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Kajakaprobleem
niipea ei lahene
Kajakad on peavalu tekitanud juba aastaid, kuid
konkreetset lahendust
probleemile ei ole. Olukorra parandamiseks tutvustab linn elanikele erinevaid
peletusmeetodeid.
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Roherock folkis
Kolmas Roherock on selleks korraks peetud. Kõigile meeldetuletuseks, et perepäev kandis endas tervislike eluviiside
motot.
Hea on tõdeda, et pered koos
väikeste lastega on aktiivsed
osalejad taolisel üritusel ning
ka laadamüüjad tundusid rahul
olevat, kuna ostjaid jagus. Kahju oli aga noortest bändidest,
kes konkursi korras välja sai
valitud, sest publikumenu neil

sport

ei olnud. Huvi äratasid keilakatest koosnev The Nymph ja ka
noortebänd 2010 – X-Panda, kes
tõeliselt nauditava ja professionaalse etteaste tegid. Korraldajate morn nägu kadus Zetode esinemise eel, kui hakkas paistma,
et ka Keila inimesed viitsivad

külmale ilmale vaatamata välja
tulla ning Värska poisse oma
silmaga kaeda. Vähe sellest, kaine üritus peeti maha tantsuga.
Oli see tänu külmale pimedale
õhtule või Zetode meeleolukale
esinemisele, ei tea. Kuid nähes
seda positiivsust, mis lavalt kiirgas, võib arvata, et just nemad
olid need, kes publiku liikuma
panid.
Päeval pakkusid tegevust
erinevad töötoad ja koolitused.

Muuhulgas peeti maha ka tervisliku toidu retseptivõistlus.
Võistlusel osales kokku kuus
inimest üheteistkümne toiduga.
Võitjad olid: Saima – sibulapirukas, Piia – pilvikute hoidis ning
Anneli Pärlin - astelpajusiirup.
Kõik võistlusele esitatud retseptid on üleval kodulehel www.
roherock.ee .
Jätkuvalt ootame ka fotojahi
fotosid. Reeglid samuti kodulehel kättesaadavad!

vaba aeg

Keila pikamaasarja
lõpetab
rulluisuvõistlus
lk 6

fotod: ivo krustok

Elektrirongides
on kasutusel uus
piletisüsteem
Keila Avatud Noortekeskuses on oma omanikke ootamas
ka mõningad auhinnad, millele
saab järgi minna septembri lõpuni.
• Jalgpalli täpsuslöögid: Christopher Piht
• Moodne kolmevõistlus: Elis
Pirupuu
• Ristsõna lahendamine: Piret
Õ. (28.a.)
• Orienteerumine: meeskond
Karl, Tarmo ja Triin

Uus piletimüügisüsteem
põhineb puutevabal kiipkaardil

lk 4

Keila sotsiaalkeskus
alustab uut hooaega
vastremonditud majas
lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Kõik sõltub inimesest
Viimase nädala erinevad juhtumised panid taas mõtlema sellele, kuivõrd oluline on iga asja õnnestumises
inimfaktor.
On kooliaasta algus ning kooliteemad kõigil suus. Kas
riigieksamitulemuste nimekirjad näitavad midagi, kas
meie haridus vastab ühiskonna vajadustele, kas õppekavad on mõistlikud, kokku palju küsimusi. Tegelikult on
kõik seadused, ametlikud dokumendid ja kokkulepped
vaid taust. Kui õpetaja teeb oma tööd südamega, siis ei
ole vahet, kas tal on smart-tahvel või mitte, kas ta õpetab ühe või teise õppekava järgi ja kas ta õpetab riigieksamitulemuste alusel otsustades vabariigi esimeses või
viimases koolis. Ikka räägivad tema õpilased tast tagantjärele ning mäletavad veel aastakümnete pärast üksikuid
tunde ning teemasid.
Sama kehtib teistes valdkondades – ikka omandavad
ettevõtmised, üritused, linnad, vallad ja asutused nende
inimeste näo, kes oma tööd südamega teevad. On nad
siis sportlased, kultuurijuhid, nööbipoe müüjad või kes
tahes.
Kuidas ainult leida üles need õiged inimesed.

Doris matteus
doris@keila.ee
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Keila noortespordist ja
noortekorvpallist
Kevadeni 2010 tegeles Keilas noortekorvpalliga kaks klubi, MTÜ Lääne-Harju SK
(ca 100 last) ja Tallinna klubi Marcus (ca
10 last), lisaks täiskasvanute korvpalli
lipulaev Keila Palliklubi.
AGO KLIIMSON
KEILA LINNA VOLIKOGU LIIGE.
KEILA LINNA VOLIKOGU
KULTUURIKOMISJONI LIIGE.
MTÜ LÄÄNE-HARJU SK
JUHATUSE LIIGE.

Olen Keila korvpalli elu eestvedaja ja tagantlükkaja olnud
14 aastat. Tunnetan Keila spordielu „iga ihukarvaga“. Tõdesin juba aasta tagasi, et vajan
uut väljakutset. Möödunud
hooajaga jõudsime uue Keila
korvpallielu „hinge“ Tarmo
Heinaga aga vastastikuselt
arusaamisele, et tema võiks
seda elu vedada alates õppeaastast 2010/11. Märkusena Tarmo on meie Keila korvpalli
kasvandik ning treeneritöös
näidanud end väga heast küljest. Mina ise jätkan II ja III
klassi poiste treenimisega.
Keila noorte korvpallil on
mitmeid võimalikke arengusuundi. Neist kolme põhilist
mainiksin:
• ühineda Keila Korvpallikoolis Tarmo Heina juhtimise
all;
• teha koostööd Keila Hariduse Sihtasutuse spordikooliga, kus treeningtöö korraldab spordikool ja võistlemas
käiakse oma klubi nimetuse
all;
• jätkata MTÜ Lääne-Harju
SKs, aga Tarmo Heina juhtimisel.

Käesolevaks hetkeks olen
tõdemusel, et kõige perspektiivikam arengusuund Keila
noortekorvpallile oleks teine
variant, sest omavalitsus saab
kõige paremini suunata ja toetada laste ja noorte treeningtööd läbi spordikooli. Siin on
ka oma „agad“. Spordikooli tegijad peavad arvestama kohalike olusid ja tegijaid. Spordikooli loomisega on loodud
võimalus treeneri töö väärtustamiseks: treener saab konkurentsivõimelist palka ja vabaneb kohustustest „koristajast
direktorini“. Ta saab pühenduda oma tööle ja enese täiendamisele ning taastumisele. Treeningtöö
on
väga
pika
protsessiga loominguline töö.
Sport on kultuuri üks osa ja
seda teevad nii treener kui ka
lapsed oma sisemisest saavutamise ning eneseväljenduse
vajadusest (nagu kunstnikud).
Praegu toimivad klubid on
kõik omakorda mingis suuremas süsteemis (suhted alaliitudega, kokkulepped teiste organisatsioonidega, sponsorid
- toetajad, inimeste omavahelised kokkuleped jne.). Laste ja
noorte võistlussport peaks jääma klubide korraldada, kui
muidugi läbirääkimistes spordikooliga ei otsustata mingil
muul viisil laste võistlussporti
korraldada.

Toonitan - laste ja noorte
võistlussport on treeningtöö
lahutamatu osa, seda aga ei
teadvusta enesele pahatihti
meie elu üle otsustajad. Miks
laps käib trennis? Treeningutel
osalemise üks tähtsamaid põhjuseid on lastel soov end teistega võrrelda ja oma arenguks
uusi eesmärke seada. Laste
võistlussport on kallis ja seda
peab soodustama ja toetama
piisavalt ka materiaalselt. Kahjuks on see spordielu korraldamine jäänud enamuses ainult
treenerite õlgadele.
Keila spordielu arengus ei
saa mainimata jätta osade klubide vastuseisu spordikoolile.
Olen kuulnud erinevaid põhjusi. Spordikooli vastaste üks
peamine süüdistus on, et spordikool loodi ärilistel kaalutlustel. Selle kohta võin meelde
tuletada vanasõna palgist ja
pinnust silmas. Selge on ka
see, et raha peab otstarbekalt
kasutama!
Samas ei saa unustada, et
laste ja noorte sport on järjepidev sotsiaalne tegevus ja selle
korraldamise ja reguleerimise
otsene kohustus peab olema
omavalitsusel ja riigil, mitte
ainult eraklubidel. Kahjuks on
lükatud selle valdkonna tegevused turu (klubide) reguleerida.
Keila klubid on 1-2 mehe
klubid, mida isegi Eesti mastaabis on palju pidada klubideks, rääkimata rahvusvahelisest mastaabist. Treeneri töö
ulatub „koristajast direktorini.
Kuna meie ühiskonnas napib
niigi treenereid, siis peaksid

