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Kinnitati Keila
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Andres Teppo selgitab
muusikakooliga seonduvat
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Lõuna-Keila
tööstusrajoon
saab uue näo
Ettevõtluse Arenduse
Sihtasutuselt saadud
toetuse abiga ehitatakse
Lõuna-Keila tööstusrajooni vajalik taristu
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Järjekordne ettekirjutus
vabrikuhoone omanikule
Keila linnavalitsus tegi Haapsalu maantee
8/ Jaama tänav 8 asuva endise vabrikuhoone omanikule Krison Holding OÜ –le
ettekirjutuse ning edastas hoiatuse, et
ettekirjutuse tähtajaks täitmatajätmise
eest määratakse sunniraha 1600 eurot.
Omanik on kohustatud tagama ehitise ja selle ümbruse
ohutuse ümbruskonnale ning
viima vastavusse ehitusseaduses sätestatud nõuetega hiljemalt 1. juuniks 2011. Selleks

sport

tuleb likvideerida Jaama tn 10,
ehk lasteaia Miki kinnistu piiri ääres asuvad varemed. Eemaldada tuleb tootmishoone
juba sisselangenud katuse osa.
Säilitada võib terveks jäänud

katuse osa, mille kohta tuleb
esitada ekspertarvamus, mis
kinnitaks, et katus vastab ehitisele esitatavatele nõuetele,
ei kujuta ohtu inimeste elule
ja tervisele. Samuti peab omanik eemaldatud katuse osas
konserveerima müüritise pealispinnad, et välistada kivide
kukkumine kõnniteele.
Haapsalu mnt 8/ Jaama tn
8 asuv hoone kuulub Krison
Holding OÜ –le. Ehitusseaduse mõistes on hoone inimese

elule, tervisele või varale ohtlik. Vahetult Jaama tn 10 kinnistu piiri ääres asuvad vana
katlamaja hoone varemed, mis
on varisemisohtlikud ja kujutavad ohtu lasteaia Miki lastele nende oma territooriumil.
Tootmishoone katus on Jaama
tänava poolses osas osaliselt
sisse langenud, ülejäänud osa
on varisemisohtlik. Kuna hoone asub vahetult tänava ääres,
on varingu korral reaalne oht
jalakäijate elule ja tervisele.

sport

Keila taipoksija
Mirkko Moisar on
maailmameister
lk 6

kommentaar
Käesoleva kalendriaasta alguses omandas Krison Holding OÜ Haapsalu mnt 8/
Jaama tn 8 asuva kinnistu
koos selle oluliste osadega.
Ettevõtte eesmärk on kinnistul paiknev ehitis peale
lõplikku
kasutusotstarbe
selgumist rekonstrueerida.
Lähiajal on kavas kohtuda
Keila linnavalitsuse esindajatega, et leida võimalikke
stsenaariume arvestades
mõistlik ja ratsionaalne lahendus ettekirjutuses taotletava ohutuse tagamiseks.
Kristjan Geine
Krison Holding OÜ

Mobiilne
noorsootöö
tegeleb noortega
väljaspool
keskust
Sellest aastast arendatakse Eestis uue suunana
mobiilset noorsootööd.
Kohalik koolitatud noorsootöötaja liigub tänavatel
noorte kogunemispaikades ja pakub abi, mis
muidu on kättesaadav
vaid noortekeskustes.

lk 5

Keilas leiab
aset 52. Jüriöö
jooks
lk 6
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lugejaga vestleb

Muusikakooli dilemma

nädala tegija

Rajameister Olev Baar
Tegelikult on Olev talve tegija – Olev on Keila suusaradade rajameister. Kuigi ka sel nädalal oli suusarajal veel
suusatajaid, on hooaeg kuulutatud lõppenuks ja rajamasin suveks ära pandud. Olgu see kirjatükk kõigi suusatajate nimel tänuavaldus heade radade eest.
Olev Baar on rohkem tuntud korvpallitreenerina.
Enam kui veerandsaja aastase korvpalliõpetaja tuntuimad õpilased on Kert Kullamäe ja Siim-Sander Vene. Ka
praegu on Olevil hulk käealuseid Keila Korvpallikoolis.
Paraku ei jätku vaid treeneritööst, et „võileivale ka vorsti
peale osta“. Kui Olev 2004.aastal Keilasse metsa veerele
elama asus, ei teadnud ta veel, et töökoht hakkab olema
kohe aia taga. Ka kodutänava nimi on Olevile kohane
– Spordi. Rajameistrina on ta tegutsenud 3 talve. Istus
saanile ja hakkas radu sisse ajama. Karl Lell viis läbi
algajakursuse ning on ka hiljem nõu ja jõuga abiks olnud.
Kui vähegi võimalik ja aega on, käib Olev uurimas,
kuidas teistes suusakeskustes radu tehakse. Suurim kool
on ikka igapäevatöö ja omaenda vead. Olev ise ütleb,
et nüüd ta juba aimab, mida oleks vaja, et rajad oleksid
väga head. Ja suurim rahuldus on, kui näeb aknast suusatajaid rajal. Vahel lausa pooltuhat suusatajat päevas.
Eksib see, kes arvab, et Keila suusarajad on valmis.
Juba praegu on hakatud valmistuma uueks suusahooajaks.
*Anna teada, kes võiks olla järgmine nädala tegija

keila leht
LEHT@keila.ee

andres Teppo
KEILA MUUSIKAKOOLI DIREKTOR

Minu arvamus muusikakooli
ehituse kohta on ühene - kui
viimased ehitajaga kokku lepitud klasside akustilised lahendused realiseeruvad, on muusikakooli valmimine ajalooline
sündmus.
Keila uude koolihoone neljandasse tiiba planeeritud ruumide loetelu annab eeldusi
Eesti parima muusikakooli
valmimiseks. Lisaks õppeklassidele ja saalile saab olema
kammersaal ja harjutusklassid.
Selliseid võimalusi on vähestel
muusikakoolidel. Siiski on mul
hirmud ventilatsiooni ja muusikakooli seina taga asuva
spordihalli suhtes. Esiteks on
kõikides viimastel aastatel ehitatud muusikakoolides kurdetud õhupuuduse ja liigse õhukuivuse pärast. Teiseks - kas
muusikakooli ja spordihalli vaheline sein peatab kõik karjed
ja pallimütsud, mis võiksid
hiirvaikust nõudvat viiulitundi
segada.
Otsustades
muusikakool
rajada uude koolihoonesse,
minuga liiga palju nõu ei peetud. Minu soovtuslik eelistus
olnuks rajada kaasaegne muusikakool Keskväljak 15 hoonesse. Olnuks mitu riski juba
eos taandatud ja ka sportlased
saanuks uhkemad ruumid.

