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Algab vastuvõtt
muusikakooli
Maikuu lõpus alustab
muusikakool sisseastumiskatsetega. Lapsi võetakse
vastu üheteistkümnele
erinevale erialale.

lk 5
uudis

Anni, Robin, Indrek ja Ott Tomingas

foto: valdur vacht

Keilas 10 000 elanikku
Elanike registri andmetel registreeriti
9.mail 2011 Keila linna 10 000. elanikuna
vaid paari nädala vanune Ott Tomingas.
Keila elanike arv on pea kogu
aeg järjepidevalt kasvanud
alates Nõukogude Armee lah-

kogudus

kumisest. Viimase kümne aastaga on elanike arv kasvanud
500 inimese võrra.

Tanel Mõistuse hinnangul on Keilal nüüd väärtused,
mida ennustas 1938.aastal
Keila esimene linnapea Johann
Tähe: „Keila tulevik on selles,
et kes ei taha elada suures linnas (s.o Tallinnas), see tuleb
Keilasse. Siin võib ehitada oma
ilusa majakese, harida väikest

maalapikest ja elada rahus.“
Ka Oti vanemad Anni ja Indrek Tomingas kolisid Keilasse
kolm aastat tagasi Tallinnast.
Tanel Mõistus on rahul, et
üha rohkem inimesi otsustab
Keilasse elama tulla. „Elanike
arvu suurendamine pole meile
eesmärk omaette. Tegutseme

sport

Uued sündmused
Miikaeli kirikus
lk 6

ennekõike oma elanikele parema elukeskkonna loomise nimel. Elanike arvu suurenemist
võtame kui rahva tunnustust
meie valikutele.“ lisas Tanel
Mõistus.
Elanike arv suureneb edasi. Üleeilse, 11.mai seisuga on
Keila linna elanike arv 10003.

Keila noorte
seas kogub
populaarsust
keelatud
mokatubakas
Üha rohkem noori tarvitavad alternatiivse nikotiiniallikana Eestis keelatud
huuletubakat

lk 5

Keila koolis
peeti noorte
korvpalliturniir
lk 6
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lugejaga vestleb

Vabatahtlikkus – võimalus
muuta maailma

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Tänavu tähistab Eesti koos ülejäänud
Euroopaga vabatahtliku tegevuse aastat.
See sõna on viimasel ajal eriti jõuliselt läbi
televisiooni, raadio, ajalehtede ning sotsiaalmeedia tungimas meie mõtetesse.
Aga kui palju ikkagi teadvustatakse seda,
mis vabatahtlikkus on ning kuidas ja kellele see kasu toob?

Kirikurajaja Ants Tarve
Pole just palju inimesi, kes võiks uhkustada sellega, et on
loonud koguduse ja kiriku. Ants Tarve on loonud Keilasse
Uusapostliku kiriku koguduse ja ehitanud ka pühakoja. Aga
ega ta ei uhkelda, sest maju on ta ehitanud palju. Peamiselt
elamuid, aga ka autobaasi. Enamik siiasamasse Keila kihelkonna maadele, kus tema esivanemad on elanud nii kaua,
kui Ants oma esivanemaid teab. Aga kiriku ehitamisega
Ants ei uhkelda, lihtsalt tunnistab tehtut.
Ants räägib, kuidas tema vanaisa käis Valingult iga
pühapäev kirikus. Käis jalgsi. Mitte, et hobust poleks, vaid ka
hobusel pidi pühapäeval olema hingamise päev. Vat sedasi
peeti Pühakirjast ja seal öeldust toona lugu. Ehk seepärast
on kiriku rajamine Antsu elus eriline roll. Ehk lausa elutöö. Uusapostliku kiriku kogudus loodi Keilas 1991.aastal ja
koguduse algust tähistatakse just sel nädalavahetusel. Kohe
hakati ka oma maja peale mõtlema. Kiriku tarbeks eraldas
toonane linnavalitsus maa 1991.aasta sügisel, nurgakivi
pandi 93.aastal. Avo Seppeli projekteeritud ja Harju Ehituse
ehitatud hoone avati 1994.aasta mais.
Ants tunnistab, et talle kohe meeldib rabeleda:“ Mul
on kohe iseloom selline kärsitu. Tahan, et oleks tulemus.“
Uusapostliku kiriku hoone on ju igatpidi väärt tulemus.
Arhitektuuriline väärtteos, kus on erakordse akustikaga
saal ja soe õhkkond. Keila elanike elumiljöö kaunistuseks ja
hingemaailma harimiseks.

