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FotoD: valdur vacht ja fotokoda

Keila Kool alustab tööd uues koolimajas
Teisipäeval, 21. detsembril võttis Keila Hariduse Sihtasutus ehitajalt pidulikult vastu uue Keila Kooli õppekorpuse. Uue maja
lindi lõikasid läbi president Toomas Hendrik Ilves, Harju maavanem Ülle Rajasalu,
Keila linna ja Keila Hariduse Sihtasutuse
juhid ning 50 õpilast, oma klassi esindajad.
President Ilves rõhutas oma
kõnes hariduse olulisust meie
iseseisvusele ning leidis, et
iga uus kool on vabaduse monument: „Kool on see, mis

sport

on võimaldanud meil püsida
rahvana. Kool on tõestus, et
saame elada omal maal, kõnelda omaenda keeles, saada hariduse omaenda keeles,

ilma kellegi teise juhtimiseta.
See ongi iseseisvus. See kool
on väga-väga ilus monument
meie vabadusele ja meie iseseisvusele. Pean kiitma teid
kõiki, kes te olete nii ettenägelikud olnud, et nii raskel
ajal ja ilma igasuguse Euroopa
Liidu toetuseta siiski olite nii
visad, nii järjekindlad, et ehitasite endale ilusa kooli, uue
vabaduse monumendi. Tegite
seda, sest saite aru, kui oluline on haridus, kui oluline
on haridus meie vabadusele

ja iseseisvusele. Võtan mütsi
maha kõigi nende tarkade, ettenägelike, mõtlevate inimeste
ees, kes on nii palju pingutanud, et tuua siia uus vabaduse
monument.“
Keila Hariduse Sihtasutuse
juht Mart Raik tuletas meelde, et kuigi maja on õpilaste
vastuvõtmiseks valmis, ei tähenda see töö lõppu: „Haridus
on eelkõige vaim. Täna avame
maja, avame võimaluse, ei
enamat. Vaimu peame me siia
sisse tooma kõik koos.“

vaba aeg

Keila Suusapäevad
saavad avalöögi
lk 6

Uue koolihoone avamise
puhul moodustasid kõik Keila Kooli õpilased ja õpetajad
inimketi läbi Keila linna vanast koolimajast uude hoonesse. Sellega tähistati koolimaja
kolimise algust uude koolihoonesse. Inimketi kaudu saadeti äsjavalminud uude majja
koolipere tähtsaimad aarded –
aabits, koolikell ja palju muud.
Suur kolimine läheb lahti koolivaheajal ning õppetöö algab
uues majas juba 10. jaanuaril
2011.

Saabumas on
aeg esitada
kultuuripreemia
kandidaate
Keila linnavalitsus ootab
15. jaanuariks kandidaate
Keila linna 2011. aasta
kultuuripreemiale.

lk 3

Jõuluveerg
Keila Lehes
lk 6
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Lugeja kiri

Lõpuks ometi Praktiline
Lõpuks ometi saan kirjutada sellest, et uus koolimaja
on avatud. Andrus Loog mainis oma kõnes avamistseremoonial, et kooli kerkimiseks on tulnud pugeda läbi väga
kitsaste pilude. Tagasi vaadates neile neljale ja poolele
aastale, mis on möödunud, tundub pigem, et ta mitte ei
liialda, vaid on osa ära unustanud.
Seda enam oli uskumatult hea tunne seista täna Eesti
külmas talves uue koolimaja juures ja vaadata, kuidas
sadu õpilasi esmakordselt ustest sisse tungis. Loodan,
et nii nemad kui veel mitmed põlvkonnad lapsi ja noori
saavad sellest majast rõõmu tunda. Et sellest saaks tõesti parim väikelinnakool ning vääriline vabaduse monument, milleks nimetas kooli president Ilves.
Kool on iga linna üks olulisemaid paiku ning puudutab
inimesi rohkem kui ükski linnavalitsus, amet või muu
asutus. Keila uus kool saab loodetavasti juba 2011. aasta
sügisel olema tõeline kultuuritempel – lisanduvad ju
sügisest kooliruumidele ka uus pesa muusikakoolile ning
Harjumaa raamatukogule. Palju jõudu ja tarkust kõigile
neile, kelle kätte uus maja usaldatakse, et täita ta väärilise sisu ja vaimuga.
Seniks aga rahulikke pühi ja ilusat aastavahetust!

Doris matteus
doris@keila.ee

info eurole
üleminekust
• Eesti läheb eurole üle 1. jaanuaril 2011.
• Kroonid vahetatakse eurodeks ümberarvestuskursiga 1
euro = 15,6466 krooni.
• Panka viidud kroonid muutuvad €- päeval kontodel automaatselt eurodeks, säilitades
eurodes sama väärtuses.
• Kontod konverteeritakse ühe
eurosendi täpsusega ja lõppsummad ümardatakse kolmanda koha järgi pärast koma.
• €-päevast alates ei saa ülekandeid enam Eesti kroonides
teha ning ka kaardimaksed
muutuvad europõhisteks.
• Kontoraha vahetusel eurodeks näidatakse kliendile kontoväljavõttes nii kroonikonto
lõppsaldot, vahetuskurssi kui
ka eurokonto algsaldot.
• Ettesaadetud ja lepingulised
maksed konverteerib iga kommertspank ise eurodesse.
• Lepingu tingimusi euro tulek ei mõjuta: kõik võetud kohustused jäävad kehtima ning
lepinguid on endiselt võimalik
muuta vaid poolte kokkuleppel.
• Alates €-päevast kehtib kahenädalane paralleelkäibe periood, mil euro ja kroon on
sularahas võrdväärsed maksevahendid.
• Kauplustes saab maksta nii
eurodes kui kroonides, vahetusraha antakse üldjuhul tagasi eurodes.
• Pärast paralleelkäibe perioodi on euro ainus seaduslik
maksevahend Eestis.
• Euro sularaha on võimalik

