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Lund on üle mõistuse palju
Novembri lõpus alanud lumesadu päädis
eelmise nädala lõpus suurema tuisuga. Monikaks ristitud torm tõi endaga kaasa enneolematu koguse lund, mis keeras pea peale elu
kõikjal eestis.
Reedel oli Keila linnas liikumisvõimalused oluliselt häiritud
ning hommikuseks tipptunniks
suudeti sõidetavaks muuta vaid
peatänavad, kõrvaltänavatele
jõudis koristustehnika alles pärastlõunal. Kõige raskem olukord oli Vasara tänaval, kus kirdetuul kandis luhalt lund järjest
juurde ja tekitas tuisuvaale, millest kõrgemad olid üle meetri.
Allasadanud lume koristamiseks on Keilas linna lepingupartner AS Keva poolt väljas
kõik
lumekoristusmasinad.
Appi on kutsutud ka lisatehnikat teistest firmadest. Kuna lumesadu on kestnud vahelduva
eduga 23.novembrist, paneb see
nii töömehed kui masinad suure pinge alla. Töömehed teevad
järjes üle 10 tunniseid tööpäevi
ning on kurnatud. Suure koormuse all kipuvad üles ütlema ka
masinad.
Teisipäevaks olid Keila abilinnapea Enno Felsi sõnul
suuremad tänavad ja peateed
sõidetavad, kuid probleeme
on kõrvalteedega. „Kuna teed
muutuvad kitsamaks ja lund ei
ole kuskile lükata, alustasime
lume äravedu. Praeguseks (teisipäevaks – toim.) on lund ära
veetud umbes 3000m3, seda
Haapsalu maanteelt, Kruusa,
Luha, Piiri ja Pargi tänavalt ning
Keskväljaku piirkonnast.“ Lisaks alustati lume äraveoga Tallinna maanteelt ning Ülesõidu

vaba aeg

tänavalt, ning jätkatakse mujalt
linnast.
Lumekoristustöid tänavatel
segavad parkivad autod. Eriti
terav on olukord kortermajade
rajoonides – Niidu, Allika, Vasara tänav. Enno Felsi sõnul peaksid autojuhid meeles pidama, et
kui parkiv sõiduk ilmselgelt lumekoristust segab, peaks auto
omanik linna heakorraeeskirja
järgi auto ümbruse vähemalt
meetri laiuses puhastama.
Kõnniteede olukorda peab
Enno Fels rahuldavaks. „Enamus kõnniteid on liigeldavad,
probleemsed on Pae, Uus ja
Ülesõidu tänav, kuhu lumetõrjetehnika tänava kitsuse tõttu
peale ei mahu. Siinjuures palume elanikelt mõistvat suhtumist ja kui võimalik, mitte
pidada paljuks ise püüda aiatagust lumest puhastada. Tore on
tõdeda, et paljudes kohtades, ka
kortermajade piirkonnas on inimesed tulnud tänavatele lund
koristama. Linna lõunaosas, kus
probleemiks kitsaks jäänud tänavad, on tublid majaomanikud
ukseesised puhtaks rookinud ja
tänu sellele tekitanud autodele
möödasõiduks väiksed taskud.“
Kuna ilmastik on ekstreemne ja talv pole veel tegelikult
alanud, tuleks inimestel sellega
arvestada ja rohkem ettevaatlikust ja üksteisega arvestamist
üles näidata. Lumekoristustööd
linnas jätkuvad.

Usin-TR avas
Keilas
tootmishoone
Eelmisel reedel avas OÜ
Usin TR Lõuna-Keila tööstuskülas uue valmistoitude tootmishoone.
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Kuna lumesadu
on kestnud
vahelduva eduga
23.novembrist,
paneb see nii
töömehed kui
masinad suure
pinge alla.
Lumekoristustööd linnas
jätkuvad.

Keila kool
ootab kõiki
kolimisketti
21. detsembril ootab Keila
kool kõiki kolimisketti.
Õpilased ja õpetajad moodustavad katkematu keti
vanast koolimajast uude.
Ketti mööda kolitakse
uude koolimajja esimesed
olulised esemed.
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Hädaolukord toob
välja nii hea kui halva

Jõulud – kartuse ja rõõmuga

Lumetorm Monika keeras kogu elu hetkeks pea peale.
Kes veetis kümneid tunde autoga hanges, kellel ei olnud
elektrit, kes võitles kodust väljapääsemise eest. Kõik me
oleme hoogsalt tegelenud vähemalt ühega eestlaste
uutest lemmikspordialadest – lumeviskamisega või –lükkamisega. Talvisesse garderoobigi on lisaks murdmaasuusatamiseks sobilikele riietele, mäesuusatamiseks sobilikele riietele, jalutamiseks sobilikele riietele, viisakatele
talveriietele ning veel mõnele erikostüümile lisandunud
lumega võitlemiseks sobilikud esemed – isiklikult otsisin
poest näiteks õhukesi, kuid lumelabida varre hõõrdumisele vastu pidavaid kindaid.
Ootamatud ilmaolud tõid aga esile nii hea kui halva.
Inimestes nimelt.
Aidati üksteisel autot hangest välja lükata, pakuti
sooja ja süüa. Tutvuti nii naabrite, kaaslinlaste kui täiesti
võõrast inimestega. Naabrid korterelamus, kes muidu
üksteist ei näegi või siis vaid tere ütlevad, tegutsesid
koos. Nägin juhtumit, kus lumehanges kinni olevast autost mööduv noormees nagu möödaminnes käed külge
pani ning autot hangest välja aidata üritas.
Samas rääkis üks tuttav, kuidas kortermajast mitte
keegi ka palumise peale ei tulnud appi autot välja lükkama. Tõsi, üks naaber oli nõus, kuid
seda raha eest. Olen näinud,
kuidas autojuhid lasevad
signaali vanainimesele, kes
suure vaevaga läbi lumesupi teed ületab ning ülekäiguraja teises otsas ootavast lumekuhjast piisavalt
kiiresti üles ei saa. Ka
võitlus parkimiskohtade üle on karm.
Aga talv pole veel
alanudki.

Doris matteus
doris@keila.ee

Veidi veel ja ongi taaskord käes jõulupühad. Vaatamata sellele, et erinevad suurpühad toovad endaga alati kaasa omajagu
stressi, ei kujutaks me ilmselt oma elu
ilma pühadeta ette. Isegi ateistlik ühiskonnakorraldus, mis esitas end kui täiesti
uut ajastut inimkonna ajaloos, ei suutnud
hakkama saada pühadeta. Tõenäoliselt
kuulub pühade pidamine olemuslikult inimese ellu.
marek roots
marek.roots@eelk.ee

Pühadele annab erilisuse tõsiasi, et need tähistavad aega, mil
me katkestame oma tavapärase
elurütmi ja teeme midagi teistsugust. Paljude jaoks tõuseb
rõhutatult esile perekond – viibitakse pikemalt üheskoos,
kohtutakse vanavanematega ja
kutsutakse külla sugulasi. Samas võib pühadeaeg nii mõnelegi valusalt meelde tuletada
sõltuvust töö- ja argipäevast –
ei suudeta rutiinist väljuda,
muututakse närviliseks ja oodatakse pikisilmi naasmist tööülesannete juurde. Sel juhul
pole pühad mitte õnnestav, vaid
pigem tüütu ja masendav aeg.
Võib olla just siit kasvab välja
eestlastegi seas üsna levinud
nähtus: püüe argipäev korraks
unustada kõikvõimalike mõnuainete ohtra tarvitamisega. See
välistab pühade sisuga tegelemise ning annab kiire „lõõgastuse“.
Küllap ongi nii, et pühade
mõju inimesele oleneb sellest,
mida need meile sügavamas
mõttes tähendavad. Pole juhuslik, et kiriklikele suurpühadele
– jõulupühale ja ülestõusmispühale – eelneb mitmenädalane paastuaeg. Me vähendame
teadlikult mingisugust osa oma

elus, et anda ruumi teistsugusele. Me valmistume aegsasti
eelseisvateks
sündmusteks.
Kaubanduslikud ettevalmistused on tegelikult just sellesama
seesmise ettevalmistuse peegeldus. Ei tasu inimloomust
ülehinnata ja uskuda, et argipäevast pühadeajale saab ümber lülituda hetkega, nii nagu
juhet ühest pesast teise tõstes.
Piltlikult öeldes: kingitused,
mis jäid advendiajal ostmata,
jäävad jõuluõhtul kuuse alla panemata.
Jõulupühadest rääkides tõuseb paratamatult küsimus:
mida tähendab „püha“ religioonis? Maailmakuulus usundiloolane
Rudolf
Otto
(18691937) pühendas
sellele terve raamatu (Das Heilige,
1917). Ta väitis, et inimese kogemus „pühast“ sisaldab kaht
esmapilgul vastandlikku poolt:
hirmutavat ja ligitõmbavat.
Kohtumine „pühaga“ ühtaegu
kohutab ja kutsub. Jeesuse
Kristuse
sünniga seotud evangeeliumilugudes
näeme sedasama.

