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Airiin Saarso: plaan
ja selgus on olemas
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Raudteejaama platsi nimeks sai Jaama plats
Linnavalitsus otsustas eelmisel nädalal
anda raudteejaama platsi nimeks Jaama
plats. Detailplaneeringu kohaselt pakuti Keila raudteejaama keskusele nimeks
Jaama väljak. Kuni 28. juunini võisid linnakodanikud uue nimevariandi vaidlustada
ja esitada uusi ettepanekuid.
Alternatiivse nimevariandiga
avaldusi tähtajaks ei laekunud.
Ettepaneku nimetada koht Jaama platsiks tegi linnapea Tanel
Mõistus. Mõistuse sõnul on
Keila elanikud harjunud raudteejaama ümbrust nimetama
pigem Jaama platsiks kui väljakuks. Samuti viitas linnapea
pooldavatele
arvamusavaldustele Keila linna kodulehe
foorumis ja suhtlusportaalis
Facebook.
Kuna detailplaneeringujärg-

se purskkaevu ning teevõrgustiku rajamine lükkub ilmselt
edasi, siis sel aastal on kavas
plats ja tee kuni Haapsalu maanteeni asfalteerida, arvestades
juba uue projekti andmetega.
Eelnevalt uuendatakse platsialune veetorustik. Abilinnapea
Enno Fels loodab, et plats saab
uue katte hiljemalt sügiseks.
Raudteejaama
ümbruse
detailplaneeringu kohaselt kavandatakse platsi vahetusse
ümbrusse tulevikus uute ehi-

tistena turg, turuparkla ja väikebusside jaam, samuti avalik
WC. Jaamaväljaku alale on planeeritud mitmeid uusi avaliku
ruumi elemente (purskkaev
ajaloolisel asukohal, uus aktiivsem istumisplats, rekonstrueeritav plats olemasoleva
mälestusmärgi ümber, laste
mänguväljak, kohvikuterrassid). Kavandatakse ka 62 avalikku parkimiskohta. Parklad
planeeritakse suuremate hoonete ja turu lähedusse, samas
võimalikult väljakuruumi ja
ühistranspordi ühenduste lähedale.

Jõeharu
avamiseks tuleb
jõge süvendada
Puhastamist vajava
jõelõigu kogupikkus on ca
1030 m ning see ulatub
Tõllaaugu lähedal asuvast
lahknemise kohast kuni
Linnuse tänava silla
lähedal asuva Keila jõe
ühinemise kohani.

Jaama platsile on
planeeritud mitmeid
uusi avaliku ruumi
elemente (purskkaev,
istumisplats, mänguväljak, kohvikuterrassid)
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HAAPSALU MAANTEE

TINGMÄRGID
Planeeringuala piir
Krundipiirid/krundi number
Ehitusjoon
Olemasolevad hooned
Planeeritavate hoonete tinglik asukoht
Likvideeritavad ehitised

Keilas liiguvad
jalgrattapatrullid

TÜ JAAMA POOD

Kõrghaljastus

Suvekuudel liigub Keila
linnas jalgrattapatrull.
Rohkem tähelepanu pööratakse avalikule korrale ja
kergliiklusele.
VÄIKEBUSSIDE JAAM
PURSKKAEV

UKIOSKID

PLANEERITAVAD TUR

JAAMAHOONE

lk 4
vaba aeg

vaba aeg

Seksituur
tuleb Keilasse,
tule sina ka!
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Kiwanis
ehitas kiviaeda
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Mõtteid möödunud nädalast
Jõge tuleb hoida. Tänane leht räägib taas Keila jõest,
sel korral tulevikuplaanidest, mille teostumisel saaks taas
jões korralikult ujuda. Jõgi on kahtlemata üks Keila väärtusi, mida seni liiga vähe ära kasutatud. Jah, ühest küljest on
jõge küll vähe kasutatud, teisest küljest aga kasutatakse
liigpalju. Nimelt on Keila Leht viimaste nädalate jooksul
saanud paar vihjet selle kohta, et jõe ääres pestakse autosid. See ei ole ei kindlasti lubatud ega kohane tegevus.
Lilled päästavad. Targemad meesterahvad teavad seda
ning ka kasutavad. Kahju, et neid mehi nii harva ette tuleb.
Ma küll tunnistan, et lilled ja maasikad aitavad paljude
hädade puhul.
Naabrivalve. Selgub, et keset Keilat on maja, mis kujutab
endast otsest ohtu naabritele. Eeskätt just tuleohtu, kuna
antud maja puhul on lihtsam, kui lugeda üles neid kohti,
mis on valesti, lugeda üles need, mis korras. Nuhkimine ei
ole hea, kuid väike valve ümbruskonna üle ei tee midagi
paha.

Doris matteus
leht@keila.ee

Mida teha rästikuhammustuse
korral?
Rästiku mürgi mõju
inimesele saavutab
maksimumi hammustushetkest 30
minuti kuni 4 tunni
pärast, hiljem vähenedes. Mürgi toime
sõltub selle kogusest, kannatanu
tervislikust seisundist ja hammustuskohast.
Hammustus on ohtlikum kuuma ilmaga ja juhul, kui hammustuskoht paikneb näos,
kaelal või seljal. Kõige ohtlikum on mürgihamba ja seega
ka mürgi sattumine veresoonde.
Hammustuse puhul on
näha kaht teineteisest 0.5 – 1
cm kaugusel paiknevat täpikujulist haavakest, hammustus
ise ei ole eriti valus ja meenutab nõelatorget. Mõne minuti
jooksul pärast hammustust
võib valu tugevneda, paarikümne minutiga tekkida turse.
Turse hammustuskohal saavutab maksimumi 48-72 t jooksul pärast hammustust.

ke inimestega. Ülitundlikel, sh
mesilasemürgi suhtes allergilistel inimestel tasub kindlasti
olla väga ettevaatlik.
Mida väiksem on kannatanu, seda suurem on mürgi tõenäoline kogus kehakaalu kohta
ning raske üldseisundi oht. Et
ära hoida vererõhu langust ja
kollapsit, peab kannatanu lamama, keelates liigutused ja
hammustatud jäseme tõstmise
kõrgemale, sest see kiirendaks
mürgi levikut kehas. Haige
katta soojalt. Hammustuskohale võib panna külma kompressi. Hammustatud jalg või
käsi lahastatakse käepäraste
vahenditega, et aeglustada
koevedeliku voolu ja sellega ka
mürgi liikumist kudedes. Enne
eemaldatakse sõrmused ja käevõrud. Paljude allikate soovituste kohaselt tuleb kannatanule anda rohkesti juua,
ükskõik mida peale alkohoolsete jookide, et kiirendada maomürgi eritumist neerude ja
seedekulgla kaudu. Soovitatakse juua rohkesti kuuma
kohvi või teed.
Kas kannatanule tehakse
vastumürgisüst või mitte, selle
otsustavad meedikud.

