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Pildid Elvi-Aino ja Anton Leitmäe suvel aset leidnud briljantpulmast

Imelised vanavanemad Elvi-Aino ja
Anton Leitmäe
Vanavanemate Fond valis Keila linna poolt
esitatud nominendid Elvi-Aino Leitmäe
ja Anton Leitmäe 2010. aasta „Imeliseks
vanaemaks ja imeliseks vanaisaks”.
Vanavanemate Fondi juhataja
Malle Salk: „Tihti kogeme, et
ruttu unustame eilsete tööini-

vaba aeg

meste, meie endi vanemate panused. Aeg kipub nii mõndagi
kustutama ja unustama. Ometi

on just meie vanaemad ja vanaisad need, kes abistavad lapselapsi, et ringidesse jõuda; küpsetavad maitsvaid pannkooke,
käivad laulmas, tantsimas, sportimas. Iga vanaema- vanaisa on
tunnustamist väärt. Nad on üles
kasvatanud lapsed, mõni kas-

vatab veel lapselapsigi, nad on
oma südame edasi andnud.
Vanavanemate Fondi eesmärk on märgata ja jagada tunnustust imelistele vanavanematele. Sel aastal tunnustatakse 10
vanaema, vanaisa aktiivse ellusuhtumise ja vitaalse eluhoiaku

sport

Noortekeskuses
koolivaheajal
lk 5

eest, armastuse eest, mida nad
jagavad oma lastelastele ja hooldatavatele.“
Elvi-Aino ja Anton Leitmäe
tähistasid sel suvel oma 60.
pulma-aastapäeva piduliku jumalateenistus-kontsertiga Keila
Miikaeli kirikus.

Ühisgümnaasiumi
õpilased Puškini
radadel
Keila ühisgümnaasiumi
õpilased käisid tutvumas
kohadega, mis tihedalt
seotud kirjanik Puškini
eluga.

lk 5

Avati Keila
BMX rada
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Eeskuju innustab
On teada, et spordiala populaarsust mõjutavad
eeskujud. Eestis suusatatakse palju, sest meil on tuntud
tugevad suusatajad. Kergejõustik on populaarne, kuna
head tugevad eeskujud on ees.
Praegu on käimas jalgpalli EM alagrupimängud. Reede
õhtul sai Eesti suure üllatusvõidu Serbia üle. Serbia on
meeskond, kes osales ka viimase jalgpalli MM ﬁnaalturniiril. Ehk siis tiim, kes peajagu tasemelt Eesti koondisest üle. Olen veendunud, et mängu alguses toimus
nii mitmeski kodus oma väike ennustusvõistlus, mitme
väravaga Eesti kaotab või mitmendal minutil lööb Serbia
esimese värava. Mängu käik läks aga hoopis teisiti ning
selle tulemuse peale ilmselt rõõmustas ka täielik jalgpallivõhik.
Võidujoovastus kajastus mitu järgnevat päeva meedias ja andis lootust, et Eesti jalgpallis on puhumas uued
tuuled.
Teisipäevaõhtuse Eesti – Sloveenia mängu alguses
jalutasid pallurid väljakule Keila jalgpalliklubi kasvandike
käekõrval. Selle traditsiooni mõte on anda edasi jalgpallipisikut ning meelitada lapsi jalpalli mängima. Kindlasti
on sellisest traditsioonist kasu, kuid enam aitavad spordiala populaarsusele kaasa siiski head tulemused.
Kui mõelda, et noor Keila jalgpallur nägi reede õhtul,
kuidas Eesti koondis võitis suurelt Serbiat,ning vaid mõned päevad hiljem sai samade meeste kõrval Eesti suurimale jalgpallimurule kõndida, siis motivatsiooni jalgpalli
mängida peaks neil olema küllaga. Ja selles vaimuses
võib Keilast kasvada palju häid pallureid.

kasulik

Aita leida Keila jõulupuu
„Keila jõulupuu
toome seekord
väljaspoolt Keilat,“
kinnitab linnaaednik Inge Angerjas.
Keila linnavalitsuse
ametnikud on alustanud Keskväljakule
paigaldatava jõulukuuse otsinguid.
Juba praegu on otsijad pannud
tähele 3-4 eri asukohas kasvavat kuni 25 meetri pikkust
puud.
Siiski ootavad linnaaednik
Inge Angerjas ja keskkonnanõunik Ülle Lindus kuni oktoobri lõpuni veel uusi pakkumisi.
Otsustatud on, et erinevalt
mitmest varasemast aastast ei
võeta sel aastal kuuske Keila
linnast. Linnaaedniku sõnul
on puid ka linnamiljöös vaja ja
ta ei taha anda hädavajaduseta
luba ilusa puu saagimiseks,
aga jõulupuu peaks olema elujõus puu. Seepärast on otsingute siht seatud lähiümbruse

Inimeste arvamusi
suhtlusportaalist
Facebook
- Vahva oleks, kui selle asemel, et korralik puu jalalt
maha võtta ja kuhugile platsile kuivama tuua, valida
välja hoopis kasvav puu, see
ära kaunistada ja koguneda
siis selle alla jõmisema. Või
istutada miskine sobivasse
kohta.
- Mina pooldan ka ilusa kuuse istutamist kuskile sobivasse kohta. Kuna hetkel vale
aeg istutamiseks, võib ta ka
mõnda aega potis olla.

metsadele. Kel on teada kähar,
vähemalt 15 meetrit kõrge,
suurtele veokitele ligipääsetavas kohas kasvav jõulupuuks

sobiv kuusk, andke sellest
koos pakkumise ja pildiga enne
1.novembrit teada e-kirja aadressil ylle.lindus@keila.ee.

- Kiriku juurde tammede
keskele äkki mahuks selline
puu? või siis kujundada ümber linnavalitsusest üle tee
olev plats?

Keila linna kodulehe foorumist
Tarmo

keila leht
LEHT@keila.ee

Lugesin uudist, et hakatakse selleks aastaks otsima kuuske, Facebooki lehel oli soovitusi tulevikuks kasvavast puust, istutamisest vms. Pakun siis ka ühe variandina välja
Keskpargis mõne kasvava kuuse.
Seal ringi liikudes on silma jäänud 1-2
puud, mis oleksid iseenesest valmis linna
jõulukuuse au kandma.
Paaril esimesel aastal teha veidi muudatusi pargi kujundusel kuuse lähiümbruses
ning vedada juurde vajalikud kaablid, ühendused, langetada mõni liiga lähedal kasvav

puu, et kuusk oleks ühtlaselt ligipääsetav,
vaadeldav, kasutatav jne
Kindlasti ei ütle ma sellega, et kultuurikeskuse esine ei ole hea koht. Samas kui
kogu uusaastamöll toimub kuskil pargisügavustes, oleks 1. jaanuari hommikul ka
linna üks enim kasutatavaid ringteid julgemalt sõidetav :)

tuleme kindlasti sellega ka linnarahva ette.
Keskpargi jõulukuuse idee laidan küll
maha. Me ei tohi unustada, et Keskpark on
endine kalmistu (tegelikult on seal ju kalmistu ka praegu) ja see seab raamid seal
korraldatavatele üritustele. Keilas tavaks
saanud aastavahetuse tähistamine linna
jõulukuuse ümber kalmistule kindlasti ei
sobiks.

