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Rongilepääsemine
jääb keeruliseks
Madala reisijateplatvormi
kasutuselevõtuga on oluliselt raskem rongile pääsemine. Erinevate lahendite
seas on välja pakutud ka
reisisaatjate palkamine.
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3c klassi õpilased uurivad koolimaja maketi valmistamiseks

Keila algkooli maja – 80
1928. aasta 24. veebruaril, Eesti Vabariigi
10. aastapäeval toimunud Keila valla- ja
alevivolikogu ühisel pidulikul koosolekul
otsustati ühel häälel mälestada Eesti vabadussõjas langenuid sellega, et
ehitada Keilasse uus koolimaja, kuhu
mahuks keskkool ja algkool.
sport

Aasta hiljem, 1929. aasta 8. septembril pandi uuele koolihoonele pidulikult nurgakivi.
1930. aasta 21. septembril
pühitseti uus koolimaja. 6. oktoobril 1930 alustasid Kei¬la
lapsed uues majas õppetööd.
Ka 80 aastat hiljem, 2010.
aasta septembrikuus õpivad

selles majas lapsed. Tõsi, juba
ammu ei mahu hoonesse keskkool ja algkool. Täna on maja
Keila Kooli kõige nooremate
kasutuses.
„Vaba maa”, 23. september
1930.a
Pühapäeval, 21.septembril

vaba aeg

Keilas sai näha
suurt korvpalli
lk 6

pühitseti Keilas uut koolimaja. Keila haridustempel
on kolmekordne kiviehitis ja
on nii väliselt kui oma sisemuselt oma lihtsuse ja külgetõmbavuse poolest väga
meeldiv. Sarnane nägus
koolimaja ei tuleks häbiks
isegi pealinnale.

Kultuurikeskuse
ringid alustavad
hooaega
Kultuurikeskuses alustavad ringid uut hooaega.
Kuigi mõnede huvitegevuste esimesed kokkusaamised on juba toimunud,
oodatakse siiski kõikidesse
ringidesse uusi liikmeid.

lk 6

Roherockil toimunud
retseptivõistluse
parimad retseptid
lk 5
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kasulik

Ei ole midagi uut Kajakate vastu on raske võidelda
Sel aastal möödub 80 aastat ajast, mil valmis Keila
tänastest koolimajadest vanim – algkoolimaja Männiku
servas.
Vabadussõja mälestusmärgina ehitatud koolihoone
ajalugu uurinud töid lugedes selgub, et ei läinud toonagi
see kooliehitus nii lihtsalt ning ladusalt, kui 80 aastat
hiljem näib. Juba 1921. aastal tunnistas vallavolikogu, et
„ilma uue koolimaja ehitamiseta võimata saab olema
algkooli Keila alevis pidada“. Probleemiks oli ehituse
rahastamine. 1926. aastal juhtis kooli hoolekogu tähelepanu asjaolule, et „koolimaja tule ümber ehitada,
vastasel korral ei või ükski lapsevanem julge olla, et tema
lapsest terve riigi kodanik kasvatatud võib saada“. Maja
ümber ehitama siiski ei hakatud, vaid otsustati ehitada
uus maja.
Nii mitmedki tollased arutelud tulevad tuttavad ette
ka mõnevõrra hilisemast ajast – viimastest aastatest, mil
teemaks on olnud taas uue koolimaja ehitamine. Näib,
et kõik kooliga seotud teemad on Keilas alati tähelepanu
äratanud, elavat arutelu tekitanud ning ajalukku läinud.
Järelikult kooli ja selle ümber toimuvat peetakse tähtsaks, mis annab kindlust (muidugi lisaks asjaolule, et laste arv pidevalt kasvab), et sellist hetke, kus ükskõik mis
põhjusel „võimatu saab olema kooli
Keilas pidada“, kunagi ei tule.

Kuna Keila Lehele on saadetud mitmeid
mõtteid selle kohta, kuidas kajakatest
linnas vabaneda, toome kordusena
kokkuvõtte ornitoloogide analüüsist
erinevate peletusviiside plusside ja
miinuste kohta.
Keila linnas teeb linnupeletusvahendite kasutamise keeruliseks asjaolu, et probleemi põhjus ei asu linnas ja seega peab
tegelema vaid tagajärgede leevendamisega ehk katuste muutmisega kajakate jaoks võimalikult ebaatraktiivseks.
Lindude ohjamine: peletusmeetodid
Lindude ohjamiseks maailmas
kasutatavad meetodid saab jagada kaheks: peletusmeetodid
ja surmamismeetodid.
Surmamismeetoditeks on
surmavate kemikaalide kasutamine söödas, munade hävitamine ja õlitamine, pesade hävitamine, surmavad lõksud ja
tulistamine.
Heliefektiga linnupeletusmeetodid on suhteliselt efektiivsed, kuna põhinevad lindude ürgsel hirmul. Infra-ja
ultrahelid on osutunud ebaefektiivseteks ja võivad inimestele ohtlikud olla. Küll aga on
tõhusaid tulemusi andnud gaasi või elektri jõul töötatavad
mürakahurid, mis
toovad kuuldavale valju püssipaugule sarna-

neva kärgatuse (ca 130 dB).
Taolised seadmed on kasutusel
ka Harju KEK territooriumil,
kus nende mõju on kohati nõrk,
kuid kohati hästi jälgitav. Selliste seadmete kasutamisel on
oluline nende tihedus (Harju
KEK territooriumil hetkel liiga
hõredalt) ja töö sagedus (tuleks
vältida regulaarseid tsükleid,
mis võimaldab lindudel paukudega kiiremini harjuda). Vahendi negatiivseks küljeks on
müra, mis eriti elumajade katustele paigaldatuna tekitab
linnakodanikes kindlasti pahameelt. Seda enam on töö raskendatud hilisõhtust varahommikuni, kui toimub kajakate
peamine esinemine Keilas. Paljudele katustele paigaldatud
mürakahurid oleks siiski Keila
linna jaoks üks efektiivsemaid
linnupeletusvahendeid.
Maailmapraktikas läbi aegade enim kasutatud linnupeletusvahend on pürotehnika.
Pürotehnika alla liigitub lai valik tooteid, peamiselt kasutatakse püstolist, püssist või
maast tulistatavaid rakette ja
padruneid, mis plahvatades

toovad kuuldavale kuni 160 dB
helitugevusega kärgatuse. Ka
Eesti lennuväljadel on pürotehnika osutunud kõige efektiivsemaks vahendiks. Meetodil on
linnaoludes siiski mitmeid miinuseid – esiteks on vahenditel
suhteliselt lühiajaline mõju
ning erinevalt mürakahuritest
vajab pürotehnika pidevalt tööjõudu. Kogu linnast peletamisel
on tööjõukulu märkimisväärne.
Samuti kaasneb pürotehnikaga
alati tuleohutuslik risk ning tiheasustusalal ei ole sellise vahendi regulaarne kasutamine
soovituslik. Keilale võib pürotehnikat soovitada kasutamiseks koos teiste peletusvahenditega, näiteks kajakate eriti
massilise esinemise puhul.
Audiopeletised ehk lindude hädakisa taasesitavad seadmed ei ole Keila oludes sobilikud, kuna on kallid ning vähese
või olematu efektiivsusega.
Visuaalse efektiga linnupeletusmeetodite alla kuulub
hulk vahendeid, mille kasutamine on linnatingimustes ohtlik (laserid), võimatu või ilmselgelt ebaefektiivne. Samuti ei
ole otstarbekas kasutada põllumajanduses laialt levinud hernehirmutise-taolisi
peletisi,
sest kõiki visuaalseid peletusvahendeid peab pidevalt ringi
paigutama ja vahetama ning
katustel oleks see mõeldamatu.
Visuaalsete meetodite põhiline

puudus ootamatult paukuva
heliefektiga vahendi ees ongi
pidev eksponeeritus, mis põhjustab lindude kiire harjumise.
Keemilised linnupeletusvahendid on isegi Eesti kahjuritõrjevahendite maaletoojate
sortimendis, kuid mitmed mainekad eksperdid on üksmeelselt tõdenud, et seni ei ole maailmas toodetud veel ühtegi
efektiivselt toimivat keemilist
linnupeletusvahendit.
Füüsilised tõkendid on
oma olemuselt lihtsad ning
efektiivsed linnupeletusvahendid, kuid õigustavad end pigem
väikeste pindade puhul. Kogu
Keila linna katuste katmine
traatidest võrgustikuga on ebareaalne.
Siinkohal peab veel ära mainima ühe efektiivse vahendi nn linnupeletustraadi ehk ligi
kümnesentimeetriste risti-põiki ogadega metallriba olemasolu. Taolise vahendi miinuseks
on kõrge hind, meeter maksab
vähemalt 100 krooni. Seetõttu
on linnupeletustraadi kasutamine mõistlik esindushoonete
karniiside ja katuseservade juures, suurte korterelamute katuste katmine traadiga on aga
ennekuulmatult
kallis ettevõtmine.
Ornitoloogide
koostatud uuringut saab lugeda
aadessil
http://
web.keila.
ee/38585 .