Nädal piltides

nad oma töömahu „koristajast
direktorini“ asendama erialase
täiendkoolitusega ja/või vabanevat aega kasutama taastumiseks. Praegune klubiline süsteem pitsitab treenerid lihtsalt
tühjaks.
Lisaks on noorte võistlustel
osalemise
finantseerimise
skeem selline, et mida paremini lapsed ja noored võistlustel
esinevad, seda kehvemini (materiaalses mõttes) läheb klubil
ja treeneril. Tulevad uued väljaminekud poolfinaal- ja finaalvõistlusteks, milleks 1-2
mehe klubil puuduvad aga vahendid. Noored treenerid teevad treeneritööd oma pere arvelt, aga saades „kogemusi“,
see ind kindlasti lahtub. Kõike
ei jõua kinni maksta ka lapsevanemad ja just suuremad pered.
Hea treener on oma olemuselt maksimalist. Ametnikud
ja poliitikud aga peavad tegema igasuguseid otsuseid ja nad
ei saagi olla pädevad kõigis
spordi peensustes. Sellises situatsioonis on konfliktid möödapääsmatud ja kannatajaks
lapsed ja noored ning pahatihti
ka treener.
Spordikool on omavalitsuse
hallata ja siin on omavalitsusel
kohustus kanda hoolt oma laste eest. Eelpool toodust lähtudes müts maha Keila Muusikakooli eestvedajate ees ja üldse
Eesti noorte muusikaelu korraldajate ees! On näidatud
head eeskuju, kuidas tuleb
seista oma ideede ja huviala
eest, mida kahjuks spordielus
ei ole suudetud.

info
Sügisest püüame senisest
enam kajastada naaberomavalitsuse Keila valla tegevusi. Ühtlasi on naabervaldale
elanikel Keila Lehte võimalik
koju tellida.
Tellimishinnad:
3 kuud 80 krooni
6 kuud 150 krooni
12 kuud 300 krooni

Tööde vastuvõtukomisjon vaatas üle Keila Fotod: valdur vacht
jaama reisijateplatvormi ehitustööd. Suuremaid puudusi
ei leitud. Muuhulgas on vaegtööde nimekirjas jalgratturite
tõkked ülesõitudel ja jaamahoone taguse kõnnitee piirded,
mis tuleb lähiajal paigaldada.

Keila nädalaleht

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

Neljapäeval õnnitles linnapea
selle aasta esimesel poolel sündinud väikseid keilakaid ja nende
vanemaid. 2010.aasta I poolel
sündis Keilas 63 last – 36 poissi
ja 27 tüdrukut.
vastutav väljaandja:
doris matteus

Keila Sotsiaalkeskuses tehti suvekuudel kapitaalremont. Kuna Päästeamet tegi ettekirjutuse kaasajastada sotskeskuses juhtmestikku, renoveeriti nende
vahetamise käigus ka kõik ruumid. Värviti seinad, laed
ja põrandad, vahetati elektrijuhtmestik ja pistikud.
Keila Sotsiaalkeskuse elektrisüsteemi uuendamine
ja siseviimistlustööd” projekti rahastas Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus . Projekti kogumaksumus oli
470 000 krooni, millest Keila linna tasus 10%

toimetaja:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Tellimiseks helistada telefonil 6588569, või kirjutada
aadressil leht@keila.ee
NB! Keila elanikele kantakse Keila Lehte endiselt
tasuta koju.

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Kajakateprobleemi lahendamine eeldab
kõigi osapoolte koostööd

Sügise tulekuga on taas suurenenud
kajakate arvukus Keilas. Juba aastaid
linna terroriseerivate lindude siiatuleku
põhjuste leidmiseks tellis linn 2008. aastal
ornitoloogidelt läbi aasta kestnud vaatlusuuringu.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Nagu linnu-uuringust selgus,
kasvab kajakate populatsioon
linnas suve- ja sügisperioodil.
Praegu on isendeid linnas taas
palju ning Põhja-Keilas ja kesklinnas asuvate majade katused
on linnuparvi täis. Väljaheidetest ummistuvad vihmavee
äravoolutorud, katused, autod,
kõnniteed jne on mustust täis.
Lisaks on jalakäijatel pidev oht
jääda väljeheiterahe alla.
Põhjuseks asjaolude
kokkulangemine
Tänaseks on selge, et ühte
kindlat põhjust, miks kajakad
Keilas massiliselt esinevad, ei
ole. Pigem on tegemist mitme
teguri koos esinemisega. Põhilisteks lindude siiameelitajaks
on Keila jõe luht, kus kajakatel head toitumisvõimalused,
aktiivne põllumajandus linna
piirimaadel ning suurt osa
mängib ka Karjaküla karusloomafarmi tootmisprotsessi
omapära.
Eelmise aasta 4. novembril
korraldati
karusloomafarmi
ühisreid. Kohal käinud linnuuurijad Eet ja Aarne Tuule,
Keila keskkonnanõunik Ülle
Lindus ja keskkonnainspektsiooni esindajad veendusid
kõik selles, et kajakatel on karusloomade toidule piisavalt
hea ligipääs. Mainitud reidil
Keskkonninspektsioon rikkumisi ei tuvastanud.

KEILA
KOOL

Käesoleva aasta 19. märtsil
andis Keskkonnaamet välja
käskkirja, millega jäeti AS Balti
Karusnahk ilma mingi ja kährikute pidamise tegevusloast
Karjaküla ja Kõmmaste farmides. Farm aga töötab edasi. AS
Balti Karusnahk juhtkond on
seisukohal, et kuna määrus
mingi ja kähriku tehistingimustes pidamise kohta võeti
vastu alles 2009. aasta alguses,
ei ole neil vajalikku luba kunagi olnudki. Oma vastuskirjas
keskkonnaametile väidab ettevõte, et farm on mingi ja kähriku kasvatamisega tegelenud
juba 15 aastat enne määruse
vastuvõtmist. Sellega seoses
nõuavad nad üleminekuaega
aastani 2020, et kohaldada
farmides määruse nõuete
täitmine. Ühtlasi soovivad nad luba mingi ja
kähriku tehistingimustes
kasvatamiseks aastani 2020.
Kui keskkonnaamet nõutud
luba ei väljasta, ähvardab AS
Balti Karusnahk kohtusse
pöörduda.
Keskkonnaametilt kahjuks
kommentaari ei õnnestunud
saada.
Keila linnal võim olukorra
lahendamiseks puudub ning
omavalitsus on sunnitud ootama Keskkonnainspektsiooni
edasisi käike.
Seni püüab Keila linn pressiesindaja Valdur Vacht`i sõnul levitada informatsiooni
linnutõrjevahenditest. „Et pe-

letusmeetodid oleks tulemuslikud, peaks neid kasutusele
võtma mitte vaid üksikud hooned, vaid terved piirkonnad.
Võimalikest peletusvahenditest teavitatakse linnaelanikke
tasuta õppepäeval (loe ka lk
4), mille korraldamiseks saadi
toetust Keskkonnainvesteeringute Keskusest,“ sõnas Vacht.
„Keila linna loodab, et Karjaküla karusloomafarmi omanikud näevad samavõrd palju
vaeva lindude söögilaua kaotamiseks, kui nägi Keila linn,
sulgedes kajakate kogunemiskohana tuntud Tuula prügimäe, mis samuti oli kajakatele
heaks söögilauaks. Kõige paremini õnnestuks probleemi
lahendada kõikide osapoolte
koostöös. Kiirele tulemusele
siiski loota ei maksa. Ja alati
on oht, et kui lahkuvad ühed
linnud, võtavad ala üle teised.
Kes mäletab, teab, et Keila on
minevikus hädas olnud nii tuvide kui ronkadega.”

LUGEJA KIRI

Kajakas oli vanasti veelind
Keila linna tabanud kajakanuhtluse põhjust pole vaja kaugelt
otsida. Karjaküla karusloomakasvanduses valitseva hoolimatuse tõttu on seal loodud vaba toidulaud nii varestele, kes
juba aastakümned on terroriseerinud Keila männikut kui ka
Karjaküla kalmistut, kui kajakatele, kes on ammugi algsest
veelinnuseisusest kuivamaa parasiitlinnuks moondunud. Kalade nappus meres ja lõunast peale tungivad kormoranid on
kajakad aina enam merelt mandri prügimägedele tõrjunud ja
Karjakülas on nad leidnud eriti rikkalikud toitumisvõimalused.
Ilmselt saavad nad seal end rebaste-naaritsate kõrval täis pugida, et siis tuhandete kaupa Keilasse puhkama, katuseid ja
autosid reostama tulla.
Igasugused katsed linde linnast minema hirmutada on jäänud ja jäävadki tulutuks seni, kuni midagi radikaalset ette ei
võeta. Isegi parasiitideks muutunud lindude massimõrv (ärgu
rohelised seda lugegu!) ei oleks mingi lahendus, sest prügimägedelt ja merelt on kohe lisa tulemas. Ainuke, mis aitab,
on lindude toitumisvõimaluste kaotamine ja selle probleemi
lahendamisse peaks looduskaitse või keskkonnainspektsioon
otsustavalt sekkuma. Karjaküla karusloomakasvatust sulgeda
ilmselt ei õnnestu, kuid nii suure käibega ettevõttelt saab ja
peab nõudma kogu loomapuuride ala piiramist ka pealtpoolt
kindla võrguga, mis kajakaid ligi ei lase. Teiseks on hädavajalik
tapetud loomade lihakehad koheselt hävitada ning teha kõik,
et lindudel ei oleks võimalik ka Karjaküla jäätmetest endale
toitu hankida.
Tundub, et ainsaks lahenduseks on Keskkonnaministeerium,
kes valitsuse tasemel saab Karjaküla karusloomakasvandusele teha vastav ettekirjutus ning kehtestada vajalikud sanktsioonid.
Erik Tohvri

