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Selgusid Harjumaa
kaunimad kodud

meelespea

Digilevi-antennid ja paigaldus
lk 2
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Suve algus 21. juuni kell 14.29

Keila nädalaleht
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Võidupüha,
jaanilaupäev 23. juuni

Jaanipäev 24. juuni
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Jõepuhastus
jätkub
Sellel nädalal alustas OÜ
Preisor Keila jõe puhastamise teise etapiga, mille
käigus eemaldatakse jõesängist sinna kogunenud
prügi.

lk 3
uudis

Foto: tõnis luhamäe

jaanituli keilas ja lähiümbruses
Keila linna jaanituli on 22. juunil kell 19.00 Keila
lauluväljakul. Õhtut juhib Artur Raidmets, tantsuks mängib Viljo Tamm band. Lõke süüdatakse
kell 21.00.
Keila valla jaanipäev on 23. juuni. kell 20.30 Lohusalu sadamas. Õhtut aitab sisustada Erich Krieger.
Tuula jaanituli on 23. juunil kell 19.00. Mängud
väikestele ja suurtele, õnneloos, puhvet. Muusikat
mängib Karmo Tihane.
Saue jaaniõhtu on 23. juunil Saue tammikus jaanituleplatsil. Tule süütamine kell 20.30. Eesti 70.- 80.

sport

aastate levimuusika paremikku esitab ansambel
Regatt. Köievedu meestele ja võistlused lastele. Kell
23.30 – 01.00 kesköödisko.
Saue valla simman-jaanituli on 22. juunil kell 16.00
Vanamõisa vabaõhukeskuses.
Päeva juhib Peep Raun, õhtu peaesineja Kuldne Trio,
esineb flamencogrupp Chicas Bonitas.
Pilet 30.-, alla 12aastastele lastele tasuta.
Harku valla jaanituli ja jaanilaat on 23. – 26. juunil
Vääna Ratsaspordibaasis.
Üritust viib läbi Peep Taimla, meelelahutust, laulu ja
tantsu pakuvad kohalikud taidlejad.

Jalad kütab kuumaks Vanaviisi ja tuju hoiab üleval
Eduard Toman. Rinda saab pista naabrimehega
köieveos, kotijooksus, saapaviskamises, sangpommi
viskamises, kiikingus jne
Hüüru küla jaanituli on 23. juunil kell 19.00.
Võistlused suurtele ja väikestele, batuut, grillimise ja
tantsimise võimalus.

lk 6

Juuni- ja juulikuus, mil öist
pimedust on minimaalselt,
lülitakse ajutiselt välja
enamus linna tänavavalgustusest.

Saku valla jaanituli on 23. juunil kell 19.00 Kiisa
staadionil. Õhtut juhib Margo Hussar ja muusikat
mängib ansambel “Seelikukütid”. Võidutuli jõuab
kohale kell 21.00.

muusika

Keila rattasõidust
võttis osa üle saja
ratturi

Tänavavalgustus
töötab vaid
osaliselt

lk 3

Kummardus
Bachile
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Hästi tuleb välja see,
mis meeldib
Selle nädala lehe tarvis Keila 2010. aasta kauneimat
koduaeda külastades ja pererahvaga juttu vestes jõudsin
taaskord arusaamisele, et selleks, et inimene midagi hästi
teeks, peab ta seda midagi armastama.
Perekond Lillebergi aed on uhke ja liigirikas, kuid kõige
enam jäi siiski kõrva iga taime tundmine ja teadmine –
kuidas miski kasvanud on ning kui palju selleaastane külm
talv liiga tegi. Taimed ei taha ainult vett ja päikes, vaid ka
palju hoolt ja armastust. On nad siis iluks või toiduks.
Sama kehtib igas muus valdkonnas. Hea õpetaja on see,
kes oma tööd armastab, hea müüja on see, kellele tema
töö meeldib. Iga tegevus tahab hästi tegemiseks hoolt ja
armastust.
Siit ka ajakohane viide koolilõpetajatele – valige see
eriala ja amet, mis teid huvitab, mitte see, mis huvitab pinginaabrit, õpetajat või ema. Tõsi, oma tahtmist on 16- või
19aastasena tihti raske teada, kuid nõuannet see ei muuda.

Doris matteus
leht@keila.ee

Digilevi: antennid ja paigaldus
Sageli vajatakse
digisignaali vastuvõtuks paremat
antennisüsteemi
kui seni analoogvastuvõtuks kasutati. Kui analoogvastuvõtul antakse
viletsam levikvaliteet subjektiivselt
andeks, siis digivastuvõtja suudab
teleriekraanile tuua
vaid heakvaliteedilise signaali.
Digilevi vaatamiseks sobib
kõige paremini detsimeeter
laineala (UHF) katuseantenn,
mis ühendatakse digiboksiga
või digiteleriga. Toaantenn sobib vastuvõtuks vaid saatemastide läheduses.
Parimad on tugeva konstruktsiooniga
ridaantennid.
Saatjatele lähedal sobivad vastuvõtuks ka logoantennid (nn
„kuusepuud“). Raamantennid
(nn „poola restid“) on praktikas osutunud digilevi vastuvõtuks ebasobivaks: neist tuleks
igal juhul hoiduda ja olemasolevad seda tüüpi antennid
välja vahetada.
Mida kaugemal asub tvsaatja, seda suurema võimendusega antenn tuleb valida.
Lähedal asuva saatja korral
piisab antennist võimendusega 12-15 dB. Kui saatja asub
kaugemal või vastuvõtutingimused on keerulisemad, tuleks valida antenn võimendusega 17-18 dB.
Paljudel majadel on selline

antenn on juba olemas, siiski
võib kvaliteetse digi-tv pildi
nautimiseks olla vajalik sellele
uue suuna või koha leidmine.
Kui olemasoleva antenniga on
digilevi vastuvõtul probleeme,
tuleks proovida antenni erinevates suundades liigutada või
üles-alla nihutada, jälgides samas sobiliku asendi ja kõrguse
leidmisel digiboksist teleriekraanile kuvatavaid signaali tugevuse ja kvaliteedi inforibasid. Kui see ei aita, tuleks
antenni tõsta või kasutada antennivõimendit.
Samuti tuleks üle vaadata
antenni ja teleri vaheline kaabel. Kui seda on vihmad ja
tuuled aastakümneid kõvasti
räsinud, siis tuleks ühendused
puhastada ja kaabel uuesti antenni külge ühendada. Igati
soovitav on uus kaabel vedada.
Kui analoogtelevisioon annab
tihti ebakvaliteetse antennikaabli andeks, siis digi-tv toob
selle puudused kohe välja.
Vastuvõtuantenn peab olema paigaldatud sama polaarsusega kui saateantenn. Reeglina on kõik digilevi saatjad
horisontaalse polarisatsiooniga ehk ka vastuvõtuantenn
peab siis olema maapinna suhtes lapiti. Samas kasutatakse
kohalikes saatjates ka vertikaalset polarisatsiooni - sel
juhul tuleb vertikaalsesse
asendisse keerata ka vastuvõtuantenni elemendid ehk antenn peab olema maapinna
suhtes risti. Infot digilevi saatjate polaarsuse kohta leiate
veebilehelt www.levira.ee/saatejaamad.pdf.
Juhul, kui kasutate telepildi
vaatamiseks kortermaja ühist

foto: sxc.hu

antennisüsteemi, võib digilevi
vaatamiseks olla vajalik ka selle kaasajastamine. Selleks
pöörduge aegsasti oma maja
ühistu või haldaja poole.
Lisainfo ja abi
Küsimuste või probleemide

vabandus

Nädal piltides

AS Express Post vabandab
juhtunu pärast Keila elanike
ees. Tegemist oli meie töötaja poolse töökohustuse
eiramisega, kus kandesse
suunatud materjalid jäeti postitamata ning nende
äraviskamisega reostati loodust. Seesugune käitumine
ei ole meie ettevõttele omane ning suhtume väga tõsiselt antud pildil kajastatud
rikkumisse. Samas oleme
tänulikud, kui inimesed informeerivad meid kõikidest
kõrvalekalletest väljaannete
või reklaammaterjalide kojukandes telefonil 617 7717.
Teeninduse kvaliteet ning
puhas loodus on meile olulised.
Foto: valdur vacht

