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Koolitused
korteriühistutele
Septembris toimuvad
Keila linnavalituses teabepäevad korteriühistutele.
Räägitakse kajakatest ja
nende peletamise võimalustest linnaruumis ning
linnahaljastusest.
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Roherock
kutsub
perepäevale
Seekordne Roherock
rõhub tervislikele eluviisidele. Osalejatele on tasuta
rulluisu- ja kepikõnni
koolitus, toimub laat, osa
saab võtta mitmetest
võistlustest ja mängudest
jpm. Päeva jääb lõpetama
ansambel Zetod.

lk 6
fotod: doris matteus

muuseum

vaba aeg

Harjumaa muuseumis
avati uus näitus
liikluskultuurist
lk 6

Barsbüttelis toimunud
noortelaagris etendati
High School Musicali
lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas
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Ilusat kooliaastat! Korrast ära küttekolded võivad
Seisin täna, 1. septembri ennelõunal, Keila lauluväljakul
ning vaatasin kõiki neid lapsi ja noori, kes alustavad uut
kooliaastat. Kokku läks Keilas kooli ca 1600 õpilast. Neist
151 alles alustavad pikka kooliteed.
Neile päris väikestele, kes küll tänasest alates suured
koolilapsed, saab soovida vaid palju jõudu, kannatlikkust
ja visadust. 12 aastat ei ole lühike aeg. Isiklikult mäletan
umbes 4. klassi algusest hetke, mil kohale jõudis karm
reaalsus – see kõik kestab veel lõputult kaua. Loomulikult
hakkas hiljem aeg kiiremini liikuma.
Suurematele tuleb soovida sama. Lisaks veel oskust
ja julgust teha õigeid otsuseid ning valikuid. Õigeid mitte
sellest mõttes, et need meeldiksid õpetajatele, vanematele
ja naabritele, vaid õigeid enda jaoks.
Õpetajatele on algav õppeaasta Keilas samuti teistsugune. Suurt osa neist ootab ees mitmeid muudatusi ning
kolimine uude koolimajja. Algab Keila Kooli teine õppeaasta. Palju jõudu kõigile õpetajatele ilusate plaanide teokstegemisel ning Keila hariduselu uuendamisel.

põhjustada raskeid tuleõnnetusi

Igal aastal saab paarsada tulekahju alguse
suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Enne kütteperioodi algust on
vajalik kogu küttesüsteem kriitilise pilguga üle vaadata – ega
kuskilt suitsu sisse ei aja, et
lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstendes ei
oleks pragusid. Samuti tuleb
kontrollida, ega korsten pole
pigitunud, kas tahmaluugid on
kindlalt kinni jms
Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadmeid
ja lõõre puhastada kaks korda,

hooajaliselt kasutatavaid üks
kord enne kütteperioodi algust
ja gaasikütteseadmeid üks
kord aastas
Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Kui aga küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga
küttematerjale
(okaspuu, pinnud jne), siis tuleks ka küttekeha tihedamini
hooldada. Kütteseadme ostmisel tuleb veenduda kasutamisjuhendi olemasolus ja selle
puudumisel seda müüjalt nõuda. Pliiti, maja- ja/või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt,

vastavalt
kasutajajuhendile.
Kütte- ja soojendusseadmeid
ei tohi jätta järelevalveta. Küttekollete läheduses ei tohi hoida küttematerjali ega muid
kergestisüttivaid
materjale.
Paneme inimestele südamele
mitte põletada ahjus olmejäätmeid. Pakendite põletamisel
aurustavad või kondenseeruvad osad koostisained korstnas. Tagajärjeks on suitsulõõri
ummistumine ja korstna külge
jäänud plasti koostisosade põlema süttimine, mis omakorda
võib põhjustada tulekahju.
Ühepereelamu korstent võivad elanikud ise pühkida, kui
selleks on olemas vajalikud
teadmised ja oskused. Kortermajade elanikud peavad tellima kutsetunnistust omava
korstnapühkija. Siiski tasub

kõigil korstnaomanikel meeles
pidada, et kutsetunnistust
omav korstnapühkija on läbinud vastava eksami ning tunnistatud oskajaks.
Peale hooldustöid saab
korstnapühkijalt akti, millele
mõlemad pooled alla kirjutavad. Aktil on kirjas tehtud tööd
ning korstnapühkija kutsetunnistuse number.
Kutsetunnistust omavate
korstnapühkijate nimed leiab
Kutsekoja kutsetunnistuste registrist, mis on kättesaadav
aadressil www.kutsekoda.ee.
Informatsiooni korstnapühkija tellimiseks saab ka päästeala infotelefonilt 1524.
Eesti Korstnapühkijate Koja
liikmete andmed leiab aadressilt www.korsten.ee.

Doris matteus
doris@keila.ee
Foto: sxc.hu

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

BMX raja esimene etapp on vastu võetud. Siiski ei ole rada
veel valmis - rajal tuleb lasta vajuda ning paigaldada ka
piirded

Keila nädalaleht

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

Esimene jupp Keila Päeval tehtud raudketti on kiriku ees
platsil postidele pandud
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Pühapäeval Keilas lõppenud Eesti täispika
triatloni (distantsil 3,8 - 182 - 42,195 km) võitis maailma
tasemel tulemusega 8:58.31 Indrek Teppo (pildil keskel)!
Eelmise aasta aega parandati 26 minuti ja 11 sekundiga.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Paldiski maantee Hüüru ja Harku vahel on suletud
Selle nädala esimestel päevadel
algasid ehitustööd
Tallinn Tallinn-Paldiski maantee kilomeetritel 11,3-16,0
ehk Harku-Hüüru
teelõigul.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Keila ja Tallinna vaheline liiklus on suunatud ümber läbi
Kanama ristmiku. Tööde valmimise lõpptähtaeg on 15.
novembril 2010. Ehitajaks on
Teede REV-2.
Remonttööde
piirkond
ulatub Tähetorni ristmikust

Kliima- ja Energiaagentuur
asub toetama kortermajade
energiatõhusat renoveerimist.
Uue toetusmeetmega katab
agentuur kuni 90% kortermaja
renoveerimisprojekti koostamisega kaasnevatest kuludest.
60 miljoni kroonise mahuga
meetmega toetatakse kortermajade renoveerimisprojekti
koostamist ja selleks vajalike
eeltöid, samuti hilisemat ehitustööde järelvalvet. 2010.
aastal on toetuse kogumahuks
30 miljonit krooni. 2011. aastal
lisandub sellele täiendavalt
30 miljonit. Kliima- ja Energiaagentuuri juhi Kristiina Rebase
sõnul aitab projekteerimistoetus ühistutel julgemalt asuda
hooneid renoveerima ja teha
seda parimal võimalikul viisil.
„Toetus katab 90% renoveerimisprojekti ja selleks vajalike
eeltööde kuludest, ja mis veelgi
olulisem, ühistud saavad selle
raha kasutamiseks kohe, mitte
tagantjärele, nagu paljude toetusmeetmete puhul tavaks on,“
rääkis Rebane.

uudis

Endist riidevabrikut püütakse taas müüa

keila leht

LEHT@KEILA.EE

Kõnealune kinnistu asub Keila
kesklinna vahetus läheduses,
piirnedes Keila jõe, raudtee,
Tuula tee, Kalda tänavaga.
Praegu on Keila Mihkli kiriku

ja Keila jõe vahel asuval aktiivse kasutuseta alal vaid lagunevad tehasehooned. Kinnistu
suurus on 23 111 m², sihtotstarve tootmismaa. Kinnisasi
on koormatud hüpoteegiga
summas 17 160 000 krooni AS
SEB Pank kasuks.

Ala detailplaneering on menetlemisel. 2007. aastal toimus rahvusvaheline konkurss
parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks. Konkursile laekus 15 kõrgetasemelist tööd 5
riigist. Võistluse võitjaks kuulutati märgusõna „active edge“
all osalenud noorte arhitektide
kollektiiv Leedust. Žürii soovitas konkursi võitnud töö võtta
aluseks ala detailplaneeringute
koostamisel ja etapiti rajatavale hoonestusele läbivate arhitektuursete nõuete seadmisel.