Ravi
Kannatanut tuleb rahustada ja
toimetada haiglasse nii kiiresti
kui vähegi võimalik. Siiski on
kogu Euroopas teada väga üksikuid surmajuhtumeid viimase 10-20 aasta jooksul, enamik
neist Vahemeremaades (nokisrästik), või on tegemist olnud
rästikumürgi suhtes ülitundli-

Vale ja küsitav ravi
Hammustatud jäseme kinninöörimine vöö, paela, nööri
või zhgutiga ei peata rästikumürgi levikut kehas, lisaks
võib see kudesid paikselt kahjustada ja vigastada.
Katsed imeda suuga mürki
haavast välja on tulutud, sest
kudede elastsuse tõttu sulgub

foto: sxc.hu

väike hammustushaav kohe.
Hammustuskoha väljalõikamine või põletamine vigastab
veresooni ja närve, hilisem
nakkuse lisandumine põhjustab haavamädanikku. Mürk
aga liigub kehas nii kiiresti, et
seda ei ole võimalik kudede eemaldamisega
kõrvaldada.
Hammustushaavakeste määrimine mürki oksüdeeriva, s.t.
kahjutustava kaaliumpermanganaadi tugevalt lilla lahusega
on kasutu, sest see ei jõua
mürgini.

Viina joomine vastumürgina on mõttetu ja isegi ohtlik,
sest alkohol kiirendab mürgi
levikut organismis ja viib selle
ruttu ajurakkudeni.
Vältimine
Liikudes kohtades, kus on karta rästikuga kohtumist, kantakse tugevaid jalatseid, kõige
parem säärikuid. Tihedast nahast või kummist ei tungi rästiku mürgihambad läbi, vaid
libisevad ära või koguni murduvad.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht
3.juulil oli Keila Kooli õpetaja, Keila
linnavalitsuse liikme Ahti Noore ja Pille-Riin Vackermanni
laulatus. See on esimene abielu registreerimine 1. juulil
kehtima hakanud Perekonnaseaduse järgi Keila Miikaeli
kirikus.

Keila nädalaleht

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

Linnapea ja kevadel toimunud videoklippide Foto: valdur vacht
konkursi võitja Norman Tamkivi lõid käed linna tutvustava
ﬁlmi täiendamises ja edaspidises kasutamises Keilat tutvustava ﬁlmina.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Uus raudteeperroon võtab ilmet
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Jõeharu avamiseks on vaja jõge
süvendada ca 840 kuupmeetri ulatuses

DORIS@KEILA.EE

Puhastamist vajava jõelõigu
kogupikkus on ca 1030 m ning
see ulatub Tõllaaugu lähedal
asuvast lahknemise kohast
kuni Linnuse tänava silla lähedal asuva Keila jõe ühinemise
kohani. Voolu avamiseks on
tarvis jõgi settest puhastada,
likvideerida tuleb Linnuse tänava ja Keila jõe vasaku haru
ristumiskohas asuv pinnasvall
ja peakraavi suubumiskoha
lähistel paiknev kaablimulle.
Veevoolu tagamiseks on vaja
ca 420 m pikkusel lõigul jõge
ka süvendada. Jõe põhja tuleb
süvendada keskmiselt ca 3050 cm ning seda ca 4 m laiuselt, mis tagaks vee pideva
voolamise vasakus harus. Täpsed töömahud on alles selgitamise. AS Kobras projekteerija
Martin Võru: „Antud ala geoloogia on suhteliselt muutlik.
Geoloogiliste uuringute põhjal võime eeldada, et osa süvendustöödest tuleb teostada

paepinnases.„ Kirjeldatud töödest peaks piisama, et keskmise veetaseme korral tekiks
veevoolamine vasakus harus.
Martin Võru: „Eeldatav veesügavus süvendatavas jõelõigus
on keskmise veetaseme korral
ca 50- 60 cm. Eeldatav veesügavus minimaalse veetaseme
korral süvendatavast jõelõigus
on ca 10-30 cm.“
Kogu korrastatava jõelõigu
pikkuses tuleb kaldad puhastada prügist ning pilliroost ja
taimestikust. Puhastatava jõelõigu vasakule kaldale kavandatakse projektis killustikust
1,5 meetri laiune kõnnitee.
AS Kobras leiab, et kuigi
ajalooliselt paiknes Keila jõe
vasakul harul 3 ujumiskohta,
siis taastada on mõistlik neist
vaid kaks – Roheline Konn
ning Tõllaauk. Punase Vähi
taastamiseks tuleks jõepõhja
oluliselt rohkem süvendada,
nimelt oleks Punase Vähi asukohas ilma süvendamata vaid
ca 60-70 cm vett, mis ei ole
ujumiseks piisav. Süvendami-

AS Kobras kaart
ne omakorda suurendaks oluliselt tööde mahtu. Seevastu
Tõllaaugus ulatub vee sügavus
3,5-4 meetrini.
Igasse ujumiskohta on ette
nähtud vähemalt üks ujumisja paadisild. Taastada on kavas
ka Punase Vähi asukohas paiknev vana betoonist trepp.
Kuna jõevoolu avamiseks
tuleb likvideerida Linnuse
tänava pinnasvall, siis projekteeritakse jõesaare linnaga
ühendamiseks ajaloolist kont-

septsiooni järgiv sild.
Keila jõe vasaku haru veevoolu ning kunagiste ujumiskohtade taastamist kavandab
Keila linn koos jõesaare maaomanikuga. Projekt peaks lõplikult valmima selle aasta augusti algul, misjärel on kavas
taotleda abiraha Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.
Jätkub ka jõesaare maaüksuse detailplaneeringu menetlemine. Keila abilinnapea
Enno Felsi sõnul käivad hetkel

läbirääkimised linna ja arendaja vahel mõlemapoolselt sobiva lahenduse leidmiseks. Varasemat arendaja soovi suurele
alale elamukinnistute kavandamiseks pole aktsepteerinud
ei linn ega Keskkonnaamet.
Enno Fels: „Nii linn kui Keskkonnaamet näevad elamuehituse võimalust
Linnuse
tänavast vasakul, muuseumipoolsel alal. Viimased arengud
on andnud lootust, et leiame
kõigile sobiva lahenduse.“

Kiwanis ehitas Saaremaal kiviaeda
aimar altosaar

KEILA KIWANISE KLUBI SEKRETÄR

Saaremaale, põliste kiviaedade maale mindi kiviaiategu
õppima, kuid läks nii, et päris
meistrid kohale ei jõudnudki ning seda keerulist kunsti
tuli õppida omal käel. Aiataguse maa perenaine Ingrid oli
kutsunud appi ka mitmed kohalikud tehnikamehed ja külavanema Jaagu, kes kõik olid
isehakanud aiaehitajatele nõu
ja jõuga toeks. Kuna tänapäeva
inimestele on paljud muistsed raskuste hiivamise riistad
nagu tugevad kanepiköed ja
plokkidega kolmjalad tundmatud, saadi raskemate kividega
toimetulekuks palju abi külameeste rasketehnikast.
Alguses tuli aga traktoriga
„põllal“ käia, et vana aia lappimiseks kivid kohale tuua.

Lappimine on siin õige sõna,
sest kui meie kasutame seda
sõna kui millegi parandamist,
siis saarlased lapivadki kiviaedu kokku! Kiwanislastel tuligi
teha mõlemat – taastada vana,
laiali vajunud kiviaia osa ning
täiesti kadunud aiajäljele ehitada uut. Puseriti sammaldunud kivihunnik, millest olid
läbi kasvanud juba üsna jämedad saarepuud, ei meenutanud
enam aeda vaid pigem kivikangrut põlluveerel. Hiievälja
külas, kus teine osa kiwanislastest kiviaiaehitamises osales,
oli aga meistrimees olemas.
Sinna lähetatud luurerühm sai
teada, et aia alus peaks olema
110 cm ja ülemine ots 90 cm
laiune ning läbilõige vastavalt
trapetsikujuline. Kiviaiategu
ja aedu elus rohkem näinud
külavanem Jaak soovitas kivide
asetamisel jälgida, et raskuske-

Maanteeamet lubab
ohtliku ristmiku turvalisemaks muuta

allikas: maa amet
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Keila Kiwanise Klubi koos sõpradega
Soomest ja Lätist osales 3. juulil Angla
külas kiviaia taastamise talgutel.

