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Keila päevaga vaadatakse
ajalukku
„Taani Riigiarhiivis Kopenhaagenis
leidub pärgamentürik Liber Census Daniae (nn Taani Hindamisraamat), mis pärineb 13. sajandist ja sisaldab muuhulgas
vanima Põhja-Eesti alade kohanimistut.
Selles leiduvad meil tol ajal olemas olnud
külade nimed, adramaade arv ja läänimehed. Taani hindamisraamatu uurija, Tallinna Linnaarhiivi omaaegse juhataja Paul
Johanseni arvates valmis nimistu lõplikul
kujul 1241.aastal, kirja on seal sisalduv
aga pandud 1219. ja 1220.aastal PõhjaEestit ristinud Taani preestrite poolt“.
Mati Mandel, Harjumaa Muuseumi väljaanne
„Taani Hindamisraamat. Harjumaa vanimatest
küladest“ (1990)
Taani Hindamisraamatus on
märgitud muuhulgas ka Keikäl
– praegune Keila. Kuna linna
esmamainimisest möödub tänavu 770 aastat, on seekordne
Keila Päev ajaloohõnguline.
Keila Päev toimub traditsiooniliselt mai viimasel
laupäeval, seekord 28. mail.
Keila Päeva ürituste sümbol
on Keila väikelinnusest leitud
rõngassõlg, mis pärit ca 100
aastat hilisemast ajast, kui
Keila kirjalik esmamainimine. Sõlg on kujutatud lilleõie
motiivina, mida kasutati nii
puidus, metallis kui kivis ning
sümboliseeris keskajal saladuse pidamist: sub rosa – roosi

vaba aeg

all räägitu – konfidentsiaalne.
Konfidentsiaalseks ei ole
jäänud need 41 uut Keilast
või Keila lähiümbrusest pajatavat lugu, mis laekusid Keilateemaliste muinasjuttude ja
muistendite konkursile. Kõik
vanade lugude üleskirjutused või täiesti uued lood on
avaldatud Keila linna koduja Facebooki lehel. Parimad
avaldab ka Keila Leht. Siinkohal korraldajate suur tänu
neile, kes võtsid vaevaks lood
konkursile saata.
Keila Päeva sisu on sarnane
traditsioonilisele. Toimub laat
ja kogu päeva kestel tegevus
Keskväljakul, keskpargis ning

Harjumaa muuseumis. Keila
Päeva programmi juhib Rohke
Debelak. Peaesinejaks on valitud ansambel President, kes
muuhulgas teeb kummarduse
Oleg Sõlele tema 60. sünniaastapäeval.
Taas tuleb tihe programm
Harjumaa muuseumis. Ka sel
aastal jätkavad Rossi Sepad
koos linnakodanikega Miikaeli
kiriku esisele haljasalale kettpiirde taastamist.
Spordiprogrammis on Keila jooks, Keila jõud ja palju
muud. Eraldi alad kavandatakse lastele ja noortele.
Keila Päeva laada korraldab
MTÜ Sadalaata. Tänaseks on
registreerinud juba sadakond
kauplejat. Kauplemine toimub neljal „tänaval“: „Taime
tänaval“ Paldiski maantee
vasakpoolsel küljel, „Toidu
tänaval“ Paldiski maantee parempoolsel küljel, „Käsitöö
tänaval“ Haapsalu maantee
alguses ning „Kaubatänaval“
Haapsalu maanteel kuni Ohtu
tänavani. Laadal algab kauplemine kell 9 hommikul. Kauplejate registreerimine toimub
laadakorraldaja kodulehel.
Meenutame Keila Päeval
osalejate seadusepügalat, mis
keelab avalikus linnaruumis
alkoholi tarbimist. Söögikohad, kus on Keila Päeva ajal
võimalik kohapealt soetatud
alkoholi tarbida, on arusaadavalt piiratud.

Kooliõpilased
annavad
heategevusliku
kontserdi

Keila noortekeskuses
alustas tänavu veebruaris
tööd Lòrnic Thurnay –
vabatahtlik Ungarist.
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Mõtisklusi kooli
ehituse teemal

Foto: valdur vacht

keila kutsub
Keila linn kutsub Keila Päevale osalema kõiki Keila
kihelkonna külasid, keda Taani Hindamisraamat ära
nimetab. Nende hulgas on Ääsmäe, Kumna, Ohtu,
Hüüru, Humala, Jälgimäe, Karjaküla, Kiia, Vanamõisa, Laoküla, Lehola, Liikva, Maeru, Pääsküla, Sõrve,
Tänassilma, Tuula, Valingu, Vatsla, Üksnurme.
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Vabatahtlik
Lòrinc õpib keelt
läbi mängude

Uue koolihoone ehitus on
paljudel meelel ja keelel
ning sageli on jäänud arusaamatuks, millise projekti
järgi siiski ehitus lõpule
viiakse.
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Keila meistrivõistlustel
lauatennises osales 80
võistlejat
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Sportlane, Eesti meister
ja Eesti koondislane
Rainer Komi
Ei ole just tavaline, et üks 18-aastane noormees mängiks
kahe sportmängu Eesti kõrgeimas liigas. Vähe sellest – ühel
alal on ta ka Eesti koondislane. Kui Rainer Komi nime googeldada, peab hoolikalt vaatama, mis alast järjekordne link pajatab,
kas jää- või saalihokist. Spordiklubi Augur kodulehel antakse
siiski teada, et numbri 26 all mängiv Rainer Komi hüüdnimi on
Juunior ja jäähoki on talle hobi. Ju sedasi ongi, sest SK Augur/
Wastelandi koosseisus tuli Rainer möödunud nädalavahetusel
juba teist korda Eesti meistriks ja saalihoki Eesti koondise koosseisus sõidab ta mai alguses Saksamaale U19 maailmameistrivõistlustele.
Rainer mängib saalihokit tavaliselt ääreründajana - tulemuslikult. Meistritiitli toonud mängus tegi ta oma elu esimese
meistriliiga kübaratriki, mis pole saalihokis väga sage nähtus.
„Kui seni on koondise peatreener Risto Lall mind mängitanud
peamiselt kaitses, siis loodetavasti pani ta mu mängu finaalis
tähele. Mulle meeldiks mängida ründajana,“ räägib koondise
esiviisiku mängija Rainer.
Rainer on läbi-lõhki Keila poiss. Isegi sündinud on Keila
haiglas. Käinud Keilas koolis. Teises klassis hakkas käima jäähokit mängimas. Viiendas klassis hakkas käima trennis ka Keila
Saalihokiklubis Aivar Liivranna juures. Gümnaasiumisse läks
ta juba sportijatele sobivamasse Audentesesse, kus ta on kirjas
kui jäähokimängija. Targu ei uurinud küsija Rainerilt, kumba
ala mängijana ta end
tulevikus näeb. Ehk
aeg annab sellele ise
vastuse.
Elades kaasa Rainerile ja Eesti koondisele
Saalihoki MM-il, ärgem
kruttigem ootusi kõrgele. Eesti on sellises
seltskonnas siiski alles
esimest korda. Kohe
esimeses mängus
tuleb kokku minna ühe
favoriidi Tšehhiga. Seejärel Lätiga, kellega on
hiljutistest sõprusmängudest kirjas kaotus ja
viik. Keila Leht püüab
lugejaid sündmustega
kursis hoida.
keila leht
LEHT@keila.ee

Kuidas rääkida religioonist?

marek roots
KEILA MIIKAELI KOGUDUSE ÕPETAJA

Ühes jaanuarikuu telesaates
„Vabariig kodanikud“ oli muuhulgas jutuks presidendiameti
tulevik Eestis. Politoloog Ivi
Anna Masso väljendas sellega
seoses nördimust, et Delfi netikommentaarides kasutatav
viis ja argumentatsiooni tase
(kikilips, rulluisud ja Härma
talu...) on kahjuks jõudnud ka
respekteeritava meedia lehekülgedele, juhtkirjadesse. Arvamusavaldustes ollakse ühekülgsed ega eristata nt
persooni puutuvaid küsimusi
põhiseadusest, vaid rünnatakse esimese kaudu põhjendamatult teist. Tõepoolest, arukad inimesed ootavad õigusega,
et ühiskonna tähtsaid valdkondi käsitletaks hoiakuid kujundavas meedias läbimõeldult,
tasakaalustatult,
asjatundlikult. Kui peakski kusagil ilmnema pinnapealsus, rumalus
või lihtsalt pahatahtlikkus, siis
tuleks julgeda sellele tähelepanu pöörata ja seda õigesti nimetada.
Kristlase ja koguduse vaimulikuna eeldan sarnast suhtumist ka religioonidiskussioonis. Eesti ja mõni teinegi
endine kommunismimaa asuvad siin võrreldes ülejäänud
lääne ühiskonnaga erilaadses
olukorras. Õhtumaa tervikuna