saada sularaha automaatidest, kauplustes sularahas
makstes ning panga kontorites raha vahetades.
• Ülekanded ja kaardimaksed toimuvad ainult eurodes.
• Kroone saab eurodeks vahetada üks kuu enne ja kuni pool
aastat pärast €-päeva kõigis
sularahaga tegelevates pangakontorites. Teenustasu selle
eest ei võeta ning raha vahetuskursiks on ametlik ümberarvestuskurss. Osas pangakontorites saab kroone tasuta
eurodeks vahetada terve aasta
jooksul. Eesti Pangas saab
kroone eurodeks vahetada
tähtajatult, vahendustasuta ja
ametliku kursiga.
• Kauplused näitavad hindu
nii kroonides kui ka eurodes
pool aastat enne ja pool aastat
pärast €-päeva (1. juuli 2010 –
30.juuni 2011).
• Tarbijakaitseamet jälgib hinnamuutusi enne ja pärast eurole üleminekut, kontrollib
hindade õiget esitlemist ja
ümardamisreeglite järgimist
ning teavitab neist avalikkust.
• Maksud, toetused ja riigilõivud ümardatakse eurole üleminekul inimestele soodsamas
suunas.
Hindade ümberarvestamise
Ümardamine on kohustuslik
vähemalt ühe eurosendi täpsusega ja ümardada tuleb kolmanda koha järgi pärast koma.
Hinda võib näidata ka alla ühe
eurosendi (nt 0,008 eurot),

mis võimaldab odavamate teenusetariifide puhul vältida
ümardamisest tingitud hinnatõusu.
Näide. Kui soovite arvestada eurodesse näiteks 264,50
krooni, tuleb teostada jagamistehe: 264,50 krooni :
15,6466 = 16,90463104 eurot. Seejärel tuleb saadud
summa arvestada ühe eurosendi täpsuseks, võttes arvesse vaid kolmandat komakohta
16,90463104. Kui kolmas koht
pärast koma on 4 või väiksem
number, ümardatakse ümberarvestatud väärtus allapoole,
seega on ümardamistulemus
ühe sendi täpsusega selle näite korral 16,90 eurot.

Kuidas kirjutada eurot?
Euroopa Liidu rahaühikut võib
kirjutada sõnaga, st euro, ja
võib kasutada tähist €. Valuutade rahvusvahelised lühendid,
nagu EUR, USD, SEK, EEK jt,
eesti teksti ei sobi (ning „eurid” ja „eegud” jäägu üldse kõnekeelde). Seega, miski maksab 10 eurot või 10 € (mitte:
10 EUR). Sendi lühend on s
(kirjutatakse ilma punktita),
nagu on olnud ka meie oma
sendil. Praegusel üleminekuajal võib vajaduse korral täpsustada, kas sent on eurosent
(mitte: eurocent) või kroonisent.

Lugupeetud, Keila Leht.
Olen läbi lugenud artikli: «Linnuhuvilised otsivad
omavalitsustelt toetust seadusemuudatuseks»,
mis
on avaldatud Keila Lehes
03.12.2010
(http://www.eestielu.ee/uudised/harju/keila-linn/4782/
linnuhuvilised-otsivad-omavalitsustelt-toetust-seadusemuudatuseks) suure kurvastusega. Pistrikega jaht
kuulub UNESCO mittemateriaalsete pärandite hulka,
röövlindude
kasutamine
on maailmas laialt levinud
ja näitab oma efektiivsust.
Kuid miks keegi peale ornitoloogide ei näe seda kasutegurit? Jah, röövlinnud on
kaitse all. Kuid jällegi, mitte
keegi ornitoloogidest ei öelnud, et neid röövlinde kasvatatakse vangistuses. Neid
kasvatatakse kümneid aastaid suurearvulistes Euroopa kasvandustes ja loomaaedades mitte ainult jahiks
või nende kasutamiseks,
vaid ka reintroduktsiooniks.
Artiklis kirjutatud keeld kaitsealuste liikide impordile paneb hämmelduma. Miks siis
kaitsealused papagoiliigid
on vabalt müügis meie zoopoodides, importi lubavate
dokumentidega? Papagoidele, nagu ka röövlindudele
kehtivad ühised rahvusvahelised reeglid (CITES).
Eesti Vabariik on Euroopa
Liidu osa, Euroopa kultuuri ja tavade osa. Vaadake
Euroopat, kus on kodanikul
lubatud kasutada röövlinde
jahipidamiseks ja olla, tänu
oma harrastusele, kasulik
ka riigile. Kuid mille poolest
oleme meie halvemad? Miks
peab meil olema keelatud
see, mis näitab oma efektiivsust teistes riikides? Mina
siiralt kahetsen, et Keila linna omavalitsus suhtus meie
ettepanekusse hirmuga, ei
märganud selles kasu linna
ja selle elanike jaoks.
Lugupidamisega,
Eero Eikinen.
ELÜ juhatuse liige.

Nädal piltides

18.detsembril esinesid Keila Miikaeli kirikus kaks korda
täissaalile Siiri Sisask ja Tõnis Mägi kavaga Jõulutähed.
Saateks mängisid kaasa Robert Jürjental kitarril, Citra Krista Joonas bambusflöödil ja Arno Kalbus rütmipillidel.

Keila nädalaleht

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

21. detsembril toimus eakate jõulupidu. Keila eakatele tegi
kingituse Katrin Karisma, kes esines neile tasuta
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

FotoD: valdur vacht
15.detsembril kell 18.00 sai Keila Avatud
Noortekeskuses avalöögi netis leviv KRaadio - linnapea
Tanel Mõistus ja paljud teised kohalviibijad andsid löögi
vanale raadiole. Sellega kuulutas raadiojaama juht Karmo
Tihane KRaadio töö alanuks.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Saabumas on aeg esitada kultuuripreemia kandidaate
Keila linna 2011. aasta kultuuripreemia
kandidaate saab esitada kuni 15. jaanuarini. Selleks tuleb esitada Keila Linnavalitsusele kirjalik taotlus, milles on toodud
esitamise üksikasjalik põhjendus.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Taotlusele võib lisada selgitavaid materjale, nagu arvustused, artiklid, eksperthinnangud

või fotod. Taotlusi võivad esitada kõik soovijad. Kultuuripreemia annab üle Keila linnapea
Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel. Keila Linnavolikogu asutas Keila kultuuripreemia 1997.

aastal, eesmärgiga väärtustada
linna kultuurielu selle edendajate tunnustamise kaudu.
Kultuuripreemia määratakse
isikule või isikute rühmale viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste või sügavama
tähendusega kestvamate teenete eest, millega on elavdatud
Keila kultuurielu või austatud
linna nime. Kultuurielu mõistetakse preemia põhimääruses
laiemas tähenduses, hõlmates

Aastavahetuseks 10 000 keilalast!
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?

Treener Argo Ader
Kuigi ma olen Keilas elanud ja töötanud
mõnda aega, pole ma Keila elanik. Aga ma
ajan selle detsembris korda, sest mu poeg käib
Keila Koolis. Kuhu siis veel ?