Foto: valdur vacht

Esmaspäeval, küüditamise
aastapäeval koguneti raudteejaamas asuva
mälestuskivi juurde

Keila nädalaleht

korral helistage digilevi tasuta
infotelefonil 17101. Nõu ja abi
seadmete valikul ning häälestamisel või antenni paigaldamisel saab küsida ka elektroonikapoodidest, antennipaigaldusfirmadest või digi-tv teenusepakkujatelt.

Jalgpallistaadionitel
korraldas Keila Jalgpalliklubi kogu
nädala kestnud noorte jalgpallurite
suvelaagri.

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

Heakorranõunik Ülle Lindus avastas Ringtee Foto: ülle lindus
äärde poetatud reklaamtrükiste pakid ning hiljem tuvastas
ettevõtte abiga ka ASi Express Post töötaja, kes pidas parimaks mooduseks oma igapäeva tööd hõlbustada pakkide
teeveerde poetamisega.
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Karin Zeiger
Kojukande direktor
AS Express Post

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

Uudised

Reede, 18.06.2010 • Nr 24 (127)

uudis

Lühidalt

Jões on sadu autorehve

Sellel nädalal alustas OÜ Preisor Keila
jõe puhastamise
teise etapiga, mille
käigus eemaldatakse jõesängist sinna
kogunenud prügi.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Töid alustati maanteesilla
juurest, kus on töö teostaja OÜ Preisor juhataja Peep
Treismanni hinnangul ka kõige suurem tööpõld. „Kõige

olulisem on siinne osa, sest
tõenäoliselt on siit pika aja
jooksul autorehve kaldast alla
veeretatud, samuti on jões
palju metallirisu. Vesi on prahi jalakäijatesilla ja maanteesilla lähedusse kandnud, kus
on tekkinud ummistus, mis
omakorda soodustab sette ladestumist. Kui praht jõest välja saab, siis peaks jõgi edaspidi end ise puhtana hoidma,
kui just inimesed selle eest
ei hoolitse, et see võimalik ei
oleks.“ Treismanni hinnangul
on rohkem tööd ka raudteesilla ning vana tehase juures.

Keila jõe puhastamise projekti raames korrastatakse
umbes kilomeetri pikkune
Keila jõe lõik Keila-Paldiski
mnt sillast kuni Harjumaa
Muuseumi juures asuva jalakäijatesillani. Suuremad mahalangenud puud tükeldatakse, vee- ja kaldataimestik
niidetakse, jõgi puhastatakse
risust.
Projekti kogumaksumus on
150 000 krooni, seda rahastab
Keskkonnainvesteeringute
Keskus. Jõge puhastab OÜ
Preisor ning kallasrada Allisson Haldus OÜ.

Valgel ajal on tänavavalgustust vähem
Juuni- ja juulikuus, mil öist
pimedust on minimaalselt, lülitakse ajutiselt välja enamus
linna tänavavalgustusest. Põlema jääb valgustus keskväljaku
piirkonnas. Keila abilinnapea
Enno Fels: „Vajadusel saab loomulikult lülida töösse ka teisi
piirkondi. Seda näiteks suuremate ürituste, kaevetööde
vms korral.“ Otsuse eesmärgiks on säästa raha elektriliinide remondiks-hoolduseks.

Fotod: doris matteus

Käib jõe puhastamine

uudis

Harju Elekter laienes Rootsi

Teisipäeval, 15. juunil allkirjastati Stockholmis ASi Harju Elekter tütarfirma Harju
Elekter AB asutamisdokumendid.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Tütarettevõtte
asutamisega
suurendab AS Harju Elekter
oma kohalolekut ja müüki
Rootsi turul, pakkudes klien-

tidele laia valikut kontserni
firmade toodangust, selgub
börsile saadetud teatest.
Uue tütarettevõtte aktsiakapital on 1 miljon Rootsi krooni
(1,62 miljonit Eesti krooni),
Harju Elektrile kuulub 90 prot-

senti ettevõttest. Kümnendiku
ettevõtte omanikuks on Vallin
Baltic AS. Tütarettevõtte juhatuse esimeheks nimetati ASi
Harju Elekter poolt juhatuse
esimees Andres Allikmäe ning
liikmeks Ülo Merisalu (AS
Harju Elekter Elektrotehnika
juhataja) ning AS Vallin Balti
poolt juhatuse esimees, Rootsi kodanik Andres Olt. 1968.
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aastal loodud Harju Elekter
on täna juhtiv elektriseadmete ja -materjalide tootja Baltimaades. Harju Elektri Gruppi
kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes
ja Leedus: AS Harju Elekter
Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%) ja Rifas UAB
(51%), samuti telekommunikatsioonitoodete
valmistaja

AS Eltek (100%) ning sidusettevõte AS Draka Keila Cables (34%). Harju Elektril on
ka finantsinvesteeringud Läti
elektriseadmete müügifirmas
SIA Energokomplekss (14%)
ja Soome börsiettevõttes PKC
Group Oyj (8%). AS Vallin
Balti tegeleb elektriaparatuuri
ja mõõteriistade müügiga Baltikumis.

uudis

Seiklusrada ootab
turnijaid
Terviseradadel ootab lapsi
uus seikluspark. Pargi äärde
külvatud muru on tänaseks
kasvamas ja pea kaovad platsi
piiravad lindid.
Seiklusrada asub terviseradadel torusilla ja jalgpallistaadionite vahelisel alal. Seiklusrajal
on Tarzani rada ehk pikk laskumine torusillalt, mida võivad
kasutada 6 – 18aastased. Veel
on seiklusrajad Hucki erinevatest elementidest takistusrada
alates 4aastastele lastele.
Seikluspark valmis Norra projekti „Terviseradade rajamine
Keila männikusse“ raames
mida rahastatakse läbi Norra
finantsmehhanismide.