tunneb küll valgustusajale
järgnenud sekulariseerumisprotsessi
(traditsioonilise
kristliku mõtteviisi vähenemist), kuid religiooni sunniviisilist ja sihipärast väljajuurimist kogesid vaid ateistliku
režiimi alla surutud rahvad.
See nähtus moodustab kristluse ja tegelikult kogu religiooni
ajaloos originaalse peatüki –
pikaajaline püüd luua läbinisti
religioonitühi keskkond. Tuleb
tõdeda, et vägivaldse usust
võõrutamise mõjud meie ühiskonnas on põhjalikumalt läbi
uurimata. Uurimustöö osutuks ilmselt keeruliseks, sest
analüüsiks ei piisa ainult koguduseliikmete arvu kahanemise ja religiooni avalikkusest
väljatõrjumise kirjeldustest.
Igatahes eesti rahva kaotustest
1940-1991 jutustav „Valge raamat“ (2005) ei sisalda ühtegi
peatükki kristlastele ja teiste
uskkondade liikmetele osaks
saanud kannatustest. Usuvabaduse kui ühe põhilise inimõiguse pikaajalisest ja traagilisest rikkumisest minnakse seal
peaaegu vaikimisi mööda.
Naastes käesoleva artikli
peateema juurde – kuidas rääkida religioonist? – nentigem,
et inimelu erinevatest valdkondadest saab rääkida mitutpidi. Probleem tekib aga seal,
kus küsimusele lähenetakse
vaid ühest nurgast ning jäetakse kas tahtlikult või tahtmata
teised võimalused kõrvale.
Ateistliku lähimineviku mõjud
muudavad Eestis religiooniteemalise diskussiooni paljudele ületamatuks väljakutseks.
Puudub asjakohaseks aruteluks vajalik terminoloogia;
seda kas tuntakse vähe või on
selle sisu moonutatud. Ajaloo-

faktidest pole piisavat ülevaadet või seletatakse neid teatud
eelarvamuste
raamistikus.
Kokkupuuted
religiooniloo
kesksete tekstide (nt piibli) ja
nende tõlgendusvõimalustega
on nõrgad. Religiooni kujutletakse ja sellest räägitakse peamiselt karikatuurselt – mis on
minu arvates eriti selge viide
nõukaaegse usuvaenuliku propaganda järeltoimele. Religioonidiskussiooni suurimaks
takistuseks julgen pidada vihkamist, moodsa terminiga öelduna vihakõnet (hate speech),
mida kohtab peamiselt usuteemalistes netikommentaarides,
kuid ka mujal meedias. Viha
lämmatab juba eos igasuguse
aruka ja viljaka keskustelu ning
teeb maailmapildi avardamiseks vajaliku õppimisprotsessi
vaevaliseks või lausa võimatuks. Ekslikult peetakse mõnikord vihkamist kellegi seisukohaks, kuigi tegemist on
pigem seisundiga, kus asjaosaline ise ei kannata vähimatki
kriitikat ega erimeelsust. Kust
pärineb tänaste religioonivaenulike arvataje viha ning millel
tegelikult rajanevad nende ärritatud sõnavõtud, see jäägu
siinkohal tulevikuteemaks.
Miks aga peaksime üleüldse
rääkima religioonist ning seda
eriti Eestis, mida peetakse Euroopa üheks ilmalikumaks riigiks? 19. sajandi lõpul ja 20.
sajandi esimesel poolel hoogustunud ennustus, et religioon tervikuna kaotab lääne
ühiskonnas tähenduse, pole
tänaseks täitunud. Drastiliselt
on küll nõrgenenud traditsionaalse kristluse osa ühiskonnas, kuid tekkinud tühimikku
ei asenda mitte ateism, vaid
hoopis kasvav huvi teiste reli-

gioonide ning neist lähtuvate
vaimsete otsingute ja spirituaalsete praktikate (jooga,
meditatsioon jms) vastu. Nagu
näitavad uurimused, iseloomustab sarnane suundumus
ka Eesti usulist maastikku.
Teisisõnu: tuleb tõdeda, et inimene on tõepoolest homo religiosus – ja selle täielikud eitajad
moodustavad
pigem
erandi.
Religiooni keskne ja aegumatu väärtus seisneb meie olemasolule sügavaima mõtte
leidmises. Usuline maailmapilt annab vastuseid sealgi, kus
teadusliku ja pragmaatilise
inimkäsitluse jõud ammenduvad. Psühholoogias ja psühhiaatrias
märgatakse
üha
enam, et eluterve usk toetab
toimetulekut kriisisituatsioonides: nt haiguste, kaotuste,
leina ja surma korral. Usk aitab korrastada väärtushinnanguid, kuna tajutakse vastutust
mitte üksnes ajaliku, vaid ka
igavikulise ees. Usuline haritus ja arutlusoskus kergendab
eri maailmavaadete pingeväljas toimuva mõistmist ning
vähendab mõtlematuid ja kohatuid reaktsioone.
Oleme
taasiseseisvunud
Eestis teinud suuri jõupingutusi jätmaks seljataha okupatsiooniaegse mõtteviisi ja elukorralduse äraspidisused. Võib
olla osutub just religiooni temaatika üheks viimaseks proovikiviks nende jõupingutuste
teel. Tahaks loota, et ühel päeval kohtab meiegi meedias huvitavaid, tasakaalustatud ja
asjakohaseid religioonidiskussioone, kus pinnapealsuse, rumaluse või lihtsalt pahatahtlikkuse hääl jääb enamikule
meist äratuntavaks.

Nädal piltides

Foto: VALDUR VACHT

Teisipäeval toimus Keila südamenädala
raames Keila linnavalitsuse ja Hiirekese mängutoa
koostöös Titeralli. U 3,5 km pikkuse ringi läbis 53 väikelast
koos emade-isadega.

Keila nädalaleht

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

Keilas alustati asfaldiaukude remontimist
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: VALDUR VACHT

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Foto: noortekeskus
Laupäeval toimus Keila noortekeskuses
perepäev - mängida sai lauamänge, meisterdada, avatud oli
fotoateljee, kõik said sisse astuda Kraadiosse ja proovida
kõiki teisi noortekeskuse igapäevaseid võimalusi.

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Mõtteid Keila Kooli ehituse teemal
Uue koolihoone
ehitus on paljudel
jätkuvalt meelel ja
keelel. Kohtudes inimestega küsitakse
ikka ja jälle, millise
kava või projekti
järgi ehitus lõpule
viiakse?

ago kokser
keila linnavolikogu esimees

Uue koalitsiooni moodustamisel oli päevakorral ehitatava uue koolihoone D korpuse
funktsionaalsuse
küsimus.
Selguse mõttes tuli läbi arutada kaks erinevat lahendit: kas
jätkata praeguse kava kohaselt

KEILA
KOOL

D korpuses muusikakooli rajamist või pöörduda esialgse
kava juurde tagasi, kus kehalise
kasvatuse tunnid oleksid omale
vajalikke ruume juurde saanud.
Praeguses olukorras, kus ehitus
on juba nii kaugele jõudnud, on
muutuste tegemisel nii plusse
kui miinuseid.
Kui ajas tagasi minna ja korraks peatuda alguses, siis minu
arvates oleks olnud mõistlik
keskenduda meie lastele hariduse andmise küsimuses nö
kitsamalt. Siinkohal pean täpsustama, et ka minu jaoks on
haridus palju laiem mõiste, kui
pelgalt koolitundides omandatu, kuid huvihariduse ruumide
vägisi Keila Kooli külge pookimine tundub olevat halvasti
läbimõeldud lahendus. Pigem
oleks olnud mõistlik käsitleda
kooli, raamatukogu, muusikakooli ja sporditegevust Keilas
eraldi teemadena. Kusjuures
esialgsete kavade kohaselt oligi
plaanitud leida eelpool loetletud
asutustele iseseisvad lahendid,
nii nagu seda vastavate asutus-

te juhid isegi oleksid soovinud.
Minu arvates oleks olnud see
väga mõistlik. Keila linn ei ole
väike vallakeskus, kus seniajani
on valitsenud tühjus ja nüüd
peaks ehitatavast koolist kujunema üks polüfunktsionaalne
keskus. Keila on arenev linn,
mis on aastatega kujunenud
piirkonna keskuseks ja tõenäoliselt hakkab lähitulevikus üha
enam seda funktsiooni täitma.
Pikkade arutluste tulemusena selgus, et koolihoone ehitusel ei ole praegu enam võimalik
eelnevaid otsuseid muuta. Tekkinud olukorda võib võrrelda
suusahüpetega. Sportlane on
seadnud endale eesmärgi hüpata kõige kaugemale. Ta ronib
torni, keskendub, alustab hoovõttu, kuid poole mäe peal ta ei
saa enam ringi mõelda, seisma
jääda ja otsustada, et hüppaks
hoopis kõrgust. Sellisel tegevusel saavad olla väga kurvad
tagajärjed. Hüppe ajal saab keskenduda ainult ühele - kuidas
alustatu edukalt lõpetada ja
ise samal ajal ka jalgele jääda.

