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huvitav

Õpilased ja õpetajad
jätsid hüvasti
gümnaasiumimajaga
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Uus Liiklusseadus –
mis muutub autojuhile?
lk 2
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Kuidas olla
enda tööandja?
6.detsembril toimub Keila
Noortekeskuses tasuta
infoseminar „Võin olla
iseendale tööandjaks“.
Seminarile on oodatud
kõik noored vanuses 18+,
töötud või inimesed, kes
enda hobist või elukutsest
lähtuvalt on mõlgutanud
mõtteid oma ettevõtluse
loomisest.

lk 3
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Advendiaja toovad laadad ja kontserdid
Esmaspäeval toodi keskväljakule linna jõulukuusk. Küünlad süüdatakse jõulupuul pühapäeval, 28.novembril.
Kuigi algselt otsustati kuusk
tuua Tuulast, Reinu talu maadelt, toodi praegune puu hoopiski Väänast. Kuuse kinkis
Keila linnale Vääna Puukool,
kuna maanteetsoonis olnud

sport

puud oodanuks kärpimine või
hoopis langetamine.
Jõulukaunistused saab puu
1.advendiks, mil toimub traditsiooniline advendilaat. Laat
on avatud kella 11.00 – 16.00.

Keskväljakul liigub ringi ülempäkapikk, esinevad kohalikud
lauljad ja tantsijad, kultuurikeskuses sees on avatud näitused, toimub piparkoogivõistlus
ja töötoad lastele. Kell 15.30
algab trepikontsert, peale mida
kuulutab Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots ja
linnapea Tanel Mõistus välja

Keila väikesed
võimlejad olid taas
edukad
lk 6

jõulurahu. Õhtu lõpetab Ott
Leplandi advendikontsert kultuurikeskuses.
Advendikontserte ja- üritusi
toimub mujalgi. 4.detsembril
on kõik oodatud Erakooli Läte
advendilaadale. Traditsioonilise Lätte advendilaada teema
on EHE – müügil on ehteid,
mahetoitu, isetehtud seepi ja

muusika

küünlaid, keraamikat ning palju muud ehedat.
27.novembril on advendikontsert Uusapostlikus kirikus, kus esineb Saksofonikvartett Quattro Quarti.
Keila muusikakooli advendikontsertt saab nautida 3.detsembril Keila kultuurikeskuses.

Vasara tänava
kaevetööd
jätkuvad kevadel
Sel suvel toimusid suured
kaevetööd Vasara tänaval.
Torud pandi suve jooksul maasse, kuid paraku
jäi suure projekti lõpp
sügisesse, mille tõttu viimistlustööd alles järgmisel
kevadel valmis saavad.

lk 3

Muusikakooli
õpilased said palju
häid tulemusi
lk 6
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kasulik

Ka koolimajas on
käimata paiku

Uus liiklusseadus:
nõuded mootorsõiduki juhile

Eile oli Keila gümnaasiumimajas mälestuste õhtu.
Tähistati 319 aasta möödumist Keila hariduselu algusest
ning ühtlasi jäeti hüvasti praeguse koolimajaga – kui kõik
läheb plaanipäraselt, alustatakse kolmandat veerandit
juba uues majas. Külalisi oli palju, lausa üllatavalt palju,
nii endiseid ja praeguseid õpetajaid kui ka õpilasi. Meenutati erinevaid etappe Keila koolielust, kolleege, kellega
koos töötatud, ning õpetajaid, kelle käe all õpitud.
Tunnistan, et ei saanud mina alguses aru, miks peaks
minema hüvasti jätma oma vana koolimajaga. Kool ei
ole ju maja, vaid inimesed. Kuid õhtu oli tore. Vaadata
klassiruume taas õpilase, mitte õpetaja või külalise pilguga, meenutada tehtud lollusi ja tuletada koos õpetajaga
meelde, kes kus istus bioloogia tunnis. Kõiki mälestusi ei
saa leheveergudel jagada. Ka vanemate olijate meenutusi oli päris põnev kuulata – vahel on vaja, et ajalugu
kulbiga pähe aetakse, muidu kipub meelest minema.
Lisaks sain ära käia ühes paigas sellest majast, mida
seni polnud külastanud – keemiaklassi tagatoas.

1.jaanuarist hakkab
kehtima uus liiklusseadus. Selles lehes
vaatame mootorsõidukeid puudutavaid seadusemuudatusi

Doris matteus
doris@keila.ee

Juhil peavad mootorsõiduki
juhtimisel olema kaasas juhiluba või muu juhtimisõigust
tõendav dokument, mootorsõiduki registreerimistunnistus ja selle haagise registreerimistunnistus
või
haagise
registreerimistunnistuse koopia, mille on tõendanud selle
väljastanud asutus, ja muud
dokumendid, mida nõuab seadus.
Kui juhil on kaasas isikut
tõendav dokument, ei ole
Eesti piires Eestis väljastatud juhiloa kaasaskandmine
kohustuslik.
Isikut tõendava dokumendi
kaasaskandmisel ei ole ka Eestis registreeritud mootorsõiduki registreerimistunnistuse
ja selle haagise registreerimistunnistuse
kaasaskandmine
kohustuslik, kui juht on kantud liiklusregistrisse omanikuna, vastutava kasutajana, kasutajana või kui omanik, vastutav
kasutaja või kasutaja viibib
sõidukis.
Juhtimisõiguse andmine
Mootorsõiduki juhtimisõigus
antakse isikule, kelle alaline
elukoht on Eestis, kelle vanus
ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on
omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni.
Tervisekontroll
Mootorsõidukijuht läbib tervi-

sekontrolli üldjuhul iga 10 aasta järel.

liiklusregistri büroost uue juhiloa saanud.

Tervisekontrolli läbivad iga
5 aasta järel:
1) üle 65-aastane A-, B- ja BEkategooria ning nende alamkategooriate
mootorsõiduki
juht;
2) üle 50-aastane C-, CE-, Dja DE-kategooria ning nende
alamkategooriate mootorsõiduki juht, T-kategooria traktori- ja liikurmasina juht, B-kategooria takso juht, A- ja
B-kategooria alarmsõidukite
juht ning mootorsõidukijuhtide õpetaja.
Mootorsõidukijuhi järgmise
tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumisel peatub mootorsõidukijuhi juhtimisõigus,
kui isik ei esita hiljemalt nimetatud tähtpäeval Maanteeametile uut tervisetõendit.
30 päeva enne järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumist saadab Maanteeamet isiku nõusolekul tema
poolt esitatud mobiiltelefoni
numbrile või elektroonilisele
postiaadressile teate selle kohta, et isiku juhtimisõigus peatub järgmise tervisekontrolli
läbimise tähtpäeval, kui isik ei
esita hiljemalt nimetatud tähtpäeval Maanteeametile uut
tervisetõendit, ning et juhtimisõiguse taastamiseks peab
ta esitama Maanteeametile
uue tervisetõendi.
Neil, kes on läbinud tervisekontrolli enne 07.06.2009 ning
tervistõendil puudub kehtiv
kuni kuupäev, arvestatakse
(või loetakse) liiklusregistris
tervisetõend kehtivaks kuni
juhiloa kehtivuse lõpuni, sealhulgas juhul, kui isik on vahepeal juhiloa kaotanud ning

Liiklemine
• Möödasõit on ühest või mitmest sõitvast sõidukist ettejõudmine oma sõidurajalt välja
sõites. Seega on möödasõit
manööver, mis võib toimuda
ka pärisuunavööndist väljumata.
• Eesliikuvast sõidukist tohib
juht mööda sõita vasakult.
Erandiks on möödasõit vasakvõi tagasipööret sooritavast
sõidukist.
• Üherajaliselt teelt mitmerajalisele teele sõitmisel peab
juht andma teed mitmerajalisel
teel sõitvale juhile. Üherajalise
tee lõikumist teega ristmikuks
ei loeta.
• Juhil on keelatud kasutada
telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita ning sõiduki liikumise ajal hoida telefoni
käes. Kehtiva reeglistikuga
võrreldes laieneb telefoni kasutamise keeld ka asulavälistele
teedele.
• Asulateel, kus suurim lubatud kiirus on kuni 50 kilomeetrit tunnis, peab juht andma
teed tähistatud peatusest välja
sõitvale D-kategooria ühissõidukile. Kehtiva reeglistikuga
võrreldes teeandmise nõue ei
kehti asulateel, kus lubatud
suurim kiirus on suurem kui
50 km/h.
• Kõnniteel võib juht peatada
sõiduki veose laadimiseks,
kuid mitte lähemal kui 15
meetrit ühissõidukite peatuskohast ning jättes jalakäijale
vabaks vähemalt 1,5 meetri
laiuse käiguriba.
• Asulavälisel teel tuleb halva
nähtavuse korral või pimeda
ajal valgustamata teel peatatud

