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Teeme ära 2010 Keilas
Keila linnapea Tanel Mõistus tänab kõiki talgulisi, kes vaatamata kehvale
ilmale välja tulid ja oma kodulinna kaunimaks muutmisele kaasa aitasid.
Suur aitäh!

Videokonkursi
meeldetuletus
Veel nädal on aega
videoklippide esitamiseks
konkursile Minu kodu –
Keila“. Kuni 3minutiliste
klippide esitamise tähtaeg
on 14. mai.
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Fotod: valdur vacht

uudis

Loode-Keila
lk 3 talgutel teevad lapsed einepausi (emmed-issid tegid sel ajal tööd
edasi)

Algab uute
perroonide
ehitus
Esmaspäeval, 10.mail
alustatakse Keila rongiplatvormi ümberehitust.
Seoses uute madalapõhjaliste rongide soetamisega
ehitatakse uued madalamad platvormid.
Pesapallitalgutel
osaleb Jaanus Väljamäe lk 3
tuntud kui Keila esisportlane, ameti poolest
juba pikka aega olnud linnavalitsuse spordi- ja huvinõunik ning kehalise kasvatuse
õpetaja, lisaks pesapalliklubi juht.

muusika

Peasapallitalgud
Tammiku teel. Tegemist
lk 3
on Eesti ainsa päris ja ainult pesapalli mängimise jaoks mõeldud väljakuga.
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Nädal Lõppes, teine algas
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Suurlinna sündroom

Kuldleer Keila Miikaeli koguduses

Üldjuhul ma nimetan Keilat väikelinnaks. Oma veidi üle
9000 elanikuga ja 11,25 ruutkilomeetri suuruse pindalaga
ta seda kahtlemata on. Vahel aga näib, et tegemist on tõelise metropoliga, mis inimestest ning autodest üle ujutatud
ning sellest tulenevalt lausa elukõlbmatu.

Keila Miikaeli kogudus kutsub kuldleeri
neid, kes said Keilas leeriõnnistuse
1960. aastal.

Esiteks meenuvad korruselamute juures oma sõidukid
murule parkivad inimesed, kellelt põhjenduseks enamasti
kuuleb - aga kuhu ma siis pargin. Viide, et naabermaja
taga on lausa tühi autoparkla, ei rahulda – sinna parklasse
on ju nii pikk maa, lausa 50 meetrit.
Teiseks tunnen, et mu silmamõõt eksib kaubanduskeskuste juures. Pargitakse ukse ette, lillepottide otsa, kõnniteele ja invaliididele mõeldud kohtadele. Kõik selleks, et
vältida 20 meetrist jalutuskäiku autost poe ukseni.
Kolmandaks selgub, et Keila suurim probleem on seotud parkimisega. Nimelt piirab Keila Tarbijate Ühistu juba
mõnda aega Jaama ja Keila poe juures lubatud parkimisaega ning tänaseks on määratud ka esimesed
leppetrahvid neile, kes parkimisnõudeid
ei täida. Selgub, et soov hoida kaupluste
ees olevaid parkimiskohti klientidele
rikub kõigi teiste inimõigusi. Nii nende
õigusi, kes soovivad oma auto terveks
päevaks Jaama poe ette parkida ning
rongiga tööle sõita, kui nende õigusi, kes soovivad kultuurikeskusesse
kontserdile minnes võimalikult ukse
alla parkida.
Kui parkimisega nii suured probleemid on, siis tuleks kaaluda jala liiklemist.

Doris matteus
leht@keila.ee

marek roots
KEILA MIIKAELI KOGUDUSE ÕPETAJA

Tolle aasta 10. juulil õnnistati
35 uut koguduse täieõiguslikku liiget, lisaks toimusid juunist kuni septembrini mitmed
eraviisilised
õnnistamised.
Ühtekokku
konfirmeeriti
1960. aastal Keilas 41 inimest.
Koguduse õpetajaks oli siis
Eduard Tamm.
Leeris käisid (naised peamiselt neiupõlve nime järgi):
Hilja Saarna, Viivi Palmiste
(n-na Retter), Eve Viisileht,
Marta Peenmaa, Linda Ellamaa, Viive Armas, Evi Elving,
Õie Kruus, Leili Lauriste,

Anne Malm, Tiiu
Marley,
Heidi
Morell,
Virve
Mäesalu, Marve
Nessel, Evi Nugis, Anne Nurmekann, Salme
Palsner,
Marta
Palsner,
Vaike
Põder,
Maie
Rauk, Eve Rüütel, Silvi Sepp,
Ainu Liitsmann,
Virge Tarve, Pille
Tarve, Eda Uunas, Ilme Ventsel, Mati Alter,
Karl Ello, Uno
1960 aasta kuldleer Keilas
Kokk, Jüri Migur,
Avo Nurger, Heinrich Nuut, nistus toimub Keila kirikus 1.
Vello Pae, Mati Seeblom, Rai- augustil algusega kell 11.00.
vu Selling, Mihkel Simovart, Palume teatada oma osavõtuVäino Sära, Väino Vainu, Val- soovist koguduse kantseleisse
ter Uusmets, Vambola Everst. (telefon 604 4808, e-aadress:
Viiekümne aasta taguse marek.roots@eelk.ee). Kantleeripäeva mälestusjumalatee- selei avatud T, K, R 11.00-

14.00 ja K 17.00-19.00.
Kuldleeripühale võivad tulla ka need, keda õnnistati
enne 1960. aastat, kuid kes
pole saanud varem kuldleeri
jumalateenistusest osa võtta.
Rõõmsa kohtumiseni!

HUVITAV

9. mail on emadepäev
Emadepäeva
idee
sündis
Ameerikas eelmise sajandi algupoolel. Algatajaks oli õpetajanna Ann Jarvis, kes oma
ema teisel surma-aastapäeval
(1907. a.) kutsus lähikondseid
tähistama emade mälestuspäeva Memorial Mothers’ Day
Meeting.
Esialgne emade mälestuspäev sai juba järgmisel aastal
laiema tähenduse ja levis kiiresti üle Ameerika. 1914. aastal määras Kongress maikuu
teise pühapäeva ametlikult
emadepäevaks.
Emadepäev

võeti omaks paljudes maades,
ja erinevate organisatsioonide
poolt juhituna jõudis see päev
kodudeni veel selle sajandi
teisel - kolmandal kümnendil.
Eestis olid emadepäeva
mõtte algatajaks, idee propageerijaks ja tegelikeks juhtideks naiste karskusliikumise
juhtivad tegelased. Esimest
korda korraldas oma ema auks
Udernas 1922. aasta suvel piduliku emadepäeva Helmi
Mäelo, Eesti tuntumaid karskustegelasi.
Järgmise aasta maikuu kol-

mandal pühapäeval korraldas
ta koos naiste karskusseltsi
juhataja Helmi Põllu ja paljude sõsarseltside toetusel emadepäeva peaaegu 20 kohas.
Emadepäev muutus tänu seltside ja koolide toetusele kiiresti populaarseks, seda toetasid ka kohalikud kirikud.
1928. aastast hakati emadepäeva tähistama maikuu
teisel pühapäeval, nagu see on
tavaks ka Ameerikas, kust
kogu tähtpäev alguse sai.
Alles 1936. aastal hakati
propageerima emadele kingi-

tuste tegemist, sh metsalillede kinkimist, neile laulmist,
spetsiaalsete
karskusseltsi
poolt kujundatud ja valmistatud emamärkide ostmist.
Nõukogude ajal emadepäeva riiklikult ei tähistatud ja nii
sai sellest tõeline perepüha.
Ehk just seetõttu muutuski
see päev perekonna tähtpäevakalendris nii oluliseks.
1988. aastal tähistati Eestis
emadepäeva üle pikkade aastate avalikult taas mai teisel
pühapäeval.

Nädal piltides

Fotod: valdur vacht

Volbrimöllu tsikliteparaad
peatus Keila Tervisekeskuse parklas.
Hinnanguliselt oli kolonnis tuhatkond
mootorratturit, keda oli vaatama tulnud
hulgaliselt keilakaid.

Keila nädalaleht

Foto: kadi kroon

Neljapäeval oli kaera-jaani
tantsimise päev. Keilas toimus kaerajaani
ühistantsimine Keskväljakul.