Inglitel tuli inimestele korduvalt öelda: „Ärge kartke!“. Jumala saadikute ülesanne polnud kedagi hirmutada, kuid
kokkupuude täiesti teistsuguse
reaalsusega pani paratamatult
kohkuma. Ometigi polnud see
kartus asjaosalistele halvav,
vaid ajendas neid usaldavalt tegutsema. Kohkumus asendus
vastupandamatu
kutsega.
Enamgi veel, see tõi esile erakordse rõõmu – rõõmu, mis
tärkas kuulutusest, et maailma
sündis Jumala Poeg, oodatud
inimkonna päästja. Jõulupühade ajal kutsuvad avatud kirikud kõiki tollesama „püha“
juurde. Kartuses ja rõõmus

muutub minevikuline jõululugu meile taas elavaks. Jumalakogemusest osasaanud teavad,
et see mitte ei võõranda meid
ümbritsevast maailmast, vaid
haarab maailma endasse ning
annab sellele uue tähenduse.
Meile kõigile on võimalik kohtumine Pühaga. Olgu siis võimalikult paljudel osa jõulurõõmust, mis ühendab endas nii
taeva kui maa, nii inimliku kui
jumaliku!

marek roots:

“Küllap ongi nii,
et pühade mõju
inimesele
oleneb sellest,
mida need meile
sügavamas
mõttes
tähendavad.”

Nädal piltides
info
Naabervaldale elanikel Keila
Lehte võimalik koju tellida.
Tellimishinnad:
3 kuud 80 krooni
6 kuud 150 krooni
12 kuud 300 krooni
Tellimiseks helistada telefonil 6588569, või kirjutada
aadressil leht@keila.ee
NB! Keila elanikele kantakse Keila Lehte endiselt
tasuta koju.

Keila Koolis on telesaate “Tööotsija” salvestus - otsitakse
õpetajat programmi “Noored kooli!”

Keila nädalaleht

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

Foto: ann vaida

Keila Koolis oli võimlemispidu
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

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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Usin TR avas uue tootmishoone
Lõuna-Keila tööstuskülas, omaaegse TERKO lähedal
avas uue valmistoitude tootmishoone
Usin TR OÜ.
keila leht
leht@keila.ee

Firma alustas 1994. aastal Usin
AS nime all. Tänaseks on firmast kasvanud pereettevõte,
kus töötab 30 inimest. Usina
toodete populaarsus on pidevalt
kasvanud, seega on ka nõudlus

suurenenud. Just suurenenud
nõudlusele mõeldes otsustati
uue tootmishoone kasuks.
Usin-TR OÜ valmistab salateid, toorsalateid, suupisteid ja
valmistoitu. Tooteid võib leida
erinevatest kauplustest ja kohvikutest. Pikaajalisteks koostööpartneriteks on Prisma Peremarket, Tallinna Kaubamaja
ja Stockmann. Väiksema valiku
leiab ka Maximast ja Comarketist.
Lisaks uuele tootmishoonele
avati sel kolmapäeval aadressil
Tööstuse 1 ka kohvik ja valmistoitude kauplus.

Sotsiaalnõu saab nüüd
küsida ka e-kirja teel

Uue tootmishoone avar köök

Foto: valdur vacht
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Sotsiaalkeskus kogub jõuluabi ka Rõõmu kaubamajas ja Selveris
18. ja 19. detsembril, s.o. laupäeval ja pühapäeval, kell 12.00 – 15.00 koguvad Keila
sotsiaalkeskuse vabatahtlikud Rõõmu
Kaubamajas ning Selveris heatahtlikelt
annetajatelt head-paremat toidukaupa, et
seda toimetada nendele peredele, kellel
endal selleks võimalust pole.
keila leht
leht@keila.ee

Lisaks on annetusi võimalik teha Keila sotsiaalkeskuses laupäeval, 18. detsembril
kell 11.00 – 17.00 ning 20.
ja 21.detsembril kell 8.30 –
18.00. Pühade-eelsetel päe-

KEILA
KOOL

vadel jagab sotsiaalkeskus
kogutud abi vajajatele laiali.
Kampaania on suunatud eelkõige lastega peredele, kes on
toimetulekutoetuse saajad või
kelle puhul on teada, et laenukohustus neelab enamuse pere
sissetulekust. Keilas on praegu teada kokku 62 toimetu-

lekutoetust saavat perekonda
On ka neid, kelle sissetulek ei
võimalda toimetulekutoetust
taotleda, kuid nende elujärg

vajaks kindlasti toetamist.
Rohke osavõtu
korral
toetatakse ka erivajadusega inimesi, üksikuid
vanureid
ja
kodutute öömaja. Oodatud
on eeskätt erinevad toidukaubad – kas
poest ostetud
või kodukeldrist, täiesti tavapärased ja ka veidi erilisemad. Kindlasti rõõmustavad
lapsi õunad, mandariinid,

apelsinid, kompotid, kommid,
emasid – isasid aga toekamad
toiduained: juustud-vorstid,
konservid, hapukurgid ja muu
sarnane. Sotsiaalkeskuses on
olemas külmutuskapid toidu
hoidmiseks, kuid siiski soovitavad sotsiaaltöötajad tuua
pigem pikema säilivusajaga
toiduaineid.
Oodatud on ka riideesemeid ja jalanõud kodutute öömaja rahvale. Vaja oleks pesu,
kindaid, sokke, mis ei pea
olema uued, küll aga puhtad.
Oodatud on ka meeste üleriided ja jalanõud. Riidekraami
oodatakse sotsiaalkeskuses.

haridussüsteemi uurijad, et
õpilastel on raskusi ettekujutluse loomisega ümbritsevast
maailmast, teadmised on killustatud ja suudeta kokku viia
omavahel seotud mõisteid,
nähtusi, seostada igapäevaeluga, tehnoloogiaga ja iseendaga.
Ainetevaheline lõimimine ja
läbivate teemade käsitlemine
on üks karjääriplaneerimise
tööriistadest. Eesmärgi saavutamiseks on toetavaid tegevusi
ja nendega tegelevaid orgisatsioone veel teisigi. Erinevad
võimalused
huvitegevuses,
personaalne karjäärinõustamine, erinevad isiksuse testid,
erinevad
grupinõustamised
ja koolitused, karjääriinfo levitamine ettevõtete külastamised, perekonnasisene karjäärinõustamineerinevate
ametite tundmaõppimist võiks
alustada kodust- et laps teaks
võimalikult täpselt milliseid
ameteid tema perekonnaliikmed peavad ning mis on nende
mured ja rõõmud. Ühe instrumendina on õpilaste käsutuses
ka karjääriõppe tund.
Sellel sügisel SA Innove
projektiga koostöös alanud
karjääriõppe tund Keila Koolis
on ülesehitatud kolme osalise-

na. Esimene osa, kus õpitakse
tundma iseennast, enda tugevusi ja nõrkusi, proovitakse
vaadata ennast läbi kaasõpilaste silmade. Kokkuvõttev
eesmärk on saada enda kohta
võimalikult palju adekvaatset
infot. Teine osa õppeplaanist
on õppima tundma töömaailma. Ning kolmas osa sellest on
esimese kahe ühendamine, ehk
milliste iseloomuomaduste ja
eeldustega mida kõige parem
teha oleks. Kolmanda veerandi jooksul(veebruaris) alustab
Keila Koolis tööd nn.“Karjääri
Löögirühm“ kelle tööks saab
olema Karjäärialase olukorra
kaardistamine ja võimalikult
hea ja laiahaardelise tegevuskava loomine ning selle elluviimine.
Loodan, et selle kirjutise
tulemusena aktiviseerime kodanikud, kes on valmis kaasa
mõtlema hariduse ja noorsootöö arengust Keilas. Koolil on
hea meel, kui aktiivsed inimesed löövad kaasa hariduselu
planeerimises ja läbiviimises.
Kui Teie olete see, keda see
artikkel kuidagi puudutas
siis ootan väga Teie tagasisidet aadressile priit.oks@keila.
edu.ee

