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Kuidas digiretsept
toimib?
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vajavad koostööd
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Sünnitoetust
makstakse nüüd
kahes osas
Alates esimesest jaanuarist muutus Keila sotsiaaltoetuste maksmise kord.
Olulisimad muudatused
puudutavad sünnitoetuse
maksmist, koolitransporditoetust ja lapsehoiutoetust.

lk 3
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FotoD: valdur vacht

Linnaliini sõiduplaan muutub
Keila linnaliini sõidugraafik muutub 1.
veebruarist. Muudatuse põhjuseks on
soov paremini teenindada suurimat
sõitjategruppi – kooliõpilasi.
Eesmärgist tulenevalt on
muudatuste tegemisel silmas
peetud eeskätt kooliõpilaste
huve.
Nüüd peaksid õpilased
jõudma pärast 5., 6. 7. ja ka
pärast 8. tundi rahulikult bussile. Hommikul kell 7.22 Mu-

sport

daaugult väljuv buss sõidab
otse gümnaasiumihoone ette,
et siis minna tavapärasele ringile väljumisega Mudaaugult
7.34, millega algkooliõpilased
jõuavad kell 8.15 algavasse
tundi. Väiksemaid muudatusi
on busside väljumisaegades,

seega tasub enne esmaspäeva
hoolikalt uut sõiduplaani uurida, kas harjumuspärasel ajal
ikka buss väljub, või on kellaaeg mõnevõrra muutunud.
Buss jätkab ka Tammermaa
ja Karjaküla piirkonna teenindamist. Juba alates aastavahetusest ei sõida linnaliin enam
aga Tutermaale.
Paraku jättis kooliõpilaste
vajadustega arvestamine vähe
võimalusi rongiaegade silmas
pidamiseks. Keila linnavalitsu-

Suusatalv on
hoolimata külmast
täies hoos
lk 6

se pressiesindaja Valdur Vacht:
„Eelistades õpilasi, peab buss
hommikul lühikese aja kestel
tooma lapsed kooli kolmest erinevast suunast. Ka õhtusteks
ringideks ei ole enam võimalik
reise planeerida, kuna bussijuhi tööpäev ja sõidutunnid
on seadustega piiratud. Teise
bussi ja juhi ametisse võtmine
tähendaks juba suurusjärgu
võrra suuremaid kulutusi.“
Valdur Vacht lisas: „Kindlasti ei ole see sõiduplaan iga-

uudis

vene. Bussiliin haldav AS Samat hakkab koheselt teostama
sõitjateuuringuid ja vajadusel
korrigeeritakse plaani veel
enne suve. Väga tõenäoliselt
muutub sõiduplaan suvisel
koolivaheajal, samuti tuleb
graafik ja marsruut ringi teha
siis, kui valmib uus koolimaja
ning lapsed hakkavad käima
uues hoones.“
Uue sõiduplaaniga saab lisaks Keila Lehele tutvuda Keila linna kodulehel ja bussis.

Linn kavatseb
karmistada
puude lõikamise
nõudeid
Keila linnavalitsuse
ettepaneku kohaselt karmistuvad nõuded puude
lõikamisele ning hooldusraiele. Eesmärgiks on Keila
rohelust hoida ja kaitsta.

lk 3

Keila G4S
noorteklubi ootab
juurdekasvu
lk 5

2

Arvamuskülg

Reede, 29.01.2010 • Nr 4 (108)

Nädal Lõppes, teine algas

Mul on selleks õigus
Kordan sel korral juba kirjutatud teemat – mida
tähendavad sõnad „teenindama“ ja „teenistuses
olema“.
Nimelt taas on mind tabanud tähelepanek, et
paljude inimeste jaoks kannavad sõnad „teenindama“ ja „teenistuses olema“ seda, et tegemist on
neist madalama inimesega, kes peab kõik nende
soovid täitma ja igasuguse sõimu nurinata vastu
võtma.
Sama nähtust on võimalik kohata erinevates
paikades.
Esiteks seal, kus inimesed reaalselt töötavad
teiste heaks ehk teenindavad. Või muul moel teiste heaks töötavad. Näiteks õpetajad, kasvatajad,
kassapidajad, müüjad, koristajad, ettekandjad. Eks
nad kõik ise teavad, mil viisil ja mil määral inimesed oma halba tuju ja ebaõnnestumisi nende
peale välja valavad.
Teiseks igal pool mujal. „Mul on selleks õigus“
ja „ta on ise selle ameti/positsiooni valinud, nüüd
kannatagu“ on hämmastavalt levinud mõtteviis.
Kusjuures kannatama ei pea mitte ainult põhjendatud kriitikat, vaid ka alusetut laimu ja verbaalset
näkkusülitamist. Mida serveeritakse enamasti
anonüümselt.
Jah, eks võimalus on endale paksem nahk kasvatada ning mitte midagi südamesse võtta. Aga
kas me tegelikult tahame, et kõik need inimesed,
kes meid teenindavad ja teenivad (kassapidajad,
ettekandjad, koristajad, õpetajad, kasvatajad,
ametnikud ja poliitikud) oleksid sedavõrd paksu
nahaga, et miski neid ei häiri?

doris matteus
doris@keila.ee

lugeja kiri

kuldvillak

Villi Kask: Korteriühistud
vajavad koostööd
VILLI KASK

(

Mul puuduvad täpsed statistilised andmed, aga arvan, et üle
poole Keila linna elanikest on
kortermajade elanikud. Seega
on meil ka oma igapäevases
elus palju sarnaseid probleeme
nagu veenäitude küsimus,
energiatarbimine,
prügiveo
korraldus, oma territooriumi-

)

9. klass
5 0
a) Arvuta 258
b) Mis on võrrandi
x2-9=0 lahendid?
c) Kui ringi raadius on
2cm, siis kui suur on ringi
ümbermõõt?
d) Täisnurkse kolmnurga
kaks kaatetit on 3m ja
4m. Kui suur on kolmnurga pindala?

KÜ LUKOR ESIMEES

Möödunud aasta
üheks olulisimaks
sündmuseks oli
kahtlemata üldlaulupidu. Selle
suurpeo juhtlause
– Ühes Hingamine,
peaks aga meid
saatma jätkuvalt
kõigis argipäevastes ettevõtmistes.
Just koostöö on see,
mis aitab lahendada
ka kõige keerulisemaid probleeme.

Keila Koolis oli matemaatikanädal.
Proovige teiegi kätt ülesannetega, mis valitud
nädala raames toimunud nn kuldvillaku küsimuste seast.

de korrashoid, kodurahu jne.
Kindlasti püüab iga majavaldus ise oma muredega toime
tulla, aga kuna laias laastus
puudutab see kogu linnaruumi, on see ühtlasi ka kohaliku
omavalitsuse mure.
Koostöö tõhustamiseks korteriühistute ja kohaliku omavalitsusega oleks otstarbekas
näiteks kord kuus kohtuda
korteriühistute esimeestel (või
juhatuse liikmetel) ja linnavalitsuse juhtivtöötajatel. Selline
koostöö vorm aitaks kindlasti:
1. parandada kontakte linnarahva ja linnajuhtide vahel; 2.

leida soodsaid võimalusi ühiste probleemide lahendamiseks;
3. suurendaks linnarahva ühtekuuluvustunnet. Pahatihti
on just viimase s.o. ühtekuuluvustunde puudumine see, mis
põhjustab hoolimatust, käegalöömist ja ka silma kinnipigistamist korrarikkumiste puhul.
Koostöö aga parandab Ühist
Hingamist.
Lõpuks tahan tänada Keila
lehe vastutavat väljaandjat, kes
eelmise lehe juhtkirjas tõi ära,
et linnasauna küsimus pole
maha maetud, vaid lihtsalt ootab paremaid aegu.

keila linnavalitsusekommentaar
Enno Fels:
Koostööd erinevates valdkondades oleme ikka
teinud, sel aastal seisab samuti ees mitmeid
ühiselt arutamist vajavaid teemasid (jäätmekäitlus, ehituslikud küsimused, heakord jpm).
Olen täiesti päri, et koostööd tihedamaks ja sisukamaks muuta.
Korteriühistu juhatuse esimehena lisan, et

kindlasti peaks tugevnema ka ühistute omavaheline suhtlemine. Palju on selliseid ühistusiseseid küsimusi. Kunagi püüdsime nn initsiatiivgrupiga sellisele liidule elu sisse puhuda,
kahjuks mitte kauaks. Samas selle aja jooksul
vahetasime kasulikku infot, suutsime teha vajalikku koostööd.
Püüame 2010 koos paremini!