Kooliõpetaja Almatys Katri ja Toyota
Euroopa esindaja Kasahstanis Erik Kuus.
Praegu elamas Almatys, Kasahstanis.
Keila on meie mõlema kodulinn, kus enne
võõrsile asumist sai elatud 30 aastat. Keila
asub Tallinnale piisavalt lähedal, mistõttu
on siit mugav linna tööle käia, samas on
Keilal oma ajalugu, pole lihtsalt põllupealne
magala. Mina armastan Keila Algkooli, kus 10
aastat töötasin. Tõeliselt armas kool! Viimasel ajal areneb ja kasvab linn nii jõudsalt, et
ei näe küll ühtegi põhjust sealt lahkumiseks.
Rõõmu teeb ka see, et linn on viimastel
aastatel aina ilusamaks muutunud. Kui nüüd
uus gümnaasium ja raamatukogu kah valmis
saavad, siis on vist küll kõik olemas. Tuleme kindlasti Keilasse tagasi, kui rännuteed
käidud saavad!

loomingut, haridust, kasvatust,
teadust, rahvakultuuri, sporti
ja teisi valdkondi.
Kultuuripreemia suurus on
3 000 eurot ning see jaotatakse
ühe kuni kolme isiku või isikute rühma vahel. Keila linna
2010. aasta kultuuripreemia
määrati Ilma Adamsonile Keila rahvatantsuelu rikastamise
eest, Tiina Sinijärvele noortele
pühendumise eest ja Leino Mägile olulise panuse eest Keila

terviseradade loomisel ja arendamisel. 2010. aasta kultuuripreemiale esitati kokku seitse
kandidaati: Astrid Randla, Ilma
Adamsoni, Inge Angerjas, Külliki Kurmiste, Leino Mägi, Sirje
Aija ja Tiina Sinijärv. Kultuuripreemia annab üle Keila linnapea Eesti Vabariigi aastapäeva
aktusel. Laureaatidega läbi
aegade saab tutvuda Keila kodulehel aadressil: http://web.
keila.ee/17463

uudis

Jõululaud saab kaetud
paljudes peredes!
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Keila Sotsiaalkeskuse vabatahtlikud kogusid nädala jooksul hulga head-paremat toidukaupa, mis pühadeks jõuab
nende peredel lauale, kel endal
jõululaua katmiseks vahendeid
napib.
Jõuluabi koguti Keila Rõõmu Kaubamajas ning Selveris,
lisaks oli toitu võimalik viia
Keila Sotsiaalkeskusse kohale.
Kampaania oli 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 toimetulekutoetust saavat
perekonda On ka neid, kelle
sissetulek ei võimalda toimetulekutoetust taotleda, kuid
nende elujärg vajaks kindlasti
toetamist.
Keila Sotsiaalkeskuse juhataja Riina Sippol:
Raske on panna sõnadesse
neid tundeid, mida sotsiaalkeskuse töötajad annetusi
vastu võttes kogesid. Tegemist
oli tõeliselt heade inimeste
hea tahtega. See andmisrõõm

oli sedavõrd tajutav ja tegi ka
meie tööpäevad palju rõõmsaks ning küllap jagub seda ka
paljudesse peredesse.
Mida toodi? Muidugi toodi
palju komme, pähkleid, rosinaid ja piparkooke; verivorsti,
konserve ja purgisuppe; glögi,
kuivaineid, kohvi ja teed, mandariine, juustu, vorsti ja isegi
2 jõulupraadi; palju toodi kodus valmistatud moose, kompotte ja kurke ning 1 kodus
küpsetatud leib; toodi toitu nii
beebidele kui kassidele; lisaks
veel mänguasju, šampoon ja
küünlaid. Lisaks annetatud
toiduabile saime suured riide –
ja jalanõuvarud, mida pole veel
kõike jõudnud vaadatagi.
SUUR TÄNU kõigile annetajatele! Eriline tänu tublidele
vabatahtlikkele : Kadri- Ann
Rannamets, Heldena Kabel,
Anni Blumkvist, Angela Jüristo, Liana Põldver, Jaanika
Laid, Liis Kanketer ning muidugi Rõõmu Kaubamaja ja
Keila Selveri töötajatele lahke
võõrustamise eest.
Vaevalt, et keegi annetajatest oluliselt vaesemaks jäi –
küll aga muudab heategevus
meid hingelt oluliselt rikkamaks.

Krimiuudised/Päästeamet
NÄDALAD POLITSEIS 01.01.2010-17.01.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
27 sündmust, sh 13 liikluseeskirja rikkumist.
Kaks alkoholijoobes isikut
toimetati kainenema, sest nad
ei osanud politseile öelda oma
elukohta. Külmade ilmade ajal
on politsei eesmärk silmnähtavalt alkoholijoobes isikud toi-

metada kas oma elukohta või
siis kainenema, vastasel juhul
võivad nad külma kätte magama jääda ning siis pole kõige
hullem enam kaugel. Siit ka
palve elanikele, et kui te näete
linnas magavat või tasakaalu
kaotavat alkoholijoobes isikut,
siis palun helistage kohe 110 või
Securitase numbril 1660, sest
ilmad on kohati väga külmad
ning magavatel isikutel võib
toimuda alajahtumine.
Kuna ka Keila linnas tegi
Moonika oma töö, siis vaatamata linnavalitsuse pingutustele on mõnes kohas veel tänava
ääres suured lumehanged. Palve autojuhtidele ja jalakäijatele

- olge nende hangede läheduses ja mujal, kus nähtavus on
piiratud, väga ettevaatlikud ja
arvestage, et lumehange varjust võib välja hüpata inimene
või äkitselt tulla sõiduk.
30. novembril varastati Tervisekeskuse riietehoiust lastesaapad.
2. ja 7. detsembril peeti Selveris kinni pisivaras.
7. detsembril varastati Pae tänavalt sõiduauto VW Passat.
Kuna varsti on jõulud ja aastavahetus, siis loodan, et inimesed tarbivad alkoholi mõistlikult. Pidage kinni pürotehnika
kasutamise eeskirjast ning tavade, heade kommete, normide või reeglitega kinnistatud
isikutevahelistest suhetest ning

austage ühiselu reegleid.
Et uus aasta tuleks ikka
kõigile rõõmsalt, siis kasutage
helkurit, seda ka asulasisesel
valgustatud teel. Kohtumiseni
leheveergudel uuel aastal.
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 eletkronposti aadressil
annika.pedosk@politsei.ee või
Madis Melzar`ile telefonil 612

