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Jõuluüritused

Keilas

Mis saab Keila
haiglast?

19.detsember kell 11.00 – Puuetega laste jõulupidu (kutsetega).
Keila sotsiaalkeskus

20.detsember kell 15.00 - segakoor Keila jõulukontsert.

Keila haigla tulevikust
räägib Keila Lehele PõhjaEesti Regionaalhaigla
juhatuse esimees Tõnis
Allik.

Harjumaa muuseum

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
26.detsember kell 16.00 – Traditsiooniline jõulukontsert. Esinevad
segakoor „Noodimurdjad“, Pia Pukkonen, Pille Metsson, Eve Neumann, Marika
Pabbo,
Tiina Kalvet, Helge Oserov ja üllatusesinejad. Keila Uusapostlik 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

lk 4
huvitav

Keila
karjäärikohvik
aitab teha
otsuseid
Noortekeskuses töötav Keila karjäärikohvik
nõustab kõiki Lääne-Harju
noori.

lk 6
vaba aeg

huvitav

Keila koolis toimus
Eurovisioon
lk 6

Kuidas ise valmistada
jõulukaunistusi?
lk 5
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Nädal Lõppes, teine algas

Keila Lehe jõulusoovid
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Et lehes ei oleks enam ühtki kirjaviga, mitte kunagi;
et lehes ei oleks enam kunagi Andrus Loogi pildi
allkirjaks „Kuninganna Beatrix“
et leht jõuaks kõigi Keila elanike postkastidesse
reede hommikul. Mitte suvalise reede hommikul,
vaid selle reede hommikul, mille kuupäev on kirjas
lehe päises.
et ei peaks neljapäeva hommikul vastama kuulutust avaldada sooviva inimese telefonikõnele – ei,
kahjuks ei saa enam mitte kuidagi selle nädala
lehes midagi avaldada;
et inimesed ei vaevaks end kuulutuste ja reklaamide kujundamisega tekstitöötlusprogrammis,
kasutades tühikuid;
et arvuti eemaldaks automaatselt ja ise kõik sõnade vahele pandud topelttühikud;
et inimesed kirjutaksid meile lisaks halbadele asjadele ka kõigest heast ja ilusast, mis Keilas toimub;
et Doris tooks poest uusi märkmepabereid ning
uue kausta lehenumbrite arhiveerimiseks;
et lumi tuleks maha. Aga mõistlikult, mitte üle pea
ulatuvate hangedena.
ja seapraadi tahaks ka...

keila leht
leht@keila.ee

kASULIK

Päästeteenistuse jõulusoovid
Jõuluaeg toob ellu
ootusärevust, kauneid hetki ja palju
rõõmu. Ollakse koos
lähedaste, sõprade
ja meeldivate inimestega. Kaminas
praksuv tuli teeb
olemise mõnusaks,
vilkuv küünlaleek
lisab hubasust. On
rahulik aeg, mille
jätkumist soovib
igaüks.
Et jõulurõõm jääks kestma,
tuletab
päästeteenistus
meelde:
• et lahtist tuld ei jäeta iseenda hooleks: kaminast välja lennanud söetükist võib võtta
tuld põrand või vaip;
• et küünlad asetatakse tulekindlale alusele ja eemale kergesti süttivatest esemetest:
valveta küünlaleek võib süüdata nii kardina kui küünlajalga
ümbritseva kaunistuse;
• et küünalt ei asetata plastmaterjalile: alus kuumeneb,
sulab näiteks läbi teleri korpuse ja süütab selle;
• et kaalutaks, kas kasutada
kuuse kaunistamisel elava tulega küünlaid: puu okkad ja
oksad võtavad kiiresti leegi
külge;
• et talvekorterist väljavõetud
elektriliste jõulukaunistuste
juhtmed vajavad kontrolli;
• et õues maja kaunistamiseks
kasutatakse vaid välitingimustesse mõeldud elektriküünlaid;
• et ahju ja kaminat köetakse
mõõdukalt ning vastavalt küt-

vaatlikkust.
Kõige sagedamini põhjustavad aastavahet u s e l
tuleõnnetuse
ilutulestiku raketid, mis hoonesse või rõdule
lennates tekitavad tulekahju
või vigastavad
inimest.
Loe
alati läbi ilutulestikuga kaasas
olev kasutusjuhend. Paigaldada ja süüta rakett vastavalt
sellele.

tekolde kuumataluvusele: üleköetud liigtuline ahi, soojamüür või korsten pole harv
tulekahju põhjustaja;
• et kõik kasutatavad elektriseadmed ja –juhtmed peavad
olema korras;
• et jõulurooga ei jäeta üksi
pliidile valmima ega praadi
ahju;
• et süttinud rasva või õli ei
kustutata veega - leek summutatakse tulekustutusteki või
käepäraste vahenditega, nagu
näiteks potikaas või vaip;
• et viimane kustutab tule! küünlad, kaminad ja teised
lahtise tule allikad on kustutatud, kui lahkutakse kodust või
minnakse magama;
• et kõik peavad teadma, kus
asub majas tulekustutustekk
ja tulekustuti ning oskama
neid kasutada;

• et ainult igaüks ise saab
muuta enda ning lähedaste
jõulud turvaliseks, kui järgib
ohutu käitumise reegleid ja ei
lase peomeeleolul tähelepanu
hajutada.
• Jõulude ajal mõeldakse alati
lähedastele ja sõpradele. Näitamaks, et te neist tõesti hoolite, kinkige neile suitsuandur,
tulekustutustekk, tulekustuti
või hoopis korstnapühkija külaskäik – see toob alati õnne.
Päästeteenistus soovib kõigile
rahulikku ja ohutut jõuluaega!
Päästeteenistuse soovitused ohutuks aastavahetuseks
Aastavahetuse lähenedes tuletab päästeteenistus meelde, et
rõõmu ja meelelahutust pakkuva ilutulestiku tegemine eeldab tähelepanelikkust ja ette-

Meeles peab
pidama:
Kui soovid uut
aastat õues tervitada, varu väljumiseks aega
ja ära kiirusta, kustuta põlevad
küünlad ja võta kaasa võtmed:
hädaabinumber 112 saab pärast aastavahetust hulga kõnesid
pidulistelt
abipalvega
päästjad appi saata lukus ust
avama.
Vali ilutulestiku tegemiseks
ohutu koht ja kaugus hoonetest.
Kinnita ja toesta ilutulestik
korralikult, veendu, et raketid
lendaksid otse üles.
Süütenööri süütab üks inimene, kes seejärel kiiresti eemaldub, ja teised on ohutus kauguses.
Veendu, et kukkunud rakett ei
põhjusta põlengut.
Ilutulestik ei ole lapse mänguasi.
Sinu lõhutud pudeli killud ei
too õnne vaid õnnetust!

Nädal piltides

Koolimaja ehitus edeneb iga päevaga

Keila nädalaleht

Foto: valdur vacht

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

Foto: valdur vacht
Lumekahur pandi tööle esmaspäeval.
Nädala keskel hakati lund laiali vedama, nädalavahetuseks
peaks suusarajad sõidetavad olema

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Eesti Lapitöö Seltsi vahvad seinatekstiilid
kaunistavad kultuurikeskuse fuajeed.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: kadi kroon

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Milline on Keila haigla tulevik?