Lühidalt

Sel nädalal kohtusid linnapea
Tanel Mõistus ja abilinnapea
Enno Fels Põhja regionaalse
Maanteeameti direktori asetäitjaga teehoiu alal Peeter
Pajuga. Kohtumine korraldati
seoses Paldiski maantee ja
Mudaaugu linnaosa ristmiku
ohtlikkuse tõttu. Peeter Paju
lubas kõnealuse Sinilille tänava
ja Paldiski maantee ristumiskoha ohutumaks muuta. Veel
sel aastal laseb Maanteeamet
ristmiku märgistuse korda
teha ja ehitada ka teelaiendus pööret ootavast sõidukist
möödumiseks.
Juuli lõpuks on kokku lepitud kohtumine Maanteeameti
peadirektori asetäitja Märt
Puustiga, et arutada Paldiski
mnt olukorda ja edasisi plaane.

Juunikuus jõudis Keila linnavalitsuse ning
volikogu keskkonnakomisjoni lauale kevadel tellitud Keila jõe vasaku haru veevoolu
taasavamise ja ökoloogilise tervendamise
eskiisprojekt. AS Kobrase koostatud eskiisist selgub, et täna umbses harus veevoolu avamiseks tuleb jõge süvendada ca 840
kuupmeetri ulatuses.
doris matteus
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se langeks sissepoole ning iga
kõrgem kivi peaks vähemalt
kahte alumist siduma. Selle
tarkusega varustatult asuski
Kiwanise tiim aeda taastama ja
rajama. Mehed upitasid suuremaid kive paika, kõik osalesid
aga kivide kohaleveos ja suuremate kivide vahelise ruumi
täitmises. Ka väiksemad kivid
kulusid ära, et kiviaia ülemine
pind kujuneks küllalt siledaks,
et seal oleks ka ohutu jalutada.
Kõige keerulisem oli suuri kive lahti harutada vanast
aiaosast, sest need pole ju legoklotsid, mida kahe näpuga
liigutad! Kahe mehe jõustki
võis jääda väheks, siis tuli kolmas appi kangiga. Julge pealehakkamine on pool võitu ning
tegijate rõõmuks hakkas juba
peale paari tunnist rassimist
aed ilmet võtma. Kui arvestada juurde ka hommikune puude maha võtmine, kivikorje ja
muud ettevalmistused, mahtus tööpäev 8 tunni sisse ära.

Kiwanislased taastasid vana kiviaia osa ja
ehitasid kadunud aiajäljele uue.
Perenaise poolt suur pajatäis
suppi, mitu kappa kadakast koduõlut ning saare saun – see oli
osa tasust Kiwanise töö eest.
Suurem ja parem osa oli aga
kahe kohaliku perenaise suur
ja siiras tänu! Kadakase mälestusmedali said Keila Kiwanise
Klubi president Margus Välja,
Kinakese president Mari Heina
ja Kiwanise noorte juht Sven
Kalda. Kiwanise poolt tuleb
aga esile tõsta Marika Ivandi
head ettevalmistustööd, tänu
millele see rahvusvaheline ki-

foto: aimar altosaar

viaiatalgu üldse saigi teoks!
Õhtu veetsime kõik lõkke ääres Angla tuulikute taga, kus
külavanem rääkis pikemalt
lahti küla ja tuulikute ajalugu.
Külalistel Keilast, Soomest ja
Lätist oli omavahel ning pererahvaga jagada ohtralt muljeid
töökalt veedutud suvepäevast.
Kiviaiategu on üks mõnus
suvine tegu, mida Keila Kiwanise Klubi julgustab ette võtma
igaühte, kellel see on võimalik
ja oma aia korrastamiseks vajalik.

Juunikuus sündis Harjumaal 170 last
2010. aasta juunikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 170 lapse
sünd. See on 26 võrra vähem
kui 2010 maikuus, mil registreeriti 196 sündi ja 11 võrra vähem kui 2009 aasta juunikuus,
mil registreeriti 181 sündi.
Poisse sündis 100 ja tütarlapsi 70. Kaksikuid sündis kolm
paari. Esmasündinuid oli 59,
teisi lapsi 72, kolmandaid 30,
neljandaid 8 ja kaheksandaid
lapsi üks.
Surmaakte koostati kokku
62, mehi suri 26 ja naisi 36.
Lahkunute keskmine vanus
oli 72,5 aastat. Mehed elasid
keskmiselt 67 ja naised 78 aastaseks. Registreeriti 31 ja lahutati 5 abielu. Nimemuutmise
avaldusi rahuldati üks.

Keila leht läheb puhkusele
Keila lehe viimane number
ilmub 16.juulil peale mida
suundub leht suvepuhkusele.
Kuulutusi ja teateid võtame
vastu kolmapäeva, 14.juuli kella 13.00-ni. Puhkuselt naaseme 16.augustil ja taas ilmub
leht 21.augustil. Vahepealsel
perioodil ootame ikka Teie
vihjeid ja kirju aadressil leht@
keila.ee.
Kaunist suve
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Keilas alustas tööd
jalgrattapatrull
Juuli algusest liikleb Keilas
jalgrattapatrull. Keila Konstaablijaoskonna juhi Timo
Suslovi sõnul patrullitakse
linnas nii kaua kui ilmad lubavad. „Suuremat tähelepanu
pöörame avalikule korrale ja
kergliiklusele
(ülekäigurajad ja jalgratturid, jalakäijad).
Kui kellegil on mingi mure
või küsimus, võib vabalt meid

venekeelne veerg

Сегодня в номере

tülitada või abi paluda, sõnas
Suslov. Lisaks Timo Suslovile
töötab rattapatrullis ka kohalik
abipolitseinik Niilo Saarma.

Timo Suslov ja
abipolitseinik Niilo Saarma

Keila Linnavalitsus teatab
Kohanime määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3
punkti 1, Kohanimeseaduse
§ 4 lõike 3, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning § 8 ja Keila Linnavolikogu 18.12.2007
määruse nr 46 ,,Kohanime
määramise kord“ §2 lõige 2
punkti 1 ja § 4 alusel Keila
Linnavalitsus 02.07.2010
korraldusega nr 191 määrati planeeritud uuele maaalale nimi Jaama plats. Nimetatud krunt moodustati

Keila Linnavolikogu 31.
märtsi 2009. a otsusega nr
17,,Keila raudteejaama piirkonna
detailplaneeringu
osaline kehtestamine”.
Detailplaneeringu kohaselt
on Keila endise raudteejaama ees olev ala mitmekesise
ja aktiivse kasutusega jalakäijasõbralik keskus, kuhu
on planeeritud avalikuks
kasutamiseks puhke- ja lastemänguväljak ning mälestusmärgikoht ja purskkaev.

terjalidega saab tutvuda ka
internetis Keila linna kodulehel.
Planeeritava ala suurus on
ca 2500 m2 ja selle moodustab Haapsalu mnt 39
elamumaa sihtotstarbeline
kinnistu pindalaga 2281 m2
ning sellega külgnevad
Haapsalu mnt lõigud. Detailplaneeringuga jagatakse
Haapsalu mnt 39 kinnistu
kaheks väikeelamu krundiks, mõlema krundi pind-