2007. aasta lõpus alale valminud planeering “Active Edge”

uudis

Noortekeskuse uus hooaeg toob Keilasse noorteraadio
Suvi oli Keila Avatud noortekeskuse
jaoks tihe ja uus
hooaeg algab uute
huvitavate tegevustega. Loomulikut
ei kao vanad populaarsed huviringid
ja ruumid.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Vana laoruumi asemele ehitati raadioruum, kus sügisest
hakkab tööle internetipõhine
noorteraadio, kus kohalikud
ise eetris saateid läbi viivad
ja eakaaslastele uut muusikat
tutvustama hakkavad. Keila
noortekeskuse juhataja Tiina
Sinijärve sõnul on kõik, kes
huvitatud raadiotööst, oodatud osalema.
Juba kevadel renoveeriti
soojasõlm kuhu Keila Lionsklubi ehitas lava ja noortekohviku, mis avatakse pidulikult
noortekeskuse sünnipäeval,
1. oktoobril. Noortekohvikust
saab osta pakendatud sööki-

jooki. Kohviku nime teemal
toimus konkurss ja lõpuks valiti nimeks „Luuk“. Avatavas
kohvikus oodatakse kõiki korraldama erinevaid üritusi, teemaõhtuid, kontserte ja muud
põnevat.
Keila Avatud Noortekeskuses ootavad noori endiselt
populaarne Bändiruum, kus veel on
mõningaid
vabu
aegu.
Kes ansamblitegemisega
veel sina peal ei
ole, saab kindlasti
abi taasalustavast
muusikaprojektist,
kus õpetatakse kõike, mida bänditegemiseks vaja teada.
Ka DJ ruum, mis on
varustatud korraliku tehnikaga, mahutab rohkem huvilisi ning algajatele jagatakse
ka õpetussõnu.
Noortekeskuses on hulk
huvitavaid ja arendavaid lauamänge. Tiina Sinijärve sõnul ei ole need “Reis ümber
maailma” ega “Tsirkus”, vaid
erinevad strateegia- ja loo-

Lühidalt
Kliima- ja Energiaagentuuri projekteerimistoetus korteriühistutele

Tallinna piiril kuni ca 1 kilomeeter Hüürust Keila poole.
Maanteel ehitatakse välja kaks
foorjuhtimisega ristmikku –
Tabasalust tuleva Rannamõisa
tee ristmikule ja Harku ristmikule. Lisaks remonditakse
teekatend.
Remonditööd võivad oluliselt pikendada autoga Tallinna ja Keila vahelist liikumise
aega, sest praegu käivad ka
jalakäijate tunneli ehitustööd
Tabasalus, remonditakse Kanama viadukti mahasõite ning
Männiku - Saku teed.
Keskmine
liiklussagedus
Tallinn - Keila lõigul oli 2009.
aastal Hüürus ligikaudu 9 000
ja Harkus üle 15 000 sõiduki
ööpäevas.

Pankrotihaldur müüb 15. septembril toimuval kordusenampakkumisel Tuula tee 5
asuva 23 111 m² suurust endise riidevabriku kinnistut. Enampakkumise alghind on
3,5 miljonit krooni.
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on käivitada ka lauatennise
treeningud ja päästealaring.
Lisaks hakkab noortekeskus
pakkuma alternatiivi kooli
pikapäevarühmale, kus peale
õpiabi saavad lapsed osa huvitavatest arendavatest tegevustest ja seikluskasvatusest.
Veel organiseeritakse väljasõite, koolitusi ja töötubasid.
N o o r t e ke s ku s e s
on avatud ka Lääne –
Harju karjäärikohvik,
kust saab igakülgset
noorteinfot ja vajadusel abistavad infospetsialistid. Kõik
noored, kellel pole
veel selge, kelleks
saada, on oodatud
karjäärinõustamisele.
Karjäärikohviku spetsialistide abil saab
Foto: karmo tihane kindlasti selgemaks,
bi“, kinnitas Tiina Sinijärv.“ millised valikud on sobimaKõik suured ja väikesed, kes mad just sinule. Täpsema
on asjast huvitatud võiksid infot, mis teoksil ja tulekul,
saab Keila avatud noortekesendast märku anda.“
Endiselt jätkavad tüdru- kuse kodulehelt. Samuti ootab
kuteklubi ja loovusering, noortekeskus ettepanekuid,
kuhu on oodatud nii endised millised tegevused, töötoad
kui uued huvilised. Plaanis ja üritused on noorte seas oogikamängud, mis aitavad pimedatel ja külmadel õhtutel
suurepäraselt aega sisustada.
„Kuna iseseisvalt mängude
õppimine on aeganõudev ja
lihtsam on oskajatega algust
teha, siis oleme valmis korraldama lauamänguõhtuid või
ellu kutsuma lauamänguklu-

muusikaprojekt
Muusikaprojekt „Esimesed
Sammud Muusikateel“ jätkub sügisel, nagu lubatud.
Esimene kohtumine toimub
7. septembril 2010 Keila
Noortekeskuses kell 19.00
Sel korral räägime:
1.Tehnika ülesseadmine
(lisaks lavapaigutuse seadmine, lavakäitumise läbitöötamine)
2. Pillide häälestus
3.Sound-checki ehk heliproovi läbiviimine
4.Helitehnika õige käsitlemine
Kui jõuab, siis räägime ehk
pisut ka stuudiolindistamise
põhitõdedest.
Kõigest eelnevast räägivad
Aare Lepiksaar, noortekeskuse muusika ja tehnikaalaste teadmistega noorsootöötaja Karmo Tihane ja
loodetavasti jõuab kohale ka
kogenud helitehnik Kaspar
Brandt.

datud ja soovitud. „Püüame
omalt poolt kõik teha, et need
ka teoks saaks,“ sõnas Tiina
Sinijärv.

Planeeritavatele projekteerimistöödele seab Kliima- ja
Energiaagentuur tingimuseks
läbimõeldud energiatõhususe
lahenduse:
- Projekteerimistöö peab pakkuma terviklahendust kogu
hoone renoveerimiseks.
- Renoveerimise järgselt ei tohi
hoone energiakulu ületada 150
kWh ruutmeetri kohta aastas.
- Hoone sisekliima peab renoveerimise järel vastama
sisekliima standardi EVS-EN
15251:2007 II klassi nõuetele.
Lisaks koostab agentuur
toetuse taotlejale põhjaliku
projekteerimistööde lähteülesande ja koostöös projekteerijaga järelevalvetööde tegemise
kohustusliku juhendi. Samuti
kontrollib agentuur jooksvalt
tööde vastavust meetme tehnilistele tingimustele. 2010. aastal esitatud taotluste puhul on
korteriühistu omafinantseering
vaid 10%. 2011. aastal tõuseb
omafinantseeringu määr 25%ni tehtavate tööde maksumusest. KENA toetuse abil tehtud
ehitusprojekt on ühtlasi aluseks Kredexi jagatava renoveerimistoetuse taotlemisele. Toetusskeemi tingimused ja selle
juurde kuuluvad dokumendid
ilmuvad KENA kodulehel www.
kena.ee järgmisel nädalal.
Kristiina Rebane
Kliima- ja Energiaagentuuri juhataja
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Keila Linnavolikogus
Uus tn 9 kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine
Keila Linnavolikogu kehtestas oma 31. augusti 2010.a
istungil Uus tn 9 kinnistu
detailplaneeringu, millega
muudetakse Uus 9 kinnistu
riigikaitsemaa sihtotstarve
ärimaaks ja määratakse ehitusõiguse ulatus olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ning uue ärihoone
ehitamiseks. Planeeringuga
on lahendatud normidekohane parkimiskorraldus oma
krundil ja planeeringuala
hoonete varustamine insener-tehniliste võrkudega.
Planeeritav maa-ala asub
Keila linna ajaloolises keskosas raudtee ääres, miljööväärtuslikul alal. Planeeritavaks maa - alaks on 3704 m2
suurune riigikaitsemaa kinnistu, kus varem asus tuletõrjedepoo. Seoses tuletõrjedepoo väljaviimisega ja
maaomaniku muutusega on
uue omaniku soovil taotletud detailplaneeringu algatamist eesmärgiga muuta
kinnistu sihtotstarve teenindus- ja ärimaaks ning määrata ehitusõiguse ulatus
ning hoonestustingimused
kahele olemasolevale hoonele lisaks ka täiendava äri-

