kasulik

kasulik

Abi vajavatele
eakatele pakutakse
koduhooldust
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Retsepte sügiseks
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Keila Avatud
Noortekeskuse
sünnipäev
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Vestlusring
turvalisusest
kogukonnas
Erakoolis Läte arutati turvalisuse teemadel. Muuhulgas räägiti viisidest,
kuidas saavad linnelanikud
aidata muuta elukeskkonda turvalisemaks?

lk 5
uudis

Noortekeskus
kutsus pered
külla

Valmis uus Jõepargi detailplaneeringu eskiis
Sel nädalal on Keila linnavalitsuses olnud
võimalik tutvuda Keila Jõepargi
detailplaneeringu uue eskiislahendusega.
Avalik arutelu leidis aset eile,
30. septembril. Avaliku arutelu tulemusest ning avaldatud
arvamustest kirjutab Keila

sport

Leht järgmisel nädalal. Järgneb
avaliku arutelu käigus esitatud
seisukohtade
läbirääkimine.
Keila abilinnapea Enno Fels

lubas, et kuna tegemist on linna jaoks olulise paigaga, mille
tulevikuarengute planeerimine
eeldab põhjalikku kaalumist,
korraldatakse tulevikus enne
planeeringule ametliku käigu
andmist vajadusel veel avalikke
arutelusid. Eskiisiga säilitatakse suuremal osal jõesaare alast

looduspark. Arheoloogiamälestisena kaitstava ala ja Keila
jõe parempoolse peaharu vahele planeeritakse kaks väikeelamukrunti, tihedam hoonestus
kavandatakse Linnuse tänavast
põhjapoole, kuhu planeeritakse tihedam hoonestus rida-,
terrass- ja/või galeriielamute

sport

Matkal
tutvuti uue
toidupüramiidiga
lk 6

näol. Kahekorruselistesse elamutesse kavandatakse kokku
44 korterit.
Planeeritava ala suurus on
20 ha ning see asub Keila linnas
jõe kahe haru vahel. Planeeringu tellijaks on planeeringuala
suurima kinnistu omanik Arkaadia Jõesaare AS.

Pühapäeval toimus noortekeskuses perepäev, mille
eesmärgiks oli tutvustada
maja võimalusi lapsevanematele.

lk 6

Rulluisu ja –
suusavõistlus lõpetas
Keila Pikamaasarja
lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Väikese koha eelised
ja puudused
Mõned nädalad tagasi küsis üks Tallinnas elav tuttav
viisakalt, kas mind ikka tohib Keilas hüvastijätuks kallistada, viidates eelnevale jutule väikelinnas elamise rõõmudest ja muredest.
Ilmselgelt on väikelinnal oma puudused, kuid on ka
sellist, mis elu paremaks teeb. Neist rõõmudest ja muredest on Keila Lehe juhtkirjas kindlasti varemgi lugeda
saanud, kuid lõppev nädal ja leht, mida käes hoiate, lausa
sunnib end kordama.
Esiteks oli sel nädalal mitu kokkupuudet sotsiaalvaldkonnaga. On lausa hämmastav, kuivõrd sotsiaaltöötajad
tunnevad Keila inimesi. Eks on see ju tulemusliku abistamise (vähemalt piiratud rahaliste ressursside oludes)
hädavajalik eeldus.
Teiseks on tore, et väikelinn annab võimaluse kooliõpetajaid isiklikult tutvustada. On mul endalgi ajalehte
kokku pannes põnev lugeda, kes on need õpetajad, kes
sel aastal Keila kooli tööle asusid. Naaberlinnas asuva
kooli õpetajatest lugemine huvitaks palju vähem.
Kolmandaks tähendab väikelinn väiksema anonüümsuse kõrval tavainimesele ka väiksemat anonüümsust
pahategijale, on ta siis jäätisepaberi maha visanud poisike, naabri autole erinevaid kehaosi
kribinud noor või joobes autot
juhtiv meesterahvas. Politseil
on üsna mitu head näidet
sellest, kuidas tänu tublidele
linnakodanikele on pahategijaid tabatud.

Doris matteus
doris@keila.ee
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Sügisesed retseptid
Septembri alguses
toimunud Roherockil viidi läbi retseptivõistlus. Võiduretsepte oleme juba
jaganud, kuid häid
ja huvitavaid toite
tõid kõik osalejad.
Toome teieni valiku
esitatud retsepte.
Astelpajumaius (Saima)
1 dl astelpajumahla
4 munakollast
2 dl suhkrut
2 dl vahukoortEralda munakollased väikesesse keedunõusse. Lisa suhkur ja mahl.
Vahusta segu vesivannis kuumutades, kuni see muutub
õhuliseks. Tõsta kõrvale ja jätka vahustamist jahutades. Sega
vahustatud koor mahlaseguga.
Võib süüa kohe, võib panna
sügavkülma (siis tuleb jäätis).
Letšo (hoidis, Marika Tömp)
2 kg tomatit
1 kg sibulat
1 kg paprikat
400 g õli (0,5l)
500 g tomatipastat
5 spl suhkrut
2 spl soola
1 spl musta pipart
Sibulad ribastada, klaasistada
õlis, segada juurde ribastatud
paprika, tomat. Hautada, lisada tomatipasta, suhkur, sool.
Paprikasalat
(Marika Tömp, hoidis)
1 kg paprikat
4 kl vett
6 tera nelki
300 g suhkrut
3 spl äädikat

Paprika puhastada, lõigata tükkideks. Keeta marinaad, valada
paprika marinaadi, kuumutada
ja purki.
Segasalat
(hoidis, Marika Tömp)
1 kg kurki
1 kg väikeseid tomateid
1 kg paprikat
2 spl soola
2 spl suhkrut
Pipra tera
2 spl äädikat
Asetada kurgi- ja paprikaviilud, tomatid purki. Keeta marinaad. Valada purki ja kuumutada purke.
Porgandijook munaga
(Saima)
5 dl porgandimahla
3 munakollast
3 spl mett
3 spl sidrunimahla
Hõõru munakollased meega,
sega porgandimahlaga, maitsesta sidrunimahlaga.
Kartulikoogid ehk
vanaaegsed kartulikrõpsud
(Marian Laur)
Retsept pärineb minu vanaisa
varasalvest, kui sõjaajal ei olnud söögitegemiseks rasva ega
soola.
Kartulikookide tegemiseks läheb vaja puupliiti.
1. Puhasta kergelt niiske lapiga
(millest sul pärast kahju ei ole)
pliidiraud
2. Tee tuli alla ja küta pliidiraud piisavalt kuumaks
3. Koori nii mitu kartulit, kui
tühi su kõht on
4. Pese ja viiluta kartulid (nagu
teeks praekartuleid)
5. Paiguta viilutatud kartulid
ühe kaupa pliidiraua peale
6. Õige varsti pööra kartulil

teine külg (kõige parem on
seda kahvliga teha). See külg,
mis oli vastu pliidirauda peab
olema pruune täppe täis, siis
on kartul piisavalt küps
7. Kui mõlemad pooled on
küpsenud, tõsta need kaussi ja
söö soojalt ära
Kuna meil ei ole õnneks sõjaaeg, siis eriti head on kartulikoogid, kui neile puistata peale
veel pisut soola ning segada
taluvõiga. Soola asemel võib
ka värsket tilli maitsestamiseks lisada. See on ideaalne
snäkk tänapäeva kartulikrõpsude asemel!
„Aira kurgid“ (hoidis, A.S.)
Pane purgi põhja mustsõstra
lehti, küüslauku, sinepiseemneid, tilli, natuke punast tšillit.
Viiluta kurgid ja täida tihedalt
purk. Peale võid natuke samuti
panna mustsõstra lehti ja tilli.
Marinaad:
2,5 l vett
2,5 spl soola
400 g suhkrut (võib ka rohkem
soovi korral)
6 dl 10% äädikat
Maitse ja reguleeri marinaad
kuumalt purki, hoia järgmise
päevani toas, siis vii jahedasse.