Alates selle aasta
sügisest lõpetas
Keila haigla oma
töö senisel kujul. 1.
augustist reorganiseeris Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
(PERH) Keila haigla
järel- ja hooldusravikliinikuks.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Kui kuni augustini moodustasid Keila haigla erakorralise
meditsiini osakond, hooldusravi osakond, kirurgiaosakond,
psühhogeriaatria
osakond,
sisehaiguste osakond, polikliinik ja haldusosakond, siis
ümberkorralduste tulemusena
tekkis PERH-i koosseisu senise Keila haigla asemele uus
struktuuriüksus, mille eesmärk on järel- ja hooldusravi
teenuste osutamine eelkõige
regionaalhaigla poolt suunatud patsientidele.
Oktoobris teatas PERH, et
1. novembrist lõpetavad Keilas
vastuvõtu eriarstid, erandina
võtab aasta lõpuni vastu silmaarst.
Samas kinnitas valitsus 3.
detsembril
investeeringute
kava, millega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatakse
Keila haigla rekonstrueerimist
veidi enam kui 61 miljoni
krooni ulatuses. Keila haigla
ümberkorralduste põhjustest
ning haigla tulevikust rääkis
Keila Lehele Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees
Tõnis Allik.
Paljusid Keila ning ümberkaudsete
omavalitsuste
elanikke puudutab valusalt
eeskätt eriarstide vastuvõtu
lõppemine Keila haiglas. Millest oli tingitud otsus siinse
haigla töö ümber korraldada
ning eriarstide vastuvõtud
lõpetada?
Oleme sel aastal oma tegevust
palju reorganiseerinud. Kõik
haiglad tsentraliseerivad ja
kontsentreerivad oma tegevusi, sama teeb PERH. See ei ole
midagi Keila haiglale eriomast,
vaid tuleneb haiglareformist
ja asjaolust, et kallite osakondade lahtihoidmine erinevates
kohtades on kallim, kui on selle tegemine ühes kohas.
Keila haiglas on aktiivravitegevust juba aastaid tasapisi
vähendatud. Intensiivravi ning
operatsiooniblokk
lõpetati
juba 2005. aastal. Sellest sügisest koondasime ka teised osakonnad Tallinna. Keilasse jääb
järel- ja hooldusravikliinik,
samuti kiirabi. Seevastu erakorralise meditsiini osakond

on ka tänaseks suletud, seda
peamiselt tulenevalt asjaolust,
et osakonna koormus oli äärmiselt madal.
Kuni sügiseni oli Keila
haiglas ka polikliinik ja võtsid
vastu eriarstid. Ambulatoorset vastuvõttu PERH alates
novembrikuust enam Keilas
ei tee. Meie kohus on osutada
arstiabi mitte ainult Keilale ja
Tallinnale, vaid – kuna tegemist on kõrgema etapi haiglaga - tervele Põhja-Eestile. Keila paistis silma sellega, et arsti
vastuvõtule pääsemise järjekorrad olid oluliselt lühemad
kui Tallinnas. Seega oli meie
jaoks mõttekam arstid Tallinnas tööle rakendada.
Kuna Keila haigla profiil ei
ole aktiivset sekkumist nõudvale teenusele keskenduv, pidid sellekohased teenused varem või hiljem lõppema. Küll
aga jääb Keilasse kiirabi.
Tõsi, Keila linna vaatevinklist ei ole see kindlasti positiivne areng, kuid eeskätt peame
käituma PERHi seisukohalt
mõistlikult. Täna puudub ka
otsene regulatsioon, mis määraks, kui tihedalt ning millistes asulates millised eriarstid
peaksid vastu võtma.
Suuremad ümberkorraldused on tehtud. Millega Keila
haigla tegelema jääb?
Hetkel töötab Keila haigla suuresti järel- või pikaravihaiglana, kuhu eeskätt PERHi enda
osakonnad suunavad patsiendid, kes ei vaja enam aktiivset
ravi, aga kelle taastusaeg on
pikem ning kes seega peavad
veel haiglas viibima. Järelravi
on PERHil plaanis tuua Tallinna, kuna peagi vabaneb Hiiu
onkoloogiahaigla.
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Lühidalt
Aastavahetuse ilutulestik on Keskväljakul
Vaatamata rahanappusele otsustas Keila Linnavalitsus ka sel
aastal toetada aastavahetuse
ilutulestiku korraldamist.
Keila linnavalitsus eraldas
ilutulestikku korraldavale RUF
Eesti AS-ile ilutulestiku korraldamiseks 15 000 krooni.
RUF Eesti AS direktori Hannes Närepi sõnul pole Keila
ettevõtted altid ilutulestikku
toetama. Sellegi poolest tuleb
Keila ilutulestik aastavahetuse
vääriline, milleks lubas Närep
RUF-i toetust.
Rakette hakatakse laskma
kauplus Keila katuselt. Parim
vaatekoht on Keskväljakul ja
vahetus ümbruses.

Keila haigla hoonet veel maha ei lammutata

Dag Nurm, AS Keila
Taastusravikeskus
juhatuse esimees::

“Meie selge huvi
on Keilasse
sellise keskuse
loomine.
Töötame selle
nimel, et
plaan teoks
teha.”
Teine suund, millega Keila
haiglas tegeleme, on hooldusravi – õenduslik ravitegevus,
kus patsient oma seisundist
tulenevalt ei saa kodus iseseis-

valt hakkama, vaid on üldjuhul
100% voodihaige ja vajab 24h
õenduslikku järelevalvet.
Hooldusravi on ka üks tegevus, mida Keila haigla hoonest
lähtuvalt on mõttekas tulevikus
arendada. Olemas on piisavalt
pinda ning tegemist on Eestis
tervikuna aladimensioneeritud
raviviisiga. Hooldusravi mahtu
on plaanis järgmistel aastatel
tõsta 200 voodini. Hetkel on
Keila haiglas 90 hooldusravi
voodikohta.
Teine tegevussuund on hoolekandekeskuse ehk sisuliselt
vanadekodu väljaarendamine.
Oleme korduvalt kohtunud
erinevate
omavalitsustega,
kes kõik on väljendanud vajadust ning soovi sellise teenuse
järele. Samuti oleme saanud
mõttele tuge sotsiaalministeeriumilt.
Lisaks tegutsevad majas
mitmed rentnikud. Tuntuim
neist on vast AS Keila Taastusravikeskus, kes põhilises
osas teenindab samuti Tallinna
haiglaid.
Keila linnajuhid on väljendanud oma huvi koondada haigla
hoonesse linna perearstid ning
seega kogu esmatasandi ravi.
Kuigi PERHi plaanidesse seoses Keila haiglaga ambulatoorne teenus ei mahu, näeme hea
meelega, et perearstikeskus
areneb ja oleme nõus vajalikku diagnostilist teenust sinna
juurde pakkuma.
Õendus- ja hooldusteenuste
väljaarendamist Keila haiglas on otsustanud toetada
ka vabariigi valitsus, selleks
otstarbeks on PERHile otsustatud eraldada kokku ca
61 miljonit krooni euroraha.
Kuidas ja millal plaanid teoks
saavad?