ja teenindushoone ehitamiseks.
Keila Linnavolikogu 15. oktoobri 2002 määrusega nr
31 kehtestatud “Keila linna
üldplaneeringu”
kohaselt
on antud piirkonna juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa. Uus tn 9 kinnistu
detailplaneering
määrab planeeritava ala kasutamise sihtotstarbeks ärija teenindusmaa. Kuna tervisekaitse nõuetest lähtuvalt
ei ole raudtee müra tõttu
kinnistu lõunaossa sobiv rajada elamuid, on otstarbekas
tühjalt seisev maa-ala kasutada äri- ja teenindusmaana,
rajades sinna kahekorruselise 200 m2 ehitusaluse pinnaga hoone.
Detailplaneeringuga määratakse Uus tn 9 kinnistule
järgmised ehitusõigused ja
kitsendused:
- kinnistu suurus on 3704
m2 , ehitusalune pind 590
m2 , sihtotstarve 100% ärimaa, lubatud hoonete arv
kinnistul 3, maksimaalne
korruselisus 2 ja kõrgus 10,5
m.
- Kinnistule ulatub raudtee
30 m kaitsevöönd.

Paldiski mnt 24 kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine
Keila Linnavolikogu kehtestas oma 31. augusti 2010. a

istungil Paldiski mnt 24
kinnistu detailplaneeringu,

Krimiuudised
NÄDALAD POLITSEIS 19.08.2010-29.08.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
38 sündmust, sh 16 liikluseeskirja rikkumist.
Üheksale inimesele vormistati väärteomaterjalid avalikus
kohas alkoholi tarbimise eest
või avalikus kohas viibimise
eest, mis solvas inimväärikust
ja ühiskondlikku moraalitunnet.
Ühte alkoholijoobes isikut karistati Harju Maakohtu poolt 7päevase arestiga, sest ta magas
alkoholijoobes Keila kesklinnas
kultuurimaja juures. Tabati ka
kolm alaealist, kes tarbisid alkoholi. Noortega tegeleb edasi
noorsookonstaabel. Politsei abi
läks vaja ühel korral öörahu rikkujate taltsutamiseks ning samuti peeti Keila linnas kinni isik,
kellel olid narkoaine tarvitamise
tunnused. Tuleb märkida, et
paljud eelpool nimetatud õiguserikkumised avastasime tänu

Keila kaamerale ning politsei ja
turvaﬁrma Securitase tihedale
koostööle. Kuna Vasara tänaval
käivad remonttööd, siis on seal
sõidukite parkimine raskendatud, kuid palun sealseid elanikke
mitte parkida haljasalal, kuna
viimasel kontrollkäigul avastasime hulga sõidukeid, mis olid
pargitud justnimelt haljasalale.
Sõiduki parkinud isikuid seekord
hoiatasime, kuid jätkuvalt kontrollime parkimist nimetatud piirkonnas. Vasara tänava elanikel
palun oma sõidukid parkida (kui
seda pole võimalik teha Vasara
tänavas) Selveri esises parklas,
sest Vasara tänava korteriühistud, linnavalitsus ja Selver on
sellise kokkuleppe sõlminud.
18. augustil varastati Haapsalu
mnt ühest maja hoovist 3 velge
koos rehvidega. Politsei on varga kindlaks teinud.
25. augustil varastati Põhja tn
keldri eesruumist kolm jalgratast Optima.
27. augustil varastati Säästumarketi juurest lukustamata
jalgratas Merida Kalahari.
28. augustil peeti Jaama tänava poes kinni pisivaras.
Tuletan meelde, et lisaks politseile võib endiselt õigusrikkumiste korral helistada turvaﬁrma Securitase telefonil 1660.
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millega jagatakse 2830 m2
suurune elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks
väikeelamu krundiks ja
määratakse krundi piirid
ning ehitusõiguse ulatus
uue väikeelamu ehitamiseks. Planeeringuga on lahendatud
juurdepääsud,
parkimine oma krundil ja
tehnovarustus.
Planeeritav maa-ala asub
Keila linna keskosas Piiri tänava ja Paldiski maantee
ristmiku ääres, kus Keila
linna üldplaneeringuga on
piirkonna juhtfunktsiooniks
määratud keskuse segahoonestusala. Selles piirkonnas
peavad moodustama elamu-, äri- või sotsiaalmaa
sihtotstarbega krundid vähemalt 95% alast. Planeeritava ala suurus on 0,5 ha,
mis hõlmab Paldiski mnt 24
kinnistut ja sellega külgnevaid tänavaid Paldiski maanteed ja Piiri tänavat.
Paldiski mnt 24 kinnistu,
mille suurus on 2830 m2,
jagatakse detailplaneeringuga kaheks 1415 m2 suuruseks väikeelamu krundiks. Olemasolev elamu ja
abihoone jäävad Paldiski

mnt 24 krundile. Planeeritud krundile (aadressi ettepanekuga Paldiski mnt 22a)
määratakse
ehitusõiguse
ulatus uue elamu ja abihoone ehitamiseks. Planeeringuga on lahendatud kruntidele juurdepääsud Paldiski
maanteelt, parkimiskorraldus oma krundil ja vajalik
tehnovarustus.
Planeeritud kruntide ehitusõigused:
Paldiski mnt 24 – krundi
suurus on 1415 m2, ehitusalune pind kuni 250 m2 sh
elamul 190 m2 , sihtotstarve 100% elamumaa, lubatud hoonete arv krundil 1
elamu ja 1 abihoone, maksimaalne korruselisus 2, suurim lubatud kõrgus elamul
8,5 m ja abihoonel 5 m maapinnast.
Paldiski mnt 22a – krundi
suurus on 1415 m2 , ehitusalune pind kuni 250 m2
sh elamul 190 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, lubatud hoonete arv krundil 1
elamu ja 1 abihoone, maksimaalne korruselisus 2, suurim lubatud kõrgus elamul
8,5 m ja abihoonel 5 m maapinnast.

Arengukava avalik arutelu
Keila linnavolikogu suunas
avalikustamisele Keila linna
arengukava aastani 2020
muudatusettepanekud Avalikustamine toimub 7.- 29.
septembril 2010. aastal.

Arengukava
muudatuste
avalik arutelu toimub Keila
Linnavalitsuse saalis Keskväljak 11, Keila esmaspäeval, 13. septembril kell
18.00.

Keskkonnaalased teabepäevad

KORTERIÜHISTUTELE
13.september kell 18.00
Linnavalitsuse II korruse saalis.
•
•
•
•

Linnalinnud, kui kasvav keskkonnaprobleem.
2009.a. uuringu näitel.
Kajakate arvukuse vähendamise võimalused
korteriühistutel- mida ja kuidas ette võtta?
Teabepäeva aitavad läbi viia ornitoloogid Eet
Tuule ja Aarne Tuule
Info ja registreerimine: ylle.lindus@keila.ee

20.september kell 17.00 Praktiline õppepäev.
Kogunemine Paldiski mnt. 34
•
•
•
•

Linnahaljastuse hooldus ja kujundus hoovialadel
Õppepäeva praktilised tööd toimuvad õues
Õppepäeva aitab läbi viia Allison Haldus OÜ
Info ja registreerimine: inge.angerjas@keila.ee

Ootame aktiivset osavõttu!
Keskkonnaalaseid teabepäevi toetavad
Keila Linnavalitsus ja KIK