Projekteerimistingimused
Keila Linnavalitsuse 02.07.
2010 korraldusega nr 193
väljastati projekteerimistingimused Keilas, Niine 10
kinnistule uue üksikelamu
ehitusprojekti
koostamiseks.
Niine 10 kinnistule on lubatud ehitada üks 2. korruseline üksikelamu kõrgusega kuni 9 m ja üks 1.

korruseline abihoone kõrgusega kuni 5 m. Ehitusalune pind võib moodustada
maksimaalselt 20% krundi
pindalast. Hoonestuse asukoha määramisel tuleb arvestada krundile ulatuvate
4. m laiuste tuleohutukujaga naaberkinnistute
piiridest.

ala on üle 1000 m2. Haapsalu mnt 39 krundile jäävad
olemasolevad hooned ning
planeeritud aadressi ettepanekuga Haapsalu mnt 39b
krundile on antud ehitusõiguse ulatus uue väikeelamu
ja ühe abihoone ehitamiseks kokku ehitusaluse pinnaga kuni 190 m2. Kahekorruselisele väikeelamule
on lubatud suurim kõrgus 9
m ja kõrvalhoonele kuni 5
m. Planeeringuga on esitatud haljastuse, heakorrastuse, liikluskorralduse ning
oma krundil parkimise lahendus. Kruntidele on määratud kujade, kitsenduste
ning servituutide vajadused
ning hoonete varustamisene insener- tehniliste võrkudega. Lisaks on lahendatud Haapsalu mnt 41a
kinnistu varustamiseks vajalik vee- ja kanalisatsioonitorustik, määratud nende
asukoht ning servituutide

Detailplaneeringu vastuvõtmine
Keila Linnavalitsus võttis 2.
juulil korraldusega nr 191
vastu Haapsalu mnt 39 detailplaneeringu. Planeeringu avalik väljapanek toimub

19.07. – 02.08.2010 Keila
linnavalitsuse I korruse inforuumis Keila, Keskväljak
11. Haapsalu mnt 39 kinnistu detailplaneeringu ma-

Krimiuudised
NÄDALAD POLITSEIS 21.06.2010-04.07.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
31 sündmust, sh 16 liikluseeskirja rikkumist. Avalikus kohas alkoholi tarvitavaid isikuid tabati
3, alaealisi suitsetajaid tabati 2
ja alaealisi alkoholitarvitajaid 1.
Nendega tegeleb edasi noorsoopolitsei. Võidupüha ja jaanipäev möödusid Keila linnas vahejuhtumiteta ja rahulikult ning
sellest on ainult rõõm kirjutada.
Seoses väga soojade ilmade tulekuga tuletan veelkord meelde, et igasugune alkoholi tarbi-

mine avalikus kohas ja avalikku
kohta joobnud olekus ilmumine
ning seal viibimine, mis solvab
inimväärikust ja ühiskondlikku
moraalitunnet, on keelatud.
Samuti on tervisele ohtlik ja
võib lõppeda isegi traagiliselt,
kui te jääte purjus peaga kuhugi lamama või magama. 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).
Kuritegudest politseile kahe
viimase nädala jooksul ei teatatud.
28. juunil peeti Säästumarketis kinni pisivaras.

securitas 1660
01.07 00.28 - Linnavalitsuse
ees tarvitas seltskond alkoholi.
Hoiatatud ja minema saadetud.
03.07 02.40 - Perearstikeskuse
kõrval pargipingil magas purjus
meesterahvas. Äratatud ja minema saadetud.
03.07 22.30 - Uuel tänaval
toimus kalkus, lärm ja alkoholi
tarvitamine. Kohale kutsutud
politsei.
04.07 15.30 - Rõõmu parklas
urineeris alkoholijoobes mees.
Isikult võetud andmed ja minema saadetud.
04.07 02.42 - Linnavalitsuse
ees tarvitas seltskond alkoholi,
minema saadetud.
04.07 02.53 - Keskus teatas
öörahu rikkumisest Rohelisel
tänaval. Isikud korrale kutsutud
ja laiali saadetud.
04.07 02.03 - Alkoholijoobes

mees urineeris Keva tankla
parklas. Hoiatatud, minema
saadetud.
04.07 22.15 - Keskväljak 14 juures tarvitasid 2 meesterahvast
alkoholi. Korrale kutsutud, minema saadetud.
04.07 23.30 - Jaamas magas
meesterahvas maas, üles aetud ja minema saadetud.
05.07 17.20 - Aia tn raudteeülekäigu juures tarbis grupp alkoholi. Peale hoiatust seltskond
lahkus.
05.07 23.50 - Uus tn 13 löödi
meeskodanikule kaikaga pähe.
Kohale kutsutud kiirabi ja politsei. Isik viidi traumapunkti
õmblema.
06.07 01.45 - Keila keskpargis
tungiti kallale purjus vanemale
meesterahvale. Kutsutud kohale politsei ning kiirabi. Viidud
Mustamäe haiglasse. Isikuga
kaasas olnud jalgratas toimetatud politseijaoskonda.

Привокзальная
площадь
Городское правительство
приняло решение присвоить площади, располагающейся перед железнодорожным
вокзалом,
наименование Яама платс
(Вокзальная
площадь).
Согласно детальному планированию предполагалось использовать другой
вариант – Яама вяльяк. До
28 июня была возможность предложить и другие альтернативные варианты.
Предложение
назвать место именно таким образом поступило от
мэра города Т. Мыйстуса,
по словам которого вариант «Яама платс» более
привычен для горожан.
Поскольку первоначальный вариант реконструкции привокзальной площ
а
д
и
,
предусматривающий
уличную перепланировку
и строительство фонтана,
по всей видимости откладывается, то намечено заасфальтировать площадь
и улицу до перекрестка с
учетом данных нового
проекта. (стр 1)
Проект
Недавно в городской газете была опубликована информация о том, что городское
правительство
заказало проект, который
позволит восстановить течение реки Кейла по левому рукаву и экологическое
равновесие речной системы на данном отрезке. В
июне первоначальный вариант проекта был готов и
представлен правительству и комиссии по защите
окружающей среды городского собрания. Согласно
проекту предполагается
расчистить левый рукав
реки по всей длине, а также углубить речное дно на
отрезке длиной 420 м, для
того, чтобы обеспечить течение реки. Кроме этого,
планируется восстановить
исторические места купания горожан и построить
мостки. На левом берегу
вновь открытой протоки
будет построена пешеходная дорожка шириной 2
метра. Финансирование
этого проекта предполагается осуществить на средства Центра инвестиций в
защиту окружающей среды. (стр 3)
Что надо знать о змеях
Максимальное
воздействие змеиного яда на организм человека происходит в промежуток времени