keila leht
leht@keila.ee

gea grigorjev
RAHVUSVAHELISE NOORSOOTÖÖ
SPETSIALIST

Liiga tihti on levinud arvamus,
et mida pole näha, seda pole
olemas, ja et kogemus on kogemus ainult siis, kui selle
eest on ka raha saadud. Vabatahtliku töö tegeliku väärtuse
varjamine alaväärtustab seda
ega innusta vabatahtlikke rohkem panustama.
“Eesti noored peavad julgelt sõna võtma, mitte nõustuma vaikides valmislahendustega. Vabatahtlik töö ongi
kodanikuna sõna võtmine. See
on sõnakus mittehoolimise ja
ükskõiksuse vastu. Sõnakus,
mis väljendub tegudes. Sõnakus, mis teeb head.” (Toomas
Hendrik Ilves, Mihus 06/11)
Mina olen vabatahtlikuna
tegutsenud nii välismaal kui
Eestis, nii tervishoiu, maailmahariduse kui noorsootöö

valdkonnas ja olen alati kohanud rohkem inimesi, kes üllatunult imestavad, miks küll
ma seda kõike teen, (see pole
ju mingi „õige“ töö), kui neid,
kes sooja kiitusega käe pihku
pistavad ja/või rõõmuga ka
enda vabatahtlikuks olemise
kogemust jagavad.
Mulle meeldiks näha, et
inimesed, ja just eriti noored,
võtaksid vabatahtlikku tegevust kui olulist võimalust.
Võimalust kogeda, ennast
proovile panna, midagi ühiskonnale tagasi anda ning vastu saada, kuid mis kõige olulisem – kui võimalust sõna
võtta ning muutusi ellu kutsuda.
Tänane maailm on noortele
valla tuhandete teedega, kuid
üks kõige vähem vahendeid
nõudev, samas kõige rohkempakkuv väljund on just vabatahtlikkus.
Formaalne
haridussüsteem ei aita kaasa,
kuigi võiks, et noor leiaks vabatahtliku tegevuse kaudu
selguse, mida õppida edasi,
mis on õige eriala või lausa
elukutse. Tihtipeale on takistuseks aga ka see, et organisatsioonid ei oska vabatahtlikke kaasata, ei näe nende
potentsiaali ega paku neile pa-

rimat rakendust. Keila noortekeskuses on läbi aegade tegevad
olnud
kümned
vabatahtlikud ning iga aastaga
oleme saanud kinnitust, kui
väärtuslikuks ressursiks nad
meie tegevuses on. Nii on vabatahtlikkus meie meeskonnas saanud tänaseks ka rahvusvahelise mõõtme ning
oleme liitnud oma seltskonda
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programmi raames vabatahtlikuna Ungari noormehe
Lörinci.
Saabuva Euroopa Noortenädala, mis on erilise rõhuga
vabatahtlikkusel, raames oleme võtnud enda südameasjaks
innustada noori tegutsema vabatahtlikena ka teiste Keila
ning lähipiirkonna organisatsioonide juures ja seeläbi julgustada neid ettevõtteid ka
edaspidi noori vabatahtlikke
kaasama ning edukalt koos
töötama.
Seega, kui sul on huvi veeta
nädal (16.-20. mai) vabataht-

INFO
allikas-: erakogu

Hinnanguliselt tehakse Eestis 2,7miljardi krooni väärtuses vabatahtlikku tööd
aastas. Erinevate uuringute kohaselt on 27-30%
Eesti elanikest tegutsenud
teadlikult vabatahtlikuna.
17% lisaks teevad midagi,
aga ei teadvusta ennast
vabatahtlikuna.
likuna lasteaias Rukkilill või
Vikerkaar, Keila või Karjaküla
sotsiaalkeskuses, Keila noortekeskuses või Keila Lehes,
kirjuta gea@keilanoortekeskus.ee. Veel võimalusi vabatahtlikuna nii Eestis kui välismaal tegutsemiseks leiad
www.help.ee, www.vabatahtlikud.ee, www.onnepank.ee
ning www.noored.ee/evs .
Hakka pihta juba täna, sest
sinu teod võivad muuta maailma!