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Информация для жилищных товариществ
13 сентября в 18.00 в зале
мэрии на 2-м этаже состоится инфодень для жилищных
товариществ. На повестке
дня выступление орнитологов Эет и Аарне Туле, которые расскажут об острой
проблеме, связанной с окружающей средой и имеющей
прямое отношение к нашему городу – о чайках. Регистрация и дополнительную
информацию можно получить по адресу ylle.lindus@
keila.ee.
20 сентября в 17.00 состоится практическое занятие на
тему озеленения для представителей жилищных товариществ. Предварительная
регистрация по адресу inge.
angerjas@keila.ee. (стр 4)
Честные цены
Город Кейла первым из
местных
самоуправлений
Эстонии присоединился к
договору честных цен, инициированному
Эстонской
Торгово-промышленной палатой. Тем самым городские
власти обещают, что при
переходе на евро в нашем
городе цены не повысятся.
Мэр города Т.Мыйстус подтвердил, что город не планирует никакого повышения цен в связи с переходом
на евро. К договору еще присоединилось 130 предприятий Эстонии. (стр 5)
Новая выставка в музее
Харьюского уезда
С 26-го августа по 17-е октября в музее Харьюского уезда открыта выставка «Внимание! Выставка! О правилах
дорожного движения во все
времена». На выставке много интересных экспонатов:
плакаты, буклеты, учебники, журналы, наклейки, фотографии, настольные игры
и прочее. В рамках экскурсии можно посмотреть учебные фильмы, посвященные
теме безопасности дорожного движения и поиграть в
игры. Продолжение одной
экскурсии 60 минут. Стоимость – 10 крон на одного
человека, в группе может
быть до 30 учащихся. Предварительная регистрация по
телефону 678 1668. (стр 6)
В новом сезоне в молодежном центре начнет

работать
молодежное
радио
Начинается новый сезон в
городском молодежном центре, который принесет много интересного. Продолжат
свою работу уже снискавшие
популярность кружки по
интересам. Осенью начнет
работу молодежное радио,
где городская молодежь может попробовать себя в роли
радио-ведущих, а также будет звучать популярная музыка. Весной были отремонтированы
помещение
молодежного кафе и сцена,
которые будут торжественно открыты 1 октября в день
рождения
молодежного
центра. По-прежнему большой популярностью пользуется помещение, в котором
можно проводить репетиции музыкальных ансамблей. Продолжат свою работу кружок настольных игр,
клуб девочек и творческий
кружок. Работает карьерное
кафе, где можно получить
самую полную информацию
о возможностях дальнейшего обучения. (стр 3)
Пора чистить печные
трубы!
Каждый год фиксируется
пару сотен пожаров, которые начинаются с возгорания скопившейся в печных
трубах золы. Такие пожары
легко предупредить, если
соблюдать правила регулярной чистки печных труб. Такие работы лучше всего проводить
перед
началом
отопительного сезона. Трубу
частного жилого дома на
одну семью можно вычистить и своими силами, но
все-таки лучше воспользоваться услугами специалиста. Список дипломированных трубочистов, которые
по завершению своей работы выдают акт о предоставленной услуге, можно найти
по адресу www.kutsekoda.ee.
(стр 2)
Семейный
праздник
«Рохерок»
4 сентября на Певческом
поле состоится мероприятия
для всей семью «Рохерок».
Тема этого года - «В здоровом теле – здоровый дух».
Начало
мероприятия
в
12.00. Подробная программа мероприятия в сегодняшнем номере городской
газеты. (стр 6)
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keila kool

Õpilasel on õigus
saada võimetekohast õpetust
Keila Kooli tööle asudes võttis mul mõnda
aega, et aru saada, kuidas on korraldatud
hariduslike erivajadustega laste õpetamine. See traditsioon ei ole väga tavaline, et
hariduslike erivajadustega lapsed saavad
võimetekohast õpetust väikestes tasandusklassides ning parandusõpet rühmades.
gled airiin saarso
KEILA KOOLI DIREKTOR

Juba üle 40 aasta töötavad tasandus- ehk väikeklassid on
andnud paljudele võimaluse
põhikool edukalt lõpetada ja
hiljem huvi korral ametit õppida.
Teadmistele lisaks vajavad
lapsed ka sotsiaalseid oskusi,
mida õpivad, suheldes omavanustega. Neil on huvid ja
emotsionaalsed ootused koolielule. Selleks püüame kooliüritustesse, oskusainetesse
ja ringidesse kaasata kõiki
õpilasi. Algus on oluline, esimestes klassides õigeaegselt
korraldatud tasandusõpe võib
anda häid ja kiireid tulemusi
ning õpilasi saab juba algkoolis suunata tavaklassidesse.
Tasandusõpe põhianetes on
mõistlik teatud vanuseni, põhikoolis tuleb anda õpilastele
lisaväärtusi. Uute praktiliste
teadmiste ja oskuste omandamine lisab õpimotivatsiooni.
Lähiaastatel plaanime põhikooli 3. astmes hakata andma
eelkutseõpet. Praegu tegeleme
suundade väljaarendamisega,
milleks on hetkel keskkond ja
oskusained, kuid see loetelu ei
ole lõplik.
Valikute tegemine haridu-

ses on liikunud aina allapoole. Gümnaasiumisse edasimineku võimalused ja otsused
tehakse juba pärast 6. klassi.
Progümnaasiumi ja kutseõppe
eristamine aitab valikute tegemisele kaasa. 7. klassi õpilase
liikumine sõltub ühistranspordist või vanemate võimalusest.
Paaritunnine aja kokkuhoid iga
päev Tallinna eliitkoolidesse
sõitmise arvelt annab lisaaega
huvidega tegelemiseks. Keila
Koolis on palju noori, kes on
valmis aineti süvitsi minema,
mõtlema ja loovaid lahendusi
otsima. Neil on õigus saada
võimetekohast õpetust kodukoha koolis, meie eesmärk on
selleks võimalused luua.
2010./2011.
õppeaastast
hakkame 7. klassist alates andma põhiainetes (matemaatika
ja eesti keel) õpetust diferentseeritult. Õpilased jagatakse
põhi- ja süvarühma: põhirühmas laotakse 9. klassi lõpuks
tugev baas, süvarühmas saab
tegeleda rohkem loovülesannetega ja mõtlemisega, lahendada olümpiaadiülesandeid,
osaleda projektides ning uurimustes. Ühest küljest annab
see õpetajatele võimaluse keskenduda õpetamisele ühe tasemerühma piires, teisest küljest
tuleb analüüsida ja välja aren-

dada palju uusi õppematerjale
ning meetodeid.
Rühmadesse jagamise eeltöö ja läbirääkimised lastevanematega sai kevadel tehtud,
nüüd jääb vaid diferentseeritud õppega alustada. Huvi Keila Kooli uute õppimisvõimaluste vastu on suur, sel aastal
on 7. klassi juurde tulnud 15
õpilast.
Täna saab Keila Kooli gümnaasiumiastmes õppida nii
päevases kui ka õhtuses- ja
kaugõppevormis. Oleme välja
arendamas koolitusluba kutsesuuna jaoks, mis peaks käivituma järgmisest õppeaastast.
Praegu käivad arutelud parimate võimaluste ja suundade
väljaselgitamiseks.
Selleaastased
tagasihoidlikud
riigieksamitulemused
peegeldavad eilsete lõpetajate
kolme aasta taguseid valikuvõimalusi keskhariduse omandamiseks. Kui rõhuda kvantiteedile, siis tavaliselt kvaliteet
kannatab, nii ka sel korral.
Oleme saanud kinnitust, et
gümnaasiumisse pääsemiseks
ja õpilaste võimete ning huvide väljaselgitamiseks korraldatud sisseastumistestid oli hea
plaan ja ka sel õppeaastel toimime sarnaselt. Klassikalise
gümnaasiumihariduse kõrvale
arendatav kaasaegne kutseõpe
annab keskhariduse põhitõed
ja erialased oskused, mida
saab juba kooliajal praktiseerida. Keila õpilastel on võimalus
oma haridusteed kodu lähedal
jätkata.
Elu on huvitav, kui meie
ümber on mitmekesised, erinevate ametite ja huvidega inimesed. Rääkige oma lastega,

AIRIIN SAARSO:

“Meie ootame
sel aastal taas
rohkem kui
mullu õpilasi
Keila Kooli. ”

avastage nende võimed, mitte
teie kunagised täitmata jäänud
ootused iseendale. Õiged otsused koolieas annavad võimaluse eduelamusele ja koolistress
jääb tulemata. Kui koolitund ei
ole liiga igav või üle jõu käivalt
raske, vaid parajalt põnev ning
arusaadav, on kooli tulemise
ootus ja soov suurem.
Meie ootame sel aastal taas
rohkem kui mullu õpilasi Keila
Kooli.