от 30 минут до 4 часов после укуса, затем воздействие уменьшается. Сила
воздействия зависит от
многих факторов, например, от места укуса и от состояния здоровья человека, в целом. Наиболее
опасен укус гадюки именно в жаркую погоду, а также, если укус находится в
районе лица, шеи или спины. В месте укуса сначала
видны две точки, расположенные на расстоянии
0,5-1 см друг от друга, сам
укус напоминает по болевым ощущениям укол
иглой. Затем боль увеличивается, минут через 20
появляется отек. Укушенного необходимо успокоить и срочно доставить в
больницу. Несмотря на то,
что в Европе известны отдельные смертельные исходы от укуса гадюки, тем
не менее в большинстве
случаев укус не предстваляет прямой опасности
для жизни человека. Исключение
составляют
люди с аллергической реакцией. Более подробная
информация об укусах гадюк и о том, как правильно себя вести в такой ситуации в сегодняшнем
номере городской газеты.
(стр 2)
Велопатруль
С начала июля контроль
правопорядка в городе
осуществляет
велопатруль. По словам руководителя констебльского отделения Кейла Т.Суслова,
эту форму патрулирования предполагается использовать до тех пор,
пока позволяют погодные
условия. (стр 4)
Секстур в Кейла
«Секстур» - это молодежный проект, который
предлагает молодежи танцевальное представление
с образовательным и поучительным содержанием.
В представлении принимают участие 50 человек,
и к тому же привлекают к
участию и местные таланты. Таким образом, все,
кто заинтересован в участии в этом проекте и на
данный момент достиг
15-летнего возраста, могут
принять участие в двухдневном подготовительном лагере (стоимость 150
крон), а затем и в самом
представлении, которое
состоится 11 августа в
20.00 на городском певческом поле. Дополнительная информация на сайте
www.seksituur.ee. (стр 6)
-
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Airiin Saarso: plaan ja selgus
on olemas
Jaanipäeva eel toimusid Keila koolides kevadised lõpuaktused. Lõpetas Keila Kooli
esimene lend. Esimene õppeaasta lõppes
nii Keila Koolil kui direktori Gled-Airiin
Saarsol, kes asus kooli juhtima eelmise
aasta hilissuvel. Keila Leht uuris, millised
on olnud esimese aasta rõõmud ja mured
ning millised on suuremad plaanid järgmiseks õppeaastaks.

nemate ja õpetajate seas rahulolu - uuringu, sealjuures said
kõik õpetajad personaalse hinnangu. Paljudele andis tulemus
kindlust, mõne pani mõtlema.
Kindlasti ei järgne tulemustele, vaid pigem on õpetajal oma
töö kohta tagasiside ning selle
põhjal võimalus ise oma tööd
ja tegevust analüüsida.

sõnad ja tegevussuunad?
Alustame sügisest 7. klassis
põhiainetes - matemaatikas ja
eesti keeles - diferentseeritud
õppega. Selle planeerimine
ning kommunikeerimine on
hõivanud palju aega. Ettevalmistustöö oli põhjalik – tutvusime teiste koolide kogemusega, arutasime omavahel ning
lapsevanematega. Õpetajatel
on uuendusse usku ja lapsevanemad toetavad, nüüd on vaja
kavandatu väga hästi ellu viia.
Peale esimest veerandit arutame lapsevanematega taas läbi,
kuidas meil on läinud.

Kuidas läksid riigieksamid?
Kõik tulemused ei ole veel
analüüsitud, kuid peame tunnistama, et näiteks eesti keele
ning matemaatika tulemused
olid nõrgemad kui eelmisel
aastal. Põhikooli lõpetajad olid
sel aastal edukamad.

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Oled Keila Kooli direktori
ametit pidanud tänaseks ühe
õppeaasta. Milline on esimene
aasta olnud?
Minu esimese aasta Keilas
võib jagada kaheks. 2009. aastasse jäänud poolaasta kulus
eeskätt sisseelamisele, püüdsin aru saada, kuidas siin on
kombeks asju ajada. Teisel
poolaastal tuli hakata juba tõsiselt tegelema uue õppeaasta
planeerimisega. Palju läbiräägitud kooliarendusi on ju vaja
ellu viia.
Tänaseks võin rahulikum
olla, tean, mida tuleb järgmisel õppeaastal teha. Plaan ja
selgus on olemas ja esialgselt
võtmeisikutega läbi arutatud.
Mis on Keila Koolis olnud üllatavat, mida ei osanud alguses oodata?
Juhtide tihe vahetus gümnaasiumis on jätnud õpetajatele
selge jälje. Teadsin seda Keilasse tulles, aga tegelikult on
jälg sügavam, kui arvasin. On
hirm ja kartus, aga ma ei saa
täpselt aru, mille ees hirmu
tuntakse.
Aastate jooksul on õppearenduse osas proovitud mitmeid erinevaid asju, kuid paraku on need jäänud toppama.
Arvan, et tihe juhtide vahetumine on jätnud asjad lõpuni
viimata, uued teemad on jälle
peale tulnud. Olen leidnud
Keilas koolist mitmeid oma
elukutset nautivaid õpetajaid.
Ma ei ole varem kogenud seda,
et nii paljud õpetajad on oma
linna ning oma kooli patrioodid.
Algkoolis, kuhu järgmisel
aastal loodan rohkem jõuda,
on tugev terve kooliastme
meeskond, gümnaasiumimajas on meeskonnatunne pigem
aineõpetajate vahel. Arvan, et
selline erinevus tuleneb õpetamise spetsiifikast - algkoolis
annavad kõik õpetajad kõiki
aineid ning neil on rohkem
ühiseid aruteluteemasid, gümnaasiumis puudutab õpetajaid
rohkem ainealane arutelu.
Millised on olnud esimese
õppeaasta peamised märk-

Kas järgmiseks õppeaastaks
on õpetajad ning juhid kõik
olemas?
Kõik õpetajad ja koolijuhid on
olemas.
Algkooli õppetööd hakkab
sügisest juhtima Kaja Peetris,
põhikooli õppejuhina alustab
senine algkooli õppejuht Riina Kink
airiin saarso:
ning gümnaasiumi
“Tundub, et tänaseks on õppejuhina asub
tööle Mare Uritam.
inimesed paigas ning
Muudatusi
on
sügisel saab jätkata
üsna palju, kuid
kõik need on olnud
sisuliste tegevuste ja
inimeste endiga läbi
õppetöö arendamisega.
räägitud ning nende
Ees ootavad sellised
soov. Usun, et inimene peab tegema
väljakutsed nagu
seda tööd, mida ta
diferentseeritud õppe
tahab ja oskab teha.
Pe r s o n a l i ko n rakendamine ja uue
kurss oli mahukas
koolitusloa
ja minu hinnangul
ettevalmistamine. ”
tulemusrikas. Valikut oli omajagu,
Teine oluline teema oli hindasime nii kogemust kui
gümnaasiumi komplekteeri- tulemusi varasemas töös, kuid
mine, kuidas seda teha. Kuidas tähtsad olid ka isiksuseomasaavutada olukord, kus güm- dused. Pidasime oluliseks, et
naasium oleks õppimisele suu- inimene tahaks arendada, teha
natud koht, mitte peamiselt meeskonnaga koostööd, olla
lapsepõlve pikendus. Korral- klassijuhataja.
Uute õpetajate seas on nii
dasime gümnaasiumi sisseastumiseks katsed koolivaheajal Keila, selle lähikonna elanikke
ja plaanime sarnaselt ka järg- kui mujalt inimesi.
Olen tagantjärele mõnelt
neval aastal sisseastumist korraldada. Sel aastal oli üle Eesti uuelt töötajalt, kel oli mitu vakõige väiksem gümnaasiumi likut, küsinud, mis pani langekandideerijate arv. Järgmisel tama otsuse Keila kooli kasuks.
aastal loodame avada juba vä- Enamasti nimetati põhjusena
hemalt kaks klassi, tulemas on väljakutset ning võimalust
suurem ja ka õppimisest moti- kooli arengus osaleda. Kuna
toimumas on palju muudatusi,
veeritud lend.
Kolmas oluline teema seon- siis meelitas inimesi võimalus
dus personaliga. Viisime läbi neisse oma osa anda.
põhjaliku personaliotsingu nii
õpetajate kui ka juhtide seas. Mitu klassi sügisel kooliteed
Personali valdkond ongi nõud- alustab?
nud kõige enam energiat. Ette- Sügisel avame 6 esimest klassi:
nägelikult hakkasime varakult muusikaklassi, tantsuklassi, 3
tegutsema ning peale jaanipäe- tavaklassi ning väikeklassi.
Gümnaasiumis avame kaks
va said viimased lepingu allkirsuunda ühes klassis: majanjastatud.
Kevadel viisime läbi lasteva- duse ja matemaatika suund