Noored töömalevlased koristavad linna

Keila linnas sai sel
suvel tööd vähemalt 40 noort. Tahtjaid töökohtadele
oli palju rohkem
– umbes 100 noore
ringis.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Esmakordselt pidid töösoovijad läbima ka töövestluse,
mille põhjal
valiti noored
neile sobivaimale kohale.
Tööl
käisid
noored kaks
nädalat, igal
tööpäeval kell
9.00 – 13.00.
Keila leht
käis uurimas,
milliseid töid
noored Keilas
tegid ja kas
nad sellega ka
rahul olid.
Keila noortekeskusesse oli
ametisse pandud kaks noort.
Erik aitas Karmot ehitustöödel, Greta Eveli tegeles aga
suurema osa ajast koristustöödega – pühkis põrandaid,
aknaid, seinu jne. Kuna Greta
Eveli saab hästi hakkama ka
lastega, oli ta tol päeval ame-

tis hoopis linnalaagri lastega.
Keila noortekeskuse noorsootöötaja Karmo Tihase sõnul
olid paljud noored kaasatud
just suvistesse puhastustöödesse. Ka tervisekeskuses töötavad Kai – Riini, Liis Mariani,
Anne-Mari ja Rasumuse tabasin koristustöödelt. Neiud rügasid allkorrusel treeningsaalis, noormees üleval fuajees.
Tervisekeskuse maja perenaine Leena kiidab noori töötajaid kui tublisid töötegijaid.

Lisaks koristustöödele värvisid noored üle
tervisekeskuse jalgrataste parkimisraamid, riisusid
maja ümbrust jms.
Terviseradadel said tööd
lausa 8 noormeest, kelle põhiülesanne oli rulluisutee äärest
metsast võsa korrastamine.

Poiste tööde juhataja Olev
Baar ütles, et poisid olid tublid - noored nagu noored ikka.
Raja äärest korjatud oksad
viidi eemale, need kasutatakse hiljem ära pinnasetäitena.
Tol päeval, mil oma ringkäiku
tegin, läksid noormehed kadakaokstest luudadega rulluisuteid puhastama. Nädalavahetuse tugev tuul oli palju
oksi ja käbisid teedele viinud,
mis tuli koristada.
Keila algkooli raamatukogus aitasid raamatukoguhoidjat Elle Amorit Juhani-Christian, Jan-Morten ja Valeri.
Te g e l i k u l t
pidid poisid
järgima linnaaedniku
korraldusi ja
olid eelnevad päevad
ke s k p a r g i s
võsaraiet teinud. Vihmase ilma kartuses saadeti
nad hoopis
algkooli, kus
poisid ise ja
ka raamatukoguhoidja olid väga rahul.
Elle Amori sõnul tegid poisid
töövihikuid laiali jagades ära
suure töö. Ette rutates võib
öelda, et koolivihikuid tassivad poisid olid tervest koha-

Esimene jupp ketti paigaldatakse kiriku ette
haljasalale

Usinad abilised Keila algkoolis
tud noorte tööseltskonnast
kõige rahulolevamad.
Keila lasteaedades töötas
kokku 22 noort. Enamasti aitasid noored taas koristustöödel, kuid palju oli ka lastega
tegelemist. Noormees Eduard näiteks mängis väikeste
poistega jalgpalli. Ilmselt aitab kaasa käimasolev jalgpalli MM, sest poisi sõnul enamasti vutist tema tööpäevad

Fotod: erakogu

koosnesidki – lapsed tahavad
mängida. Neiud mängisid lastega, aitasid lõunasöögi ajal,
lugesid unejuttu ja vaatasid,
et keegi omavahel kaklema ei
läheks. Lasteaiaõpetajad lasid
noortel heameelega lastega
mängida.
Nagu Vikerkaare õpetaja
Mare Sooans ütles: „ Las tuletavad meelde, kuidas mängimine käib.“

Rossi Sepad proovisid kuidas Keila Päeval valminud 7,5
meetrit ketti oma kohale Miikaeli kiriku esisel haljasalal sobib. Pool meetrit tehakse paari
nädalaga veel juurde ja siis
pannakse esimene jupp paika.
Ketti sepistamisest võtsid osa
paljud linnaelanikud. Soovijad
said Keila Päeval muuseumihoovis lüüa ketilülisse oma
nime ja seppade abiga lüli
valmis sepistada. Ketti sepistatakse edasi jägnevatel linna
üritustel, et täielikult taastada
kett Miikaeli kiriku ees oleva
platsi ümber.

Järgmine keila leht
ilmub 25.juunil ja
läheb trükki juba
21.juunil. Kaunist
võidupüha ja
jaanipäeva!
Keila Leht
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Võidutuli jõuab Keilasse 23. juunil kell 17.30
Kaitseliidu korraldusel peetav
võidupüha paraad toimub sel
aastal 23. juunil Viljandis, kus
rivis on kaitseliitlased, kaitseväelased, naiskodukaitsjad,
noorkotkad ning kodutütred.
Võidupüha kõne peab ning
võidutuld jagab tuletoojatele
Vabariigi president Toomas
Hendrik Ilves. Keilasse, algkooli juurde jõuab võidutuli
23. juunil kell 17.30. Sealt
saavad kõik soovijad viia võidutule kaasa koduse jaanitule
süütamiseks. Eesti Vabariigi
president Toomas Hendrik
Ilves annab võidutule maakondade tuletoojatele üle 23.
juunil kell 11 algaval võidupüha paraadil Viljandis Vabaduse
platsil. Iga malevakaitseliitlane
viib võidutule kodumaakonda,
kus see antakse maakaitsepäeva tähistamise üritustel
omakorda üle valdade/linnade

FOTO: SXC.HU

Võidutuli jõuab algkooli juurde 17.30
esindajatele, et see jõuaks nii
kogu Eesti jaanituledeni.
Tänavuse võidutule maakondadesse viijad on teenekad
malevkondade ja üksikkompaniide pealikud, kes on oma vabatahtliku tegevusega teistele
eeskujuks. Malevate poolt välja valitud tuletoojad on pühen-

dunud ja tegutsemistahtelised
mehed, kes on panustanud
oma vaba tahet ja aega organisatsiooni arengusse, nad on
liidrid, kes tõhusalt tegelevad
oma üksustesse kuuluvate
kaitseliitlaste motivatsiooni ja
nende väljaõppe taseme tõstmisega.

Võidutule maakondadesse
saatmise komme pärineb aastast 1936, kui president Konstantin Päts süütas pealinnas
võidupühaüritustel võidutuletõrviku ja mootorratturitest
kaitseliitlased viisid tule laiali
üle riigi igasse linna ja maakonda.

Alates 7. juunist kehtib suvine sõiduplaan

Alates 7. juunist
kuni 31. augustini
sõidab Keila linnaliinibuss suvise
sõiduplaani alusel.
Suvine sõiduplaan
on sarnane talvisele laupäevasele
sõiduplaanile,
millele lisatud
juurde kolm hommikust ringi ( 7.20,
7.45, 8.55 Rõõmu
peatusest väljuvad
ringid). Suvekuudel
linnaliinibuss laupäeviti ja pühapäeviti käigus ei ole.
Erandiks on pühapäev, 20. juuni,
mil toimub kalmistupüha Karjaküla
kalmistul.