10.01.11...
MART RAIK

KEILA HARIDUSE SIHTASUTUS

Tõsi küll, esimestel kuudel ei
ole veel valmis spordisaalid ja
käsitööõpetuse ruumid, kuid
anname endast parima nende
ainetundide sujuvaks korraldamiseks. Kehalise kasvatuse
tunnid toimuvad võimalusel
õues või Keila Tervisekeskuse
ruumides. Lõplikult saavad
koolimaja kõik 4 tiiba valmis

2011. aasta kevadel, sealhulgas
ka Harju Maakonna Raamatukogu ja Keila Muusikakooli
ruumid. Soovime, et kevadel
lõpetav 54. lend astuks ellu
juba päris valmis majast.
Uue koolimaja klassiruumid
saavad olema avarad, õhurikkad ja valgusküllased. Pingutame selle nimel, et igal õpilasel
oleks riiete ja õppevahendite
hoidmiseks oma kapp.
Rääkides pragmaatilistest
küsimustest, siis tänasel päeval on meil olemas lepingud,
mis tagavad uue koolihoone
ehituse finantseerimise täies
mahus. Mis puutub aga Keila
Hariduse Sihtasutusele kuuluvasse praegusesse põhikoo-

Lühidalt
Keila linn liitus ausa hinnastamise kokkuleppega
Keila linn on esimene omavalitsus Eestis, kes liitus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatatud
ausa hinnastamise leppega. Sellega lubab linnavalitsus, et euro
kasutuselevõtt Keila linna poolt
kehtestatud hindu ei tõsta.
Keila linnapea Tanel Mõistus
kinnitas, et eurost tulenevaid
hinnatõuse Keila linnal kavas
kehtestada ei ole. Linnapea
käskkirjaga on moodustatud
komisjon, mille ülesanne on linna poolt kehtestatud hinnad ja
tariifid arvutada ümber eurodesse ja ümardada need tarbijale kasulikus suunas. Komisjoni
juhina ja linna esindava ametnikuna andis leppele allkirja linnapea.
Tanel Mõistus toetab Rahandusministeeriumi üleskutset, et
lisaks ettevõtetele võiksid leppega liituda ka kohalikud omavalitsused.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja
poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja Mait Palts
kinnitas, et Keila linn oli esimene
omavalitsus, kes allkirjastatud
leppe kojale saatis. Enne Keilat
oli leppega esmaspäeva ennelõunaks liitunud veidi üle 130
ettevõtte.

Kooli alguse puhul asetati lilled tarkusekivi juurde

keila kool

See on päev, mil
Keila Kooli õpilased
alustavad õppetööd
vastvalminud koolimajas.

5

foto: doris matteus

li- ja gümnaasiumihoonesse
aadressil Põhja tn 8, siis praeguste plaanide kohaselt kavatseme selle peale uue koolihoone valmimist ja õppetegevuse
täielikku ümberkolimist maha
müüa. Saadud tulu investeerime uude koolimajja.
2010/2011 õppeaasta saab
Keila Koolile olema muudatusterohke. Kolimine ja sellest
tulenev õppetöö jooksev ümberkorraldamine saab olema
keeruline ning võib kohati segadust tekitada, kuid meie laste õppetingimused uues majas
on seda väärt.
Head uut kooliaastat ja
rõõmsate kohtumisteni Keila
Koolis.

Keilas läks esimesse
klassi 151 last
1.septembri seisuga alustas Keilas kooliteed 151 last. Keila kooli
astus 119 last. Esimesi klasse avati 6 - muusikaklass, tantsuklass,
3 tavaklassi ja väikeklass. Ühisgümnaasiumi esimesse klassi
läks 15 last. Waldorfpedagoogikale põhinevasse erakool Läte
esimesse klassi läks sel aastal
17 last. Erakool Läte on tänaseks
kasvanud juba 45õpilasega kolmeklassiliseks kooliks.

Koolilastele kingiti helkureid
Keila linnavalitsus jagas kooliaasta alguse puhul Keila koolidele 1000 helkurit. Helkuri
saavad kõik Ühisgümnaasiumi
ja erakool Läte õpilased, ning
suurem osa Keila Kooli noorematest õpilastest. Samuti viis
linnapea Tanel Mõistus Keila vapiga helkureid kingiks lasteaed
Miki lastele.

6
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Tasuta perepäev ROHEROCK - terves kehas terve vaim!
4.sept.2010 Keila lauluväljakul

Turvaline kodu ja
kogukond

12.00 Avasõnad ütleb Keila linnapea
Tanel Mõistus
12.00-12.30 – tervisliku toidu retseptivõistlusele registreerimine/toidu ja retsepti esitamine
SUUR TELK – lasteala, töötoad, näitus,
info
12.00 Meisterdamine (Hiirekese Mängutuba)
13.30 Rahvuslikud mängud ja paelte punumine (MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts
Läte)
15.00 Matkatöötuba (Urmas Veersalu,
Tiiu Jalakas, Üllar Põld)
16.30 Kalastamise töötuba (Keila Lions
Klubi)
12.00-18.00 Näitus, ristsõna lahendamine, terviseradade voldik
12.00-18.00 Roherocki ja noorteinfo
12.00-17.00 Seiklusraja batuut (Skypark)
LIIKUMINE
12.30 Kepikõnni koolitus (Rene Meimer)
13.30 Rulluisu koolitus (Mihkel Kihva,
Rollerblade Rulluisukool)
12.00-14.00 Keila Terviseradade info (SA
Keila Terviserajad)
12.00-14.00 Disc-golf’i tutvustus (MTÜ
Liikumisrõõm)
12.00-14.00 Sportlikud võistlused väikestele ja suurtele (Keila SOS Lasteküla; Keila
Kiwanis Noortekogu)
12.00-16.00 Orienteerumine Männikus
(LSF Pronoking Team) – kaardi saab suurest telgist
17.30 Spordivõistluste parimate autasustamine

LAVA
14.00 Frau Moses
15.00 Our Story
16.00 Spaiks
17.00 Peachpuff
18.00 The Nymph
19.30 X-Panda
20.30 Zetod
Kogu päeva vältel FOTOJAHT (reeglid
suures telgis)
12.00-17.00 LAAT (lõkkeplatsil)
Müüakse põllusaadusi, liha, juustu, mett ja
muud head ning paremat Eesti toitu ja vajalikku kraami. Lisaks kaupa lastele.
P.S. Ajakavas võib tulla muutusi.

VABA AEG

Suvi muusikalilainel
Juba 13. korda toimus traditsiooniks
saanud sõpruslinnade laager Youth
Camp.
KARMO TIHANE
Sellel korral oli järg korraldamise vastutus endale võtta
Saksamaa käes. Laagri teemaks
oli „kunst“, mille tulemusena
sakslased valisid näitekunsti.
Laagri lõpuks pidi valmima
kärbitud versioon noorte menumuusikalist High School
Musical, mida on nähtud ka
Eesti teatrilavadel.
Laagris osalesid noored
Eestist, Prantsusmaalt, Inglismaalt ja Saksamaalt - kokku
veidi üle 30 noore. Eesti grupp
koosnes 10 noorest ja kahest

Lühidalt

foto: KARMO TIHANE

juhendajast. Lisaks muusikali
proovidele said noored osaleda
mitmetes huvitavates tegevustes – näiteks mängida minigolfi helendavates ruumides
ja ronida seikluspargis, mis
meenutas väga kohalikke analoogseid seikluparke. Lisaks
külastasime võõrustajalinna
Barsbüttelit
ning Hamburgi, mis oli 15
minuti bussisõidu kaugusel
ööbimiskohast.
Hamburgis vaatasime Miniatur
Wunderlandi,

kus üle 1000 ruutmeetrisele
pinnale oli ehitatud kuus erinevat linna rongide, autode,
inimeste ja majadega – täpselt
nii nagu päris linnas. Loomulikult toimusid iga päev muusikali proovid ja erinevad harjutused.
Laager lõppes suurejoonelise muusikaliga, mida oli
vaatama tulnud umbes 50 kohalikku elanikku, nende seas
ka linnapea. Noored jäid laagriga rahule ja leidsid palju uusi
sõpru.
Loodame kõigiga kohtuda
järgmisel aastal Guipavas –
Prantsusmaal.

