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Kajakateprobleemi vastu on
raske võidelda
Eelmise aasta lõpus laekus linnuuurijatelt Eet ja Aarne Tuulelt Keila linna
poolt tellitud vaatlusaruanne „Kajakad
Keila linnas ja selle lähiümbruses ning
nendest põhjustatud probleemide
võimalikud lahendused“. Linnuklubi
ornitoloogide aruandest selgub, et
suurimaks, kuid mitte ainsaks kajakate
nuhtluse põhjustajaks on Karjaküla
karusloomafarm.
Kajakate populatsioon Keilas
tekitab juba mõnda aega peavalu siinsetele elanikele ning
ettevõtetele. Olukorrale lahenduse leidmiseks võeti ühendust orinitoloogidega. Keila
keskkonnanõuniku Ülle Linduse sõnul sai peagi selgeks, et
kahepäevane vaatlus tulemusi
ei anna ja ornitoloogide ettepanekul sai tellitud aastane
vaatlus-uuring.
Kogu vaatlusperioodi ajal
(1.detsember 2008 – 30. november 2009) oli pideva tähelepanu all lisaks linnale ka selle
lähiümbrus: Kulna, Niitvälja,
Tuulna, Tõmmiku, Tutermaa,
Kumna, Harku, Vääna, Valingu, Jõgisoo, Tuula ja Ohtu. Samuti mererannik – peamiselt
Lohusalu ja Lahepere lahed,
vähesemal määral Pakri poolsaar. Eriti aga Karjaküla karusloomafarm ja selle ümbrus.
Uuringu 66 vaatluspäeva
jooksul loendati välitööde käigus vaatluspiirkonnas kokku
403 629 kajakat. Kõige rohkem
oli esindatud hõbekajakaid 390 800 isendit, naerukajakaid

näitus

– 10 799 isendit, kalakajakaid
– 1 898 isendit ja merikajakaid
- 132 isendit. Keila linna piirides registreeriti kokku 31 193
kajakat, millest enamuse moodustasid hõbekajakad.
Üheks eelistatuimaks puhkepaigaks oli kajakatele Keila
kultuurikeskus, mille katusel
ööbis näiteks ööl vastu 5. septembrit 520 isendit.
Väljaspool linna kohtas kajakaid enim Karjakülas, kus karusloomafarmi juures loendati
neid 2.augustil lausa 22 000.
Uuringu aruandest selgub,
et kajakate esinemine ja arvukus Keilas ja selle ümbruses
sõltub eelkõige aastaajast. Nii
oli talve- ja kevadkuudel kajakate arv Keilas tühine ja linnas
tiirutasid vaid mõned isendid,
kuid suve tulles kajakate arvukus tõusis kevadega võrreldes
sajakordselt. Sama seis jätkus
sügisel. Põhiliseks linnas viibimise põhjuseks on siin puhkamine või ööbimine.
Sööma kajakad linna ei tule,
kuna siin puudub neile toidulaud.
lk 5

Keilas on taas
oma teater
Marika Reinmann võttis
nõuks teha teoks oma
ammune unistus ja taastas Keilas harrastusteatri.
Laval võib kohalikke näitlejaid näha juba 15.jaanuari õhtul.
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“Üheks
eelistatuimaks
puhkepaigaks oli
kajakatele Keila
kultuurikeskus,
mille katusel
ööbis näiteks
ööl vastu 5.
septembrit 520
isendit.
Väljaspool linna
kohtas kajakaid
enim Karjakülas,
kus
karusloomafarmi
juures loendati
neid 2.augustil
lausa 22 000.”

Ilmus Keila
kirikuõpetaja Ado
Köögardali näituse
kataloog
lk 6

Talve esimesel
suusavõistlusel
osales 129
suusatajat
Aasta esimene suusavõistlus meelitas Keila
terviseradadele 129 erinevas vanuses suusatajat.
Juba kuu lõpus leiab aset
LC Keila heategevuslik
suusavõistlus.

lk 6
sport

Suusatamine:
klassikatehnikas
on oluline libisema
saada
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

lugeja kiri

Loodusega tuleb arvestada
Täna hommikul täitis lehtede esikülgi uudis Tahiti maavärinast. Asub see paik küll kaugel, kuid mõtlema paneb
siiski. Mõtlema sellele, kuivõrd me sõltume loodusest,
hoolimata kõigest, mida me teeme tema allutamiseks. Väike raputus ja kõik see, mis muidu näib nii kindel, muutub
rusudeks. Me võime püüda neid raputusi ette näha, kuid
lõppkokkuvõttes tuleb see ikkagi üllatusena.
Eesti uudiseid täidavad teated talvemuredest. Selle aasta talv on veidi harjumatu – esmalt käre külm ja seejärel
rekordiline lumesadu lõid elu üsnagi sassi. Kui vana aasta
viimasel päeval ühe sõbraga vestledes mõlemad ilusat
talveilma, mõnusat lund ning valgeid puid kiitsime, siis
juba mõned päevad hiljem järgnes sellele kerge rahulolematus üha lisanduva lumega. Ei ole seda lund ju enam
kuhugi panna ning pärast esimest nädalat ei paku hommikune lumelükkamine ka enam pooltki seda naudingut, mis
esimestel päevadel. Tõsi, tänu sellele tekib ka noorematel
inimestel võimalus meenutada „tõelist talve“, mil hanged
räästani. Kuid siiski ei ole inimesed ei külma ega suure
lumega harjunud. Ei ole vahendeid lume tõrjumiseks, ei
ole õigeid rõivaid tõeliseks talveks, ei osata lumevallide
vahel teisi liiklejaid ning füüsikaseadusi arvestades liigelda. Nojah, eks kõik sõltub – tuleb meelde erakordne
päev Prantsusmaal, mil kogu elu halvas maha sadanud 5
sentimeetrit lund.
Kõik merega vähegi kokku puutunud teavad, et merd
tuleb austada ning ka karta. Mägedes käijad räägivad
sama. See ei kehti aga vaid merel ja mägedes, vaid igal
pool. Loodusjõududega tuleb arvestada ning loodust tuleb
austada. Vahel ta tuletab meile seda meelde.

keila leht
leht@keila.ee

Keila Jõepark – lihvimata
kalliskivi
erik tohvri

Keila linnas on paljugi niisugust, mida teised väikelinnad kadestada võiksid, aga
kahtlemata on üks looduse
poolt antud väärtusi jõgi. Küllap mõisteti seda juba iidsel
ajal, kui muistne Keila mõis
jõekääru rajati ja jõgi peale silmailu ka kutsumata külaliste
eest omajagu kaitset pakkus.
Siinsel paepealsel maastikul
on jõgi endale mitmeid kordi
uut ja sügavamat sängi otsinud, kuni möödunud sajandi
teisel poolel inimene otsustas
talle appi tulla. Paraku tehti
seda ehtnõukogulikus stiilis,
rajati koguni uus jõesäng ja
seda küsimata, mis saab vanast
põhisängist ja peavoolust kõrvale jäänud loogetest. Tegemist
oli ju metsistunud pargialaga,
millel sotsialistliku tootmise
seisukohalt polnud mingit
perspektiivi. Mis aga kõige
halvem - vana jõesäng suleti
teeammiga kunagise Puškini,
praegu Linnuse tänava jaoks.
Mõtlematuse tagajärjel tekitatud seisva veega, vesikatku
kasvatavad ja suviti haisevad
veekogud, ei huvitanud siis ja
kahjuks ei huvita ka praegu kedagi. Jääb täiesti arusaamatuks, miks tookord ei tahetud
või osatud teetammi alla läbivoolutoru paigaldada, et vana
jõesängi läbivool säiliks ja seisva veega läppunud veekogusid
ei tekiks. On selgelt näha, et
teetammiga eraldatud kohas
on suurvee aegu veetasemete

