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Taas alustab
töötute klubi
Klubi eesmärkideks on
pakkuda töötutele isiklikku
toimetulekut toetavat
informatsiooni, suurendada töötute eneseusku
ja julgust tööd otsida
ning soodustada töötute
omavahelist kogemuste
jagamist ja emotsionaalset toetust.
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Tunnustati Keila haridustöötajaid
Harjumaa aasta õpetaja tiitli pälvis Kersti
Mellik. Lääne-Harjumaa parim
noorsootöötaja on Karmo Tihane
Aasta õpetaja tiitli eesmärgiks
on tõsta esile, tunnustada ja
tutvustada üldsusele õpetajaid,
kasvatajaid,
haridusasutuste
juhte ja teisi haridustöötajaid,
kelle töö ja isiklik eeskuju on
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ning positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna ja Eesti elu.
Sel aastal valiti Harjumaal
aasta õpetajateks 21 haridustöötajat. Tiitli pälvisid:
1. Kersti Mellik - Keila Kool

sport

2. Lea Danilova – Kose Gümnaasium
3. Niina Peerna – Tabasalu
Ühisgümnaasium
4. Ingrit Keerma – Kuusalu
Keskkool
5. Leili Värte – Loo Keskkool
6. Eve Vendt – Aruküla Huvialakeskus “Pääsulind”
7. Katrin Rehemäe - Harkujärve Lasteaed-Algkool
8. Anne Tammaru – Kehra
Gümnaasium
9. Aarne Idavain – Loksa 1.
Keskkool

10. Marika Kuusmann – Tabasalu Lasteaed “Tibutare”
11. Jelena Laanjärv – Saue
Gümnaasium
12. Eve Saare – Aruküla lasteaaed “Rukkilill”
13 .Olev Ranniku – Kiili Gümnaasium
14. Margit Kanter – Lasteaed
“Päikesekild”
15. Heli Karu – Raasiku Põhikool
16. Pilvi Paabut – Vasalemma
Põhikool
17. Reet-Ly Lindal – Viimsi
Keskkool
18. Marika Mae – Oru Põhikool
19. Kaire Põld – Saku Gümnaa-

sium
20. Nelli Põllumäe – Nissi Põhikool
21. Tamara Nikolajeva – Loksa
Gümnaasium
Harjumaa aasta õpetaja
2010 nominendid valis välja
Harju maavanema poolt moodustatud
konkursikomisjon,
kuhu kuuluvad Harjumaa Haridustöötajate Liidu ja Harju
Maavalitsuse esindajad.
Parim noorsootöötaja on
Keilast
13.-14. septembril toimus Lääne-Harjumaa noortekeskuste
vaheline noorsootöötajate ametivõistlus. Võistlusel tuli läbida

vaba aeg

Pühapäeval
toimub
Keila Rull
lk 6

geopeitus noorsootöö teemaliste küsimustega, valmistada
noortekeskust tutvustav video,
viia läbi huvitegevust, mõõtu
võeti ka esmaabi andmises,
projektijuhtimises ning üllatusalana tuli läbi viia soojendus- ja
tutvumismänge.
Võistlusi hindasid kõikide
noortekeskuste noored. Kahepäevase võistluse jooksul oli
seis pingeline ja tasavägine,
kuid võitjaks kuulutati Keila
Noortekeskuse noorsootöötaja
Karmo Tihane, teisele kohale
jäi Saue noortekeskuse töötaja
Üllar Põld ning kolmas koht
läks Saku noorsootöötajale
Külli Kiikale.

Tervisekeskus
ootab sportijaid
Tervisekeskuse uut hooaega tutvustab keskuse
juhataja River Tomera

lk 6

Kultuurikeskus
kutsub
käsitööpäevale
lk 6
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kasulik

Kena sügist
Eile algas sügis.
Puud kisuvad kollaseks ja lehed sahisevad maas.
Seenemetsade läheduses on parkimiskohta leida sama
keerukas kui Pirital laulupeo ajal.
Plaanitud väike jalutuskäik männimetsas lõpeb kotitäie
seente puhastamise, kupatamise ning hoidistamisega.
Sõprade juurest maalt naastes on autos rohkem kraami
kui sinna minnes. Õunu nimelt.
Vihmavari peab kogu aeg kaasas olema.
Hooaeg, mil merel võis bikiinides viibida, on pöördumatult läbi ning õhtul kodus parketile märgi jälgi jätvad
villased sokid karm tegelikkus.
Kell pool 8 koosolekut lõpetades näib, nagu oleks öö.

Foto: valdur vacht

Doris matteus
doris@keila.ee

Kajakate vastu on
raske võidelda:
surmamismeetodid
Surmamismeetoditeks on surmavate
kemikaalide kasutamine söödas, munade
hävitamine ja õlitamine, pesade hävitamine, surmavad lõksud ja tulistamine.
Võrreldes peletusmeetoditega
kasutatakse surmamismeetodeid enamasti vähem ja juhtudel, kui muud meetodid ei ole
soovitud tulemust andnud.
Liikide hävitamine lindude
endi, nende munade või pesade
hävitamise läbi peab olema
kindlasti kooskõlastas kohaliku
seadusandlusega.
Surmavate meetodite kasutamisel on hirmutavat efekti
peetud tõhusamaks kui tapmist, sest tapmise kaudu saavutatav lindude arvu vähenemine on harva suurem kui
vabanenud
pesitsuskohtade
täitumine naaberkolooniatsest
sisserändamise näol.
Röövlinnud
Röövlinde on linnutõrjeks kasutatud mitmel pool maailmas,
eriti aga militaarlennuväljadel.
Meetodi bioloogiline taust on
tugev – paljud linnud tunnevad
röövlindude ees surmahirmu ja
lahkuvad piirkonnast nii kiirelt
kui võimalik. Kuna röövlinnu
ülesanne on lisaks territooriumil olevate lindude eemalepeletamisele ka uute lindude eemalhoidmine, peab ta olema
pidevalt nähtav. Paraku on
röövlind aktiivne vaid siis, kui
tal on kõht tühi, peale toitumist vajab ta puhkust. Seetõttu
on ühe röövlinnu pideva kohaloleku tarbeks vajalik omada
mitmeid isendeid ja seega ka
mitmeid töötajaid.

Kuna ühe koolitatud röövlinnu maksumus on ca 1-1,5
miljonit krooni, siis on tegemist linna tingimustesse sobimatu lahendusega.
Surmavad kemikaalid
Surmava toimega kemikaalid
jagunevad kolmeks:
• Akuutsed kemikaalid, mis tapavad kiirelt peale ühekordset
doosi
• Antikoagulandid ja dekaltsifitseerijad, mis mõjuvad surmavalt tavaliselt peale mõningaid doose
• Fumigandid, mis tapavad
uruloomi ja ka linde
Surmavate kemikaalide kasutamisel peab see olema kooskõlas riigi seadusandlusega.
Kaudse mõjuga kemikaalid
Kaudse mõjuga kemikaalid on
närilistele, putukatele ja teistele lindude söögibaasi kuuluvatele loomadele mõjuvad pestitsiidid või lindude jaoks
söödavatele taimedele mõjuvad
herbitsiidid. Ka selliste ainete
kasutamisel peab olema kindel,
et see ei tooks kaasa soovimatud kõrvalmõjusid.
Tulistamine
Tulistamist viiakse läbi kahel
eesmärgil: tapmiseks ja hirmutamiseks. Tulistamise abil kohalikku linnupopulatsiooni vähendades peab silmas pidama,
et selline meetod ei pruugi toi-