Nädal piltides

Emadepäeva vastuvõtule oli linnavalitsus Foto: kadi kroon-laur
kutsunud 21 nelja ja enamat last kasvatavat perekonda,
kus kasvab kokku 92 kuni 18 aastast last.

Keila nädalaleht

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

Titeralli II külastas jõeparki
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: MÄRT LILLESIIM

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Noorte Euroopa Päeva raames esines Keila
noortekeskuses Ott Lepland
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Foto: noortekeskus

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

Muusikakooli oodatakse
musikaalseid õpilasi
Muusikakool
alustab maikuu
lõpus sisseastumiskatsetega.
Õpilasi võetakse
vastu
üheteistkümnele
erialale, õppima
saab asuda ka
ettevalmistusklassi.
kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Muusikaõpingute puhul on
õige alustamise aeg varane
noorus. Viiuli ja klaveri eriala puhul lausa eelkooliiga.
„Kuna pillimäng on füüsiliselt
keeruline tegevus, tuleb sellega varakult alustada, kui lapse
füüsis võimaldab pillimängule
paremini kohanduda. Hiljem
alustajate musitseerimislaad
võib jääda kohmakaks nii tehnilise kui loomingulise poole

KEILA
KOOL

pealt,“ ütles muusikakooli
direktor Andres Teppo. Igal
aastal on mitmeid 10 – 11
aastaseid, kes muusikakooli
soovivad õppima tulla. Andres
Teppo sõnul neid aga enamasti
vastu ei võeta. Küll on olnud
erandeid, kes hiljem alustanud
ja edukalt muusikaõpinguid ka
jätkanud. „Mõni laps areneb
teistest aeglasemalt ja teinekord piisab lihtsalt järgmisel
aastal uuesti proovimisest.
Samas on ka instrumente,
mis tugevamat jõudu nõuavad, nagu kitarr ja puhkpill,
mistõttu pole hiljem alustamine samuti välistatud.“ Õige
alustamise aja määravad koos
mitu tegurit ning kõige paremat nõu saab selle kohta anda
muusikakooli kollektiiv. Kõige
olulisem – mitte hilineda.
Sisseastumiskatsed koosnevad mitmest ülesandest
Muusikakooli
sissesaamise
põhiliseks eelduseks on Andres Teppo sõnul musikaalsus.

„Kui laps ei ole musikaalne,
ei hakka muusika temas helisema ning ta kaotab varsti
huvi.“
Sisseastumiskatsed koosnevad mitmest erinevast etapist.
Kõigepealt peab laps laulma
saateta omal valikul ühe laulu. Õpetaja Erika Uus soovitab
valida laulu, mis kõige paremini välja tuleb ja on kindlasti
selge. „Tihti tahetakse võtta
keerulisemaid laule, mis aga
ei pruugi nii hästi välja kukkuda.“ Teiseks tuleb katsetel
laulda järele klaveril ette mängitud helisid, siis meloodiaid
ja väikseid viisijuppe ning viimaseks osaks on rütmi järele
plaksutamine.
Viimastel aastatel on populaarseimad erialad olnud
klaver ja kitarr, kuid tõusuteel
on ka viiul ja akordion. Andres
Teppo loodab suuremat tungi
vaskpillide õppele.
Muusikakooli
esimesse
klassi võetakse vastu 27 õpilast, kuid soovijaid on poole

rohkem. Kui soovitud erialale sisse ei õnnestunud saada,
soovitab Andres Teppo kindlasti muusikakooliga ühendust
võtta ja uurida, mis põhjusel
laps kohast ilma jäi. „Hiljem
saame vanemaga seda arutada
ja heasoovlikku nõu anda.“ Olnud on ka juhuseid, kus laps ei
pääsenud küll soovitud eriala
õppima, kuid õpetaja soovitusel alustas teise instrumendi
õpinguid.“
Kui kellegil on mistahes
muusikakooliga seotud soov,
tasub alati helistada ja nõu
pidada. Muusikaõpe on üsna
individuaalne ja oleneb paljuski lapsest. Nõu muusikakooli sisseastumise kohta saab
kindlasti ka katsetele eelneval
konsultatsioonil.

psühholoogiline või sotsiaalne põhjus. Toetuseta on lapsel
raske areneda. Nad võivad jääda ootama hetke, mil on soodsam hetk hakata arenema ja
vaimselt kasvama.

aru, et alati on võimalik rääkida ja tal aitatakse olukorda
lahendada.