Doris matteus
doris@keila.ee

Nädal piltides

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

Keilast leiti uhked hiid murumunad. Seeni hoiavad Marek-Hendrik,
Kristo ja Frank.

Keila nädalaleht

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

Foto: priit karjus

vastutav väljaandja:
doris matteus

Leitud jalgratas Radiant. Omanikul palun võib ühendust
võtta Keila konstaablipunktiga
toimetaja:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Madalad platvormid raskendavad
pääsu rongi

Uus madal platvorm
on Keilas kasutusel juba paar kuud
ning on selge, et nn
üleminekuperiood
reisijale lihtne ei
ole.

sõidukaart
Elektriraudtee AS:
sõidukaardi süsteem
töötab juba
ideaalilähedaselt

kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Kuigi nüüd saab kergemini
platvormile, on see-eest oluliselt raskendatud rongi pääsemine. On avaldatud arvamust,
et platvormid oleks võinud
madalamaks ehitada vahetult
enne uute rongide saabumist,
et üleminekuperioodi vältida.
Üleminekuperioodi vältida ei
olnud võimalik
Noorele inimesele ei valmista
probleeme astuda rongi saamiseks kolm trepiastet. Keeruline on aga lapsevankriga, eakal
või jalgrattaga reisijal. Kuna
uued rongid tulevad liinile alles 2013. aastal, venib periood,
mil rongilesaamine raskendatud, üsna pikaks.
AS EVR Infra avalike suhete
juhi Urmas Glase sõnul ei olnud aga reisplatvormide ümberehitamine teistsugusel viisil, st ilma üleminekuperioodi
tekitamata, paraku võimalik.
Põhjustena nimetab Glase Eesti Vabariigis raudteeliiklust reguleerivad seadused ja reeglid,
riigihangete korraldamise ja
EL tõukefondidest rahastatavate projektide finantseerimise tingimused, ehitajate jõud-

KEILA
KOOL

Foto: 4rail.net

luse, katkematu rongiliikluse
tagamise vajaduse ning Eesti
Raudtee materiaalsed võimalused.
Reisisaatjate
palkamine
rongidesse ei ole mõeldav
AS Elektriraudtee avalike suhete juhi Norbert Kaareste
sõnul pole mõeldav ka inimesi
abistavate reisisaatjate palkamine, kuna Elektrirautee ASil ei ole ette nähtud vahendeid,
mis kataksid nende palgakulu.
Kas reisisaatja rolli ei võiks
täita klienditeenindaja? Norbert Kaareste: „Elektriraudtee
on tänaseks töötamas sellise

efektiivsusega, et tipphetkedel ligi 600 inimest teenindav
“konduktor” ei jõua samal ajal
jälgida ka ooteplatvormidel
toimuvat. Samuti ei ole elektrirongide juhtidel võimalust
ooteplatvormidel olijaile appi
tulla. On ju selge, et juht peab
sõidu ajal sõitmisele keskenduma. Rongiliikluse puhul on
seda põhimõtet lausa seadustega reguleeritud.”
Norbert Kaareste sõnul loodab Elektriraudtee AS siiski, et
kõiki inimesi, kellel on raskusi
rongidesse sisenemisel, rahuldab teadmine, et juba 2013.
aastal suunab Elektriraudtee

uued Stadler FLIRT elektrirongid esmajoones Keila inimesi
teenindama.
Tänaseks on Elektriraudtee
edukalt sõlminud uute rongide
hankelepingu Stadler FLIRT
rongidele, mille tulemusel
tuleb Eestisse aastatel 20132014 18 uut elektrirongi ja 20
uut diiselrongi. Uute rongide
tuleku tõttu peab raudtee infrastruktuuri haldaja AS EVR
Infra tagama, et selleks ajaks
on Eestis nõuetele vastav infrastruktuur. See tähendab
muuhulgas madalaid platvorme ning 160 km/h sõidukiirust võimaldavat rööbasteed.

6. septembrist tuli elektrirongides kasutusele uus sõidukaart. Elektriraudtee ASi
avalike suhete juhi Norbert
Kaareste sõnul on sõidukaart reisijate poolt hästi vastu
võetud ning esimese nädalaga väljastati rohkem kui 3
tuhat sõidukaarti. “Oluline
roll selle numbri kujunemisel
on kindlasti asjaolul, et jagame sõidukaarte tasuta oma
reisijatele, seda juhul kui nad
kaardile vähemalt 100 krooni laevad või perioodikaardi
soetavad,“ sõnas Kaareste.
Norbert Kaareste kinnitas, et kõik tehnilised mured
seoses sõidukaardi lugemisprotsessiga on klienditeenindajate müügiterminalides lahenemas ning firma
usub, et süsteem on tööle
läinud juba ideaalilähedaselt.
Sõidukaardist täpsemalt
saab lugeda eelmise nädala Keila Lehest või elektriraudtee kodulehelt aadressil
www.elektriraudtee.ee.

Keila Kool kui kogukonna huvide ja ootuste
täitumist võimaldav keskkond. Kuidas?

ELO EESMÄE JA PRIIT OKS
KEILA KOOL

Tänases Keila Lehes teeme
algust uue rubriigiga, kus tutvustame Keila linna suurima
haridusasutuse tublisid õpetajaid. Millised nad on: räägime
nende tegemistest koolis, tutvustame erinevaid õppetoole
ja uuenenud koolikorraldust.
Keila Koolis töötab ligi
sada õpetajat. Mõned neist
väga staažikad, töötanud meie
koolis juba üle 30 aasta, kuid
14 õpetajat liitus Keila Kooli
tööka kollektiiviga alles sellel sügisel. Peame oluliseks,
et vanemad ja vanavanemad
teaksid ja tunneksid meie õpetajaid, õppejuhte, koolitöötajaid ja üldist koolikorraldust.
Tundmine tekitab usaldust ja
usaldus loob aluse koostööks,
mis on väga oluline lapse õp-

petegevuse ja arengu toetamisel.
Kooli õhkonna loomises ei
saa õpetaja olulisust alahinnata, kuna nende suhtumine oma
kooli ja kogukonda peegeldub
edasi õpilastele. Järgmisel nädalal räägime pikemalt neist
14. õpetajast, kes kooliperes
kõige uuemad, nende ideedest ja eesmärkidest.
Järgmiseks
hakkame
kooliperet lugejatele tutvustama õppetoolide kaupa tähestikulises järjekorras, kuna ühtviisi olulised
koolile ja tähtsad õpilastele on kõikide ainete õpetajad. Õppetoolid koondavad enda alla sarnaste
ainete õpetajaid, pakuvad neile tuge ning loovad võimalusi ainete omavaheliste seoste
tekkimiseks. Keila Koolis on 7
õppetooli: humanitaar- ja sot-

siaalained, kehaline kasvatus,
klassijuhatajad, klassiõpetajad, oskusained, reaal- ja loodusained ning võõrkeeled.
Tööd alustasid uued õppejuhid: Kaja Peetris algkoolis, Riina Kink põhikoolis ja

Mare Uritam gümnaasiumis.
Õppejuhid koordineerivad nii
õpilaste kui ka õpetajate töid
ja tegemisi oma kooliastmes
ja aitavad luua toetava koolikeskonna. Meile on tähtis,
et lapsed tunneksid end oma

koolis turvaliselt ja hoituna
ning saaksid mure korral vajalikku ja igakülgset abi, selleks
tegutseb Keila Koolis tugikeskus, kuhu kuuluvad logopeedid, psühholoog ja sotsiaalpedagoog.
Ükski uuendus ei sünni
vaevata ja muutused ei tule
lihtsalt, kuid kui sihid on seatud ja eesmärgid paigas, siis
saab minna järjest paremaks.
Keila Kooli soov on saada
parimaks
väikelinnakooliks
ja saavutame me selle koos,
üksteist kuulates ja kuulda
võttes.
Uuendused, kui sellised on
ilma kõigi osapoolte ühiste
eesmärkideta tühised. Laste,
lapsevanemate, kooli, kogukonna ja omavalituse kooskõlastatud püüdlused loovad
keskkonna parima väikelinna kooli kujunemiseks.