Foto: märt lillesiim

Tänane Keila
Muusikakool
töötab tõesti
kitsastes
oludes,
ent see ei ole
tegelikult kooli
probleem
number üks.
Suurim
probleem on
juba aastaid
muusikakooli
õpetaja palk
Mõnevõrra saan ma aru valikute põhjustest, kuid heaks kiita
ma neid ei oska.
Tänane Keila Muusikakool
töötab tõesti kitsastes oludes,
ent see ei ole tegelikult kooli

probleem number 1. Suurim
probleem on juba aastaid Keila
Muusikakooli õpetaja palk,
mis on kõige väiksem Tallinna
ja selle lähiümbruse 11 muusikakooli hulgas. Meie kahekümnest õpetajast 15 ei ela
Keilas. Üha enam leiavad nad
tööd ka mujalt. Valdav osa Keila MK õpetajatest on atesteeritud Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia
ja
Tallinna
Muusikakeskkooli õppejõudude juhitud komisjonide poolt
vanemõpetajaks, aga tasuda
saame neile kui nooremõpetajale. Õpilaskonkursside taustal
on Keila MK Eesti absoluutses
tipus, seda tänu kaua sõelutud
pedagoogilisele kaadrile.
Täna on muusikakooli hoolekogus arutusel õpilaste vastuvõtu vähendamine palgafondi kokkuhoiu eesmärgil. On
oht, et ma ei suuda enam kaua
motiveerida praeguseid õpe-

taid Keilas töötama. Millisel
tasemel uued õpetajad selle
palga eest leian, ei julge isegi
mõelda. Igal juhul langetaks
see otsus muusikakooli taset
ja oleks halb lahendus. Muusikakooli ruumide ühe aasta
rendist KEHA SA-le piisaks
kolmeks aastaks õpetajate palga suurendamiseks nende
atesteeritud tasemele.
Eelpool toodud palgaprobleem ei ole uudiseks ühelegi
muusikakooliga vähegi seotud
olevale inimesele. Mul ei ole
rahuldavat lahendust, kuidas
tuleks tänast situatsiooni arvestades edasi toimida. Uue
muusikakooli valmimine pakub palju rõõmu ja elevust kõigile muusikakooli õpilastele.
Õpetajad seda rõõmu nii palju
ei jaga. Seni töötan edasi ja annan oma parima.
Kauneid muusikaelamusi
soovides

Nädal piltides

Foto: kADI KROON-LAUR

Laupäeval viidi Keila kunstmuruväljakul läbi
jalgpalliturniir Keila JK auhindadele. Omavahel võistles 6
1999-2000. a sündinud poiste võistkonda.

Keila nädalaleht

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

Foto: kadi kroon-laur

Laupäeval toimusid Keila Tervisekeskuses
Eesti noorte meistrivõistlused iluvõimlemises.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Foto: VALDUR VACHT
16.aprillil toimuvad Keila meistrivõistlused
lauatennises. Võistlust austab oma kohalolekuga legendaarne lauatennisemängija, Keilas elav Irina Saar (pildil).
Irina saar on võitnud mitmeid medaleid NL meistrivõistlustelt (sh ind. kuldmedal) ning Eesti meistrivõistlustelt.

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Lõuna-Keila tööstusala saab uue näo
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
eraldas Lõuna-Keila
tööstuspiirkonna
arenduseks 1,769
miljonit eurot toetust. Lõuna-Keila
tööstuspiirkond
saab toetuse abiga
välja ehitada vajaliku infrastruktuuri,
et piirkonnast kujuneks tulevikus arenenud tööstusala.
kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Lõuna-Keilas asuv teraviljakombinaadi naabruses asuv
tööstuspark on üks kahest Keila tööstusrajoonist. Teine, Harju Kek Group, on tänaseks välja
arendatud.

Projekti eesmärk on ehitada
välja avalik taristu Tööstuse
tänava piirkonnas olemasolevatele kinnistutele ja sellega luua
kaasaaegne, korrastatud keskkonnaga maa-ala. Käesoleval
ajal tegutseb nimetatud piirkonnas 11 ettevõtet ja nende kasutuses on orienteeruvalt 16,7
hektarit maad. Kogu piirkonna
44 hektari suurusest maa-alast
on enam kui 2/3 kinnistutest
kaetud
detailplaneeringutega ja ettevõtted on piirkonda
investeerinud rohkem kui 40
miljonit krooni. „Tegutsevad
ettevõtted näitavad huvi üles ja
ala püütakse edasi arendada“,
ütles Keila abilinnapea Enno
Fels. „Usin-TR OÜ on teinud
väga hea töö ning on piirkonna
pärl. Kui aga piirkonnas hädavajalikku infrastruktuuri välja
ei ehita, kaob ka arendajatel
huvi piirkonda investeerida ja
tööstust arendada.“

Praegune olukord ei ole
kiita
Tööstuspiirkonnas on praegu
tänavatevõrk lagunenud ja ei
vasta nõuetele, ühisveevärk
ja –kanalisatsioon on amortiseerunud,
tänavavalgustus
on puudulik, sademevee süsteem puudub hoopis. AS Keila
Vesi juhataja Veiko Kaufmann
kinnitab, et sealsed joogi- ja
kanalisatsioonivee trassid on
halvas seisus. „Kogu park saab
vett Keila Veskite puurkaevude
kaudu. Need aga ei vasta eu-

Projekti
eesmärk on luua
Tööstuse tänava
piirkonnas
olemasolevatele
kinnistutele
kaasaegne
taristu

ronõuetele. Samuti on vilets
kanalisatsioon ning sadeveetorustik puudub sootuks.“
Välja ehitatakse vajalik
taristu
Saadud toetusega plaanitakse
välja ehitada kaasaegne veemajanduslik infrastruktuur. Koostöös AS-iga Keila Vesi rajatakse
joogiveetorud ja kanalisatsioonitrassid. Arenev tööstuspiirkond annab uue põhjuse ka
Keilast lõunasse jääva ümbersõidu rajamiseks.
Lisaks maa-alusele taristule ehitatakse korralikud auto-,
kergliiklus- ja kõnniteed. Ümbrus haljastatakse, isetegevuslikud prügimäed ning võsa
koristatakse. Ehituse algus on
planeeritud järgmise aasta kevadesse. Tänavune aasta kulub
projektidele, hangetele ning ettevalmistusele.
Neli aastat peale projekti
lõppu loodetakse 15 uue või
olemasoleva ettevõtte laien-

info
Ettevõtluse
Arendamise
Sihtasutuse juhatus otsustas eraldada meetme
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ raames 1, 769 miljonit eurot
toetust Keila Linnavalitsuse
esitatud projektile “Keila
Tööstuspiirkonna arendamise projekt”. Meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Linna
poolne omafinantseering
on 312 177 eurot. Projekti abikõlblikkuse perioodi
algustähtpäev on 1.aprill
2011. a ja lõpptähtpäev on
31.detsember 2012.

duse tekkimist piirkonda, mis
eeldaks miljonitesse eurodesse
ulatuvate investeeringute kaasamist ja sadade uute töökohtade loomist.
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Lühidalt
Harjumaa koolilapsed on
kutsutud Elektriraudtee
„Terviserong“ matkadele
Elektriraudtee AS poolt igal
aastal korraldatud Terviserong
üritustesari saab tänavu oma
oodatud jätku Koolimatkad
2011 näol. Alates aprillikuust
kuni juunikuu alguseni on koolilastel võimalik matkata mitmesse sihtkohta, seda elektrirongi abiga.
Juba neli aastat tagasi alguse saanud koolimatkad on
tore ja populaarne üritus, kus
iga nädal saavad koolilapsed
sõita elektrirongiga Harjumaa
erinevatele
matkaradadele.
Sealsetel matkaradadel on võimalus tutvuda kohaliku ajaloo,
looduse kui ka geograafiaga.
Sel aastal on alates 11. aprillist kuni 10. juunini võimalus
koolidel valida mitme sihtkoha vahel, millest igaüks asub
Elektriraudtee erineval rongiliinil. Täpsemalt on matkajatele välja pakutud reisikavad
avaldatud Elektriraudtee kodulehel, matkad.elektriraudtee.ee leheküljel.
Kõik „Terviserong“ ürituste-sarja raames toimuvad koolimatkad leiavad aset
tööpäevadel. Huvilistel palub
Elektriraudtee juba eelnevalt
matkale registreeruda, seda
matkad.elektriraudtee.ee kodulehe kaudu.