Õpilased teevad karjääri

Tundub esmapilgul imelik, et õpilased
pannakse koolis juba esimestest klassidest
alates „karjääri tegema“. Selline plaan meil
aga igatahes on. Mis on karjääriõpetus ja
karjääri temaatika üldiselt ja kuidas sellele
mõtlemine innustab õpilasi?
priit oks

KEILA KOOLI ARENDUSJUHT

Mis on karjäär? – elus edenemine kõigi elurollide omavahelises kooskõlas. Kindlasti ei
käsitle me karjääri, kui ronimist mööda redelit, millel iga
järgmine pulk on aste omal
alal kõrgemale. Rääkides piltlikult võib selgitada karjääri
olemuse muutumist järgmise
kirjeldusega. Varasemas käsitluses mõeldi karjäärist kui
rongiga punktist A punkti B
sõitmisest. Siis kui punktis B
oli kõik tehtud istuti jälle rongile ja kihutati otse punkti C.
Täna käsitleme karjääritemaatikat nagu sõitu maastikuautoga, millel isegi tee lõppemine
pole takistuseks. Põhimõtteliselt saab iga liikuja ise valida
millal ja kuhu sõita. Mis see
siis meie õpilaste jaoks tähendab? Või peaks küsima, kuidas
selline auto endale saada?

Tänases info- ja teadmusühiskonnas peab inimene
olema mitte üksnes suuteline
muutustele kiiresti reageerima, vaid ka nendeks valmis
olema.
Valmisolek, see on adekvaatne enesehinnang, maailmas
toimuvate protsesside mõistmine ja aktiivne osalemine
elukestvas õppes. On ilmvõimatu teha täpseid pikaajalisi
prognoose, milliste elukutsete
esindajaid vajatakse ühiskonnas/tööturul tulevikus.
Võimalik on kõigis haridusasutustes, kindlasti ka Keila
Koolis, kõigil haridustasemetel luua tingimused, et õppurid omandaksid oma elutee
juhtimiseks olulised teadmised ja oskused (sh pidev muutustega toimetulek). Elukestev õpe on teadlik suhtumine
terve elu vältel uute teadmiste
omandamisse. Lisaks üldisele,
isikuna arenemisele ja erine-
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vatele täiendkoolitustele on
elukestva õppe oluline osa ka
täielik ümberõpe. Ametivahetus ja 180 kraadi kursimuutus
pole tänases tööturu ja järjest enam mitmekesistuvatele
väärtushinnangutele põhinevas ühiskonnas midagi enneolematut. Tippjuristid lähevad
õpetajateks, tippettevõtjatest
saavad sepad jne. Selliste suhtumismuutuste ja valikuvõimalustega toimetulemiseks on
vaja erinevaid oskus-teadmisi:
oma sisemise soovi tundmine,
eneseanalüüs, kindlasti õppimisvõime ja olulisel kohal ka
harjumus tunda sisemist tahet
arenemise ja uute teadmiste
suunal.
Karjääri planeerimine on
süsteem, mille eesmärgiks koolis on luua keskkond, mis toetab õppimisvõime ja himu tekkimist. Otsese eesmärgina ka
idee, et igas ainetunnis omandatavatel teadmistel oleks iga
õpilase jaoks koht kuhu see
teadmine oma isiklikke vajadusi ja eeldusi arvesse võttes
paigutada. Seda protsessi peab
toetama ka õpetamise meetod.
Uus riiklik õppekava näeb igas
aines ette nende omavahelise
lõimumise. 90-aastatel leidsin

Alates 2007. aasta algusest
edukalt töötanud puuetega
inimeste sotsiaalnõustamise
telefon Abilaegas jagab nüüdsest nõu ka e-posti teel.
Abilaegas jätkab puuetega
inimeste nõustamist ja nende
probleemide lahendamisele
kaasa aitamist ka tänavu. Seda
tehakse Mittetulundusühingu
Jumalalaegas, Tallinna Linna
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
rahastamisel. “Abilaeka näol
on tegu eelkõige puuetega
inimestele ja nende lähedastele igapäevaselt vajaliku tugiteenusega, kus antakse helistajatele praktilist nõu puude
astmete ja rehabilitatsiooniga
seonduvast, puude iseärasustest, erinevate toetuste taotlemisest, abivahenditest, tööhõivest, hariduse omandamisest,
puuetega inimestega tegelevatest organisatsioonidest,
rehabilitatsiooniasutustest ja
paljust muust,“ rääkis MTÜ
Jumalalaegas juhatuse liige
Janar Vaik. Abilaeka nõustaja
Karin Leesmaa sõnul on selline nõustamisteenus inimestele vajalik ning seda tõestab
tagasiside. Valdavalt suudab
nõustamine anda ammendava lahenduse või suunata inimese õigesse kohta edasi.
Puuetega inimeste sotsiaalnõustamise liin Abilaegas on
kujunenud arvestatavaks infoallikaks, pakkudes lahendusi
küsimustele ning aidates inimestes leida enesekindlust.
Abilaeka telefonil 60 888
60saab oma küsimustele vastuseid iga tööpäeval kell 9:0012:00. Abilaekale saab küsimusi esitada ööpäevaringselt
e-posti teel aadressil abilaegas@laegas.ee.
Elektronkirjaga saadetud küsimusele
vastatakse hiljemalt järgneval
tööpäeval.

Lühidalt
• Keila Sotsiaalkeskuses oli
reedel avatud õulunäitusmüük. Näha ja osta sai sotsiaalkeskuse töötajate ja
ringides osalejate käsitööd,
MTÜ Töötahe käsitöid, Merimetsa Tugikeskuse õmblustooteid ja teiste sotsiaalkeskuse sõprade tooteid.
• Ehituse vastuvõtukomisjon
alustas reedel Keila Kooli
uue hoone ehituse vastuvõtueelset ülevaatust.
• Üks Aukamäel asuva kinnistu
omanik valmistas ette platsi,
kuhu elanikud võivad viia
lund. Asub see kinnistu Ülesõidu tänava lõpus, suunaga
Ringtee poole. Loodame, et
inimesed suhtuvad heasse
tahtesse samaväärselt ja viivad sinna AINULT lund
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venekeelne veerg

huvitav

Aastavahetuseks 10 000 keilalast! Сегодня в номере
Hea Keila elanik!

1. detsembri seisuga
on elanike registri
järgi meid Keilas kokku
9945. Kas saame aastavahetuseks 10 000
elanikku kokku?
Keila elanikuks registreerimine on väga lihtne. Elukohateate saab
täita Keila linnavalitsuse I korruse büroos.
Veel lihtsam on ennast
registreerida riigiportaalis http://www.eesti.ee, kus elukohateate
esitamise võimaluse
leiab X-tee teenustest,
Rahvastikuregistri
lingilt.

Miks ma olen Keila elanik?

Glamoxi juhatuse esimees
Meelis Peterson:
Spordivõistlustel ma juba registreerin end
Keila elanikuna . Alates jõululaupäevast
registreerin end ka rahvastikuregistris ümber.
Ei hakka ma selleks nüüd kallil tööajal linnavalitsusse tulema – teen selle kodus – neti vahendusel ära. Kogu mu elu käib juba praegu
Keila ümber: lapsed juba käivad siin koolis ja
lasteaias, töötan siin, spordin siin – kuhu mu
maksud veel peaks minema. Aasta algusest
hakkan ise ka siin elama.