4587 või elektronposti aadressil madis.melzar@politsei.ee

päästeamet
14.12 kell 07. 45 teatati Harku
vallas, Tutermaa küla lähistel
lumme kinni jäänud postiljonist. Keila päästjad aitasid posti
uuesti teele.
15.12 kell 12.05 vajus Keila
vallas Keelva küla lähistel teelt
välja veoauto 10 tonni soolalastiga. Keila päästjad aitasid masina teele tagasi.
15.12 kell 18.05 teatati Keila
linnas ohtlikult külili vajunud kivikoormaga autost. Pool tundi
hiljem seisis auto jälle kindlal
pinnasel.
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Lühidalt
Tallinna Ülikool kutsub
osalema suusaõppe
tehnika kursusele
8. jaanuaril kell 11.00-13.00
korraldab Tallinna Ülikool Keila
terviseradadel suusatehnika
kursuse. Oodatud on kõik harrastajad, juhendajad ja teised
huvilised. Koolitajaks on Tallinna Ülikooli suusaõppejõud
Rene Meimer. Kogunetakse
Keila Terviseraja juures parklas.
Kursuse teemadeks on suusavarustus ja selle valik, mida
peaks arvestama suuskade
määrimisel,
suusaalgõpetus ja harjutused, klassikalise
suusatehnika põhitõed, murdmaasuusatamise treeningute
üldprintsiibid, suusamatk, valmistumine maratoniks.
Kursusel osalemiseks tuleks
selga panna mugav suusariietus ja kaasa võtta suusavarustus – toimub praktiline koolitus
suuskadel.
Kursuse osalustasu 7 EUR
saab tasuda sularahas ja kohapeal. Oma osalemissoovist
teatada e-mailile: katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Pood, kus ostjad võivad
tunda uhkust
Keila Selveri ruumides avas
eelmisel nädalal uksed „ Sõbralt Sõbrale“ pood, mis on järjekorras kaheksas samanimelises poeketis.
Poest võib leida omanäolisi
ja trendikaid riideid, kodukaupu, mööblit, kuid nagu nimi
reedab, on tegemist taaskasutusse suunatavate teise ringi
kaupadega.
Taaskasutus ja loodushoid
on tänapäeval missioon, mis
kogub üha enam populaarsust
kõikjal maailmas.
Sõbralt Sõbrale poest võib
endale sobiva kauba leida nii
vähekindlustatud ja väiksema
rahakotiga ostja, kui trendikat
ja stiilset aksessuaari otsiv stilist. Uut ja huvitavat leiab alati, sest kaubavalik vahetub iga
päev.
Lisaks huvitavale kauplemiskohale on Sõbralt Sõbrale
laiem eesmärk aidata abivajajaid. Pood teeb koostööd kohalike sotsiaalosakondadega ja
vajadusel toetab puudust kannatavaid riiete ja mööbliga.
Põhja- Tallinnas läheb poe kaudu saadud müügitulu organisatsiooni Sõbra Käsi kasutusse,
kus aidatakse kuus supiköögi
kaudu toita enam kui tuhandet
kodutut inimest. Keilas on riietega toetatud kodutute varjupaika. Seega võib ostja lisaks
saamisrõõmu kogeda osteldes
ka andmisrõõmu.
Sõbralt Sõbrale poest ostjad võivad olla uhked, sest iga
taaskasutusse võetava eseme
ost on panus loodushoidu ja
iga ost aitab abivajajaid.
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Pikk tee kerkiva
koolimajani
• 2005. aastal valmis eskiisprojekt Põhja tänava koolimaja rekonstrueerimiseks.
• 2006. aasta 30. mail otsustas Keila linnavolikogu
rajada Männikusse uue
koolimaja. Tähtajaks seati
2009. aasta.
• 2007. aasta jaanuaris kuulutati välja uue koolimaja
ideekonkurss.
• Alates 14. märtsist 2007
kuulub uue kooli maa-ala
Keila linna omandisse.
• 16. aprillil 2007. a kuulutatakse konkursi võitjaks töö
„Põhjatäht“, autoriteks AS
Ansambel arhitektid Toivo
Tammiku juhtimisel.
• 27. novembril 2007. a kehtestas Keila linnavolikogu
uue kooli maa-ala detailplaneeringu.
• 2007. aasta detsembris
kuulutati välja riigihange
ehitaja leidmiseks. Loodeti,
et kopa saab maasse lüüa
juba 2008. aasta varakevadel.

Keila Kool
alustab uues
majas
õppetööd
10. jaanuaril
2011. aastal.

• 2008. aasta maikuus selgus, et riigihanke pakkumused ei vastanud tingimustele ning lükati tagasi.
• 26. augustil 2008.a sõlmiti
leping koolimaja vundamendi ning kommunikatsioonide väljaehitamiseks.
Septembri alguses algasid
ehitustööd. Vundament sai
valmis novembrikuus.

Kooli fuajee

Kooliraamatukogu lugemissaal

Koolisöökla (mööbel on illustratiivne)

Fuajee põrandal on kooli logo

• 2009. aasta jaanuaris
selgub riigihanke võitja,
kelleks on KMG Ehitus AS.
Ehituse algus seisab muutunud majandusolukorrast
tulenevalt raha taga.
• 2009. aasta oktoobris jätkusid ehitustööd.
• 23. veebruaril 2010. aastal
pandi uuele koolimajale
nurgakivi.
• 17. detsembril 2010. aastal
anti välja ehitusluba koolihoone esimesele ehitusjärgule.
• 21. detsembril 2010. aastal
algas kooli kolimine uude
majja.
• 10. jaanuaril 2011. aastal
alustab Keila Kool uues
majas õppetööd.

uudis

Uus kool on avatud
Nüüd on see päev siis käes. Päev, mida
Keilas on väga pikalt oodatud. Neli ja pool
aastat on möödunud ajast, mil volikogu
võttis üksmeelselt vastu otsuse rajada
Keilasse uus koolimaja.
andrus loog
volikogu esimees

Keila linn on uut kooli kaua oodanud. Oli ka viimane aeg linna
eelistused kreenist välja tuua.
Loomulikult on tähtsad nii
terviserajad kui tervisekeskus,
aga igapäevaselt puudutab kool
märksa lähemalt ja rohkemaid
inimesi kui ükski teine asutus
Keila linnas. Nüüd vast võime
loota, et Keilas on lastel võimalus lisaks sellele, et nad saavad
trennis käia, ka korralikes oludes haridust omandada.