foto: andres matteus

vahe kummalgi pool teetammi
isegi kuni paar meetrit, mis
võiks seal kena kosekese või
kärestiku tekitada. Selleks on
vaid vaja teetamm korraks läbi
kaevata ja selle alla truup paigaldada – see pole tänapäeva
tehnika juures suur ja kallis
töö, aga elustaks vana jõesängi. Jõepark on paljudele saanud
lemmikjalutuskohaks ja on
meeldiv tõdeda, et pargi eest
on hakatud kuigivõrd hoolt
kandma. Endise jõesängi elustamine annaks kogu pargile
palju juurde, võibolla pikkamisi taastuks isegi kivitrepiga
vana supluskoht?
Järgmiseks sammuks pargikülastajate heaks võiks olla
pargi Tuulapoolses osas paari-

kümne meetri pikkuse koolmekoha süvendamine ja sinna
jalakäijate sillakese rajamine,
et ka lapsevankriga jalutajad
vanast jõesängist üle saaksid.
Suviti saavad nooremad jalutajad sealt üle isetegevuslikult
tekkinud purdel turnides, aga
nemadki ainult madala veetaseme korral. Kadestan Pärnumaa Audru asula elanikke, kellele on sealses pargis ehitatud
koguni neli silda.
Kahjuks ei anna Keila jõe
geograafiline asend võimalust
linnapilti veepeegliga rikastada, jõgi ja linn hoiduvad omaette. Ainult suurvee ajal muudab jõgi luha järveks ja tekitab
mõtte- kas ei saaks Keila äärde
rajada linnarahva jaoks plaaži

ja ujumiskohta? Praegune
omaalgatuslik ujumiskoht luhal on juba sellepärast kahtlane, et asub reoveepuhastist
allpool, aga raudteesilla juures, kunagise riideviimistlusvabriku territooriumi kõrval
oleks küll võimalik jõgi madala
tammiga
tõkestada,
luua
kunstlik kosk ning lauge liivase ranna ja -põhjaga väike veehoidla... Kauges tulevikus rajatav elamukvartal võiks selleks
ehk jupikese maad loovutada,
sest ka sealsed elanikud saaksid veekogust rõõmu tunda.
Niisugused mõtted tekkisid
jõepargis jalutades. Võibolla
masu ajal mitte kõige õigemad
mõtted, aga vaadakem tulevikku!

Nädal piltides

Lugeja poolt saadetud kaunis Keila
maastikuvaade

Keila nädalaleht

Foto: Katerina Rychkova

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

Foto: hiirekese mängutuba

Hiirekese mängutuba pidas 2. sünnipäeva
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Noortekeskuses said põhikooli lõpetajad
infot karjäärivõimaluste kohta
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: karmo tihane

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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AX-teater ühendab positiivseid ja
erilisi inimesi

Sügisel ilmus Keila lehes kuulutus, milles otsisti värvikad tegelasi, kes huvituks
näitlemisest. Kuulutuse pani üles Marika
Reinmann, kes otsustas täide viia ammu
planeeritud unistuse – taastada Keila linnas harrastusteatri tegevus. Kokku tuli 14
teatrihuvilist, kes moodustavad Keila oma
harrastusteatri AX-teater.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Marika Reinmann on üles
kasvanud Keilas ja olnud noorena aastaid tegev Keila harrastusliku teatritegemise juures. Kuna huvilisi jätkus, leidis
ta, et just nüüd on õige aeg
taaselustamaks Keila Kultuurikeskuses näitering või harrastusteater.
Harrastusteatrisse kuuluvad Marika sõnul äärmiselt
erineva teatrialase kogemuse,
erinevast töövaldkonnast ja
erinevasse vanusegruppi kuuluvad inimesed. Enamus on
siiski eelnevalt teatri tegemisega kokku puutunud, kuid on
ka neid, kel varasem kogemus
puudub. Marika sõnul saavad siiski kõik hästi hakkama.
„Tahe teha teatrit, on suur ja
see ongi peamine faktor harrastusliku teatritegemise puhul. Kõik on äärmiselt positiivsed ja erilised inimesed. Minu
meelest on ühe hea teatrigrupi
aluseks just positiivselt häälestatus ning ühise eesmärgiga
erinevd inimesed, oma erinevate ideede- ja mõtetega. See
annab jõudu ja teotahet.“
Nimi iseloomustab teatrit
kui tervikut
Nime- „AX-teater“, sai teatrigrupp peale ühist ajurünnakut.
Marika: „Aksid on lava üks
oluline osa, mille taga toimub

enne lavale ja publiku ette
jõudmist tähtis tegevus (teksti
kordamine, enda valmispanek
minna ja anda endast parim).
Lisaks sellele on aksid lava
„püha“ ehk puutumatu osa
(etenduse ajal ei tohi akside
vastu minna, aksid ei tohi liikuda). Seega otsustasimegi
panna oma teatrigrupile nimeks “AX-teater“, kui üks terviklik nimi iseloomustamaks
seda, mis toimub nii laval kui
lava taga.“
Esimeseks etenduseks valiti Andrus Kivirähk`i „ Kuus
monoloogi raha asjus“. Sellise
valiku kasuks otsustas Marika
kahel põhjusel. „Esiteks on
Kivirähk minu üks eesti hetkeseisu lemmikautoreid, oma
hea ja terava, kuid samas äärmiselt humoorika keelekasutuse poolest. Lisaks on „Kuus
monoloogi raha asjus“ veel
üpris läbi mängimata materjal
ning monoloogid ühed keerulisemalt lavastatavad ja lavastajale väljakutset pakkuvamad
žanrid teatrikunstis üldse.
Praeguseks on AX-teater
andnud juba kaks etendust
ja vastukaja publiku poolt on
Marika sõnul olnud igati positiivne. Andrus Kivirähk`i
„Kuus monoloogi raha asjus“
räägivad hetkel äärmiselt aktuaalsest teemast - rahast.
Raha olemusest ning tema olemasolu või olematuse, mõjust
erinevatele inimesetüüpidele.

juhendaja

Ax-teatri juhendaja
Marika (Mäger)
Reinmann iseendast

Siiani on AX-teater saanud vaid positiivset vastukaja
Tegemist on humoorika ja väga
omapärase tükiga kuna tegemist on monoloogidega, ehk
siis ühe jutustaja poolt etendatava lavalise vaatemänguga.
Tulevikus soovivad harrastusteatri näitlejad ja juhendaja
jätkata sama positiivse energiaga uute projektide, lavastuste
ja näitemängude lavale toomist. Järgmiseks suuremaks
eesmärgiks on kevadeks välja
tulla uue ja huvitava lavastusega, millega üles astuda nii
Keilas kui ka mujal Eestis.
Ax-teater ootab etenduse-

le kõiki, kes soovivad kogeda
meeldivat teatrielamust, mida
pakuvad
harrastusnäitlejad
oma mitmekülgsuse ning siira
ja positiivse olemusega.
„Kuus monoloogi raha asjus“ etendub 15.jaanuari kell
19.00 Keila kultuurikeskuses
ja 22.jaanuaril kell 19.00 Raasiku Rahvamajas.
Varem on Keilas harrastustteatrit juhendanud Karl Vasko,
Maia Raudsepp, Rudolf Oja.
Hiljem Evald Hermaküla ja Jan
Uuspõld.