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto: kadi kroon
Harju Maakonnaraamatukogus on avatud Keila sotsiaalkeskuse
pensionäride kunstiringi ja MTÜ Töötahe
kunstiringi näitus „Olen ise kunstnik“. Pildid valmisid illustreerimaks muinasjuttu
“Printsess ja konn”.

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

1.mail oli Tankimäel
traditsiooniline koerte mäkkejooksuvõistlus

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised
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Keila ooteplatvormi ehitus toob kaasa
ebamugavusi

Järgmise nädalal alustatakse Keila raudteejaamas reisijateplatvormi ümberehitust. Eesti Raudtee töövõtja KMG Inseneriehituse AS on praegustel andmetel
kavandanud lammutustööde ja seejärel
ehitustöödega alustada 10. mail. Ehitustööd peaksid plaanide kohaselt kestma 31.
juulini.
Uued madalapõhjalistele rongidele sobilikud ooteplatvormid
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Plaani järgi lammutatakse esmalt platvormi Paldiski- poolne osa. Reisijate pääs platvormile saab olema ehitusajal
platvormi Tallinna - poolsest
otsast.
Ehituse ajal võetakse ajutiselt kasutusse ka olemasolev
vana platvorm 1. tee ääres.

Ehitaja KMG Inseneriehituse
AS projektijuhi Jan Minski
sõnul peatuvad 1. platvormi ääres Tallinnast saabuvad
rongid. Põhiplatvormi ääres,
2. ja 3. tee vahel peatuvad Tallinnasse suunduvad rongid.
Kuna Tallinnase sõitvad
reisijad saavad platvormile
vaid Tallinna poolsest otsast,
peavad Lõuna – Keila elanikud arvestama oluliselt pike-

ma ajakuluga.
Jaamahoone juures olev
ülekäik jääb kogu ehitusperioodi vältel avatuks.
Reisijateplatvormid ehitatakse ümber seoses uute madalapõhjaliste elektrirongide
soetamisega 2012. aastal.
Uued platvormid ehitatakse raudbetoonist ning varikatused, valgustusmastid ja
piirded metallist.

Keila arhitektuuripärand

“Esmalt lammutatakse platvormi
Paldiski - poolne osa. Reisijate pääs
platvormile saab olema ehitusajal
platvormi Tallinna - poolsest otsast.
Ehituse ajal võetakse ajutiselt
kasutusse ka olemasolev vana
platvorm 1. tee ääres.”

- jätkub 23.04 alanud sari
Keila raudteevahi majake vana ülesõidu juures Tuula tee
ja raudtee ristumiskohal
Tüüpiline raudteevahimajake (õigupoolest selle suurem variant, mis sisaldas ka eluruume), milliseid vanasti olid iga ülesõidu juures. Enamik
neist on tänaseks kahjuks hävinud. Hoone on arhitektuurselt hästi säilinud (sh isegi räästapitsid), tehniliselt rahuldavas seisukorras, hilisem
juurdeehitus on vajadusel kergesti eemaldatav. Koos raudteevahi majakesega moodustavad ansambli paarikümne meetri pikkune lõik munakivisillutist vahetult enne ülesõitu ja teisel pool teed paiknev tehniliselt heas korras paekivihoone, mis täna seisab kasutuseta. Ajalooliselt
väärtuslik: märgistab üht etappi Keila linnaruumilises ajaloos, kus kiriku
ümbrus ja Tuula tee praegusest hoopis olulisemat rolli mängisid. Ettepanek: võtta raudteevahi maja riikliku kaitse alla koos munakivitee ja
paekivist hoonega.
Kommentaar: tänaseks on kõnealune paekivihoone lammutatud.

3

Lühidalt
Filmi oma kodulinna
Veel nädal on aega videoklippide esitamiseks konkursile Minu
kodu – Keila“. Kuni 3minutiliste
klippide esitamise tähtaeg on
14. mai.
Konkursist võivad osa võtta
kõik soovijad, välja arvatud igapäevaselt filmide tootmisega
tegelevad isikud. Sama autorite
grupp võib esitada kuni 5 tööd.
Vastavalt konkursi juhendile peab esitatav videolõik
väljendama autori(te) isiklikku
kujutlust Keilast ning köitma
võimalikult laia publikut. Osalejad peavad oma tööga andma
Keilast positiivse ettekujutuse,
kasutades selleks kunstipärast,
dokumentaalset, humoorikat
või ilukirjanduslikku vaatenurka, ning kujutama Keila eluga
seotud isiklikke või üldsust
puudutavaid, praegusi või ammuseid sündmusi nende vahetus ümbruses.
Videoklipp koos tiitritega ei
tohi olla pikem kui 3 minutit
ning see peab olema loodud
vormingus, mis sobib veebilehtedele üleslaadimiseks ja kasutamiseks Windows arvutikeskkonna vabavaraga (Windows
media player). Tiitrid peavad sisaldama klipi pealkirja, tootmisaastat, kasutatud materjalide
allikaid, autori(te) nime. Korraldajad ei sea esitatavas töös kasutatavate kaadrite salvestus-,
montaaži- ja töötlustehnikale
mingeid piiranguid.

Foto: leele välja

Raudteelaste elamu Jaama 1B
Keila jaamahoonega ühte ansamblisse kuuluv tüüpiline raudteelaste elamu, mis rajati 19. sajandi lõpus raudteejaamade juurde. Sarnase üldkavatisega hooneid leiab
veel tänagi paljudest kohtadest (lähimad Klooga ja Nissi), kuid nende detailikäsitlus on kõikjal erinev. Käesoleval juhul on näha arhailisemat 19.sajandi viimasele
veerandile iseloomulikke puitdetaile, mille puudub hilisemate hoonete juugendlik
kergus. Hoone juurde kuulub kuur, mis on samuti teostatud tüüpprojekti kohaselt ja
millesarnaseid leiab õige mitmes raudteejaamas. Arvestades, et Keila jaamahoone
vahetu ümbrus on muutunud viimastel kümnenditel ruumiliselt ja arhitektuurselt
kaootiliseks on antud hoone säilitamine originaalis üks jaamaesise väljaku korrastamise võtmeküsimusi. Ettepanek: võtta hooned ohustatuse korral riikliku kaitse
alla.

Foto: leele välja

Killukesi teistest omavalitsustest
Looduskaitsealal vedelevad
sajad autorehvid
Padise vallas Vasalemma jõe
lähedal metsas, Natura 2000
alal on koormate viisi vanu
autorehve. Seni tabamata
keskkonnareostajal on seekord
tükk tegemist olnud, sest rehvikoormad on veetud mööda
auklikku teed mitu kilomeetrit
metsa sisse ning lõpuks ühe
metsasihi äärde ja heinamaale
maha pandud. Osa rehvidest
on neid katva okaste ja kuivanud taimede järgi otsustades
metsa veetud möödunud aastal, osa aga ilmselt üsna hiljuti. Padise vallavalitsusele olid

metsa all laiuvad rehvihunnikud uudiseks, kuid vallavalitsuse esindaja sõnul hakatakse
asja uurima.
Postimees.ee
Paldiski uueks linnapeaks
sai Kaupo Kallas
22.aprillil toimus Paldiskis
kaks linnavolikogu istungit.
Esimesel valiti lapsepuhkusele
mineva Mare Leiteni asemele
uueks linnapeaks senine linnavolikogu esimees, keskerakondlane Kaupo Kallas ning
poolteist tundi hiljem pihta
hakanud istungil sai Paldiski
linnavolikogu uueks esime-

heks Nikolai Pitšugov.
Postimees.ee
Keila-Joa lossil on 13 ostuhuvilist
27.aprillil lõppenud Keila- Joa
lossi enampakkumisele laekus
13 ostusoovi. Keila – Joa lossi
müüdi alghinnaga 2 miljonit
krooni. Ostjate leidmiseks tuli
hinda mitmekordselt alandada. Komisjon hindab kõigi
pakkumiste vastavust ning
loodab seejärel parima pakkujaga ostu-müügi tehinguni
jõuda kahe kuu jooksul. KeilaJoa lossi viie hektari suuruse
kinnistu sihtotstarve on sot-

siaalmaa. Kinnistul paiknevad
riiklike kultuurimälestistena
kaitse alla võetud mõisa peahoone, väravahoone, talli- ja
karjakastell,
külalistemaja,
kabel, kelder, mõisa aia piirdemüür ja Keila-Joa mõisa park.
Epl.ee
Alates aprillikuust töötab
Saue valla kahes külas – Tuulas ja Jõgisool tänavavalgustus taastuvenergia baasil.
Saue vallavanema Andres
Laiski kinnitusel kannab otsus
liituda Eesti Energia pakutava Rohelise Energia tootega
eesmärki teadvustada oma

kodanike seas loodussäästlikku mõtteviisi. Kuna taastuvenergia tarbimise kulud on ca
16% kõrgemad, kui põlevkivist
toodetava energia puhul, ei saa
vallajuhi sõnul lubada, et järgnevad kohe ka liitumised teiste
valla omanduses olevate objektidega. Tuula ja Jõgisoo külad
valiti esimeste liitujatena välja,
kuna mõlema näol on tegemist
aastasadu püsinud kogukondadega, kus hoitakse vanavanemate tarkusena au sees nii
loodushoidu kui heasoovlikku
suhtumist kogu ümbritsevasse
keskkonda.
Sauevald.ee

