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Algab
karuputketõrje
Karuputke tõrjetöid
tehakse Jõepargis ning
selle ümbruses, samuti
terviseradadel. Keilas alustati tõrjega 2005 aastal
ning tõrjumisvahendina
kasutatakse niitmist ja
mürgitamist.

lk 3
uudis

Foto: doris matteus

Jõekäär saab korda
Keila linn on võtnud tähelepanu alla Keila
jõe ning kavandab lähiajal mitmeid tegevusi, mille eesmärgiks on muuta jõeäärne
meeldivaks puhkealaks.
Juba sel suvel on kavas puhastada ca kilomeetri pikkune
lõik Keila jõest ning jõeäärsest
kallasrajast. Samuti on käimas
eelprojekti koostamine Keila
jõe kinnikasvanud vasaku haru
veevoolu taasavamiseks.
Jõgi saab puhtaks
Juba õige pea algava projekti

vaba aeg

käigus puhastatakse Keila jõe
lõik Keila-Paldiski mnt sillast
kuni Harjumaa Muuseumi
juures asuva jalakäijatesillani.
Suuremad mahalangenud puud
tükeldatakse, vee- ja kaldataimestik niidetakse. Keila linnaaednik Inge Angerjas lubab, et
kogu kallasrada peaks saama
jalutamiskõlbulikuks septemb-

rikuuks. Jõe puhastamiseks kasutatakse keskkonnasõbralikku
amfiibmasinat Truxor, millega
on võimalik töötada nii vees
kui kuival maal ning ka pehme
pinnasega aladel, mis tavalisele
rasketehnikale läbimatu. Lisaks
saab amfiibile külge ühendada
mitmeid lisaagregaate nagu
mudapump, teisalduskopp jne.
Projekti kogumaksumus on 150
000 krooni, seda rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Jõge hakkab puhastama OÜ
Preisor ning kallasrada Allisson
Haldus OÜ. Lisaks jõe puhas-

tamisele on oma järge ootamas
veelgi ulatuslikum projekt, mille tulemusena peaks keilakatel
taas olema võimalus jões supelda. Nimelt on koostamisel eelprojekt Keila jõe kinnikasvanud
haru veevoolu taasavamiseks.
Keila jõe vasaku haru säng
paikneb jõesaare-pargi ja Tuula tee vahelisel alal. Kinnikasvanud jõeängi ületab Linnuse
tänav. Maa-ala, kust kunagi
voolas läbi täiemõõduline jõeharu, on võsastunud, jõesäng
on umbe kasvanud, soine ja
mudane. Eelprojekti käigus

sport

Noortekeskus
õpetab
bänditegemist
lk 5

tehakse kõik vajalikud uuringud, et selgitada välja, kas ja
mil viisil on võimalik jõevool
kinnikasvanud harus taastada.
Lisaks jõesängi puhastamise
võimaluste väljaselgitamisele
on eelprojekti koostaja ülesanne lahendada jõe kallasraja ja
selle äärsete elementide – paadisild, ujumiskohad, haljastus,
valgustus - kujundus ja paigutus ning töötada välja lahendus
silla rajamiseks Linnuse tänavale. Kõigi tööde juures tuleb
arvestada ajaloolist tausta ning
kujundust.

Külasta öist
muuseumi
Üleriigilisel muuseumiööl
on Harjumaa muuseum,
nagu ka kõik teised 115
muuseumiöös osalevat
muuseumi, laupäeval
tasuta avatud kell 18-22.

lk 5

Iluvõimlemine
tuleb koju kätte
lk 6
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kasulik

Keila oli sirelite linn
Johannes Lahesalu mälestustest: „Keila oli
vanasti sirelite linn. Majaomanikud kaunistasid
oma aedu sirelitega, vana köstrimaja aias praeguse kultuurimaja kohal kasvasid lopsakate õitega
sirelipõõsad ja alevivaheline kalmistu oli lausa
lõhnav sirelimets. Oli ka palju toomingaid. Kogu öö
kuni hommikuni laksutasid ööbikud kalmistul, mõisa
pargis, Patsakul ja Karjaküla tee ääres metsas.
Ilus oli Keila. Väike ja rohelusse uppuv linnake kui
saar keset haljendavaid niite, lille- ning marjarikkaid
metsi.“
Keilas on alati olnud palju rohelust ja loodust.
Säilitame seda, ei taha ju keegi, et Keila koolilapsed
tuleks viia bussiga linnulaulu kuulama.

Doris matteus
doris@keila.ee

Muudatused hooldusravi
rahastamises
Hooldusravi on
õendustegevus,
mida osutatakse
nii statsionaarselt
(haiglas) kui ambulatoorselt (koduõendus, vähihaigete
kodune toetusravi).
haigekassa
Õendushooldusravi on teenus, mida pakuvad erinevad
tervishoiuteenuse
osutajad
patsiendile parima võimaliku
elukvaliteedi/toimetuleku saavutamiseks või säilitamiseks.
Hooldusravi
näidustuse
hindab ja hooldusravile suunab patsiendi eriarst peale aktiivravi statsionaaris või perearst
kodust
või
hooldusasutusest saatekirjaga.
Hooldusravile suunatakse eelnevalt uuritud stabiilses seisundis haiged, kes ei vaja aktiivravi, küll aga ööpäevaringset
õendushooldust tervise ja toimetulekuprobleemide lahendamiseks.
Haiglatingimustes osutatavas hooldusravis on omaosaluse kehtestamine olnud päevakorras mitmeid aastaid. Juba
2004. aastal heaks kiidetud
Eesti hooldusravivõrgu arengukavas peeti oluliseks hooldusravi rahastamist mitmest
allikast (omavalitsus, haigekassa, inimene ise), sest ainult
haigekassa vahenditest ei jätku
kõigile ravivajajatele. Arengukava eesmärkideks on parandada hooldusravi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning

pakkuda mitmekülgsemaid, sh
eriti koduse hooldusravi teenuseid.
Alates 1. jaanuarist 2010
kehtib statsionaarsele hooldusravile patsiendi omaosalus
15%.
ja haigekassa osalus
85%. Haigekassa maksab ühe
hooldusravi päeva eest raviasutusele 632.62 krooni ja 30
päeva ravi eest
18 978,6
krooni. Patsiendi poolt tasutav
osa ühe voodipäeva kohta on
94,90 krooni ja 30 päeva ravi
eest 2 847.- krooni.
Ka hooldusravis kehtib sarnaselt eriarstiabile voodipäevatasu 25 krooni päevas ning
seda tohib võtta esimese kümne ravil oldud päeva eest ehk
maksimaalselt 250 krooni ühe
haiglasoleku korra kohta.
Statsionaarse hooldusravi
kõrval peetakse eriti oluliseks koduse õendusabi
teenuste arendamist. See on
inimesele mugavam, ta saab

edasi elada oma kodus ning
tuleb rahaliselt nii ühiskonnale kui ka inimesele või tema
omastele odavam.
2010. aastal võimaldab
omaosaluse kehtestamine statsionaarses hooldusravis rahastada kvaliteetseid hooldusraviteenuseid 13% enam võrreldes
eelmise aastaga. Muudatus
võimaldab pakkuda 14% rohkem ambulatoorset hooldusraviteenust.
Ambulatoorsed hooldusravi
teenused ,sh koduõendusteenus, on inimesele tasuta, nende eest maksab tervishoiuteenuse osutajale haigekassa.
Koduõendusvisiidil tehtavate

toimingute hulka kuuluvad:
õendushooldusplaani koostamine, õendusalane nõustamine, patsiendi põetamine, raviprotseduuride
ja
teatud
laboriuuringute tegemine.
Iseseisvalt osutatavad õendusabi tervishoiuteenused on
sotsiaalministri
määrusega
määratletud.
Koduõendusteenuse saamise aluseks on arstlik otsus, nii
teenuse osutamise alustamiseks kui ka lõpetamiseks. .Koduõendust vajavad krooniliste
haigustega patsiendid, kes ei
tule iseseisvalt kodus toime õe
oskusi nõudvate toimingutega.
Enamasti on tegemist üle 65aastaste inimestega.

