale. Vahepeal selgub
ülejäänud kaasreisijate töökoht – kõik nad väljuvad Harju KEKi territooriumi Paldiski
maanteel oleva värava juures.
Siinkohal on sobiv meelde tuletada, et helkur on maanteel
liigeldes hädavajalik – tee ääres kõndivad ja üle tee sibavad
mustad kogud ajavad hirmu
peale. Jään bussi üksi, kui bussijuhti mitte arvestada.
Jõuame Mudaaugule ning
jääme sinna reisijaid ootama.
Peale tuleb neli väikest ja kaks
suuremat last, lisaks üks vanem
meesterahvas. Veel kaks last.
Ja veel üks. Ja veel kaks. Bussi tekib elu, lapsed askeldavad
ning vestlevad omavahel. Suuremad õiendavad väiksematega ega taha neid lubada bussi
tahaotsa püsti seisma. Saabub
veel neli last ja siis veel mõni
– buss saab koolilapsi täis.
Lisaks ka mõni täiskasvanud
inimene. Bussis on vaid kaks
vaba istekohta, üks neist minu
kõrval – arvutiga tädi kõrvale
ei julge ju istuda (olen valinud
istumiseks kõige kitsama vahe
ning arvutitagi on raske põlvi
ära mahutada, kuigi ei saa end
just pikaks inimeseks nimeta-

da). Lisaks seisab lapsi päris
palju ka bussi tagaosas. Siiski
on reisijate seas ka üsna mitu
täiskasvanud inimest.

uudis

Jõuame tagasi kesklinna.
Algkooli juures lähevad maha
väiksemad, näidates bussijääjatele keskmist sõrme. Suure-

mad õpilased väljuvad kultuurikeskuse juures. Täiskasvanud
sõidavad raudteejaama kanti
ning teel raudteejaamast Rõõmu kaubamaja poole olen taas
ainuke reisija. Tõsi, seda vaid
kuni Tammermaani, kust taas
tuleb peale hulk kooliõpilasi. Reisijaid lisandub Rõõmu
kaubamaja juures. Kell saab
kaheksa.
Kell pool 9 on bussis juba
vähem rahvast – vaid üks
proua, kes siirdub Rõõmu kaubamajja.
Vestlen pausi ajal bussijuht
Ago Niglasega. Ago sõnul oli
hommik tavapärane. „Varahommikul sõidavad õpilased.
Järgmise ringiga tulevad üle
raudtee elavad vanemad inimesed, kes sõidavad kesklinna
poodi. Karjaküla kalmistult tuleb inimesi peale, aga kalmistulkäimine elavneb kevadel.
Pärastlõunal sõidavad õpilased
koju tagasi.
Piletiga sõitjaid on päevas
ca 10-20, ülejäänud on õpilased ja vanad inimesed. Piletiostjad sõidavad enamasti tööle
mõnda Keila kaugemal asuvasse punkti. Tundub, et majanduskriis on ka siin mõjunud
– tööleminejaid on vähem.“
Ehk siis vastus pealkirjas
esitatud küsimusele on – eeskätt on linnaliin vajalik õpilastele ning vanematele linnaelanikele.

uudis

Keila kool kutsub head tegema Harju maavanema

Jõulueelsel ajal on Keila Kooli õpilased,
töötajad ja ka lapsevanemad tulnud mitmetele heategevuslikele ideedele, millest
kaks on ellu rakendunud.
keila kool
Heategevuskampaania kõigile lastele suusad!
Peale toredat jõuluaega ning
aastavahetust algab õppetöös
periood, mida nimetatakse
suusaveerandiks.
Suhtumine suusatundidesse on õpilastes mõneti erinev
- paljud ootavad neid tunde
pikki-silmi, teised aga pole
neist eriti vaimustunud. Põhjusi on erinevaid, üheks nendest asjaolu, et kõigil lastel
puudub vajalik suusavarustus.
Kahjuks käib selle hankimine
paljudele perekondadele ka
üle jõu. Samas leidub ehk perekondi, kelle lapsed on hangitud suusavarustusest välja
kasvanud ja kusagil seisavad
kasutamata suusapaarid, mis
kurvalt oma aktiivseid kasutusaegu tagaigatsevad.

Keila Kool pöördubki kõigi
poole palvega kaaluda seisva
suusavarustuse loovutamist
nendele kooliõpilastele, kes
seda väga vajavad. Ikka selleks,
et võtta osa õppetööst, tõsta
oma reipust ja sooritusvõimet
ja, mis ehk tähtsaim, olla teiste klassikaaslastega suusatundides koos.
Suusavarustuse saab viia
Keila Tervisekeskuse hoone
paremas tiivas asuvasse KEILA
RATTAPOODI (telefon 673
7666), kus tehakse suuskadele
esmane hooldus. Seejärel rändavad uue hingamise leidnud
suusad, kepid ja saapad
hoiuruumi, kust saab neid
suusatundideks välja
jagada.
Keila Kooli
kontaktisik on
kehalise kasvatuse õppetooli
juht
Tõnu

Meijel, tel: 509 4484, e-post:
tonu.meijel@mail.ee.
Mänguasjad lasteaialastele
Keila Hariduse Sihtasutus |
Paldiski mnt 17, Keila 76607,
Harjumaa | Telefon +372 673
76. Keila Kooli õpilasesindus
algatas heategevuskampaania
Keila linna lasteaialastele
mänguasjade
kogumiseks.
Mänguasju (va pehmeid mänguasju) oodatakse kuni 18.detsembrini põhikooli – ja gümnaasiumimaja infolauda (Põhja
tn 8). Mänguasju võivad tuua
kõik õpilased, kooli töötajad,
lapsevanemad ning teised annetajad. Kontaktisik on Kai
Kulbok, e-post: kai.kulbok@
keila.edu.ee.

kandidaat Ülle Rajasalu
sai Harjumaa
Omavalitsuste Liidu
toetuse

Harjumaa Omavalitsuste Liidu 9. detsembri erakorralisel üldkoosolekul osalenud omavalitsusjuhid toetasid valdava
häälteenamusega regionaalminister Siim
Kiisleri poolt esitatud Harju maavanema
kandidaati Ülle Rajasalut.
pressiteade
9. detsembril Harju Maavalitsuse nõupidamiste saalis
toimunud Harjumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul
toetas Ülle Rajasalu esitamist
Harju maavanemaks 19 ning
vastu oli 4 hääletajat, erapooletuid ei olnud. Kokku viibis
üldkogul 23 Harjumaa Omavalitsuste Liidu hääleõiguslikku
liiget. Harjumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul tutvustas regionaalminister Siim
Kiisler omalt poolt nimetatud