või pargitud mootorsõidukil ja
selle haagisel lisaks ääre- ja
numbrituledele kasutada ka
ohutulesid.
• Halva nähtavuse korral või
pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda
lähi-, kaug- ega udutuled.
• Asulasisesel teel peab aeg,
mis kulub üksteise järel liikuvate sõidukite vahelise pikivahe
läbimiseks, olema normaaltingimustel vähemalt kaks sekundit ja asulavälisel teel vähemalt
kolm sekundit. See nõue ei
kehti, kui väljutakse möödasõiduks oma sõidurajalt ja sellest
on suunatulega märku antud.
• B-, C-, D- ja T-kategooria
mootorsõiduki juht peab halva
nähtavuse korral ja pimeda ajal
asulavälisel teel hädapeatamise
korral autost või traktorist sõiduteele väljumisel ja sõiduteel
viibimisel kandma (standardile EVS-EN471 vastavat 2-klassi) ohutusvesti.
Suurim lubatud sõidukiirus
• Jääteel 10–25 kilomeetrit
tunnis või 40–70 kilomeetrit
tunnis, kui jää paksus on kuni
50 sentimeetrit. Jää paksusel
üle 50 sentimeetri on suurim
lubatud sõidukiirus vabalt valitav, kuid see ei tohi ületada 70
kilomeetrit tunnis.
• Pukseeritava seadme veol 25
kilomeetrit tunnis
• Bussil 60 kilomeetrit tunnis,
kui bussis on seisvad või küljega sõidusuunas asuvatel istmetel istuvad sõitjad.
• Veoautol 60 kilomeetrit tunnis, kui veoauto kastis on veost
saatev või veose järele minev
isik või kui veoautot kasutatakse kaitseväes ja Kaitseliidus inimeste veol.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Eelmisel reedel toimunud töövarju päeval
jälgisid Keila Kooli ja Keila Ühisgümnaasium vanemate
klasside õpilased 23 Keila ja ühte Paldiskis tegutseva
inimese igapäevatööd. Pildil Laura Kask ja lasteaed Sipsiku
juhataja Margit Rüütsalu ning Kertu Tauram ja abilinnapea
Eike Käsi.

Keila nädalaleht

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

Eurod jõudsid Keilasse
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

Foto: valdur vacht

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Foto: valdur vacht
Jalutajatele, ratturitele, rullitajatele ja
suusatajatele on uus kergliiklustee - Ehitajate tee ääres.
Autojuhtidel on Ehitajate teel, Terviseradadele sissesõidu
juures uus teekünnis.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised
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Lühidalt

Kuidas olla enda tööandja?
6.detsembril algusega kell 18.00 toimub
Keila Avatud Noortekeskuses infoseminar
„Võin olla iseendale tööandjaks“. Seminar
on tasuta!
maret lepiksaar
keila avatud noortekeskus

„Võin olla iseendale tööandjaks“ osalejate sihtgrupiks on
noored vanuses 18+, töötud
või inimesed, kes enda hobist
või elukutsest lähtuvalt on
mõlgutanud mõtteid oma ettevõtluse loomisest.
Seminarile tulevad esinema praktikud, kes jagavad
oma kogemusi ja vastavad
teie küsimustele ettevõtluse
loomisest. Juttu tuleb nii mittetulundusühingu, füüsilisest
isikust ettevõtja kui ka osaühingu loomisest, juhtimisest

ja tööst. Samuti kogemustest
stardikapitali saamisest ettevõtte loomisel.
Et teha väike algus seminarile, olgu siinkohal ka toodud
esinejate tutvustused endast:
• Evelin Merila (MTÜ Kollane
Pardike): „Beebivõimlemise
juhendajana alustasin töötamist 2008. aastal. 2009.a asutasin MTÜ Kollane Pardike,
mis tegeleb beebivõimlemise
ja väikelaste liikumistundidega. Lisaks võimlemistundidele teen beebidele massaaži,
korraldan väikelaste vanematele mõeldud loenguid ja koos
tähistame tähtpäevi toreda

peoga väikelastele.“
• Liisi Viigisalu (MTÜ Hiirekese Mängutuba ja OÜ Liisi
Leivakoda): „Olen keilakas,
kolme lapse ema, Hiirekese
Mängutoa üks asutajatest ja
Leivakoja looja. MTÜ Hiirekese Mängutuba sai asutatud
koos Anneli Pärliniga, et Keila
väikelastel oleks kusagil mängimas käia nii sooja kui külma
ilmaga. Liisi Leivakoda on väike pereettevõte, mis alustas
FIE-na ja nüüd on kasvanud
väikeseks OÜ-ks.“
• Aveli ja Lauri Kippari (OÜ
Stele ja OÜ Riveli). Aveli on
tegelenud
eraettevõtlusega
juba pea 7. aastat luues ja juhtides OÜ Stele tegevust. OÜ
Stele tegeleb hõbeehete maaletoomisega ning müümisega
üle kogu Eesti. Päris oma pereettevõtte loomiseni viis abi-
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Näitus Harjumaa
Muuseumis

Aveli ja Lauri Kippari
kaasa igapäevatöö vähenemine ning soov koos midagi luua
ja arendada. Riveli eesmärgiks
on luua uus ja huvitav Eesti
kaubamärk, mille esimeseks
tooteks on sensatsiooniline
kaelasall.
Seminar kestab umbes 2,5
tundi ja toimub noortekeskuse

Foto: erakogu

seminariruumis (I korrusel).
Kuna tegemist on tööpäeva
õhtuga, siis soe jook ja väike
suupiste on garanteeritud!
Vajalik on eelregistreerimine kuni 3.detsembrini 2010:
maret@keilanoortekeskus.ee
või 5221163
Olete oodatud!

Harjumaa Muuseumis on 18.
novembrist 2010 kuni 9. jaanuarini 2011 avatud näitus
“Harjumaa Muuseumi vanemad trükised”. Eksponeeritakse raamatuid, laululehti,
tunnistusi jm. Väljapandu on
mitmekeelne ja kirjapilt huvipakkuv.
Läbi aegade on meil tähtsaks peetud kirjasõna ja raamatut. Aukartusega on suhtutud pühakirjaraamatutesse,
mis olid kõrvuti kalendritega
põhiliselt esimesed meie esivanemate lugemislaual. Neid
loeti, nende abil sai nii mõnigi
lugemise selgeks, neisse märgiti perekonna tähtsündmused, neid anti edasi järgmistele

uudis

Vasara tänava kaevetööde lõpp jääb
ootama kevadet
Sel suvel toimusid suured kaevetööd
Vasara tänaval. Torud pandi suve jooksul
maasse, kuid paraku jäi suure projekti
lõpp sügisesse, mille tõttu viimistlustööd
alles järgmisel kevadel valmis saavad.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Kokku rajati ja rekonstrueeriti
Vasara tänava piirkonnas 1645
m veetorustikku, 582 m reoveekanalisatsiooni torustikku
ja 829 m sademevee torustikku. AS Keila Vee projektiga
haakus lisaks AS Eraküte, kes
kasutas ära juba tehtud kaevetöid ning uuendas ning ehitas
välja ka oma küttetorustikku.