Nädal piltides

Kolmapäeval oli Keila esimese lastemuusikali „Meie“ esietendus. Muusikali
on võimalik näha veel reedel, 14.mail.

Keila nädalaleht

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

Foto: kadi kroon

vastutav väljaandja:
doris matteus

Ettevalmistused uue perrooni ehituseks on alanud. Nädala alguses toimunud Foto: valdur vacht
koosolekul oli põhitähelepanu uue perrooni ehitusohutusel. Perrooni Tallinnapoolsesse
otsa otsustati täies ulatuses ülekäigurada rajada.
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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Keilas alustatakse mai teisel poolel
karuputketõrjega

Karuputketõrjet tehakse Jõepargis ning
selle ümbruses, samuti terviseradadel.
Keilas alustati tõrjega 2005. aastal ning
tõrjumisvahendina kasutatakse niitmist ja
mürgitamist.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Invasiivseteks karuputke võõrliikideks on Eestis hiid- ja Sosnovski karuputk, kes oma kiire
levimise ja paljunemise tõttu
on ohuks meie looduslikele
kooslustele. Lisaks kujutavad
nad ohtu inimestele, kuna
kokkupuutel
taimemahlaga
võivad tekkida ulatuslikud põletushaavad.
Tõrjeks on mitmeid võimalusi
Sosnovski karuputke arvukuse piiramiseks on mitmeid
võimalusi, millest ükski ei ole
aga universaalne. Sosnovski
karuputke tuleb tõrjuda järjest

mitme aasta jooksul, kuni kõik
taimed ja ka mullas olevad
seemned on hävitatud. Kui taimi on vähe, ei pruugi nendega
võitlemine olla väga suur töö.
Ent kui ei tõrjuta neid väheseid
taimi, võib neid mõne aasta
jooksul tekkida väga rohkesti
ja siis on nendest lahti saamine palju raskem.
Milline strateegia karuputke tõrjumiseks valida, sõltub
eelkõige tõrjutavate taimede
hulgast. On kolm põhilist viisi taimede tõrjumiseks: juurte
läbilõikamine/väljakaevamine, niitmine või mürgitamine.
Lisaks saab taimede levikut
ühelt alalt teisele piirata enne
seemnete valmimist õisikute
eemaldamise teel.

Tõrje on tõhus, kui seda
korrata 2-3 korda suve jooksul. Enamikul juhtudel on kõige töömahukam esimene aasta, järgnevatel aastatel on see
järk-järgult lihtsam.
Karuputke riikliku tõrjet
on korraldatud alates 2005.
aastast. Keilas alustati putke
tõrjega veelgi varem. Mitmes
Keila piirkonnas on tõrje olnud vägagi edukas.
Inimesed, kelle eramaal on
mürgised putked, peaksid ka
ise putkede tõrjumisega tegelema, kuna riik ja linn kahjuks
kõikjale ei jõua. Meeles tuleb
pidada, et iga viivitatud aasta
teeb võitluse putkega raskemaks, sest selle taime levik on
lausa imetabaselt kiire. Riigi
eesmärk on esialgu vähendada
karuputke kolooniate arvukust
ja suurendada inimeste teadlikkust.
Tõrjetööde juhendiga on
võimalik tutvuda http://www.
lk.ee/index.php?main=295.

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila jõe saarel paiknev park
on suur ning oli esialgu väga
ilmeka vabakujulise lahendusega, põhidominandiks väljaarendatud tiikide, kanalite
ja poolsaarte-saarte süsteem.
Keila jõe süvendamisega on
esialgne kujundus hävinud.
Tiikide kinnikasvamise tagajärjel on kadunud pargile omased veepeeglid. Pargi vanemad
istutused pärinevad ilmselt
18. sajandi teisest poolest ja
19. sajandi algusest. Enamik
kujundustöid on tehtud 19.
sajandi teisel poolel. Hoone
ees paiknes suur ringteega
raamitud väljak, hoone taga
aga üksikpuudega liigendatud aed. Tähelepanuväärseim
detail kunagises mõisapargis
on muinsuskaitsealune kultusekivi Orjakivi, mille ümber
on istutatud harilikud pärnad.
1930. aastatel rajati jõe äärde
supluskoht Punane vähk.
Allikas: Eesti pargid. Kesk-

konnaministeerium, Muinsuskaitseamet. Tallinn 2007.

Kuigi jõgi alevi servalt mööda jooksis, ei olnud tsaarivalitsuse ajal ega hiljemgi rahvale
mingisugust supelkohta määratud ega korrastatud. Igaüks
käis ujumas, kus heaks arvas.
/.../ Lõpuks õnnestus alevivalitsusel, kas kokkuleppel vallavalitsuse või mõisavaldajaga
mõisa pargi Tuula tee äärne
osa, nn Punane Vähk, alevirah-

Keila jõgi mõisa viiva silla juures.
Foto G. Kulp

allikas: harjumaa muuseum

Vabatahtlike talgud SOS
lastekülas

Peagi selguvad Keila kaunimad kodud

Sosnovski karuputk

Noppeid Keila jõesaare supluspaikade ajaloost
vale suplemiseks ja suvitamise
kohaks eraldada.
Nimetus „Punane Vähk“
on tulnud sellest, et kunagi
kaugemas minevikus asus seal
suvemaja, millel oli silt punase
vähi kujutisega.
Punases Vähist püüdis
alevivalitsus teha alevirahvale meeldivat supelkohta. Jõgi
puhastati mudast. Seda viidi
hobusega vastasasuvale saarele ja ka maanteepoolsesse
nõkku. Jõe põhjas lamavad
suured kivid lasti dünamiidiga puruks ja jõgi puhastati
kiviprahist. Endise puutrepi
asemele kalda äärde ehitati kivitrepp. Mõlemale poole treppi
istutati nõtkete okstega madalad leinapajupõõsad. Suvitusala vasakpoolsest otsast võeti
üleliigne mets maha, kaevati
väike veesilm, mille ümber
istutati samuti madalad leinapajud. Rajati teed ja pandi paigale pingid. Kõrgemale künkale seati iste, mida nimetati

Lühidalt
Keila SOS lasteküla korraldab
23.mail talgud, kus pärast töö
tegemist räägitakse osalejatele
vabatahtlike rollist lastekülas.
Lasteküla juhataja Raivo Ilmsalu sõnul räägitakse sellest,
kes on vabatahtlik ja millised
on võimalused lasteküla vabatahtlikel on. „Talgutest võtavad
isa ka praegused vabatahtlikud,
kes koos lasteküla inimestega
jagavad infot ja isiklikke kogemusi vabatahtlike tegemistest“.
Talgud ja sellele järgnev
vestlus koduse koogiga toimub
23.mail kell 12.00. Neil, kel on
võimalik anda panus oma töövahendite näol, või tuua taimi
(lillesibulad, põõsa- ja hekiisitikud jne) või mulda, palume sellest eelnevalt teada anda.
Oma tulekust tuleb teada
anda hiljemalt 19.maiks telefonil 6790121.

uudis

Esilehe uudis annab teada mitmetest projektidest, mille eesmärk Keila jõge linnarahvale
senisest lähemale tuua. On ju ajalooliselt
olnud tegemist tänasest oluliselt suuremat
kasutust leidnud veekoguga – suplemiseks
sobivad kohad on küll praegugi olemas, kuid
on ju kunagi olnud jõel lausa ametlikud ujumispaigad. Punane Vähk ja Roheline Konn on
nimed, mida ka hiljem Keilasse kolinud inimesed kuulnud on. Järgnevalt mõned katked
raamatust „Eesti pargid“ ja Johannes Lahesalu mälestustest.
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„Kaunis kodu“ konkursi komisjon kavandas kodude ülevaate
ringsõidud ajavahemikule 14 –
18. mai. Keila kaunimad kodud
selguvad 21.mai linnavalitsuse
istungil. Kodusid hinnatakse
kolmes kategoorias – eramud,
korterelamud ja asutused. Esmakordselt toimus kaunite kodude konkurss aastaringselt.
Eripreemiad saavad ka kaunim
suveaed, kaunim sügisaed ja
kaunim talveaed.