Sama kehtib ka kooli ehituse
kohta. Praegune eesmärk oli
kavandatud juba aastate eest.
Viimased korrektiivid tehti veel
eelmisel aastal ja hoog edasi
minekuks sai sisse lükatud lepingu allkirjastamisel ehitajatega. Täna oleme seisus, kus
hoovõtt ja äratõuge on seljataha jäänud. Hoolitseda saab veel
vaid selle eest, et maandumine
oleks, praegusi olusid arvestades, võimalikult edukas. Ehituse peatamine ja uue suuna
valimine oleks kaasa toonud
paljuski olemasoleva lammutamist, mis teadagi oleks väga
kallis olnud. On küsitav, et kas
ikka oleks jätkunud veel jaksu
ja energiat nö mäe otsa ronimiseks, et hüpet uuesti sooritada?
Otsused on kunagi tehtud, on
nad õiged või valed, eks seda
näitab tulevik.
Praegu tuleb teha kõik selleks, et ehitusprotsess, nii kiiresti kui võimalik, lõpetada.
Eesmärgiks on võetud kooli-

hoone lõplik valmimine 2011.
aasta lõpuks ja seda koos nii
muusikakooli kui raamatukoguga.
Kuid kogu koolikompleks
sellega valmis ei saa. Korda on
vaja teha ka koolistaadion, mis
esialgsest ehituskavast on välja jäänud. Miks see nii juhtus,
jäägu see eelmiste otsustajate
südametunnistusele.
Uue koolihoone valmimisega ei ole kaugeltki kõik probleemid lahenenud. Ühise suure
eesmärgi saavutamise nimel
on paraku tahaplaanile jäänud
Algkooli ja Ühisgümnaasiumi
hoonete seisukord, mis juba
lausa karjuvad remondi järele.
Lahendamist vajavaid probleeme on veel väga palju, kõike
korraga teostada ei ole võimalik. Järgnevaid otsuseid saab
teha samm sammult ja arvestades Keila linna reaalseid rahalisi võimalusi.
Rahulikku ja vaikset mõtisklemise aega kõigile.

Siis, kui on saadud hakkama
eelmainitud psühholoogilise
ülesandega. Inimene peab leidma ja formeerima oma identiteedi, vastama küsimusele, kes
ma olen, mis mulle meeldib
ja mida ma tahan. Siis, kuna
hakkab tekkima iseseisvus, ei
ole sõltuvus grupist enam nii
suur.
Mõnikord võib käitumine
muutuda grupi mõjul dramaatiliselt – kodust äraminekud,
totaalne vanemate eiramine.
Teinekord piisab juuste värvi
muutmisest või mõnest imelikust sõnast, mida kasutatakse
ja mille tähendus ei ole lõpuni
arusaadav. Kõik sõltub sellest,
kui turvaline seos oli lapsel
enne oma vanematega, eriti
puudutab see poisse ja nende
isasid. Kui isa ei ole eeskujuks,
või on eemaldunud kasvatusest
või lihtsalt ei ole olnud piisavalt
olemas,võib olukord muutuda
kriitiliseks. Autoriteet ja isegi
autoritaarsus, mida teismeline grupis kogeb, on võimas ja
tal selleks on vajadus. Grupp

sunnib alluma ja kui isa ei ole
osanud seda teha mitteautoritaarsel viisil, on olemas oht,
et laps saab teismeeas grupist
väga sõltuvaks.
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Lühidalt
EOÜ kutsub huvilisi lihavõtte linnuvaatlusele
Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ)
korraldab juba 1998. aastast
igakevadist lihavõtte linnuvaatlust.
Selle ürituse eesmärk ei
ole teaduslik, vaid soov meelitada ühel nädalavahetusel
linde vaatlema võimalikult
suur hulk inimesi. Tänavune
lihavõtte linnuvaatlus toimub
juba sel nädalavahetusel – 23.
ja 24. aprillil.
Lihavõtte
linnuvaatlusel
osalemiseks tuleb kahe päeva jooksul kohatud linnuliigid kirja panna ning püüda
ligikaudselt hinnata ka nende
arvu. Kaasalöömine ei eelda
suurepärast määramisoskust
ning piisab kõige tavalisemate
suleliste tundmisest. Samuti
pole oluline linnuretke kestvus ning koht – linde võib kirja
panna nii koduaias igapäevaste toimetuste kõrvalt kui
ka suuremal alal ringi sõites.
Kindlasti peaks loodusesõber
edastama tulemused üksnes
nende linnuliikide kohta, kelle
määramises ta oli kindel. Esmased kokkuvõtted lihavõtte
linnuvaatlusest tehakse juba
paar päeva hiljem, mistõttu palume võimalusel oma
vaatlustulemused Eesti Ornitoloogiaühingule edastada
hiljemalt lihavõtte linnuvaatlusele järgneval esmaspäeval.
Lõplikud kokkuvõtted tehakse
mai alguseks.

Grupi mõju käitumisele

roman timofejev
KEILA KOOLI PSÜHHOLOOG

Kuidas või milles avaldub...
Grupi mõju on võimas, see
haarab nii mõtlemise, käitumise kui ka tunnete taset.
Kui teismeline tahab kuuluda
gruppi, peab ta järgima selle norme ja reegleid. Paljude
noorte gruppide jaoks on liigipääsuks mõni konkreetne
käitumisviis, teatud muusika
kuulamine, riietumine, spetsiifilise zargooni kasutamine.
Järgides reegleid, saab tunda
grupis kuuluvuse tunnet. Mõned grupid eeldavad ka tunnete intensiivsust, emode grupi
kuulumine tähendab ka üliintensiivseid
dramatiseeritud
valulikke emotsioone, lapsed,
kes musketäre mängivad, rõhutavad julgust jne. Mõjutatatud on ka mõtlemistasand,
kuid see on tihti vähemärgatav
ja arusaamatu lastele endile.
Sageli avaldavad nad arvamust,
mis on tegelikult dikteeritud
grupi poolt, kuid ei anna sellest

endale aru. Mõtlemist suunavad väärtused, mida konkreetne grupp jagab – need võivad
olla omakasupüüdlikkus või
hoopis välimuse olulisus jne.
Igal juhul käitutakse teistmoodi, ning tuntakse ja mõeldakse vastavalt grupi normidele,
spetsiifilisele grupivaimule ja
maailmavaatele.
Kes on liider?
Loomulikult saab liidriks see,
kes järgib norme ja kehastab
neid kõige paremini. Tihti on
selleks inimene, kelle enda
isiklik kogemus on kooskõlas grupi väärtustega ja kes
on sõna otseses mõttes grupi
vaim. Kuid olemaks aktsepteeritud ja järgitud laste ning
eriti teismeliste poolt, on vaja
ka loomulikke liidriomadusi –
erilisus, karismaatilisus, tugev
ego, veenvus, teatud iseseisvus
ja ekstravertsus.
Positiivne või negatiivne...
Liidri positsioon iseenesest ei
ole hea ega halb. Kuigi teatud

ühiskondades, milles on liidriks olemine omaette väärtus
(USA) peetakse liidripositsiooni alati heaks. Halvaks ta
läheb tavaliste inimeste jaoks
siis, kui väikse grupi normid
eiravad või lähevad tugevasse konflikti üldiste ühiskonna
normidega. Liider on mõjukas,
asjad juhtuvad nii nagu tema
soovib, samas on ta ka oma
rolli pantvang ning võib juhtuda, et grupp lihtsalt delegeerib
liidri rolli kellelegi teisele. Kui
ta seda ei taha või ei saa hakkama, valitakse järgmine.
Mis vanuses mõju on
suurem...
Teismelised on kõige rohkem
mõjutatavad. Selle vanuse üks
psühholoogilistest vajadustest
seisneb vanematest eraldumises. Sellepärast on oluline leida
referentgrupp, millega saaks
ennast ja oma elukogemust
võrrelda ja leida ennast ja oma
individuaalsust.
Mis vanuses läheb üle....