KEILA LINNALIIN

Sõiduplaan kehtib alates 7.06.-31.08.2010
LIIN nr.1 RÕÕMU KAUBAMAJA - KEILA VESKID - RÕÕMU KAUBAMAJA
Rõõmu
Keila Veski
Rõõmu

9.30
9.40
9.50

11.10
11.20
11.30

12.00
12.10
12.20

LIIN nr.2 RÕÕMU KAUBAMAJA - KESKVÄLJAK - SOS LASTEKÜLA - RÕÕMU KAUBAMAJA
Rõõmu
Tammermaa
Rõõmu
Raudteejaa
Apteegi
Gümnaasiu
Haigla
Karjaküla
Kalmistu
SOS Laste
Gümnaasium
Haigla
Apteegi
Raudteejaam
Rõõmu
Tammermaa
Rõõmu

7.20

7.22
7.25
7.28

7.45
7.50
7.55
7.57
8.00
8.05

8.55

8.57
9.00
9.02
9.05

09.06 kell 15.30 - Keskus teatas,
et Allika 1 juures alaealised suitsetavad. Kohale jõudes ei olnud
kedagi.
10.06 kell 01.10 - Tiiru tänaval
pidavat lärm olema. Kohale
jõudes ei kedagi.
10.06 kell 21.20 - Kaamera teatas, et lauluväljakul tarvitavad
4 noormeest õlut. Tehtud märkus ja minema saadetud.
11.06 kell 20.45 - Kaamera teatas, et lauluväljakul tarvitavad 2
noormeest õlut. Hoiatatatud ja
minema saadetud.
12.06 kell 05.45 - Purjus noortekamp Jõe kaupluse juures.
Laiali saadetud.
12.06 kell 20.45 - Tankimäe
jalgpalliväljakul mängisid 3 last,

9.55
10.00
10.05
10.07
10.10
10.12

11.30

12.25

14.30

12.27
12.30
12.32

13.30
13.35
13.40
13.42
13.45
13.47

11.32
11.35
11.37

11.42
11.45

12.40
12.42
12.45

13.55
13.57
14.00

14.45
14.47
14.55

16.29

14.32
14.35
14.37

16:02
16.07
16.12
16.14
16.17
16.19
16:22

7.34

8.25

9.15

10.20
10.22
10.25

7.42

8.30
8.33

9.20
9.25

10.30
10.35

11.50
11.55

12.50
12.55

14.05
14.10

15.00
15.05

16.34
16.39

7.45

8.36

9.29

10.40

12.00

12.59
13.05
13.10

14.15
14.20
14.25

15.10

16.42

Laupäeval ja pühapäeval bussiliin käigus ei ole. Linnaliin on käigus 20.juunil, kalmistupühal.
SAMAT AS, Tehnika 5, Saku, 75501 Harjumaa, samat@samat.ee, 6 779 663

Securitas
securitas 1660

13.10
13.20
13.30

Keila Linnavalitsus teatab
oma sõnul ronisid üle aia. Aial
auk sees. Võetud andmed ja
teavitatud politseid.
12.06 kell 21.24 - Keskus teatas,
et Aiandi tn purjus seltskond.
Isikud suundusid kodu poole.
Kõik korras.
13.06 kell 01.10 - Keila loomakliiniku ees suured klaasikillud
kõnniteel.
13.06 kell 01.14 - Linnavalitsuse ees tarvitas noortekamp
alkoholi. Hoiatatud ja minema
saadetud.
13.06 kell 02.15 - Keskus teatas,
et Vaikse ja Metsa tn ristmikul
on joobes noortekamp autoga.
Korrale kutsutud ja minema
saadetud, autojuht kaine.
14.06 kell 13.50 - Haapsalu mnt
57b mees pikali. Isik oli alkoholijoobes, kutsutud politsei ning
isik politseile üle antud.

Teisipäeval, 22. juunil lõppeb Keila Linnavalitsuse

tööpäev kell 13.00.

teade
Keila Linnavolikogu 10. istung toimub
reedel, 18. juunil 2010.a algusega kell
18.00 Keila Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna 2010. aasta
eelarve I lisaeelarve
3. Keila linna 2010. aasta
eelarve muutmine
4. Ruumide kasutusse
võtmine
5. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine
(Kanarbiku tn)

6. Hoolduse seadmine
ja hooldaja määramise
kord Keila linnas
7. Piiri tn ja Uus-Paldiski
mnt vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine
8. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Иванов день
В Кейла Иванов день будет
праздноваться 22 июня на
Певческом поле. Начало мероприятия в 19.00. Ведет
праздничный вечер Артур
Райдметс, музыкальное сопровождение – ансамбль
Велло Тамма. Костер будет
зажжен в 21.00. В соседних
волостях Иванов день будет
праздноваться в следующие
дни:
Кейлаская волость – 23 июня
в 20.30 в порту Лохусалу.
Туула – 23 июня в 19.00.
Волость Харку – 23-26 июня
на базе конного спорта в Вяэна.
Волость Саку – 23 июня в
19.00 на стадионе в Кийза.
Более подробная информация о программе праздников
в сегодняшнем номере городской газеты. (стр 1)
Итоги уездного конкурса
«Самый красивый дом»
Подведены итоги уездного
тура конкурса «Самый красивый дом». Итоги подводились в следущих номинациях:
частный
дом,
многоквартирный дом, сельский дом и общественные
здания и предприятия. В номинации «Частный дом» 1-е
место получила семья Самберк из волости Сауэ, а на
втором месте семья Лиллеберг из Кейла. Среди сельских домов первое место
присуждено семье Рейтам
(хутор Тийгари в волости
Сауэ). Среди общественных
зданий первое место завоевало предприятие «Плансерк», волость Сауэ. (стр 5)
Кейлаские велогонки
Несмотря на холодную и дождливую погоду, в воскресенье велосипедисты собрались
на
старт
на
Оздоровительных
трассах
Кейла. В этот день проводился 3-й этап Кейлаской серии
длинных дистанций. Взрослая дистанция была 30 км,
детская – 10 км. Все результаты велогонок можно посмотреть на сайте www.
liikumisroom.ee, а с общими
итогами всех трех этапов серии длинных дистанций
можно познакомиться на
сайте www.spordiklubivask.
weebly.com. Организаторы

велогонок благодарят всех
спонсоров, оказавших поддержку в проведении состязаний. (стр 6)
Уличное освещение в
летнее время
В июне и июле, когда темное
время суток весьма незначительно, отключается большая часть городского уличного
освещения,
кроме
территории, прилегающей к
Центральной площади. Такое решение было принято с
целью экономии средств, которые впоследствии будут
исрасходованы на текущий
ремонт системы уличного
освещения. (стр 3)
Информация городского
правительства
Во вторник, 22-го июня, мэрия работает до 13.00. (стр
4)
Антенны для приема дигитального (цифрового)
телевидения
Для приема дигитального
сигнала зачастую требуется
более совершенная система
антенн, чем для аналогового
сигнала. Лучше всего дигитальный сигнал принимает
дециметровая антенна, установленная на крыше и соединенная с дигибоксом.
Комнатная антенна будет
принимать сигнал, только
находясь в непосредственной близости от транслятора. Чем дальше находится
транслятор, тем мощнее
должна быть антенна. Также
необходимо проверить соединяющий кабель. Если он
находится в эксплуатации
продолжительное время, необходимо проверить и зачистить контакты. (стр 2)
Летнее расписание
Начиная с 7 июня и по 31 августа, движение городского
автобуса осуществляется по
летнему расписанию. Летнее
расписание
соответствует
обычному субботнему расписанию движения городского автобуса.. Но к нему
добавлено три утренних круга (7.20, 7.45 и 8.55 ). По субботам и восресеньям автобус
не ходит. Исключением будет 20 июня – день кладбища в Карьякюла. (стр 4)
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Harjumaa kaunimad kodud on selgunud
Kodukaunistamise Harjumaa Kogu on
selleks aastaks oma otsuse teinud ning
selgunud on Harjumaa kaunimad kodud
eramud, korrusmajad, maakodud, ühiskodnlikud hooned ning ettevõtted. Maakondlikule konkursile esitasid 12 omavalitsust kokku 9 eramut või korruselamut,
7 maakodu ja 5 ühiskondlikku hoonet või
ettevõtet.
doris matteus
KROON@KEILA.EE