Rahvusvahelise kategooria
korvpallikohtunik Tanel Suslov:
Siin ma olen sündinud ja siin ma olen elanud
ja seni pole ma näinud ühtegi põhjust, miks siit
ära minna. Eriti nüüd, pärast tervisekeskuse
valmimist ja nähes, milline areng toimub endisel tankipolügonil.

teade
Keila Linnavolikogu 15. istung toimub
teisipäeval, 21. detsembril 2010 algusega
kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:

uudis

Veokite sissesõidulubade
väljastamine katkestatud
Raskete lumeolude tõttu on
konstaablijaoskonna juhi ettepanekul linnavalitsus oluliselt
piiranud raskeveokitele linna
sissesõidulubade väljastamist.
Keila linna alal, kus on
veokite sõidu, piirang tohivad
sõita vaid need veokid, mil-

lel on luba varem välja antud,
kauplusi varustavad kaubaautod ning teised veokid, mille
kauba saatelehel on Keilas
asuva tänava/maja konkreetne
aadress. Erandi moodustavad
linna alal remonditöödel osalevad sõidukid.

1. Linnapea aruanne
2. Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine
3. Keila linna 2010. aasta
eelarve II lisaeelarve
4. Keila linna 2010. aasta
eelarve muutmine
5. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
6. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
7. Keila linna kultuuripreemia

põhimääruse muutmine
8. Keila Ühisgümnaasiumi
põhimäärus
9. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine Tammiku tee 17a
10. Varalise kohustuse võtmine (heakorrahange)
11. Varalise kohustuse võtmine (teenuse ostmine Keila
Alushariduse OÜ-lt)
12. Põllu tn 1a-136/137 eluruumi sotsiaalkorteriks tunnistamine
13. Kohalalgatatud küsimused

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

Olulised telefoninumbrid
Keila Linnavalitsus
Securitas
AS Keila Vesi
avariitelefon
AS Eesti Energia
avariitelefon

6790700
1660

6780927
1343

OÜ Varahooldus
avariitelefon 24 h
Hädaabinumber
Politsei
Politseijaoskond
Perearstikeskus

6391420
112
110
6124591
6045771

Securitas / Päästeamet
securitas 1660
09.12 01.30 – Luha tn 2 autot
lumehangest välja päästetud.
09.12 20.43 – Selveri ees alkoholi tarvitamine. Korrale kutsutud.
10.12 00.05 – Selveri ees seltksond autodega. Palutud lahkuda, lahkusid.
12.12 04.00 – Teatati lamavast
inimesest Allika tn ja Paldiski
mnt vahelisel alal. Kohale jõudes inimest ei leitud.
12.12 16.00 – Allika tn auto kinni. Aidatud.
12.12 18.15 – Jaama tn/Paldiski
mnt auto kinni – Välja aidatud.
12.12 18.30 – Jaama bussipeatuses alkoholijoobes inimene
pikali. Üles aetud ja politseid

teavitatud.
13.12 10.22 – Kalda tn ja Tuula tee ristmikul suur prügikott.
Teavitatud linnavalitsuse keskkonnanõunikku.
13.12 16.15 – Keila terviseradade juures auto tee ääres kinni.
Pidavat iseseisvalt hakkama
saama.
14.12 15.15 – Tervisekeskuse
juures auto kinni. Välja aidatud.
14.12 17.30 – Jaama marsruuttakso peatuses alkoholijoobes
mees pikali. Koju viidud.
14.12 18.30 – Jaama bussipeatuses tarvitasid kodutud alkoholi. Minema saadetud.
14.12 09.30 – Järgnevatel
aadressidel
jalakäijatele
ohtlikud katused: Ohtu tee
2 (Peetri Pizza), Keskväljak
12.

päästeamet

Ülevaade Põhja-Eesti Päästekeskuse olulisematest
operatiivsündmustest
10. detsember kell 8.00 –
12. detsember kell 8.00
11. detsembril kell 7.16 teatati häirekeskusele, et Keilas Tuula
tee ühekordses puitmajas on
tulekahju. Sündmuskohale sõitsid päästemeeskonnad Keila ja
Paldiski komandost, paakauto ja
kiirabi. Põles maja palksein ahju
taga. Tulekoldele juurdepääsemiseks lammutasid päästjad
ahju. Tulekahju oli likvideeritud
kell 8.27. Inimesed õnnetuses
kannatada ei saanud.
12. detsembril kell 00.15 tea-

tasid üksi kodus olnud lapsed
häirekeskusele, et Keilas Põhja
puiesteel imbub neljakordse
elamu trepikojast suitsu korterisse. Väljakutsele sõitsid Keila
ja Paldiski komando päästjad
ning kiirabi. Selgus, et trepikojas
põles paber ja põrandakate umbes kahe ruutmeetri ulatuses.
Päästjad kustutasid põlengu ja
tuulutasid ruumid. Kiirabi kontrollis laste tervislikku seisukorda
koha peal. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.
10. detsembril kell 8.26 oli
veoauto Keilast umbes üks kilomeeter Hüüru suunas poolenisti
kraavis. Selle haagis oli risti teel
ja takistas liiklust. Keila komando päästjad tõmbasid masina
kraavist välja ja taastasid liikluse
kell 8.51.

Помощь по электронной
почте
Начиная с 2007 года, успешно работает консультационная служба «Абилаегас», задача которой оказывать
консультационную помощь
инвалидам. Теперь в консультационную службу можно обратиться за помощью и
по электронной почте. Телефон службы 60 888 60 (по
рабочим дня с 09.00 до
12.00) либо круглосуточно
по адресу abilaegas@laegas.
ee. (стр 5)
Обращение к друзьям
Кейлаской школы
21 декабря в 10.00 все учащиеся и учителя Кейлаской
школы, взявшись за руки,
составят непрерывную цепочку от старого школьного
здания по адресу ул. Пыхья,8
до новой школы (ул.Эхитаяте, 1). Таким образом будет
отмечено начало переезда в
новый дом. Чтобы цепочка
была прочнее, к участию в
акции приглашают присоединиться всех друзей Кейлаской школы! (стр 5)

Передвижная фотовыставка
«Самоэкспонирование молодежи в интернете» - именно такое название носит передвижная фотовыставка,
которую можно посетить в
Кейласком
молодежном
центре с 15-го по 23-е декабря. В составлении экспозиции приняли участие активисты
из
молодежных
центров Муху, Анне, Ныо и
Халли. В августе на острове
Муху состоялось обсуждение проблем, связанных с
экспонированием себя в интернете, которое является
весьма популярным среди
молодежи. В ходе обсуждения были выделены основные проблемы, с которыми
могут столкнуться молодые
люди, вывешивающие свои
фотографии в социальных
порталах, а также предложены пути избежания подобных проблем. По результатам совместной работы
молодежных центров из
разных уголков Эстонии и
была составлена экспозиция
выставки. (стр 6)
Рождественское
мероприятие для всей семьи
По инициативе самого молодого хора нашего города и
автора идеи Леэны Валенд,
19 декабря на Центральной
площади состоится семейное мероприятие «Дорогу
рождеству!» Мероприятие
откроет свое речью мэр города. В программе высту-

пление
хора
«Noodimurdjad», женский
хор «Амика» из Вазалемма,
хор Михклиской церкви.
Порадуют зрителей номерами и танцевальные коллективы. После концерта состоятся саночные состязания,
поэтому просьба к участникам, отправляясь на праздник, взять с собой санки.
(стр 6)
Соревнование по баскетболу среди школ Харьюского уезда
2 декабря в Турба состоялись финальные игры соревнования по баскетболу
между школами Харьюского уезда в возрастной группе
мальчиков 8-9 классов. Баскетболисты
Кейлаской
школы заняли 5-е место.
Первое место у Турбаской
гимназии, второе – у гимназии Табасалу, на третьем
месте - гимназия Юри. (стр
6)
Кружок для будущих
мам
Образовательно-культурное
общество «Ляте» начинает
проводить занятия предназначенные для будущих мам
и для семей, ожидающих
прибавления семейства. В
программе занятий физические упражнения и тематические беседы. Занятия проводятся один раз в неделю в
помещениях частной школы «Ляте» (ул. Крууза, 23).
Первое занятие состоится 10
января в 18.00. Информация и регистрация по телефону 5347 4583. (стр 6)
Кейлаское радио
В среду в городском молодежном центре состоялось
торжественное
открытие
первой городской радиостанции КРадио. КРадио –
это радио, которое, в первую
очередь, ориентировано на
молодежную
аудиторию
Западно-Харьюского уезда.
По словам молодежного работника Кармо Тихане, идея
пришла из Тарту, в котором
активно работает аналогичное радио. Слушать передачи можно в интернете по
адресу
www.keilanoortekeskus.ee/
kraadio. (стр 6)
В ожидании рождества
В этом номере городской газеты о рождестве, о рождественских традициях рассказывает
пастор
Михклиской церкви Марек
Роотс. Он обращает особое
внимание на истинное значение праздника, в наше
время несколько утратившее свою глубину. (стр 2)
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Lühidalt