Veetase Keila jões võib
veel tõusta

KEILA
KOOL

Õpilaste suhted ja koolikiusamine

Tänaseks oleme rääkinud paljudel erinevatel teemadel, mis puudutavad Keila
Kooli õppekorraldust ning koolielu üldiselt. Tänasest alustame uue teemaga,
kus keskendume õpilaste omavahelistele
suhetele ja teistele sellelaadsetele probleemidele.
roman timofejev
elo eesmäe
KEILA KOOL

Juttu tuleb ka eksamistressiga
toimetulemisest, koolikiusamisest. Loodame, et uus teema areneb kirjutamise käigus
ja muutub järjest paremaks.
Tänases loos räägime koolikiusamisest.
Lapse järsk käitumise muutus ei pruugi tähendada, et
tegemist on ilmtingimata koolivägivalla või kiusamisega.
See on aga põhjus peatuda ja
rääkida, uurida ja tunda huvi
selle muutuse vastu. Põhjusi
käitumise muutumiseks võib
olla väga palju – reaktsioon
pere või kooli stressile, suhted
sõprade või vastassooga, eneseotsingud. Muidugi võib põh-

juseks olla ka kiusamine.
Kõik ülal mainitud probleemid võivad välja lüüa soovimatusena
kooli
minna,
halvenenud õppeedukusega,
kinnisusega, agressiivse käitumise, nutuhoogude või
apaatsusega. Igal juhul sellised sümptomid annavad märku – midagi võib olla lahti ja
sellest tuleks kindlasti lapsega
rääkida.
Kooli minekust loobumine, soovimatus kanda prille
või mütsi võivad tähendada,
et last noritakse. See võib aga
tähendada ka lihtsalt seda,
et laps tahab vastata nendele
grupinormidele, mis on popid
tema klassis.
Mida teha kui kahtlustad, et
last kiusatakse.
Kuna pole selge, kas tegemist

on kiusamise või näiteks hoopis armumisega, oleks hea
anda lapsele võimalus valida – rääkida või mitte, kuid
anda talle siiski märku, et olete tema käitumises muutusi
märganud. Laps peaks saama
selge sõnumi, et tema jaoks
on aega, tema pärast tuntakse
muret. Tihtipeale ei räägi laps
kohe põhilisest probleemist.
Siis aitab ümbersõnastamine
– kui täiskasvanu kordab lühidalt oma sõnadega lapse juttu
sisu. Sellele tavaliselt reageeritakse täpsustustega, mis on tegelikult
lahti. Oluline ka
kuulata sõnumit
mitte
niivõrd
sõnu. Laps võib
juhtumit kirjeldada täiesti
neutraalsete
sõnadega, kuid
sõnumist on
aru saada, et ta
on näiteks solvunud või hirmul.
Neid
tundeid
võib täiskasvanu aidata lap-

sel sõnastada selle asemel, et
kohe pakkuda lahendusi.
Kuidas kiusamine tekib.
Tavaliselt on niinimetatud kiusajad täiesti tavalised poisid ja
tüdrukud. 80% juhtumitest
ohver provotseerib teisi enda
vastu, rikkudes kuidagi grupi
reegleid. Enesekaitsest saab
hiljem kiusamine, kui lapsed
saavad aru, et grupina on nad
tugevamad. Mõnikord juhtub ka seda, et
probleemse
taustaga

lapsed grupeeruvad ning otsivad niiöelda süütu ohvri, kes
tõepoolest pole midagi valesti
teinud. Kuid seda juhtub palju harvemini. Mõnikord saab
kiusamine ka suhete konfliktist, kui endistel sõpradel on
palju valu ja nad ei oska teisiti
oma konflikti lahendada.
Poistele on muidugi omasem füüsiline vägivald, tüdrukutele tagarääkimine. Tuleb
ette ka ignoreerimist ja asjade
rikkumist. Ohtlik ja uus kiusamise viis on läbi interneti
suhtlusportaalide.
Kui oled kindel, et sinu või
kellegi teise laps on kiusamise
ohver, tuleb loomulikult
tegutseda. Kiusamisele, mida täiskasvanu on näinud
oma silmaga, peab
sekkuma kohe, selleks on vaja ainult
julgust. Kui kiusamine on varjatud ja lapsed ise eitavad kiusamist, tuleks kasutada
professionaalide abi
ning pöörduda psühholoogi poole.

Kui teisipäeva varahommikul
hakkas veetase Keila jões langema, siis kolmapäeva hommikul oli veetase Keila jões
tõusnud veel sentimeetri ja
jõudis tasemele 236,7. Seni
on selle kevade maksimaalne tase olnud 238,2 11. aprillil
kell 5 hommikul. Hüdroloogide
hinnangul ei pruugi veetaseme stabilisireerumine tähendada kevadise suurvee lõppu,
sest metsades on lund veel piisavalt ning soojalaine või suurem vihmasadu võib veetaset
veel tõsta.
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Keila Linnavalitsus teatab

Keila Linnavolikogus
• Reedel, 8. aprillil toimunud erakorralisel volikogu
istungil valiti kultuurikomisjoni esimeheks Erki
Fels, aseesimeheks Allar
Adoberg ning liikmeteks
Harri Kõo, Heli Iljašenko,
Natalia Debkova, Mairoos
Kala, Merle Liivand, Kairi
Arula, Doris Matteus ja Ilona Laido.

• Sotsiaalkomisjoni esimehe Kalle Kase ettepanekule
said komisjoni liikmeteks
Olga Kuusalu, Maret Väli,
Peeter Kõresaar, Pille Savisaar, Heldin-Maris Helmik,
Riina Sippol ja Tõnis Luhamäe.

Linnavalitsuse uued liikmed
Volikogu kinnitas Keila Linnavalitsuse koosseisu suuruseks 6 inimest ning kinnitas
linnavalitsuse
kooseisu,

kuhu kuuluvad linnapea Tanel Mõistus, Enno Fels, Eike
Käsi, Elmet Puhm, Aarne
Okspuu, Ahti Noor.

• Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, mis lubaks sõlmida AS-ga Veolia Keskkonnateenused
leping
korraldatud
jäätmeveoks
Keila linna haldusterritooriumil viieks aastaks alates
otsuse vastuvõtmise kuupäevast. Vastavalt AS Veolia
Keskkonnateenused esitatud
pakkumisele
kinnitataks
Keila linna haldusterritooriumil jäätmeveo teenustasu
hinnad vastavalt konteinerite suurusele olmejäätmetele
alates 120 liitrise konteineri
2,05 eurost kuni 4500 liitrise
konteineri 14.60 euroni. Paberi ja papi ning suurjäätmete hind oleks 0.01 eurot.
Veolia Keskkonnateenused
võitis 2009.märtsis toimunud avaliku konkursi Keila
linnas korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse andmiseks. Konkursi tulemused vaidlustas

AS Ragn-Sells, kuni Riigikohus tegi käesoleva aasta 14.
märtsil Veoliat soosiva otsuse.
• Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega tunnistaks osavõtjate puudumise
tõttu Keskväljak 15 kinnistu
avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandamine nurjunuks ja enampakkumise
menetluse lõppenuks. 5. aprillil 2011 toimunud kinnistu Keskväljak 15 enampakkumisele ei laekunud ühtegi
avaldust. Enampakkumise
alghind oli 462 000 eurot.
• Linnavalitsus kutsus vastavalt Leino Mägi avaldusele
Keila Hariduse Sihtasutuse
nõukogust tagasi Leino
Mägi, lugedes ta nõukogust
tagasiastunuks alates 29.
märtsist 2011.