Airiin Saarso
ja humanitaarsuund. Kokku
võtsime vastu 36 õpilast, 21
majanduse ja matemaatika
suunda ning 15 humanitaarsuunda.

foto: erakogu

huvitegevuse mahtu, pakkuda
senisest enam kooliga seotud
ringe ja tegevusi.
Loodan, et kõik uued inimesed elavad kiiresti sisse
ning löövad kaasa.
Millised on suuremad plaanid
Algkoolis on kavas alustada
järgmiseks õppeaastaks?
Hea alguse metoodika rakenTundub, et tänaseks on perso- damist. Algkoolimaja juubeliks
nal olemas ning sügisel saab – maja saab 80 aastat vanaks –
jätkata sisuliste tegevuste ja anname välja almanahhi. Kooõppetöö arendamisega. Ees li alguseks ilmub ka koduloo
ootavad sellised väljakutsed töövihiku parandatud trükk.
nagu diferentseeritud õppe raVäga hästi on käima läikendamine ja uue koolitusloa nud kooliastmete nõukodade
tegevus.
Lapsevanemaid tahaks
järgmisel
aastal
airiin saarso:
rohkemgi kaasata,
“Sügisel avame 6 esimest ka konkreetsetesse
projektidesse. Näiklassi: muusikaklassi,
tantsuklassi, 3 tavaklassi teks algkoolil on
suur ootus koolining väikeklassi ”
vormi osas, mida
püüame koostöös
ettevalmistamine. Olulisteks lapsevanematega välja töötateemadeks on kindlasti õpilas- da. Jätkame lastevanematele
te õiglase hindamisega seon- suunatud koolitustega ning ka
duv, tulevased õppesuunad nii „Edasi kooli“ projektiga, kuid
algkoolis, põhikoolis kui güm- seda senisest enam nõukodade
naasiumis, õpilaste üleminek kaudu.
algkoolist gümnaasiumimajja
Muidugi ei tohi ära unustaning jätkuv lapsevanemate kaa- da, et ees ootab kolimine uude
samine. Rahuloluküsitlus näi- koolimajja, mis on kõikidest
tas ka, et senisest enam tuleb sisulistest muutustest märtegeleda koolikiusamise, tugi- kimisväärsem. Seda on kaua
süsteemi ja klassijuhatajatöö- oodatud ja kindlasti annab see
ga. Samuti rahulolu-uuringust uut indu ka sisuliseks arentulenevalt tahame suurendada guks.
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Lühidalt
Elektriraudtee
üritustesarja „Pühapäevaks maale!“ raames
toimub jalgrattamatk
Põhja-Kõrvemaal
Elektrirongiga reisijad saavad
sel pühapäeval sõita Kõrvemaale, kus üritustesarja „Pühapäevaks maale!“ raames
toimub rattamatk Põhja-Kõrvemaa radadel. Kõigile elektrirongiga kohale tulnud inimestele on üritusest osavõtt
tasuta.
Perematka rattaretke korraldab Sportland AS poolt
hallatav Kõrvemaa Matka- ja
Suusakeskus, mis asub Elektriraudtee areaali Aegviidu peatuse vahetus läheduses. Sealt
saavad alguse ka mitmed kaunid Põhja-Eesti matka- ja suusarajad.
Matkapäev algab kell 12:00
keskuse juures ning jalgratastega läbitakse lähipiirkonna
vaatamisväärsused,
looduskaunid kohad ja huvitavad rajad. Retke viib läbi professionaalne retkejuht Sven Luks.
Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse esindaja Marilin Pehka
sõnul on korraldatav jalgrattamatk jõukohane kõigile huvilistele, kes vähegi eelnevalt on
jalgrattaga sõitnud.
„Soovitame kindlasti kõigil
huvilistel
eel-registreeruda
aadressil
www.korvemaa.ee
kuna suure osalejate arvu puhul on kohtade arv piiratud,”
sõnas Pehka. Kaasa tuleks
võtta korras jalgratas, kiiver
ja seljakott. Matka kestvus on
orienteeruvalt kuni 4 tundi.
Kõigile elektrirongiga kohale
tulnud inimestele on üritusest
osavõtt tasuta. Samuti annab
Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus elektrirongiga kohale
tulnud inimestele kaasa tasuta
matkamoona. Ette tuleb vaid
näidata samal päeval soetatud
rongipilet.
Elektriraudtee avalike suhete juhi Norbert Kaareste sõnul
on Kõrvemaa põnev sihtkoht,
mis ei jää varju juba toimunud
Golfipäevale Niitvälja keskuses. „Elektrirongid kui üks esimesi transpordiliike, mis ehitas
spetsiaalsed rattahoiukohad
vagunitesse, tervitab jätkuvalt
kõiki rattasõpru oma rongides,“ on Kaareste eesoleva
Kõrvemaa rattamatka puhul
ootusärevil.
Elektriraudtee avaldab edaspidigi iga nädala tagant uue
sihtkoha, kuhu elektrirongiga
reisijatel on võimalik sõita.
Kohapeal saab rongipileti esitaja nautida soodustusi, mis
on loodud just elektrirongiga
reisijale.
Üritustesari toimub kogu
suve vältel. Värskeimat informatsiooni eesolevatest üritustest leiab aadressil matkad.
elektriraudtee.ee
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sport

“Kujuta ette, et su elu on
seljakotis. Täida see tunnetega,
seejärel inimestega, su naine, su
lapsed, su vanemad jne. Pane
sinna oma maja, auto, koer.
Tunned seda raskust oma
õlgadel... tunned, kuidas
rihmad soonivad?”

Võimlemisklubi Sistrum lapsed osalesid
maailmamängude avatseremoonia
võimlemispeol „Pidu läheb käima“
sirje aija

VK SISTRUM TREENER

allikas:paramount pictures

arvustus

„Õhus”(Up in the Air, 2009)
Režissöör: Jason
Reitman
Osatäitjad: George
Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman
manivald juga