KEILA
KOOL

Vasara tänava vee- ja kanalisatsioonitööde kogumaksumus ilma käibemaksuta oli
enam kui 5 miljonit krooni,
sellest ca 3 miljonit tuli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. ASi Keila Vesi omafinantseeringu suurus oli ca
1,3 miljonit krooni. Sajuveekanalisatsiooni ehitust finantseeris ca 700 tuhande krooni
suuruses summas Keila linn.
Peale kaevetöid taastati teeka-

Foto: erakogu

te. Keila linnapea Enno Felsi
sõnul taastati kate võimalikult suures ulatuses, mis parandas oluliselt Vasara tänava
olukorda. Paraku ei olnud sel
suvel võimalik rahapuuduse
tõttu ellu viia olemas olevat
Vasara tänava rekonstrueeri-

misprojekti. Enno Fels: „Rekonstrueerimise projekt, mis
hõlmab ka parklate väljaehitamist, tänavavalgustust jms,
on olemas, kuid lükkub ilmselt mõned aastad edasi. Tänu
sellele, et saime kaevetööd
ühendada Asi Keila Vesi vee-

ja kanalisatsiooniprojektiga,
said sel suvel välja ehitatud
selles piirkonnas hädavajalik
sajuveekanalisatsioon. Lisaks
taastati osaliselt projekti käigus, osaliselt linna eestvõttel
tänavakate.“
Vasara tänava elanikke on
häirinud kaevetöödest korrastamata jäänud haljasalad ning
kadunud jalgrajad. Enno Fels:
„Tööde maht oli väga suur ja
lõpp läks välja hilissügisesse, sellepärast ei olnud kõiki
vajalikke taastamistöid, eriti
rajakesi, heakorda jms puudutavaid, võimalik teha kohe
peale projekti lõppu. Tööde
kohta on koostatud vaegtööde
protokoll ja korrastustööd tehakse kevadel.“

põlvkondadele. Enamik päris
vanu eesti raamatuid on päevinäinud välimusega, kuid siiski
raamatust hoolivate inimeste
kaudu mitte ära visatud, vaid
esivanemate mälestust kalliks
pidades muuseumisse toodud.
Eesti raamatu ajalugu hõlmab viit sajandit. Näitusel eksponeeritavatest on vanim raamat aastast 1831.
Näitusega kaasneb muuseumitund “Vaaremade juturaamat”, kus tutvutakse vanade
raamatutega, harjutatakse kirja, mängitakse keele- ja sõnamänge. Tunnid toimuvad ajavahemikus 30. november - 2.
detsember ja 7.- 9. detsember
ning on eelregistreerimisega.
Näituse koostas fondihoidja
Anne-Liis Pitkänen.

Keila Kooli tugikeskus

2009. aastal loodi Keila Kooli tugikeskus,
mis koondab enda alla eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid,logopeedid,
parandusõppe ja pikapäevarühma õpetajad nii algkooli- kui ka põhikooli- ja
gümnaasiumimajas. Tugikeskuse töid ja
tegemisi kureerib põhikooli- ja gümnaasiumimaja sotsiaalpedagoog Piret Birk.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Millega tugikeskus Keila Koolis tegeleb?
Meie üks ülesanne on olla toeks
nii hariduslike erivajaduste kui
käitumislike erivajadustega lastele. Teine aga kooli töötajate,
perede ja kõigi laste toetamine,
kes vajaksid nõu või hingeabi.
Eripedagoogid õpetavad lapsi

väike- ehk tasandusklassides.
Väikeklassid on Keila Koolis
olnud juba aastakümneid aega
ning oma vajalikkust tõestanud. Kuid tegeleda on iga päev
vaja ka käitumishäiretega lastega, kes õpivad tavaklassides.
Kuhu suunas tugikeskus areneb, teie nägemus 5 aasta
pärast?
Tõenäoliselt lisandub tugikes-

kuse juurde erinevaid tegevusi, näiteks karjääriõpe. Samuti
püüame rohkem tegeleda lastega, kes ei ole motiveeritud
koolitöös osalema või kellel
on probleeme puudumistega.
Oluline on teada saada põhjused miks probleemid tekivad ja
miks õpilane ei taha koolis käia
ning siis üheskoos laste muresid lahendama asuda. Rohkem
koostööd hakkame kindlasti
tegema ka Keila Avatud Noortekeskuse pikapäevarühmaga.
Milliseid lisavõimalusi tugikeskuse loomine tekitab
õpetajatele, õpilastele, koolile tervikuna?
Kuna oleme kõik koos ja pakume nõu ja abi siinsamas koolis,
siis saab kogu koolipere alati
meie juurde tulla, kasvõi va-

hetunni ajal. Kõik lapsed ja ka
õpetajad on alati oodatud. Mõned meie hulgast on alles hiljuti Keila Kooli tööle tulnud ja
siinsed inimesed ei tunne meid
veel kuigi hästi. Meie töös on
oluline usaldus ja see tekib aastatega. Loodame, et kui saame
õpilaste ja õpetajatega paremini tuttavaks tulevad nad julgemini oma probleemidega meie
juurde. Samuti võivad alati tulla emad ja isad, kui neil on oma
lastega muresid, millele nad ise
vastust ei leia.
Kas tugikeskusel on tegevusi, mida teete kõikide lastega?
Kui lapsed tulevad algkoolimajast põhikoolimajja, siis nende
eelmine klassijuhataja annab
järgmisele klassijuhatajale üle

kogu lapsi puudutava info, et
uuel õpetajal oleks lihtsam õpilasi tundma õppida. Loomulikult räägime me positiivsest
infost, kellelgi ei panda külge
nn probleemse lapse märki.
9. klassidele korraldame igal
aastal ümarlaua, millest võtavad osa nii õpilased, klassijuhatajad kui aineõpetajad. Nendega, kellel õppimine on korras,
läheb lihtsamalt. Õpilasi, kellel
on õppimisega raskusi, püüame võimalikult palju aidata ja
motiveerida, et 9. klass pooleli
ei jääks ning põhikool saaks lõpetatud.
Kas teete ka tugikeskuse
töötajatega midagi üheskoos?
Meil on oma koosolekud nii
algkooli- kui ka põhikooli- ja

gümnaasiumimajas.
Samuti
käime koolitustel ja õppepäevadel. Varsti tahame minna
tutvuma Vanalinna Hariduskolleegiumi tugikeskusega, kus
on tugikeskus väga huvitavalt
ülesehitatud ja hästi toimiv.
Meil on nelit palju õppida ja
eeskuju võtta.
Millised inimesed tugikeskusesse kuuluvad?
Meid on päris palju, kahe maja
peale kokku 20 inimest. Tugikeskuse töötajad oskavad vaadata kooli- ja käitumisprobleeme teistsuguse nurga alt, kui
õpilased või õpetajad. Märksõnadeks on paidlikkus ja koostöö, kuna seisame justkui maa
ja vee vahel ning peame muresid lahendama nii, et kumbki
osapool ei saaks kannatada.
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Pae tänava parkimiskorraldus aitab lund koristada
OÜ Varahooldus paigaldas
Pae tänavale paaris/paaritul
kuupäeval parkimist keelavad
märgid.
Lumekoristus hõlbustavad
liiklusmärgid on vastava märgisega kaetult kehtetud kuni
lumeolud nõuavad lumekoristustöid. Suhteliselt kitsal
Pae tänaval on aastaid olnud
probleeme lumekoristusega,
sest pargitud autod segavad

sahkadel tänavat puhtana
hoida.
Liikluseeskirja
lisa
II
punkt 364 ütleb, et kui teelõigul on ühele poole pandud
märk 363 (parkimise keeld
paaritul kuupäeval) ja teisele
poole märk 364 (parkimise
keeld paariskuupäeval), tuleb sõiduk ühelt teepoolelt
teisele ümber paigutada kell
19–21.

Keila Linnavalitsuses
Linnavalitsus kinnitas lasteaedade ja
muusikakooli õppekoha maksumused
Linnavalitsus kinnitas 2011.
aastaks Keila linna lasteaedades majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite
kulu arvestuslikud maksumused ühe lapse kohta.
Keila Lasteaed Mikis käib
132 last, iga õpilaskoha maksumus on kuus 4 530 krooni
ehk, mis tähendab võrreldes
selle aastaga 5,3 % tõusu. 79
lapsega Sipsiku lasteaia koha
maksumus on 3 358 krooni (
-6,3 % ) ja 250 lapsega Keila
Lasteaias Vikerkaar 2 833
krooni, mis on võrreldes selle aastaga -1,4 %. Arvestuslik maksumus ühe lapse
kohta saadakse linna eelarve
projekti tegevuskulude (majanduskulu, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulu) jagamisel
laste arvuga 1. septembri

seisuga. Jagamise tulemusel
saadakse aastakulu ühe lapse kohta, mis ümardatakse
täiskroonideks ja jagatakse
11-ga, et saada ühe kuu summa. Arveldamise periood on
jaanuarist juunini ning augustist detsembrini. Juulikuus arveldamist ei toimu.
1. septembri 2010.a seisuga
käib Keila lasteaedades väljastpoolt Keila linna kokku
13 last kolmest omavalitsusest.
Keila Muusikakoolis on õpilaskoha arvestuslik maksumus ühes kuus 2011.aastal
2639 krooni, mis on 3,4%
vähem kui sel aastal. Õpilasi
on muusikakoolis kokku
152.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
- ühekorruselise üksikelamu püstitamiseks Spordi tn
16 asuval kinnistul;

- alajaama asendamiseks
Ülejõe tee 2b kinnistul.