Harju maavanema kandidaati
ning maavanema nimetamise
korda. Harju maavanema kandidaat Ülle Rajasalu rõhutas
maakonna omavalitsusjuhtide
ees esinedes koostöö tähtsust
ning oma visiooni tegevusest
maavanemana. Käesoleval ajal
töötab Ülle Rajasalu Riigikogus, esindades Reformierakonna fraktsiooni. Maavanema
nimetab regionaalministri ettepanekul viieks aastaks ametisse Vabariigi Valitsus, kuulates ära maakonna kohaliku
omavalitsuse üksuste liidu
üldkoosoleku arvamuse.
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Lühidalt
Kultuuriminister tegi
ringsõidu
terviseradadel
Esmaspäeval, 7.detsembril Keilat väisanud kultuuriminister
Laine Jänes kiitis Keilat kui elukeskkonda. Linnajuhid vabandavad terviseradel liikujate ees,
keda ministri külaskäik häiris.
Tervisekeskuses toimunud
kohtumisel tutvustasid linnajuhid ja Riigikogu liige Leino
Mägi minister Laine Jänesele
ja ministeeriumi kantsler Siim
Suklesele Keila terviseradadel
viimastel aastatel tehtut ja ala
detailplaneeringut.
Minister
tõdes, et Keilas on mõeldud
inimeste vaba-aja veetmise
võimaluste peale perspektiivitundega. Juttu oli peamiselt
tervisespordiobjektidest, kuid
põgusalt käsitleti ka uut koolimaja ja sinna juurde planeeritavad raamatukogu. Majandusolukorrast tingituna veksleid
minister välja ei käinud, kuid innustas töödeks raha taotlema
Euroopa Liidu struktuurifondidest. Muuhulgas käidi terviseradu vaatamas ka kohapeal.
Minister ja linnajuhid vabandavad jalutajate ja sportijate ees,
keda ringsõit häiris.

IRL Keila osakond valis
juhtorganid
Novembri lõpus toimus IRL Keila osakonna üldkogu, kus valiti järgnevaks kaheks aastaks
osakonna juht ning juhatus.
Osakonna juhina ning juhatuse
esimehena jätkab Ilona Laido.
Juhatusse kuuluvad Meelis Aab
(juhatuse aseesimees), Martti
Mandel, Merike Käver, Tarmo
Randes, Gen Vagula ja Anne
Taklaja. IRL Keila üldkogul viibisid külalistena kaitseminister
Jaak Aaviksoo ja riiklik lepitaja
Henn Pärn.

Novembris sündis
Harjumaal 146 last
2009 aasta novembrikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
perekonnaseisuosakonna andmetel 146 lapse sünd, see on 13
võrra vähem kui oktoobrikuus,
mil registreeriti 159 sündi ja
8 võrra vähem kui 2008 aasta novembris, mil registreeriti
154 sündi. Poisse sündis 71 ja
tütarlapsi 75. Mitmike sünde ei
registreeritud. Esmasündinuid
oli 60, teisi lapsi 64, kolmandaid
14, neljandaid 4, viiendaid 1 ja
kuuendaid lapsi 3. Surmaakte
koostati kokku 82, mehi suri 39
ja naisi 43. Lahkunute keskmine vanus oli 73,5 aastat. Mehed
elasid keskmiselt 65,5 ja naised
81,5 aastaseks. Registreeriti 7
ja lahutati 9 abielu.
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Aeg esitada kultuuripreemia kandidaate
Keila linna 2010. aasta kultuuripreemia kandidaate saab esitada kuni reede,15. jaanuarini.
Selleks tuleb esitada Keila Linnavalitsusele kirjalik taotlus,
milles on toodud esitamise
üksikasjalik põhjendus.
Taotlusele võib lisada selgitavaid materjale, nagu arvustused, artiklid, eksperdihinnangud või fotod. Taotlusi
võivad esitada kõik soovijad.
Kultuuripreemia annab üle
Keila linnapea Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel.
Keila Linnavolikogu asutas
Keila kultuuripreemia 1997.
aastal, eesmärgiga väärtustada
linna kultuurielu selle edendajate tunnustamise kaudu. See
määratakse isikule või isikute
rühmale viimaste aastate eriti
silmapaistvate saavutuste või

sügavama tähendusega kestvamate teenete eest, millega on
elavdatud Keila kultuurielu või
austatud linna nime. Kultuurielu mõistetakse preemia põhimääruses laiemas tähenduses,
hõlmates loomingut, haridust,
kasvatust, teadust, rahvakultuuri, sporti ja teisi valdkondi.
Kultuuripreemia suurus on
75 000 krooni. Kultuuripreemia jaotatakse ühe kuni kolme
isiku või isikute rühma vahel.
Keila Linnavalitsus andis
Keila linna 2009. aasta kultuuripreemia Tiiu Jalakale
väsimatu kultuuri-, kunsti- ja
sotsiaaltöö alase tegevuse eest,
Helle Perensile elutöö eest
paekivi uurimisel ja taasväärtustamisel ja Sirje Rannametsale kunstisädeme levitamise
eest Keilas.

Reede, 11.12.2009 • Nr 44 (103)

Keila Linnavalitsuses

venekeelne veerg

Õpilaskoha tegevuskulu ühisgümnaasiumis
on 2010. aastal 12 036 ja 11 340 krooni

Сегодня в номере

Keila linnavalitsus kinnitas
2010. aastal Keila Ühisgümnaasiumi õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused ühe õpilase kohta.
1.-4. klassis on õpilaskoha
maksumus 12 036 krooni
aastas, sest see sisaldab ka
toiduraha, 5 -12. klassis 11
340 krooni, kaugõppes 10
644 krooni ning väljaspool
haldusterritooriumi
ehk
vanglaõppes 4 620 krooni.
Ühisgümnaasiumis
õpib
314 õpilast, nendest alg-

klassides 68, 5.-12.klaasis
139, kaugõppes 34 ning
vanglakoolis 74 õpilast.
Tegevuskulude
hulka
kuuluvad: nende töötajate
personalikulu, kes on linna
palgal (ei sisalda riigieelarvest makstavat pedagoogide
palgasummat),
majandamiskulu ning õppevahendite soetamise kulu, mis ületab riigieelarvest määratud
toetuse õpikutele ja töövihikutele.

Load
Keila Linnavalitsus väljastas
ehitusloa Margus Laikasele
üksikelamu püstitamiseks
Nurmanuku põik 1 asuval
kinnistul.
Ehitusprojekti

koostas arhitektuuribüroo
M.Laikask UÜ. Projekti on
heaks kiitnud Põhja-Eesti
Päästekeskus.