3

Lühidalt
Keila sotsiaaldemokraatide juht on Ahti Noor
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Keila osakonnal toimus neljapäeval, 9. septembril üldkogu,
kus valiti kaheks aastaks uus
juhatus. Juhatuse esimeheks
valiti Ahti Noor, aseesimeheks
Mati Õunloo ja sekretäriks Harri Kõo. Osakonna revidendiks
sai Sirje Pulk.

Keila haigla ostuks tuli
viis pakkumist
Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) avalikule
enampakkumisele Keila haigla
otsuks tuli viis pakkumist, teatas uudisteagentuurile BNS
PERH-i pressiesindaja Inga Lill.
Regionaalhaiglale laekus tähtaegselt viis pakkumist, kelle
kõigiga alustatakse läbirääkimisi, ütles PERH-i pressiesindaja Inga Lill BNS-ile.
PERH soovib võõrandada Keila haigla ühes investeerimiskohustusega - ostja peab seal
2013. aastaks välja arendama
nüüdisaegse hooldusravikeskuse ja hooldekodu.
PERH põhjendas augustis Keila
haigla müüki sellega, et nende
esmaseks kohustuseks on tagada kõrgeima etapi ravi kättesaadavus ja selle arendamine
ning seega on haigla seadnud
peamiseks eesmärgiks aktiivravi pakkuva Mustamäe haiglalinnaku väljaarendamise, mille
kõrval puudub regionaalhaiglal
võimekus Keila korpuse arendamiseks.
Regionaalhaigla näeb Keila
haigla suurusest ja asukohast
lähtuvalt potentsiaali selles
hoonekompleksis taastusravi-,
hooldusravi- ja hooldusteenuste arendamiseks. Regionaalhaigla koostas kevadel
projekti Keila korpuse rekonstrueerimiseks, mis näeb ette
2013. aastaks Keila haiglas
hooldusravikeskus ja hooldekodu väljaarendamise.
Kuna ilma rahalise toetuseta
ei ole nii mahuka projekti realiseerimine mõeldav, esitas haigla projekti rahastamiseks taotlus Euroopa Regionaalarengu
Fondist toetuse saamiseks.
Sotsiaalminister allkirjastas 6.
augustil käskkirja, millega kiitis heaks projekti Keila haiglas
õendus- ja hooldusteenuste
infrastruktuuri arendamiseks
Euroopa Liidu struktuuritoetuse vahendite kaasabil.
Projekti kogumaksumus on
131,9 miljonit krooni, millest ligi
61,2 miljonit eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist,
ülejäänu peab lisama projekti
elluviija.
Regionaalhaigla
koostatud
Keila haigla rekonstrueerimise
projekti eesmärgiks on rajada
Keilasse 200 kohaga hooldusravikeskus ning 150 kohaga
hooldekodu.
BNS
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Kuidas säilitada ravikindlustuskaitse venekeelne veerg
Сегодня в номере
peale gümnaasiumi lõpetamist?
Ravikindlustuse
omamine
on oluline iga inimese jaoks,
sest kindlustusandjana tasub
inimese ravikulud Haigekassa. Kui inimene on aga ilma
ravikindlustuse kaitseta, siis
tasub ta oma ravikulud ise nii
siin kui välismaal.
Suvi on möödunud ning
oluline on teada, mil viisil
säilitada ravikindlustus peale
gümnaasiumi lõpetamist.
Kui noor on gümnaasiumi
lõpetamise ajal noorem kui
19aastane, siis kehtib ravikindlustus kuni 19aastaseks
saamiseni. Kui noor on aga
vähemalt 19aastane, siis lõppeb kindlustuskaitse kolme
kuu möödumisel õppeasutuse
lõpetamisest.
Enim levinud otsus peale
keskkooli lõpetamist on asuda õppima kutse- või ülikooli.
Sellisel juhul tagab riik ravikindlustuse kehtivuse kogu
õppekava
nominaalkestuse
aja ning seejärel 3 kuu jooksul peale kooli lõpetamist. Kui
aga kool jääb pooleli või ei lõpetata seda nominaalkestuse

perioodil, siis lõpeb ravikindlustus 1 kuu möödumisel peale õppekava nominaalkestuse
möödumist või siis pärast eksmatrikuleerimist. Ravikindlustuse olemasolu on tagatud
võrdsetel alustel nii päeva- kui
kaugõppe vormis õppides. Kui
tudeng kasutab enda õigust
võtta akadeemiline puhkus,
mis algab nominaalõppeajal,
siis ravikindlustus peatub.
Kui aga akadeemiline puhkus
on tingitud isiku haigusest või
vigastusest, siis kindlustuskaitse ei peatu. Kindlustuskaitse tekkimiseks esitab Haigekassale andmed Haridus- ja
Teadusministeerium.
Välismaale õppima asudes
tuleb aga meeles pidada, et
ravikindlustuse jätkamiseks
tuleb isikul endal esitada igaaastaselt Haigekassale välisriigi õppeasutuses õppimist
tõendav dokument. Eesti
Haigekassas
kindlustatud
inimesed, kes viibivad teises
liikmesriigis ajutiselt, saavad
vajaminevat arstiabi Euroopa
ravikindlustuskaardi
alusel

Keila Linnavalitsuses
Kasutusload
Keila Linnavalitsus andis
välja kasutusloa:
• Osaühing
Usin-TR-ile
toiduainetetööstuse hoone püstitamisel Tehase

tn 1 asuval kinnistul.
• Üksikelamu püstitamisel
Keilas Barsbütteli tn 9
asuval kinnistul.

võrdsetel tingimustel selles
riigis elavate kindlustatud inimestega. Vajaminev arstiabi ei
ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne)
asukohamaa hindade järgi.
Peale keskkooli lõpetamist
tehakse valik ka tööle mineku
osas. Sellisel juhul on endisel
õppuril õigus ravikindlustusele tööandja kaudu. Hea soovitus on kontrollida mõne aja
möödudes oma kindlustuskaitse kehtivust, sest esineb
juhtumeid, kus tööandjal on
andmete esitamine ununenud.
Asudes tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana,
peab enne tegevuse alustamist esitama avalduse enda
kandmiseks
äriregistrisse
ning ravikindlustuse saamiseks maksma iseenda eest
sotsiaalmaksu. Andmed kindlustuskaitse tekkimiseks esitab Haigekassale Äriregister.
Kindlustuskaitse on tagatud
ka oma firma loomisel, asudes
täitma juhatuse liikme või äriühingu kontrollorgani liikme
kohuseid. Sellisel juhul tuleb
kindlustuskaitse tagamiseks
siiski äriühingul tasuda igakuiselt sotsiaalmaksu 1436
krooni kuus.
Ajateenistuses olles on
garanteeritud
ravikindlustuse kaitse riigi kaudu ning
kindlustusandmete esitamise

kohustus lasub Kaitseressursside Ametil. Peale armeeteenistuse läbimist on isikule
tagatud ravikindlustus 1 kuu
jooksul.
Olukorras, kus ainus võimalus on peale keskkooli lõpetamist võtta end arvele töötuna, tagab ravikindlustuse
kaitse töötuskindlustuse hüvitise saaja staatus. Andmed
kindlustuskaitse tekkimiseks
esitab Haigekassale Eesti
Töötukassa.
Juhul, kui Te siiski ei kuulu ühtegi kindlustatud isikute
gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida
Haigekassaga nn vabatahtlik
kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse Teid ravikindlustuse seaduse alusel
kindlustatud isikuga. Lepingu
sõlmimisel kuuluvad Haigekassale tasumisele kindlustusmaksed.
Hea on meeles pidada, et
kui kindlustuskaitse algamise
kande tegemiseks vajalikud
dokumendid esitatakse Haigekassale isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma
katkemiseta. Oma ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee. Lisainfot eeltoodu kohta
saab haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee ja küsida
infotelefonilt 16363.
Eesti Haigekassa

