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Amandus Adamsoni
ateljeemuuseum
ootab külastajaid
Eelmisel reedel, 12. novembril avas Harjumaa
Muuseum oma filiaali, Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseumi. Muuseumi avamisega tähistati ühtlasi kujur Amandus Adamsoni 155.
sünniaastapäeva.
Muuseum on rajatud skulptori
suveateljeesse Paldiskis aadressil Adamsoni 3, kus Adamson
oma Eestis viibimise perioodidel elas ja töötas. Skulptori
noorem tütar Maria Maddalena Carlsson kinkis ateljee
koos kinnistuga 2005. aasta
11. novembril Eesti Vabariigile sooviga, et sinna saaks tema
isa elu ja tööd kajastav muuseum. Alaliselt Rootsis elav
Maria Maddalena Carlsson on
oma särava isiksusega, terava
mälu ja sooja huumoriga olnud abiks ja toeks muuseumi
loomisel ning osales ka selle
avamisel.

Alates 13. novembrist on
muuseum külastajatele avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11-15 ning tutvustab
skulptor Amandus Adamsoni
elu ja loomingut. Muuseumis
eksponeeritakse kujurile kuulunud mööbliesemeid ning
fotosid ja dokumente perekonnast. Suures osas Eesti
Kunstimuuseumi kogudesse
kuuluvat Adamsoni loomingut
esitatakse kolmemõõtmeliste
virtuaalobjektidena.
Ettevalmistustööd ajaloomälestisest hoone restaureerimiseks ja muuseumi rajamiseks algasid 2006. aastal ning

75 aastat
tagasi alustas
Keila Rahvamaja

restaureerimine ja ekspositsiooni koostamine 2009. aasta kevadel. Tööde teostamist
rahastasid
Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet
ja Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus (EAS). Tööde kogumaksumuseks kujunes 6,2
miljonit krooni, millest EAS-i
piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise toetus moodustas kokku 3,6 miljonit krooni.
Restaureerimise
projekti
koostas Arhitektibüroo Allan
Strus OÜ, tööd teostas Rihti
Projekt AS. Muuseumi sisekujunduse autoriks on Laika,
Belka & Strelka OÜ. Ekspositsiooni 3D lahendused teostas
3 Technologies R&D AS.
Harjumaa Muuseum tänab
kõiki, kes on oma abiga ateljeemuuseumi avamisele kaasa
aidanud.

Keila kultuurikeskus
tähistas sünnipäeva uhke
peoga
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Keilas on
taas võimalik
pilte teha

Huvitav

Amandus Adamson
Amandus Heinrich Adamson sündis 12. novembril 1855 Paldiski lähedal Uuga-Rätsepal.
Seitsmeaastaselt alustas Amandus kooliteed
Tallinnas Toom-Vaestekoolis. Juba koolis tegeles tulevane skulptor kunstiga, nikerdades puutükikestest laevukesi. Kunstihariduse omandas
Adamson Peterburi Kunstide Akadeemias.
Oma esimese näituse avas ta 8.aprillil 1887 Peterburis. Lisaks Venemaale on Adamson end
täiendanud Pariisis ja Itaalias. Varem skulptuuridele pühendanud Adamson hakkas 1901. aastast rohkem võtma suuna monumentidele.

Tema üks tuntumaid töid on „Russalka“
Tallinnas.
Adamsonist sai 1907. aastal Peterburi Kunstide Akadeemia akadeemik, kelle käe all õppisid
teiste seas ka Nikolai Triik ja Konrad Mägi.
1918. aastal naases Adamson kodumaale – Paldiskisse.
26. juunil 1929. aastal varises vanameister südameataki tagajärjel kokku ja suri. Ta on maetud Pärnu Alevi kalmistule. Amandus Adamson jättis endast maha hulgaliselt lõpetamata
skulptuure.

Keilas avati fotopood.
Fotokojas saate teha
dokumendi-, pere- ja
portreepilte.

lk 3
fotod: doris matteus
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Keila Kool
ootab kõiki
sünnipäevale
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Toimus tiimispordi
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Toos tikke ja patareid
Tõstke käsi, kellel on kodus käepärast taskulamp
või tikud-küünlad, patareidel töötav raadio, piisav varu
toitu ning sularaha? Minul ei ole. Kuulun nende inimeste
hulka, kes sideteenuse tõrke korral esimese asjana internetist teenusepakkuja abitelefoni otsida üritab. Nagu
arvata võibki, edutult.
Kolmapäeval tekkisid probleemid Elioni teenuste
kasutamisega. Ajas päris kurjaks – internetilehed ei
avanenud, vajalikesse kohtadesse ligi ei pääsenud jne.
Aga see pole midagi. Häiritud olid ka kaardimaksed ja
sularahaautomaatide töö. See on juba suurem probleem
– kaardiga maksta ei saa ning sularaha pangast samuti
kätte ei saa.
Me oleme üllatavalt sõltuvad tehnikast, mitte enam
vaid elektrist, vaid üha rohkematest teenustest. Kui on
tõrge, et oska enam midagi peale hakata – esimene
reaktsioon on totaalne abitus, seejärel järgneb viha kellegi vastu. Õnneks on inimene leidlik ning leiab lahenduse.
Sellepärast on vahelduseks päris põnev kontrollida enda
ja teiste käitumist olukorras, kus infot tõrke põhjuse
kohta ei saa (www.postimees.ee ei aita), maksta ei saa,
sularaha ei saa, valgust ei saa ja kedagi sõimata ka ei
õnnestu, kuna kommentaariumid ei
tööta.

Uus liiklusseadus toob
muudatusi igapäevaellu
1.jaanuarist
hakkab kehtima uus
liiklusseadus.
Esmalt toome teieni
jalakäijaid puudutavad tähtsamad
muudatused.
Jalakäija on jalgsi või ratastoolis liikleja. Jalakäijaks loetakse
ka rula, rulluiske või -suuski,
tõukeratast või -kelku või muid
sellesarnaseid
abivahendeid
kasutav liikleja (§ 2 p 13).
Sõidutee ületamine
Jalakäija võib sõidutee ületamiseks kasutada lisaks käigusillale või -tunnelile, ülekäigurajale
ja ristmikule ka vastavat, sõidutee ületamiseks ette nähtud
ülekäigukohta.
• Jalakäija tohib ületada sõiduteed käigusilla või -tunneli,
ülekäiguraja või ülekäigukoha
kaudu (väljumata selle piirest)
või ristmikul (§ 24 lg 1)
• Kui käigusillale või -tunnelisse mineku koht, ülekäigurada,
ülekäigukoht või ristmik ei ole
kaugemal kui 100 meetrit,
peab jalakäija sõiduteed ületama ainult nende kaudu. Nimetatud kohtadest kaugemal kui
100 meetrit tohib jalakäija sõiduteed ületada ainult siis, kui
sõidutee on mõlemas suunas
hästi näha ja sõidutee ületamisega ei tekitata liiklusohtu (§
24 lg 2)

Doris matteus
doris@keila.ee

Vältimaks jalakäija jaoks
tekkivat ohtlikku olukorda on
sõidutee ületamise reeglisse

sisse viidud muudatus, millega
jalakäijat ei sunnita suunavööndite eraldusjoonel jääma
ootama foori lubavat tuld:
• Kui jalakäija sõiduteel olles
süttib jalakäijafoori punane
tuli, selle foori puudumisel sõidukifoori kollane tuli või reguleerija annab üldise liikumist
keelava märguande, peab jalakäija sõltuvalt oma asukohast sõiduteel jätkama liikumist
ainult
kuni
lähima
ohutussaareni, selle puudumisel viima lõpule sõidutee ületamise (§ 25 lg 5).