Eramute ja korruselamute
hulgast tunnistati võitjaks perekond Samberki kodu Vahekoidu teel, Saue valla Alliku
külas. Teise koha sai perekond
Lillebergi kodu Keila linnas,
Aiandi tänaval ja kolmandaks
tunnistati perekond Piheli
kodu Raudrohu teel, Viimsi
valla Metsakasti külas.
Maakodude hulgast tunnistati võitjaks perekond Reitami
Tiigari talu Maidla külas, Saue
vallas. Järgnesid perekond
Heinmaa Mesila talu Jõelähtme valla Jõelähtme külas ning
perekond Kauli Marja talu Rae
valla Veneküla külas.
Ühiskondlike hoonete ja
ettevõtete hulgast tunnistati
võitjaks AS Planserk Laagri

alevikus, Saue vallas. Teiseks
tunnistati Padise mõis Padise vallas ja kolmandaks AS
Puuhamaa Vembu-Tembumaa
Saku vallas.
Harjumaa parimaks omavalitsuseks tunnistas Kodukaunistamise Harjumaa Kogu
Saue valla.
Maakondliku konkursi võitjad ning Maidla küla, kui 2009.
aasta Harjumaa Ilusa küla konkursi võitja, esitatakse Vabariigi Presidendile autasustamiseks.
Maakondliku konkursi iga
kategooria kolme paremat tunnustatakse Harju Maavalitsuse
tänukirja ja Harjumaa ning
Kodukaunistamise Ühenduse
sümboolikaga seinaplaadiga
sügisel toimuval konkursside
Kaunis Eesti kodu ja Ilus küla
2010 pidulikul lõpetamisel.

5

Lühidalt
Keila lasteküla sai 15.
aastaseks

Eramute ja korruselamute hulgast tunnistati võitjaks perekond Samberki kodu Vahekoidu
teel, Saue valla Alliku külas.

Ühiskondlike hoonete ja ettevõtete hulgast
tunnistati võitjaks AS Planserk Laagri alevikus, Saue vallas.

15 aastat kogemust on näidanud, et SOS peremudel on
parim kasvamise võimalus vanemliku hoolitsuseta jäänud
lastele ning sarnase peremudeli
järgi on ümberkujundamisel
kogu Eesti riiklik asenduskodude süsteem.
„Meil on hea meel, et selle 15
aasta jooksul on meiega kaasa
mõelnud ja tegutsenud Eesti
avaliku elu tegelased, ettevõtjad
ja suure südamega Eesti inimesed, tänu kellele on organisatsioon arenenud ja pakkunud
sadadele lastele võimaluse kasvada üles lastekülas SOS emade armastava hoole all, austuse
ja turvatunde õhkkonnas”, ütles
SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevdirektor Margus Oro.
16.juunil toimunud sünnipäevaaktusel Keila lastekülas meenutati lasteküla loomislugu ja
peeti meeles kõiki, tänu kellele
on lastele aastate jooksul peremajades armastust jagatud.

Maakodude hulgast tunnistati võitjaks
perekond Reitami Tiigari talu Maidla külas,
Saue vallas.

Kaunis kodu valmis oma kätega
Teise koha Harjumaa kaunite kodude konkursil sai Keila selle aasta kauneim koduaed ehk perekond Lillebergi kodu aadressil Aiandi 11. Keila Leht käis üht Harjumaa
kaunimat aeda oma silmaga vaatamas.
doris matteus
KROON@KEILA.EE

Aiandi 11 maja on peitunud
hämmastavalt kõrge ja tiheda
elupuuheki varju. Pererahva
sõnul on sedavõrd kõrget ja
tihedat hekki imetlenud mitmedki, väites, et sarnaseid
võib Eestis ühe käe näppudel
üles lugeda. „Hekk on tõesti
vahva, oleme selle üle ka ise
uhked. Istutatud sai hekk 35
aastat tagasi müra, tuule ja
liiva kinnipidamiseks ning
selleks, et saada privaatsust.
Tollal polnud meil just palju
raha taimede ostmiseks, kuid
just lõpetati Keila-Joa puukooli tegevus. Läksin küsima,
palju põõsad maksavad, mille
peale mulle vastati, et kuna
puukool on maha jäetud, siis
võtke, mida leiate. Mitte ükski
neist istikutest ei läinud välja
ja hekk on ilusti kasvanud“
Hekist seespool on vägagi
mitmekesine iluaed. Asjatundmatu silmale on erinevaid liike üsna rohkelt. Mille
alusel on taimed valitud? Mai
Lilleberg: „Peamiselt olen otsinud taimi värvide järgi. Nii

mitmelgi neist on ka oma tähendus – kes on istutanud ja
millal.“ Mälestusi on aias teisigi – kaminanurgas kaunistavad seina Gunnar Saaliste
tehtud kivikalad.
Aed on korras ja hooldatud, muru lausa eeskujulik.
Tööd on siin kindlasti palju?
Mai Lilleberg: „Olen kodune
ja midagi peab ju ikka tegema.
Kui viitsin, siis teen, kui ei
viitsi, siis ei tee kah...“ Peremees siiski parandab, hinnates aiale kuluvat aega nädalas
umbkaudu 16 tunnile: „Juba
niita tuleb kaks korda nädalas.
Paar tundi võtab kogu aia ning
aiataguse niitmine ikka ära.“
Siiski on sellest, kuidas pererahvas aiast ning selle asukatest räägib, tunda, et tüütu ja
raske tööna nad aeda ei võta.
Viljaaeda perekond Lilleberg eesmärgiks ei pea. On
küll kasvuhoone, maasikapeenar, vaarikahekk, mõned marjapõõsad ning salatit ja maitsetaimi koondav grupp, kuid
needki on iluaeda sobivalt kujundatud ning moodustavad
ühtse terviku. Jüri: „Nii mõnigi leiab, et oleme kogu maa

Kaminanurgas kaunistavad seina Gunnar Saaliste tehtud kivikalad
ära raisanud. Kunagi kasvatasime meiegi müügiks kurke ja
nelke, aga see oli ammu. Vaja
oli ju lapsed koolitada.“
Selliseks, nagu praegu, on
aed kujunenud 40 aasta jooksul. „1970. aasta sügisel tulime siia elama. Siis ei olnud
maja veel lõplikult valmis. Aia
oleme 100% ümber kujundanud. Algul oli põhirõhk ikka
toidu kasvatamisel. Õunapuid
oli juba kokku 12, pirnipuud
olid nii suured, et võtsid kogu
aia oma alla. Kõik need on
tänaseks välja võetud.“ Kõik
tehtu on pererahva enda kätetöö, kasutatud ei ole ei kujundaja ega kellegi teise kõrvalise
abi.