Üks ringsõit lumises linnas
Aeg: teisipäev, 14. detsember 2010, viimasest lumest on möödunud ca 48 tundi.
Koht: Keila linn
Tegelased: Peugeot 407 ja selle 15 talve
autoroolis näinud juht
doris matteus
doris@keila.ee

Alustan sõitu Keila kooli gümnaasiumimaja eest. Kesklinn on
täitsa sõidetav, kui välja arvata
nähtavust piiravad lumevallid
ristmikel ja ringidel. Siirdun
teisele poole raudteed.
Ülesõidu tänav on sõidetav, kuigi tavapärasest kitsam.
Ristmikud on lund täis ning
seega raskesti läbitavad. Siiski
on sahk vähemalt suuremad
tänavad läbi sõitnud, kuigi nad
on tänaseks saanud suuremalt
jaolt ühesuunalisteks. Huvitav,
miks ei saa tekitada tänava äärde möödumiseks taskuid. Hooviväravate esised taskutena
kohati toimivad, kuid lahti on
need ajanud pigem ikka majaomanikud.
Jõuan Haapsalu maanteele ning pööran sealt vasakule,
Männiku tänavale. Kahetsen
hetk hiljem oma julgust, sest
rööpad on pealtnäha sügavamad kui auto põhja kõrgus.
Siiski surun end tänava lõpuni,
kuid enam paremale keeravale
teele ei trügi – liiga riskantne
tundub. Etteruttavalt märgin,
et retke edenedes julgus kasvas
ning esialgse ettevaatlikkuse
alusel ei saa teha järeldust, et
too tänav oli nähtutest kõige
hullem.
Parajalt hull on ka Männiku
tänava see osa, mis jääb Haapsalu maanteest Lauluväljaku
poole. Rööpad, vallid, augud,
kõik on olemas. Auto nagiseb
ja kuulda on ka senitundmatuid
kobinaid. Kui ta teaks, mis teda
ootab, siis ta vist paigutaks end
esimesse ettejuhtuvasse hange
ning keelduks edasi liikumast.
Võib-olla ta ka tahaks, aga ma
ei lase. Siirdun hoopis Loode-Keila poole. Sopsu-Tooma

Aasta Betoonehitis 2010
konkursil osaleb kaks
ehitist Keila vallast

tänav ning Tervise põiktänav
on sõidetavad, kuid seda vaid
eeldusel, et keegi vastu ei tule.
Möödumiseks sobivaid paiku
siin eriti ei ole.
Edasi läheb lõbusamaks.
Loode-Keilas on mitu iseloomulikku probleemi. Esiteks on
tänavad lund täis. Teiseks on
nad kitsad ning pikema autoga
võib nurkade võtmine keerukaks osutuda. Kolmandaks on
suuremate tänavate (näiteks
Barsbütteli)
lahtilükkamisel
väiksemad tänavad vallidega
eraldatud. Alguses polegi nii
hull, aga siis jõuan Tervise ja
Barsbütteli tänava nurgale, kus

Auto teeb
imelikke ja
murettekitavaid
hääli, aga õnneks
need kestavad
vähe aega.
ootab mind kõrge vall. Peatun
valli ees ning mõtlen, kas minna rünnakule või taanduda.
Hindan valli kõrgust oma auto
ninaga võrreldes ning esialgu
löön araks ja otsin juba pilguga kohta ringipööramiseks.
Siis aga mainib sõber telefonis:
„Nojah, eks sa pööra tagasi, kui
sul seda spordivaimu üldse ei
ole.“ Lähen õnge ja otsustan
siiski valliga jõudu katsuda –
vaja ju tõestada, et ei ole ma
nii arg midagi. Väike hoovõtt
ja vallis ma olen. Õnneks saan
siiski lumest läbi ning taas tasasele maale. Auto teeb imelikke ja murettekitavaid hääli,
aga õnneks need kestavad vähe
aega.

Lasteaedade juurde on autoga raske pääseda
Lähen vaatama, mis toimub
lasteaedade juures. Alustan Vikerkaarest Põhja tänaval, mille
parkimis- ja lumeprobleemidega olen kõige enam kursis.
Probleemid on – lumi on pudruks sõidetud ning liiklemine
ohtlik.
Keilas on aga veel lasteaedu. Sel korral sattus peale Vikerkaare valimisse Miki. Kes
ei tea, siis Miki lasteaed asub
Jaama tänaval. Miki lapsevanemad on linna foorumis kaevanud olematute parkimiskohtade üle – tänav on niigi kitsas
ning lumevall võtab oma osa.
Tõsi ta on, mahun napilt-napilt parkivatest autodest möö-

da. Foorumis antud nõuanne
parkida auto veidi kaugemale,
kirikuesisele parkimisplatsile,
ei ole ka sugugi adekvaatne –
parklast on ju mööda sõitnud
sahk ning auto parkimiseks tuleb ületada paras vall.
Otsustan minna vaatama
ka väikseid tänavaid Haapsalu
maantee ning Pargi tänava vahel. Valituks osutub Metsa tänav. Kohe esimestel meetritel
sukeldun ninaga sügavale kahe
rööpa vahel olevasse valli. Edasist väga ei mäleta – kogu tähelepanu läks roolikeeramisele, et
mitte rööbastest välja sattuda.
Seismajäämist ei riskinud katsetadagi – mine sa tea, kas need
tuttavad, keda kinnijäämise puhul appi saaks kutsuda, selli-

seid pisikesi tänavaid teavadki.
Kõige viimaks sõidan mööda Ehitajate teed kooli ja tervisekeskuse poole. Seegi tee
on suudetud muuta kohati
ühesuunaliseks, kuigi põhjust
nagu poleks – tee ääres on
lume jaoks ruumi küll. Huvitav, kas põhjuseks on arvamus,
et ega enam ikka lund juurde ei
tule, või asjaolu, et kui lumi ära
mahub, ei ole seda vaja minema vedada?
Kas 48 tundi peaks olema
piisav, et linnatänavad sõidetavaks teha?
Kas linnas võiksid saada sõita ka vähese lumesõidustaažiga
ning pisikeste autodega inimesed?
Kas võiks olla olemas võimalused üksteisest möödumiseks
ka juhul, kui lund tõesti kuhugi
panna ei ole ning tänavad üherealiseks muutuvad?
Kas riigihanke lepingu puhul on normaalne põhjendus,
et mehed on väsinud ja masinad ei pea vastu?
Kas võiks mõelda ka võimalusele, et lumesajud veel lõppenud ei ole?