Küsitlus
Kas sina oled
seenel käinud?
Eike Käsi,
Keila abilinnapea
Seenil olen käinud ikka. Tegin täiesti tavalisi kuuseriisikaid omas mahlas.
Selleks pesen, nõrutan seened. Pannile natuke võid,
ehtsat võid loomulikult. Panen riisikad pannile võisse
ning kuumutan, kuni nad
on söögivalmis. Veidi soola,
soovi korral pipart, purki ja
ongi valmis. Tõsi, sel aastal
enamus seeni purki ei jõudnud, sõime suure osa enne
ära.
Ilona Laido,
Keila linnavolikogu liige
Käisin seenel laupäeval, seeneuputuse asemel sain puugi ja 4 tunni jooksul veerand
ämbrit seeni. Seeni oli tegelikult palju, aga neist söögiseeni vähe. Need olid juba
kas korjatud või liiga vanad
ja ussitanud.
Marineeritud seeni ma ei armasta, pigem siis teen kuuseriisikat omas mahlas – või
ja sibulaga praetuna. Kaks
purki ikka sain lisaks kohesele söömisele.

Toome salat (hoidis, Marika
Tömp)
5 kg kurki
2 kg porgandit
2 kg sibulat
500 g tomatit
2 spl soola
3 spl suhkrut
100 g äädikat
0,5 pdl õli
Kõik ribastada, segada. Lisada
sool, suhkur, äädikas, õli. Lasta seista 24h külmas. Kuumutada.

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.

Keila kooli rebaste kontsert linnavalitsuse ees eelmise reede
hommikul

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht

Teisipäeval viis Kaire Vilgats noorekeskuses läbi laulmise
töötoa

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised
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Huvitav info

Meenutati Keila lahingut

1944. aasta 22. ja 23.septembril
toimusid Keilas, Kumna teeristil ja
mitmel pool mujal lähipiirkonnas tulevahetused, kus pealetungiva Punaarmeele liikumist takistasid Johan
Pitka üleskutsele vastanud ja sinimust-valge alla koondunud võitlejad.
25. septembril tähistati Keila ümbru-

ses 1944. aastal toimunud lahingute
66. aastapäeva kokkusaamisega mälestuskivi juures Kumnas ja pärast 90+
seda ajalookonverentsiga Harjumaa
Muuseumis. Keila ümbruse lahinguid
on uurinud ajaloolane Mati Mandel 80 - 89
(esimesel pildil), kes on ka pitkapoiste kokkusaamiste initsiaator.
70 - 79

Lühidalt

Keila rahvastik 01. septembril 2010
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KEILA
KOOL

Uued õpetajad Keila Koolis (II osa)

Sõna pedagoog tuleb vanakreeka keelest
sõnast paidagogos ehk lapse saatja.
Kool aga ladinakeelest sõnast schol ehk
puhkus. (Vikipeedia)
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Sel nädalal jätkame Keila Kooli uute pedagoogide tutvustamist, ilusat lugemist.
1. Nimi ja aine, mida õpetad.
2. Mis Sulle oma aine juures
meeldib?
3. Millega maandad ennast või
mis on sinu hobid?
4. Kirjuta üks ilus mõte või
soov.
1. Anneli Laanes, inglise keele
õpetaja
2. Mulle meeldib, et inglise keel
on nii lõpmata põnev ja määratu
suure sõnavaraga. Nii huvitav on
ise ka iga päev uusi väljendeid ja
sõnu juurde õppida.
3. Vabal ajal armastan võimali-

kult palju looduses viibida, käia
matkamas või niisama jalutamas. Minu erialaga seotud hobi
on briti ja ameerika filmide või
seriaalide vaatamine. Nendest
õpib väga palju igapäevast inglise keelt.
4. Soovin, et noored jõuaksid
äratundmisele, mis on nende
kutsumus, et võiks elada oma
elu tehes päevast päeva seda,
mida armastad ja olles õnnelik.

1. Nicola Fyfe, inglise keele õpetaja
2. Olen alati tahtnud saada õpetajaks, lapsepõlves mängisin
kooli ja õpetasin oma nukke ja
karusid. Minu eriala on inglise
kirjandus, mulle meeldib õpetada oma emakeelt teistes riikides.
Meeldib sellega kaasnev reisimine ja elamine erinevates maail-

manurkades.
3. Mulle meeldib kepikõnd ja
ujumine, oma maakodus Saaremaal käin suviti järvedes ujumas.
Saaremaa järved on fantastiliselt
kaunid.
4. EM Forster: „Only Connect.“
1. Tauno Hausenberg, kehaline
kasvatus, poisid 6. -10. klass
2. Kehaline kasvatus on väga
mitmekülgne aine, seal on pallimängud, mis arendavad meeskonnatööd, ujumine, mis on
laste tulevases elus väga vajalik
oskus, kergejõustik jne. Tundidel
on alati variatsioonid ja rutiini ei
teki.
3. Pingeid maandab hea treening, harrastan vabamaadlust.
4. Georg Hackenschmidt: „ Ainult terves kehas saab olla terve
vaim.“
1. Ülle Vänto, geograafia õpetaja, reaal- ja loodusainete õppetooli juhataja
2. GEO SCINTIA - teadmised

Maast; analüütiline maailmanägemus.
3. Minu hobideks on reisimine ja
siidimaal, olen tegelenud ka mägimatkamise ja suusatamisega.
4. Vaata mäetipu poole.
1. Kadi Härma muusikaõpetaja
ja 6. b klassi juhataja
2. Muusika kui aine juures meeldib eeskätt vaheldusrikkus - üksi
laul ega muusikapala, mis klassis sünnib, ei sarnane teise klassi
poolt loodu ja esitatuga, kuigi
protsess võib sarnane olla. Veel
meeldib leida lastes nende sünnipärane loovus ning julgustada
ja toetada neid selle rakendamisel.
3. Tihtipeale on ka tunnis selline
tunne, nagu puhkaks, sest saan
töö tulemusest energiat - muusika on alati nauding, klassis sündinut peab lihtsalt teisiti kuulama, kui professionaalide poolt
esitatavat. Vabal ajal armastan
tegelda golfi, lugemise või aiatööga ning kuulata kvaliteetselt

Metssead rikkusid
pesapalliväljaku
Kohalikud elanikud avastasid
eelmise neljapäeva õhtul, et
metssead olid rikkunud Keilas
asuva Eesti ainukese pesapalliväljaku murukatte. Üles oli
songitud ligikaudu kolmandik
ligi kahe jalgpalliväljaku suurusest platsist.
Laupäeval korraldasid Keila
pesapallurid talgud, et rajada
metssigade eest kaitseks väljaku ümber aed.