mida suurte kolooniate puhul,
kus arvukuse märgatavaks vähendamiseks peab tapma tuhandeid linde. Samuti peab arvestama
kolooniatevaheliste
rännetega, mis võivad kompenseerida arvukuse vähenemise
ühes koloonias. Tulistamine
koloonia hävitamiseks on otstarbekas eelkõige väiksemate
kolooniate puhul.
Tulistamine lindude hirmutamiseks on samuti laialt kasutatav meetod. Tihti tapetakse
hirmutamise käigus ka mõni
üksik lind, suurendades sellega
meetodi hirmutavat mõju veelgi. Samas on hirmutava efekti
tekkeks suuremal maa-alal tarvis enam kui üht tapetud lindu,
lisaks on efekt linnu-uurijate
sõnul lühajaline ja linnaoludes
teostamatu, kuna ei ole mõeldav riputada kogu linn täis kajakalaipu.
Munade hävitamine ja õlitamine
Munade korjamine ja hävitamine on levinum meetod koloonia
arvukuse piiramiseks.
Kuna Keila linnas kajakad
veel ei pesitse, siis munade hävitamine ei ole asjakohane. Küll

aga panevad ornitoloogid
inimestele südamele jälgida
kevadeti katuseid, et ennetada
lindude pesitsemist. Juhul kui
tekib kahtlus, et kajakad kavatsevad hakata kusagil linnas
pesitsema, tuleks teavitada sellest Keila linnavalitsust.
Pesade hävitamine
Pesade hävitamine sarnaneb
paljuski munade hävitamisele.
Pesade ja munade korjamine
kajakakolooniates ei vähenda
pesitsevate kajakate üldarvu,
vaid nihutab pesitsusalasid lähimasse kajakate jaoks sobivasse kohta, hajutades eelneva
kompaktse
pesitsuskoloonia
mitmeteks väiksemateks.
Lõksud
Lõkse on kahte tüüpi – surmavaid ja vangistavaid. Lõksudega
püüdmine eeldab teadmisi ja
kogemust lindude käitumisharjumuste, lõksude paigutamise
ja söötade kohta.
Allikad:
- Eet ja Aarne Tuule. Uuring
„Kajakad Keila linnas ja selle
lähiümbruses ning nendest
põhjustatud probleemide võimalikud lahendused“
- Arne Tuule. Lindude põhjustatavad ohud lennuliiklusele
ning nende vähendamise
- põhjused lennujaamades,
sealhulgas Tallinna Lennujaamas. Bakalaureusetöö.

Nädal piltides

Eesti Loodusmuuseumi mükoloogid Jana-Maira Habicht ja Toivo Lodjak määrasid kultuurikeskuses nädalavahetuse seenenäituse tarbeks korjatud seeni.

Keila nädalaleht

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

Keskkonnaalane teabepäev korteriühistutele rääkis
linnahaljastuse hooldusest ja kujundusest hoovialadel. Õppepäeva viis läbi Tiiu Eller

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Raudteejaamas asuvad vanad hüdroforid
(omal ajal kasutati neid auruveduritele vee
tankimiseks) on saanud uue värvikihi

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised

Reede, 24.09.2010 • Nr 34 (137)

uudis

Tähistame taas Keila
septembrilahingu aastapäeva

Teatavasti on Keilas
juba ligi 20 aastat
tähistatud 1944.
aasta 23. septembril siin toimunud
lahingu aastapäeva.
Milles siis oli selle
sündmuse omapära ja tähtsus?
Miks peaksime siis
toimunut meeles
pidama veel täna?
mati mandel
Teatavasti sattus Eesti viimases sõjas kahel korral suurriikide, stalinliku Nõukoge Liidu ja
hitlerliku Saksamaa omavahelse heitluse tallermaaks. Suur
mäng käis üle väikeriikide peade. Algul leppisid kaks diktaatorit omavahel kokku, kuidas
Euroopat jagada, siis alustatati
kokkulepitu elluviimist. Üksnes Soome üritas Hiteri-Stalini plaani nurjata ning raskete
kaotuste hinnaga õnnestus tal
oma iseseisvus säilitada. Eesti,
Läti ja Leedu okupeeriti ja liideti 1940. aastal Nõukogude
Liiduga. 1941. aastal asendus
nõukogude okupatsioon Saksa
omaga. Osa noortest meestest
jõudsid mobiliseerida nõukogud, osa jäi Saksa poole kahu-

KEILA
KOOL

rilihaks. Nii juhtus, et paljudel
juhtudel sattusid hiljem sõjas
vastamisi võitlema vennad,
isegi kaksikvennad. Selliseid
näiteid on tuua isegi Keilast.
Paljud noored ei soovinud aga
sõdida kummagi diktaatori
poolel, põgenesid Soome ja sõdisid koos soomlastega Nõukogude Liidu vastu.
Eesti rahva enamik ei leppinud ka iseseisvuse kaotusega.
Kui rinne Eestile lähenema
hakkas, otsustasid rahvuslikud ringkonnad, et tuleb teha
katse Eesti iseseivus taastada.
Soomest pöördus Eestisse tagasi ka eruadmiral Johan Pitka,
kes lootis korrata Vabadussõja
imet. Tema idee oli sobival hetkel kõik eestlased rindelt Tallinna alla tõmmata ning Saksa
ja Vene üksuste vahel Eesti riik
taas toimima panna. Ka paljud
noored mehed igatsesid kasvõi
midagi Eesti iseseisvuse taastamiseks ära tehal. Sel eesmärgil pöördus Soomest tagasi ka
enamik seal sõdinud mehi -soomepoisse.
Eesti Vabariigi valitsus kuulutati 18. septembril tõepoolest Tallinnas välja. Ka Pitka
asus oma üksust looma. Paraku ei õnnestunud eestlastest
koosnevaid väeosi rindelt ära
tõmmata ning 22. septembril
sisenes Punaarmee Tallinnasse.

keila lahing

Kaks soomepoissi – vänrikku (lipnikku), Foto: m. mandeli erakogu
kes võitlesid Kumna teeristil: Soome vormis – Ants Aasalo,
hilisem metsavend; erariides – teeristil langenud Sulev Kiin,
varasem teatrikooli kasvandik
Spontaanse vastupanu keskuseks kujunes siis Keila. Linnavalitsuse majale tõmmati
üles trikoloor. Kloogalt sõitis
sinna rong Saksa sõjaväest deserteerunud relvastatud eestlastega. Keilasse jõudis noori
mehi ka taganevatest rindeüksustest. Üks üksus saadeti Haruteele, teine Kumna mõisa.
Vastupanukeskusi kujunes ka
Pääskülas ja Kanamaal. Paraku
puudusid kogenud ohvitserid,
hea tankitõrjerelvastus ja oskused seda kasutada. Seetõttu ei suudetud 23. septembril
Tallinnast pealetungi alustanud Punaarmee tankikiiludele
ka märkimisväärset vastupanu

osutada. Lahingud siiski toimusid, nii Pääskülas, Kanamaal, Haruteel kui ka Paldiski
maanteel Kumna teeristis ja
Keilas. Kõige märkimsväärsem
ja mõlemalt poolelt ohvreid
nõudev oli kokkupõrge Kumna
teeristis. Need lahingud aeglustasid oluliselt Punaarmee
tungimist Eesti läänerannikule
ning võimaldasid veel paljudel
Läände põgeneda. Veelgi olulisem oli aga asjaolu, et nüüd
juba Eesti lipu all sõdinud
noored mehed demonstreerisid nii oma tahet panna vastu
uuele nõukogude okupatsioonile ning soovi elada vabas
Eesti riigis.