Mina olen teatriga seotud
juba nii kaua, kui mäletan.
Olen osalenud väga paljudes
nii noortele kui ka täiskasvanutele mõeldud harrastuslikes teatriprojektides. Olen
õppinud teatrit väga erinevate koolitajate käe all, alustades Evald Hermakülast ja
lõpetades Andres Noormetsa ja Katrin Nielseniga. Minu
õpetajateks on olnud ka
Eesti Harrastusteatrite Liidu
esinaised Maret ja Kristiina
Oomer jpt. Olen osalenud
väga paljudel teatrialastel
koolitustel nii siin Eestis kui
ka väljaspool Eestit.
Nimetaksin enda teatrialast
kogemust näitlejana väga
pikaks, kuid lavastaja ja juhendajana oman kogemust
kuus aastat. Olen väga palju ka ise õppinud ja omandanud
draamapedagoogi
kutse Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemias. Minu
spetsialiteet on siiski töö
noortega ning tegeleda sotsiaalsesse valdkonda kuuluva teatriga.(mitte nii palju
lavastamine kui draamaõpetus). Lavastamise kogemuse
olen omandanud iseseisvalt
ja väga heade õpetajate käe
all.
Hetkel töötan Tallinna 32.
Keskkoolis teatriõpetajana

uudis

Eksami hirmuga on võimalik võidelda

Eksami hirmu leevendamiseks ja õpilastes vajaliku enesekindluse saavutamiseks
algavad Keila Koolis põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistavad kursused. Kursused
on mõeldud õpilastele, kes soovivad põhikooli lõpueksameid edukalt sooritada.
keila hariduse sa

Unisus, nõrkus, pearinglus,
„liblikad“ kõhus, iiveldus, käed
värisevad. Kõik teadmised on
viimasel ja kõige tähtsamal
hetkel peast kadunud – see
on kogemus, mis on tuttav
meile kõigile. Me tunneme
paratamatult ärevust olulis-

te sündmuste ees, kus pannakse proovile meie teadmised ja kompetents. Mõõdukal
ärevusel on ka positiivne roll
– valmistada ette aktiivseks
tegevuseks. Proovieksami kogemus koos tagasisidega aitab
üle saada ühest peamisest
hirmu tekitajast ehk teadmatusest. Kui koll on kapist välja
tulnud, pole ta enam nii hir-

mus. Teada on ka see, et hirm
iga uue katsumuse ees on aina
väiksem. Nii, et tasub proovida!
Roman Timofejev, Keila
Kooli psühholoog

Kursused toimuvad laupäeviti, 30.jaanuarist - 27.märtsini. Ettevalmistused toimuvad
kolmes aines: eesti keel, matemaatika ja inglise keel. Kursuse lõpus on proovieksam,
mille sooritamisel pääsevad
kursusel osalejad Keila Kooli
gümnaasiumisse katseid tegemata.
Eesti keel: hääliku õigekiri,
kokku- ja lahkukirjutamine,

suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid, öeldis ja põimlause kirjavahemärgid, lausestus,
teksti viimistlemine.
Matemaatika: lihtsustamisülesanded, võrrandid, funktsioonid ja graafikud, protsendiülesanded, geomeetria.
Inglise keel: grammar and

the language structure, reading and writing, listening and
speaking.
Kursuseid viivad läbi Keila
Koolis õpetajatena tegutsenud,
suurte kogemustega põhikooli- ja gümnaasiumi õpetajad
Anne Siniveer, Heldena Taperson ja Katrin Pihl.

kursuste hind
Üks aine
Kaks ainet
Kolm ainet

15 tundi
30 tundi
45 tundi

1200 EEK
2250 EEK
3150 EEK

*Tunnihinnad koos kehtiva tulumaksutagastusega.
Täiendav info: kool@keila.ee

64kr/t
60 kr/t
56 kr/t
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Lühidalt
Kehalise kasvatuse õpetajate õppereis Pärnusse
5.jaanuaril toimus Keila Kooli kehalise kasvatus õppetooli
õpetajate õppereis Pärnusse.
Programmis oli esmalt tutvuda
uhiuue, kahtlemata vabariigi
ühe kaasaegsema spordihalliga . Kogu projekti ühe algataja
ning elluviija Pärnu Spordihalli
juhataja hr Vambo Talu asjatundliku esitluse kaudu saime
kõik uusi kogemusi ja ka mõtlemisainet kodusteks tegemisteks. Õppereisi põhieesmärgiks
oli aga hr Albert Andersoni läbiviidav koolitus “ Kuidas suuta
ja jaksata”. Esialgu planeeritud
kolmetunnilisest loengust kippus saama vägisi neljatunnine
ja veelgi pikem. Lektori mõnus
ja veenev esinemine andis kõigile osalejatele signaali, et kõik
polegi nii kehva, asja parandamiseks aitab ehk kui proovida
alustada mõndagi endast ja
seejärele püüda lastele läheneda uuest lähtenurgast. Loengule järgnenud küsimustevool
ja arutelu on selge viide, et
teemat tasub tulevikus sügavamalt käsitleda.
Tõnu Meijel

Keila noortekeskuses
tutvustati
õppimisvõimalusi
Keila noortekeskuses viidi teisipäeval, 12.jaanuaril läbi infoseminar põhikooli lõpetajatele.
Noortele tutvustati vaba aja
sisustamise ja edasiõppimise
võimalusi.
Ennast esitlemas käisid Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Kuressaare Ametikool,
Tallinna Tööstushariduskeskus,
Järvamaa Kutsehariduskeskus,
Haapsalu Kutsehariduskeskus
ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.
Päeva lõpus oli noortel võimalik laenutada raamatuid Elavast
raamatukogust. Elav raamatukogu on koht, kust saab laenutada „raamatu“ mitte paberkandjal köidetud kujul vaid
elava inimese näol. Raamatu
sisu saab muuta täpselt selliseks, mis endale huvi pakub.
Seminari raamatukogus oli ligikaudu 30 erinevat „raamatut“
valmis tutvustama oma tööd.
Üheks populaarsemaks ja huvipakkuvamaks „raamatuks“
kujunes politsei.
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Ettevaatust purikad!

venekeelne veerg

Сегодня в номере

Keila linnavalitsus palub
kõigil majaomanikel oma hooned üle vaadata ja kontrollida,
et lumi ja jää ei oleks ohtlik
hoonele endale või selle kõrval olijatele.
Ohutuse eest vastutab kinnistu omanik. Kui ohtlikud
purikad on tekkinud, siis esmalt tuleks ohtlik ala piirata ja
märgistada, et vältida inimeste
ohtusattumist. Seejärel tuleb
purikad ettevaatlikult eemaldada.
Keilas pakub purikate eemaldamise teenust OÜ Varahooldus (telefon 6391420),
kes eemaldab purikaid kuni
13 meetri kõrguselt. Samuti
pakub Varahooldus abi lume
eemaldamisel nii lame- kui viilkatustelt.

Результат работы орнитологов
Проблема большого количества чаек в городе в
определенный период связана с целым рядом факторов. Во-первых, город
располагается в местности, которая по своим параметрам очень подходит
для обитания чаек. Вовторых, важным фактором, привлекающим чаек
в город, является Карьякюлаская
звероферма.
Также нужно отметить,
что городские чайки относятся к скандинавским серебристым, популяция которых отличается особой
многочисленностью.
В
силу того, что проблема
связана с такими разными
аспектами, и географическими, и экономическими,
сложно говорить о простом решении проблемы.
По мнению орнитологов,
самым действенным способом, которым существенно
поспособствует
решению проблемы чаек в
городе, будет изменения
производственного процесса на звероферме, так
как сейчас чайки имеют
доступ к питанию пушных
зверей, содержащихся на
ферме. (стр. 5)

Pensionäri tulumaksuvaba tulu on ka sel
aastal maksimaalselt 5250 krooni kuus
Tulumaksuseaduse kohaselt
on riikliku pensioni maksuvaba tulu 36 000 krooni aastas
ehk
3 000 krooni kuus. Järelikult see osa pensionist, mis
ületab 3 000 krooni kuus, kuulub tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval
kui ka mittetöötaval pensionäril õigus lisaks ka üldisele
maksuvabale tulule, mis on
27 000 krooni aastas ehk 2250
krooni kuus.
Seega pensionär võib saada
maksuvabalt kokku kuni 5250
krooni kuus.