Naised

60 - 69
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esitatud muusikat.
4. Soovin, et meil, õpetajatel, jätkuks aega ja tahtmist kuulata ka
õpilast, sest õpetaja pole mitte
alati kõige targem.
1. Mare Uritam gümnaasiumi
õppejuht, matemaatikaõpetaja ja
10. klassi klassijuhataja
2. Öeldakse, et see inimene
on õnnelik, kes saab teha seda,
mis talle meeldib. Matemaatika
õpetamine on mulle alati meeldinud. Reaalaine seaduspära,
loogikat ja seoseid naudin ise ja
olen püüdnud seda edasi anda ka
oma õpilastele.
3. Enda maandamiseks püüan
pääseda mere äärde või metsa, õhtuti hindan head raamatut, muusikat või filmi. Mõnus
seltskond ja toredad sõbrad on
väga head energia taastamiseks,
meeldejäävad reisid ilusaks mälestuseks.
4. Hea õpetaja ei ole mitte see,
kes õpetab, vaid see, kelle kõrval
on tore õppida.

Neljas rahvusvaheline köitekunstinäitus-konkurss Scripta
manent toimub 28. septembrist 2010 kuni 9. jaanuarini
2011 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis Lai t. 17. Rahvusvahelisel köitekunstinäitus
– konkursil osaleb ka kolm Keilas elavat köitjat: Silvi Kalda,
Ulve Ross ja Sirje Kriisa.
Eesti Köitekunstnike Ühenduse korraldatav näitus koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja
Eesti Nahakunstnike Liiduga
jätkab rahvusvaheliste köitekunstinäituste traditsiooni
Eestis.
Lähtuti kujunenud tavast,
et kõik osavõtjad köidavad üht
ja sama tekstikogumit. Seekordne näitus on pühendatud
tuntud ja armastatud eesti heliloojale Veljo Tormisele.
Tormise- ja rahvalaulu teemaga haakus köitjaid 22 riigist
üle maailma nagu Iirimaalt,
Hispaaniast, Hollandist, Islandilt, Itaaliast, Jaapanist, Inglismaalt, Soomest, Rootsist,
Prantsusmaalt, Šveitsist, Kanadast, Lätist, Leedust, USAst, Saksamaalt, Austraaliast,
Taanist, Poolast, Ungarist,
Venemaalt ja muidugi enim
Eestist.
Kuidas on aga 171 köitekunstnikku tunnetanud meie
regilaulu olemust ja sisusügavust, eestlase tagasihoidlikku
kuid samas erilist väge täis
maailma oma muinasaja vaimuga, saavad näitusekülastajad kaeda kolme kuu jooksul
tarbekunstimuuseumis.
Kogu projekti on ettevalmistatud 4 aastat entusiastide-köitekunstnike vabatahtliku tööna ja selle teokssaamist
on toetanud arvukad eraisikud
ja –ettevõtted ning suursponsorid nagu Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvuskultuuri Fond,
Eesti
Kultuuriministeerium,
Eesti Rahvusraamatukogu jt.
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Keila Linnavolikogus
Haapsalu mnt 39 detailplaneering
Keila Linnavolikogu kehtestas oma 28. septembri istungil Haapsalu mnt 39
kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav maa-ala asub
Keila linna keskosa väikeelamute piirkonnas Haapsalu
maantee ääres, kus Keila
linna üldplaneeringuga on
piirkonna juhtfunktsiooniks
määratud väikeelamumaa.
Ala suurus on 0,4 ha, mis
hõlmab Haapsalu mnt 39
kinnistut ja osaliselt sellega
külgnevaid tänavaid.
Haapsalu mnt 39 kinnistu, mille suurus on 2281
m2, jagatakse detailplaneeringuga kaheks 1205 m2 ja
1076 m2 suuruseks väikeelamu krundiks. Olemasolev
elamu ja kaks abihoonet
jäävad Haapsalu mnt 39
krundile. Planeeritud krundile (aadressi ettepanekuga
Haapsalu mnt 39b) määratakse ehitusõiguse ulatus
uue elamu ja abihoone ehitamiseks. Planeeringuga on
lahendatud kruntidele juurdepääsud Haapsalu maanteelt, parkimiskorraldus oma
krundil
ja
vajalik tehnovarustus.
Lisaks on lahendatud
Haapsalu
mnt 41a kinnistule veeja kanalisatsioonitorustiku asukoht

Haapsalu mnt 39b krundil
koos vastava servituudi vajadusega.
Planeeritud kruntide ehitusõigused: Haapsalu mnt
39 – krundi suurus 1205
m2 , ehitusalune pind kuni
252 m2 , sihtotstarve 100%
elamumaa, lubatud hoonete
arv krundil on 1 elamu ja 2
abihoonet,
maksimaalne
korruselisus elamul on 2
maa-pealset ja 1 maa-alune
korrus, suurim lubatud kõrgus elamul on 9 m ja abihoonel 5 m olemasolevast
maapinnast.
Haapsalu mnt 39b –
krundi suurus 1076 m2 ,
ehitusalune pind kuni 190
m2, sihtotstarve 100% elamumaa, lubatud hoonete
arv krundil on 1 elamu ja 1
abihoone,
maksimaalne
korruselisus on 2 maa-pealset ja 1 maa-alune korrus,
suurim lubatud kõrgus elamul on 9 m ja abihoonel 5
m maapinnast.
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Ainult üks küsimus

Kui palju maksab Keila linnaliinibussi pilet?
Üksikpileti hind on 4 krooni.
Kuupileti hind on 120 krooni.
Sõidusoodustused:
Üldhariduskoolide
1.-12.
klasside päevase õppevormi
õpilastele on õpilaspileti bussijuhile ettenäitamisel bussisõit Keila linnaliinibussides
tasuta.
65-aastastele ja vanematele
isikutele on isikuttõendava
dokumendi, sh pensionitun-

nistuse, bussijuhile ettenäitamisel bussisõit Keila linnaliinibussides tasuta.
Puudega inimestele on ekspertiisi dokumendi ja isikuttõendava
dokumendi
bussijuhile
ettenäitamisel
bussisõit Keila linnaliinibussides tasuta.
Hooldustöötajatele on töötõendi ja isikuttõendava
dokumendi bussijuhile ettenäitamisel bussisõit Keila
linnaliinibussides tasuta.

Olulised telefoninumbrid
Keila Linnavalitsus
Securitas
AS Keila Vesi avariitelefon
AS Eesti Energia avariitelefon
OÜ Varahooldus
avariitelefon 24 h
Hädaabinumber
Politsei
Politseijaoskond
Perearstikeskus
Kultuurikeskus

6790700
1660
6780927
1343

6391420
112
110
6124591
6045771
6045045

Krimiuudised
NÄDAL POLITSEIS 13.09.2010-28.09.2010

TIMO SUSLOV

KEILA KONSTAABLIJAOSKONNA JUHT

Kokku registreeriti kahe nädala
jooksul Keila linnas 48 sündmust, millest 14 olid Liikluseeskirja rikkumised. Toimus ka
väiksem põleng, mis saadi õnneks kiirelt kustutatud. Alaealisi tabati tarvitamas sigarette
seitsmel korral ning muudest
rikkumistest teavitati politseid
kahekümnel korral. Vargusi
pandi toime kuuel korral.
Tasub meelde tuletada seda,
et inimesed peaksid kinni öörahu ajast. Antud hetkel ei tohiks
naabreid lärmiga segada alates
kella 23.00st kuni kella 07.00ni.
Kui juhtub sellist asja, siis esmalt võiks naabriga rääkida ja