Valdur Vacht
Oleme linnavalitsuses statsionaarse, kasvava jõulupuu peale mõelnud, kuid ühtegi otsust veel pole. Kui idee muutub selgemaks,

Tarmo
Aitäh vastuse eest, olen teiega nõus. Kalmistu ei tulnud esimese hooga pähe. Edu

Nädal piltides

Foto: valdur vacht
Keilas käisid täna külalised Kõrgõstani
pealinnast Biškekist - politseijuhid ja sealse naabrivalve
aktivistid. Tutvuti naabrivalve süsteemi ja politseitööga

Keila nädalaleht

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

Foto:harri keba

Kobras sulges Keila sadevetekanalisatsiooni
äravoolu. Pilt tehti kraavist enne, kui Keila Vesi ummistuse
kõrvaldas.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Eesti Sloveenia EM valikmängu eel jooksid väljakule Keila
Jalgpalliklubi 2001 - 2002.aastal sündinute meeskonnad
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Planeeritakse Harjumaa kergliiklusteede
võrgustikku
Eelmisel nädalal toimus Harju maakonna
kergliiklusteede teemaplaneeringu koostamise esimene tööseminar, mille eesmärgiks oli koostöös Harjumaa kohalike omavalitsuste ja erinevate huvigruppidega
luua ühine arusaamine Harju maakonna
kergliiklusteede võrgustiku osas ja kokku
leppida protsessi edasine käik.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Neljapäeval, 28. oktoobril
2010 kell 14.00 toimub Harju
Maavalitsuses (Roosikrantsi
12, Tallinn), A-korpuse 3. korruse saalis Harju maakonna
kergliikluse teemaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) programmi
avalik arutelu ning planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine.
Avalikule arutelule eelnevalt toimub ajavahemikus 13.
oktoober kuni 26. oktoober

2010 KSH programmi avalik
väljapanek, mille jooksul on
igaühel võimalik tutvuda KSH
programmiga ja teemaplaneeringu
lähteseisukohtadega
ning esitada programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid
ja küsimusi. Materjalidega on
võimalik tutvuda:
1. Tööaegadel Harju Maavalitsuses, arengu- ja planeeringuosakonna arengutalituses
(Roosikrantsi 12, Tallinn)
2. Harju Maavalitsuse veebilehel http://www.harju.ee/index.php?id=14240
3. Keskkonnamõju strateegi-

lise hindamise teostaja OÜ
Hendrikson&Ko
veebilehel
http://www.hendrikson.ee (Avalikud dokumendid – Harjumaa)
KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 26. oktoobrini 2010
aadressil Harju Maavalitsus,
Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn
või e-posti teel aadressil alan.
rood@mv.harju.ee .
Teemaplaneeringu eesmärk
on Harju maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine
teekoridoride ja teiste lahenduste määratlemise abil ning
selle võrgustiku sidumine
tõmbekeskuste ja teiste infrastruktuuridega. Planeeringuga
selgitatakse välja uute kergliiklusteede rajamise vajadus ja
asukohad ning töötatakse välja
uued jalgrattamarsruudid. Planeeringu abil soovitakse tõsta
kergliikluse kui tervisliku ja

Teemaplaneeringu eesmärk on Harju maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine
teekoridoride ja teiste lahenduste määratlemise abil ning
selle võrgustiku sidumine tõmbekeskuste ja teiste infrastruktuuridega.
keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu igapäevases
liiklemises, parandada liikumisvõimalusi, liiklusohutust
ning kergliikluse ja ühistransporditeenuste sidumist. Teemaplaneeringu
koostamist

kaasrahastatakse EL Läänemere Piirkonna Programmi 20072013 projektist „Kliimamuutusest tulenevad ülesanded ja
võimalused kohalikul ja regionaalsel tasandil Läänemereriikides“ (BalticClimate).

uudis

75 aastat Keila Rahvamaja
keila kultuurikeskus
17.novembril 1935.a. moodustati Keila organisatsioonidevaheline klubi, kuhu kuulusid
kõik sel ajal Keilas tegutsenud
seltsid ja ühingud. Maja – Keila
Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu
maja, rahvakeeli „Pritsumaja“,
kus koos käidi, nimetati ümber Keila Rahvamajaks. See
maja hävis 1941.aastal, kuid
1935-ndat aastat loeme ühtse
kultuuritegevuse alguseks Keilas, olgu maja asukohaks või

KEILA
KOOL

veel ei tea, aga igal juhul on
see väikese kohvilauaga päevane üritus.
Ka on meil palve kõigile
neile, kes on aastate jooksul
tegutsenud erinevates käsitööringides – kui teil on veel alles
midagi niisugust, mida praegu
meie majas ei tehta (käekottide valmistamine, nahkehistöö,
telgedel kudumine, vitspunutised jne.), võtke ühendust meie
maja tarbekunstiringide kuraatori Külliki Kurmistega. Tahaks selleks ajaks välja panna
ka väikese meenutusnäituse.

nimeks hiljem mis iganes.
Käesoleva aasta 13.novembril tähistame selle alguste alguse 75.sünnipäeva kokkusaamisega ja kontserdiga
Keila Kultuurikeskuses. Neid
kes päris alguse juures olid,
enam pole, küll on aga neid,
kes erinevates Keila rahva- ja
kultuurimaja ringides on hiljem osalenud.
Andke siis endast märku,
kui olete 13.novembril tulija
ja lisage juurde, mis aastatel
ja mis ringi tööst osa võtsite.
Täpset alguse kellaaega praegu

Kehalise kasvatuse õppetool

Vestlesime Kehalise kasvatuse õppetooli
juhi Inga Glaasega.
ELO EESMÄE ja priit oks
KEILA KOOL

1. Millal õppetool loodi? Kuidas seni läinud on?
Kehalise kasvatuse õppetool
on hästi noor, loodi alles eelmisel aastal. Seni on läinud
hästi. Meie õppetooli kuulub
12 kehalise kasvatuse õpetajat, põhikooli- ja gümnaasiumimajas töötab 7 inimest ja
algkoolimajas 5.
2. Kuidas õppetool töötab,
millised on eesmärgid?
Sellel õppeaastal on prioriteediks võimlemine. Tahame
võimlemist oma õpilastele
lähemalt tutvustada ja muuta
võimlemine populaarseks nii

poiste kui tüdrukute hulgas.
Detsembris korraldame õpilastele suure võimlemispeo,
millest loodetavasti saab koolis iga-aastane üritus.
3. Rääkige lähemalt, mida
kujutab endast võimlemine?
Võimlemine jaguneb väga mitmeks osaks: on akrobaatika,
püramiidvõimlemine, tantsuline võimlemine, aeroobika.
Uue kooli valmimisega loodame saada korraliku võimlemissaali, kus on kõik vajalikud
vahendid olemas, nt rööbaspuud, matid, kangid jne.
4. Millises suunas peaks arenema Keila Kooli spordielu?
Loodame hakata rohkem korraldama koolisiseseid võistlu-

si. Välistest võistlustest võtavad meie õpilased innukalt osa
ja saavutavad ka häid tulemusi. Eelmisel nädalal võitlesid
meie kooli jalgpallurid välja
finaalikoha Eesti Koolispordi
Liidu jalgpalli meistriliigas.
Koolisiseselt võiks spordielu
olla aktiivsem, selles suunas
tahamegi tööd teha.
5. Kuidas võiks hinnata Keila
Kooli õpilase sportlikku vormi?
Kui vaadata meie õpilaste tulemusi erinevatel võistlustel,
siis võib öelda, et vorm on väga
hea. Lisaks kehalise kasvatuse
tundidele on õpilastel hästi
sisustatud vaba aeg, nad käivad palju treeningutel. Sügisel
käivitusid huviringid. Spordi
huviringe on meie koolis päris
palju ja nendest osavõtt paran-

dab laste sportlikku vormi.
6. Kas tunnete ka omavahelist konkurentsi erinevate
spordikoolidega?
Ei. Huviring on ikkagi huviring ega ole otseselt suunatud
sportlikele saavutustele. Tähtis on see, et lapsed tunneksid
liikumisest rõõmu ja tulemusi
me taga ei aja. Loomulikult
märkame andekaid ja suuname neid edasi. Huviringi üks
väljund oleks sõpruskohtumised teiste koolidega.
7. Millised inimesed õppetooli kuuluvad, kas teete midagi koos?
Meil on õppetooli koosolekud,
kus saame asjad alati selgeks
rääkida. Loodetavasti hakkame omavahel järjest tihedamalt koostööd tegama, sest
õppetooli eesmärk ju ongi liita