Keila Linnavalitsus teatab

Keila Linnavolikogus

Otsitakse linnaliini teenindajat

Volikogu kehtestas terviseradade
detailplaneeringu

Keila Linnavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi
“Ühistranspordi
teenuse
osutamine Keila linnas“,
mille võitja hakkab teenindama Keila linna bussiliini.
Avaliku teenindamise lepingu täitmise tähtaeg on
üks aasta - 1. jaanuar 2010
– 31. detsember 2010. Pakkumus tuleb esitatada kirjalikus vormis Keila Linnavalitsusele hiljemalt
15.
detsember 2009.a.
Avaliku konkursi teade
on avaldatud täies pikkuses
Keila linna kodulehel. Linnavalitsus saatis hinnaküsimised piirkonnas tegutsevatele bussifirmadele ja
senisele
liiniteenindajale
Haapsalu Autobaasile.
Liinil sõitev buss läbib
ligikaudu 3799 kilomeetrit
ühes kuus. Nõutava vähe-

malt 25-kohalise bussi tehniline seisund peab vastama
kehtivatele tehnonõuetele,
bussi vanus ei tohi teenuse
osutamise ajal ületada 15
aastat ja sinna peab olema
võimalik siseneda lapsevankriga.
Bussi salong peab olema
puhas, bussi välimus puhas
ja korrektne. Piletimüügiks
peab bussis olema kassaaparaat. Tingimustest on
määratud üksikpileti hinnaks 4 krooni, kuupileti
hinnaks 120 krooni. Sõidusoodustused jäävad üldhariduskoolide 1.-12. klasside
päevase õppevormi õpilastele, 65-aastastele ja vanematele isikutele ning puudega inimestele vastava
dokumendi ettenäitamisel
ning lastele kuni kooliea
saabumiseni.

Keila Linnavolikogu kehtestas 30.novembril 2009.a otsusega nr 73 Ehitajate tee
13 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu,
millega on lahendatud terviklikult Keila terviseradade rekreatsiooniala koos
ehitusõiguse
andmisega
teenindushoonete ja vajaliku teedevõrgu ning infrastruktuuri arendamiseks. Planeeringuala suurus on ca
118 ha, millest moodustatakse 9 krunti, neist 6 on
liiklusmaa krundid. Detailplaneeringuga kavandatav
tegevus ei avalda negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale ja Keila Linnavalitsuse 6.08.2009 korraldusega
nr 226 otsustati keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Pla-

neeringuga on määratud
servituutide seadmise vajadused ja kinnisomandi kitsendused tehnovarustusele.
Detailplaneering muudab osaliselt Keila Linnavolikogu 15. oktoobri 2002
määrusega nr 31 kehtestatud Keila linna üldplaneeringut maa juhtfunktsiooni
osas. Kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Keila linna kodulehel.

Keilas juhtunud
g4s

1911

04.detsember kell 14.40 Haapsalu mnt.31 Jaama bussipeatuses magas alkoholijoobes
meesterahvas. Üle antud politseipatrullile.
04.detsember kell 15.22 - Aia
tn. 2b juures joovad kaks meesterahvast viina. Said rikkumisest aru ja vabandasid. Tehtud
suuline hoiatus.
04.detsember kell 16.27 - Keila
raudteejaamas vana tööriistakuuri nurga taga tarbis tubakatooteid alaealine (s.1994). Isikuandmed noorsoopolitseile.
04.detsember kell 20.37 - G4S
juhtimiskeskuse teatel haigla
estakaadil võõrad isikud. Kontrollimisel olid isikud lahkunud.
04.detsember kell 23.40 - Keila Haigla parklas auto noorte-

seltskonnaga. Palutud lahkuda.
05.detsember kell 00.00 - Allika 6 tuli väljakutse, kuna pidavat olema öörahu rikkumine
(kõva lärm ja vali muusika). Kohapeal täielik vaikus.
05.detsember kell 00.46 Politsei palus kontrollida Luha
tänava korvpalliplatsil olevaid
isikuid. Täisealised mehed lahkusid.
05.detsember kell 02.00 - Uus
november ja 13 aken puruks visatud. Kohale saabus ka politsei.
05.detsember kell 09.40 Haapsalu maanteel Jaama
bussipeatuses joovad neli kodutut odekolonni. Tehtud hoiatus ja ära saadetud.
05.detsember kell 10.13 – Keskpargis joovad kolm täisealist
noormeest õlut. Tehtud suuline
hoiatus.

05.detsember kell 10.18 - Uusapostliku kiriku juures istub jalgtee kõrval alkoholijoobes mees.
Jalgu alla ei võta. Teavitatud
politseid (110), kuid politsei patrulli läheduses ei olnud.
05.detsember kell 11.23 –
Keskpargis pargipingil joovad
odekolonni kaks naisterahvast.
Tehtud suuline hoiatus ja palutud lahkuda.
05.detsember kell 11.43 - Alkoholijoobes
meesterahvas
magas Keskpargis pargipingi
ees maas. Üle antud politseipatrullile. Politsei korjas kaasa
ka Jaama tn. 18 juures olnud
alkoholijoobes kodaniku.
05.detsember kell 12.13 - Haapsalu maanteel Jaama bussipeatuses joovad kaks vanemat
härrat õlut. Tehtud suuline
hoiatus. Mehed lahkusid.
05.detsember kell 14.25 –

Keskväljakul ronivad kaks tütarlast (7 ja 11.a.) suure jõulukuuse
otsas. Palutud teine mängimise
koht leida.
05.detsember kell 14.33 - Jaama 3 maja otsa juures asuval
pingil joovad kaks noormeest
õlut. Tehtud suuline hoiatus.
05.detsember kell 15.17 - Jaama 8 maja nurgas urineeriv
mees. Tehtud suuline hoiatus.
05.detsember kell 15.50 - Keila
linnavalitsuse esisel trikitavad
kaks noormeest jalgratastega.
Palutud leida teine koht trikitamiseks.
05.detsember 17.50 - Peetri
pizza juures vanem härra istub
kõnniteel ja jalgu alla ei võta.
Üle antud politseipatrullile
06.detsember kell 14.45 Pargis magas alkoholijoobes
meesterahvas.

30 лет танцевальному
коллективу «Кейкал»
6 декабря большим танцевальным представлением отметил свой 30-летний юбилей ансамбль
«Кейкал». Пять лет назад
ансамблю была присвоена высшая категория, которую они еще раз подтвердили
своим
блестящим выступлением. Среди танцев, составивших юбилейную программу, были и премьеры,
и уже знакомые зрителю
композиции. Со словами
поздравления юбиляра
выступили представители
города,
представители
Общества эстонского народного танца и народной
музыка, а также многие
бывшие участники ансамбля. Праздник продолжился юбилейным тортом и чашечкой кофе под
песни Велло Оруметса.
(стр. 1, 6)
Городские линии
Городское правительство
объявило конкурс на поиск фирмы по оказанию
транспортной услуги в
пределах города на период одного года, то есть с 1
января до 31 декабря 2010
года. Заявки на участие в
конкурсе можно подавать
до 15 декабря 2009 года.
Объявление о конкурсе в
полном объеме опубликовано на городской вебстранице. Особым требованием
является
возможность зайти в автобус с детской коляской.
Стоимость
билета
не
должна превышать 4
крон. (стр. 3)
Кейлаская
Школа
приглашает делать добро!
В
предрождественское
время у учащихся, работников и родителей Кейлаской Школы появилось
много интересных идей,
две из которых решено
претворить в жизнь. Вопервых, школа обращается ко всем с просьбой ко
всем, у кого дома есть неиспользуемое
лыжное
снаряжение, подумать о
возможности
передачи
его школе, чтобы не имеющие своих лыж дети
могли бы тоже принимать