Jalgrattateel, jalgratta- ja
jalgteel ning sõiduteel liiklemine
Üldise nõudena on sätestatud:
• Jalakäija peab liikuma temale ettenähtud teel või teeosal.
Rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid
sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakäija ei tohi ohustada kõnniteel ning jalgratta- ja
jalgteel jala käijat või ratastoolis liikujat (§ 22 lg 1)

Jalakäijal on lubatud liikuda
ka jalgrattateel ning jalgrattaja jalgtee jalgratturile ettenähtud osal alloleva sätte tingimusi täites.
• Kui liiklustihedus võimaldab,
tohib jalakäija liikuda ka jalgrattateel, takistamata jalgratta-, tasakaaluliikuri, mopeedija pisimopeediliiklust, ning
jalgratta- ja jalgtee jalgratturile ettenähtud osal, takistamata jalgrattaliiklust (§ 22 lg 2)
• jalgratta- ja jalgtee on jalg-

rattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud
eraldi tee või teeosa, mis on
asjakohaste liiklusmärkidega
tähistatud (§ 2 p 15)
• jalgtee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud omaette tee, mis võib
olla tähistatud asjakohase liiklusmärgiga (§ 2 p 18)

Määratletud on kaherattalist sõidukit käekõrval lükkava
jalakäija paiknemine sõiduteel.
Siin on oluline tähele panna, et
erinevalt maanteel selle vasakus ääres liikumise üldisest
nõudest peab sõidukit käekõrval lükkav jalakäija liikuma sõidutee paremas ääres:
• Jalgratast, tasakaaluliikurit,
pisimopeedi,
mopeedi
või
mootorratast käekõrval lükkav
jalakäija peab liikuma sõidutee
pärisuunalise ääre lähedal,
võimaluse korral väljaspool
sõiduteed (§ 22 lg 5)

Sõiduteel võib alltoodud
tingimusel liikuda ratastooli
kasutav puudega isik ning suure eseme või käsikäruga jalakäija:
• Ratastooli kasutav puudega
isik võib liikuda sõiduteel selle
pärisuunalise ääre lähedal (§
22 lg 9)
• Suure eseme või käsikäruga
jalakäija võib liikuda sõiduteel,
kui ta kõnniteel või teepeenral
liikudes takistaks teisi liiklejaid
ja sõiduteel liikumine ei ole
talle ja teistele liiklejatele ohtlik (§ 27 lg 1)

Teel lasterühmaga liiklemise ohutust silmas pidades on

lasterühma saatja nii pimeda
kui valge ajal kohustatud kandma ohutusvesti. Lasterühma
saatja peab tagama laste ohutuse:
• Koolieelikute ja algklasside
õpilaste rühm (edaspidi lasterühm) võib liikuda ainult täiskasvanute saatel kõnniteel
kaks last kõrvuti. Kõnnitee
puudu¬misel võib lasterühm
liikuda teepeenral, seejuures
valgustamata asulateel ning
asulavälisel teel ainult valge
ajal ja kahesuunalise liikluse
korral eraldusribata tee vasakpoolsel teepeenral. Lasterühma saatja peab tagama ohutuse ja tal peab olema seljas
ohutusvest (§ 22 lg 7)

Liiklusseadusesse on lisatud
ka ohutusvesti mõiste ning
määratud nõuded, millele ohutusvest peab vastama.
Liiklemine pimeda ajal ja helkuri kandmine
Sõltumata valgustuse ja kõnnitee olemasolust on helkuri või
valgusallika kasutamine pimeda ajal kohustuslik nii väljaspool asulat kui asulas liigeldes.
Helkuri või punase tulega peab
olema varustatud ka ratastool:
• Halva nähtavuse korral või
pimeda ajal teel liikudes peab
jalakäija kasutama helkurit või
valgusallikat (§ 22 lg 8)
• Liikudes pimeda ajal või halva nähtavuse korral, peab ratastoolil olema vasakul küljel
taga punane helkur või punane
tuli (§ 22 lg 9)
Allikas: www.mnt.ee

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Foto: valdur vacht

Keila jõulukuusk kasvab
Tuulas, Suurearu tee ääres, Reinu talu
maadel

Keila nädalaleht

Pärast isadepäevakontserti algkoolis tegid
õpilased koos isadega maske

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

vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

Foto: reet hanni

Lugemisaasta raames on Keila Kooli 11. ja 12. klasside
humanitaarsuuna õpilased Harju Maakonnaraamatukogu lugemissaali
üles pannud näituse oma lemmikraamatutest. Lisaks raamatutele saab
lugeda ka põhjendusi, kuidas sai valitud just see teos ja miks nad soovitavad oma valikut lugeda teistelegi.

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Keila rahvamajal täitus 75 aastat

Suri Saue linnapea Orm
Valtson

13.novemril toimus Keila Kultuurikeskuses kontsert, mis tähistas Keila endiste
seltside isetegevusringide ühteliitmise 75.
aastapäeva. Seda loetakse Keila rahvamaja alguseks.
reet leemets
KEILA KULTUURIKESKUS

Tegutsema hakati 1929.a. lõplikult selleks tarbeks ümberehitatud Keila Vabatahtliku
Tuletõrje Ühingu majas. Kahjuks hävis maja 1940.a. Jah, oh
saatuse pilget – tuletõrjemaja
põles maha. Edasi tegutseti
erinevates majades ja ruumides – praeguse Raeapteegi
ruumides, Keila Muusikakooli
majas, koolis ja 1956/57. aastavahetusel koliti praegusesse
majja.
Sünnipäevakontserti alustas maja vanim kollektiiv, tuleval aastal 135 - aastaseks
saav segakoor Keila. Kavas oli
V.Tormise ja K.Tamra laulude
kõrval ka K.A.Hermanni laul
„Ilus oled, isamaa“, mida rahvas teab nime all „Mingem üles
mägedele“. Erinevatel aegadel
on Keilas olnud ka erinevaid
koore – nais- ja meeskoore.
Need on tulnud-läinud, segakoor on jäänud. Praegu lauldakse Anu Matteuse ja Arvo
Pihlametsa taktikepi järgi. Majas laulavad veel poistekoor ja

KEILA
KOOL

Eelmisel laupäeval lahkus ootamatult Saue linnapea Orm
Valtson.
1958.
aastal
sündinud
Valtson oli Saue linnapea aastatel 1989-1999 ning aastast
2008 tänaseni. Aastatel 19992005 oli ta Harju maavanem.
Orm Valtson on töötanud
Eesti Linnade Liidu asedirektori ametikohal ning olnud ka
Saue Linnavolikogu esimees.

poistekoori ettevalmistuskoor,
aga lapsed seekord ei esinenud.
Lastelaulukollektiive on majas
veel teisigi ja kui kõik oleks
esinenud, oleks kontsert väga
pikaks läinud.
Kultuurikeskuses tegutseb 8
tantsurühma
Tantsuringe on kõige rohkem:
6 rahvatantsuringi, kõhutantsijad ja flamencotantsugrupp
Camino. Tantsugalat alustas
Reeda rühm, kes esitas kimbu
endisaegseid seltskonnatantse
30ndate aastate kostüümides.
Noorte segarühmast Pillerkaar
on saanud Aire Tomsi käe all
väga hästi tantsiv noorte kollektiiv. Nende tantsitud tantsud olid täis nooruslikku särtsu. Kõik teised, Ilma Adamsoni
käe all tegutsevad nais- ja segarühm Keikal ning naisrühm
Koidula on juba teatud-tuntud
oma headuses. Rühmad on ka
väga kaua koos tantsinud, Koidula Kohveri poolt asutatud
Koidula rühm on tantsinud 35
aastat, Keikali segarühm 30
aastat ja naisrühm peaaegu 20
aastat. Vähesed naisrühmad