meelde tuletada häid kombeid
öörahu ajal. Kui rikkumine jätkub, tasub pöörduda politsei
poole.
Antud ajavahemikul pandi
toime ka kolm jalgrattavargust.
Sealjuures oli mitmel korral
tegemist lukustamata rattaga.
Siinkohal tasuks üle vaadata
jalgrataste hoiutingimused ja
võimalusel kaherattalised külmade ilmade saabudes lukustatud kohta viia.
Jätkuvalt palun inimestel
koheselt helistada telefonil 110,
kui märkate linnas magavat või
tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, sest ilmad on kohati
väga külmad ning isikutel võib
toimuda alajahtumine.
Samuti tuleb teavitada politseid juhul, kui on mingeid tähelepanekuid kahtlasest tegevusest. Seda nii päeval kui öösel.
Ilusat sügist
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks õiguserikkumis-

tega seonduvate tähelepanekute kohta, palume edastada
Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612
4592 või elektronposti aadressil annika.pedosk@politsei.
ee, Timo Suslov 6124589 või
elektronposti aadressil timo.
suslov@politsei.ee
securitas 1660
22.09 19.45 - Kaamera teatas,
et kultuurikeskuse ees tarvitas
kamp noormehi alkoholi. Hoiatatud ja minema saadetud.
22.09 20.27 - Keskus teatas,
et Tuula tee tehase juures lärmavad noored. Kohale jõudes
polnud kedagi.
23.09 19.10 - Keskus teatas, et
Põhja 8 juures noored suitsetavad. Ei kedagi.
23.09 20.25 - Keskus teatas, et
Tuula tee tehase territooriumil
karjumine. Territoorium läbi
käidud, täielik vaikus ja tühjus.
23.09 10.00 - Jaama platsil
invaliid, kes ei suutnud iseseisvalt liikuda. Toimetatud koju.
24.09 21.11 - Säästumarketi
ees parkis invaliidi kohal ilma
invatunnuseta sõiduauto. Info
edastatud politseile.

24.09 22.15 - Rõõmu parklas
tarvitas seltskond alkoholi.
Hoiatatud ja minema saadetud.
24.09 23.25 - Tervisekeskuse
parklas tarvitas seltskond alkoholi. Hoiatatud ja laiali saadetud.
25.09 00.25 - Aiandi tn tarvitas seltskond alkoholi. Hoiatatud ja minema saadetud.
25.09 16.30 - Jaama bussipeatuses tarvitasid 2 meest alkoholi. Tehtud märkus ja minema
saadetud.
25.09 22.10 - Piiri/Pae tn ristmiku ajutine liiklusmärk keset
teed pandud liiklust segama.
Tee pealt ära koristatud.
25.09 23.00 - Gümnaasiumi
ees tarvitas seltskond alkoholi,
väidetavalt sünnipäev. Hoiatatud ja minema saadetud.
26.09 10.47 - Lauluväljakul 2
pinki ära lõhutud.
27.09 12.30 - Haapsalu mnt
Jaama bussipeatuses tarvitasid 2 meest alkoholi. Korrale
kutsutud.
27.09 13.30 - Jaama bussipeatuse olid vallutanud kodutud,
inimesed ei saanud hingata/
istuda. Kodutud minema saadetud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Эскиз детального планирования Речного парка
Начиная с этой недели, можно было познакомиться с
эскизным проектом детального планирования Речного
парка. Публичное обсуждение проекта состоялось 30
сентября.
Поступившие
предложения будут рассмотрены городским правительством. По словам вице-мэра
Энно Фельса, Речной парк
представляет собой городской объект особой важности, поэтому окончательное
решение будет принято после обсуждения всех предложений и замечаний. Если
возникнет необходимость,
то городское правительство
проведет
дополнительное
публичное обсуждение проекта. (стр 1)
Проезд
в
городском
транспорте
Стоимость одного билета в
городском автобусе 4 кроны.
Проездной билет на месяц
стоит 120 крон. Учащиеся
1-12 классов дневного отделения пользуются услугами
городского транспорта бесплатно (при предъявлении
ученического билета). Также право бесплатного проезда имеют горожане старше
65 лет и работники органов
опеки. (стр 4)
Закончена серия длинных дистанций
Несмотря на плохую погоду,
в последнем этапе Кейлаской серии длинных дистанций приняло участие достаточно большое количество
спортсменов. Торжественное окончание многоэтапных соревнований состоится
8 октября в 19.00 в городском центре культуры. Среди спортсменов, которые
принимали участие как минимум в трех различных
этапах, будет разыгран главный приз – LCD – телевизор.
(стр 6)
Новая услуга в сфере
опеки
Для кого предназначена новая услуга? В первую очередь, это оказание помощи
престарелым жителям города и инвалидам, как на дому,
так и вне дома. Право на такую услугу имеют престарелые горожане, у которых нет
наследников (детей или внуков) либо официально на-

значенных попечителей. В
рамках новой услуги работники органов опеки навещают подопечных дважды в
неделю, приносят из магазина продукты, покупают
лекарства, могут при необходимости измерить давление. Также они общаются с
различными официальными инстанциями, снимают
показатели водомеров и
электросчетчиков и передают их в жилтоварищества.
Все виды деятельности заранее оговариваются, исходя
из конкретных потребностей
и необходимости. Работник
опеки ведет дневник, в котором фиксирует всю проделанную работу. Это позволит
избежать
недоразумений.
(стр 5)
Кружки по интересам в
Молодежном центре
В Молодежном центре работают следующие кружки по
интересам: кружок рукоделия и искусства, клуб для девочек, кружок настольного
тенниса, кружок юных спасателей, клуб музыкантов,
клуб любителей настольных
игр, кружок радио, кружок
авиа-моделирования и группа продленного дня. Более
подробная информация с
именем руководителя и указанием времени работы
кружков в сегодняшнем номере городской газеты. (стр
6)
Молодежный центр ждет
в гости и взрослых
В воскресенье в городском
молодежном центре состоялся семейный день, в рамках которого можно было
познакомиться с возможностями центра, сделать семейную фотографию, поучаствовать в работе различных
мастерских. По словам руководителя Молодежного центра Тийны Синиярв, цель
такого мероприятия - показать взрослым, что, несмотря на несколько устрашающий вид, молодежный центр
– интересное и полезное место. Следующее значительное событие в жизни центра
состоится 8 октября. В этот
день Молодежный центр
празднует свой день рождения. Традиционно проводится день открытых дверей,
а также состоится открытие
кафе «Люк». (стр 6)
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Koduhooldusteenus Keilas –
kellele ja milleks?
Koduhooldusteenus on abi üksi jäänud
eakale inimesele tema kodus ja väljaspool
kodu. Teenuse eesmärk on aidata inimesel
toime tulla ja elada võimalikult kaua iseseisvalt.
riina sippol
keila sotsiaalkeskuse juhataja