Keila Linnavalitsus teatab
Keila linnavalitsus korraldab
avaliku konkursi „Ühistranspordi teenuse osutamine
Keila linnas“. Teenuse osutamise aeg on 01.jaanuar 2011
kuni 31.detsember 2011.
Pakkuja peab omama kehtivat ühistranspordiluba, mis
on ühistranspordiseaduse §
31 lõike 1 kohaselt liiniveo
korraldamise õiguse taotlemise eelduseks.

Vastutav isik: Enno Fels, abilinnapea, enno.fels@keila.ee
Pakkumus esitatakse kirjalikus vormis Keila Linnavalitsusele hiljemalt
6.detsember
2010
kell
17.00.
Muud tingimused pakkumuse esitamiseks saab Keila
linnavalitsusest:
Keskväljak 11, Keila
klv@keila.ee

teade
Keila Linnavolikogu 14. istung toimub
teisipäeval, 30. novembril 2010 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna 2011. aasta
eelarve
3. Varalise kohustuse
võtmine
4. Omaﬁnantseeringu
tagamine
5. Keila linna eelarvest
kultuuritegevustoetuste
maksmise kord
6. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku

omavalitsuse pädevusse
antud küsimuste delegeerimine linnavalitsusele
7. SA Keila Terviserajad, SA
Keila Leht ja Keila Hariduse
SA põhikirjade muutmine
8. Kohalike teede nimekirja
määramine
9. Kohalalgatatud küsimused

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

Krimiuudised / Securitas
NÄDAL POLITSEIS 10.11.2010-22.11.2010

TIMO SUSLOV

KEILA KONSTAABLIJAOSKONNA JUHT

Kokku registreeriti kahe nädala
jooksul Keila linnas 72 sündmust, millest 24 olid Liikluseeskirja rikkumised. Kolmel korral
oli tegemist alkoholi tarbimisega avalikus kohas. Võib küll välja
tuua, et avalikus kohas alkoholi
tarbimist on vähemaks jäänud,
kuid ei ole head ilma halvata.
Nimelt teavitas tähelepanelik
kodanik politseid Keila Ühisgümnaasiumi juures seltskonnast, kes pidasid arukaks võtta
kooli seinalt Eesti Vabariigi lipp.

Samuti urineerisid noormehed
kooli seinale. Siin võib ainult
järeldada, et kohati saab meist
viinakurat võiduks ja murrab
selle viimasegi aru. Õnneks
(suuresti tänu tegu märganud
kodanikule) tabati isikud ja edasise karistamise osas otsustab
juba politsei.
Vargusi pandi toime kaheksal korral, neist neljal juhul panid alaealised toime pisivarguse
poest. Tegemist on küll väikeste
summadega, kuid vargus on
sellegipoolest taunitav. Seda
enam, et rikutakse ära oma tulevik mõnekümne krooni eest.
Samuti peeti kinni Keila
kesklinnas joobes juht, kes jäi
silma rahaveoga seotud politseiametnikele. Panen kõigile
juhtidele südamele - kui olete
eelnevalt tarbinud alkoholi, visake autoga sõitmise mõtted
peast ning säilitage seeläbi nii
enda kui ka teiste elud.
Keila Kooli ehitusel juhtus
samuti intsident, kus kalluri juht
ei märganud, et kast ei olnud

veel alla vajunud, ning tõmbas
maha elektriliini Keila Tervisekeskuse eest ülekäigurajalt.
Õnneks keegi kannatada ei saanud ja kalluri juht on politseile
teada.
Politsei tänab kõigi, kes oma
tähelepanekutest teavitavad.
Koos muudame elu turvalisemaks. Jätkuvalt palun inimestel
koheselt helistada telefonil 110,
kui Te märkate linnas magavat
või tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, sest ilmad on
kohati väga külmad ning isikutel võib toimuda alajahtumine.
Turvalist liiklemist
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse tagamisel. Täiendava informatsiooni edastamiseks õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil
612 4592 või elektronposti aadressil annika.pedosk@politsei.

ee, Timo Suslov 6124589 või
elektronposti aadressil timo.
suslov@politsei.ee
securitas 1660
18.11 08.15 – Keila Gümnaasiumi territooriumi sissesõidukeelualale sõitsid ilma loata 2
autot. Hoiatatud.
20.11 08.35 – Keila Gümnaasiumi territooriumi sissesõidukeelualale sõitis ila loata auto,
hoiatatud.
20.11 10.25 – WV Sharan parkis Säästumarketi ees invaliidi
kohal. Autol puudusid invatunnused, isikut noomitud.
20.11 12.11 – Leitud rahakott
Konstantin Volkovi nimele. Üle
antud politseile.
21.11 21.30 – Pae ja Piiri tn ristmikul mitmeid löökauke.
22.11 22.30 – Noormees urineeris Jaama tn kiriku ees. Tehtud noomitus.
23.11 19.16 – Tervisekeskuse,
Selveri ja Rõõmu kaubamaja
parklates toimus rallitamine.
Kõik korrale kutsutud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Городское
правительство сообщает
Городское
правительство
проводит конкурс с целью
выбора фирмы, которая будет заниматься организацией движения общественного
транспорта в городе с
01.01.2011
до
31.12.2011.
Участники конкурса должны
иметь соответствующую лицензию. Заявки на участие в
конкурсе можно подавать до
6 декабря 2010 в мэрию. (стр
4)
Успешное выступление
молодых пианистов
13 ноября состоялся конкурс
молодых пианистов в Табасалу. Музыканты исполняли
произведения
эстонских
композиторов. Из 71 участника 28 представляли нашу
музыкальную школу. 2-е место после исполнения всей
программы занял Теодор
Теппо, учащийся 2-го класса,
на 3-м месте также представительница городской музыкальной школы Айли Пент.
Успешно выступили и другие конкурсанты, представлявшие наш город: Аннете
Луйк, Катарина Лоог, Карл
Рейманд, Эрик Лепинг и другие. (стр 6)
Новые правила дорожного движения
В этом номере городской газеты можно познакомиться с
главными параграфами новых правил дорожного движения, которые регулируют
права и обязанности водителей. Перечислены все существенные изменения и нововведения. (стр 2)
Новая творческая мастерская в молодежном
центре
В декабре в городском молодежном центре начнет работу мастерская «Работа актера над собой». Мастерская
будет работать с декабря по
февраль в течение восьми
суббот. Цель – дать представление о том, из каких
компонентов состоит работа
творческого человека над собой, в первую очередь, будет
рассматриваться работа актера. В мастерской можно
будет научиться различным
профессиональным приемам
и упражнениям (голосовые
упражнения, этюды). К участию в занятиях приглашаются молодые в возрасте от
15 до 19 лет. Просьба предварительно зарегистрировать-

ся до 1 декабря. (стр 6)
Новая выставка в музее
С 18 ноября по 9 января в музее Харьюского уезда будет
проходить выставка «Старейшие печатные издания
Харьюского уездного музея».
Среди экспонатов книги, песенные листы, различные
свидетельства. Год издания
старейшего экспоната выставки 1831. В рамках выставки проводятся музейные
уроки, на которых можно поближе познакомиться со старыми книгами, поиграть в
слова и другие занимательные игры, связанные с темой
выставки. (стр 6)
День творчества в Ласнамяэской
музыкальной
школе
Уже в 10-й раз в музыкальной школе Ласнамяэ проводится день творчества. В пятый раз в этом мероприятии
принимает участие Кейлаская музыкальная школа.
Этот день посвящен исполнению музыкальных композиций собственного сочинения. В концерте прозвучали
композиции «Колокола Кейлаской
церкви»
(автор
Симон-Харли Аллик, 2-й
класс), «Танец львов» (Трийн
Курм, 4-й класс). Оба молодых композитора получили
от жюри приглашение принять участие в творческом
фестивале им. Х.Эллера, который состоится в марте в
Тарту. (стр 6)
Сам себе работодатель
6 декабря в 18.00 в молодежном центре начнется информационный семинар «Сам
себе работодатель». Семинар
бесплатный. К участию приглашаются молодые люди
старше 18-ти лет, которые на
данный момент не имеют работы, но задумывались о
том, чтобы заняться предпринимательской деятельностью. Для участия в семинаре
необходимо
зарегистрироваться до 3 декабря по адресу maret@
keilanoortekeskus.ee или по
телефону 5221163. (стр 3)
«Систрум» в финале гимнастического фестиваля
В финале гимнастического
фестиваля выступит младшая группа городского гимнастического клуба «Систрум». Финал фестиваля в
этот раз состоится 4 декабря
в Тарту. (стр 6)
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huvitav