Lugeja küsib, jurist vastab
KÜSIMUS: Kuidas eelmisest töökohast
saamata jäänud tasud kätte saada?
Linnavalitsuse koosseisus on nüüdsest
Elmet Puhm (ülal) ja Aarne Okspuu (all)

Fotod: valdur vacht

uudis

Politsei pidas kinni Keila Selveri
seifivarguses kahtlustatavad

Sigrid Sarv,
tööinspektor-jurist:
Töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud
lahkarvamused,
sealhulgas
saamata töötasud, lahendatakse võimaluse korral töötaja
ja tööandja kokkuleppel. Kui
töövaidlust kokkuleppe teel
lahendada pole võimalik, on
töötajal õigus pöörduda töövaidlusorganisse.
Individuaalse töövaidluse
lahendamiseks võib töötaja
pöörduda töökohajärgsesse
töövaidluskomisjoni või koh-

Securitas
securitas 1660

Politsei on pidanud kinni mehed, keda kahtlustatakse 5.
jaanuaril Keila Selveri kullapoes toime pandud seifivarguses.
Põhja prefektuuri varavastaste kuritegude talituse juht
Toomas Jervson ütles, et kurjategijad muukisid kõigepealt
lahti Selveri uksed ja sõitsid
siis sõidukiga sisse. Seejärel
kinnitasid nad seifi köiega autole külge, tõmbasid selle seina küljest lahti ning lahkusid
kahe minuti jooksul sündmuskohalt.
Kurjategijate saak oli märkimisväärne. Kaupluse inventuuri põhjal võib öelda, et
nende kätte langes 106 000
euro väärtuses juveele ja muid
väärisesemeid. Tänaseks on
politsei kõik juveelid, ehted
ja kuldesemed kätte saanud ja
kannatanule tagastanud.
Kõik kuriteos kahtlustatavad on pärit Kohtla-Järvelt.
1979. aastal sündinud Aleksei

on tänaseks vahistatud, kahtlustatuna peeti kinni 1986. aastal sündinud Dmitri ja praegu
otsib politsei taga 1966. aastal
sündinud Olegi. Jervson lisas,
et tegemist on varem korduvalt karistatud isikutega.
Käes on ka auto, mille
naelrehvijäljed veel pikka aega
Selveri külastajatele öist märulit meenutasid. Rööv ise on
jäädvustatud täies ulatuses
turvakaamera lindile.
Allikas: ERR

tusse. Nõue peab olema väljendatud selgelt ja ühemõtteliselt. Üldine nõude aegumise
tähtaeg on 4 kuud (nt. puhkuseraha, välislähetuse päevarahad jne), saamata töötasu
nõudel 3 aastat. Töövaidlusorgan teeb otsuse hinnates asjaolusid kogumis ja tuginedes
tõendatud faktidele.
Tööinspektsiooni piirkondlike
töövaidluskomisjonide
kontaktid ja selgitused avalduse koostamiseks on Tööinspektsiooni kodulehel www.
ti.ee

06.04 12:59 – Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses 3
kodutut alkoholi tarvitamas. Isikud korrale kutsutud ja minema
saadetud.
07.04 11:12 – Patrullekipaaž
märkas Keila Kooli vastas neiusid suitsetamas. Dokumentide
kontrolli käigus selgus, et tegu
täisealistega.
07.04 13:38 – Patrullekipaaž
märkas Pargi tn lähedal koeraomanikku, kelle koer ei olnud
rihma otsas. Tehtud märkus,
mille järel koer rihma otsa pandi.
07.04 17:23 – Patrullekipaaž
märkas Haapsalu mnt bussipeatuse pingil kodutut magamas. Isik üles äratatud ja minema saadetud.
08.04 21:40 – Patrullekipaaž
märkas Jaama platsil neiut ja
meesterahvast alkoholi tarvitamas, isikud politseile üle antud.
09.04 06:50 - Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses

meesterahvast alkoholi tarvitamas, isik korrale kutsutud.
10.04 10:33 – Patrullekipaaž
märkas Keskväljaku pargis
meesterahvast alkoholi tarvitamas, isik korrale kutsutud mille
peale ta vabandas ja lahkus.
10.04 12:29 – Patrullekipaaž
märkas Keskväljakul Gnoomi
kõrval bussipeatuses 3 meesterahvast alkoholi tarvitamas.
Isikud korrale kutsutud ja hoiatatud.
10.04 14:59 – Juhtimiskeskus
teatas, et Keskväljaku 11 ees
parkimisplatsi juures ei käitu
vanem naisterahvas adekvaatselt, arvatavasti peaga midagi
juhtunud. Patrullekipaaži kohale jõudes selgus, et naisterahvas vajab kiirabi. Isik üle antud
kiirabile.
10.04 18:34 – Patrullekipaaž
märkas Keskväljaku pargis vanemat meesterahvast ja naist
alkoholi tarvitamas. Isikutele
selgitatud, et park ei ole joomiskoht ja et avalikus kohas on
alkoholi tarvitamine karistatav.
Isikud vabandasid ja lahkusid.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Забег Юрьевой ночи
В субботу, 23 сентября, в
21.30 на певческом поле будет дан старт традиционной
ночной эстафете – 52-му забегу Юрьевой ночи. Перед
эстафетой состоится шествие, которое начнется перед Культурным центром в
20.00. Первый забег Юрьевой ночи состоялся в нашем
городе в 1960 году. Используя современные технические возможности, организаторы забега в этом году
постараются «доставить» до
зрителя картинку всего мероприятия в режиме онлайн. За стартом можно будет понаблюдать на трибунах
певческого поля, а результаты прохождения лесных
этапов можно увидеть на
большом экране. (стр 6 )
Неделя сердца
С 18-го по 25-е апреля в городе проводится Неделя
сердца. В программе недели
много интересных мероприятий. 19-го апреля с 11.00 до
13.00 состоится ралли для
самых маленьких. Это мероприятия для молодых мам и
малышей, в рамках которого можно познакомиться с
возможностями активного
движения и для самых маленьких жителей города. В
четверг, 21-го, можно будет
познакомиться с приемами
активной ходьбы с палками.
Место сбора – «Оздоровительный центр». Начало мероприятия в 11.00. В этот же
день в 17.00 состоится мероприятие для всей семьи на
городских оздоровительных
тропах. Более подробная
информация в сегодняшнем
номере городской газеты.
(стр 5)
Дилемма
По мнению директора городской музыкальной школы А. Теппо, строительство
музыкальной школы – событие историческое. Тем более, что перечень помещений,
которые
будут
построены для нужд музыкальной школы в 4-м крыле
Кейлаской школы, позволяет высказать предположение, что в нашем городе бу-

дет лучшая в Эстонии
музыкальная школа. В тоже
время вызывает некоторое
беспокойство два следующих аспекта: вентиляционная система и спортивный
зал, который располагается
непосредственно за стеной
музыкальной школы. Сегодня школы работает в стесненных условиях, но не это
является главной проблемой. В школе работают высококвалифицированные
учителя, многие из которых
не живут в Кейла. Попечительский совет собирается
обсуждать вопрос об уменьшении количества набираемых учеников. В условиях
уменьшения
количества
учеников
представляется
сложным
мотивировать
учителей, создавать условия, которые бы воспрепятствовали их уходу. (стр 2)
Новости городского собрания
8 апреля состоялось внеочередное заседание городского собрания, на котором был
избран новый председатель
комиссии по вопросам культуры, им стал Эрки Фельс, а
также утвержден новый состав городского правительства, в который вошли Танель Мыйстус, Энно Фельс,
Эйке Кяси, Эльмет Пухм,
Аарне Окспуу и Ахти Ноор.
(стр 4)
Миркко Мойсар – чемпион мира
2 апреля на соревнованиях
по тайскому боксу во Франции Миркко Мойсар завоевал титул чемпиона мира в
весовой категории до 72,5
кг. Противником в финальном поединке был профессиональный опытный спортсмен Вильфрид Мартин.
Поединок протекал напряженно, победу нашему спортсмену принесло решение
судьи. В Кейла работает
спортивный клуб Миркко
Мойсара «Team Moisar»,
куда приглашаются все желающие заниматься этим
видом спорта, начиная с 14ти лет. Тренировки проходят в
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Mobiilne noorsootöötaja läheb
sinna, kus noored kogunevad
Uudse suunana on sellest aastast hakatud
eestis arendama mobiilset noorsootööd
– lühidalt MoNo. Kui seni on olnud eelduseks, et noor tuleb noortekeskusesse, siis
MoNo tähendab seda, et noorsootöötaja
läheb ise noorte juurde.
kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Mobiilne noorsootöötaja teab,
kus kohalikud noored liiguvad, käib nendega suhtlemas
ja omab vajalikku ülevaadet.
Suvel, kui ilmad soojemad, teab
mono populaarseimaid kogunemiskohti, talvel oskab noori
leida kaubanduskeskustest ning
õhtuti hoiab silma peal internetis.
Keila noorte meeliskohatadeks on Selver ja skatepark
Igal aastal koolitatakse välja üle
kolmekümne piirkonna noorsootöötaja. Keilast on vastava
koolituse saanud Keila noortekeskuse töötaja Karmo Tihane.
Karmo sõnul alustati kõigepealt kogunemiskohtade kaardistamisega ja selgitati välja
piirkonnad, kus noored liiguvad
ja kogunevad. „Keilas on põhilisteks kohtadeks kauplus Selver ning suvisel ajal skatepark.
Lisaks on väiksemaid kogunemiskohti, mille välja selgitamiseks on väga heaks infoallikaks
turvafirma nädala kokkuvõte.
Seal, kus noori on tabatud, nad
järelikult ka kogunevad.“
MoNo juures ongi väga tähtis koostöö turvafirma, politsei,
sotsiaalosakonna jne esinduste-