Keilas saab taas fotosid
teha
Foto: jaanus väljamäe

Esineb tantsurühm Koidula
on võimelised tantsima R.Arro
„Kel üle, sii ütelgu“ nii, nagu
tantsib seda Keikali naisrühm.
Ilma Adamsoni „Lõbusa labajala“ esitasid tantsusolistid Aire,
Tiina, Veljo ja Ain. Kõhutantsijad ja flamenco-tantsijad seekord ei esinenud, aga kasutan
siis võimalust teatada, et suure „Kaera-Jaani“ Euroopasse
tantsimise kampaania käigus
korraldatud parimate „KaeraJaani“ seadete võistlusel märgiti ära ka meie kõhutantsijate
poolt esitatud „Kaera-Jaan“,
juhendaja Aili Reha. Kontserdil
laulsid veel kaks naisansamblit, ühte õpetab Astrid Randla, teist Tiia Peenmaa. P/Ü

naisansambel esitas endisaegseid laule, teine naisansambel
vähe uuemaid, aga ka igihaljaid
nagu näiteks Milleri „Rohelised niidud“.
Kontserdi lõpetas puhkpilliorkester
Kontserdi lõpetas maja vanuselt teine kollektiiv, 1987.a.
loodud puhkpilliorkester - Keila Linnaorkester. 22 meestnaist laval pillide taga - see oli
võimas. Orkestrit juhatasid
Valdo Rüütelmaa ja Triin Viljus. Üks pala – saksa rahvaviis
„Suveöövalss“ - esitati koos
naisansambli ja tantsijatega.
30ndatel aastatel tehti tihti

väljasõite nn. grüünesse, kus
siis lauldi ja tantsiti puhkpilli
saatel. Sõiduvahenditeks olid
hobuvankrid, meestel oli kaasas õllevaat, naised hoolitsesid
suupiste eest.
Kontserti olid kuulamasvaatamas lauljaid, tantsijaid,
pillimehi erinevatest aastatest
ja majadest. Oli ka maja endisi töötajaid, kunagine direktor
Valter Käbal, instruktor Anne
Kurve. Oli isegi keegi, kes lapsena sellel nn. Keila Pritsimaja-rahvamaja laval tantsinud,
nimelt Virve Ellert.
Sünnipäevaõhtu lõppes kohvilauas, kus juttu ja meenutusi
jätkus kauemaks.

Võõrkeelte õppetool

Oleme Keila Kooli õppetoolide tutvustamisega jõudnud viimase osani, seekord
on vaatluse all võõrkeelte õppetool. Õppetooli kureerivad kolm vahvat ja pikkade
kogemustega õpetajat Urve Paltser (vene
keel), Eve Salmistu (inglise keel) ning Kaarin Birkan (saksa keel).
ELO EESMÄE ja priit oks
KEILA KOOL

Millised keeled õppetooli
kuuluvad ja kui palju on õppetoolis töötajaid?
Võõrkeelte õppetooli kuuluvad inglise, saksa ja vene keel.
Meid on kokku 14 õpetajat.
Ajalooliselt on Keila Koolis
õpetatud ka soome keelt, kuid
hetkel seda võimalust ei ole.
Kuhu suunas õppetool areneb, nägemus 5 aasta pärast?
Uue õppekava kehtima hakkamisel tuleb kindlasti erinevaid keeli juurde. Noortel
peaks olema võimalus õppida
lisaks soome keelt, mis on
meie sugulaskeel, rootsi keelt,
annab võtme teiste skandinaavia keelte juurde ning on
Eestiga seotud ajalooliselt ja
kultuuriliselt, samuti ladina keelt, et mõista paremini
omaaegset muistset kultuuri

ja maailmapilti ning selle seotust tänapäevaga. Uute keelte
õppekavasse lisamisel on oluline ka õpetajate olemasolu,
tore oleks kui osaliselt saaksid
õpilasi õpetada inimesed, kes
räägivad vastavat keelt oma
emakeelena.
Kuidas on õppetooli loomine
muutnud õpetamise meetodeid, protsessi?
Õppetooli loomine koondas
kõik võõrkeeled ühte, enne oli
eraldi inglise keel ning saksa
ja vene keel. Keeleõpetamise
protsessi ei ole õppetooli loomine oluliselt mõjutanud. Kõige tähtsam on õppida sõnu ja
grammatikat ning see ei muutu. Väga tähtis osa on ikka ka
grupitööl ja rollimängudel,
mille abil areneb julgus suhelda. Kuna oleme nii väike rahvus, siis on meie jaoks oluline
osata palju keeli, hea oleks,
kui kolmas võõrkeel lisanduks
õppekavasse juba põhikoolis.
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Kui õpilane oskab gümnaasiumi lõpus vähemalt kolme keelt
lisaks emakeelele, suurendab
see tema konkurentsivõimet
kandideerimisel nii ülikooli
kui tööle. Rääkimata sellest,
et tänapäeval soovivad paljud
meie kooli lapsed tulevikus
õppida või töötada välismaal.
Mida tuleks keele õppimisel
ja õpetamisel kindlasti arvestada?
Keele õppimisel on tähtis
praktika, grupp meie kooli
õpilasi käib igal aastal Hollandis, kus nad peavad olude sunnil rääkima 24 tundi ööpäevas
võõras keeles. Kui nad tagasi
tulevad, siis on nende sõnavara ja väljendusoskus teinud
suure hüppe edasi. Selliseid
välisreise võiks olla rohkemgi, kuna lisaks keelepraktikale
saavad õpilased aimu ka teiste
maade kultuurist ja eluolust
ning laiendavad silmaringi.
Kui palju teete koostööd
omavahel ja teiste õppeainetega?
Omavahel teeme väga tihedat
koostööd. Kuna saksa ja inglise
keeled on mõlamad germaani
keeled, siis on laste jaoks oluline luua omavahelisi seoseid
nii sõnade kui grammatika õp-

Esmaspäeval avas Keilas uksed
Fotokoda, kus on võimalik teha
nii dokumendifotosid, perepilte
kui portreepilte.
Fotokoda töötab Paldiski
mnt 21 (väike valge maja Paldiski mnt ääres Harju KEKi
peahoone ees) teisel korrusel.
Külastajatele on Fotokoda
avatud alates sellest laupäevast. Laupäeval on ateljee
avatud kell 10.oo - 14.oo. Alates
järgmisest nädalast on Fotokoda lahti T ja N 15.00 - 20.00
ja L 10.00- 15.00. Peremehe
Raivo Tiikmaa sõnul on need
ajad esialgsed: „Eks ajapikku
ole näha, mis aegadel suurem
soov pildistada on.“
Vajadusel on võimalikud ka
muud kokkulepped, mida saab
sõlmida kas meilitsi tiikmaa@
neti.ee või telefonil 56301108.

Töövarju saab 24 inimest

Alt vasakult: Jaana Kukk, Ljubov Vaher, Urve Paltser, Tiiu
Pikkpoom, Karoline Aun, Nicola Anne Fife. Ülalt vasakult:
Galina žukova, Pille Savisaar, Maia Bašarenko, Anneli
Laanes, Kaarin Birkan, Aurika Lukjanova, Leila Must, Eve
Salmistu
pimisel. Lisaks saab paralleele
tõmmata vene ja eesti keelega. Mis puutub integratsiooni
teiste ainetega, siis õpetame
ju meiegi geograagiat, ajalugu,
kunsti ja muusikat, seda oma
keele kontekstist lähtuvalt.
Kui õpilane teeb näiteks kunsti puudutava uurimistöö inglise keeles, siis saab ta hinde nii
keele- kui kunstiõpetuses.
Mis on tekkiv lisaväärtus
seoses õppetoolide loomisega?
Oluline on just see, et oleme
kõik koos, suhtleme omavahel

ja saame jooksvalt esilekerkivaid probleeme lahendada.
Väga paljud küsimused puudutavad kõikide võõrkeelte
õpetamist ning neid on hea ka
koos arutada. Kui aga on ühe
keele spetsiifilised teemad,
siis koguneme eraldi keelerühmade kaupa.
Millised inimesed õppetooli
kuuluvad?
Meil on väga töökad, sõbralikud ja abivalmis inimesed.
Tähtis on, et saame naljadest
ühte moodi aru ning toetame
üksteist.