Lühidalt

Hüvastijätt vana koolimajaga
Teisipäeval kogunesid Keila Kooli gümnaasiumimajja Keila I Keskkooli, Keila
Gümnaasiumi ning Keila Kooli vilistlased,
õpilased ja õpetajad, et tähistada Keila
koolihariduse 319. aastapäev. Ühtlasi oli
tegemist viimase ametliku piduliku sündmusega praeguses põhikooli- ja gümnaasiumimajas Põhja tänaval. Sel puhul oli
kõigil soovijail võimalik oma endises koolimajas ringi jalutada ning hoonega hüvasti
jätta.
Mälestusteõhtul meenutasid gümnaasiumimaja ning tööd ja elu selles mitmed
endised ja praegused õpetajad – Tiina
Veisalu, Endel Kinks, Sirje Tasso, Anne
Siniveer, Mairoos Kala. Toome ära mõned
killud neist meenutustest.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Ruth Kukner
1970. aastate esimesel poolel
levis kuuldus, et Keilasse ehitatakse uus koolimaja. Õpilaste hulk linnas oli niivõrd
kasvanud , et ei mahtunud
kuidagi ära kümmekond aastat varem valminud 4-kordsesse hoonesse ja seitse aastat
hiljem lisandunud niisama
kõrgesse juurdeehitusse. Kaks
vahetust õppetunde jäi ikkagi
püsima.
Esialgu kavatseti uus koolimaja ehitada venekeelsele Keila 2. Keskkoolile, asukohaks
kooliaiatagune ala, ilmetu,
lage ja osaliselt märja pinnasega. Maja tulevased kasutajad
nõustusid paiga valikuga ning
ehitus võis alata. Ühtäkki,
kui projekt valmis ja töö algamas, tuli sõnum, et uue hoone valdajaks saab eestikeelne
kool, Keila 1.Keskkool - uues
hoones kavandatud 30 klassikomplekti jäi 2 .keskkoolile
liialt suureks.
Ehitustöö
kõrvaltvaataja pilguga kujunes tõeliseks
kannatuste rajaks töömeeste
puudust tundvale ettevõtjale
(noil aegadel valitses suur tööjõupuudus ning ehituspraak
oli igapäevane tõsiasi) kui ka
koolidirektorile, kes oli sunnitud praagina tehtu laskma
töö käigus parandada või selle
lihtsalt ehituse lõppedes kurva
tõigana vastu võtma. Tavaliselt
järgnes äsja valminud hoonetele kohe kapitaalremont. Uue
koolimaja ehitanud ettevõte
kahjuks likvideeriti. Nii ei jäänud muud üle, kui oma kooli
personal võttis asja käsile …
Keila koolihoonete avamispäevast on saanud kummaline
traditsioon. Ükski maja pole
avatud õppeaasta alguses. Nii
juhtus ka Põhja tänava majaga. Uus hoone pidi avatama
1. septembril 1975, kuid räpakast ehitustempost hoolimata see ei toimunud, ehkki

partei ja valitsus nii nõudsid.
Maja oli ju alles pooleli. Kui
3. oktoobril 1975 uue hoone
pidulik avamine toimus, puudusid solvunult rajooni partei
ja täitevkomitee juhid, sest
nende kavandatud avamisaega
oli häbematul kombel ignoreeritud. Plaanimajanduses tuli
nõudeid täpselt täita, aga Keila
kangekaelne direktor lähtus
tegelikkusest.
Ja siis algas töö nagu Vargamäel. Kõigepealt tuli hakata
kohendama piitadelt äravaju-

Keila vokaalansabel laulis
end teisele kohale

Keila Kooli endised ja praegused õpetajad
minguline kujundustegevus.
Stendid ehitati seintele ainealaste väljapanekute jaoks,
õpetajate laudadesse paigutati
magnetofonid jne Talitati oma
äranägemise järgi, endast parimat andes. Eriti meenub, kui
jäägitult pühendas end Anneli
Teimann tööõpetuse kabinettide kujundamisele abikaasa Avo
toel. Näiteid õpetajate, lastevanemate ja õpilaste innust muuta oma ainekabinet kauniks ja
igati tööks sobilikuks võiks
rohkesti tuua, kuid eks ruumid

Köstrimaja - Keila esimene koolihoone
kõnelnud ise
enda eest.
Kõike seda
tehti muidugi isiklikust
ajast,
sest
õppe- ja klassivälises töös
ei
saanud
olla
mingit
allahindlust
ega olnud ka.
Keila 1. Keskkool oli rajooni suurim kool ja see tõik
iseenestest nõudis väärikaid
tulemusi.

“Kunagi käidi koolis 3
talve, siis edaspidi juba
6 – nii on olnud ka meie
koolis. 20. sajandi algul oli
Keila kool 6klassiline, siis
peale II maailmasõda
muudeti 7klassiliseks ja
sai nimetuseks Keila
Mittetäielik Keskkool.”
vaid uksi, lekkivaid torusid jm.
Hommikuti olid ruumid aegajalt auru täis nagu leilisaunas,
sest öösel kütteseadeldistest
põrandale voolanud vesi aurustus ülisoojades ruumides.
Tüüpprojekti järgi ehitatud
hoone ei vastanud üldse kooli
tegelikele vajadustele ja kohe
alustati ümberehitustega. Ka
õppekabinettides algas loo-
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Tiina Veisalu, II lennu lõpetaja, kes töötab tänaseni Keila
Koolis
1. septembril, kui läheme
rongkäigus
lauluväljakule,
möödume nn hariduskivist,
kus on tekst „300 aastat ha-

riduse andmise algusest“ ja
selle all „Tänulikult Keila rahvalt (1991)“. Selle kivi panid
sinna meie kooli vilistlased,
täpsemalt II lend – otsis kivi ja
kunstnik Urve Salumaa-Variku
abil sai kivi ka oma reljeefse
teksti.
Miks see kivi seal on? Sellel
kohal asus kunagine köstrimaja, kus leeriõpetust jagati.
Kool on olnud mitmetes eri
hoonetes ja oludes. Ka õpetus
on läbi teinud suure arengu.
Kunagi mindi kooli oktoobris,
kui lapsed pääsesid karjaskäimisest, ja lõpetati aprillis.
Kui kunagi õpiti piiblilugu,
lugemist ja rehkendamist, siis
tänaseks on koolis õpitavate
ainete hulk ja programmid oi
kui suureks paisunud.
Ja kui kunagi käidi koolis
3 talve, siis edaspidi juba 6 –
nii on olnud ka meie koolis.
20. sajandi algul oli Keila kool
6klassiline, siis peale II maailmasõda muudeti 7klassiliseks
ja sai nimetuseks Keila Mittetäielik Keskkool. Saabus aasta
1954 ja kool muudeti keskkooliks – 7 klassile lisandus 4
keskkooliklassi. Keskhariduse
sai 11 aastaga.
Siis tuli põhikooli 7 klassi
asemele 8 klassi, millele lisandus 3klassiline keskkool. Ning
viimaks 9aastane põhikool.
Keskkooli ehk gümnaasiumi
lõpetamiseks on praegu vaja
12 aastat koolipinki nühkida. Aga ega neid koolipinkegi
enam koolis ole.
Vahetunud on nii kooli nimi
kui koolihooned. Keila Keskkoolist sai Keila I Keskkool,
sest eraldusid vene õppekeelega klassid. Taasiseseisvunud
Eestis sai taotletud gümnaasiumi nimi, mida kool kandis
mitmeid aastaid.
Meie kool on töötanud mitmes eri hoones – alguse saanud
taluhoones, siis Keila mitmes
majas, mida enam alleski pole,
kuni 1930. aastal valmis Pargi
tänaval uus uhke hoone Vabadussõja monumendina. Meie I

foto: fotojaht

ja II lendki said oma lõputunnistused selles majas. Kitsaks
läks, sest Keila elanike ja seega ka õpilaste arv aina kasvas.
Mäletan, et 9. klassis toimus
õppetöö kolmes vahetuses ja
meie tunnid algasid alles kell
16. Oli sellelgi ajal oma võlu!
Siia, nüüd juba ammugi
amortiseerunud ja vanaks saanud majja tulime 3. oktoobril
1975. a.
Lembit Väljamäe mälestused Keila algkoolist esimese
Eesti Vabariigi ajal
Kaugemal elavad lapsed, kelle koolitee oli rohkem kui 3-4
kilomeetrit, elasid kooli internaadis.
Õppetööks vajalikke raamatuid tuli õpilasel endal osta.
Tavaliselt osteti need vanemate klasside õpilaste käest teatud hinnaalandusega. Õpikud
müüdi aasta hiljem jälle omakorda edasi.
Kooli võeti söögiks kaasa
võileibu, milles aga ei tohtinud olla erilisi hõrgutisi. See
oleks kaasõpilastes kadedust
äratanud ja omavahelisi suhteid rikkunud.
Koolikella helistasid lapsed.
Viienda klassi seinal oli kell ja
korrapidaja käis selle käsikellaga tunni lõppu ja algust koridoris helistamas.
Oma kooliraadiot meil ei
olnud, küll aga oli meil koolis
igal nädalal raadiotund. Selleks
toodi koolijuhataja härra Konrad Preemi korterist raadio,
mida me siis kuulasime.
Kui Vabadussõda lõppes,
siis mälestas iga vald oma langenuid mingi mälestusmärgi
püstitamisega kas kohaliku kiriku juurde või mõnda muusse
käidavasse kohta. Keila valla ja
alevi ärksamad pead leidsid selleks väga mõistliku lahenduse
ja ehitasid koolimaja. Kui Eesti
Vabariik sattus NSVLi alla, siis
lõhuti kõik eelpool nimetatud
ausambad, aga koolimaja jäi.
Ainult silt pühendusega võeti
õigel ajal maha ja peideti ära.

