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SA Keila Terviserajad
juhataja Toivo
Lumiste näitab, kust
kergliiklustee kulgeb

Peagi saab turvaliselt terviseradadeni
Eelmisel nädalal
väljastas
linnavalitsus
ehitusloa Ehitajate
tee äärde kergliiklustee ehituseks.
huvitav

Tegemist on lõiguga Ehitajate
tee 1 juurest Kruusa tänavani
(AS Keila Vesi juurde). Uus
kergliiklustee on pikendus
olemasolevale kergteele ning
võimaldab ohutumat ligipääsu muuhulgas terviseradade

kasutajatele. Keila abilinnapea Enno Felsi sõnul rajatakse
kergteelt terviseradadele viivale teele ka ülekäigurada.
„Tee ehitus venis sügisesse,
kuna eelnevalt oli vaja saada
maaomanikult PERH-ilt luba

ehk seada servituut nende
maale rajatavale kergliiklusteele“, sõnas Enno Fels. Tänaseks
on leping ehituseks sõlmitud
ning juba ka töödega alustatud. Kergtee valmib hiljemalt
25.novembriks, tõenäolisemalt

vaba aeg

Abivajajatele
jagati küttepuid
lk 6

isegi varem. Tööde maksumus
on ligikaudu 550 tuhat krooni,
millest pool finantseeritakse
välisrahadest (Norra finantsmehhanism). Töid teostab vähempakkumse võitnud ettevõte Multivara Trasnport OÜ.

Keila Kool ootab
mälestusi
Keila Kool ootab mälestusi
põhikooli- ja gümnaasiumimaja, selle inimeste ja
sündmuste kohta.

lk 3

Harjumaa
muuseumis näeb
dokfilmi maridest
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Unustamine on inimlik
Seisin pühapäeval Tbilisi Eesti saatkonna katusel ning
vaatasin Gruusia hilisõhtust pealinna. Kolm päeva Keila
sõpruslinnas sügaval Gruusia sisemaal tuletasid taas
meelde, et asjad, mis meie jaoks hetkel on iseenesest
mõistetavad, ei pruugi seda tegelikult sugugi olla.
Näiteks soe kraanivesi, mille olemasolus võib enamvähem kindel olla, poti ja veega WC, mänguasjad lasteaias, asfaltkattega tänavad ning ilus linnapilt. Tõsi, nii
mõndagi on muutunud, võrreldes selle ajaga, kui kolm
aastat tagasi esmakordselt tolles linnas käisime. Siiski on
kõikjal kõrguvad mahajäetud ja lagunevad vabrikuhooned, torust otse jõkke voolav süsimust vesi ning puuduvad põrandalauad ja seinaplaadid lasteaias mõtlemapanevad. Väidetavalt on koolis valvet pidava politseiniku
kuupalk õpetaja omast pea kolm korda kõrgem ning
küsimusele, kuidas on lapsevanematel võimalik tööl käia,
kui lasteaed on avatud 10-16, saan vastuseks, et selliseid
peresid, kus mõlemal vanemal on töökoht, on väga vähe.
Olen liiga noor mäletamaks sõdu või nõukogude
aega. Mäletan vaid leivasaba, piimasaba, jäätisesaba, rohelisi talonge, vahel harva laual olnud viinereid, sõbranna juures maitstud esimest tükikest banaani ja sõbraga
jagatud Jenkki nätsu padjakest. Igapäevaelus torisen
samuti aukude üle tänavas, aastas korra toimuva veekatkestuse üle, selle üle, kui Starman
viie minuti jooksul oma tehnikut
minu internetti tagasi tooma
ei saada, selle üle, kui wifit ei
ole või pean toidupoes kassajärjekorras seisma. Vahel
tuleb kasuks, kui tuletatakse
meelde, et kõik see ei ole
sugugi iseenesest mõistetav.

Doris matteus
doris@keila.ee

kasulik

Töövõimetushüvitist maksavad
tööandja ja haigekassa
Niiskete ja külmade
ilmadega võib ootamatult haigestuda
mõnda viirusesse
või külmetushaigusesse. Enesetunde
halvenedes on alati
soovitatav pöörduda perearsti poole,
kes vajadusel väljastab töövõimetuslehe.
Ühes aastas väljastavad Eesti
arstid ligi pool miljonit töövõimetuslehte. Haigekassa statistika näitab, et enim töövõimetuslehti väljastatakse just
seoses
külmetushaigustega
oktoobris-novembris ja märtsis-aprillis.
Töövõimetuslehe saab arst
väljastada inimesele, kes käib
tööl ja omab tööandja kaudu
haigekassas ravikindlustust.
Töövõimetuslehe alusel saadava hüvitise eesmärk on kompenseerida töötajale haigestumise ajal saamata jäänud
töötasu teatud ulatuses.
Alates 2009. aasta juulikuust maksavad töötaja enda
haigestumisel töövõimetushüvitist nii tööandja kui ka haigekassa. Sel puhul on oluline
teada, et üldjuhul kolme esimese haiguspäeva eest hüvitist
ei maksta. Alates 4. päevast
maksab hüvitist tööandja 70%
töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Haigekassa
hakkab hüvitist maksma alates
9. päevast. Haigekassa makstava haigushüvitise määr on
samuti 70%, kuid hüvitise arvutamise aluseks on inimese

eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu.
Raseduse ajal haigestumise
korral ning tööõnnetuste ja
kutsehaigestumiste tõttu väljastatud töövõimetuslehtede
puhul tööandja hüvitist maksma ei pea. Sellistel juhtudel
maksab haigushüvitist haigekassa alates 2. päevast.
Haigushüvitist on inimesel
õigus saada 120 päeva järjest,
arstliku ekspertiisi vastava otsuse korral kuni 182 päeva järjest. Maksimaalselt hüvitatakse 250 haiguspäeva aastas.
Töövõimetuspensionärile, kes
on töövõimetuslehel haiguse
tõttu, mille alusel määrati talle
töövõimetuspension, ja vähemalt 65-aastesele töötajale
makstakse hüvitist ühe haiguse korral kuni 60 päeva järjest
ja kokku 90 päeva aastas.
Teise isiku hooldamisel
maksab haigekassa hooldajale
töövõimetuslehe alusel hooldushüvitist. Hooldushüvitist
maksab haigekassa alates esimesest päevast. Hooldushüvitise suuruseks on 80% eelmise
aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulust.
Alla 12-aastase lapse põetamise korral on hooldajal õigus
saada hoolduslehe alusel hüvitist kuni 14 järjestikuse päeva
eest. Haige perekonnaliikme
kodus põetamise korral on
hooldajal õigus saada hoolduslehe alusel hüvitist kuni 7 järjestikuse päeva eest. Alla
3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja
ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi, on hooldajal
õigus saada hoolduslehe alusel

Foto: sxc.hu

hüvitist kuni 10 järjestikuse
päeva eest.
Töövõimetuslehe võib arst
vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult
hüvitise maksmise perioodil,
mitte hoolduslehe kestusel.
Tööle naastes tuleb töövõimetusleht esitada oma tööandjale, kes peab selle haigekassale edastama 7 päeva
jooksul. Haigekassa maksab
töövõimetushüvitise välja hiljemalt 30 päeva jooksul alates

lehe jõudmisest haigekassasse.
Tööandja maksab omapoolse
hüvitise välja palgapäeval või
vähemalt 30 päeva jooksul alates lehe saamisest.
Täiendavat infot töövõimetushüvitiste maksmise kohta
saab haigekassa kodulehelt:
www.haigekassa.ee, edastades
küsimuse
meiliaadressile:
info@haigekassa.ee või helistades haigekassa infotelefonile
16363.
Eesti Haigekassa

Nädal piltides

Foto: erakogu

Valvas linnakodanik avastas Keila jõe luhal
tekkinud olmeprügi hunniku. Tänu keskkonnanõunik Ülle
Linduse aktiivsele tegevusel selgus reostaja isik kahe ööpäevaga. Süüdlase suhtes on alustatud menetlust.