õpetajaid. Seeläbi paranevad
ka õpilaste tulemused. Kogu
meeskond on edasiarenev ja
siin on tore töötada. See on
väga oluline, et tahaksime
hommikul tööle tulla ja siin
olla.
8. Kuidas on kehalise kasvatuse tunnid korraladatud
järgmisel poolaastal, kui
oleme uude koolimajja kolinud?
Kuna spordisaalid veel valmis
ei saa, siis ilmselt paigutame kehalise kasvatuse tunnid
esialgu Tervisekeskusesse. Lisaks jääb võimalus kasutada
ka Noortekeskuse võimlat. Ma
arvan, et mahume ära ja probleeme ei teki. Talvel tahame
ka suusatamisega võimalikult
palju tegeleda, meil on ju Keilas suurepärased suusarajad.
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Lühidalt
Saada oma maamaja
näitusele
Viimastel aegadel on majade puhul hakatud üha rohkem
väärtustama nende ajaloolist
- järjepidevuse ning arhailisuse - ja koduks olemise poolt.
Rõhutades
tänapäevases
kontekstis oluliseks saanud
aspekte hoonestusest, on jäänud sageli tahaplaanile majade sügavam mõte. Vastandudes lageda taeva kõledusele
ja looduse stiihia meelevallale,
on taluelamud pakkunud aegade hämarusest saati kaitset vihma, tuule ja külma eest
ning hoidnud endas koldetuld.
Madalatest rehemajadest kuni
kaasaegsemate taluhäärberiteni on oma praktilise ja esteetilise tahu kõrval nõudnud
aastaaegade vaheldumisele
vastavat paindlikkust, tulemaks toime jäiste talvede ja
lõõmavate suvedega. Nende
elementide
tunnetamises,
taltsutamises ja vastumõjude
tasakaalustamises peitub üks
oluline võti nii ehituslike võtete kui arhitektuursete vormide
mõistmiseks.
Sellest mõttest ajendatuna
kutsuvad Eesti Vabaõhumuuseum ja Harjumaa Muuseum
(HELTH projekt) üles kõiki, kes
elavad või suvitavad mõnes
maamajas, saatma näituse
tarbeks fotosid loodusjõudude, hoone ja enda suhetest.
Selleks võib olla nii hubane
küttekolle kui aknale kogunenud jäälilled, päikesest põletatud seinapalgid või vihmadest
räsitud katused. Kindlasti on
palju teisigi viise kuidas inimesed näevad oma elamist
põhjamaises kliimas ning oleme huvitatud igasugustest
fotodest, mis antud teemat
kajastavad.
Fotosid
märgusõnaga
”Maamaja” oodatakse aadressile liisitaimre@gmail.com
kuni 2. novembrini 2010.
Rohkem infot ja nõuded
fotodele leiab aadressilt www.
muuseum.harju.ee.

Võsaokstega kaunistatakse päevikut
Keila Koolis õpetaja Mati Eskelil
tuli koos õpilastega huvitav idee
koolitööks nendele õpialsetele,
kellel kõik kohustuslikud tööd
tehtud. Nimelt otsustati kaunistada õpilaspäevikud puulaastudega. Selleks käivad õpilased
koos õpetajaga võsast pöidlajämedusi oksi võtmas. Oksad
saetakse ketassaega pooleks
ning hööveldatakse õhukeseks.
Laastud liimitakse päevikule nii,
ei paistma jäävad kooli pildid
ning peale põletatakse õpilase
nimi ning klass. Lõpuks viimistletakse töö linaõliga õlitades.
Tunniteema “Uus ja vana” õpetab muuhulgas, et materjali
saab hankida ka loodusest, mitte ilmtingimata poest.
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Keila Linnavolikogus

venekeelne veerg

Load

Сегодня в номере

Linnavalitsus väljastas Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le
ehitusloa Kalda tn 5a kinnistul asuva pumpla elektrivarustuse ehitamiseks.
Kasutusluba
väljastati
üksikelamule Spordi tn 22

asuval kinnistul.
Linnavalitsuse
kirjalik
nõusolek väljastati väikeehitise – saun-abihoone püstitamiseks Paldiski mnt
29 asuval kinnistul.

Projekteerimistingimused
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Luha
6 kinnistul asuvale üksikelamule välisviimistluse ja
varikatuse projekti koostamiseks. Kinnistul asub Ehitisregistri andmetel 1961.
aastast üksikelamu (ehitusaluse pinnaga 85 m2) ja
kaev. Projekti koostamisel
tuleb arvestada olemasolevat olukorda ja varikatuse
kavandamisel piiriehitisena
arvestada naaberkinnistu

omaniku kirjaliku nõusoleku tingimustega.
Linnavalitsus
määras
projekteerimistingimused
Niine tänav 10 elektrivarustuse projekti koostamiseks.
Projekti koosseisu kuuluvad
õhuliini mastist nr. 20, 0,4
kV maakaabelliini rajamine
kuni Niine tn 10 kinnistuni
ja Niine tn 10 kinnistu piirile kahetariifse, 3x20A kaitsmega, liitumiskilbi ehitus.

teade
Keila Linnavolikogu 13. istung toimub
teisipäeval, 19. oktoobril 2010 algusega
kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila Lasteaed Miki
põhimääruse kinnitamine
3. Keila Lasteaed Sipsik
põhimääruse kinnitamine
4. Keila Lasteaed Vikerkaar põhimääruse
muutmine

5. SA Keila Terviserajad,
SA Keila Leht ja Keila
Hariduse SA põhikirjade
muudatused
6. Volikogu liikmete teenistuslähetusse saatmine
7. Kohalalgatatud küsimused

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

Keila veevarustus
saab generaatori
Generaatori paigaldamisel ööl
vastu 16. oktoobrit peatub mõneks tunniks kogu Keila veega
varustamine.
Vältimaks
veevarustuse
häireid elektrikatkestuste ajal
soetas AS Keila Vesi elektrigeneraatori. Kui Ehitajate teel
asuvas veetootmisjaamas on
voolukatkestus, siis jääb praegu Keila linn veest ilma kuni
elektrivarustuse taastamiseni.
Generaator hakkab lülituma
tööle kohe pinge kadumisel
ja sellega tagatakse normaalse
tarbimise korral veevarustus
kõigile linna hoonetele arvu-

tuste kohaselt kuni 12 tunni
kestel.
Generaatori paigaldamiseks
ja katsetamiseks on planeeritud öö vastu 16.oktoobrit. Seetõttu on kavas veevarustuse
katkestus ajavahemikul öösel
kella 2-5-ni. Generaator soetati Euroopa Liidu rahastatava
„Keila linna reoveekogumisala
veemajandusprojekt“ raames.

Puuetega laste päevahoid koolivaheajal
MTÜ Töötahe koostöös Keila Noortekeskuse ja Keila
Sotsiaalkeskusega pakuvad päevahoiuteenust vaimu- ja
liitpuudega kooliealistele lastele ajavahemikul 25.-29.
oktoobril (5 tööpäeva).
Info ja registreerimine MTÜ Töötahe telefonil 6796688,
55576723 (Anna Heinsoo) või kohapeal (Keila, Põllu 1).

Krimiuudised/Securitas
NÄDALAD POLITSEIS 27.09.2010-10.10.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
38 sündmust, sh 24 liikluseeskirja rikkumist.
Avalikus kohas alkoholi tarvitavaid isikuid tabati 1, alaealisi suitsetajaid tabati 2. Politseile jäid vahele ka kaks isikut,
kes purjus peaga urineerisid
avalikus kohas.
Jätkuvalt on Keila linnas
igasugune alkoholi tarbimine
avalikus kohas ja avalikku kohta joobnud olekus ilmumine
ning seal viibimine, mis solvab
inimväärikust ja ühiskondlikku
moraalitunnet, keelatud. Samuti palun tutvuda uute Keila

linna avaliku korra ja heakorra
eekirjadega.
Seoses pimedate aegade
saabumisega hakkab politsei
tihedamalt kontrollima helkuri kasutamist. Palun kasutada
helkurit ka linnas ja valgustatud kohtades jalutades, sest
siis olete teistele liiklejatele
paremini nähtav ja suurem
õnnetus võib toimumata jääda. Sest on ju helkur siiski teie
odavaim elukindlustus ning
helkurit ei kanta teps mitte
sellepärast, et on kartus politsei käest noomida või trahvi
saada.
30. septembril peeti Rõõmu
Kaubamajas kinni pisivaras,
Kruusa tn murti sisse autosse
ja varastati erinevaid esemeid
ning Selveris varastati lohakile jäetud telefon Nokia.
1. oktoobril varastati Vasara
tn keldri üldruumist jalgratas
Merida.
4. oktoobril murti Jõe tänaval sisse autosse ja varastati
erinevaid tööriistu.
5. oktoobril murti Pae tn sisse keldrisse ja varastati jalgratas Merida ning Tiiru tänaval