Krimiuudised/Securitas
NÄDAL POLITSEIS 30.08.2010 - 12.09.2010

TIMO SUSLOV

KEILA KONSTAABLIJAOSKONNA JUHT

Kokku registreeriti kahe nädala jooksul Keila linnas 125
sündmust, millest 62 olid Liikluseeskirja rikkumised. Kolmel
korral oli tegemist alkoholi tarbimisega avalikus kohas. Siinkohal võib välja tuua, et taolisi
rikkumisi on järjest vähemaks
jäänud. Loodame tõesti, et inimesed on aru saanud, et pargis alkohoolse joogi tarbimine
ei ole vastavuses hea tava ja
kommetega. Vargusi pandi toime seitsmel korral.
Liikluseeskirja rikkumiste
seast enamuse puhul oli tegemist vales kohas teed ületava
jalakäijaga. Probleemiks on
saanud Keila linnas Eesti Pos-

ti ja Swedbanki vaheline teelõik, kus pargitakse vastavalt
oma liikumise suunale sõiduk
ja minnakse samast risti üle
tee. Õnneks võib öelda, et antud teelõigul õnnetusi juhtunud ei ole ja parem oleks, kui
ei juhtukski. Seepärast panen
kõigile südamele sõidukist väljudes ületada sõidutee selleks
ettenähtud kohas. Samas võin
öelda, et politsei jälgib ka jätkuvalt antud teelõiku ning seal
tee ületamist. Teelõik on ohtlik juba sellepärast, et pööret
ootab sageli mitu sõidukit, nii
pangamaja poole kui ka teele
välja sõitjaid. Autojuhtide tähelepanu võib olla suunatud
pöördele ja juht ei oska oodata, et autode vahelt võib teele
hüpata jalakäija. Kõikide tervise huvides kasutame ülekäigu
kohta.
Suured tänud tuleb öelda
kodanikule, kes teavitas politseid alkoholijoobes juhist Keila
linnas. Joobes juht peeti operatiivselt kinni. Tänu kõigi osapoolte kiirele tegutsemisele
sai suurem oht ära hoitud.
Nagu näha, on õhtud juba
pimedad, seega autojuhtidel
tuleks üle kontrollida sõiduki

tuled ja jalakäijal kapisahtlist
välja võtta helkur. Turvalist
liiklemist. Jätkuvalt palun inimestel koheselt helistada telefonil 110, kui Te märkate linnas
magavat või tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, sest
ilmad on kohati väga külmad
ning isikutel võib toimuda alajahtumine.
Ilusat sügise algust
securitas 1660
09.09 15.33 - Jaama bussipeatuses magas purjus meesterahvas. Üles aetud.
10.09 05.33 - Naisterahvas
pissitas oma koera Allika tn
laste mänguväljakul. Tehtud
märkus.
10.09 07.19 - Kevas lambi all
aiatohtri juures aken kiviga
puruks visatud.
10.09 22.42 - Jaama poe trepil tarvitati alkoholi. Hoiatatud,
pudelid pandi ära ja lahkuti.
10.09 23.25 - Piiri tn rikuti
öörahu. Tehtud märkus, seltskond lahkus.
11.09 12.00 - Selveri juures
tarvitasid 3 noormeest alkoholi. Tehtud märkus.
11.09 20.21 - Tuula tee tehase
territooriumil tarvitas selts-

kond noormehi alkoholi. Tehtud märkus ja minema saadetud.
11.09 22.19 - Keskus teatas, et
Luha tn katsuvad poisikesed
võõraste autode uksi. Kohale
jõudes teatasid poisid, et nemad ei ole midagi katsunud.
12.09 06.33 - Seltskond mehi
jõi keskväljakul viina. Hoiatatud ja laiali saadetud. Info
edastatud politseile.
12.09 09.30 - Jõe tn skatepargis prügikonteiner pikali.
12.09 10.00 - Keskväljak 2 tee
ääres oleval aial 1 osa pikali.
12.09 10.02 - Jaama tn Miki
lasteaia 1 aialipp puudu.
12.09 18.00 - Jaama bussipeatuses joobes isikud. Ei oodanud bussi, vaid passisid niisama. Minema saadetud.
12.09 18.30 - Pargi 2b ees purjus meesterahvas pikali maas.
Koju toimetatud.
12.09 21.16 - Raudteejaamas
tarvitati alkoholi. Isikuid hoiatatud ja korrale kutsutud.
13.09 09.25 - Pae tn Säästumarketi ees tee peal oleval
kaevul luuk puudu.
14.09 20.15 - Meesterahvas
lõhkus Säästumarketi esiukse ning urineeris seejärel poe
ukse ees. Üle antud politseile.

Лагерь на Хийумаа
В этом году в июне на Хийумаа
состоялся
военноспортивный лагерь, в котором приняли участие 26
учащихся Кейлаской Общей
гимназии. В организации
лагеря участвовали директор Кейлаской Общей гимназии Оксана Йыэ, учителя
Лариса Кангер и Ральф Кальо при поддержке мэрии
города Кейла и Министерства оброны Эстонии. Ребята
познакомились с достопримечательностями острова,
приняли участие в различных занятиях, спортивных
играх и викторинах, получили первые представления о
топографии и военном деле.
(стр 5)
Бесплатная
юридическая помощь
В сентябре свою деятельность продолжит юридическая консультация «Провидус», которая предлагает
жителям города бесплатную
юридическую помощь. Юридическая консультация находится в помещениях мэрии
и
работает
по
понедельникам с 15.30 до
18.30. (стр 5)
Новая железнодорожная
платформа
Уже пару месяцев в Кейла
действует новая низкая платформа. В течение этого времени выяснилось, что использование
новой
платформы
представляет
для жителей определенные
сложности. Новая платформа существенно облегчила
проход на перрон, но садиться в электричку стало сложнее. Все чаще звучит мнение,
что строительство низких
платформ следовало бы приурочить ко времени, когда
будут ходить электрички нового типа. По словам руководителя отдела по связям с
общественностью У.Гласе,
перестройка платформ невозможна без переходного
периода, поскольку существует ряд требований, определенных действующим законодательством
и
обязательных к исполнению.
(стр 3)
Как сохранить медицинскую страховку после
окончания гимназии
Лето закончилось, и теперь
необходимо напомнить, каким образом можно сохранить медицинскую страховку
после
окончания

гимназии. Если выпускник
гимназии моложе 19 лет, то
страховка действует до достижения им 19 лет. Если
выпускнику уже исполнилось 19 лет, то страховка заканчивается через три месяца после окончания им
учебного заведения. Если
абитуриент продолжает учебу в университете или
средне-специальном учебном заведении, то государство обеспечивает медицинское страхование в течение
обучения согласно номинальному периоду и три месяца после окончания этого
периода. Выпускникам гимназии, которые поступают
на работу, медицинское страхование обеспечивает работодатель. (стр 4)
Выставка грибов
На этих выходных в Кейласком центре культуры состоится выставка грибов, на которой можно увидеть грибы,
растущие в лесах Эстонии.
Определить, что за грибы
попали в Вашу корзинку, помогут специалисты из Музея
природы. Для этого нужно
принести грибы в пятницу с
16.00 до 17.00 в центр культуры. По словам организатора выставки Тийу Эллер,
принесенные грибы могут
пополнить экспозицию выставки, если это особо редко
встречающийся вид. И еще
просьба от организаторов, не
приносить для определения
грибы, растущие на деревьях. Выставка будет работать 18-го и 19-го сентября с
10.00 до 16.00. В рамках выставки можно поучиться
красить грибами шерсть и
делать из них бумагу. (стр 6)
Кружки, работающие в
Центре культуры
В этом году в городском центре культуры будут работать
следующие кружки по интересам: драматический кружок,
вокальная
студия
«Бельканто», вокальная студия Силле Крон, различные
танцевальные кружки (танец
живота, фламенко, народные танцы). Продолжат свою
деятельность танцевальные
ансамбли и хоры. Также работает художественные кружок «Сирлетт», кружок росписи
по
фарфору,
витражный кружок, керамический кружок. Более подробная информация в сегодняшнем номере городской
газеты и на домашней странице www.keila.ee. (стр 6)
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Keila Ühisgümnaasium avastas
Hiiumaad
Tänavu juunis veetsid Keila Ühisgümnaasiumi 26 õpilast kauaks meelde jäävad
suvepäevad sõjalis-sportlikus laagris.
ralf kaljo

KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPETAJA

Laager sai teoks Keila Ühisgümnaasiumi
direktori
Oksana Jõe juhendamisel
Hiiumaal, laagri korraldasid
Kaitseministeerium ja Keila
linnavalitsus. Kaasa aitasid
Keila Ühisgümnaasiumi erialaõpetajad Larissa Kanger ja
Ralf Kaljo.
Projekti ülesandeks oli
laiendada õpilaste teadmisi
eesti ühiskonnast, arendada
sõprussuhteid erinevate rahvuste vahel, mis aitab kaasa
integratsiooniprobleemide
lahendamisele. Projekti te-

gevusteks olid õppekäigud
Hiiumaa Suuremõisa kooli ja
tehnikumi, mis ehitati 18. sajandil ning kus saab õppida ka
laevakapteniks, Kõpu tuletorni, mis on Hiiumaal tuntuim
vaatamisväärsus, ja Tahkuna
tuletorni, mis on 43 meetrit
kõrgem ning mille konstruktsioonid valmistati Pariisis
1874. aastal. Samuti külastati Estonia hukku tähistavat
mälestusmärki. Erilist huvi
pakkus poistele Tahkuna militaarobjekt, kus palju räägiti
ajaloost ja traditsioonidest.
Praktilisteks tegevusteks olid
liikumine maastikul, riviõpe,
topograafia. Meelepärane ja

Keila Ühisgümnaasiumi õpilased sõjalis-sportlikus laagris Hiiumaal
põnev oli lastele Hiiumaa
avastamine, sportlikud mängud ja viktoriin lõkke ääres,
looduslikult kaunis rannas

ujumine ja ööbimine Malvaste
kämpingus.
Täname kõiki Kaitseministeeriumi ja Keila linnavalitsu-

foto: erakogu

se inimesi, kes kindlustasid
toreda ja kasuliku ürituse läbiviimise.

MTÜ Töötahe suvepäevad Roosta puhkekülas
29.-31.augustil 2010.a. toimusid traditsioonilised Töötahe MTÜ-u suvepäevad
Roosta Puhkekülas Keila Sotsiaalkeskuse
eelarvelistest vahenditest ja MTÜ Töötahe omaosalusest.
MTÜ TÖÖTAHE

Iga aastaga osalejate arv suureneb, sellel aastal oli 24 töökeskuse klienti ja 4 juhendajat.
Roostal ootasid meid mugavad puhkemajad, hea söök,
mitmekesised
võimalused
puhkamiseks ning sõbralik ja
abivalmis personal - kõik vajalik oli tagatud.

Looduskaunis kohas oli
klientidel võimalus tegeleda
aktiivse tegevusega: liivarannal mängida, viibida looduses
(marja- ja seenehuvilistele igav
ei olnud), õhtuti pakkusime
käelisi tegevusi (eriti meeldis
viltimine). Paljude lemmikuks
osutus esimesel õhtul bowlingu mäng, millega sai ka hakkama rattastoolis klient. Kõik
soovijad said nautida head
kodust soomesauna. Meele-

Roosta puhkeküla

lahutuseks ja tantsuks esines
muusikabänd Sri Lankalt.
Erivajadusega inimeste peredel puuduvad tihti võimalused puhkuse veetmiseks väljaspool kodu. Peale klientidele
vabaaja veetmise võimaluste
pakkumisime ka vanematele
(pereliikmetele)
lühiajalise
puhkepausi lähedase hooldusest ja järelvalvest. Väljaspool
töökeskonda läbi seltskonnamängude oli hea võimalus nii
klientidele kui ka juhendajatele omavahel suhelda ja üksteist tundma õppida.
Tagasiside klientidelt ja pereliikmetel on väga positiivne
ja soovime järgmisel suvel jätkata traditsiooni.

Roherockil toimunud retseptivõistluse võiduretseptid
Sibulapirukas (Saima)
Taigen:
100 g võid või margariini
1 dl riivitud juustu
Pool dl vahukoort
2,5 dl nisujahu
1 tl küpsetuspulbrit
Täidis:
500 g sibulat
150 g riivitud juustu
3 muna
2 spl võid
1,5 dl vahukoort
1 tl muskaatpähklit
Pool spl köömneid
Pool tl musta pipart
Pool tl soola
Pool veiniäädikat
Sega pehme või,
riivjuust, koor, jahu
ja
küpsetuspulber
kokku. Aseta tainas
pirukavormi. Lõika sibulad ratasteks ja kuumuta võiga pehmeks. Lisa veiniäädikas ja

Lühidalt
Tasuta õigusabi
Septembrikuust alustas taas
tööd tasuta õigusabi MTÜ
Providus. Õigusabi saab Keila
linnavalituses ruumides esmaspäeviti kell 15.30 – 18.30
(registreeritud isikud + elava
järjekorra teenindus).

Algas lillesibulate
istutamine

UUDIS

anna heinsoo
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maitseained. Lase mõni minut haududa.
Kata tainas täidisega. Lisa riivjuust ja
vahukoorega segatud munad. Küpseta
200 kraadi juures ca 30 minutit, kuni täidis on hüübinud.
Pilvikud (hoidis, Piia)
Mine metsa! Soovitavalt Vihterpalusse!
Korja pisikesi pilvikuid: punaseid, kollaseid, roosasid... Tule koju, kupata seened.
Mine too aiamaalt tilli,
mis on üks väga oluline komponent marinaadis.
Keeda marinaad:
Natukene soola
Pisut suhkrut
Väheke äädikat
Paar pipratera
Pane pilvikud marinaadi, keeda natukene,
pane pestud purkidesse ja vii keldrisse (või vii
Roherockile!). Head isu!

Astelpajusiirup ja tervisesegu astelpajust (Anneli Pärlin)
Astelpajusiirup:
1 kg värskeid astelpajumarju
500 g suhkrut
Puhastatud astelpajumarjad purusta
sauseguri või köögikombainiga ja nõruta sõelal kogu mahl välja. Lusikaga suruda sõelale jääv mass võimalikult kuivaks.
Suuremate marjakoguste puhul võib
mahla välja aurutada.
Mahl panna madalal kuumusel pliidil,
lisada suhkur. Aeg-ajalt segades lasta
keema tõusta. Keeta ca 10 minutit, kallata kuumutatud pudelitesse või purkidesse, sulgeda õhukindlalt ja säilitada
talveks (soovitavalt pimedas ja jahedas).
Morsi valmistamiseks – loksutada siirupit
enne avamist ja lahjendada vahekorras
1:6-1:8. Kui on hapu, lisada siirupit, kui liiga magus, siis vett.
Tervisesegu:
Kuna marjade seemnetes ja kestades
peitub palju kasulikke aineid, siis on

soovitatav ära kasutada ka mass, millest
mahl välja nõrutatud ja surutud. Selleks
laotada võimalikult kuiv mass sõelalt
küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile
ja madalal kuumusel (ca 100-120 kraadi)
paokil ahjuuksega kuivatada 3-5 tundi
(olenevalt ahjust). Ahjust väljavõetav
mass peab olema täiesti kuiv. See purustada köögikombaini, sauseguri või kohviveskiga ja säilitada õhukindlalt. Segule
võib lisada suhkrut või lisada suhkrut hiljem toidule, milles segu kasutatakse. Tervisesegu võib kasutada näiteks jogurtite
maitsestamiseks, kookides, kissellides ja
teistes magustoitudes.

13.septembril alustati kevadlillede istutamisega. Miikaeli kiriku
kõrval haljasalal hakkab kevadel
õitsema paarsada tulpi.
Linnaaednik Inge Angerja
sõnul on istutamiseks varutud
4000 tulbi-, 2000 krookuse ja
1000 hüatsindisibulat. Istutuskohtadeks on valitud veel kultuurikeskuse juures asuv muruplats, Paldiski maantee äärne
haljasala Keilast väljasõidul ja
Raeapteegi juures asuv haljasala.
Linnaaedniku sõnul on seekord valitud looduslikud tulbiliigid, nende taimede sibulatega
on vähem muret, sest need paljunevad iseseisvalt.
Käesolev aasta on kolmas
aasta järjepanu, kui Keilasse istutatakse tuhandeid kevadlilli.