Üldise maksuvaba tulu
(2250 kr) arvesse võtmiseks
peab mittetöötav pensionär
esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Avalduses (blankett on saadaval ka
www.ensib.ee) peab kindlasti
olema märgitud avaldaja nimi,
isikukood, elukoht ja kuu ning
aasta, millest alates soovitakse
maksuvaba tulu arvestamist.
Allkirjastatud avalduse võib
saata posti teel või ise pensioniametisse kohale viia.
NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile juba korra esitanud,

siis iga pensionitõusu järel või
uue aasta saabudes uut avaldust esitada ei ole vaja.
Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib lubatud
tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult või pensionist
ja esitama avalduse vastavalt
tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha
ei saa.
Näiteks:
a) kui töötav pensionär on
esitanud avalduse tulumaksu
vabastamise kohta tööandjale,
siis üldist tulumaksuvaba tulu

(2250 kr) arvestabki palga
maksmisel tööandja. Kui samal ajal tema pensioni suurus
on näiteks 4500 krooni, siis
3000 krooni sellest on maksuvaba ja 1500 kroonilt peetakse
kinni tulumaksu 21%;
b) kui töötav pensionär esitab
kõnealuse avalduse pensioniametile, siis on tulumaksuvaba kuni 5250-kroonine pension ning tulumaks peetakse
kinni tööandja juures kogu
töötasult.
Sotsiaalkindlustusamet

Krimiuudised
securitas 1660
05.01 kell 19.20 - Rõõmu parklas rallitasid 4 autot. Korrale
kutsutud ja minema saadetud.
Teatas juhtimiskeskus.
05.01 kell 22.00 - Selveri parklas rallitas 1 auto, ei allunud
korraldustele.
Informeeritud
politseid.
05.01 kell 23.20 - Keila kooli
gümnaasiumimaja (Põhja 8)

välisuks praokil (avatud). Sissemurdmisjäljed puudusid ja koos
G4S patrulliga kontrollitud. Sisemine uks ja valvestusruumi
uks lukustatud ja sissemurdmisjäljed puudusid.
Teavitatud juhtimiskeskust. Välisuks lukustatud.
06.01 kell 12.00 - Jaama bussipeatuses 2 isikut tarvitavad
alkoholi. Tehtud
suuline hoiatus, läksid minema.
07.01 kell 20.50 - Jaama kaup-

luse parklas tarvitas seltskond
alkoholi. Tehtud märkus - vabandati ning lahkuti, ei olnud
kohalikud. Kaamera fikseeris
isikud.
08.01 kell 06.00 - Selveri kõrval parklas vanem meesterahvas (70 – 80a), suutis vaevu
kõndida ja oli napilt riides. Soovis koju. Keha oli külmast kange. Isik ei olnud adekvaatne,
kodune aadress muutus jutu
käigus 2 korda ja väitis alguses,

et on 53, mõne hetke pärast
55aastane. Alguses väitis, et
tuli sõbra juurest, hiljem, et tuli
Keila Kolhoosist. Kutsutud kiirabi ja üle antud. Teavitatud ka
politseid.
Põhja 12a Vikerkaare lasteaia
paldiski mnt poolsel küljel aial
2-3 latti puudu. Põhja tn poolsel
küljel võrkaias auk sees. Lasteaedade väravatel puuduvad
lukud.

Прошел первый этап
Лыжных дней Кейла
В субботу, 9-го января, состоялся первых этап традиционных
Кейласких
лыжных дней 2010. Несмотря на морозную погоду, в соревнованиях приняло участие 129 лыжника.
Самой популярной оказалось 10-километровая дистанция, эту дистанцию
прошло 64 спортсмена. С
протоколами соревнований можно познакомиться
на
сайте
www.
spodiklubivask.weebly.com.
Проведение первого этапа
поддержали предприятия
Kava Auto, Kliima Center,
Autoremont OÜ, Hole In
One Catering, SA Keila
Terviserajad, Keila LV,
Ehitusmarket, ET-Bike и
Кейлаский Оздоровительный центр. Большое им
спасибо! Следующее большое лыжное мероприятие
состоится 24 января. (стр.
6)
Театр «Акс» объединяет интересных и позитивно
настроенных
людей
Осенью в городской газете
появилось объявление, в
котором искали людей,
интересующихся театром
и актерским мастерством.

Автором объявления была
Марика Рейнманн, которая решила осуществить
свою давнюю мечту – возродить в Кейла любительский театр. На объявление
откликнулось 14 человек,
которые и составили труппу театра «Акс». К настоящему времени театр уже
выступил с двумя спектаклями и получил от публики большую поддержку. Спектакль «Шесть
монологов о деньгах»
можно будет посмотреть
15 января в 19.00 в Кейласком центре культуры.
(стр. 3)
Подготовка к экзаменам
Для того, чтобы уменьшить страх перед экзаменами и укрепить уверенность в себе, для учеников,
заканчивающих основную
школу, в Кейлаской школе
начинаются
подготовительные курсы. Курсы, в
первую очередь, предназначены для тех ребят, которые хотят сдать экзамены за 9-й класс очень
успешно. Курсы будут проходить по субботам, с 30го января по 27-е марта.
Подготовка к экзаменам
будет вестись по трем
предметам:
эстонский
язык, математика и английский язык. Курсы
платные. Курсы будут вести опытные учителя, работающие в Кейлаской
школе. (стр. 3)

Необлагаемая
подоходным налогом пенсия - 5250 крон
Согласно закону о подоходном налоге свободной
от налогообложения частью пенсии является 36
000 крон в год или 3000
крон в месяц. Соответственно вся остальная
часть пенсии облагается
подоходным налогом. В то
же время как работающий,
так и не работающий пенсионер имеет право увеличить необлагаемый налогом минимум на 27 000
крон или на 2250 крон в
месяц. Для этого неработающий пенсионер должен представить заявление в отдел пенсионного
департамента по месту
жительства. Бланк заявления находится по адресу
www.ensib.ee. Заявление
можно отправить и по почте. Если неработающий
пенсионер уже представлял подобное ходатайство,
то вторично его писать не
надо. (стр. 4)
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Kajakateprobleemi põhjus on mitme
teguri koosmõju
(algus lk 1)

kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Suureks ohumärgiks on
Keila keskpargi veetorni katuselt avastatud kajakapesa.
Seda, et kajakad tehisoludega
hästi kohanevad, ei ole enam
mingi uudis. Lindude pesitsemine maja katustel on üha süvenemas ja sellele Keila linn
piiri panna ei saa. Ainus, mida
teha saab, on pesitsemist ennetada, mis on Eet ja Aarne
Tuule sõnul hetkel eriti oluline, kuna Keilas puudub seni
kohalike kajakate põlvkond,
kes oleks siinsetel katustel
üles kasvanud ja suure tõenäosusega rajaks tulevikus ka oma
pesa mõne Keila maja katusele.

aga Karjaküla karusloomafarmi tootmisprotsessi omapära
ja farmi lähedus Keila linnale.
Lihtsat lahendust ei ole
Kuna põhjustajateks on nii
ökoloogilised, majanduslikud
kui ka geograafilised aspektid,
on Eet ja Aarne Tuule sõnul
ühtset lahendust probleemile
raske leida.
Keila jõe luhta on pidevalt
kraavitatud ja kuivendatud,
kuid ometi on tegu Tallinna lähipiirkonna ühe ulatuslikuma
luhaga, kus rändeperioodidel
peatub lisaks kajakatele ka
hulgaliselt hanesid ja luiki.
Luha täielik kuivendamine on
töömahukas ja kallis ning leevendaks kajakaprobleemi vaid
vähesel määral.
Ka aktiivse põllumajanduse
takistamine kajakaprobleemi
lahendamiseks oleks tarbetu,
kuna põllumaad pakuvad kajakatele huvi vaid periooditi.
Hõbekajakate kohalik populatsioon on seotud kogu Skan-