Keila koolipere
21. detsember 2010
kolimispidu
Õpilased ja õpetajad moodustavad katkematu keti vanast koolimajast uude, et kett
saaks tugevam ja pidu toredam, kutsume
kõiki Keila Kooli sõpru kaasa lööma!
Pidulistele pakume suppi, muusikat, lõbusat meeleolu ja võimalust uut maja ka seestpoolt näha.
• kell 10.00 õpilased, õpetajad ja külalised
kogunevad ja võtavad rivvi, moodustub kett läbi
Keila linna vana koolimaja (Põhja 8) juurest uue
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koolimajani (Ehitajate tee 1)
• kell 10.15 kett saab valmis
• kell 10.20 Keila Kooli direktor Gled-Airiin
Saarso hakkab saatma sümboolse tähendusega
esemeid mööda ketti vanast koolimajast uude
• kell 10.35 Koolipere võtab kaasa vana maja
sildi ja hakkab liikuma uue maja suunas teelt
õpilasi kaasa võttes, moodustub rongkäik
• kell 10.55 rongkäik jõuab uue kooli juurde, kus
rongkäiku tervitab Politsei ja Piirivalveorkestri
vaskpillikvintett

•
•
•
•

kell 11.00 algavad kõned ja õnnitlused
kell 11.25 Keila Kooli direktori sõnavõtt
Kell 11.30 lindi lõikamise tseremoonia
uus koolimaja on avatud 14.00ni, kõik
huvilised on oodatud tutvuma
• uus koolimaja on uuesti kõigile soovijatele avatud õhtul kell 18.00 – 21.00
Kohtumiseni ketis!
Info: 6737 634

(Kui külma on üle 15 kraadi, siis ketti ei toimu)

Eesti Betooniühingu ja Eesti
Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu korraldatavale konkursile
„Aasta betoonehitis 2010“ esitati 13 nominenti.
„Tänavune betoonehitiste
võistlus on läbi kogu konkursi
ajaloo kõige vähem Tallinnakeskne,” sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Mati
Laurson.
„Meie konkurss peegeldab
üsna adekvaatselt ehitusturul
viimasel ajal toimunud muutusi
– kasvanud on infrastruktuuriobjektide ja riigi poolt rahastatavate ehitiste osakaal,“ lisas
Laurson.
2010. aasta Betoonehitise
tiitlile kandideerib ka eramu
Keila – Joal, Näkineiu tee 9,
ning Ämari Lennubaasi liiklusala (lennurada, perroonid,
ruleerimisteed, reovee-puhastusjaam).
Konkursi eesmärgiks on leida ja esile tõsta ehitisi, mille
nägusus ning efektiivne ja ökonoomne teostus demonstreerivad betooni kui kodumaise materjali eeliseid ja võimalusi.
Võitja kuulutatakse välja
11. betoonipäeval 2011. aasta
märtsis. Parimate betoonehitiste väljaselgitamise konkurssi
on Eesti Betooniühing ja Eesti
Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
korraldanud kümme aastat.

Viimase öö unistus
Jooksu- ja käimisüritus Viimase Öö Unistus on mõeldud
neile, kes tahavad enda vanaaasta õhtut ebatraditsioonilisel moel. Ürituse eesmärk on
propageerida liikumist ja tervislikke eluviise ning pakkuda
koos tegemise rõõmu.
Viimase Öö Unistus toimub
Keila vallas Meremõïsa telkimisalal 31.12.2010.a. Rada on
avatud kl 12.00-24.00.
Võistlus toimub non-stopi
põhimõttel umbes 1 km pikkusel ringil. See tähendab, et
iga osaleja võib startida omale
sobival kellaajal ja joosta/käia
nii pika maa, kui soovib ja sellise tempoga, nagu talle sobib.
Ka puhkepauside aja ja arvu
valib iga osaleja ise ning võistluspaigast võib ära käia ja kui
soovi on, siis omale sobival ajal
rajale tagasi tulla ja distantsi
jätkata.
Pimedal ajal on rada tähistatud õueküünaldega. Minimaalne distants, mis tuleb
läbida, et tulemust kirja saada,
on 10 km.
Registreerimine
toimub
meilitsi
Heleen.Vennikas(at)
gmail.com. Lisainformatsiooni
ürituse kohta leiab aadressilt
http://www.estonian-ultrarunners.com.
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Sport
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused korvpallis

Mõtle ka sina, millised ohud sind internetis varitseda võivad

foto:erakogu

huvitav

Noorte eneseeksponeerimine
internetis

Just nii kannab
nime rändfotonäitus, mille on kokku
pannud Nõo, Anne,
Halley ja Muhu
Noortekeskuse noored. Fotonäitus on
avatud Keila Avatud
Noortekeskuses
(Paldiski mnt 28F)
15.-23.detsember
2010.
maret lepiksaar

KEILA AVATUD NOORTEKESUKS

Internetti ebasündsate piltide
ja kompromiteeriva info üleslaadimine võib mõjutada noore
edaspidist elukäiku. See võib
olla kuritegeliku intenetikäi-

tumise põhjustajaks või seada
piire noore edasistele valikuvõimalustele.
Eneseeksponeerimine suhtlusportaalides on teema, mida
on meedias kaudselt käsitletud, kuid meie teada noortega
dialoogi astutud ei ole. Muhu
saarel said 8.-15.augustil aruteluringides kokku noored ja
spetsialistid, kes probleemi üle
mõtisklesid ning lahendusi otsida püüdsid.
Nädala jooksul kaardistastati internetimaastikku, tutvuti seal varitsevate ohtudega ja
andmekaitsega ning õpiti ka
iseennast veidi rohkem tundma, kaitsma. Kõike kogetut
jäädvustasid noored läbi fotosilma ning nädala lõpuks valmis Tartumaa ja Muhu saare
noorte ühistööna fotolavastus-

test hariva sisuga näitus teemal
“Noorte eneseeksponeerimine
internetis”, mis näitab meile
võimalikke ohtusid internetis
ja paneb ehk mõtlema, kuidas
neid olukordi vältida.
Projekti rahastas Euroopa
Noored Eesti Büroo ning juba
augusti teisest poolest on näitus rännanud mööda erinevaid
noortekeskusi üle Eesti.
Internetis on üleval küsimustik, millele korraldajad paluvad noortel vastata ning see
asub aadressil: http://bit.ly/
d691od
Fotosilma tegemisi saab jälgida: www.estfotosilm.blogspot.com
P.S. Mõtle ka sina sellele
millised ohud sind internetis
varitsevad, kuidas end suhtlusportaalides “reklaamid”!

huvitav

Avati Keila esimene raadio

Kolmapäeval toimus Keila Avatud
Noortekeskuses
Keilas esimese
ametliku raadio
KRaadio pidulik avamine.
KADI KROON-LAUR
KROON@KEILA.EE

KRaadio on noortelt noortele
põhimõttel tegutsev noorteraadio, mis on suunatud ennekõike Lääne-Harjumaa piirkonna noortele. Raadiot on
võimalik kuulata aga kõikjal,
kuna tegemist on internetipõhise raadioga.
Algne raadio mõte tuli
noorsootöötaja Karmo Tihase
sõnul Tartust. „Noorteraadio
tuumaks Eestis on kujunenud
Tartu, kus raadio aktiivselt
noorte eestvedamisel tegutseb.
Kuna Põhja – Eestis analoogne
ettevõte puudub, mõtlesime
ise asjaga tegelema hakata.“
Ruumid raadio tarbeks ehi-

tas Varahooldus, raha selleks
eraldas Keila linn. Tehnika ruumi saadi Noorteinfo projektist.
Tänaseks on raadio testversioon töötanud juba paar nädalat ja huvi on Karmo hinnangul olnud asjalik. „Keskmine
kuulatavus on kolm inimest
päevas, nind 2.detsembril toimunud Noortekeskuse Bändaarium Live saadet kuulas
15 inimest. Tagasiside põhjal
ollakse muusikavalikuga rahul
ja kuulajad teist sarnast raadot
Eestis ei tea. Seega võib öelda,
et testperiood on õnnestunud.“

“Tänseks
on raadio
testversioon
töötanud juba
paar nädalat ja
huvi on noorsootöötaja
Karmo Tihase
hinnangul
olnud asjalik”

Nüüd, kui raadio on ametlikult
avatud, hakatakse KRaadiole
ametlikku reklaami üle Lääne
– Harjumaa tegema.
Kuna raadio on noorteinfo edastamiseks parim kanal,
hakkab Kraadio edastama
kogu Lääne – Harjumaad puudutavat infot. Kindlasti ei jää
Kraadio vaid kohalike uudiste põhiseks, vaid kajastatakse
kogu Eestis toimuvat. Saated
lisanduvad programmi uuest
aastast, seega kes tunneb, et
soovib raadiotööl abiks olla,
peaks ühendust võtma Keila Avatud Noortekeskusega.
Enne eetrisse saamist saavad
huvilised end koolitada ja tööd
proovida. Kui aga saadet juhtima ei saa, ei tasu meelt heita,
sest ameteid on ka eetrist väljaspool.
Oodatud on kõik koostööettepanekud ja mõtted. Kraadioga saab ühendust aadressil
raadio@keilanoortekeskus.ee
ja Kraadiot kuulata aadressilt
www.keilanoortekeskus.ee/
kraadio.