Seekordki tähistatakse Keila ümbruses toimunud lahingute aastapäeva. Üritus
toimub laupäeval 25. septembril. Traditsiooniliselt
kogunetakse kell 12 Keila
Linnavalitsuse juurde, kust
sõidetakse Kumna teeristile
ja pannakse lilli mälestuskivi
juurde. Kell 13.15 jätkatakse
üritust Harjumaa Muuseumis, kus toimub temaatiline
ajalookonverents. Esinejad
on Akadeemilisest Sõjaajaloo Seltsist. Seltsi esimees
Hanno Ojalo räägib teemal
„Soomepoiste II pataljon
Iru-Lagedi rindel septembris
1944“. Järgneb seltsi auesimehe Mati Õuna ettekanne
„Laevadel Läände 1940—
1944“ ning Aart Nõmme ettekanne „Metsavendlusest“.
Päeva lõpetab vestlusring
kohvilauas.
Kuna Eesti Ajaloomuuseumi raamatupood tuleb
sel päeval Harjumaa Muuseumi
ajalooraamatuid
müüma, on kõigil soovijatel
võimalik valida nii II maailmasõda puudutavat kirjandust kui ka erinevate Eesti
muuseumide väljaandeid.
Kõik huvilised on üritusele oodatud! Eriti on soovitav Keila Gümnaasiumi
vanemate klasside õpilaste
osavõtt.

Uued õpetajad Keila Koolis (I osa)

Inimene on huvitav ja mitmekülgne, tal on
töömina ja kodune mina, sõbrad ja huvialad. Palusime Keila Kooli uutel õpetajatel
vastata mõnele neid puudutavale küsimusele ja nüüd laseme neil rääkida.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

1. Nimi ja aine, mida õpetad.
2. Mis Sulle oma aine juures
meeldib?
3. Millega maandada ennast
või mis on sinu hobid?
4. Kirjuta üks ilus mõte või
soov.
1. Elen Viikmann, kehalise kasvatuse õpetaja.
2. Kehalises kasvatuses meeldib
füüsiline tegevus ja sellest tulenev emotsioon.
3. Pingete maandamiseks on
hea aeg maha võtta (elektroo-

nika välja lülitada ning metsa
minna, kodus lugeda, sportida).
4. Püüa päeva ning oska tunda
rõõmu :)
1. Eliis Valdma, eesti keele ja
kirjanduse õpetaja
2. Õpilaste loomingulise potentsiaali arendamine ja minu
võimalus aineid loominguliselt
edasi anda.
3. Parim viis on ühised ettevõtmised perega, aga ka raamatud,
filmid, suviti mootorrattasõit.
4. Õnn ei ole mitte eesmärk,
vaid eluviis.

1. Iiris Oosalu, eesti keele ja
kirjanduse õpetaja.
2. Eesti keeles ja kirjanduses
on parasjagu loomingulisust ja
reeglite ning grammatika õppimist – see on aine, millest iga
õpilane peaks endale midagi
leidma. Eesti keel ja kirjandus
on baasaine, eestikeelse hariduse omandamise eeldus.
3. Armastan teatrit, kino, jalgrattaga sõitmist. Mõnikord
võtan ette ka midagi ekstreemsemat (nt ööorienteerumine).
Kõige paremini lõõgastun oma
sõprade seltsis.
4. Soovin, et inimesed näeksid
rohkem nähtamatut!
1. Inga Glaase, kehaline kasvatus õppetooli juhataja
2. Sportimine on väga loominguline protsess, mis hõlmab
kõiki eluvaldkondi, õpetab
kaaslastega arvestama, loob

ühtsustunnet. Mulle meeldib
selles protsessis osaleda.
3. Meeldib maal elada ja tegutseda, minu hobi on ka minu
töö.
4. Soovin,et oleksime õnnelikud ja naudiksime oma tööd.
1. Karoline Aun, inglise keele
õpetaja ja 4. f klassi klassijuhataja.
2. Inglise keel on rahvusvaheliselt üldkasutatava keel ja oskus
seda keelt kasutada võimaldab
mul suhelda inimestega üle
maailma. Võime suhelda inimestega üle maailma tähendab aga seda, et terve maailm
on sinu eest lahti. Seda võimet
soovin ma pakkuda ka oma õpilastele.
3. Minu hobideks on veelauaga
sõitmine ja ratsutamine. Peale pikka tööpäeva pole midagi
mõnusamat kui loodusesse rat-

sutama minna.
4. “Tell me and I’ll forget; show
me and I may remember; involve me and I’ll understand.” Hiina vanasõna.
1. Riin Jürgenson, olen eesti
keele ja ajaloo õpetaja, 5. e klassi klassijuhataja.
2. Ajalugu on huvitav. Pidevalt
avastatakse midagi, mis annab
uusi teadmisi ajaloost ja arengust maailmas. Vahva on, kui
ajaloohuviline õpilane tunnis
arutleb kaasa ning avaldab oma
arvamust.
3. Alati annab pikaks ajaks hea
tunda Saaremaa kodus käimine.
Mul on taksikoer, kellega looduses viibimine on vahelduseks
päevasele klassiruumis olemisele ning suhtlemisele.
4. Minu esimene hommikune
mõte : “Täna tuleb erakordselt
tore päev”.
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Lühidalt
Ämaris avati lennuliiklusala
President Toomas Hendrik
Ilves ja kaitseminister Jaak
Aaviksoo avasid 15.septembril
Ämari lennubaasis valminud
lennuliiklusala, mis on baasi
rekonstrueerimise mahukaim
projekt.
Kaitseminister Jaak Aaviksoo ütles Ämaris, et võimaliku
kriisi korral on Eesti julgeoleku
ja heidutusvõime seisukohast
ülioluline, et liitlasväed saaksid võimalikult kiiresti transportida Eestisse olukorrale
vastavaid sõdureid ja tehnikat.
„Ämari lennubaas on pärast
lõplikku valmimist võimeline
ööpäevas vastu võtma kuni
1000 tonni veoseid või 2000
sõdurit päevas – ehk Ämari
muutub kriisi korral liitlaste
jaoks peamiseks õhuväravaks,“ ütles Aaviksoo.

Aaviksoo sõnul on Ämari baas tõeline NATO projekt
ning näitab selgelt, et allianss
vaatleb kogu oma ala kaitsmist
tervikuna. „Tervelt 35 protsenti kogu Ämari lennubaasi
enam kui miljardikroonilisest
hinnast maksti kinni NATO
poolt, mis näitab ilmekalt, kui
tõsiselt hoolib NATO oma uute
liikmesriikide julgeolekust ja
kaitsevõime paranemisest,“
nentis kaitseminister.
Ämari lennubaasi rekonstrueeritakse alates 2008. aastast, et baas oleks vajaduse
korral võimeline võtma vastu
liitlasvägede transpordilennukeid ning toimima õhuturbehävitajate baasina.
Ämari lennubaasi rekonstrueerimisest kujuneb Eesti
Kaitseministeeriumi seni kalleim ehitusprojekt, mis läheb
kokku maksma 1,17 miljardit
krooni, millest kolmandik tuleb NATO julgeolekuinvesteeringute programmist.