Väiksemad lapsed on oodatud ettevalmistusklassi
Ettevalmistusklassi oodatakse
lapsi alates 5.eluaastast. Hea
oleks, kui laps tunneks numbreid ning oskaks lugeda ning

Veoautodel Lõuna -Keilasse enam asja ei ole

oleks lihtsalt kraps laps. Tublimad ja musikaalsemad ettevalmistusklassi lapsed saavad
ka pillitundi, kuid valdavalt
viiuli ja klaveri eralal.
Andres Teppo rõhutab,
et muusikakoolis õppimine
nõuab vastutustunnet. „See
nõuab päeva- ja nädalaplaneerimist ning on vastutus kogu
perele. Muusikakool ei ole
huviring, vaid kool, oma programmi, kontsertide ja õppetööga. Lapse edu muusikakoolis
sõltub paljuski perekonnast.
Kui pere ei pea muusikakooli
tähtsaks, siis ei pea seda ka
laps. Edukate muusikaõpilaste
ühiseks nimetajaks ongi suur
kodune toetus ning huvi.“
Seda, millised on muusikakooli tulemused, saab kuulama minna juba täna 13. mail,
kell 18.00 Keila kultuurikeskuses toimuvale muusikakooli
kevadkontserdile.
Konsultatsioonid toimuvad
31. mail ja 1. juunil, sisseastumiskatsed 2. ja 3. juunil.

Innustamine II

Eelmise nädala lehes rääkisime laste innustamisest ja julgustamisest üldisemalt.
Seekord arutleme, mida teha siis, kui tekkinud probleemiga tuleb tegelema hakata.
roman timofejev
KEILA KOOLI PSÜHHOLOOG

Kuidas innustada ja julgustada paremini õppima, kui
lapsel on tekkinud tunne, et
ta ei saa hakkama.
On kaks eri asja, kas laps tõesti ei saa hakkama või talle
tundub, et ta ei saa hakkama.
Kui lapsele tundub, et ta ei saa
hakkama, tuleb ettevaatlikut
uurida, kust tuleb selline ebarealistlik ootus enda suhtes.

On see pere ootus või võrdleb
laps ennast klassikaaslastega
või oma lemmiklauljaga. Tihti
põhjustavad vanemad ise lapses sellise perfektsionismi. See
on õige hetk küsida endalt –
mida ma tegelikult tahan oma
lapsest ja meie suhetest?
Millises vanuses võivad
sellised probleemid tekkida?
Igas vanuses, kui õppimine
muutub raskeks. See võib olla
sünnipärane intellekti tase,

Millele peaksid vanemad
tähelepanu pöörama.
Iga pere valib ise oma väärtused ja elustiili. Laps jääb igal
juhul lojaalseks oma perele.
Kui laps tajub peres ebaõiglust, kas enda või teiste pereliikmete suhtes, see pingestab
ja pärsib tema arengut. Tähelepanu peaks pöörama sellele,
et laps tunneks oma vanemate toetust, et vanemad saavad
tema sisemaailmast ja murest

Kuidas tegutseda, kui lapsel
lähevad hinded järsku
halvaks.
Ärge sattuge paanikasse. Kui
kaua selline olukord on kestnud? Mida laps ise sellest arvab? Õppida on raske ja igav,
kui on muid tegemisi – sõbrad,
armastus, konfliktid peres.
Lapsele on oluline, et teda
aktsepteeritakse ka halbade
hinnetega. Kui see on kestnud
kaua, proovige rääkida, mis
on raskuste põhjuseks, küsige, mis abi ja kellelt ta tahaks
saada.

3

Kuidas peaksid vanemad
käituma, kui laps ei õpi nii
headele hinnetele kui nad
sooviksid, kuid vajab ikkagi
tunnustust.
Oleks hea aru saada, kas laps
on võimeline loomupoolest nii
hästi õppima. Kas tingimused
selleks on loodud: kompetentne õpetaja, õpihimulised klassikaaslased, piisav vanema toetus ja tähelepanu, õpevahendid.
Kui tingimused on täidetud ja
laps ikkagi ei suuda õppida piisavalt hästi, on küsimus selles,
kas vanemate ambitsioon ei ole
liiga suur või lapse emotsioonid on hõivatud millegi muuga, milleks tihtipeale on pere
emotsionaalne elu.