Koduhooldusteenust on õigus
saada igal abivajaval - nii eakal
kui puudega inimesel. Teenus
on tasuta neile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad
ehk siis lapsed või lapselapsed.
Kui lapsed on olemas, kuid
neil ei ole võimalik vanemate
eest igapäevaselt hoolitseda,
saab sõlmida hoolduslepingu,
milles lepitakse kokku, millist
abi vajatakse ja kui tihti.
Mida koduhooldustöötajad
teevad?
Reeglina külastavad hooldustöötajad klienti kaks korda
nädalas, toovad talle poest
vajalikud toiduained, apteegist ravimid, mõõdavad vererõhku, suhtlevad erinevate

kellegi eest kodutöid tegemas
käib. Aidatakse vaid neid, kes
abi vajavad, ja tegemistes, mis
tõesti tegemist vajavad. Lisaks hooldustöötaja abile on
meie klientidel võimalik telliametiasutustega,
vaatavad da endale koju sooja suppi ja
elektri- või veenäitusid ja saada transporditeenust sõiedastavad need korteriühistu- duks arsti juurde. Transporle, maksavad makseid pangas, diteenuse ja supi eest tuleb
aitavad kodu korras hoida või tasuda vastavalt kehtestatud
viivad välja prügiämbri, too- hinnakirjale. Näiteks maksab
vad talvel puid ja lükkavad transporditeenus
perearstilund, aitavad kodus pesemist keskusesse 10 krooni, linna
korraldada ja viivad pesud eriarsti vastuvõtule aga 50
pesutuppa jpm. Kõik tööd ja krooni.
tegemised lepitakse kokku,
Hooldustöötaja peab oma
lähtudes konkreetse inimese tööde ja tegemiste kohta
vajadustest ja võimalustest. ka päevikut, mida hoitakse
kliendi kodus ja kuhu
“Inimlik suhe eaka ja
on märgitud
hooldustöötaja vahel teeb
kõik kokkuhooldustöö mitmekülgseks, lepitud tööd
ja tegemised.
rikkaks ning tänuväärseks
Hooldustööde dokumentööks.”
teerimine
Kindlasti ei ole hooldustööta- aitab ära hoida ka võimalikke
ja teenija või seltsidaam, kes erimeelsusi või neid enneta-

da. Hooldustöö on väga keeruline ja vastutusrikas töö,
mis nõuab hooldustöötajalt
head füüsilist vormi, teadmisi praktilistes kodutöödes,
oskust toime tulla väga erinevates oludes, oskust märgata
muutusi eaka inimese tervises
ning eelkõige oskust kuulata.
Mida soovivad eakad? Nad

soovivad, et hooldustöötaja
mitte üksnes ei teeks ja tooks
vajalikke asju, vaid tunneks
huvi ka eaka inimese enda
vastu ja leiaks aega teda kuulata. See inimlik suhe eaka
ja hooldustöötaja vahel teeb
hooldustöö mitmekülgseks,
rikkaks ning
tänuväärseks
tööks.

uudis

Turvaline kodu ja kogukond
14.septembril toimus Erakoolis Läte vestlusring „Turvaline kodu ja kogukond“, kus
saime tuttavaks Eesti Naabrivalve ühingu tegevjuhi Tiina Ristmäega ning Keila
konstaablijaoskonna juhi Timo Susloviga.
pille keller
ERAKOOL LÄTE

Igaühest meist sõltub, milline
on meie kodu ja selle ümbrus.
Naabrivalve tegevjuht Tiina
Ristmäe rääkis miks ja kuidas
toimub sekkumine – teisele
appi minemine. Abi ehk kodanikujulgus on ka see, kui tõstetakse jäätisepaber prügikasti, kui öeldaks lastele, et ärge
nii tee ääres mängige, kui olles
tunnistajaks liiklusõnnetusel,
jäädakse paigale ja antakse politseile ütlusi jne.
Kodanikujulgus algab märkamisest, kui me paneme tähele, et kuskil on midagi viltu,
siis me seisatame. See võib olla
kahtlane auto, abivajav inimene, osalusveebis arvamuse
avaldamine jms. Kui on märgatud ja tähele pandud, siis peaks
tekkima soov aidata, paranda.
Tihtipeale tähendab see oma
tegevuse katkestamist ning
millestki loobumist ja kindlasti ka lisapingutust. Küllap
teab igaüks meenutada mõnda
olukorda, kus me tunnetasime,
et midagi oli valesti, aga mille-

gipärast otsustasime mitte reageerida.
Kui me siiski peatume ja otsustame sekkuda, siis on pall nö
abiandja kätes, tema otsustab
edasise tegevuse ja ka vastutab

sepaber saab prügikasti, inimesele kutsutakse kiirabi ja oodatakse ära, kahtlasest autost
teatatakse politseile 110 jne.
Tiina Ristmäe tõi ka välja
erinevatest uuringutest kokkuvõtvalt viis enamlevinud põhjust, miks inimesed ei sekku,
miks minnakse mööda:
•
Inimene hindab   olukorda kasu-kahju seisukohast
– Mida minu sekkumine mulle
kaasa toob? Kas ma kannan ise

ju – Pimedas aidatakse vähem.
Mida rohkem inimesi mingit
sündmust jälgib, seda vähem
sekkub. Arvataksegi, et siin on
nii palju inimesi, ju keegi teine
läheb appi. Rohkem aidatakse kenama välimusega naisi ja
peaaegu üldse ei aidata mehi.
• Inimese enda hetkemeeleolu
– Kas olen rõõmus, kurb, väsinud? Peale väsitavat tööpäeva
ja kiirustades lasteaeda lapsele
järgi ei ole kerge seisma jääda

Foto: erakool läte

Tiina Ristmäe
mingil määral. Tegemist on pigem nö sisemise vastutusega,
mitte sellega, mida seadusandlus või ühiskond nõuavad. Sekkumisel peab arvestama, et kui
on alustatud, siis tegutsetakse
kuni lahenduseni. Seega jääti-

hiljem mingit kahju? Kas ma
jään tööle hiljaks? Kas abipaluja on tegelikult kurjategija, kes
minu telefoniga plehku paneb ?
Kas ma saan vahele minnes ise
kannatada jne.
• Situatsiooni ja koha koosmõ-

ja vaadata, kas bussipatuses lamav inimene on joonud üleliia
paar pudelit õlut või on tal hoopis mingi terviserike.
• Inimese  isiklik kogemus  varasema abiandmise või mööda
kõndimise, arvamuse avalda-