Tänaseks on NATO kaasrahastamisel Ämaris valminud
lennuliiklusala, samuti hoolduskompleks ning kütuserajatis. Täieliku tegutsemisvalmiduse saavutab lennubaas
2012. aastal pärast navigatsioonisüsteemi ja administratiivala rajamist.
Kaitseministeerium
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Kohaliku omaalgatuse
programmi sügise
taotlusvooru tähtaeg
on 1. oktoober
Harju Maavalitsus ootab taotlusi kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP) sügisvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober. Kohaliku
omaalgatuse programmi eesmärk on toetada kohalikku
arengut ja piirkondade konkurentsivõime kasvu läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö
tugevdamise.
Taotlejad võivad olla nii
maa- kui ka linnapiirkonna
mittetulundusühendused,
sihtasutused ja seltsingud (v.a
linnapiirkond), mille asutajaks või liikmeks ei ole riik
ega kohalik omavalitsus.
Programmi
tegevusvaldkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku
arengu kavandamine; kohaliku
ajaloopärandi ja traditsioonide

väärtustamine ning kohaliku
elukeskkonna parandamine.
2010. aasta sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg on 1.
oktoober. Harjumaa taotlused
tuleb esitada Harju Maavalitsusele aadressil Roosikrantsi
12, 15077 Tallinn (IV korrus,
kabinet 146) hiljemalt tähtaja päeva jooksul kuni kell
15.30. Taotlused peavad olema komplektsed, koos kõikide kohustuslike lisadega.
Konsultatsiooni ja infot
taotluste menetlemise käigu
kohta saab Harju Maavalitsuse telefonil 611 8773 Maret
Välja, e-post maret.valja@
mv.harju.ee.
Programmist toetuse taotlemise kord ja taotlusvormid
on saadaval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel
www.eas.ee

Keila Linnavalitsuses
Keila LV istung toimus 17. septembril
Linnavalitsus
otsustas
maksta Keila linna eelarvest
2010. aasta kultuuritegevustoetuste III vooru toetusi kogusummas 110 500
krooni. Toetust määrati Keilas toimuvatele ja Keila elanikke hõlmavatele üritustele ja
tegevustoetusena
kolmele MTÜ-le ja ühele
noorsportlasele. Keila linna
2010. aasta eelarves on kultuuritegevustoetuste maksmiseks ette nähtud 450 000
krooni.
Linnavalitsus
määras
projekteerimistingimused
„Keila Uus- Paldiski maantee ja Piiri tänava ristmiku
rekonstrueerimine“ projekti koostamiseks. Projekti
koosseisu kuuluvad: Keila
Uus-Paldiski maantee ja
Piiri tänava vahetu ristmik,
Uus-Paldiski maantee ja
Piiri tänava maha- ja pealesõidu rajad koos Piiri tänava

tõstetud
ülekäigurajaga,
Uus-Paldiski maantee ja
Piiri tänava ristmiku valgustus. Projekteerimise aluseks
on kehtestatud detailplaneering „Piiri tänava ja UusPaldiski maantee vahelise
ala detailplaneering“ ning
K-Projekt koostatud töö nr.
09231 „T8 Tallinn-Paldiski
mnt ja Piiri tn liikluskorraldus“.
Linnavalitsus
määras
projekteerimistingimused
Haapsalu mnt 21 asuvale
970 m2 suurusele 100%
elamumaa sihtotstarbelisele kinnistule äripindadega
korterelamu ja abihoone reko n s t r u e e r i m i s p r o j e k t i
koostamiseks.
Kinnistul
asub 1928. aastast 3-korruseline administratiivhoone
ja hiljem ehitatud abihoone
– garaaž, mille mahud ei
tohi muutuda.

teade
Keila Linnavolikogu 12. istung toimub
teisipäeval, 28. septembril 2010
algusega kell 17.00 Keila LV saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna arengukava
aastani 2020 muutmine
3. Avaliku korra ja heakorra
eeskiri
4. Keila linna ehitusmäärus
5. Euro kasutusele võtmisega seoses volikogu määruste muutmine ja kehtetuks
tunnistamine
6. Keila lasteaed Miki põhimäärus
7. Keila lasteaed Sipsik
põhimäärus

8. Keila lasteaed Vikerkaar
põhimäärus
9. Keila linna ametlike teadaannete avaldamise koha
määramine
10. Haapsalu mnt 39 detailplaneeringu kehtestamine
11. Varalise kohustuse võtmine
12. Kohalalgatatud küsimused

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

venekeelne veerg

Сегодня в номере

Taas alustab tööd
Keila töötute klubi
Oktoobris alustab taas tööd
Keila töötute klubi. Klubi eesmärkideks on pakkuda töötutele isiklikku toimetulekut
toetavat informatsiooni, suurendada töötute eneseusku ja
julgust tööd otsida ning soodustada töötute omavahelist
kogemuste jagamist ja emotsionaalset toetust. Klubi tegevused põhinevad töötute grupikohtumistel - igale grupile
korraldatakse 5 kohtumist,
mille käigus jagatakse vajalikku teavet ning pakutakse võimalusi eneseanalüüsiks, positiivse hoiaku suurendamiseks,
CV koostamiseks jms.. Lisaks
pakub klubi töötutele individuaalseid konsultatsioone, et
tulemuslikult tööd otsida ja
kiiresti tööd leida.
Grupikohtumised algavad
oktoobris ja toimuvad kaks

korda kuus esmaspäeviti, kell
17-20 (igal korral 3 tundi)
Keila Sotsiaalkeskuses. Eestikeelne grupp alustab tööd
4.oktoobril ja venekeelne
grupp - 11.oktoobril. Klubis
osalemine on vabatahtlik ja
kohtumistele oodatakse ka
neid töötuid, kes ei ole töötukassas registreeritud. On väga
oluline, et huvilistel oleks
tõsine soov osaleda kõigil 5-l
grupikohtumisel, sest gruppide suurus on piiratud.
Palume töötutel grupikohtumistele
registreeruda
24.septembrist - 1.oktoobrini (kella 8.00-17.00) Keila Sotsiaalkeskuse telefonil
6791570 või kohapeal Keila
Sotsiaalkeskuses, Keskväljak
17. Peatse kohtumiseni Keila
töötute klubis.
Mai Luuk, klubi eestvedaja.

Keila Linnavalitsus teatab
Avalik arutelu
30.09.2010 kell 16.30 toimub Keila Linnavalitsuse II
korruse saalis Jõepargi detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiiside avalik

arutelu. Esikiislahendustega saab tutvuda kuni arutelu toimumiseni Keila Linnavalitsuse infolauas.

Securitas
securitas 1660
15.09 21.33 - Ühisgümnaasiumi taga Männi pargis tarvitati
alkoholi. Hoiatatud ja minema
saadetud
16.09 17.48 - Jaama 8 mahajäetud tehase suured metallväravad avatud, mis peaksid
kinni olema, sees kedagi ei
ole.
19.09 02.33 - Jaama tn Kiriku
ees parkimisplatsi kõrval purjus meesterahvas pikali maas.

Püsti aidatud ja minema saadetud. Kõndis omal jalal minema.
20.09 08.00 - Keila Gümnaasiumi territooriumil 3 autot,
mis liikusid sissesõidu keelualal. Load vastaval alal liikumiseks puudusid. Teavitatud
liiklusmärkide
olemasolust.
Hoiatatud.
21.09 09.48 - Tuula tee tehase
tõkkepuu põlema pandud.
21.09 21.30 - Jaama bussipeatuses 2 meest tarvitasid õlut.
Tehtud märkus.