Augustis sündis Harjumaal 212 last
2010 aasta augustikuus registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 212 lapse sünd,
see on 44 võrra rohkem kui
2010 juulikuus, mil registreeriti
168 sündi ja 42 võrra enam kui
2009 aasta augustikuus, mil
registreeriti 170 sündi.
Poisse sündis 115 ja tütarlapsi
97. Kaksikuid sündis kolm paari.
Ühte perre ka kolmikud. Esmasündinuid oli 63, teisi lapsi 103,
kolmandaid 36, neljandaid 7,
viiendaid, kuuendaid ja seitsmendaid lapsi üks.
Surmakandeid koostati kokku 79, mehi suri 31 ja naisi 48.
Lahkunute keskmine vanus oli
75 aastat. Mehed elasid keskmiselt 70,5 ja naised 79 aastaseks.
Registreeriti 24 ja lahutati 2
abielu. Nimemuutmise avaldusi
rahuldati kuus.
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Seenenäitusel õpetatakse
tegema seenepaberit
Keila AMS korraldab
sel nädalavahetusel
Keila Kultuurikeskuses seenenäituse
„Mine metsa, tule
metsa - seenekorv
kaasa“.
keila leht
LEHT@KEILA.EE
FOTO: erakogu

sport

Kalev/Cramo võitis mõlemal
kontrollmängul Riia Baronsit
Eelmise nädala lõpul oli kohalikul korvpallipublikul ainulaadne võimalus näha Kalev/
Cramo ja Riia Baronsi omavahelist heitlust. Kahe meeskonna vahelised kontrollmängud toimusid reedel ja laupäeval Keila
Tervisekeskuses.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Reedese kohtumise esimene
pool oli mängult rabe. Palju
viskeid vabadelt kohtadelt ja
korvi alt läksid mööda. Kalev/
Cramo meeskonnast näitas
enim aktiivsust üles Gert Dorbek, kes ka kõige rohkem lauapalle (9) võttis. Kuigi Dorbeki
kolmepunktivisked ei tabanud
(4/0), murdis ta see-eest läbi ja
oli Kalev/Cramo kõige resultatiivsem (15) mängija, tabades
7 kahepunktiviset 12nest.
Kalev/Cramo leegionärid

millegi väga erilisega silma ei
paistnud. Visketabavus oli kasin, nagu ka kogu meeskonnal
tervikuna (31,8%).
Terve esimese poolaja oli
Kalev/Cramo
kaotusseisus,
alles kolmandal veerandajal
üles võetud meeskondlik kaitsemäng tõi edu. Normaalaeg
lõpetati viigiseisus. Lisaajal
näitas Barons üles väsimuse
märke ja mäng lõppes Kalev/
Cramo võiduga seisul 73 : 65.
Peatreener Aivar Kuusmaa
lasi platsile ka noored, seega said kõik 10 mängijat üle
10 minuti mänguaega ning

suutsid ka käe valgeks saada.
Lisaks Dorbekile oli resultatiivsemad mängijad veel 10
punkti visanud Kaido Saks ja
Robert Krabbendam. Mängudes ei teinud kaasa Marko Riis
ja Joosep Toome.
Riia Baronsi resultatiivsem
mängija oli Raimond Feldmanis 19punktiga. Visketabavusega ei olnud ka külalistel kiita, kõigest 38,1%.
Laupäevase mängu võitis
samuti Kalev/Cramo 76 : 58.
Paremat minekut näitas Robert Krabbendam teenides
meeskonnale 15 punkti. Hea
tabavusega olid veel Gregor
Arbet, Reimo Tamm ja Kristjan Kitsing. Baronsis tegi taas
parima töö Feldmanis 19punkiga.
Mõlemal päeval oli tervisekeskuses kaasa elamas paarisaja pealine vaatajaskond.

sport

Triumfi tüdrukute hea vorm
tipptreenerite käe all

Spordiklubi Triumf
tüdrukud näitasid
eelmise hooaja
lõpus ilusaid resultaate.
ege soidla
SK TRIUMF

Lenne Grettel Leitmaa saavutas 1999.a sündinute tüdrukute A grupis (tugevam grupp)
hüpitsaharjutuses
hooaja
vältel kohti 4-6-ni. Kadri-Liis
Tammearu saavutas 1998.a
sündinute A grupis Lootuste
KV finaalis hüpitsaharjutuses
V koha.
Napp kuuajaline puhkus
suvel ning algas mitmekesine
uue hooaja ettevalmistus.
Üldfüüsilise ettevalmistuse
said tüdrukud Valgamaal Uue
Peedu spordilaagris. Tavatreeningute vahelduseks saime
juhtnööre seljavenitusteks ja

lõdvestamiseks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
õppejõult Merle Saarvalt ning
puhkepäevaks tegime väljasõidu Šiguldasse.
Augustis jätkusid treeningud Keilas. Treener Larissa
Gorbunova (parim õpilane
iluvõimleja olümpialane Irina Kikkas) õpetuste järgi valmis noorte klassis võistlevatel
tüdrukutel uus iluvõimlemise
rühmkava (5 rõngast). Kava
on kompositsioonilt väga huvitav ja keerukas. Valmistume
selle kavaga Eesti Karikavõistlusteks, Eesti Meistrivõistlusteks ja novembris toimuvateks
rahvusvaheliseteks võistluseks
Hollandis. Treener Irina Kikkas tegi uue individuaalse lindikava.
Augustis treenisid tüdrukud treener Natalja Maltšenko
(Eesti parim sportaeroobika
treener) käe all, treenides kii-

rusliku jõudu, arendades painduvust ja akrobaatilisi oskusi.
Vahetult enne kooli algust
proovisid tüdrukud veel kaljuronimist (meeldiva ja ohutu
ronimise tagas Wild Events)
ning külastasime iluvõimlemise juunioride ja seenioride
koondise treeningut.
Tüdrukud on treeningutel
väga usinad ja tublid, ettevalmistus kulges kuni augusti
lõpuni väga hästi. Praegu aga
vajaksime rohkem saaliaega.
Saaliaegade suhtes seab tugevad piirid majanduslik seis.
Oleme väga huvitatud sponsorite, toetajate ja partnerite
kaasamisest heade iluvõimlejate kasvatamisel. Klubis käivad lapsed Keila linnast, Keila
vallast, Vasalemmast, Paldiskist, Saue linnast, Saue vallast,
Saku vallast, Harku vallast ja
Tallinnast. Huvi korral võtke
palun meiega ühendust.

Näitusel on väljas momendil
meie metsades kasvavad seened. Õige nime aitavad määrata Loodusmuuseumi seenespetsialistid Jana – Maria
Habicht ja Toivo Lodjak. Linnaelanikud saavad huvitavaid
seeni määramiseks tuua reedel
kell 16.00 – 17.00 (seened peavad olema juurega). Korraldaja
Tiiu Elleri sõnul võib mõni elanike toodud seen ka näitusele
jääda juhul, kui toodud seen
on huvipakkuv ning näitusel
sellist veel ei ole. Puude küljes
kasvavaid seeni palub Tiiu Eller siiski mitte tuua.
Laupäeval tuleb seentega
lõngavärvimist ja seenepaberi
valmistamist õpetama Helle
Väärsi Sagadi Looduskoolist.
Helle Väärsi sõnul on seentega

foto:sxc.hu

värvides suhteliselt lihtne saavutada punaseid ja ka siniseid
toone, mida kodumaistest taimedest on raske või isegi võimatu saada. „Värvi annavad nii
söödavad, kui mittesöödavad
seened ja ära saab kasutada
vanu ning ussitanud viljakehi.“
Seenepaberi valmistamiseks
sobvivad kõik puuseened ehk
torikud. Seda, kuidas täpselt

seentega värvida ja seenepaberit teha, räägib Helle Väärsi
laupäeval alates kell 10.00.
Pühapäeval näitavad Milde
Hütt ja Õie Peetso kuidas punuda seenekorve. Üleval on ka
korvinäitus.
Seenenäitus on avatud
18.september ja 19.september
kell 10.00 – 16.00 Keila kultuurikeskuse saalis.