10. klass
a) Kui ruudu külg on
sama suur kui ristküliku
lühem külg, siis kumma
pindala on suurem?
b) Täisnurkse kolmnurga
kaks kaatetit on 3m ja
4m. Kui suur on hüpotenuus?
c) Arvuta
1

3
 1 2
0
  ⋅ 8 + (4 )2 − 8
 16 

d) Urnis on 3 punast ja
4 valget kuuli. Kui suur
on tõenäosus, et pimesi
ühte kuuli võttes osutub
see valgeks?
11. klass
a) Kas iga nelinurk on
rööpkülik?
b) Mis on ringi pindala valem?
c) Mis on võrrandi lahendiks?

log 2 ( x + 3) = log 2 5
d) Millega võrdub x?

log 5 x = 2
12. klass
a) Mis on võrrandi lahendiks, kui võrrand on

Nädal piltides

2010 x − 2 = 1
b) Nimeta koonuse külgpindala valem.
c) Mis on võrrandi lahendiks?

log 2 (x + 8) = log 2 5

d) Mitu tahku on dodekaeedril?

Keila nädalaleht

Tanel Mõistus ja Piia Peterson käisid õnnitlemas Keila vanimat elanikku - 23.jaanuaril 1908
sündinud Pauline Saralit tema 102.sünnipäeval.

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

Vastutav väljaandja:
Doris matteus

Foto: tiiu jalakas

Sotsiaalkeskusel olid külas Ingerisoomlaste
Tallinna seltsi tantsurühm “Kataja” (üleval) ja Haabersti sotsiaalkeskuse käsitööklubi “Raudrohi”

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Vastused
9. klass: a) 1; b) 3 ja -3;
c) P=2πr=12,566370; d)
S=6m2
10. klass: a) ristküliku; b)
5m; c)3√2; d) 4/7
11. klass: a) Ei. Näiteks trapets ei ole. b) S=π*r2; c)
x=2; d) 25
12. klass: a) x=2; b) S=πrm;
c) x=-3; d) 12

Oma linnavoliniku volitused Foto: valdur vacht
peatanud Ago Kliimsoni asemel on volikogus
nüüd Snežana Ušakova.

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Sünnitoetust makstakse edaspidi
kahes osas

Alates 1. jaanuarist
2010 kehtivad lisaks
uutele sotsiaaltoetuste määradele ka
mõningad uuendused toetuste maksmise korras.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila linnavolikogu otsustas
alates 2010. aasta algusest
seni ühes osas - lapse sündimisel - makstud 5000 krooni
suurust sünnitoetust maksta
kahes osas. Edaspidi maksab
linn sünnitoetuse kogusummast 60% välja pärast lapse
sündi ning ülejäänud 40% lapse üheaastaseks saamisel. Sünnitoetuse teist osa ei maksta,
kui taotleja ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa Keila
linnast, kuna eeldatavasti on
lapsevanem sel juhul saanud
sünnitoetuse eelmisest omavalitsusest. Muudatuse põhjuseks on linna soov elanikke
Keilaga pikemaks ajaks siduda,
kui lapse sünnile eelnenud
aasta.
Teine olulisem muudatus
puudutab
koolitransporditoetust. Nimelt on alates 1.
jaanuarist
transporditoetus
väljaspool Keilat süvaõppega
koolides õppivatele lastele perekonna sissetulekust sõltuv
toetus. Täna kehtiva määruse

kohaselt saavad toetust kõik
lapsevanemad, kelle lapsed
õpivad väljaspool Keilat süvaõppega koolides ja on kirjutanud avalduse. Kuna aga toimetulekuraskustes inimeste
arv ja tööpuudus on hüppeliselt kasvanud ja sotsiaaltoetused on eelkõige suunatud
vähekindlustatud perede ja
toimetulekuraskustes perede
toimetuleku soodustamiseks,
siis otsustas volikogu, et toetused tuleb suunata tegelikele
abivajajatele. Keila linnavalitsus: „Keilas on olemas nii eesti
kui ka vene õppekeelega põhikool ja gümnaasium, mistõttu
on väljaspool Keilat õppivate
laste vanemad teinud ise valiku panna laps mõne teise omavalitsuse kooli. Kõigile lastele
linn rahaliste ressursside piiratuse olukorras sõidusoodustust tagada ei saa.“
Sotsiaaltoetuste
määrad
jäid suures osas samaks
Suurema osa linnaeelarvest
makstavate
sotsiaaltoetuste
määrad on 2010. aastal samad
2009. aastal kehtinud määradega, väheneb vaid lapsehoiuteenuse toetus.
Juubelitoetuse suurus on
sõltuvalt juubelist 500 – 3000
krooni, esmakordselt kooli mineva lapse toetus 1000 krooni
lapse kohta, sünnitoetus 5000
krooni lapse kohta, eestkostel
või perekonnas hooldamisel

oleva lapse toetus 500 krooni
lapse kohta kuus, koolitranspordi toetus väljaspool Keila
linna põhi- või üldharidust
omandavatele
süvaõppega
koolide õpilastele kuni 400
krooni igas kuus, millal toimub õppetöö, kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi
toetus erivajadustega lastele
kuni 2500 krooni igas kuus,
millal toimub õppetöö, suure
pere toetus 500 krooni lapse
kohta kord aastas, ravimitoetus kuni 600 krooni kvartalis.
Täiendavate sotsiaaltoetuste,
milledele ei ole määra kehtestatud, suuruseks on kuni 2000
krooni.
Lapsehoiuteenuse
toetus väheneb 2300 kroonilt

“Keila
linnavolikogu
otsustas
sünnitoetust
maksta kahes
osas. Edaspidi
maksab linn
kogusummast
60% välja pärast
lapse sündi ning
ülejäänud 40%
lapse
üheaastaseks
saamisel.”

2000 kroonile. Lapsehoiuteenuse toetuse määra suuruseks
on Keila linna koolieelsetele
munitsipaallasteadadele eelarve jaotamise aluseks olev
summa ühe lapse kohta ühes
kalendrikuus, millest on maha
arvestatud
õppetegevuseks
ettenähtud kulud. Kuna lasteasutuste eelarve 2010. aastaks
on võrreldes eelmise aastaga
vähenenud, on ka lapsehoiuteenuse toetuse aluseks olev
summa 2000 krooni.
Lisainfot sotsiaaltoetuste
maksmise korra ning määrade
kohta saab Keila linna kodulehelt www.keila.ee ning Keila
linnavalitsuse sotsiaalosakonnast.