Tööd tuleb esitada hiljemalt
14. mail kell 15.00 Keila linnavalitsuse infolauda (Keskväljak
11 I korrusel) mistahes digitaalsel infokandjal, mis on pandud märgusõnaga varustatud
ümbrikusse koos märgusõna
ja vanusekategooriaga (-16 või
16+) märgistatud kinnise ümbrikuga töö esitaja andmetega
– autori(te) nimi (koos vanusega), kontaktandmed (telefoninumber ja e-kirja aadress).
Esitatud kontaktandmeid ei
avaldata.
Töid hinnatakse kahes vanusekategoorias: kuni 16 eluaastat
ja üle 16 eluaasta. Videoklippe
hindab Keila linnavalitsuse, Keila kultuurikeskuse ja Keila Lehe
esindajatest koosnev žürii.
Võitjad kuulutatakse välja
Keila Päeva programmi raames
ja avalikustatakse pärast seda
Keila linna kodulehel.
Konkursi juhendiga saab
tutvuda Keila linna veebilehel
www.keila.ee.
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Keila Linnavalitsuses
Linnavalitsus lõpetas hooldusi, määras hooldajaid ja
hooldajatoetusi ning maksis hooldajatoetusi ja täien-

davaid sotsiaaltoetusti sünni, juubeli, lapsehoiuteenuse ja muid toetusi
summas 28 630 krooni.

Ehitusload

Linnaliiniga sõidavad
õpilased ja eakad
Lõppenud
sõitjateloenduse
järgi on Keila linnaliini buss
koormatud optimaalselt. Suveks prognoositakse sõitjate
arvu vähenemist. Kaalumisel
on suvise sõiduplaani kehtestamine.
AS Samat logistiku Rando
Sepa sõnul on Keila linnaliinibussi peamised kasutajad koolilapsed ja eakad, kelle jaoks
on sõit tasuta. Samas ostab ligikaudu 20% tipptundidel
sõitjatest ka pileti. Aprillis
kahe nädala kestel teostatud
sõitjateuuringu kohaselt sõitis
bussiga ühe ringi ajal 2 – 34

sõitjat. Sellist ringi, kui poleks
bussi ühtegi sõitjat sisenenud,
uuringu ajal ei olnud. Enim
sõitjaid oli koolitundide alguse
ja lõppemisega seotud aegadel.
Seetõttu peab Sepp targaks suvel sõiduplaani kokku tõmmata. Laupäeval on sõitjaid oluliselt vähem.
Koostöös linnavalitsusega
kaalutakse suvekuudel panna
buss sõitma senise laupäevase
sõidugraafiku järgi, millele lisanduks hommikused kolm
ringi. Ka see, kas suvel laupäeval buss sõitma hakkab, pole
veel otsustatud.

Keila linna juhtimise
uuring
Keila linna juhtimise analüüsiks ja juhtimiseks kuluva raha
kokkuhoiuks ettepanekute tegemiseks eraldas Riigikantselei Euroopa Sotsiaalfondist
183 tuhat krooni.
Euroopa Sotsiaalfondist finantseeritava meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste
ja
mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“
alameetme „Organisatsiooni
arendamine“ raames algas Keilas projekt „Keila linna asutuste juhtimise konsolideerimine“.
Projekti käigus analüüsitakse organisatsioonide juhtimisstruktuure ja linnapoolset võimet oma huve esindada,
majandusnäitajaid, juhtimisega seotud kulusid, infoliikumist organisatsiooni ja linnavalitsuse
vahel.
Projekti
tulemusena alustatakse valitud konsolideerimislahenduse
elluviimist, mille tulemusena
peab linna juhtimine muutuma efektiivsemaks, paranema

linnakodanikele
osutatavad
teenuste kvaliteet ning seeläbi
hoitakse kokku juhtimiskulusid.
Projekti viib läbi kolme pakkuja seast läbirääkimisteta
lihthanke võitnud PW Partners
AS. Firmal on pikaajaline kogemus sarnaste teistes omavalitsustes tehtud tööde näol.
Projekti lõpptähtaeg on käesoleva aasta 25. august. Projekti
kogumaksumus on 216 000
krooni, millest 183 600 krooni
eraldas Riigikantselei Euroopa
Sotsiaalfondi meetme arvelt.
Eesti riigijuhtimise parandamiseks toetab Euroopa Sotsiaalfond Eesti ametnike ja
ühenduste koolitamist, arendamist ning riigile oluliste uuringute korraldamist aastatel
2007-2013 kokku ligikaudu
338 miljoni krooniga. Riigikantselei struktuuritoetuse talitus vastutab Eestis haldusvõimekuse
suurendamiseks
mõeldud toetusraha jagamise
ning sihipärase kasutamise
eest.

Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
- Keilas Kalda tn 5a asuval
kinnistul puurkaev-pumpla
rekonstrueerimiseks;
- Allika tn 6-48 asuva korteri rekonstrueerimiseks. Kavas on freesida ava Allika
6-48 asuva korteri köögi ja
toa vahelisesse paneelseina.
- ehitise rekonstrueerimiseks Põhja tn 6 asuval kinnistul. Ehitusluba on tarvilik Põhja tn 6 asuva
korterelamu otsaseinte rekonstrueerimiseks.
- Keskväljak 1 asuva surnukuuri rekonstrueerimiseks.
Uuendatakse kogu katuse
kande- ja kattekonstrukt-

sioon, asendamisele kuulub
kogu puitkarniis,välisseintel
tehakse krohviparandused
ja värvitakse üle valge lubivärviga. Remondiprojekti
on koostanud OÜ Vana Tallinn. Projekt kooskõlastatud
Muinsuskaitseameti poolt.
- 53kohalise parkla ehitamiseks Ehitajate tee 7 ette,
terviseradade juurde viiva
tee äärde. Esialgu kaetakse
parkla mustkattega, pärast
trasside väljavahetamist ka
asfaldiga.
Linnavalitsus andis välja
ka kirjaliku nõusoleku väikeehitise
püstitamiseks
Keilas Vaikne tn 3 asuval
kinnistul.

Suvepuhkus Vikerkaare lasteaias
Linnavalitsus otsustas sulgeda Keila Lasteaed Vikerkaar suvepuhkuseks 5. juu-

list kuni 1. augustini.
Suvepuhkuse ajal võtab lapsi vastu Rukkilille lasteaed.

Keila Ühisgümnaasiumi 10. klassi avamine
Keila Linnavalitsus otsustas
vaatamata vähesele õpilaste
arvule
kooskõlastada
2010/11. õppeaastal Keila
Ühisgümnaasiumis ühe esimese klassi ning ühe kümnenda klassi avamise. Tänase
seisuga
on
Keila

Ühisgümnaasiumi I klassi
astumas 17 õpilast, kellest
on 9 Keilast. X klassi kavatseb minna 17 õpilast, kellest vaid 4 elab Keilas. Lõplik õpilaste arv selgub
sügisel.

Olulised telefoninumbrid
Keila Linnavalitsus		
Securitas			
AS Keila Vesi
avariitelefon
AS Eesti Energia
avariitelefon			
OÜ Varahooldus
avariitelefon 24 h		
Hädaabinumber		
Politsei			
Perearstikeskus		
Politseijaoskond		
Kultuurikeskus		

6790700
1660
6780927
1343
6391420
112
110
6045771
6124591
6045045

Krimiuudised
securitas 1660
27.04 kell 19.33 - Selveri taga
lasteaia juures tarvitati alkoholi. Isikuid hoiatatud ning nad
minema saadetud.
30.04 kell 17.35 - Jaama 1 taga
tarvitati alkoholi. Hoiatatud
ning minema saadetud.