Kajakad Karjaküla karusloomafarmis loomade toitmise ajal toitu ründamas.
Järeldus: kajakaprobleemi
ei annaks erilisi tulemusi ka nus võimalus kajakate arvuku- kajakatel on Keila lähedal olepõhjustajateks on mitme telindude füüsiline hävitamine. se piiramiseks rahvusvaheline mas rikkalik toidulaud, on linguri koosmõju
Näiteks Helsingi piirkonna koostöö, mille raames kõikjal nud ka Keilas kohal. Toitu paÜhte kindlat põhjust, miks kaprügilates on aastate jooksul Skandinaavia riikides piiratak- kub veel jõeluht, mis muutub
jakad Keilas massiliselt esinetapetud tuhandeid hõbekaja- se prügilates, loomafarmides kajakatele atraktiivseks just
vad, ornitoloogide sõnul ei ole.
ja linnades toidu ja suurvee ajal ja seda juhtub viiPigem on tegemist
jäätmete kättesaada- masel ajal üha tihemini. Loomitme teguri koos esi“Esiteks asub Keila maastikuliselt kajakatele
vust sel määral, et see mafarmi ja jõeluha asukoha
nemisega.
Esiteks asub Keila
soodsas kohas, kus vahetus läheduses asub Keila mõjutab liigi paljune- tõttu on igati loogiline, et kajamist.
maastikuliselt kajakakad just Harju KEKi territooluht ning kaugel ei ole ka meri. Suurt osa mängib
tele soodsas kohas,
riumil ning Paldiski maantee
Probleemi
leevendus
kus vahetus läheduses
ja Luha tänava majade katustel
aga Karjaküla karusloomafarmi tootmisprotsessi
peitub Karjaküla ka- ööbimist eelistavad. Linnu-uuasub Keila luht ning
omapära ja farmi lähedus Keila linnale.”
rusloomafarmis
kaugel ei ole ka meri.
rijate sõnul asuvad kajakad
Eelpool
nimetatud eeldatavasti järgnevatel aastaKajakate
esinemist
mõjutab veel Keila linna lähi- dinavia populatsiooniga, seega kaid, kuid liigi arvukus on vaa- põhjustega tegelemine ei ole tel nimetatud majade katustele
piirkonna aktiivne põlluma- kui lokaalselt kajakate arvu- tamata sellele pigem tõusnud. väikese omavalitsuse võimu- ka pesitsema.
jandus ja hõbekajaka Skandi- kust muuta, kompenseeritakse See tõestab, et liigi arvukust ses. Küll aga saaks linnu-uuriKajakate massilise arvukuse
naavia populatsiooni arvukuse see koheselt kaugemalt. Kuna reguleerib ennekõike sobiliku jate arvates olukorda muuta piiramise võtmeteguriks on
kõrgseis. Suurt osa mängib Keilas pesitsevaid linde ei ole, toidulaua suurus. Seega on ai- Karjaküla karusloomafarmis.
lindude ligipääsu piiramine
Nimelt kinnitasid aasta puuride alla ja puuride peale
kestnud vaatlused, et Keila lin- (eriti naaritsate sektsioonis).
as balti karusnahk kommentaar
na kajakaprobleemi üheks pea- Lahtistes varjualustes asuvate
Karjaküla karusloomafarmi nimel avaldas
Ja kui hästi mäletada, asus farm Keilale lämiseks põhjuseks on Karjaküla puuride alla ja peale pääsevad
arvamust AS Balti Karusnahk tehnikadihemal kui praegu (praegune kruusakarjäär).
karusloomafarmi tootmisprot- kajakad praegu nii puuride alt
rektor Vladimir Mustonen
Loomade arv oli pisut väiksem, kuid mitte
sess, mille käigus pääsevad ka- kui varjualuste otstest.
Tutvunud linnu-uurijate lõpparuandega, on
oluliselt. Toit lindudele oli aga oluliselt kättejakad ligi karusloomade toiduKajakad ja ka varesed tekimeil antud küsimuses tekkinud järgmised
saadavam. Tol ajal veeti söödaköögist sööt
le
ja
sõnnikule.
4.novembril
tavad
karusloomafarmis probmõtted.
farmi lahtise autoga, karusloomadele jagati
toimunud
ühisreidil
karuslooleeme,
kuid võitluses lindudeAntud uuring on oma loomult subjektiivne.
sööt lahtiselt käsikärudelt. Ajaliselt toimus
mafarmi,
kus
osalesid
Eet
ja
Uuritud on seda, mida osatud. See tähendab,
ga
on
Karjaküla selgelt alla
see mitu korda kauem kui praegu. Nüüd toob
et on loendatud linde ja selle järgi on tehtud
sööda farmi paakauto ja laiali jagatakse väiAarne Tuule, Keila keskkonna- jäänud ja praeguseks igasugujäreldused.
ketraktoritega.
nõunik Ülle Lindus ja kesk- sest linnutõrjest loobunud.
Arusaamatuks jääb uuringu teaduslik pool.
Kajakate probleem on meile tuttav. Raskes
konnainspektsiooni esindajad, Veelgi enam: firma juhtkond
Kas keskkonnakorralduse bakalaureuse tasemajanduslikus konkurentsis on iga gramm
veendusid kõik osalejad selles, peab linnutõrjet aja- ja rahamest piisab, et süüdistada üht ettevõtet maasööta, mis ei ole kasutatud sihipäraselt, raisaet kajakatel on karusloomade raiskamiseks kuna nende arvailma kõikides pattudes? Kas uuring kajastab
tud raha. Oleme aastaid võidelnud kajakatetoidule piisavalt hea ligipääs. tes linnud loomadele mõeldud
ka teadlaste arvamusi või on keegi Keila linna
ga: vähendanud lindude ligipääsu toidule, hirKajakad hangivad põhilise toi- toitu kätte ei saa. Isegi, kui
maksumaksja rahadega saanud omale kursumutanud gaasipaugutitega, püüdnud tellida
du puuride alt, mille moodus- loomasööta siit-sealt pudeneb,
setööd kirjutada.
teenust jahimeestelt.
Vastamata on küsimus, kus viibivad kajakad
Paugutid keelas ära terviseamet, kuna
tavad toidujäätmete, saepuru on juhataja sõnul need koguenamuse oma ajast, sest Karjakülas on neid
häirisime Karjaküla elanikke. Õnneks Keila
ja isegi ekskrementide segu. sed marginaalsed.
palju ainult 4-5 kuud. Äkki on vaesed linnukeelanikke paugutid ei häiri ja KEK-is neid kasuValimatult allakugistatud loosed 7-8 kuud aastas näljas.
tatakse.
masõnnik täielikult ei seedu ja Keskkonnainspektsioon rikMillal tulid kajakad Keilasse? Miks?
Oleme arendanud ja arendame ka edaspiöögitakse hiljem enamasti väl- kumist ei tuvastanud
Miks valitakse puhkamiseks Keila?
di oma tehnoloogilist tootmisprotsessi säästja Keila linna hoonete katustel. Paraku ei reguleeri kajakate
Miks vaid teatud katused? Isegi kõrvuti asuvamaks, vähendades oluliselt sööda lindudele
See sõnnik koos kajakasulgede probleemi Eestis praegu ükski
vate majade puhul on üks katus linde täis ja
kättesaadavust. Meie tulevik on karusloomaja väljaheidetega ongi linna- õigusakt ning sellest johtuvalt
teine tühi.
de kasvatamine kinnistes ruumides, juhul kui
Riigikogu maaelu arengu komisjon ei otsusta
majade vihmavee äravoolu on
Keskkonnainspektsiooni
Karusloomafarmi puudutavast. Karuslooantud tootmisharu ära keelata.
ummistuste peamiseks põhju- seisukoht järgmine: kui ettemafarm on kasumit tootev äriühing, mis teLoodame, et liberaalse maailmavaatega
seks.
võtja ei suuda oma tootmist
geleb toorkarusnaha tootmisega. Karusloomi
Keila Linnavalitsus toetab igati ettevõtlust nii
Enamuse söögist saavad ka- efektiivselt korraldada ja raison kasvatatud ka esimese Eesti Vabariigi ajal.
Keilas kui ka Keila lähiümbruses. Maksumaksjakad kätte Karjakülast ning kab osa loomatoitu kajakate
Nõukogude Liidu aja lõpus tegutses siin Raku
jad on nagu rändlinnud, pesitsevad seal, kus
Keilasse suunduvad nad puh- peale, on see selle ettevõtte siTõukarusloomakasvatuse sovhoosi osakond.
on parem ja soodsam.
kama ja ööbima. Niikaua, kui seasi. Mingeid eeskirjade rik-

KEILA LINNA
KOMMENTAAR
Aasta kestnud vaatlused
kinnitasid, et Keila linna kajakaprobleemi
peamiseks
põhjuseks on Karjaküla karusloomafarmi tootmisprotsess. Kuna probleemide lahendamisel on alati mõistlik
tegeleda esmalt põhjustega,
on Keila linnavalitsusel plaanis kokkusaamine kõikide
osapooltega ja kajakate ohjamiseks edasise tegevuskava koostamine ning elluviimine.
Kuna edasine võitlus kajakatega puudutab igaühte
meist, soovitan kõigil linnakodanikel antud aruande
lahendusettepanekutega
tutvuda. Aruande leiab Keila
linna koduleheküljelt.