Клуб безработных
После летнего перерыва
вновь начинает свою деятельность городской клуб
безработных. Цель работы –
предложить людям, оставшимся без работы, полезную
информацию, дать возможность для общения и эмоциональной поддержки, обмена опытом, поддержать их в
поиске работы. Основной
метод – групповая работа,
для каждой группы предусмотрено 5 занятий, в ходе
которых можно буде научиться проводить самоанализ, составлять CV и т.д.
Кроме этого, можно получить индивидуальную консультацию для увеличения
эффективности деятельности по поискам работы.
Группа, работающая на русском языке, собирается 11-го
октября. Для желающих
принять участие в занятиях
клуба просьба зарегистрироваться до 1 октября (8.00.17.00) в Кейласком социальном
центре.
Можно
зарегистрироваться по телефону 6791570. (стр 4)
Учитель года Кейлаской
школы – Керсти Меллику
В этом году почетного титула учителя года удостоен 21
работник образования Харьюского уезда. На торжественном мероприятии, которое состоится 6 октября в
театре «Эстония», уезд будут
представлять учитель дошкольного образования Марика Куусманн (детсад «Тибутаре») и Елена Лаанярв,
учитель русского языка (Сауэская гимназия). Из учителей городских школ этого
титула удостоена Керсти
Меллику (Кейлаская школа).
(стр 1)
Береги друга!
Члены молодежного отделения клуба «Киванис» приняли участие в новом международном проекте. Среди стран
участников - Исландия, Финляндия, Англия, Эстония и
Великобритания. Целью нового проекта «Береги друга!»
является, в первую очередь,
обсуждение наиболее острых
социальных проблем, общих
для молодежи европейских
стран. В ходе обсуждений
были выделены, во-первых,
группы проблем, во-вторых,
продуманы возможные пути
выхода. Результаты обсуждений были записаны и переданы в распоряжение министра
социальных
дел

Ханно Певкура. Помимо серьезной работы, участники
проекта нашли время и для
добрых дел, и для развлечений. Проект состоялся благодаря финансовой поддержки
программы
«Молодежь Европы». (стр 5)
Лучший
молодежный
работник
13-14 сентября состоялся
профессиональный конкурс
молодежных
работников
Западно-Харьюского уезда.
В программе соревнования
были различные задания:
ответить на вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, снять видеоклип,
знакомящий
с
деятельностью молодежного
центра, провести занятие по
интересам, и даже оказать
первую помощь. Соревнование проходило в очень напряженном режиме. Победителем
стал
работник
Кейлаского
молодежного
центра Кармо Тихане. На
втором месте – Юллар
Пыльд из Сауэ, а на третьем
– Кюлли Кийкале из Саку.
(стр 1)
Поддержка инициативы
на местах
Правительство Харьюского
уезда ждет участников осеннего тура местных инициативных программ. Ходатайство на участие можно
подавать до 1 октября. Цель
местных инициативных программ – поддержать местное
(региональное)
развитие,
повысить конкурентоспособность регионов, привлечь к
активной
общественной
жизни всех жителей, а также
способствовать укреплению
сотрудничества. К участию
приглашаются недоходные
предприятия,
целевые
учреждения и различные
гражданские объединения.
Условие участия – среди
учредителей не должно быть
государства или органов
местного самоуправления.
Ходатайства отправлять по
адресу ул. Роозикрантси, 12,
15077, Таллинн (4-й этаж,
кабинет 146). Дополнительная информация по телефону 611 8773. (стр 4)
Оздоровительный центр
ждет посетителей
Начался осенний сезон для
любителей спорта. О том,
что нового ждет посетителей
в начавшемся сезоне, можно
узнать в сегодняшнем номере городской газеты. (стр 6)
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Hoia oma sõpra!
Selle kuuma suve ühe ilusa pühapäeva,
11. juuli pärastlõunal, käis Toosikannu
puhkekeskuses tihe sagimine ja võis kuulda eesti-, islandi-, soome-, läti- ning inglisekeelset juttu.
kadri heina,
marika seppius

kord ning töötus noorte seas.
Probleemid selgunud, hakkasime neile lahendusi välja pakkuma ja kirja panema.
Järgneva pea pooleteise tunni
jooksul võis lausa kuulda, kuidas oma ajusid ragistati ning
probleemidele võimalikke lahendusi üritati leida. Töörühmade ettepanekud olid lühidalt järgmised:

Peatselt oli ametlikult algamas
Keila Kiwanise noorteklubi
poolt algatatud projekt Hoia
oma sõpra, milles osales pea
poolsada 13-21-aastast noort
neljast riigist: Eestist, Lätist,
Islandilt ning Soomest.
Projekti Hoia oma sõpra
eesmärk oli eelkõige arutelu
nelja riigi noorte sotsiaalsete Sõltuvusprobleemid:
valupunktide üle ning nende- • kõrgemad tubaka- ja alkole võimalike lahenduste leidholiaktsiisid;
mine. Projekti käigus soovi- • tervislike eluviiside edendasime motiveerida ja suunata
mine noorte hulgas;
foto: erakogu
Projekti Hoia oma sõpra eesmärk oli eelkõige arutelu nelja riigi noorte
Soome, Läti ning Islandi noori • rangem isikukontroll alkosotsiaalsete valupunktide üle ning nendele võimalike lahenduste leidmine.
ka oma riigis Kiwanise noorholi ja tubaka müügil;
teklubi looma. Eesmärkide • mänguautomaatide
keemaksud peaksid olema ma- kuulus esindaja igast riigist, seid tegevusi. Mõttetegevus
saavutamiseks kavandasime
lamine avalikes kohtades
dalamad;
rõõmustasime Tallinna laste- vaheldus seltskondlike ning
kuueks laagripäevaks mitmeid
(Eestis seda probleemi ei • koolis anda infot erinevate haigla pisikesi patsiente. Ni- ebaharilike sportmängudega,
erisuguseid tegevusi.
ole, kuid Islandis ja Soomes
tööde kohta, põhikooli lõ- melt andsime neile üle meie matkadega loodusesse ja kuuEnne veel, kui asusime tõon automaadid nö igal tänapetajatel peaks olema või- poolt valmistatud nukud. muse leevendamiseks tihedasiste teemade üle arutlema,
vanurgal);
malik minna omal valikul Eneselegi mõnevõrra üllatu- te ujumaskäimistega. Iga riigi
panime end proovile näpu- • sõltlaste rehabilitatsiooni
erinevate töödega tutvuma.
seks saime teada, et haiglas noored tutvustasid ühel õhtul
töös – valmistasime Kiwanise
rahastamine.
on nukud väga populaarsed teistele laagrilistele oma riiki
Dolly-nukke. Dolly on riidest
ning et suur osa pisikesi soo- ja kultuuri. Tänu muusik JaaKuritegevus:
nukk, kellel esialgu pole nägu Majandusprobleemid:
• karmimad karistused kurja- vib Dolly-nukku ka oma kodus gup Kipparile saime tutvusega riideid. Nukud jagatakse • madalamad maksud;
tada külalistele Eesti tuntud
olevale õele-vennale.
tegijatele;
haiglasse sattunud lastele, kes • väärtustada haridust;
tantse, män• rohkem infot välismaale
saavad nukule ise näo maalida • kõrgemad alkoholi- ja tubage ning laule.
töölemineku ja sellega seo“Hoolimata üsnagi suurte
ning riided valmistada.
Kui
eestlakaaktsiisid;
tud riskide kohta;
massidega meie projektist
Kiwanise Dolly-nukke tegi • laenusaamine ei tohi olla • korrakaitselistele kodanikused pakkusid
osa võtnud tüütutest
suur osa noortest esimest
l o o m u l i ku l t
liiga lihtne;
algatustele õiguslik alus;
korda. Iga algus on raske, • haritud tööjõu kodumaale • aidata endistel kurjategijameie rahvusparmudest ja lõunamaiselt
kuid heade juhendajate ja toerooga kama,
jäämiseks tõsta nende palka
tel normaalsesse ellu tagasi
kuumadest ilmadest ning
tava seltskonna kaasabil ei ole
siis nii mõnigi
ja luua paremad töötingipöörduda.
miski võimatu ning endale
noortest sai
mused;
Raske töö tulemusel said
tänu sõlmitud tutvustele ja
eesmärgiks seatud 50 nuku • kohalikud
esmakordselt
omavalitsused mõeldavad lahendused paosalejate väga heale
asemel suutsime „elu anda“
proovida ispeaksid looma noortele või- berile ja jäid ootama sottagasisidele, võib projekti
75-le. Lätlastele meeldis nulandlaste pamalusi suvisteks töödeks:
siaalministri Hanno Pevkuri
kuprojekti nii väga, et nad • Töötus noorte hulgas:
hinnangut. Minister saabus
Hoia oma sõpra lugeda igati kutud hailiha,
tahavad ka oma kodus sellega • valitsus peaks langetama pärastlõunal, suviselt soliidmille maitsest
kordaläinuks ja
tegelema hakata.
meie projekkõrgeid palku, et madala- ne ja rõõmus ning oli lahkesTeisipäev algas iga riigi
tiseltskond
mapalgalised saaksid säili- ti nõus pakutud lahendusi
õnnestunuks.”
noorte poolt varem ettevalaga suuremat
tada oma töökoha;
kommenteerima. Tänu promistatud ettefessionaalsele
Neljapäev oli jälle vägagi lugu ei osanud pidada. Vägakannetega, kus
a r v a m u s e l e sobiv päev mõttetegevuseks gi kaasakiskuvaks ja lõbusaks
toodi välja kolm
avardus noor- ning uute ideede genereerimi- osutus soomlaste rahvustants
igas riigis enim
te
arusaam seks. Seekord oli eesmärgiks jenka, mida projektipäevade
murettegevat
ministri tööst, mõelda välja uusi projekte, jooksul korduvalt üheskoos
noorte problees o t s i a a l s e t e mis meie seltskonda tulevi- tantsisime.
mi. Väljatoodud
Hoolimata üsnagi suurte
p r o b l e e m i d e kuski seoks ja lähendaks. Mitu
valupunktide üle
s ü g a v u s e s t pead on ikka mitu pead ja gru- massidega meie projektist osa
toimus arutelu
ning me hak- pitööde tulemusena leidsi- võtnud tüütutest parmudest
neljas rahvuskasime pare- me mitmeid häid ideid, mida ja lõunamaiselt kuumadest
vahelises töömini mõistma üheskoos ning ka riigiti eraldi ilmadest ning tänu sõlmitud
rühmas. Mõnda
tutvustele ja osalejate väga
lahenduste el- ette võtta.
aega
kestnud
luviimise keeReede
hommikupoolikul heale tagasisidele, võib protõsiste ja turukust ja neid sõitsime külla meie kaua- jekti Hoia oma sõpra lugeda
liste
vaidlustakistavaid as- aegsetele sõpradele Haiba igati kordaläinuks ja õnnestute tulemusena
jaolusid.
lastekodus, kus peale sealse nuks.
Mõttetegevus vaheldus seltskondlike ning ebaharilike
leidsid noored,
Projekt toimus tänu progKolmapäe- elu-oluga tutvumist mängisisportmängudega
et tähtsaimad
val
võtsime me lastega tuntud ringmänge rammile Euroopa Noored,
ning enim käsitlemist vajavad
sotsiaalsed probleemid, mis
Eesti, Läti, Islandi ja Soome
noortele ühtmoodi muret tekitavad, on vägivald, sõltuvused, keeruline majandusolu-

• valitsus peab soodustama
kodumaist tööstust ja kodumaised kaupu;
• tuleb toetada kohalikku ettevõtlust;
• uute, loodavate ettevõtete

ette bussireisi Tallinnasse, et
tutvustada külalistele meie
pealinna olulisemaid vaatamisväärsusi ning külastada
parlamendihoonet.
Väikese seltskonnaga, kuhu

ning Islandi noored õpetasid
meile selgeks ühe nende kodumaal tuntud ja populaarse
ringmängu-laulu.
Meie ajakavasse mahtus
teisigi põnevaid ja mitmekülg-

millelt saadud rahaline toetus
võimaldas katta suurema osa
kuludest. Keila noored said
selle projekti käigus olulise
projekti kirjutamise ja läbiviimise kogemuse.
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Lühidalt
Inimene õpib kogu elu
Minul oli suurepärane võimalus
praktiseerida oma inglise keelt
ning saada õppetööks värskeid
arvutialaseid teadmisi elukestva
õppe Lifelearning Programme
raames. Võtsin osa Laprof suvekooli tööst 5.- 9. septembrini Kreetal Chanias. Suvekooli
ametlik nimetus oli Summer School on Integrating e-Learning
and Web 2.0 into Language
Teaching
ICT tools and Hands-On Training on developing Interactive
Language Learning Units and
Exercises.
Suvekoolist osavõtuks esitasin taotluse SA Archimedesele.
Mulle eraldati ühekordne stipendium, mis kattis sõidu, majutuse
ja toitlutamisega ning koolitusega seonduvad kulutused.
Osavõtjateks maadeks olid:
Eesti, Rumeenia, Leedu, Poola,
Soome, Kreeka ja Suurbritannia. Grupi koosseisus kuulusid
inglise keele õppejõud Poznani, Nottinghami, Cluj-Napoca
ülikoolidest ning Tartu Ülikooli
Pärnu kolledžist. Suurema osa
moodustasid põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad. Eesti oli
esindatud kolme õppeasutusega. Nendeks olid Tartu Ülikooli
Pärnu Kolledž, Narva Vanalinna
Riigikool ja Keila Kool.
Õppepäevad olid sisutihedad. Tutvusime erinevate inernetipõhiste õppimisvõimalustega õpetajatele ja õpilastele.
Koostasime
õppematerjale
arvuti abil Miksikese ja Wikipeedia keskkondades. Tegime tööd
rühmades ja individuaalselt.
Seminari lõpus esitlesime oma
töid ning selgitasime oma valikuid. Ka nappe vabu hetki nautisime täiel määral.
Reet Pudan
Keila Kool

Hariduse tähendus
25. septembril toimub Erakoolis
Läte Kruusa tn. 23, Keila seminar teemal “Hariduse tähendus”.
Eesti Lastevanemate Liidu
eestvedamisel esineb tunnustatud haridusteadlane Viive-Riina
Ruus.
Kõigil huvilistel on võimalik
seminari osaleda ja hariduse
teemal kaasa rääkida. Lastevanematel Liidu haridus- ja
teadusnõuniku Ivar Tröneri intervjuu Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Viive-Riina Ruusiga
kestab 1,5 tundi. Seejärel saavad
kõik osalejad teemas kaasa rääkida 1,5 tunnisel arutelul, mille
Aivar Haller viib läbi nn Liivakella Seminari formaadis.
Seminariga alustame kell 11.
00 ja lõpetame kella 15.00 paiku. Seminar on tasuta!
Rohkem infot Kristiine Vahtramäe 56 906 778 või 65 25
430 www.laps.ee ja www.erakoollate.ee
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Lühidalt
Pikamaasarja
lõpetab Keila Rull