участие в лыжных уроках
физкультуры.
А
вовторых, ученическое самоуправление выступило
с идеей благотворительной кампании сбора игрушек для городских детских садов. (стр. 3)
Премия за заслуги в
области культуры
Кандидатов на соискание
премии за заслуги в области культуры в 2010 году
можно представлять до
пятницы, 15 января. Для
представления кандидата
в мэрию необходимо подать ходатайство, в котором подробно указаны
основания для соискания
премии. К ходатайству
можно приложить поясняющие материалы: статьи, экспертные оценки,
фотографии. Ходатайства
могут подавать все желающие. Премия за заслуги
в области культуры вручается мэром города на
торжественном собрании,
посвященном годовщине
Эстонской
республики.
(стр. 4)
Соревнование по плаванию
4 декабря в Кейласком
Оздоровительном центре
состоялись соревнования
по плаванию. Хорошие
результаты
показали
пловцы Кейлаской Школы, которые заняли в общем зачете 4-е место. На
первом месте известная
своими сильными пловцами Виймсиская школа.
(стр. 6)
Цветы и подарки из
магазина
«Фрау
Анна»
В центре города открылся
новый цветочный магазин, в котором можно заказать товар по Интернету. Помимо этого, магазин
предлагает и услугу доставки на дом. Это прекрасная возможность порадовать близких людей
цветами и подарками. Помимо отрезных цветов, в
магазине можно заказать
и купить венки и различные цветочные композиции, а также подарки, сувениры, изделия ручной
работы.

Uudised
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huvitav

Ei ole rumalaid koeri - on koerad,
kellega ei tegeleta

Keilas jalutades on mitme kodu aiaväraval
märgata vahvat värvilist koerapildiga silti,
mis teatab aiavalvuri olemasolust. Samasugust koeraga logo võib märgata mõnede lemmikuga jalutavate peremeeste
jopel. Selle logo taga peidavad end inimesed, kes kuuluvad Keila koerasõprade
klubisse IPSON.

Vabandusest, et koer on
treenimiseks liiga vana, Mariani sõnul ei piisa, kuna iga koera on võimalik õpetada. „Koera treenida ei ole kunagi hilja,
ka vana koer võib õppida uusi
trikke. Siiski on parem kasutada ära kutsika mänguhimu,
kuna kutsikaeas õpitu jätab
jälje kogu ülejäänud eluks.“

kõik koeraomanikud, kel soov
tutvuda koertega tegelemise
võimalustega.

IPSONi klubilised teevad
üheskoos treeninguid, korraldavad võistlusi ja muidugi elavad kaasa klubikaaslaste esinemistele näitustel ja võistlustel.
Lisaks korraldatakse loenguid
ja seminare, väljasõite. Marian: „Kohtume huvitavate inimestega - kõik ikka selleks, et
ise areneda. Lisaks toimuvad
näitusekoolitused neile, kes
näitusekarjäärist huvitatud on, kus kogenud
treener jagab näpunäiteid, kuidas koera
näitustel esitleda. Avalikel
üritustel oleme osalenud
ka showprogrammidega.“
Tublid koeraomanikud
on liitunud ka
vabatahtliku reservpäästerühmaga ja koolitavad oma koeri
päästekoerteks.

kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Koerasõprade klubi sai alguse aastal 2004, kui 19.augustil
toimunud suvisel koosviibimisel Nõva rannas otsustati
luua ametlik organisatsioon.
Nimeks sai klubile IPSON
ehk Inimese Parim Sõber On
Neljajalgne.
Klubi üks eestvedajatest
Marian Puusepp kinnitab, et klubi tegemistes
osalemiseks on vajalik
vaid peremehe tõsine
tahtmine oma lemmikuga tegeleda.
„Koera tõulisus või
tõutus ei oma mingit tähtsust.“ Klubi
ühendab
aktiivseid ja õpihimulisi
koeraomanikke, kes
hoolivad oma koertest,
ja usutavasti naudivad
ka nende neljajalgsed
sõbrad iga koosoldud
hetke.
Hetkel kuulub IPSONisse
umbes 80 liiget, kellest enamus võtab aktiivselt ka klubi
üritustest osa. Marian Puusepp: „ Paljudel klubiliikmetel
on mitu koera, aga on ka neid,
kes mingil põhjusel on hoopis
ilma koerata.“
IPSONi klubi põhiline eesmärk on propageerida lugupidavat ja heaperemehelikku
suhtumist loomadesse ja loodusesse ja edendada koerakultuuri. Lisaks ühendab klubi inimesi, kelle tegevus on
seotud koeraspordi, -ürituste,
-harrastuste või –koolitusega.
Seega on klubisse oodatud

Iga koer on treenitav
Marian Puusepp: „ Üheskoos
tutvume erinevate võimalustega koeraspordiga tegelemiseks:

sõnakuulelikkus,
kuulekus,
agility, jälg, kaitse jne.“ Selgituseks, agility on on sportlik
ala, kus koer peab läbima erinevaid takistusi määratud aja
jooksul.
Treenerite käe all on võimalik kõigil oma koera paremini
mõistma ja suunama õppida.
Marian Puusepp: „ Iga koera
on võimalik õpetada ja koolitatud koeraga on ka lihtsam koos
elada. Ei ole rumalaid koeri,
on koerad, kellega ei tegeleta!“
Marian kinnitab, et kooselamise reeglite õpetamine on iga
koeraomaniku kohus: „Koer
peab teadma oma kohta karjas.“

Klubi mitmete traditsioonidega
Lisaks ühistele treeningutele
on kaks korda aastas Keilas
Tankimäel toimuvast mäkkejooksuvõistlustest
koertele
saanud väga populaarne üritus
“koerarahva” seas. Üritusele
on tulnud huvilisi nii Saaremaalt kui ka Võrust. „Kui esimesest mäkkejooksuvõistlusest (2001. aastal) võttis osa
seitse koera, siis nüüdseks
hakkab osalejate arv lähenema
sajale. Mäkkejooksuvõistlus
on koht, kus võimalik proovile
panna nii koera kui ka ennast.

Keila kesklinnas avati uus lille- ja kingituste pood. Vastne
kauplus Frau Anna pakub,
lisaks kaupluses toimuvale
müügile, ka kullerteenust, mis
võimaldab lilled ja kingituse
otse koju tellida. See annab
hea võimaluse kaaslast meeldivalt kimbu ja väikse kingitusega tähtpäeva puhul üllatada.