ELO EESMÄE JA PRIIT OKS
KEILA KOOL

Filosoofia küsib
Näimise
ja selle vastandiks. Olemise
kohta. Kas inimene on leidnud tasakaalu endas ja saab
elada maksimaalselt läbi enda
või peab ta elamiseks nägema vaeva, proovides teistele
näida nii, nagu ühiskondlikud dogmad temalt nõuavad.
Lühidalt: kas sa oskad elada
endale või pingutad millegi
võõra pärast.
Huvitegevuse ja ringide

rolli isiksuse vaimseks kujunemisel on raske alahinnata.
Kindlasti pole vabalt valitud
huvitegevuse mõju väiksem,
kui seda on akadeemiline üldharidus ja sotsiaalsete oskuste
omandamine. Inimene suudab
oma vaimse tasakaalu ja kindluse leida tingimustel, kui tal
on võimalus tunda muutumatuna mingit osa oma elust.
Inimene ei jõua kõigest teada
ega kõike osata.
Seepärast tuleks vaimse
enesekindluse saavutamiseks
leida endale pärisomane tegevus, see endast läbi elada, tulemuseks tunne „ma olen selles hea ja see mind huvitab“.
Nii leiab laps kindluse, jäädes
inimeseks ka keerulistes sotsiaalsetes situatsioonides, mis

Lühidalt
Roherock tänab
Peakorraldajana tänan eelkõige
oma usinat meeskonda, kellest
enamus tegid tööd vabatahtlikuna ning juba käesoleva aasta
algusest peale. Siinkohal ka suur
aitäh meie koostööpartneritele
ja abilistele: Kohaliku Omaalgatuse Programm (Harju Maavalitsus), Keila SOS Lasteküla, Keila Linnavalitsus, Keila Leht, Keila
Kultuurikeskus, MTÜ Kultuuriguru, MTÜ Hiirekese Mängutuba,
MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts
Läte, Keila Lions Club, Aura joogid, LSF Pronoking Team, Rollerblade Rulluisukool, Artist Siseraadiod OÜ, Selver, Rockiklubi
Tapper, Keila TÜ, Rene Meimer,
Batuudikeskus Skypark, MTÜ
Liikumisrõõm, SA Keila Terviserajad, Keila Tervisekeskus, www.
noorteraadio.ee, Keila Kiwanis
Noortekogu, Lasteveeb OÜ,
Draka Holding N.V, Keila Sotsiaalkeskus, Tiiu Jalakas, Urmas
Veersalu, Üllar Põld, Gea Grigorjev, Ivo Krustok, Ann Vaida, Erik
Ehrbach, Evelin Laanest, Gertrud Rebas, Gertu Kinks, Janeli
Kurm, Janno Valtin, Kadri-Ann
Rannamets, Leena Kinks, Lisanne Kabel, Maaja Hallik, Marie
Kinks, Märt Rauks, Piret Krustok, Tanel-Mairo Sildnik, Tiina
Veersalu, Heldena Kabel. Suur
kummardus meeskonnale: Kadi
Kroon-Laur, Silver Tibbing, Aare
Lepiksaar, Kaspar Brandt, Kristo Otter, Maire Enok, Tiit Laur,
Heidi Kena, Triin Peterson, Tiina
Sinijärv, Karmo Tihane. Ürituse
korraldasid organisatsiooniliselt
Keila Avatud Noortekeskus ja
MTÜ Keila Noorteaktiiv.
Maret Lepiksaar
www.roherock.ee

35 erinevat ringi nädalas

Keila Koolis
alustasid 6. septembril avatud uste
nädalaga 35
erinevat huviringi.

3

ongi „õppimine eluks“. Teisalt
on hobi see, mis aitab säilitada koolirõõmu ja motiveerib
koolis ka üldprogrammiga
tegelema. See teooria on üks
võimalikest. See ei ole ainukene tõde, aga mõtlemisainet
peaks selles olema.
Keila Koolis toimus esimene huviringide lahtiste uste
nädal. Õpilastel oli võimalus
tutvuda ligi 35 huviringi tegemiste ja plaanidega. Tegevusi
on kõigile vanuseastmetele,
nii spordi-, muusika- kui loodushuvilistele, nuputajatele,
käsitöö, arvuti ja näitemängu
sõpradele.
Meie kooli pikad traditsioonid muusikas ja koorilaulus, rahvatantsus ja võrkpallis
jätkuvad. Plaanis on osaleda

laulu- ja tantsupeol, võtta osa
spordivõistlustest nii oma
koolis kui ka üle Eesti. Kuhugi pole kadunud ka koolileht
ja raamatusõbrad. Jätkab Kooliteater „Roheline Kass“, kelle
plaanid selleks aastaks on tulla välja kahe uuslavastusega
ning osaleda vähemalt kahel
riiklikul festivalil.
Lisaks eelnevatele käivitub
hobikirjutajate loovring, mis
aitab „sahtlisse kirjutajate“
teostel jõuda avalikkuseni,
andes võimaluse tagasisideks
ja seeläbi arenguks.
Teiseks uueks on looduse ja seiklusring „Loodusega koos“. Ring käsitleb nii
looduse tundmist, looduses
liikumist, seiklust, loodusfilosoofiat, kui ka moodsate IT

Rekordarv elanikke
vahendite kasutamist looduse
mõistmiseks. Alustavad ka
akrobaatikaring, liikumis- ja
tantsuring, kitarri ja rahvamuusika ring.
Meie üldine eesmärk on
pakkuda arendavat, huvitavat
ja loomingulist tegevust Keila Kooli õpilastele kohapeal.
Paljud huviringid algavad vahetult peale tunde, mõned
toimuvad ka vahetundide ajal,
mõned õhtuti, mõned vajavad
lisa ka nädalavahetustelt. Huviringidega saab tutvuda kooli
kodulehel www.keilakool.ee .
Need õpilased, kes ei jõudnud meelepärase ringiga tutvuma, saavad seda teha järgmisel nädalal.
Asendame
huvipuuduse
uudishimuga!

1.septembri seisuga elas elanike
registri järgi Keilas 9940 inimest. Rohkem on Keilas elanud
vaid enne Nõukogude Armee
lahkumist.

Vanad hüdroforid jäävad
oma kohale
Kuigi vanad auruvedurite veega
varustamiseks kasutatud hüdroforid asuvad reeglitevastaselt
raudteele liiga lähedal, otsustati need jätta oma praegusele
kohale ja taastada nende kena
välimus. Varem oli plaan hüdroforid maha võtta ja neist üks
anda Keila linnale, teine aga
viia mõnda raudteemuuseumi.
Keila linna seisukoht on, et vanade miljööväärtuslike raudteeseadmete eksponeerimiseks
on kõige parem nende esialgne
asupaik.
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Sellest nädalast on elektrirongis kasutusel
uus sõidukaart
Esmaspäevast alustasid
Elektriraudtee klienditeenindajad müüki läbi uue piletimüügisüsteemi, mis põhineb
puutevabal
kiipkaardil.
Mis asi see on?
Elektriraudtee sõidukaart on
elektrooniline puutevaba kiipkaart, millele saab raha laadida,
et siis sellega perioodikaarte
osta ning rongis arveldada.
Kuidas sõidukaart töötab?
Sõidukaardile saab nii rongis
klienditeenindaja juures kui
interneti teel raha laadida. Samuti saaab interneti teel soetada sõidukaardile perioodikaarte
ning sõidukaardile laetud raha
eest on võimalik osta elektrirongis klienditeenindaja juures
Elektriraudtee piletitooteid.
Kust sõidukaardi saab?
Sõidukaardi saab soetada elektrirongi klienditeenindajalt.
Palju sõidukaart maksab?
Sõidukaardi hind on 40 krooni
(2.56 eurot). Antud summa katab kaardi valmistamise kulud.
Kus saab sõidukaardile raha
laadida?
Sõidukaardile saab raha laadida interneti teel aadressil pilet.
elektriraudtee.ee ning elektri-

rongis klienditeenindaja juures.
Kuidas toimub sõidukaardile
raha laadimine?
Sõidukaardile saab raha juurde laadida miinimumsummas
100 krooni. NB! Kaardile laetud raha saab kasutada ainult
elektrirongis (st. kaardile laetud raha ei saa kasutada pilet.
elektriraudtee.ee keskkonnas
Elektriraudtee
piletitoodete
ostmiseks).
Kust saab sõidukaardile
pileteid osta?
Sõidukaardile saab perioodikaarte osta interneti teel aadressil pilet.elektriraudtee.ee internetipanga vahendusel. Neid
ja ka kõiki teisi Elektriraudtee
piletitooteid saab aga osta
elektrirongis klienditeenindaja
juures.
Kuidas toimub sõidukaardi
kasutamine elektrirongis?
Elektrirongi sisenedes tuleb
sõidukaart alati esitada klienditeenindajale, kes kontrollib
reisija sõiduõiguse olemasolu.
Sõiduõiguse puudumisel on
reisijal kohustus soetada sõidukaardile vajalik piletitoode.
Kas sõidukaart jääb ainsaks
piletikandjaks?
Elektriraudtee sõidukaart on