ga. Just kõikide osapoolte koostöös toimib töö noortega kõige
tõhusamini.
Eesmärk on noori suunata,
mitte karistada
Mobiilse noorsootöötaja eesmärk on koguda noortelt infot
ning vajadusel neid suunata
„õigele teele“. Põhiline töö on
noorte nõustamine keskusest
väljaspool. „Olen isik, keda noored usaldavad ja kellele nad saavad probleemidest rääkida,“ ütles Karmo. „Tähtis on ka see, et
mina ei kaeba ega karista, vaid
suunan. See on vajalik usalduse saavutamiseks.“ Piltlikult
öeldes, kui mobiilne noorsootöötaja näeb alaealist alkoholi
tarbimas, on tema ülesanne
teavitada noort alkoholi kahjulikkusest ja meelde tuletada,
et tegemist on seadusevastase
tegevusega. Kuidas aga täiskasvanud meesterahvas end noorte seltskonda sobitada saab, et
teda usaldataks ja ei kardetaks?
„Tööks vajalikku info sain koolituselt, kus räägiti, kuidas noortega kontakti luua. Keilas on
tegelikult olukord lihtsam, kui
mõnes suuremas linnas – kuna
linn on väike, siis vähemalt üks
liige noortekambast on varem
noortekeskuses käinud ja teab
mind.

foto: märt lillesiim

Karmo Tihane nõustab noori väljaspool noortekeskust

Mobiilse
noorsootöötaja
eesmärk on
koguda noortelt
infot ning
vajadusel neid
suunata „õigele
teele“.
Põhiline
töö on noorte
nõustamine
keskusest
väljaspool

MoNo on lüliks noorte ja
ühiskonna vahel
Eestis uudsena kasutusele võetud MoNo on mujal euroopas
laialt levinud. Osades riikides
on MoNo sotsiaaltöö osa, kus
põhirõhk suunatakse tänavalastele ja –noortele. Lisaks
praktiseeritakse ainult tänava
noorsootööd, kus noorsootööks on kohandatud väikebuss või koguni rekka, millega
külastatakse piirkondi, kuhu
muidu ei jõuta.
Eestis võttis mobiilse noorsootöö arendamise enda peale
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus (Eesti ANK). Eesti
ANK projektijuhi Heidi Paaborti sõnul on MoNo rakendamine piirkonniti erinev.

info

jaanus väljamäe
keila linnavalitsus

„Titeralli“
19. aprill kell 11.00 – 13.00
Liikumisüritus on mõeldud
emadele-isadele ja beebidele
(vankrites) ning väikelastele (kärudes). Tutvume Keila
mänguväljakute ja parkidega
ning vaatame, kuidas pääseb
liikuma lapsevankritega. Tutvustatakse Keila Tervisekeskuse, Hiirekese Mängutoa ja
Pereklubi Kollane Pardike teenuseid. Igale terve trassi läbinule üllatused! Lisaks loosime registreerunute vahel välja
auhindu
Tervisekeskuselt,
Kollase Pardikese Pereklubilt

Keskkonnakuu Keila
Koolis
Keila Koolis oli kolmapäeval
keskkonnapäev ja käimas on
keskkonnakuu. Keskkonnakuu
raames viiakse läbi mitmeid
konkursse ja võistlusi, kampaaniaid, koolitusi ja muud huvitavat. Muuhulgas viisid õpilased
läbi 13. aprillil autode loenduse
mille põhjal koostatakse analüüs liiklusintensiivsuse kohta
Keila linnas.

„Eakate tervisekõnd“
21. aprill kell 11.00 – 13.00
Võimetekohane kõnniüritus
eakatele, kepikõnni ja terviseliikumise võimaluste tutvustamine Keila terviseradadel.
Kogunemiskoht: Keila Tervisekeskus, www.keilasport.ee

„Südamega metsarajal“
21. aprill kell 17.00 – 20.00
Kogupere
terviseliikumisüritus Keila Terviseradade
disc-golfi pargis, uute terviseliikumise võimaluste tutvustamine, disc-golfi tutvustus
ja harjutamine, radadega tutvumine ning võistlus perede
vahel.
Kogunemiskoht: Keila terviserajad, Ehitajate Tee, Tankimäe taga. Korraldaja: Keila
Linnvalitsus.
Info: Keila linna spordi- ja
huvinõunik Jaanus Väljamäe,

tel. 5286993,
jaanus.valjamae@keila.ee.
Ürituste korraldamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Tervislikke
valikuid toetavad meetmed
2010-2011”.

Loode-Eesti muusikakoolide kitarriõpilaste konkursil 9. aprillil
Jüris saavutasid Keila Muusikakooli õpilased häid tulemusi.
Õpetaja Lembit Sepa õpilastest saavutas esikoha III klassi
õpilane Mikk-Marten Arvisto.
Teise koha vääriliseks tunnistati Nette Junkur II klassist ning
kolmanda koha sai Sten Salumets III klassist. VI klassi õpilane Mihkel Kohava sai tänukirja
osavõtu eest.

Eesti ANK kaudu sai koolitust 36 inimest ja ESF hanke ﬁnantseerimise kaudu
rakendatakse MoNo teenust
30-s piirkonnas üle Eesti.

„Valdkond ja tegevus on meie
ühiskonna jaoks uus ja seega
veel kombime, milline lähenemine ning millised meetodid
on efektiivsemad. Siiski võib
öelda juba praegu, et paljud
noored tajuvad, et noorsootöötaja saab olla lingiks nende
ja ühiskonna vahel. Tänu MoNole teatakse, kuhu vajadusel
pöörduda ja kuhu alati oodatakse.“

Südamenädal kutsub keilakaid liikuma
ja Lee Lastepäevahoiult.
Kogunemiskoht: Hiirekese
Mängutuba, Haapsalu mnt.
31. Saame kokku Jaama kaupluse poolse sissekäigu juures.
Tulge veidi varem, registreerumine toimub kohapeal.
Kui peres on lapsi, kellele
3,5 km pikkuse trassi läbimine ei ole jõukohane, saab
nemad jätta Hiirekese Mängutuppa lapsehoidja hoole alla.
Lapsehoiusoovist tuleb aga
eelnevalt teada anda: anneli@
hiirekese.ee või 5270908.
Titeralli korraldab Keila
spordi- ja huvinõunik Jaanus
Väljamäe. Koostööpartnerid: Hiirekese Mängutuba
(www.hiirekese.ee), Pereklubi
Kollane Pardike (www.pardike.ee), Keila Tervisekeskus
(www.keilasport.ee) ja MTÜ
Liikumisrõõm
(www.liikumisroom.ee).