murti sisse autosse ja varastati sülearvuti.
9. oktoobril tabati Keva tanklas varas ja kuna see vargus
polnud tal esmakordne, siis
alustati kriminaalmenetlust ja
ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.
9. oktoobril murti ka Jaama
tänava kauplusesse. Politseile
on isikud teada.
Turvalist sügist.
securitas 1660
07.10 12.05 - Rõõmu kaubamaja juuures jooksis lammas
ringi. Kinni püütud ja koostöös politseiga omanikule tagastatud.
07.10 23.45 – Terviseradadel
põlesid jalgpalliplatsi tuled,
värav avatud, soojak lukustamata/valvestamata. Kohale
kutsutud G4S, kes teavitas
olukorrast kontakti.
09.10 00.40 - Säästumarketi
invaliidikohal invatunnuseta
auto. Teavitatud politseid.
09.10 09.50 - Jaama bussipeatuses invaliidist kodutu.
Kui palusime tal sealt lahkuda,
hakkas rinda taguma ja viskas

pingi peale end pikali. Kohale
kutsutud kiirabi, kes isiku üle
vaatas ja minema toimetas.
09.10 12.00 - Jaama bussipeatuses magas alkoholijoobes meesterahvas. Minema
saadetud.
10.10 01.10 - Jaama platsi
marsruuttaksopeatuses 4 alaealist poissi. Koju saadetud.
10.10 11.25 - Rõõmu kaubamaja parklas hõivas invatunnuseta sõiduauto 2 invaliidikohta. Tehtud märkus.
10.10 11.30 - Lauluväljakul 4
pinki katki.
10.10 14.35 - Jaama tn ja
Haapsalu mnt hoone põleng.
Kohal politsei, päästeamet ja
kiirabi.
10.10 15.30 - Uuel tn tarvitas
meesterahvas alkoholi. Tehtud märkus, pudel kallati tühjaks ja visati ära.
10.10 19.30 - Keila gümnaasiumi territooriumil liigeldi
ilma territooriumil liikumiseks
ettenähtud loata. Tehtud märkus ja hoiatatud.
12.10 20.30 - Politsei teatas
Põhja tn kihutavast rollerist.
Põhja tn ja selle lähiümbrus
läbi otsitud. Ei leidnud rollerit.

Лучшие бабушка и дедушка
Фонд бабушек и дедушек
удостоил почетного титула
«Бабушка и дедушка 2010»
представленных от города
Кейла номинантов ЭльвиАйно и Антона Лейтмяэ. (стр
1)
В Кейла открыта трасса
ВМХ
В воскресенье в Кейла была
открыта первая в Северной
Эстонии трасса ВМХ. Трасса
открыта для всех желающих.
Трасса в будущем будет длиной 230 м, шириной 6,5 м, с
тремя виражами и 8 секциями для прыжков. В настоящее время готов первый этап
(120 м, один вираж и три
секции для прыжков). По
словам руководителя целевого учреждения «Keila
Terviserajad»
Т.Лумисте,
трасса может показаться немного сложной для самых
маленьких спортсменов, но
уже первый день использования показал, что с прохождением дистанции справились все. (стр 6)
Новый генератор
Городская система водоснабжения приобрела новый генератор. Он будет
устанавливаться в ночь на
16-е октября, в это время несколько часов не будет воды.
Для того, чтобы избежать
проблем с водоснабжением
в моменты отсутствия электричества, АО «Кейла Веси»
приобрело электрогенератор. Он будет включаться автоматически с момента отключения
электричества,
таким образом, город будет
обеспечен водой даже в момент отсутствия электричества. (стр 4)
Рождественская ель
По словам городского садовника И.Ангерьяс, в этом году
не планируется искать рождественскую ель в городе.
Поиски подходящего дерева
уже ведутся. Сейчас уже выбраны 3-4 дерева высотой до
25 м. Но предложения буду
приниматься до конца октября. Если кто-то является
владельцем красивой пушистой елки высотой от 15 до
25 м, растущей в таком месте, куда можно подъехать
на грузовой машине, то сообщите об этом городским
властям по адресу ylle.
lindus@keila.ee. И, может,
именно ваша ель будет в

этом году рождественской
елью нашего города. (стр 2)
Проект выставки «Сила
природы в деревенском
доме»
В последнее время все большее внимание уделяется домам со своей историей, сохранившим черты прошлого
времени. В то же время нельзя забывать, что, к примеру,
деревенские дома построены таким образом, чтобы в
любое время года и при любой погоде наилучшим образом
выполнить
свою
основную функцию – быть
теплым и уютным домом
для своих обитателей. Руководствуясь именно этим
предназначением сельского
дома, музей Рокка-аль-Маре
и музей Харьюского уезда
приглашают всех людей, постоянно живущих или проводящих лето в деревенском
доме, присылать фотографии, которые показывают,
как в этом доме используется во благо сила природы.
Это могут быть фотографии
очага или стен, потемневших от солнца, или крыш,
которые выдерживают непогоду. Фотографии с пометкой «Деревенский дом»
можно присылать по адресу
liisitaimre@gmail.com до 2-го
ноября 2010 года. (стр 6)
Каникулы в молодежном центре
Во время осенних каникул
городской
молодежный
центр открыт с 10.00 до
21.00 (25.10-28.10), в пятницу 29-го октября – с 10.00 до
19.00. Подробная программа мероприятий, которые
будут проходить на осенних
каникулах в молодежном
центре, в сегодняшнем номере городской газеты. (стр
5)
Дневная опека для детей
с тяжелыми нарушениями физического и психического здоровья
В сотрудничестве с молодежным и социальным центрами города недоходное
предприятие
«Töötahe»
предлагает услугу присмотра за детьми с тяжелыми
нарушениями физического
и психического здоровья в
период осенних каникул с
25-го по 29-е октября. Информация и регистрация по
телефонам
6796688,
55576723. (стр 4)
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Kas Keila haiglas ka midagi toimub?
Ikka toimub. Keila ja Keila lähiümbruskonna elanikul on võimalik Keila haigla teisel
korrusel ruume rentivas Keila Taastusravikeskuses saada taastusravi. Vajadusel
on võimalik ka statsionaarne taastusravi.
arge leht
ambulatoorse osakonna
juhataja

Keila Taastusravikeskuses on
kahel päeval nädalas taastusraviarsti vastuvõtt: esmaspäeval õhtupoolikul, kell 15 – 17,
ja kolmapäeval lõuna ajal,
kell 11 - 13. Vastu võtavad
neuroloog-taastusraviarst dr
Maarika Nurm ja taastusraviarst-resident Aet Ristmägi.
Mõlemale vastuvõtule saab
tulla 10 patsienti, seega teenindame igal nädalal 20 uut
taastusravi patsienti.
Taastusravi ei piirdu ainult
arsti vastuvõtuga. Meil töötab
Keila ambulatoorse taastusravi osakonnas neli füsioterapeuti, massöör ja taastusraviõde. Taastusraviarstil on
võimalik määrata 10 füsioteraapia protseduuri. Füsiote-

raapia teenus sisaldab endas
harjutusi ja funktsionaalset
treeningut, selle eesmärgiks
on maksimaalselt taastada patsiendi funktsionaalne võimekus. Ravi alguses ja lõpus täidetakse füsioterapeudi poolt
aruanne. Antud aruannet on
vaja näiteks töövõimetusprotsendi määramisel, kindlustusmaksete
väljamaksmisel
ja kindlasti selleks, et tehtud
töö oleks dokumenteeritud.
Füsioterapeut koostab ka koduseid harjutusprogramme,
milles on arvestatud patsiendi funktsionaalset võimekust
jne.
Taastusravile saab suunata nii perearst kui ka eriarst.
Taastusraviarsti
vastuvõtul
tuleb tasuda 50 krooni visiiditasu. Samas 10 korda füsioteraapiat on tasuta (nende

Noortekeskus on avatud: 22.,
25.-28.okt kell 10.00-21.00 ning
29.okt 10.00-19.00
Kallis heategija! Võtame koolivaheaja jooksul vastu puhtaid
ja terveid mänguasju, mis on
kodus seisma jäänud. Näiteks:
autod (ka autoteede vaip), legod, lauamängud, puzzled, nukud (Barbied), nukumaja, nukuriided (ja muud aksessuaarid),
nukuvoodi, vanker, köök, köögiinventar, pesumasin, tolmuimeja jms. Palume MITTE TUUA
KARVASEID MÄNGULOOMI!
Reede, 22.okt.
Kell 18.00-21.00 vaheaja
alguse PIDU

foto: fotojaht
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Kuldne sügis Puškini Mägedes Loodusring aitab
avada silmad
Oktoobrikuu on
käes – ta karge
taeva all mets lehti
viimaseid nüüd
poetab salamahti.
Õhk jaheneb –
ju maas on
hommikuti hall...
(A.Puskin)

Järgmisel nädalal alustab Keila Avatud
Noortekeskuses tööd uus huviring, mis
on mõeldud lastele, kes tahavad lähemalt
loodust, matkamist ja kõike sellega seotut
tundma õppida.
keila avatud
noortekeskus

Jelena Mihhejeva
keila ühisgümnaasiumi
arendusjuht

Nii kirjutas oma lemmikaastajast – sügisest - vene klassikalise kirjanduse suurkuju
Aleksander Puškin. Kõike seda
oli võimalus eelmisel nädalal
näha oma silmaga Keila Ühisgümnaasiumi õpilastel, kes
viibisid kolm päeva kohtades,
mis olid tihedasti seotud luuletaja eluga. Tänu üleriigilisele
integratsioonprojektile „Minu
Riik”, mille raames aastaid
korraldatakse toredaid Venemaa kultuuri tutvustavaid
ekskursioone, sai teoks ka see
reis.
Reis sai alguse 4. oktoobri
varahommikul linnavalitsuse
ees. Selle käigus tutvusid Keila Ühisgümnaasiumi 8. ja 9.
klassi õpilased A.Puškini loominguga, osalesid huvitavatel
ekskursioonidel, nägid oma
silmaga kõike seda, mis omal
ajal inspireeris suurluuletajat
kirjutama surematuid teoseid.
Esimesel päeval, kohe peale
piiri ületamist, külastasime

Bugrovo vabaõhumuuseum
Petseri kloostrit, tutvusime
väikese piirilinnaga, mis asub
Eesti piirile nii lähedal, et mõned elanikud käivad seda vahemaad jalgsi. Õhtul jõudsime
Puškini Mägedesse, kus asus
meie ööbimiskoht.
Jägmisel päeval oli ees
palju huvitavat. Esimesena
pidime külastama väikest külakest Trigorskojet, kus elasid
A.Puškini sõbrad – perekond
Ossipovid-Vulfid. Käisime Svjatogorski kloostris, kus on
Puškini viimne puhkepaik.
Peale lõunat jätkus teekond
Mihhailovskojes, mis luuletaja
vanemate maamõis. Aga kõige
huvitavam oli õpilaste meelest
kolmanda päeva ekskursioon
Bugrovos. Seal asub üsna värskelt rajatud meie Rocca-alMare vabaõhumuuseumi taoline muuseum. Muidugi palju
väiksem ning kõik ehitised on
ajalooliste hoonete analoogid.

Aga siiski oli see põnev võimalus tutvuda vene talumehe
eluga, kuulata lugusid elust
ja kommetest ja isegi mõned
tegevused omal käel ära proovida. Töötas ka puškiniaegne
vesiveski. Siinkohal võiks arvata, et selle huvi aluseks on
olemasolevad teadmised, mida
meie kooli õpilased on omandanud, külastades õppekäikude ajal Rocca-al-Mare vabaõhumuuseumi, Kurgja ja Tartu
Eesti Rahva muusemi.
Kogu reisi vältel oli ilus sügisilm: sügavsinine pilvitu taevas, tuulevaikus, karged hommikud... Kõik täpselt nii, nagu
A.Puškin kirjutas.
Selle toreda kogemuse eest
tahaks eeskätt tänada „Meie
Riigi” projekti tegevjuhti Toivo Keva ja Keila Ühisgümnaasiumi direktorit Oksana Jõed,
kes algusest peale oli idee toetajaks.

Noored
KOOLIVAHEAEG Keila
avatud noortekeskuses

eest tasub Eesti Haigekassa).
Meil on ka tasulised teenused kuhu tulekuks võib saatekirja anda pere- või eriarst
näiteks magnetravi, ultraheli,
diadünaamika, elektristimulatsioon, TENS- teraapia, valgusravi, saviaplikatsioonid ja
käsimassaaž. Nüüd käsimassaažile saab inimene tulla ka
ilma arsti poolse saatekirjata.
Kui elektri- ja soojaravi protseduuride hinnad jäävad alla
100 krooni, siis käsimassaaži
protseduuri ajaline pikkus on
meil 35 minutit (koos ettevalmistus ajaga 45 minutit) ning
maksab 150 krooni.
Samas ei ole me ära unustanud ka Euroopa Liidu kindlustusega ja ilma kindlustuseta patsiente. Neil on võimalik
tulla ravile sooduspaketiga,
nt arsti vastuvõtt ja 10 korda
füsioteraapiat maksab 2300
krooni. Samas teistes Eesti
asutustes küündib sellisel juhul paketi hind 3000 krooni
ligi.
Tere tulemast Keila Taastusravikeskusesse.
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„See on vist lepp või kask? Ei
ikka pärn?“ – selliste küsimustega maadlevad tänapäeval lausa bioloogiatudengid oma nädalapikkuses suvepraktikumis.
Nii noorte kui ka laste praktiline looduse tundmine jääb
raamatutest õpitud tarkustele
kõvasti alla, samuti veedetakse
õues järjest vähem aega, mistõttu ei tunta ja ei osata isegi
näha kõike ümbritsevat. Olen
ise maal üles kasvanud ja koolis
käinud. Neid kordi, kui meid 9.
kooliaasta jooksul loodusõpetuse või bioloogia tunnis klassiruumist väliskeskkonda viidi
võib kahe käe sõrmedel kokku
lugeda. Pole siis ime, et huvi
looduse vastu tärkas minus alles peale keskkooli, kui hakkasin fotoaparaadi abil taimi, loomi, putukaid märkama. Kuna ka
praegusel ajal pole õpetajatele
jäetud piisavalt aega, et õpilastele klassis räägitu õues käegakatsutavaks teha, jäävad koolist
saadud loodusteadmised liiga
ühekülgseks. Üha rohkem on
ju lapsi, kes arvavad, et piima
saab poest mitte lehmalt ja kes
kardavad metsa minna, arvates,

et seal on ainult puugid ja arvukad hundikarjad.
Alustava ringi üks tööeesmärke on avada laste silmadkõrvad ja näidata, kui palju
põnevat võib endas peita linnakeskkond – park, puudesalu või
jõelõik ning mida kõike saab
looduslike materjalidega teha.
Kavas on palju iseavastamist,
uurimist, meisterdamist, põnevaid külaskäike, filmiõhtuid
ning loomulikult lühemaid ja
pikemaid retki Keilas ja mujal.
Oktoobrikuus on plaanis käia
Pääsküla raba õpperajal, meisterdada sügisestest lehtedest
kaunistusi ja vaadata parima
dokumentaalfilmi
Oscarile
kandideerinud filmi rändlindudest.
Esimest korda saame kokku
teisipäeval 19. oktoobril kell
13.30 Keila Avatud Noortekeskuses. Peale seda toimub tegevus kaks korda nädalas - teisipäeviti ja neljapäeviti, poolteist
tundi korraga. Kord kuus on
plaanis veidi pikem külaskäik,
matk või välitöö. Oodatud on
8-11 aasta vanused õpilased.
Ringis osalemine on kõigile
tasuta. Registreerimine ja täpsem info: knk@keila.ee, tel.
6099089.

Esmaspäev, 25.okt.
• Kell 14.00 Magicu võistlus
•Kell 14.00 Lauamängude tutvustamine
•Kell 15.30 Võrkpallivõistus
(noored versus politsei)
•Kell 17.30 Kinkekottide, valgete
lehtedega raamatute valmistamise töötuba (alates 15. eluaastat). Töötoa tasu: 40.- (Soovi
korral võta kaasa meelepärast
tapeeti!). Tule ja saa mõtteid
jõulukingitusteks! Täpsem info:
maret@keilanoortekeskus.ee
või 5221163
Teisipäev, 26.okt.
•Kell 16.00 Ludo lauamängude
tutvustus
•Kell 17.00 „Avatud maailmYFU“
•Kell 18.00 Meigikoolitus kõigile
(Make-Up Story jumestuskunstnikud). Juttu tuleb päeva- ja
õhtumeigist, näpunäiteid. Võimalus õppida juhendaja käe all
meikimist!
Kolmapäev, 27.okt.
•Kell 13.00 (2x45 min) Kõhutantsu õpituba 9.-12.aastastele
tüdrukutele (ühe tanstu õppimine, tantsu juurde kuuluva
riietuse/välimuse tutvustamine,
Idamaine kultuur). Juhendab
Iris Frolov
•Kell 15.00 Paelte punumise töötuba nooremale sihtrühmale.
•Kell 16.30 Kalosside töötuba
kõigile huvilistele. Registreerides töötuppa enne 15. oktoobrit,
maksab osalemine 150.-: sisaldab kalosse (vajalik öelda jalanumber!), vahendeid ja juhendamist. Kes tuleb kohale oma
kalossi, potiku või kummikuga,
maksab töötuba 50.Neljapäeval, 28.okt.
Kell 17.00-22.00
BändCämpJäm Keila
Reede, 29.okt.
Kell 13.00-16.00 - Wii turniir
Info ja registreerimine
(kalossi töötoale):
knk@keila.ee, tel. 6099089
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Sport
Gerli Israel –
Eesti noorte
karikavõitja
murdmaajooksus
4.oktoobril toimusid Elvas
Eesti noorte karikavõistlused
murdmaajooksus.
500m jooksus B-vanuseklassile oli võitmatu Gerli
Israel. Nooremas astmes
võitles südikalt Kristiine
Õunapuu, lõpetades distantsi tubli 6.kohaga.
Esmakordselt
meeste
arvestuses võistelnud Priit
Aus lõpetas 8000m jooksu
teisena ja tasuks hõbemedal.

Oisu pritsumehed Erakool Läte õpilastega

vaba aeg

Erakool Läte õppis
tuleohutust

6.oktoobril käisime Erakooli Läte õpilastega Keila Päästekomandos külas. See
oli viimane sündmus Haridus- ja Kultuuriselts Läte projekt „Turvaline Läte“
raames. Projekti eesmärgiks oli laste ja
täiskasvanute tule- ja veeohutuse alane koolitamine ja kaasamine piirkonna
ohutuse tagamisse ning ohutusajaloo ja
päästja elukutse tutvustamine.
haridus- ja
kultuuriselts läte
Kevadel õppisid Erakool Läte
lapsed kuidas veekogul ohutult
käituda ja sügisel tegid II ja III
klassi õpilased tutvust vanade
pritsumeestega Oisu Tuletõrjeklubist ning Keila Pääsekomando päästjatega.
17. septembril, kui me lastega Keila Laululava lõkkeplatsile jõudsime, ootasid meid
erineva ajastu vormiriietus
kolm pritsumeest Valdu, Endel ja Jaan, kes olid Keilasse
saabunud Türi Vabatahtliku
Tuletõrjeühingu lahinguauto,
1971 aastast pärit Scaniaga.
Valdu Valimeäe näitas lastele, kuidas inimesed on läbi
ajaloo tule kustutamiseks erinevaid vahendeid kasutanud.
Saime näha nii nahkämbrit,
kui tulekustamisluuda ja proovida pähe läikivaid pritsumeeste kiivreid ja jalga pritsumehe
saapaid ning isegi katsuda, kui
raske ja terav on pritsumehe
kirka ja kui kõvasti saab puhuda abipasunat.
Tõeline õppimine läks lahti
siis, kui kõik lapsed lubati käsipumpade ja erinevate pritisimisämbrite juurde veejoaga
märki laskma. Peale nn kuiva
trenni said lapsed, nagu tõelise tuletõrjujate õppuse puhul

foto: andres putting/delf i

Karl Kristjan Alasi

kombeks, põlevat potti kustutama. Pritsumees Endel õpetas
igale lapsele, kuidas tekki põlevale pannile nii peale panna,
et ise terveks jääks ja tuli kustuks.
6.oktoobril said meie II ja
III klassi poisid ja tüdrukud
tuttavaks Mait Lillemaaga
Keila Päästekomando komandopealikuga, kes näitas kuidas
tänapäeva pritsumehed, keda

“6. oktoobril
said meie II ja III
klassi poisid ja
tüdrukud
tuttavaks Mait
Lillemaaga Keila
Päästekomando
komandopealikuga, kes
näitas kuidas
tänapäeva
pritsumehed,
keda nüüd
päästjateks
kutsutakse,
elavad.”

nüüd päästjateks kutsutakse,
elavad. Me nägime, mida kõike
üks päästjate auto igale väljakustele kaasa veab, kus päästjad puhkavad ja kus õpivad.
Peale põnevat ekskursiooni
rääkis Mati Lillemaa lastele,
kuidas helistad 112-te ja mida
lapsed peavad tegema, kui satuvad ohtu. Loomulikult ei
saanud me enne koju minna,
kui proovisime mis tunne on
päästja moodi torust alla, autode juurde libiseda .
Lapsevanemad ja seltsi
liikmed said samuti kevadel
õpetust veeohutusest ning
28.septembril rääkis PõhjaEesti Päästekeskuse vaneminspektor Vello Plees kodutuleohutusest ning käesolevaaasta
septembrist kehtima hakanud
uuest tuleohutuse seadustest.
Näiteks iga viie aasta tagant
peab ka individuaalmaja korsten litsentsiga korstnapühkija
puhtaks tegema ja selle kohta
akti andma. Veel saime teada,
kui kaugel majast võib tuld
teha, kuidas käituda tuleõnnetuse ja autoavarii korral.
Kui õues juba pimedaks
läks, saime ka pulberkustutiga
ja tuletekiga tuld kustutada.
Õhtu lõppes Keila Päästekomandos komando autosid ja
varustust uudistades.
Täname projekti toetajat
Päästeametit ning projekti
partnereid MTÜ Selts Eesti
Vetelpäästet ja Eimar Tähti,
Vanatehnika klubi „Retrom“
Oisu
Tuletõrjemuuseumist
Valdu Valimäed, Keila Päästekomandot ja Mati Lillemaad,
Põhja-Eesti
Päästekeskuse
vaneminspektorit Vello Pleesi ning Tamrex Ohutuse OÜd
kes kõik aitasid turvalisemale
Lättele kaasa.

SPORT
Keila poisid
alustasid 2000
liigat võitudega
Keila Korvpallikooli 2000.
aastal sündinud poiste
võistkond alustas omaealiste liigat koduse etapiga,
kus võideti kõik kolm vastast. Saavutusele lisab kaalu see, et võidud olid suured ning alistatute hulgas
olid ka Rae Koss ja H-Sport,
kelledele veel kevadel tuli
alla vanduda.
Möödunud pühapäeval
peetud turniiri esimeses
kohtumises alistasid Keila
poisid Marcuse koguni 72:6.
Kuna Keila ülekaal oli ilmne,
sai seda mängu kasutada
soojendusena kahele järgmisele ja märksa tõsisemale heitlusele.
Teises kohtumises käis
Keila jaks üle Rae Kossust
37:15 ning viimases mängus
alistati Tallinna meeskond
H-Sport 45:26.
Kuigi kõik platsil käinud
poisid andsid võitude heaks
suure panuse, oli kogu turniiri silmapaistvaim mängija Kevin Sepik, kes kerkis ka
kõigis kolmes kohtumises
Keila resultatiivsemaks. Lisaks punktide viskamisele,
sai Kevin väga hästi hakkama ka vastaste liidrite katmisega.
Tegelikult oli kogu meeskonna tõhus kaitsemäng
see, mis pani Keila seekordsele edule tugevaima aluse.
Seega pole suvised treeningulaagrid ja septembri
alguses alanud pidevad
treeningud mööda külgi
alla jooksnud, vaid neist
on tõusnud reaalne kasu.
Lisaks tegutses meeskond
rünnakulgi varasemast ladusamalt. Mõistagi on veel
palju õppida ja kolmest võidust ei maksa pilvedesse
tõusta. Tõsine treeningtöö
jätkub ja juba lähiajal läheb
edasi ka 2000 liiga turniir.
Tulemused
Keila KK – Marcus 72:6
Keila KK – Rae Koss 37:15
Keila KK – H-Sport 45:26

Avati Keila BMX rada
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Pühapäeval avati Keilas Põhja - Eesti esimene BMX rada.
Uudne rada on avatud kõigile
soovijatele.
Keila terviserdadel projekteeritud raja pikkus on 230m,
laius 6,5 m, 3 viraažiga ja 8
hüppesektsiooniga.. Praegu, I
etapi käigus valmis 120m pikkune, 6,5m laiune, 1viraažiga
ja 3 hüppesektsiooniga rada.
Sa Keila Terviserajad juhataja
Toivo Lumiste sõnul võib rada
väiksematele olla natuke hirmuäratav, kuid avapäeval oli
näha, et hakkama saavad pea
kõik.
Eestis valmis esimene korralik BMX rada eelmisel aastal
Tartus, Tähtvere spordipargis.
Tähtvere raja pikkus on 350m
ja ca 10 meetri lai ning 3 viraažiga. BMX ehk bicycle motocross on jalgattaspordi valdkond, millega saab alustada
juba väga noorest peast. Võistluste alamklass algab juba
5.eluaastast. Eestis on BMX
jalgrattaspordis suhteliselt uus
valdkond, kuid maailmas on ta
kanda kinnitanud juba 70-ndatest aastatest. Lätis on BMX
tugevasti arenenud ja neil on

info
Keila BMX – raja avas
võistlus
MTB võistlusklassis osales 5
võistlejat. Parimaks tunnistati Tanel Tõrvik, Raido Nei
ja Margus Mölleri ees. Noorte arvestuses oli esimene
Keila poiss Karl Kristjan Alasi. BMX arvestuses oli vaid
kaks osalejat, kes kumbki
erinevas vanuseklassis. Kiirem oli Hendri Voolaine ja
noorte parim Marek Henrik
Laanela.

ka oma olümpiavõitja.
BMX arendab hästi üldfüüsilist, koordinatsiooni ning
õpetab täielikult ratast valitsema. Sõidetakse spetsiaalsetel
BMX jalgratastel ja mitut eri
tüüp mägijalgratastel.
Keila BMX rada asub terviseradade loodepoolses osas,
Mudaaugu elurajooni vahetus
läheduses. Rada ei ole valgustatud. BMX- rada on avalikuks
kasutamiseks kõikidele harrastajatele.

Keila Avatud Noortekeskuses alustab tööd

PÄÄSTEALANE NOORTERING
kus noored omandavad juhendaja käe all süvendatud
teadmised ja oskused, et erinevaid ohuolukordi ennetada ning
nende korral teadlikult käituda
Noorteringis tutvustatakse päästeala, tule-, vee-, liiklus- ja
olmeohutust, eriolukordi, päästevarustust, politsei varustust ja
tehnikat, demineerimist, päästetaktikat, tuletõrjesporti, nööre
ja sõlmi, ohte looduses, esmaabi ning külastatakse erinevaid
organisatsioone ja asutusi.
Tule ja omanda eluks vajalikud oskused!
Päästering alustab 20.oktoobril kell 15.30
Noorteringi juhendab Nõmme Päästekomando
pealik Priit Orusalu Põhja-Eesti Päästekeskusest.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

7.99 EUR)
Keila Kultuurikeskus

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
“HIND” - KURESSAARE LINNATEATER
18.oktoober kell 19.00
Pilet: 125.- / 100.Keila kultuurikeskus
“SÖÖBIK JA PISIK” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER REKY
16.november kell 11:00
Lugu mõeldud lastele alates
3ndast eluaastast kuni 4 klassi
õpilasteni.
Keila kultuurikeskus
NOHKAR KUUBIS” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
REKY
16.november kell 13:00
soovitav alates 12 eluaastast
Keila kultuurikeskus
“KUNSTVERI JA -PISARAD” RAKVERE TEATER
1.detsember kell 19:00
PILET: 150.- / 125.- ( 9.59 EUR /

kino
“REBANE JA LAPS” - KINOBUSS
20.oktoober kell 10:00
PILET: 35.- (2,24 EUR)
Keila kultuurikeskus

muud üritused
TALGUD TERVISERADADEL
16.oktoober kell 10:00 - 14:00
info http://spordiklubivask.
weebly.com
Keila terviserajad
RUUNIKIRI, RUUNID JA NENDE VALMISTAMINE
16.oktoober kell 16:00
Õpetaja Edu Kuill
Info: 6188001
e-mail: post@craftcenter.eu
Craftcenter, Vabaduse pst 128,
Tallinn
TAIMESEADE
19.oktoober kell 13.00
Teemaks sügisene kinkekarp
Info telefonil 6791574 või
6791570
Keila sotsiaalkeskus
INFOSEMINAR. EUROOPA
NOORTE ALAPROGRAMMID
20.okt. kell 17.00 Tasuta!
Keila noortekeskus
www.keilanoortekeskus.ee
LILIPUTTIDE TSIRKUS “FÖÖNIKS”
21.oktoober kell 10:00
Pilet: 45.- (2,88EUR)
Kavas: žonglöör, ekvilibrist

rullidel, tants nukuga, akrobaat,
koerad Džek ja Grek, kassid
Vaska ja Gera, mustkunstnik,
transformatsioon, joog, klounaad. Keila Kultuurikeskus
TASUTA KASUTATUD RIIDED
22.oktoober kell 10.00 - 13.00
Keila Sotsiaalkeskus

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa ( 30 tuh. krooni ) korralik garaaž, mis asub Vasara
tänaval. Tel. 55606329.
Väike firma võtab üürile 2030m2 ruume Sauel, Keilas või
nende lähiümbruses. Vajalik
tööstusvool. Oodatud kõik pakkumised. Tel. 5173630.

TÖÖMESS KEILAS
3.november kell 13:00 - 16:00
Osalemine messil on kõikidele tasuta. Ettevõtted saavad
ennast registreerida: tiiu.vilms
tootukassa.ee kuni 27. oktoober.
Keila kultuurikeskus

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

müük.

Tel.

mälestavad Heldena ja
Lisanne vanematega.

mälestavad praegused
Tuhkatriinu rühma
lapsed ja lapsevanemad.

Südamlik kaastunne
Kaisale ja lähedastele.

Siiras kaastunne Kaisale.

Sinust mälestus me hinges elab.
Sinu hääl veel kõrvus kõlab…
Mälestame kallist kasvataja

Tiia´t
ja avaldame kaastunnet tütar Kaisale.
Tuhkatriinu rühma 2007.a. lõpetanud lapsed
ja nende vanemad

Mälestame

Tiia Toms`i

Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

Endised töökaaslased Kaja,
Tiina, Sirje, Maria, Roosi, Maret,
Ülle, Katrin, Helgi ja Ilona

ja avaldame kaastunnet
tütar Kaisale.

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

Kallid Kaisa ja Hendrik
Oleme teiega leinas kui jätate
hüvasti kalli ema ja õe

Tiia Toms’iga
Mare, Indrek, Kristel ja Kristjan

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2280.- ja puitbriketti 2250.- tonn (ümmargune) ja 2450.- tonn (kandiline).
Soovi korral ka väiksemad
kogused. Transport Keilas ja
Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.

Viime tasuta ära teie vanaraua (radiaatorid, vannid, pliidid,
pesumasinad, torusid ja muud).
Teostame demonteerimistöid
ka. Tel. 55939504.

Müüa kompostmulda, sõelutud mulda ja täitepinnast. Ohtlike puude langetus, võsalõikus

Tiia Toms’i

21.pühapäev pärast nelipüha
Perejumalateenistus – pühapäevakooli õppeaasta avamine.
17.oktoober kell 11.00
Keila Miikaeli kirik

ja muru niitmine. Haljastustööd.
Tel. 56191810

Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.

Tiiat

Rõõm tunda on inimesi,
kelle lähedus südamlik ja soe,
sest lisaks lisaks tarkusele
on hing see, mis loeb
Avaldame südamlikku
kaastunnet Kaisale kalli ema

Tiia Toms’i

kaotuse puhul.
Head kolleegi leinab Keila
Lasteaed Vikerkaar kollektiiv

Südmalik kaastunne
Kaisa Tomsile ema

Tiia Toms’i
surma puhul.

Keila Gümnaasiumi
12 A klassikaaslased

kogudus

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

Teenus

Kallist kasvatajat

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

Kuulutused
kinnisvara

Kallist kasvataja

7

WC-tühjaks.Talv tuleb. Hinnad
soodsad. Toivo 51916171.

muu
Jooga algajatele Keilas ja
Kloogal, õhtustel aegadel. Erinevad tasemed. Kõik huvilised
on oodatud. Janne Suurmaa,
tel: 55615810 www.valguskehas.
ee.
AS KeVa autokoolis algab
3. novembril veoautojuhtide
täiendkoolitus (35 h). Info ja
reg. tel. 6791473; 6791474.

Keila linna Pensionäride Ühenduse SÜGISPIDU toimub 23.oktoobril
kell 15.00 Kultuurikeskses. Huvitava eeskavaga rõõmustab meid Reet,
ajaviite- ja tantsumuusikat mängivad „Priit ja poisid“.
Peoraha 50.- kogume Kultuurikeskuses 18. ja 19.oktoobril kell 12.00 – 14.00.

... sügis langetab lehti
meie langetame leinas pea...
Siiras ja südamlik kaastunne
Kaisa kalli ema

Tiia Toms’i
surma puhul

Marika, Karmo, Heili

” Ja päeva viimne valgus
suri ningsinimerele end
laotab udu hall.”
( A. Puškin).

Tiiu Lassi
Unustamatut Koka –Tiiut
mälestab
Keila Sotsiaalkeskuse pere.

Kes valguses elab, ei vanu.
Kes kuulub kõiksusesse,
kõigile jagub,
ei kulu.
Head endist töökaaslast

Tiia Toms’i
mälestavad
Silvia, Heda, Valentina
ja Anne

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele …
Mälestame

Tiiu Lassit
ja avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele.
MTÜ Töötahe

Su elutahe lõpuks väsis
ja sügistuultes murdus elupuu...

Südamlik kaastunne Sulle,
Kaisa, kalli

Vaikusse vajusid
Hääletult silmad,
Aeg närbus...

EMA

Siiras kaastunne
Viivi Niinbergile õe

Südamlik kaastunne Viivile,
Evele ja Katrinile peredega kalli
õe, ema ja vanaema

Velve Aare

Velve Aare

kaotuse puhul

surma puhul

Marje ja Laura
Naisansambel

Avaldame kaastunnet Eeri ja
Helmi Kokamäele

Ain
Kokamägi
kaotuse puhul.

Perekonnad Rande,
Rand ja Jõgi

Elu on laul, nii habras ta viis,
heliseb korraks ja katkeb siis
Südamlik kaastunne Evele ja
Katile peredega ema ja vanaema

Velve Aare
kaotuse puhul.

Naabrid Kreekmann,
Orusalu`d ja Lilleberg

kaotuse puhul

Helle, Nele ja Mirkko

8

Reklaam
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Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.

E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00 P ja muul
ajal kokkuleppel
Tel: 53578603, 5547953
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14

AS PROTTEN F.S.C.

300.-

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

KAJA Koolitus Autokool
C1,C/CE/D1-kat VEOAUTOja BUSSIJUHIKURSUS
algus 18.oktoobril kell 18:00
VEOAUTO- (BUSSI)JUHTIDE
AMETIKOOLITUS
(õhtune koolitus,
põhi- ja täiendõpe)
algus 22. oktoobril 2010
kell 18:00

B-kat AUTOJUHIKURSUS
(venekeelne)
infotund teisipäeval,
19. oktoobril k.a. kell 17:00
B-kat AUTOJUHIKURSUS
teooriatund kolmapäeval.
Võimalik veel grupiga liituda!

ESINDUSKAUPLUS

HINNAKOMÖÖDIA

TULE VEEDA
LÕBUS KOOLIVAHEAEG
MEIE JUURES!
PILET ÕPILASELE UJULASSE JA JÕUSAALI

VAID

neljapäevast laupäevani
14.-16. oktoober
alates 25.- eek
Kogu meeste kaup

-20%

KIIREMATEL SUUREM
VALIK!!!

Sanitaartehnilised
tööd ühistule!
KÜTTESÜSTEEMID
küttesüsteemide ehitus ja renoveerimine
küttesüsteemide projekteerimine
küttesüsteemide tasakaalustamine
küttesüsteemide läbipesu
soojusvahetite keemiline läbipesu
soojusõlmede paigaldus
VESI JA KANALISATSIOON
veepüstikute ja magistraaltorustike ehitus ja renoveerimine
kanalisatsioonipüstikute ehitus ja renoveerimine
veearvestiste paigaldamine ja taatlemine

13 aastat ja 350 ühistut! Küsige pakkumist!
SEKO KHV OÜ
Forelli 12, Tallinn
656 37 55, 508 74 35
www.seko.ee

www.tervisekeskus.eu

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

KAMPAANIA!
ASYA09LGC
ARCTIC 4,5kw
Hind koos
paigaldusega
12 921.- EEK

(2,24 €)

*Pakkumine kehtib 22.-31.10.2010.
*Kehtib õpilastele vanuses
kuni 19 a. (k.a).
*Jõusaalis on lubatud treenida
alates 14. eluaastast.
*Alla 10 - aasta vanused lapsed
pääsevad ujulasse ainult vähemalt
16 - aastase saatjaga!

NAERUVÄÄRSED HINNAD

KLIENDIKAARDI OMANIKULE -5% TÄISHINNAST

Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60,
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus) KAJA Koolitus

35.- KROONI!

ÕHKSOOJUSPUMP

ASYA09LDC
ARCTIC 6,1kw
Hind koos
paigaldusega
14 883.- EEK

Tuulutaja OÜ, asukohaga Eha 38, Keila, Harjumaa
Küsige hinda ka teistele seadmetele!
tuulutaja@tuulutaja.ee 5179946 või 5254060

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

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

AS Terrat on 1991.a. loodud Eesti kapitalil
põhinev ehitusfirma, mis on spetsialiseerunud
peamiselt vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitusele ja rekonstrueerimisele ning teiste
keskkonnaalaste ehitusprojektide läbiviimisele.

OTSIME OMA MEESKONDA

VÄLISTORUSTIKE PAIGALDAJAID
(EESTÖÖLISI)

Tööülesanded:

- vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja renoveerimine
- haljastus-ja üldehitustööd

Potenza
Soodushind

3990.4990.-

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

Ettevõte pakub:

Väikeveokite ümberehitusega
tegelev ettevõte otsib oma
meeskonda
vastutustundlikku, töökat,
lahtise peaga ning
otsustusvõimelist

- kindlat töökohta arenevas firmas
- põhipalk + lisatasu

MEHHAANIKUT,

Lisainfo:

kelle tööülesanneteks on
tarbesõidukite sisustuse
komplekteerimine vastavalt
kliendi soovidele.
Kasuks tuleb vastav haridus
või töökogemus.
CV saata: tiina@bennett.ee

Kodulehekülg: www.terrat.ee
Asukoht: Tutermaa, Harku vald, Harjumaa
Tööle asumise aeg: kohe
Kontaktisik: Heidi Simisker, heidi@terrat.ee
Lisainfo: 679 0977, 50 33 008

puitbrikett 10kg 35.3. 50kr/kg

2,24€

kasepuud 30l

55,-

3,52€

lepapuud 30l

45.-

2,88€

grillsüsi 14l

36.-

2,3€

grillsüsi 25l

59.-

3,77€

1,83kr/l

1,5kr/l

Kandidaadilt eeldame:

- eelnevat töökogemust välistorustike ehitamisel
- B-kategooria juhiluba
- valmisolekut töölähetusteks
- plasttorude keevitamise kogemust
- nivelliiri kasutamise oskust

Käepäraselt pakendatud:

2,57kr/l

2,36kr/l

Hubaseid sügisõhtuid!

Keila, Haapsalu mnt. 57b
RÕÕMU KAUBAMAJA avatud 9-22 www.keilaty.ee