Kuidas ennetada ja kuidas
olla kui juba probleemid.
Hea, kui vanemad suudavad
olla lapse jaoks autoriteedid
ja lapsel on nendega hea suhe
ning lugupidamine. Hea, kui
vanemad ka aktsepteerivad
gruppi ja selle mõju lapsele,
see on vältimatu. Hea, kui nad
tunnevad huvi tema uue maailmavaate vastu ja ei vaidle sellega, vaid näitavad, et nad on
siiralt huvitatud ja sälitavad
kontakti. Murdealistesse suhtumine sildiga „pubekas“ võib
tulevikus kätte maksta. Me ei
pruugi näha tõsiseid probleeme kui alahindame olukorda ja
suhtume stiilis „ see läheb ise
üle, ta kasvab välja“. Teismeline vajab vanemate positiivset
kontorllivaba tähelepanu ja lugupidamist oma maailmavaate
vastu.

Järjekordne
doonoripäev Keilas
Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
verekeskus korraldab Keilas
doonoripäeva neljapäeval, 5.
mail kell 10.00-15.00 Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt 17,
Keila). Viimasel doonoripäeval
märtsis tegi abivalmis Keila
rahvas 64 vereloovutust, mille
abil kogus verekeskus 28 liitrit
verd. Verekeskus tänab kogu
südamest kõiki osalenuid selle
hindamatu abi eest ja kutsub
järgmisele doonoripäevale!
Kangelastegudeks ei ole vaja
erilisi võimeid, suurt julgust ega
aastatepikkust kogemust.
Piisab ka vähesest, et päästa kellegi elu. Doonorid teevad
seda iga päev.
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Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011.
aastal on maksimaalselt 336 eurot kuus
Tulumaksuseaduse kohaselt
on riikliku pensioni maksuvaba tulu 2304 eurot aastas ehk
192 eurot kuus. Järelikult see
osa pensionist, mis ületab192
eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval
kui ka mittetöötaval pensionäril õigus ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 1728 eurot
aastas ehk 144 eurot kuus.
Seega pensionär võib saada
maksuvabalt kokku kuni 336
eurot kuus. Üldise maksuvaba
tulu arvesse võtmiseks peab
mittetöötav pensionär esitama avalduse elukohajärgsele
pensioniametile.
Avalduses
(blankett on saadaval ka www.
ensib.ee) peab kindlasti olema
märgitud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning
aasta, millest alates soovitakse

maksuvaba tulu arvestamist.
Allkirjastatud avalduse võib
saata posti teel või ise pensioniametisse kohale viia.
NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile juba korra esitanud,
siis iga pensionitõusu järel või
uue aasta saabudes uut avaldust esitada ei ole vaja.
Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib lubatud
tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult või pensionist
ja esitama avalduse vastavalt
tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha
ei saa.
Näiteks:
a) kui töötav pensionär on
esitanud avalduse tulumaksu
vabastamise kohta tööandjale,
siis üldist tulumaksuvaba tulu

toimub volikogu erakorraline istung
Keila linnavolikogu 20. istung toimub
26.aprillil algusega kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
Päevakorras on: Linnapea
aruanne; keskkonnakaitsega seotud küsimustele
lahendamise delegeerimine
linnavalitsusele; korraldatud jäätmeveolepingu sõlmimine AS-ga Veolia Keskkonnateenused; linnavara
võõrandamine otsustuskor-

ras (korteriomand Kruusa
15-13); linnavara enampakkumisel võõrandamise
nurjunuks tunnistamine
(Keskväljak 15); Linnamäe
tee maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; Keila
linna teenetemärgi andmise
otsustamine; kohalalgatatud küsimused.

Veebiülekannet volikogu istungist näeb aadressilt web.keila.ee.

arvestabki palga maksmisel
tööandja. Kui samal ajal tema
pensioni suurus on näiteks
288 eurot, siis 192 eurot sellest on maksuvaba ja 96 eurolt peetakse kinni tulumaksu
21%;
b) kui töötav pensionär esitab

kõnealuse avalduse pensioniametile, siis on tulumaksuvaba kuni 336 euro suurune pension ning tulumaks peetakse
kinni tööandja juures kogu
töötasult.
Elve Tonts,
sotsiaalkindlustusamet

Korteriühistute infopäev
25. aprillil kell 18.00
Keila linnavalitsuse saalis

1. Ülevaade üldisest tuleohutusalasest
seisukorrast kortermajades ja sagedasematest tulekahju tekkepõhjustest (Vello Plees).
2. Parkimine ja selle korraldamine KÜ
territooriumil (Taidus Aave).
3. Lumekoristusel tekkinud probleemid
(AS KeVa, Rein Siim).
Ootame osalema!

Securitas
securitas 1660
13.04 kell 10:15 – Patrullekipaaž märkas Säästumarketi
juures seltskonda alkoholi tarvitamas, isikud korrale kutsutud ja minema saadetud.
13.04 kell 17:02 – Patrullekipaaž märkas Rõõmu Kaubamaja juures oleval ringteel
keset ringi kahte poissi, kes
loendasid autosid. Poistele sai
selgitatud, et seal ei tohi olla
ning ohutuse eesmärgil palutud poistel minna kõnniteele.
13.04 kell 22:10 – Patrullekipaaž märkas Jaama tänaval 3
meesterahvast alkoholi tarvitamas, isikud korrale kutsutud.
14.04 kell 14:43 – Patrullekipaaž märkas Keskpargis kodutuid alkoholi tarvitamas, isikud
korrale kutsutud.
14.04 kell 18:33 – Juhtimiskeskus teatas, et Keskpargis,
Paldiski mnt ääres, magab kodutu. Isik üles äratatud ning tal
paluti lahkuda.
15.04 kell 02:25 – Politsei
teatas, et kaamerast paistab
Keskväljakul liikuv noormees,

kes tundub eksinud olevat.
Patrullekipaaži kohale jõudes
selgus, et noormees oli rongist
maha jäänud ning tal polnud
kuhugile minna. Isik oli kaine
ja viisakas. Koos Politseiga sai
soovitatud noormehel paariks
tunniks kuni esimese transpordivõimaluseni Swedbank´i automaatide juurde külmavarju
minna.
15.04 kell 16:13 – Patrullekipaaž
märkas Keskpargis meesterahvast urineerimas, isik korrale
kutsutud.
15.04 kell 17:07 – Patrullekipaaž märkas Ühisgümnaasiumi taga pinkide juures 2 noormeest alkoholi tarvitamas,
dokumentide kontrolli käigus
selgus, et tegu on täisealistega. Isikuid hoiatatud ja minema saadetud.
15.04 kell 17:45 – Juhtimiskeskus teatas vargusest Keskväljaku Keila Kauplusest. Patrullekipaaž jõudis kohale paari
minutiga ning selgus, et isik oli
põgenema pääsenud. Saades
isiku kirjelduse, asus patrullekipaaž isikut otsima. Isik leiti
üles ning anti koos varastatud

kaubaga üle politseile.
15.04 kell 19:28 – Patrullekipaaž märkas lasteaia “Vikerkaar” juures noormehi alkoholi tarvitamas. Dokumentide
kontrolli käigus selgus, et tegu
täisealistega. Isikuid hoiatatud
ja minema saadetud.
16.04 kell 00:45 – Patrullekipaaž märkas Selveri parklas 2
autot. Kuna alates keskööst on
seal sissesõit keelatud, paluti
isikutel lahkuda.
16.04 kell 10:40 – Patrullekipaažile teatati, et Jaama
kaupluses segab kodutu isik
kliente. Patrullekipaaž saatis
isiku kauplusest välja.
16.04 kell 18:00 – Juhtimiskeskus teatas vargusest Jaama Kaupluses. Patrullekipaaži
kohale jõudes selgus, et isik
oli vägivalda kasutades varastanud kaupa ja põgenema
pääsenud. Saades kirjelduse,
asus patrulltöötaja isikut otsima ning leidis isiku üsna pea
rongiperroonilt ja andis üle
politseile.
16.04 kell 22:10 – Patrullekipaaž märkas Selveri parklas
viltu sõidetud peatumis- ja

parkimiskeelu liiklusmärki.
17.04 kell 06:51 – Patrullekipaaž märkas Jaama platsil
infojaama taga põlevat prügikasti. Patrullekipaaži liige kustutas põlengu.
17.04 kell 18:20 – Patrullekipaaž märkas Kultuurikeskuse
ees kahte meesterahvast alkoholi tarvitamas. Isikud korrale
kutsutud ja minema saadetud.
18.04 kell 00:43 – Patrullekipaaž märkas Jaama tänaval
kahte noormeest alkoholi tarvitamas. Isikud korrale kutsutud ja minema saadetud.
19.04 kell 11:12 – Patrullekipaaž märkas Selveri parklas
“peatumine ja parkimine keelualal” parkimas Fordi (reg. nr.
998ARO) ja Mercedes c250
(reg. nr. 896MGB).
19.04 kell 14:33 – Patrullekipaaž märkas Lauluväljakul 9
katkist pinki.
19.04 kell 15:49 – Patrullekipaaž märkas Selveri parklas
“peatumise ja parkimise keelualal” parkimas Saab 95 (reg.
nr. 050AXS); Mazda Premacy
(reg. nr. 202MDB); VW Transporter (reg. nr. 107AZB).