2. detsembril toimusid Turbas Harjumaa koolidevaheliste meistrivõistluste finaalmängud korvpallis 8.-9.
klasside poistele.
Keila kooli võistkond sai
5. koha. Koht oleks olnud
parem, kuid vigastuse tõttu
ei saanud finaalvõistlustel
osaleda üks põhimängijatest. I kohale tulid Turba
Gümnaasiumi, II kohale
Tabasalu Ühisgümnaasiumi, III kohale Jüri Gümnaasium poisid. Kokku võistles
12 võistkonda. Keila Kooli
võistkonnas mängisid Kaspar Tilk, Kalvin Juurik, Mario Kallaste, Alan – Skiip
Küttim, Janar Nessel, Jaal
Peterson,
Carl-Robert
Puhm, Markus Härma ning
Sander Aedla.
Võistkonna treener on Marko Viik

Sünnituseks ettevalmistav ring lapseootel peredele
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte alustab Keila linnas
sünnituseks ettevalmistavat
ringi lapseootel peredele.
Vestleme lapseootusest,
loomulikust sünnitusest ja
–lapsehooldusest. Teeme
joogapõhiseid venitus- ja
hingamisharjutusi. Proovime läbi erinevad sünnitusasendid ning -abivahendid.
Joome sooja taimeteed,
vaatame filme ja kuulame
sünnituslugusid.
Saame
kokku korra nädalas. Oled
oodatud meie ringi koos
partneriga.
Ringi juhendab ämmaemand ja kahe pisipoja ema
Ehtel Kanarbik. Lisaks ämmaemandatööle sünnitusosakonnas on ta osalenud
mitmetel ämmaemandusalastel
täiendkoolitustel
Eestis ja välismaal. Ehtel
hindab kõrgelt lapse pehmet sündi ning soovib lapseootel naisi selles toetada.
Esimene tund algab
10.jaanuaril 2011 kell 18.00
Erakoolis Läte (Kruusa 23,
Keila). Korra hind 4 eur pere.
Lisainfo ja registreerimine:
5347 4583. Tere tulemast!
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte. www.erakoollate.ee

sport

Tiimsport sarja
korvpallilahingu
võitis Glamox
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Pühapäeval toimus Keila Tervisekeskuses Tiimsport sarja
teise osavõistlusena jõukatsumine korvpallis ning sopsuviskamises.
Sarjaga liitus ka Harju
Elekter ning kui Leino Mägi
võistlused pidulikult avatuks
kuulutas, siis oli tulejoonele
rivistunud kümme võistkonda.
Peakohtunikuna ohjas võistlust Olev Baar Keila Korvpallikoolist. Kuna tegemist on
harrastajate võistlusega, siis
pidi võistkonnas meeste karmi
võitlushimu
taltsutamiseks
kaasa lööma ka üks naismängija, kelle korvide eest anti lisapunkte. Praktika näitas siiski,
et Keila mehed pole soolisest
võrdõiguslikkusest eriti teadlikud ja naistele korviviskamises
väga sõnaõigust ei antud.
Finaalmäng toimus Keila
tööstusgigantide Glamoxi ja
PKC vahel. Mängu kallutas
lõpusekunditel
tulemusega
22:18 napilt enda kasuks Glamox. Kolmanda koha mängus
võitis Keila Lions uustulnukat
Harju Elektrit. Viienda koha
mängus näitas linnapea Tanel
Mõistuse juhtimisel tegutsenud meeskond Linnavalitsus
hoolimatust maksumaksjate
suhtes, alistades 11:8 Linnakodaniku meeskonna.
Paralleelselt korvpallivõistlusega toimus sopsuvõistlus
kolmepunktivisetes, kus 40 sekundi jooksul pidid võistkonna
5 parimat viskekahurit korvi

info
Keila Tiimsport punktiseis peale 2 osavõistlust on:
1. Glamox - 44 punkti
2. PKC - 42 punkti
3. Linnakodanik - 38,5
punkti
4. Norma OK - 36 punkti
5. Keila Lions Klubi - 34,5
punkti
6. Keila Linnavalitsus - 33,5
punkti
7. Draka - 30 punkti
8. Ilu- ja lõõgastuskeskus
Püramiid- 28 punkti
9. Harju Elekter-25 punkti
10. Võimlemisklubi Triumf24,5 punkti

tabama. Esikoha sopsuvõistluses saavutas Harju Elekter
26 tabamusega, järgnesid PKC
ja Glamox. Kuna naisvõistleja
tabamus läks arvesse topeltpunktidena, siis PKC aitasid
teisele kohale just Kai Krahti
ja Kadi Kõresaare 3 tabamust.
Harju Elektri esikoha taga on
paljuski Kristen Jakobson,
kes 40 sekundi jooksul suutis
tabada 10 kolmepunktiviset.
Teise parima individuaalse
tulemusena sai 8 sopsu kirja
Timo Suslov Linnavalitsuse
võistkonnast.
Pallurite pidupäevad on
selleks korraks lõppenud ja
järgmise Keila Tiimspordi osavõistlusena katsutakse jaanuarikuus jõudu jõustõstmises
ja ujumises. Lisaks otsustas
kohtunikekogu, et Tiimspordi
sarja raames peetakse veebruarikuus maha võistkondlik
kabeturniir.

VABA AEG

Kogupereüritus võtab
jõulud vastu
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Keila noorima segakoori Noodimurdjad eestvedamisel leiab
pühapäeval
19.detsembril
Keila keskväljakul aset tasuta
kogupereüritus „Tee vabaks
jõuludele“. Üritusega soovib
korraldaja Leena Valend ühendada enne jõule Keila ning Keila ümbruse etlejad ja linnarahva, ning anda kõigile neljandat
adventi tähistavatele inimestele positiivse emotsiooni. „Tee
vabaks jõuludele“ algab kell
16.00 linnapea kõnega. Esinevad segakoor Noodimurdjad,
Vasalemma naiskoor Amica,
Padise segakoor ja Keila Miikaeli kiriku koor. Idamaises
stiilis kaerajaani esitab kõhutantsutrupp Asmarah ja tantsuga lõbustavad meeli veel tü-

tarlaste tantsutrupid Sculls ja
Kittys. Peale esinemise toimub
peredevaheline kelguvedamisvõistlus, milleks iga osaleda
sooviv pere peaks võtma kaasa
kelgu. Auhinnad paneb võistlejatele välja Annika Ilusalong.
Õhtu lõpetuseks kogunevad
lavale kõik koorid traditsiooniliseks ühislauluks „Tasa, tasa“,
mida ka pealtvaatajad kindlasti kaasa oskavad laulda. Lisaks
esinejatele on kohal ka Lõvi
Leo politseist. Üritus lõpeb u
kell 18.00.
Ürituse
õnnestumiseks
tuleks kõigil kaasa võtta hea
tuju, piparkookide jagamiseks
piparkook või mitu ning silmailuks küünal. Teeme Koos Keila linnale veel ühe toreda jõuluürituse, mida saavad nautida
kõik soovijad peredega, sõpradega või teiste linnaelanikega.
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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
HARJUMAA MUUSEUMI
VANEMAD TRÜKISED
18. november - 9. jaanuar 2011
Harjumaa muuseum
81. JÕULUSOKKI - JÕULUSOKKIDE NÄITUS
28.november – 31.detsember
Keila kultuurikeskus

teater
“PIPI PIKKSUKK” - RAKVERE
TEATER

24.jaanuar kell 12:00
Pilet: 3,85 EUR / 60,00 EEK
Keila Kultuurikeskus
“TÄISMÄNG” - RAKVERE
TEATER
24.jaanuar kell 19:00
Pilet: 8,65 / 7,65 EUR (135 / 125
EEK)
Keila kultuurikeskus

kontsert
LEENA LAASI VIIULIÕPILASED
18.detsember kell 13.00
Keila muusikakooli saal
„JÕULUTÄHED“
Laulavad Siiri Sisask ja Tõnis
Mägi
18.detsember kell 19.00
Keila Miikaeli kirik
Piletid müügid Piletilevis

muud üritused
KOGUPEREÜRITUS “TEE
VABAKS JÕULUDELE!”
19.detsember kell 16:00 - 18:00

Palju õnne!