Aprillis sündis Harjumaal
183 last

Keila supelrand Punane vähk 1944
alevivanema tooliks. Ei unustatud ka armunuid, kelledele
jäeti tihedam põõsastik laua ja
pinkidega. Seda madalamat ja
puudelt tihedamat pargiosa nimetati Roheliseks Konnaks.
Nüüd siis sai alevirahvas
endale enam-vähem korraliku
ja looduse poolest hästi ilusa
supluskoha. Keilalasi suplejaid
oli palju. Ka tallinlasi, nii alalisi kui ka pühapäevasuvitajaid,
viibis siin suveti suurel arvul.
Poistepere leidis Punasest Vähist edasi minnes veelgi avarama ja sügavama veega ujumispaiga. Siin sai ka väikeselt
hüppesillalt vette hüpata. Seda
kaunist pargiosa nimetati Paradiisiks. Siin käisid ujumas
kõige osavamad ja julgemad.
Üldiselt peab ütlema, et
see osa pargist, millest siin
juttu on olnud, olid väga ilusad ja keilalastele armastatud
suplus- ja jalutuspaigad. Keila
jõe süvendamine on keilalasi
nende kaunite supluspaikade

allikas: harjumaa muuseum

võrra vaesemaks tehtud.
Ka paadisõit Keila jõel oli
väga ilus. Jõgi hargnes Tuula
tee ääres kaheks. Üks haru läks
läbi mõisa tagant, ümber tallide, lautade ja muude hoonete
raudteesilla poole. Teine haru
läbis Paradiisi, Punase Vähi
ning hargnes omakorda, moodustades väikese kauni saarekese kahe silla vahel. Saarekese
juures, enne raudteesilda, jõeharud ühinesid. Niiviisi moodustas jõgi Keila kohal kaks
saart ja ühe poolsaare. Tuula
tee ääres jõe hargnemise kohal
oli jõgi lai ja sügav ning seda
kohta nimetati Tõllaauguks.
Rahvasuust kuuldud muistend
teab rääkida, et kunagi olevat
kutsar õela paruni sinna sügavasse jõkke sõidutanud. Hukkunud ise, kuid hukutanud ka
õela paruni. Sellest olevatki
tulnud mustendava veega laia
jõekääru nimetuseks Tõllaauk.
Johannes Lahesalu. Keila
minevikust. Tallinn 1973.

2010 aasta aprillikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 183 lapse
sünd, see on 37 võrra vähem
kui 2010 märtsikuus, mil registreeriti 220 sündi ja 29 võrra
enam kui 2009 aasta märtsis,
mil registreeriti 154 sündi.
Poisse sündis 99 ja tütarlapsi 84. Kaksikuid sündis üks paar,
pere neljanda ja viienda lapsena. Esmasündinuid oli 61, teisi
lapsi 75, kolmandaid 29, neljandaid 10, viiendaid 4, kuuendaid
2, seitsmendaid ja kaheksandaid lapsi üks.
Surmaakte koostati kokku
65, mehi suri 29 ja naisi 36.
Lahkunute keskmine vanus oli
71,5 aastat. Mehed elasid keskmiselt 66,5 ja naised 76,5 aastaseks.
Registreeriti 8 ja lahutati 5
abielu. Nimemuutmise avaldusi
rahuldati üks.
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Keila Linnavalitsuses
Projekteerimistingimused

Ehitusload
Omaniku avalduse kohaselt
tunnistas linnavalitsus oma
varasema korralduse ehitusloa väljastamisest üksikelamu
püstitamiseks
Keilas Sopsu-Tooma tn 4
kehtetuks.
Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
- majandushoone täielikuks
lammutamiseks Pae tn 13
asuval kinnistul;
- korteriühistule Põhja 20
korterelamu rekonstrueerimiseks. Ehitusluba lubab
4-korruselise korterelamu

sokli, piki- ja otsaseinte lisasoojustamist ning viimistlemist polümeerkrohviga, välis- ja keldriuste
asendamiseks metallustega.
- ehitiste rekonstrueerimiseks Ehitajate tee 7a, Ehitajate tee 7b ja Ehitajate tee
7c asuvatel kinnistutel. AS
Keila Vesi taotles ehituslube puurkaev-pumplate nr
17, 18 ja 19a hoonete rekonstrueerimiseks. Töödega alustatakse juba järgmisel nädalal.

Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine
Keila Linnavalitsus kinnitas
Keila kriisikomisjoni põhimääruse ja komisjoni koosseisu. Põhimäärusega sätestati komisjoni ülesanded ja
töökord. Komisjoni põhimääruse kohaselt kuuluvad
komisjoni koosseisu linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, linnavalitsuse pressiesindaja, OÜ Varahooldus
juhataja, AS Keila Vesi juhataja, AS KeVa juhataja, Harju
KEK AS-i esindaja, Entek AS
esindaja, ning Politsei- ja
Piirivalveameti Põhja Prefektuuri, Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Kaitseliidu Harju
Maleva Keila Malevkonna
esindajad.
Tulenevalt komisjoni põhimäärusest kinnitati kriisikomisjon koosseisus: komisjoni esimees Keila linnapea
Tanel Mõistus, komisjoni
aseesimees
abilinnapea
Enno Fels, komisjoni liikmed linnavalitsuse liikmed
Ahti Noor, Avo Reiska ja

Eike Käsi, linnasekretär Maris Mäger, Keila Linnavalitsuse pressiesindaja Valdur
Vacht, AS KeVa juhatuse esimees Rein Siim, AS Keila
Vesi juhataja Veiko Kaufmann, OÜ Varahooldus juhataja Algis Viin, Politsei- ja
Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Lääne-Harju Politseiosakonna
piirkonna
vanem Timo Suslov, Entek
AS juhataja Jaan Sei, PõhjaEesti Päästekeskuse LääneHarju Päästeosakonna Keila
Päästekomando pealik Mait
Lillemaa ning Kaitseliidu
Harju Malevkonna esindajana Märt Põlma.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Keila jõe vasakharule ja selle
äärsele alale. Eesmärk on
ala korrastada, lahendada
inimeste liikumisvõimalus
kallasrajal ja taasavada veevool mõlemas jõe harus.
Projekti koostamisel tuleb
arvestada looduskaitselisi
tingimusi, samuti piirkonna
ajaloolist tausta. Kavandamisele tuleb kergliiklustee
kallasrajale ning suplusko-

ha ja paadisilla asukohad.
Veevoolu avamise eesmärgil
on vaja ajaloolist kontseptsiooni järgides projekteerida üle Keila jõe vasakharu
sild jõesaarele pääsemiseks.
Linnavalitsus
määras
projekteerimistingimused
uue ehitusprojekti koostamiseks Kooli 1b 600 m2
suurusele kinnistule, kus
asuvad Ehitisregistri andmetel 1969. aastast üksikelamu ja abihoone.