Keila suurim talviseid sportimisvõimalusi pakkuv paik on Keila Tervisekeskus FOTO: aleks, fotojaht

vaba aeg

Tervisekeskus on
uueks hooajaks valmis

Alanud on sügisene tervisespordihooaeg, mil tervisespordi harrastajad kolivad
üha enam looduslikest trennipaikadest
siseruumidesse. Keila kahtlemata suurim
talviseid sportimisvõimalusi pakkuv paik
on Keila Tervisekeskus. Mis on Keila Tervisekeskuses suvel muutunud ning milline
tuleb sügishooaeg, rääkis keskuse juhataja River Tomera.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Suvel tehti tervisekeskuses
mitmeid remonditöid. Kas
tööd on lõppenud?
Kõik kevadel plaanitud remonditööd on tänaseks tehtud. Uue kuue said suvel
mõlemad ujula duširuumid,
senisest paremini peaks töötama ventilatsioon ning aurusaunad. Ujula liutoru sai uue
trepi ning lastebasseini vesi
on oluliselt puhtam tänu uutele söefiltritele.
Uued lakikorrad sai spordisaali põrand, mis viidi ühtlasi

ka vastavusse korvpalli uute
nõuetega. Soosime ka rattaga
Tervisekeskuse külastamist,
milleks sai suurendatud rattaparklat ja Tervisekeskuse letist on võimalik laenutada ka
rattalukkusid.
Lisaks ujulale pakub tervisekeskus ka muid võimalusi
– jõusaali, rühmatreeninguid, spa teenust. Mis nende teenuste osas muutub?
Rühmatreeningud on vägagi populaarsed, eriti õhtusel
ajal. Keila Tervisekeskuse peatreener on Kaia Heinleht, kes
paneb kokku programmi ning

koordineerib treeningute toimumist. Kavas on nii intensiivsemaid kui rahulikumaid
treeningviise, teiste hulgas
populaarsed Pilates, BpdyPump, BodyBalance jm. Paraku paneb oma piirid ruum
– praegu on kõik rühmatreeninguteks sobivad saalid ning
ajad täidetud.
Programmis on ka päevased treeningud, mille ajal on
võimalik kasutada lastehoiuteenust. Ujulas pakume vesiaeroobika tunde ning ujumisõpetust. Uue treeninguna
on kavas päevasel ajal toimuv
showtants noortele neidudele, sinna ootame tüdrukuid
alates ca 12 eluaastast.
Spa toimib tavapäraselt.
Olemas on korralikud solaariumid, infrapunasaun, soolakamber. Tervisekeskuse püsiklientidele ning perioodikaardi
omanikele on spa teenused ka
soodsamad.
Muutused on viimasel ajal
toimunud ka hinnapoliitikas. Mis oli nende eesmärk?
Hinnapoliitika kujundasime
enamuses ümber juba suve
alguses. Lähtusime eesmärgist muuta kliendid püsivamaks. Senisest soodsamaks
muutsime kuukaardid ning
püsikliendiprogrammi, soodsamaks on muutunud perega
ujumine ning paindlikum on
perekonna mõiste. Õpilastele, üliõpilastele, seenioritele
ning päevastele-hommikustele treenijatele kehtivad jätkuvalt soodushinnad.
Soodsamad hinnad kuukaartidele on end juba tõestanud,
oleme sügisel müünud ca 4
korda rohkem kuukaarte kui
eelnevatel perioodidel ning
ka uued perepiletid on küllalt
populaarsed. Täpsemat infot
leiab veebilehelt www.tervisekeskus.eu.

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.
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.

reklaamtekst

Isad Uuspõld ja Kõrve
teevad kodukandile
kummarduse
monoteater
Monoteatri sügishooaeg algas
21. septembril etendusega
ISA. Menutüki peaosalised Jan
Uuspõld ja Alo Kõrve teevad
septembrikuu
etendustega
kodukandi rahvale südamliku
kingituse.
Kuna Alo Kõrve on pärit Jõgevamaalt ja Jan Uuspõld elanud Keilas, tekkis mõte teha
kodukandi publikule kingitus
– nii saavadki Keila ja Jõgevamaa inimesed septembrikuus
ISA vaatama minna soodushinnaga.
„Tahtsime väga ISA etendusega tulla Keila Kultuurikeskuse lavale ja minu kodulinna
rahva ette, sest Keila on koht,
kus kulgevad mu rõõmsad
lapsepõlverajad. Kahjuks aga
on meie lavastus tehtud suurtele majadele ja seetõttu me
lihtsalt ei mahtunud mulle nii
südamelähedasse paika ära, “
räägib Jan Uuspõld.
ISA etenduse teine särav
peaosaline Alo Kõrve ootab
etendustele neid Jõgevamaalasi, kes kevadel etendustele ei
mahtunud: „Kevadel käisime
Jõgeval, saal oli pungil täis ja
paljud ei näinudki. Nüüd ootangi kodukandirahvast reedel
Tartusse ja transpordikulude
leevenduseks teeme omainimestele soodushinna.“
Selleks, et näitlejate kodukandi publik tavahinnast 40
krooni soodsamaid pileteid
saaks (soodustus kehtib ka tu-

dengi- ja pensionäripiletitele),
on vaja Piletilevi müügipunktis öelda või Piletilevi müügisüsteemis sisestada sooduskood LAPSEPÕLV ja tekkibki
võimalus osta pilet soodsamalt
kui ülejäänud Eesti.
ISA on Islandi näitekirjaniku, lavastaja, näitleja ja produtsendi Bjarni Haukur Thorssoni 2007. aastal valminud
mononäidend, kus peaosaline
arutab mehe ja naise kooselu
järgmise etapi ja pereelu põhiväärtuste ja eesmärkide üle.
Peaosas mängivad Jan Uuspõld või Alo Kõrve, lavastaja
Andrus Vaarik, muusikalooja
Jarek Kasar.
ISA etendused septembris:
T, 21. Septembril Tallinnas
Vene Kultuurikeskuses - Peaosas Jan Uuspõld
K, 22. Septembril Tartus Vanemuise Väikeses Majas - Peaosas Jan Uuspõld
R, 24. Septembril Tartus Vanemuise Väikeses Majas - Peaosas Alo Kõrve
P, 26. Septembril Tartus Vanemuise Väikeses Majas - Peaosas Jan Uuspõld
E, 27. Septembril Tallinnas
Vene Kultuurikeskuses - Peaosas Jan Uuspõld
T, 28. Septembril Tallinnas
Vene Kultuurikeskuses - Peaosas Jan Uuspõld
N, 30. Septembril Tallinnas
Linnateatri Taevalaval - Peaosas Alo Kõrve
Info ja piletid Facebookist
ning Piletilevi.ee’st
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9. Tel: 6781668, e-post:
muuseum@hmk.ee
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

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
“HIND” - KURESSAARE LIN-

NATEATER
18.oktoober kell 19.00
Pilet: 125.- / 100.Keila kultuurikeskus

Palju õnne!