30.04 kell 18.02 - Ühisgümnaasiumi juures tarvitati alkoholi
ning suitsetati. Isikuid hoiatatud
ning nad minema saadetud.
01.04 kell 12.00 - Tuula tee vabriku territooriumil korjati vanametalli - isikud tuvastatud ning
minema saadetud.
01.05 kell 16.06 - Kruusa 15-33
rahu rikkumine. Korrale kutsu-

tud.
02.05 kell 12.45 - Jaama platsil
purjus seltskond lärmas. Isikuid
hoiatatud ning minema saadetud
02.05 kell 13.50 - Tuula vabrikus tõkkepuu pikali.
03.05 kell 12.14 - Keskväljak 8a
juures lamasid maas 2 purjus
meest. Politsei toimetas ära

03.05 kell 16.10 - Jaamas vana
perrooni peal purjus seltskond.
Kutsutud kohale politsei.
04.05 kell 11.00 - Tuula vabriku
territoorimil korjati vanametalli. Isikud tuvastatud ning minema saadetud.
04.05 kell 21.45 - Teatati, et
turu platsi juures noortekamp.
Ei kedagi.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Конкурс видеоклипов
о городе
Еще есть неделя времени,
чтобы успеть представить
на конкурс свой клип о
нашем городе. Конкурс
видеоклипов о родном
городе «Мой дом – Кейла» проводится в рамках
празднования дня города. Последний срок представления работ до 14-го
мая. В конкурсе могут
принять участие все желающие, кроме людей,
занимающихся киносъемкой профессионально.
Видеоклип с титрами
должен быть не длиннее
3 минут и рассказывать о
жизни нашего города.
Клип необходимо создать
в таком формате, который возможно загрузить
на домашнюю страницу.
Конкурс будет оценивать
авторитетное жюри, в состав которого входят
представители городского правительства, работники центра культуры и
представители городское
газеты. (стр. 3)
Концерт ко Дню матери
8 мая в 17.00 в городском
центре культуры состоится традиционный концерт, посвященный Дню
матери. На концерте прозвучат популярные песни
в исполнении мужской
вокальной группы, состоящей из известных актеров и певцов. (стр. 6)
Контейнерное
садоводство
Во вторник, 11-го мая, в
18.00 состоится занятие
мастерской, на котором
городской садовник Инге
Ангерьяс познакомит всех
желающих с азами контейнерного садоводства.
С помощью контейнеров
можно на очень маленьком площади, например,
на обычном балконе городской квартиры, создать настоящий сад. Мастерскую организовывает
образовательнокультурное
общество
«Истоки», и работать мастерская будет в помещении частной школы по
адресу ул. Крууза, 23. Участие в работе мастерской

бесплатно. Дополнительная информация по телефону 5193 6673. (стр. 5)
Детский мюзикл в
Кейла
На следующей неделе в
городском
культурном
центре состоится премьера первого мюзикла, поставленного в нашем городе. Постановка носит
название «Мы» и рассказывает о ведьмах, троллях
и розовых мечтах. Автор
идеи - Силле Кроон. Самому младшему участнику представления 4 года,
а старшие уже ходят в
первый класс. Все песни,
которые прозвучат со сцены, написаны самой Силле на слова Роози Амман.
Мюзикл можно будет посмотреть 12-го мая в 14.00
и 14-го мая в 19.00 в городской центре культуры.
(стр. 6)
Плавание по средам
В апреле по средам в
Оздоровительном центре
проходили соревнования
по плаванию в рамках
2-го этапа Кейлаской серии длинных дистанций.
Всего было 74 участника,
которые стартовали 129
раз, поскольку у пловцов
была возможность улучшать свои результат. Самое большое количество
участников было в возрастной группе до 10 лет.
Всего же в серии длинных
дистанций приняло участие 148 спортсмена. Впереди еще три этапа – велосипедный
заезд,
полу-марафон и соревнование на роликовых коньках. (стр. 6)
Новые источники информации
Эстонская электрическая
железная дорога предлагает своим клиентам воспользоваться новыми сов р е м е н н ы м и
источниками информации. Информацию о расписании либо об опозданиях электричек можно
теперь получить на странице «Твиттер» (twitter.
com/elektriraudtee). Кроме этого, работает мобильный
сайт
m.
elektriraudtee.ee.
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Hans-Dieter Ellerbrock: töö oma
linna heaks ei ole töö, vaid lõbu
Hans-Dieter Ellerbrock on Keila sõpruslinna Barsbütteli kodanik, kes on juba ligi
20 aastat andnud oma suure panuse kahe
linna – Barsbütteli ja Keila – sidemetesse.
Eelmisel laupäeval andis Keila linn talle
selle eest üle oma kõrgeima autasu – Keila linna teenetemärgi. Keila Leht vestles
härra Ellerbrocki ning tema abikaasa Christeliga lühidalt enne nende tagasisõitu.
DORIS MATTEUS
DORIS@KEILA.EE

Meie suvepidudel on esinenud Keila tantsijad – Spekter
ja Vikerkaar. Mäletan esimest
korda, kui Spekter meie suvepeole saabus – bussisõit võttis
kokku ca 30 tundi, kuid lapsed
olid õnnelikud.

Keila ja Barsbütteli suhetest
aastatel 1989-2009 ilmus
eelmisel aastal lausa omaette raamat, kust kõik ajalooliste faktidega tutvuda
saavad. Millised mälestused Mainisite, et täna on aeg teion Teil sõprussuhete algus- ne. Kas muutunud on ka sõpaegadest?
ruslinnade ja nende kodaKeila otsis partnerlinna ning nike vahelised suhted ning
meie linnapea Dieter Weiss oli koostöö iseloom?
sellest huvitatud. Nii see suht- Praegu on väga oluline teha
lemine linnade vahel algas. tööd selle nimel, et sõprus jätEsialgu toimusid kohtumised kuks. Meie jääme vanemaks,
linnajuhtide ja linnavalitsuste kes jätkab meie alustatut?
töötajate vahel, kuid üsna pea
Lootsin, et kui noored on
tekkisid kontaktid ka kahe lin- laagrites koos, siis saavad nad
na kodanike vahel.
headeks sõpradeks ning lõpuks
Mäletan Keila tollase linna- jätakavad meie tööd. Paraku
pea Andres Pärdi sõnu: „Ärge nad väga ei taha. Paar noort
andke meile kala, andke meile meil on, kellest loodame, et
õng.“ Keilal oli vaja eeskätt abi nad töö üle võtavad.
ja nõu selleks, et linn uutes
Noorte puudus on proboludes üles ehitada.
leem igal pool. Võib näida, et
Esialgu oli muidugi oma osa ühes Euroopa Liidus olles ei
ka humanitaarabil. Keilasse ole linnadevahelised sõprustoodi riideid, haiglale voodeid suhted enam nii olulised, kuid
jne. Mäletan ka esimest suu- arvan siiski, et inimestevaheremat abiaktsiooni. Nimelt oli lised suhted on väga olulised.
keilakatel vaja suhkrut. Esial- Loodan endiselt, et tänased
gu oli meil seda raske mõista, noored, kes on kaasatud noorkuid pärast selgitusi saime aru telaagrites ja muudes tegevusning sai siia toodud suur ko- tes, saavad ühel hetkel veidi
gus suhkrut. Täna
“Arvan siiski, et
sellist abi
inimestevahelised suhted on
enam vaja
ei ole, kuid
väga olulised. Loodan endiselt,
tollal
oli
et tänased noored, kes on
aeg teine.
kaasatud noortelaagrites ja
S i i s
juba jõumuudes tegevustes, saavad
dis meie
ühel hetkel veidi vanemaks
koju Keila
neiu Silja,
ning leiavad aega ka teha
kes oli üks
vabatahtlikku tööd”
esimesi
Barsbüttelis praktikal käinud Keila noo- vanemaks ning leiavad kooli,
ri. Silja oli meie juures kolm töö ja pere kõrvalt aega ka teha
kuud, töötas ja õppis saksa vabatahtlikku tööd, pakkuda
keelt. Tänaseks on Silja ela- teistele oma aega, raha, ideid,
nud ja töötanud mitmes riigis, tahtmist.
meievahelised sidemed on aga
Mina alustasin vara oma
jäänud. Käisime ka tema pul- tööd Barsbütteli Kodanike Seltmas.
sis. Kui me Christeliga omal
Barsbüttelit on nende aas- ajal abiellusime ning Barsbüttate jooksul külastanud paljud telisse kolisime, siis tundsin, et
keilakad ja Eestit paljud Bars- tahan teha midagi teiste jaoks,
bütteli elanikud. Olen sõitnud et nad tunneks end Barsbütteringi Eestimaal, maganud la- lis paremini. Kogu see tegevus
kas ja käinud laulupeol.
on lõbus. See ei ole töö. Annad