teade

Harju Maavalitsus teatab
Harju maavanem algatas oma 27.04.2010 korraldusega nr 665-k Harju maakonnaplaneeringut
täpsustava teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“ ja antud planeeringu kui strateegilise
planeerimisdokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise. Teemaplaneeringu eesmärk on
maakonna kergliiklusteede võrgustiku planeerimine läbi teekoridoride määratlemise ning selle
võrgustiku sidumine teiste infrastruktuuridega.
Planeeringualaks on kogu Harju maakond, välja
arvatud Tallinna linn. Planeeringu kehtestajaks
on Harju maavanem. Planeeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
korraldusega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel www.harju.ee/public/Maakonnaplaneering/kergliiklus/korraldus_665-k.pdf
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madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
49 sündmust, sh 25 liikluseeskirja rikkumist, millest ühel juhul oli tegemist alkoholijoobes
sõidukijuhiga, kes tegi Luha tänaval avarii ning seejärel lahkus
sündmuskohalt. Ju tärkas juhil
natuke hiljem südametunnistus
ning ta naases sündmuskohale,
sest avarii tagajärjel jäi sündmuskohale ka sõiduki registreerimismärk. Enamik liiklusseaduse rikkumisi oli siiski seotud
vales kohas teed ületavate jalakäijatega ja sõidukijuhtidega,
kes ei lasknud jalakäijat üle tee
(konstaablid viisid kahe nädala
jooksul läbi eelpoolnimetatud

rikkumiste suhtes sihtsuunitlusega politseilisi tegevusi).
Kuuele inimesele vormistati väärteomaterjalid avalikus
kohas alkoholi tarbimise eest.
Alkoholi tarbivaid isikuid oli
palju rohkem, kuid ülejäänute
puhul piirduti suulise hoiatusega. Tabati üks alaealine, kes
tarbis alkoholi ning suitsetas.
Temaga tegeleb edasi noorsookonstaabel. Tuleb märkida, et
paljud eelpoolnimetatud õiguserikkumised avastasime tänu
Keila kaamerale ning politsei ja
turvaﬁrma Securitase tihedale
koostööle. 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, elamu, elamu trepikoda,
ühissõiduk jms).
28. aprillil murti sisse Linnamäe teel asuvasse tootmishoonesse ja varastati erinevaid
tööriistu.
30. aprillil varastati Paldiski
mnt asuvast ﬁrma territooriumilt vasest kaablit.
1. mail peeti Rõõmu Kaubamajas ning 3. mail Säästumarketis
kinni pisivaras.
5. mail varastati Paldiski mnt
ühe ﬁrma riietusruumi kapist
rahakott.
7. mail varastati Luha tänaval
parkinud sõidukilt registreerimismärgid.
Tuletan meelde, et lisaks politseile võib endiselt õigusrikkumiste korral helistada turvaﬁrma Securitase telefonil 1660.
securitas 1660
05.05 kell 15.40 - Raudteejaama
perrooni peal joobes agressiivne isik. Kinni peetud ning polit-

seile üle antud.
06.05 kell 23.33 - Keskpargis
tarvitati alkoholi. Isikud minema
saadetud.
07.05 kell 03.12 - Uuel tänaval
lärmati. Isikud korrale kutsutud
ning koju saadetud.
08.05 kell 20.40 - Keskpargis
pingi peal magas alkoholijoobes
mees. Isik minema saadetud.
08.05 kell 02.20 - Keskväljakul
abistatud politseid joobes isikute kinnipidamisel.
10.05 kell 23.45 - Jaama tn tarvitati alkoholi. Isikud tuvastatud
ning hoiatatud ja minema saadetud.
10.05 kell 15.40 - Keskväljakul
vanem meesterahvas tarvitas
kanget alkohoolset jooki. Isikut
hoiatatud ning minema saadetud.
11.05 kell 11.22 - Tuula teel vana
vabriku tõkkepuu pikali.
11.05 kell 21.07 - Haapsalu mnt
31 bussipeatuses lärmasid alkoholijoobes isikud. Isikud minema
saadetud
12.05 kell 02.40 - Jaama tn lasteaia aial 1 latt puudu.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Речной парк
Городские власти приняли
решение уделить особое внимание реке Кейла и прилегающей к ней территории.
Поэтому на ближайшее время запланированы различные работы, в ходе которых
этот район превратится в место для отдыха горожан. Уже
в ближайшее время в ходе
начинающегося проекта будет очищен участок реки от
моста на шоссе до музея Харьюского уезда. Поваленные
деревья будут убраны, берег
приведен в порядок. По словам городского садовника
Инге Ангерьяс, берег реки
будет пригоден для прогулок
к сентябрю. После очистки
реки намечен следующий
этап работ: запланировано
открыть протоку, которая в
прошлом служило местом
купания для горожан. Территория, по которой проходит протока, заросла кустарником, русло протоки также
нуждается в очистке. Сейчас
в разработке находится проект, который позволит детально спланировать все необходимые для этого работы
и провести требуемые исследования. (стр. 1, 3)

Толока в детской деревне «СОС»
23 мая в 12.00. в детской деревне «СОС» состоится толока, после которой участникам мероприятия расскажут
о роли волонтеров (добровольных помощников) в деятельности детской деревни.
Просьба к желающим принять участие в толоке взять с
собой инструменты или, по
возможности, рассаду (цветы, черенки кустов и т.д.). О
своем участии сообщить до
19 мая по телефону 6790121.
(стр. 3)

Изменения в финансировании стационарного ухода за больными
Стационарный уход за больными – это медицинская
услуга, которую назначают
как больным, находящимся
на амбулаторном лечении,
так и больным, проходящим
курс лечения в больницах.
Эта услуга используется для
обеспечения
поддержки
либо повышения
уровня
жизнедеятельности больного. Услуга назначается больным, чье состояние можно
считать стабильным и который не нуждается в активном лечении, но требует круглосуточного ухода. Начиная
с 1 января, действуют следующие нормы финансирования данной услуги: 15% от
суммы является ответствен-

ностью пациента, 85% оплачивается больничной кассой.
Таким образом, стоимость
одного дня для пациента составит 94,90 крон, а больничная
касса
доплатит
632,62 кроны. (стр. 2)

Истории и легенды об
усадьбах
В субботу, 15 мая, пройдет
общеевропейская музейная
ночь. Тема этого года –
«Ночь рассказывает истории». В этот день музей Харьюского уезда открыт до
22.00. С 18.00 до 22.00 вход в
музей бесплатный. Гости могут ознакомиться с выставками и постоянной эскпозицией музея. В 20.00 все
желающие могут принять
участие в театрализованной
прогулке по Речному парку.
Как известно, уездный музей
располагается
в
здании
усадьбы 19 века, которое
было возведено на месте
средневекового поместья. С
усадьбой и парком связано
много интересных легенд и
преданий. (стр. 5)

Музыкальный проект
молодежного центра
Городской
молодежный
центр на следующей неделе
начинает новый проект
«Первые шаги в музыке»,
который продлится до конца
текущего года. Цель проекта
– расширение представлений и знаний молодежи в
вопросах музыки. По словам
руководителя проекта Арне
Лепиксаара, подростки, которые приходят в молодежный центр с идеей создания
своей музыкальной группы,
зачастую не представляют, с
чего им нужно начинать, и,
как правило, не имеют никакой подготовки. В ходе проекта подростков познакомят
с различными направлениями молодежной музыки,
расскажут о музыкальных
инструментах и о возможностях получения музыкального образования. Азам игры
на музыкальных инструментах будут обучать известные
музыканты. (стр. 5)