Krimiuudised
securitas 1660
30.08 09.30 - Üks Selveri käru
Ühisgümnaasiumi kõrvalt metsast leitud ja Selverile tagastatud.
30.08 23.11 - Ühisgümnaasiumi
juures lärmav noortekamp. Isikud korrale kutsutud ja minema saadetud.
31.08 00.26 - Sõiduauto Toyota RAV4 sõitis Pae tn keelumärgi alt läbi ja tekitas liiklusohtliku
olukorra, sõites vastassuunavööndis. Info politseile.
31.08 15.00 - Tervisekeskuse
juures tarvitas meesterahvas
õlut. Hoiatatud.
31.08 21.56 - Keskus teatas, et
Vene Gümnaasiumi juures lärmab kamp noori. Kohale jõudes polnud kedagi.
01.09 15.00 - Miikaeli kiriku
taga kabelis noored. Palutud
lahkuda.
03.09 23.48 – Loode-Keila rajoonis kamp alkoholi tarvitavaid
noori. Info edastatud politseile.
03.09 23.29 - Keila Veski peaukse juures tarvitas seltskond
noori alkoholi. Hoiatatud ja minema saadetud.
04.09 19.15 - Haapsalu mnt 10
bussipeatuses alkoholijoobes
invaliid. Kohale kutsutud kiirabi,
kes vaatas kodaniku üle.
04.09 23.30 - Algkooli ees tar-

vitas seltskond alkoholi. Minema saadetud.
05.09 00.01 - Selveri ees tarvitas seltskond alkoholi. Isikud tuvastatud ja minema saadetud.
05.09 03.00 - Keskväljakul loopis purjus noormees taarat puruks. Üle antud politseile.
05.09 15.35 - Põllu 1 maja hoovis purjus mees magas. Üle antud politseile.
05.09 22.40 - Raudteejaamas
tarvitati alkoholi. Hoiatatud, tegevus lõpetati ja pudelid pandi
ära.
06.09 12.48 - Sõiduauto Toyota
RAV4 pargib selleks mitte ettenähutud kohas, blokeerides liiklust. Info edastatud politseile.
06.09 15.29 - Sõiduauto Honda Civic viibis Tuula tee vabriku
territooriumil. Minema saadetud.
06.09 22.50 - Vene gümnaasiumi juures (pargis) 2 noormeest
tarvitasid õlut - hoiatatud.
07.09 08.20 - Keila Gümnaasiumi kõrval alaealine suitsetas. Isik tuvastatud ja info edastatud politseile.
07.09 17.00 - Keskpargis noorpaar tarvitas alkoholi. Korrale
kutsutud, palutud lahkuda.
07.09 21.00 - Jaama bussipeatuses magas joobes vanem
meesterahvas. Üles aetud, väidetavalt varjupaik suletud. teavitatud politseid.

Elektriraudtee peamine piletikandja, kuid perioodikaartide
puhul jääb alternatiivseks valikuks ID-kaart ning üksikpiletite puhul jääb alternatiivseks
valikuks paberpilet.
Kaua sõidukaart kehtib?
Elektriraudtee sõidukaart kaotab kehtivuse, kui kaarti ei ole
piletikandjana kasutatud vähemalt 1 kalendriaasta.
Kas ainult üks inimene tohib
sõidukaarti kasutada?
Elektriraudtee sõidukaart on
piletikandja, mis tähendab, et

piletitooteid võib sõidukaardil
olla mitu ning see on lubatud.
Kas sõidukaardil piletit ostes
on hind odavam kui pilet
paberkandjal?
Jah, sõidukaardil pilet on soodsam. Pilet Keilast Tallinnasse
maksab sõidukaardil täiskasvanule 19.-, paberkandjal 22.-.
Kiirrongi pilet sõidukaardil on
22.-, paberkandjal 25.-.
Septembrikuus saab elektrirongist sõidukaardi tasuta
juhul, kui kohe laadida sinna
vähemalt 100.- või soetada
kuukaart.

Keila Linnavalitsus teatab
Keila arengukava avalikustamine
Keila Linnavolikogu suunas
avalikustamisele Keila linna
arengukava aastani 2020
muudatusettepanekud. Avalikustamine toimub 7.-27.
septembril 2010. aastal Keila linnavalitsuse ruumes.

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

Keila Ühisgümnaasiumi arengukava
avalik arutelu
Keila Linnavalitsus suunas
avalikustamisele Keila Ühisgümnaasiumi arengukava
aastani 2013. Avalikustamine toimub 8.-30. septembril
2010. aastal. Arengukavaga
saab tutvuda kooli kodule-

heküljel (http://www.kyg.
edu.ee/est/2.html). Avalik
arutelu toimub 14. septembril 2010 kell 18.00 Keila
Ühisgümnaasiumis kabinetis 103.

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
С этой недели новая проездная карточка в электричке
С понедельника работники
Эстонской
электрической
железной дороги начали
продажу билетов, используя
новую систему, основывающуюся на использовании
бесконтактной проездной
карточки. На эту карточку
можно класть деньги, которые затем будут расходоваться на приобретение билетов. Билеты при помощи
этой карточки можно покупать в электричках. Приобрести эту карточку также
можно в электричке. Стоимость новой проездной карточки 40 крон. Положить
деньги на карточку можно
через Интернет по адресу
(pilet.elektriraudtee.ee) либо
с помощью кондуктора в
электричке. В этом номере
городской газеты можно
найти ответы на часто встречающиеся вопросы в связи с
переходом на новую билетную систему. (стр 4)
Проблема чаек
С приходом осени в городе
вновь увеличилось количество чаек. В связи с нарастающей остротой проблемы
городские власти в 2008
году заказали орнитологам
исследование
проблемы.
Как выяснилось после проведения наблюдений, популяция чаек в городе увеличивается в летне-осенний
период. В настоящий момент все крыши северной
части города заняты стаями
чаек. На сегодняшний день
очевидно, что существует
несколько факторов активного присутствия птиц в городе. Во-первых, город находится в пойме реки Кейла,
где для чаек существет много возможностей найти питание, во-вторых, вокруг города
находится
зона
активного
земледелия,
в-третьих, свою роль в данном контексте играют особенности производственного
процесса
на
Карьякюлаской звероферме. Город не имеет возможностей повлиять на действия
руководства
зверофермы,
поэтому остается ждать
дальнейших действий Департамента защиты окружающей среды по реорганизации
производства
на
предприятии. (стр 3)

Кружки по интересам в
Кейлаской школе
С 6 сентября в Кейлаской
школы начинают свою работу 35 различных кружков
по интересам. Работают традиционные кружки – хорового пения, народных танцев, различные спортивные
кружки. Продолжает свою
деятельность школьный театр «Зеленая кошка». Будет
выпускаться школьная газета. Помимо этого работают
кружки рукоделия, друзей
природы, любителей математики и многие другие. Занятие по интересам может
найти для себя любой ученик Кейлаской школы, независимо от возраста. Подробная информация по
адресу www.keilakool.ee .
(стр 3)
Оркестр духовых инструментов Харьюского уезда побывал в Венгрии
С 9-го по 18-е августа оркестр духовых инструментов
Харьюского уезда побывал в
Венгрии. Концерты были
даны в 4-х городах. Публика
принимала
выступления
музыкантов с большим энтузиазмом. Помимо концертов, оркестранты посетили
много интересных мест, познакомились с достопримечательностями и даже успели немножко отдохнуть. (стр
6)
Заканчивается
серия
длинных дистанций
26 сентября на городских
трассах здоровья состоится
пятый и заключительный
этап серии длинных дистанций. В этот раз соревноваться можно будет на роликовых коньках и роликовых
лыжах. Соревнования на роликовых коньках будут проходить на трех дистанциях
– длинная дистанция (в течение 1 часа), средняя дистанция (в течение 30 минут)
и короткая дистанция 500
м. В качестве результата на
двух первых дистанциях будет учитываться количество
пройденных кругов за отведенное время. В соревнованиях на роликовых лыжах
будет две дистанции – 10 км
для мужчин и 5 км для женщин. Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться
до
25-го
сентября либо по адресу
skvask@hot.ee, либо по телефону 53490341. (стр 6)
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Rutt Enok: 40 aastat huvitavat
raamatukogutööd
Augusti alguses täitus Harju Maakonnaraamatukogu direktoril Rutt Enokil 40
tööaastat selles asutuses. Raamatukogu
juhina on ta töötanud nüüdseks 30 aastat.
doris matteus
KROON@KEILA.EE