Keila nädalaleht

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

Foto: erakogu

Vikerkaare lasteaias olid lastel külas hobune, poni ja kits. Foto: valdur vacht
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Keila säästimarketi juurest leiti
u 6kuune isane kutsikas. Kuna koeral kiipi ei
leitud, viidi ta loomade hoiupaika.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Töömess aitab kokku tööandjaid
ja tegijaid
Kolmapäeval,
3. novembril kell
13.00-16.00 toimub
Keila Kultuurikeskuses Töömess - tööandjate ja tööotsijate kohtumine.
valdur vacht
vvacht@KEILA.EE

Päevakavas on Eesti Töötukassa ülevaade tööturu olukorrast
Keila linnas ja vallas ning Harjumaal, Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse (HEAK) tegevuse tutvustamine, Keila
Avatud Noortekeskuse Karjäärikohvik, Keila linna ja Keila
valla ettevõtluskeskkonna ja
teenuste tutvustamine. Lisaks
tutvustavad end kohalikud
tööandjad ja kõnelevad, millist
tööjõudu nad otsivad. Nõuandeid edukaks töölekandideerimiseks saab karjäärinõustamise grupis või tööotsingu
töötoas. Osalemine messil on
kõikidele tasuta.
Messile oodatakse nii tööandjaid kui tööotsijaid. „ See
on nagu kana ja muna küsi-

KEILA
KOOL

mus, et kumb oli enne? Tööandjateta pole töökohti ja töötajateta poleks, kes kasumit
toodaks. Tööandjatelt ootame, et nad end reklaamiksid
- mida nad üldse teevad, et
nad oleksid vastava piirkonna
töövõimaluste kaardil, et nad
ütleksid välja, milliseid töötajaid nad vajavad, ja kui on, siis
pakuksid ka vakantseid töökohti. Tööotsijatele soovime
vahendada tööandjate sõnumi,
milliseid töötajaid vajatakse, et
nad teaksid, kus suunas ennast
arendada, mida õppida. Lisaks
anname nõuandeid edukamaks
töölekandideerimiseks – kar-

Tiiu Vilms
toonitab, et
tööotsijad ei
tohiks kunagi
lootust kaotada:
„Kui ise ei usu,
et oled hea
töötaja, siis ei
usu tööandja
seda hoopiski!“

Kõrgemad ametnikud ja juhid
Tippspetsialistid
Keskastme spetsialistid, tehnikud
Kontoritöötajad
Teenindus‐ ja müügitöötajad
Põllumajandus ja kalandustöötajad
Oskus ja käsitöölised
Seadme‐ ja masinaoperaatorid
grupikonsul- Lihttöölised

jäärinõustamise
tatsioonil ja tööotsingute töötoas,“ rääkis üritust korraldav
Eesti Töötukassa koondamistele reageerimise meeskonna
juht Tiiu Vilms. Messil tuletab Töötukassa meelde teenuseid, mis aitavad töötutel
paremini uut tööd leida ja tööandjatel neid tööle rakendada.
Tiiu Vilms: „Tööpraktika, tööturukoolitused, palgatoetus ja
muu sarnane on kindlasti tugi
sobivate töötajate leidmiseks.
Kõik Töötukassa teenused on
kõikidele tasuta.“
Ta toonitab, et tööotsijad
ei tohiks kunagi lootust kaotada: „Kui ise ei usu, et oled
hea töötaja, siis ei usu tööandja seda hoopiski!“ Töömessi
korraldatakse Tallinna, Harjumaa, Raplamaa ja Järvamaa
piirkondliku programmi “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013”
raames. Töömessi Keila korraldavad koos Eesti Töötukassa,
Harju Ettevõtlus- Arenduskeskus, Keila linnavalitsus ja Keila
Vallavalitsus.Üritust korraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
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Põllumajandus ja kalandustöötajad
Oskus ja käsitöölised
Seadme ja masinaoperaatorid
Lihttöölised
Relvajõud
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Millal õppetool loodi? Kuidas seni läinud on?
Klassiõpetajate õppetool loodi 2009. aasta septembris. Ma
arvan, et meil on läinud väga
hästi. Õppetoolide loomise
mõte oli hea ning mulle tundub, et see süsteem toimib.
Kui palju inimesi õppetooli kuulub ja milliseid klasse
nad õpetavad?
Meid on kokku 30, enamik
õpetab algkoolimajas, 2 õpetajat on sel õppeaastal veel
suures majas, aga järgmisel
aastal oleme kõik koos. Praegu õpetame kuni 6. klassini,
õpilasi on meil hetkel 411.
Kuidas on õppetool tänaseni muutunud ja arenenud?
Esimene aasta, kui õppetool
käivitus, oli rohkem selline
otsimise ja kompamise aeg.
Üheskoos arutasime koostöö
erivormide üle ning püüdsime õpet elulisemaks muuta.
Klassiõpetaja ülesanne on
piltlikult öeldes hea ja tugeva
vundamendi rajamine, millele
edaspidi vastupidav „maja”

järkjärgult kasvavate korrustega ehitada. Esimese õpetaja
roll koolis on väga oluline.
Kuidas õppetool töötab,
millised on selle ühised tegevused?
Meil on igal esmaspäeval infotunnid , kuhu kaasame ka
algkoolimaja muusika, kehalise kasvatuse ja inglise keele
õpetajad. Arutame ja püüame
vastuseid leida nädala jooksul
üleskerkinud
küsimustele,
kuulame ettepanekuid. Kui
on vaja mõne probleemiga pikemalt tegeleda, siis töötame
klassiastmeti sektsioonides.
Ükski küsimus kunagi vastuseta ei jää, ühiselt leiame alati
lahenduse.
Ma arvan, et õppetooli
mõte ongi üheskoos leida muredele lahendusi ning jagada
häid ideid. Oluline on, et õpetaja ei jää oma mõtetega üksi.
„Üksi saame teha nii vähe,
koos saame teha nii palju” on
öelnud Helen Keller.
Kas ja kuidas on õppetooli
loomine muutnud õpetamise meetodeid, protsessi?
Mingil määral kindlasti on
muutnud. Tähtis on õppimine teiste kogemuste kaudu.
Lisaks õpilastele on õpetaja
ise ka pidevas õppeprotsessis.
Õpetamise meetoodid on võr-

Lühidalt
Head Keila Kooli sõbrad
Kutsume Keila Kooli endisi ja
praegusi õpetajaid, õpilasi,
lapsevanemaid, koolitöötajaid
kirja panema ja saatma toredaid lugusid seoses põhikoolija gümnaasiumihoone (Põhja
8) ning sealsete inimestega
läbi aegade. Samuti oleme tänulikud pildimaterjali eest.
Kogutud lugusid kasutame
novembris 2010 toimuval kooli
sünnipäeval. Piltidest loodame
panna kokku fotonäituse. Vahvamad lood ja pildid leiavad
oma koha ka kooli ajalooarhiivis jutustamiseks ning näitamiseks tulevastele põlvedele.
Lood ja pildid palume saata
hiljemalt 20. novembriks eposti aadressile elo.eesmae@
keila.edu.ee või postiga aadressile Keila Kool, Põhja 8, Keila 76607.
Autorite vahel loosime välja kutse uue koolimaja suurele
avamispeole.
Ootama jäädes
Keila Kool
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Klassiõpetajate õppetool