foto: valdur vacht

Hans-Dieter Ellerbrock
küll palju, aga saad kas palju
vastu. See, et saan aidata teisi
inimesi, teha neid õnnelikuks,
on minu jaoks piisav kiitus.
Oluline on ka suhtlus linnavalitsuste vahel. Keila poolt
on üheks hingeks olnud Ester
Paap, kes töötas linnavalitsuses ning korraldas kõik. Nüüd
ta enam ei tööta linnavalitsuses. Barsbütteli poolel on sama
probleem, ametnikud on vahetunud. Praegu hoiavad suhteid
peamiselt linnakodanikud. Eks
näis, mis edasi saab.
Olete nende aastate jooksul
korduvalt Keilas käinud. Kas
linn on palju muutunud?
Palju on muutnud. Esimestest
kordadest mäletan lagunenud
tänavaid, värvimata maju, üsna
kehvas seisus Keilat.
Esimene reis siia oli ka
omamoodi lõbus. Elasime Lohusalus külalistemajas, mis oli
kohati lausa kohutavas seisus,
näiteks puudusid kraanid. Aga
inimesed olid meiega nii sõbralikud ning püüdsid meie olemist igati mugavamaks teha.
Inimsuhted on olulisemad kui
kraanid. Ja loodus on siin väga
ilus.
Tänaseks on muidugi Keila
palju muutunud.
Juhatasite pikki aastaid
Barsbütteli Kodanike Selt-

katkeid taotlusest

Katkeid Keila Sõpruslinnade Seltsi taotlusest anda
Hans-Dieter Ellerbrockile Keila linna teenetemärk:
• Alates esimestest kohtumistest on meelde jäänud see pikka
kasvu rühikas härrasmees, kelle rahulikkus ja südamlikkus
ning heatahtlik ja sõbralik suhtlemine on tema visiitkaardiks.
• Hans-Dieter Ellerbrock on haritud, laia silmaringiga ja mitme
keele oskusega mees. Töötanud mitmeid aastaid Venetsueelas ja teistes arengumaades, on ta pälvinud Saksa riigi kõrge
autasu.
• Barsbüttelisse oma kodu rajades asus ta aktiivselt tegutsema väikelinna ühiskondlikes organisatsioonides ja seltsides.
Nagu juba mainitud, on ta olnud pikki aastaid Kodanike Seltsi esimees ja kohalike suvepidude organisaator. Hans-Dieter
Ellerbrocki jagus nii T-särgis transameheks kui kääritud käistega lavatööliseks, elegantseks esinejaks kui ka šikiks konferansjeeks.
• Pea kõigil nendel suvepäevadel on olnud osalejateks esinejad Keilast. Kõik ei piirdu ju vaid vahva suvepeoga, ka päevad
enne ja präast pidu tuleb külaliste jaoks huvitava programmiga täita. On see siis õpilaste sõit Lübeckisse või tantsurühma väljasõit Põhjamere äärde või noorte soov minna öisesse
Hamburgi – ikka oli ja on saatjaks ja teejuhiks Hans-Dieter Ellerbrock. Lisaks on suur hulk keilakaid just nimelt tema kodus
leidnud külaskäikude ajal mõnusa kodu ja ööbimispaiga.

si tööd ning kuigi saate sel
aastal 72aastaseks, kuid
olete endiselt ühiskondlikult
aktiivne. Millega praegu tegelete?
Voodis ma ei leba, kuigi olen
pensionil. Leidsin endale uue
tegevuse ning tegelen uue kultuurikeskusega. Väga huvitav
on.
Pigem saame nüüd just olla
aktiivsed. Varem oli tööd nii

palju, et ei jõudnud.
Mida soovite öelda Keila elanikele?
See, et Keila linn otsustas mulle anda oma teenetemärgi, on
mulle suur au. Võtan Keila
linna tunnustust väga tõsiselt.
Esiteks on see au mulle, teiseks võtan seda kui märki, et
Keila linn hindab väga sõprussuhteid. Suur tänu.
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Lühidalt
Kevadlinnud Keila
Jõepargis
2. mai varahommikul kogunes
Keila Jõeparki üle kolmekümne
huvilise, et kuulata loodusemees
Val Rajasaare juhendamisel linnulaulu ja linnujuttu. Traditsioonilise linnulauluhommiku korraldas MTÜ Keila Roheline Punkt.
Park rõkkas linnulaulust ning
ka ööbik oli koju tagasi jõudnud
ning laulu lahti löönud. Valge-toonekurg ja kuldnokk olid
pesal haudumas ning mustkärbsenäpp tegeles parajasti
ühe pesakasti siseviimistlusega.
Lisaks neile nähti ja kuuldi ligi
kolmkümmend erinevat linnuliiki. Lindude vaatlemine on tore,
sest kevadel saab rõõmustada
iga uue saabuja üle, aga sügisel
me üksikute liikide lahkumist ei
märka ning samavõrra ei kurvasta.
Tänapäeval saab kevadist
lindude rännet loomulikult ka
internetist jälgida ning omi
vaatlusi edastada. Näiteks esimese nähtud valge-toonekure,
suitsupääsukese, käo ja piiritaja
saab üles anda netilehele www.
springalive.net. Kooliõpilased on
oma esimesed lindude ja teiste
kevadmärkide vaatlused sisestanud netilehele http://tere.
kevad.edu.ee/. Kõige parem on
kevade ilminguid muidugi otse
loodusest otsida. Head kevade
avastamist!

Konteineraianduse
töötuba
Teisipäeval, 11. mail kell 18.00
tutvustab Keila linnaaednik Inge
Angerjas linnaelanikele konteineraianduse võimalusi. Konteinerhaljastuse abil saab luua
meeleoluka väikeaia ka kortermaja rõdule ning tuua värvirõõmu mullavaesele pinnasel
rajatud aeda.
Kõne alla tulevad konteineraianduseks sobiva istutusnõu,
mulla ja taimede valimine, selle
hooaja trenditaimed ning väikesed aianipid. Linnaaednik Inge
Angerjalt saab nõu ka oma koduaias kerkinud küsimuste kohta. Põhjalikuma vastuse ettevalmistamiseks palume küsimused
ette saata.
Konteineraianduse töötuba
korraldab Haridus- ja Kultuuriselts Läte ja see toimub Erakoolis Läte (Kruusa 23, Keila).
Eelregistreerimine ja küsimuste saatmine 9.aprillini tel. 5193
6673 või e-postiga waldorf.keila@gmail.com Osalemine töötoas on kõigile tasuta.
Konteineraianduse avatud
töötuba on osa Haridus- ja
Kultuuriselts Läte projektist
„Müüdimurdjad“, mida rahastab
Kodanikühiskonna Sihtkapital.
Projekti partnerid on Keila Linnavalitsus, Keila Sotsiaalkeskus,
Eesti Naabrivalve ja Aruküla Vabakooli Selts.
Tere tulemast!
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Lühidalt
Emadepäeva
kontserdielamus

foto: erakogu
Keila/Harju Kalev I. Tagumises reas: Kristjan Tuuling (MVP), Arnold Vahtra,
Kevin Äkke, Martin Nugis, Kaspar Talu, Carl-Erich Sooär, Lauri Teesalu, Erik Tarja.
Ees reas: Oliver Uuspõld, Raiko Henry Heinla, Siim Mardus, Rain-Erik Anier. Võistkonna treener: Tarmo Hein

sport

Korvpalliturniiril Keila
Cup 2010 saavutasid Keila
poisid III koha

Laupäeval ja pühapäeval, 1 ja 2. mail,
toimus Keila Tervisekeskuses traditsiooniline korvpalliturniir Keila Cup
2010.
tarmo hein, ago kliimson
TREENERID