mise vms osas - On saadud nn
abivajajalt sõimata. Väga loomulik on kartus jääda häbisse
või kaotada teiste poolehoidu.
• Kodanikujulgus versus soov
mitte segada end teiste asjadesse - Võib-olla satun veel ise
hiljem mingitesse pahandustesse. Kui Sekkumisel tuleb
alati eelkõige tagada iseenda
turvalisus, hulljulgus ei ole kodanikujulgus. Timo Sulsov tutvustas Keila linna kuritegevuse
statistikat ja andis kuulajatele
oma kontakti timo.suslov@
politsei.ee, kuhu kuritegusid
ennetavatest tähelepanekutest
märku anda. Tiina ütles, et
töötades naabrivalve ühingus
on tema julgus kasvanud, sest
aastatega on tulnud teadmised
ning kogemus, et ise appi minnes tulevad ka teised inimesed
kaasa. Täname Tiina Ristmäed
ja Timo Suslovit huvitav õhtupooliku eest Lättes. Avatud
vestlusring „Turvaline kodu ja
kogukond“ oli osa Haridus- ja
Kultuuriselts Läte projektist
„Müüdimurdjad“, mida rahastab Kodanikühiskonna Sihtkapital. Projekti partnerid on
Keila Linnavalitsus, Keila Sotsiaalkeskus, Eesti Naabrivalve
ja Aruküla Vabakooli Selts.
Loe lisa toimunud ja toimuvatest sädesündmusest projekti
blogist http://myydimurdjad.
blogspot.com/
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Lühidalt
Keila Rull lõpetas
pikamaasarja
Pühapäeval toimus Keila Terviseradadel rulluisu ja -suusa
võistlus Keila Rull 2010. Kahjuks
eelnevad vihmased ja märjad sügisilmad ei soosinud rullitamist.
Ka võistlushommikul oli ilm udune ja alles meeste sõidu teiseks
pooleks kuivas asfalt ning rullsuusatajad said täielikult nautida kuiva rada. Nelja stardi peale
kokku oli võistlejaid 58, lisaks 13
matkajat. Oma võistlusklasside
parimad olid: Argo Raie, Berit
Liivamaa, Anette Raie, kes oli
parim naine nii rullsuusatamises kui ka -uisutamises, Anne
Metsger, Brita Liivamaa, Kaspar
Kuus, Marika Tamm, Kaspar
Talu, Agape Känd, Rain Marrandi, Toomas Silluste, Aare Heinla,
Oleg Kovaljov, Raido Notton ja
Andrei Alamaa. Kõigi osalejate
vahel loositi lisaks väiksematele
võitudele Viking Line kinkekaart
kahele sõiduks Helsingisse ja tagasi ning kolm kinkekaarti Ilu- ja
lõõgastuskeskuselt „Püramiid“.
Vähemalt 3-liikmeliste perede
vahel loositi Autoremont OÜ
poolt välja pandud tasuta rehvivahetus. Selle õnnelikuks omanikuks sai perekond Lipp.
Keila Rull oli viimaseks, viiiendaks osavõistluseks Keila Pikamaasarjas 2010. Kui eelmisel
aastal oli sarjas kolm osavõistlust: Keila Suusasõit, Rattasõit ja
Poolmaraton, siis sellel aastal lisasime, arvestades Keila ideaalseid sportimisolusid, Ujumiskolmapäevakud ja Keila Rulli.
Sarjas oli kokku 388 võistlejat,
kes osalesid kokku 492 korral.
Peresid, kes vähemalt kolmekesi osalemas, oli 22. Lisaks osales
ligikaudu 50 matkajat.
Kokkuvõttes olid oma võistluklasside parimad: Argo Raie,
Conrad Sengbush, Kristjan Talu,
Tuule Talu, Berit Liivamaa, Anton Cristian, Hans-Kristen Rootalu, Kaspar Talu, Argo Raie,
Annika Raie, Brita Liivamaa, Triine Tamm, Marika Tamm, Siim
Vinter, Marek Tõnismäe, Marko
Pruus, Anti Kauk, Tiit Tõnismäe,
Kalev Kreekman, Olev Kroon,
Aare Heinla ja Karl Lell.
Sarja toetasid ja aitasid läbi
viia: Keila Linnavalitsus, Kava
Auto, Kliima Center, Autoremont OÜ, Hole In One Catering,
Keila Lions Club, Viking Line,
Keila Rattapood, Harjumaa
Kultuurkapital, KTTiming, Keila
Tervisekeskus, SA Keila Terviserajad, Keila Leht, Ilu ja lõõgastuskeskus „Püramiid“.
Sarja pidulik lõpetamine toimub 8.10 Keila Kultuurikeskuses
kell 19.00.
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Noortekeskus meelitab
täiskasvanuid
Keila Avatud Noortekeskus kutsus
pered külla, et tutvustada maja võimalusi. Pühapäeval
toimunud perepäeval said huvilised
tutvuda keskusega,
osaleda töötubades, teha perepilti
ja palju muud.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Perepäev korraldati eesmärgiga
lastevanematele maja tutvustada. Keila Avatud Noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärve
sõnul tahtsid nad näidata, et
vaatamata hirmutavale välimusele on keskus tegelikult tore
koht. „Tahame vanematele näidata, kus ja kuidas lapsed oma
vaba aega kasulikult sisustada
saavad.“
Nii käisid vanemad koos lastega uurimas bändiruumi ning
selle võimalusi, kes tahtis, sai
ka mõne loo lindistada. Koos
sai valmistada ehteid, mängida
huvitavaid lauamänge, sportmänge, tutvustati tervislikke
energiajooke jne. Avatud oli ka
kohvik, kust sai osta kuumade
jookide kõrvale maitsvaid kooke ja pirukaid.
Kuna keskus pakub igapäevaselt palju aja sisustamise võimalusi, on vanemad keskusesse
oodatud iga päev. Tiina Sinijärv:
„Kindlasti korraldame tutvus-

Perepäeval sai proovida erinevaid instrumente
tavaid perepäevi veel. Soovime,
et vanemad käiksid koos lastega
siin tihemini ja veedaksid koos
mängides ühe toreda päeva.“
Kuigi asutuse nimi on noortekeskus, ei tähenda, et maja ei
võiks külastada ka vanemad
inimesed. Lisaks toimuvad
noortekeskuses kontserdid ja
töötoad, millest võivad samuti
kõik huvilised osa võtta.
Varem vaid mõned korrad
noortekeskusest läbi käinud
Sille jäi perepäevaga väga rahule. „Kuna minu lapsed on noortekeskuses käimiseks seaduse
järgi väiksed, ei olnud ma ka
kursis võimalustega. Ekskursioonil tutvusime terve majaga,
eriti meeldis bändiruum, suur

foto: liisa põder

spordisaal ning väga tore idee
on noorteraadio.“ Sille kuulis
esmakordselt, et keskuse ruume üüritakse laste sünnipäevadeks ka välja, ning kavatseb
oma lapse sünnipäeva seal pidada.
Perepäeval osalenud lapsevanemad olid kõik väga positiivselt meelestatud ja üllatanud maja võimalustest. Seega
võib öelda, et perepäev läks
igati korda.
Reedel, 1.oktoobril peab
noortekeskus
8.sünnipäeva,
mille raames toimub avatud
uste päev ja kohviku „Luuk“
avamine, kuhu samuti on oodatud vanemad ning kõik täiskasvanud.

Lühidalt
Püramiidimatk
Keila
terviseradadel
Keila linnavalitsus korraldas 22. septembril Keila
haridus- ja kultuuritöötajatele meeleoluka terviseliikumisürituse.
Teemaks
oli uue toitumispüramiidi
tutvustamine. Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon
on avaldanud viimaste aastate teadusuuringute põhjal uue toitumispüramiidi,
mille aluseks on liikumine.
Seetõttu ühendasime oma
üritusel liikumise ja tervisliku toitumise tutvustuse.
Matkal läbiti toitumispunktid, kus tutvuti erinevate
tervislike toitude ja jookidega. Esimeses punktis maitsti Keila Leivakoja teraviljakukleid ja seemnesepikut.
Kõrvale pakuti hommikul
lüpstud lehmapiima. Teises
punktis tutvuti Saidafarmi
mahejuustuga. Kolmandas
olid testimiseks Kadarbiku
talu erinevad smuutid ja
miniporgandid. Neljandas
punktis joodi lõkkel keedetud loodusteed.
Soovitan kõigil järgida Eesti Toitumisteraapia
Assotsiatsiooni tervisliku
toitumise juhiseid (www.
toitumisteraapia.ee), mis
ütlevad:
• Soovitame süüa regulaarselt viis korda päevas,
seades prioriteediks toidu
kvaliteedi. Süüa tuleb kindlasti kolm põhitoidukorda
ja kaks oodet (seda ka siis,
kui soovitakse kaalu langetada).