kumisi seekordsel reidil KKI
poolt ei avastatud. Seega jääb
Keila linn oma probleemidega
esialgu üksi.
Keskkonnainspektsioonile
pakkus siiski huvi võimalik
pinnareostus karusloomafarmi
territooriumil. Visuaalsel vaatlusel paistis, et sadevesi koguneb territooriumil looduslikesse nõgudesse ja seguneb
loomapuuride all väljaheidetega. Vihmaperioodil või sulailmaga on jälgitav, kuidas toitaineterikas vahutav virtsavesi
künkal asuvast naaritsate sektsioonist välja voolab. Virtsavee
massilise väljavoolu piirkonda
ja selle võimalikku sattumist
Keila jõkke lubas Keskkonninspektsioon edaspidi kontrollida.
Keila linnal ei jää hetkel
muud üle, kui nõustuda Keskkonnainspektsiooniga. Karjaküla karusloomakasvatusele ei
saa teha ettekirjutusi selle
eest, et nende tootmine meelitab kohale kajakaid ja et need
kajakad põhjustavad toitumisest vabal ajal Keila linnas
probleeme.
Keila linn on silmitsi olukorraga, kus Karjaküla karusloomafarmi mõju Keila linna
heakorrale on otseselt tõestatud, aga probleemi põhjustajalt ei saa seaduse alusel probleemi põhjuste likvideerimist
või kompensatsioone nõuda.
Kuna tegu on väidetavalt ainsa
karusloomafarmiga Eestis, ei
jää Keila linnal üle muud, kui
teha koostööd kõigi huvitatud
osapooltega (Keila vald, Harju
KEK, AS Balti Karusnahk,
KKI), luua pretsedent ja taotleda õiguslikku tuge Karjaküla
karusloomafarmi
tootmisprotssi muudatuste sisseviimiseks.
Täispikka aruannet saab lugeda Keila linna kodulehelt.
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Klassikatehnikas on
peamine libisema
saada
Suusatamine on
parim vastupidavusala talvisel ajal.
Kuigi liikumine on
sarnane käimisele
ja jooksmisele, on
koormus liigestele,
kõõlustele ja sidemetele märksa
väiksem. Seetõttu
on suusatamine
sobiv spordiala ka
ülekaalulistele.
Esmalt vaatame lähemalt klassikalist
sõidustiili. Selleks
on kõigepealt vaja
selgeks õppida paaristõuke põhitõed,
mis leiab kasutust
nii klassika kui uisu
puhul.
kaarel zilmer

TALLINNA ÜLIKOOLI SUUSAÕPPEJÕUD

Sellel tutvustataval suusatamisviisil puudub suusatõuge ja liigutakse vaid paariskepitõugetega. Kuigi libisevate
suuskade edasitõukamine paaristõugetega on paljuski kere
ja käte rammust sõltuv, peab
samas iga tõuge olema õigesti
sooritatud.
Käte hooliigutusega ette
tekitatakse libisemiseks hea
inertsmoment. Ette liikunud
käed ei peaks kunagi õlavööst
kõrgemale tõusma ja suurema
sammusageduse juures ei liigu nad isegi nii kõrgele. Koos
käte ette liikumisega siirdub
ette ka suusataja raskus ja
tõustakse päkkadele. Üks pöid
peab teisest veerandi või poole
võrra ees olema, et nii paremini tasakaalus püsida. Sellises
piirmisest asendist algab aga
paaristõuke kõige olulisem osa
– kere ja kätetöö.
Esmalt toimub keppide
löök ja tavaliselt lüüakse kepid
lumme suusasaapa kõrvale.
Siin määrab löögikoha suuskade libikiirus – suurema kiiruse
puhul lüüakse kepid lumme
ettepoole ja mida aeglasem
hoog, seda tahapoole.
Kui pikalt ja kui taha peaks
aga kätega tõukama? Kui tehakse kiiruslikku tööd, siis liiguvad käed tõukel üsna pisut
jalgadest mööda, et siis kohe
jälle uude tõukesse minna.
Pikematel sõitudel ja harrastussuusatamises tõugatakse
pikemalt ja käed liiguvad kaugemale taha, aga mitte mingil
juhul ei tohiks neid taha üles

loopida. Käed ja kepid võiks
tõuke lõpus olla ühel sirgel.
Ja muidugi veel – kui tõuke
alguseks liikus keha raskus ette
päkkadele, siis koos kepitõukega vajutakse taha – kandadele,
et vähendada survet suusa esiosale. Vältida tuleks paaristõuke ajal n.ö. allaistet, mis suurendab survet suusale. Tõuke
lõpus sellises tagaasendis olles
on jalad sirged. Nii libisetakse seni, kuni on suusatõukest
hoogu, selle vähenemisel tuleb
kiiresti taas kohe käed ette viia
ja uus tõuge teha.
Paaristõukeline ühesammuline suusaviis
Palju leiab kasutamist ka sõiduviis, kus lisatakse paaristõukele ka üks suusatõuge. Seda
kasutatakse juhul kui kiirus
pole nii suur, et saaks vaid paaristõugetega minna. Selle suusaviisi juures on kõige tähtsam
käte etteliikumise (hoo) ja
suusatõuke omavaheline rütmitamine. Need kaks tegevust
peavad toimuma samaaegselt
– nii et koos käte etteviimisega
toimub ka suusatõuge. Kui aga
käed on ette jõudnud, toimub
edasine tegevus samamoodi
nagu käis see paaristõukelise
sammuta suusatamisviisis.
Vahelduvatõukeline ehk kõige tavalisem sõiduviis
Suusaraja profiil, lume- ja rajaolud nõuavad päris palju ka vahelduvatõukeliste sõiduviiside
kasutamist. Ka kaasaegse suusatehnika arsenali on jäänud
kindlalt see kõige tavalisem
suuskadel liikumine – vahelduvatõukeline kahesammuline suusatamisviis. Liigutuste
rütmilt sarnaneb see tavalise
kõnniga, kus ainult tavaliselt
astumiselt minnakse üle libisammudele.
Esmalt tahakski vaadelda
just vahelduvat kätetööd. Üldiselt on nendes vahelduvates

kepitõugetes põhimõtted samad, mis paaristõugeteski. Ka
siin ei liigu käsi ette minnes
kõrgemale õlavööst ja tõugates
peaks ta liikuma küll puusast
mööda, aga hooga ei tohiks
käsi samamoodi taha üles pilduda – piiriks on see, kui tõukekäsi ja kepp jäävad ühele
sirgele. Hoopis keerukam on
suusatõugete sujuva vaheldumise omandamine, ning sellega kaasnev keharaskuse ülekanne suusalt suusale.
Ses osas soovitaks kasutada
selle tehnikaosa õppimisel alguses keppideta suusatamist.
Seda just õige kergel, allamäge
rajal ja siis hiljem ka tasasel.
Sellise harjutusega õpite tõukama ja näete/tunnete kuidas
üht või teist moodi tõugates
edasi libisete. Nimelt tuleb astuvalt sammult püüda minna
libisema. Selleks tuleb keharaskus kanda ette varvastele
ja siis ette vajudes teha n.ö.
ees-samm, kanda raskus eesolevale n.ö. tugijalale ja püüda
sellel libiseda. Nii järgneb üks
libisemine teisele ja tunnetegi,
et oletegi läinud libisammulisele liikumisele ehk hakanud
suusatama!
Selliselt, keppideta suusatades ei tohi samm esialgu aga
liiga pikaks minna ja tõuge
peaks olema suunatud enam
enda alla. Hiljem, kepitõugetega liikuma hakates läheb
samm pikemaks ja kätetöö abil
siirdub ka suusatõuke suund
pisut tahapoole.
Suusatõugete puhul peaks
vältima kere üles – alla liikumist. Sõiduasend olgu kõrgem
ja nii saab paremini ära kasutada käte ja jalgade hooliigutusi.
Nii et klassikatehnikas on
peamine – libisema saada. Ja
nagu ikka – ka parim kirjeldus
ei suuda kõike selgeks teha,
vaid tuleb minna ja suusarajal
antud soovitusi ise läbi kogeda.