Rutt Enok ise leiab, et 40
tööaastat ei ole raamatukoguhoidja kohta sugugi nii hirmsuur number, et sellest eraldi
rääkida. Sellepärast vestlesime
peamiselt lugemisest, raamatutest ning raamatukogudest
ja sellest, mis on aastate jooksul muutunud.
Mis meelitas ühe Järvamaa
tüdruku just raamatukogundust õppima ning nüüdseks
juba 40 aastaks raamatukokku tööle?
Küllap sai erialavalik alguse
juba lapsepõlvest ja esimestest
kooliaastatest. Minu sünnikoht on Järvamaal Järva-Jaani
lähistel ning kooliaastad kuni
põhikooli lõpuni möödusid
Järva-Jaani keskkoolis. Meil
oli väga tore raamatukogu juhataja, kes viitsis külalastega
palju tegeleda. Ka Järva-Jaani
keskkooli tollaste kirjandusõpetajate kohta peab ütlema,
et nad olid oma ala tõelised
spetsialistid.
Peale põhikooli tulin Tallinna 20. keskkooli, kus oli samuti õnneks tugev kirjanduse
õpetus.
Peale keskkooli oli kaalumisel küll ka muid erialasid,
kuid raamatukogunduse eriala
oli väga sobiv alternatiiv neile,
kes tahtsid küll õppida kirjandust, aga ei unistanud kirjandusõpetaja tööst. Kui praegu
on kirjanduse osa õppekavas
väga väikeseks jäänud, siis
tollal oli selle eriala õppimine
väga kirjanduskeskne.
Peab ütlema, et raamatukogunduses ollakse üldiselt väga
püsivad, maakonnas on olnud
ka suuremaid tööjuubeleid kui
40 aastat. Ilmselt on põhjuseks intelligentne seltskond,
mis siin riiulitel on. Valdkond
on hariv ja huvitav ning pidevas muutumises.
Milline on olnud töö Harju
maakonnaraamatukogus?
Mul on hea meel, et oleme
maakonnaraamatukogu. Nii
on meil kogu aeg olnud silme ees pilt nii maakonna kui
vabariigi raamatukogunduse
arengust. Samuti on olnud
võimalusi raja tagant kogemusi saada. Linnaraamatukoguna
oleks see osa jäänud puudu.
Äärmiselt huvitav aeg oli
90. aastate keskel, mil infotehnoloogia hakkas raamatukogudesse jõudma. Alates 1994.

aastast kuni majanduslanguse
alguseni oligi kõige huvitavam
ja arendavam periood. Sel ajal
arenesid ka rahvusvahelised
suhted: oleme saanud palju
kogemusi vahetada Põhja- ja
Baltimaade kolleegidega ning
tööalaselt ringi liikuda.
Kollektiivi võib vaid kiita.
Meil on ühe pere tunne, on
oma traditsioonid, hoiame sidet ka oma endiste töötajatega.
Suurim häda on ruumiprobleem, mis kahjuks on püsinud
liiga kaua. Tegutseme ju kahes
majas neljal erineval korrusel.
Nüüd terendab ülekolimine
uude koolimajja. See viib küll
raamatukogu kooliõpilastele
lähemale, aga samas tekitab
asukoha muutus äärelinna
suunas kindlasti oma probleeme.
Kuidas on raamat ja raamatukogu muutunud nende
aastate jooksul?
Paratamatult tulevad traditsioonilise raamatukogu kõrvale
üha enam digitaalraamatukogu
ja e-raamat. Kuigi tavaelus eelistan pärisraamatut, on e-raamatu tulek paratamatu.
Esiteks on Eesti väike maa,
raamatute tiraažid on väikesed, väljaandmise kulud suured. Teiseks on maailm avatud,
eestlased töötavad ka mujal
kui oma kodumaal. Mujal
maailmas on aga kulukas ja
tülikas eestikeelset kirjandust
traditsioonilisel kujul hankida.
E-raamat on sobivam.
Lisaks annavad uued vahendid võimaluse digiteerida meie
kultuuripärandit ning teha see
inimestele
kättesaadavaks.
Kirjandusmuuseum näiteks on
digiteerinud eestiaegsed lasteraamatud, suguvõsauurijad
saavad kasutada digiteeritud
kirikuraamatuid jne.
Püütakse küll väita, et eraamatud ja digiraamatukogud
tõrjuvad välja traditsioonilised raamatud ja raamatukogud. Usun siiski, et kõik need
uuendused tulevad vana kõrvale, mitte ei asenda seda. Ei
ole ju helisalvestusvõimaluste
levik suretanud välja ei teatrit
ega kontserte.
Näiteks minu selle suve
kõige eredam kontserdielamus
oli Veljo Tormise sünnikodus
Kõrveaial etendunud „Külavahelaulud“. See oli tõeline
elamus – sume suveõhtu ning
mets täis Tormise laulu. Sellist
elamust ei salvesta ühegi tehnilise vahendiga.

Harju Maakonnaraamatukogu juhataja Rutt Enok
Milline on raamatukoguhoid- öö läbi. Lugemine tundus tolja töö ning milliseid oskusi ja lal üldse täiesti loomulik tegeteadmisi see nõuab? Kuidas vus olevat, nagu suusatamine
on raamatukoguhoidja töö või kelgutamine. Samas minu
kaksikõde ei olnud nii suur lumuutunud?
Raamatukoguhoidja töö tä- geja.
Ka minu enda pojad ei ole
hendab eeskätt raamatute tellimist, andmebaaside pidamist kahjuks suured lugejad, vaid
ja korrastamist, kogude kor- isa eeskujul pigem tehnikarastamist. Lisaks igapäevane mehed. Õnneks on mul tublid
teenindus, töö lugejatega. Lu- miniad, kes hoolitsevad selle
geja tihti eeldab, et oleme ise eest, et ka isad lastele unejutte
loeksid. Kuna
rutt enok:
ka vanaema
“Mina isiklikult olen lapsest kingib raamatuid, siis
peale kirglikult lugenud,
kodudes lugemisvara siiski
tihti öö läbi. Lugemine
on. Lapselapsi
tundus tollal üldse täiesti
on mul kokku
loomulik tegevus olevat,
juba 5 - vanuses 1-7. Kõige
nagu suusatamine või
vanem
läks
kelgutamine. ”
nüüd esimesse klassi.
Kui rääkida laste lugemishukõik raamatud läbi lugenud.
Tegelikult see nii ei ole, kuid vist, siis on rõõmustav näha, et
raamatuid tuleb siiski tunda. üldistus, nagu lapsed üldse ei
Nagu iga teenindaja puhul, loeks, ei pea paika. Keila lastetulevad raamatukoguhoidjale aiad pööravad palju tähelepakasuks tugevad teadmised ja nu kirjandusele, lapsevanemad
kogemus oma valdkonnas. Pä- laenutavad lasteraamatuid, ka
ringutele vastamine on vahel kultuurimajas korraldatud katõeline kaevuritöö, materjalis sutatud raamatute müükidel
on lasteraamatud olnud väga
tuleb väga hästi orienteeruda.
populaarsed. Eks see lapse tee
Kust algab huvi raamatute raamatute juurde käib pikkavastu? Kas lugemishuvi saab mööda. Aluse paneb siiski see,
alguse kodust või on koolil kui kodus on lugemine prestiižne.
suurem mõju?
Lugemist ei maksa lastel
Mina isiklikult olen lapsest
peale kirglikult lugenud, tihti kunagi keelata. Lugemine an-

Foto: valdur vacht

nab inimesele hästi palju kaasa
emotsionaalselt, aga lisaks on
raamatutes ju kirjas möödunud aastate tarkused, mida sel
moel kaasa korjata.
Samas on suur ka kooli osa.
Kahjuks on kirjandusõpetuse
osa õppekavades vähenenud.
Mäletan oma kooliajast, et lugesime palju ja siis rääkisime
loetust teistele.
Mida Te ise armastate lugeda?
Minu peamine kriteerium on
see, et kui raamat suudab mind
köita 3 esimese leheküljega,
siis loen isuga lõpuni. Meeldivad
mälestusteraamatud,
kohalood, viimase aja lemmik
on Tõnu Õnnepalu - tema „Paradiis“ on tõeline hingerahuraamat. Kivirähk on kindlasti
huvitav, Petrone Prindi „Minu
...“ sarja raamatud on väga põnevad. Tavalise ilukirjanduse
osa on viimasel ajal vähenenud, lausa ajaviiteromaani ei
loe, eelistan klassikat. Eesti
kirjandus on hea, eriti kiidaksin aga meie lastekirjandust
– autoreid on palju ning illustratsioonid kaunid.
Kõiki raamatuid ei ole mõtet omale koju hankida, ikka
vaid need, millel on püsivam
väärtus ja pikem iga. Paadunud raamatuinimesena olen
minagi oma koduse raamatukogu puhtaks teinud. Päris
juhuslikke asju enam sinna ei
satu.