Junior Achievement Eesti
egiidi all toimub reedel, 19. novembril Keilas töövarjupäev.
Keila Noortekeskuse eestvedamisel lähetavad Keila
Kool ja Keila Ühisgümnaasium
oma vanemate klasside õpilasi
jälgima 23 Keila ja ühe Paldiskis tegutseva inimese igapäevatööd.
Linnavalitsuses saavad varju linnapea, abilinnapead,
ehitusnõunik, linnaaednik ja
pressiesindaja. Lisaks läheb
vari sotsiaalkeskusesse, kahte
lasteaeda,
noortekeskusesse, kultuurikeskusesse, konstaablijaoskonda,
Harjumaa
Muuseumi, Harju Maakonnaraamatukogusse, OÜ Varahooldusesse, Harju KEK-i, Keila
Taastusravikeskusesse. Varjud
on ka mõlema kooli direktori
juures. Ühe Ühisgümnaasiumi
neiu päev möödub aga Paldiskis, AS Assistori tootmisjuhi
kõrval.
Keilas aitasid õpilastele varjutatavaid leida Avatud Noortekeskus ja linnavalitsus.
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Tutvume Keila ametnikega - linnasekretär Maris Mäger
Kuidas oled oma igapäevatöös inimesele kasulik
Linnasekretäri missioon on olla omavalitsuse struktuuri järjepidevuse kandja,
tugi üleminekul ühelt linnavalitsuselt teisele ning volikogude vahetumisel. Minu
ametikohal töötamise eelduseks on Keila linna põhimääruse kohaselt juriidiline kõrgharidus ning tööülesanded on paika pandud seadusega ja volikogu ning
linnavalitsuse õigusaktidega. Muuhulgas tegelen linnavalitsuse istungite ettevalmistamisega, osalen nendel sõnaõigusega ja juhin linnakantseleid. Olen ka linna
valimiskomisjoni esimees.
Samuti võin linnasekretärina notari asemel kinnitada dokumentide ärakirju ja
väljavõtte õigsust ning tõestada pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise
volikirju ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avaldusi.
Minu jaoks on minu laia ampluaaga ametnikutöö tegemisel ühtedeks olulisemateks komponentideks mingil tasandil ülevaate omamine igast õigusharust, hea
suhtlemisoskus, ausus ja eetilisus.
Minu tööpäev 15. novembril 2010:
8.30 tutvumine hommikukohvi saatel
interneti vahendusel ajaleheuudiste
ning saabunud elektronpostiga, algava töönädala ning päeva tegevuste
tähtsuse järjekorda panek, eelmise
nädala linnavalitsuse istungil vastuvõetud õigusaktide vormistamine
ning istungi protokolli redigeerimine;
9.30 iganädalane koosolek õigusnõunikuga, kus vahetame infot käimasolevate ja planeeritavate tegevuste
kohta;

10.00 nõupidamine Keila ühistranspordi avaliku konkursi tingimuste teemal;
11.00 juhtkonna koosolek, kus juhtkonna tasandil toimub infovahetus
lähiaja olulisemate tööprobleemide ja
tegemiste osas igaühe tegevusvaldkondades, samuti mõningate tööülesannete jagamine;
12.30 lõunane jalutuskäik Keila linnas;
Päeva teises pooles on olulisemad tegemised järgmised:

1) järgmise, reedel toimuva linnavalitsuse istungi planeerimine ja ettevalmistamine,
päevakorraprojekti
koostamine, laekuvate materjalide
ülevaatamine ning kooskõlastamine,
2) kolleegide ja linna asutuste töötajate konsulteerimine nende tööalaste
probleemide lahendamise eesmärgil
ning sellega seonduvalt muuhulgas
haridusalaste, erinoorsootöö ning linnavara valdkondi puudutavate õigusaktide uurimine.
18.30 tööpäeva lõpp

uudis

Metallivargad rüüstavad endist riidevabrikut
Turvafirmad pidasid tänu valvsale linnakodanikule
kinni
Tuula tee vabrikualal tegutsenud metallivargad.
Laupäeva,
13.novembri
hommikul teatas tähelepanelik
linnakodanik kahtlastest isikutest Tuula teel asuva tehase territooriumil. Sündmuspaigale
jõudnud turvafirma Securitas
turvatöötaja nägi tehase krundil autot ning kahte askeldavat
noormeest. Turvatöötaja kutsus enne reageerimist abiks
ka teise turvafirma ekipaaži
ning koos G4S patrulliga peeti

metallivargad kinni ja anti politseile üle. Noormeeste autost
avastati metallaiaposte, mootoriosasid ning muid metallist
esemeid. Kinnipeetud anti üle
politseile. Securitas tänab Keila valvsat linnakodanikku, tänu
kellele metallivaraste kohta
vihje saadi.
Endise riidevabriku maaala on pankrotivarana müügis. Järgmine enampakkumine
alghinnaga 1 800 000 krooni
toimub 29. novembril (http://
varad.ee/et/kinnisvara/kuulutus-nr-879688).

Keila Linnavalitsuses
Keila Linnavalitsuse istung toimus
neljapäev, 11. novembril.
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Aia 2a
1332 m2 suurusel kinnistul
üksikelamu laiendusprojekti
koostamiseks. Ehitisregistri
andmetel asub kinnistul
1974. aastast kasutuses olev
78 m2 ehitusaluse pinnaga
elamu, 18 m2 suuruse pinnaga kuur ja 19 m2 suuruse
pinnaga kasvuhoone ning
puurkaev. Aia 2a kinnistul
olevad hooned säilitatakse.
Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusloa

A-SELVER AS-le reklaami
paigaldamiseks Vasara 3a
asuvale kinnistule. Kinnistu
omaniku GÜ Vasara esindaja
antud kirjaliku nõusoleku
kohaselt pannakse tellistest
tehnoehitisile reklaamkangas mõõdus 2,6 x 0,8 m ning
reklaamiks on SELVERI logoga kaubanduskeskuse reklaam, mille avalikustamise
aeg on 15.11.2010 –
15.11.2015.

Foto: valdur vacht

Securitas
securitas 1660
10.11 16.49 – Keila Gümnaasiumi sissesõidukeelu alal viibisid 6 ilma loata sõiduautot.
10.11 23.52 – Tervise põik ristmikul elektrikilp pikali sõidetud. Teavitatud Eesti Energiat.
Lähedalt leitud ka sõiduauto
Mazda mx6, mis võis õnnetuse põhjustada.
12.11 20.05 – Selveri parklas
tarvitati alkoholi. Minema saadetud.
13.11 09.17 – Keskus teatas,
et Tuula tee vabriku territooriumil kangutatakse aiaposte
lahti. Kohal jõudes oli objektil maastur Hyndai ja 2 isikut
ning kuni 30 aiaposti, millest
pooled juba autosse tõstetud.
Politseile üle antud.
13.11 14.08 – Sõiduautod Škoda, Toyota Land Cruiser, Iveco
buss viibisid ilma loata Gümnaasiumi sissesõidukeelu alal.
13.11 18.09 – Ford Mondeo
sõitis Gümnaasiumi sissesõidukeelu alal ilma loata.
14.11 01.27 – Välijuht teatas,

et noored karjuvad ja kisuvad
Vene Gümnaasiumi lippu alla.
Kohale jõudes oli seltskond
liikunud keskväljaku poole.
Kinni peetud ja politseile üle
antud
14.11 17.40 – Haapsalu mnt 55
ees magas purjus noormees.
Üle antud politseile.
16.11. 00.13 – Terviserajal
suur oks tee peal. Tee kõrvale
viidud.
16.11 00.45 – Luha 7 prügikast keset teed pikali. Omale
kohale tagasi viidud.
16.11 01.45 – Linnavalitsuse
ees parklas prügikast ümber.
Omale kohale tagasi viidud.
16.11 08.38 – Keila gümnaasiumi sissesõidukeelualal ilma
loata WV Caddy.
16.11 10.04 – Jaama juures
oleval keldril uks sisse löödud.
Teavitatud linnavalitsust.
16.11 21.29 – Keila Gümnaasiumi territooriumil sõiduauto
ilma loata.
16.11 21.34 – Peugeot 607
parkis Selveri parklas invakohal ilma invatunnuseta. Autojuhti noomitud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Музей Амандуса Адамсона ждет гостей
В прошлую пятницу, 12-го
ноября, музей Харьюского
уезда открыл в г.Палдиски
свой филиал – музей-ателье
Амандуса Адамсона. Это событие было приурочено к
155-летию скульптора. Музей открыт в здании бывшей
летней мастерской Адамсона, в которой он работал последние годы. Начиная с 13го ноября, музей открыт для
посетителей со среды по воскресенье. (стр 1)
Фотоателье
В понедельник в городе открылось фотоателье, где будет возможность делать различные фотографии, в том
числе, и фотографии на документы. Фотоателье работает по адресу Палдиское шоссе 21 (маленький белый дом
перед зданием Харьюского
КЕК-а), на 2-м этаже. Время
работы: по вторникам и четвергам с 15.00. до 20.00., по
субботам с 10.00.-до 15.00.
(стр 3)
День рождения образования
23-го ноября 2010 Кейлаская
школа будет отмечать 319-ю
годовщину школьного образования в нашем городе. Это
будет последним торжественным событием, которое
пройдет в нынешнем школьном здании по адресу ул.
Пыхья, 8. Начало торжества
в 18.00. На праздник приглашаются все нынешние и
бывшие учителя, директора
и ученики. (стр 5)
Новые правила дорожного движение: требова-