Ajame juttu
õppetooli juhi
Anniki Kasega
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Esireas vasakult: Reet Pudan, Katrin Veelmaa, Evelin Süvari-Hein, Anniki Kase, Ebelii Barndõk, Ülvi Aavik, Marge Asik, Ilona Torm. Tagareas vasakult: Leelo Tamkivi, Irma Erendi, Aire
Toms, Tiina Sildre, Kersti Mellik, Kristiina Laiv, Piret Põldme, Anu Lang, Kaja Peetris, Elle
Mähhar, Kairi Arula, Pilvi Kula, Urve Leomar.
reldes varasemaga muutunud välja viia, Keila pakub suure- kuuluvad?
päraseid võimalusi loodusega Meil on hästi vahva meeskond,
mitmekesisemaks.
sõbraks saada ja korraldada õpetajad on rõõmsameelsed,
koostööaltid, entusiastlikud ja
Milliseid õppeaineid klassi- õuesõpet.
Plaanime 2-3 teatrieten- oma tööd armastavad inimeõpetajad õpetavad?
Põhimõtteliselt kõiki aineid, dust aastas, hiljuti tähistasi- sed. Me jagame omavahel mitvälja arvatud kehaline kasva- me leivapäeva, algkoolimaja te ainult muresid vaid ka rõõtus ja muusika. Õpetame ma- sünnipäeva, tegime sporti. me ja saavutusi. Kui keegi on
temaatikat, eesti keelt, loo- Ühistunde tekitamine on saanud valmis mõne huvitava
dusõpetust, inimeseõpetust, meie majas oluline. Oli vahva või mahukama õppematerjali,
vaadata, kui 100 teise klassi siis ei jäta ta seda endale, vaid
üldjuhul ka kunstiõpetust.
last ootasid perroonil rongi, pakub ka teistele võimalust
kasutada. Hommikul tulevad
Väljasõidud ja õppekäigud, et üheskoos teatrisse sõita.
õpetajad hea tujuga tööle ja
kas käite kusagil koos?
Püüame õpetamist ka klassist Millised inimesed õppetooli teevad oma tööd südamega.

Keila Terviseradade
kompleks on sai tähtsa
tunnustuse
MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse ühing tunnistas Eesti
2010.aasta parimaks kommunaalrajatiseks Tallinna Botaanikaaia ekspositsioonikasvuhooned. Ära märgituteks
osutusid Jõgeva bussijaam ja
Keila terviseradade kompleks.
Kolmapäeval, 27.oktoobril käisid ühingu juhatuse liikmed
Ain Valdmann ja Ain Järve
Keilas tunnustuskirja üle andmas.
Ain Valdmanni sõnul on
kommunaalmajanduse ühingu tunnuskiri selge märk, et
Keilas, endisel tankipolügonil
tehtul on suur väärtus üleriigilises võrdluses. Keila abilinnapea Enno Fels märkis, et
suur osa tunnustusest kuulub
terviseradadel tegutsevatele
fanaatikutele eesotsas Leino
Mägiga, kelleta vaevalt prügimäest nii kiiresti aktiivselt
kasutatav terviseobjekt oleks
saanud.
Parim Kommunaalrajatis
2010 tiitlile pretendeeris kokku 11 nominenti. Lisaks võitjale ja äramärgitutele Tartu
rattateede arendused, Pärnu
rannapark, Haapsalu promenaad, Kuressaare rannaala,
Karjamaa park Tallinnas, Murumoori lastepark Türil, Marie
Underi mälestusmärk ja Muuga jäätmejaam.
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Keila Linnavalitsus teatab

Tutvume Keila ametnikega

Avalik väljapanek ja arutelu

Keila linna keskosas Vaikse
ja Jaama tänava ristmiku lähedal. Planeeritav ala hõlmab ca 1000 m2. Planeeringu eskiisiga määratakse
kinnistule hoonestustingimused kahe korruselise 6
korteriga elamu ehitamiseks, lahendatakse juurdepääsutee, liiklus- ja parkimiskorraldus
ning
tehnovõrgud ja näidatakse
servituutide vajadused.

Vastavalt Planeerimisseaduse § 16 lõikele 3 toimub
Vaikne 1 kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik väljapanek
1.11-8.11.2010 Keila Linnavalitsuse infosaalis ja Keila
linna kodulehel www.keila.
ee, avalik arutelu 8. novembril 2010 kell 17.00
Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.
Vaikne 1 kinnistu asub
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Jätkame 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.
Oma rollist linnas räägib ning üht tööpäeva kirjeldab abilinnapea Enno Fels.

Kuidas on abilinnapea inimestele kasulik?
Minu ülesandeks on korraldada linnaplaneerimist, ehitust, heakorda, teede korrashoidu, liiklust ning muud kommunaalmajanduse ning linnakeskkonnaga seonduvat.
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Olulised telefoninumbrid
Keila Linnavalitsus
Securitas
AS Keila Vesi avariitelefon
AS Eesti Energia avariitelefon
OÜ Varahooldus
avariitelefon 24 h
Hädaabinumber
Politsei
Politseijaoskond
Perearstikeskus
Kultuurikeskus

6790700
1660
6780927
1343

6391420
112
110
6124591
6045771
6045045

Abilinnapea tööpäev esmaspäeval, 25. oktoobril:
Teen ringsõidu linnas. Jõuan tööle veidi varem (mis on
üsna tavaline, kuna olen nn hommikuinimene), vaatan üle
päeva tegevused ning valmistun olulisemateks sündmusteks. Tutvun ka foorumiga Keila kodulehel.
9.00 hommikune lühinõupidamine valdkonna ametnikega
linnavalitsuses arutamaks nädala tegevusi ja probleeme.
11.00 kohtumine Tallinnas, Harju Maavalitsuses seoses Eesti-Soome gaasitrassi rajamisega.
13.00 linnaasutuste juhtide koosolek, mida juhatan, kuna
asendan linnapead.
14.30-15.30 kirjavahetuse ülevaatamine ja sellega seotud
toimingud, suhtlemine linnale teenuseid osutavate ettevõtete juhtidega.
15.30-18.00 kodanike vastuvõtt, nende murede ärakuulamine. Seekord on vastuvõtule tulnuid 3, seega jääb aega veel
mitmesuguste jooksvate küsimuste lahendamiseks.
18.00-18.30 vaatan üle teisipäeval toimuva Keila Hariduse
Sihtasutuse nõukogu materjalid.