Keila Linnavalitsus

Sündinud

Esinevad Keila ja Keila ümbruse
lauljad ja tantsiad. Lastele jagab
helkureid Lõvi Leo.
Keila Kultuurikeskuse-esisel
platsil
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
Advendiaja IV pühapäev
Perejumalateenistus
19.detsember kell 11.00
Laulab koguduse lastekoor
„Miikael“ ja Pärnu segakoor
„Endla“
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

LUGUPEETUD KEILA LINNA
EAKAD ELANIKUD!
OLETE OODATUD
JÕULUÜRITUSELE,
mis toimub 21.detsembril k.a.
algusega kell 14.00
KEILA KULTUURIKESKUSES.
Kohvilaud, kontsert mõnusas
jõulumeeleolus.
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Teispäeval,
21.detsembril 2010
Kell 19.30
Keila Avatud
Noortekeskuses
(Paldiski mnt 28F)

BASSKITARRI
ÕPITUBA
Viib läbi:
Margus Minn
Tasuta!

Oled oodatud!
Aastalõpu
jumalateenistused
Keila Miikaeli
kirikus
24. detsember – Jõuluõhtu
jumalateenistused:

Kell 16.00

laulab koguduse seeniorite
segakoor

Kell 18.00

laulab koguduse segakoor
„Miikael“

25. detsember

kell 11.00 –
I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga

26. detsember kell 11.00 –
II jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
31. detsember kell 18.00 –
Vana-aasta jumalateenistus
armulauaga

14. detsember. 2010 Marten Tsäro
Mälestame elupõlist
metsameest

Erich
Põlluveeri
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Liidia ja Hanno Kübard

Kallid Aino, Mare ja
Mart peredega
Oleme Teiega, kui jätate hüvasti
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

Erich
Põlluveer´iga
Marina perega, Anna,
Liivi ja Sulev

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

töö
Pakume tööd koduabilisele Keilas 2 kuni 4 päeva kuus.
Kui oled töökas, aus ja korrektne oma töödes, siis võta
meiega kindlasti ühendust tel.
5044882.
Otsin lapsehoidjat Keilas
(Jõe tn.) 4 kuusele tüdrukule.
Praegu on hoidmine eelkõige
päeval (vähemalt 1 kord nädalas) 2-3 tundi lapsega jalutamine. Hiljem, kui laps vanem ka
pikemalt hoidmine. Kristi Tamm
tel. 5270454.
Otsime lapsehoidjat kahele
tüdrukule (vanem õde 2,5a ja
noorem 10kuune). Lapsehoidja
peaks olema Keila läheduses ja

ne). Soovi korral ka väiksemad
kogused. Transport Keilas ja
Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.

võimalusega, et toome lapsed
hoidja juurde. Sobib 2 - 4 päeva
nädalas, vastavalt kokkuleppele. Palun helista tel. 58377609
(Marika)

Teenus

Pakkuda aastaringset tööd
tublile
kojamehele
Keilas
(ridaelamu). Info tel. 5059160.

Jõuluvana ootab küllakutseid asutustesse ja kodudesse.
Tel.5221163

ost/müük

Pakun lumekoristusteenust,
Keila piires, hind kokkuleppel.
Tel.56219440.

Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Küttepuude
56072337.

müük.

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

Tel.

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

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

Puhastame
autotõstukiga
katused lumest ja jääpurikatest.
Tel. 53441990.

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2280.- ja puitbriketti 2250.- tonn (ümmargu-

Keila puuetega lapsed
ja nende vanemad.
Selle aasta jõuluürituseks on 19. detsmbril
Tallinnas Nokia
kontserdimajas
kogupere muusikal

“VÕLUR OZ“
Väljasõit Mihkli kiriku
juurest parklast kell
13.15, etenduse algus
kell 15.00. Tellitud buss
toob kõik pidulised ka
tagasi Keilasse.
NB! Vajalik eelnev
registreerimine Keila
Sotsiaalkeskuses või
telefonil 6791570

C-1 klassi poiste esiliiga mängude ajakava
laupäeval 18.12.10 Keila Tervisekeskuses.
Osalejad:
1. Keila KK II
2. TTÜ KK
3. H-Sport
Ajakava:
9.15 Keila KK II
10.30 H-Sport
11.45 TTÜ KK
13.00 Tallina Kalev
14.15 Keila KK II
15.30 BC Star Boys

4. Tallinna Kalev
5. BC Star Boys

-

Tallinna Kalev
BC Star Boys
Keila KK II
BC Star Boys
H-Sport
TTÜ KK

23. DETSEMBRIL MUUSEUM AVATUD 11.00 – 14.00
24 -26. DETSEMBER MUUSEUM SULETUD.
Rahulikke jõulupühi!
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Osta ajavahemikul 20.12-31.12.2010
ühekorra või mitmekorra pilet ja
osale loosimises!
AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

KYTTEPOOD.EE

Kuni Jõuludeni
anname iga
ostuga kaasa

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

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

Ärilise sisuga kuulutus
(müügikuulutus, teenuse pakkumise kuulutus jms) eraisikule:
75.- (sisaldab käibemaksu),

KOGU KAUP -20%
TÄIENENUD VALIK EHTEID, SALLE, MÜTSE

Müügil Eesti rõivabrändi
ALTHEA kollektsioon

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

teated
Kaastundeavaldus
raamis: 100.- (sisaldab käibemaksu)

Laupäevast neljapäevani
18.-23. detsember
JÕULUEELNE ALLAHINDLUS

Reakuulutus juriidilisele
isikule:
130.-, millele lisandub käibemaks
Muu sisuga kuulutus (teated
kadunud esemetest jms): 25.(sisaldab käibemaksu)
Reklaami hinnapäringud on
oodatud aadressil liisa.kaupmees@keila.ee või telefonil
5122369.

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

KAJA Koolitus Autokool
VEOAUTO- (BUSSI)JUHTIDE
AMETIKOOLITUS
(õhtune koolitus, põhi- ja
täiendõpe). Algus
17. detsembril 2010 kell 18:00
B-kat autojuhikursus
Infotund kolmapäeval,
05.01.11 kell 17:00
Teooria e-õppe võimalus.

Venekeelne B-kat
autojuhikursus
Infotund teisipäeval,
21.12.10 kell 16:45.
B-kat autojuhikursuse
lõppastmekoolitus
Teooriatunnid reedeti kl 18:00
Keilas, Keskväljak 5.
Libedasõit nädalavahetusel
Keilas, Tööstuse 15

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

10. jaanuaril 2011 loosime välja vabapääsmeid
ujulasse, jõusaali, rühmatreeningutesse.

Peaauhindadeks on 10-korra majapilet
ning 10-korra pilet soolakambrisse!
*Loosimises osalemiseks täida vastuvõtus kupong
ning jäta see loosikasti.

Head loosiõnne!
***

Kahtlemata parim
kingitus on
Keila Tervisekeskuse
KINKEKAART!
Kinkekaardil märgitud summa eest saab
kasutada kogu Keila Tervisekeskuse teenuseid
(v.a massaaž ja kohviku teenused)

• Ujula
• Jõusaal
• Rühmatreeningud ujulas ja
aeroobikasaalis
• Personaaltreeningud ujulas ja jõusaalis
• Soolakamber
• Solaarium
• Infrapunasaun
• Sulgpall, korvpall, võrkpall, lauatennis
Kinkekaardi väärtuse saad määrata ise!
Kinkekaardid on saadaval Keila Tervisekeskuse vastuvõtus.

Pühadel oleme avatud:
24.12 08.00-15.00
25.12 15.00-22.00
26.12 08.00-22.00
31.12 06.30-15.00
01.01.2011 15.00-22.00

Imelist jõuluaega ja head vana aasta lõppu!
Info telefonil 673 7637
www.tervisekeskus.eu

Selle aasta
viimane
Keila Leht
ilmub 23.
detsembril

Teateid
ootame kuni
20. detsembrini
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