5

Lühidalt
Abitelefonile helistatakse
enim koristustöödega
seotud teemadel
1.oktoobril täitub aasta abitelefon 1345 teenuse osutamise algusest Keilas. Aasta jooksul on
kõnekeskusesse tehtud erinevate tähelepanekute ja probleemide suhtes kokku 368 kõnet.
Enim (99) kõnesid on tehtud seoses korsistustöödega.
Ilmselt pole üllatav, et kõige
rohkem (47) pöörduti Abitelefoni poole veebruaris, kui paks
lumekiht maad kattis. Palju teatatakse ka lindude – loomade
kohta. Aasta jooksul on kõnekeskus saanud 29 loomi puudutavat kõnet. Veel küsitakse tihti
linnainfot ning teavitatakse ka
tänavalgustust puudutavatest
probleemidest.
Linnapea Tanel Mõistuse
sõnul on Abitelefoniga 1345
liitumine on ennast igati õigustanud. „Oleme saanud sõltumata kellaajast operatiivselt
informatsiooni Keilas juhtunust
ja meil on olnud võimalik vajadusel kiirelt reageerida. Oluline, et oleme suutnud seda
oluliselt väiksemate kulutustega, kui oma dispetšersüsteem
nõudnuks. Tänan kõiki, kes on
võtnud vaevaks näidata üles
kodanikujulgust ja andnud teada linnas toimuvast. Kindlasti
jätkame ühtse Abitelefoni 1345
teenuse ostmist.“
Abitelefonile võib teatada
puuduvast liiklusmärgist või
kanalisatsioonikaevu
luugist,
hulkuvatest kassides-koertest
ning küsida kommunaalteenustega seotud telefoninumbreid.
Abitelefonilt saab küsida informatsiooni ootamatute ja kiiret
lahendamist vajavate tehniliste
olmeprobleemide korral, küsida korstnapühkija, santehniku,
elektriku või mõne muu remondimehe kontaktandmeid. Dispetšerteenistus vastab kõnedele 24h ööpäevas ja lahendab ka
e-maili aadressile 1345@rescue.
ee saabunud küsimusi.

Regionaalsete investeeringutoetuste taotluste
tähtaeg on 15. september
Avanenud on hasartmängumaksust rahastatava regionaalsete investeeringutoetuste
2010. aasta programmi II voor,
mille vahenditest toetatakse
hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise
tingimuste parandamist laste, noorte, perede, vanurite ja
puuetega inimeste jaoks.
Taotlused toetuse saamiseks tuleb esitada Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele paberkandjal ühes eksemplaris
aadressil Lasnamäe 2, Tallinn,
11412 või digitaalselt allkirjastatuna
Programmi korra ja juhendmaterjaliga saab tutvuda Siseministeeriumi kodulehel.

6

Vaba aeg

Reede, 10.09.2010 • Nr 32 (135)

Lühidalt
Pikamaasarja
lõpetab Keila Rull

FOTO: erakogu

Kevadel toimunud karjääripäev

noored

Õigete valikute abil
õnnelikuks!

Me kõik seisame iga
päev mingite valikute ees.
TIINA SINIJÄRV

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Kas ma tõusen täna üles ja lähen kooli või magan edasi? Kas
mulle meeldib rohkem kitarrimängu õppida noorteka Bändaariumis või muusikakoolis?
Kas mul on paremad eeldused
saada arstiks või kokaks? Kas
ma jätkan õpinguid gümnaasiumis või oleks mõistlikum
minna kutsekooli? Erinevatel
valikutel on meie elus erinev
kaal.
Iga inimene tahaks õppida
eriala, mis oleks talle huvitav,
annaks võimaluse leida hea
töökoht ja saada töö eest korralikku tasu. Soovitud tuleviku
nimel peaks hakkama valikuid
tegema juba varakult. Ei pea
muretsema, et täna tehtud valikute juurde peab jääma elu
lõpuni, sest alati jääb võimalus
teha hiljem oma elus muudatusi.
Mõnede valikute tegemine
on lihtne ja iga inimene tuleb
sellega ise toime. Mõned valikud on keerulisemad ja vajavad
põhjalikumat kaalumist. Põhikooli lõpupoole tulevad päevakorda tõsisemad küsimused,
mis puudutavad edasiõppimist. Alati on mõistik otsida
abi spetsialistidelt ja siinkohal
saavad appi tulla noortekeskuse karjäärispetsialistid ja noorsootöötajad. Ärge laske ennast
eksitada sõnal karjäär, see sõna
ei tähenda tõusu ametiredelil.
Meie mõistame karjääri kui
elu, mida elades on inimene
enesega rahul ja õnnelik. Selleks aga on vaja enda eeldusi ja
huvisid arvestades teha õigeid
valikuid.

Keila noortekeskuse karjäärikohvikus ootavad noori
karjäärinõustajad ja infospetsialistid. Nad aitavad selgusele jõuda, millised elukutsed
ja ametid on just sulle sobivamad. Kas su isiksuseomadused toetavad sulle huvipakkuvaid ameteid? Kui ei ole veel
mõtetes selgust, kelleks saada,
siis on võimalik erinevate testide ja nõustamise abil otsida
sobivaid elukutseid. Infospetsialistid orienteeruvad hästi
suures infokülluses ning aitavad kiiresti leida vajalikku ja
adekvaatset infot.
Edasiõppimisvõimalust valides tuleks meeles pidada, et
see on uue etapi algus ja uks
tulevikuvõimaluste
juurde.
Lihtsam on ju õppida seda, mis

“Lisaks
igapäevasele
nõustamisele ja
infonälja
kustutamisele,
ootame noori
osalema
erinevatel
koolitustel,
töötubades ja
infopäevadel.”

sind tõeliselt huvitab ning õpitav on jõukohane ja meelepärane. Siis oled motiveeritum
ja tunned ka oma saavutuste
üle suuremat rõõmu ning iga
samm viib sind unistuste täitumisele lähemale.
Lisaks igapäevasele nõustamisele ja infonälja kustutamisele, ootame noori osalema
erinevatel koolitustel, töötubades ja infopäevadel. Erinevad
oskused ja kogemused suurendavad võimalusi edukaks sisenemiseks tööturule. Kutsume
kõiki avaldama arvamust, millistel teemadel võiks koolitusi
ja töötube veel korraldada ja
millest ollakse huvitatud.
Kõige meie poolt pakutavaga saab lähemalt tutvuda
www.keilanoortekeskus.ee-

karjäärikohvik, tule kohapeale
või saada e-mail noorteinfo@
keila.ee . Kõik see on noortele
ja lastevanematele tasuta. Osaleme partnerina ESF ja HTM
poolt rahastatavas programmis Karjääriteenuste süsteemi
arendamine, mille tegevusi
koordineerib Sihtasutus Innove. Kõik eelpool nimetatud
võimalused on mõeldud kõigile Lääne-Harjumaa noortele.
Ootame teid Keila Noortekeskusesse uudistama, vestlema,
nõustamisele, õpituppa. Tule
üksi, sõbraga, vanemaga või
kogu klassiga.

Keila pikamaasarja viies
etapp, rulluisutamine ja rullsuusatamine, toimub 26.
septembril Keila terviseradadel.
Rulluisutamises
võisteldakse kolmel distantsil
– pikk distants on 1 tund,
keskmine 0,5 h ning lühike
500m. Tulemusena arvestatakse kõigepealt aja sisse
mahtuv ringide aeg ning siis
aeg.
Rullsuusatamises võisteldakse eraldistardist vabastiilis. Auhinna saab ka kiireim
klassikalises stiilis raja läbija.
Rullsuusatamise distants on
10 km meestele ning 5 km
naistele ning noortele.
Lisaks võistlejatele on
oodatud ka need uisutajad
ja matkajad, kes ei soovi
aega kirja saada.
Pikamaasarja punktiarvestusse läheb vaid rulluisutamine.
Võistlusele
saab eelnevalt registreeruda kuni
25. septembrini aadressil
skvask@hot.ee
või
53490341. Võistluspäeval
registreerumine kell 9.45 –
10.30.

vaba aeg

Harjumaa Keelpilliorkestri
kontsertreis Ungarisse
laura liivand
marie luhamäe
Käisime Harjumaa Keelpilliorkestriga 9-18. augustil kontsertreisil Ungaris. Harjumaa
Keelpilliorkestri töös osalevad
Keila Muusikakoolist Laura
Liivand, Marie Luhamäe ja õp.
Hele Eisel. Orkestrit juhatab
Hando Põldmäe Tallinna G.
Otsa nim. Muusikakoolist.
Bussireisi alustasime 9. augusti südaööl Tallinnast Balti
Jaamast. Läbisime Läti, Leedu, Poola ja Slovakkia. Teel oli
aega jalutada Varssavi vanalinnas ja Slovakkias külastasime
UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Vlkolineci
mägiküla.
Ungarisse Budapesti jõudsime juba 10. augustil. Meie
peamine peatuspaik oli Röszke, mis asub Serbia piiri lähedal. Kontserte andsime neljas
linnas: Cserkeszölös, Kiskunhalasis, Szankis ja Morahalomis. Esinemised olid väga
toredad ja nagu arvata oli,
sai meie lisalooks J. Brahmsi
Ungari tants, millele festivali kuulajad plaksutades kaasa

elasid ja mis uuesti esitusele
läks. Ilmad olid väga palavad ja
viiuli mängimine tundus raske tööna. Lisaks esinemistele
käisime ka väga huvitavatel
ekskursioonidel ning mitmel
korral saime külastada termaalveebasseine Cserkeszölös
ja Moraholmis. Vesi, mis maa
seest välja tuleb, on 80°C, et
ujuda, jahutatakse seda külma
veega. Erinevates basseinides
on vee temperatuur 24 – 39
kraadi. Reisi üks põnevamaid
ekskursioone oli Slovakkias
asuvatesse Dobšinska jääkoobastesse, kus oli keset palavat
suve 0°C. Kaljukäikude seintel
olid hiigelsuured jääkamakad,
mis moodustasid erineva kujuga jääsambaid ja jäävälju.
Koobastes pidavat elama 12
erinevat liiki nahkhiiri, keda
meie siiski ei kohanud. Slovakkias jäime ka tormi kätte ootasime maanteel, kuni puid
teedelt eemaldati, ning hotellis pidime õhtu küünlavalgel
veetma. Koju jõudes olime
väsinud kuid õnnelikud. Järgmisel suvel osaleme laulupeol,
keelpilliorkestrite ja sümfooniaorkestri koosseisus.