PRIITAHTLIK PRITSUMEES

Ryan Bingham (Clooney, Men
Who Stare at Goats, Fantastic
Mr. Fox) on mees, kelle tööks
on inimeste vallandamine. Ta
töötab ettevõttes, mille funktsiooniks on raskustes vaevlevate firmade tõõjõu vähendamine. Kui firmajuht mingil
põhjusel ei soovi vallandamisega tegeleda, kutsutakse kohale
hr Bingham, kes mängleva elegantsi ja sihikindlusega kodaniku eluteel edasi suunab ning
teatab, et vajadus tema teenete
järgi on lõppenud. Binghami
maailm koosneb lennumiilidest, hotellitubadest, rendiautodest ning inimestest võõrandumisest ja ta armastab sellest
iga sekundit.
Ryan kohtab sarmikat Alexit (Farmiga, Running Scared,
The Departed), naisversiooni
endast, ning too kohtumine ja
nende edasine suhtlus sunnib
teda põhjalikult elu üle järele
mõtlema. Hindama uusi väärtusi ja kaaluma taolise kohvrist
elamise õigustatust. Olulise
tõuke sel teel annab ka nooruke maailmaparandaja Natalie
Keener (Kendrick, Twilight,
Elsewhere), kellele Clooney
tegelaskuju tööd ja elu pannak-

elus on vallandada inimesi,
ja te armastate teda. Vähesed
näitlejad suudavad taolise perfektsusega välja mängida nii
räpast õlise soenguga konföderatsiooni poega ja ärakaranud
vangi (O Brother, Where Art
Thou) kui tunnustatud arsti
(ER). Vera Farmiga graatsiline ja prantslaslikku sarmi õhkav Alex ei jäta samuti kohe
kindlasti külmaks. Uustulnuk
Kendrick teeb suurepärase,
üliemotsionaalse ja ilmselt
oma senise karjääri parima rolli, kehastades vallandamisäri
revolutsionäriseerida üritavat
metoodikat arendavat noort ja
näljast naist.
Filmimogul
Ivan
Reitmani
poeg
Jason (Juno,
Thank
You
for Smoking)
on
süžeeliinid ja žanrid
hiilgavalt põiminud. Kilde
on võetud nii
draamast kui
komöödiast,
aga
midagi
pole
liiast,
midagi pole
ü l e p a ku t u l t
klišeelikku.
allikas:paramount pictures
Film puutagasipöördumine reaalsuses- dutab servaga majanduskriisi,
se äralösutatud diivani ja lõu- selle mõju inimesele ja tema
väärtustele. Samas ei püüa
gava lemmiklooma juurde.
Clooney on vormis nagu õpetada vaid loob lihtsalt nautavaliselt. Ei ühtegi mööda- ditava narratiivi ühe siduvaid
lasku ega usutamatut repliiki. tegureid vältiva ja vabadust
Te vaatate meest, kelle rolliks hindava mehe elust.
se õpetama. Bingham kompab
ettevaatlikult inimlikku sidet
kui senist kartuseobjekti, leiab
hetkeks selle ja kaotab taas.
Film pakub palju ilusaid hetki,
isegi naeru, kuid lõpunoot jääb
siiski melanhoolseks.
Õhus on kahtluseta parim
film, mida viimase poolaasta
jooksul nähtud on. Üks nendest linatöödest, mille lõppedes jääd natuke juhmivõitu
pilguga lõputiitreid jälgima ja
tundmatu ameeriklase kurbmeloodilist jorutamist kuulama. Kui lõpuks pildikasti
sulged, tekib minimaalne šokihetk, pühaduse rüvetamine ja

Kolmanda juuli õhtul avati
Kalevi staadionil võimlemispeoga „Pidu läheb käima“ II
CSIT maailmamängud Eestis.
Viis tuhat kuussada võimlejat
ja rahvatantsijat Eestit, Soomest ja Taanist, vanuses 5-70
aastat andsid koos Tanel Padari, Dagmar Oja, Ott Leplandi,
Agathe Vega Rahula ja The Suniga üle tunni kestnud võimlemisetenduse. Võimlemisetendusele eelnes võimlejate
rongkäik Kalevi staadionile ja
mängude ja võimlemispeo pidulik avatseremoonia.
Keilast osales peol 29
võimlejat
võimlemisklubist
Sistrum vanuses 7-14 aastat.
Peole eelnes neli päeva raskeid
treeninguid Kalevi ja Wismari
staadionil. I-III klassi lapsed
osalesid kavas „ Kuu on päike“. Koos Sistrumi lastega
esines 900 last üle vabariigi.
Sistrumi vanemad lapsed
osalesid Kersti Kulli loodud

Võimlemisklubi Sistrum
valikkavas „ Mõtisklus“.
Kõik peoga seotud kulud,
esinemiskostüümid,
võimlemispeo pass ja sõidukulud
proovidele jäid klubi ja lastevanemate kanda. Rääkides teiste
treenerite ja õpetajatega, aitasid vallad ja linnavalitsused
lastevanematel sõidukulusid
tasuda. Võimlemisklubi Sistrum tegi taotuse Keila linna

FOTO: ERAKOGU

kultuurikomisjonile, et linn
aitaks tasuda sõidud treeningutele ja peole. Kahjuks saime eitava vastuse. Siiski aitas
meid Padise Buss, kes lapsesõbraliku hinnaga lapsi peaole
ja treeningutele sõidutas.
Veel tahan tänada lapsevanemat Kätlin Paalaroosi, kes
oli kõik viis päeva treeneri
seisuses.

vaba aeg

Seksituur tuleb Keilasse – tule Sina ka!
MTÜ TÄHE NOORTEKLUBI

Seksituur on noortealgatuslik
seksuaalkasvatuslik projekt,
mille käigus valmib hariva sisuga tantsuline etendus.
Tegemist on MTÜ Aari
ja MTÜ Tähe noorteklubi
ühisprojektiga, mille kaudu
tuuakse rahvani noorte arusaamad ja tõlgendused seksi
ja armastusega seotud teemadel. Muuhulgas käsitletakse mitmeid väga tõsiseid
situatsioone nagu näiteks
abort ja vägistamine. Etenduse panevad kokku 50 noort
Tartumaalt ning kaasa teevad

50 kohalikku noort talenti.
Projektijuhi Tarmo Toomiste
sõnul on seksuaalkasvatuslik
segadus nii lapsevanemate,
pedagoogide kui ka noorte
seas. Ta on veendunud, et läbi
projekti selgitatakse noorte
seisukohti teemal seks. Tänu
sellele etendusele peaks publikuni jõudma parm arusaam,
mida noored mõtlevad seksi
all, mis on oluline, kuidas see
mõiste on erinev noormeeste
ja neidude jaoks jne. Tarmo
Toomiste nendib, et teema on
raske, kuid isegi eluoluline
noorte jaoks.
Kutsume kõiki andekaid
Keila ja Harjumaa noori, kes

on vähemalt 15 aastat vanad
tuurist osa võtma. Selleks
toimub vahetult enne etendust, 10.-11. augustil Keila
laululaval laager, kus õpitakse etteasted selgeks. Laager
maksab 150 krooni, mille eest
kaetakse toitlustuskulud. Kui
Sa oled julge ja Sulle meeldib
esineda, siis tule ja osale! Seksituuri etendus leiab aset 11.
augustil kell 20.00 Keila laululaval. Pärast etendust toimub afterparty, kus astub üles
Uku Suviste. Seksituuri toetavad Euroopa Noored Eesti
Büroo ja Hasartmängumaksu
Nõukogu.
Lisainfo: www.seksituur.ee

31.juulil Keila
poolmaraton.
Septembris rulluisutamine
ja rullsuusatamine.
www.spordiklubivask.weebly.com

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts – 22. august
Harjumaa muuseum
EESTISSE ARMUNUD...
Karl Tihase joonistusi ja skitse
1940.-1950. aastaist
17.juuni.-5.september
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
AIAPIDU
20. juuli - 22. august
Publikul on võimalus seda pidu
vaadata kas majast või aiast
Ohtu mõis

kontsert
“SUNFEST” - MUUSIKAFES-

TIVAL
18.juuli kell 18.00
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides
Keila lauluväljak

Kes soovib, võib kaasa võtta
õunakooki, Läte pakub kama ja
sooja teed.
Erakool Läte õuel, Kruusa 23,
Keila.