Haridus- ja Kultuuriselts
Läte korraldab sügisele vastu minnes avatud loengu
„Turvaline kodu ja kogukond“ mis toimub teisipäeval, 14.septembril kell 18.00
Erakoolis Läte (Kruusa 23,
Keila linn).
Keila konstaablijaoskonna juht Timo Suslov annab
ülevaate kuritegevuse statistikast Keila linnas 2010
aastal. Tiina Ristmäe MTÜst
Eesti Naabrivalve jagab nõuanded, mida inimesed ise
saavad enda ja oma kodu
turvalisuse suurendamiseks
ära teha.
Eelregistreerimine 11.septembrini e-postile waldorf.
keila@gmail.com või helistades 5193 6673. Osavõtt
loengust on tasuta.
Loeng „Turvaline kodu
ja kogukond“ on osa Haridus- ja Kultuuriselts Läte
projektist „Müüdimurdjad“,
mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Tere
tulemast!
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte
www.erakoollate.ee

Suur korvpall
Keilas
Keila Hariduse Sihtasutuse (KEHA) Spordikool korraldab kahe oma riigi tipp
korvpalli meeskonna – Riia
Baronsi ja BC Kalev/Cramo
sõpruskohtumised
Keila
Tervisekeskuses 10. ja 11.
septembril 2010.
Baronsi korvpalliklubi on
kindlasti viimase kümnendi
Läti üks kuulsamaid. Eelmisel hooajal võideti Läti Meistritiitel, seni parim hooaeg
oli neil aga aastal 2008, kui
lisaks kodusele meistritiitile
võideti ka Euroopa Karikas.
Tänavusel hooajal kinnitati
klubi uueks peatreeneriks,
ka Eesti korvpallisõpradele
hästi tuntud mängumees,
Uvis Helmanis. Võistkonna
komplekteerimine käib täie
hooga, kuid konkreetsetest
nimedest peatreener veel
rääkida ei soovinud.
Kalev/Cramo meeskond
treenib aga pea-aegu täies
koosseisus, hetkel on nad
treeninglaagris Kuremaal.
Eesti koondislastest kuuluvad meeskonda Tanel Sokk,
Gregor Arbet, Rait Keerles
ja Gert Dorbek. Lisaks neile peaks Keilas platsile tulema ka kaks Kalev/Cramo
välismängijat: hollandlane
2.13 pikk Robert Krablend ja
ameeriklane Jason Jones.
Võistkonna treeneriteks on
aga kunagised legendaarsed mängumehed Aivar
Kuusmaa ja Martin Müürsepp.
Ootame põnevat korvpallilahingut!
KEHA Spordikooli direktor
Heino Rebane

muuseum

Harjumaa Muuseumis avatud
uus näitus „ETTEVAATUST!
NÄITUS! Liikluskasvatusest
läbi aegade“
harjumaa muuseum
26. augustist kuni 17. oktoobrini on Harjumaa Muuseumis avatud Põhja Regionaalse
Maanteeameti liiklusohutus ja
–kasvatusalane näitus „ETTEVAATUST! NÄITUS! Liikluskasvatusest läbi aegade“.
Eksponeeritud on temaatilised plakatid, voldikud, õpikud,
ajakirjad, kleebised, fotod,
lauamängud ning erinevad
liiklusohutusvahendid helkuritest- kiivritest kuni lipukeste ja kinnasteni. Saab näha ka
liiklusega seotud esemeid Harjumaa Muuseumi kogudest.
Näituse autor on Eve-Mai
Valdna.
Saab vaadata liiklusohutusalaseid õppefilme, samuti
on lastel võimalus mängida
liiklusmänge ning käelise tegevuse kaudu kinnistada oma
liiklusteadmisi.

Muuseumitunnid liiklemise
põhitõdedest
8. septembrist 14. oktoobrini toimuvad kolmapäeviti ja
neljapäeviti õpilastele ja koolieelikutele muuseumitunnid
legendaarse Mare Arnaga, kus
tõsine oskusteave edastatakse
lastele arusaadavas ja mängulises vormis. Korratakse
üle ohutu liiklemise põhitõed
ning räägitakse turvavahendite kasutamise olulisusest.
Kestus 60 minutit.
Osavõtt 10.- krooni
Grupi suurus kuni 30 õpilast.
Iga 10 lapse kohta üks täiskasvanu tasuta.
Muuseumitunnis osalemine
eelregistreerimisega, telefon
678 1668 või e-post muuseum@hmk.ee
Koostööpartnerid: Mootorrattamuuseum, Jürgen Laos ja
Mare Arna

SPORT

Augustis sai osaleda
discgolfi võistlusturniiril
JAANUS VÄLJAMÄE
MTÜ LIIKUMISRÕÕM

Keila linn ja Eesti Discgolfi
Harrastajate Liit korraldasid
augustikuus Keila Terviseradadel discgolfi võistluse „KETAS
KÄTTE“.
Võistluse eesmärgiks oli
Keila discgolfiraja tutvustamine ja uutele mängijatele
võistlusvõimaluse pakkumine.
Mängiti kolmapäeviti ja toimus
neli võistlust. Kokku osales 22
mängijat, kellest 16 tegi kaasa
vähemalt kolm võistlust. Uute
mängijate sarjas oli konkurents
väga tihe ja viimase etapi tulemused said otsustavaks. Võitis
Kristjan Väljak Pärnust 64 ko-

hapunktiga. Teiseks tuli Kaido
Pae Keilast 63 kohapunktiga
ning kolmandaks Küllike Luigelaht Tallinnast 62 punktiga.
Tegijate sarjas osales kuus
mängijat ning võitis Raul Mägedik Tallinnast 65 punktiga.
Teine oli Jaanus Väljamäe Keilast 63 ja kolmas Rene Mengel
Pärnust 61 punktiga. Keila Terviserajad ootavad uusi huvilisi
rajale. MTÜ Liikumisrõõm korraldab algajatele tutvustavaid
treeninguid septembris teisipäeval ja neljapäeval algusega
18.00. Võistlushooaeg jätkub
oktoobri alguses Keila linna
lahtiste meistrivõistlustega.
Infot discgolfi kohta leiate
kodulehelt www.discgolf.ee.

VANAMÕISA
SEGAKOOR

VANAMÕISA
SEGAKOOR

Ootab oma ridadesse uusi liikmeid
(eriti oodatud mehed)
Ootab oma
ridadessekolmapäeviti
uusi liikmeid 19.00-21.00
Proovid
toimuvad
(eriti oodatud mehed)
Vanamõisa
Seltsimajas, Allika tee 10, Alliku küla
Proovid toimuvad kolmapäeviti 19.00-21.00
Vanamõisa Seltsimajas, Allika tee 10, Alliku küla

info: ave@kodukyla.ee
info: ave@kodukyla.ee
5018577
5018577

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

Pilet 35.Keila kultuurikeskus

PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
ETTEVAATUST! NÄITUS!
26. august - 17. oktoober
Maanteeameti näitus liikluskasvatuse ajaloost
Harjumaa muuseum
EESTISSE ARMUNUD...
Karl Tihase joonistusi ja skitse
1940.-1950. aastaist
17.juuni - 5.september
Harjumaa muuseum

teater
PEEGLIKE - PEEGLIKE SEINA
PEAL, EHK ÕPETUS SELLEST, KUIDAS HEA VÄLJA
NÄHA
Keila harrastusteater Ax
24.september kell 19.00

muud üritused
ROHEROCK 2010
4.september
Perepäev laada, liikumise ja
muusikaga
Keila lauluväljak
www.roherock.ee
V.PLEESI NIMELINE KARIKAVÕISTLUS TULETÕRJESPORDIS
17.september
X Vello Pleesi nimeline karikavõistlus tuletõrjespordis
toimub Keila Koolis, Keila
Tervisekeskuses, Kloogaranna
Noortelaagris ja Klooga õppebaasi territooriumil.
Algus kell 9.00 Keila Kooli
fuajees.
SÜGISLAAT
11.september kell 8.00 – 16.00
Korraldab Keila aianduse ja
mesinduse selts
Keilas, Tuula teel , Kiriku kõrval

Palju õnne!