Projekt peaks realiseeruma
2014. aasta lõpuks. Samas on
hoolimata eurotoetusest probleemiks siiski endiselt raha.
Nimelt otsustas valitsus küll
Keila haigla hooldusravikliiniku ja hoolekandetegevuse
ettevalmistamist ja käimapanemist toetada 61 miljoni
krooni ulatuses, sellele peab
aga PERH omaltpoolt lisama
ca 70 miljonit krooni.
PERHi võimekus paigutada
projekti 70 miljonit krooni on
hetkel suhteliselt tagasihoidlik.
Meie peamine omafinantseering läheb praegu Mustamäe
meditsiinilinnaku väljaarendmisele, samuti on plaanis mitmed teised projektid.
Me ei ole siiski loobunud
plaanist leida Keila haiglale investor, kes kannaks omafinantseeringu. Kui algne mõte oli,
et erainvestor rahastab kogu
arendusprojekti, siis täna oleme jõudnud sinnani, et osaliselt on rekonstrueerimist võimalik finatseerida eurorahast.
Kes investor olema saab,
on täna vara vastust anda. Üks
huviline, kes oma huvi ka varjanud ei ole, on AS Keila Taastusravikeskus.
Kuna aga juba 12 kuu jooksul ehk järgmise aasta detsembriks peab olema välja
töötatud ning ministeeriumile
esitatud konkreetne projekt
ning tehtud tasuvusanalüüs,
on vaja investori küsimus lahendada lähikuudel.
Keila linnale tähendab see
tervishoiuasutuse
säilimist
ning peaks tähendama ka
täiendavaid töökohti. Valitsuse
otsus näitab, et sotsiaalministeerium on öelnud - jah, Keila
haigla hoones peaks tulevikus
selline teenus eksisteerima ja
arenema.

Linnuse teel pannakse
torusid
Keila Linnavalitsus on Nordecon Infra AS-ile väljastanud
kuni 30.jaanuarini kehtiva
kaevamisloa Linnuse tänavale
vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni saavad Harjumaa Muuseum ja kõik Linnuse tee elamud. Tööde käigus võib tulla
ette hetki, kui autoga Linnuse
tee majadeni ei pääse, kuid ehitaja on lubanud need hetked
viia miinimumini.
Trasside
projekteerimise
ajal oli arutlusel ka jõesaare
taastamise– enidsaegse jõesängi taastamise võimalusega
arvestamine. Siiski peeti praegu otstarbekaks projekteerida
ja ehitada trassid olemasolevat
situatsiooni järgides.
„Jõesaare maa-ala omaniku
praeguses kavas on kogu jõesaare korrastamine, sealhulgas
jõeäärse avamine. Selleks aga
tuleb avalikust kaasates koostada planeering ja projekt. Selleks kulub aega. Jõesängi taastamine on igal juhul väga kallis
ettevõtmine ja välisrahade kaasamiseta võimatu“ kinnitab
Keila abilinnapea Enno Fels.
Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid finantseerivad
ühiselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Keila linna ja AS Keila vesi.

4

Uudised

Harju Maavalitsus teatab
Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur
2009-2015“ avalik väljapanek
toimus 26.10 – 22.11.2009
kõikides Harjumaa kohalike
omavalitsuste keskustes ja
Tallinnas. Selle käigus laekus
5 avaldust, mis sisaldasid märkusi ja ettepanekuid ühistranspordikorralduse, teedeehituse,
seltsimajade, spordiväljakute,
hariduse ja keskkonna-mõjude
strateegilise hindamise ning
planeeringu metoodika kohta.
Kõikidele planeeringu avaliku
väljapaneku käigus esitatud
avaldustele on vastatud.
Planeeringu
väljapaneku
tulemuste avalikud arutelud
toimusid 07.12.2009 Kuusalu
Rahvamajas, 09.12.2009 Keila
Linnavalitsuses ja 10.12.2009
Kose Gümnaasiumis. Avalikel
aruteludes osalesid Harju Maavalitsuse esindajad, ettepane-

kuid ja vastuväiteid esitanud
isikud ning muud huvilised.
Aruteludel andsid selgitusi ja
vastasid küsimustele Harju
Maavalitsuse esindajad. Avalikel väljapanekutel esitati täiendavalt ettepanekuid, mis võeti
peale täpsustamist arvesse.
Pärast avalikke arutelusid
jäid lahenduseta ettepanekud,
mis puudutavad planeeringu
koostamise metoodikat, keskkonnamõjude strateegilist hindamist ning haridusteenuste
kättesaadavust.
Planeering
esitatakse Siseministeeriumile
heakskiidu saamiseks pärast
kokkulepitud muudatuste sisseviimist.
Siseministeerium
annab planeeringu järelevalve
käigus ka oma seisukoha arvesse võtmata ettepanekute
osas.
Planeering on kättesaadav
Harju Maavalitsuse kodulehel
www.harju.ee .

teade
Keila Linnavolikogu 4. istung toimub teisipäeval, 22. detsembril 2009. a kell 17.00 Keila Linnavolikogu saalis.
määramise ja maksmise kord
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna 2010. aasta majandusaasta eelarve
3. Eelarveaasta lõpus kasutamata
jäänud assigneeringute sulgemine
4. Osast osa ostmine (OÜ Keila
Tervisekeskus)
5. Rahalise kohustuse võtmine
(Erakool Läte)
6. Reklaamimääruse muutmine
7. Noorte huvitegevuse pearaha
määra kehtestamine 2010. aastaks
8. Täiendavate sotsiaaltoetuste

Keila linnas muutmine
9. Täiendavate sotsiaaltoetuste
määrade kehtestamine
10. Volikogu esindajate nimetamine Keila Ühisgümnaasiumi
ja Keila Muusikakooli hoolekogusse
11. Keskväljak 11 maa munitsipaalomandisse taotlemine
12. Keila linna kaevetööde ja
tänavate sulgemise eeskirja
muutmine
13. Kohalalgatatud küsimused

Reede, 18.12.2009 • Nr 45 (104)
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Keila Linnavalitsus väljastas
korteriühistule Torn 48 ehitusloa Paldiski mnt 48 asuva 7-korruselise korterelamu
rekonstrueerimiseks.
Projekt on koostatud Allianss Arhitektid OÜ poolt.
Projekti mahus on ka elamu
energiaaudit ja tehnilise
seisukorra ekspertiis. Projekti on kooskõlastanud
Põhja-Eesti Päästekeskus.
Eelmisel nädalal sai esimene „torn“ rekonstrueerimisloa, kavas on ka kolmanda

„torni“ rekonstrueerimine.
Irina Pilve taotles linnavalitsuselt kasutusluba ehitise
osale
kasutusotstarbe
muutmisel hambaravikabineti avamiseks Haapsalu
mnt 31a kinnistul. Linnavalitsus rahuldas taotluse.
2002. aastal on osa endisest
laohoonest ümber ehitatud
hambaravikabinetiks, kuid
andmeid kasutusotstarbe
muutmise kohta Hooneregistrile siis ei esitatud.

Keila Linnavalitsus teatab
Avalik arutelu
Keila linnas Piiri tänava ja
Uus - Paldiski mnt vahelise
ala detailplaneering oli avalikul väljapanekul 9.12 7.12. Avaliku väljapaneku
käigus
laekus
Marju
Preegel`ilt ja Malle Lekk`ilt
vastuväidetega kaks kirja,
mis käsitlesid Selveri kaubanduskeskuse laiendamise
mittenõustumist olemasoleva parkla maa -alale ja
uue 191-kohalise parkla ra-

jamist maanteeäärsele tühermaale põhiliselt põhjusel, et planeeritud piirkonna
liikluskorralduse lahendus
seda ei võimalda.
Vastavalt PlanS § 21 korraldame 11. jaanuaril 2010
kell 17. 00 Keskvälja 11Keila Linnavalitsuse II korruse
saalis Piiri tänava ja Uus Paldiski mnt vahelise ala
detailplaneeringu avaliku
arutelu.

Otsitakse turvafirmat
Seoses turvateenuse (patrullteenuse) lepingu lõppemisega otsib Keila Linnavalitsus
aastaks
2010
patrullteenuse osutajat.
Keila Linnavalitsus on

esitanud hinnaküsimise kahele turvafirmale. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg
on 18.detsember 2009.
Praegu osutab Keila linnale turvateenust G4S .