kontsert
“SUVEÕHTU ROMANTIKA”
Esinevad Olav Ehala, Tanja
Mihhailova, Lauri Liiv ja Alen
Veziko
6.oktoober kell 19.00
Pilet: 150.- / 125.Keila kultuurikeskus

sport
KEILA RULL 2010
Rulluisu ja rullsuusatamise
võistlus
26.september kell 11.00
Keila terviserajad
spordiklubivask.weebly.com

muud üritused
PITKAPOISTE KOKKUTULEK
25.september kell 12:00 15:00
Keila ümbruses 1944. aastal
toimunud lahingute 66. aastapäeva tähistamine
Keila linnavalitsus, Harjumaa
muuseum
PEREPÄEV NOORTEKESKUSES
26.september kell 12:00 - 16:00
Keila noortekeskus

kogudus

Larissa
Kautsi

Sügis-talvine leerikool
1.oktoober kell 18:00
EELK Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

•
•
•
•
•
•
•

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

lähedastele.
Vaikses leinas perekonnad
Rannamägi ja Aavik

kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üksik ema väikse lapsega
soovib üürida 2-3 toalist korterit
Keilas. Ühendust saab meili teel:
lassie1234@hot.ee.
Anda üürile 2 - toaline heas
korras korter Keilas Vasara tänaval otse omanikult. Helistada
tel. 5174832.

ost/müük

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

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

Belle ilusalongi kollektiiv

Viktor
Olev`it

avaldame südamlikku
kaastunnet oastele.
Keila linna Pensionäride
Ühendus

Küttepuude
56072337.

müük.

Tel.

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

LAULMISE TÖÖTUBA
Keila Avatud Noortekeskuses
28.september 2010 Kell 19.00
Laulmise kergusest, raskusest ning
iseärasustest, iseendast ja kogemustest
räägib tunnustatud Eesti lauljanna

Kaire Vilgats
Tasuta!

Alates 25 kg toome koju (transport tasuta). Tel. 5255527.

monteerimistöid. Päev ja aeg
kokkuleppel 55939504

Müüa täiskeldri ja kanaliga
garaaž Keilas Jõe tänaval. Tel.
5521597.

Pottsepatööd - ahjud, pliidid,
kaminad, soemüürid, korstnad.
Tel. 56322522, e-mail: pottsepp.
meister@mail.ee.

TÖÖ
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. , asukohaga Keilas võtab
tööle kogemustega juurdelõikaja (vähemalt 5.a.kogemus ), vajalik jooniste lugemise oskus ja
masstööõmbleja (vähemalt 3.a
kogemus). Kontakt tel. 6747567.

Teenus

Müüa kartul princess 4.- kg.

EELK Keila Miikaeli koguduse

EMA

kaotuse puhul

Kuulutused

Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.

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

Harras kaastunne

3.X 1949 – 14 IX 2010

Endised töökaaslased Keila
TERKO laboratooriumist.

Südamlik kaastunne
Mariannele kalli

Mälestame

Kalle Karu

11.05.1954 - 13.09.2010
surma puhul.

PEREPÄEV

• Noortekeskuse ekskursioonid igal
täistunnil (12.00-16.00)
• Lauamänge tutvustav töötuba
• Bändiruumi tutvustus, instrumentide mängimise ja laulu salvestamise
võimalus
• Ehete valmistamise töötuba
• WII mängimine

Lenna Kerno
Mia Rebeka Võsu
Ron Markus Romandi
Anettely Pae
Oliver Õun
Robin Pärnoja

Siiras kaastunne perekonnale
ja lähedastele

Vaimulik õhtu
29. september kell 19.00
Koguduse majas

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

Kavas:

08.09.2010
13.09.2010
14.09.2010
15.09.2010
17.09.2010
19.09.2010

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

18.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga.
26.september kell 11.00
Keila Miikaeli kirik

Vaikselt lahkusid emake hea,
muredest, valudest enam ei tea.

Sündinud

http://www.keilanoortekeskus.
ee/
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Karske suurte ehituskogemustega meesterahvas teostab
teie kodudes ja korterites erinevaid remonttöid, alates põrandatest lõpetades lagedega.
Võimalik ka välisviimistlus-, santehnilised ja elektritööd. Olemas
vajalikud tööristad, abistan ka
transpordiga. Hinnad soodsad.
Tel. 5549971.
Viime tasuta ära teie vanaraua (radiaatorid, vannid, pliidid,
pesumasinad, torusid ja muud).
Võimalik kohapeal teostada de-

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.
„Aiatohter“ pakub aia- ja metsatehnikahooldust. Muruniidukite, mootorsaagide, trimmerite
remont ja hooldus. Teostame
ka erinevaid teritustöid. Asume
Keilas Ülejõe tee 2 (AS Keva
platsil). Avatud E – R kell 9.00 –
18.00. Tel. 58327282.

muu
19.09 kaotatud valgest kullast
abielusõrmus. Ausale leidjale
vaevatasu. Margit 53979737,
6044313.

Teadaanne kõigile
heegeldamishuvilistele

Alates oktoobrist kutsume kokku
käsitööhuvilised, kel on soovi ajalooliste
heegelpitside järgi omale pits
heegeldada. Originaalpitsid on proovitööd
umbes 1870ndatest aastatest.
Kokkusaamised hakkavad toimuma Keila
Sotsiaalkeskuse saalis.
Pitsiklubi esimene kokkusaamine 6. oktoobril
kell 16.00. Info telefonil 5265499.
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Hole In One KOHVIK Tervisekeskuses

SUUR - SUUR 1a.
SÜNNIPÄEVANÄDAL
27. 09 - 01. 10. 2010

Sauel, aadressil Pärnasalu 19

Jagame tasuta KLIENDIKAARTE!

18 500 eek (1182,36 EUR)

(Loosimine 01.10.10. kell 20.00)

Esimesel sünnipäeval SÜNNIPÄEVASUPP hinnaga: 1.- EEK

Tervisepood
KEILA TERVISEPOOD
(Rõõmu kaubamajas)
pakub tööd

KLIENDITEENINDAJALE

AS Bestnet
pakub tööd

MIG-MAG
keevitajale ja
laserpingi
operaatorile
Töö vahetustega.
CV saata: personal@tiki.ee
Info: 6 782 305 Katrin

AWYZ14LBC

Hind koos paigaldusega Keilakatele

SUUR – SUUR KRINGEL SULLE JA SU 10 –le SÕBRALE!!!

Sissepääs kõigile tasuta, ole kindlasti kohal!

FUJITSU NOCRIA ARCTIC

KOHVIKU ESIMESEL SÜNNIPÄEVA NÄDALAL IGA PÄEV
ERINEVAD ÜLLATUSED JA ERIMENÜÜ BUFFEES!
Iga üle 50.- EEK ostuga osaled suures auhinnamängus, kus peaauhind:

info@loftlounge.eu, www.loftlounge.eu

Õhksoojuspump

Tuulutaja OÜ, Eha 38, Keila
tuulutaja@tuulutaja.ee 5179946 või 5254060

Keila Kultuurikeskuse AX-teater esitab

Vajalikud oskused:
- ausus
- töökus
- hea suhtlemisoskus
- kohusetundlikkus
- eesti ja vene keele oskus
- arvutikasutusoskus
(algtase)

CV koos palgasooviga palume saata 30.septembriks aadressil:
piret.rand@ya.ee. Lisainfo telefonil 5218148

like-Peeglike seina peal,
g
e
e
P
ehk õpetus sellest,
välja näha...
kuidas hea
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

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

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

Ilusat sügise algust!

Keila Kultuurikeskuses,
24.09, kell 19.00
Pilet 35.-