Сегодня в номере
День города в этом году
День Кейла традиционно
состоится в последнюю субботу мая – 28 мая. Символом этого мероприятия является маленькая круглая
брошь в виде цветка, которая была найдена при раскопках и возраст которой
относится ко времени первого упоминания названия
Кейла в письменных источниках. Ко дню города был
приурочен конкурс историй,
преданий и сказок о нашем
городе. На конкурс поступила 41 история, с ними можно
познакомиться на домашней странице нашего города. Лучшие истории будут
опубликованы и на страницах городской газеты. В целом, программа этого праздника будет традиционной:
ярмарка, выступления, интересные мероприятия в музее Харьюского уезда, спортивные состязания и многое
другое. (стр 1)
Как говорить о религии?
Любая позиция, высказанная по важным для всех вопросам, должна быть обоснованной, взвешенной и
продуманной. В полной
мере это касается и такой
темы как религия. Пастор
прихода Михклиской церкви Марек Роотс в этом номере газеты делится своим
мнением, как следует говорить о религии, какие обстоятельства при этом учитывать. В первую очередь,
нужно учитывать особую ситуацию, в которой находится Эстонии как страна постсоветского
пространства.
Более подробно об этом в
сегодняшнем номере городской газеты. (стр 2)
Размышления на тему
строительства
новой
школы
Строительство
нового
школьного внимания попрежнему находится в центре внимания городской общественности. В первую
очередь, горожан интересует, когда будет построен последнее
крыло.
Школа
должна быть построена до
конца текущего года. На
тему образования в более
широком контексте в этом
номере городской газеты
размышляет председатель

Abitelefon

городского собрания Аго
Коксер. По его мнению, городу предстоит еще многое
сделать в этой области. Например, строительство новой школы оставило в тени
насущные проблемы еще
двух школьных здания – Начальной школы и Общей
гимназии, которые весьма
нуждаются в ремонте. (стр
3)
Доход, свободный от налога, для пенсионера составит 336 евро
Согласно закону о подоходном налоге, необлагаемый
для пенсий минимум составит 2304 евро в год или 192
евро в месяц. Следовательно, та часть пенсии, которая
превышает 192 евро, подлежит налогообложению. В то
же время, как у работающего, так и у неработающего
пенсионера есть право и на
общий свободный от налогообложения доход, который в год составляет 1728
евро, то есть 144 евро в месяц. Таким образом, пенсионер имеет право на доход в
336 евро, который не облагается налогом. (стр 4)
Трассы здоровья
В основном, снег на городских трассах здоровья растаял. Но в лесу еще можно последние дни кататься на
лыжах. Асфальт местами
полностью освободился от
снежного покрова, но кататься на роликовых коньках пока, по словам руководителя целевого учреждения
Тойва Лумисте, еще рановато. На площадках с искусственным покрытием уже
проходят тренировки и соревнования. (стр 5)
Волонтер из Венгрии
В феврале этого года к работе волонтера в молодежном
центре приступил молодой
человек из Венгрии – Лорник Чурнай. К сегодняшнему дню можно сказать, что
Лорник уже привык к новым условиям и немножко
говорит по-эстонски. Он
много делает для того, чтобы познакомить местных
молодых людей с традициями и культурой Венгрии. В
сегодняшнем номере городской газеты большое интервью с новым работником
молодежного центра. (стр 5)
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Vabatahtlik Lòrinc õpib keelt
läbi mängude
Keila noortekeskuses alustas tänavu
veebruaris tööd Lòrinc Thurnay – vabatahtlik Ungarist. Praeguseks on Lòrinc kohaliku eluga harjunud ja eestlaseid tundma õppinud. Lòrinc oskab natuke eesti
keeles rääkida, püüab siinsetele ungari
keelt ja kultuuri tutvustada ning ootab
pikisilmi kevadet, kuna sellist talve, nagu
meil, ta varem kohanud polnud. Eestisse
jääb ta augusti lõpuni.
kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Miks otsustasid vabathtliku
töö kasuks?
Euroopa vabatahtlikust teenistusest (EVS) kuulsin esimest
korda 2008. aastal noortevahetusprogrammis Itaalias. Idee
vabatahtlikust tööst jäi kummitama ja otsustasin, et tahan seda ühel hetkel oma elus
teha. Peale keskkooli jätkasin
inseneriõpinguid
Budapesti
ülikoolis. Peagi sai selgeks, et
see pole töö, mida tahaksin
teha ning jätsin kuruse pooleli. Kuna ülikooli pärast enam
mutetsema ei pidanud ja ka
kindlat tööd ei olnud, oli aeg
välismaale minekuks küps.
Miks otsustasid Eesti
kasuks?
Ma tahtsin kindlasti minna
põhja poole. Esimeseks valikuks oli Norra, mida oleks
EVSi kaudu olnud väga hea
võimalus tundma õppida.
Kahjuks ei olnud ma sellise
ideega ainus - tihti kandideerivad ühele kohale 30 – 40
inimest. Kuna ma kohta ei
saanud, avastasin, et ka Eesti
on väga huvitav riik. Teadsin
ainult seda, et riik on skandinaavia ja ida-euroopa vahel, et

tegemist on väga väikse riigiga
ning et eesti keel on lähedalt
seotud ungari keelega. Lisaks
ärgitasid paar sõpra, kes Eestis käinud, mind innukalt siia
tulema.
Mis tööd sa Keila
noortekeskuses teed?
Peale paljude erinevate mängude mängimise koos noortega (mille käigus ma püüan ka
keelt õppida) hakkasin hiljuti
kitarritunde andma ning ma
aitan organiseerida erinevaid
keskuse korraldatavaid üritusi. Üks sellistest saab olema
Euroopa noorte nädal mais,
kus peateemaks on vabatahtlik teenistus.
Kui palju sa olid Eestis enne
siia tulekut kuulnud?
Ma arvan, et esimest korda
panin ma Eesti kui riigi kaardile sealsamas Itaalias. Seal oli
grupp eestlaseid, kes oma riiki
tutvustasid. Mõistsin, et tean
Eestist nii vähe, kuigi tegemist
on Ungariga mitmest aspektist vaadates sarnase riigiga.
Sain ka huvitava brošüüri eesti keele kohta ning kuigi ma
olen keeltest eriti huvitatud,
ei arvanud, et mul saab kunagi
olema võimalus seda õppida,
kuid siin ma olen.

Ungaris ei ole merepiiri, ootan
väga võimalust merre ujuma
minna. Samuti on Tallinna vanalinn kaunis, väga erinev Budapestist.
Kui hästi sa juba eesti keelt
oskad?
Keel on raske aga nauditav.
Sarnasus ungari keelega aitab natuke, kuid eesti keel on
ikkagi kõige keerulisem keel,
mida kunagi olen õppinud.
Olen paar kuud tunde võtnud
ja nüüd saan vestlusi kuulates
juba ühtteist aru. Oskan tellida
toitu, osta asju või reisida suuremate probeemideta, aga tööl
on keelt keeruline kasutada,
kuna noored räägivad väga kiiresti. Ungari keel on eriti raske,
isegi raskem kui eesti keel, aga
kui keegi Keilast soovib seda
õppida, annaksin hea meelega
tunde. Tuleb lihtsalt minuga
ühendust võtta.

Euroopa vabatahtlik teenistus on programm 18.30. aastastele noortele,
kellele pakutakse võimalust kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes
Euroopa riigis just temale
huvipakkuval alal. Vabatahtlik teenistus kestab
2-12 kuud, mille käigus
saab välisriigis teha vabatahtlikku tööd ja sealjuures tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga.
Millised kohti tahaksid
Eestis veel külastada?
Ma tahaksin külastada ilusaid
matkakohti. Kuulsin, et Hiiumaa on ilus ja näha tahaksin
ka rahvusparke. Kui võimalus
tekib, külastaks veel Riiat või
Helsingit.

Kes tuli, ei kahetse - väljasõidul “Tunne Harjumaad”

anne siniveer
reisija

Sõidu organiseerija Eva Allast
oli kutsunud teejuhiks omakandi - mehe Agu Veetamme,
ajakirjaniku ja kirjastaja, raamatu „Tallinnast Keila-Joale“
autori. Agu oskas kogu päeva
jooksul oma elava ja sisuka
jutuga kaasa mõtlema panna ja jõudis igal pool vastata
meie rohketele küsimustele.