Koolimaja saamiseks on
tulnud teinekord läbi ronida
läbi väga kitsaste pilude. Aga
ronimine on seda väärt olnud.
On selge, et vahepeal saabunud
masu tegi kooli ehitamise veel
eriti keeruliseks, kuid samas
ei maksa me tänu majanduslangusele koolimaja eest mitte
350 miljonit krooni, vaid 180
miljonit krooni, seda isegi koos
täna veel olematu tiivaga. Ei
ole keeruline teha suure rahaga
suuri asju, keeruline on saada
sama tulemus rasketes oludes.
Tehniliselt ongi vast kõige ras-

kem olnud kooliehituseks vajaliku raha saamine. Kui alustasime kooliehituse plaanidega, oli
rahasaamine lihtne – astusid
panka sisse ja tulid rahaga tagasi. Ootamatult kõik muutus. See hetk, kui Hansapank
helistas ning teatas, et raha ei
saa, oli üks keerulisemaid kogu
ehituse jooksul. Järgnesid pingelised otsingud – läbi said käidud kõik pangad, otsitud muid
võimalusi. Õnneks oli tööl tulemust ning maja on õpilaste
vastuvõtmiseks valmis.
Tagantjärele vaadates oli üks
kõige olulisemaid otsuseid see,
mis sai tehtud 2007. aastal,
otsus asutada Keila Hariduse
Sihtasutus. Tollal ei teadnud
me kõike, mis ees ootas, aga
täna võib küll öelda, et tänu
tollele otsusele on uus koo-

limaja täna olemas. Tsiteerin
siinkohal kolleegi volikogust
– ilma sihtasutuseta istuksime
andrus loog:

“Üks kõige
olulisemaid
otsuseid oli see,
mis sai tehtud
2007. aastal,
otsus asutada
Keila Hariduse
Sihtasutus.
Täna võib küll
öelda, et tänu
tollele otsusele
on uus koolimaja
täna olemas.

täna nukra näoga vundamendi
serval ja arutaks, kes, kuidas ja
mis raha eest tegelikult peaks
kooli ehitama. Loomulikult ei
tohi unustada sihtasutuse juhti
Mart Raiki – tema on see mees,
tänu kellele me saame uude
majja kolida, mitte ei kõlguta
jalgu vundamendi äärel.
Maja on aga ikkagi vaid üks
taristu. Kooli sisu tehakse maja
sees. Palju on tehtud, aga väga
palju on veel teha ka. Õpetajad,
edasine on paljuski Teie käes,
ärge laske eesmärki silmist.
Loodetavasti uus maja annab
täiendava motivatsiooni nii
õpetajatele kui õpilastele.
Lapsed, hoidke seda maja,
teda on teie jaoks tehtud hoole
ja armastusega. Lähiajal ei ole
meil teile uut mitte kusagilt
võtta.
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venekeelne veerg

Сегодня в номере
Кейлаская школа начнет новый год в новом
здании
21 декабря состоялась торжественная передача нового
школьного здания целевому
учреждению «Кейла Харидус». В честь этого события
все учащиеся, учителя и
друзья Кейлаской школы,
взявшись за руки, составили
цепочку от старого здания
до новой школы. По цепочке были переданы важные в
жизни каждой школы предметы – азбука, школьный
звонок и др. (стр 1, 4, 5)

FotoD: doris matteus, märt lillesiim

Koolis on kasulikku
pinda kokku 12 789,4
ruutmeetrit.
Majas on kokku 54
klassiruumi, lisaks aula,
auditoorium, söökla,
garderoob, kooli
raamatukogu, filmiklass.

Tulevane lauluklass

info

Fakte uue
koolimaja kohta
• Koolis on kasulikku pinda
kokku 12 789,4 ruutmeetrit.
• Kooli ruumala on 68 348.2
kuupmeetrit.
• Majas on kokku 54 klassiruumi, lisaks aula, auditoorium, söökla, garderoob,
kooli raamatukogu, filmiklass.
• Koolimajas on 48 tualettruumi.
• Koolimaja põhjatiivas paiknevad esimesel korrusel
garderoob ja söökla ning
teisel korrusel reaalainete
klassid.
• Koolimaja idatiivas (Paldiski mnt pool) paiknevad
keelteklassid ning õpetajate ja juhtkonna ruumid.
• Koolimaja lõunatiivas asuvad nooremate klasside
garderoob, aula, muusikaklassid jm.

Кандидаты на соискание
культурной премии
Кандидатов на соискание
премии за заслуги в области
культуры Кейла 2011 можно
представлять до 15 января.
Для этого необходимо составить письменное ходатайство, в котором приводится детальное обоснование
выбора именно этого кандидата. К ходатайству можно
приложить дополнительные
материалы: мнения, статьи,
экспертные оценки, фотографии. Премия будет вручена мэром города на торжественном
собрании,
посвященном
годовщине
Эстонской республики. (стр
3)
Важная
информация:
переход на евро
• Эстония переходит на евро
с 1 января 2011 года.
• Кроны будут обмениваться
на евро по курсу 1 евро=
15,6466 крон.
• Деньги, которые находятся
на банковских счетах, будут
переведены в евро автоматически.
• С 1 января все перечисления и денежные переводы
будут осуществляться только в евро.
• Магазины будут указывать
цены как в евро, так и в кронах до 1 июля 2011 года.
• Кроны можно будет обменивать на евро до 1 июля
2011 года.
• Дотации и государственные налоги при переходе на
евро будут округлены в
пользу потребителя. (стр 2)
К рождественскому столу
В течение недели в городском социальном центре
было собрано большое ко-