KEHA SPORDIKOOLI INFOTUND
7.september kell 18:00
Kohal on treenerid, kes jagavad informatsiooni korvpalli,
võrkpalli, ujumise ja suusatamise treeningute kohta.
Keila tervisekeskus
TURVALINE KODU JA KOGUKOND
14.september kell 18:00
Eelregistreerimine 11.septembrini e-postile waldorf.keila
gmail.com või tel. 5193 6673.
Osavõtt loengust on tasuta.
Erakool late
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Kui sobib, saadan edaspidi
infot ka meie loengute jms
kohta.
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila.
www.hiirekese.ee.

kogudus

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

Lembit
Päär`i

Helju Lutt

mälestab perekond Kolmer

Mälestavad ja avaldavad
kaastunnet omastele

Sügav kaastunne omastele

Meta ja Arkadi

5aastased - (selgub 6.sept)
6 - 8aastased kell 12.15 - 13.30
8 - 10aastased kell 13.15 - 14.30
10 - ...aastased kell 14.15 - 15.30

Lisainfo kodulehel www.sillelaulustuudio.ee
Regristreeruda saab meiliaadressil sille.kroon@mail.ee või
telefonil 55524401

Südamlik kaastunne
Lea Lutile kalli ema

Helju Luti
kaotuse puhul.

MTÜ Töötahe kollektiiv

Kuulutused
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üürile anda või müüa 2-toaline korter (52,8 m2) Saue linnas otse omanikult. Hind kokkuleppel. Info tel: 56659975.
Anda üürile renoveeritud
3-toaline korter Keilas. 51 m²,
elektripliit, vann, dušš, keskküte, külmik, Internet, telefon,
kaabelTV, pakettaknad, parkett, panipaik, köögimööbel,
nõudepesumasin, naabrivalve,
trepikoda lukus, turvauks. Otse
omanikult. Hind 3000.-, millele
lisanduvad kommunaalmaksud. Tel: 5134112.

TÖÖ

Terve päev vaid 25.- krooni!*
12. september

Tunnid
toimuvad
kolmapäeviti ja
reedeti

Heli ja Jüri, Katrin ja Anti,
Katrin ja Mare

Lahkus jäädavalt armas ema,
vanaema ja õetütar

12. ja 19. septembril

Sille Krooni laulustuudio alustab uut
hooaega ja võtab vastu uusi laululapsi.

Lembit
Pääriga

Kallist sõpra

KEILA TERVISEKESKUS
KUTSUB KLIENDIPÄEVALE!

Tähelepanu kõik
lauluhuvilised lapsed!

Oleme teiega sel raskel tunnil,
kui jätate hüvasti oma kalli
abikaasa, isa ja vanaisa

Kelli Rennu
Keirin Eerma
Lauris Andla
Randel Kondimäe

kinnisvara

15.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga.
5.september kell 11.00
Jutlustab prakt. Peeter Krall
Jumalateenistuse järel
kohvilaud
Keila Miikaeli kirik

Kallid Ingrid, Gea, Grete ja
Gert peredega

Sündinud

05.08.2010
19.08.2010
22.08.2010
24.08.2010

7

12.00-12.10 Tutvustus (Kaia)
12.15-12.45 Zumba® (Elke)
13.00-13.30 KõhtSelg Funktsionaalne Ringtreening
(Ragnar)
13.45-14.15 Stripp-aeroobika (Keity)
14.15-14.30 demonstratsioonesinemised meie maja
treenerite poolt: BodyPump® ja BodyBalance®!
14.30-15.00 InPilates (Kaia, Anu)
Kliendipäevade kava on saadaval ka
www.tervisekeskus.eu
Lisainfo ja registreerumine telefonil 673 7637
*Pilet ei sisalda ujula- ning jõusaali teenuseid.
*Lisasoodustused kampaaniahindadele ei laiene.
OOTAME RÕÕMUGA KÕIKI TREENINGUTEGA TUTVUMA!

AS KMV võtab tööle osalise tööajaga tollideklarandi
(tolliagendi tunnistus nõutav).
Info telefonil 6747556 või
56200358.

ost/müük

Teenus

Müüa tõutunnistusega siledakarvalised foksterjeri kutsikad. Tel. 5113146.
Müüa Hollandi
100.- Tel 5254911.

Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.

Korstnapühkimine – pottsepatööd. Kasutame tolmuvaba
tehnoloogiat. Tel. 53449660,
6700958. www.ahjuvana.ee.

Küülikud

Müüa puidugraanulid ja
puitbriketti. Tel. 56642025.
www.pelletsgrillhouse.eu.
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2250.- ja puitbriketti 2160.- tonn. Soovi korral
ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R
09.00-17.00.

Pensionäride Ühenduse
liikmetele
Pohlale minek Nõvale
toimub 8.septembril,
väljasõit Kiriku platsilt kell
8.00. Tasumine 7.septembril kella 12 – 13-ni
Keila kultuurikeskuses.
Tasu sõidu eest 40.-.
Keila PÜ juhatus
Laupäeval ja pühapäeval
mängitakse Keila
pesapalliväljakul
(Tammiku tee 17 naabruses) Eesti meistrivõistluste
finaalmängud pesapallis.
Kohtuvad Keila Pitbull`s
ja Kiili Pantrid. Mängud
algavad 13.00.

Viime ära teie vanaraua radiaatorid, vannid, pliidid, pesumasinad tasuta. Samas on
võimalik teostada demonteerimistöid. Tel 55939504.
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
5221151. www.nagusul.ee.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
EELK Keila Miikaeli
koguduse

SÜGIS-TALVINE
LEERIKOOL
algab 1. oktoobril (reedel!)
kell 18.00 koguduse majas
(Paldiski mnt 2)

• Leerikooli võib tulla vanuses 15
a kuni ...........
• Leerikool aitab tutvuda kristliku
usu põhialustega ja annab
võimaluse saada koguduse
täieõiguslikuks liikmeks
• Leeriõnnistamine on eelduseks
oma laste ristimisel, ristivanemaks saamisel ja abielu
laulatamisel
• Leerikursus lõpeb detsembris
•
Täpsem info: 51 93 15 01 (õp.
Marek Roots)
604 4808 (kantselei)
keila@eelk.ee
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Reklaam
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Kui loodus ise tuleb appi...

Harmet OÜ pakub tööd
üldehitajale Tutermaa tehases
Kontakt tel. 50 74 000

Alates
septembrist:

Tasuta mängutuba
Beebivõimlemine
Hiirekeste mängukool
Väikelaste liikumistunnid
Loengud lapsevanematele
Ruumide rent lastepidudeks
Kundalini jooga

www.hiirekese.ee

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Jooga

B-kategooria

tunnid alates septembrist

alg- ja
lõppastme
koolitusi

Oodatud on kõik
huvilised, nii algajad kui
edasijõudnud!
Erinevad tasemed.
Ei ole piiranguid vanusele
ega füüsilisele võimekusele.

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

Janne Suurmaa 5561 5810,
info@valguskehas.ee

autojuhtide

E ja K õhtuti Keilas.