Mängud toimusid kahes vanuseklassis: 1995. aastal sündinud ja 1998. aastal sündinud
noormehed. Keilast osales
1998.a sündinud poiste vanuseklassis kaks võistkonda. Vanemate poiste võistkondadest
olid võistlustules RSK SportKunda, Parksepa SK Võru-

maalt, H-Sport Õismäelt, ning
meie oma klubi 2 võistkonda
Turba/Harju Kalev ning Keila/
Harju Kalev. Mängiti turniirisüsteemis kõik omavahel läbi.
Lõplik paremusjärjestus oli:
I RSK SportKunda, II Parksepa SK, III Turba/Harju Kalev,
IV Keila/Harju Kalev, V – HSport.
Meie klubi poistest olid
võistkondade parimad mängijad Ove Kasemetsa ja Sander
Urvik.
Keila/Harju Kalev I võistkond saavutas 1998.a. sündinud poiste turniiril kolmanda
koha. Ka kõrgemad poodiumikohad ei jäänud kaugele,
kuna ringisüsteemis mängides kogusid kolm võistkonda

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
GSM: +372 5649 0753
kylli@uusmaa.ee

võrdse arvu punkte, kuid mängus visatud punktide vahega
jäid Keila esimese võistkonna
poisid seekord kolmandaks.
Võistkonna parim mängija oli
Kristjan Tuuling. Paremusjätjestus oli: I RSK SportKunda,
II KK H-Sport, III Keila/Harju Kalev I, IV BC Starboys, V
Keila/Harju Kalev II ja VI SK
Vesse Saaremaalt.
Keila/Harju Kalev II võistkond, mis koosnes peamiselt
1999.a. ja 2000.a. sündinud
poistest, sai turniiril ühe võidu ja saavutasid kokkuvõttes
viienda koha. Võistkonna parim mängija oli Roland Liiva.
Mõlemas võistkonnas mängisid poisid tublilt ja iga mänguga oli näha nende enesekindlamat tegutsemist. Poiste
areng sellel hooajal on olnud
märkimisväärne.
Eelkõige
tänu südikale harjutamisele ja
headele võistlustele. Turniiriga
võib kokkuvõttes väga rahule
jääda. Poisid said häid ja võitluslikke mänge, kus iga punkt
võis otsustada mängu saatuse.
Rahule jäid nii treenerid,
mängijad, pealtvaatajad kui ka
korraldajad. Kindlasti soovin,
et turniiri traditsioon jätkuks
ka järgmisel aastal.

Emadepäev on pühapäeval,
kingi oma emale/vanaemale
ilus kontserdielamus Kaunimate Aastate Vennaskonnalt laupäeval 8.mail kell
17.00 Keila Kultuurikeskuses.
“Mehised laulud” on Kaunimate Aastate Vennaskonna juba traditsiooniks
kujunenud selle aasta kevadkontsert. Kui varem oleme laulnud “ainult naistest
ja naistele”, “armastusest ja
kevadest”, siis “Mehiste lauludega” laulame meestest.
Kindlasti kõlab vanu armastatud hitte. Elegantselt riietatud härrasmehed, mitmehäälne laul, veidi huumorit.
Esinevad Andres Dvinjaninov, Hannes Kaljujärv, Toomas Lunge, Indrek Kalda,
Jüri Lumiste

Täheke tuhiseb
edasi
Lasteajakiri „Täheke“ on ilmunud pool sajandit.
Lugenud on mudilased
„Tähekest“ pool sajandit!
Härraks ennast hüüda laseb
poiss, kes tookord oli titt.
(L.Tungal)
Nendest luuleridadest lähtuvalt on raamatukogu lugemissaalis avatud ajakirja
„Täheke“ 50. sünnipäevale
pühendatud näitus. Meie
raamatukogu kogudes on
säilinud
ajakirjanumbrid
1970. aastast. Varasema
kümne aasta osas ootame
näitusele täiendust meie lugejatelt, kellel võivad need
ajakirjanumbrid kodus säilinud olla.
Näitusele ootame külastajaid erinevas vanuses, värskendamaks oma mälu lapsepõlve olulistest tegelastest:
Pille- Riin ja Kunksmoor
on olnud sama kuulsad kui
praegu koeratüdruk Lotte.
Näitusel tutvustatakse läbi
ajakirjaartiklite
erinevaid
maakera paiku, linde, koduloomi, etnograafiat.
Ajakiri on läbi aegade püüdnud laste silmaringi avardamiseks keerulisi asju lihtsalt
seletada. Sihtrühmaks on
5-9aastased lapsed, ka nõrgema lugemisoskusega laps
saab ajakirja lugemisega
hakkama.
„Täheke“ on nagu lastekirjanduse lühikonspekt: ajakirjas avaldatud juttudest ja
luuletustest on saanud terve
hulk erinevaid lasteraamatuid. Näiteks Sipsiku lood
ilmusid esmalt ajakirjas ja
alles hiljem tuli raamat.
Raamatukogus ootavad uurimist ka teised lasteajakirjad:
Karupoeg Puhh, W.I.T.C.H.,
Miki- Hiir ja Hea Laps.
Näitus on avatud lugemissaali lahtiolekuaegadel. Lasteaiarühmadel soovitame
eelnevalt helistada lasteosakonda telefonil: 6045671.
Reet Vahersalu

vaba aeg

Keilas lavastatakse
lastemuusikali
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Järgmisel nädalal etendub kultuurikeskuses Keila esimene
lastemuusikal. Lauluetendus
„Meie“ räägib nõidadest, tontidest ja roosadest unistustest.
Muusikali ideega tuli välja
laulustuudio juhendaja Sille
Kroon.
Sille Kroon juhendab Keilas omanimelist laste laulustuudiot ning on ka lasteaia
muusikaõpetaja. Idee muusikali lavastada sai Sille lasteaiapidudest, kus tihti lauldi ja
näideldi vaheldumisi. Enamus
laulustuudio lapsi, kes praegu muusikaliks valmistuvad,
ongi Sille kunagised lasteaiaõpilased. Näitlejate keskmine
vanus on 7 aastat – noorim on
neljaaastane, mõned sügisel
kooliminejad ja ülejäänud on I
klassi õpilased.
Etenduse valmimise eest
kannab Sille hoolt koos Roosi
Amanniga. Laulud muusikali
kirjutas Sille ise ning õpetas
lastele ka liikumise. Roosi kirjutas sõnalise osa ning teeb

lastega tekstiproove.
Vaatamata sellele, et lapsed
noored on, saavad nad Sille sõnul väga hästi hakkama:
„Lapsed ise on väga huvitatud
muusikali tegemisest.“ Aidanud on ka see, et algkooli õpilased esitasid muusikalilaule
ka algkoolisisesel laulukonkursil. „Proovides on näha , kellel
tuleb muusikas liikumine ja
samal ajal laulmine väga loomulikult ja kes selleks natuke
rohkem pingutama peab. Põhiline on see, et lastele endale väga meeldib ja kostüümid,
soengud ja grimm peaks ka
publikule huvi pakkuma.“
Muusikalidega on Sille ka
varem seotud olnud. Georg
Otsa nimelises koolis õppides
osales ta koorilauljana mitmes
muusikalis. Praegu õpib Sille
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
kooridirigeerimise
erialal.
Lastemuusikal „Meie“ etendused toimuvad 12. mail kell
14.00 ja 14.mail kell 19.00
Keila kultuurikeskuses.
Piletid on saadaval eelmüügist
Keila kultuurikeskuses.

sport

Ujumiskolmapäevakud olid
populaarseimad laste seas
priit idarand
SPORDIKLUBI VASK