Keilas juhtunud
NÄDALAD POLITSEIS 30.11.2009-13.12.2009

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti kahe nädala
jooksul Keila linnas 43 sündmust, sh 13 liikluseeskirja rikkumist, millest 2 juhti olid joobes
ja üks juht lubadeta.
Kahe nädala jooksul tabati
13 isikut, kes olid alkoholijoobes, nendest 6 toimetati kainenema politseiosakonda ja üks
viidi koju. 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). Kui te näete
linnas magavat alkoholijoobes isikut, siis helistage palun
110 või G4S numbril 1911, sest
ilmad on kohati väga külmad
ning magavad isikud võivad
alajahtuda. Keila kaamera ette
jäi kahe nädala jooksul palju
avalikus kohas alkoholi tarvitanud isikuid, nendest kaks isikut
arvasid, et kõige parem on ennast tühjendada linnavalitsuse
juures. Kaamera fikseeris ka
mõned alaealised, kes viibisid
nendele keelatud ajal avalikus
kohas. Õiguserikkujad on tuvastatud.
2. detsembril sai üks isik Luha
tn seni tuvastamata isikute
poolt peksa.
4. detsembril murti Niidu ja
Luha tn sisse kahte sõidukisse
ja varastati automakid ning samal ööl varastati ühelt sõidukilt
Põhja tn rehvid.
5. detsembril lõhuti uuel tänaval 2 akent ning Luha tn varastati sõidukilt ilukilbid.
7. detsembril murti sisse ühte
Vasara tänava keldrisse.
10. detsembril varastati ühest
eramajast Ülesõidu tänaval rahakott, telefon jm.
Kainet ja turvalist vana-aasta
lõppu ja uue algust.

g4s

1911

07.12 kell 18.50 - Noortekeskuse teise korruse aknal ropendab 14a. tütarlaps. Kutsutud
korrale. Isik teada.
07.12 kell 19.14 - Haapsalu
maanteel Jaama bussipeatuses joovad kaks kodutut naisterahvast alkohoolset jooki. Ära
saadetud.
07.12 kell 19.00 – Kegeli kohvikus tülitas alkoholijoobes
meesterahvas inimesi ega soovinud ka G4S patrulli korraldusel lahkuda. Üle antud politseipatrullile.
07.12 kell 16.40 – Vikerkaare
lasteaia atraktsioonidega mängisid kolm kooliealist last. Koolilastel palutud mängimiseks leida sobilikum koht kui lasteaed.
08.12 kell 18.45 - Noortekeskuses tülitas 14a. tütarlaps noortekeskuse töötajaid ja kiusas teisi
lapsi, peites nende jalanõusid.
Vesteldud temaga ja palutud
lahkuda. Noortekeskuse poolt
määratud tütarlapsele antud
asutuse külastamisekeeld.
08.09 kell 21.40 - Keila raudteejaamas kaotas segaduses
eakas proua käekoti. Samas oli
proua käekott leitud poisikeste
poolt peroonilt ja toimetatud
see jaamahoonesse. Kohal

abistamas ja sündmust fikseerimas ka politsei patrull.
10.12 kell 23.15 - Tallinna Kaupluse vastas olevas pargis oli
9liikmeline seltskond noori, kes
olid lõbusas meeleolus. Kuna
jutt oli liiga kõva paluti neil
sealt lahkuda.
12.12 kell 09.33 - Põllu 1 maja
kõrval olevad plastikust prügikastid on pikali maas.
12.12 kell 15.35 - Põhja 10 maja
juures urineeris noormees, kellele tehti märkus.
12.12 kell 16.27 - Keila linnavalitsuse katuse all rulatas 5 noorukit. Isikutel paluti lahkuda,
mida ka tehti.
12.12 kell 22.10 - Keila linnas
liikles Jeep, mille sõidustiil oli
ebakorrektne. Info edastatud
politseile ja auto peeti Allika tn.
Juures kinni. Juhil tuvastati alkoholijoove.
13.12 kell 05.05 - Keila linnavalitsuse ees parklas seisis auto,
kus kuulati väga valjult muusikat. Tehtud märkus ja muusika
keerati kinni.
13.12 kell 10.57 - Põhja tn. 8a
vastas üle tee olev trepp on
väga libe ja kaks inimest oli
kukkunud. Keegi kannatada ei
saanud.
13.12 kell 16.05 - Põhja 12a
aia taga oleva tee ääres jõid 2
noormeest õlut.

Будущее
городской
больницы
На вопросы, касающиеся
будущего городской больницы, отвечает председатель руководства СевероЭстонской региональной
больницы Тынис Аллик.
(стр. 3)
Календарь
рождественских мероприятий
В сегодняшнем номере
городской газеты можно
познакомиться с планом
рождественских мероприятий. (стр. 1)
Рождественские пожелания от спасательного департамента
В этом номере городской
газеты спасательный департамент напоминает об
основных правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы рождественский праздник не
оказался испорчен неприятными происшествиями.
В первую очередь, спасатели напоминают об осторожном обращении с открытым огнем. Также
следует помнить о правилах осторожного обращения с новогодними петардами.
Перед
использованием необходимо внимательно ознакомиться с правилами использования.
Следует
помнить, что петарды не
являются
детскими
игрушками! (стр. 2)
Сделаем сами рождественские украшения
Сейчас в магазинах продается много самых разнообразных рождественских украшений. Люди
тратят на подарки и упаковку подарков довольнотаки большие суммы. А
можно все сделать своими
руками, и для нужно немножко фантазии и большое желание. В этом номере газеты есть советы,
как своими силами сделать разные рождественские подарки и украшения. Украшения можно
сделать из проволоки и
шерстяных ниток, можно
составить композицию из
природных материалов,
используя ветки, сушеные
цветы, мох и даже яблоки.
Из обычной стеклянной
банки можно сделать фонарик, для этого нужно

раскрасить ее специальными красками для стекла. Со всеми полезными и
интересными советами и
рекомендациями можно
познакомиться на страницах сегодняшней городской газеты. (стр. 5)
Новогодний
фейерверк на Центральной
площади
Несмотря на стесненные
финансовые обстоятельства, городское правительство приняло решение
выделить
на
проведение новогоднего
фейерверка 15 000 крон.
По словам директора
предприятия, организующего фейерверк, свой
вклад в проведение новогоднего салюта внесли и
городские предприятия.
Лучше всего фейерверк
будет виден на Центральной площади и в ее окрестностях. (стр. 3)
Новости
городского
правительства
11 января в 17.00 в зале
мэрии состоится публичное обсуждение детального планирования участка,
находящегося на территории между улицей Пийри
и Ново-Палдиским шоссе.
На этом участке планировалось построить парковку магазина «Сельвер». В
силу того, что во время
знакомства с детальным
планированием поступило два письма с возражениями, принято решение
о проведении публичного
обсуждения спорных вопросов. (стр. 4)
Праздник рока
В пятницу, 4 декабря, в
Кейлаской Школе состоялся
традиционный
праздник рока. В этом
году
организатором
праздника был 53-й выпуск или 1-й выпуск новой
– Кейлаской Школы. Тема
праздника было Евровидение, но в отличие от настоящего Евровидения, в
школьном празднике могли принимать участие и
те страны, которые не являются
европейскими,
например, зрители увидели представителей Ямайки! Праздник, безусловно, удался. Было много
зрителей и много участников. (стр. 6)

Uudised

Reede, 18.12.2009 • Nr 45 (104)

uudis

Teeme jõulukaunistused ise

Pühade ajal on kauplused täis erinevaid
kauneid jõuluehteid. Inimesed ostavad
kingitusi ja pakkimisele kulutatakse suuri
summasid. Selle asemel, et poe masstoodangust endale hunnikute viisi jõuluehteid muretseda, võib jõulumeeleolu sama
hästi saavutada ehteid ise valmistades.
Tihtilugu tuntakse isetehtud kaunistustest või kingist palju rohkem rõõmu kui
kauplusest viimasel minutil soetatud
eseme üle. Jõulumeeleolu saamiseks ei
ole tarvis palju raha kulutada, käepäraste
vahenditega saab valmistada ilusaid ainulaadseid jõulukaunistusi. Vaja läheb vaid
veidi fantaasiat.