Krimiuudised / Securitas
NÄDALAD POLITSEIS 11.10.2010-24.10.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
67 sündmust, sh 11 liikluseeskirja rikkumist. Kahjuks tabas
politsei ka ühe joobes juhi.
Politsei tabas linnas ka 4
alaealist suitsetajat ja kaks alaealist isikut, kes olid tarvitanud
alkoholi. Samuti registreeriti
politseis teade, kus alaealised
sodisid värviga noortekeskuse juures seina. Eelpoolloetletud õiguserikkujatega tegeleb
edasi noorsoopolitsei. Kuna
koolivaheaeg pole veel lõppenud ja noortel rohkem vaba
aega, siis palun lapsevanemaid
järjekordselt, et nad huvituksid
rohkem, kus nende võsukene
viibib, mis seltskonnas ja kas ta
on ikkagi seal, kuhu lubas min-

na. Noorte puhul kehtib ütlus
„usalda, aga kontrolli“.
Rahu rikuti erinevatel viisidel (muusika vali kuulamine,
õuest kostuv lärm jne) neljal
korral, üks meesterahvas viibis
alkoholijoobes avalikus kohas,
solvates inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.
Jätkuvalt tuletan meelde, et
igasugune alkoholi tarbimine
avalikus kohas ja avalikku kohta joobnud olekus ilmumine
ning seal viibimine, mis solvab
inimväärikust ja ühiskondlikku
moraalitunnet, on keelatud.
Avalik koht on Keila linna avaliku korra eeskirja järgi iga territoorium, ehitis või ruum, mis
on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav (väljak, tänav, tee,
park, haljasala, kalmistu, staadion, lauluväljak, puhkeala,
vaateplatvorm, hoov, hoone,
rajatis, kino, klubi, kauplus,
võimla, käimla, saun, ettevõte,
elamu, elamu trepikoda, ühissõiduk jms).
Tuletan veel meelde, et
kuna vastu on võetud uus avaliku- ja heakorra eeskiri, siis
sellega tutvumine ei tee kellelegi paha, vaid on lausa kohus-

tuslik.
11. oktoobril registreeriti sissemurdmine Geoloogide tn
asuvasse garaaži, kust varastati jalgratas Classic.
12. oktoobril varastati Allika
tänava keldrist laste jalgratas.
13. oktoobril murti Nurmenuku tänaval sisse kuuri, kust
varastati erinevaid esemeid.
17. oktoobril murti sisse Jõe
tänaval asuvasse garaaži.
19. oktoobril peeti Rõõmu
Kaubamajas kinni pisivaras
ja 22. oktoobril peeti samas
kinni kolm alaealist, kes varastasid suitsu.
24. oktoobril varastati Vaiksel
tänaval asuvast autost bensiini.
Kõigil isikutel, kellel on infot
eelpoolkirjeldatud süütegude
kohta, palun helistada politsei
lühinumbril 110 või minule telefonil 53400126. Soovi korral
jätame teataja anonüümseks.
Käes on helkuri kandmise
aeg. Hakake kandma helkurit
ka asulas ja valgustatud teedel ning igal pool, kus liigute,
uuest aastast nõuab seda ka
liikluseeskiri. Helkurit ei ole
vaja kanda kartuses politsei
käest noomida või trahvi saada, vaid helkur on siiski Teie

elu kaitseks ja kõige odavam
elukindlustus.
securitas 1660
20.10 18.20 - Juhtimiskeskus
teatas, et Põhja 10b on toimunud sissemurdmine garaažiboksi. Korteriühistu esindaja
kohal, kes juhtimiskeskusele
teada andis. Esialgsel hinnangul ei ole midagi varastatud.
20.10 09.00-20.00 - Jaama
bussipeatusest 6 korda kodutud minema saadetud.
21.10 22.50 - Lauluväljakul 2
pinki puruks.
22.10 10.45 - Jaama bussipeatuses 4 kodutud - minema saadetud.
23.10 05.39 - Rõõmu kaubamaja esisel ringil sõidetud vastu posti. Teavitatud Varahooldust ja politseid.
25.10 17.49 - Sõiduauto Jeep
sõitis Tuula tee tehase territooriumil. Tehtud märkus.
25.10 21.54 - Sõiduauto Škoda
parkis Säästumarketi ees invaliidikohal ilma invatunnuseta.
Tehtud märkus.
26.10 16.45 - Tuula teel kiriku
juures tee ääres pappkastid,
milles riided sees.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Ярмарка трудовой занятости
В среду, 3-го ноября, с 13.00
до 16.00 в Кейласком центре
культуры состоится ярмарка
трудовой занятости - встреча работодателей и тех, кто в
данный момент ищет работу. В программе мероприятия обзор ситуации на рынке
труда в городе и волости
Кейла, а также в Харьюском
уезде. Гости ярмарки смогут
познакомиться с представителями местных промышленных предприятий, которые расскажут, в каких
работниках они заинтересованы. Кроме этого, будут работать консультанты, которые
посоветуют,
каким
образом можно успешно
участвовать в конкурсах на
замещение различных вакансий. Ярмарка организована в рамках региональной
программы
«Увеличение
доли квалифицированной
рабочей силы в 2007-2013
гг». (стр 3)

показ
документальноэтнографического фильма о
марийцах, снятого режиссером Алексеем Алексеевым.
На показе будет присутствовать и сам режиссер, который ответит на вопросы зрителей. Фильм рассказывает о
марийцах, которые живут в
Эстонии и стараются сохранить традиции и обычаи
своей родины. (стр 6)

Компенсация
временной нетрудоспособности
В связи с наступлением сырой и холодной погоды, как
правило, учащаются случаи
заболевания. В таких случаях семейные врачи часто выписывают так называемый
больничный лист или лист
временной нетрудоспособности. Согласно статистическим данным Больничной
кассы, больше всего больничный листов приходится
на октябрь-ноябрь и мартапрель. Больничный лист
выписывается
пациенту,
имеющему место работы и
медицинскую
страховку.
Данный документ является
основанием для выплаты
пособия, в определенной
степени компенсирующего
потерю во время болезни заработной платы. Начиная с
июля 2009 года, затраты на
компенсацию временной нетрудоспособности несут и
работодатель, и Больничная
касса. Необходимо помнить,
что первые три дня болезни
не компенируются вообще.
Начиная с 4-го дня, работодатель возмещает 70% от
средней заработной платы.
И с 9-го дня временную потерю трудоспособности компенсирует Больничная касса. (стр 2)

Новая дорожка
На прошлой неделе городское правительство выдало
разрешение на строительство дорожки, которая будет
проходить по краю улицы
Эхитаяте. Новая дополнительная дорожка, предназначенная
для
легкого
транспорта, будет являться
продолжением уже имеющейся трассы и предложит
безопасный способ передвижения в данном районе, например, по ней можно будет
попасть на трассы здоровья.
Дорожка будет готова к 25
ноября. (стр 1)

Документальных фильм
о жизни марийцев
30 октября в 14.00 в музее
Харьюского уезда состоится

Обращение ко всем друзьям Кейлаской школы
Запишите и отправьте по
адресу elo.eesmae@keila.edu.
ee всевозможные истории,
связанные со старым зданием школы (ул. Пыхья,8), с
людьми, которые там работали. С большой благодарностью будут приняты фотографии. Все эти материалы
будут использованы в организации дня рождения школы, который состоится в ноябре.
Истории можно
отправлять по указанному
адресу до 20 ноября. (стр 3)

Строительство
новой
школы
Строительство новой школы
близко
к
завершению.
Основные работы теперь
проходят внутри здания. О
том, что там происходит, в
этом номере газеты рассказывает представитель строительной фирмы Танель Сеппель.
Строительство
проходит более-менее в рамках имеющегося графика. В
связи с новыми техническими решениями пришлось
вносить в проект некоторые
изменения. Окончательное
завершение всех работ по
внутренней отделки помещений запланирован на сентябрь 2011 года. Уже сейчас
можно сказать, что стены и
потолки в новой школе будут белыми, а вот покрытия
полов будут разных цветов.
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Uus koolimaja: mis seal sees leida võib
Uus koolimaja on valmimas ning ehitusel
toimuvat enam väljastpoolt jälgida ei saa.
Mis toimub aga koolimaja sees? Palusime
ehitamist juhtival tellija esindajal Tanel
Seppelil teha mõttes ringkäik uues koolis
ja rääkida, milline saab olema ruumipaigutus, sisustus ja värvilahendus.
elo eesmäe
keila kool