Varsti alustab tööd ka kodulehekülg, kus esmakordselt Keilas on kaupa võimalik valida
internetist.
Loomulikult
ei toimu
müük ainult läbi kulleri, kesklinnas asuvas kaupluses ootab
kliente alati sõbralik teenindus
ja soodsad hinnad. Kaupluses
Frau Anna on müügil laias valikus hea hinnaga erinevaid lilli – lõikelilli, potililli, istikuid,
kimpe jne. Lisaks on võimalik

tellida pärgasid ja ka erinevaid
lillekompositsioone, ja seda
soodsaima hinnaga Keilas.
Lisaks floristikale pakub
kauplus kingitusi ja suveniire
ning ka õnnitluskaarte. Müügil on ka palju kaunist käsitööd, mida kohalikud käsitöömeistrid võivad kauplusesse
müügile viia. Kauplus Frau
Anna asub aadressil Uus tn 2
Keila ja on avatud iga päev. Tel.
53454054

Infoseminar Euroopa
vabatahtlikust
teenistusest

Keila Kooli ujujad teateujumisvõistlustel

Sel aastal korraldas IPSON klubisisese fotokonkursi, mille
tulemusena valmis klubi oma kalender aastaks 2010. Konkursi võitis Maret Talki tehtud pilt.

marian puusepp:

“Üheskoos
tutvume
erinevate
võimalustega
koeraspordiga
tegelemiseks:
sõnakuulelikkus,
kuulekus, agility,
jälg, kaitse jne.”
Samas, oluline polegi võit, vaid
osavõtt ja võimalus suhelda,“
kinnitab Marian.
Veidi sportlikuma seltskonna

Lilled ja kingitused kauplusest Frau Anna
LEHT@KEILA.EE

Lühidalt

Infoseminar Euroopa Vabatahtlikust teenistusest toimub
varem välja kuulututatud 7.detsembri asemel 21.detsembril.
Seminari viib läbi Marika Matvejeva Euroopa Noorte vabatahtliku teenistuse programmi
konsultant.
Peamised punktid, millest
tuleb juttu:
• Kuidas olla saatev või vastuvõttev organisatsioon vabatahtlikule?
• Kuidas saata noort vabatahtlikuks välisriiki?
• Kuidas võtta vastu vabatahtlikku välisriigist?
Registreerumine:
maret@
kultuuriguru.ee või telefonil
5221163. Seminar toimub Keila
noortekeskuses Paldiski mnt
28F algusega kell 12.00.
Seminari korraldab Keila Avatud Noortekeskuse Karjäärikohvik.

reklaamtekst

keila leht

5

soovile vastu tulles korraldati
sel kevadel mäkkejooksu raames krossijooks koertega ehk
canikross, millele samuti ennustatakse edukat tulevikku.
Klubi
traditsioonilistest
üritustest tuleks ära märkida
kindlasti veel kelgupäeva vastlapäeva paiku, suvelaagrit augustis ja muidugi jõuluüritusi.
Lisaks toimub iga aasta Keila
Koera valimine Keila linna päevade ajal ja Sõnakuulelikkuse
võistlus Keila Karikas mai lõpus, mis on suurima osalejate
arvuga Kennelliidus registreeritud ametlik võistlus.
Keila Koerasõprade Klubi
IPSON soovib kõigile rahulikku jõuluaega ja heade soovide
täitumist!

4.detsembril
Keila Tervisekeskuses toimunud Harjumaa
koolidevahelistel
teateujumisvõistlustel olid tublid Keila
Kooli õpilased, kes keskkoolide
ja gümnaasiumide arvestuses
saavutasid 10 osalenud kooli
seas hinnatava neljanda koha.
Rebimine koolide vahel oli üsna
pingeline ja Keila Kool kaotas
võitluses III koha eest Kose
Gümnaasiumile vaid 8 punktiga, saades kokku 321 punkti.
Võitis tugevate ujumistraditsioonide poolest tuntud Viimsi
Keskkool 341 punktiga. Keila
Kooli võistkondadest oli tublim
poiste 5.klasside võistkond, kes
saavutas III koha. Võistkonnas
ujusid Carl-Stepan Lumi, Joosep Raud, Jan Maasalu ja Matis
Hiie.

Kooliteater Roheline
kass osales edukalt luulepäevadel
20.- 21.novembril toimusid järjekordsed Betti Alverile pühendatud luulepäevad Jõgeval, kus
esines edukalt ka Keila Kooli
kooliteater Roheline kass.
Igal aastal kogunevad erinevad kooliteatrid üle Eesti Jõgevale, et võistelda omavahel luuleetenduste žanris. Sel aastal
tuli valida üks Betti Alveri luuletus ning selle põhjal näidend
teha. Roheline kass valis luuletuse nimega “Kuradile mingu
mure”, mille põhjal valmis tükk
nimega “Ja nii ongi”. Roheline
kass pälvis kaks eripreemiat
- meditsiini telgi ja telgitaguse kuratliku kujutamise eest.
Näitlejapreemia läks 9a klassi
õpilasele Rainer Verner Samolbergile. Kokku mängiti festivalil
25 etendust.
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Vaba aeg

Reede, 11.12.2009 • Nr 44 (103)

VABA AEG

Segarühm Keikal tähistas
30.sünnipäeva suure
tantsuetendusega
Kõik sai alguse
1979.a jaanuarikuu
päeval. Harju KEK-i
rahvamuusikaorkester leidis, et neil
on üksi igav – vaja
oleks kõrvale ka
rahvatantsijaid.
reet leemets
KEIKAL

Hirm, et jõusaalist saab suured lihased, on asjatu.

treener annab nõu

Jõusaal nõuab head
enesedistsipliini

Jõusaal on koht, mis meelitab ligi mehi
ja hirmutab eemale naisi. Tegelikult on
see üks võimalus, kus saab täiskasvanud
inimene treenida vastavalt oma isiklikule
eesmärgile, oma valitud ajal ja nii pikalt
kui soovib.