Новости полиции
За период с 24 апреля по 9
мая в городе зафиксировано
49 правонарушений, из которых 25 являются нарушениями правил дорожного
движения. В шести случаях
оформлен штраф за распитие алкогольных напитков в
общественных местах. Также
был факт задержания несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения. Были зафиксированы и
случаи воровства. (стр. 4)
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Noortekeskus hakkab noortele
bänditegemist õpetama
Keila noortekeskus alustab järgmisel
nädalal aasta lõpuni kestvat projekti „Esimesed sammud muusikateel.“ Projektiga
arendatakse ja tunnustatakse noorte
muusikaharidust.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Keila Avatud Noortekeskuses
on muusikaga tegeletud alates 2003. aastast. Esmalt tegi
punkbänd tühja ruumi ise oma
vahenditega bändiruumi. Hiljem on bändiruumi remonditud, noortekeskus on saanud
erinevate projektikonkursside
ja kingituste kaudu pille ja helitehnikat.
2008. a. valmis uus ja väga
heal tasemel bändiproovideks
mõeldud ruum, kus lisaks on
olemas ka stuudio ehk võima-

lus oma muusika salvestamiseks.
Muusikat tahavad teha teismelised
Tasuta bändiruum noortele
bändidele ja üksikutele muusikaharrastajatele on oma olemasolu igati õigustanud. Projekti läbiviija Aare Lepiksaare
sõnul on noori, kes tulevad
bändiruumi tegutsema ilma
igasuguse
ettevalmistuseta
ning muusikaliste oskusteta.
„Enamasti tulevad bändiruumi
teismelised, keda enam muusikakooli ei võeta. Üldiselt nad

ka ei taha muusikakooli minna,
kuid tahe midagi loovat teha on
siiski olemas ning seda peab
tunnustama ja motiveerima.“
Noored ei tea, kuidas instrumente käsitleda
Iga aasta tekib noortekeskusesse kamp uusi huvilisi, kes
soovivad kasutada bändiruumi
teenuseid. Oma oskamatusest
võivad nad aga olemasoleva
tehnikaga valesti ümber käia
ning seda kahjustada. Lisaks on
Aare Lepiksaare sõnul näha olnud, et ise õppides võib kergesti kaduda motivatsioon ja huvi.
„Vahel on vaja tõuget, tunnustust ja teadmisi, et paremini
edasi jõuda ning huvi säilitada.
Tihtilugu on see väga oluline
selle poolest, et loomingulist
tegevust tahavad proovida noored, kes seni pole saavutanud

X-Unpretended bändiruumis
kohta huvitegevuse maastikul
või mingil põhjusel ei õpi nii
hästi, kui teised,“ selgitas Aare
projekti mõtet.
Projekti käigus tutvustatakse
noortele erinevaid muusikastiile, räägitakse muusikainstrumentidest, nende käsitlemisest

foto: kadi kroon

ning sellest, kuidas pille edasi
õppida. Teadmisi jagatakse ka
heli- ja stuudiotehnika käsitlemiseks.
Esimene noorte muusikahuviliste kokkusaamine toimub
17. mail kell 19.00 Keila noortekeskuses.

uudis

Muuseumi juures jutustatakse mõisalugusid ja –legende
Laupäeval, 15. mail toimub üle-euroopaline muuseumiöö. Tänavuseks teemaks
Eestis on „Öös on lugusid“. Harjumaa
Muuseum nagu teisedki 115 muuseumiöös osalevat muuseumi, on laupäeval
tasuta avatud kell 18-22.
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Külastajatele on avatud näitused „Kunstiandelised naised.
Karin Pipenbergi ja Monika Põksi elu ning looming“,
„Naistemoe aksessuaare 20.
sajandist“,
vestibüülinäitus

muuseumikogu
mänguasjadest ning püsinäitus „Harju
elu“.
Lisaks on kõik huvilised
kell 20 oodatud Keila Jõepargis
toimuvale teatraliseeritud jalutuskäigule „Piitsahoopidest
Püha Jürini. Mõisalood ja –legendid“. Teatavasti tegutseb

muuseum Keila mõisa 19. sajandist pärinevas peahoones,
mille eelkäijaks oli keskaegne
kindlustatud mõisahoone. Endine mõisapark koos säilinud
mälestistega kannab sajanditepikkust oma aja lugu.
Jalutuskäik algab muuseumi eest ning kaasa lööb Keila
Kooli näitetrupp „Roheline
kass“ Kai Kulboki juhendamisel.
Regio T-numbri abil saab
kuulata spetsiaalselt muuseumiöö jaoks kirjutatud lugusid.
Harjumaa Muuseumile kirjutas loo kirjanik Kerttu Soans.

Keila arhitektuuripärand

Elamu Ohtu 9

Lühidalt
„Head lapsed, need kasvavad vitsata ….”
30. aprilli hommikul kogunes
Keila Sipsiku lasteaeda suur Nukitsa perekond, peas olevad sarvekesed veel mäletamas emade
– isade meistrikäsi…
Väikeses saaliruumis said
lapsed osakeseks imelisest teatrimaailmast, kus headusega ka
kurjuse maski tagant armastus
päevavalgele meelitati. Kavas
oli nimelt etendus O. Lutsu „Nukitsamehe” ainetel. Peaosalisi
mängisid kõigile tuttavad oma
maja töötajad. Nende näitlemine oli nii meisterlik, et ilusad
hetked sügavale hinge pugesid
ja metsapere jagelemised pealtvaatajaid laginal naerma ajasid.
Hilisõhtul naasid lasteaeda
Nukitsamehed – koolieelikud,
et pidada maha öödisko. Tehti
tempe ja tantsiti südaööni.
Selle toreda ühise ettevõtmise õnnestumine meenutas, et
Sipsiku lasteaia motoks on valitud just järgmised märksõnad:
mäng, kodusus, inimlikkus.
Anne Toomsalu
Keila lasteaed Sipsik

Sipsiku lasteaed saab uue
fassaadi
Järgmisel nädalal algavad lasteaed Sipsiku fassaadi remonttööd. Kui tavaliselt saavad linnalapsed väljaspool tööaega
lasteaed Sipsiku hoovis mängimas käia, siis ehitustööde ajal
palutakse lastel otsida mõni
teine mängukoht. Ehitustööd
kestavad 23.juunini, töid teostab
OÜ Alpimer Ehitus.

foto: erakogu

Muuseumiööl viib Keila gümnaasiumi näiterupp
Roheline Kass läbi teatraliseeritud jalutuskäigu „Piitsahoopidest Püha Jürini. Mõisalood ja –legendid“

- jätkub 23.04 alanud sari

Baptisti kirik ja kristlik teemaja
Haapsalu mnt 10/Jaama 5

Foto: leele välja

5

Keila kujunes üheks baptistiliikumise keskuseks.
Sellest ajast annavad tunnistust baptisti palvemaja ja endine Kristlik Teemaja (seda pidas koguduse
juht A.Podin). Teemaja hoone on tänaseks päevaks kahjuks lammutatud ning sellega on kadunud ka tükike Keila linna ajalugu. Vernakulaarne
baptisti kirik, mis nõukogude ajal oli krohvitud, on
saanud uue laudise, mille juures on lähtutud ajaloolisest eeskujust. Kahjuks on selle alla paigutatud ka soojustus ja hoone proportsioonid sellega
rikutud, ka ei saa avatäiteid kuigi õnnestunult lahendatuks lugeda. Kirikuhoone asub vahetult Keila
linna miljööala piiril, jäädes sellest välja. Ettepanek: võtta kirikuhoone arvele kui kohaliku väärtusega ajalooline objekt.