Näitus
Ilmus Keila
kirikuõpetaja Ado
Köögardali näituse
kataloog
Jaanuari esimesel nädalal ilmus trükist Harjumaa Muuseumi näituse „Väljasõidud
Eestis. Keila kirikuõpetaja
Ado Köögardali päevapilte
ja reisimärkmeid 1924-1938“
kataloog.
Kataloogis on väljasõitudel tehtud 121 fotot ning
reisikirjeldused Köögardali
päevaraamatutest. Erinevalt
näitusest, sisaldab kataloog
reisipäevade
terviktekste
ning Köögardali kirjutatut
on muudetud minimaalselt,
seda tekstist parema arusaadavuse huvides.
Ado Köögardal sündis
1891. aastal Viljandimaal
Karula vallas ning suri 1957.
aastal. Keila koguduse õpetaja oli ta aastatel 1921-1957
ning Lääne-Harju praost
alates 1935. aastast.
Köögardal võttis lisaks
kogudusetööst tulenevatele
ametisõitudele ette väljasõite koos oma perekonna ja
tuttavatega. Päevaraamatutes on Köögardal üksikasjalikult kirjeldanud Loone,
Varbola ja Padise linnamägesid, olusid ja ehitisi VäikePakri saarel ning Vormsil,
närvekõditavat
meeleolu
Eesti Vene piiril Narvas,
ametisõite Paldiskisse, Raplasse ja Tartusse, huvireise
Pärnusse ja Eesti põhjarannikule ning külaskäike isakodusse Viljandimaal. Ta on
üles tähendanud sõidupiletite ja toiduainete hinnad,
võõrastemajades peatumi-

se maksumused, õhutemperatuuri ja ilmastikuolud,
reisikaaslaste
meeleolud
ja juhtumised, samuti Eesti
ühiskondlikus elus toimunud sündmused. Köögardali tutvusringkond oli lai
ning kuupäevalise ja mitmel
juhul ka kellaajalise täpsusega ülesmärgitud kohtumised ning detailsed olustikukirjeldused on tänuväärseks
materjaliks ajaloouurijatele.
Kataloogi andsid välja
Harjumaa Muuseum, Ado
Köögardali perekond ja kirjastus Atlex. Kataloogi koostasid Ulla Kadakas ja Riine
Kallas, toimetas Anu Saluäär
ning kujundas ja küljendas
Irina Gron. Väljaandmist
toetasid Eesti Kultuurkapital
ja Keila Linnavalitsus.
Ado Köögardali päevaraamatud ja fotod on tema
perekonna omandis.
Näituse kataloogi saab
osta Harjumaa Muuseumist, peagi ka Eesti Ajaloomuuseumi muuseumipoest
ja Tartu Ülikooli raamatupoest.

foto: erakogu

sport

Keila Suusapäevade I
etapil osales 129
suusatajat
sk vask
Laupäeval, 9.jaanuaril toimus Keila Terviseradadel traditsiooniliste Keila Suusapäevade
2010 esimene etapp. Vaatamata jahedale hommikule osales
võistlusel 129 suusatajat, kes
said nautida oivaliselt ette valmistatud suusarada. Osalejaid
oli Keilast, Padiselt, Piritalt,
Laagrist, Sauelt, Paldiskist, Vanamõisast, Paralepast, Sakust,
Kehrast ja Tallinnast.
Kõige rohkem, 64 finišeerujat oli 10km pikkusel distantsil. Kolme kilomeetrise suusasõidu lõpetas 49 sportlast ja
alla 10aastaseid lapsi oli rajal
16.
Oma vanuseklasside parimad olid Andre Kauk, Renata Kiilberg, Cristian Anton,
Alvar Andres Virkus, Anna
Liis Kulpas, Katariina Soone,
Cristoper Kalev, Reet Järsk,
Marika Tamm, Marje Viirman,
Helina Kurist,
Aleksander
Tischcenkov, Manivald Luidre,
Virgo Karu, Madis Vaikmaa.
Võistkonnavõistluse parimad
olid võistkond Sopsu-Tooma,
Kliima Center, Norma OK ja
Harju KEK RSK. Parimad said
auhinnaks Hole In One Cateringi poolt valmistatud maitsvad kringlid. Võistluse proto-

kollidega saab tutvuda www.
spodiklubivask.weebly.com.
Keila Suusapäevade esimest
etappi toetasid Kava Auto,
Kliima Center, Autoremont
OÜ, Hole In One Catering, SA
Keila Terviserajad, Keila LV,
Ehitusmarket, ET-Bike ja Keila Tervisekeskus, kus osalejad
said soodushinnaga sauna- ja
ujumismõnusid
nautida.Tänud toetajatele!
Järgmine suusaüritus on LC
Keila Heategevuslik Suusasõit
Järgmine Keila suusaüritus on
24.jaanuaril toimuv LC Keila
Heategevuslik Suusasõit, mis
on ühtlasi Keila Pikamaasarja avaürituseks. Pikamaasarja
kuuluvad Keila Suusasõit, aprillikuus ujumine Keila Tervisekeskuses, Keila Rattasõit
mägiratastele, Keila Poolmaraton ja rulluisuvõistlus. Suusasõidule on oodatud osalema ka
matkjad, kes ettevalmistatud
eraldi rada saavad läbida nii
suuskadel kui ilma.
Kõigi osavõtjate vahel läheb
loosi Protteni esinduskaupluse
1000 kroonine kinkekaart.
Ürituse tulu suunab LC
Keila sportliku tegevuse toetuseks. Sooviavaldused toetuse
saamiseks saata skvask@hot.
ee kuni 22.02.2010.

*Suuskade ja
suusavarustuse
müük ning hooldus
*Murdmaasuuskade
rent
*Mäesuusavarustuse
rent
Avatud E - R 10 - 19
L

10 - 16

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

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
MEENUTADES MÖÖDUNUD
AEGU
14. jaanuar - 7. märts
Tiiu Übi isikunäitus. 30 aastat
ETV-s. Eskiise ja fotosid.
Harjumaa muuseum
TIIU ÜBI AKVARELLID
14. jaanuar - 7. Märts
Harjumaa muuseum

teater
“KUUS MONOLOOGI RAHA
ASJUS” KEILA KULTUURIKESKUSE AX-TEATER
15.jaanuar kell 19.00 Pilet: 35.-.
Andrus Kivirähk`i etendus
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
SIPSIK” - VILJANDI LASTEJA NOORTETEATER “REKY”
27.jaanuar kell 11:00 pilet 75.Lasteetendus
Keila kultuurikeskus

Palju õnne!

muud üritused

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

kontsert
KEILA LINNA POISTEKOORI
KONTSERT
28.jaanuar kell 19.00
Keila muusikakool
SÕBRAD KOOS, JAKKO, MIKKO JA MAIT MALTIS - KONTSERTTUUR
17.veebruar kell 19.00
Keila kultuurikeskus

Sündinud

VILTIMISE TÖÖTUBA
23.jaanuaril Osalemine tasuta
käsitöömeister Merike Liidemaa
Erakoolis Läte (Kruusa 23, Keila). Eelregistreerimine annelii@
erakoollate.ee
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

“VARES” - KURESSAARE
LINNATEATER
3.veebruar kell 19:00 Pilet:
150.- / 125.Keila kultuurikeskus
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29.12.2009 Sofi Marie Tomera
03.01.2010 Maksim Bendel

Avaldame sügavat kaastunnet
Kapitolina Sandvikule kalli
abikaasa

Adventkoguduse jumalateenistus
16.jaanuar kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
16.jaanuar kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Kallist ema

Ilmar
Sandviku

Virve Roosi

KÜ Piir elanikud

mälestavad
20.surma-aastapäeval
tütred

Avaldame sügavat kaastunnet
Hilja Kärnerile

Korteriühistu Torn 50
mälestab head majanaabrit

04.09.1937 - 12.01.1990

surma puhul

kogudus
2.pühapäev pärast ilmumispüha
17.jaanuar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Järgneb kohvlilaud ja Juhan
Pörsti loeng misjoni teemal
Keila Miikaeli kirik

Elu on kui laul,
mis heliseb kord
ja siis katkeb ta viis ...