ningu põhiosa. Jõusaalis treenimiseks on kaks moodust:
ring- ja paigaltreening. Paigaltreeningu puhul sa oled ühe
masina juures ühe korra, teed
seal 2-3 seeriat (1-20 kordust)
ning liigud edasi. Ringtreeningu puhul teed igal masinal ühe
seeria ja liigud kohe järgmise
pööranud.
Järjepideva
lihastkairi kruusement
reeninguga saad seda protsessi harjutuse juurde. Ning niiedasi lükata, lihaseid elus ja moodi 2-3 ringi. Kuna ringtHirm, et jõusaalist saab suu- töös hoida. Lihased aitavad ka reeningu ajal ei pea tegema
red lihased, on asjatu. Kui sa ainevahetust aktiivsena hoida. eraldi puhkust seeriate vahel
soovid treenida lihasvastupi- Samuti on treenitud inimene lihaste taastumiseks, on selledavust, s.t. vormida ja treenida terve ja tugev. Heas toonuses ga võimalik samal ajal arendaoma lihaseid neid suuremaks kerelihased aitavad sind hoida da ka vastupidavust.
Treeningu lõpus on alati
pumpamata, on vaja lihtsalt sirgena ka pikal seismisel ja
võtta õiged raskused ning soo- istumisel, ilma et selg ära vä- venitused. Kõiki koormatud
lihaseid venitatakse 20-30 seritada õige korduste arv. Sama- siks.
Kui sa pole kunagi varem kundit, et need saavutaksid
moodi raskuste ja kordustega
mängides saad suurendada jõusaalis treeninud, oleks oma algpikkuse. Ainult väga
ka oma lihasmassi. Jõusaalis mõistlik lasta endale teha intensiivse jõutreeningu puhul
on tavaliselt ka erinevad kar- individuaalne jõusaali kava. on erinevad käitumisreeglid.
Need, kes soovivad ka kaadioseadmeid, millega on hea Treener valib välja harjutused
lust alla võtta, võihoopis
vastupidavust
vad kasutada peale
treenida.
“Enne, kui jõusaalitreeningu
lihastreeningut
ja
Enne, kui jõusaalikasuks otsustad, pead sa
enne venitusi veel
treeningu kasuks otsussiiski endale selgeks
10-20 minutit mõntad, pead sa siiski endada kardiomasinat.
le selgeks tegema, kas sa
tegema, kas sa suudad ise
Seda muidugi juhul,
suudad ise ennast moennast motiveerida
kui jaksu veel on.
tiveerida järjepidevalt
järjepidevalt trennis käima
Trenni peaks tetrennis käima ning piigema
vähemalt 2,
savalt pingutama. Vasning piisavalt pingutama.”
soovitavalt aga 3-4
tasel korral pole mõtet
tulemusi loota. Jõuaalis ei ole ja korduste arvud, nii et tree- korda nädalas. Siis on ka tuju kindlat treeningu aega ega ning just sinu püstitatud ees- lemusi näha. Tavaharrastaja
treenerit ees, kes ütleks kuna, märke täidaks. Lisaks õpetab jaoks piisab paarist korrast
mida ja kui palju. See nõuab ta seadmete kasutamist, et sa nädalas lihastreeningut ning
üsna head enesedistsipliini, ei lõhuks ennast ega masinaid. teised kaks korda võiksid olla
samas on aga väga paindlik arTreeningu alguses on alati vastupidavustreeningud. Viivestamaks sinu päevakavaga.
umbes 10-minutiline soojen- maste puhul saad siis ise vadus. See tehakse kardiosead- lida, kas tahad õues rattaga
Miks on üldse vaja lihaseid mel (ratas, jooksulint, sõu- sõita, suusatada, keppidega
treenida?
deergomeeter).
Soojenduse kõndida või tulla jõusaali karAlates 30. eluaastast hakkab jooksul peaks pulss pisut diosedmetele ennast proovile
inimese lihaskude kärbuma. tõusma, soe hakkama. Siin on panema. Tee kindlasti ka mõni
See ei tähenda, et 31. eluaas- oluline jälgida, et pulss ka liiga puhkepäev.
Eks igaüks tunnetab ära,
taks pole enam midagi järel, kõrgele ei tõuseks. Seepärast
vaid 50. eluaasta paiku hakkab ei soovitata agajatel näiteks missugune on just temale sorasvkude lihaskoest võimust sõudeergomeetriga intensiiv- biv treening. Kuna tegemist on
siiski sinu vaba aja sisutamisevõtma. Seda juhul, kui sa ei ole selt alustada.
treeningule erilist tähelepanu
Soojendusele järgneb tree- ga, peab see ju meeldiv olema.

Esimesel korral tuli kokku umbes 30 inimest. Kui otsustati
osa võtta 1981.aasta tantsupeo I eelproovist, siis langesid
need ära, kes pingele vastu ei
pidanud ja järele jäi 20 tantsijat. I eelproovil tegi tolleaegne
Eesti Rahvaloomingu Maja
koreograafia osakonna juhendaja, Heino Aassalu, meile
ettepaneku võtta osa Tallinnas
toimuva 1980.a. olümpiamängude purjeregati kultuuriprogrammist. Talle avaldas muljet
see, et olime hästi noor rühm
– keskmine vanus 25. Ja sealt
see kõik siis algaski – see oli
meie esimene suurem ülesastumine, saime selleks puhuks
ka uhiuued muhu rahvariided. Keikali segarühm on alates 1981.a. tantsinud kõikidel
vabariiklikel, Harju rajooni ja
maakonna tantsupidudel, EKE
ülevaatustel, EKE suve- ja talvepäevadel, Keila linna päevadel ja muudel üritustel.
On olnud halvemaid ja pa-

Keikali tantsijad tõestasid energilise
kontserdiga tugevat taset
remaid aegu. 1990.aastate algul hakkas suur EKE süsteem
lagunema, Harju KEK jagunes
väikesteks allüksusteks, igaüks hakkas ise oma raha lugema ja kultuuri jaoks seda enam
ei jätkunud. Kolisin oma tantsijate ja naisansambliga Keila
Kultuurimajja. Seoses sellega
lahkus ka osa tantsijaid. Siis
heitsime ühte KEVA – Keila
autobaasi rühmaga.
Esimene suurem välisreis
oli 1995 Hispaaniasse Valencias toimuvale Europeadile. Selle reisi suursponsor oli
Keila vald. Hiljem on reisitud
küll põhja, küll lõunasse, küll
itta, küll läände. Neid reise
on toetanud Keila Linnavalitsus, Harju KEK, Harju Elekter,
Keila Kultuurikeskus. 2006.a.
Moskva rahvusvahelisest tantsufestivalist osavõtt sai teoks
Vene Kultuuriseltsi toetusel.

foto: kadi kroon

30 aastat, esimesest proovist
peale, on tantsinud rühmas
Marika ja Rein Adams, pool
aastat vähem Raivo Friedemann. 30 aastat on tantsinud
ka Aadu Kroon, aga tema alustas KEVA rühmas. Enamus
rühma tantsijaid on tantsinud
üle 20 aasta. On vahetunud
ka juhid, minu õpetuse järgi tantsiti peaaegu 17 aastat,
Andres-Aare Tooming oli rühma juht 6 aastat, nüüd saab
Ilma Adamsonil kohe 7 aastat
Keikali juhina täis ja mitte ainult segarühma juhina – Ilma
õpetab ka Keikali naisrühma ja
naisrühma Koidula.
Saatemuusikud läbi aegade
on olnud Helle Sillamaa, Rein
Karras, Pille Metsson, Pille
Karras ja Tiia Peenmaa. Tiia
on seda ka praegu. Suur tänu
kõigile, kes leidsid aega meid
vaatama tulla!

Jõuluüritused Keilas

11.detsember kell 12.00-18.00 – Jõululaat.