Talutraditsionalismi parimaid traditsioone esindav elamu. Tõenäoliselt kohaliku ehitusmeistri Arnold Väli projekteeritud elamu. Tulenevalt asetusest väikelinna servas, mis võimaldas ka väikeloomapidamist jm põllumajanduslikku tegevust, eraldub siin risti asetatud
majandustiib tervikliku majandushoovi oma sissepääsuga ja võimaldab seeläbi eluhoone
esinduspoolt paremini esitleda. Tegemist on väikelinna kohta nüanssideni väljapeetud hoonega, mis tänaseni silmapaistvalt hästi säilinud. Tegu Keila arhitektuurset ilmet 1930ndatel
aastatel oluliselt suunanud ehitusmeistri Arnold Väli loomingu silmapaistva näitega, antud
hoonetüüp oli Keilas väikelinna kohta silmatorkavalt laialt levinud, käesolev on üks parimaid nende hulgas. Ettepanek: võtta hoone riikliku kaitse alla.

Kutse vaatamaks
endasse

Foto: leele välja

Euroopas haigestutakse kõige
sagedamini südame-veresoonkonna haigustesse.
Kui hoolid enda tervisest, tule
vaatama-kuulama, milline näeb
välja meie kõige haavatavam
organsüsteem – veresoonkond
ja veri. Võimalik on näha, kes
on meie toitjad ja immuunsuse
eest võitlejad - elus veri ekraanil. Mida ütleb kliiniline vereanalüüs. Vaatame, kuidas mõjutab
meie verd söök, ravimid ja ainevahetusjäägid ja kas nn toidupüramiid on parim lahendus?
Pensionärid ja pereliikmed
on oodatud kokkusaamisele
Keila Sotsiaalkeskuses 18. mail
kell 17.30.
Teavet jagatakse tasuta ja
loengusse tulnuile pakutakse
maitsvat tervisejooki.
Pü juhatus

6
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Lühidalt
Suguvõsauurijate
koolitus- ja
infopäeva Padisel

allikas: twentieth century fox

arvustus

„Avatar”(2009)

Režisöör: James
Cameron
Osades: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigorney Weaver, Stephen Lang,
Giovanni Ribisi.
Tootja: Twentieth
Century Fox Film
Corporation
manivald juga

PRIITAHTLIK PRITSUMEES

Aastaks 2154 on inimesed tarbinud valdava osa emakese
maa ressurssidest. Parema küljealuse ja maavarade otsinguil
jõutakse planeedile Pandora,
mille põliselanikud Na’vi’d ei
ole homo sapiensi kurvast saatusest ja üllast soovist nende
kaunis planeet tühjaks kaevata
just ülemäära vaimustunud.
Areenile astub endine merejalaväelane Jake Sulley (Worthington, T4), kelle teadvus
asetatakse laboratooriumis loodud, tundmatu sinise löga sees
hõljuva päriselaniku klooni,
avatari, sisse. Jake võidab Pandora hõimu ning hõimupealiku
tütre, ilusa Neytiri (Saldana,
Star Trek, Losers), südame,
õpib tundma põlisrahva tarkust
ja harmoonilist elu loodusega.
Ometigi ei lase inimesed
taolisel kaunil ökomuinasjutul omasoodu veereda, vaid
otsustavad ilma pikema jututa
Pandora maavarad välja kaevata ja rahaks teha. Üsnagi irokeesidele sarnanevate Na’vi’de

vastuseis vibude ja nooltega
surutakse kolonel Quaritch’i
(Lang, Gods and Generals) ja
tema sõdurite poolt tohutu tulejõuga maha. Algab eepiline
lahing Pandora hõimude ja inimese vahel.
Möödunud aasta märtsis ostsin ajakirja Total Film, kus Jim
Cameron rääkis, kuidas tema
Avatar saab olema filmikunstile
sama mõjuga kui The Jazz Singer (1927, esimene helifilm) ja
Becky Sharp (1935, esimene
nö värvifilm, mis kasutas üht
esimest Technicolor tehnoloogiat). Cameroni trump oli 3D
kino ehk murranguline tehnoloogia, mis spetsiaalse kaamera
abil filmituna lubab vaatajani
tuua ruumilise illusiooni toimuvast. Tegemist ei ole siiski
päris tõupuhta virtuaalse reaalsusega, vaid illusoorse aknaga
tavalise kinolina asemel, mida
vaataja näeb ja kogeb, kasutades spetsiaalseid prille. Nimetatu on samm edasi 3D’st, mida
võis leida papist prillide kujul
helbekarbist ja läbi mille vaatamisel tundusid erinevad jubeda
välimusega elukad sama karbi
tagakaanel ruumilised. Olles
nüüd mõnd 3D filmi näinud,
ei kipuks just härra Cameroni
teost taoliseks verstapostiks
filmiajaloos nimetama. Liiatigi
ei olnud Avatar esimene. 3D
erinevate reprodutseeringutega
on üritatud vaatajaid lõbustada
juba eelmise sajandi algusest
saadik.
Filmi pakend on ilus ja sillerdav ning visuaal võimas ja
meelihaarav. Cameroni piits

kõigi digitaalkunstnike turjal
on kenasti tajutav. Ometigi on
süžeeliinid jäänud vaeslapse
ossa ja käiku lastakse üks kohutav klišee teise järel. Olen näinud, kuidas John Rambo kahe
kuulipildujaga tapab kusagil
džunglis terve hordi pilusilmseid kisavaid tegelasi. Ma olen
näinud, kuidas John McClane
tapab paljaste kätega helikopteri. Ja nüüd ma olen näinud,
kuidas armiline kolonel Miles
Quaritch, tema üleelusuurune
raudrüüst protees ja massiivne
draakonikleepekaga kuulipilduja tapavad karja siniseid huilgavaid ökohipisid. Pisut veel
üle võlli keeramist ja me oleks
saanud hea farsi McClane’ist
ja Rambo’st steroididel ja see
ei ole ilmselgelt taodeldud eesmärk. Üle kahe tunni kestev
teos jääb nõrgaks ja mina vaatajana rahutuks.
Avatar on visuaalselt nõudlik film. Teda ei saa lihtsalt vaadata, teda peab kogema. Parima
elamuse annaks kindlasti IMAX
3D kino, aga neid pole just lähedalt võtta. See on suure ekraani film. Kui olete kinoseansi
maha maganud, siis ostke või
laenutage film Blu-Ray plaadil
ja lunige oma suurima telekaga
sõbralt, et ta kinoõhtu teeks.
Igasugused sülearvutite pisikesed räpased ekraanid ja mobiilseadmed unustage ära. See film
on seda väärt. Lõpuks otsustab
igaüks ise, kas talle meeldib
pool armilist lõunaosariikide
aktsendiga rääkivat muna või
Oscareid ja Kuld-gloobuseid
võitnud koor.