Lühidalt

Noored kitarristid
konkursil
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Südamenädala raames viiakse Keilas
läbi kolm liikumisüritust.
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Swimclubi ujujad
EUl Noortesraja III etapil
8. aprillil Tallinnas Haabersti
25 m ujulas toiminud võistlustel startinud Keila Swimclubi
noorte medalisaak võrreldes II
etapiga näitas meeldivat kasvutrendi. Kulmedalile ujus Margaret Danilov (T 12) 100 meetri
liblikujumises ajaga 1.28,28
ja Karl Richard Herem (P 12)
50 meetri seliliujumises ajaga 37.10. Neli hõbemedalit tõid
koduklubi medalikollektsiooni
Erik Hallikma(P 12) 50 meetrit
rinnuli (43,65) ja 50 meetrit
liblikat (35,68); Matis Hiie (P
13) 200 meetrit vabalt (2.21,44)
ning Margaret Danilov (T 12)
100 meetri komlpeksiujumises
ajaga 1.22,18. Lisaks tõi pinevast
võistlusest pronksmedali Matis
Hiie (P13) 100 meetris kompleksujumises ajaga 1.18,68.
Tõsiasi, et kasvav medalisaak
seab meie ette ka väljakutse
esineda väärkalt Noorte Sarja
Finnalis, mis toimub traditsiooniliselt Keila Tervisekeskuses,
tänavu 3. juunil. Kui eelmisel
aastal pääses ﬁnaalvõistlustele Keila Swimclubist neli ujujat,
siis tänavu loodame juba seitsme noorujuja osavõtuõigusle.
Läbimõeldud töö Keila, Saue
ja Jüri osakondade vahel ning
klubi koondise töö treener Toni
Meijeli juhendamisel koostöös
Swimclubi treeneritega hakkab
kinnitama valitud tööplaani õiget suunda.
Tõnu Meijel
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Vaba aeg Mirkko Moisar tuli
Kunstinäitus
maailmameistriks
„Päikesevärvid“

foto: heiki saal
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Rongkäik hobuste ja
tõrvikutega juhatab sisse
52. Jüriöö jooksu
Laupäeval,
23. aprillil kell 21.30
antakse Keila lauluväljakul start
järjekordsele orienteerujate öisele
teatejooksule – 52.
Jüriöö jooksule.
eduard pukkonen
52. jüriöö jooksu rajameister

Võistlusele eelneb rongkäik
Keila kultuurikeskuse eest algusega kell 20.00. Nii nagu aastatel 1960, 1969 või 1970, kui
Keilas viidi läbi Jüriöö jooksu
võistlused, näeme rongkäigus
ka seekord hobuseid, tõrvikuid
ja puhkpille.
Enne rongkäiku on kõigil
soovijatel võimalik otsida kaardi järgi orienteerumistähiseid
Keila keskpargis (Proloog-O),
seejärel marssida koos orienteerujatega ühises rivis lauluväljakule ning osaleda seal
võistluste avamisel ja Proloog-O auhindade loosimisel.
Esimene Jüriöö jooks toimus
Keilas 1960.aastal
Jüriöö jooksude pikas ajaloos
on Keilal eriline koht, sest siin
peeti 1960. aastal esimene Jüriöö jooksu võistlus. Jooksu korraldamise mõtte andis 1960.
aasta talvel Aleks Kaskneem ja
idee elluviijaks sai Endel Tuul.
Kahekesi koos leidsid nad toetajateks maaspordiühingu Jõud
ja ajalehe Spordileht. Spordiühing Jõud on siiani olnud
võistluse üks korraldajatest ja
toetajatest.
Esimesel Jüriöö jooksul
1960. aastal andsid tooni siinseid olusid hästi tundvad kohalikud. Kuid ei saadud läbi
ka skandaalita. Selgus, et esimesele 1500m etapile kulutas
Tõotuse kolhoosi naisvõistleja
oma kolhoosi maadel vaid viis

minutit. Kosmilisi kiirusi näidati ka järgmistes vahetustes.
Rääkima hakati mootorrattal
liikuvatest jooksjatest ja kuigi kohalikud noored lõpetasid
esimesena, tühistati nende tulemus kõrvalise abi kasutamise pärast.
X Jüriöö jooks 1969. aastal
toimus jälle Keilas. Korraldajad olid lasknud trükkida senist üheksat jooksu tutvustava
brošüüri, teinud suuri ettevalmistusi ürituse pidulikkuse rõhutamiseks, linnas rippusid lipud, loosungid, transparendid.
26. aprillil asusid jüriöölised
õhtuhämaruses
tõrvikutega
koolimajast teele lauluväljakule, ees muistseteks sõdalasteks
riietatud ratsanikud. Lauluväljakul loeti ette traditsiooniline
tõrvikute loitmise lõik Bornhöhe «Tasujast» ja süüdati Jüriöö ülestõusu 626. aastapäeva
tähistamiseks hiigellõke.
XI Jüriöö jooks 1970.aastal leidis aset 25.–26. aprillil
ja jälle Keilas. Rada sai kõigi
aegade pikim. Osa võttis 109
võistkonda 545 orienteerujaga.
Pärast päikeseloojangut kattus
taevas pilvedega ja kui esimese
vahetuse mehed ühisstardist
rajale läksid, tulid esimesed
piisad. Sadu jätkus kogu öö ja
muutis rajad raskesti läbitavaks, madalamates kohtades
lainetas vesi. Nii mõnigi võistkond pidi katkestama seetõttu,
et jooksja sattus liiga lähedale
Tankipolgu aiale ja võeti nö
vahi alla.
Lauluväljakult näeb ühisstrati, internetist võistluse
kulgu
Kasutades tänapäeva (arvuti)
tehnilisi võimalusi ja internetti, kavatsevad selle aasta korraldaja Harju KEK RSK jt teha
võistluse atraktiivselt jälgitavaks nii võistlejatele kui pealtvaatajatele. Keila lauluväljaku

proloog-o
Proloog-O on väike soojendusvõistlus Keila Keskpargis
vahetult enne Jüriöö jooksu
rongkäiku
valikorienteerumisena, st pargis olevad
punktid võib läbida endale
sobivas järjekorras. Orienteerumisrada on avatud kell
18.45 - 19.45 ja jõukohane
kõigile. Osavõtma on oodatud Jüriöö jooksul osalejad,
kaasaelajad ja muidugi linnarahvas. Võistlejad saavad
Proloog-O kaardid kätte Tervisekeskusest koos võistlusmaterjalidega, kaasaelajad
ja linnaelanikud Keila Keskpargi Kultuurikeskuse poolsest nurgast ja Uusapostliku
Kiriku parkimisplatsilt Jaama tänavas.

tribüünilt on võimalus jälgida
esimese vahetuse ühisstarti,
vaatepunktist
läbijooksvaid
võistlejaid, teatevahetusi ja
muidugi võitjavõistkonna finišeerimist, mis peaks toimuma
ca pool 1 öösel. Võistluse käiku metsas on võimalik jälgida
suurelt ekraanilt, kuhu ilmuvad raadiopunktide vaheajad
rajalt. Ühest kontrollpunktist
proovime edastada ka videopilti. Loodetavasti jõuab võistluse
kommentaatori jutt, jooksvad
tulemused ja ka videopilt otseülekandena internetti.
Ühtlasi vabandame ette, et
23. aprilli hilisõhtul ja öösel
võivad õuekoerad tavalisest
enam haukuda, samuti häirivad orienteerujate võimsad
otsmikulambid natuke loodeosa elamurajooni elanikke.
Loodame linnaelanike mõistvale suhtumisele.
Kogu vajaliku info (sh ajalugu) leiab aadressilt www.
kekrsk.ee.
Artiklis on kasutatud väljavõtteid Vello Viirsalu raamatust
“Eesti orienteerumise sünd ja
hiilgeaastad 1959-1970”.