Keila sotsiaalkeskuse inimeste ja MTÜ
Töötahte ning nende sõprade käsitööd,
Merimetsa Tugikeskuse õmblustooted. Keila
sotsiaalkeskus
13.detsember kell 14.00 – Lääne-Harjumaa
Invaühingu jõulupidu (Ainult liikmetele!) Kaasa
kingikott. Keila sotsiaalkeskus
13.detsember kell 15.00 - Keila linna pensionäride ühenduse jõulupidu. Keila kultuurikeskus
19.detsember kell 11.00 – Puuetega laste jõulupidu (kutsetega). Keila sotsiaalkeskus
20.detsember kell 15.00 segakoor Keila jõulukontsert. Harjumaa muuseumis
21.detsember kell 14.00 Keila linna eakate jõulupidu. Keila kultuurikeskus
21.detsember kell 18.00 Gümnaasiumimaja 2.- 5. klassi jõulukontsert. Keila gümnaasiumi aula.
21.detsember kell 16.00 Memento jõuluüritus. Gnoomis
22.detsember kell 12.00 – Erihoolduse jõulupidu (kutsetega). Keila sotsiaalkeskus
24.detsember kell 16.00 – Jõuluõhtu jumalateenistus. Esineb koguduse seeniorite
segakoor. Keila Miikaeli kirik.
24.detsember kell 18.00 – Jõuluõhtu jumalateenistus. Esineb koguduse segakoor „Miikael“. Keila Miikaeli kirik.
25.detsember kell 11.00 – I jõulupüha jumalateenistus armulauaga. Keila Miikaeli kirik
28.detsember kell 12.00 – Pimedate Ühingu ansambli aastalõpu kontsert. Keila sotsiaalkeskus
28.detsember kell 19.00 - Keila Kultuurikeskuse ringide aastalõpu pidu, (kultuurikeskuse taidlejatele-tarbekunstnikele)
31. detsember kell 18.00 – Vana-aasta jumalateenistus armulauaga. Keila Miikaeli kirik

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
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
“PRÜGIKAST 3 EHK EESTI
MASURKA” - VANA-BASKINI
TEATER
17. ja 18.detsember kell 19:00
Pilet: 150.-/125.Keila kultuurikeskus
“KUI HARRY KOHTAS SALLYT” - RAKVERE TEATER
(KORDUSETENDUS)
22.jaanuar kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.„Kui Harry kohtas Sallyt“
on romantiline komöödia
sõprusest ja armastusest ning
nende kooseksisteerimise
võimalikkusest.
Keila kultuurikeskus

kontsert
HELE EISELI ÕPILASTE

KONTSERT
11.detsember .kell 17.15
Keila muusikakooli saal
RIINE PAJUSAARE ÕPILASTE KONTSERT
11.detsember kell 18.30
Keila muusikakooli saal
EVE NEUMANNI JA ANDRES
TEPPO ÕPILASTE KONTSERT
14.detsember kell 19.00
Keila muusikakooli saal
LEMBIT SEPA ÕPILASTE
KONTSERT
15.detsember kell 19.00
Keila muusikakooli saal
PILLE PARMI ÕPILASTE
KONTSERT
15.detsember kell 18.00
Keila muusikakooli saal
LEENA LAASI ÕPILASTE
KONTSER
19.detsember kell 16.00
Keila muusikakooli saal
“OMA LAULUD - TEEL KOJU”
- SIIRI SISASK
20.detsember kell 17:00 Pilet:
150.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.
Keila kultuurikeskus

muud üritused
VILTIMISE TÖÖTUBA
12. detsember kell 12.00
Sissepääs muuseumi piletiga
Saab valmistada nõelviltimise
tehnikas looduslikest materjalidest ilusaid ja huvitavaid
jõuluehteid, loomi ja pehmeid
jõulukaarte.
Harjumaa Muuseum
JÕULUTSIRKUS 2009

Palju õnne!

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.
DOONORIPÄEV KEILAS
23.detsember kell 9.00 – 13.30
Keila tervisekeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee
MTÜ LEKTOORIUM KEILA
KLUBI KOHTUMINE
15.detsember kell 18:30
Kokkusaamise keskkonda loob
ﬁlm „Mis oleks kui ...“
Lisainfo www.lektoorium.ee
Keila Tervisekeskus

kogudus
3.advendipühapäev
13.detsember kell 11.00
Laulab Tallinn Ülikooli naiskoor
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
12.detsember kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
12.detsember kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Vaimulik õhtu
16.detsember kell 19.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
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Sündinud

26.11.2009 Mathius Pastarus
01.12.2009 Karol Suvi
Tähtede taga koidab Sul
taevas,vaikne lootus Sul täide
seal läeb...

Mälestame

Krista
Odakivi

Südamlik kaastunne Riinale ja
teistele lähedastele kalli ema
ja vanaema

Mari
Seppami

Avaldame kaastunnet
lahkunu omastele.
Korteriühistu Põhjanael

kaotuse puhul!
Sirle, Helen, Henri ja Monika

Südamlik kaastunne

Südamlik kaastunne
Ester Virro’le

Urve Vasar ´ile

kaotuse puhul

õe ja
õemehe

PKC Eesti AS

Endised töökaaslased
Keila Perearstikeskusest

EMA

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Riinale armsa ema

Mari
Seppami
kaotuse puhul!

Sirowa Tallinn AS

Avaldame sügavat kaastunnet
perele kalli ema, vanaema ja
kauaaegse austatud kolleegi

Galina
Ozhegova
surma puhul.

Keila Ühisgümnaasiumi
koolipere

Keila linna eakate

jõulupidu

21.12, kell 14.00
21.detsember
kell 16.00

Tule 23. detsembril
doonoripäevale Keilas!

Gnoomis

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Keilas selle
aasta viimase doonoripäeva kolmapäeval, 23. detsembril kell
9.00–13.30 Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt 17, Keila).

Memento
jõuluüritus.

Kuulutused
kinnisvara
Müüa kahetoaline korter Keilas. Telefon 56711871
Müüa 1-toaline korter 31,7 m2,
4/4 Põllu tänaval. Hind soodne.
Tel: 5067371
Müüa maa -alune garaaž Vasara tänaval (üksikboks). Raudustega, 220/12V, oma voolumõõtja.
Tel: 53433755
AS Harju KEK pakub soodsalt
rendile tootmis- ja laopindasid.
Info Paldiski mnt. 21, Keila, kontakttelefon 5046580, e-post:
h.kek@harjukek.ee
Huviline, kes küsis äripinna kohta Jaama tänaval, palun
võtta uuesti ühendust telefonil
56476313
Välja üürida maja Keila linnas.

Majas on 5 eraldiasetsevat tuba +
suur köök, 2 tualettruumi, täiskelder. Sobib ka kahele perele. Osaliselt möbleeritud. Viljakandev suur
kinnine aed laste mängunurgaga.
Piirkond rahulik. Lisainfo ja pildid:
k.2@hot.ee 56616144

müük
Müüa saunavihad 15kr. Tel:
55669790
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
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.

TÖÖ
Vajatakse kiiresti Tutermaal
tegutsevasse ettevõtesse täistöökohaga
klienditeenindajatandmesisestajat. Nõutav hea
suhtlemisvõime ja arvuti kasutamise oskus. Tasu kokuleppel. Tel:
5015433
Bennet Puit OÜ Keilas võtab
tööle kogemustega maalri. Töö
ülessanne: uste ja treppide värvipüstoliga värvimine, lakkimine.
Vajalik eelnev töökogemus (3aastat). Info tel. 5022268, 5021602

Teenus
Remont ja ehitustööd teie
kodus aasta lõpul soodsate hindadega. Kuulutus ei aegu. Tel:
51913916

Teie probleem – meie lahendame selle. Fekaalivedu – Toivo
- 51916171
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Jõuluallahindlus. Tel: 5581222.
Lihvin
56649442

põrandaid!