Kuidas koolimaja ehitus läheb, kas oleme graafikus?
Koolimaja ehitus sujub enamvähem loodetud graafikus.
Nagu suure ehituse puhul
ikka, on tekkinud vajadus teha
viimasel hetkel muudatusi parema ja kasutajasõbralikuma
ruumi saamiseks. Seoses uute
tehniliste lahendustega (nn
targad tahvlid, kaardiga avatavad kapid jne.) oleme teinud
muutusi erinevates projektiosades, et saavutada parim
lõpptulemus koolile. Need
tegevused on seganud tavapärast ehitusrütmi.
Millised on uue kooli sisustamise plaanid?
Sisustuse lõplik lahendus on
veel väljatöötamisel ja arvatavasti on lõplik lahendus valmis
2011. septembriks. Kogu kool
saab valged seinad ja laed. Põrandakatted on värvilisemad.
Näiteks aulas on põrandakatteks kalasabamustriga tammeparkett. Aula seinad kuni 3m
kõrguseni on värvitud valgeks
ja ülespoole tuleb akustiline lahendus kasevineerist ja mahagoni spoonist plaatidest. Lagi
on viimistletud valgeks. Lae

ehitusel on kasutatud tavalist
ja akustilist (augustatud) kipsplaati. Lava portaal on valge ja
lava kardin tumesinine. Lava
seinad ja lagi on viimistletud
mustaks, nagu teatrilavale kohane. Toolide lahendus ja värv
on tänaseks otsustamata. Küll
on paigaldatud heli- ja valgussüsteemide kaablid - aulasse
tuleb 3 valgussilda prožektoritele (1 saalis ja 2 laval). Istekohti on aulas maksimaalselt
280 kohta.
Milline saab olema klasside
värvilahendus ja sisustus,
kas lauad on kahe või ühe
kaupa?
Klassidesse on planeeritud
enamasti ühekohalised lauad,
mida vastavalt vajadusele saab
paigutada ka kahesteks. Seinad
on klassides valged ja põrandad vastavalt korpustele kas
kollased või punased. Mööbli
tooniks on kask.
Kas ja kui palju mööblit võetakse vanast koolist kaasa?
Vanast koolist võetakse tänase
hetke seisuga kaasa 60 õpilase
kohta.
Millised tulevad õpilaste ja
õpetajate ruumid?
Õpetajatele on idakorpuses

Riigikogu Harjumaa kuu raames
toimus reedel Riigikogu väljasõit Lääne – Harjumaale. Muuhulgas tutvuti ettevõttega Harju
Elekter ning kohtuti linnapea Tanel Mõistusega. Keila linna esindasid kohtumisel abilinnapead
Eike Käsi ja Enno Fels.
Väljasõidul tutvuti Keila ja
Paldiski linna ja Vasalemma
ning Padise valdadega. Väljasõit algas kohtumisega Harjumaa Omavalitsuste Liidu
majas ülevaatega Harjumaa
ettevõtlusest. Paldiskis külastati
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi ning kohtuti linnapea Kaupo Kallasega kes andis
ülevaate Paldiski sadamatest.
Riigikogu liikmed tutvusid ka
unikaalse Harju-Madise kiriku
ning Padise kloostriga, Padise vallast rääkis vallavanem
Leemet Vaikmaa. Pärastlõunal
tutvuti Rummu vanglaga ning
toimus kohtumine Vasalemma
vallavanema Aleksei Šatoviga.

Kas aatriumis ja koridorides
saavad õpilastel olema istekohad?
Aatriumi ja koridoride ehk
üldala mööbel on veel tellimata. Koridore on koolis väga erineva laiusega. Kooli keskmine
osa saab olema õpilaste päralt,
nagu ka pool lugemissaali.
Tänaseks pole lõplikult paika
pandud üldalade istekohtade
plaani, kuna osaliselt on soov
kaasata õpilasi sellesse protsessi pärast seda, kui nad on
kuu või paar uues koolis käinud. Küll aga ehitatakse üldala
radiaatoritele vineerist katted,
millele saab ka istuda.

Räägime õpilaste kappidest.
Kui palju ja kuhu neid on planeeritud, kas igaüks saab
kapi?
Igale õpilasele on planeeritud
oma kapp garderoobi. Koolis
on kaks garderoobi. 5.-6. klassidele on oma garderoob ja va-

Tanel Seppel

tanel seppel:

“Koolimaja
ehitus sujub
enam-vähem
loodetud
graafikus.”

Foto: Veiko Tõkman/Äripäev

nematele õpilastele oma. Seoses sellega on ka koolil kaks
sissepääsu.
Garderoobikapp
on kõrgusega 1,9m ja sinna
mahub riidepuul pikk mantel. Kapi mõõdud plaaniliselt
on 0,3x0,55m. Sellesse kappi
mahub suurem spordikott ja
vajadusel viiulikohver. Kappide ees on pingid, kappe saab
avada õpilaspiletiga.

uudis

Harjumaa aasta tegijate kandidaatide
esitamise tähtaeg on 14. november
Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Kodukant Harjumaa kutsuvad
kõiki harjumaalasi üles esitama kandidaate, et tunnustada 2010. aasta maakonna
silmapaistvamaid inimesi ning organisatsioone.
harju maavalitsus

Harju maavanem Ülle Rajasalu
loodab harjumaalaste aktiivsusele: „Me teame kui oluline on
ettevõtjate ja kodanikuühiskonna eestvedajate tegevus ja
sellise tunnustamisega soovime seda rõhutada. Loodan, et
meil on 14. novembriks väga
palju tugevaid kandidaate kõigis 5 kategoorias.“
Kandidaate võib üles seada
iga harjumaalane, külaseltsi
või mõne muu MTÜ esindaja,

ettevõtja või kohaliku omavalitsuse esindaja. Kandidaatide
nimed ja põhjendused palume saata kas vabas vormis või
ankeetidel (vaata www.heak.
ee) hiljemalt 14. novembriks
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse kas e-postil info@
heak.ee või aadressil Sirge tn
2, 10618 Tallinn. Lisainfo telefonil 656 6641.
Harjumaa parimaid selgitatakse viies kategoorias:
Aasta Ettevõtja 2010 - kõrgeima tunnustuse saab ette-

võtja, kes on sellel ja eelmisel
aastal vaatamata rasketele oludele kõige enam kaasa aidanud
oma piirkonna arendamisele.
Hindamisel võetakse aluseks,
kuidas on ettevõtja suutnud
säilitada töökohad ja leida võimalusi ka veidi laiendada ja ka
eksportida, osalemine kohalikes investeeringuprojektides,
keskkonna ja energiasäästlikkus ning koostöö kogukonnaga.
Aasta
Kodanikeühendus
2010 - sellise tunnustuse saab
seltsing või MTÜ, kes on sellel
ja eelmisel aastal silmapaistnud kohaliku elu edendamisega, kogukonnale tugevaks
toeks olnud. Tunnustatakse
ühendust, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukoda
elavdavaid ja abistavaid pro-

Lühidalt
Riigikogulased tutvusid
Keilaga

õpetajate ruumide plokk ja
üle maja asuvad õppetoolide
ruumid. Õpilastele on koolis
kooliraadio ruum, bändiruum,
koolilehe ruum, õpilasesinduse ruum, lisaks nendele on kolmandal korrusel raamatukogu
lugemissaal ja videoklass.