Piltuudis - Talgupäev Keila linnas ja vallas

Linnavalitsus otsustas paigaldada Tähe, Koidu, Eha tänavatel Ülesõidu ja Linnamäe tänavate vahelisel alal liiklusmärgid,
millega keelatakse suurel osal
piirkonna tänavatel veoautode
liiklemine.
„Lõuna linnaosa mitmetel
tänavatel (Koidu, Eha, Tähe)
otsustati veoautode liiklemist
piirata kuna viimasel ajal hakkasid üha tihedamalt rasked autod neid tänavaid läbisõiduks
kasutama. Antud teed ei ole
aga selliseks liiklemiseks oma
kandevõimelt ega ohutuselt
ette nähtud“, ütles abilinnapea
Enno Fels. Vajalikud veosed
Lõuna - Keila piirkonnas ei jää
kellelgi siiski vedamata. Selleks
on vajalik linnavalitsuse poolt
antud luba, mille väljastamine
käib kiirelt.

Osad tänavad jäävad
pimedaks
Alates 16.maist lülitatakse enamuses Keila linna piirkondades
tänavalgustus ajutiselt välja.
Suveöödel jäävad tuled põlema Haapsalu ja Paldiski maantel, kesklinna piirkonnas ning
teistel linna läbivatel suurematel tänavatel. Juhul kui linnas
toimub mõni suurem üritus,
lülitatakse valgustus vastavalt
vajadusele taas tööle. Suve
lõppedes ja pimedama aja saabudes hakatakse tänavaid taas
rohkem valgustama.

„VÕIN OLLA ISEENDALE
TÖÖANDJAKS“
16. mai 2011, kell 18.00-20.00
Keila Avatud Noortekeskuses
(Paldiski mnt 28F)

Sihtrühm: noored vanused 16+,
töötud või ettevõtluse loomisest
huvitatud

Teemad:

• Ülevaade SA Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse tegevusest
• Mis on vahet seltsingul, SA-l, MTÜ-l,
FIE-l ja OÜ-l; millist neist luua oma
isikliku ettevõtmise rajamiseks?
• Mida teada ja kust saada abi oma
ettevõtmise alustamisel?
• Rahastusvõimalused
• Vastamine osalejate küsimustele
Seminari viivad läbi SA Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
mittetulundusühingute konsultandid
Mari-Liis Dolenko ja Jevgenia Varbla
ning ettevõtluskonsultant
Kristina Viisalu.
Osalemine tasuta!
Registreerumiseks palume täita
osaleja ankeedi, mis on saadaval
www.keilanoortekeskus.ee
ning edastada see
maret@keilanoortekeskus.ee

Koristustalgud Lutheri ausamba juures.
Pildil Aimar Altosaar

Rõõmu naabrivalvesektori talgud. Pildil
paremal sektori esimees Madis Melzar.

Gaidid rajasid kiriku esisele
haljasalale peenra

Fotod: VALDUR VACHT,
kadi kroon-laur
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venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
Keila Linnavalitsus kinnitas
OÜ Varahooldus ja AS Keila Vesi
1.01.2010 –
31.12.2010. a majandusaasta aruanded.
Keila Linnavalitsus saatis
Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna konsolideerimisgrupi 2010. aasta
majandusaasta aruande kinnitamise eelnõu.
Keila Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku võtta
vastu Keila linna 2011. aasta esimene lisaeelarve summas 80 660 eurot, millest
suureneb Keila linna 2011.
aasta eelarve 10 370 330
euroni. Eelnõu järgi vähendataks Keila linna eelarve
tulusid 3 835 eurot. Keila
linna eelarve tulusid suurendatakse sihtotstarbelistest toetustest 84 495 eurot.

Linnavalitsus otsustas sulgeda Keila lasteaed Vikerkaar, Keila Lasteaed Miki ja
Keila Lasteaed Sipsik suvepuhkuseks 4. juulist 2011
kuni 31.juulini 2011 ning
avada lastele taas alates 1.
augustist 2011. Valverühmad avatakse lasteaias Rukkilill.
Linnavalitsus kooskõlastas
2011/2012. õppeaastal Keila Ühisgümnaasiumis ühe
esimese ja ühe kümnenda
klassi avamise. Keila Ühisgümnaasiumi I klassi oli
taotluse esitamise hetkel
Keila linnast tulemas 12
õpilast ja X klassi 12 õpilast. Väljastpoolt Keilat on
tulemas vastavalt 7 õpilast
ja 3 õpilast.
Linnavalitsus maksis täiendavaid sotsiaaltoetusi 2656
eurot.