Küünlajalg

Keila Kiwanis klubi korraldab
6.jaanuaril
traditsioonilise
kuuskede põletamise. Kõiki keilakaid oodatakse jõulukuuskedega Keila Kooli gümnaasiumimaja ja Põhja tänava vahelisele
platsile kell 18.00.

Tavalise teeküünla põletamiseks saab lihtsate vahenditega teha kauni efektse küünlajala.
Tarvis on suuremat läbipaistval klaasnõud, hästi sobivad ka lillevaasid. Anumasse
valada natuke vett ja lisada midagi, mis veele värvi annaks.
Kui kodus leidub, võib kasutada toiduvärvi. Samahästi sobib
aga näiteks puuviljatee, mille
tükid veele ka kauni tekstuuri
annavad.

Keila Tervisekeskus
teatab
Reedesed Keila Pensionäride
Sauna ajad on pühade tõttu
muutunud:
23.detsember kell 9.00-14.00
30.detsember kell 9.00-14.00

Laternad
Laternaid saab ise teha ükskõik millistest klaaspurkidest.
Eriti hästi sobivad lastetoidupurgid. Kaunistamiseks saab
kasutada klaasivärve ja klaasigutat. Kel aga klaasivärve pole,
saab sama edukalt kasutada
pitsi, riiet, lõnga jne. Pitsi ei
pea tingimata poest ostma, samahästi sobivad näiteks vanad
kardinad. Kinnitamiseks sobib

Ehted papist ja vildist
Keila sotsiaalkeskuses tegid
usinad käsitöölised lihtsaid
vahendeid kasutades südamekujulisi jõuluehteid. Keha
saab välja lõigata vildist, tugevamast kangast või harilikust
papist.
Kaunistamiseks saab kasutada värvilist paberit, kangast,
pitsi, lõnga vms.

Õueküünlaid valmistasid
Keila jõululaadal kunstiring
Sirlett. Küünlaroose saab lihtsalt teha papist munakarpidest. Papi ribadest on lihtne
teha südamik ning valmis roos
üle valada küünlarasvaga.
Toas ei tohi küünlaroosi
mingil juhul põletada.

Jõulumaitsega leib
Praegu on kodune leivaküpsetamine moes ja juurestise saamine ei tohiks probleem
isegi Keilas olla.
Jõulude ajal on hea valmistada kodune jõululeib. Lisaks
leivataignale läheb vaja kuivatatud aprikoose, rosinaid, datleid, ploome, brändit, pähkleid ja piparkoogi maitseainet.
Haki puuviljad tükkideks, lisa
paar supilusikatäit brändit ja
jäta paariks tunniks seisma.
Leivataignale lisa ligunenud
puuviljad, pähklid ja piparkoogi maitseaine. Sõtku tainas
korralikult läbi ja küpseta nagu
leiba ikka.
Kokkama.blogspot.ee

tavaline PVA-liim. Ilusa laterna saab ka lihtsalt kleepekaga.
MTÜ Kultuuriguru

Lõngast kaunistused
Keeruta lõnga ümber sõrmede. Sellest valmib päkapiku
keha. Teise lõngajupiga seo
ühest otsast umbes cm kauguselt valmis pea. Siis keeruta teine ring ümber sõrmede,
sellest tulevad käed. Käte osa
vii läbi keha ja seo päkapikule
vöö. Lõpuks kinnita lõng veel
käte ja jalgade otsa ja ongi päkapikk valmis. Valget lõnga
kasutades võib käed ja jalad

kokku sidumata jätta, nii valmib kena jõuluingel.
MTÜ Kultuuriguru

Talvised kompositsioonid
Talviseid kompositsioone
saab lihtsasti valmistada kasutades suviseid lillenõusid kuhu
on jäänud muld või pandud
sügisesed lehed. Kõige peale
panna sammal, õunad, värviks
näiteks jõhvikaid.
Kompositsiooni
valimistamisega saavad ka lapsed
hakkama! Kaunistamisel võib
kasutada ka kuuseehteid ning
elektriküünlaid.
MTÜ Kultuuriguru

Keila Tervisekeskus on avatud

Õueküünlad
ber olevat peenikest traati.
MTÜ Kultuuriguru

Lühidalt
Kuuskede põletamine

Traadist ehted
Jõulukaunistuste tegemiseks sobib pea igasugune traat,
mis on väänamiseks piisavalt
pehme. Kui traat satub tugev
olema, saab tange, näpitsaid ja
jõudu kasutades ikka soovitud
ehte valmis. Et kaunistusele ilmet anda, saab kasutada erinevaid spreivärve, paberit, sätendavaid liime, paela jne. Ehete
valmistamiseks saab edukalt
kasutada ka veinipudelite üm-
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Küünalde valmistamine
Omapäraseid küünlaid saab
lihtsalt valmistada vanadest
küünlatükkidest. Selleks sulata veevannis küünlad. Kindlasti ei tohi massi keeta. Erinevat
värvi küünlaid sulata erinevates topsides. Kui vaha on sulanud vedelaks, kalla see vormi.
Vormiks võib kasutada küünaldest alles jäänud plekist karpe,
konservikarpe või ka plastikust pudeleid või tetrapakke.
Viimaseid kasutades on hiljem

lihtne vormi küünla ümbert
kätte saada. Nüüd on õige aeg
lisada taht. Tahti saab kas vanadest küünaldest, või punuda
ise puuvillasest niidist. Mida
paksem taht on, seda kauem
küünal põleb. Aseta taht vormi kasutades pliiatsi või muu
pulga abi.
Erinevat värvi küünalde tegemiseks tuleb oodata, kuni
eelmine kiht on vormis hangunud. Muidu värvid segunevad.

24.detsember 25.detsember 26.detsember 31.detsember 01.jaanuar 2010 -

08.00-15.00,
15.00-22.00,
08.00-22.00,
6.30-15.00,
15.00-22.00

Keila TÜ kaupluste lahtiolekuajad pühade ajal
Kauplus Tallinn on 24.detsembril avatud kell 10.00 – 21.00,
vana-aastaõhtul kell 10.00 –
22.00. Jõulupühadel ning 1.jaanuaril on kauplus suletud.
Kauplus Keila on jõululaupäeval
ja vana-aastaõhtul avatud kell
9.00 – 19.00. Jõulupühadel kell
9.00 – 22.00 ning 1.jaanuaril
kell 11.00 – 22.00.
Kauplus Jaama on jõululaupäeval avatud kell 8.00 – 18.00
ning vana-aastaõhtul kell 8.00
– 19.00. Jõulupühadel ja uue
aasta esimesel päeval on kauplus suletud.
Rõõmu kaubamaja on jõululaupäeval ja vana-aastaõhtul klientidele avatud kell 10.00 – 19.00.
Jõulupühadel kell 10.00 – 21.00
ja 1.jaanuaril 12.00 – 21.00.
Keila tarbijate Ühistu soovib
kõikidele klientidele ilusat pühadeaega ja lahket jõulutaati!
Jänesed ootavad külalisi
Lillesalong Jardin soovib lisaks
rikkalikule lillevalikule ja mõistlikele hindadele pakkuda oma
headele klientidele võimalust
tunda end lapsemeelsena.
Pühademeeleolus askeldavatele müüjatele-ostjatele lisaks
on kaupluses askeldamas ka
kaks jänkutüdrukut. Jänkud
jäävad kauplusesse kuni Jõulupühadeni. Väikesed ja suured
mudilased on oodatud jäneseid
silitama.
Mõnusat meeleolu soovides
Jardin Lillesalong.
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Karjäärikohvik aitab
teha õigeid valikuid