личество
всевозможных
продуктов, которые попадут
на рождественский стол семей, нуждающихся в помощи. Кампания была организована, в первую очередь,
для оказания рождественской помощи семьям с детьми, которые находятся в
сложной финансовой ситуации. По словам руководителя Социального центра Рийны Сипполь, сложно описать
те теплые чувства и настроение, которые щедро делились и дарители, и добровольные помощники. (стр
3)
Рождественские службы
в Михклиской церкви
24 декабря: 16.00- выступление старшего приходского хора
18.00 – выступление смешанного хора «Мийкаэл»
25 декабря – торжественное
богослужение по случаю
первого
рождественского
дня с причастием.
26 декабря - торжественное
богослужение по случаю
второго
рождественского
дня с причастием.
31 декабря в 18.00 - торжественное богослужение по
случаю окончания года с
причастием. (стр 6)
Начинаются традиционные Кейлаские лыжные
дни
Первый старт лыжных дней
состоится 26 декабря. Кроме
этого, в рамках лыжных
дней планируется провести
лыжный забег на 30 км, вечерний старт в классическом стиле на освещенной
лыжне, традиционный Кейлаский спринт и открытые
лыжные соревнования. Завершит серию весенний забег на 15 км с общего старта,
который состоится 20 марта
2011 года. В прошлом году
во всех этапах лыжных дней
приняло участие всего 505
спортсменов. (стр 6)
Время работы музея Харьюского уезда
23 декабря музей работает с
11.00 до 14.00. 24.12-26.12
музей закрыт. (стр 6)
Время работы молодежного
центра в праздничные дни
• 23 декабря с 12.00 до 18.00
• 29-30 декабря закрыт.
• 31 декабря с 10.00 до
15.00(стр 6)
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huvitav

Pokkeriprod.com toetas
Keila noori

foto:erakogu

Sarnaselt eelmisele
aastale viis Eesti
suurim internetipokkerimängijaid
ühendav portaal
Pokkeriprod.com
ka sellel aastal oma
liikmete seas läbi
heategevuslikku
jõuluannetuse.

SPORT

Keila Suusapäevad saavad
avalöögi

Traditsioonilised
Keila Suusapäevad
saavad avalöögi 26.
detsembril, kui Keila
Terviseradadel
toimub Keila
suusahooaja
avavõistlus.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Veel kuulub sellel aastal 6 osavõistlusega sarja 30 km pikk
Keila Suusasõit, valgustatud
rajal toimuv klassikalises stiilis Keila Õhtuvõistlus, traditsioonilised Keila Sprint ja
Keila Lahtised MV suusatamises. Sarjale paneb punkti 20.
märtsil 2011 toimuv 15 km
pikkune ühisstardist ET-Bike

Kevadvõistlus. Sarjas on sellel
aastal taas, lisaks 16-le võistlusklassile, ka firmade ja klubide vaheline võiskonnavõistlus.
Ühel etapil võib võistkonnas
olla kuni 4 võistlejat, kelle
kolm paremat tulemust lähevad arvesse. Kui eelmine aasta
olid võistluses segavõistkonnad, siis sellel aastal on eraldi
arvestus meestele ja keskmise
distantsi läbijatele. Võistkonna võistluse auhinnad on välja
pannud Hole In One Catering.
Eelmisel aastal startis sarja viiel
etapil koos matkajatega kokku
505 suusatajat. Osalejaid oli
Keilast, Keila lähiümbrusest ja
ka kaugemalt - Paralepast, Pärnust ja Antslast. Meeste parim
suusataja oli Siim Vinter ja
naistest Sirli Metsamäe.
Kui eelmisel aastal lubasid

ilmaolud alustada sarjaga alles 9.jaanuaril, siis sellel hooajal saab esimese võistluse
läbi viia juba 26.detsembril.
Võisteldakse
eraldistardist
vabastiilisis. Distantside pikkused varieeruvad vastavalt
vanusele 0,5 kuni 10 km. Kõik
osalejad saavad auhinnaks
sooduskupongi Keila Tervisekeskusesse. Registreerimine
aadressil skvask@hot.ee, info
www.spordiklubivask.weebly.com ja telefonil 53490341.
Sarja toetavad Keila Tervisekeskus, Keila Leht, Kava Auto,
Kliima Center, Autoremont
OÜ, KT Sport Agentuur, Hole
In One Catering, ET-Bike ning
Bennet Puit. Lootes ilusale
talveilmale ootame kõiki suusahuvilisi võistlema või teiste
ponnistusi nautima.

katrin kann, PRIIT OKS
KEILA AVATUD NOORTEKESKUS,
KEILA KOOL

Detsembri alguses alanud ja
pea kaks nädalat kestnud ettevõtmise käigus koguti kokku
veidi üle 40 000 krooni. Sellest
rahaga toetati käesoleva aasta
sügisel Keila Avatud Noortekeskuse tegevustesse lisandunud erinoorsootöö raames ja
koostöös Keila Kooliga tööd
alustanud
seikluskasvatuse
korraldamist.
Esimene seikluskasvatuse
üritus, suur paintballi lahing,
toimus 10. novembril Humala
vanas raketibaasis. Seikluskasvatus on alternatiivne tegevus
huviharidusele. See on üks
noorsootöö vorme ja kasvatusmeetodeid. Korraldajatena
oleme võtnud oma eesmärgiks
tõhustada noorte suhtes rakendatavat ennetustööd ja pakkuda neile vajadusepõhist alternatiivset tegevust ning seeläbi
vähendada õigusrikkumisi Keila linnas. Kuid kindlasti ei saa

ennetustöö olla projektipõhine, vaid pidev. Meil on väga

Pokkeriprod.
com juhtfiguur
Rainer Roomet
ning idee
eestvedajad
Andres Leppik
ja Lennart
Vahemets
märkisid, et
portaalil on
hea meel aidata
abivajajaid ning
loodetavasti
suudetakse
seda ilusat
traditsiooni ka
edaspidi jätkata.

hea meel saadud toetuse üle,
selle eest saame korraldada
noortele järgmise aasta alguses kahe päevase talvelaagri,
mille temaks on „Ellujäämine
looduses“.
Me ei saa oma töö tulemuslikust mõõta, sest on ju teada,
et ennetuse tulemused/tagajärjed selguvad alles mõne aja,
vahest aastate pärast. Me ise
usume, et sellest, mida teeme,
on kasu.
Pokkeriprod.com
juhtfiguur Rainer Roomet ning idee
eestvedajad Andres Leppik ja
Lennart Vahemets märkisid,
et portaalil on hea meel aidata abivajajaid ning loodetavasti
suudetakse seda ilusat traditsiooni ka edaspidi jätkata.
Omaltpoolt täname kõiki
heategevuses osalenud portaal
Pokkeriprod.com liikmeid ja
soovime ilusaid jõulupühi ning
edu uuel aastal!