Suure sünnipäeva puhul tulid
külla paljud SOS Lasteküla sõbrad, endised lapsed ja töötajad.
Oma soojad õnnesoovid lastekülale andsid teiste hulgas üle
sotsiaalminister Hanno Pevkur,
SOS Lasteküla patroon Evelin
Ilves ja hea tahte saadik Kristina
Šmigun-Vähi, kes on ka Lasteküla Sõprade Klubi asutaja.
Keila suurel sünnipäeva-aastal on alguse saanud ka Põltsamaa uus SOS Lasteküla, mis
on ainulaadne kogu Euroopas,
sest seal asuvad laste eest hoolitsema nii ema kui isa ning peremajad rajati Põltsamaa linna
uude elurajooni. Hoolitsevate
perevanemate käe all leiavad
endale kolmes sealses peremajas pikaks ajaks kodu veel 18
last, kes erinevatel põhjustel on
ilma jäänud oma bioloogiliste
vanemate hoolitsusest.
Suur aitäh kõigile meie toetajatele!
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Vaba aeg
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Sport
Olen terve,
rõõmus, tugev

FOTO: erakogu

Keila rattasõit möödus rasketes ilmastikuoludes

SPORT

Keila Rattasõit tõi Keila
terviserajale üle saja ratturi

Raskeid ilmastikutingimusi trotsides
kogunesid pühapäeval ratturid Keila
terviserajal starti.
tanel suslov
MTÜ LIIKUMISRÕÕM

Toimus Keila Pikamaasarja 3.
etapp. Ilm on sel aastal vastupidavusalade sõpru proovile pannud. Talvel starditi suusarajale
karmis pakases, nüüd vihma ja
jaheda ilmaga.
Meeste arvestuses olid 30
km distantsil kolm kiireimat
Rego Tohvrel, Anti Kauk ja Kaido Kriisa.
Naiste arvestuses kolm kiireimat olid Anneli Allikajaka,
Garmen Heinsalu ja Annika
Pentinen.
Noormeeste
arvestuses
(distants 10 km) olid kolm kiireimat Cristian Anton, Robert
Klen Mõistus ja Margo Valk.
Neidude arvestuses (distants
10 km) olid kiireimad Anette
Raie ja Brita Liivamaa.
Lastesõidus kuni 10aastastele olid poistest esimesed Andre
Kauk, Conrad Sengbusch ja
Marek Hendrik Laanela ning
tüdrukutest Sonja Nikiforov,

Susanna Oder ja Berit Liivamaa.
Rattasõidu tulemused leiate
kodulehelt www.liikumisroom.
ee ja pikamaasarja kokkuvõtte
kodulehelt www.spordiklubivask.weebly.com.
Korraldajad tänavad kõiki,
kes aitasid võistluste ladusale
kulgemisele kaasa. SA Keila
Terviserajad on loonud head
tingimused suurvõistluste läbiviimiseks. Täname Toivo Lumistet ja Olev Baari.
Raja julgestamisel töötasid
Keila Terviseradade töölaagri
poisid, spordiklubi Vask esindus ja Keila SOS Lasteküla
Marko Suusaklubi.
Rossi Sepaäri karikad kaunistavad nüüd võitjate auhinna-

riiuleid. Auhindadega toetasid
võistlust veel Draka, Glamox,
ilu- ja lõõgastuskeskus Püramiid, Keila Tervisekeskus, SU
Lilled, Keila Rattapood.
Kadarbiku Talu jagas kõikidele sõitjatele värsket smuutit.
Kohvik Kegel toitis võistlejaid
maitsva supiga ning Hole In
One pani püsti suure telgi.
Veho Eesti poolt oli eriauhinnaks uue Honda Insght
Hybridi ühe kuu kasutusõigus.
See loositi välja kõigi põhisõidus osalejate vahel ja õnnelik
autoomanik on Arris Aasmäe.
Suurtoetajad olid Keila linnavalitsus, Ensto, Keila Vesi,
Elstera, TVS Elekter ja Harju
KEK.			
Kohtumiseni järgmisel aastal!

M40 vanuseklassi 3 esimest Rego Tohvrel, Anti Kauk ja Rein
Pill

8. juunil toimus Keila Tervisekeskuses
Harjumaa
tervist edendavate lasteaedade (TEL) meeskondadele
tervisepäev. See päev oli
eelmise aasta võitja, Keila Miki lasteaia korraldada
ja sai läbi viidud koostöös
Harju maavalitsuse ja Keila
linnavalitsusega.
Korraldustööde eesotsas oli Keila
linnavalitsuse huvi- ja spordinõunik Jaanus Väljamäe.
Tema oli ka päeva juht. Lasteaiatöötajad teavad, et kui
personal on terve, tugev ja
rõõmus, siis see kajastub
lasteaia igapäevases töös ja
elukorralduses.
Tervisepäeva avasõnad
ütles Keila Miki juhataja Lenne Nõu. Harju maavalitsuse
terviseedenduse peaspetsialisti Kerli Tamme tervitused andis edasi Harjumaa
TEL koordinaator Katrin
Paldermaa. Keila linnavalitsuse poolt soovis tegusat ja
huvitavat päeva abilinnapea
Eike Käsi.
Kohale olid tulnud naiskonnad Harjumaa 8 tervist
edendavast lasteaiast. Neile
tutvustati erinevaid treeningustiile, mille treeningutest
on võimalik Keila Tervisekeskuses osa võtta. Meeldejääva, lausa eksootilise
elamuse said kõik osalised
zumba treeningul, mille viis
läbi Ecuadorist pärit treener
Jorge Hinojosa (juhendas
eesti keeles!). Temperamentse ja stiilse muusika
saatel oli see väga tõhus
treening. Järgnevate treeningustiilidega said osalised
tutvuda grupiti. Treeneriteks olid Kaisa Lindus, Liis
Keevallik ja Pille Mitt.
Päeva põhirõhk oli TEL
meeskondade igapäevatöö
tutvustamisel ja kogemuste
jagamisel. Igast ettekandest
sai huvitavaid ideid ja mõtteid edasiseks tööks.
Rändkarika saatuse otsustas kaks ala: viktoriin ja
ettevalmistatud sportlik–humoorikas kava „Olen terve,
rõõmus, tugev!” . Kokkuvõttes võitis Loo Pääsupesa
lasteaed, kes lisaks karikale
sai Miki lasteaialt kingituseks kuldse sportlase kuju.
Teise koha sai Viimsi Randvere lasteaed ja kolmanda
Keila Vikerkaare lasteaed.
Tervisepäeva üritust rahastas Euroopa Sotsiaalfondi programm „Tervislikke
valikuid toetavad meetmed
2010/2011”. Täname Keila
Tervisekeskust, kes andis
suurepärased võimalused
spordipäeva korraldamiseks.
Tänud kõikidele treeneritele, ürituse korraldajatele, rahastajatele ja osavõtjatele.
Keila Lasteaed Miki tervisemeeskond