vaba aeg

Keila Sotsiaalkeskus
alustab 15. hooaega täiesti
tavapäraste tegevustega
tiiu jalakas
SOTSIAALKESKUS

Osalustasu eelregistreerunud kuni 10-aastastel ei
ole, täiskasvanute osalustasu on 100 krooni, õpilastel
ja pensionäridel 30 krooni.
Võistluspäeval vastavalt 25,
200 ja 60 krooni.
Registreerimisel saadud
kupongiga saab Keila Tervisekeskuses ujuda 50% allahindlusega.
Iga võistlusklassi kolm
paremat saavad auhinnad.
Võistlejatele, matkajatele ja
vähemalt kolmeliikmelistele
peredele loosiauhinnad.
Toetajad: Keila LV, SA Keila Terviserajad, Harjumaa
Kultuurkapital, Keila Rattapood, KTTiming, Kava Auto,
Kliima Center, Hole In One
Catering, Autoremont OÜ,
Viking Line, LC Keila, Keila
Tervisekeskus.Võistlusel on
kiivri kandmine kohustuslik!
Info:
Priit
Idarand
53490341, www.spordiklubivask.weebly.com
Pidulik sarja lõpetamine
toimub 8.oktoobril Kultuurikeskuses.

Päevakeskus pakub erinevaid
vaba aja veetmise võimalusi
pensionäridele ja puuetega inimestele. Taas alustavad erinevad huviringid, kuhu oodatak-

se uusi liikmeid. Lisaks allpool
toodule pakutakse tegevusi
erinevatele kliendigruppidele,
sellekohast infot saab vastava
ala spetsialisti käest.
Hooaja jooksul korraldame
näitusi, mitmesuguseid vaba
aja üritusi ja väljasõite.

PÄEVAKESKUSES TOIMUVAT

Ringide ajad sel hooajal

VÕIMLEMINE alates 4.oktoobrist Juhendaja Elena Kalbus
I RÜHM ESMASPÄEV
kell 10.00
NELJAPÄEV
kell 9.00
II RÜHM ESMASPÄEV kell 11.00
NELJAPÄEV
kell 10.00
III RÜHM ESMASPÄEV kell 12.00
PRAHIRING (segakäsitöö, meisterdamine leid- ja jääkmaterjalidest)
ESMASPÄEV 		
4.oktoober kell 11.00.
			
Juhendaja Tiiu Jalakas, Pille Muraveiski
TELGEDEL KUDUMISE RING

ESMASPÄEV 		
			

4.oktoober kell 16.00,
Ringi vanem Linda Valdek

TEISIPÄEVITI 		
			

1.kokkusaamine 5.oktoobril kell 9.15
sotsiaalkeskuse päevakeskuse toas

KERAAMIKA

KUNSTIRING (tutvume erinevate tehnikatega) juh. Tiiu Jalakas
KOLMAPÄEV 		

6.oktoober kell 10.00

Muud üritused

NINELL KOIDU LUULETUND - „SÜDAMETUND“ - iga kuu

1.teisipäeval kell 15.00 päevakeskuse toas. Esimene „Südametund“
teisipäeval, 5.oktoobril.

LOOMINGULISED TÖÖTOAD – TULE KOHALE JA TEE, MIS
TAHAD! Pille ja Tiiu aitavad, kui oskavad. Kui ei oska – mõtleme kõik

koos midagi välja. Iga kuu 1.neljapäev kell 13.00, esimene töötuba
neljapäeval, 7.oktoobril kell 13.00

TAIMESEADE PÄEVAD - 1x kuus
NÄITUS 29. september -15.oktoober (tööpäeviti kell 10.00-16.00)
puhketoas fotonäitus „MIS TEHTUD SAI“
Info tel. 6791 574, 6791 570

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
ETTEVAATUST! NÄITUS!
26. august - 17. oktoober
Maanteeameti näitus liikluskasvatuse ajaloost
Harjumaa muuseum
EESTISSE ARMUNUD...
Karl Tihase joonistusi ja skitse
1940.-1950. aastaist
17.juuni - 14.november
Harjumaa muuseum
SEENENÄITUS
18. ja19. september
avatud kell 10.00-16.00
Keila kultuurikeskuses

teater
PEEGLIKE - PEEGLIKE SEINA
PEAL, EHK ÕPETUS SELLEST, KUIDAS HEA VÄLJA
NÄHA
Keila harrastusteater Ax
24.september kell 19.00
Pilet 35.-. Keila kultuurikeskus
“ÜLLATUSKÜLALINE” VANA-BASKINI TEATER
2.oktoober kell 19:00
Pilet: 150.- / 135.Keila kultuurikeskus
“SUVEÕHTU ROMANTIKA”
Esinevad Olav Ehala, Tanja
Mihhailova, Lauri Liiv ja Alen

Veziko. 6.oktoober kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.Keila kultuurikeskus

sport
KALEV/CRAMO VS RIIA
BARONS
10.september kell 19.00 ja
11.september kell 13.00
Keila tervisekeskuses
V.PLEESI NIMELINE KARIKAVÕISTLUS TULETÕRJESPORDIS
17.september. Algus kell 9.00
Keila Kooli fuajees.

muud üritused

TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üürile anda äripinnad (38
m2 ja 40 m2) Keila kesklinnas,
jaama piirkonnas. Sobivad teeninduseks, kaubanduseks või
bürooks. Info: jyri@moderate.ee
või 5045570.

ost/müük
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2250.- ja puitbriketti 2160.- tonn. Soovi korral ka
väiksemad kogused. Transport
Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Müüa puidugraanulid ja
puitbriketti. Tel. 56642025.
www.pelletsgrillhouse.eu.
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa heina (väike pakk). Tel.
53820772, 53610636.

23.08.2010 Virge Vahtra
02.09.2010 Hanna Rebecca Rand

Kalvi, Evely ja lapsed,
südamlik kaastunne isa, äia
ja vanaisa

Aleks
Sagor`i
kaotuse puhul.

Keila Pereklubi 4.laudkond

SÜGISLAAT
11.september kell 8.00 – 16.00
Korraldab Keila aianduse ja
mesinduse selts
Keilas, Tuula teel , Kiriku kõrval
TEABEPÄEV KORTERIÜHISTUTELE - LINNALINNUD
13.september kell 18:00 - 20:00
Info ja registreerimine:
ylle.lindus keila.ee
Keila Linnavalitsus
TURVALINE KODU JA KOGUKOND
14.september kell 18:00
Eelregistreerimine 11.septembrini e-postile waldorf.keila gmail.

Küttepuude
56072337.

Sündinud

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

Mälestame endist töökaaslast

Helju Lutt`i
ja avaldame südamlikku
kaastunnet omastele
Leida, Gerta, Nelly, Valli,
Rebita, Helve, Taimi,
Niina, Ester

Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Südamlik kaastunne Moonika
Eha´le ja tütardele armsa
ema ja vanaema

müük.

Tel.

Ostan igasugused tehnika
ja elektroonika plaate, vanu
kaableid, akusid, trafosid ja igasugust sõjaväe aparatuuri. Tel.
537356505.

TÖÖ
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,
Saue, otsib positiivse suhtumisega laotöötajat (naine, 25-40),
kelle tööülesanneteks on kauba komplekteerimine. Avaldus
koos CV-ga saata: kuulutus@
zoovet.ee.
AS KMV võtab tööle osalise
tööajaga tollideklarandi. Info telefonil 6747556 või 56200358.

Teenus
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
Korstnapühkimine – pottsepatööd. Kasutame tolmuvaba
tehnoloogiat. Tel. 53449660,
6700958. www.ahjuvana.ee.
Karske suurte ehituskogemustega meesterahvas teostab
teie kodudes ja korterites igasuguseid remonttöid, alates põ-

Aivi, Heiki ja lapsed
Oleme leinas Teiega kui jätate
hüvasti isa, äia ja vanaisa

Aleks
Sagor`iga

randatest lõpetades lagedega.
Võimalik ka välisviimistlus-, santehnilised ja elektritööd. Olemas
vajalikud tööriistad,abistan ka
transportiga. Hinnad soodsad.
Tel. 5549971.
Tulen koristan Teie maja. Tel.
55928126.
Naaritsa püsiripsmepikendused Keilas .Saadaval ka värvilised ripsmed ja kristallid. Paigaldus 350 krooni ripsmetest,
hooldus 250 krooni, Eemaldus
100 krooni. Tel. 58200729.