Linnavalitsus tegi otsuse
anda
avalikul
kirjalikul
enampakkumisel kasutusse
Keila linnale kuuluv Keilas
Keskväljak 15 esimesel korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 22,5 m², tähtajatult, üüri alghinnaga 2,56
eurot/m2. Üürihinnale lisanduvad kommunaalkulude
maksed. Samaga kinnitati
avaliku kirjaliku enampakkumise ja üürilepingu põhitingimused. Pakkumisi oodatakse kuni 30.mai 2011
kella 11.00 OÜ-s Varahooldus, Keskväljak 15, Keila.
Keila Linnavalitsus saatis
Keila Linnavolikogu menetlusse kehtestamiseks Mudaaugu II detailplaneeringu
kehtestamise eelnõu. Alale
Nurmenuku tänava ääres on
planeeritud 12 eramukrunti,
mis hakkavad kandma paari-

tuid numbreid 9 – 31.
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Aia 10
kinnistule üksikelamu laiendusprojekti ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Linnavalitsus määras ka projekteerimistingimused Niidu
3a kinnistul asuva korterelamu rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks.
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Pae 1
asuva korterelamu rekonstrueerimise projekteerimistingimused.
Linnavalitsus otsustas kahandada Paldiski maanteel,
Pargi ja Piiri tänava ristmiku
piirkonnas suurimat lubatud
sõidukiirust 30 kilomeetrini
tunnis.

uudis

Vasalemma vallas põles viis hektarit metsaalust pinnast
Pühapäeval pärast keskpäeva
põles Vasalemma vallas Lemmaru külas viis hektarit metsaalust pinnast. Päästjad said
tule kontrolli alla ja kustutatud
põlengu kiiresti tänu meeste
oskuslikule tegutsemisele ja
eritehnikale.
8. mail kell 12.28 teatati
häirekeskusele, et Harjumaal

Vasalemma vallas Lemmaru
külas põleb kulu ja tuli hakkab
metsa jõudma. Kui Keila komando päästjad sündmuskohale jõudsid, põles juba metsaalune ja tulepesi oli enam kui
30. Kell 12.54 oli selge, et põlenguala on nelja hektari suurune. Kell 14.07 leidsid päästjad samas kõrval, 300 meetri

kaugusel teisegi tulekolde.
Kell 14.13 oli päästjatel
metsatulekahju lokaliseeritud
ja kell 16.51 likvideeritud.
Metsapõlengut kustutasid
päästemeeskonnad ning eritehnika Keila, Paldiski, Nõmme, Mustamäe ja Risti komandost. Töid juhtis Lääne-Harju
vanemoperatiivkorrapidaja ja

Keila komando rühmapealik.
Päästjate sõnul oli tulekahju kiirel kustutamisel suur abi
eritehnikast – Keila komando
metsakustutusautost ning Keila ja Nõmme komando ATVdest, millega pääses põlengualale ja päästjad ei pidanud
moodustama sadu meetreid
voolikuliine.

07.05 14:00 - Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas WV Sharanis imikut, päikese käes ning
näost punasena. Teavitatud politseid, kes võttis ühendust auto
omanikuga. Auto omanikud
olid hetkel poes ning olid teadlikud, et laps on palavas autos
päikese käes ja tulevad kui poes
käidud.
08.05 00:17 - Patrullekipaaž
märkas, et Keila vana gümnaasiumi ukse metallpaneel on eest
ära ja auk sees. Teavitatud G4S’i
ja kontakt kohale kutsutud.
08.05 12:30 - Patrullekipaaz
märkas Selveri taga haljasalal
seltskonda lahtise alkoholipudelitega. Isikud korrale kutsutud
ja minema saadetud. Vabandati
ja lahkuti.
08.05 15:41 - Patrullekipaaž
märkas Piiri tn kaht neiut, kellest ühel oli lahtine alkoholipudel käes. Neiud olid täisealised.
Isikud korrale kutsutud ja palutud alkoholi pudel ära panna.
08.05 20:30 - Patrullekipaaž
märkas, et vana gümnaasiumi ukse klaas oli läbi löödud,
sealt sisse ronitud ning välisuks
seestpoolt lahti tehtud. Teavitatud G4S’i ja kontakti.
09.05 12:02 - Patrullekipaaž
märkas Keskpargis kaht meesterahvast lahtiste alkoholipudelitega. Tehtud märkus mille
peale vabandati ja pudelid pan-