Kuidas hakka sööklas toimuma toitlustamine?
Söökla osa on planeeritud
tänapäevase
toiduarvestussüsteemiga. Iga õpilane saab
ID õpilaspileti, mis toimib ka
läbipääsukaardina toiduväljastusleti äärde. Toidu arvestamine käib elektroonselt.
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jekte, on koostööaldis teiste
ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on hea mainega kohalike elanike seas.
Aasta Toetaja 2010 - selle
nimetusega tunnustatakse inimest, ettevõtet, ühendust või
omavalitsust, kes on läbi selle
ja eelmise aasta silma paistnud erilise toetustegevusega
kodanikuühiskonnale
(kas
MTÜdele või teistele kohalikele abivajajatele). Toetustena
peetakse silmas nii rahalisi kui
mitterahalisi annetusi (asjade
või ka ulatusliku vabatahtliku
töö näol).
Aasta Tegu 2010 - see tiitel
omistatakse
ettevõtmisele,
mis on sellel ja eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma paistnud, omab pikaajalist
mõju ja parandab kas kohalike

või kogu maakonna inimeste
elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks hinnatakse tegu, mis
võib olla nii sündmus, projekt,
uuenduslik mõtteviis, toimiva
uudse koostöö näide kui ka
midagi muud, mis on heaks
eeskujuks ka teistele maakondadele.
Aasta Sädeinimene 2010
- selle tiitliga tunnustatakse
inimest, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja
külaelu positiivsele arengule.
Arvestatakse isiku tuntust,
autoriteetsust, koostöövaimu
ja aktiivsust oma kodukohas
viimase kolme aasta jooksul.
Oluline on ka avatus ja tuntus
maakondlikul tasandil.
Võitjad kuulutatakse välja 30. detsembril 2010 Harju
maavanema aastalõpu vastuvõtul.

Naksitrallid loodusrajal
Keila Sipsiku lasteaia Naksitralli
rühmkäis õppevaldkonna „Mina
ja keskkond“ raames Keila Miki
lasteaias „Hiirekese loodusrajal“. Eesmärkideks oli, et laps
mõistab ja tunnetab ümbritsevat loodust ning oskab seda ka
märgata oma kodukohas, ning
tekitada lastes huvi erinevate
nähtuste vastu.
Loodusrada oli tore ja 5-aastastele lastele huvipakkuv. Nad
said oma eelnevatele teadmistele juurde põnevaid fakte putukatest, lindudest, loomadest,
puudest ja isegi komposti valmimisest. Lisaks esitas loodusraja
juht meile ka mõistatusi. Jakob
oli kõige nutikam vastaja.
Oma õppekäigu lõpus korjasime pargis tammetõrusid ja kastanimune, millest valmistasime
toredaid loomi. Ülejäänud tõrud
ja munad võtsime kasutusele
nukunurgas toidu valmistamiseks. Näiteks kastanitest said
nukkudele kartulid.
Selleks, et lapsed märkaksid
nähtusi ja muutusi looduses
erinevatel aastaaegadel, kavatseme „Hiirekese loodusrajal“
käia vee nii talvel, kevadel kui ka
suvel.
Keila lasteaed Sipsik
Õpetaja Külli Kivilo
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Vaba aeg
Meenutustetunnil
räägitakse Krimmi
eestlastest

FOTO: erakogu

Lions klubi liikmed puid lõhkumas

vaba aeg

Talguliste abiga toad soojaks
SA Keila Terviserajad organiseeris 16. oktoobril talgud Keila Terviseradadel. Talgutest võttis osa ka Keila Lions klubi, kes tuli
välja ideega mahavõetud puud halgudeks
teha ning need sotsiaalkeskuse abiga abivajajatele toimetada.
priit idarand
Udusel talgupäeval langetati raja äärest ning viidi välja
juba varem maha võetud puid.
Suureks abiks olid 10 spordihuvilist, tänu kellele sai 4 tunniga saetud, tükeldatud ja välja
veetud umbes 15 tihumeetrit
1,5m pikkuseid puid. Lions

klubi liikmed, spordihuvulised Avo Sein, Koit Veiler, Kalle
Metsoja, Rego Tohvrel, Meelis
Peterson, Raul Nikolajev, Anti
Kauk ja Marika Tamm ning SA
Keila Terviserajad mehed Olev
Baar ja Toivo Lumiste tegid ära
väga tubli töö. Kõik olid tehtuga rahul ja nõus vajadusel
tulevikus veelgi abistama.
Järgmisel päeval jätkasid

talgutega vaid Keila Lions Klubi mehed. Nelja tunniga saeti puud ja lõhuti halgudeks.
Tööd tehti tõesti tublilt ja ennast säästmata, nii et kuuldavasti oli uni pärast väga magus
tulema ja mõni mees uinus
isegi vannis. Järgneva nädala
jooksul vedas Keila Lions Klubi koostöös SA Keila Terviserajad juhi Toivo Lumiste ja Keila
linna sotsiaaltöötajatega puud
abivajajatele koju. Kokku oli
küttepuid 12 sõiduauto järelhaagisetäit. Abisaajad olid tänulikud ja aitasid ka ise mahalaadimisel tublisti kaasa. Eriti
agaralt olid abis lapsed, kelle
peredele puud viidi.

vaba aeg

Sportlik pereüritus „Tule minuga
käima“ Keila lasteaias Vikerkaar
Reedel, 22. oktoobril toimus Keila Terviseradadel sportlik
pereüritus „Tule
minuga käima“.
sirje aija

LASTEAED VIKERKAAR

Pereürituse eesmärgiks oli
edendada vaimset ja füüsilist
tervist, veetes koos perega
sportlikult vaba aega ning teavitada lapsevanemaid sportliku tegevuse vajalikkusest lapse arengule.
Üritusele olid oodatud lasteaialapsed koos emade-isade,
õdede-vendade, sõprade ja
vanavanematega. Orienteerumismatka pikkuseks oli ligi
kaks kilomeetrit. Matka alguspunktis said lapsed endale
ürituse logoga medali ja lasteaia spordiahvi JO-JO poolt
head soovid ja selgituse, kuhu
matkama minna. Matkarajale
oli paigutatud kolm kontrollpunkti, mis oli vaja läbida,
kinnituseks selle kohta pandi
punktides medali taha naerunäo kleeps. Neljanda kleepsu
ja šokolaadist medali said lap-

Pereüritusel sadas maha esimene lumi
sed orienteerumismatka lõpppunktis.
Kella 16.30-18.30-ni läbis
matkaraja 72 lasteaialast 11
rühmast koos oma pereliikmetega. Kokku osales sellel
üritusel 180 osavõtjat. Enim
osalejaid, 36, oli Tuhkatriinu
rühmast, Naksitralli rühmast
osales 26 matkajat ja Tarzani
rühmast 21.
Matka lõpp-punktis olles
said ürituse korraldajad palju positiivset tagasisidet ning

FOTO: erakogu

lapsed järjekordse matkakogemuse koos pereliikmetega.
Ürituse õnnestumisele aitasid kaasa Vikerkaare lasteaia
TEL-i töögrupp ning aktiivsed
rühmaõpetajad, kes tegid lastevanemate hulgas selgitustööd, motiveerimaks neid tulema koos lapsega matkama ja
liikumisest rõõmu tundma.
Üritusest jäi lastele mälestuseks medal ja teadmine, et
sel päeval sadas Keilas maha
esimene lumi.