Imetlesime Vääna ainulaadset mõisaansamblit. Rannamõisa õdusas valguseküllases
kirikus nautisime oreli kõla,
kõndisime kirikuaias. Suurupis ronisime tuletorni. Nii seal
kui muidugi Türisalu pangal
ja Keila-Joal vaimustusime
(miljoni)vaadetest. Keila juga
esines oma täies võimsuses.
Muraste mõisa olukord pani
muretsema, Keila-Joa näis
lootusrikas ja kroonijuveelina

säras Kõltsu. Viimati nimetatu
oli reisi suurim üllatus. Kunagine pioneerilaager ja Keila
keskkooli sügislaagrina kasutatud territoorium oli muljet
avaldavalt korras, mõisahoone
imetlusväärne.
Sellest päevast jääb palju
muljeid. Imestasime, et nii
kodu lähedal oli nii palju vaadata. Vahvad teadmishimulised reisisellid laiendasid oma
silmaringi ja veetsid mõnusa
päeva Keila lähiümbruses. Tänud Padise Bussile ja sel päeval
rooli keeranud Rein Pikkpõllule isiklikult! Kiitus reisijuhile
Agu Veetammele! Jõudu ja
jaksu Eva Allastile ning Keila
Sõpruslinnade Seltsile uuteks
ettevõtmisteks!

Suurupi tuletorni uudistamas

Rulluisutada
terviseradadel veel ei saa
Kuna lumi suuresti sulanud on
paljudel suusad ära pandud ja
oodetakse kuivemat ilma, et
terviseradadele mõnd muud
spordiala harrastama minna.
SA Keila terviserajad juhataja Toivo Lumiste sõnul on
asflateed terviseradadel kohati
puhtad (seal, kus päike peale
paistab), metsa vahel aga on
lund nii palju, et suusarada on
veel sõidukorras.
Disc-golfi juba mängitakse,
kuigi tee tahab korrastamist.
„Kahjuks aga ei saa praegu veel
rajale autoga ligi, et täitematerjali viia,“ ütles Toivo Lumiste.
Lumest on puhtad sissesõidutee ning suusastaadion, seikluspark töötab ning kunstmuruväljakul toimuvad juba kuu
algusest trennid ja võistlused.

info

huvitav

Ei usu, et 39 inimest, kes laupäeva,
16.aprilli hommikul Keilas väljasõidule
„Tunne Harjumaad“ kogunesid, polnud
Keila Sõpruslinnade Seltsi pakutud marsruudi enamikes paikades käinud. Ometi
jäeti kibekiired kevadtööd koju ootama...

Lühidalt

foto: valdur vacht

Lorinc tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu
Mis sa arvad Eestist ja
selle elanikest nüüd, kui siin
oled?
Kui Eesti saabusin, tehti kõikidele vabatahtlikele koolitus
vabatahtliku töö ja riigi kohta,
kus nad elama hakkavad. Üks,
mis öeldi, oli mitte üllatuda,
kui eestlased tunduvad külmad
või eemalolevad välismaalaste
suhtes. Ma pean ütlema, et ma
pole siiani kohanud eestlast,
kes poleks avatud, huvitatud
või abivalmis. On üllatav, et
kõik räägivad inglise keelt. Mulle väga meeldib eestlaste suhtumine - te olete positiivsed,
loovad, sõbralikud ja hindate
teisi. Väga raske on aga külmaga hakkama saada, ma pole Ungaris midagi sellist kogenud.
Nüüd olen väga õnnelik kevade
saabumise üle. Ma igatsen mägesid, mis on minu lemmikud
ning ootan huviga matkamist
nüüd, mil ilm on parem. Kuna
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foto: erakogu

Harju Elekter koondab
Eesti tütarfirmad ühtse
logomärgi alla
ASi Harju Elekter nõukogu ja
juhatus võtsid vastu otsuse
koondada kõik kontserni Eesti
ettevõtted Harju Elektri kaubamärgi alla. Ühise logo kasutamine aitab tugevdada kontserni konkurentsivõimet ning loob
lisakasu ja võimalusi turundustegevuses.
Eelnevast lähtudes kinnitas
tütarettevõtte ASi Eltek nõukogu ettevõtte uueks ärinimeks
AS Harju Elekter Teletehnika.
Harju Maakohtu registriosakond tegi vastava kande 18.
aprillil k.a. 1968. aastal loodud Harju Elekter on juhtiv
elektriseadmete ja -materjalide tootja Baltimaades. Harju
Elektri Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased
Eestis, Soomes ja Leedus: AS
Harju Elekter Elektrotehnika
(100%), Satmatic Oy (100%) ja
Rifas UAB (51%), telekommunikatsioonitoodete valmistaja
AS Harju Elekter Teletehnika
(100%) ja müügiesindus Harju Elekter AB (90%), samuti
sidusettevõte AS Draka Keila
Cables (34%). Harju Elektril on
ka finantsinvesteeringud Läti
elektriseadmete müügifirmas
SIA Energokomplekss (14%)
ja Soome börsiettevõttes PKC
Group Oyj (7%).
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Vaba aeg Tiimsport lauatennises

Üldarvestuse võitjad
1. koht Timo Teras
2. koht Kristjan Kant
3. koht Ivari Kintsigo

Viimane võimalus
ujumiskolmapäevakul end tõestada

Keila Parimad (fotol):
1. koht Kalle Kask
2. koht Mati Krusel
3. koht Kalvi Sagor
Üldarvestuse ja Keila
parim naine: Evely Sagor
Keila parim Juunior:
Pärtel Sagor
Keila parim kadett:
Jaanus Mitter
Keila parim tüdruk
kadett: Eliise Kõu
Keila parim minikadett:
Karl-Martin Sinijärv
Keila parim veteran 40+:
1. koht: Vahur Löör
2. koht: Jaan Magnus
3. koht: Ahto Nurk
Keila parim veteran 50+:
1. koht: Jaanus Väljamäe
2. koht: Enno Fels
3. koht: Heiti Valtri
Keila parim veteran 60+:
Elmar Niinepuu
Keila parim veteran 70+:
Heino Valgessaar
Üldarvestuse parim
juunior: Allan Kersten
Üldarvestuse parim
kadett: Joosep Kuusk
Üldarvestuse parim
kadett tüdruk:
Kadri Lepiku
Üldarvestuse parim
minikadett: Ragnar Sarv
Üldarvestuse minikadett
tüdruk: Sirli Jaanimägi
Üldarvestuse parim
veteran 40+:
Andres Puussep
Üldarvestuse parim
veteran 50+:
Heino Kruusement
Üldarvestuse parim
veteran 60+: Arne Loos
Üldarvestuse parim
veteran 70+: Martin Pakk
Üldarvestuse parim
naisveteran: Viive Zängov
Kogu paremusjärjestus on
Keila-, Lauatenniseliidu- ja
Pinksikeskuse kodulehel.

Keila parimad lauatennises (vasakult):
Mati Krusel, Kalle Kask ja Kalvi Sagor

foto: erakogu

sport

Osavõtjaterohkeim
lauatennise võistlus
Eestis
Möödunud laupäeval toimusid Keila
Tervisekeskuses
lahtised meistrivõistlused lauatennises, mis oli Eesti
Lauatenniseliidu
peasekretäri Marko
Männiku sõnul üks
suurema osalejate
arvuga võistlus sel
hooajal.
kalle kask
keila lauatenniseklubi
president

Korraldajate prognoosi kohaselt võis arvata, et võistlejaid
saabub Keilasse 50-60, kuid
arvamus oli ekslik. Võistlejaid
oli kokku täpselt 80. Kuna
mängulaudu oli 16, siis osavõtjate rohkus võistluste ajakava eriti segamini ei löönud.
Enim osalejaid oli muidugi
Keilast, mis teeb ainult head
meelt, sest viimased võistlused lauatennises olid siin

linnas kaugel „okupatsiooni
ajal“. Vaatamata pikale pausile on keilakate huvi selle targa
ja kiire spordiala vastu ikkagi
säilinud. Paljudel tekkis peale
võistlemist üks ja ainuke küsimus. Kus saab Keilas lauatennist mängida? Jah, hetkel
selline kindel harjutussaal
puudub, kus oleks üleval 24/7
piisaval arvul laudu et igas
vanuses pinksisõbrad harjutada saaks. Küll aga otsime
võimalusi, et selline „pinksipesa“ Keilasse punuda. Hetkel on Keila Noortekeskuses
võimalus noortel, juhendaja
abiga, esmaseid mänguoskusi
omandada, aga see on ilmselgelt vähe, et asjaga tõsisemalt
tegeleda. Ka Tervisekeskuses
on võimalused spordiala harrastada, kuid alati võiksid võimalused paremad olla.
Tänan kõiki toetajaid ja
abilisi ilma kelleta ei sünni
ühtki suurt asja ja üritust.
Asjahuvilistele aga visa ja
kindlameelset
harjutamist
ning kohtume uuesti aprillis
2012.