Keset kooliaastat
kutsutakse kõik
põhikooli lõpuklassi
õpilased aulasse.
Toimub „karjäärinõustamine“. Peale
õppealajuhataja ja
direktori pikki loenguid teemal, kuidas
hetkel seisab neil,
puberteediealistel
noortel ees elu üks
tähtsamaid otsuseid, mis määrab
kogu tuleviku, teatab 9.klassi õpilane
Mari: „Ma olen 15,
kuidas te saate
öelda, et ma pean
praegu teadma,
mida ma tulevikus
tegema hakkan?“
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Keila karjäärikohviku töötajad
kinnitavad, et noor ei peagi ise
täpselt teadma, mida tulevikus
teha, õige tee leidmisel aitavad
karjäärinõustajad.
Karjäärikohvik on just noortele mõeldud koht, kust saab
kasulikku infot õppimisvõimaluste ja tööturu kohta ning abi
murede korral. Igas karjäärikeskuses on töötajad, kes koguvad vajalikku infot, jagavad
teavet vaba aja veetmise, koolide, töö, tervise, välismaal õppimise ja töötamise jms kohta.
Annavad nõu karjääri planeerimisel ja ametikoha valikul,
toetavad probleemide korral ja
käivad sellest kõigest ka koolides rääkimas. Karjäärikohviku
spetsialist aitab ka töökoha otsimisel või CV kirjutamisel.
Keila karjäärikohvik pakub
teenust kogu Lääne-Harjumaale. Oodatud on 7 -26aastased
noored
kolmeteistkümnest
omavalitsusest.
Teretulnud
on ka lapsevanemad, õpetajad
ja teisedki noortega tegelevad
inimesed. Karjäärikohvikuks
muudeti nimi varasema keerukuse tõttu. „Noored ei taha
tulla Lääne-Harju teabe- ja
nõustamiskeskusesse, see on
liiga keeruline ja ametlik,“
selgitab Keila avatud noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärv.
Kuna messil Teeviit oldi kohal
just karjäärikohvikuna, otsustati ka keskusele lihtsam nimi
anda.
Infokeskused on olemas
igas maakonnas ning hetkel on
loomisel ühtne karjäärimärk
ja infoportaal. Nii tunnevad
noored igal pool logo järgi kar-

Karjäärinõustaja Kersti Valter
jäärikeskuse ära ja saavad ükskõik millises maakonnas sisse
astuda.
Karjäärikohvik ootab nii
gruppe kui üksikuid abivajajaid
Keila karjäärikohviku nõustaja Kersti Valter innustab
noori kohale tulema: „Käime
küll koolides, kuid kogemused on näidanud, et noored on
väljaspool õppeasutusi palju
avatumad.“ Nõustaja juurde
võib tulla grupiga, aga ka individuaalselt. Rohkem soovitab
Kersti individuaalset nõustamist: „Grupis räägitakse üldisemalt, kuidas otsustada, kust
infot leida jne. Individuaalselt
aga saab keskenduda konkreetsele inimesele, tema soovidele,
huvidele, vajadustele ja võimetele.“
Tulla võib ka koos vanemaga. Kersti Valter: „ Noor keskendub rohkem sellele, mis
teda huvitab ja mida tema teha
tahaks. Võib aga juhtuda, et
perekonnal puuduvad vahendid väljavalitud koolis õppimiseks, seega on hea, kui kaasas
on ka ema või isa, kes olukorda
teise nurga alt vaadata oskab.“
Tänaseks on Keila karjäärikohvikus nõustamisel käinud 35
gruppi ja 52 noort. Kersti käib
nõustamas ka koolides. Suhtumist tema tuleku kohta kohtab
aga erinevat. „Mõnes koolis on
õppetund püha, mille ära jätmine on põhimõtteliselt võimatu. Teised koolid jälle aga
võtavad mind avasüli vastu
ja õpilased saavad ükshaaval
nõustamisel käia.“ Koolides
jagavad nõustajad infomaterjale, peavad loengud, saab teha
karjääriteste ja gruppidele korraldada töötubasid.
Test peab sobima
sooritajale
Karjäärikohvikus teste

küll

foto: karmo tihane

tehakse, kuid koolidest loodavad spetsialistid need „välja juurida“. Kersti Valter on
veendunud, et masstestimine
head tulemust ei too. „Test
peab sobima inimesele, kes
seda sooritab. Arvestama peab
noore vanust, haridust ja kõike
muud. Koolides on tihti nii, et
sama testi tehakse nii põhikooli kui ka keskkooli õpilastele.“
Õigeks ei pea Kersti ka seda, et
koolis tehtud testide tulemusi
kasutatakse arvestatava osana
kooli arenguvestlusel. „Testi
tulemus sõltub palju näiteks
noore tujust ajal, mil ta seda
sooritas. Et tulemused oleks
head, peab noor tahtma end
testida ja olema selle sooritamiseks valmis.“
Keila karjäärikohvik korraldab ka karjääripäevi ja seminare. Sel aastal toiminud
karjääripäeval
gümnaasiumi lõpetajatele osales u 100
noort. Uuel aastal tuleb 15.
jaanuaril samasugune infopäev ja põhikooli lõpetajatele.
Lisaks korraldatakse koostööseminare, Euroopa vabatahtlikku teenistust tutvustavaid
infopäevi jne. Keila karjäärikeskuse tööd toetab Elukestva
Õppe Arendamise SA Innove
programm, mis kestab aastani
2011. Abikäe on ulatanud ka
ENTK ja Keila linnavalitsus.
Et noor Keila karjäärikohviku
kindlasti üles leiaks, on keskus noortele lähemale tulnud.
Olemas on toimiv meililist
noored@keila.ee , noored saavad lisada end msn-i (noorteinfo@keilanoortekeskus.
ee) kus vahetult infotöötajaga
suhelda saab, lisaks lauatelefonile (6773950) on kasutusel
ka mobiil (53312139) ning
ühendust saab võtta meili teel
noorteinfo@keila.ee, külastada kodulehte www.keilanoortekeskus.ee või tulla kohale
Paldiski mnt 28f Keilas.

noored

Tööpraktikal Oulus
KARMO TIHANE

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Noorsootöötajatele
korraldati aasta alguses koolitus
„Noorsootöö multikultuurses
keskkonnas“, mille raames
õpiti tegelema erineva kultuuritaustaga, sh subkultuursete
noortega. Koolitusele järgnes
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
korraldatud jätkuprojekt, mille
raames said 18 Eesti noorsootöötajat võimaluse külastada
erinevaid noorsootöö asutusi
üle Euroopa. Valikus olid Rumeenia, Läti, Saksamaa, Soome ja teised Euroopa riigid,
kõige eksootilisem oli Kreeka.
Keilast sain mina võimaluse
viibida kaks nädalat tööpraktikal Oulu linna noorteosakonnas. Oulu linnavõimule allub
kokku 15 noortekeskust, kus
kõigi külastatavus on enamvähem võrdne – 40-50 noort päevas. Mina asusin tööle noortekohvikus Bysis, kus kohtusin
paljude kohalike noortega,
kellest enamus oli teist või kolmandat põlve sisserännanute
järeltulijad.
Noorekohvik Bysis on Oulus ainulaadne ja omapärane.
Bysis toimib avatud noorsootöö põhimõttel, kuid keskusesse oli lisatud kohvik, kust
noored said osta meelepärast
sööki-jooki. Lisaks oli Bysises
lava integreeritud tehnikaga,