Aprilli igal kolmapäeva õhtul
toimusid Keila Tervisekeskuses Keila Pikamaasarja II etapi
osavõistlused – Keila ujumiskolmapäevakud.
Kui esimesel kolmel korral
oli osalejaid suhteliselt vähe,
vastavalt 19, 20 ja 17, siis viimasel kolmapäeval oli ujujaid
53. Kokku oli kolmapäevakutel võistlejaid 74, kes startisid
kokku 129 korral. Võistlejatel oli võimalus tulemuse parandamiseks katset korrata,
tänu millele mitmel võistlejal
tulemus paranes. Suurimad
arenejad olid Karl-Olaf Loog
ja Keila pikamaasarja üldliider
Siim Vinter, kes parandasid
oma aega vastavalt 1.58,1-ga
ja 29,2-ga.
Enim osalejaid, 27, oli alla
10aastaste seas, kus ujumisdistantsi pikkuseks oli 25

meetrit. Parimad olid kaksikutest õde ja vend Katarina ja
Oskar Kleinson aegadega vastavalt 21,4 ja 17,1. 150 meetri
ujujaid oli kokku 23, neist kiireim oli Eili Paap ajaga 2.05,8.
Oma vanuseklasside parimad
olid Piret Õunpuu, Helena
Idarand, Brüs-Robin Kitsemets, Sven-Magnus Sülluste,
Brita Liivamaa, Cristian Anton
ja Marje Viirmann. 300 meetri
kiireim oli Siim Kauge ajaga
3.44,3. Oma vanuseklasside
parimad veel Urmas Brück ja
Eduard Pukkonen.
Osales ka 6 perekonda, kelle
vahel loositi välja Viking Line’i
kinkekaart.
Peale kahte toimunud Keila
pikamaasarja etappi on sarjas
kokku osalenud 148 võistlejat.
Sarjas on veel ees mägijalgrattavõistlus, Keila poolmaraton rahvajooks ja rulluisuvõistlus.
Info
www.spordiklubivask.
weebly.com.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts - 16. mai
Harjumaa muuseum
NAISTEMOE AKSESSUAARE
20. SAJANDIST
11. märts - 13. juuni
Harjumaa muuseum
“VÄRVID RAAMIS” - KUNSTIRING “SIRLETT” NÄITUS
24. aprill – 10. mai kell 15:00 20:00
Keila Kultuurikeskus
“HARJUMAA KAUNIMAD
KÄSITÖÖD”
18. mai – 15.juuni
Avatud nii Keila Kultuurikeskuses kui Harjumaa Muuseumis.

teater
“HILINENUD PULMAÖÖ” VANA-BASKINI TEATER
28.mai kell 19:00 Pilet: 150.- /
125.-.
Keila kultuurikeskus

kino
“PUNANE ELAVHÕBE” - KINOBUSS
17.mai kell 19:00 Pilet: 45.Keila Kultuurikeskus

kontsert
EUROOPA PÄEVA GALAKONTSERT
7.mai kell 12:00 - 13:00
Keila Gümnaasiumi aula
KEILA LAULULAPS
8.mai kell 12.00
Keila kultuurikeskus
KAUNIMATE AASTATE VENNASKOND - EMADEPÄEVA
KONTSERT
8.mai kell 17:00
Järg 1993. aastal Vanemuise väikese maja ovaalsaalis
esietendunud Kulno Süvalepa
laulude õhtule „Kaunimad
aastad su elus“.
Keila kultuurikeskus
KOOLKONNA KONTSERDID
11.mai kell 19.25 Lembit Sepa
õpilased. 12.mai kell 18.00
Jelena Laasi õpilased
13.mai kell 19.00 Eva Teppo
õpilased

Kaunist emadepäeva
kõikidele emadele!
Ootame Teid maikuus
nautima meie
eripakkumisi!
www.pyramiid.eu, 5 262 839, 6 546 659
Oleme avatud E-R 10.00-20.00,
L,P 10.00-19.00
Keskväljak 10, Keila pyramiid@pyramiid.eu

Keila muusikakool
LASTEMUUSIKAL „MEIE“
Sille Krooni laulustuudio
lapsed
12.mai kell 14.00 14.mai kell
19.00
Pilet: 35.Keila kultuurikeskus
KEILA LINNA POISTEKOORI
KEVADKONTSERT
20. mai kell 18:00
Keila Kultuurikeskus
HOOVIKONTSERT
22.mai kell 16:00 - 20:00
Kontsert ja grafﬁti tegemise
esitlus
Keila Avatud Noortekeskuse
õuel

sport
ORIENTEERUMINE: KEILA
SPRINT
7. mai kell 18:30 - 21:00
Võistlus kuulub Eesti Sprindikarika sarja.
Informatsioon ja stardiprotokollid aadressil www.kekrsk.ee.
Jõepark
RATTAORIENTEERUMINE
8. – 9. mai kell 14:00 - 16:00
Juhend: http://www.lsf.ee/
content/view/199
Keila terviserajad,
SÕNAKUULELIKKUSE
VÕISTLUS KOERTELE
Keila karikas 2010
22.mai kell 11:00 - 15:00
Keila terviserajad

muud üritused
KEVADKIRBUKAS
8.mai kell 10:00 - 16:00
Rõõmu kaubamaja kõrval
parklas
KONTEINERAIANDUSE
TÖÖTUBA
11. mai kell 18:00 - 19:30
juhendab Keila linnaarhitekt
Inge Angerjas.
Eelregistreerimine: waldorf.keila gmail.com, osalemine prii!
Erakoolis Läte (Kruusa 23,
Keila)
„ÖÖS ON LUGUSID“
15. mai kell 18:00 - 22:00

OLEV SOANSI MÄLESTUSKONVERENTS
28.mai kell 12:00 - 16:00
Olev Soansi 85. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskonverents.
Harjumaa Muuseum
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
Ülestõusmisaja 6. pühapäev
Emadepäeva jumalateenistus
armulauaga
9. mai kell 11.00
Laulavad koguduse pühapäevakooli lapsed
Keila Miikaeli kirik
Pühapäevakool
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2
Piibli- ja palvetund
12.mai kell 13.00
Koguduse maja
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

FOTOMATK KÕRVEMAALE

Laupäeval, 15.mail 2010
Väljasõit Keilast 9.15 Toomas Tuule fotostuudiosse Tallinnasse.
Edasi matk Kõrvemaa matkaradadel.
Tagasi Keilas 17.00
Kohale viib ja toob tagasi tellitud buss. Kaasa oma toit ja jook!
Matka juhivad fotograaf Toomas Tuul ja matkasell Urmas Veersalu
Oodatud on igas rahvuses 14. – 26.aastased fotohuvilised
Täpsem info ja eelregistreerimine kuni 12.maini:
maret@keilanoortekeskus.ee või 5221163
Toetaja: EUROOPA
KOLMANDATE
RIIKIDE
INTEGREERIMISE FOND

Palju õnne!

Kell 20 algab muuseumi eest
teatraliseeritud jalutuskäik
Jõepargis „Piitsahoopidest
Püha Jürini“,
kaastegev Keila Gümnaasiumi
näitetrupp „Roheline kass“.
Harjumaa muuseum
„ESIMESED SAMMUD MUUSIKATEEL“
17.mai kell 19.00
Projekt tutvustab 13 – 18aastastele noortele muusikaga
tegelemist.
Keila noortekeskus

7

Sündinud

26.03.2010 Ann Margaret Valk
20.04.2010 Raido Reiska

Südamlik kaastunne
Dmitri Ivanov`ile kalli isa

Pjotr
Ivanov`i

Mälestame
Südamlik kaastunne omastele
ja sõpradele

Petr Ivanovi
surma puhul.

surma puhul.

Elvira Tõns `i
avaldame südamliku
kaastunnet omastele

Perekond Vais ja Arno

Keila linna Pensionäride
Ühendus

taja 2010/11 õppeaastaks. Tel.
53491082.

kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
5221151. www.nagusul.ee.

KÜ Põhja 20 elanikud

Kuulutused
kinnisvara
Üürile anda 1-toaline korter pikemaks ajaks. Kiire!
Tel.5087211.
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.

müük
Müüme aastaringselt saetud,
lõhutud ja sobivas mõõdus küttepuid, koos kohaletoomisega.
Pakume leppa, kaske, saart ja
segapuitu. Keila piires on transport tasuta. Tel: 56464334.
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2190.- ja puitbriketti 2190.- tonn. Soovi korral ka
väiksemad kogused. Transport
Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Müüa kasutatud korralike
ﬁrmade rehvid 13”-18”. Hinnad
väga soodsad! Helistage ja küsige lisa. Tel. 53595116.
Saetud, lõhutud toores hall
lepp 420 eek/ruum ja sanglepp 460 eek/ruum. Kuiv lepp
30 eek/40l võrk. Tellimine E-R
09:00-17:00 Tel:5033119 e-mail:
ruumimeeter3@hot.ee.