Oktoobris ilmus raamat
“Eestlaste unistuste ja mälestuste Krimm”, mis pühendatud eestlaste Krimmi
asumise 150. aastapäevale.
Krimmijuurtega inimesi
ühendab 2006. aastal loodud Krimmi-Eestlaste Selts.
Välja antud raamat on üks
osa nende tööst - koguda
ja talletada esivanemate
mälestusi.
29. oktoobril külastavad
raamatukogu muusikatuba
Keila elanikud Maie ja Valter Käbal. Maie Käbali kirja pandud abikaasa Valteri
meenutused elust Krimmis
Kontši-Savva külas on trükitud raamatus „Eestlaste
unistuste ja mälestuste
Krimm“.
Meenutustetunnil
räägitakse Krimmi-Eestlaste
Seltsist, raamatu valmimisest ja vaadatakse videofilme Krimmist. Meenutustetund algab kell 12.00.

Nissi kooli kunstiringi tööd jõudsid
Keilasse
Seoses projektiga „Kunsti Levipäevad“ käisid Nissi
Põhikooli kunstiringi õpilased suvisel õppereisil Soomes. Kogu reisi vältel joonistati kõike, mida nähti ja
mis kõnetas. Lisaks külastati kahte Helsingi kuulsat
kunstimuuseumi: moodsa
kunsti muuseumit Kiasma
ning Soome riiklikku kunstimuuseumi Ateneum.
Mõlemas
muuseumis
joonistasid noored teoseid,
mis neile enim muljeid pakkusid.
Nende tihedalt toimetamisi ja tegemisi täis päevade jooksul tehtud töödest
valmis näitus, millega võetakse kokku mõtted, tunded, nähtu ja kogetu. Järgneva aasta jooksul rändab
näitus ringi erinevates kohtades: Keila Kultuurikeskuses, Nissi Põhikoolis, Nissi
Noortetoas, Turba Noortetoas, Lehetu Külakeskuses
ja Riisipere Kultuurimajas.
27.oktoobrist
25.novembrini on Nissi kunstiringi noorte kunstnike näitus
üleval Keila kultuurikeskuses.
Üritust rahastas läbi Leader-programmi Euroopa
Liit. Suur tänu Lääne-Harju
Koostöökogule!
Kaie Ehrpais
Nissi Põhikooli kunstiringi
juhendaja

Eesti käsitöö on näiteks ka Muhu saarel
valmistatud jaanalinnusulgedest boa

foto: erakogu

reklaamtekst

Kohalik käsitöö au sisse
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Käsitööpoode on Eestis palju. Tallinna vanalinnas näeb
kaupluste vitriinidel erinevaid
kudumeid, matrjoškasid, puutööd ja muud – kõik „puhas
Eesti käsitöö“. Välismaa külastajad ostavad tihti sellist kaupa meeneks, arvates, et võtab
endaga kaasa tükikese Eestit.
Kris Leinatamm otsustas asja
muuta ja pakkuda õiget Eesti
rahva käsitööd.
Idee Eesti käsitööd vahendada tuli Krisil ja tema sõbrannal lapsehoolduspuhkusel
olles. Hotellis töötades nägid
nad tihti matrjoškade ja masinkootud kampsunitega turiste,
kes õnnelikena vastsoetatud
„Eesti kaubaga“ uhkeldasid.
Kuna seadusega käsitööga
kauplemist reglementeeritud
ei ole ning seda ka teha ei saa,
otsustasid nad anda vastulöögi. Kris pakub Craftcenteri Käsitöö Keskuse nime alt mitte
ainult rahvus- vaid ka rahva
käsitööd - see tähendab kõike,
mida rahvas parasjagu teeb.
Pakutakse palju erinevat käsitööd, ehteid, käsitööks vajalikke materjale, Eesti päritolu
ökokaupa, käsitöökirjandust,
ajakirju jpm. Eesti käsitöö ei
ole harjumuspäraselt vaid põdramustriga kootud sokk, stiilinäitena kaunistab poes ühte
virtiini ka jaanalinnu sulgedest
boa, mis on valmistatud Muhu
saarel. Kris püüab hoida kindlat joont ning kaubelda vaid
eestimaisega. „Kaup ei tohi
olla masintikitud, ka disane-

lemendid peavad olema käsitsi tehtud“, selgitab Kris. Vaid
siis, kui eestimaist kaupa pole
võimalik võtta, saadakse see
mujalt. Näiteks polümeersavi
Eestis ei toodeta ja ka seebitegemiseks vajaminevaid materjale kodumaalt ei saa.
Kord uuris Kris ühest ökopoest, kui palju neil eestimaist
kaupa müügil on. Tuli välja, et
neli toodet. Just sellisele suhtumisele loodab Kris vastulöögi anda ja rohkem kohalikku
kaupa au sisse viia.
Lisaks korraldadakse kaupluse ruumides iga nädal huvitavaid töötubasid. Kuna töötoad alustasid alles septembri
keskel ja ainsaks reklaamikanaliks on siiani olnud kohalikud poekülastajad, siis veel on
võimalik töötubadesse registreeruda reeglina ka päev ette,
varsti aga peaks juba varem
ette hakkama mõtlema ning
ka varem registreeruma, sest
populaarsus üha kasvab. „Töötubasid on mitmetel erinevatel
ja mitte vaid käsitöö teemadel.
Näiteks toimub kristallide ja
poolvääriskivide loeng, kust
saab teada, kuidas vääriskive
kanda, puhastada, hooldada
jne. Ükskõik millisest töötoast
osa võttes saab kindlasti täiesti unustamatu kogemuse.“
Craftcenteri Käsitöö Keskusesse on ka Keila inimesel igati
mugav tulla. Asudes Nõmmel,
Vabaduse pst 128 Jannseni
Kaubamaja II korrusel, on autoga sõitjatel vaid parkimise
vaev ning ka rongiga tulles on
Kivimäe peatus vaid 4 minutilise jalutuskäigu kaugusel.

huvitav

Dokumentaalfilm maridest
harjumaa muuseum
Hõimukuul, 30. oktoobril kell
14.00, näitab Aleksei Aleksejev Harjumaa Muuseumis
oma etnograafilist dokumentaalfilmi „SÜLEM“.
Soome-ugri keeli kõneleb
kokku üle 20 miljoni inimese, nende hulka kuuluvad ka
marid. Mesindust ja metsmesilaste mett peetakse idamaa-

de rahvuslikuks sümboliks.
Siinsete paikade mesi on parim kingitus, külalised viivad
kaasa purgi mett.
Nagu mesilas sülem, lendasid marid oma kodumaalt
siia ja püüdsid säilitada oma
rahvuslikke traditsioone ja tavasid.
Kohal on ka autor, kes filmi kommenteerib ja vaatajate
küsimustele vastab. Sissepääs
muuseumi piletiga

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
„KUNSTI LEIVAPÄEVAD“
Nissi Kooli kunstiringi näitus
27.oktoober – 25.november
Keila kultuurikeskus

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 2011
PILET: 150.- / 125.- ( 9.59 EUR /
7.99 EUR)
Keila Kultuurikeskus

“AVAMEELSELT ABIELUST” KOMÖÖDIATEATER
7.detsember kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.Keila Kultuurikeskus

kontsert
„ÄÄRMISELT PIINLIK” - VANA-BASKINI TEATER
13.detsember kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.- (9.59 EUR /
7,99 EUR)
Keila kultuurikeskus
“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
OTT LEPLAND - ADVENDIKONTSERT
28.oktoober kell 19:00
Pilet eelmüügist: 125.- / 110.(7,99 / 7,03 EUR)
Pileti hinna sees klaas hõõgveini.
Keila Kultuurikeskus

muud üritused
RAAMATUKOGUPÄEVAD
“JAH LUGEMISELE!”
29.oktoober kell 12:00 - 14:00
Harju maakonnaraamatukogu
DOKUMENTAALFILM „SÜLEM“
30.oktoober kell 14.00

27.november 2010

Teemad:

* mis on projekt
* projekti idee
* eesmärgid
* vajalikkus
* meeskond
* tegevusplaan
* vahendid
* eelarve
* koostööpartnerid
* rahastusvõimalused

Sündinud

11.10.2010
15.10.2010
17.10.2010

MÄKKEJOOKSUVÕISTLUS
KOERTELE
31.oktoober kell 11.00
Täpsem info www.ipson.ee
NB. Mägi on tervisesportlastele
suletud 11.00 – 13.00
Keila tankimägi

RAHVAMAJA 75.SÜNNIPÄEV
13.november kell 14:00
Eelregistreerimine telefonil
6045045
Keila kultuurikeskus
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus

EMA

kaotuse puhul
Marko, Urmas ja Margus
peredega

lahkumise valusal ajal.
Ave, Avo, August ja Silvi

Kuulutused
ketti. Transport. Tel. 56642025.
www.pelletsgrillhouse.eu.