Jõuluveerg
Fakte jõuludest

* Jeff Rovin kirjutab, et Xmas on kreeka variant
Jeesuse nimest Xristos. Euroopas muutus lühend populaarseks 16. sajandil. Jõulumüügireklaamides kasutatakse seda tänapäeval eriti sageli, sest see on lühike ja sobib seetõttu sõnaga
sale(müük).
* Ühe raiutud jõulupuu kohta istutatakse maailmas kolm uut. Jõulupuid müüakse USAs igal
aastal 36 miljonit ja neist 98% on pärit jõulupuukasvandustest.
* Jõulude riiklik tähistamine pole kusagil eriti
vana, sest nt USAs hakkas esimesena ametlikult
jõule pidama Alabama osariik alates aastast
1836.
* Kolm aastat pärast seda, kui Thomas Edison
leiutas elektrilambi (1879), arendas Edward H.
Johnson, kes töötas tema kompaniis, sellest
jõulupuulambi ehk elektriküünla. Ta kasutas
neid kohe oma kodusel jõulupuul New Yorgis
Viiendal avenüül. Sellest kujunes tõeline sensatsioon, paari aasta pärast algas elektriküünalde
massiline tootmine.
* 1822. aastal nõudis Washingtoni postkontori
ülem, et kehtestataks seadus, mitu jõulukaarti
tohib keegi saata. Nimelt palganud ta kaartide
tõttu 16 abilist ja kirjutab, et kui seadust appi ei
võeta, siis “muidu ei tea keegi, mis saab tulevikus, kui see kõik samaviisi jätkub”.

Fakte jõuluvanast

* Jõuluvana kuju ja isik on sajandite jooksul
mitmel korral muutunud. Algseks kingitoojaks,
kellest jõuluvana kuju välja arenes, on peetud
piiskop Püha Nikolaust, kelle kuju on samuti
läbinud pikema arengu. Igatahes on tema särav piiskopirüü vahetunud sinise, musta (puritaanid), rohelise ja punase mantli või poolkuue
vastu sõltuvalt rahvast ja ajastust. Ka tema
liikumisviis on mitmel korral muutunud. Kujutelm põhjapõdrasaaniga üle katuste kihutavast
kingitoojast kes korstnast kinke poetab või ise
korstnast kaminasse poeb ja tuppa sokkide või
susside sisse kinke paneb pärineb 19. sajandi
Madalmaadest.
* 1863-1886. aastani joonistas Thomas Nast
pildiseeriaid Harper’s Weeklyle. Tema joonistusi peetakse jõuluvana ja tema kodu kujutlust
enim mõjutanuteks, sest piltidel näeme jõulumeest kirju lugemas, kinginimekirju vaatamas,
pakkimas jpm. Legendi järgi tellinud Abraham
Lincoln Ameerika kodusõja päevil kunstnikult
pildi põhjaosariikide sümboolikaga, mis mõjunud lõunaosariiklaste moraalile eriti laostavalt.
* 1931. aastal joonistas Haddon Sundblom kuulsa pildi Coca-Cola reklaami jaoks, luues tüüpilise heasüdamliku habetunud punasekuuelise
piibu ja kingikotiga mehe imago. Kuna reklaam
trükiti National Geographic’u ja veel mitme
üleilmselt levitatava ajakirja tagaküljel, siis sai
just seesugune jõuluvana kuju kiiresti tuntuks.

Päkapikk on väike mees,
kõnnib tasa sambla sees.
habe kohev habe lai,
tahaks teha talle pai.
...
Põdrapoisil kiired ajad,
jõuluvana viimist vajab,
kõigi laste kodudesse,
kingitusi jagama.
Päkapikud pehmes karvas,
põdra seljas magavad.

Jõulutaat nii erksas värvis,
tal on rahulikku närvi.
Kuulab laule, luuletusi,
päkapikk tal abiks usin.
Keegi meelest tal ei lähe,
häälgi lõpuks päris kähe.
Paneb karvamütsi pähe,
mulle kinkis jõulutähe.

Jõuluvana soovitused peredele

• Kuna Jõuluvana peab ühe õhtuga jõudma kõikide laste juurde, ei ole tal aega igas kodus süüa ja
juua. Jõuluvanal on kodus Memm, kes teda hästi
toidab.
• Jõulud on tore rahulik aeg. Alkoholi joo peale
jõuluvana külastust. Purjus seltskond pole jõulutaadile meelepärane.
• Kui lapsel on selgeks õpitud 3 luuletust, siis on hea,
kui kingipakke rohkem ei ole. Muidu ei oska laps paki
saamiseks enam luuletust lugeda ja muutub nukraks.
• Jõuluvanaga tuleks käituda ilusti ning mitte külla tulnud kingitoojale roppe ja solvavaid värsse esitada.

Kauneid ja
rahulikke jõule!

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

sport
SUUSATAMINE: HOOAJA
AVAVÕISTLUS
26. detsember kell 11:00 - 13:00
Info: Priit Idarand 53490341,
www.spordiklubivask.weebly.
com
Keila terviserajad
KEILA SUUSASÕIT - KEILA
PIKAMAASARJA I ETAPP
15.jaanuar kell 11:00 - 14:00
Keila terviserajad

muud üritused

Palju õnne!

TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila.
www.hiirekese.ee.

05.12.2010
13.12.2010

Sündinud

Laur Lutsepp
Oliver Alex Väli

kogudus
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 Baptistikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Keila Baptistikoguduse
piiblitunnid
Igal kolmapäeval kell 18.30
Keila Babtistikogudus
Haapsalu mnt 10

Südamlik kaastunne
Signe Kaharile isa

Arvo Voog’i
surma puhul.

Rõõmu Köögi ja
Küpsetuskoja kollektiiv

Avaldame kaastunnet Tiiale,
Signele, Meigole kalli abikaasa
ja vanaisa

Arvo Voogi
surma puhul.

Mälestame

Mälestame

Taimi
Kasenõmme

Taimi
Kasenõmme

Avaldame südamlikku
kaastunnet tütrele ja
poegadele perega.

Avaldame sügavat kaastunnet
tütrele ja poegadele perega.

Prahiringi kaaslased

Keila Linna Pensionäride
Ühendus

Siiras kaastunne Tiiale kalli
abikaasa, lastele peredega isa,
vanaisa ja vanavanaisa ning
Eelale venna

Otsatu piiritu mure...
Ääretu, rajatu lein...
Meie siiras kaastunne Tiiale ja
Eelale peredega kalli abikaasa
ja venna

Arvo Voogi

Arvo Voogi

Kaotuse puhul.
Maie ja Jaan

Oleme koos Teiega sel
raskel hetkel.
Saima ja Maimu

9.02.1934 – 16.12.2010

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üürile anda maja Keila linnas. Majas on 5 eraldiasetsevat
tuba + suur köök, 2 tualettruumi, täiskelder. Sobib ka kahele
perele. Osaliselt möbleeritud.
Viljakandev suur kinnine aed,
kasvuhoone, kuur. Piirkond rahulik. Üür 4500.-kr / kuu + kom.
Lisainfo ja pildid: http://www.kiire.ee/?a=2&b=81521. Otse omanikult, tel. 56616155.

ost/müük
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,

pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.
Müün maitsvat kodust piparkoogitaigent, 750g 40.-. Tel.
53494683.

töö
OÜ Autoremont Keilas Haapsalu mnt.57d pakub tööd kogemustega autoremondilukksepale. Info tel.53331337.