27.aprillil on viimane võimalus võtta osa Keila pikamaasarja kuuluvast ujumisvõistlusest.
Viimasel
ujumiskolmapäevakul osalemiseks saab registreerida teisipäeva õhtul kella
18.00-ni aadressil skvask@
hot.ee. Võistlema on oodatud igas vanuses ujumissõbrad. Noorimad ujuvad 25m,
ehk ühe basseinipikkuse;
noored ning täiskasvanud
naised ujuvad 150m ning
täiskasvanud mehed 300m.
Täpsem juhend on nähtaval
aadressil www.spordiklubivask.weebly.com.Viimane
ujumiskolmapäevak toimub
27.aprillil kell 18.00 Keila tervisekeskuses.

Keila Kooli poisid
maadlusvõistlusel
Eesti meistrivõistlustel kadettidele vabamaadluses 9.
aprill võistles Keila Koolist
5 poissi. Kehakaalus kuni
63kg maadles pronksmedali
heitluses Henry Puusepp,
kes pidi siiski tunnistama
vastase paremust ja saavutas võistkonna parimana 5. koha. Treener Tauno
Hausenbergi sõnul võitlesid
kõik poisid visalt ja esimese
võistluse kohta polnud tulemus üldse paha.

Keila Kooli neiud
Harjumaa parimad
võrkpallurid
Harjumaa koolidevahelistel
meistrivõistlused võrkpallis
võitsid 10.-12. klasside arvestuses kuldmedali teist aastat
järjest Keila Kooli neiud. Neidude treener on Jüri Rumm.
II jäi Saku Gümnaasium ja III
Kuusalu KK. Võistles 8 võistkonda. Poiste võistkond saavutas treener Virge Jaanre
käe all tubli 5.koha.

vaba aeg

Valla lapsed ühisel teatripäeval Laulasmaal
ülle krabo
Laulasmaa Kooli lasteaia
õppealajuhataja

Keila valla lasteaedadel on tore
traditsioon tähistada igal kevadel ühiselt teatripäeva. Selleks
valmistavad lasteaialapsed ette
etendused ning esitavad neid
teiste lasteaedade lastele.
Tänavu tulid Laulasmaa
Kooli lasteaeda kokku väikesed näitlejad Lehola Kooli
lasteaiast, Klooga lasteaiast ja
Laulasmaa Kooli lasteaiast. Lehola lasteaia lapsed jutustasid
„Kummalisest unenäost“, kus
kõndisid ringi haldjad ja kus
aastaaegadega oli suur segadus. Lapsi juhendasid õpetajad

Helme Uutma, Jana Hinno,
Külli Kivilo, Margit Altmets,
Mariana Avarsalu ja Katrin
Äkke.
Klooga lasteaia lapsed etendasid loo „Hundist ja kitsetalledest“. Aitäh õpetajatele
Ehtel Reegat, Malle Klamp ja
Kadi Komp.
Laulasmaa lasteaia lapsed
elasid aga džunglis koos „Ninaka ninasarvikuga“. See lugu
oli eriti huvitav oma lavastuse
poolest, sest tegemist oli luuletusega. Õpetaja Tiiu-Triin
Sutrop ja Aet Kuivkaev olid lähenenud luuletusele loovalt ja
selle dramatiseerinud. Lastele
pakub teatripäev alati põnevaid elamusi. Ka õpetajad said

teiste tööd vaadates ideid uute
lavastuste tarvis ja näha huvitavaid dekoratsioone ja kostüüme. Äärmiselt huvitavate
kostüümilahendustega üllatab
igal aastal Lehola lasteaia õpetaja Helme Uutma. Loodame,

et ta oma vahvad ideed ja teostused varsti raamatuks kokku
koondab, sest selline materjal
huvitaks kõiki lasteaiatöötajaid.
Kohtume kindlasti järgmise
aasta märtsikuus!

river tomera
TIIMSPORT

Keila Tervisekeskuse pallisaal
täitus eelneval nädalavahetusel lauatennise laudadega ja
pühapäeval katsusid lauatennises omavahel jõudu Keila
Tiimspordi võistkonnad. Peakohtunik oli seekord Kalle
Kask, kes eelmisel päeval oli
kroonitud Keila meistriks
ning kes ise osales võistlusel
Linnavalitsuse võistkonna esinumbrina.
Lauatennist Keilas suuremal määral hetkel ei harrastata ehk paljudel võistlejatel tuli
meelde tuletada nooruspõlves
kas spordilaagrites või koolimajades omandatud oskused.
Kuid kui Forrest Gump sai
lühikese harjutamisega lauatennisega edukalt hakkama,
siis küllap suudavad sama ka
Keila harrastussportlased.
Võitja oli seekord ülekaalu-

Playbacki esinejad üheskoos

kalt Linnavalitsuse võistkond,
kes teistele suur sõnaõigust ei
andnud ja kellele see oli esimese osavõistluse võit. Võitjameeskonda kuulusid Enno
Fels, Pille-Riin Noor, Kalle
Kask, Mati Krusel, Vahur Löör
ja Jaanus Väljamäe. Kui Linnavalitsus lasi liugu vanadel
oskustel, siis Draka teise koha
taga on ilmselgelt viimastel
nädalatel tehtud tubli töö
oma pinksioskuste arendamisel. Kolmanda koha mängus
tuli Ilu- ja Lõõgastuskeskuse
Püramiid võistkonnal tasavägistes mängudes alla vanduda saalihokist välja kasvanud
Linnakodaniku võistkonnale.
Sarja üldseis on jätkuvalt
ülimalt tasavägine ja teist
ning seitsmendat kohta lahutab vähem kui neli punkti.
Järgmine Tiimspordi osavõistlus toimub 1. mail, kus
ees ootab pikk päev täis jalgpalli.

foto: erakogu

vaba aeg

Heategevuskontsert
„Playback“
riina kübard
LCE PRESIDENT 2010-2011

Ladies Circle Eesti koostöös
Keila noortega korraldavad
juba kolmandat korda heategevusliku ürituse “Playback
show”, mille tulud annetatakse „Avitus Fond” emade psühhokoolitusrühma
tegevuse
toetuseks.
”Playback show” sai alguse pikaaegsest Keila Kooli traditsioonist, kus abituriendid
jäljendavad erinevaid Eestist
ja mujalt maailmast pärit staare. Vaadates seda kontserti,
kus noored on vaid ühe õhtu
tarbeks näinud palju vaeva,
õppinud samme ja teinud lugematuid proove, tekkis mõte
midagi sellist korraldada ka
heategevuse eesmärgil.
Aastal 2009 korraldas Ladies Circle Eesti koos Keila
noortega esimese Heategevusliku Playback show. Noored andsid endast kõik, et üritus õnnestuks ja tulu 10 000
krooni annetati vaimupuudega laste suvelaagrite kaasfinantseerimiseks.
2010 aastal tuli initsiatiiv
juba noorte endi poolt. Heategevusüritus ”Playback show”

vol 2 eesmärgiks oli toetada
Arengu Keskus ”Avitus” emade koolitusrühma. Üritus oli
taaskord menukas ja noorte
abiga koguti 13 900 krooni.
Täna oleme ”Avituse” projekti lõpusirgel ja sooviksime Playback’i ürituste sarja
viimase kontserdiga panna
väärika punkti nii noorte tegemistele kui ka Ladies Circle Eesti heategevusprojekti
toetamisele, et järgmisel korral juba uute ideedega välja
tulla. Viimane üritus toimub
hiljuti valminud Keila Koolis
30.aprill 2011, Paldiski mnt
17 algusega 19.00
Ladies Circle on noorte
naiste rahvusvaheline liikumine. Eestis loodi esimene Ladies Circle klubi 1989.aastal.
Hetkel on Eestis 8 tegutsevat
klubi ja üle 80 liiikme. “Avitus
Fond” emade psühhokoolitusrühma rahaline toetamine on
LCE ühine heategevusprojekt
aastatel 2009-2011. Arengu
Keskuse Avitus eesmärgiks on
töö isiksuse arengu ja vaimse
tervise valdkonnas. Tegevusele ollakse pühendunud põhiliselt läbi nõustamiskeskuse
eneseabi-, teraapia- ja arengurühmade.