ния для пешеходов
В этом номере городской газеты можно ознакомиться с
параграфами нового закона
о правилах дорожного движения, которые регулируют
права и обязанности пешехода. Здесь есть полная информация по этим аспектам,
начиная от определения слова «пешеход» и заканчивая
требованием носить светоотражатель в темное время
суток. (стр 2)
День Ниссиской волости
в музей Харьюского уезда
В субботу, 20-го ноября, в
11.00 в рамках совместной
выставки, организованной
Эстонским Генеалогическим
обществом и Музеем Харьюского уезда, состоится день
Ниссиской волости. В программе мероприятия доклады, посвященные истории
волости и местной церкви,
обзор волостных фольклорных традиций, знакомство с
генеалогической
схемой.
(стр 6)
Новая серия командных
игр
В воскресенье в Оздоровительном центре состоялся
первый этап новой серии командных игр. В этот раз команды играли в хоккей в
зале. Участие приняла 9 команд, среди которых были
представители крупнейших
городских
предприятий:
«Гламокс», «Драка», РКС.
Победа в первом этапе осталась за сборной командой
«Горожанин». Следующий
этап пройдет 12 декабря, команды будут играть в баскетбол. (стр 6)

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
korraldab Keilas järgmise doonoripäeva
teisipäeval, 25. novembril kell 10.00–15.00
Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt 17, Keila).
Eesti haiglate patsiendid vajavad doonoriverd iga päev,
sest verd ei ole võimalik tööstuslikult toota ja vere ainsaks allikaks on teine inimene. Verd loovutades on Sul
võimalus aidata paljusid eluohtlikus seisundis inimesi.
Doonorivere toel on võimalik teha ka paljusid operatsioone, mida muidu ei saaks suure verekaotuse riski
tõttu sooritada.

Sina saad aidata!
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Piltuudis - valmiv Keila Kool
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Lühidalt

Jaanuarist asuvad Keila Kooli õpilased
õppima uude koolimajja. Kuna aasta lõpuni on jäänud vaid pisut rohkem kui kuu,
käivad tööd uues koolihoones hoogsalt ja
vastne haridustempel saab parema ilme
iga päevaga

Isadepäev Miki lasteaias

Foto: märt lillesiim

Fotod: doris matteus ja valdur vacht

Aatriumi vaade I korruselt

Sellel aastal kasutasime Miki
lasteaia Jaama tänava majas
isadepäeva tähistamiseks oma
loodusraja võimalusi. Osalema
olid kutsutud kõik pereliikmed.
Ajurünnakute tulemusena said
valmis mõeldud maastikumängu üldpõhimõte ja küsimused.
Kuna üritus toimus õhtul ja
õues, palusime kõigil kaasa võtta taskulambid, et oleks kergem
ja lõbusam orienteeruda. Sügisese pimeduse leevandamiseks
süütasime lõkketule ja tõrvikud.
Igas kontrollpunktis tuli lahendada ülesanne, millele vastuse
saamiseks võis kasutada infotahvlit ja ka oma teadmisi. Kui
õige vastus kirjas, sai selle vastu igas punktis tähe, mis kogu
raja läbimisel andsid kokku lahendussõna. Isade viimaseks
ülesandeks oli oma lapsest pildi
joonistamine. Perepäev lõppes
ühise supisöömisega.
Täname kõiki aktiivseid osalejaid, kes ei lasknud end segada pimedast sügisõhtust ja veidi
vihmasest ilmast.
Margot Keerman, õppealajuhataja

Linnavalitsus loobub veel
ühest sõiduautost
Kooli juhtkonna kabinetid
II korruse õppekorpuse suur koridor
Tulevane raamatukogu

Linnavalitsus otsustas loobuda
abilinnapea Eike Käsi kasutuses
olnud sõiduautost. Kokkuhoidu silmas pidades on viimase
paari aastaga loobutud kokku
kolmest ametiautost. Praegu on
linnavalitsuses kasutusel kaks
ametiautot – linnapeal ja abilinnapea Enno Felsil.

Kultuurikeskuseson avatud Valter Uusbergi tööde
näitus
Aatriumi põrandale laotakse põhjatähte

Klassiruum

Katuseaknad

huvitav

Head Keila Kooli sõbrad!
23. novembril 2010 tähistame Keila koolihariduse 319. aastapäeva See
on samal ajal ka viimane
ametlik pidulik sündmus
praeguses põhikooli- ja
gümnaasiumimajas (Põhja 8). Selleks, et majast
südamlikult lahkuda, tähistame 23. novembrit
nostalgiaõhtuga.
18.00 avame uksed ja
alustame
meenutuste
ning eeskavaga koolimaja aulas. Hiljem on kõigil
võimalus iseseisvalt ringi
vaadata.
Oodatud on kõik endised ja praegused Keila
Kooli õpetajad, koolijuhid
ning õpilased.

Fakte Keila hariduselu
algusest
Esimene arvestatav fakt haridustegevusest Keilas on kirikuõpetaja Anton Heidrichi
(1659-1692) sisseseatud korrapärane eestikeelne leeriõpetus ning selleks otstarbeks
koostatud vaimuliku sisuga
õpperaamat.
1694.a kohaliku koguduse visiteerimisel märgiti, et nii vanad
kui noored, mehed ja naised on
köstri juhtimisel omandanud
küllaltki hästi usumõisteid. Tol
ajal (1691-1726) töötas Keilas
köster-koolmeistrina Elias Packel. Mitmete ürikutes antud
vihjete põhjal pidi toimuma
sel ajal ka koolitöö. Põhiliselt
omandati lugemisoskus, õpiti katekismust ja kirikulaule.
1725.a lokaalvisitatsioon näi-

tas, et 2728 Keila kihelkonna
elanikest oskas lugeda kooli ja
koduõpetuse abiga 478 noorukit ja täiskasvanut, nendest oli
307 lugemise täiesti selgeks
saanud.
Pikemat aega oli probleemiks koolihoone puudumine.
1724.a ehitati see pastoraadi
juurde.
19.sajandi teisel poolel,
rahvuslikul ärkamisajal, süvenes ühiskonnas arusaamine
hariduse vajalikkusest. Keila
kihelkonnas jõuti konkreetsete
tulemusteni 70.aastail, mil rajati Keilast 3 km eemal asuvasse Väljaotsa tallu kool.
Praeguste andmete põhjal on
korrapärase õppetöö alguseks
1867.a, mil Väljaotsa talus
Kustas Ampeli juhtimisel toimus õppetöö.

Põhja tänava koolimaja
1975.a 3.oktoobril avati Keila 1. Keskkooli uus koolimaja
Põhja tänaval. Uude majja asusid vaid V - XI klassid. Kohe
pärast valmimist algas ruumide ümberehitamine, sest olemasolev ei rahuldanud kooli
tegelikke vajadusi.
1978.a jagunes Keila 1. Keskkool administratiivselt kaheks.

Kooli algkooliosa nimetati Keila Algkooliks ja V- XI klassid
moodustasid Keila 1. Keskkooli.
1996.a juunikuus sai kool Interneti püsiühenduse ühena
esimestest vabariigi koolide
seast.
1995/96. õppeaastast hakkab
Keila 1. Keskkool kandma Keila Gümnaasiumi nime.

Joonistamist ja maalimist õppis
Valter 1971 - 1975 tänase Tallinna Ülikooli eelses Tallinna Pedagoogilises Instituudis. „Peda“
maali- ja graafika kateeder asus
Toompeal praeguse valitsushoone viimase korrusel, kus õppejõududena liikusid vana kooli
esindajad Oskar Raunam, Sigrid
Uiga, Peeter Ulas, Concordia
Klar-Ulas jt., kunstiajalugu luges
Jaak Kangilaski.
Keilaga seovad Valterit lähedal
Leholas
möödunud
lapsepõlv ja kooliaastad Keila
Keskkoolis. 1980 – 1993 töötas
ta Tallinnfilmi joonisfilmis foonikunstniku, kunstnik-lavastaja ja
režissöörina. 1993 – 2008 Raplas kultuuriametnikuna. Hetkel
on kunstnik seotud grupivend
Heiki Ernitsa tüüpidele ja taustadele tugineva Lotte-filmiga
„Lotte ja kuukivi saladus“ (autorid Ernits, Põldma, Kivirähk), mis
valmib Pelgulinnas Eesti Joonisfilmis, kus Valter teenib leiba
kaadripaigutuste kunstnikuna.
25.novembril on kõigil soovijatel võimalik Valter Uusbergiga
kohtuda. Kohtumine algab kell
18.00 Keila Kultuurikeskuses.
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Noorte karjääripäev „Võti“

Gümnaaasiumiharidust tõendav
dokument on taskus. Mis saab edasi?
Võimalusi on mitmeid: otsida tööd,
võtta aeg maha ja
minna välismaale vabatahtlikule
tööle, alustada oma
äriga, proovida kätt
projektidega, minna
edasi õppima jne.

Harjumaa
muuseumis
Nissi kihelkonna
päev Harjumaa
Muuseumis
Laupäeval, 20. novembril
2010, algusega kell 11 toimub Eesti Genealoogia
Seltsi ja Harjumaa Muuseumi ühisnäituse “LääneHarju sugupuud” raames
Harjumaa Muuseumis Nissi
kihelkonnapäev.

tiina sinijärv

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Ei ole just saladus, et noored
kipuvad kaasa minema trendidega ja sageli ei oma selget ettekujutust, milline on
just tema jaoks see õige ning
mõistlik valik. Iga valikuga
kaasneb terve rida küsimusi.
Millised on võimalused tööturul täna ning milliseid spetsialiste ja ametimehi vajatakse
aastate pärast? Mida on vaja
teada ja osata oma ettevõtlusega alustamiseks? Kas projektijuhtimine võiks olla üks
võimalus enese arendamiseks
ja mis kasu see võib tuua? Kas
huvipakkuvast ametist on selge ettekujutus ja milliseid väljakutseid see kaasa toob?
Nendele ja paljudele teistele küsimustele võib leida
vastuse 1. detsembril toimuval karjääripäeval „Võti“. Keila Kultuurikeskuses toimuv
karjääripäev algab kell 12.50.
Karjääripäevalt jagab infot
tööjõu prognooside kohta
Mario Lambing Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumist. Millised valdkonnad
vajavad rohkem tööjõudu täna
ja millised aastate pärast. Tulevaste arengute “etteaimamine” võimaldab ära kasutada
tekkivaid võimalusi ja hoida

Eelmise aasta Elav raamatukogu
ära olukorda, kus peale kooli
lõpetamist sobivat töökohta
ei leia.
14.05- 15.30 on võimalus
osaleda töötubades, mida viivad läbi spetsialistid Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest. Valida saab kolme erieva
töötoa vahel. Ettevõtluse töötoas antakse ülevaade ettevõtlusvormidest, äriplaani koostamisest, toetusvõimalustest.
Töötoas tehakse läbi praktiline ettevõtlusmäng, räägitakse
läbirääkimisest ning muust
ettevõtjaks olemisega seonduvast.
Projektijuhtimise töötoas
antakse ülevaade noorte võimalustest enesearendamiseks,
jagatakse kasulikku infot ja
näpunäiteid
projektipõhise
tegevuse kavandamisest, tutvustatakse levinumaid toetusprogramme ning eeldusi ja
tingimusi projekti taotlemiseks ja elluviimiseks.
Innovatsiooni ja tootearenduse töötoas saab ülevaate aktuaalsetest teadusharudest ja
insenerteadustest tootmisettevõtluses. Milliseid oskusteadlasi jätkusuutlikuks arenguks

FOTO: valdur vacht

on tarvis ja mis võimalused on
praktilise teadusega läbi lüüa.
Räägitakse patentidest ning
kasulikest mudelitest.
Päeva lõpetab Elav raamatukogu, kust saab alates kella
neljast poolteist tundi „laenutada“ erinevaid ameteid esindavaid inimesi ning nendega
15 minutit vesteleda. See on
hea võimalus veidi täpsemalt
teada saada, milline ikkagi
näeb välja tööelu argipäev huvipakkuval ametikohal. Milliseid oskusi ja isiksuseomadusi
kindlasti vaja on? Milliseid
arenguvõimalusi ja väljakutseid see pakub? Raamtuteks
tulevad näiteks sotsiaaltöötaja, lastekaitsespetsialist, personalitöötaja, firmajuht, päästeametnik, jumestuskunstnik
ja lisaks paljudele teistele on
oma nõusoleku andnud ajakirjanik Ingrid Veidenberg.
Karjääripäevale on oodatud
noored vanuses 17- 26 aastat.
Üritusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine kuni 24.
novembrini noorteinfo@keila.
ee või 6099089, 6773950 või
53312139. Kohtumiseni karjääripäeval „Võti“.

vaba aeg

Läte kutsub advendilaadale
IIRIS KURVITS
ERAKOOL LÄTE

Laupäeval, 4. detsembril kell
12-17 toimub Erakoolis Läte
advendilaat! Traditsioonilise
Lätte advendilaada põhiteema
on EHE. Laada eesmärgiks on
toetada kooli ja tublisid Eesti
tootjaid ning pakkuda külastajatele väärtuslikku kaupa ja
elamusi. Sellel aastal on laadal
müügiks ehteid, mahetoitu,
isetehtud seepi ja küünlaid, keraamikat ning palju muud ehedat. „Laadal leidub tegevust
nii väikestele kui suurtele“, ütleb advendilaada üks eestvedajatest Tanel Kurvits. „ Tahame
anda laadaga külastajale palju
erinevat tegevust ja rõõmsaid

elamusi - käsitöömeistrite
kaup, toredad teenused, hea
toit ja mõnus muusika, võimalus asjadele ise käsi külge
panna - midagi erakordset ja
enneolematut, et iga laadaline
saaks meie juurest pikaks ajaks
pahvaka hingesooja.”
Käsitöötubades saab ise mesilashavast küünlaid valmistada, proovida viltimist, meisterdada sõpradele jõulukaarte ja
need laadapostkontorist kohe
teele saata. Avatud on poiste
ja meeste töötuba, jõulueelset
stressi maandav massaažinurk
ja näomaalingutekeskus. Laadalisi ootab kohvik koduküpsetatud hõrgutistega ja õnneloos.
Lätte advendilaada lõpetab

oksjon, kus muuhulgas lähevad kaubaks teatripiletid Eesti
Draamateatrisse, Roman Männi maal, 3tunnine purjetamine
8 inimesele Tallinna lahel ning
suur piparkoogimaja.
Advendilaada
korraldaja
Erakool Läte on waldorfpedagoogikal tegutsev üldhariduskool, mis tegutseb Keilas,
Kruusa tänav 23. Haridus- ja
Kultuuriseltsi Läte loodud kool
lähtub inimese terviklikkusest
ja mitmekülgsusest ning selle
eesmärgiks on avada igas lapses peituvad arengu- ja eneseteostusvõimalused.
Loe lisa: www.erakoollate.
ee. Laada kohta rohkem infot:
Tanel Kurvits, tel. 53340 628,
skype: tanel.robert.kurvits

Päeva esimeses osas
ettekanded:
1. Nissi kihelkonna ja kiriku
ajaloost
Liivi Aarma, raamatuteadlane, Tallinna Ülikooli dotsent,
Eesti Genealoogia Seltsi auliige
2. Nissi kihelkond Eesti ja
maailma kaardil
Endel Ojasild, Eesti Genealoogia Seltsi liige
3. „Oh kui õndsad on need
pühad taevas...“. Ülevaade
rahvalaulu
üleskirjutamisest Nissi kihelkonnas, laulu
ettelauljast ja tema järeltulijatest
Kristjan Luhamets, EELK
Kambja koguduse õpetaja,
Eesti Genealoogia Seltsi liige
4. Genealoogiline skeem
ehk sugupuu infograaﬁkas
Diana Allas, Eesti Kunstiakadeemia magistrant
Päeva teises osas jagatakse kokkutulnuile praktilisi
näpunäiteid suguvõsauurimise alustamiseks ja genealoogilise teabe kogumiseks ning tehakse üheskoos
läbi
suguvõsauurimises
vajalikke tegevusi (teabe
leidmine erinevatest andmebaasidest, muuseumist
ja arhiividest, olulise genealoogilise teabe talletamine,
suguvõsauurimuslikud tabelid, programmid jm).
Nissi suguvõsauurijatel on
kihelkonnapäeval võimalus
vastastikku
andmebaase
võrrelda ning andmeid vahetada, koostööpartnereid
ja ehk uusi sugulasi-hõimlasi leida. Sissepääs muuseumipiletiga.
Kihelkonnapäev toimub
Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi rahalisel
toel.

foto:erakogu

Glamoxi meeskond

sport

Kere on kange ja
lihased valusad
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Pühapäeval mängiti Keila Terviskeskuses uue võistkondliku
Keila Tiimsport sarja esimese
osavõistluse raames saalihokit. Esimeseks korraks oli kohale tulnud 9 võistkonda, kelle
seas olid Keila suurimad tööstusettevõtted nagu PKC, Draka ja Glamox, orienteerumisklubi Norma, võimlemisklubi
Triumph, Keila Lions Klubi,
lõõgastuskeskus
Pyramiid,
Keila Linnavalitsus. Musta hobusena andis ennast üles veel
keerulise nimega võistkond,
kellele lühikese arupidamise
järel määrati nimeks lihtsalt
Linnakodanik.
Võistlussarja avas aselinnapea Eike Käsi. Saalihoki on
iseenesest lihtne mäng, mis
ei nõua algajale erilisi oskusi kepp kätte, jookse ja löö. Platsil selgub, et minutiga on hing
kinni ning aukudega plastpall
suudab löögist lennata mõeldamatutes suundades.
Kuna platsil viibisid korraga nii nais- kui meesvõistlejad, siis napima füüsilise jõu
korvamiseks loeti naisvõistleja
värav kahepunktilisena, mistõttu mitmete võistkondade
strateegid nihutasid just naisvõistlejad ründesse.
Kui peakohtunik Meelis
Aab finaalmängu lõppenuks
kuulutas, siis oli üheväravaline eduseis Linnakodaniku
võistkonnal, kelle moodustasid Ülari Tõnison, Olari Tõ-

info
Keila Tiimsport sarja
punktiseis peale
esimest võistlust on:
1. „Linnakodanik“- 20 punkti
2. Norma orienteerumisklubi - 18 punkti
3. Glamox - 16 punkti
4. PKC - 15 punkti
5. Draka - 14 punkti
6. „Keila Linnavalitsus“- 13
punkti
7. „Püramiid“- 12 punkti
8. Keila Lions klubi - 11 punkti
9. Võimlemisklubi Triumph 10 punkti

nison, Tõnis Tõnison, Tõnu
Jaagu, Argo Kadastik, Reele
Komi, Rainer Komi ja Rando
Komi. Võitjate võidu taga pidi
peituma salanipp, et erinevalt
enamike teiste võistkondade
amatöörmängijatest on nad
ka varem mõned korrad hokikeppi käes hoidnud. Aga kuna
Tiimsport sarja alad on väga
erinevad, siis järgmine võistlus
nõuab juba teistsugust õnne ja
oskusi. „Asi läks korda - kere
on kange ja lihased valusad,“
nentis järgmisel päeval Keila
spordi- ja huvitegevuse nõunik
Jaanus Väljamäe.
Järgmise Keila Tiimspordi
osavõistlusena on kavas jõukatsumine korvpallis ja kolmepunktivisetes ning võistlus
toimub 12. detsembril Keila
Tervisekeskuses. Kellel on soovi sarjaga liituda, siis saatke
mail tervisekeskus@keila.ee,
info on üleval veebilehel www.
keilasport.ee.

Jälle Jõulud tulekul! 1. Advendiks tahame välja panna jõulusokkide näituse .Kel aega ja tahtmist osa
võtta-veel jõuab! Laske fantaasial lennata.
Üks tore jõulusokk võib olla õmmeldud, kootud, heegeldatud, vaimukas või traditsiooniline, väga suur
või väga väike. Ei mingeid reegleid! Tuua võib ka aastate jooksul armsaks saanud jõulisokke.
Viimane päev sokkide kultuurikeskusesse toomiseks on 25.NOVEMBER.
Info tel. 6045045 või kylliki@keila.ee

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
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum
„KUNSTI LEVIPÄEVAD“
Nissi Kooli kunstiringi näitus
27.oktoober – 25.november
Keila kultuurikeskus
“KINGITUD PILDID” VALTER UUSBERG`I MAALIDE
NÄITUS
3.november – 30.november
Pastell, süsi, pliiats
Keila kultuurikeskus
HARJUMAA MUUSEUMI
VANEMAD TRÜKISED
18. november - 9. jaanuar 2011
Harjumaa muuseum

teater
“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

Musitseerivad: Jandra Puusepp,
Eve Neumann, Liis Mäevälja ja
Maret Melesk
Keila Uusapostlikus Kirikus
OTT LEPLAND - ADVENDIKONTSERT
28.november kell 17.00
Pilet eelmüügist: 125.- / 110.(7,99 / 7,03 EUR)
Pileti hinna sees klaas hõõgveini.
Keila Kultuurikeskus

POLÜMEERSAVI ÕPITUBA PILDI ÜLEKANNE JA VEDELA
FIMO KASUTAMINE
20.november kell 11:00
Juhendaja Karnaaks
Osalustasu 230EEK Craftcenter,
Vabaduse pst 128,
www.craftcenter.eu
KÄEKEE VALMISTAMINE
EHTETRAADIST
L 20.november kell 13:00
Juhendaja Karnaaks, osalustasu 200EEK
Craftcenter

„JÕULUTÄHED“
Laulavad Siiri Sisask ja Tõnis
Mägi
18.detsember kell 19.00
Keila Miikaeli kirik
Piletid müügid Piletilevis

TASUTA KASUTATUD RIIDED
19.novembril kell 10.00-13.0
Keila Sotsiaalkeskuses
DOONORIPÄEV
25.november kell 10:00 - 15:00
Keila Tervisekeskus

sport
HARJU KALEV/ KEILA - BASKET
25. novembril kell • 20:30 22:00
Keila Gümnaasiumis

LÄTTE ADVENDILAAT
4.detsember kell 12:00 - 17:00
Erakool Läte
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

GLAMOXI KODUMÄNG
26.november kell 19:15 - 21:00
Tallinna Kossuliiga A-divisioni
mäng
Glamox - Kopernics
Keila gümnaasiumi saal

kogudus

muud üritused
KEILA KOOLIHARIDUS 319 –
NOSTALGIAÕHTU
23.november kell 18.00
viimane ametlik pidulik sündmus praeguses põhikooli- ja
gümnaasiumihoones.
Keila gümnaasiumi saal
NISSI KIHELKONNA PÄEV
20.november kell 12:00 - 16:00
Harjumaa Muuseum

ERIKA UUS AKORDIONIÕPILASED
19.november kell 18.00
Keila muusikakooli saal

KOHTUMINE KUNSTNIKUGA
– VALTER UUSBERG
25.november kell 18.00
Keila kultuurikeskus

“ADVENDIAJA OOTUSES”
Saksofonikvartett Quattro
Quarti
27.november kell 18.00 tasuta

PILLE KARRASE KANDLEÕPILASTE KONTSERT
26.november kell 17.00
Muusikakooli saal

Surnutemälestuspüha
21.november kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga –
võimalik mälestada lahkunuid
Laulab Nõo koguduse meesansambel
Keila Miikaeli kirik
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

Ootame kaupmehi

ADVENDILAADALE

KEILA PIPARKOOK 2010
Keila Kultuurikekuses
28.novembril

Piparkoogid pannakse välja Kultuurikekuse I korruse
fuajeesse, et ilmataat nendega ulakusi ei teeks. Ühelt
perelt või lapselt ootame maksimaalselt 2 piparkooki.
Piparkooke võtame vastu kell 10.00—12.00. Tähtis ei ole
küpsetaja vanus ega piparkoogi suurus.
kõik

laadale

Palju õnne!

Sündinud

20.10.2010 Kaspar Kiisküla
Mälestame

Südamlik kaastunne
Urmasele kalli ema

Avaldame kaastunnet
omastele

Orm
Valtsonit

August
Toms`i

Laine
Paljasma

kaotuse puhul

kaotuse puhul

Keila linnavalitsus ja
linnavolikogu

Uus tn 1A elanikud

Töökaaslased
Structo Industryst

Kaotus on valus, mälestus jääb...
Südamlik kaastunne
Helvele kalli abikaasa

Mälestame lahkunud kälimeest

ja avaldame
kaastunnet omastele.

Kaupo
Jakobson`i

Kaupo
Jakobson`i

surma puhul.

ja avaldame kaastunnet
abikaasale, lastele ja
lastelastele.

Maie, Asta, Aili, Hille, Vaike,
Liivi, Ruti.

Ants, Pavel, Ants, Sass,
Ants, Aare, Joosep.

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üürile anda pikemaks ajaks 1
toaline korter Paldiski mnt. Tel.
5057611.
Soovin üürida heas korras 3 toalist korterit Keilas või
väiksemat maja/majaosa. Tel.
56642564, viivika@aadarg.ee.
Ostan omanikult 1-toalise remonti vajava korteri Keilas või
Sauel, kiire. Tel 58200800.

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

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

müük.

Tel.

Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab- alates
600 krooni ruum. Müüa ka 40
liitristes võrkkottides, hind alates 35 krooni kott. Keila piires
transport tasuta! Tel: 53911805.

Teenus
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
Jõuluvana ootab küllakutseid
asutustesse ja kodudesse. Soovi
korral sisustame Teie jõulupeo
tantsumuusikaga. Tel. 5221163

maret@kultuuriguru.ee,
kultuuriguru.ee.

www.

Probleemsete ja ohtlike puude langetamine raskesti ligipääsetavates asukohtades. Samuti
teostan puuhooldus- ja raietöid.
56482680.
Kogemustega
bilansivõimeline raamatupidaja otsib
tööd: algdokumentide kontroll
ja sisestamine, maksudeklaratsioonide esitamine, aruandlus
vastavalt ﬁrma vajadustele,
aastaruannete koostamine, eelmiste perioodide korrastamine.
Telefon: 56477726.

töö
Äsja Sauele kolinud ettevõte võtab tööle plastikkaevude
komplekteerija. Nõutav keskharidus ja hea füüsiline tervis. Kontakt: Anne Suuder 58455141

Keilas 28. novembril 2010

Selle aasta I advendil on kõikidel väikestel ja suurtel
küpsetajatel taas võimalus tuua Keila Kultuurikeskusesse
kõige isuäratavam PIPARKOOK.

Kuni kella 13.00-ni
saavad
maiasmokad neid hinnata.

7

tulnud

Kell 13.20 kuulutab Ülempäkapikk välja 5 paremat
piparkooki , kes on väikese auhinna väärilised.

KÜPSETA ISE VÕI KUTSU EMME-ISSI APPI JA VÕIB-OLLA
OLED JUST SINA SEE, KELLEL VALMIB SELLE AASTA KEILA
KÕIGE AHVATLEVAM PIPARKOOK !

28.novembril 2010 toimub Keilas juba
viiendat aastat meeleolukas I advendi tähistamine. Lisaks toredatele esinejatele,
jõuluvana postkastile ja piparkoogivõistlusele on tavapäraselt avatud ADVENDILAAT, kuhu ootame müüjaid.
Oodatud on müüjad, kes pakuvad käsitööd, kodumaist ja jõuludega seonduvat kaupa, sooja jooki ning maitsvaid
küpsetisi. Laat toimub õues ja on ilma
kohamaksuta !
Info ja registreerimine: Marge-Elin
Roose tel: 6045 045; 5127997 või
marge@keila.ee

Poiste B kl. I liiga mängud

Keila Tervisekeskuses

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

Keila
Noortekeskus ja
MTÜ
Noorteaktiiv
tänavad lahkeid
inimesi, kes tõid
noortekeskusele
mänguasju!

8

Reklaam
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Soodsaim

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

rehvitöökoda Keilas

Müügil kasutatud ja
uued rehvid ning veljed

E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00
P ja muul ajal kokkuleppel
Tel: 53578603, 5547953
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14
Täisvahetuse hind
alates
Selle reklaami ettenäitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

300.-

Iga
nädal
loosime välja
auhinna ning hooaja
lõpus limusiinisõidu
koos jookidega.
Rehvivahetajatele
tasuta kohv ja tee!

1. ADVENT
I ADVENT 28.novembril 2010
kell 11.00

ADVENDILAAT avatud kl.11-16
Laada avavad “KITTYSandSKULLS” väikesed tantsijad.

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

Ringi liigub lõbus ÜLEMPÄKAPIKK, kes pakub lastele palju põnevat
Kultuurikeskuse I korruse fuajees on avatud JÕULUVANA POSTKAST, kuhu iga laps saab
oma salajased soovid poetada.

Neljapäevast laupäevani
18.-20. november

Jõulumeeleolu loovad KEILA POISTKOORI ettevalmistuskoorid, lasteaed “VIKERKAAR”
tütarlaste ansambel ja segakoor “NOODIMURDJAD”.
Keila Kultuurikeskuse I korruse fuajees on JÕULUSOKKIDE NÄITUS ja
PIPARKOOGIVÕISTLUS.

KOGU TÄISHINNAGA
KAUP -20%

Avatud on Keila Lions klubi heategevustelk.
Keila Kultuurikeskuse I korrusel rohelises toas on avatud kõigile lastele töötuba, mida
korraldavad Keila lasteaiad.
Laadapäkapikud pakuvad mitmesuguseid jõulukaupu, kuuma glögi ja teed.

Saabus müügile Eesti rõivabrändi
ALTHEA kollektsioon

Happy Hour Kolmapäevast
reedeni kell 16:00-19:00
kõik toidud

OLETE OODATUD!

E,T 11:00-18:00
K,N,R 11:00-20:00
L 12:00-20:00
P 12:00-18:00

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

-20%

Oleme avatud:

TREPIKONTSERT KELL 15.30
JÕULURAHU VÄLJAKUULUTAMINE
Jõulurahu kuulutavad välja Keila linnapea hr.Tanel Mõistus ja
EEL Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots.
Esinevad segakoor “Keila” ja Keila LinnaOrkester.
Võtke kaasa küünlad jõulutule kojuviimiseks!
ADVENDIKONTSERT KELL 17.00
KEILA KULTUURIKESKUSES

Reserveeringutel ja pidudel
oleme avatud kokkuleppel!

Esineb

OTT LEPLAND
TASUT
A

!!!

4. DETSEMBER
ALGUSEGA KELL 12.00

TULE KOOS PEREGA JA OSTA
OMA JÕULUKINGITUSED
JÕULUTURG TOIMUB SAUE VALLAS
VANAMÕISA SELTSIMAJA HOOVIS.
MÜÜGIL KÄSITÖÖ NING
TERVISE-, TOIDU
JA LASTETOOTED.
MTÜ
VANAM
VANAMÕISA
KÜLA

PÄEVA JUHIB LÕBUS JÕULUSOKK
PÄKAPIKULA, VÕISTLUSED, MÄNGUD
TÖÖTOAD SELTSIMAJAS:
HELIDEMAAILM PÄKAPIKULAS
KÜPSETAMINE
MEISTERDAMINE
KUUSEKAUNISTUSTE TÖÖTUBA
KAUPLEJAKS REGISTREERIMINE: AVE@KODUKYLA.EE, TEL 5140761, 6780921
ENNE 1.DETSEMBRIT REGISTREERUNUTELE KOHAMAKS 50 KROONI.