LOOVTÖÖRING - erinevate kunsti- ja käsitöö
tehnikatega tutvumine ja meisterdamine.
Juhendaja Tiiu Jalakas. Toimub kolmapäeviti
17.30-19.00
TÜDRUKUTE KLUBI - tütarlastele eluks
vajalike oskuste ja kogemuste omandamine
ja väärtuste kujundamine. 7- 9 aastastele kolmapäeviti 15.00 (esimene kokkusaamine 6.
okt.), juhendaja Marika Tömp. 10-13 aastastele teisipäeviti 16.00 (esimene kokkusaamine
5. okt.), juhendaja Heidi Kena
LAUATENNIS - kolmapäeviti 16.30- 18.00,
juhendaja Kalle Kask
PÄÄSTEALA NOORTERING - Noored
omandavad juhendaja eestvedamisel süvendatud päästealased teadmised ja oskused,
et erinevaid ohuolukordi ennetada ning
nende korral teadlikult käituda. Juhendaja
Priit Orusalu. Oodatud on kõik 7- 18 aastased
noored. Eelregistreerimine knk@keila.ee või
6099089
MUUSIKUTE KLUBI - bänditegevuseks
erinevate vajalike oskuste omandamine.
Toimub teisipäeviti 19.30, juhendaja Aare
Lepiksaar
LAUAMÄNGUDE KLUBI – kaasaegsete ja
haaravate lauamängudega tutvumine ja

mängimine neljapäeviti 17.00, juhendaja Tiina
Sinijärv
DJ-KLUBI - DJ-le vajalike oskuste õppimine
ja harjutamine. Juhendaja on Karmo Tihane
ja idividuaalse aeg tuleb eelneval kokku
leppida
PIKAPÄEVARÜHM - lisaks eesmärgistatud
vabaaja sisustamisele toimuvad töötoad,
koolitused ja väljasõidud. Vajadusel õpiabi
ja nõustamine. Alates 11. oktoobrist esmaspäevast neljapäevani 13.00- 17.00, juhendaja
Katrin Kann
KRAADIO - oktoobris hakkab tegutsema
noorteraadio. Kõik huvilised alates 16. eluaastast saavad ennast proovile panna saatejuhi
ja raadiodiskorina. Juhendaja Karmo Tihane
MUDELLENNUKLUBI - tegutseb endiselt
„Lennukis“, juhendaja Aado Salumäe
KEILA NOORTEAKTIIV – noored saavad
kaasa rääkida Keila noorsootööd puudutavates küsimustes, osaleda ja algatada ise
projekte, tegevusi jms. Pakume oma liikmetele mitmeid koolitusi. Vastutajad: Heidi Kena
ja Maret Lepiksaar
OOTAME PIKISILMI INFOT, MILLISTEST
HUVIRINGIDEST TUNTAKSE KEILAS
PUUDUST ja võimaluse korral püüame need
ellu kutsuda. Registreerimine ja täpsem info
knk@keila.ee, 6099089
www.keilanoortekeskus.ee

7 medalit Keila Koolile
TIIA TAMSALU
KEILA KOOL

Traditsioonilistel
Harjumaa
koolide
meistrivõistlustel
teatejooksudes, mis toimusid
Kose staadionil,
tõid Keila Kooli õpilased
koju 7 medalit.Eriti edukad

Jaanus Väljamäe
matkajuht

olid
gümnaasiumi poisid
4x800m teatejooksus, teist
aastat järjest samas koosseisus jooksid nad end kullale.
Sama tublid olid 9.klasside
tüdrukud, kes jäid samuti võitmatuks.Võistlustel juhendasid
õpilasi Irja Põlluveer ja Tiia
Tamsalu.

PILK PROTOKOLLI
1.
1.
2.
2.
2.

3.

• Tervislikum on tarbida
mahetoitu ja võimalikult
vähe lisaaineid sisaldavaid
toite. Kui võimalik, siis tarbida Eestimaal kasvanud ja
kasvatatud toitu ning neid
toite, mida sõite lapsena
viiel esimesel eluaastal.
Meie organism on eelnenud põlvkondade kaudu
kohalike toiduainetega kõige paremini kohanenud.
• Terviseprobleemide puhul
tuleks uurida ka toiduallergia või toidutalumatuse
võimalust.
Kui siia lisada regulaarne
liikumine, siis olete terved
ja õnnelikud. Teid ootavad
ja aitavad Keila Tervisekeskus ja Keila Terviserajad.
Täname kõiki osalejaid
ja mahetootjaid Kadarbiku
talust ja Saidafarmist.
Matka korraldamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Tervislikke valikuid toetavad
meetmed 2010-2011”.

foto: ERAKOGU

SPORT

3.

noortekeskuse ringid

Keila noortekeskuses
alustavad oktoobrist tegevust
huviringid- ja klubid

Marita Tilk, Gerli Israel ja Elge Spelman

4 x 800 m teatejooks poisid 10 - 12 klassid
9.04,1
Arikainen Jako Leokin Rando
Leokin Raido
Raissar Lars-Erik
3 x 800 m jooks tüdrukud 8 - 9 klassid 8.28,2
Tilk Marita
Israel Gerli,
Spelman Elge
4 x 50 m teatejooks tüdrukud - 5 klassid 32,2
Allik Marit Danilov Margaret
Eglit Helena
Berol Krete
4 x 400 m teatejooks poisid - 5 klassid
5.08,8
Veiberg Karl Markus
Nuut Sander
Aavik
Teven Tuuling Kristjan
3 x 800 m teatejooks tüdrukud 6 - 7 klassid 9.08,6
Allev Anne-Mari Nugis Eve-Liis Õunapuu Kristiine
4 x 50 m teatejooks poisid - 5 klassid
31,7
Mittar Jaanus
Tuuling Kristjan Aavik Teven
Veiberg Karl Markus
4 x 100 m teatejooks tüdrukud 6 - 7 klassid 1.00,2
Merimaa Kim
Õunapuu Kristiine Kase Greteliis
Allev Anne-Mari

Kuulutused
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Palju õnne!

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
Alates 1. oktoobrist on näitused
avatud K-P 11.00 – 16.00
EESTISSE ARMUNUD...
Karl Tihase joonistusi ja skitse
1940.-1950. aastaist
17.juuni – 14.november
Harjumaa muuseum
Alates 1. oktoobrist on näitused
avatud K-P 11.00 – 16.00

teater
“ÜLLATUSKÜLALINE” - VANA-BASKINI TEATER
2.oktoober kell 19.00
Pilet: 150.- / 135.Keila kultuurikeskus
“HIND” - KURESSAARE LINNATEATER
18.oktoober kell 19.00
Pilet: 125.- / 100.Keila kultuurikeskus

RAHVUSVAHELISELE MUUSIKAPÄEVALE PÜHENDATUD
KONTSERT
5. oktoobril kell 18.00
Esinevad Keila ja Tabasalu
muusikakooli lapsed
Keila muusikakooli saal
“SUVEÕHTU ROMANTIKA”
Esinevad Olav Ehala, Tanja
Mihhailova, Lauri Liiv ja Alen
Veziko
6.oktoober kell 19.00
Pilet: 150.- / 125.Keila kultuurikeskus

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

kogudus

LOENG „ IMIKU UNI. RINNALAPSE UNE- JA SÖÖMISRÜTMID“
1. oktoobril kell 10.00
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima.
Tasu 25 krooni, eelnev registreerumine ei ole vajalik.
Hiirekese mängutuba
KOHVIKU „LUUK“ AVAMINE
1.oktoober kell 17.30
Keila Avatud noortekeskus
HOOAJA AVAÜRITUS KEILA
SOTSIAALKESKUSES
12.oktoobril kell 13.30
Külas on ema, kirjanik ja ajakirjanik Kertu Soans
Keila sotsiaalkeskus, Keskväljak
17, Keila

16.09.2010

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab.
Kallist abikaasat ja isa