Tallinna Lasteaed „Pallipõnn“ õpetajad,
näituse korraldajad
Eliko Tippi ja Anneli Laursoo

siim mesipuu
2. aprillil Prantsusmaal meistrivöö eest heidelnud Mirkko
Moisar oli võidukas ning tuli
kaalukategoorias kuni 72,5 kg
WPKA K-1 maailmameistriks.

foto: muay.ee

Eelmise aasta, st 51. Jüriöö jooksu start Tõrvas

Päikeselisi laste kunstitöid
on võimalik vaatama minna
Keila Lasteaeda „Vikerkaar“,
sest just sinna on kunstinäitus „Päikesevärvid“ üles pandud.
Otsustasime korraldada
ülevabariigilise laste kunstitöödenäituse
(kuulutus
oli üleval Õpetajate Lehes),
mille teema aitasid Pallipõnni lasteaia lapsed ise välja
mõelda.
Hommikuringis
pakkusid 3-7 aastased lapsed välja ideid, mida neile
meeldiks joonistada ja nii
lõpuks kunstinäituse pealkiri
sündiski. Teemavalik oli igati
õigustatud, sest üle Eestimaa
saadeti kokku 88 kunstitööd
11 lasteaiast. Teema jättis lastele ja juhendajatele loomingulises mõttes vabad käed.
Eks päikest ja päikesevärvides loodust ihkasid kõik juba
ammu näha. Töid saabus
Tallinnast, Keilast, Põlvast,
Võrust, Kuressaarest, Alatskivilt ja Tamsalust.
Aitäh kõikidele osavõtjatele ja lasteaed „Vikerkaar“
direktorile, kes võimaldas
meil laste kunstitöid oma lasteaias eksponeerida.
Kunstinäitust saab külastada lasteaia lahtiolekuajal 1121. aprillini. Soovitame seda
kindlasti teha, sest selliseid
päikesevärve veel Eestimaa
loodusest ei leia.

Mirkko vastane oli elukutseline ning kogenud prantsuse võitleja Wilfried Martin,
kes ei andnud midagi lihtsalt,
kuid pärast tasavägist matši
võitis Mirkko kohtunike otsusega. „Matš oli väga raske, sest
vastane oli hea nii käte kui ka
jalgadega, samuti oli ta väga
osav ja kiire liikumisel. Olime
üksteisele võrdväärsed vastased ja ma jäin kõigega väga
rahule. Prantsusmaa publik
oli super ning eriti hea tunde
tekitas Eesti hümni kuulmine enne matši,“ ütles Mirkko
matši kommenteerides.
Eesti üks taipoksi vedajatest, Tallinna Taipoksi Klubi
liige ning Keilasse omanimelise treeningrühma Team
Moisar loonud Mirkko
Moisar on visa ning
kompromissitu inimene, kellel on kindel siht
silme ees. Kuigi taipoks on Eestis hetkel
veel lapsekingades, on
see siiski üks kiiremini arenev ning üha laiahaardelisem
spordiala.
Spordiklubi Team Moisar
kutsub trenni kõiki huvilisi
alates 14 eluaastast, trennid
toimuvad Keila Tervisekeskuses. Täpsema info saamiseks võtke ühendust:
mirkko@taipoks.ee.

Lohesurf Keila luhal
Pühapäeval võis
Keila jõe luhal näha
midagi uut - päiksepaisteline mõõduka tuulega ilm tõi
üleujutatud põllule
hulga lohesurfareid,
kes linlastele uhket
vaatemängu pakkusid.
foto: andres putting/DELFI

fotod: märt lillesiim

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„OMAPEAD JÄÄNUD
SAARED“
17. märts - 24. juuli
Pilguheit Harjumaa püsiasustuseta väikesaartele
Harjumaa muuseum
„PAERÄNNAK“
31. märts - 5. juuni
Paekivi uurimisest 1970-2010.
Koostaja geoloog Helle Perens
Harjumaa muuseum
“SILMARÕÕMUD”
Fotograaf Kalju Suure 151.
isikunäitus
20.aprillil kell 12.00
Näituse avamine ja kohtumine
Kalju Suurega.
Keila sotsiaalkesus
SILVIA KELLE NÄITUS
“HINGEVALGUS”
16. märts – 8. aprill
Pastellmaalid inglitest ja
nahktaiesed meie rahvakunsti
motiividel. Keila sotsiaalkeskuse saalis ja puhketoas

teater
“HANS JA GRETE” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER “REKY”
2.mai kell 11.00 Pilet 4,50€
Keila kultuurikeskus

kontsert

SE AASTAPÄEVA
KONTSERT-AKTUS
1.mai kell 16:00 - 17:30
Keila Miikaeli kirik

sport
LASTE
SUKELDUMISKURSUS
31. märts – 26. mai
Eesti Sukeldujate Klubi
korraldab laste sukeldumise
kuursuse.
Keila Tervisekeskus
KEILA MV LAUATENNISES
16.aprill kell 10.00
Keila tervisekeskus
„TITERALLI“
19.aprill kell 11.00
Emadele ja
väikelastele(kärudes) mõeldud
liikumisüritus
Kogunemine Hiirte mängumaa
ukse juures
www.hiirekese.ee
EAKATE TERVISEKÕND
21.aprill kell 11.00
Kogunemine Keila tervisekeskuse juures
„SÜDAMEGA METSARAJAL“
21.aprill kell 17.00 – 20.00
Kogupere terviseliikumisüritus
Keila Terviseradade disc-golﬁ
pargis. Uute terviseliikumise
võimaluste tutvustamine.
Kogunemine terviseradadel

muud üritused

KEILA LAULULAPS
EELVOOR
20.aprill kell 12.00
Keila kultuurikeskus
KEILA LINNAKS NIMETAMI-

LIHAVÕTTE TAIMESEADE
19.aprill kell 13.00
Kaasa: materjali raha 1.50,
kase või pajuoksi (umbes 30-

KIRBUTURG
1.mai kell 10.00 – 14.00
Eelregistreerimine mariliis@
keila.ee või telefonil
6045045.
Keila Kultuurikeskus
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
Pühapäevakooli tunnid
Pühapäeviti kell 13.00
Koguduse majas
Adventkoguduse
jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piiblija palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30

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

960kg (Tootsi) 147€ (2300.-)
ja puitbriketti (ümmargune).
Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.

Ostan omanikult remonti
vajava korteri Keilas, Sauel või
Tallinnas. Vastan kõigile pakkumistele. Tel 58200800.

Müüa maja Keilas või vahetada korteri vastu Tartus või Keilas. Samas müüa klaver „Bellarus“. Tel. 6780700, 53434364.

kinnisvara

ost/müük
Ostan 3 meetrist lehtpuu kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Küttepuude müük: saetud
lõhtutud toores lepp, kuiv lepp
võrgus, kandiline puitbrikett. Tel.
5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.
Puitbrikett, pelletid. Kojuvedu
üle eesti. www.brikett24.ee .
Müüa

turbabriketti,

alus

Kennelis Netravati müüa 3
imeilusat emast tiibeti mastiﬁ
kutsikat. Tiibeti mastif on suurepärane valvekoer ja ideaalne
sõber teie perele! Tiibeti mastiﬁ karv on allergiavaba! Kui on
huvi, tulge meie kutsasid vaatama! Info tel. 56154480 www.
netravati.pri.ee.

Teenus
Sõiduautode remont ja hooldustööd - rehvide vahetus ja
remont, keevitus, õlivahetus
diagnostika. Asume Keila autokeskuses, Paldiski mnt 35. Tel
53096002.