Võistluse absoluutvõitja Rego
Tohvrel

Johann Sebastian Bach

muusika

Kummardus Bachile
tuuliki jürjo
Käesoleval aastal tähistab kogu
maailm J.S.Bachi 325. sünniaastapäeva. Ka Eesti muusikud
pakuvad mitmeid huvitavaid
kavu. Üheks hästi õnnestunud
ning kauniks elamuseks oli
kontsert „Kummardus Bachile“, mille andsid Leena Laasi
viiuliõpilased Keilas, Tallinnas
Nõmmel, Põltsamaal, Rakveres ja Narvas. Mai viimasel
laupäeval Narva Aleksandri
Suurkirikus toimunud kontserdiga lõpetasid nad ka oma
kontserditurnee.
Jahedavõitu suur kirikusaal,
tardunud uuekssaamise lootuses. Hämarad varjud seintel.
Tuhmunud aknaklaasid püüdmas viimaseid päikesekiiri.
Mõni üksik inimene istumas
siin-seal kõvadel puupinkidel.
Pastorid jutlustamas igavikust
ja armastusest.
Ja siis – korraga helisevad
tardunud võlvide all imeilusad viiulihelid, justkui püüdes
äratada ja teise maailma viia.
Noorte nakatav energia, tahe
ellu äratada oma sõrmede ja
hinge abil Suurt Kunsti, mis
300 aastat tagasi on loodud ja
iga päev ootab uueks saamist.
Tekkivas lummuses kaob aeg
ja ruum, kaob külm ja pimedus, kaob maine reaalsus.
Selle uskumatult kauni kõlapildi maalisid Leena Laasi
viiuliõpilased Keila ja Nõmme
Muusikakoolidest, kes esitasid
suurmeister J.S.Bachi tohutult kauneid, kuid tehniliselt
väga keerukaid viiulikontserte. Kiired passaažid, keerukad
trillerid, pikad hingematvad
helid – see kõik on Bachi viiulimuusikas sees. Solistideks
olid lapsed ja orkestri moodustasid lapsed, sekka küll,
tõsi, paar suuremat abimeest
ka. Õpetaja tõstis vaid poogna, ja kõigi pilgud kinnitusid

temale. Kerge viibutus, ja kõik
alustasid, ühtlaselt tugevnedes
ja vaibudes, pikki poognakaari
tõmmates või kergelt keeltel
hüpeldes. Jah, mõtlesin, tihtipeale peab dirigent palju vaeva
nägema, et keegi teda vaatama
vaevuks. Siin aga, kõik hingasid ühes rütmis ilma dirigenditagi. Paned silmad kinni, ja
helipildi järgi otsustades võiks
kasvõi mõne suurlinna kontserdisaalis olla, esinejateks
kaugelt maalt küllasõitnud
professionaalid. Siis teed silmad lahti, ja näed noori piigakesi ja lapseohtu noormehi.
Bachi muusika on maailma
muusika tipp. Selge see, et
praegugi on häid heliloojaid,
tuletame meelde kasvõi Arvo
Pärti. Aga just Bachi muusikas
on midagi, mis jõuab hinge kõige sügavamatesse soppidesse,
võib-olla lausa alateadvusessegi. See on justkui Jumala hääl
taevast, mis sinuga räägib. Ja
pole ka ime, sügavalt uskliku inimesena pühendas Bach
kogu oma loomingu Jumalale, kirjutades oma tööde alla:
„Soli Deo Gloria!“ See tähendab „Ainult Jumalale olgu au!“
Koolitundides Bachi muusikat
kuulates tajusid kooliõpilasedki seda mitmekülgsust ja suurust, mis tema muusikas peidus on. Bachi muusika nõuab
esitajalt sügavat mõistmist
ja küpset arusaamist. Loomulikult ei saa lapsed selles
osas täiskasvanutest üle olla,
aga alla nad ka ei jäänud. Pigem võiks nende kohta sobida
mõiste „küps nooruslikkus“.
Ja kui õpetaja peale kontserti
lastele uutest kontserdiplaanidest rääkis, siis ta lisas: „Peale
Bachi ei ole teile enam miski
raske“.
Solistid olid: Maris Pukk,
Kristjan Kannukene Merily
Leotoots, Mihkel Kuusk, Helerin Kuusk, Piret Pajusaar, Kadi
Vaher ja Marilin Sadu.

Kuulutused

Reede, 18.06.2010 • Nr 24 (127)

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts – 22. august
Harjumaa muuseum

teater
“AVAMEELSELT ABIELUST” NALJA- JA LAULUKAVA
20.juuli kell 19.00
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides ja Keila kultuurikeskuses.
Alla 14-aastastele keelatud.
Keila lauluväljak

kontsert
“SUNFEST” - MUUSIKAFESTIVAL
18.juuli kell 18.00
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides
Keila lauluväljak

BONZO, RIHO SIBUL JA
PÄSS - LAHKED LAULUD
18.juuli kell 20.00
Pilet Piletilevis ja Piletimaailma
punktides üle-Eesti.
EELK Keila Miikaeli kirik

muud üritused
SÄDESÜNDMUS: ÕPPEREIS
TALLU
19.juuni kell 11:00 - 15:00
Õppereis tallu: Kohtumine Šoti
mägiveiste ja mesilastega
Tel. 51936673 e-post: waldorf.
keila gmail.com.
Erakool Läte
KIRBUKAS
19.juuni 10.00 – 16.00
Registreerimine 12.juunini telefonil 56256759 või pukpuk@
mad.scientist.com
Rõõmu kaubamaja kõrval
parklas
FOTOMATK KÄSMUS
20.juuni – 21.juuni kell 14:00
14.-26.aastastele noortele
Info ja registreerimine kuni
16.juunini
Tel. 5221163, maret keilanoortekeskus.ee
Vaata ka: www.keilanoortekeskus.ee

Palju õnne!
Südamlik kaastunne
Getrin Luide`le

Keila Avatud Noortekeskus

Sündinud

KEILA LINNA JAANITULI
22.juuni kell 19:00
Keila lauluväljak

07.062010
08.06.2010

ROHEROCK 2010
4.september
Perepäev laada, liikumise ja
muusikaga
Keila lauluväljak
www.roherock.ee
Avaldame südamlikku
kaastunnet Perttile

kogudus
4.pühapäev pärast nelipüha
Laste ristimispüha jumalateenistus
20.juuni kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
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

SIMMAN-JAANITULI

VABAÕHUKESKUSE AVAMINE, VANAMÕISA KÜLA KOKKUTULEK

Vanamõisa vabaõhukeskuses

22. juuni 2010 Saue vallas

Päeva juhib
PEEP RAUN

16.00-18.00 Endiste ja praeguste Vanamõisa
küla elanike kokkutulek
18.00-20.00 Laste alal PIPI PIKKSUKK Premia jäätisevõistlused,
joonistusvõistlused, mängud
20.00
Pidulik VANAMÕISA
VABAÕHUKESKUSE AVAMINE

Ü
MT

KULDNE TRIO

LA

Õhtu peaesineja
KÜ

algusega 16.00

VA
NAMÕISA

Flamencogrupp
CHICAS BONITAS

ISA

surma puhul
Töökaaslased AS-st ELTEK

Toetajad:
Hüüru
Veski

Info: www.vanamoisa.ee
Keila Miikaeli kogudus kutsub

KULDLEERI

neid, kes said Keilas leeriõnnistuse 1960. aastal.
Viiekümne aasta taguse leeripäeva mälestusjumalateenistus toimub
Keila kirikus 1. augustil algusega kell 11.00.
Palume teatada oma osavõtusoovist koguduse kantseleisse
(telefon 604 4808, e-aadress: marek.roots@eelk.ee).
Kantselei 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!