uudis

Linn soovib karmistada puude lõikamise tingimusi

Keila linnavalitsus valmistas ette muudatuse, mille jõustumisel muutuvad senisest
karmimaks puude raiumise tingimused.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Linnavalitsus saatis eelmisel
nädalal linnavolikogu menetlusse määruse eelnõu, mille
eesmärgiks on puude raiumisele ning lõikusele esitatavate
tingimuste täiendamine ning
karmimaks muutmine. Olulisim muudatus eelnõus võrreldes kehtiva korraga on nõue
küsida linnavalitsuselt luba
mitte ainult puude raiumiseks,
vaid ka kinnistul kasvavate
puude hoolduslõikuseks. Nõue
ei puuduta hekkide, viljapuude
ja –põõsaste kärpimist.
Keila linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht’i sõnul
tingis eelnõu ettevalmistamise
esiteks vajadus ennetada valede hooldusvõtetega linnahaljastusele kahju tekitamist ja

teiseks vajadus muuta võimalikuks linna haljastuse säästva
arengu põhimõtete elluviimine. Linnaaednik Inge Angerja
hinnangul vajab puude lõikus
linnas senisest tugevemat
kontrolli. Tavalisim eksimus
on tema sõnul puude liiga
tugev tagasilõikus ehk „köndistamine“. „Suured lõikepinnad muudavad puu haigustele
vasuvõtlikumaks. Liigkärbitud
puud võivad soodustada piirkonnas seenhaiguste levikut ja
on ka lihtsalt inetud,“ räägib
Inge Angerjas. Köndistatud
ja haiged puud kahandavad
ka kinnistu väärtust ja puude
eluiga. Hoolduslõikuseks loa
küsimiseks tuleb muudatuse
jõustumisel esitada linnavalitsusele vabas vormis avaldus. Enne loa andmist käib
linnaaednik kohapeal, hindab

olukorda ja annab soovitused
kärpimiseks.
Inge Angerja sõnul on parim puude kärpimise aeg enne

mahlade jooksmahakkamist –
see on enne lehteminekut või
sügisel pärast lehtede langemist. Kontuurlõikuseks – mida

teevad eramajade omanikud
harva – on parim aeg suve keskel, kui uued võrsed on saanud
sobiliku pikkuse. Okaspuud
hoiavad reeglina oma võra ise
korras ja neid kärpida pole
vaja. Okaspuuheki lõikamisel
tuleb luba küsida vaid tõsise
kärpimise puhul.
Kui on eesmärk puud väga
palju lõikuda, tasub ehk köndistamise asemel kaaluda hoopis raieloa taotlemist, lisas
Inge Angerjas. Samas tasub
meeles pidada, et raieloast
keeldumise ühe võimaliku
põhjusena on eelnõus valeandmete esitamine.
Hekkide ja põõsaste kärpimiseks luba hankida pole
vaja, kuid linnaaednikult nõu
võib küll küsida, lisas Angerjas. „Haljastus on kodulinna
lahutamatu osa ja korrektselt
kujundatud puud ilmestavad
linnamaastikku läbi inimpõlvede,“ võtab linnaaednik eelnõu sisu kokku.
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Lühidalt
Linnusõpru oodatakse
aialinde vaatlema
Eesti Ornitoloogiaühing ja Tallinna Linnuklubi kutsuvad kõiki
linnusõpru osalema 30. ja 31.
jaanuaril toimuval talvisel aialinnuvaatlusel TALV 2010.
Talvise aialinnuvaatluse eesmärk on saada parem ülevaade nende Eestis talvituvate linnuliikide kohta, kes kogunevad
toitmispaikadesse aedades ja
parkides.
Üritusel osalema on oodatud kõik. Osalemiseks tuleb
30. või 31. jaanuaril leida tund
aega, mille jooksul tuleb kirja
panna kõik vaatluspaigas kohatud linnuliigid. Oluline on üles
märkida iga liigi puhul suurim
korraga nähtud isendite arv.
Valige endale hea nähtavusega vaatluskoht aias, pargis või
kalmistul, soovitavalt lindude
toidumaja või toitmispaiga läheduses.
Toidumaja ümber askeldavaid linde võib vaadelda kas või
toast läbi akna ja soovitavalt
terve perega!
Vaatlused tuleb sisestada
otse aialinnuvaatluse kodulehel asuvasse ankeeti http://
www.tallinna-linnuklubi.ee/talv.
Internetivõimaluse puudumisel
võib vaatlused saata ürituse
koordinaatorile posti teel aadressile Tallinna Linnuklubi, Mustamäe tee 59, 10621 Tallinn.
Täpsemad juhised talvisel
aialinnuvaatlusel
osalemise
kohta leiab Eesti Ornitoloogiaühingu ja Tallinna Linnuklubi
kodulehekülgedelt (www.eoy.
ee, www.tallinna-linnuklubi.ee/
talv). Talvist aialinnuvaatlust
toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Islandi,
Liechtensteini ja Norra EMP
finantsmehhanismid
Avatud
Eesti Fondi vahendusel.

Kursus eksamihirmu
vähendamiseks
Eksamihirmu leevendamiseks
ja õpilastes vajaliku enesekindluse saavutamiseks algavad
Keila Koolis põhikooli lõpueksamiteks
ettevalmistavad
kursused. Kursused toimuvad laupäeviti, 30.jaanuarist 27.märtsini. 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. Täiendav info: kool@keila.
edu.ee
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KEILA
LINNALIIN
Keila linnaliini
bussi
sõidugraafik

venekeelne veerg

Сегодня в номере

Sõiduplaan kehtib alates 01.02.2010
LIIN nr.1 RÕÕMU KAUBAMAJA - KEILA VESKID - RÕÕMU KAUBAMAJA
Rõõmu
Keila Veskid
Rõõmu

9.30
9.40
9.50

11.10
11.20
11.30

12.00
12.10
12.20

13.10
13.20
13.30

LIIN nr.2 RÕÕMU KAUBAMAJA - KESKVÄLJAK - SOS LASTEKÜLA - RÕÕMU KAUBAMAJA
Rõõmu
7.05*
Tammermaa
Rõõmu
Raudteejaam
7.07*
Apteegi
6.12* 7.10*
Gümnaasium
7.12* 7.28*
Haigla
7.15*
Karjaküla
6.25*
Kalmistu
SOS Lasteküla
7.22* 7.34*
Gümnaasium
7.28*
Haigla
Apteegi
7.42*
Raudteejaam
6.50*
Rõõmu
7.45*
Tammermaa
Rõõmu
* - ei ole käigus laupäeviti
Pühapäeval bussiliin käigus ei ole

7.45*
7.50*
7.55*
7.57 *
8.00*
8.05*

8.55*

8.57*
9.00*
9.02*
9.05*

9.55
10.00
10.05
10.07
10.10
10.12

11.30

12.25

11.32
11.35
11.37

12.27
12.30
12.32

13.30
13.35
13.40
13.42
13.45
13.47

11.42
11.45

12.40
12.42
12.45

13.55
13.57
14.00

8.25*

9.15*

10.20
10.22
10.25

8.30*
8.33*

9.20*
9.25*

10.30
10.35

11.50
11.55

12.50
12.55

14.05
14.10

8.36*

9.29*

10.40

12.00

12.59
13.05*
13.10

14.15
14.20

14.25

16:02
16.07
16.12
14.32 15.37* 16.14
14.35 15.40* 16.17
14.37 15.42* 16.19
16:22
14.45
14.47
14.55 15.50* 16.29
15.56*
15.00
16.34
15.05 15.58* 16.39
15.10

15.35*

16.02*

17.20*

17.22*
17.25*
17.27*
17.31*

17.38*
17.43*
17.47*

16.42 17.50*

Keila Vesi panustab vee tootmisesse
SAMAT AS
Tehnika 5, Saku
75501 Harjumaa
ASsamat@samat.ee
Keila Vesi sõlmis neljanda
6 779 663 Keila linna
riigihankelepingu
veemajandusprojekti elluviimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel.
Seekordse lepingu raames
rekonstrueeritakse olemasolevad puhta vee reservuaarid ja
joogiveepumplad, rajatakse reservpuurkaev ja üks täiendav
astmepumpla ning likvideeritakse mittetöötavad keskkonda ohustavad puurkaevud.
Projekti elluviimine tagab
Keila linna veevarustussüsteemide töökindluse ning parandab elanike joogivee kvaliteeti.
AS Keila Vesi ja Nordecon
Infra AS sõlmisid 18.jaanuaril
lepingu Keila linna veetootmise
rekonstrueerimiseks.
Lepingu kogumaksumuseks
on 6,6 miljonit krooni, millest
70,7% saadakse Ühtekuuluvusfondist, Keila linna ja AS
Keila Vesi panuseks projektis
on kokku 29,3%. Ehitustööde lõpptähtaeg on oktoober
2010.
Kokku planeerib AS Keila
Vesi aastatel 2009 kuni 2011
investeerida
Ühtekuuluvusfondi kaasabil Keila linna veemajanduse parendamisse pea

69 miljonit krooni, ehitustööde korraldamiseks viiakse läbi
kaheksa erinevat riigihanget.
AS Keila Vesi juhataja Veiko
Kaufmann-i sõnade kohaselt
kulgeb Keila linna veemajandusprojekti elluviimine edukalt. „Senisest kolmest hankest on lõpetatud üks ja kui
tänavune külm talv võimaldab
siis lõpetatakse ülejäänud tööd

veebruari jooksul“, ütleb Veiko
Kaufmann. „Hoolimata sellest,

et Keila riigihangete mahud on
suhteliselt väikesed, on hangetel osalejaid piisavalt ja hinnad
mõistlikud. Väiksemad hanked tagavad meie jaoks olulise
operatiivsuse ja spetsiifika ega
halva samas linna igapäevast
elukeskkonda“.
Keilas juba teise riigihanke
võitnud, Nordecon International ehituskontserni kuuluva,
Eesti ühe suurima ehitusfirma
Nordecon Infra AS juhatuse
liikme Priit Pluutuse sõnul
pole nende jaoks hangetes
osalemisel määrav selle suurus
vaid sisu. „Oma kompetentsile keskendumine võimaldab
meil ehitaja jaoks keerulistel
aegadel pakkuda kvaliteetset
teenust vastuvõetava hinnaga.
Senine koostöö AS-iga Keila
Vesi on sujunud ladusalt ja
ma ei näe põhjust, miks see ei
võiks korduda ka selle projekti
raames“, sõnab Pluutus.

Keila Linnavalitsus teatab
Avalik arutelu
Piiri tänava ja Uus-Paldiski
mnt vahelise ala detailplaneeringu avalik arutelu toimus 11.01.2010.

Arutelul käsitleti liikluskorralduse probleeme. Lõplikest tulemustest teavitame
veebruri alguse lehes.

minema.
24.01 12.44 - Keskväljakul sõitis auto kioski taga kõnniteel
(Keskväljak 10). Auto kinni peetud ning selgitatud liikluseeskirju. Isik oli segaduses, kuna
Swedbank’i poolt Kultuurimaja
poole “sõites” ei ole kõnnitee
märke.
25.01 18.23 - Kauplus Keila taga
suitsetavad alaealised - ekipaaži nähes jooksid minema. Poisid rääkisid vene keelt.
26.01 19.30 - Gümnaasiumi kül-

jel sissesõidu keelumärgi alal 2
autot kinni peetud ja hoiatatud
keelualal sõitmise eest.
26.01 19.50 - Jaama kaupluse
ees 2 meesterahvast tarvitasid
alkoholi. Hoiatatud. Isikud vabandasid ning lahkusid.
26.01 20.10 Noortekeskuse
taga vene keelt kõnelevate alaealiste kamp,kes võisid noortekeskuse töötajate väitel suitsetada. Poisid olid vanuses 13-15
ning kontrolli käigus selgus, et
kellegil suitsupakki ei olnud.

Krimiuudised
securitas 1660
20.01 19.39 - Pargi tn algkoolimaja taga prügikast kummuli,
püsti tõstetud.
21.01 00.18 - Keva parklas tarvitas seltskond alkoholi. Korrale
kutsutud ning hoitatatud. Isikud
vabandasid ning panid alkoholi
pudelid ära ja lahkusid mõne
hetke pärast.
22.01 20.14 – Sipsiku lasteaia
värav lahti ning lapsed (noored

poisid) ronisid atraktsioonide
peal ( vanuses 12 - 14 ). Märkus
tehtud, poisid vabandasid ning
lahkusid. Objekt kontrollitud korras.
22.01 23.17 - Ehitajate teel sõitis
punane Žiguli, millel pagasnik
lahti. Auto peatatud ning märkus tehtud. Kogemata olevat
lahti tulnud. Roolis olnud isikul
joobetunnuseid ei olnud.
23.01 19.44 - Keskväljak 10
Swedbank taga alaealised suitsetasid, ekipaaži nähes jooksid

Изменится график движения городского автобуса
Начиная с 1 февраля, изменится расписание городского автобуса. Изменения,
в первую очередь, связаны
со школьным расписанием. Теперь учащиеся городских школ будут спокойно успевать на автобус
после 5-го, 6-го, 7-го и даже
8-го уроков. С новым расписанием можно познакомиться на городской домашней странице и в
автобусе. Следует отметить, что в период летних
каникул расписание будет
вновь изменено. (стр. 1, 4)
Обрезать деревья можно только с разрешения
мэрии
Городское правительство
отправило в городское собрание на обсуждение проект изменений действующего
постановления
«Порядок и условия выдачи разрешений на вырубку
деревьев». Необходимость
изменений связана с желанием снизить возможный
ущерб, наносимый городскому озеленению в процессе обрезки деревьев
весной, а также претворить
в жизнь идеи щадящего
развития, касающиеся городских зеленых насаждений. По словам городского
садовника Инге Ангерьяс,
весьма обычным для нашего города является очень
сильная обрезка деревьев
весной, в результате чего
они ослабевают и становятся восприимчивыми к
болезням. (стр. 3)
Молодежный клуб G4S
В мае прошлого года в городе начал работу молодежный клуб G4S. Всеэстонская
молодежная
организация имеет свои
представительства в Таллинне, Тарту, Пярну, Раквере, Йыхви, Хаапсалу и
Кейла. Организация была
создана в 2002 году и сейчас насчитывает порядка
800 членов. Ключевыми
словами, определяющими
деятельность клуба, являются безопасность, самостоятельность, новые знания,
дружба,
увлекательность,
спорт,
здоровый образ жизни и,
конечно же, профилактика

правонарушений. Члены
клуба путешествуют, пешком и на велосипедах, занимаются ориентированием, участвуют в различных
культурных программах и
проектах. Члены клуба
встречаются три раза в месяц по рабочим дням. Своего помещения у клуба
пока нет, поэтому встречи
происходят в городском
молодежном центре. Более
подробная информация о
деятельности клуба на домашней странице www.
g4sklubi.ee. (стр. 5)
Бесплатные курсы
В компьютерном классе
Кейлаской школы состоятся бесплатные курсы, на
которых можно научиться
пользоваться различными
э-услугами, в том числе
ИД-картой и ИД-мобилем.
Курсы будут проходить по
понедельникам с 16.15 и по
субботам с 10.00. Для участия в курсах необходимо
зарегистрироваться либо
по телефону 6180180 и
58004734, либо по адресу
ahti.noor@gmail.com. Курсы проводит Ахти Ноор.
(стр. 5)
Несмотря на суровый
мороз, лыжные соревнования
прошли
успешно
Благотворительные лыжные соревнования, организованные городским лыжным клубом, состоялись,
несмотря на сильный мороз. Организаторы перенесли время старта на более позднее время в
надежде, что мороз отступит. Также были сокращены дистанции. Несмотря
на холод, участников было
много, поэтому состязание
получилось острым и захватывающим, особенно у
мужчин, где победитель
определился лишь на финишной прямой. Из команд лучшими были команды Сауэского лыжного
клуба, Kliima Center и
Сопсу-Тоома. Организаторы благодарят предприятия, оказавших поддержку
проведению соревнований:
Kava Auto, Kliima Center,
Hole In One Catering. Отдельное спасибо мастерам,
проложившим трассы –
Тойво Лумисте и Олеву Баару! (стр. 6)
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Digiretsept muudab ravimite soetamise
lihtsamaks

Tänaseks on digiretsepti teenus olnud
töös kuu aega. Üleriigiline meedia kajastas aasta alguses teemat palju, kuna selle
käivitamine just sujuvalt ei läinud ja süsteemi töös ilmes palju probleeme.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Patsiendid avastasid apteegis,
et väljakirjutatud digiretsept
oli vahepeal kaduma läinud,
selgus, et välja oli kirjutatud
vale ravim ja mingil perioodil keeldus süsteem täielikult
koostööst. Nüüd teatab Haigekassa, et teenus töötab taas
tõrgeteta ja tänaseks on väljastatud juba üle 3000 digiretsepti.
Digiretsepti vajalikkust on
põhjendatud eelkõige arstiabi
kvaliteedi paranemisega, kuid
digiretsept muudab ka patsiendi elu oluliselt lihtsamaks
ja kiiremaks. Lisaks sellele, et
apteegis kuluv aeg on oluliselt
lühem, ei pea korduvretsepti
saamiseks enam perearstikes-

kusesse minemagi. Retsepti
saab tellida telefoni teel nagu
varemgi, kuid järele sellele minema ei pea. Järgmisel päeval
võib võtta tee juba otse apteeki.
Praegused krõbedad ilmaolud tekitasid minulgi hea võimaluse testida uudse süsteemi
töökindlust. Digitaalse retseptiga varustati mind kiiresti,
programmid tundusid arsti
käe all ilusti töötavat. Nähtamatu varandusega suundusin
apteegi poole, mõeldes kõigile
võimalikele tõrgetele, mis tulla
võivad. Kuna olin palju erinevatest probleemidest digiretseptidega seoses lugenud, kujutasin juba ette, kuidas varsti
sama teed pidi arsti juurde tagasi kõnnin.

Üllataval kombel tekkis
apteegi kõrgemas eas farmatseudi silma digiretsepti mainimisel mure asemel väike sära.
Dokumendi esitamisel sain
igasuguste probleemideta ravimi kätte ja kogu protseduur
võttis aega vaevalt kaks minutit.
Ühe digiretsepti eelisena
on mainitud apteekri töö lihtsustamine. Ja tõesti, kui varem
pidi farmatseut kogu retseptil
oleva info arvutisse trükkima,
siis nüüd jääb see tegemata kõik on raalis juba kirjas. Võibolla töö kiirust ja kompaktsust
peegeldaski farmatseudi silmist paistev helk.
Keila Perearstikeskuses on
aktiivselt digiretsepte väljastatud aasta algusest. Klienditeenindaja Heli sõnul on hetkel veel nn üleminekuperiood:
„Enamik patsiente saavad digitaalse, kuid erandjuhtudel kirjutatakse veel ka paberretsepte välja. Märtsist peavad juba
kõik väljastatavad retseptid
olema digitaalsed.“

mis on digiretsept
Digiretsept on üks neljast patsiendile suunatud üleriigilisest
e-tervise teenusest (digitaalne terviselugu, digiregistratuur, digipilt ja digiretsept).
Digiretsepti eest vastutab Sotsiaalministeerium ning selle
valmimist koordineerib Eesti
Haigekassa.
Digiretsept on elektrooniline
ravimiretsept, mille arst patsiendile arvutis välja kirjutab.
Digiretsepti ei prindita välja,
vaid saadetakse arsti arvutist
interneti teel otse retseptikeskusesse. Retseptikeskus on
retseptide (ravimid, imikutoidud) ja meditsiiniseadmete
kaartide väljakirjutamiseks ja
töötlemiseks asutatud elektrooniline andmekogu.
Digiretsepti tulekuga kaob ära
senine roheline retseptiplank.
Apteeki ravimit välja ostma
minnes ei pea inimesel olema kaasas paberkandjal
infot. Selle asemel peab tulevikus apteeki minnes kaasa
võtma iskut tõendava dokumendi, kus oleks peal pilt ning
isikukood, näiteks ID-kaart,

juhiluba või pass. Apteeker
leiab retseptikeskusest patsiendi isikukoodi abil hõlpsasti
üles kogu talle vajaliku info.
Tulevikus saab analoogselt
välja kirjutada ka meditsiiniseadme kaarte, näiteks glükomeetri testribade ostmiseks.
Erandolukordadeks, näiteks
koduvisiitidel või elektrikatkestuste ajal, jääb arstile endiselt võimalus kirjutada välja
paberretsept. Paberkandjal
jäävad kehtima need retseptid, mis on väljakirjutatud
enne digiretsepti infosüsteemi täielikku käivitumist.
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Tule Keila G4S Noorteklubisse!

G4S Noorteklubi alustas Keilas tegutsemist eelmise aasta maikuus. Üle-eestiline
laste- ja noorteorganisatsioon omab nn
“klubipesasid” hetkel Tallinnas, Tartus,
Pärnus, Rakveres, Jõhvis, Haapsalus ja
Keilas.
urmas veersalu
Turvafirma G4S on aastaid
panustanud
turvalisemasse
elukeskkonda, sporti ja noorte
vabaaja tegevustesse.
G4S Noorteklubi on kõigile Eestimaa noortele avatud
laste- ja noorteühendus, mis
loodi 2002 aastal. Tänaseks
on klubiliikmete arv kasvanud
pea 800-ni. Keila G4S Noorteklubi panus sellesse on hetkel

küll tagasihoidlik 20, aga plaanime seda numbrit sel aastal
kasvatada ning ootame oma
klubisse kõiki 7-15-aastaseid
poisse ja tüdrukuid.
Noorteklubi märksõnadeks
on turvalisus, isetegemine,
uued teadmised, põnevus, sõprus, seikluskasvatus, kuritegevuse ennetamine, hea tahe,
terve ja sportlik eluviis.
Klubiliikmed on tänaseks
matkanud Keila ümbruses nii
jalgsi kui rattaga, otsinud üles

lähimad geopeituse aarded,
orienteerunud Kloogal, proovinud Keila jõest kala püüda,
külastanud Tallinnas AHHAA
keskust ning vaadanud filme
PÖFFi laste- ja noortefilmide festivalil Cinamoni kinos,
mänginud disc-golfi ja curlingut, tutvunud Keila päästekomandoga ja reservpäästerühma teenistuskoerte oskustega,
osalenud G4S Noorteklubi
üle-eestilistel talvepäevadele
Nelijärvel ja ehitanud Keilas
lumelinna.
Kindlasti ei kavatse me ka
sel aastal paigal tammuda,
vaid võtame eesmärgiks aasta jooksul oma klubiga läbida
vähemalt 1000 km inimjõul
(st jalgsi, suuskadega, kanuuga, rattaga jne). Ekstreems-

portlasteks me ei hakka, sest
igaühe läbitud kilomeetrid
lähevad arvesse ning kui matkame näiteks 5 km ja meid on
20, siis tulebki juba kokku 100
km. Kavas on aasta jooksul
teha vähemalt üks kanuumatk
Keila jõel ning üks matk telkides ööbimisega.
Lisaks liikumisele ja matkamisele õpime erinevates olukordades turvalisemat käitumist, otsime elamusi, uurime
ja avastame loodust ja seda,
millega tegelevad teised noorteühendused, korraldame ise
ning võtame osa teiste korraldamisel toimuvatest vahvatest
üritustest nagu näiteks Saue
Noortekeskuse korraldatavast
“Matkast Vabariigi aastapäevale” 23. veebruari öösel.

Loomulikult osaleme kõikidel G4S Noorteklubi üle-eestilistel üritustel nagu märtsis
toimuv klubi sünnipäev, Suur
Semu Seiklus mais ja noorteklubi suvelaager. Erinevaid
noorteklubi üritusi toimub 2-3
korda kuus tööpäeva õhtuti.
Meil puuduvad oma klubiruumid, kuid kuna otsime võimalikult erinevat tegevust, siis ei
olegi see tähtis ning vajadusel
leiame alati mõne nurgakese
Keila Avatud Noortekeskuses.
G4S Noorteklubi aastamaks
on vaid 100 kr.
Lisainfot G4S Noorteklubi
tegevusest saab klubi kodulehelt www.g4sklubi.ee või otse
Keila G4S Noorteklubi juhilt
urmasveersalu@gmail.com ,
5141416.
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1. veebruarist muutuvad piletihinnad Tallinna ühissõidukites
Tallinna Linnavolikogu määruse kohaselt muutuvad alates 1. veebruarist 2010
piletihinnad Tallinna ühissõidukites; soodushinnad hakkavad kehtima registrijärgsetele Tallinna elanikele.
RAEPRESS
Hinnaerinevus avaldub eelkõige perioodipiletite puhul: näiteks 90 päeva ID-pilet hakkab

Tallinna elanikele maksma 660
krooni ja mittetallinlasele 825
krooni. Eelmüügist ostetud
bussitalongi hind nii tallinlastele kui mittetallinlastele on
15 krooni.

Samuti korrigeeritakse tasuta sõidu õigust, seejuures
säilitatakse tasuta sõidu õigus
kolme ja enama lapsega pere
lastele, vormiriietuses politseiametnikele ja linnaosa valitsuste hooldustöötajatele, kes
on rahvastikuregistrijärgselt
Tallinna linna elanikud. Nii
ka üliõpilaste, pensionäride
ning 3 ja enama lapsega pere
vanemate osas antakse sõidusoodustust vaid rahvastiku-

registrijärgsetele tallinlastele.
Õpilaste osas lähtutakse ühistranspordiseadusest, milles sätestatakse, et kõigile õpilastele
tuleb anda kuni 50-protsendilist soodustust täishinnast.
65-aastastel ja vanematel,
hoolekandeasutustes viibivatel
lastel, vanemliku hoolitsuseta jäänud lastel, alla 3-aastase
väikelapsega sõitjatel, represseeritutel ja temaga võrdsustatud isikutel ning Tšernobõ-

li aatomielektrijaama avarii
tagajärgede likvideerimisest
osavõtnutel jäävad sõidusoodustused samaks. Kõik soodustuse saajate hulka mittekuuluvad sõitjad peavad ostma
täispileti.
Tallinlastele
ettenähtud
soodustuse kasutamise õigust
saab tõendada ID-kaardiga,
alla 15-aastaste puhul õpilaspiletiga.

5

Lühidalt
Tule ja hakka e-riigi kodanikuks!
Suurtest keskustest eemal elavad inimesed teavad, millist
aja- ja energiakulu toob kaasa
ametlikeks asjaajamisteks erinevatesse asutustesse sõitmine ja järjekordades ootamine.
Tänapäeval on suur osa asjaajamisest nii riigi, omavalitsusasutuste kui ka eraettevõtetega
võimalik korda ajada interneti
teel ja kodunt lahkumata. Selleks tuleb osata kasutada arvutit, internetti, ID-kaarti või Mobiil-IDd, riigi ning eraettevõtete
e-teenuseid, anda digitaalallkirja. Kõlab keeruliselt? Tegelikult
ei ole see sugugi nii keeruline,
kui tunduda võib. Selliseid oskusi on kõigil võimalik omandada Ole Kaasas! projekti raames
tasuta pakutavatel arvuti ja interneti koolitustel Keila Koolis
kuni veebruari lõpuni.

Mida koolitusel õppida
saab?
Ole Kaasas! koolitustele on oodatud inimesed igas vanuses
ja kuitahes suure varasema
arvutikasutamise
kogemusega. Neile, kellel kogemust
väga vähe, õpetatakse esialgu
arvutiga ümberkäimist, internetis informatsiooni otsimist ja
e-kirjade saatmist. Koolituste
põhirõhk on aga ID-kaardi, Mobiil-ID ja e-teenuste kasutamaõppimisel. Õpetatakse kuidas
erinevate asutuste ja ettevõtetega interneti teel suhelda
ja nende e-teenindusi kasutada. Koolitusele tuleb kaasa
võtta oma ID-kaart ning selle
koodid PIN1 ja PIN2, et õpingu
käigus ise ID-kaardi elektroo-

nilist kasutamist proovida ning
digitaalallkiri anda. Ole Kaasas!
arvuti ja interneti koolitused on
ühepäevased ja kestavad neli
akadeemilist tundi. Kuna koolitusi kaasrahastatakse Euroopa
Liidu Regionaalfondist, siis on
koolitused kõikidele osalejatele tasuta. Koolitused toimuvad
Keila Koolis gümnaasiumi maja
arvutiklassis esmaspäeviti kell
16:15 ja laupäeviti kell 11:00. Kuupäevadega saab tutvuda Keila
linna veebilehel www.keila.ee
klikkides bännerile. Koolitusest
osavõtmiseks on vaja ennast
eelnevalt sellele kirja panna,
helistades telefonil 6 180 180,
külastades kodulehte www.olekaasas.ee või võttes ühendust
koolitaja Ahti Noor´ega aadressil ahti.noor@gmail.com.
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treener annab nõu

Uisutehnika – tundub
lihtne olevat, aga…

Uisutehnika on
paarikümne aastaga võitnud klassikatehnikaga peaaegu
võrdse seisu.
kaarel zilmer

TALLINNA ÜLIKOOLI SUUSAÕPPEJÕUD

Sageli haarabki mõni harrastussuusataja hoobilt uisutehnika kui kergema liikumismooduse järele, aga tegelikult
selgub hiljem, et uisklemine
polegi nii lihtne. Ja veel, kui
klassikalisi suusatamisviise kasutades sumad kas või paksus
lumes, siis uisutehnika nõuab
head ettevalmistatud rajapõhja
ja piisavalt laia sõiduruumi.
Uisutehnikaga
sõitmisel
võiks tasakaalu järele panna
paar hüüumärki. Tähtis on
teinegi märksõna – raskuse
ülekanne suusalt suusale. Uisutehnika valdamiseks pead
oskama suuskadel lausa “tantsida”, suutma suuska käärselt
nii ühele kui teisele poole juhtida – see on uisutehnika kirjutamata reegel.
Saa suusk libisema – uiskle!
Ka uisutehnika sõiduviiside
õppimine algab põhieesmärgist – suuta suuskadel astumisest üle minna libisemisele. Kui klassikatehnika puhul
liigutakse kogu aeg ette, siis
uisutehnikaga sõites lisandub
suuskade liikumine käärselt,
st.ette - küljele. Uisutehnikaga
liikumiseks peab panema suusa käärselt libisema ja lõpptulemusena saab nii ka otse edasi liikuda.
Algajale tundub selle saavutamine lausa võimatu, sest
reeglina tahab ta hakata kohe
tasasel platsil uisutama. See
aga ei õnnestu, sest ei ta suuda
veel tõukega suuska libisema
lükata. Lahendus on aga lihtne,
esimese uisutamiskogemuse
omandamiseks peaks valima
mingi hästi lauge kaldega rajalõigu, kust allapooole liikudes
hakkab suusk libisema peaaegu iseenesest.
Sellist allamäge uisutamist
võib sooritada kahel moel – kas
siis käte vahelduva liikumisega ette libiseva suusa suunas
(nii tekib hea hooliigutus!) või
siis hoitakse asend koomal,
surutakse kepid ülakeha lähedale ja uisutatakse ainult suusatõugete abil.
Muidugi võib uisutada lausa ilma keppideta ja nii tõuseb
veelgi jalgade töö osakaal. Tasasele siirdudes on muidugi
vajalik jalgadega aktiivsemalt
tõugata – ei piisa ainult raskuse ülekandest.
Sellise uisklemisega tekib aga mitmeid vigu. Esmalt
see, et pärast suusatõuget

alustatakse suusa ettetoomist
põlvest – niimoodi jääb aga
suusk pöiast rippuma ja tema
juhtimine on raskem. Uisutehnikaga sõites on suusatõuked
nii-öelda enam suusa täiskandilt (kogu suusaga) ja vältima
peaks liigset pöiasirutust.
Kui õpitakse allamäge uisklemist, võiks teha siksakilisi
liikumisi – kaks või enam uisusammu ühele ja sama palju
teisele poole. Samuti võiks
varieerida sõidurütmi: teha
kolm-neli kiiret uisusammu
ja seejärel sama palju pikema
libisemisega uisutamist. See
arendab väga hästi dünaamilist tasakaalu ja keharaskuse
ülekannet. Selliseks harjutuseks peaks leidma laia ja hea
pinnasega lauge nõlva.
Nüüd – ka paaristõuked
appi!
Uisutehnika erinevate variantide puhul kasutatakse
enamuses just paaristõukega
sõiduviise, aga alguseks võiks
proovida siiski ka uisklemist
vahelduva kätetööga, nii et iga
suusatõuget toetab vastaskäega tehtav kepitõuge. Sellise
harjutusega saab väga hästi
arendada raskuse ülekannet
suusalt suusale.
Tulenevalt raja profiilist läheb vaja ikkagi kas ühe- või
kahesammulise paaristõukelise uisutehnikat oskust.
Harrastajad kasutavad palju
just kahesammulist uisutehnikat, kus ühel sammul toimub
paaristõuge ja teisel käte liikumine ehk hooliigutus ette, libiseva suusa suunas. Seda tehnikat saab imiteerida alguses
paigal olles, sooritades kätega
nii tõuke– kui ka hooliigutused. Uisklemises peaks säilima

rütmikus ja toimima raskuse
ülekanne. Kahesammulist uisutehnikat võib kasutada nii
tasasel, aga temaga saab üles
minna ka järsemast tõusust.
Kui tõus on väga raske, tuleks
üle minna vahelduvatõukelisele käte tööle või äärmisel juhul
isegi käärtõusuga lihtsalt tõusust üles astuda.
Uisutehnikas on kasutusel
ka ühesammuline sõiduviis
ehk suusaringkondades tuntud
Wassbergi stiil – kus igat uisusammu saadab paaristõuge
keppidega. Seda kasutatakse
peamiselt tasastel või paremate oskuste puhul ka laugetel
tõusudel.
Selle õppimiseks tuleks paigal olles kanda esmalt raskus
ühele suusale (tugijalale) ja siis
viia vastassuusk käärasendisse
ning kanda koos suusa- ja kepitõukega sellele keharaskus.
Järgneb libisemine, mille ajal
tuuakse tõuke sooritanud jalg
tugijala lähedale, pööratakse
sealt kohe jälle ette käärsesse
asendisse ja minnakse teisele
poole käärsele libisemisele.
See uisutehnika variant
nõuab head tasakaalu ja korras
rada, samas on see väga tõhus
edasiliikumise viis, kuna suusad libisevad tunduvalt otsem
ja iga sammu saadab paariskepitõuge.
Klassikalisest suusatehnikast võis lugeda 16. jaanuari
Keila Lehest.
Iga suusaõppe juurde aga
kuulugu arutelu iseendaga
– mida ma teen ja kuidas ma
üht või teist liigutust sooritan.
Kui oskused paranevad, ei pea
peagi sellel enam nii pingsalt
mõtlema ja saab suusasõitu
nautida.

Lühidalt
Sõimerühmade
isad lasteaias
Keila Lasteaias Vikerkaar on
sellest õppeaastast edukalt
käivitunud projekt „Mehed
lasteaeda“, mille raames on
isad tutvustanud erinevas
vanuses lasteaialastele oma
ameteid ja põnevaid tegemisi.
Taliharjapäeval tuli kolmest sõimerühmast viis isa
lasteaia hoovi lastega koos
tegutsema. Isadel oli plaanis
ehitada lastele vahva liumägi. Selleks olid nad ennast
varustanud mitmete töövahenditega. Neil olid kaasas lumelabidad ja ühel isal
isegi lumepuhur. Kõigepealt
kuhjati kokku suur lumemägi, millest hakati kujundama
liumäge. Kõik lapsed leidsid
endale jõukohast rakendust.
Nad aitasid väikeste labidate ja kelkudega lund kokku
tassida. Kui liumägi hakkas
juba ilmet võtma, siis tugevdati seda veega, mida ühiselt ämbrite ja kastekannudega tassiti. Kui lapsed pidid
tuppa sööma minema, jäid
isad liumäe ehitamist veel
lõpetama. Pärast tööd pakuti isadelegi sooja suppi.
Täname Karmo, Maria,
Ott Holgeri, Getteri ja Grete
Mai isasid, kes leidsid aega ja
tahtmist tulla lastele rõõmu
valmistama ning trotsisid
seejuures külma talveilma!
Sõimerühmade õpetajate nimel
Tiiu Langeproon

Tallinn cup 2010
judoturniir
20.veebruaril
SK Ookami on noor ja arenev judoklubi, kus liikmeid
juba ligi 400. Treeningrühmi
Tallinnas, Viimsis ja Keilas
juhendavad väga kogenud
treenerid. SK Ookami on
väga sõbralik ja perekeskne, kus lisaks tavapärastele
treeningutele korraldakse
palju võistlusi, laagreid ja
perepäevi.
Sel aastal korraldab klubi
teist korda suurt rahvusvahelist judoturniiri, kuhu on
oodata võistlejaid nii Soomest, Lätis, Leedust kui ka
Venemaalt. Loomulikult on
esindatud kõik Eesti judoklubid.
Nagu iga ettevõtmine,
vajab ka võistlus toetajaid.
Tänu Abloy Eesti filiaalile
saavad Tallinna Kalevi Spordihallis toimuva võistluse
parimad ilusad medalid ja
karikad. Võistlusele kohale
aitab viia Toyota.
SK Ookami ootab kõiki
judohuvilisi turniiri vaatama. Kohale oodatakse ka
neid kes judoga varem kokku puutunud pole. Tulge ja
nautige üks korralik sportlik perepäev Tallinna Kalevi
Spordihallis ja leidke endale
uus spordiala.

foto: jaanus väljamäe

sport

Laupäevane suusavõistlus
möödus käredast pakasest
vaatamata edukalt
priit idarand
SK VASK

LC Keila heategevuslik suusasõit, mis oli Keila suusapäevade teiseks ja Keila pikamaasarja esimeseks etapiks, toimus
vaatamata paukuvale pakasele
planeeritult 24. jaanuaril. Lootes tibagi kõrgemale temperatuurile, lükkasid korraldajad
stardi varakult tunni võrra
edasi ja süütasid lõkke. Samuti lühendati võistlusmaad ühe
ringi võrra. Nii sõitsid mehed
32 km asemel 26,5 ja ülejäänud 20 km asemel 13,5 km.
Külma oli portaali ilm.ee andmetel Keilas päikesetõusu ajal
–22 ja tajutav temperatuur –27
kraadi. Kell 13.00, kui võistlus
oli täies hoos, näitas võistluspaigas termomeeter –15 kraadi.
Vaatamata külmale oli osavõtjaid siiski palju. Kokku
startis 97 võistlejat. Osalejaid
siirdus ka matkarajale, mille
oli ette valmistanud SA Keila
Terviserajad. Matkarada ei kattu ega ristu suusaradadega ja
saab alguse jalgpallistaadioni
parkla kaugemast otsast. Sellel
saab suusatada klassikalises
stiilis, kõndida ja kui ei sega
üksteist, siis ka uisku sõita.
Võistlus oli pingeline, eriti
meeste hulgas. Eraldus 4meheline liidergrupp, mis sõitis
koos viimase kilomeetrini.
Liidrigrupis olid Keila oma
poiss Tauri Tikerpe, Oleg Kovaljov Tallinnast, Carl Sõlg ja
esimese etapi teine Jarmo Nikolai SS Spartast. Kuna Tauri
kahjuks kukkus, jäi ta liidritest
maha. Võitja selgus lõpusirgel
kus üllatusvõidu sai Carl Sõlg,
jättes juba teist korda Keilas
Jarmo Nikolai teiseks. Teiste
vanuseklasside parimad olid

Argo Raie, Tuule Talu, Raina
Vaarmaa, Rainer Teas, HansKristen Rootalu, Cristian Anton, Marliis Odamus, Terje
Odamus, Marje Viirmann,
Oleg Kovaljov, Urmas Kanep ja
Aleksander Tishchenkov.
Võistkondlikult oli parimad
Saue Suusaklubi, Kliima Center, Sopsu-Tooma, Harju KEK
RSK ja Sain-Gobain Weber.
Vähemalt kolmeliikmelisi
peresid oli vaatamata külmale
7 ja nendevahelisel loosimisel
said VikingLine kinkekaardi
perekond Odamus ja perekond
Rootalu.
Kõigi osalejate vahel välja
loositud 1000kroonise kinkekaardi Protteni esinduskauplusest võitis Aleksei Ivanov.
Korraldajad tänavad toetajaid: Kava Auto, Kliima Center,
Hole In One Catering, kelle
maitsva piruka said kõik lõpetajad ja jagus ka pealtvaatajatele, ET-Bike, kelle poolt antud
mustsõstramaitselist spordijooki said võistlejad iga ringi
lõpus, Autoremont OÜ, Protten, Viking Line, Keila Linnavalitsus, Keila Tervisekeskus,
AS Harju Elekter, Sain-Gobain
Ehitustooted AS, Saku Metall,
Ericsson Eesti AS, AS Tallinna
Sadam, AS Plokk, Monier ja
MTÜ G4S Noorteklubi. Eriline
tänu Sa Keila Terviseradade
rajameistritele Toivo Lumistele ja Olev Baar`ile.
Võistluste tulu suunab LC
Keila spordi ja sportliku tegevuse toetuseks. Sooviavaldused saata LC Keila presidendile
21.veebruariks aadressil river.
tomera@gmail.com. Järgmine Keila Suusasõidu etapp on
14.02. Keila lahtised MV Hole
In One auhindadele. Pikamaasari jätkub aprillikuus ujumisega Keila Tervisekeskuses.

Keila Avatud Noortekeskusel on nüüdsest
uus logo

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

Keila kultuurikeskus

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

kontsert
SÕBRAD KOOS, JAKKO, MIKKO JA MAIT MALTIS - KONTSERTTUUR
17.veebruar kell 19.00
Keila kultuurikeskus
NAISTEPÄEV KOOS MÕNUSA MUUSIKA JA VEINIGA
10.märts kell 19:00 Pilet: 100.Muusikanaudingut pakuvad
Alen Veziko ja Jaan Sööt.
Et kontsert tõeliselt hubane ja
mõnus oleks, on kohad laudades ja piletihinna sees pokaal
veini.
Keila kultuurikeskus

sport

TÕNIS SOOP`I MAAILDE
NÄITUS
20.jaanuar – 26.veebruar
Keila kultuurikeskus

KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
SUUSATAMISES
14.veebruar kell 11:00 - 15:00
Keila Terviserajad

ANN VAIDA NÄITUS “AD
ABSURDUM”
kuni 6.veebruar
Sotsiaalkeskuse puhketoas

KEILA SUUSAPÄEVAD 2010
7.märts kell 11:00 - 15:00
Keila Sprint
13.märts kell 11.00 – 15.00
Et-Bike suusavõistlus
Keila Terviserajad

teater
“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

KUUMAÕHUPALLIVÕISTLUS
UPVISER CUP
11.märts – 14.märts
Kuumaõhupallide võistlus UpViser CUP 2010, mille raames
toimuvad ka 2010 Soome
kuumaõhupallide Meistrivõistlused
Keila keskväljak

Palju õnne!

muud üritused

Sündinud

NINELL KOIDU LUULETUND
2.veebruar kell 15.00
Keila sotsiaalkeskus

19.01.2010 Henry Kalda
22.01.2010 Emma Kogerma

REISIMULJEID TANSAANIAS
3.veebruar kell 13.30
Keila sotsiaalkeskus
TASUTA KASUTATUD RIIDED
4.veebruar kell 10.00 - 13.00
Keila sotsiaalkeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

Mälestame head naabrit

Vaimulikud õhtud
29.jaanuar kell 19.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
30.jaanuar kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
30.jaanuar kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Avaldame sügavat
kaastunnet Riina Kingile
kalli

Oma unustamatult tegusat
aatekaaslast

Viktor Palm`i
mälestavad
Keila endised rahvarindelased.

EMA

ISA

avaldame kaastunnet
abikaasa
Valve`le ja lastele
perekondadega.

Keila Kool
Keila Hariduse SA

Perekonnad: Vallsalu, Lehis,
Jakobson, Kikkas, Kroon,
Talalaev ja Mägi

Tahaksin käia veel sinuga koos mõne sammu, enne kui laguneb tee.
Raju on raske ja kärsitus kulutab rammu, küllap me saatus on see
(A.Alliksaar)

Kallis Kaja,
Ei päikene enam nii eredalt sära,
sest emake kallis läks jäädavalt
ära.

Kallis Riina
Oleme mõtetes sinuga kui saadad igavikuteele oma armsa isa

Ranno

Südamlik kaastunne
lähedastele.
Moonika, Kristiina,
Maret ja Jane

Avaldame kaastunnet sinu perele.
Kolleegid algkoolimajast

Kuulutused
kinnisvara
Müüa kahetoaline korter Keilas, Põhja tänaval. Helistada 56
711 871
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine.Tel. 5647 1516, 657 6301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee

müük
Müüa
turbabriketti,
hind
2400.- alus 960kg (Tootsi), puitbriketti hinnaga 2400.- tonn. Soovi korral ka väiksemad kogused.
Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel: 53593615.

hutud 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
Küttepuud hinnad alates 410.kr/rm (toores) ja 550.-kr/rm(kuiv)
Hind koos veoga alates 4.5rm.
Samas transport teenus väikse
kalluriga (kv 2t) .Pakume ka tasuta metsandusliku konsultatsiooni
tel 5106728

Teenus
Pottsepp
56681555

Küttepuude müük: Saetud ,lõ-

Reedel 5.02.10
Keila Noortekeskuses

DJ Workshop
kell 17:00-19:00

Koolitab:
Dj Sulo Särkinen
(Tre.ee)
Tule ja Tee!
KEILA KULTUURIKESKUSES
3.veebruaril kell 19.00
PILET: 150.- / 125.-

Ranno
Rütel`it

kaotuse puhul.

Helvi Soans, Elmar Kala,
Ulvi Valdja, Ly Ristikivi

kogudus
4.pühapäev pärast ilmumispüha
31.jaanuar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
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Keila Noortekeskus

otsib

tööd.

Tel:

Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel.
58033448
Kogenud ehitaja teostab kvaliteetseid siseviimistlustöid ( krohvimine, aknapõsed, värvimine,
tapeet). Tel.53534561

muu
Keila Kultuurikeskuses 11.veeb.
18-21 loeng “pH-tasakaal ja tervis”,
lektor Dr. Raudsik. Osalustasu:
reg.kuni 8.veeb. 150., hiljem 200.,
pensionärid 100.-. Reg: kreet.rosin@gmail.com, tel 5266988
Viime ära teie vanaraua - radiaatorid, vannid, pliidid, pesumasinad TASUTA. 55 939 504

Keila linna Pensionäride
Ühenduse aruande-valimiskoosolek toimub 30.jaanuaril
2010.a kell 12.00 Keila
kultuurikeskuses. Ootame
rohket ja aktiivset osavõttu.
Arutame läbi Teie ettepanekud edaspidiste koosviibimiste ja väljasõitude kohta. Uute
liikmete vastuvõtmine ja liikmemaksude kogumine alates
kella 11.00-st samas.
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Reklaam

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

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

Annika Ilusalongi
sooduspakkumised!
Ultraheli näohooldus 375.Geelküüned 350.Geelküünte hooldus -10%
Juuste värvimine koos
lõikusega -10%
ja teised soodsad
pakkumised
www.annikailusalong.com
Paldiski mnt 21
Keila Harju KEKi majas
Tel. 6 712 738

KEHA Spordikool avab
suusatreeningute hooja!

Esimene treening toimub
pühapäeval, 24.jaanuaril
kell 17.00
Koguneme Tankimäel,
Terviseradade alguskohas
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Aitan müüa/üürile anda
kinnisvara.
Soodne vahendusprotsent.
Andrus Oks
52 37 301
andrus@2kv.ee

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 oluliste 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 hirmus. Teada on ka see, et hirm
iga uue katsumuse ees on aina väiksem. Nii, et tasub proovida!
Roman Timofejev, Keila Kooli psühholoog
Eksamihirmu leevendamiseks ja õpilastes vajaliku
enesekindluse saavutamiseks algavad Keila Koolis

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITEKS
ETTEVALMISTAMISE KURSUSED
Kursused on mõeldud õpilastele, kes soovivad põhikooli lõpueksameid edukalt sooritada.

Oodatud on kõik noored
suusaspordihuvilised,
kui ka alustajad
Treeninguid juhendab
Priit Idarand
Täiendav info: 53 490 341
Kuutasu: 300 EEK

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.
Täiendav info: kool@keila.edu.ee

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