Palju õnne!

Sündinud

40 cm), sammalt vm. rohelist,
takunööri, tibukesi, munakesi
Keila sotsiaalkeskus
KORTERIÜHISTUTE
INFOPÄEV
25.aprill kell 18.00
Keila linnavalitsuse saal

05.04.2011

Mirell Tamm
Mälestame

Kustub elu, vaikib valu,
mälestus ei iial kao.
Mälestame head sõpra

Helju
Sestverki
Südamlik kaastunne omastele.
Anne ja Kadri

On tundeid, mis iial ei sure,
ja mälestusi, mida aeg ei vii...
Südamlik kaastunne emale,
isale, õele, lastele ja lastelastele

Sirje Milti

kaotuse puhul.
Naabrid: Kelement, Rank,
Õunapuu, Mitt, Toms, Kreek,
Mägi

Avaldame sügavat
kaastunnet Marju Käole

ÕE

Mälestame

Sirje Milti

Sirje Milt’i

ja avaldame kaastunnet
Marju Käole

endist klassijuhatajat ja sõpra
Saue Gümnaasiumi 23. lend

Kallis Edvi perega
”Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...”
Sügav kaastunne

EMA

kaotuse puhul.
Sõbrad sotsiaalkeskusest

Koristame tasuta teie vanarauda: pliidid, pesumasinad,
vannid, radiaatorid, autoakud, mootorid, torud jne. Tel.
55939504.

töö
Kohvik Kegel otsib enda kollektiivi kohusetundlikku ning
töökat klienditeenindajat. CV
palume saata kegel@kegel.ee.
Tel. 53586353, Jaama 1A.
Pakun tööd kogemustega
noortele ﬂoristidele Laagris
ja Mustamäel. Teatada endast
meilile tarmop@hot.ee.

muu
Keila turul 23. aprill 2011
Kevadlaat. Info: tel. 5082577, epost: info.dono@gmail.com.

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein,
tõde valus on uskuda
raske kaotuse lein.
Siiras kaastunne Margitile
lastega kalli

EMA ja
VANAEMA
kaotuse puhul!
Tiiu, Kaire, Jaanika,
Terly, Kadri, Triin

Avaldame sügavat
kaastunnet Kallele isa

Südamlik kaastunne
Kallele isa

Herbert
Kask

Herbert
Kask

surma puhul.

surma puhul

Timo,Indrek,Urmas ja Heigo.

Andrus ja Aivar

surma puhul.
Turba koolipere

ÕE

surma puhul
Ago, Elmar, Villi, Aarne,
Mairoos, Helgi

Vahel öö tuleb keset kevade ilma,
keegi hommikul silmad suleb jättes meid päikesest ilma...
Mälestame elurõõmsat

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

7

Helju Sestverk`i
Avaldame südamlikku kaastunnet Heli`le ja Tarmo`le peredega.
Perekonnad: Vuller, Kuusma, Pruuns, Tammjärv, Vahermägi,
Kostomarov, Kaljuvee, Maiste, Meeri, Maie ja Aldo.

Keila Miikaeli kirik

17. aprill kell 11.00 –
Palmipuudepüha. Suure Nädala
algus. Jumalateenistus armulauaga
21. aprill kell 18.00 – Suur Neljapäev. Jumalateenistus armulauaga
22. aprill kell 11.00 – Suure
Reede liturgiline jumalateenistus
Laulab koguduse seenioride
segakoor
24. aprill kell 11.00 – Kristuse
ülestõusmise püha. Jumalateenistus armulauaga. Laulab koguduse
segakoor „Miikael“

Keila Lahtised
Meistrivõistlused
Lauatennises
Keila Tervisekeskuses
16. Aprill 2011
Algus kell 10.00

Osavõtumaks 6 €, juuniorid 4 €,
kadetid ja minikadetid 2 €
Osavõtjatele tervisekeskuse ujula ja sauna kasutamine
Keila elanikel registreeruda hiljemalt 14. Aprilliks.
kalle@keila.ee
Võistlejaid varustab vitamiinidega
„KADARBIKU KÖÖGIVILI“
Juhendiga saab tutvuda Eesti Lauatenniseliidu- ja pinksikeskuse kodulehel.
Keila Lauatenniseklubi tel: 501 6447 - Kalle Kask

8

Reklaam

Reede, 15. 04. 2011 • Nr 15 (165)

AUTOTEENINDUS

CONTINENTAL
TEHASEESINDUS
KEILAS!

Rehvivahetus
ja müük
KÕIK REHVID -20%
AVATUD E-R 9 -19 L 9-15
TEL. 6044343, Ülejõe tee 2, Keila

SELLE KUPONGIGA REHVITÖÖD -10%

 Suurim kohapealne valik rehve
 Sõidu- ja veoautorehvide müük
 Rehvivahetus, remont ja hoiustamine

UUDIS!

KÜSI ALATI MEIE REHVIPAKKUMIST!

Soutache paelad

AS Oru Äri, 1 km Keilast Õismäe suunas Tel. 6099555

Nüüd müügil:

Meil on sünnipäev!!! Ainult 22 aprill!!!

Kõik kaubad -22%!!!
Pood „Käsitöö Aarded” Keskväljak 15, Keila

Nädalalõpu pakkumine

esinduskauplus

PROTTEN

-20% toodetele

Pasha 150g
Pasha 300g
Kartuli-vorsti salat
Ungari pada
Kauplus avatud:
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

Tehase 1,
Keila (Terko hoov)

www.usin.ee

Soodsaim

rehvitöökoda Keilas
Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.
E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00 P kokkuleppel

Tel: 53578603, 56711498
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14

15€

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

Ohtlike puude
langetamine
ja Kändude
Freesimine

Tellimusköögid

SOODUSHINDADEGA!

tel: 53474029

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

14.-16. aprill

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

Omalt poolt pakume:

* täistööaega
* vahetustega tööd
* kaasaegseid töötingimusi
* konkurentsivõimelist töötasu

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 25. aprilliks
aadressil personal@keilaty.ee või helistada telefonil 658 0804

FREESASFALTi
(Keilas)
5 € / tonn + 20%

Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 6049826,
56483533

AS Metsaküla Piim
müüb

SÕNNIKUT
Hind 5 € / tonn +
käibemaks 20%

Kohalevedu tellimisel.
Tellimine:
604 9826, 56483533

€

kiirematel
suurem
valik

10
€

€

Paldiski mnt.19 Keila, tel 6747575
E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00

Keila, Haapsalu mnt 57D
tel. 53 48 74 21; 60 44 037

Lai puitmaterjali valik,
kasvuhooned,
küttepuud, kalastustarbed
ja muud ehitusmaterjalid
www.puidupood.ee

Keila Tarbijate Ühistu võtab tööle
positiivse töössesuhtumisega ja
aktiivseid

Eeldame kandidaadilt:

neljapäevast
laupäevani

Müüa

Keilakas –

kevadkoristus!
Prügikonteinerite rent

(sobivad nii ehitusjäätmete kui ka olmeprügi kogumiseks)

Konteinerid on suurustes 10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne laadimine.

Küsi julgesti!

Tel: 5019685 mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

AS Keila Taastusravikeskus vajab
meditsiiniõdesid, hooldajaid ja
köögitöötajat.
Vajalik eesti ja vene keele oskus.
Info telefonidel 6390400, 639 0406

Avatud
kalapood

Värske kala müük
Asume Keilas,
Haapsalu mnt 31
(kauplus Jaama kõrval)
Avatud E- R 9.00 – 18.00
L 9.00 – 15.00
Pühapäev suletud

ODAVAD
RIIDED
KÕIGILE
Keskväljak 12A
E-R 10 - 18
L 10 - 16
P - suletud