Oulu noortekohvik Bysis
kus vähemalt kaks korda kuus
toimus pidu või kontsert, mille korraldajaks olid noored ise.
Lisaks oli keskuses bändiruum
ja üritati kokku panna noorteraadio tiimi.
Palju tegevusi toimub ka
väljaspool keskust. Näiteks
integratsiooniprojektid
immigrantidega toimuvad korra
nädalas ühes linnale kuuluvas
spordisaalis, kus täiskasvanud
mängivad ja spordivad koos
noortega.
Külastasin ka paari teist
noortekeskust. Võib öelda,
et sealsed keskused on väga
sarnased Keila Avatud Noortekeskusele. Paaris keskuses
on oma saal, bändiruum ja erinevad mängud. Nagu Keilaski,
on Oulu noorte seas populaaresim mäng piljard.
Lisaks nägin linnas kohalikku noorte helistuudiot, mis
toimis samadel põhimõtetel,

foto: ouka.f i

kui Keila Noortekeskuse stuudio. Edaspidiseks on Keilal
huvi korral olemas kontakt Bysise noorsootöö osakonnaga.
Teised Eesti noorsootöötajad kogesid Euoopas erinevaid
lähenemisviise noorsootööle.
Esines
tänavanoorsootööd,
millesse oli kaasatud lapsevanemad, väga palju oli tegevusi
peredele, näiteks Rootsis. Euroopas kohtab palju meessoost
noorsootöötajaid ning väga
aktiivseid noori. Palju oli sarnast Keila Noortekeskusega –
me oleme kas proovinud, või
teeme samu asju – kuid siiski
sain sealviibitud kahe nädalaga
palju uusi ideid. Lõpuks tuli
ikkagi tõdeda – pole paremat
kohta kui kodu.
Projekti rahastas Integratsiooni Sihtasutus, Euroopa
Liidu Kolmandate Riikide Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium.

VABA AEG

Keila Koolis toimus Rokipidu
liina neeme
KEILA KOOL

Reedel, 4. detsembril toimus
Keila Kooli põhikooli- ja gümnaasiumimajas traditsiooniline
iga-aastane rokipidu. Seekord
oli korraldajaks 53. lend ehk
nüüdse Keila Kooli esimene
lend.
Rahvast oli saali kogunenud
piisavalt palju. Lõpuks ei saanudki kõik endale istet ning
nii mõnigi pealtvaataja pidi
leppima püstiseismisega.
Üritust oli eelnevalt reklaamitud Eurovisiooni nime
all. Hoolimata eelarvamusest,
et tegu tuleb vägagi tüüpilise
Eurovisiooni järgi tegemisega,
koostati hoopis oma versioon
lauluvõistlusest.
Võistelda
said ka riigid, mis Euroopasse
ei kuulu, rääkimata nendest
maadest, mida üldsegi olemas
ei ole. Üheks selliseks „imedemaaks“ on populaarne internetilehekülg Youtube, mida
kirjeldati kui kohta, kus kõik
on võimalik.
Osalejariikidel oli välja pakutud väga huvitavaid ning
lahedaid esinemisi. Kõige eredamalt jäid meelde viis esitust, eesotsas meie kodumaa

Eestiga. Maarjamaad esindasid
seekord Maarja-Liis Ilus ning
Ivo Linna. Esitamisele tuli
lugu „Kaelakee hääl“. Esitus
ei jätnud kedagi külmaks ning
sumin publikus ei tahtnud
pikka aega vaibuda. Kahina
põhjus ei peitunud kaugel. Tegemist oli väga ilusa loo ning
hea esitusega, kuid peamiseks
süüdlaseks oli Ivo Linna meie
kooli spordiõpetaja Tiit Tarve
kehastuses. Eredalt jäid meelde veel Kreeka, Vatikan, Valgevene ning Jamaica. Kui Kreeka
oli panustanud eelmise aasta
koosseisuga, siis Vatikan üllatas sootuks. Nimelt tuli muidu konservatiivne kääbusriik
lavale karmi rokiga. Selle esinemise ajal tahtsid küll jalad
maast lahti saada ning rütmi
kaasa tammuda. Esitus oli üpriski kaasahaarav ning pulbitses energiast. Kõige originaalsem lahendus oli Valgevenel.
Sedapuhku nelja vennikese
näol, kes oma laulu joristasid.
Puudus moodne helitehnika ning vennikesed ise näisid
justkui õue pealt välja karanud
poisikesed. Positiivselt üllatas
veel Jamaica, mis tuli välja legendaarse Bob Marley looga
ning samuti ei jäänud ka neil

omapärast puudu. Esinemine
oli täiesti live. Kitarrimäng ei
tulnud plaadilt, vaid seda mängiti reaalselt kohapeal, nagu ka
laulja laulis päriselt ja trummar ei tagunud õhutrummi.
Kui kõik maad olid ära esinenud, algas hääletamine. Sel
ajal lõbustasid rahvast JJ-streeti tantsijad ning õpetajate
hoogne tantsukava. Mõlemad
olid ülesehitatud hip-hop stiilis ning olgugi, et õpetajad polnud kutselised tantsijad, tuli
nende esitus hästi välja. Seevastu näitas professionaalsust
JJ-street. Tegu oli siiski Eurovisiooniga ning nagu tavaks,
viis üks riik sellelt võistluselt
koju võitjatiitli. Peale pingsat
hääletust sai selgeks, et Eesti
eest napsas üsna napilt võidu
Kreeka koos Sakisega.
Üldiselt leidus igale maitsele midagi – küll poppi, rokki, lüürikat, räppi ning muidu
nalja. Veidi häirivaks teguriks
muutus kohati esinev ebatsensuurus, kuid täittõsisust
selliselt ürituselt oodata ei
maksagi. Minu kiidusõnad
sellegipoolest ning kohtumiseni järgmisel rokipeol, mida
korraldab juba Keila Kooli 2.
lend!

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
LAPITEHNIKAS SEINATEKSTIILID - EESTI LAPITÖÖ
SELTS
15.detsember - 3.jaanuar
Keila kultuurikeskus
KINGIVIHJED PÄKAPIKKUDELE
14.detsember - 3.jaanuar
I korruse vitriinid. Erinevate
ringide lapitehnikas kaisunukud jm
Keila Kultuurikeskus

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
“KUUS MONOLOOGI RAHA
ASJUS” KEILA KULTUURIKESKUSE AX-TEATER
15.jaanuar kell 19.00 Pilet: 35.-.
Andrus Kivirähk`i etendus
Keila kultuurikeskus
“VARES” - KURESSAARE
LINNATEATER
3.veebruar kell 19:00 Pilet:
150.- / 125.Keila kultuurikeskus

“ESIMESED SUUDLUSED” PÄRNU TEATER “ENDLA”
12.veebruar kell 19:00 Pilet:
150.- / 125.Ühe armastuse lugu
Keila kultuurikeskus

kontsert
LEENA LAASI ÕPILASTE
KONTSER
19.detsember kell 16.00
Keila muusikakooli saal
“OMA LAULUD - TEEL KOJU”
- SIIRI SISASK

Kallid emmed ja issid!