Teenus

7

Mälestavad endised
töökaaslased Elle, Hilda,
Nelly, Vaike ja Helgi.

did, kaminad. Ka parandus. Tel.
53966469, Meelis.
Jõuluvana tuleb teie juurde!
VENE KEELES. Kutsu JÕULUMEES koju, tööle, pidusse! Me
kõik ju särasilmil kingikotti ootame. Jõuluvana kutsumiseks
vajuta oma telefonil järgmisi
klahve 53411618
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.

Kallist

Hillar
Nahkmanni
Mälestavad teisel surma
aastapäeval 22.12.2008 ema,
isa, vend, Helvi, Mare, Tiit,
Reet, Avo ja Irma.

Avaldame südamlikku
kaastunnet Katrile kalli ema

Taimi
Kasenõmme
surma puhul.

Mare, Tiit ja Nelly

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Kati
Kasenõmmele ema

Taimi
Kasenõmme
surma puhul.

Rõõmu Köögi ja
Küpsetuskoja kollektiiv

muu
Leitud Vasara tänavalt võti.
Peal trükitähtedega INTS. Tel.
5588332.

Pottsepatööd - ahjud, plii-

Aastalõpu
jumalateenistused
Keila Miikaeli
kirikus

Südamlik kaastinne Signele

Päikese väsinud pihud
silusid pärnade päid
härdad minekumõtted
ladvalehisse jäid

Seim, Alter, Uueda

Arvo Voog

Igal asjal on kaks otsa.
Kõik lõpeb, kaob, möödub,
muutub kord.
Oleme Sinuga Signe.
Vahhva vahetus.

Mälestavad naabrid Ellerid,
Künnapased, Puusepad

On lahkunud meie kallis ema

Avaldame sügavat kaastunnet
Eela Meriniidule perekonnaga
kalli venna

Avaldame kaastunnet Signele
ja ta lähedastele
kalli isa

Arvo Voogi

Arvo Voog´i

Segakoor Miikael

Ulvi, Kristjan ja Alari

ISA

surma puhul.

24. detsember – Jõuluõhtu
jumalateenistused:

Noortekeskuse
lahtiolekuajad pühade ajal
23. detsember avatud 12.00-18.00
29. detsember SULETUD
30. detsember SULETUD
31. detsember avatud 10.00-15.00

Keila Babtistikoguduse jumalateenistused
24. detsember kell 16.00
26. detsember kell 11.00
31. detsember kell 17.00

Kell 16.00

laulab koguduse seeniorite
segakoor

Kell 18.00

laulab koguduse segakoor
„Miikael“

25. detsember

kell 11.00 –
I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga

Taimi
Kasenõmm
03.09.1929 – 16.12.2010

Leinavad lapsed peredega.

kaotuse puhul

kaotuse puhul

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

23. DETSEMBRIL MUUSEUM
AVATUD 11.00 – 14.00
24 -26. DETSEMBRIL
MUUSEUM SULETUD.

31. DETSEMBRIL MUUSEUM
AVATUD 11.00 – 14.00
1. JAANUARIL 2011
MUUSEUM SULETUD.

Rahulikke jõulupühi!
ja
HEAD UUT AASTAT!
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Reklaam
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KYTTEPOOD.EE

* Madshus, Salomon

murdmaasuusad ja
lisavarustus
* Murdmaa ja
mäesuuskade hooldus

* Murdmaasuuskade,

Brikett 2115.- alus
Graanul 2590.- alus
Kask võrkkotis
40L 45.Transpordi võimalus
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364
info@kyttepood.ee

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

mäesuusa ja lumelaua rent

B-kategooria

* Kelgud, liugurid

alg- ja
lõppastme
koolitusi

Suusahooldus usalda spetsialistidele!
Avatud E - R10 - 19
L

10 - 16

Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
info@keilarattapood.eu

autojuhtide

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

G4S Eesti pakub tööd Keila linnas
ja lähiümbruses!
Ootame Sind oma meeskonda

TURVATÖÖTAJAKS
Sinu tööks on korra ja sujuva klienditeeninduse tagamine
ning korrarikkumiste tõkestamine.
Nõudmised kandidaadile:
YDQXVDODWHVHOXDDVWDVW
HHVWLNHHOHRVNXVYlKHPDOW
kesktasemel (vastab
keeleoskuse tasemele B2)
NRKWXOLNXOWNDULVWDPDWD
KHDWHUYLV

Ettevõte pakub:
PLWPHNHVLVWW||GMD
NDUMllULY}LPDOXVL
VWDELLOVHWVLVVHWXOHNXW
HULDODVWNRROLWXVW

+XYLY}LNVLPXVWHNRUUDOWXOHPHLH.DUMllULNHVNXVHVVH
7DOOLQQDV0XVWDPlHWHHY}LKHOLVWDWHOHIRQLO
.DUMllULNHVNXVRQ
DYDWXG(5
Kaasa võta pass või ID kaart ja
KDULGXVWW}HQGDYGRNXPHQW

Sinu eest valvel

26.detsembril kell 16.00
KEILA UUSAPOSTLIKUS
KIRIKUS (Jaama tn.18)

TRADITSIOONILINE
JÕULUKONTSERT
ESINEVAD:

Helena ALTMANIS (vioola)
Pille METSSON(orel,akordion)
Eve NEUMANN(saksofon)
Marika PABBO(sopran)
Tiina KALVET(klaver)
Helge OSEROV (flööt)
Pille KARRAS (kannel)
SEGAKOOR “NOODIMURDJAD”

SISSEPÄÄS TASUTA

Keila Leht soovib rahulikke jõule
ja meeleolukat uut aastat!

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
korraldab Keilas järgmise doonoripäeva
neljapäeval, 23. detsember kell 10.00–15.00
Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt 17, Keila).

Tule doonoriks, kui oled:

* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust
ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel
60 päeva ja naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud nõelravi,
tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd loovutada
6 kuu möödudes.