Eelmisel reedel toimus järjekordne Harjumaa koolinoorte
vokaalansamblite festival. Konkurss viidi sel korral läbi Orus.
Keilast osales festivalil kolm
vokaalansamblit:
1.-3.klasside
arvestuses Sille Krooni Laulustuudiost ansamblid Mimmud
ja Mammud ning 4.-5.klasside
arvestuses Keila Kooli ansambel
Tiia Peenmaa ja Anu Matteuse
juhendamisel.
Keila Kooli ansambel saavutas
festivalil oma vanuserühmas
teise koha. Ansamblis laulsid: Elisabeth Pae, Carolin Liis
Tamm, Pärle Paalaroos, Emilie
Sibrits, Elis Laanisto, Laura Liivand, Marie Luhamäe, Helena
Müürsepp, Elizabeth Heinmäe
ja Triin Klanberg.
Eriauhinna särava esitluse eest
sai Sille Krooni Laulustuudio
noorim osaleja 4aastane Annabell Apri.

Igal inimesel on ainult
üks elu
Nende sõnadega algas esmaabi koolitus Vikerkaare lasteaia
Tuhkatriinu rühma 6.a lastele.
Kiirabi töötaja ja esmaabi õpetaja Margit Pärn selgitas lastele
väga lihtsate sõnadega ja lastepäraselt, kuidas aidata ja anda
esmaabi siis, kui oma lähedastega või sõpradega koos mängides juhtub õnnetus.
Kõik soovijad
proovisid
kunstliku hingamise tegemist
nukk-mannekeenil. Lapsed said
praktiliselt läbi teha haava kinnisidumise protseduuri endal
ja ka sõbral. Teavet selle kohta,
kuidas teatada telefoni teel õnnetusest ja sellest, mida täpselt
öelda.
Koolituse lõppedes palus
Margit lastel meelde jätta hea
lapse reeglid:
• igal inimesel on  ainult üks elu
• õnnetusi saab ära hoida, tuleb
kuulata täiskasvanute sõna
• hea inimene oskab, julgeb ja
tahab aidata
• mitte kunagi ei tee liiga sellele,
kes ei saa abi paluda
Nii lapsed kui õpetajad said
teada palju huvitavat ja vajalikku esmaabi andmisest.
Sellist asjalikku koolitust soovitaks kõikidele lasteaia lastele,
sest uuringud on näidnud, et
selles vanuses 6-10.a. lastega
juhtub kõige rohkem õnnetusi
ja esimesena on kõrval just sõbrad. Väga oluline on, et lapsed
oskaksid kiirelt reageerida ja
sõpra aidata.
Mare Sooans
Tuhkatriinu rühma õpetaja

6

Vaba aeg
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huvitav

Keila Avatud Noortekeskus ja Keila
Kool alustasid seikluskasvatusega
Seiklus on aktiivne
ja emotsionaalne
– lõbus ja kaasahaarav tegevus.
Selles on võimalusi
teadlikult nautida
tundeid, mis meile meeldivad, olgu
need siis seotud
looduse või koostegemise, adrenaliini
vms.
katrin kann, priit oks
KEILA AVATUD NOORTEKESKUS,
KEILA KOOL

Seikluskasvatus püüab läbi vahetu suhtlemise ja mõju pakkuda noortele peale emotsioonide ka analüüsitud tundeid ja
võimalusi osaleja ja inimesena
järjest paremaks saada.
Seikluskasvatuse eesmärgiks on parema koostöö saavutamine grupi liikmete vahel
arendades neis julgust, osavust ja ühtekuuluvustunnet.
Seikluskasvatuse
visiooniks
on alal hoida ja arendada erinevas eas inimeste aktiivseid
eluviise, pakkuda emotsionaalset vaheldust, enese proovilepaneku võimalust ning
väljendusoskuse arendamist
rühma kontekstis. Sihipärane
tegevus ja jõukohane töö kasvatavad noort nii vaimselt kui
ka füüsiliselt, pakkudes väljakutseid ja eduelamuse korral
ka motivatsiooni edaspidiseks.
Eesmärkide
saavutamiseks
kasutatakse atraktiivseid ja ja
adrenaliinirohkeid võimalusi.
Näiteks paintball, erinevad
matkad, laagrid, mägironimi-

20. novembril toimus paintballi lahing
ne, kõrg- ja madal-seiklusrajad
jne. „Et oleks võimalik analüüsida siiraid emotsioone on vaja
need enne tekitada.“
20. novembril toimus erinoorsootöö raames esimene
seikluskasvatuse
sündmus.
Suur paintballi lahing. 10 erirahvusest poissi kogunesid
hommikuks Humala vanasse
raketibaasi. Said varustuse ja
sisenesid lahingutsooni. Kogenud instuktor tegi osalejatele
lahingtsooni tutvustuse, relvakasutusõpetuse ning jaotas
poisid kahte leeri – ning lahing
algas. Esimesed missioonid
olid koostöö harjutamiseks.
Alates neljandast missioonist
töötasid meeskondade strateegiad ja omavaheline organiseeritus juba nii nagu kogenud üksustel. Kokku toimus 8
erineva missiooniga lahingut.
Küll oli ühe meeskonna ülesandeks mõnda objekti kaitsta
siis jälle rünnata, siis röövida
vastaste territooriumilt väärtesemeid jne. Lõpuks jõime
sooja teed ja kosutasime end
võileibadega.
Kuigi osalejad veetsid ligi-

foto:erakogu

matkapäevik

Väljavõtteid
matkapäevikust:
“Kui on metsik mets, vesi,
loojuv päike, hea seltskond,
vaikus, linnud, lõkkekuma
rahul nägudel, siis pole
muud mõtet, kui et tahaks
seda korrata.

kaudu viis tundi vihmas ja külmas roomates, polnud äraminnes kellegi näolt virinat näha.
Lisaks positiivsetele emotsioonidele ja adrenaliinile said
poisid ka omavahel tuttavaks,
väärt kogemus sellest, et rahvus ja erinevad kultuuriharjumused ei ole takistuseks heade
emotsioonide kogemisel.
Jaanuarikuus aset leidvasse talvelaagrisse minnes loodame, et meie grupi read on
veelgi mitmekesistunud – näiteks mõne tüdruku näol.
Ürituse korraldajad Katrin
Kann ja Priit Oks tänavad Keila linna lastekaitse spetsialisti
Ave Kivinukki igakülgse abi ja
toetuse eest.