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
FOTONÄITUS
“SILMARÕÕMUD”
Kalju Suure 151.isikunäitus
Keila Sotsiaalkeskus

teater
“HANS JA GRETE” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER “REKY”
2. mai kell 11.00 Pilet 4,50€
Keila Kultuurikeskus
“LEENANE`I KAUNITAR” RAKVERE TEATER
11. mai kell 19:00 Pilet 9€ / 8€
Keila Kultuurikeskus

kontsert
KEILA LINNAKS NIMETAMISE AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
1. mai kell 16:00 - 17:30

Keila Miikaeli kirik
KEILA LAULULAPS 2011
7. mai kell 12:00 Pilet 2€
Keila Kultuurikeskus

sport
LASTE
SUKELDUMISKURSUS
31. märts – 26. mai
Eesti Sukeldujate Klubi korraldab laste sukeldumise kursuse.
Keila Tervisekeskus

muud üritused
KORTERIÜHISTUTE
INFOPÄEV
25. aprill kell 18.00
Keila linnavalitsuse saal
LUU- JA LIIGESEHAIGUSTE
TEEMALINE TEABEPÄEV
28. aprill kell 14:00
Info telefonil 53435501, e-mail:
reuma@reumaliit.ee
Keila Kool
KIRBUTURG
1. mai kell 10.00 – 14.00
Eelregistreerimine mariliis@
keila.ee või telefonil
6045045.
Keila Kultuurikeskus
KOERTE MÄKKEJOOKS /
KROSSIJOOKS
1. mai kell 10:00 - 15:00

kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516; 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa või vahetada pool eramaja (54m2, krunt 875m2, kivihoone-garaaž, kuur, pesuköök)
kahetoalise rõduga korteri vastu
Keilas. Tel: 53612216.
Vanem naisterahvas soovib
üürida 1-toalise korteri Keilas.
Oodatud on kõik pakkumised.
Tel. 55581988; 53452806.

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
960kg (Tootsi) 147€ (2300.-) ja
puitbriketti (ümmargune). Soovi
korral ka väiksemad kogused.

Müüa soodsalt küttepuid. Tel.
5168067.
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.
Kennelis Skylit (Keilas) müüa
tiibeti mastifi kutsikad. Vanemad
suured, jõulised, head valvekoerad. Värvus must kuldsega ja
sinine kuldsega. Loovutamine
kahe kuuselt, kiibistatult ja vaktsineeritult koos EKL tõutunnistuse ja EU lemmikloomapassiga. Võimalik ka järelmaksuga.
Telefon 5287714; 6780899 või
kirjutage
kennelskylit@gmail.
com.
Müüa uus fotoaparaat Samsung. Ostuhind 3800 krooni,
müügihind 100€. Tingimisvõimalus, garantii. Tel. 55581988.

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

Sündinud

4.04.2011
5.04.2011
12.04.2011

kogudus

Piibli- ja palvetund eakatele
27. aprill kell 13.00
Koguduse majas
Pühapäevakooli tunnid
Pühapäeviti kell 13.00
Koguduse majas

”Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda,
kuni viimaks rahurannal
lõppes rännuring“.

Aino
Suurkuusk’e

Hugo Lehtpuu
Mariel Metsaru
Rasmus Paalberg

Sügav kaastunne Veljole ja
Jürile abikaasa ja ema

Südamlik kaastunne
perekonnale ja omastele
armsa naabri

Aino
Suurkuusk

Aino
Suurkuuse

surma puhul.

mälestavad

29.04.1932 - 15.04. 2011
kaotuse puhul.

Lääne – Harjumaa Invaühing

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
Haapsalu mnt 10

Kuulutused
Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.

Palju õnne!

Osalemiseks vajalik eelnev registreerimine klubi.ipson gmail.
com. Keila Tankimägi

Kristuse ülestõusmise püha
24. aprill kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Laulab segakoor „Miikael“
Keila Miikaeli kirik
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lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal. OÜ Metanex Tel.
6782055.

Mälestame

Enno
Alteri’it

töö

Südamlik kaastunne
Sirjele ja Jürile isa

Igaviku vaikusse lahkus
meie armas papa

Enno Alteri

Enno Alter

Kahar, Uueda, Viik, Seim,
Küttim, Heina, Brant,
Kimmel, Everst, Kiik.

Leinavad lapsed, lapselapsed,
lapselapselapsed

Mälestame

Sügav kaastunne
Rolf Kubjasele

Sirje Milt`i

TÜTRE

surma puhul.

Avaldame sügavat kaastunnet
tütrele ja pojale peredega.
Keila linna Pensionäride
Ühendus

Südamlik kaastunne
Margele perega kalli

vanaema ja
vana-vanaema
kaotuse puhul.

ja avaldame kaastunnet
Margitile ja Margusele

Ülvi ja Argo perega

Mare ja Eldur

1. 01. 1921
14. 04. 2011

surma puhul

Endised töökaaslased,
autojuhid Keila Leivamajast.
Anti, Kalju, Ants, Peeter, Kalle

Kevad tuleb-settekaevud ja
wc-d tühjaks. Hinnad head ja
toredad töömehed. Kontakt:
51916171.
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torusid jne) Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.

Leinavad naabrid Mati ja Vaike

Ethel, Kaido ja Riina

Julge muuta
oma elu!
Perevägivalla ohvrite tasuta nõustamine.

Registreerimine k 11-17, tel 526 4697.
www.avasilmad.eu www.naisteabi.ee
Sinu tugiisik Keila linnas
Kolmapäeviti kell 14 - 16
tel. 56177393

Ohtlike puude
langetamine
ja kändude
freesimine
tel: 53474029

Otsin aednikku. Tel.5246446.
Võetakse tööle aednik, kes
suudab iseseisvalt toime tulla
igapäevaste aiatöödega, s.h.
muruniitmine. Koht Keilas Mudaaugul, tel. 5013563.

muu
3. mail algavad Keilas soome keele kursused algajatele.
Tunnid teisipäeval ja reedel kell
18.45 - 20.15. Õppetasu 90,5€.
Kokku 24 õppetundi. Info ja eelnev registreerimine kursustele:
info@tarnekor.ee, tel.53029454;
53321522; 6781616 või tulla kohale Keila Paldiski mnt 21, II korrus (teeäärne maja).

Ehitus
Remont
Hooldus
Fassadide ja
katuste pesu

info@copartner.ee
www.copartner.ee
Tel. 55506925

AITA HIIREKESEL SUVI
ÜLE ELADA!
MTÜ Hiirekese Mängutuba ootab annetusi arveldusarvele 10220075740013 või
poeta annetus mängutoas asuvasse
korjanduskasti.
Aitäh igale toetajale!

Lääne – Harjumaa Invaühingu ÜLDKOOSOLEK
Toimub 2. mail kell 15.00 Keila Sotsiaalkeskuse saalis.
Võtame vastu ka uusi liikmeid ning tähistame emadepäeva.
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Laulasmaa Spaa
SPA:
Taastusravi arst
SPA administraator

AUTOTEENINDUS

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

SELLE KUPONGIGA REHVITÖÖD -10%

Treener

RESTORAN:
Baarman, kelner, ettekandja

HOTELL:

info@laulasmaa.ee

Soodsaim

Iga�kuu�üle�50
soodushinnaga
pakkumise.

rehvitöökoda Keilas
Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.

Lysi�Omega-3�vitamiin�E�kapslid�N120

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

Neljapäeval, 28. aprillil 2011 kell 14.00 kutsub Eesti Reumaliit
Keila Kooli (Keila Hariduse SA), Ehitajate tee 1, Keila,

enamlevinud põletikulisi luuja liigesehaiguseid, nende ravi ja
taastusravi
käsitlevale teabepäevale. Räägime reumatoidartriidist, anküloseerivast
spondüliidist, raviplaani jälgmisest, taastusravist ja abivahenditest.
Haigusega toimetulekust räägib patsient ise. Vajalik eelregistreerimine.
Üritus on tasuta!
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Registreerumine: Annika Kask +372 53435501
reuma@reumaliit.ee

Lysi�Omega-3�vit�E�sisaldab
120�väikest�kapslit,�mida�on�kerge�alla�neelata.
Tervislikud�oomega-3�rasvhapped
koos�tugeva�antioksüdant�vitamiin�E-ga.
Päevane�kogus�on�2�kapslit.

AS Farve
võtab tööle

VALVURI
Ohtu rabasse
Info tööpäeviti
8.30-16.00
tel. 604 5252

Tavahind�5.71�EUR�/�89.34�EEK
Soodushind

3.95�EUR/�61.80�EEK

Keila Apteek
Jaama�11��Keila
,
E-R�8.00-18.00;�L 9.00-15.00 Telefon�6780092
Soodustused Apteek1�kliendikaardiga�ja
Keila�Tarbijate�Ühistu�kaardiga
(va�retseptitravimid)!

Tere�tulemast�meie�apteeki!

t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV
Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

KYTTEPOOD.EE

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Brikett 1.60€ / 10kg

B-kategooria

Pellet 3.10 € / 16kg
Kask võrkkotis
2.90 € / 40L
Transpordi võimalus
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364
info@kyttepood.ee

autojuhtide

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