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

SEKSITUUR
10.-11. augustil
Seksuaalkasvatuslik tantsuline
etendus
Keila lauluväljak
www.seksituur.ee

KLAVER TULEB KÜLLA:
2ÜHEL
23.juuli kell 20:00
Rein Rannap & Mihkel Mattisen
EELK Keila Miikaeli kirik

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

sport
KEILA POOLMARATON JA
RAHVAJOOKS
31.juuli kell 11.00
Lastejooksud, noortejooks,
rahvajooks 8km ja poolmaraton. Toimub ka kepikõnd, mis
ei ole võistlus.
Keila lauluväljak
Info: www.skvask.weebly.com

muud üritused
SÜDASUVINE PÄRIMUSPÄEV
21.juuli kell 17.00 Tasuta
Laulame eesti rahvalaule,
mängime laulu- ja seltskonnamänge.
Tulekust anna teada 15.juulini
waldorf.keila@gmail.com või
5193 6673.

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!
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Palju õnne!

Sündinud

28.06.2010
29.06.2010
Kõike võib tahta, karta ja loota,
Seda, mis tuleb – mitte keegi ei
oota...
Avaldame kaastunnet Kadile
isa ja Jannele kaasa

Peep
Noorlinnu
kaotuse puhul.

Anette Avdejeva
Milana Sedman

Südamlik kaastunne Andrus
Keevallikule perega isa

Udo
Keevallik
lahkumise puhul.

Perekonnad Ojari, Aitsen,
Nurk, Jakobson, Kohava.

Avaldame kaastunnet
Andrusele isa

Udo
Keevalliku
surma puhul.

Perekonnad Henk ja Nuudi

Töökaaslased Press-Komaxist

kogudus
7.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga.
Jutlustab kaplan Peeter Parts
11.juuli kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

Südamlik kaastunne Ellele
abikaasa

Endel Arro
surma puhul.

Siiras kaastunne Ellele ja
Reinule perega armsa
abikaasa ja isa

Endel Arro
kaotuse puhul

Laulukaaslased

Perek. Garelis

Mõni hetk on elus
valusam kui teine
Mõni hetk on kohe
väga-väga valus...
Mälestame head naabrimeest

Endel Arrot
Margit ja Urmas perega
ja Aino.

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

Seoses remondttöödega
Keila sotsiaalkeskuses
toimub
sotsiaaltöötajate
vastuvõtt iga päev
kell 8.00 – 15.00 maja
parempoolses otsas.
Info telefonidel 6791570
ja mobiil 5207448.
Vabandame
ebamugavuste pärast.

Tunneme südamest kaasa
Ellele abikaasa, Reinu perele
isa, vanaisa

Avaldame

Endel Arro

Elga
Raudsepa

kaotuse puhul.

surma puhul omastele
sügavat kaastunnet.

Perekonnad Vollmer, Utsal,
Haavasalu, Tšekenjuk, Kaber,
Mändmets, Indre.
Karin, Reet ja Vello.

Avaldame kaastunnet
Valve Ilau´le abikaasa

Valter Ilau
surma puhul.

KÜ Paldiski mnt. 28e elanikud
KÜ Põlluäär elanikud

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

ost/müük
Müüa kabinetõmblusmasin
„Veritas“, saksa toode, elektriga. Hind 390.-. Tel. 55997610.
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R
09.00-17.00.
Ostan 3meetrist lehtpuu

kütet(hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.

Teenus
Pottsepatööd, ahjud, pliidid,
kaminad, soojamüürid. Tel.
56322522.
Pottsepatööd,
klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus.Töödest pildid.
Materjal,transport meie poolt.
Tel.58033448 Ain.
Karske keskealine meesterahvas teostab teie kodudes
ja korterites igasuguseid remonttöid, alates põrandatest
lõpetades lagedega.Võimalik

ka välisviimistlus tööd ja santeh tööd .Olemas vajalikud
tööristad, abistan ka transportiga.Hinnad soodsad. Telef 5549971, e-mail margus.
saar.004@mail.ee.
Puksiir- ja veoteenus 24 h.
Tel. 55555374, Mehis
Organismi
ülduuringud
ja teraapia, massaaž, moksa
lamp (sobilik liigestele jne),
organismi puhastamine jääkainetest, kõrvaküünlad, reiki,
seljavenituspink, teisipäeviti
eelregistreerimisel kaaniravi.
Uudne tervendusviis Eestis:
kvantpuudutus! Keila Tervisekeskuses Mini-SPAs. Info tel.
53330299 Merike või vt www.
algallikas.ee.

Jalgpallimängud Keila kunstmurustaadionil:
L 25.juuli

10.00
14.00

Keila JK (99-00) PSK Alexela -

FC Kuressaare
Keila JK Mehed

8

Reklaam

16.juuli kell 20:00

Kukerpillid
Piletid eelmüügist 75,kohapeal 100,-

Lapsed kuni 12.a (k.a) tasuta.
Vihmase ilmaga pidu telkides.
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SUVESOODUSTUSED!
500.-

Väike Tom vanillijäätis
sokolaaditükkidega
vahvlitopsis 125 ml
Tavahind 8.90
Sünnipäevahind
kehtib 09.07 - 16.07

k/l

0 ee

39.2

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

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

AS Harju KEK pakub soodsalt
rendile tootmis-, lao- ja
kontoripindasid.

• Vaba kuukaart
/ 31,96 €
• Vaba kuukaart õpilasele kuni 19 a. 300.-/19,17 €
• Päevane rühmatreening 85.-/5,43 €
• Suvevaheajal pilet õpilasele vanuses 7-13 a. 35.-/ 2,24 €,
14-19 a. 45.-/ 2,88 €!
• Infrapunasaun ühele 50.-/ 3,2 €, kahele 90.-/ 5,75 €.
• Solaarium 5.-/minut (0,32 €)
• Soolakamber 20 min 25.-/1,6 €, 40 min 50.-/ 3,2 €

AVATUD ON VÄLITERRASS PÄEVITAMISEKS!
13. JUULIL KELL 19.30 RULLUISUTAMISE TEHNIKAKOOL!
Juhendab Meeme Männiste.
*tund toimub kuiva ilma korral.

Info: Paldiski mnt. 21, Keila
Kontakttelefon: 5 046 580.
e-post: h.kek@harjukek.ee

Lisainfo ja broneerimine telefonil 673 7637
www.tervisekeskus.eu

Keila poolmaraton, rahvajooks ja kepikõnd
8 km, noortejooks ja lastejooks
31. juuli 2010. Kell 11.00

Start ja ﬁniš Keila Lauluväljakul.
Eelregistreerimine: skvask@hot.ee ja info
Priit Idarand 53490341,
www.spordiklubivask.weebly.com

teated

Kaastundeavaldus
raamis: 100.- (sisaldab käibemaksu)
Ärilise sisuga kuulutus
(müügikuulutus, teenuse pakkumise
kuulutus jms) eraisikule: 75.- (sisaldab
käibemaksu),
Reakuulutus juriidilisele isikule:
130.-, millele lisandub käibemaks

Muu sisuga kuulutus (teated
kadunud esemetest jms): 25.(sisaldab käibemaksu)
Reklaami hinnapäringud on oodatud
aadressil liisa.kaupmees@keila.ee või
telefonil 5122369. Kirjad on oodatud
samuti aadressil leht@keila.ee, telefonil 6588 569 või toimetuses
Keila linnavalitsuse I korrusel.