ISA

Grete Tammis
Jakko Kõu

Avaldame sügavat kaastunnet
Andres ja Kaarel Allikmäe’le
kalli isa ja vanaisa

Arnold
Johannes
Allikmäe

kaotuse puhul
PKC Eesti AS

Avaldame siirast kaastunnet
Sigrid Mustenile

ISA

surma puhul

surma puhul.

AS ELTEK

AS Harju Elekter

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa 1-toaline remonditud
korter Haapsalus. Turg, ujula,
kaubanduskeskus lähedal. Otse
omanikult. Tel. 55531258.
Soovin üürida 1-2 toalist korterit, renoveeritud, mitte kõrgemal kui 3.korrus ja mõistliku
hinnaga. Võib olla ka Keila lähiümbruses. Kontakt: 53482673,
janne@griinidee.ee.

müük
Müüa saetud ja lõhutud toores hall lepp ja sanglepp. Ostan ka 3meetrist lehtpuu kütet
(hall lepp, must lepp, kask, pärn

Toitlustab: SAKU PUHVET

Pilet 30.Alla 12 a. lastele tasuta
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Pühapäeval 20. juunil
kell 11.00
Keila Miikaeli kirikus

või segapuu). Raha kohe! Tel:
53313606,e-post: ruumimeeter3@hot.ee .
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda ja täitepinnast. Ohtlike puude langetus, võsalõikus
ja muru niitmine. Haljastustööd. Tel. 56191810.
Müüa lõhutud küttepuud:
lepp-500kr/rm; haab-500kr/
rm; kask-650kr/rm. Transport
alates 10 ruumist tasuta.Tel.
5062645.

Teenus
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Töödest pildid. Materjal ja
transport meie poolt, kohaletoomisega.Tel.58033448 Ain.

56479947.
Heegledan tellimusel mütse ja sandaale nii poistele kui
tüdrukutele. Mütse soovi korral
ka täiskasvanutele. Võimalik
ka eriprojektide realiseerimine
selles valdkonnas! Näidistega
saab tutvuda aadressil http://
public.fotki.com/terip18/heegeldatud-mtsid/.
Küsimuste
korral ja lisainfo saamiseks palun võta ühendust e-posti teel
terip.18@hot.ee.

TÖÖ
OÜ Bennet Puit otsib oma
kollektiivi treppide paigaldajat,
enamus paigaldustöid toimub
Soomes.Vajalik puusepa töö
oskused ja kogemus. Info tel
5021602 või paavo@bennetpuit.ee.

Liivapritsitööd Keilas. Tel.

HEATEGEVUSKONTSERT

LASTERISTIMISE PÜHA

KALMISTUPÜHAD
2010
20. juunil kell 14.00 Karjaküla
kalmistul. Laulab Tallinna Oleviste
meeskoor
25. juulil kell 11.00 Keila kirikuaia
kalmistupüha kirikus
1. augustil kell 14.00 Ohtu kalmistul
Täiendav info: 604 4808 või 51931501
(õp M. Roots)

Oodatud on lapsed,
keda nende vanemad
soovivad lasta ristida
Oma soovist palume
teatada hiljemalt
16. juuniks

Reedel, 25.juunil kell 18.00 Keila
Miikaeli kirkus

Täpsem info õp Marek
Rootsilt
51931501 või
keila@eelk.ee

Kavas: Vivaldi, Bach, Händel,
Mozart, Karg – Elert, Tobias,
Saint – Saéns, Faure

Pille Metsson (orel)
Marika Pabbo (sopran)

Sisspääs kontserdile annetusena Keila
Miikaeli kirikule

8

Reklaam
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28.06.2010 – 03.07.2010
Keila Pesapallistaadionil

Pesapalli
Laager
MIS: pesapalli laager on just sulle, kui sulle meeldib
sport ja mõnusalt koos veedetud aeg.
Laager sisaldab erinevaid treeninguid, erinevatele
tasemetele, võistlusi, põnevaid mänge, meelelahutustja elamust kogu eluks.
KUS: Keilas pesapalli väljakul ja Keila avatud
Noortekeskuses. Magame vastavalt ilmale, kas
suurtes sõjaväe telkidas või halva ilma korral Noortekas. Toitlustus on 3 X päevas
KELLELE: Oodatud on 10 – 16a poisid ja tüdrukud.
Kohtade arv on piiratud (max 20 noort).
KES KORRALDAB: MTÜ SOX baseball –
www.pesapall.com

Ensto on rahvusvaheline tööstuskontsern, mis projekteerib,
toodab ja turustab elektritarvikuid
aastast 1958.

Sektsioon CAVA
superhinnaga

4200.-

3200.-

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

MAKSUMUS: 900 krooni
Registreerimine kuni
22 juuni 2010a.
tommy@pesapall.com

Annika Ilusalongi
sooduspakkumised juunis

Lisainfo:
Tommy Markus
MTÜ SOX baseball

* 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
* Ripsmepikenduste paigaldamine
475.Spray-päevitus 250.-

Tel: 56 168 168
e-mail:
tommy@pesapall.com
www.pesapall.com

www.annikailusalong.com

Tel: 6712738
Paldiski mnt 21, Keila Harju KEKi majas

KEILA LOOMAKLIINIKUS
NÜÜD SAADAVAL
BRIT KOERA JA
KASSITOIDUD NING
SNÄKID

SOODSAD
AVAMISHINNAD!
TULE VAATA JÄRGI!
TEL.6705243

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.

Eestis tegeleb Ensto metalltoodete
tootmise, plastmassi survevalu
ning elektritarvikute koostamise ja
müügiga. Eestis asuvad Ensto tehased Keilas ja Tallinnas, kus töötab
kokku ligi 400 inimest.

Otsime Keila tehasesse tähtajalise töölepinguga
kuni 2010. aasta lõpuni

koostaja-monteerijaid,
kelle peamisteks tööülesanneteks on mitmesuguste elektrotehniliste toodete ja sõlmede koostamine.
Otsime inimesi, kes on ausad, kohusetundlikud, täpsed ning oskavad eesti keelt ja on valmis töötama vajadusel kahes vahetuses.
Pakume palju tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas üksuses ning sellele vastavat töötasu, sõbralikke töökaaslasi ja häid
töötingimusi.
Tööle asumise aeg: juuli algus.
Kandideerimiseks palume saata CV 30.juuniks 2010.a
aadressil Paldiski mnt 35/4A, 76606 Keila või e-postiga
eve-mai.lindau@ensto.com.
Töölesoovija ankeeti saab täita ka kohapeal.
Sobilike kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt
2.juulil 2010.
Äraütlevaid vastuseid ei saadeta.

www.ensto.com