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

ost/müük

Küttepuude
56072337.

müük.

Tel.

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

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

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

Müüa kompostmulda, sõelutud mulda ja täitepinnast. Ohtlike puude langetus, võsalõikus
ja muru niitmine. Haljastustööd.
Tel. 56191810

Teemad:
* Erinevat laadi üritused
* Tegevuse ja ajaplaneerimine
* Meeskonnatöö rollid
* Vajalikud vahendid
* Eelarve koostamine
* Võimalused rahataotluseks
* Riskide analüüs
* Kanalid sõnumite edastamiseks

Registreerimine kuni 21.november 2010. Tel. 5221163 /maret@keilanoortekeskus.ee

Kohtade arv on piiratud! Registreerida võib end ka ainult ühele koolitusele!

Koolitused on TASUTA!

Piiri 1A elanikud.

Mare
Kivinukk `i

lahkumise puhul.

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

4.detsember 2010

Tiia Toms`i

Avaldame kaastunnet
Kaisale ema

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

ÜRITUSE
ORGANISEERIMINE JA
LÄBIVIIMINE

Marten Masing
Nora Roosmäe
Johanna Sepp
Kesk maiseid askeldusi tõuseb iil Ja luba küsimata askeldaja viib.
(V.Osila)
Meie siiras tänu teile
head sugulased,
Sõbrad, töökaaslased ja naabrid,
et olite toeks meile kalli

Avaldame kaastunnet
Avo Kivinukk`ile perega

Usupuhastuspüha
31.oktoober kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

Koolitused Keila Noortekeskuses
PROJEKTIJUHTIMINE

Palju õnne!

Sissepääs muuseumi piletiga
Aleksei Aleksejevi dokﬁlm
Harjumaa muuseum

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

7

Soodsalt
välja
üürida
1960-ndatel ehitatud ahiküttega maja (kaks tuba, köök, garaaž, saun ja aed) Keilas. Sobiv
abielupaarile, huvi korral võimalik hiljem ka ostutehing. Tel.
5269482.
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.
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab- alates 600 krooni ruum. Müüa ka
40 liitristes võrkkottides, hind
alates 45 krooni kott. Keila piires transport tasuta! Tel: 53 911
805

Müüa puitgraanulid ja puitbri-

Teenus

Poiste B kl.
I liiga mängud
Keila Tervisekeskuses
21.novembril
12.15
SK Rim/Pirita Keila KK/Saku Fortuna
13.45
Turba Gümnaasium/
Elektrimees - KK Rae Koss
15.45
KK Rae Koss - SK Rim/Pirita
17.15
Keia KK/Saku Fortuna Turba Gümnaasium/
Elektrimees

Viime TASUTA ära teie vanaraua (pliidid, pesumasinad,
radiaatorid, vannid jne). Samas
teostame demonteerimistöid.
tel. 55 939 504
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
Õmblusteenused (kardinad,
voodikatted, voodipesu jms.). Lisainfo ja tellimine tel. 5145772.
Jõuluvana ootab küllakutseid
asutustesse ja kodudesse. Soovi
korral sisustame Teie jõulupeo
tantsumuusikaga. Tel. 5331163
maret@kultuuriguru.ee, www.
kultuuriguru.ee.

töö
Pakun tööd maalrile, kes
värviks üle väikese korteri lae
ja paneks tapeedi. Korter tühi.
Tasu 2300 EEK-i. Info õhtuti
6044564

“HINGEDEPÄEVA
MUUSIKA”
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)
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Reklaam
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Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

KOHVIK KEGEL

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

300.-

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

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

Tule tutvu uue menüüga!

5. ja 6. november kell 18.00-21.00
kogu à la carte menüü
kr

55.-

Tule telli peolaud, peielaud ja kondiitritooted
Kohvik Kegelist Keila Jaama 1a või helista 58 07 07 00

SELLE KUPONGI ESITAMISEL

SOLAARIUMI 5-korra pilet
VAID
(7,99 €)

125.-

* Sisaldab 5x kuni 12 minutilist seanssi.
*Kupong kehtib kuni 07.11.2010.
*5-korra kaart kehtib 2 kuud.

www.tervisekeskus.eu

KEILA KULTUURIMAJAS

uute laste-, noorte- ja naisteriiete müük
6. NOVEMBRIL KELL 11.00-14.00

LASTE SUKAPÜKSID al 30.-/2.88eur
BARBIE PIDZAAMA 100.-/6.39eur
BAKUGANI PLUUSID 100.-/6.39eur
KAMPSUNID al 100.-/6.39eur
TEKSAD al 150.-/9.59eur
SOKID 10.- paar/0.64eur
TEID OOTAB LAI KAUBAVALIK JA SOODSAD HINNAD!!

SELLE KUPONGI ESITAMISEL

SOOLAKAMBRI 10-korra pilet
VAID
(7,99 €)

125.-

*Sisaldab 10x 20 minutilist seanssi.
*Kupong kehtib kuni 07.11.2010.
*10-korra kaart kehtib 2 kuud.

www.tervisekeskus.eu

Kandidaadilt eeldame:

- eelnevat töökogemust välistorustike ehitamisel
- B-kategooria juhiluba
- valmisolekut töölähetusteks
- plasttorude keevitamise kogemust
- nivelliiri kasutamise oskust
- kindlat töökohta arenevas firmas
- põhipalk + lisatasu

Lisainfo:

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

Me id kli endid soovita vad!

Müües oma korteri meie
kaudu, saate TASUTA kas
kolimise, hindamise,
energiamärgise või
remondi!
Külli Friedrichson
+372 5649 0753
kylli.friedrichson@uusmaa.ee

Soodushind

3990.4990.-

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

B-kategooria
autojuhtide

Ettevõte pakub:

Potenza

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

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

HEI,
LAADALE
KEILAS

kiriku kõrval
7.11 kell 10.00
56604030

Keilakas, aiad hoovid korda!

KONTSERTTUUR
15 AASTAT LAVAL

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

15.- kott
200.m3
firmadele lisandub km
Sevix Auto OÜ

Rehvivahetus

alates 300.Keila Paldiski mnt 47
(Keila Joa teeristis)
Tel 5286436
www.sevixauto.ee

Küsi julgesti!

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

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

KOIT
TOOME
11. novembril
kell 19
Keila
Kultuurikeskuses
Piletid eelmüügist: 130 kr (sooduspilet
pensionärile ja õpilasele kuni 12 a)
155 kr täispilet, pilet samal
päeval 180 kr. Sooduspiletid
müügil kultuurikeskuses.
Info +372 505 9625,
info@kontsertkorraldus.ee