Harju-Madise Koduloo- ja
Suguvõsauurijate
Selts
korraldab 22. mail 2010.a.
algusega kell 11.00 Padise
mõisas
suguvõsauurijate
koolitus- ja infopäeva. Külalisena tuleb kohale Eesti
Genealoogia Seltsi esimees
Raivo Maine.
Harju-Madise Kodulooja Suguvõsauurijate Selts
soovib jätkata tõsist tööd,
tutvustamaks laiale avalikkusele kirikuraamatuid,
surnuaedu ning muid koduloo- ja suguvõsauurimisega
seotud materjale. Samuti
oleme nõu ja jõuga abiks
isiklike sugupuude koostamisel. Kõik see on vajalik,
kuna 2010. aasta oktoobris
korraldab Harjumaa Muuseum suure sugupuude näituse. Kohapeal saab tutvuda
Harju-Madise kihelkonnast
pärit inimeste sugupuudega. Üritusel on kasutamiseks Harju-Madise ja Harju-Risti kirikuraamatute ja
hingerevisjonide väljatrükid
paberkandjal. Samuti info
surnuaedade kohta.
Lisaks saavad huvilised
soetada vabavaralisi sugupuude koostamise programme ning muid huvipakkuvaid materjale. Toimub
kohalike suguvõsauurijate
kodulehe pidulik avamine
Üritusest on oodatud osa
võtma kõik, kellel huvi suguvõsauurimise vastu.

Korvpallipoisid osalesid rahvusvahelisel turniiril Soomes
Reedel ja laupäeval, 7.- 8.
mail, toimus Soomes Turu
linnas rahvusvaheline korvapalliturniir, kus erinevates vanuseklassides kokku
osales 115 võistkonda. Keilat
olid esindamas teiste Eesti
võistkondade seas 2000.
aastal sündinud poisid. Poisid kohtusid mänguplatsil
kolmel korral Soome eakaaslastega ja väljusid kõikidest matšidest võitjatena.
Kahel korral tuli kaotus vastu võtta Eesti võistkonnalt.
Alagrupi mängudes kaotasime hilisemale turniiri võitjale BC Rimile ja 5.-6. koha
mängus tulemusega 63:60
KK H-Spordile. Kokkuvõttes
saime 6. koha.
Turniiriga võib igati rahule jääda, sest poisid said
väga häid mänge erineva
mängustiiliga võistkondade
vastu ning esimese välisturniiri kogemuse. Võistkonna
parimad mängijad olid Kevin Sepik ja Roland Liiva.
Turniiril osalesid 2000.
aastal sündinud poisid Margus Pahv, Kevin Sepik, Marek
Uusoja, Martti Zeiger, Markkus Sildam, Henri Koppel,
Roland Liiva, Kristo-Martin
Paat, Mart Maide, Oskar
Suuresaar, Robert Pedaja,
Roland Tamkivi, Markus-Roland Pajust, Andres Rass ja
Mart Jamnes.
Treener Tarmo Hein

SK Triumf iluvõimlejad

sport

Iluvõimlemise võistlus
Hea laps 2010
ege soidla
SK TRIUMF

Laupäeval, 15. mail toimub
Hea lapse turniir iluvõimlemises, nimekas võistlus, mida SK
Triumf korraldab juba kaheksandat aastat. Sel aastal võtavad võistlusest osa SK Nord,
VK Piruett, VK Janika, VK Elegance, VK Excite Dance ja SK
Triumf iluvõimlejad viies erinevas võistluste kategoorias .
Antud võistlus annab iluvõimlemise tulevikulootustele
meeldiva võistluskogemuse ja
toob Keila publikule ilusa ja
vaatemängulise spordiala koju
kätte. Võistlused avab VK Piruett meistriklassi rühmvõimlemise rühm, kes osaleb juuni
alguses Bulgaarias toimuvatel
rühmvõimlemise MM-võistlustel.
Iluvõimlemine
on
olümpimängude programmi
kuuluv spordiala, võisteldakse
nii individuaalselt kui ka rühmana (viis võimlejat naiskonnas). Vahenditena kasutakse
hüpitsat, rõngast, palli, 2 kurikat ja linti. Kohtunikud hindavad võimleja poolt sooritatud

kava

Võistluste orienteeruv ajakava:
12.50 - võistluste avamine
13.00 – 2001.a sünd (B
grupp) vabaharjutus ja rõngaharjutus
14.10 – 2000.a sünd (B
grupp) vabaharjutus ja rõngaharjutus
15.00 – 2000.a sünd (A
grupp) vaba-, rõnga- ja palliharjutus
16.20 – 1999 ja 1998.a sünd
(A grupp) rõnga- palli- ja
kurikaharjutus
18.00 võistluste lõpetamine

kavade juures elementide sooritamist, vahendi käsitsemist,
kava koreograafiat, musikaalsust, artistlikkust ja tehnilist
sooritust. Selleks on iga kava
jaoks eelnevalt koostatud kava
kirjeldus ning selle järgi saavadki kohtunikud võimlejaid
hinnata.
Võistluse korraldamist toetavad Keila linn, AS Kalev, Ritico OÜ, Clipson OÜ ja Oriflame. Võistlusele on sissepääs
prii.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha

Palju õnne!
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Siiras kaastunne Toomasele
ja Sirjele Kalli
Südamlik kaastunne omastele

näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
NAISTEMOE AKSESSUAARE
20. SAJANDIST
11. märts - 13. juuni
Harjumaa muuseum
“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
LASTEMUUSIKAL „MEIE“
Sille Krooni laulustuudio
lapsed
14.mai kell 19.00
Pilet: 35.Keila kultuurikeskus
“HINGEMUUSIKA”
Keelpillikvartett Prezioso
16. mail kell 15.00 Pilet: 50.25.-. Keila Miikaeli kirik

VIIULIKONTSERT
Raeli Florea Tallinna Muusikakeskkooli õpilased
18.mail kell 14.00
Keila Sotsiaalkeskuses
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
SÕNAKUULELIKKUSE
VÕISTLUS KOERTELE
Keila karikas 2010
22.mai kell 11:00 - 15:00
Keila terviserajad
HEA LAPSE TURNIIR ILUVÕIMLEMISES
15.mail kell 12.50
Keila tervisekeskus

muud üritused
„ÖÖS ON LUGUSID“
15. mai kell 19:00 - 22:00
Kell 21 algab muuseumi eest
teatraliseeritud jalutuskäik
Jõepargis „Piitsahoopidest
Püha Jürini“,
kaastegev Keila Gümnaasiumi
näitetrupp „Roheline kass“.
Harjumaa muuseum
RAHVUSVAHELINE MUUSEUMIPÄEV
18.mai
Harjumaa Muuseum on tasuta
avatud kell 11.00 – 17.00

KAJA Koolitus Autokool
B-kat AUTOJUHIKURSUS
(venekeelne)
Esimene infotund
teisipäeval
18. mail k.a.
kell 17:00
Keilas, Keskväljak 5
(II korrus).

B-kat
AUTOJUHIKURSUS
Esimene tund
kolmapäeval,
19. mail k.a. kell
18:00
VÕIMALIK
VEEL LIITUDA
Keilas, Keskväljak 5
(II korrus).

A-kat
MOOTORATTAJUHIKURSUS
Keilas, Keskväljak 5
(II korrus).

Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60, KAJA Koolitus

Keila Kooli põhikooli- ja
gümnaasiumimaja
õpilaste kevadkonsert
19.mail kell 18.00 koolimaja aulas
Olete oodatud!