TÖÖ
Pakkuda töökoht juuksurile
FIE (nii nais- kui meestööd). Tel.
53417572.
Ääsmäe Põhikool võtab tööle loodusainete asendusõpe-

OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,
Saue, otsib laotöötajat (mees,
30-40 a), kelle tööülesanneteks
on kauba komplekteerimine,
lao korrashoid. Vajalik tõstukiga
töötamise kogemus ja autojuhilubade olemasolu. Avaldus koos
CV-ga saata: kuulutus@zoovet.
ee.
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,
Saue, otsib laotöötajat (naine),
kelle tööülesanneteks on kauba komplekteerimine. Avaldus
koos CV-ga saata: kuulutus@
zoovet.ee.

Teenus
Pottsepatööd (ahjud, kaminad, välikaminad, pliidid, soojamüürid, korstnad, saunakerised
jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel: 55621455.
Professionalne
massaaž
lastele, imikutele Keila haiglas.
Massaaž tugevdab, lõõgastab,
tasakaalustab lihaseid, mille
tulemusena imiku kiire areng,
õige kehahoid, hiljem ilus rüht
ja kõnnak. Tel. 53417572.
Väljaõppinud puulangetaja
teeb puude- ja oksteraiet, tõstuki ja köistehnikaga ohtlike puude
langetamine hoonete või liinide
läheduses. Lisaks puude tüvest
proovide võtmine (mädaniku
kontroll). Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 56169864.
Liuguksed ja riidekapid. Abi

Jalgpallimängud Keila kunstmuruväljakul:
P 2.mai 17.00
P 9.mai 11.00
L 15.mai 12.00
13.00

Keila JK Mehed - FC Kose
Keila JK (03-04) - Pärnu JK
Keila JK II (01-02) - Tallinn FC Flora I
Keila JK I (01-02) - Operi JK

OÜ NBT rendib korteriühistutele ja eramajaomanikele
konteinereid kevadkoristustöödeks (10, 12, 17 ja 30m3). Hinnad
kokkuleppel. Tel. 56641268,
5201747.
Pakun korstnapühkimisteenust. Kasutusel kaasaegsed töövahendid ehk tolmuvaba tehnoloogia. Teostan ka pottsepatöid.
Tel. 53449660. www.ahjuvana.
ee, www.korsten.ee .
Koristan tasuta vanarauda
- pliidid, pesumasinad, vannid,
radiaatorid, autoakud, automootorid, torud jne. Tuleme ka
väikesele kogusele järgi. Töö kiire ja korralik. Helista ja tee oma
elamisse ruumi 53468430.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transpordi teenus. Hinnad on kevadiselt kõrged. Asume Tutermaal
OÜ Metanex tel. 6782055.

muu
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
5333 0299 Merike või vt www.
algallikas.ee

Vabandus.
Eelmisel nädalal ilmunud
kaastundeavalduses oli
vale Elvira Tõnsi
sünnikuupäev.
Õige on
21. V 1935
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Soodsaim

PARIMAD AUTOKAUBAD

rehvitöökoda Keilas

Keila parim valik autokaupu

Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.

E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00 P ja muul
ajal kokkuleppel
Tel: 53578603, 5547953
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14

- tarvikud
- õlid
- autokeemia

Avatud alates 1. mai

AVATUD E-R 8 -19 L 9-17
TEL. 6044343, Ülejõe tee 2, Keila

280.-

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

Avatud on uhiuus
kunsti- ja käsitöötarvete
pood Keilas, Keskväljak 15
(I korrusel endises
kontoritarvete kaupluses)
Kui sulle meeldib luua oma kätega midagi ilusat siis ootavad sind
kvaliteetsed Tšehhi helmed, pärlid ja poolvääriskivid!
Lisaks ehete osad ja tarvikud, FIMO polümeersavi,
tikkimistarvikud ja – komplektid, lõngad, niidid, valmis
käsitööesmed ja palju muud!
Ühtlasi võtame müüki kvaliteetset
käsitööd.
Avatud: E-R 9:30-18:00, L 9:00-14:00 P suletud.

Annika Ilusalongi
sooduspakkumised mais!
* Kosmeetiku teenused
v.a näohooldused -10%
* Kortse siluv hapnikuhooldus
ultraheliga näole 375.(tavahind 480.-)
* Elsa Hjeronymus sügavpuhastav
näohooldus 325.(tavahind 375.-.)
* Geelküünte paigaldamine 375.(tavahind 475.-)
* Solaarium 3.- minut

www.annikailusalong.com
Tel: 6712738
Paldiski mnt 21
Keila Harju KEKi majas

SELLE KUPONGIGA mai lõpuni kõik kaubad -10%

Haapsalu mnt. 57b, Keila

AUTOTEENINDUS

17nes sünnipäev!
Esineb Urmas Koppel

Sissepääs tasuta!
Joogid heade hindadega!
Broneeri laud 6713399

Annika Ilusalongi
sooduspakkumised mais!
* Kosmeetiku teenused
v.a näohooldused -10%
* Kortse siluv hapnikuhooldus
ultraheliga näole 375.(tavahind 480.-)
* Elsa Hjeronymus sügavpuhastav
näohooldus 325.(tavahind 375.-.)
* Geelküünte paigaldamine 375.(tavahind 475.-)
* Solaarium 3.- minut

Katuste ehitus
www.annikailusalong.com
Tel: 6712738
ja remont KeilaPaldiski
mnt 21
Harju KEKi majas

- Rehvitööd
- Autode hooldus
- Silla reguleerimine
- Diagnostika BOSCH seadmetega
- Kliimaseadmete kontroll ja täitmine

AS Glamox HE on Norra kontserni Glamox tütarettevõte.
Glamox`i tegevusalaks on valgustite tootmine ja müük. Glamoxi`i kontserni
kuulub 10 tehast 8-s riigis (Norra, Saksamaa, Eesti, Rootsi, Kanada, USA,
Hiina ja Korea). Firma on tegutsenud Eestis alates 1992. aastast.

AS Glamox võtab oma kollektiivi tööle

LAOTÖÖLISE

AVATUD E-R 9-19 L 9-15
TEL. 6044343, Ülejõe tee 2, Keila

SELLE KUPONGIGA kõik teenused -10%
Mai lõpuni veermiku kontroll TASUTA!

Tööülesanded: kaupade vastuvõtt ja ladustamine,
komplekteerimine, väljastamine ja transport.

11. mail, kell 9 - 17

Kandidaadilt eeldame:

14.05 Maeru Trahteri

- varuosad
- rehvid
- akud

t5ÊQTVTU LPIVTFUVOOFU LJJSVTUKBTVIUMFNJTPTLVTU
t#LBUFHPPSJBBVUPKVIJMVCFKBUÜTUVLJKVIJMVCF
tFFTUJLFFMFPTLVTULÜOFTKBLJSKBTKBJOHMJTFLFFMFPTLVTU 
kasuks tuleb vene keele oskus
tBSWVUJLBTVUBNJTFPTLVTU
tLBTVLTUVMFCFFMOFWBUMBPUÚÚLPHFNVT
4PPWJBWBMEVTUKBFMVMPPLJSKFMEVTU $7 QBMVNFTBBUBIJMKFNBMU
NBJBBBESFTTJM1BMEJTLJNOU ,FJMBWÜJFQPTUJ
BBESFTTJMJOGPFT!HMBNPYDPN 
märksõnaks "Laotööline".

TASUTA
AMORDITESTER
KEVA ees parklas

- Lisaks on veel võimalus
TASUTA testida akusid ja pidurivedelikku BOSCH
seadmetel
- Kõigile testijatele amordid, akud soodushinnaga
TEL. 6044343, Ülejõe tee 2, Keila

PENSIONÄRID T!
A
M
I
R
A
P
D
A
V
I
R
Ä
VÄ
SOODSAD SEENIORH

INNAD VAID KAKS NÄ

C aken, argoontäidisega
5-kambriline (70mm) PV

T&T Võrk OÜ
info@ttvork.ee
gsm. 5028074
www.ttvork.ee

* HEAD AKNAPAKKUMISED KÕIGILE
Kampaania kehtib kuni

15.05.10 ka.

Keila Jaama 6
E-R 10.00-18.00

DALAT*

klaaspakett