Südamlik kaastunne

Maga vaikselt,puhka rahus,
südamed meil sinuga.
Mälestustes päiksekullas,
jääd sa ikka meiega.

muu
AS KeVa autokoolis algavad
C-ja CE-kat. autojuhikursused
13. septembril B-kat. mootorsõidukijuhtide kursusele on
alanud eelregistreerimine. Hinnad soodsad. Info tel. 6791473;
6791474. Ülejõe tee 2, Keila.
Organismi uuringud (põhineb Hiina meditsiinil), bioresonantsteraapia,
erinevad
massaažid,
seljavenituspink,
psoriaasi ravi, mokša lamp,
kvantpuudutus, jääkaineid väljutav jalavann, loodustooted jne.
Teisipäeviti eelregistreerimisel
kaaniravi. Ootan Keila Tervisekeskuses Mini-Spa-s Algallikas
OÜ. Info www.algallikas.ee või
tel 53330299 Merike.

Lilian Eha
surma puhul

abikaasale, tütardele ja
kõigile lähedastele.
Perekonnad Hein, Ridal ja Laido

Lilian Eha

Einar
Zelinske`t

KÜ PÕHJALA

Tasuta kasutatud
riided Keila
Sotsiaalkeskuses
15.septembril
kell 10.00 - 13.00.

Liliani

mälestavad naabrid.
Sügav kaastunne omastele.
Perek.Põlluveer, Küttim, Liivi,
Sulev, Anna,Anni ja Marina
perega.

Kallist

Endised töökaaslased
OÜ Harko`st

Tule esimesse
proovi
4.oktoobril
kell 19.00
Keila
Kultuurikeskusesse.
Info: 5049008.

Kallist

Mälestame kallist

ning avaldame kaastunnet
lahkunu omastele.

Segakoor
Keila
ootab
uusi
lauljaid!

Marika
Pennaste

Enn, Salme ja lapsed

Lilian Eha
kaotuse puhul.

On ääretult valus
Aeg seda ei muuda
Ja kuidas ka paluks
Sa tulla ei suuda

(sünd. Väli)
23.01.1963 – 10.09.2000
10 surmaaastapäeval mälesavad
poeg Martin, ema ja õde
Merike lastega

16.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga.
12.september kell 11.00
Keila Miikaeli kirik

Kuulutused
kinnisvara

Palju õnne!

com või tel. 5193 6673.
Osavõtt loengust on tasuta.
Erakool late
TEABEPÄEV KORTERIÜHISTUTELE - LINNAHALJASTUS
20.september kell 17:00
Info ja registreerimine:
inge.angerjas keila.ee
Kogunemine Paldiski mnt. 34

7

02.02.1965 – 09.09.1995

mälestavad
15.surma aastapäeval
Ema, Priit, Truuta, katrin, Einar

Keila Kultuurikeskuse AX-teater esitab

like-Peeglike seina peal,
g
e
e
P
ehk õpetus sellest,
väl
kuidas hea ja näha...
Lavastuse dramatiseeringu aluseks on sellised teaosed nagu:
“Käitumisõpik“, Aasmaa I, kirjastus „Valgus“, Tallinn 1968.a. ning
„Peeglike-peeglike seina peal“, Tarmak, Inna, kirjastus „Valgus“,
Tallinn, 1978 a., ainetel.
Tegevus toimub 70´ndate aastate alguse juuksuri- ja ilusalongis
“Noorus”
Mängivad Ax teatri näitlejad ja lavastaja ning
dramatiseeringu autor on
Marika Reinmann

Keila Kultuurikeskuses,
24.09, kell 19.00
Pilet 35.-

8

Reklaam

Reede, 10. 09. 2010 • Nr 32 (135)

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

Avasime Paldiskis uue

MÜÜGIL SUUR VALIK SÜGISKAUPA
MEESTELE LAIENENUD VALIK RÕIVAID
SUURUSTES L-6XL

MUSTA VANAMETALLI
KOGUMISPUNKTI

JOPED, KAMPSUNID, JAKID, PLUUSID,
VESTID, PÜKSID

NAISTELE TÄIENENUD VALIK PROTTENI
SÜGISKOLLETSIOONIST.

EESTI PARIMAD
HINNAD
ERAISIKUTELE

SUUR VALIK SEELIKUID, PÜKSE JA
SÜGISMANTLEID
UUENENUD VALIK EHTEID, SALLE,
KÄEKOTTE, KINDAID
KLIENDIKAARDI OMANIKULE -5% TÄISHINNAST

OLETE OODATUD!
PALDISKI MNT.19, KEILA
TEL.6747575
E - R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P - SULETUD

Kogus alates 1 tonn

Keila Tervisekeskus OÜ võtab tööle osalise
tööajaga vastuvõtu

RAE PÕIK 10B, PALDISKI

KLIENDITEENINDAJA

(Paldiski lõunasadama territooriumil)

Graafikujärgne töö eeldab töötamist ka õhtusel
ajal ja nädalavahetustel. Kasuks tuleb eelnev
müügitöö kogemus ning huvi tervisespordi vastu.

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

Kui tunned, et soovid oma oskused ja
rõõmsameelsuse panustada Lääne-Harjumaa ühe
enimkülastatava spordihoone heasse teenindusse, siis
ootame Sinu CV-d e-postile tervisekeskus@keila.ee.
Kandideerimise tähtaeg on 14. september 2010.

Terve päev treeninguid
vaid 25.- (1,6 €)*!
12. september
12.00-12.10
12.15-12.45
13.00-13.30
13.45-14.15
14.15-14.30

14.30-15.00

Tutvustus (Kaia)
Zumba® (Elke)
KõhtSelg Funktsionaalne Ringtreening
(Ragnar)
Stripp-aeroobika (Keity)
demonstratsioon esinemised meie maja
treenerite poolt: BodyPump® ja
BodyBalance®!
InPilates (Kaia, Anu)

19. september
12.00-12.10
12.15-12.45
13.00-13.30
13.45-14.15
14.15-14.30

14.30-15.00

Tutvustus (Kaia)
Stripp-aeroobika (Keity)
KõhtSelg Funktsionaalne Ringtreening
(Ragnar)
Functional Boxing (Pille)
demonstratsioon esinemised meie maja
treenerite poolt: BodyPump® ja
BodyBalance®!
BodyBalance® UUE KAVA TUTVUSTUS!
(Kaia, Pille)

Lisainfo ja registreerimine telefonil 673 637
*Pilet ei sisalda ujula-ning jõusaali teenuseid.
*Lisasoodustused antud pakkumisele ei laiene.

OOTAME RÕÕMUGA KÕIKI
TREENINGUTEGA TUTVUMA!

Keila Hariduse Sihtasutus ja KEHA Spordikool korraldavad

Sõpruskohtumised korvpallis:

vs
BARONS (Riia)

–

Värvitud
uksed -15%

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

Jooga

KYTTEPOOD.EE
Müüa brikett,
puit ja graanul

Keila Lasteaed Miki
kutsub 1-3 a. lapsi
laulma, tantsima,
võimlema ja
kunstiga tegelema

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

Täpsem info:
Keila Jaama 10,
55546774

tunnid alates septembrist

E ja K õhtuti Keilas.

Oodatud on kõik
huvilised, nii algajad kui
edasijõudnud!
Erinevad tasemed.
Ei ole piiranguid vanusele
ega füüsilisele võimekusele.
Janne Suurmaa 5561 5810,
info@valguskehas.ee

Info ja broneerimine
6 546 659, 5 262 839
pyramiid@pyramiid.eu
www.pyramiid.eu
E-R 10.00-20.00 L,P 10.00-19.00

Müüa

FREESASFALTi
(Keilas)
60 kr/tonn + 20%

Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 650 6448

Keila Lasteaed Miki
Ülase maja (endine
SOS lasteaed-algkool)
pakub tööd õhtusele

Trennihooaeg alanud!
Jooga
Pilates
Shindo
Easyfit
Showtants tüdrukutele
Treening poistele (4-6a)

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

KORISTAJALE
Bel Canto laste laulustuudio
võtab täiendavalt vastu uusi laululapsi
üksikutele vabadele kohtadele.
Tel: 56 455 477, belcanto@hot.ee

(koormusega 0,5)
CV ootame aadressil:
mikilasteaed@keila.ee,
info 6781690, 6790114

15.septembril
kell 14.30 - 17.00 toimub
Keila Aiandus- ja
Mesindusseltsi hoones

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast sügis-ja
talvejalatsite müük.
Tänavakingad
suuruses nr 36-43.
Väga soodsad hinnad!

AS Metsaküla Piim
müüb

SÕNNIKUT
Hind 70 kr/tonn +
käibemaks 20%
Kohalevedu tellimisel.
Tellimine:
604 9826, 56483533