Promed palsam –
looduse poolt kingitud tervis!
Meie ökoloogia, elutempo ja elustiili
juures, mida me oleme sunnitud taluma,
vale toitumise ja pideva stressi tingimustes on meie ja meie lähedaste hulgas
vähe neid, kes võib õnne tänada, et tema
tervis on suurepärane või vähemalt hea.
Tänapäeval on tervis meie jaoks tõeline
rikkus, mida hoida ei olegi nii lihtne. Elame sünteetilises maailmas, sööme ebatervislikke toiduaineid, millele on heldelt
lisatud kahjulikke aineid. Hingame saastatud õhku. Joome halva kvaliteediga
vett. Kõik see mõjutab negatiivselt meie
ja meie lähedaste tervist. Selle tulemusena tekivad haigused, mida me üritame
ravida keemiliste meditsiinipreparaatidega, antibiootikumidega, mille kahjulik toime organismile on juba ammu teadlaste
poolt tõestatud. Olles lahendanud ühe
probleemi, tekitame teise ja nii kestab
lõputult. Ainult loodus ise aitab meid välja murda sellest suletud ringist ja kingib
meile tervise, jõu ning energia.
Sellist Emakese Looduse ravivat toimet kannab endas Promed palsam. See
on 100 % looduslik toode, mille koostisse
kuuluvad: mesi, mesilasvaha, taruvaik,
seedri- ja astelpajuõli ning muud tervislikud looduslikud komponendid.
Palsami ainulaadsus seisneb selles,
et iga komponent on juba iseenesest
mitmetoimeline. Praktiliselt kõiki selle
komponente nimetab rahvas „Uuralite
kuldseks juureks“. Nimelt on tegemist
raviomaduste universaalsusega. Ühte
palsamisse kokku koondatuna ja patenteeritud tehnoloogia alusel keerulise
töötluse läbinuna omavad need kumulatiivset toimet ning moodustavad võimsa
jõu, mis annab vapustavaid tulemusi ja
mõjub meie organismile taastavalt.
Tänaseks on palsami positiivset toimet
enda peal katsetanud tuhanded inimesed
Ukrainas, Venemaal, Moldova Vabariigis,
Kasahstanis, Rumeenias, Lätis, Leedus,
Poolas ja viimasel ajal ka Eestis.

Toote populaarsust selgitavad kiired
ja head tulemused: juba tarvitamise algul
paraneb oluliselt üldine enesetunne ja
täheldatakse ägedate haigussümptomite
kadumist.
Oma verd parandava toime tõttu
laiendab ja täidab palsam kapillaarseid veresooni ning annab märgatavat
kasu südame-veresoonkonna haiguste korral nagu arütmia, stenokardia,
südame isheemiatõbi, ateroskleroos,
I-II staadiumi hüpertoonia, vegetatiivne düstoonia, veenilaiendid,
tromboﬂebiit.
Eriti kasulikku toimet avaldab palsam
selliste ebameeldivate vaevuste puhul
nagu peavalu, liigesevalud, lihaste
väsimine, vererõhu kõikumine, tundlikkus ilmastiku muutuste suhtes.
Palsami toime on hindamatu tugija liikumiselundite haiguste korral,
toode aitab suurepäraselt artriidi,
artroosi, podagra, meniski ja puusaliigese vigastuste, reumatismi, neuriidi, osteokondroosi, radikuliidi,
selgroovaevuste ja kukekannuste
vastu.
Palsam toimib väga efektiivselt ka
kilpnäärmehaiguste, diabeedi ning
samuti silmahaiguste (lühinägevus,
glaukoom, konjunktiviit jm.) korral.
Preparaadi tarvitamine annab kiire
ja positiivse tulemuse luumurdude ja
operatsioonijärgsete õmbluste paranemisel, traumadest taastumisel, peale insultide ja infarktide üleelamist.
Promed palsam avaldab kiiret ja sihipärast toimet seedetrakti tegevuse paranemisele ja puhastab maksa ning seda
kasutatakse edukalt düsbakterioosi,
kroonilise koliidi, mao- ja kaksteists
õrmikuhaavandite, pankreatiidi, hepatiidi, aneemia, põiekivide, tsüstiidi ja
hemorroidide vastu.
Palsami kasutamine profülaktilisel
eesmärgil aitab ennetada grippi, ülemiste hingamisteede haigusi, kõikvõimalikke bronhi- ja kopsuhaigusi
(pneumoonia, bronhiit, astma), annab

EESTI PARIMAD
HINNAD
ERAISIKUTELE
Kogus alates 1 tonn
RAE PÕIK 10B, PALDISKI
(Paldiski lõunasadama territooriumil)

Avatud tööpäeviti 8.30-16.30
Tel 6722 758, faks 6722 759

Mul kilpnäärmes on suur
sõlm, olid hingamisraskusi,
eriti öösiti, ei saanud rahulikult
magada. Peale ‘’Promed’’ palsami kasutamist, sõlmi suurus natukene vähendanud, magan palju paremini. Südame
valu andis järele. Ka edaspidi kasutan
palsamit, et saavutada veel paremaid
tulemusi.
Malle, Tartu
Promed palsam ei ole arstirohi!
Olete kutsutud meie Promed palsami näitus-müügile, mis toimub:

Ainult 29. juunil Keilas
Keila Kultuurikeskus,
Keskväljak 12, kl 13-14

Soovitatud minimaalne kuur on 2 purki. Üks purk palsamit maksab 270 EEK.
Konsultatsioonid kasutamise kohta ning tellimused telefonidel:
(372) 651 7722, (372) 5565 7121
www.apiﬁto.net www.promed.lv
Näitus-müügidel pensionäridele ja
invaliididele kehtib soodushind 250 EEK.

vs

Müüa brikett,
puit ja graanul

MUSTA VANAMETALLI
KOGUMISPUNKTI

Tere! Olen 70 aastat vana.
“Promed” palsamit kasutades,
normaliseerus uni, kilpnäärme
sõlmed vähendasid. Abikaasal oli mikroinsult, sageli olid tuimad jalad. Samuti
temal on vererõhuga probleemid. Peale
kolmenädalast palsami kasutamist vererõhk normaliseerumas. Jalgade tuimus
on vähenenud. Suur tänu Teile!
Elvi, Tallinn

Sõpruskohtumised korvpallis:

KYTTEPOOD.EE

Avasime Paldiskis uue

Tere! Olen 34-aastane. Enne
ei usaldanud mina toidulisandite reklaamile. Aga otsustasin
“Promed“ palsamit proovida. Vaatamata sellele, et olen noor, mul on madal
hemoglobiin ja vereringe häired. Peale
2-nädalast tarvitamist hakkasin tundma ennast paremini. Ja veel avastasin
enda jaoks ülihea kosmeetilise vahendi
- koorimismaski ja kreemi üheaegselt.
Olen vaimustuses sellest, nahk muutus
värskemaks ja siledamaks. Soovitan
seda palsamit kõigile naistele.
Irina, Keila

suurepärase tulemuse põskkoopapõletiku, parodontoosi, kõrvapõletiku jms.
korral.
Promed normaliseerib reproduktiivorganite tööd (taastab meestel potentsi,
naistel viljakust). Kasutatakse günekoloogiliste haiguste ja prostatiidi ning
adenoomi puhul.
Palsamil on põletikuvastased, kasvajatevastased ja antimikroobsed omadused. See võimaldab kergendada selliseid ebameeldivaid ja ohtlikke haigusi
nagu seenhaigused, herpes, psoriaas,
neurodermatiit, ekseem ning samuti
põletused, haavad ja külmumised.
Katsetage looduse enda poolt inspireeritud palsami imepärast jõudu.
Palsami väljatöötamises osalesid
tuhanded mesilased, kes lendasid väsimatult õielt õiele. Hoolsad käed lisasid
meekompositsioonile raviomadustega
taimede õlid, mis sisaldavad looduse
enese elumahlu ja energiat.

BARONS (Riia)

–

BC KALEV/CRAMO

10.september 19.00
11.september 13.00
Keila Tervisekeskuses
Piletid müügil Keila Tervisekeskuses alates 6.september
Pilet täiskasvanule 50 krooni
Õpilasele ja pensionärile 25 krooni

Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364

Me id kli endid soovita vad!

KEHA Spordikool

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

kutsub kõiki uusi ja
olemasolevaid õpilasi infotunnile
7.septembril 2010 kell 18.00
Keila Tervisekeskusesse.

Külli Friedrichson

Kohal on treenerid, kes jagavad
informatsiooni korvpalli, võrkpalli, ujumise ja
suusatamise treeningute kohta ning annavad
vajalikku nõu.

Registreerimine treeningutesse infotunnis või
kodulehel www.keilakool.ee
Lisainfo telefonil: 673 7634
Ootame Teid!

KEHA Spordikool

+372 5649 0753
kylli.friedrichson@uusmaa.ee