Kontserdid Keila Muusikakoolis
14. mai
14. mai
17. mai
19. mai
20. mai
21. mai

kell 17.15
kell 18.30
kell 19.00
kell 18.00
kell 18.30
kell 18.00

Hele Eisel
Riine Pajusaar
Ada Kiisk
Erika Uus
Helge Oserov
Pille Metsson

Viiul
Klaver
Klaver
Akordion
Flööt
Akordion, Klaver

JALATSITE KAUNISTAMISE
TÖÖTUBA
18.mai kell 18.00 – 20.00
Töötuba juhendab Maris Viires,
MTÜ Metsatuka kunstiait.
Keila kultuurikeskus
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 7. pühapäev
16. mai kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Pühapäevakool
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2
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

Sündinud
30.04.2010
Reimo Rohi
30.04.2010
Henri Park

Pühapäeval 20. juunil
kell 11.00
Keila Miikaeli kirikus

LASTERISTIMISE PÜHA
Oodatud on lapsed,
keda nende vanemad
soovivad lasta ristida
Oma soovist palume teatada hiljemalt 16. juuniks
Täpsem info õp Marek
Rootsilt
51931501 või
keila@eelk.ee

Asta Taniloo
surma puhul.

surma puhul.

Kalda Tänav 10 KÜ elanikud

Aimi perega

Kuulutused
kinnisvara

ahjuvana.ee, www.korsten.ee .

müük

Soovin üürida maja Keilas
pikemaks ajaks. Vähemalt 4
tuba, hoov piiratud aiaga. Sobib laste kasvatamiseks. Telefon 56690707

Müüa uus kolmerattaline
jalgratas, sobib ka invaliidile. Näeb väga hea välja, peal
suur korv. Helistada õhtuti tel.
6099129.

Pottsepatööd (ahjud, kaminad, välikaminad, pliidid,
soojamüürid, korstnad, saunakerised jne). Ehitus, remont ja
nõustamine. Tel: 55621455.

Anda pikaajaliselt üürile
heas korras kõigi mugavustega
1toaline korter Keilas. 5535318.

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.

Karske keskealine meesterahvas teostab Teie kodudes
ja korterites igasuguseid remonttöid alates põrandatest
lõpetades lagedega. Võimalik
ka välisviimistlustööd ja santeh tööd, elektritööd. Olemas
vajalikud tööristad, abistan ka
transpordiga. Hinnad soodsad.
Tel. 5549971 e-mail: margus.
saar.004@mail.ee

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üürile anda 1-.taoline korter
Keilas pikemaks ajaks. Kiire! Tel:
5087211
Üürida välja stuudiokorter
Tutermaal, 35 m2 + panipaik
vannitoa peal 5 m2. Üürihind
1000.- + kom. maksud. Bussipeatus ja pood 100m. Hea
ühendus Tallinnaga. Info tel. 58
377 609, Marika.

Teenus
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transpordi teenus. Hinnad on kevadiselt kõrged. Asume Tutermaal
OÜ Metanex tel. 6782055.

Soodsate hindadega kvaliteetsed krohvi- ja maalritööd.
Tapeetimine ja aknapõskede korrastamine teie kodus
või büroos.Kuulutus ei aegu.
gsm:53534561

Pakun korstnapühkimisteenust. Kasutusel kaasaegsed
töövahendid ehk tolmuvaba
tehnoloogia. Teostan ka pottsepatöid. Tel. 53449660. www.

Jalgpallimängud Keila kunstmurustaadionil:
L 15.mai
P 16.mai
T 18.mai

Väljasõit Lahemaale
on 6.juunil kell 10 Keila
jaama parklast. Teatada
osavõtust tel. 56623907,
6781116.
Memento

EMA ja
ÄMMA

12.00
13.00
12.00
17.00
17.00

Keila JK (01-02) II Keila JK (01-02) I Keila JK (99-00) Keila JK Mehed Keila JK (95-95) -

Tallinna FC Flora I
Operi JK
FC Kuressaare
FC Haiba
JK Alko K.-Järve

KEILA MUUSIKAKOOL
VÕTAB VASTU UUSI ÕPILASI

KLAVERI, KITARRI,
VIIULI, SAKSOFONI,
TROMPETI, METSASARVE,
AKORDIONI, LÖÖKPILLI,
KLARNETI, FLÖÖDI,
ORELI
ERIALADELE
konsultatsioon 01. ja 02. juunil kell
16.00-18.00
• sisseastumiskatsetele
registreerimine.
• sisseastumiskatsete nõuete
tutvustamine.
• nõustamine eriala valikuks.
03 ja 04 juunil kell 16. 00 on
sisseastumiskatsed. Kaasa palume
võtta lapse ning lapsevanema
isikukoodiga dokumendid.
Sisseastumiskatsetele saab
registreerida konsultatsioonis või
telefonil 56697421
info 5165765

77.-- 11
11. juunii jja
a9
9.-- 13
13. august
Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Paides, Elvas, Valgas,
Keilas, Kohilas, Sakus, Otepääl, Põlvas, Tamsalus, Võrus

Vanus 6 -11 aastat
Laagrid toimuvad E-N 10-17, R 10-13
Tasuta lõuna, joogid ja puuviljad igal päeval
Ekskursioon, kus kohtutakse profimängijatega

Taskukohane hind
750EEK!

Kohtu profiga!
Palju jalgpalli!
Leia uusi sõpru!
Tasuta jalgpallivorm!
Sinu nimeline särk!
Parimad treenerid!

Lisainformatsiooni saab Indrek Zelinskilt telefonil 58 501 308
ja Eesti Jalgpalli Liidust telefonil 627 9960
kodulehelt: www. jalgpall.ee - rahvajalgpall - suvelaagrid
Kõik treenerid on läbinud Jalgpalli Liidu spetsiaalse koolituse.

Registreeri end nädalasele spordi ja meelelahutuslikule üritusele!
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15. mail toimub
Keilas kiriku
kõrval oleval
maa-alal

15. mail tähistame rahvusvahelist perepäeva!
Sellel päeval perepiletid SOODUSHINNAGA!

Perepilet 3-le 150.Perepilet 4-le 200.Perepilet...5-le 250.Piiramatu ajaga külastus. Kasutada saab nii veekeskust,
jõusaali kui ka rühmatreeninguid (v.a eritunnid).

KEVADLAAT

Katuste ehitus
ja remont

Kella 9.00-16.00

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

Info tel. 53737566

***

Laupäeval, 15.05 kell 12.00 toimub

Annika Ilusalongi
sooduspakkumised mais!

Pilatese treeningsüsteemi õpituba!

* 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

Treener Kaia Heinlehe juhendamisel.
Pilates on ohutu ja tõhus treeningmeetod, tänu millele
suureneb painduvus, jõud kui ka kontroll keha üle. Kuna
Pilatese harjutused annavad parima tulemuse, kui neid
õige tehnikaga sooritada, siis on hea lisaks füüsilisele pingutusele ennast ka teadmistega täiendada.

Tavahind 100.Püsikliendile, kuukaardi omanikule 50.Püsikorralduskliendile TASUTA!

FOX diivanilaud, 4 värvi

Hind 890.-

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

Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Me id kli endid soovita vad!

Müües oma korteri meie
kaudu, saate TASUTA kas
kolimise, hindamise,
energiamärgise või
remondi!

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi

Külli Friedrichson
+372 5649 0753
kylli.friedrichson@uusmaa.ee

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

Tee oma aiast
paradiisiaed

Harilik
k elupuu
u
Brabant
nt
80-100 cm
m

159.-

99.-

Suvine väetis
(kontsentraat)
Substral 1l

vedelväetis rõdu- ja
potitaimedele

83.1l

49.-

Rullpalissaad
75x225x1800 mm

kõrgus 225 mm, pikkus 1800 mm,
immutatud

Sinu kodule veelgi lähemal!
Keilas Keva parklas, Ülejõe tee 2
E - R 10 - 20, L 10 - 19, P 10 - 17
www.bauhof.ee

99.-

69.-

Toodete valik võib kaupluste lõikes erineda.