Keila kultuurikeskuse ringid hooajal 2010/2011 jätkavad
taas tegevust ning ootavad uusi huvilisi!
Ringide esimesed kokkusaamised:
TAIDLUS- JA HUVIRINGID
Keila näitering			
juh. Marika Reinmann
Bel Canto laulustuudio		
juh. Kaie Külasepp
Sille Krooni laulustuudio
juh. Sille Kroon
Kõhutants			
juh. Aili Reha
Keila Noorte Brass		
juh. Valdo Rüütelmaa
Flamenco tantsurühm “Camino” juh.
Noorterühm PILLERKAAR
juh. Aire Toms
P/Ü lauljad			
juh. Astrid Reinla
Keila linna poistekoor		
juh. Elviira Alamaa,
				
Marge-Elin Roose
					
		
Segakoor „Keila“
juh. Anu Matteus,
				
Arvo Pihlamets
KEIKAL naisrühm
juh. Ilma Adamson
KEIKAL segarühm 		
juh. Ilma Adamson
Naisansambel			
juh. Tiia Peenmaa
Reeda rühm			
juh. Reet Leemets
Naisrühm „Koidula“		
juh. Ilma Adamson
P/Ü tantsijad			
juh. Reet Leemets
Keila linnaorkester		
juh. Valdo Rüütelmaa,
				
Triin Viljus

5.sept kl. 16.00
6.sept kl. 16.15
6.sept kl. 18.00
6.sept kl. 18.00
9.sept kl. 18.00
9.sept kl. 18.45
16.sept kl. 20.00
22.sept kl. 15.00
4.okt kl. 16.00 (põhikoor)
5.okt kl.14.15 (1-2 kl. ettevalm.)
5.okt kl.16.15 (LA Vikerkaar)
4.okt kl. 19.00
5.okt kl. 18.00
5.okt kl. 20.00
6.okt kl. 17.00
6.okt kl. 18.30
6.okt kl. 20.00
7.okt kl. 17.00
7.okt kl. 19.30

KUNSTIRINGID
Kunstiring „Sirlett“		

juh. Sirje Rannamets

10.sept kl.17.00

juh. Merike Christiansen
juh. Enno Veersalu
juh. Kärt Seppel
juh. Reet Terasmaa
juh. Maris Viires

4.okt kell 18.00
5.okt kell 18.00
7.okt kell 18.00
11.okt kell 16.30
20.okt kell 18.00

TARBEKUNSTIRINGID
Portselanimaal			
Vitraaž (tiffani-tina)		
Keraamika			
Lapiring			
Pärlitööde töötuba 		

NB! Täpsem info tarbekunstiringide tegevuse kohta 3.oktoobril
toimuval käsitööpäeval. Keila Kultuurikeskuse ringide kohta loe täpsemalt kodulehelt
www.keila.ee või küsi tel: 6045045

Pensionäridele

1.- 2.oktoobril toimub Eakate Festival
Salme Kultuurikeskuses.
1.oktoobril 10.00 – 17.00 loengud ja mess
õhtul 17.00 – 20.00 simman.
2.oktoobril 10.00 – 16.00 loengud ja mess
Loengud on väärikast vananemisest, targast toitumi-

sest ja loodusravist. Infotunnid pidamatuse ennetamisest, dementsusega toimetulekust jne, toimub ka
mälutreening. Kohtumine on dr Vassiljeviga.
III korrusel toimub Reet Linna juhtimisel taidluskava.
Tasuta kutse on saadaval Jaama tänava apteegis, kohapeal pääse 25.PÜ juhatus

Kuulutused
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Palju õnne!
Mälestame

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 - 5.september
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
Keila kultuurikeskus
“ÜLLATUSKÜLALINE” - VANA-BASKINI TEATER
2.oktoober kell 19:00
Pilet: 150.- / 135.Keila kultuurikeskus

muud üritused
“SUVEÕHTU ROMANTIKA”
Esinevad Olav Ehala, Tanja Mihhailova, Lauri Liiv ja Alen Veziko
6.oktoober kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.Keila kultuurikeskus
LOENG “ESMAABI IMIKULE
JA VÄIKELAPSELE. TRAUMAD, ELUSTAMINE”
17. sept ja 24. sept kell 10.
Räägib kiirabivelsker Margit
Pärn. Registreerumine: anneli@
hiirekese.ee või 5270908. Loengu tasu perele 25 kr. Hiirekese
Mängutoas, Haapsalu mnt 31
„ESIMESED SAMMUD
MUUSIKATEEL“ TRUMMIDE
TÖÖTUBA
21..september kell 19.30
Trummimängust räägib Ivo
Varts
Keila Avatud Noortekeskuses
TEABEPÄEV KORTERIÜHISTUTELE - LINNAHALJASTUS
20.september kell 17:00
Info ja registreerimine: inge.
angerjas keila.ee
Kogunemine Paldiski mnt. 34

PEREPÄEV
NOORTEKESKUSES
26.september kell 12:00 - 16:00
Keila noortekeskus
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Välja üürida 3-toaline möbleeritud korter Sauel kivimajas
1/3. Tel. 5012508.

TÖÖ
Vajatakse Tutermaal tegutsevasse ettevõttesse klienditeenindajat täistöökohaga. Nõutav:
Täpsus, korrektsus, arvutikasutamise oskus töötamisel erinevate
programmidega, hea pingetaluvus, ning valmidus meeskonnatööks. Kontakt: metanex.metanex@mail.ee Metanex OÜ
Väheliikuv vanur vajab õhtuti kütvat abistajat. 2000kr kuus
ja ajutise elamispinna võimalus.
Tel. 6541117, õhtuti.

ost/müük
Müüa saetud ja lõhutud toores
hall lepp ja sanglepp. Tel:5033119.
Tellimine E-R 09.00-17.00.

Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Küttepuude
56072337.

müük.

Tel.

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

Teenus
Korstnapühkimine – pottsepatööd. Kasutame tolmuvaba
tehnoloogiat. Tel. 53449660,
6700958. www.ahjuvana.ee.
Vanametalli ost, vajadusel lõikamine, konteinerid ja transport.
Hinnad on head. Asume Tutermaal OÜ Metanex Tel. 6782055.
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222
Pottsepatööd - ahjud, pliidid,
kaminad, soemüürid, korstnad.
Tel. 56322522, e-mail: pottsepp.

PEREPÄEV

Keila Avatud Noortekeskuses
26.september 2010, kell 12.00-17.00

Kavas:
• Noortekeskuse ekskursioonid igal täistunnil (12.0016.00)
• Lauamänge tutvustav töötuba
• Bändiruumi tutvustus, instrumentide mängimise ja
laulu salvestamise võimalus
• Ehete valmistamise töötuba
• WII mängimine
• DJ töötuba

•
•
•
•
•
•

Simona Vikat
Cristlyn-Elisabeth Spiegel
Kelli Mägi
Oskar Hallika
Mia Reintak
Gerhard Jakob Raun

19.08.2010
22.08.2010
02.09.2010
03.09.2010
08.09.2010
10.09.2010

Viktor
Olev`it

15.veebruar 1925 –
8.september 2010
Abikaasa Silvia Olev,
pojapoeg Andri Olev ja
tütar Ene perega

kogudus
17.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga.
19.september kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Sügav kaastunne
Katrinile ema

Larissa
Kautsi
surma puhul.