Uudo Paas’i
30.12.1950-30.09.2009

mälestavad lesk ja tütar

19.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga.
3.oktoober kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
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

Egor Kirim

Kui hääbub päikesevalgus...
Heldet naabrit

Inna
Nõmmsalu
Braun
29.I1947 - 24. IX 2010
Mälestavad ja meenutavad
Tiina ja Kalle peredega
Sügav kaastunne Jaagule
ja lähedastele

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

Ringide ajad sel hooajal
I RÜHM 		
II RÜHM
III RÜHM

ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV

kell 10.00			
kell 11.00
		
kell 12.00

NELJAPÄEV
NELJAPÄEV

kell 9.00
kell 10.00

PRAHIRING (segakäsitöö, meisterdamine leid- ja jääkmaterjalidest)
		

ESMASPÄEV

TELGEDEL KUDUMISE RING

		

KERAAMIKA

		

4.oktoober kell 11.00. Juhendaja Tiiu Jalakas, Pille Muraveiski

ESMASPÄEV

4.oktoober kell 16.00, Ringi vanem Linda Valdek

TEISIPÄEVITI

1.kokkusaamine 5.okt kell 9.15 sotsiaalkeskuse päevakeskuse toas

KUNSTIRING (tutvume erinevate tehnikatega)
		

KOLMAPÄEV 		

6.oktoober kell 10.00 juh. Tiiu Jalakas

Muud üritused

NINELL KOIDU LUULETUND - „SÜDAMETUND“ - iga kuu 1.teisipäeval kell 15.00 päevakeskuse toas.
Esimene „Südametund“ teisipäeval, 5.oktoobril.

LOOMINGULISED TÖÖTOAD – TULE KOHALE JA TEE, MIS TAHAD! Pille ja Tiiu aitavad, kui oskavad. Kui ei oska – mõtleme kõik koos midagi välja. Iga kuu 1.neljapäev kell 13.00, esimene töötuba neljapäeval, 7.oktoobril kell 13.00
TAIMESEADE PÄEVAD - 1x kuus
NÄITUS 29. september -15.oktoober (tööpäeviti kell 10.00-16.00) puhketoas fotonäitus „MIS TEHTUD SAI“
Info tel. 6791 574, 6791 570

KOHVIK LUUK AVAMINE

Keila Avatud Noortekeskuses, reede, 1.oktoober 2010

- Tähistame noortekeskuse 8.sünnipäeva
- Maja ekskursioonid
- 15.00-17.00 LASTEDISKO
- 17.30 Luuk avamine
- Kringli söömine
- Esineb LU:K
Tasuta! www.keilanoortekeskus.ee

ÕEGA
Lääne - Harjumaa Invaühing

Teatame kurbusega,
et on lahkunud
kallis ema ja vanaema

Hilja Suba
4.07.1933-21.09.2010.
Tütar ja poeg perega.

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.

riketti 2200.- tonn (ümmargune) ja 2400.- tonn (kandiline). Soovi korral ka väiksemad
kogused. Transport Keilas ja
Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.

PÄEVAKESKUSES TOIMUVAT
VÕIMLEMINE alates 4.oktoobrist Juhendaja Elena Kalbus

Sügav kaastunne Sulle Helja,
kui jätad hüvasti oma armsa

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

PRAHIRING
12.oktoobri kell 18.00

kontsert

Sündinud

Segakäsitöö, meisterdamine
leid- ja jääkmaterjalidest. Juhendaja Tiiu Jalakas
Eelregistreemine ja lisainfo
telefonil 6791 574 või e-mail tiiu.
jalakas@gmail.com
Keila Sotsiaalkeskuse (Keskväljak 17, Keila) käsitöötoas.

muud üritused

7

Anda üürile (500 krooni
kuus) või müüa (30tuh. krooni)
korralik garaaž Vasara tänaval.
Tel. 55606329.

ost/müük
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.
Küttepuude
56072337.

müük.

Müüa küülikuliha ettetellimisel. Helistada telefonil 5023219.

TÖÖ
Otsime koduõpetajat 10a.
poisile, kes aitaks koolitöö tegemisel. Igal tööpäeval 2 tundi,
peale kella 16.00. Tasu kokkuleppel. Tel. 56206227.

Teenus

Tel.

Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2260.- ja puitb-

Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
5221151. www.nagusul.ee.
Pakun juriidilist nõu inimestele, kellel nõuded kohtutäiturite käes. Sinna alla kuuluvad
nii kriminaal, väärteo kui tsiviilnõuded. Kontakt tel 5057611, e-

mail:juriidikamees@hot.ee.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.

muu
Registreerime
täiskasvanuid Keilas algavatele soome
ja inglise keele algajate kursustele. Tunnid õhtuti, 2 x nädalas
24õ/h - 1416 EEK. Inglise keel I
ja II kl.õpilastele, III - VII kl. õpilastele pakume inglise keele
abiõpet (minigrupid) või individuaalõpet. Info: info@tarnekor.
ee, tel.53029454, tel.6781616,
Paldiski mnt.21, II korrus (teeäärne maja).
Fotokoda OÜ kordab eelmisel
aastal läbiviidud “Fototöötuba
algajatele” . Täpsem informatsioon aadressil http://www.fotokoda.ee/koolitus , meilil koolitus@fotokoda.ee või mobiililt
56301108.

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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Reklaam

Sauel, aadressil Pärnasalu 19
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SHOWTANTS!

Rattahooldus:

190.-

(tavahind 280.-)

Suvehooaja kaubad
kuni -25%
Ratta hooldamine usalda
spetsialistidele
info@loftlounge.eu, www.loftlounge.eu
Sissepääs kõigile tasuta, ole kindlasti kohal!

Avatud E - R 10 - 18
L

Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
krp@keilarattapood.ee

10 - 15

Keila Tarbijate Ühistu võtab tööle
positiivse töössesuhtumisega ja
aktiivseid

8 oktoobril 21:00 - ...
läheb Maerus tantsuks!
Laulab

Urmas Koppel
Sissepääs TASUTA!
Broneeri laud varakult
tel.6713399

MÜÜJAID
Eeldame kandidaadilt:

* vanust vähemalt 18-aastat
* soovi töötada teenindajana
* korrektsust, kohusetundlikkust
ja täpsust

Info Paldiski mnt. 21, Keila ,
kontakttelefon 5046 580
e-post: h.kek@harjukek.ee

* täistööaega
* vahetustega tööd
* kaasaegseid töötingimusi
* konkurentsivõimelist töötasu

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 10. oktoobriks
aadressil personal@keilaty.ee või helistada telefonil 658 0804

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

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

Omalt poolt pakume:

B-kategooria
autojuhtide

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

Ootame tüdrukuid alates 12. eluaastast liituma

Tervisekeskuse showtantsutrupiga!
Treeningud toimuvad igal
esmaspäeval ja kolmapäeval kell 15.30.
Pärast treeningut saab lõõgastuda ujulas :)
UUDIS! Too oktoobris sõbranna tantsutreeningusse ja
saate mõlemad showtantsu kuukaardi tervelt

50% soodsamalt!
[Al. 04.10.2010 tavahind 350.-/kuu (22,37 €)].
***

VESIAEROOBIKA

UUS! Teisipäev kell 12.00
Esmaspäev, kolmapäev, reede kell 19.15
Treener Kaisa
Lisainfo ja kohtade broneerimine tel. 673 7637
Jälgi meie treeningplaane ka internetis:
www.tervisekeskus.eu