EMA

surma puhul.
Töökaaslased
Keila SOS Hermann Gmeineri
Kooli lasteaiast

Toivo
Härm`i
ja avadab kaastunnet
lähedastele

Siiras kaastunne Vello
Linnamäe`le isa

Valter
Linnamäe
surma puhul

Endised siberikaaslased

Mälestame head naabrit

Aadu
Surva`t

5.III 1935 – 9.I 2010
Avaldame kaastunnet
perekonnale
Perekond Kutser

Keila Kiwanis klubi ja Keila linn kutsuvad
lumelinna ehitama.

Keila Lasteaed Miki kutsub
1-3 a. lapsi

laulma, tantsima,
võimlema ja kunstiga
tegelema.

16. jaanuaril kell 11 Keila gümnaasiumi ja Põhja tänava
vahelisel haljasalal.
Osalejatele soe supp ja tee. Parimatele auhinnad.
Kaasa võtta labidad ja muud töövahendid, vee kandmiseks
ämbrid-kastekannud.
Registreerimine ja info telefonil 5031609 ja 5113326.

Täpsem info: Keila Jaama 10;
6782692

Kuulutused
kinnisvara
Müüa kahetoaline korter Keilas, helistada 56711871

müük
Küttepuude müük: Saetud ,lõhutud toores hall lepp 410 eek/
ruum; sanglepp 440 eek/ruum
ja metsakuiv okaspuu 450 eek/
ruum. Kuiv lepp ja kask alates 27
eek/40l võrk. Tel:5033119 (tellimine E-R 09:00-17:00) E-mail: ruumimeeter3@hot.ee
Müüa odavalt hästihoitud
lapse nari Keilas (üleval üks magamiskoht, all riidekapp ja arvuti
laud) tel 58 00 55 99
Müüa turbabriketti, hind 2160.-

alus 950kg (Sangla), puitbriketti
hinnaga 2220.- tonn. Soovi korral
ka väiksemad kogused. Transport
Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel: 53593615.

TÖÖ
Otsime kohvikusse Keilas kogemustega töökat kokka vanuses
30 – 45. Lisaks otsime klienditeenindajat. Helistada 55560769 või
saata cv kegel@kegel.ee

Teenus
Pottsepp
56681555

otsib

tööd.

Tel:

Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel
58033448

Koristaja tuleb koristab teie
kodu, maja (kogemus ja kvaliteet)
Tel. 55992301, 7100125
Otsin tööd remondimehena.
Tel. 51960741
Kõige
kliendisõbralikumad
hinnad juuksuri- ja kosmeetikatöödele on Luha 2A (kortermaja)
asuvas juuksuris. Olete oodatud!
Tel: 6045572
Koristan tasuta vanarauda.Pli
idid,pesumasinad,vannid,autoaku
d,automootorid,torud jne.Tuleme
ka väikesele kogusele järgi.Helista ja tee elamisse ruumi 53 468
430
Otsin tööd hooldajana. Olen
meditsiinilise haridusega, tulen ai-

tan vanainimest kodus, Keilas või
selle ümbruses. Tel. 56680921
Abistan lumekoristusel Keilas
ja selle lähiümbruses. Tasu kokkuleppel. Kontakt 58 30 5692
Viktor

muu
Leitud noor musta-valge kirju
(valge kurgualune ja käpad) kass.
Omanikul või kassi soovijal võtta
ühendust tel. 6045774, 5262818
Põhja 35 korter 6
Siim Koppel või Kristel Suvi palun võtke ühendust tel.53610021
Stas
Organismi ülduuringud ja teraapia, immuunsüsteemi tugev-

damine, stressi maandamine,
massaaž, põletikuliste ja valuliste kohtade ravimine spetsiaalse
lambiga (sobilik ka liigestele jne),
organismi puhastamine jääkainetest ioniseeriva jalavanniga,
kõrvaküünlad, nn“kiirabi“ valu ja
probleemsete kohtade leevendamiseks reiki näol, teisipäeviti võimalus eelregistreerimisel kaaniraviks jpm Keila Tervisekeskuses
Mini-SPA ruumides alternatiivteraapia kabinetis. Info tel 5333
0299 Merike
Alates jaanuarist avatud Sauel
uus väikelaste (1,5-3 aastased)
päevahoid
“Lustila”
Lustilas
toimub 23.jaanuaril kell 10.00
- 14.00 suur avamispidu! Peol
on ülimagusad hinnaüllatused,
keerlemas on tasuta loosiratas.

Kohale tulevad üllatuskülalised,
kes mängivad ja lustivad koos
teiega, ei puudu ka näomaalingute tegija. Ootame kõiki väikeseid
lustijaid meie lustakale peole!
Rohkem infot meie kohta: www.
lustila.ee; Tule 21 (Pauligi vastas),
tel 55521006, juhataja Kaire
Registreeri Keilas algavatele
soome, inglise keele kursustele algajatele ja edasij.(25 õ/t1475eek) IV-VII kl.õpilastele(lisaabiõpe teisip.) Toome kauba otse
objektile.Pakume väga soodsalt
kõiki ehitusmaterjale, soojustuseks -kivi- klaasvilla,penopl. Pööningute soojustamiseks-puhuriga
puistevilla paigaldust, www.tarnekor.ee. Info,reg: info@tarnekor.
ee,tel.53321522, 53029454 Keila,
Paldiski mnt.21-II k.
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Reklaam

Evely Juuksurisalong
Kõik
näohooldused

-30% (Darphin)
Kunstripsmete
paigaldus 475.-,
hooldus 250 - 300.www.evely.ee
Tel: 6572264
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Aitan müüa/üürile anda
kinnisvara.
Soodne vahendusprotsent.
Andrus Oks
52 37 301
andrus@2kv.ee

Diivanvoodid
alates

AS Draka Keila Cables on kaablitootmisettevõte, mis kuulub
Hollandi kaablitootmiskontserni Draka Holding N.V., millel on 60
ettevõtet 24 riigis Euroopas, Aasias ja Ameerikas. AS Draka Keila
Cables toodab kõrgekvaliteedilist alumiiniumkaablit erinevatele
Euroopa turgudele.

2900.- krooni
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Seoses tootmismahu suurenemisega otsime oma
meeskonda

teated

Tasuta inglise keele kursused
tulge õppima inglise keelt Ameeriklaste poolt.
Kõigile vanustele.
Registreerimine algab kell 18.00,
19. jaanuar 2010.
Algajatele - Teisipäeviti, 18.00
Edasijõudnutele - Neljapäeviti, 18.00
Keila Noortekeskuses.
Küsimuste korral helistage 55514737

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

KAUPLUS KEILA
Keskväljak 14
Avatud iga päev

9-22

LIINIOPERAATOREID

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)

Nõudmised kandidaadile:

- Keskharidus, soovituslikult tehniline kesk-eriharidus
- Tehniline taiplikkus
- Eesti keele oskus
- Ausus
- Kohusetundlikkus
- Valmisolek vahetustega tööks
- Valmisolek meeskonnatööks

Kasuks tuleb:

- Arvutioskus
- Tõstukijuhi load
- Inglise keele oskus suhtlustasandil

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.

Omalt poolt pakume:

- Stabiilset tööd meeldivas kollektiivis
- Eneseteostusvõimalust
- Kontsernisisest arenguvõimalust
Elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga palun saata
hiljemalt 25.01.2010 e-maili aadressile
kart.kairo@draka.com

VANAMÕISA
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES
VABAÕHUKESKUSES

16.
16. jaanuar
jaanuar algusega
algusega 11.00
11.00

Lumekuhilad loositakse võistkondadele välja kell 10.50
Kuhila suurus 40m3
Ehitamiseks on aega 4 tundi
Vajalikud abivahendid (kühvlid, labidad, ämbrid jm)
tuleb endil kaasa võtta

PÄEVA JUHIB

ERLIS SHÖNBERG

Kell 15.00 hindab zürii kujud
Autasustamine kell 15.15

SAANISÕIT

Võistkonna suuruseks 8 inimest

Registreerimine kuni 11.01
katrin@kodukyla.ee või 51 40761

KLUBI
LAAGRI TERVIS