di ära.
09.05 16:15 - Juhtimiskeskus
teatas, et Piiri 1A trepikojas magab joobes isik. Kohale jõudes
isik üles äratatud ja minema
saadetud.
10.05 08:13 - Juhtimiskeskus
teatas, et Haapsalu mnt 31 juures on purjus meesterahvas pikali maas. Isik anti üle politseile.
10.05 18:14 - Patrullekipaaž
märkas Tuula tee Vabriku territooriumil noori turnimas. Selgitatud varitsevatest ohtudest
territooriumil ja noored saadeti
minema.

Securitas / Päästeamet
securitas 1660
04.05 21:27 - Patrullekipaaž
märkas Jaama platsi kioski
kõrval kaht noormeest alkoholi
tarvitamas. Isikud korrale kutsutud, mille peale nad vabandasid, panid alkohoolsed joogid
ära ning lahkusid.
04.05 22:20 - Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas parkimise ja peatumise keelualal sõiduautosid Honda Civic (reg nr
548MBR), Škoda Octavia (reg
nr 430AVM). Teavitatud politseid.
05.05 15:16 - Patrullekipaaž
märkas Keskväljak 5 bussipeatuse taga lahtise õllepudeliga
meesterahvast. Isikule tehtud
märkus mille peale ta viskas
pudeli prügikasti ning vabandas.
05.05 20:38 - Politsei teatas,
et lauluväljakul tarvitavad kolm
naisterahvast alkoholi. Kohale
jõudes kontrollis patrullekipaaž
dokumente ja selgus, et tegu
täisealistega. Neiud vabandasid
ning lahkusid.
05.05 20:45 - Patrullekipaaž
märkas Keskpargis kaht meesterahvast õllepudelitega. Selgitatud, et park ei ole õige koht
joomiseks, isikud vabandasid
ning lahkusid.
05.05 20:52 - Patrullekipaaž

märkas Keskpargis kaht noormeest lahtise õllepudelitega,
kontrollitud dokumente mille
käigus selgus, et tegu täisealistega. Isikud vabandasid ning
lahkusid.
05.05 21:00 - Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas parkimise keelualal parkimas Saab 95
(reg nr 523BAY)
05.05 22.27 - Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses
kodutut magamas. Isikut äratada ei suudetud ning ta anti üle
politseile.
06.05 09:40 - Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas parkimiskeelualal Toyota Land Cruiserit (reg nr 980MFM)
06.05 14:06 - Patrullekipaaž
märkas Keskpargis isikuid alkoholipudelitega. Isikud korrale
kutsutud ning minema saadetud.
07.05 01:05 - G4S teatas, et Pargi tn on alaealised raskes alkoholijoobes. Koos G4S patrulliga
kontrolliti isikuid ning selgus, et
kõik kolm on täisealised. Isikud
lubasid rahulikult koju minna.
07.05 10:10 - Patrullekipaaž
märkas vanal gümnaasiumi
hoonel katkist akent. Teavitatud
G4S’i ja kontaktisikut.
07.05 10:53 - Patrullekipaaž
märkas Keskpargis pingi peal
ebaadekvaatset isikut. Üle antud politseile.

päästeamet
7.05 kell 19.41 kustutasid Keila
komando päästjad suure järelevalveta lõkke Keila lauluväljakul.
8.05 kell 19.52 teatati häirekeskusele, et Keila vallas Ohtu
külas põleb metsaalune ja
tuli võib süüdata turbavälja.
Sündmuskohale jõudnud Keila
komando päästjad leidsid, et
põleb turbaväljalt välja juuritud kändude hunnik ja pinnas.
Kell 20.41 oli Keila ja Paldiski
komando päästjatel tulekahju
lokaliseeritud ja kell 21.29 kustutatud. Kustutustöid hõlbustas, et turbafirma kopp tõmbas
kännuhunniku laiali.

Сегодня в номере
Музыкальная школа
В конце мая в музыкальной
школе начнутся вступительные тесты. Учащимся предлагается 11 различных специальностей. Также есть
возможность
поступить
учиться в подготовительный класс. Учиться музыке
лучше начинать в дошкольном возрасте. