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Lumi ja jää häirivad eluolu
Talv on olnud erakordselt lumerohke ning
külm. Viimane nädalavahetus tõi kiire sula,
kuid täna (kolmapäev) on Keila vallutanud
taas lumesadu. Igapäevaelu on häiritud
tänu libedatele tänavatele, lumevallidele
tee ääres, lumehunnikutele koduaias ning
sulanud ja siis taas külmunud rööbastele
teedel.
Keila abilinnapea Enno Fels
tunnistab, et linnatänavate
hooldamine on sel aastal tekitanud tavapärasest enam
probleeme: „See karm talv
näitas kätte mitmed nõrgemad
kohad, mille me varasemate
leebete talvede jooksul olime
unustanud. Üha lisanduv lumi
ei taha ära mahtuda, külmade
ilmadega on kloriidide mõju libedusetõrjel ebapiisav. Kui eelmisel aastal Keilas lumevedu
praktiliselt ei toimunud, siis
sel aastal on ära veetud juba
7000 kuupmeetrit lund. Linna
eelarvest tähendab see täiendavalt pea 200 tuhat krooni.
Lund on ära veetud põhiliselt Keskväljaku piirkonnast
ja tiheda liiklusega tänavatelt
(Haapsalu mnt, Ülesõidu tn,
Paldiski mnt, Tallinna mnt,
Kruusa tn, Ehitajate tee, Uus
tn). Kardetavasti pole lumi selleks aastaks veel lõppenud.“
Rohke lume tõttu on vähenenud parkimisvõimalused
kinnistutel, tihti pargitakse
autod linnatänavatele, mis aga
omakorda raskendab tänavate
puhastamist. Enno Fels nimetab peamiste probleemsete
piirkondadena Põhja, Pae, Vasara tänavat ning Allika tänava korrusmajade rajooni ning
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selgitab: „Lisaks sellele, et
sahad peavad laveerima parkinud autode vahel nagu vigursõidurajal, on tehnoloogiliselt
tõhusaks sahkamiseks vajalik
suhteliselt suur sõidukiirus.
Aeglasemalt sõites ei pruugi sahka lükkav sõiduk suuta
lund ära lükata.”
Lumi ja jää ohustavad nii inimesi kui hooneid
Lisaks tänavatele teeb lumi
muret ka katustel. Sinna kogunenud lume sulamine ning
uuesti külmumine on tekitanud suure koguse jääd, mis
ootab katustel põhjust allakukkumiseks. Jää, mida katusel ei
paista sugugi palju olevat, võib
tegelikult kaaluda kümneid
kilosid, mis inimesele peale
kukkudes võib tekitada talle
surmavaid vigastusi ning autodele langedes need mahakandmisele määrata.
OÜ Varahoolduse juhataja
Algis Viin soovitab õnnetuste vältimiseks lumi katustelt
hoolikalt maha lükata: „Levinud on arvamus, et soojade ilmadega sulas enamus lund ära
ja probleemi ei ole. Tegelikult
aga on lumi vajunud kõik kas
vintskapi äärtesse või katuse
äärde vihmaveerennide pea-

le. Praegu sajab pehmet lund
jääle peale ja seda enam võib
jääda mulje, et katustel olev
kogus on väike ja koosneb ainult lumest. Tegelikult aga
on lumi muutunud jääks ja
võib kaaluda 4 korda rohkem
kui terve katusetäis pehmet
lund. Selline jää võib lisaks
alla kukkumisele kiskuda lahti ka vihmaveerenne.“ Lisaks
paneb ta inimestele südamele
sedagi tööd ettevaatlikult teha
– katuse all olev tee lintidega
piirata ning autod mujale parkida: „Katuselt langenud lume
põhjustatud kahju võib nõuda
sisse maja omanikult.“
Algis Viin ei soovita ise
katuselt lund maha lükkama
minna.: „See võib olla küll
odavam, kuid ise ei pruugi
lund igalt poolt kätte saada. Lisaks on see ohtlik – Eestis on
vähemalt 5 inimest sattunud
haiglasse, kuna kukkusid katuselt lund ajades. Tõsi, ohtlik
võib olla ka jääpurikate allalükkamine maa pealt – jää võib
kangutajale pähe kukkuda.“
Sula ei too leevendust
Kevade lähenemine toob kaasa
temperatuuride järsu vaheldumise, lumepudru tekkimise
seni lumistel tänavatel, äkklibeduse ja suure hulga sulavett.
Linnavalitsus loodab, et lume
sulamine suuri probleeme kaasa ei too. Enno Fels: „Praegu
vaadatakse üle sajuveekaeve,
puhastatakse ärajooksukohti
jms. Sajuveetrasse on Keilas viimastel aastatel õnneks
tänavate
rekonstrueerimise
käigus rajatud mitmetesse

15 aastat
taastusravi Keilas
Keila Taastusravikeskus
tähistas veebruarikuus
15.sünnipäeva. Tänaseks
on 15 voodikohaga alustanud keskusest kasvanud
60 voodikohaga haigla,
kus ravitakse aastas keskmiselt 1000 patsienti.
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Alustab kevad –
suvine leerikool

FotoD: valdur vacht

piirkondadesse. See muudab
olukorra kergemaks. Vajadusel
oleme valmis liigvee äraveoks
paakautodega.“
Enno Fels soovitab ka linnakodanikel silmad lahti hoida
ning vajadusel käed külge panna: „Kui ikka kusagil on suur
uputus ja on teada, et seal

sport

Algavad Keila
meistrivõistlused
korvpallis
lk 6

uputuse all on restkaev, mis on
ilmselt ummistunud, siis saab
selle märkaja nii mõndagi ära
teha. Esiteks on võimalik restkaevupealne ise puhastada,
selle võimaluse puudumisel
võib helistada kas abitelefonil
1345 või otse ASi Keila Vesi
telefonil 678 0927.“

Keila Miikaeli kirikus
alustab kevad – suvine leerikool. Oodatud on kõik,
kes soovivad leeriõnnistust vastu võtta ja saada
koguduse liikmeks.

lk 5

Keila Kooli noorte
sportlaste
saavutused
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Nädal lõppes, teine algas
Suur sula saabus äkitsi ja muutis ilusa valge lume koledaks määrdunud olluseks teede-tänavatel. Kuna tänaseks
on taas saabunud külm, on pehmest määrdunud ollusest
saanud kõva ja määrdunud jää. Jala kõndida ei saa – kukkumisoht. Autoga sõita ei saa – kunagi ei tea, kuhu teedele
külmunud rööpad auto viivad. Kui üldse on kuhugi viia,
sest paljud ristmikud äärelinnas on läbimatud. Millal me
küll õpime, et märtsikuine sula ei tähenda lume ja jää lõplikku kadu, vaid üldjuhul ikka seda, et oodata on uut külma,
mis teeb lumeteest konarliku jäätee, ja külmutab sulalume
katustel mitukümmend kilo kaaluvateks jääkamakateks.
Algas kooliralli. Pealinna populaarsemate koolide
esimestesse klassidesse esitati esimese päeva jooksul rohkem avaldusi, kui klassides kohti. Järjekordselt kaevatakse
üles küsimused, kas koolikatsed on mõistlikud, kas nn
eliitkoolid on head või halvad ja kas lapse tuleviku määrab
see, millises lasteaias ja algkoolis ta käib. Tegelikult ei ole
siin midagi vaielda.
Eks igaüks ise teab, milleks ta laps võimeline on ning
kas tal on tubliks inimeseks kasvamiseks vaja
kursusi, katseid, tagattorkimist ja pidevat
konkurentsi. Aga jah, vanasti oli ikka lastel
lihtsam elu.

lugeja kiri

Millal mis telefonil helistada?
Hädaabinumber 112
Hädaabinumbrile
helistage,
kui:
• vajate kiiret arstiabi
• on tulekahju või selle kahtlus
• toimus plahvatus või on selle oht
• on tugev õhureostus
• inimene on kuskile kinni
jäänud
• ohtlik metsloom on linnas
• on pinnareostus
• inimene on uppumas
• toimus varing või on selle
oht
• on gaasiavarii või -leke
• on veereostus
• toimus liiklus- või muu kannatanutega õnnetus
Politsei lühinumber 110
Politseisse helistage juhul, kui
olete kuriteo ohver või kuriteo
või korrarikkumise tunnistaja.
Turvafirma Securitas 1660
Securitas Eesti ASi turvatööta-

jad valvavad korda Keila linna
avalikus ruumis. Securitase
põhiülesanne on isikute turvalisuse ja valveobjektide puutumatuse tagamine.
Turvaettevõtte
juhtimiskeskusesse (lühinumber 1660)
võib helistada, kui märkate õigusrikkumist Keila avalikus
ruumis. Seega kui märkate näiteks vandaalitsemist, tuleks
sellest teatada turvafirmasse.
Turvaettevõte täidab oma tööülesandeid tihedas koostöös
politseiga. Õigusrikkumisele
viitava teabe saamisel edastatakse see viivitamatult politseile.
Kuna Keila konstaablijaoskond teenindab kogu LääneHarjumaad, võib juhtuda, et
politseipatrulli
konkreetsel
hetkel Keilas ei ole ja kohalesõit võib aega võtta. Turvafirma patrullauto on aga kogu
aeg linnas. Seega kui olete tunnistajaks kergemale õigusrik-

kumisele, võib helistada turvafirmasse,
kes
olukorda
kontrollima tuleb ja abistab
politsei saabumiseni.
Abitelefon 1345
Abikeskus on dispetšerteenistus, mis tegeleb linnamajanduslike probleemide (elektri,
vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide, heakorra, teede ja
tänavate korrashoiu, ning
kommunaalmajandusega seotud küsimused) lahendamise
vahendamisega Keila linnas.
Abitelefoni kaudu saab kutsuda abi ootamatute ja kiiret lahendamist vajavate tehniliste
olmeprobleemide korral. Samuti saab abitelefoni kaudu
anda linnale operatiivset teavet kohest parandamist vajavatest olukordadest avalikes kohtades.
Abitelefon töötab
ööpäevaringselt.
Pöörduda
saab ka e-maili teel: 1345@
rescue.ee.

Doris matteus

Eelmise nädala kolmapäeva õhtul kella 18.00 ja 21.00
vahel tuli meie kollane kass
koju verise ninaga ja verd
köhivana. Alul mõtlesime,
et käis pulmas ja sai teistelt kassidelt hammustada.
Loomakliinikus selgus, et
teda oli lastud lähedalt, 2-3
meetrilt otse ninna. Kuul
läbis nina ülaosa, suulae ja
peatus söögitorus.
Rääkimata kassi tuhandetesse ulatuvatest ravikuludest
(kass sai valuvaigisteid, antibiootikume ja oli tilgutite all
kliinikus) kartsime vahepeal,
et peame ta ikkagi magama
panema. Nüüd õnneks kass
toibub, ehkki on endiselt
haige, söömine ja joomine
on takistatud ning läkastab
pidevalt.
Loomade tulistamine on kriminaalselt karistatav ja seda
on Eestis juba korduvalt rakendatud.
Kui sellele kodanikule täna
ei meeldi kassid, siis homme
tulistab ta lapsi, inimesi ja
paneb autosid põlema. Rõhutan veelkord, et lasti lähedalt otse kassile näkku.
Mudaaugu piirkonna elanik

leht@keila.ee

Nädal piltides

Keila Linnavalitsus ja volikogu võistkond kohtus jalgpallis Keila Konstaablijaoskonna võistkonnaga.

Keila nädalaleht

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

Foto: erakogu

vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto: erakogu
Keila linna delegatsioon külastas Soome Huittise linna, kus tähistati aktusega
Eesti Vabariigi 92.aastapäeva. Keila linna esindasid abilinnapead Eike Käsi ja Enno Fels,
volikogu Ilona Laido ja Rein Siim. Pildil esinemas Keila segakoor “Noodimurdjad”

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

11.-14. märtsil toimub Keilas kuumaõhupallivõistlus UpViser CUP, mille raames
selgitatakse ka Soome 2010. aasta kuumaõhupallimeister. Võistlust korraldavad
Keila linnavalitsus ja Soome kuumaõhupalliklubi Balloon Union Finland ry.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Võistlusele on kutsutud 20
kuumaõhupalli, neist pooled
tulevad Soomest. Konkurentsi
pakuvad Leedu, Läti ja Eesti
kuumaõhupallurid. Erakordselt suur on naispilootide
osakaal. Ainuüksi Leedust on
tulemas kolm naispilooti, Soome meistri tiitlile konkureerib
Pauliina Lievonen ja lendama
tuleb varemgi Keila võistlusel
osalenud Inga Igaune Lätist.
Lõbureisijate lennutamiseks
tuleb Keilasse ka 2-3 võistluspallidest suuremat fiestapalli.
Võistluse peakohtunik on Keila võistlusi korduvalt juhtinud
Risto
Jalava
Soomest, teda
aitavad Leedu
ja Eesti kohtunikud. Maapealse
mõõt e m e e s ko n n a
komplekteeris
Jaanus Väljamäe.
Lennud on
planeeritud 12.
ja 13. märtsi
hommikuks ja
õhtuks ning 14.
märtsi hommikuks, kokku on
kavandatud 5 lendu. Hommikused lennud toimuvad kella
7.45 ja 9.00 vahel, õhtused lennud kella 16.15 ja 17.30 vahel.
Kuna kuumaõhupallidega lendamine on ilmatundlik spordiala, planeeritakse lennud
hommikuks ja õhtuseks ajaks,

mil tuule kiirus on väiksem.
Pallidel lubatakse startida, kui
ei saja vihma ja tuule kiirus ei
ületa 5 m/s. Ka pilved ei tohi
olla lennulaest madalamal.
Kuna lennatakse üle Keila
linna, on siin ka ainuke kindel
koht kuumaõhupallide jälgimiseks. Lennuala ulatab linnast linnulennult kuni kümnekonna kilomeetri kaugusele.
Stardi – ja maandumiskohad
selguvad vahetult enne lendu
ja sõltuvad ilmastikust. Start
toimub kuni kümne kilomeetri kaugusel linnast pealttuult.
Lennatakse üle Keila ja maandutakse kuni paarikümne kilomeetri kaugusele allatuult.
Trassile jääb 4-5 maapealset ja

õhus asuvat sihtmärki.
Kuumaõhupallidega võisteldakse lendamise täpsuse peale. Sõltuvalt ülesandest võib
võistluslennul olla mitmeid
erinevaid harjutusi. Kui seni
on Keila võistlustel kasutatud
ainult maapealseid sihtmärke,

kuulunud veel ka Gunnar Laak
ja Kristin Laak. Eelmine operaator OÜ Laulasmaa Hotellid läks üle 40 miljoni krooni
ulatuva võlakoormaga mullu
veebruaris pankrotti, kuid kevadel avas teise nime all uuesti
uksed.
Postimees

Korraldajad loodavad mõistvale suhtumisele
Korraldajad loodavad nii stardi- kui maandumiskohtade
maaomanike ja Keila linna elanike heatahtlikule ja mõistvale
suhtumisele. Lisaks õhus lendavatele kuumaõhupallidele
on teedel liikvel saateautod,
mis võivad vajada juhatust.
Korraldajad tuletavad pealtvaatajatele meelde, et õhupallide
ülelendu jälgides ei tihi unustada liikluseeskirju ja tekitada
liiklusohtlikke olukordi.
Keila linnavalitsus on seni
ainuke kuumaõhupallivõistlusi korraldav
organisatsioon
Eestis.
Pallidega on Keilas
lennatud juba
90.
aastate
keskpaigast,
mil elavnesid
suhted sõpruslinnadega Lätis
ja Leedus - Sigulda ja Birštonasega -, mis
juhuse
tahtel
olid toona oma
riigi õhupallikeskusteks. Suuremad võistlused on toimunud
viiel korral. Palle on lennutatud ka Viljandi, Rakvere ja
Võru kohal.
Võistluse koduleht asub
aadressil http://www.kuumailmapallolennonsm2010.net.

Pakri lisamine püsiasustusega saarte hulka seab riigile lisakohustuse
Riigikogu põhiseaduskomisjon
otsustas saata riigikogu suurde saali esimesele lugemisele
seadusmuudatuse, mis lisaks
püsiasustusega
väikesaarte
seadusesse ka Pakri saared.
Põhiseaduskomisjon pidas otstarbekaks seaduse jõustumist
järgmise aasta 1. jaanuarist,

sest siis saab riik planeerida
uued kulud ka uude riigieelarvesse.
Praegu elab Pakritel kolmes
talus aastaringselt viis püsiasukat. Pakri saarte üldplaneeringu järgi on ette nähtud
Suur-Pakril nelja ja Väike-Pakril kolme küla väljaehitamine.
Püsiasustusega
väikesaarte
seaduse eesmärk on ajaloolise
inimasustuse taastamine Eesti
väikesaartel.
Seadus on kehtinud kuus
aastat, praegu kuuluvad nimistusse
Abruka,
Kihnu,
Kessulaid, Kõinastu, Manija,
Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi.
Seletuskirjas märgitakse, et
näiteks Ruhnu, Manija, Abruka ja Kihnu kogukonnad on

Lühidalt
Koos ümber maakera
Eesti Terviserajad kutsusid kõiki eestimaalasi vabariigi sünnipäeva tähistama aktiivse liikumisega. Osaleda võis kõikidel
Eesti terviseradadel samaaegselt toimuval sportlikul rekordiüritusel suusatades, uisutades, kõndides või joostes. Keila
terviserajal käis liikumas 304
inimest, kes läbisid kokku 3341
kilomeetrit. Kokku registreeris
rekordiüritusele „Kõik koos ümber maakera“ 9707 suusatamisest ning kehalisest liikumisest
lugu pidavat inimest. Summeeritud tervisekilomeetrite arvuks said rekordilised 98268,2
km. Õnnestunud ürituse käigus
tehti ühiselt ligi kaks ja pool
tiiru ümber maakera. Eelmine
tippmark pärines 2009. aasta
fantastilisest suusatalvest, kus
üle 12000 inimese läbitud suusakilomeetrite arvuks saadi üle
97000 kilomeetri ehk tublisti
üle kahe ringi ümber maakera.
Ühise rekordürituse „Eesti
Terviseradadel ümber maailma” eesmärk on tutvustada
inimestele nende kodukandi looduslikke terviseradu ja
kutsuda kõiki tervislikult aega
veetma
tervisekilomeetreid
läbides. Tervisesportlasi ootas
üle Eesti enam kui 60 terviserada. Pärast sobiliku rajapikkuse läbimist ootas suuremates
keskustes osalejaid soe tee.

siis seekord tehakse harjutusi
ka kolmemõõtmelises ruumis:
püütakse läbida õhuruumis
etteantud punkti. Õhus asuva
märgi läbimise markeerib piloot GPS–seadmel, maapealse märgi suunas visatakse 80
grammi raskune pika lindiga
marker. Harjutuste täpse sisu
määrab võistluse peakohtunik
reeglina vahetult enne starti.

Üleeuroopaline keeleoskuse uuring Keila Koolis

Killukesi teistest omavalitsustest
Laulasmaa spaa on jälle
kinni
Veebruari lõpus sulges pankroti läbi elanud ja mullu kevadel teise operaatori all uuesti
uksed avanud Laulasmaa spaa
taas oma hotelli ja restorani
uksed.
Laulasmaa Resort Spa kodulehel ripub teade, et hotell
ja restoran on ajutiselt suletud
ja ettevõte vabandab klientide
ees neile tekitatud ebamugavuste pärast. Äriregistri andmetel ulatub samanimelise
osaühingu maksuvõlg üle poole miljoni krooni. Spaakompleksi operaator ja juhtkond on
mitu korda vahetunud, kuid
selle omanikuks on endiselt
täielikult Tõnu Laagile kuuluv AS Fablio. Juhtkonda on
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tänu väikesaartele sätestatud
erisustele suuremaks ja elujõulisemaks muutunud.
Postimees
Jõelähtmel tutvustati Jägala sõjaväelinnaku eskiisprojekti
Kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad tutvustasid
veebruaris Jõelähtme vallajuhtidele ja kohalikele elanikele
lähi-aastatel ehitatava Jägala
sõjaväelinnaku eskiisprojekti.
Praeguse
eskiisprojekti
kohaselt säilitatakse Jägalas
senistest ehitistest vaid ajaloolised mõisahooned ning
ehitatakse uued kasarmud,
staabihoone, söökla, õppehooned, ambulants, spordikompleks ja sõdurikodu kokku

umbes 1500 kaitseväelasele.
Samuti rajatakse Jägalasse vajalikud laod, tehnikapark ning
parklad nii kaadrikaitseväelaste kui ka ajateenijate sõiduautodele.
Sõjalise kaitse arengukava
2009-2018 kohaselt paiknevad
sel aastakümnel Jägalasse ümber praegu Tallinnas ruumikitsikuses vaevlevad Vahipataljon, Staabi- ja sidepataljon,
Logistikapataljon ja Luurepataljon. Need väeosad paiknevad Tallinnas amortiseeruvates
linnakutes, samuti ei soodusta
väeosade praegune asukoht
sõjalise väljaõppe läbiviimist,
kuna Tallinna liiklusolud raskendavad juurdepääsu harjutusväljadele.
Kalev.ee

Neljapäeval, 4. märtsil viidi Keila Koolis läbi SurveyLangi uuring võõrkeelte oskuste kohta.
Uuringus osales 25 9. klasside
õpilast.
Uuringu käigus (2009-2011)
kogutakse üle Euroopa usaldusväärseid ja võrreldavaid
andmeid 15-16aastaste õpilaste
võõrkeeleoskuse kohta ning
mõõdetakse üldist võõrkeeleoskust kõigis osalevates liikmesriikides. Euroopa Komisjoni ettepanekul mõõdetakse
esimeses uuringus keeleoskust
viies võõrkeeles, mida Euroopa
Liidus kõige enam õpetatakse:
inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja itaalia keeles. Eestis
on uuritavateks keelteks inglise
ja saksa keel.
SurveyLangi uuringu põhitesti tulemused esitatakse igale
riigile tema andmetega. Ühegi
kooli ega õpilase tulemusi ei
avalikustata.
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Volikogu ootab teenetemärgi esildisi
Kuni märtsi lõpuni saab Keila
linnavolikogue esitada ettepanekuid Keila linna teenetemärgi andmiseks. Teenetemärke
annab Keila linnavolikogu Keila linnale osutatud eriliste teenete eest nii Eesti kodanikele
kui ka välismaalastele.
Teenetemärgi
andmiseks
võivad esildise esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esildis, milles on ära märgitud eriliste teenete kirjeldus,
esitatakse kirjalikult vabas
vormis hiljemalt 31. märtsil
Keila linnavolikogule.
Keila linna teenetemärk
asutati 1998. aasta 12. mail
Keila seoses Keilale linnaõiguste andmise 60. aastapäevaga. Seni on välja antud 23
teenetemärki. Viimati, 2009.
aastal, omistati teenetemärk
nr 22 Veiko Kaufmannile Keila
linna veemajanduse ülesehitamise eest ja teenetemärk nr 23
Elmar Õunale sõprussuhete
loomise ja hoidmise eest Keila
ja Nacka vahel.
Teenetemärk on valatud
valgest metallist ning koosneb
stiliseeritud männipuu kujutisest ja selle juurte vahele kinnitatud Keila linna vapist. Vapi
kilp on kullatud, rukkilille süvend on täidetud sinise emailiga. Teenetemärgi tagaküljele
on graveeritud teenetemärgi

kavalerid
Keila linna teenetemärgi
kavalerid on:
Nr. 1 Dieter Weis
Nr. 2 Indrek Sei
Nr. 3 Rein Siim
Nr. 4 Hans Palla
Nr. 5 Harry Raemaekers
Nr. 6 Koidula Kohver
Nr. 7 Svend Roed Nielsen
Nr. 8 Vello Vensel
Nr. 9 Antje Harde
Nr. 10 Leino Mägi
Nr. 11 Endel Palla
Nr. 12 Ina Ahlrichs
Nr. 13 Aado Salumäe
Nr. 14 Ruth Kukner
Nr. 15 Lembit Kirsme
Nr. 16 Liisa Ruha
Nr. 17 Antanas Paleckas
Nr. 18 Ülo Jõgi
Nr. 19 Andres Allikmäe,
Nr 20 Vambola Kaldre
Nr 21 Gerd Münchov
Nr 22 Veiko Kaufmann
Nr 23 Elmar Õun

Veiko Kaufmann

Elmar Õun
number ja teenetemärgi andmise aasta. Keila linna teenetemärk on linnapea ametiraha
keskmise motiivi vähendatud
kujutis. Vastavalt 2002. aastal
tehtud Keila linnavolikogu otsusele saavad teenetemärgi kavalerid teenetemärgiga kaasa

selle miniatuuri.
Täpselt teenetemärki kopeeriva miniatuuri laius on
15 mm ja kõrgus 20 mm. Kui
teenetemärki kantakse pidulikel üritustel, siis teenetemärgi
miniatuur on mõeldud igapäevaseks kandmiseks

Krimiuudised
NÄDALAD POLITSEIS 15.02.2010-28.02.2010.a

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
74 sündmust, sh 26 liikluseeskirja rikkumist.
Avalikus kohas alkoholi tarvitavaid isikuid tabati 2.
Tuletan meelde, et
igasugune alkoholi
tarbimine avalikus
kohas ja avalikku
kohta joobnud
olekus ilmumine
ning seal viibimine, mis solvab
inimväärikust ja
ühiskondlikku moraalitunnet, on keelatud. Avalik koht on Keila linna
avaliku korra eeskirja järgi iga
territoorium, ehitis või ruum,
mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult
on üldkasutatav (väljak,
tänav, tee, park, haljasala,
kalmistu, staadion, lauluväljak, puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis,
kino, klubi, kauplus, võimla,
käimla, saun, ettevõte, ela-

mu, elamu trepikoda, ühissõiduk jms).
Kui te näete linnas magavat
või tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, siis palun koheselt helistada 110 või Securitase
numbril 1660, sest ilmad on
kohati väga külmad ning magavatel isikutel võib toimuda
alajahtumine.
16. veebruaril peeti Säästumarketis ja Selveris kinni pisivaras.
26. veebruaril varastati Keila
Tervisekeskuse kapist käekell.
28. veebruaril peeti Selveris
kinni kaks pisivarast, nendest
ühe suhtes alustati kriminaalmenetlust, sest
see vargus polnud
temal esmakordne.
Viimasel ajal
on olnud Keilas
juhtumeid, kus
sõidetakse maha
liiklusmärk või tekitatakse sõidukiga mõnel
muul moel linna varale kahju
ning lahkutakse sündmuskohalt. Õnneks on politsei tänu
Keila linna kaameratele ja
tähelepanelikele linnakodanikele sellised sõidukijuhid
tabanud ning nad on kahjud
hüvitanud. Varalise kahjuga
(kui see on tekitatud teisele inimesele või asutusele)
liiklusõnnetuse
tekitamise puhul sündmuskohalt

lahkumine on karistatav kuni
18 000 krooni suuruse rahatrahviga. Üldjuhul on tekitatud
kahjud jäänud alla nimetatud
summa. Kui Teil juhtub libedaga kogemata õnnetus ning
linna vara saab kahjustada,
siis palun teatada sellest Varahoolduse telefonil 5018661, et
kogemata põhjustatud kahju
hüvitamise suhtes kokkuleppele jõuda. Samuti võite helistada
minule, misjärel saate nõu, kuidas edasi talitada. Kui te seda
ei tee ja politsei teeb kindlaks
kahju tekitanud sõidukijuhi, siis
alustatakse väärteomenetlust
ja karistatakse lisaks kahju hüvitamisele ka rahatrahviga.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks õiguserikkumistega seonduvate tähelepanekute kohta, palume edastada
Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612
4592 eletkronposti aadressil
annika.pedosk@politsei.ee või
Madis Melzar`ile telefonil 612
4587 või elektronposti aadressil madis.melzar@politsei.ee
securitas 1660
24.02 kell 19.19 - Keva parklas

tarvitati alkoholi. Korrale kutsutud.
25.02 kell 03.11 - Rõõmu parklas tehti libedasõitu. Palutud
lahkuda, lahkusid.
27.02 kell 11.10 - Raudteejaama
vana perrooni juures kuuri taga
urineeris vanem meesterahvas.
Isik korrale kutsutud ja palutud
järgmine kord kasutada selleks
ettenähtud kohta
27.02 kell 21.01 - Rõõmu parklas
tarvitati alkoholi. Korrale kutsutud. Isikud panid alkoholipudelid autosse ning vabandasid.
28.02 kell 21.00 - Lapsed loopisid möödasõitvaid autosid
lumepallidega. Korrale kutsutud ja selgitatud teo võimalikke
tagajärgi.
01.03 kell 15.50 - Aiandi tänaval raudteeperrooni juures
lamas pikali maas raskes alkoholijoobes mees. Püsti aidatud,
muutus isik agresiivseks ja
tungis kallale. Koos G4S patrulliga politseile üle antud.
01.03 kell 19.30 - Pae tänaval ei
põlenud tänavavalgustus. Teavitatud Varahooldust. 5 minuti
pärast tuled põlesid.
02.03 kell 14.50 - Jaama bussipeatuses tarvitas naisterahvas
alkoholi. Tehtud märkus ning
hoiatatud.
02.03 kell 19.20 - Noortekeskuse katusel vene keelt kõnelevad noorukid. Ekipaaži nähes
jooksid minema. Poisid leiti
Selveri juurest, tehti märkus ja
hoiatati.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Номера телефонов, которые необходимо помнить
112 – номер чрезвычайной
помощи. По этому номеру
можно позвонить в скорую
помощь, сообщить о несчастном случае, пожаре
или аварии.
110 - короткий номер полиции.
1660 – охранная фирма
«Секьюритас», которая занимается
обеспечением
правопорядка на улицах
нашего города.
1345 – диспетчерская служба, которая занимается вопросами, связанными с городским хозяйством. (стр.
2)
Воздушные шары
11-14 марта в Кейла состоятся соревнования воздушных шаров UpViser CUP, в
рамках которых планируется определить чемпиона
Финляндии 2010 среди
воздухоплавателей. Организаторы соревнований –
Кейлаская мэрия и клуб
финских воздухоплавателей Balloon Union Finland
ry. В соревнованиях будет
участвовать 20 шаров, половина из которых прибудет из Финляндии. Конкуренцию финнам составят
эстонские, латышские и
литовские
спортсмены.
Полеты запланированы на
утро и вечер12-го и 13-го
марта, а также на утро последнего дня состязаний.
Всего запланировано 5 полетов. Поскольку общая
площадь полета включает
в себя и город, то это будет
хорошей возможностью на
месте понаблюдать за соревнованиями. Организаторы соревнований надеются
на
понимание
городских жителей, поскольку шары будут сопровождать специально оборудованные
машины,
которые могут немного помешать дорожному движению. Зрителей также просят останавливать свои
автомобили таким образом, чтобы они не мешали
дорожному
движению.
(стр. 3)
15 лет восстановительному лечению в Кейла
В прошлую пятницу свой
15-летний день рождения
отметил крупнейший на
севере Эстонии центр восстановительного лечения,

который действует в Кейла. В настоящее время это
крупнейшее оздоровительное учреждение, основанное на частном капитале.
Центр специализируется
на восстановительном лечении после инсульта и неврологических заболеваний.
О
перспективах
развития центра в сегодняшнем номере газеты
рассказывает председатель
руководства Даг Нурмега.
(стр. 5)
Успехи городских легкоатлетов
На состоявшихся 14 февраля соревнованиях по легкой атлетике 1-е место в
прыжках в высоту заняла
Герли Израэль. Успешно
выступили наши спортсмены и в других дисциплинах, например, в прыжках
в длину. В командном зачете городской легкоатлетический клуб занял 10-е
место, опередив многие более известные и крупные
спортклубы. (стр. 6)
Гимнастический клуб
«Систрум»
Дети из гимнастического
клуба «Систрум» вновь завоевали звание лауреатов
на гимнастическом фестивале. 27 февраля состоялся
ежегодный
гимнастический фестиваль в Вильянди. В возрастной группе
учащихся 1-3 классов клуб
«Систрум» стал лауреатом
с программой «Клоунада
клоунов». За все время
участия в фестивале, начиная с 1998 года, клуб становился лауреатом 14 раз.
(стр. 6)
Горсобрание ждет кандидатов
До конца марта можно
представлять в городское
собрание
предложения
возможных
кандидатов,
которые могут быть награждены почетным значком за особые заслуги перед городом. Городское
собрание награждает почетным знаком, как горожан, так и представителей
других государств, оказавших особые услуги городу.
Знак за особые заслуги был
учрежден 12 мая 1998 года
в связи 60-летней годовщиной городского статуса
Кейла. Всего за это время
присуждено 23 знака. (стр.
4)
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Keila Taastusravikeskus populismi
ja posimisega ei tegele

1995. aastal asutas doktor Marika Nurm
Keila Taastusravikeskuse, mis tähistas
veebruarikuus oma 15. juubelit. 2010. aastaks on 15 voodikohaga alustanud keskusest kasvanud 60 voodikohaga haigla, kus
ravitakse aastas keskmiselt 1000 patsienti ning mis annab tööd 76 inimesele.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Tegemist on pereettevõttega,
lisaks keskuse loojale Marika Nurmele on omanikeringi
lisandunud tema poeg Dag
Nurm, kes tegeleb juhatuse
esimehena ettevõtte igapäevase juhtimisega. Keila Lehele
rääkiski ettevõtte igapäevaelust ning tulevikuplaanidest
Dag Nurm.
Keila Taastusravikeskus on
tegutsenud juba 15 aastat.
Kuidas on läinud?
Keskus alustas 1995. aastal
ning oli tollal esimene tänapäevaste põhimõtete kohaselt
toimuva taastusravi pakkuja
Eestis. Oleme algusest saadik
olnud valdkonna arengu eestvedaja, räägime kaasa nii õigusloomeprotsessis kui erialaseltsides. Haigla on kasvanud
ja arenenud.
Peamised kasvuaastad olid
2000-2008,
mil
maht – nii patsientide kui voodipäevade arv - kordades kasvas. Eks
praegu ole raske
meilgi, kuid võrreldes paljude teistega oleme hästi
hakkama saanud.
Käive küll kukkus
2009. aastal üsna
palju, kuid pikemas perspektiivis
suudame toimida
jätkusuutlikult.
Milliste hädade
puhul saab abi
Keila Taastusravikeskusest?
Kuidas inimesed teie juurde
jõuavad?
Patsiente suunavad Keilasse
taastusravile nii suuremad
haiglad kui näiteks perearstid.
Väga hea koostöö on meil Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga, kes
suunab patsiendid taastusravile õige kiiresti.
Keila
Taastusravikeskuse
statsionaarse taastusravi juhtudest 70% moodustavad neuroloogilised haigused, insult
on nende seas esirinnas. Patsientide keskmine vanus on ca
65-70 aastat, kuid elu näitab,
et haigestuvad üha nooremad
inimesed.
Oma osa moodustavad

ortopeedilised haigused, näiteks puusaoperatsioonid, traumad. Oleme täheldanud, et
olukorra paranemine liikluses
kajastub otseselt ka meie töös
– liiklusõnnetuse tagajärjel
meie juurde sattunud patsientide arv on selgelt langenud.
Lisaks statsionaarsele osutame ambulatoorset taastusravi. Vastuvõtule jõuavad inimesed väga erinevate hädadega
– seljavalu, murtud jalg, liigeseprobleemid jne.
Siinkohal on sobiv selgitada, mis on üldse taastusravi
ning millised on selle võimalused?
Taastusravi kõige üldisem eesmärk on inimese kahjustatud
funktsiooni säilitamine või
taastamine. Suur osa on ka sellel, et õpetada inimest elama
häirunud funktsiooniga. Kui
esialgse olukorra taastamine ei
ole meditsiiniliselt võimalik,
peab inimene uue olukorraga
kohanema.

Fotod: keila taastusravikeskus

“Meie põhisuund on jätkata
kompetentsikeskuse ja valdkonna
arengu eestvedajana ning arendada
eeskätt tõenduspõhist ravi. Viimasel
ajal kiputakse nimelt ära segama
taastusravi ning nn spaateenus, mille
puhul on platseeboefektil suurem
rõhk kui ravil. ”
Selle eeliseks on teenuse kättesaadavus erinevates kohtades,
kuid kõrge kvaliteedi tagamiseks on siiski vaja ka mahtu.
Spetsialistide ring, keda kvaliteetse taastusravi pakkumiseks tarvis, on väga lai. Kui
maht on väike, on spetsialistide palkamine raske – keegi ei
soovi töötada 0,1 kohaga.
Samuti on nõrgas seisus
spetsialistide koolitamine –
palju väljaõpet tuleb korralda-

Oluline on meeles hoida, et
taastusravi vaid toetab loomulikku paranemisprotsessi ehk
eelduseks on paranemispotentsiaali olemasolu. Kui loomulikku paranemisprotsessi
ei ole, ei ole kasu ka taastusravist. Tihti hinnatakse tervishoiu võimekust üle. Tegelikult
sõltub vaid ca 10% tervisest
eriarstiabist, 90% määrajaks
on geenid, keskkond jms. Samamoodi hinnatakse üle taastusravi võimalusi - tihti on olemasoleva olukorra säilitamine
juba hea tulemus.
Ütlesid, et olete valdkonna
eestvedaja Eestis. Millised
on täna peamised problee-

mid taastusravi valdkonnas?
Eesti
meditsiinisüsteem
tervikuna ei jää
lääneriikidele alla, kuid taastusravi on paljude teiste erialadega võrreldes kehvemas seisus. Valdkond on Eestis noor
ning vajalikud uuendused on
tegemata.
Statsionaarse
taastusravi
arengu seisukohalt on probleemiks suhteliselt suur hulk
väikeseid
teenusepakkujaid.
Suuri keskuseid on 4-5: meie,
Haapsalu, Ida-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Pärnu haigla. Ülejäänud
kümmekond on väiksemad.

da ettevõttesiseselt. Eelkõige
puudub tugev koolkond, pole
inimesi, kellelt noortel oleks
õppida. Teadmiste ja oskuste
tase küll pidevalt tõuseb, kuid
on kindlasti suhteliselt madalam kui mõnes teises meditsiini valdkonnas.
Taastusravi puhul on üks
olulisemaid asju inimesega
tegelemine, mis aga on Eestis
suhteliselt madal. Kui arenenud
taastusravisüsteemiga
riikides tegeletakse inimesega
keskmiselt 4-5 tundi päevas,

siis Eesti keskmine on 1,2 tundi, meil 2 tunni kanti. Põhjuseks esiteks see, et Haigekassa
eelarve piirab ravi pikkust ja
mahtu, ning teiseks see, et tihti on puudu spetsialiste.
Piisavalt kättesaadav ei ole
ambulatoorne taastusravi. See
peaks toimima kogukonnapõhiselt ning olema kättesaadav
samuti nagu esmatasandi arstiabi.
Millised on tulevikuplaanid?
Meie põhisuund on jätkata
kompetentsikeskuse ja valdkonna arengu eestvedajana
ning arendada eeskätt tõenduspõhist ravi. Viimasel ajal
kiputakse nimelt ära segama
taastusravi ning nn spaateenus, mille puhul on platseeboefektil suurem rõhk kui ravil. Populismi ja posimisse ei
taha me langeda.
Hetkel on plaan jätkata tegevust Keilas, kuid selle eelduseks on sobivad tingimused,
mis omakorda nõuab suuri
investeeringuid. Keila Taastusravikeskus on huvitatud Keila haigla omandamisest ning
euroraha toel investeeringute
tegemisest, kuid miski ei ole
veel kindel. Ei saa välistada, et
huvilisi on rohkem.
Taastusravikeskuse eelis on
see, et meie teenus on oluline
ka teiste hoonesse planeeritud tegevuste – hooldusravi
ja hooldushaigla – jaoks. Praeguste plaanide teokssaamisel
tekiks sünergia erinevate majas pakutavate teenuste vahel.
Teenuse mahtu lähiaastail
oluliselt kasvatada ei ole kavas.
Eesmärgiks on teenuse edasiarendamine ja viimine sellisele tasemele, et saaks öelda, et
oleme vahe Lääne-Euroopaga
nn kinni sõitnud.
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Lühidalt
Leerikool ja laste ristimise püha Keila Miikaeli
koguduses
10. aprillil alustab Keila Miikaeli
koguduses taas kevad-suvine leerikool. Oodatud on kõik
huvilised alates 15. eluaastast.
Tunnid toimuvad peamiselt
laupäeviti 11.00 - 13.00 koguduse majas (Paldiski mnt 2). Tulla võivad julgesti ka vanemad
inimesed – leeriõnnistust vastu võtta ja koguduse liikmeks
saada pole kunagi hilja. Leerikoolis omandatakse esmased
teadmised kristlusest ning valmistutakse koguduse liikmeks
saamisele.
Leerikursus koosneb kolmest osast: loengud - arutelud,
väike kodutöö ning osalemine
pühapäevastel jumalateenistustel. Leeriõnnistamine annab
ühtlasi õiguse ristida oma lapsi,
olla ristivanemaks ning lasta
laulatada oma abielu. Käesoleva aasta kevad - suvine leerikool on võrreldes varasematega veidi omanäoline. Nimelt
toimub kursuse raames 8. – 9.
maini leerilaager, mida korraldavad taanlased Keila sõpruskogudusest Århusis. Laager
viiakse läbi laagrikeskuses
„Talu“ (asukohaga Saku vallas).
Leerikool lõppeb piduliku õnnistamisega (konﬁrmatsiooniga)
6. juunil Keila Miikaeli kirikus.
Pühapäeval 27. juunil kell 11.00
toimub laste ristimise püha. Sel
päeval on kirikusse oodatud
kõik lapsed, keda nende vanemad soovivad lasta ristida. Lapsevanemad, kel on selline soov,
kuid kes ise pole veel koguduse
liikmed, võiksid kasutada võimalust tulla leerikooli. Samuti
need, kes oleksid valmis hakkama ristivanemateks.
Täpsem info ristimise ja ristimispüha kohta Miikaeli koguduse õpetajalt (tel 51931501 või
e-post: keila@eelk.ee).
Kiida head teenindajat
Käes on terve märtsikuu kestev Hea Teeninduse Kuu koos
„Kiida teenindajat!“ kampaaniaga. Kutsume kõiki üles teenindajaid kiitma ning hindama
teeninduskohti soovitusindeksi
abil! Heast teeninduskogemusest saab teada anda aadressil
www.heateenindus.ee. Samuti
on võimalik kiidusõnad edasi
anda numbril 1182. Kuu lõpus
saavad enim kiitust pälvinud
teeninduskohad tunnistuse ja
uksekleebise „Kliendid kiidavad”.
Hea Teeninduse Kuu traditsioon ulatub aastasse 2003
ning selle läbiviija on Heateenindus.ee. Tänavune teeninduskuu
saab teoks tänu peatoetajale
Swedbankile, IT-partnerile MicroLinkile, Tartu linnavalitsusele,
Tallinna Ettevõtlusametile ning
meediapartneritele JC Decaux,
Ekspress Hotline jpt.
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Lühidalt
Keila meistrivõistlused korvpallis
algavad

allikas: new line cinema

arvustus

“Ajaränduri naine”

Ajaränduri naine Time travelers wife
New Line Cinema,
2009
Režissöör: Robert
Schwentke
Osades: Rachel
McAdams, Eric
Bana, Ron Livingston, Michelle Nolden, Arliss Howard
manivald juga
Kui Henry DeTamble’il (Bana,
Munich) ja Clare Abshire
(McAdams, Sherlock Holmes,
Notebook) ühes Chicago raamatukogus ootamatult kohtuvad, siis tundub, nagu nad
oleksid üksteist tundnud juba
aastaid. Mõlemale on selge,
et Henry on ajarändur. Sellele
vaatamata paistavad tüdruku
teadmised olema kaugemale ulatuvad ja põhjalikumad.
Restoranis õhtusöögil paljastab Clare, et on ajas tagasi
rännanud Henryga kohtunud
juba kauges minevikus, olles
vaid kuueaastane, ja temasse
lootusetult armunud. Henryl
on nimelt keeruline geneetilisest anomaaliast tingitud haigus, mille tõttu mees haihtub
kontrollimatult tühjusesse ja
rändab ajas, tulles ikka ja jälle
tagasi oma elu oluliste sündmuste juurde ja kohtadesse.
Sellele vaatamata noored
armuvad, abielluvad ja kolivad
ühise katuse alla. Ometi jääb
suhet varjutama Henry äärmiselt tülikas komme suvalisel
hetkel selgesse õhku haihtudes teise aega kaduda.
USA kirjaniku Audrey Niffeneggeri romaani põhjal valminud “Ajaränduri naine” on ehe
näide klassikalisest romantilisest draamast. Tunda on isegi
pisut väljapeetud inglise või
saksa kino hõngu. Film ise
on tugev keskmik. Ei mingeid
vaimustavalt häid süžeepöör-

deid, ei filigraanseid näitlejatöid, kuid sellele vaatamata ei
ole tegemist mahavisatud 103
minutiga. Pea tundmatu taustaga saksa režissöör Robert
Schwentke (Flightplan, Tattoo)
on suutnud kokku keerutada
vaadatava loo veidi ulmelisest
ja komplitseeritud armusuhtest. Vajaka jääb kaasahaaravusest ja -elamisest. Antud mehe
suhtes tasub kindlasti edaspidi
silmad lahti hoida, sest praegu
peaks härra taktikepi all valmima staaridest kubisev koomiksiadaptsioon “Red”.
Bana ja McAdams on oma
rollides küllalt head ja usutavad. Siiski puudub sügavus ja
näitlejameisterlikkus,
mida
Bana näitas hiilgavas linateoses “München” (Munich).

Peategelaste kulgemine erinevates ajatsoonides on kohati
täiesti ebaloogiline ja segane,
kuid samas töötab suurepäraselt omas nihkes. Tunda on,
kuidas režissööri käsi üritab
vägisi hingekriipivat nooti välja võluda, aga kogemata eksib
üha jälle ja jälle oma teel ning
lõpptulemus on nõrgem kui
potentsiaali oleks.
Filmis on veidi Benjamin
Buttonit, veidi Jane Austenit
ja sõrmeotsaga inglaslikku väljapeetust. Mulje jääb kahjuks
aga veidi kahvatuks ja elamus
lahjaks. Ühe tõeliselt hea armastusfilmi otsijatel soovitaks
vaadata Richard Linklateri
suurepäraseid teoseid “Before Sunrise” (1995) ja “Before
Sunset” (2004).

Taas algavad Keila meistrivõistlused korvpallis, millest sel aastal võtab osa 6
meeskonda: Juurviljapõrgu,
Harju Elekter, Padise, Saue,
Securitas ja TTÜ Kolledž.
Mängud toimuvad Keila Tervisekeskuses 6. märtsil, 20.
märtsil, 27. märtsil ja 3. aprillil. Kõikidel päevadel algavad mängud kell 11.00.
Keila meistrivõistlusi toetavad Keila linnavalitsus,
Securitas, Keila Rattapood,
Glamox.
Korraldab MTÜ Liikumisrõõm.

6. märts
11.00 JuurviljapõrguTTÜ Kolledž
12.10 Harju Elekter Securitas
13.20 Padise - Saue
14.30 JuurviljapõrguSecuritas
15.40 Harju Elekter-Saue

Gerli Israel

sport

Klubi TIPP
kergejõustiklased
taas edukad
tiia tamsalu
KEILA KOOL

Kuldmedal
võrkpallis
Harjumaa koolidevahelistel
meistrivõistlustel
võitsid
Keila kooli 7. - 9. klassi tüdrukud oma vanuseklassis
kuldmedalid. Teisele ja kolmandale kohale mängisid
end vastavalt Kuusalu ja
Turba tüdrukud.
Keila võistkonnas mängisid Helina Sepp 9A klassist,
Helena Idarand, Sandra
Maurer ja Grete Vahar 9B
klassist, Elise Johanna Raja
ja Gerle Israel 8D klassist ja
Johanna Sepp 7A klassist.
Tüdrukute treener on Jüri
Rumm.
Samal võistlusel osalesid
minivõrkpallis Keila kooli 6.
klassi poisid. Võistkonnas
mängisid Kristjan Liiva, Martin Jalakas, Henry Ralph Sillak ja Robert Ellik 6B klassist
ning Argus Eesmaa, Markus
Lindmann ja Ken Hahn 6D
klassist. Poisid olid esimest
korda võistlemas ja esinesid
tublilt. Kahjuks olid sel korral teiste koolide võistkonnad veel tublimad.

foto: ERAKOGU

14. veebruaril toimunud Eesti
noorte karikavõistlustel kergejõustikus saavutas Gerli Israel
esikoha kõrgushüppes. Suurepäraseks võidutulemuseks oli
1.62.
Kolmanda koha vääriliselt
hüppas kaugust Aet Laurik.
Tulemus 5.31 jäi vaid 1 sentimeetriga alla teise koha tulemusele.
Väga tublid olid ka teised
spordiklubi TIPP võistlejad:
Liisbeth Salutee, Liisa Loit,
Marita Tilk ja Keith Cärol Küttim. Ühise pingutusena saavutas kergejõustikuklubi TIPP
võistkondlikult tubli 10. koha,
edestades nii mõndagi suuremat ja tugevamat klubi.
Veebruarikuu viimasel nädalavahetusel kogunesid Lasnamäe Spordihalli parimad
noored mitmevõistlejad, et
selgitada välja Eesti meistrid.

Esimene suurem kordaminek oli Mikk Meerentsi hõbemedal meesjuunioride vanuseklassis. Seitsmevõistluse
punktisumma 5113 tähendab
uut Keila rekordit, mis ületab
endise, Tanel Türgile kuulunud rekordi 200 punktiga.
Mikk püstitas üksikaladel neli
isiklikku rekordit: 60m jooksus 7,34; kaugushüppes 6,83;
kõrgushüppes 2.07 ja teivashüppes 4.10.
Uue Harjumaa rekordi ja
pronksmedaliga lõpetas võistluse Gerli Israel. Isikliku rekordiga 60m tõkkejooksus (9,72)
alustanud Gerli kogus B-vanuseklassis viie alaga 3034 punkti, mis ületab endise rekordi
300 punktiga.
Laupäeval, 6. märtsil algusega 11.00 toimuvad Kalevi
Spordihallis Keila linna meistrivõistlused
kergejõustikus.
Ootame osalema ja kaasa elama, et oleks järelkasvu meie
praegustele tippudele.

sport

Võimlemisklubi Sistrum
lapsed võitsid järjekordse
laureaaditiitli
SIRJE AIJA
SISTRUM

27. veebruaril toimus järjekordne EKSL võimlemisfestival Viljandis. Keila Kooli käis
festivalil esindamas 18 võimlemisklubi Sistrum võimlejat.
I astmes, kus võistlesid I-III
klassi lapsed, võitsid väikesed
Sistrumi lapsed kavaga „ Klounide klounaad” laureaaditiitli.
Laureaaditiitli saanud lastele
jäi võitu meenutama medal,

mille omanikuks said Simone
Minn, Lorete Rasmussen, Pärle Paalaroos, Simona Kambek,
Lotta Mägi, Kersin Rõuk, Milena Kozlova ja Elisabet Savisto. Võimlemisfestivalil osales
kokku 28 rühma ja laureaaditiitleid anti võistlustel välja
üheksa. Võimlejad on treener
Sirje Aija juhendamisel EKSL
võimlemisfestivalidel osalenud
1998. aastast alates. Kokku on
Keila koolidele sellelt festivalilt
võidetud 14 laureaaditiitlit.

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
Näitus on avatud K – P 11.00 –
18.00
Tiiu Übi isikunäitus. 30 aastat
ETV-s. Eskiise ja fotosid.
Harjumaa muuseum
„UDUS JA HIILGUSES“
Tõnis Saadre fotonäitus talvisest Pakri saarest.
Näituse kujundas Lemmi
Kuulberg.
23. veebruar – 31. märts
Paldiski raamatukogus

teater
“ARMASTUSE EDETABEL” TEATER:D
31. märts kell 19:00
Keila kultuurikeskus
“INTIIMSED TEHINGUD” MTÜ KELL KÜMME
Armukomöödia.
8. aprill kell 19:00
Keila kultuurikeskus
“UNENÄGU” - KURESSAARE
LINNATEATRI LASTEETENDUS
9. aprill kell 12:00
Lavalugu muusika ja lauludega.
Lastele alates 5. eluaastast.
Keila kultuurikeskus

kontsert
„KUS TANTSU, SEAL SÄRTSU“
Tantsu-Kati juubelikontsert –
20 aastat tantsuõpetajastaaži.
6. märts kell 19.00 Pilet: eelmüügist 50.- samal päeval 75.-.
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

Täname kõiki,
kes korraldasid
Raimund Kingu
meenutuskontserdi.
Tütar perega.

veini.
Keila kultuurikeskus
“KUMMARDUS BACHILE”
13.märtsil kell 16.00
J.S.Bachi 325 sünniaastapäevale pühendatud kontsert.
Bachi loomingut esitavad Leena viiulilapsed Keila ja Nõmme
muusikakoolist.
Keila Miikaeli kirik
HARJUMAA KEELPILLIORKESTRI KONTSERT
11. aprill kell 16:00
Keila kultuurikeskus

sport
KEILA MV KORVPALLIS
6.märts kell 11.00
Keila meistrivõistluste I ringi
mängud.
Keila tervisekeskus
KEILA SUUSAPÄEVAD 2010
7. märts kell 11:00 - 15:00 Keila
Sprint.
13. märts kell 11.00 – 15.00 EtBike suusavõistlus.
Keila Terviserajad
KUUMAÕHUPALLIVÕISTLUS
UPVISER CUP
11. märts – 14. märts
Kuumaõhupallide võistlus UpViser CUP 2010, mille raames
toimuvad ka 2010 Soome
kuumaõhupallide meistrivõistlused
Keila keskväljak

muud üritused
“AVASTA KRISTLUS” KRISTLIKKE PÕHITÕDESID
TUTVUSTAV KURSUS
9. märts – 20. aprill kell 18:30
- 19:30
Lähem info: www.soovinmuutuda.ee
Keila kultuurikeskus
ERAKOOL LÄTE AVATUD
USTE PÄEV
12.märts kell 15.00
Erakool Läte
Kruusa tn 23
LIHAVÕTTE TÖÖTUBA LASTELE
13. märtsil kell 11.00
Alates 6. eluaastast, noorematel tulla koos vanemaga
Lihavõttemunade kaunistamine erinevates tehnikates
Hind: 50.- (sisaldab ühe tooriku

Palju õnne!

ja vajalikud materjalid)
Kindlasti vajalik eelregistreerimine tel. 6045045 või e-mail
kylliki@keila.ee
Keila Kultuurikeskus
LIHAVÕTTE PORTSELANIMAALI TÖÖTUBA
13. märtsil kell 11.00
Maalime pühadeks meeleolukaid nõusid ja lauakaunistusi
Hind: 150.- (sisaldab ühe
tooriku, vajalikud materjalid ja
põletuse)
Kindlasti vajalik eelregistreerimine tel. 6045045 või e-mail
kylliki@keila.ee
Keila Kultuurikeskus
RAAMATULAAT
13. ja 14. märts kell 10.00 –
15.00
Raamatute kogumine müügiks
toimub 11. ja 12. märtsil kell
12.00 – 16.00 Keila kultuurikeskuses.
Keila kultuurikeskus
EESTI RAHVARÕIVAS LOENG
- ETENDUS
Teatraliseeritud pilguheit eesti
rahvarõivaste võlumaailma
17. märts kell 12.00
Vene keeles kell 14.00
Keila kultuurikeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus

Sündinud

25.02.2010 Jaan Oliver Mölder

Avaldame sügavat
kaastunnet Eevi Venderile
abikaasa, Maarikale ja Matile isa

Arnold
Venderi
surma puhul.

Ester, Tiiu, Liivi, Maie

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa 2-toaline korter Keilas, hind 470 000.-. 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.
Kasutatud riiete kauplus „Rändur“ Jaama tn 5A. Avatud kolma-

Paastuaja 3.pühapäev
7.märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

EELK Keila Miikaeli
koguduse

Pühapäevakool
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse majas
Piibli- ja palvetund eakatele
10. märts kell 13.00
Koguduse majas
Adventkoguduse jumalateenistus
6. märts kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

Adventkoguduse piiblitund
6. märts kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
13. - 14. märtsil kell 10.00 - 15.00
korraldab MTÜ Kultuurilaegas juba teist aastat Keila Kultuurikeskuses

KEVAD-SUVINE
LEERIKOOL

algab 10. aprillil kell 11.00
koguduse majas (Paldiski mnt 2)

•
•

•

RAAMATULAADA

Meist igaühel on kodus raamatuid, mida me enam ei vaja, aga ära visata ei taha.
Samas võib neid hädasti vaja olla kellelgi teisel. Nii kutsuvadki heategevusliku
raamatulaada korraldajad raamatusõpru üles tuulama oma raamatukappides ja riiulites, et sealt enesele mittevajalik üles leida. Pole vahet, kas toote laadale ühe
raamatu või kolm kastitäit. Oluline on see, et senini kasutult seisnud kirjavara
enesele uue lugeja leiaks. Endale mittevajalikke raamatuid võivad laadale tuua ka
asutused, ettevõtted ja ühingud.
Raamatute kogumine laadale toimub 11. ja 12. märtsil kell 12.00—16.00 Keila
Kultuurikeskuses.
Raamatute hinnad on 1.- kuni 10.- kr.
Info tel: 6045 045 või e-post marge@keila.ee
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Leerikooli võib tulla
vanuses 15 a kuni ...........
Leerikool annab võimaluse saada
koguduse täieõiguslikuks
liikmeks ja aitab tutvuda
kristliku usu
põhialustega
Leeriõnnistamine on
eelduseks oma laste
ristimisel, ristivanemaks saamisel ja abielu
laulatamisel
Leerikursus lõpeb juunis
Info: 51 93 15 01
(õp. Marek Roots)
604 4808 (kantselei)
keila@eelk.ee

päeval ja reedel kell 10.00 – 15.00.
Hinnad väga soodsad.

Geelküünte paigaldus ja hooldus. Paigaldus 400.-, hooldus alates 250.-. Info tel. 56682155.

Müüa
turbabriketti,
alus
960kg, (Tootsi) ja puitbriketti.
Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.

Teen elementaarset remonti
Teie korteris või majas (seinad,
laed, põrandad). Võib ka ühe toa
kaupa. Hind soodne, kokkuleppel.
Tel. 5545982.

Teenus

muu

Kvaliﬁtseeritud pottsepp ja
korstnapühkija ehitab, remondib
ahjusid, pliite, kaminaid, korstnaid.
Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata ka kodulehte www.hot.
ee/tanel12345. Tel:56681555.

Organismi ülduuringud ja teraapia, massaaž, põletikuliste ja
valuliste kohtade raviks moksa
lamp (sobilik liigestele jne), organismi puhastamine jääkainetest,
kõrvaküünlad, reiki, teisipäeviti
eelregistreerimisel kaaniravi. Uudis: seljavenituspink (aitab nihkunud lülid, liigesed ja kõõlused
taas paika). Keila Tervisekeskuses
Mini-SPAs. Info tel. 53330299 Merike või vt www.algallikas.ee.

Plekk-katuste ehitus ja parandus, vihmaveesüsteemide, lumetõkete ja teiste katusedetailide
paigaldus. Tel. 5211875. Vaata:
web.zone.ee/marventus.

NAISTEPÄEVAL, 8. märtsil

Kõigile naistele

-50%

soodsam*

ujula, jõusaal, aeroobika,
Mini-Spa teenused
(v.a massaaž)!

*kehtib ühekorrapiletitele
* Kampaaniahindadele lisasoodustused ei laiene

Soovime kaunist naistepäeva!
*

Laupäeval, 6. märtsil
kell 11.00

StepFit

(treener Kairi)
www.tervisekeskus.eu
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Soodustused 01.03.-31.03.2010

UUDIS! KUUMAKÄÄRI LÕIKUS 299.- (350.-)*
*juuste pesu, lõikus, kuivatus, kestab 1,5h, sobib pikkadele juustele

NÄOPUHASTUS KOOS MASSAŽIGA 325.- (375.-)
PEDIKÜÜR JA MANIKÜÜR 375.- (395.-)
lisaks tasuta parafiin kätele või jalgadele

ASTU LÄBI JA TUTVU PAKKUMISETEGA!
KEILA, JAAMA 11 TEL 60 44 165, www.belle.ee

€ra karda, et su elu v›ib l›ppeda,
pigem karda, et ta ei alga iialgi.
Grace Hansen

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!

VAJAD MUUTUST? HEAD MUUTUST?
Miljonid paremusele pššratud elud kogu maailmas.
Tuhanded inimesed Eestimaal, kes on leidnud rahu, r››mu ja tuge.
V›itnud Ÿksinduse ja hirmu tuleviku ees. Vabanenud s›ltuvustest.
Leidnud lootuse ja usu tulevikku, inimestesse, Jumalasse.

AS
AS PROTTEN
PROTTENF.S.C.
F.S.C.

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

MÜÜGIL KEVAD - SUVI 20082010
KEVADKOLLEKTSIOONI

ESIMESED
MUDELID
PROTTEN
kevad-suvi
2008 kollektsioon

Ristiusu algt›desid tutvustav tasuta kursus pakub Sulle lisaks teadmistele v›imaluse muutuseks.

Tule ja avasta kristluse maailmamuutev j›ud Ð
ootame Sind alates 9. mŠrtsist teisipŠeviti kell 18.30
Keila Kultuurikeskusesse.
Lisainfo telefonil 5656 2131 Marge, vaata ka www.soovinmuutuda.ee

SUUR
KEVAD-SUVISEID
SALLE
YAYAVALIK
Hollandist-uued
mudelid,MANTLID
MEESTELE
TÄIENENUD
ERFO
Saksamaalt
- uued mudelid
VALIK DZEMPREID KUNI 4XL, PLUUSE
UUS
VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
NAISTEPÄEVANÄDALAL
ERINEVAD
TÄIENENUD
VALIK
LÕHNASID
SOODUSPAKKUMISED
UUS VALIK JALATSEID
MÄRTSIS
PESU JA
EHTED -20%
KAELAEHTED
Saksamaalt

12. märts

Naistepäeva pidu!

KLIENDIKAARDI OMANIKULE
-5% TÄISHINNAST
OLETE
OODATUD!

Muusikat teeb DJ Felix!

Sissepääs TASUTA

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

Kodused
toidud
USINalt
USIN - siin
samas Keila
külje all Kumnas
Usina leiad ka
Tallinna Prisma,
Maxima ja
Comarketi
kettidest

Usin pakub laias valikus
salateid ja kulinaariatooteid,
millele pole lisatud
säilitusaineid!
Tellige peolaud või maitsev
eine, tellige suuremas või
väiksemas koguses telefonil 678 0234 või
tellimused@usin.ee

Aitan müüa/üürile
anda kinnisvara.

Soodne vahendusprotsent.

Andrus Oks
52 37 301
andrus@2kv.ee

09.märtsil kell
14.30-17.00 toimub
Keila Aiandus-ja
Mesindusseltsi hoones

Broneeri laud tel 6713399

NAISTEPÄEVA PUHULGA
A
N
IN
H
A
IM
R
A
P
D
A
AKN
nitäidisega klaaspakett.

a paksus 70 mm, argoo

ad. 5-kambrit, akn
Eestis toodetud PVC-akn

PAIGALDUS

-50%

*

Eesti-Soome jalatsivabriku
naturaalnahast

KEVADJALATSITE

MÜÜK

Müügil ka tänavakingad.
Väga soodsad hinnad!

Lisainfo:
www.usin.ee

Meid kliendid soovitavad!

Aitame leida sobiva
lahenduse kinnisvara
ostu, müügi ja üüri
valdkonnas!
Meid kliendid soovitavad!

www.uusmaa.ee

Rävala pst 6, III korrus, Tallinn | Tel: 627 2600 | Faks: 627 2601 | E-post: uusmaa@uusmaa.ee

Külli Friedrichson

* kehtib tellides paigalduse täiskomplekti
(paigaldus, aknalauad, veeplekid, viimistlus)

GSM: +372 5649 0753
kylli@uusmaa.ee

Pakkumine kehtib
kuni 17.03.10. ka.
Keila: Jaama 6

Täpsem info

:

