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Keila – Tallinna maantee
on taas liiklusele avatud

Alates kolmapäevast saab taas autoga
mööda Paldiski maanteed Tallinnasse
sõita.
Maanteeameti pressiesindaja
Allan Kasesalu sõnul võimaldas praeguseks paigaldatud
alumine kiht läbiva liikluse
taas teele suunata. Tänaseks

sport

on alumine kiht paigaldatud
vaid sõiduradade ulatuses.
„Veel on alumisest kihist
asfalteerida laiendused, samas
peaks paralleelselt algama

liiklussaarte ja pealmise kihi
ehitus. Olemas on ka valgustusmastide ja fooride postide
alused.“
Kuna asfalteerimistööd veel
käivad, soovitab Allan Kasesalu tipptundidel siiski kaaluda teisi marsruute või varuda
kannatust.“ Arvestada võib

kuni 10 minuti pikkuste seisakutega. Liiklust reguleerivad
fooride asemel reguleerijad,
kes saavad liiklusvooge paindlikumalt suunata.“ Ehitustööd Tallinn – Keila - Paldiski
maanteel loodetakse lõpetada
15.novembriks.
Harku – Hüüru teelõigul al-

muusika

Saalihoki on
jõukohane
kõigile
lk 5

gasid ehitustööd septembri alguses. Ehitustööde ajaks suunati liiklus ümber läbi Kanama
ristmiku. Maanteel ehitatakse
välja kaks foorijuhtimisega
ristmikku Tabasalust tuleva
Rannamõisa tee ristmikule ja
Harku ristmikule, lisaks remonditakse teekatend.

Kuidas edeneb
muusikakool?
Suvel tegi Keila linnavolikogu otsuse, et lisaks
koolile ning Harjumaa
Maakonna Raamatukogule saab Männikus valmivas
koolimajas uued ruumid
ka Keila Muusikakool

lk 3

Noortekeskusesse
kutsutakse
improviseerima
lk 5
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kasulik

Tagasi kooli Pangaklientidele tuleb
euro rahulikult
Lõppes Tagasi kooli nädal, mil üle Eesti õpetasid erinevaid aineid inimesed, kes kooliga igapäevaselt seotud ei
ole. “Tagasi kooli” on Vabariigi Presidendi ja sihtasutuse
Noored Kooli algatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti
koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Koolidesse
kutsutakse tundi andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid. Ühest küljest saavad õpilased asendamatut
teadmist „päriselust“, teisest küljest saavad külalisõpetajad näha kooli seestpoolt. On tore, et seda võimalust ka
Keilas algusest peale üsna agaralt kasutatakse.

Novembris on tulemas ka teine päev, mis samuti annab õpilastele teadmist selle kohta, mis neid edaspidi ees
ootab – töövarjupäev. Ei ole tegusal tööinimesel sugugi
nii lihtne terve tööpäeva koos noore varjuga veeta, kes
küsib ja kellele tuleb selgitada. Majandusõpetajana aga
leian, et sellist teadmist on õpilastel hädasti vaja. Oleks
vaja rohkem, kui võimalik anda.
On tore, et inimesed tahavad teha midagi selleks, et
õpilastel tekiks kokkupuude päriseluga.

Doris matteus
doris@keila.ee

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

19. oktoobrist sõidab Keila linnaliinidel uus buss

Keila nädalaleht

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

Järgmise aasta 1. jaanuari saabudes vahetub Eestis käibelolev raha – 1992. aasta
juunist kasutuselevõetud krooni asemele
tuleb euro ehk Euroopa ühisraha. Kuna raharingluse toimimisel on pankadel kanda
tähtis roll, siis on kindlasti hea teada, mida
tähendab eurole üleminek pangaklientidele.
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor

Kõigepealt tuleb öelda, et pangaklientidele on üleminek tehtud lihtsaks. Aktiivsed pangakliendid, kes hoiavad raha
kontol, ei varu suuri summasid sularaha koju ning maksavad igapäevaselt pangakaardiga ei pea tegema euro tulekuks
erilisi ettevalmistusi. Juhul kui
teil on kodus suurem kogus
Eesti sente, siis soovitame
need novembri lõpuks kampaania „Too mündid panka!“
käigus panka tuua. Kampaania
käigus on müntide töötlus ja
oma kontole kandmine või vahetus paberraha vastu tasuta.
Juhul kui hoiate kodus suuremat summat sularaha, siis saate sama pangaskäiguga selle
kontole panna. Kontol olevad
kroonid vahetab pank 1. jaanuaril juba ise teenustasuta ja
ametliku kursiga eurodeks.
Need, kes eelistavad sularaha saavad alates 1. detsembrist
pankades kroone teenustasuta
ja ametliku kursiga eurodeks
vahetada.
Kroonimüntide ja -kupüüride vahetuse võimalus säilib ka
hiljem: kommertspangad teevad seda 2011. aasta suveni
kõigis sularaha teenust pakkuvates kontorites ja pärast seda
piiratud kontorivõrguga, Eesti
Pangas saab aga kroone vahetada tähtajatult.
Kliendid ei pea minema
panka, et muuta oma laenu-,
pangakaardi- või teisi lepinguid. Euro kasutuselevõtt ei
mõjuta lepingute ja muude juriidiliste dokumentide järjepidevust ja nende tingimusi, ega
vabasta võetud kohustuste
täitmisest, samuti ei anna õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt muuta või lõpetada.
See puudutab ka intresse: näiteks kui teil on sõlmitud kroonihoius, mille aastaintress on
neli protsenti, siis arvutatakse
hoiusesumma küll eurodesse,
kuid intress jääb kuni lepingu
lõppemiseni endiseks. Kroonilaenude tagasimaksmine hakkab toimuma eurodes – laevastutav väljaandja:
doris matteus

nusummad
arvutatakse
pankade poolt ümber samamoodi ametliku kursi järgi
ning tasuta.
Alates 1. jaanuarist ei võimalda arveldussüsteem enam
kroonimaksete
töötlemist.
Hoiustel olev raha arvutatakse
ametliku kursiga, ning tasuta
eurodesse ja kõik pangaülekanded hakkavad toimuma eurodes. 31. detsembril 2010 on
pankades tavaline arvelduspäev (viimane kliiring on kell
18.00), mis tähendab et ka pärastlõunal saate veel pankadevahelisi makseid teha.
Kroonilt eurole „ümberlülitumisel“ on pangasüsteemid
(internetipank,
makseautomaadid, teleteenused, telefonipank, mobiilipank jne) osaliselt
suletud.
Teenused
hakkavad samm-sammult taastuma 1. jaanuaril - esimeste
seas on näiteks internetipangas võimalik vaadata kontojääki eurodes ning algatada pangasisesed maksed. Et vältida
pangasüsteemide ülekoormust
on soovitav mitte kohe aasta
esimestel tundidel uudishimust oma internetipanka siseneda, vaid teha seda siis, kui
on tõesti vajadus tehinguid
teha. Niipalju raha kui teil oli
pangakontol kroonides saab
ametliku kursi järgi olema ka
eurodes. Näiteks 12 000-kroonine hoius muutub 766,94-euroseks.
Kõik Eesti ligi 25 000
kaarditerminali ja kassasüsteemi vajavad euro tulekul ümberseadistamist, kuid tõrked
kaardimaksetes peaksid olema minimaalsed. On
võimalik, et kõik
kaarditerminalid
ei ole kohe peale
keskööd valmis
eurotehinguid
tegema. Enne
kaarditšeki
allkirjastamist või
PIN-koodi sisestamist soovitame veenduda,
et näidatud sumtoimetaja:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

ma on õiges vääringus - summa eurodes on 15,6466 korda
väiksem. Igaks juhuks ja oma
meelerahu säilitamiseks hoidke alles kaardimaksekviitung.
Alates €-päevast väljastavad
sularahaautomaadid ainult eurosid. Kuna sularahaautomaatide kaudu lastakse ringlusse
hinnanguliselt 80 protsenti
eurokupüüridest, siis on tegemist väga suure logistilise väljakutsega nii pankade kui Sularahakeskuse
jaoks.
Sellegipoolest on võetud eesmärgiks täita eurodega kõik
ligi 1 000 sularahaautomaati
(ATMi) hiljemalt 48 tunni
jooksul. Juhul kui automaati ei
ole jõutud euro rahatähti veel
viia, siis automaat sularaha
ajutiselt ei väljasta. Olenevalt
ATMi tüübist saab automaadist uue aasta esimestel nädalatel 5-, 10- ja 20-euroseid kupüüre, 10-20 % automaatidest
väljastavad ka 50-euroseid. Lisaks ATMidele tuleb euro sularaha käibele pangakontorite
ja jaekaubanduse kaudu ning
2011. aasta 1.-15. jaanuarini
saab kroone eurodeks vahetada maksimaalselt 1000 euro
väärtuses päevas ka 179 Eesti
Posti postkontoris.
Pangaliit ja pangad annavad
lähikuudel ohtralt detailsemat
infot eurole ülemineku praktiliste aspektide kohta, selge on
aga see, et üleminek on kõige
lihtsam pangakaarti kasutavatel klientidel, sest nende raha
on alati õiges vääringus. Piisab
ühest pangakontori külastusest, et panna kontole kodus
olevad mündid ja sularaha –
soovitav on seda teha enne
detsembrit. Üheski järjekorras
pole vaja seista – krooni saab
euroks vahetada tähtajatult.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Oluline
• €-päev - 1. jaanuar 2011
• 1 euro = 15,6466 krooni
• Krooni saab kasutada
maksevahendina kuni 15.
jaanuarini, pangakaart on
alati õiges vääringus.
• Krooni münte saab eraisik
teenustasuta kontole panna alates 1. oktoobrist.
• Krooni sularaha saab euro
sularahaks vahetada teenustasuta alates 1. detsembrist.
• Pangas olev raha vahetatakse automaatselt euroks
1. jaanuaril.
• Ühtegi lepingut muutma
ei pea - pank arvestab teenustasuta kõigi lepingute
väärtused
automaatselt
eurodesse.
• Kui teil on küsimusi seoses pangateenustega, siis
kõige parem on pöörduda
oma kodupanka.
AJAKAVA
• 1. oktoober 2010 Pangad
alustavad eraisikutelt teenustasuta krooni müntide
vastuvõttu.
• 1. detsember 2010 Pangad
alustavad eraisikute sularaha kroonide eurodeks
vahetamist.
• 1. jaanuar 2011 Eesti võtab
kasutusele euro.
• 1.-14. jaanuar 2011 Krooni
ja euro sularaha paralleelkäive.
• 1. juuli 2011 Krooni sularaha vahetus läbi piiratud
kontorivõrgustiku
kuni
31.12.2011.a. ning seejärel
tähtajatult Eesti Panga
poolt.

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Kuidas edeneb Keila
muusikakool?
Suvel tegi Keila linnavolikogu otsuse, et
lisaks koolile ning Harjumaa Maakonna
Raamatukogule saab Männikus valmivas
koolimajas uued ruumid ka Keila Muusikakool, mis praegu tegutseb Haapsalu maanteel üsna piiratud tingimustes.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Muusikakooli koduks saab
koolimaja põhjatiib, mida
hetkel alles projekteeritakse.
Miks otsustati muusikakoolilegi uues majas ruumid välja
ehitada, kaugele on projekteerimisega jõutud ning milline
uus muusikakool tuleb, vastab volikogu esimees Andrus
Loog.
Otsusest on möödas juba
mõnda aega, koolimaja kerkib endiselt ilma põhjatiivata. Kui kaugele on
muusikakooliga
jõutud?
Tõepoolest,
juba
kevadel
pani muusikakooli direktor
kirja muusikakooli ruumivajaduse,
millest lähtuvalt Keila linnavalitsus koostas
lähteülesande
muusikakooli projekteerimise
jaoks.
Praeguseks on sihtasutus jõudnud niikaugele, et
läbi viidi ehitus- ja projekteerimishange, et projekteerida
ja ehitada täna veel olematusse tiiba lisaks kooliklassidele

uued ruumid Keila muusikakoolile.
Kolm nädalat tagasi toimus
esimene koosolek, kus kõigi asjaosaliste – kooli, muusikakooli
ning linna esindajad – osalusel
täpsustati lähteülesannet. Eelmisel nädalal tutvustasid arhitektid kahte varianti muusikakooli ruumide paigutamiseks
koolimajja. Ühiselt valiti välja
variant, millega edasi töötada. Koosolekul toimus tõsine
arutelu ja arhitektid said palju
väärtuslikku informatsiooni,
kuidas edasi minna.

Loodetavasti juba lähiajal
tutvustatakse
asjaosalistele

järgmist eskiisi muusikakooli
lahendusest.
Otsust kolida ka muusikakool uude koolimajja ei ole
laiemalt tutvustatud. Miks
selline otsus?
Otsuseni viisid kaks asjaolu.
Esiteks jõudsime järeldusele, et masueelne plaan rajada
koolimajja eraldi täismõõdus
spordisaalid ei pruugi olukorras, kus kõrvalasuva Keila Tervisekeskuse saalid on päevasel ajal kasutuseta, olla kõige
mõistlikum. Seega jõudsime
tagasi kunagise mõtte juurde
kolida uude majja muuhulgas
muusikakool.
Reaalsus on ka see, et kui
me ei ehita muusikakooli prae-

gu, siis järgneva 7 – 10 aasta
jooksul ei pruugi tulla võimalust õppimistingimuste parandamiseks.
Teiseks tekib sellest, kui
muusikakool ja kool asuvad
ühes hoones, kindlasti palju
olulist sünergiat. Esmalt õpetajate seisukohalt, teisalt

andrus loog:

“Kindlasti
saab Keila
igati korralike
õppimistingimustega
muusikakooli,
seda nii
ruumide
suuruse kui
muude para
meetrite osas.”

pakub kool muusikakoolile palju erinevaid harjutamis- ja esinemisvõimalusi. Ei
ole enam mureks see, et lapsevanemad ei mahu muusikakooli kevadkontserdile ära. Lisaks
tuleb mõelda lastele, eriti aga
väikestele lastele, keda muusikakoolis on palju. Nimelt saab
laps juhul, kui kool ja muusikakool asuvad ühes majas,
pärast koolitundide lõppu koolimajast lahkumata kas õppida
järgmiseks koolipäevaks või
harjutada muusikapala, mis
kodus kordamata jäi. Selleks
on muusikakoolis ette nähtud ka eraldi harjutusklassid.
Enam ei pea väikesed põnnid
raskete pillikastidega talvisel
ajal läbi paksu lume linna teise

otsa sumpama. Kuna koolis ja
muusikakoolis toimub õppetöö valdavalt siiski erinevatel
aegadel - lapsed on ju needsamad - , siis kartus, et kaks
kooli võivad üksteist segama
hakata, on üle paisutatud.
Kas muusikakool tuleb hea?
Kindlasti saab Keila igati korralike
õppimistingimustega
muusikakooli, seda nii ruumide suuruse kui muude parameetrite osas. Kui praegu on
muusikakoolil pinda vaid ca

400 ruutmeetrit ning saaliks
on kohandatud vana hoone
katusekorrus, siis uues majas
saab pinda olema 1200-1400
ruutmeetrit ehk kolm korda
rohkem.
Kuna Keila kooli ehitusel
on akustikalahenduste väljatöötamiseks kaasatud väga
professionaalne akustik Linda
Madalik, siis usun, et nii muusikakooli saal kui klassid saavad olema väga head.
Tõsi, mõnda ruumi – näiteks suurt saali - peavad kool
ja
muusikakool
tulevikus
omavahel jagama, kuid olulist
probleemi ma selles ei näe. Ei
ole lihtsalt mõistlik teha ühte
majja kahte suurt saali.
Loodetavasti saab muusikakool juba järgmist õppeaastat
alustada uues majas.

uudis

Lääne-Harju sugupuude näitus Harjumaa Muuseumis
HARJUMAA MUUSEUM
Laupäeval, 23. oktoobril kell
12.00 avatakse Harjumaa
Muuseumis Eesti Genealoogia
Seltsi ja Harjumaa Muuseumi ühisnäitus “Lääne-Harju
sugupuud”, kus antakse näpunäiteid algajatele suguvõsauurijatele ning tutvustatakse
Harju-Madise, Nissi, Hageri ja
Keila kihelkonna sugupuid.
Lääne-Harju
sugupuude
näitus on sissevaade pere- ja
sugukondade põlvnemise loosse neljas Harjumaa kihelkonnas – Harju-Madisel, Nissis,
Hageris ja Keilas. Tutvumiseks
on väljas erinevad sugupuutabelid (kõugud, järglastabe-

lid, perepuud), talu-, pere- ja
suguvõsauurimused,
vanad
perekonnapildid ning kaardid.
Näituse eksponaadid erinevad
küll kujult ja paigutuselt, materjalilt ja kujunduselt, kuid
nende autoreil on üks sarnane ning oluline ühenduslüli –
nende kõigi juured on Harjumaal, olles ehk ühel või teisel
viisil omavahel põimunudki.
Eksponaate on võimalik
kohapeal sirvida ning lugeda,
näpuga tabelites järge ajada ja
uurijatele sõnumeid jätta.
Neile genealoogiahuvilistele, kes pole veel jõudnud oma
suguvõsa ajaloo uurimisega
alustada, pakub näitus kasulikke juhiseid ja näpunäiteid.
Näituse raames toimub

Harjumaa Muuseumis Eesti
Genealoogia Seltsi eestvedamisel neli kihelkondlikku teemapäeva, kus keskendutakse
konkreetse kihelkonna ajaloolisele kujunemisele, kultuuriloole ning genealoogiale ning
antakse praktilisi nõuandeid
suguvõsauurijatele. Teemapäevad toimuvad: 6. novembril Harju-Madise, 20. novembril
- Nissi, 4. detsembril - Hageri
ja 15. jaanuaril - Keila kihelkond.
Näituse koostasid Evelin
Povel-Puusepp (Eesti Genealoogia Selts) ja Liisi Taimre
(Harjumaa Muuseum). Stendid illustreeris Ülle Meister
ning näituse kujundas Kätlin
Janson.

23. oktoobril kell 12.00 avatakse
Harjumaa Muuseumis Eesti
Genealoogia Seltsi ja Harjumaa
Muuseumi ühisnäitus
“Lääne-Harju sugupuud”

3

Lühidalt
Keila Miikaeli koguduses
alustab pühapäevakool
ja lastekoor
Eelmise aasta sügisel kogunesid Keila Miikaeli koguduses
üle mitme aasta taas pühapäevakooli tegevusest huvitatud lapsed ja lapsevanemad.
Lastetöö tegevuse eesotsas
seisis Egle Viilma, kel seljataga
aastatepikkused kogemused
pühapäevakooli
õpetajana.
Talle asusid appi õpetajad Piret Suvi, Helis Soome ja muusikatöö juht Sille Apri. Tunnid
toimusid igal pühapäeval kogudusemaja lastetoas ja saalis. Õppeaasta lõpuks oli pühapäevakoolis osalenud kokku
20 last. Tundides jutustati
erinevaid piiblilugusid, arutleti
nende üle, joonistati ja meisterdati, küpsetati ning õpiti
vaimulikke lastelaule koos
löökpillidega. Tänu Sille Krooni eestevadamisele esinesid
pühapäevakooli lapsed väikse
kontserdiga kiriku jumalateenistustel 20. detsembril ja 9.
mail. Pühapäevakooli muusikategevuseks vajalikud pillid
saadi
heategevuskontserdi
tuludest, mis toimus 9. detsembril.
Käesoleval sügisel avab
meie pühapäevakool taas
oma uksed. Lisaks eelmise
aasta tegevusele tahame alustada lastekooriga, mida asub
juhendama Sille Apri. Õpetajatena jätkavad Piret Suvi ja
Helis Soome, lisanduvad Heli
Iljašenko ja Pirjo Roots. Ootame kõiki pühapäevakoolist
huvitatud lapsi ja lapsevanemaid pühapäeval 17. oktoobril
toimuvale perejumalateenistusele kell 11.00. Esimene tund
toimub 24. oktoobril kell 13.00
ja esimene kooriharjutus samal päeval kell 14.00 koguduse maja ruumides (Paldiski
mnt 2). Pühapäevakoolis ja
kooris osalemiseks ei pea laps
olema ristitud koguduse liige.
Tulla võivad kõik huvilised vanuses 3-13 aastat.
Pühapäevakooli eesmärk
on aidata lastel tutvuda ja
mõista kristliku kiriku põhitõdesid.
Rõõmsa kohtumiseni!
Marek Roots

Doonoripäev novembris
Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
verekeskus korraldab doonoripäeva. neljapäeval, 25. novembril kell 10.00-15.00 Keila
Tervisekeskuses (Paldiski mnt
17, Harjumaa).
Käesoleval aastal Keilas
kolmandat korda toimunud
doonoripäeva augustis külastas 65 abivalmis inimest ning
õnnestus koguda rohkem kui
26 liitrit haiglate verevarude
täienduseks.
Täname lahkeid Keila inimesi ja kutsume järgmisele doonoripäevale novembris!
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Tutvume Keila ametnikega
Alustame selles lehes nende inimeste tutvustamist, kelle ülesanne on kindlustada see, et Keila linn võimalikult ladusalt tegutseb, ning kelle juurde linnakodanik satub, kui tarvis on mõnda ametlikku toimingut teha.
Esimesena räägib oma rollist linnas ning kirjeldab üht tööpäeva linnapea Tanel Mõistus.

Päästeamet annab
mittetulundusühingutele
õnnetuste ennetamiseks
raha
Päästeameti projektikonkurss
kuulutatakse välja juba kümnendat korda ning jagamisele läheb üle 300 000 krooni.
Iga-aastase projektikonkursi
eesmärgiks on kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmiseks õnnetuste
vähendamise nimel.
Projektide teemad on sarnaselt möödunud aastatele valitud tulekahjude ennetamiseks,
veeõnnetuste ärahoidmiseks
ning tuletõrjespordi populariseerimiseks. Samuti oodatakse
projekte tuletõrjeajaloo tutvustamiseks noortele ning hädaabinumbri 112 meeldetuletamiseks vanuritele. Toetavate
projektide kaudu soovime tõsta elanikkonna ohuteadlikkust
ning anda inimestele oskusi
ja kindlustunnet õnnetustega
toimetulekuks.
Eelmisel aastal esitati Päästeametile kokku 46 projektitaotlust, millest üheksa sai ka
toetust. Harjumaalt esitatud
projektidest sai toetust näiteks

MTÜ Viskla Külaarendamise
selts, kes kasutas projekti toetust nii oma küla kui ka Kose
valla inimeste tuleohutuse
alaste teadmiste tõstmiseks
ning MTÜ Maardu Päästeselts,
kes korraldas juba teist aastat
järjest Põhja-Eesti vene- ja
eestikeelsetele noortele tuletõrjeolümpiat.
Päästeametile on üheksa aasta jooksul esitatud 287
taotlust, millest toetuse on
saanud 101.
Kindlasti tuleb huvilistele
kasuks osaleda konkursile eelneval teabepäeval, mis toimub
29. oktoobril kell 13.00 Mustamäe Päästekomandos (Linnu
tee 75A, Tallinn), kus lahti seletatakse nii konkursi teemad
kui ka osalemise tingimused.
Eelregistreerimine kuni 27.
oktoobrini ja info: Anneli Vestel, tel.6676686; e-post: anneli.vestel@rescue.ee
Täpsem info
ja juhised
projektikonkursi kohta www.
rescue.ee

MOBIILNE NÕUSTAMINE 2010
TÖÖMESS KEILAS
3. novembril kell 13.00-16.00 Keila Kultuurikeskuses
(Keskväljak 12, Keila)
Tööandjate ja tööotsijate kohtumine!

Päevakava:
• Eesti Töötukassa ülevaade tööturu olukorrast Keila linnas
ja vallas ning Harjumaal
• Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) tegevuse
tutvustamine
• Keila linna ja Keila valla ettevõtluskeskkonna ja teenuste
tutvustamine
• Kohalike tööandjate poolt pakutavad töökohad
• Nõuanded edukaks töölekandideerimiseks (osalemine
karjäärinõustamise grupis või tööotsingu töötoas)
Osalemine messil on kõikidele tasuta. Ettevõtted saavad
ennast registreerida: tiiu.vilms@tootukassa.ee kuni 27.
oktoober 2010

Kuidas on linnapea inimestele kasulik?
Emotsioonitu vastus oleks, et linnapea tööst kõneleb Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 50, kus on lahti kirjutatud
linnapea peamine roll: juhtida linnavalitsuse tööd ja esindada
linna, täites talle seaduse alusel ja linna põhimäärusega pandud ülesandeid.
Sisuline vastus on emotsionaalne - ja tulebki käia mööda linna, hoida silmad-kõrvad lahti, mis tegemist vajaks, ja leida
mõtteid, kuidas seda seaduste raamides saavutada. Abiks on
ametnikud ja linnarahvas, kelle nõuanded on lausa hädavajalikud. Kuigi olen elupõline keilakas, ei jõua ka mina kõikjale.
Tuleb kaaluda hinge ja mõistusega, milleks jätkub raha praegu
ja mida tuleb teha veidi hiljem.

Linnapea tööpäev 19. oktoobril
Kõigepealt tuleb tõdeda, et mitte ükski tööpäev ei ole samasugune. Iga päev on eriline.
Hommikul vaatasin üle saabunud kirjad ning lugesin värskeid uudiseid.
09.00 algas iganädalane linnavalitsuse ametnike koosolek,
kus räägime üle igaühe töömured- ja rõõmud, mis sellel
nädalal ees.
Pärast koosolekut toimus koosolek abilinnapea ja finantsjuhiga seoses 2011. aasta eelarve kokkupanekuga. Endiselt on
vaja leida eelarveridu, mida kärpida.
11.30 lõuna
Keskpäeval jõudsin Keila Kooli, et projekti „Tagasi Kooli“
raames anda kaks tundi 9. ja 11. klassi õpilastele.
Peale lõunat linnavalitsusse oma kabinetti tagasi jõudes
ootasid arved kinnitamist ning kirjad vastamist. Samuti tuli
valmis kirjutada möödunud kuu kokkuvõte volikogule.
Kella viiest algas linnavolikogu istung. Kuna seekord oli
päevakorras vaid seitse teemat, siis läks koosolek kiiresti
ning sain koju üsna varakult ehk poole seitsme ajal.

Securitas
securitas 1660
14.10 09.17 - Jaama bussiootepaviljonist kodutud minema
saadetud ja teavitatud Keila
abitelefonile vajadusest bussipeatust koristada. Maas oli prügi, sülge ja verd.
16.10 - Abistatud politseil tabada roolijoodik.
16.10 03.30 - Jaama bussiootepaviljoni klaas ära lõhutud.
Teavitatud Varahooldust.

16.10 14.10 - Jaama bussipeatuses 2 kodutut. Minema saadetud.
17.10 12.15 - Keva juures tarvitasid 2 meesterahvast õlut.
Korrale kutsutud ja hoiatatud.
17.10 22.44 - Keila kooli gümnaasiumimajal 1 aken katki.
Teavitatud G4S’i.
18.10 04.49 - Sõiduauto
Citröen sõitis selveri territooriumil keelumärgi alt sisse, tehtud märkus.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Ярмарка трудовой занятости
3 ноября с 13.00 до 16.00 в
Кейласком центре культуры
состоится встреча работодателей и тех, кто в данный
момент ищет работу. В программе мероприятия:
•
обзор ситуации на
рынке труда в нашем городе
и в Харьюском уезде
•
представление Центра предпринимательства и
развития
•
знакомство с промышленными предприятиями города
•
новые рабочие места, предлагаемые местными предпринимателями
•
требования к кандидатам
Участие в ярмарке бесплатное. (стр 4)
Люди, от которых зависит жизнь в нашем городе
Начиная с этого номера, городская газета будет рассказывать о людях, главной задачей которых является
обеспечение нормального
течения городской жизни. В
сегодняшнем номере можно
познакомиться с описанием
одного рабочего дня мэра
города Танеля Мыйстуса.
19-е октября началось для
мэра в 9 часов утра с рабочего собрания, в ходе которого
обсуждались основные задачи текущей недели. Затем
обсуждение продолжилось с
вице-мэрами и руководителем городских финансов, но
уже на очень актуальную
для города тему бюджета на
следующий
финансовый
год. После обеда мэр в рамках проекта «Обратно в школу!» провел два урока в Кейлаской школе. Вечером
подошла очередь деловых
писем и месячного отчета
для городского собрания.
День завершился заседанием городского собрания. (стр
4)
Совместная импровизация
В четверг в Молодежном
центре пройдет интересное
мероприятие, в основе которого лежит простая идея: совместная импровизация всех
собравшихся музыкантов.
Помимо этого планируется

провести несколько мастерских, а также послушать музыку в исполнении местных
музыкальных коллективов.
Все мероприятие проводится в рамках проекта «Первые шаги в музыке». Начало
мероприятия в 17.00. Участие для всех бесплатное.
(стр 5)
Переход на евро
В прессе в связи с переходом
на евро встречается достаточно много информации.
Что же важно знать? Переход на евро состоится 1 января 2011. Для владельцев банковских карточек он пройдет
очень просто – их деньги
просто будут переведены в
евро по курсу 1 евро = 15,6466
крон. В банк будет достаточно прийти один раз, для
того, чтобы обменять имеющиеся наличные деньги, в
том числе и монеты. Монеты
можно обменивать с 1 октября, а бумажные деньги – с 1
декабря. Все имеющиеся договора будут приведены банками в соответствующие новые условия бесплатно. (стр
2)
О новых помещениях городской
музыкальной
школы
Летом городским собранием
было принято решение, что,
помимо школы и уездной
библиотеки, в помещения
новой школы переедет и городская музыкальная школа. Для этой цели было выделено
северное
крыло
нового здания. На вопросы,
почему было принято такое
решение и какой будет новая музыкальная школа, ответит в этом номере городской газеты председатель
городского собрания Андрус
Лоог. (стр 3)
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.

Uudised
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BändCämpJäm arendab loomingulisust

Neljapäeval leiab
noortekeskuses
aset BändCämpJäm
Keila.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Suhteliselt keerulise nime taga
olev idee on tegelikult lihtne.
BändCämpJäm on sündmus,
kus üheskoos saavad muusikaliselt improviseerida (jämmida) kõik soovijad pillimehed.
Lisaks kuuluvad ürituse juurde workshopid ning bändide
kontserdid - kõik selleks, et
muusikud saaksid arendada
loomingulisust. BändCämpJäm Keila korraldatakse seekord koostöös projektiga „Esimesed sammud muusikateel“.
Korraldaja Kalmer Kade jätkab juba varem välja töötatud
BändCämpi loojate poolt rajatud visiooni ning toob sündmuse esmakordselt Keilasse.
Tänaseks on toimunud pealinnas juba 8 BändCämpJämi.
„BCJ - i eesmärgiks on anda
nii teoreetilisi, kui praktilisi
teadmisi nii kogenud, kui ka
alustavatele
muusikutele,“
sõnas Kalmer. Ürituse tunnuslauseks on „loomingulisuse
arendamine läbi muusika“.
Workshoppe ja kontserte
korraldatakse tihti, kuid jäm-

mi mitte nii palju. Just improvisatsiooniline kokkumäng
muudab selle sündmuse eriliseks. Avatud on vabalava, kus
jämmi alustab seltskond pillimehi. Mingi aja möödudes
lõpetab näiteks trummar
mängimise ning tema asemele astub järgmine
löökriistamängija. Jämm kestab
BCJ Keila raames
umbes tund
aega
ja
sama põhimõttega
vahelduvad kõik
muusikud.
Kalmer
selgitab,
et keegi vabalava koordineerimas ei
ole ja iga laval
olev muusik peab andma ka teistele soovijatele
võimaluse. „Kindlasti ei
vahetada muusikuid korraga vaid ikka ükshaaval (sujuvalt) – see tähedab, et kohapeal
luuakse umbes tunnipikkune
lugu.“ Kalmeri sõnul on kõige
raskem lauljatega, kuid siiski
on praktika olemas, et ka solistidel on võimalik tulemuslikult jämmida. „Tuleb lihtsalt
kohapeal sõnu välja mõelda.“

Jämmiks on küll laval instrumendid olemas, kuid Kalmeri
sõnul on eelistatum, kui muusik võtab oma instrumendi
kaasa.

BändCämpJäm Keilal esineb kolm ansamblit – Ketikoerad, Decode ning The Nymph.
Viimased kaks on alguse saanud Keila noortekeskusest
ning neist üks (The Nymph)
tegutseb KNK ruumides siiani. Kõik bändid esinevad kont-

sertkavaga ning peale esinemist teevad publikuga väikse
suhtlusringi(workshopi). Iga
grupp räägib publikule oma
sünniloo ning jutustavad, kuidas neist sai see, kes nad täna
on.
Workshoppi tuleb
kogemusi jagama kaks
pillimeest – bassist
Mart Veski ning
muusik Toomas Kengsepp. Kalmeri sõnul on
õhtu
idee
näidata, et
bänditegemine on
tore ja lahe
ettevõtmine, kuid
samas rõhutada,
et
selle
taga on ka
raske
töö. „Muusikat
tuleb teha hästi, kuid selleks, et tulemus oleks hea,
tuleb vaeva näha ning kindlalt
oma eesmärkide poole pürgida. Tuleb õppida uuesti püsti
tõusma, kui sind on pikali löödud. Loota, et kõik taevast alla
kukub, seda ei juhtu.“
BändCämpJäm Keilale on
oodatud kõik – lavale jämmima aga neid kes tahavad ja

tunnevad, et suudavad pilli
mängida ja improviseerida. Et
õhtu sujuvalt kulgeks, võiksid
kõik külalised end eelnevalt
registreerida aadressil http://
tinyurl.com/BandCamp-Keila
Kõigi registreerijate vahel loositakse välja väike kott meenetega.
Korraldajad tänavad kõiki
toetajaid: Keila noortekeskus, Keila tervisekeskus, Keila Peetri Pizza, Music Works
stuudio, Keila leht, Coca-Cola
Hellenic Eesti ja loomulikult
BändCämp tiimi.
Kuna kahjuks ajad on raskemad ja toetuste leidmine
raske, siis kõik ettevõtjad või
eraisikud, kes tahavad anda
oma panuse Keila või selle
lähiümbruse elu põnavamaks
muutmisel võiksid täita kontaktivormi aadressil www.
tinyurl.com/aita-teisi,
kus
proovitakse ühendada abivajajaid abiandjatega.
BändCämpi teiste sündmuste kohta saab lugeda Facebooki leheküljelt www.facebook.
com/livebandcamp või www.
bandcamp.ee.
Üritus toimub neljapäeval, 28.oktoobril Keila Avatud
Noortekeskuses algusega kell
17.00. Uksed avatakse kell
16.30, BändCämpJäm Keila on
kõigile osalejatele tasuta.
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Lühidalt
Töötuba „Tervis toidust“
Neljapäeval, 28.oktoobril kell
18.00 tutvustab ökokokk Kaarina Naur huvilistele tervist tugevdavaid toiduaineid. Keskendutakse sügisesse sobivatele
ürtidele ning maitsetaimedele,
millega toidule väge juurde
anda.
„Kõik maitsetaimed on ravimtaimed, aga kõik ravimtaimed
ei ole maitsetaimed“ õpetab
ökokokk Kaarina Naur. Mis on
mis? ja kes on kes? saab selgeks loengul ja sellele järgnevas
praktilises töötoas, kus kokatakse üheskoos. Põll ja oma kööginuga kaasa!
Tervisliku toitumise töötuba
korraldab Haridus- ja Kultuuriselts Läte ja see toimub Erakoolis Läte, Kruusa 23, Keila. Eelregistreerimine 26.oktoobrini tel.
5193 6673 või e-postiga waldorf.
keila@gmail.com Rühma suurus on 15 inimest. Osalemine on
tasuta.
Töötuba „Tervis toidust“ on
osa Haridus- ja Kultuuriselts
Läte projektist „Müüdimurdjad“,
mida rahastab Kodanikühiskonna Sihtkapital. Projekti partnerid
on Keila Linnavalitsus, Keila Sotsiaalkeskus, Eesti Naabrivalve ja
Aruküla Vabakooli Selts.
Tere tulemast!
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
www.erakoollate.ee

Septembris sündis Harjumaal 186 last

KEILA
KOOL

Klassijuhatajate õppetool

Vestleme õppetooli
juhi Riina Kingiga.
ELO EESMÄE ja priit oks
KEILA KOOL

1. Millal õppetool loodi? Kuidas seni läinud on?
Klassijuhatajate õppetool loodi, nagu teisedki õppetoolid,
septembris 2009. Eelmisel
aastal tegelesime rohkem klassijuhatajatöö vormilise poolega, püüdsime korrastada paberimajandust – ametijuhend,
klassijuhataja töökava, arenguvestluste läbiviimise kord,
õpilaste koolist puudumise
kord jne. Sel aastal püüame tegeleda rohkem sisulise poolega
– korrastame arusaama klassijuhataja tööst ja eesmärkidest.
Prioriteediks on kool-õpilanekodu hea koostöö.

2. Kui palju inimesi õppetooli
kuulub?
Klassijuhatajate õppetool on
meie koolis üks suuremaid
õppetoole, kuhu kuulub 30
inimest. Ligikaudu pooled põhikooli- ja gümnaasiumimaja
õpetajatest on lisaks ainete
õpetamisele ka klassijuhatajad.
3. Räägime õppetooli tekkeloost, kuidas ja miks see
loodi?
Klassijuhatajate õppetooli loomise mõte on üsna uuenduslik.
Leian, et õpetaja töö on tervik,
mis hõlmab nii aine õpetamist
kui kasvatustööd lastega. Seni
tegi iga klassijuhataja seda kasvatustööd nii nagu ta inimesena seda nägi. Sealjuures tekkis
õpetajatel sageli küsimusi ja
probleeme. Õppetooli eesmärk

on koos nendele küsimustele
vastuseid leida ja anda klassijuhataja tööle kindel suund.
4. Mis on tekkiv lisaväärtus
seoses õppetooli loomisega?
Üheks lisaväärtuseks on heade mõtete jagamine. Kui mõni
klassijuhataja käib oma lastega
kusagil huvitavas kohas, siis
saab ta seda ka teistele soovitada. Samuti on lisaväärtuseks
kogemuste vahetamine erinevate ettetulevate probleemide
puhul ning klassijuhataja toetamine. Ei ole ju igaks elujuhtumiks ja otsustushetkeks võtta
valmis, üheselt rakendatavaid
juhiseid, lahendusi. Tähtis
on luua hea koostöövõimega
meeskond, kes teeb antud võimaluste juures parima valiku.

5. Millised inimesed õppetooli kuuluvad? Kas teete midagi üheskoos?
Meie õppetooli kuuluvad erinevate õppeainete õpetajad, väga
toredad ja vahvad inimesed.
Kõige tähtsam on aga õpetajate soov, tahe klassijuhatajana
töötada ning uskuda sellesse,
mida nad teevad. Kokku saame
1-2 korda veerandis. Kui eelmisel aastal saime kokku kogu
õppetooliga, siis sel aastal
oleme tööd planeerinud enam
kooliastmete kaupa. Erinevas
vanuses lastel on erinevad mured ja vajadused, ka lahendused on erinevad. Oleme käinud
Keila Avatud Noortekeskuses,
et tutvuda sealse eluga ja vaadata, kuidas meie lapsed oma
vaba aega veedavad. Peame
tähtsaks, et teame oma õpilas-

te huvidest, aga ka muredest
võimalikult palju.
6. Kui sageli toimuvad koolis
klassijuhatajatunnid ja mis
on nende eesmärk?
Klassijuhatajatunnid toimuvad
põhikooli üks kord nädalas.
Need on vajalikud selleks, et jagad aktuaalset ja jooksvat infot;
analüüsida õpilaste probleeme/
muresid ja ka kordaminekuid;
kavandada ja organiseerida tulevasi üritusi; käsitleda klassijuhataja tööplaanis kavandatud
põhiteemasid.
Klassijuhatajaks olemine on
väga heaks väljakutseks, pakkudes mitmekesiseid rolle, võimalust aktiivselt osaleda kooli
arendamisel ja arendamisele
kaasaaitamisel ning oma klassi
esindamisel õpetajaskonnas.

2010. aasta septembrikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 186 lapse
sünd, see on 26 võrra vähem
kui 2010. aasta augustikuus,
mil registreeriti 212 sündi ja
33 võrra enam kui 2009. aasta
septembrikuus, mil registreeriti
153 sündi.
Poisse sündis 94 ja tütarlapsi
92. Kaksikuid sündis kaks paari.
Esmasündinuid oli 69, teisi lapsi
80, kolmandaid 26, neljandaid 9
ja viiendaid kaks.
Surmakandeid koostati kokku 80, mehi suri 38 ja naisi 42.
Lahkunute keskmine vanus oli
73,3 aastat. Mehed elasid keskmiselt 71,6 ja naised 75 aastaseks.
Registreeriti 7 ja lahutati 4
abielu. Nimemuutmise avaldusi
rahuldati kolm.
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Noortekeskus
KOOLIVAHEAEG
Keila avatud
noortekeskuses
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!

Rainer Komi (paremal) peale EuroCup mängu.

foto: ERAKOGU

sport

Saalihoki on
jõukohane kõigile

Kuu algul toimus EuroCUP finaalturniir
saalihokis, kus osales Eesti valitseva
meistri SK Auguris seas Keilas saalihokiklubist välja kasvanud ja siin elav mängija Rainer Komi. Muuhulgas valiti Rainer
mängus Shveitsi meistri vastu Eesti
meeskonna parimaks mängijaks. Mis
mäng saalihoki on ja mis seisus on klubi
Keilas, rääkisid Keila Lehele Keila saalihoki võistkonna treener Aivar Liivrand ja
Eesti Saalihoki Liidu juhatuse liige Meelis
Aab.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Saalihoki on jõukohane kõigile
Nagu nimigi ütleb, sarnaneb
saalihoki jäähokile, kuid saalihoki on vähem jõulisem. Harrastusspordina on saalihoki
seltskondlik ja jõukohane kõigile. Meelis: „ Reeglitekohaselt
mängides on võimalus vigastusteks väike. Halvimal juhul
võib naisterahvas saalihokit
mängides sinika saada. Reegleid on mängul palju ja alguses
võivad need olla hirmutavad,
kuid mängida saab ka lihtsustatud reeglitega.
Alustada võib saalihokiga
ükskõik mis vanuses. Aivar:
„Olen ka 4. aastaseid mängimas näinud.“
Eestis on saalihokit mängitud vähem kui 20 aastat.
Eesti jõudis mäng 1993.aasta
lõpus ning juba aasta hiljem
toimusid esimesed Eesti meistrivõistlused. Maailmameistrivõistlustel on Eesti osalenud
1996.aastast. 2008.aasta MMil mängis Eesti A divisjonis,
ehk maailma 10 parima hulgas
ja kokkuvõttes tuli kaheksandaks.
Selle aasta detsembris toimuvad järgmised maailma-

meistrivõistluste finaalturniir,
kus Eesti osaleb maailma
16parima võistkonna seas.
Alagrupimängudes tuleb rinda
pista 8kordse maailmameistri
Rootsi, Saksamaa ja Austraaliaga. Alagrupis loodetakse
jõuda kahe parema hulka, mis
tagaks koha veerandfinaalis.
Meelis Aabi sõnul selline tulemus reaalne.
Rahvusvahelisse Saalihoki
Liitu kuulub üle 50 riiki kõikidelt mandritelt. Absoluutseks
maailma tipuks saalihokis on
Rootsi, kus on üle 1100 klubi
enam kui 125 000 litsenseeritud mängijaga.
Kui maailmamastaabis läheb saalihokil väga hästi,
siis Keila saalihoki elu nii kenasti ei edene.
Keilas alustati saalihoki treeningutega 2003.aastal. Ajaloo
huvides tasub ära märkida,
et esmakordselt mängiti Keilas saalihokit juba 1993 aasta lõpus, kui tollase Harjumaa Päästeteenistuse Keila
Komando töötajad hankisid
Rootsist kepid ja kaks korda
nädalas praeguse noortekeskuse saalis saalihokit mängisid. Alates 2004. detsembrist
tegutseti koos iluvõimlejatega
klubi Triumf nime all, 2007.
aastal loodi Keila Saalihokiklu-

bi. Keila saalihoki võistkond
osaleb praegu Eesti teises liigas. Taseme kohta ütleb Aivar
Liivrand, et alati võiks parem
olla. „Hetkel on klubi sellises
seisus, et vaatame, mis edasi
saab. Kas ja kuidas võiksime
jätakta. Peamiseks probleemiks on resurss, mis jaguneb
finantsi, saali aja ning üldise
aja vahel. Eelmisel aastal sattusime klubiga halba olukorda, kus linn vähendas pearaha,
mistõttu oleme sunnitud vahendeid juurde otsima. Samas
pean ütlema, et linn on meid
palju aidanud, kuna linna toel
on klubi üldse eksisteerinud.“
Aivar Liivrand: „ Klubi tugevust näitab töö noortega. Selle
puudumine ilmselt näitabki,
et oleme hetkel mingisugusel
teelahkmel. Palju lapsi on küsinud, kas saab trenni tulla,
kuid praegu olen sunnitud ära
ütlema.“ Seega alla 16aastastel Keilas mänguvõimalused
täna puuduvad. Küll oodatakse mängima 17aastased ja vanemad.
Täna on Keilas üks treeninggrupp.
Nendest, kes
2003. aastal alustasid, on alles jäänud vähesed. Alguses
oli kaks meeskonda – noored
ja täiskasvanud, kes tänaseks
moodustavad kokku ühe võistkonna. Saavutustest võib nimetada 2007.aastal U15 meeskonna Eesti meistrivõistluste
teist kohta, ning 2009.aastal
tuli U17 vanuseklassis Keila
võistkond Eesti meistriks.
Alguses mainitud Rainer
Komi peab Aivar Keila seni
kõige paremaks mängijaks.
Oma saalihokimängija karjääri
alustas ta Keila noortevõistkonnas. Ta on tulnud Eesti
täiskasvanute meistriks ja on
Eesti U19 meeskonna liige
ning koondmeeskonna kandidaat.

Reede, 22.okt.
Kell 18.00-21.00 vaheaja
alguse PIDU
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

foto: ERAKOGU

sport

Keila Kooli jalgpallurite
head tulemused
virge jaanre

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

Keila kooli 8.-9. kl. poiste jalgpalli võistkond saavutas Eesti
Koolispordi Liidu meistriliiga
finaalvõistlustel II koha. Võistluse võitis Võru Kreutzwaldi
Gümnaasium, III koha mängis
välja Viljandi Carl Robert Jakobsoni Gümnaasium. Mängijad autasustati medalitega
ning koolile kingiti 2 jalgpalli.
Viljandi sajuses ilmas võitlesid teise koha välja Riico
Sundja, Kristjan-Patrick Kuldorg, Pavel Marin, Tanel-Mairo Sildnik, Marko Lepp, Hardi
Link, Kaspar Oll, Tanel Raud,
Kevin Müller, Daniel Sei, CarlRobert Puhm, Egert Pukko ja
Henri Lumiste.
Karikas koolidevahelistelt
meistrivõislustelt
Harjumaa
koolidevahelistel
meistrivõistlustel
jalgpallis
kolme vanuseastme kokkuvõttes võitsid Keila Kooli jalgpallurid karika 1 punktiga Maardu Gümnaasiumi ees. Kõige
edukamad olid 8.-9. klassi
poisid, kes võitsid kuldmedalid ja pääsesid mängima Eesti

Koolispordi Liidu poolfinaalvõistlustele Haapsallu.
10.-12. klassi võistkond
jäi neljandaks Maardu, Kose
ja Saku Gümnaasiumi järel.
Mängisid: Raido ja Rando
Leokin, Priit Danelson, Martin ja Mikk Kelement, Jagnar
Jakobson, Kauri Ääremann,
Henri Link, Toomas Kelo.
Kuni 7. kl.vanuseastmes
jäid poisid tublile 5. Kohale,
kuna teiste koolide võistkondadesse kuulusid õpilased 6.
ja 7.klassist, kuid Keilast mängisid enamasti 5. klassi poisid.
Mängisid: Braien Kaldoja,
Markkus-Lauri Lindmann ja
Oscar William Quirk, KarlMarkus Veiberg, Alex-sander
Puhm, Teven Aavik, Ergo Veeremaa, Kent-Erik Hanga, Jaanus Mitter, Jan Johan Kaarnaväli ja Rinco Henk.
Suur tänu Targo Kaldojale,
kes võimaldas võistlusi läbi
viia Keila jalgpalliväljakul
Suur tänu treeneritele, lapsevanem Aivo Lingile ja 12b
kl. õpilasele Jako Arikainenile
mängijate juhendamise eest,
jalgpallikohtunikele Jagnar Jakobsonile 12b ja Alor Lassile
(vilistlane).

HUVITAV

Ehete töötoad lastele
maris viires
Sügisest alustavad
Keila
Kultuurikeskuse
ruumides
tegevust ehete töötoad lastele. Töötubasid viib läbi MTÜ
Metsatuka kunstiait. Siiani
on olnud töötubade tegevusse
kaasatud ainult täiskasvanud,
kuid suure huvi tõttu pakub
kunstiait alates novembrist
meisterdamise rõõmu ka lastele alates 6-st eluaastast.
Esimene töötuba toimub
10. novembril kell 15.00 Keila kultuurikeskuses. Teema:
“Kuidas lihtsalt ja kavalalt valmistada ehteid”. Igal töötoas
osalejal valmib kaunis ehe. Kel
soovi võib töötoas osaleda ka
emme/issiga.
Töötubades õpivad lapsed
töötama erinevate tööriistade, traadi, naha, paberi, pae-

la, helmeniidi, helmetraadi,
polümersavi, kangavärvide ja
portselanvärvidega.
Osalustasu 125kr/in. Töötoa kestvus 1,5h. Registreerimine ja lisainfo: Maris Viires,
marisviires@gmail.com,
55
565 210.
Lisaks laste töötubadele
ootame teid ka täiskasvanute
töötubadesse mis toimuvad
20. ja 10 novembril kell 18.00
Keila kultuurikeskuses.
Lisainfo ja registreerimine
marisviires@gmail.com

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
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
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum

teater
“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
jaanuar 2010

PILET: 150.- / 125.- ( 9.59 EUR /
7.99 EUR)
Keila Kultuurikeskus
“AVAMEELSELT ABIELUST” KOMÖÖDIATEATER
7.detsember kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.Keila Kultuurikeskus
„ÄÄRMISELT PIINLIK” - VANA-BASKINI TEATER
13.detsember kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.- (9.59 EUR /
7,99 EUR)
Keila kultuurikeskus

kontsert
“HINGEDEPÄEVA MUUSIKA”
31.oktoober kell 16:00
Kavas: kantaat “Hingedemaa
kellad” (P.Rips) ja vaimulik
koorimuusika (P. Uusberg, S.
Kaasik, K. Nystedt, M. Vardja, J.
Rheinberger)
Kontsert on tasuta
Keila Miikaeli kirikus (Paldiski
mnt 2, Keila)
“MÄLESTUSED” - KOIT
TOOME
11.november kell 19:00
Kontsertid sisaldavad läbilõiget
15 lava-aastast.
Pilet: 150.- / 125.- 7-12 a. lapsed
ja pensionärid (9,59 / 7,99 EUR)
Keila kultuurikeskus

muud üritused
TASUTA KASUTATUD RIIDED
22.oktoober kell 10.00 - 13.00
Keila Sotsiaalkeskus

MESINIKE ÕPPEPÄEV
31.oktoober kell 10.00 tasuta
Keila aianduse ja mesinduse
selts. Keila Ohtu tee 5
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
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
22.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga
24.oktoober kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Vaimulikud õhtud
29. septembril kell 19.00
Koguduse majas
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa 2-toaline ahjuküttega
korter Vasalemmas, kooli lähedal. (40m2, 1korrus) Aknad
vahetatud, parkett põrandad,
köögis boiler, elektripliit, köögimööbel, WC-s põrandaküte. Madalad püsikulud, aiamaa võimalus. Otse omanikult. Hind 250
000.Telefon: 5207561.

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

müük.

Tel.

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

01.10.2010
06.10.2010
07.10.2010
08.10.2010
10.10.2010
17.10.2010

Grete-Mari Nurken
Martin Toombu
Aimar Veski
Kristofer Kahar
Lilian Kullerkupp
Mirjam Plaado

Me südames Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele

Teenus
massaž.

Tel.

Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
Probleemsete ja ohtlike puude langetamine. Langetan raskesti ligipääsetavad ja keerukas
asukohas olevad puud. Teostan samuti väiksema mahulisi
raietöid. Annan nõu metsa harvenduse, uuenduse ning muude
metsaga seotud probleemide
osas. Tel. 56482680.

töö
Laagri Leivatuba, asukohaga
Vae tn. 2. Laagri keskuses võtab
seoses töömahu kasvuga juurde
hakkaja ja kogemustega pagarkondiitri. Huvi korral selle töö

vastu siis teatada oma soovist
kas siis meilile leivatuba@gmail.
com või siis helistada telefonil
5059349 ja küsida Tiinat. Töötasu ja töögraaﬁk kokkuleppel.
Info meie tegemistest http://
leivatuba.blogspot.com/.

muu
1.novembril kell 18.00 algavad
Keilas täiskasvanutele inglise
keele kursused.Tunnid 2x nädalas (E, N 24õ/h - 1416 EEK). Lisaks
soome keele algajate kursus,
inglise keel I ja II kl.õpilastele. IIIVII kl.õpilastele pakume inglise k.
abiõpet (minigrupid) või individuaalõpet. Info reg: info@tarnekor.ee, tel.53029454, 53321522,
6781616 Paldiski mnt.21,II korrus
(teeäärne maja).

AS KeVa autokoolis algab
3. novembril veoautojuhtide
täiendkoolitus (35 h). Info ja
reg. tel. 6791473; 6791474.
Soovin üürida väiksema tõstukiga auto vanavara äraviimiseks. Tel. 58229152.

Südamlik tänu
Keila Sotsiaalkeskuse
töötajaile,
kes meie leinale
Tiiu Lassi
surma puhul kaasa
tundsid ja
kauni peielaua
valmistasid.
Poeg ja õed

Kallist vennatütart

Avaldame kaastunnet
perekonnale

Südamlik kaastunne Augustile,
Avele ja Avole kalli abikaasa
ja ema

Mare
Kivinukk’i

Mare
Kivinukk

Mare
Kivinukk’i

Heli, Liina, Reet ja Andrus

perekonnad Viigisalu, Tamm,
Kutnik, Kreek, Merit ja Gaily

leinavad tädi Evi, Helvi,
Linda peredega.
Südamlik kaastunne abikaasale
ning tütrele, pojale ja õele
peredega.

Tasa lööb tunde aegade kell hinge
jääb mälestus soe ja hell.
Südamlik kaastunne
Augustile, Avele ja Avole
peredega kalli abikaasa, ema
ja vanaema

Mare
Kivinuki

surma puhul.
Perekonnad Pruuning,
Siim, Mutle, Kutsar

Südamlik kaastunne
Silvi Kaevats´ile kalli

kaotuse puhul.

Müüa raadiopiire 2 koerale
1975 EEK, uus haukumisvastane kaelarihm 700 eek. Tel.
56488730.

Klassikaline
58094493.

Sündinud

ÕE

Kuulutused
kinnisvara

Palju õnne!

7

Keila Lasteaed Vikerkaar
kollektiiv

surma puhul.

Mälestust sa hella väärid,
väärid austust sõnu häid,
mälestuste kauneid hetki
meile sinust hinge jäi.

kus me hinged puhkavad
ärkab unest vaim
voolab rahu südames
ja otsa lõppeb aim
Kavas: kantaat
“Hingedemaa kellad”
(P.Rips) ja vaimulik
koorimuusika (P. Uusberg,
S. Kaasik, K. Nystedt, M.
Vardja, J. Rheinberger)
Solist: Mirjam Mesak
Lasteansambel ja
keelpillikvartett
Saksofon: Miikael Mägila
Klaveril: Piret Rips
Credo-Allika kammerkoor
Kontsert on TASUTA
31.10 kl 16:00
Keila Miikaeli kirikus
(Paldiski mnt 2, Keila)

Avaldame kaastunnet August
Kivinukile ning Avele ja Avole
peredega abikaasa ja ema

Mare
Kivinukk

Mare
Kivinukk`i

Südamlik kaastunne abikaasale,
poja ja tütre peredele.
Anna ja Tanja

kaotuse puhul.
Töökaaslased Axis Studio Oü-st

Tean, midagi maailmas pole kaduv,
köik naaseb kaudu kummalisi radu,
surm ainult olemisest teise retk.
A. Alliksaar
Kallis Ave perega,
sügav kaastunne armsa

EMA

Pisarad on sõnad,
mida süda ei suuda öelda...
Südamlik kaastunne Kaisale
kalli ema

Tiia Toms`i
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Anneli perega
Kolleegid sotsiaalkeskusest

“HINGEDEPÄEVA
MUUSIKA”

kaotuse puhul

8

Reklaam
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ÕIGE
KOMBINATSIOON
TAGAB TUGEVAD
LUUD!

OKTOOBRI
VAHEAJAL
PAKUVAD
MEIE NÕIAD

CALCIGRAN närimistablett
500mg+200TÜ N100
Toimeaine: 500mg kaltsiumi ja
200RÜ D3-vitamiini.
Käsimüügiravim
Näidustus: D-vitamiini ja kaltsiumi
vaeguse vältimine ja ravi.
Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne
tarvitamist lugege tähelepanelikult patsiendi
infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi
kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või
apteekriga.

Soodushind 85.00
tavahind 114.80

Suurim valik
kvaliteetseid
talverehve Keilas!

Oktoobrikuus palju häid sooduspakkumisi!

Igal esmaspäeval kell 10 -13 on võimalik apteegis mõõta vererõhku, kolesterooli ja
veresuhkrut.

Keila Apteek (Jaama 11) avatud E-R 9.00-18.00, L 9.00-15.00 Tel 6780092

REHVIDE MÜÜK, VAHETUS, HOIUSTAMINE

BURGSI VÕI FRIIKATEGA

JÄÄTIS TASUTA!

Keila Tervisekeskuse kohvik buffee
Iga päev 11.00-20.00

Tel: 5040638

AS Oru Äri Kumnas, 1 km Keilast Õismäe suunas, vasakut kätt. Tel 6099555

Hole In One Catering

Tere tulemast!

www.holeinone.ee

LIISI LEIVAKODA

AASTALÕPU KRINGLIHINNAD (alates 22 okt):
12.nov. algusega 22:00

Kadrid, Mardid
ja Sandid!
Plaati mängib DJ Felix
Sissepääs on TASUTA!
Kadrid, Mardid ja Sandid
saavad tervitusnapsu TASUTA!

Rosina-kaneeli kringel 70.- eek kg
Kohupiimakringel 88.- eek kg
Singi-juustu kringel 88.- eek kg
Pensionäridele toome kringlid Keila piires koju

www.leivakoda.ee

..

KYTTEPOOD.EE

Uus varv on

ROOSA

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

Keilakas, aiad hoovid korda!

Viime ära Teie aiajäätmed
(lehed, õunad, oksad...)

15.- kott
200.m3
firmadele lisandub km

Küsi julgesti!

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

teated
Kaastundeavaldus
raamis: 100.(sisaldab käibemaksu)
Ärilise sisuga
kuulutus
(müügikuulutus, teenuse pakkumise kuulutus jms) eraisikule:
75.- (sisaldab käibemaksu),
Reakuulutus
juriidilisele isikule:
130.-, millele lisandub käibemaks

Muu sisuga kuulutus (teated
kadunud esemetest jms): 25.(sisaldab käibemaksu)
Reklaami hinnapäringud on oodatud aadressil liisa.kaupmees@
keila.ee või telefonil 5122369.
Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee, telefonil
6588 569 või toimetuses Keila
linnavalitsuse I korrusel.

tel 6587 333

www.sassupood.ee

Sassu e-poest telli
transpordikuluta
üle Eesti