Tel:

Kvaliﬁtseeritud pottsepp ehitab-remondib ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust.Vaata kodulehte
http://www.hot.ee/tanel12345/
Tel: 56681555
Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel:
58033448, Ain.
Pikaajalise
töökogemusega
Keilas asuv maamõõduﬁrma
teostab ehitamisega seotud
mõõdistamisi, hoonete mõõt-

mist registrisse kandmiseks, maa
mõõtmist maa taotlemisel, kinnistu jagamisel, kinnistute liitmisel ja naaberkinnistute omavaheliste piiride muutmisel omanike
kokkuleppel. Info tel. 6780440;
5117197.
Teie arvuti ei tööta? Meie teeme selle korda! Helista 55684438
või tule Sat-Tv antennikeskusesse,
Keilas Jaama 13. Ja teie tarkvara
ning riistvara probleemid saavad
lahendatud.
Soovid tähtsa sündmuse või
tähtpäeva puhul kaunis ja eriline
välja näha? Teen päeva-, õhtu-,
pruudi-, foto-, jm meiki. Lisaks
võimalik tellida näomaalinguid
lastele. Kasutan ainult kvaliteetseid jumestusvahendeid. Hinnad
soodsad! Küsi lisa tel: 56631163;
e-post: kerstikas@hotmail.com

muu

Ostan ja vahetan nõukaaegseid kuuseehteid! Tel. 6250027.
Registreerime jaanuaris algavatele soome ja inglise keele
kursustele (algajatele: 0 ja I,II tase
25 õ/h - 1475 EEK). Õpilastele (IVVI klass) – järelaitamistunnid 6.a.
ja I,II kl. õpilastele - inglise keelega sõbraks. Tunnid Keilas. Reg.
info@tarnekor.ee, tel.53029454,
53321522 või tulla kohale Paldiski
mnt.21, Keila, II korrus (teeäärne
maja).
Tule laste (imikute) massaaži.
Asume Keila Haigla ruumides,
alumisel korrusel. Võib tulla ka
ilma saatekirjata. Üks kord 50.-.
Tel: 53417572 Rita.
AS KeVa autokoolis algavad
14. detsembril C-ja CE-kat. autojuhikursused. Kursuste info ja reg.
tel. 6791473
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Jõulukingitused
kauplusest

ootavad Teid soodsaima hinnaga laias
valikus ilusad lilled, kingitused,
kaardid ja suveniirid ning alati
sõbralik teenindus

Frau A

Keila Selveris

Kuldehted
Hõbeehted
Käekellad

Kaupluses Frau Anna

nn
a

kinSaa
kek dav
aar al
did

Tissot
Casio
Fossil
Axcent
Jacques Farel
Donna Karan New York

Väljenda
oma tundeid
lilledega!

Müügil lõikelilled, potililled,
istikud,kimbud, pärjad jne
Võimalik lilled koju tellida!

Võtame müügile
erinevat käsitööd!
Kauplus avatud 7 päeva nädalas
Keila, Uus tn 2 Tel: 53454054

Laud FOX

890.-kr

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

Магазин Frau Anna предлагает

широкий выбор живых цветов – срезанных и в
горшках; букеты и праздничные композиции, а также
подарки, открытки, изделия ручной работы и прочее.
Порадуйте своих родных и близких, а мы будем рады
обслужить Вас.
Возможна доставка цветов на дом.
Мы открыты для Вас 7 дней в неделю.

Вырази свои чувства цветами!

P.S. Берем на реализацию изделия ручной
работы.

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
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Jõuluhinnad
pediküür 185.- (245.-)

näopuhastus või näomassaaž 200.- (275.-)
juuste värvimisel, keemilisel lokil koos lõikusega
tasuta kuivatus või päevasoeng
Astu läbi ja tutvu pakkumistega!
Jaama 11, keila tel.60 44 165
ILU- JA LÕÕGASTUSKESKUS „PÜRAMIID” OOTAB TEID
LAUPÄEVAL, 12.DETSEMBRIL AVAÜRITUSELE ALGUSEGA 11.00

Andrus Kivirähki

TOOME MEIE POOLT PAKUTAVAD TEENUSED TEIE SILME
ALLA, JAGAME NÕUANDEID JA SOOVITUSI

“Mind rah
a üldse e
i
huvita...”

rikkust vaja,
“Minul pole
rikka elu...”
mina kardan

“Kuus monoloogi
raha asjus”
ik kirjas,
“Minul on kõ
lud...”
ku
ja
d
lu
tu

“Nii et min
a ei saa a
ru,
kui inime
sed virise
vad ja
kaebavad
raha üle
ja...”

Lavastaja Marika Reinmann Osades: Margus Elme, Heli Iljašenko,
Maire Meerents, Kristi Pitkänen, Reet Raudkivi, Ru� Raudkivi, Helen Sagadi,
Triinu Seppam, Kai Siniveer, Mare Sooans, Elena Valtri, Andrus Viilma

15.01.2010 kell 19.00 Keila Kultuurikeskuses. Pilet 35.-

Keila Leht otsib inimest, kes oskab
ja tahab teha

müügitööd
Vajalik viisakas Käitumine, kogemus, hea
suhtlemisoskus, oskus iseseisvalt töötada.

Töö osalise koormusega. Sooviavaldus ja CV saata
aadressil leht@keila.ee, 16. detsembriks 2009

* BRONEERIDES KOHAPEAL TEENUSE –
SOODUSTUS – 25 %
* IGA TUND LOOSIME VÄLJA ÜHE
LÕÕGASTUSPAKETI!
TULE KÜLASTA MEID KINDLASTI, OOTAME!
Keskväljak 10, Keila Tel. 6 546 659, 5 262 839
www.pyramiid.eu E-R 10.00-20.00 L,P 10.00-19.00

ÜHISTULE JA ERAMULE!
Kanalisatsiooni sisevõrgud
Veevarustuse sisevõrgud
Küttesüsteemide ehitus
Haldus-hooldusteenused

www.seko.ee
tel 656 37 55
508 74 35

Kaastundeavaldus
raamis: 100.(sisaldab käibemaksu)
Ärilise sisuga kuulutus (müügikuulutus,
teenuse
pakkumise kuulutus
jms) eraisikule: 75.- (sisaldab käibemaksu),
Reakuulutus
juriidilisele isikule:
130.-, millele lisandub
käibemaks
Muu sisuga kuulutus
(teated kadunud esemetest jms): 25.- (sisaldab käibemaksu)
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.

12 AASTAT JA 350 ÜHISTUT
KÜSIGE PAKKUMIST!

teated

SA Keila Leht pakub ka erinevaid kujundus- ja trükiteenuseid

•
•
•

reklaamid
plakatid
visiitkaardid

•
•

infovoldikud
otsepostitused

Täpsem info
telefonil: 6 588 569 ja leht@keila.ee