uudis

Juubelihõnguline omaloomingupäev
Lasnamäe Muusikakoolis
keila muusikakool
Lasnamäe Muusikakooli pere
poolt korraldatav Omaloomingupäev leidis aset juba 10.
korda. Viiendat aastat järjest
osaleb sellel vahval sündmusel
ka Keila Muusikakool.
Kokku oli osalejaid seekord üle 50. Lapsed on ikka
tegelenud küll luuletamise,
jutukeste kirjutamise ning
maalimisega. Täpselt niisama
loomulik ja lõbus tegevus on
ka muusika loomine. Muidugi
ei ole see niisama lihtne: kui
pilli ei mängi ja viisi ei pea, ei
tule ka lugu välja. Tore, et Keila Muusikakoolis on lapsi, kes
leiavad aega oma mõtteid pilli
peal väljendada. Nooremas vanuserühmas osales oma loodud klaveripalaga “Keila kiriku

kellad” Simon - Harli Allik (II
klass). Triin Kurm (IV klass)
kirjutas klaveripala “Lõvide
tants”. Mõlemat pala pidas
žürii koosseisus Alo Põldmäe,
Ia Remmel ja Riine Pajusaar
oma vanuserühmas kõrgeima
auhinna vääriliseks. Samuti
said mõlemad noored heliloojad kutse märtsikuus toimuvale Heino Elleri nimelisele
Loomingufestivalile Tartusse.
Lisaks valmis lugudele sündis
palju huvitavat muusikat ka
koha peal.
Improvisatsiooni voorus
improviseeriti Tallinna Kunstikooli õpilaste linnateemaliste
piltide põhjal. Keilast astusid
lavale nooremas vanuseastmes
Triin Kurm, vanemate õpilaste kategoorias Hanna Tammik
(VIII klass, klaver) ning Keila
Muusikakooli vilistlane ning

praegune Tallinna Muusikakeskkooli õpilane Liisi Promet
(VIII klass, flööt). Nende tivoliteemaline improvisatsioon
“Jee” pälvis publiku tormilise
heakskiidu ning õpilasžürii
peapreemia. Tõepoolest, oma
sõna said seekord etteastete
hindamisel öelda ka osalevate
koolide õpilased. Keilat esindas õpilasžüriis Abella Allik
(VI klass, klaver).
Esinejad tundsid end seekord nagu tõelised muusikastaarid. Nimelt paneb Vikerraadio lastesaadete toimetus
juubelihõngulisest Omaloomingupäevast kokku terve saatesarja. Paljud esinejad andsid
Vikerraadiole intervjuu. Saated on eetris Vikerraadios 30.
novembril, 1. ja 2. detsembril
kell 9.45, kordussaated samadel päevadel kell 18.30.

Huvitav
Medalisadu
Hollandis
20. novembril toimusid Hollandis Hillegomis rahvusvahelised iluvõimlemise võistlused, millest võtsid osa ka
Keilas tegutseva SK Triumf
iluvõimlejad.
Võistlustel
osalesid ligi 70 võimlejat 8
klubist.
SK Triumf võimlejad olid
nendel võistlustel väga edukad. Nooremas vanuseklassis saavutas II koha Eliise
Kaha, kes sooritas vaba- ja
rõngaharjutuse. Oma vanuseklassides saavutasid
I koha nii Ketrin Kastehein
(vaba- ja rõngaharjutus),
Jana Aid (vaba- ja kurikaharjutus) kui ka Lenne
Grettel Leitmaa (vaba- ja
hüpitsaharjutus). Iluvõimlemise rühmakavas võistlesid tüdrukud rõngakavaga
ühe vanuseastme võrra
kõrgmas klassis, juunioride
arvestuses. Tüdrukute sooritust hinnati I koha vääriliseks. Rühmakava võistkonda kuulusid Jana Aid, Lenne
Grettel Leitmaa, Kadri-Liis
Tammearu, Jevgenia Aleksandrova ja Ketrin Kastehein. Kokku võideti 4 kulda
ja 1 hõbemedal, lisaks premeeriti kõigi võistlejate hulgast kõrgeima punktiskoori
saavutanut võimlejat Ketrin
Kasteheina karikaga. Edu ja
indu tüdrukutele ka järgmiseteks jõukatsumusteks.

Sistrum Gymnafesti
finaalis
Gymnafesti
Põhja-Eesti
eelvoorust pääses finaali
ka võimlemisklubi Sistrum
noorem rühm.
GymnaFest-2010
eelvoorud toimusid sel aastal
Viljandis ja Paides. Kokku
osales eelvõistlustel üle
kaheksakümne võimlemisrühma üle vabariigi. Kõige
enam osavõtjaid oli lasteklassis - 34 rühma.
Finaalvõistlustele lasteklassist valiti kaheksa rühma ja võimlemisklubi. Nende hulgas võistleb finaalis
ka Sistrumi noorem rühm
kavaga “Hei-hei tantsima!”.
GymnaFest-2010 finaali toimub sel korral 4.detsembril
Tartus.

Loore Martma

foto:erakogu

teater

Keilas tehakse algust
näitlejate treenimisega
loore martma

LOOREMARTMA@GMAIL.COM

Detsembris saab Keila Noortekeskuses alguse workshop
tööpealkirjaga „Esineja töö
endaga“. Selle läbiviimiseks
olen aluseks võtnud õpingud
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias teatrikunsti
erialal. Oma töös ja õpingutes
olen kokku puutunud erinevate erialade kunstnikutega, kes
on mind oma töö ja loominguga inspireerinud, ning soovin neid teadmisi ja teistega
jagada.
Workshop saab toimuma
detsembrist veebruarini kaheksal laupäeval. Eesmärgiks
on anda ülevaade, mida tähendab kunstniku töö endaga
ja mis komponentidest see
koosneb. Kuid, et teema liialt
laiali ei valguks, olen teinud
kindla kitsenduse näitleja erialale. Miks? Kuna see hõlmab
endas nii tööd keha, hääle ja
kõnega, analüüsi ja veel mitmeid muid olulisi nüansse,
mis on näitlejale ja esinejale
väga olulised.
Veel täpsemalt – pigem nimetaksin neid tunde treeninguteks, mis koosnevad suures
osas erinevatest harjutustest:

soojendused kehale ja häälele, diktsiooniharjutused ning
etüüdid
näitlejameisterlikkuse suurendamiseks. Kuid
peale praktiliste ülesannete ei
jäta kõrvale ka „mõttetööd“ lisaks pidevale eneseanalüüsile, anname kriitikat ka üksteise tehtud tööle. Samuti õpime
analüüsima üksikute näidete
põhjal erinevaid elemente
näiteks muusikas, filmis või
kirjanduses.
Workshopist on oodatud
osa võtma noored vanuses
15 – 19. Samas, kui oled 14,
ent suudad mulle ja ka teistele oma „sisemise põlemise“
ära põhjendada, ole piirang
nii range. Osalemiseks saata
1.detsembriks enda lühitutvustus aadressile looremartma@gmail.com. 5 – 10 lauset
on piisav.
Olgu veel täpsustatud – see
ei ole näitering. Samuti ei ole
eesmärgiks pakkuda konkurentsi olemasolevatele ringitegevustele muusika, filmi või
näitekunsti alal. Vastupidi, tahaksin pakkuda alternatiivset
võimalust saada aimu etenduskunstide
köögipoolest.
Kuigi seal on ka palju tööd, on
seal ka väga palju mängu. Ja
mängida saab.

uudis

Head tulemused
klaverimuusika konkursilt
keila muusikakool
13. novembril toimus Tabasalus Eesti klaverimuusika
konkurss. Konkursil hinnati ühte pala Eesti heliloojalt,
kelle sünniaasta on vahemikus
1960-2000 ja teist pala Eesti
heliloojalt vabal valikul. Kokku võttis konkursist osa 71
klaveriõpilast, kellest 28 olid
Keila muusikakoolist. Žürii
(Ia Remmel ja Lembit Orgse)
hindas Keila õpilasi mitmete
heade kohtadega.
II klasside arvestuses saavutas teise koha Eva Teppo
õpilane Theodor Teppo ning
kolmanda koha Aili Pent (õp

Pille Parm). III klasside seas
said kolmanda koha Tiina Kalveti õilane Anete Juurik ja Eva
Teppo õpilane Katariina Loog.
IV klasside seas saavutas
Karl Reimand esikoha (õp
Tiina Kalvet) ning Erik Leping kolmanda koha (õp Pille
Parm). Pille Metssoni õpilane Pia Pukkonen saavutas VI
klasside seas teise koha ning
Hannamari Vaher III koha.
VII klasside arvestuses sai
Aivar Uuk II koha ning aasta
kõrgemas vanusegrupis Anett
Sibrits III koha, mõlema juhendajaks õp Pille Parm.
Lisaks nendele said mitmed õpilased diplomi hea esituse eest.

Kuulutused
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Palju õnne!

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum
“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
PILLE KARRASE KANDLEÕPILASED
26.november kell 17.00
Keila muusikakooli saal

“ADVENDIAJA OOTUSES”
Saksofonikvartett Quattro
Quarti
27.november kell 18.00 tasuta
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
RIINE PAJUSAARE KLAVERIÕPILASED
7.detsember kell 18.00
Keila muusikakooli saal
„JÕULUTÄHED“
Laulavad Siiri Sisask ja Tõnis
Mägi
18.detsember kell 19.00
Keila Miikaeli kirik
Piletid müügid Piletilevis

sport
GLAMOXI KODUMÄNG
26.november kell 19:15 - 21:00
Tallinna Kossuliiga A-divisioni
mäng
Glamox - Kopernics
Keila gümnaasiumi saal
TEAM MOISAR FIGHT SHOW
27.november kell 18:00 - 21:00
Eesti poiste mõõtuvõtmine K1′s
ja taipoksis
Keila tervisekeskus

muud üritused
KANGAGA KAETUD KARBI
VALMISTAMINE

27.november kell 12:00
Juhendaja Marika Arro-Kütt
Osalustasu 350.- (kaasa võtta
kangast)
Craftcenter,
Vabaduse pst 128,
www.craftcenter.ee
JÕULUKAUNISTUSED KODUS
- JÕULUPÄRJA JT SEADETE
VALMISTAMINE
27.november kell 16:00
Juhendaja Sigrid Evisalu
Osalustasu 230EEK (kaasa vaid
4 lauaküünalt, kui soovite teha
advendipärga)
Craftcenter
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
Advendiaja I pühapäev
28.november kell 11.00
Leeriõpilaste ristimispüha
jumalateenistus armulauaga
Laulab koguduse segakoor
Miikael
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

Sündinud

15.11.2010

Advendiüllatused
"PÜRAMIIDIS"
Ootame Teid pühapäeval,
28.novembril kogu perega meile -

SUPER HINNAÜLLATUSED
ainult sel päeval broneeritud
teenustele! Jõuluvana kingikoti
täitmiseks palju erinevaid
pakkumisi! Soe tee, piparkoogid,
lastele mängutuba :)

Kaunist esimest adventi!
Keskväljak 10, Keila
www.pyramiid.eu

Gea Liitmaa
Südamlik kaastunne Virve
Tatrikule ja tütardele peredega
mehe, isa ja vanaisa

Mälestame
Teatame kurbusega, et on
lahkunud ema ja vanaema

Harald
Maasalu

Kaarin Pajo

Erik Tatriku

avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele

Leinab poeg lastega

kaotuse puhul

Naabripered Maunod,
Vilippused, Sillad, Talponenid
ja Passid

Keila linna
Pensionäride Ühendus

Tasa tunde lööb aegade kell, alles jääb mälestus hea ja hell.
Mälestame alati abivalmis ja kuldsete kätega töömeest

Kaupo Jakobsoni
Südamlik kaastunne Helvele abikaasa, Enele ja Margusele
peredega kalli isa ja vanaisa surma puhul.
KÜ Põhja 20 elanikud

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Ostan omanikult 1-toalise remonti vajava korteri Keilas või
Sauel, kiire. Tel 58200800.
Kasutatud riiete pood otsib
kaupluse ruume I korrusel. Info
tel.55583822.

ost/müük

30.

7

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.

töö
Kortermaja Keila Põhja tänaval vajab talvekuudeks lumekoristajat. Koormus väike, sobib ka
pensionäridele. Tel. 56986377.

Teenus

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

Pottsepatööd - ahjud, pliidid, kaminad. Ka parandus. Tel.
53966469, Meelis.

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.

Probleemsete ja ohtlike
puude langetamine. Langetan
raskesti ligipääsetavaid ja keerukas asukohas olevaid puid,
vajadusel kasutan köistehnikat
või tõstukit. Kvaliteetne ja korralik töö oma ala eksperdilt tel.
56482680.

Müüa puitgraanulid ja puitbriketti. Transport. Tel. 56642025.
www.pelletsgrillhouse.eu.

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

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

muu
Fotokoda OÜ pakub fotokoolitust algajatele. Kursus toimub
Keilas 10 korda a`2h aadressil
Paldiski mnt. 21. Esimene tund
3.12.2010 kell 18.00. Kursuse
hind 1500.-. Samas teeme ka
dokumendifotosid ja pakume
ürituste pildistamisteenust. Info
56301108 või tiikmaa@neti.ee.
Organismi uuringud (põhineb Hiina meditsiinil), bioresonantsteraapia,
erinevad
massaažid (lisandunud eelreg.
punktmassaaž Tui Na alustel),
seljavenituspink, psoriaasi ravi,
mokša lamp, kvantpuudutus,
jääkaineid väljutav jalavann,
loodustooted jne. Teisipäeviti
eelregistreerimisel
kaaniravi.
Uudis: iidne näonoorendamise saladus Hiina med. kaudu.
Info www.algallikas.ee või tel.
53330299 Merike.
Soome keele algkursused
Keilas algavad 7.detsembril kell
18.45. Tunnid 2 x nädalas T, R
18.45-20.15. 24 õ/tundi (lõpeb
21.01.2011), hind: 1416EEK. Registreerimine inglise keele kursustele. Info ja eelnev reg: info@
tarnekor.ee,
mob.53029454,
53321522, tel.6781616. Keila, Paldiski mnt 21, II korus (teeäärne
maja).

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

Keila linna Pensionäride Ühenduse jõulupidu

toimub 12.detsembril kell 15.00 kultuurikeskuses.
Kontserdtosa ja ajaviitemuusika eest kannavad hoolt üllatussolistid kaugemalt.
Peoraha 50.- võtame vastu kultuurikeskuses 6. ja 7.detsembril kella 12.00 – 14.00.
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Reklaam

Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

Müügil kasutatud ja
uued rehvid ning veljed

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

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

13 aastat ja 350 ühistut! Küsige pakkumist!
SEKO KHV OÜ
Forelli 12, Tallinn
656 37 55, 508 74 35
www.seko.ee
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KAJA Koolitus Autokool
VEOAUTO (C/CE)/BUSSIJUHI
(D1)KURSUS
infotund, 29. novembril
kell 17:00
VEOAUTO- (BUSSI)JUHTIDE
AMETIKOOLITUS
(õhtune koolitus, põhi- ja
täiendõpe). Algus 03. detsembril
2010 kell 18:00

Transpordi võimalus
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364
info@kyttepood.ee

B-kat AUTOJUHIKURSUS
(eestikeelne)
infotund, algus
01. detsembril kell 17:00

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

B-kategooria
autojuhtide

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

Nurgadiivan-voodi Maali
Soodushind

6900.-

8500.-

Laos kohe 5
erinevat värvi
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Igas tilgas
rohkem
head!
Paira südametilgad 40ml
Toidulisand

Koostis: piparmündi-, palderjani,
veiste-südamerohu- ja viirpuu
tinktuur
Südametegevust toetav ja
nõrgalt rahustav vahend.

Soodushind:

31.60 (2,02 EUR)

Novembrikuus palju häid
sooduspakkumisi!

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

Tavahind:

19.50 (1,25 EUR)

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

Tere tulemast!
Keila Tarbijate Ühistu võtab tööle
positiivse töössesuhtumisega ja
aktiivseid

KYTTEPOOD.EE
Brikett 2115.- alus
Graanul 2590.- alus
Kask võrkkotis
40L 45.-

B-kat AUTOJUHIKURSUS
(venekeelne)
infotund, 21. detsembril
kell 17:00

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Avatud uus kauplus
Keilas Uus tn 7.
Rõivad ja jalatsid
kogu perele.
Tulge külla!
Oleme avatud
E-R 10-18, L, P 11-15

MÜÜJAID
Eeldame kandidaadilt:

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

Omalt poolt pakume:

* täistööaega
* vahetustega tööd
* kaasaegseid töötingimusi
* konkurentsivõimelist töötasu

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 6. detsembriks
aadressil personal@keilaty.ee või helistada telefonil 658 0804

1. ADVENT
I ADVENT 28.novembril 2010
kell 11.00

ADVENDILAAT avatud kl.11-16
Laada avavad “KITTYSandSKULLS” väikesed tantsijad.
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.
Jõulumeeleolu loovad KEILA POISTKOORI ettevalmistuskoorid, lasteaed “VIKERKAAR”
tütarlaste ansambel ja segakoor “NOODIMURDJAD”.
Keila Kultuurikeskuse I korruse fuajees on JÕULUSOKKIDE NÄITUS ja
PIPARKOOGIVÕISTLUS.
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.
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

Esineb

OTT LEPLAND

Tule lasteaedade
heategevusüritusele

VÄIKE HEA TEGU
Keila Kultuurikeskuse Rohelises toas
I advendil, 28.nov., algusega 11.00

 Käsitööesemete müük
 Meisterdamise töötuba
Liidame väikesed kingirõõmud ja
aitame saadud tuluga
kodulinna jõulukuuse istutada!
KINGI RÕÕM AASTATEKS!