Kõiki lapsi, kes kirjutasid Jõuluvanale ja
unustasid oma aadressi lisamata, ootavad
Jõuluvana vastused Keila Kultuurikeskuses koos
väikese maiusega.

LUGUPEETUD KEILA LINNA
EAKAD ELANIKUD!

7

Palju õnne!

20.detsember kell 17:00 Pilet:
150.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.
Keila kultuurikeskus

Sündinud

24.11.2009
29.11.2009
02.12.2009
10.12.2009

muud üritused
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

Tunde tasa lööb aegade kell,
alles jääb mälestus hea ja hell...
Avaldame kaastunnet
Marje Laanemaale

EMA

surma puhul.

Adventkoguduse jumalateenistus
19.detsember kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
19.detsember kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
I pühapäev pärast jõule
27. detsember kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund eakatele
30.detsember kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2

23. detsembril
Harjumaa muuseum
avatud 11.00-14.00.
24-26. detsember
muuseum suletud.

KAUNEID JÕULUPÜHI

Kallist

Hillar
Nahkmanni

Kallist poega ja venda

Hillar
Nahkmanni
27.07.1964 – 22.12.2008

27.07.1964 – 22.12.2008

mälestavad
1. surma-aastapäeval ema,
isa ja vend

MTÜ TOETUS pere
mälestavad 1.surmaaastapäeval
Mare, Reet, Inga, Ivar perega
ja Irma

kogudus
4.advendipühapäev
20.detsember kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Järgneb kohvilaud.
Keila Miikaeli kirik

Gregor Tabagari
Elina King
Minna-Maria Pajusild
Rico-Rainis Lipstok

Kuulutused
kinnisvara
Müüa kahetoaline korter Keilas.
Telefon 56711871
Müüa maa -alune garaaž Vasara tänaval (üksikboks). Raudustega, 220/12V, oma voolumõõtja. Tel:
53433755
Üürile anda 1-toaline möbleeritud (28m2) korter Keilas otse
omanikult. Remont tehtud, olemas
pesumasin, keskküte. Üür 1500 +
komm. (suvel 300.-, talvel 700.- +
elekter). Tel: 55675712

TÖÖ
Pakuda tööd koristaja/majahoidjale Keila linnas, Paldiski maanteele. Info tel. 6331 800 5167 360
AS-s KeVa müügil turbabrikett,
alus 2250.- kr. (ca 1 tonn). Transport Keilas tasuta! Tellimine tel.
6791 473;6791 474

26.detsembril kell 16.00
KEILA UUSAPOSTLIKUS KIRIKUS
(Jaama tn.18)
TRADITSIOONILINE

JÕULUKONTSERT

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.

Teenus
Teie probleem – meie lahendame selle. Fekaalivedu – Toivo 51916171
Kõige kliendisõbralikumad hinnad juuksuri- ja kosmeetikatöödele on Luha 2A (kortermaja) asuvas juuksuris. Olete oodatud! Tel:
6045572.
Tähelepanu! Keila Tervisekeskuse Mini-Spa ruumes avatud
lisaks organismi uuringutele ja teraapiale (teisipäeviti võimalus ka
kaaniraviks) nüüd ka spets lamp,
mis aitab: põletike, põletuste, kül-

metuste, kirurgiliste põhikudede
vigastuste, lihasvalu, liigesepõletike ja erinevate nahakahjustuste,
samuti ka ainevahetust soodustav,
rinnaangiini ning laste mumpsi
leevendav jne. Samuti on võimalus
kõrvaküünalde teraapiaks. Soodushinnad!
Info tel 5333 0299 Merike või vaata www.algallikas.ee
Lihvin põrandaid!
Tel: 56649442
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.
Hambaravi. *Ravi ja kirurgia
(kuni 19.eluaastani on ravi tasuta)* Esmaabi. Haapsalu mnt 31 A
(2.korrus). Tel: 678 2211, evekohv@
hot.ee.

HARJUMAA MUUSEUM
20. detsember kell 15.00

ADVENDIKONTSERT

ESINEVAD:

Kohvilaud, kontsert mõnusas
jõulumeeleolus.

SEGAKOOR “NOODIMURDJAD”
Pia PUKKONEN(orel)
Pille METSSON(orel,akordion)
Eve NEUMANN(saksofonid)
Marika PABBO(sopran)
Tiina KALVET(klaver)
Helge OSEROV (ﬂööt)
Üllatusesinejad

Keila Linnavalitsus

SISSEPÄÄS TASUTA

OLETE LAHKESTI OODATUD

JÕULUÜRITUSELE
,
mis toimub
21.detsembril k.a. algusega kell 14.00
KEILA KULTUURIKESKUSES.

ESINEB

SEGAKOOR KEILA
Dirigendid
Anu Matteus ja Arvo Pihlamets
Kontsertmeister Eva Teppo
Viiulil Ann Meeta Teppo

8

Reklaam
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kinSaa
kek dav
aar al
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Kuldehted
Hõbeehted
Käekellad

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

nn
a

Jõulukingitused
kauplusest

Kaupluses Frau Anna

Frau A

Keila Selveris

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

Maeru Trahter soovib
kõigile rahulikke jõule
ja meeleolukat
aastavahetust!
Detsembrikuus majast välja
ostetud peolauad

-10%

tel.713399

Магазин Frau Anna предлагает

Tissot
Casio
Fossil
Axcent
Jacques Farel
Donna Karan New York

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

*Suuskade ja

suusavarustuse
müük ning hooldus

*Mäesuusavarustuse

rent

Keila Leht otsib inimest, kes oskab
ja tahab teha

müügitööd

Avatud E - R 10 - 19
L

Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
krp@keilarattapood.ee

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi

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

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

10 - 16

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

MTÜ Kollane Pardike kutsub
suurele Jõulupeole Hiirekese Mängutuppa
22.detsembril kella 11.00 – 13.00
Lapsi ootavad Jõuluvana, näomaalingute meister ja fotograaf.
Pidu on kõigile tasuta
Jõulupidu toetab Kohaliku omaalgatuse programm
Oma tulekust palun teatada hiljemalt 20. detsembriks e-mailiga
aadressile: evelin@pardike.ee

Hiirekese Mängutuba asub
Haapsalu mnt. 31, Keila

teated

“JÕULUVAHEAJAL TASUB MEID KÜLASTADA!”

25.35.-30%

Lapsele 7-9 a. ujula pilet
Lapsele 10-19 a. ujula + jõusaal
Täiskasvanule ujula+jõusaal+rühmatreening
soodsam!

*Soodustus kehtib ühekorra täishinnaga piletitele.
*Kampaania hindadele ei kehti lisasoodustused.
*Alla 10 a. laps pääseb ujuma koos vähemalt 16 a. saatjaga.
*Jõusaali pääseb al. 14. eluaastast.
Laupäeval, 19. detsembril kell 10.30 Hea rühile: KõhtSelg Eri*
Treener Kaia Heinleht!
Pühapäeval, 27. detsembril kell 12.00 JÕULUMIX (1,5h)!
Sobib kõigile: 30 min EasyDance, 40 min KõhtSelg Eri*, 20 min
Venitused. Treener Kaia Heinleht!

Tervislikku jõuluaega!

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.

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

Ilusat
jõuluaega
ning kaunist
aastavahetust

KEILA MÖÖBEL

Kauneid jõule ja meeleolukat
uut aastat!