Töökaaslased Taastava
Kirurgia Kliinikust

Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Süüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis palju teinud kodu heaks...
Maga vaikselt, puhka rahus,
südamed on Sinuga
Südamlik kaastunne abikaasale
ja lastele peredega

meister@mail.ee.

kaotuse puhul
Mälestame kauaaegset
kallist naabrit
Perekonnad Lilleorg, Ploom,
Mänd, Kaasik ja Römer ja Kalvik

Kuulutused
kinnisvara

Sündinud

Kalle Karu

Elu on laul, on habras ta viis, helisb hetk...ja katkeb siis
Mälestame head sõpra ja naabrimeest

Kalle Karu
südamlik kaastunne Palmile, Aarile, Kaarlile ja Tõnule
abikaasa, isa, vanaisa ja venna kaotuse puhul
Elve, Kalju, Luule, Eik, Elmet, Mai, Jüri

Lembit
Kaing
Kallis Reet. Avaldame Sulle
sügavat kaastunnet isa surma
puhul, tunneme kaasa Sinu
perekonnale ja kõigile
lahkunu lähedastele.
Perekonnad Nurmik ja Telgmaa

Maga vaikselt, puhka rahus
Öö on saabund Sinule
Maha jätsid mured, vaevad
Mälestused kõigile
Sügav kaastunne perekond
Õunloole ja Annele isa, äia,
vanaisa ja elukaaslase

Lembit
Kaing’i

surma puhul.
Naabrid Meeri Sinijärv, Helju
Sestverk, perek Vuller, Nikkari,
Pruns ja Vahermägi

muu
Tule Keilas algavatele soome (alg) ja inglise keele (alg)
kursustele. Õpime vestlema, põhitõed grammatikast. Kursuste
tasu koos käibemaksuga 1416
EEK(24õ/h).
Palume registreeruda: info@
tarnekor.ee,
tel.53029454,
tel.6781616.
Tunnid
õhtuti Keilas, Paldiski mnt.21, II
korrus(teeäärne maja).
Toome ehitusmaterjalid objektile! Pakume soodsalt kivivilla, klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja
tuuletõkkeplaate, segusid, terrassilaudu, ehituspuitu, vineeri,
katusematerjale (plekk, kivi),
tänavakive, segusid, armatuurvõrke, kile, jne.
Lisaks toome kalluriga pinnasetäidet (muld, liiv, killustik) ning
pakume pööningute soojustamiseks puistekivivilla ja – klaasvilla
paigaldust puhuriga üle Eesti.
www.tarnekor.ee,
Tellimine:
info@tarnekor.ee, tel.53321522,
53029454, faks 6781616.

Karjäärinõustamine ja noorteinfo
Osavusmängud spordisaalis
Perepildi tegemise võimalus
Tervislikud energiajoogid
Avatud puhvet
Ja palju muud huvitavat!

TULE JA SISUSTA PÜHAPÄEV KOOS
PEREGA KEILA NOORTEKESKUSES!
Oodatud nii kõige väiksemad, kõige suuremad ja
vanemad pereliikmed! Tasuta!

www.keilanoortekeskus.ee

Reet Õunloole perega ja
omastele siiras kaastunne

Lembit
Kaing’i
surma puhul

Mälestame sõbralikku naabrimeest

Lembit Kaing’i
24.04.1921-07.09.2010
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Viili pere, Leili, Urve, Roosi ja Stepan

Naabrid Tähe 32A

Päike su kalmu kullaku,
kuu ja tähed valvaku.

Katrin Äkke perega,
südamlik kaastunne
vanaisa ja vana-vanaisa

Südamlik kaastunne
Katrinile perega
armsa vanaisa

Lembit
Kaing’i

Lembit
Kaing’i
kaotuse puhul

kaotuse puhul
Mari-Liis ja Ülvi peredega

ja avaldame kaastunnet
lähedastele

Lehola suured ja väikesed

Laur, Lia, Kai, Marika, Jaana

Avaldame südamlikku
kaastunnet Arvo Mihkel Onk`ile
armsa õe

Helgi
Griffel`i
surma puhul.

Perek.Rosenberg ja Lepisk

Mälestame

Lembit
Kaing’i

Kallist
Südamlik kaastunne Maarikale
ja Moonikale peredega kalli
ema ja vanaema

Lilian Eha
surma puhul.

Anne-Ly ja Signe peredega

Rainer
Zelinske`t
02.02.1965 – 09.09.1995
mälestavad
15. surma-aastapäeval
Ema, Priit, Truuta, Katrin, Einar
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Sauel, aadressil Pärnasalu 19

OOTAME KÕIKI TREENINGPÄEVALE!

AINULT PIDU KÕHTU EI TÄIDA

Usalda tegijat! Erinevad peo-, suupistete-, külm- ja kuumad
lauad, vastuvõtulauad, banketid, sünnipäevad, kondiitritooted

HOLE IN ONE - Sinu maapealsed naudingud!
Harju Elektri
kohvik-toitlustus
8.00 - 15.00
Tel: 6712278

Keila Tervisekeskuse
kohvik buffee
Iga päev 11.00-20.00
Tel: 5040638

PKC Toidutuba
8.00 -15.00
Tel: 6712241

Ensto - Ensek kohvik
8.30 - 14.00
Tel: 6512154

Sissepääs kõigile tasuta, ole kindlasti kohal!

Treeningplaani tutvustus, treener Kaia Heinleht
jagab soovitusi!
Stripp-aeroobika (Keity)
KõhtSelg Funktsionaalne Ringtreening (Ragnar)
Functional Boxing (Pille)
Lesmills BodyPump® (Kaisa, Pille)
BodyBalance® UUS KAVA! (Kaia, Pille)

12.15 13.00 13.45 14.15 14.30 -

Treeningpäeval osalemine vaid

25.- (1,6 €)!

Püsikliendile tasuta!

Püsikliendina treenid soodsalt ning piiramatult jõusaalis, ujulas
ning rühmatreeningutes! Uutele klientidele Püsikliendilepingu
sõlmimine vaid 600.- kroonise (38,35 €) kuutasu eest!
Lisainfo ja registreerimine telefonil 673 7637 või
www.tervisekeskus.eu
*Treeningpäeva pilet ei sisalda ujula ning jõusaali teenuseid.
*Lisasoodustused antud pakkumistele ei laiene.
*Püsikliendilepingu sooduspakkumine kehtib 19.09.2010.

KOHAL ON PARIMAD TREENERID, KES JAGAVAD
KASULIKKE NÕUANDEID.

Hole In One Catering
info@loftlounge.eu, www.loftlounge.eu

12.00 -

6484027 / 5027899
www.holeinone.ee

KOHTUMISENI TREENINGPÄEVAL!

KYTTEPOOD.EE
Müüa brikett,
puit ja graanul
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364

Sibul 10 kg 90.- ( 5,75€)
9.- kr/kg

Ootame oma klubisse tantsuhuvilisi
lapsi alates 6. eluaastast

ALGAJATE
KOGUNEMINE
21.septembril kell 18.00
Keila Tervisekeskuse klubisaalis
Info: 56 698 890
Kohtumiseni!

AS Harju KEK pakub soodsalt
rendile tootmis-, lao- ja
kontoripindasid.
Info Paldiski mnt. 21, Keila ,
kontakttelefon 5046 580
e-post: h.kek@harjukek.ee

Porgand pestud 2 kg 9,80 ( 0,63€)
4.90 kr/kg

Porgand pesemata 3 kg 13,50 ( 0,86€)
4,50 kr/kg

Kaalikas 10kg 99.- ( 6,33€)
9.90 kr/kg

Kapsas 15kg 73,50 ( 4,70€)
4.90 kr/kg

Kartul Printsess
10 kg 39.-( 2,49€)

Kõik naised sel pühapäeval trenni!
Ootame Teid 19.septembril kell 12.00 näidistundi Easyﬁt.
Tule ise ja võta sõber kaasa
Kell 13.30 on oodatud tantsuhuvilised
tüdrukuid vanuses 9-14a.
Osalemistasu 25.-eeki
Treener Aili Puss-Larsen
Ilu- ja lõõgastuskeskuses „Püramiid“ Keskväljak 10, Keila
www.pyramiid.eu tel. 5262839, 6546659

Tabasalu Kammerkoor
ootab oma ridadesse uusi

MEESLAULJAID
Nooditundmine ja eelnev kooris
laulmise kogemus soovituslik.
Helista Maile 56 357899 või Argole 56 490219

Info: www.tabasalukk.ee

3,90kr/kg

25 kg 97,50 ( 6,23€)
3,90 kr/kg

Peet 10kg 45.- ( 2,88€)
4,50 kr/kg

Kõrvits 8.- kg ( 0,51€)

Keila, Haapsalu mnt. 57b
RÕÕMU KAUBAMAJA avatud 10-22 www.keilaty.ee
Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

HEI, LAADALE
26. septembril
kell 9.00
Keila kiriku
juures 56604030

B-kategooria
autojuhtide

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

Pakun tööd
hästiarenenud
firmas
Registreeru
vestluseks
tel. 5146815
Tiia.soosalu@mail.ee

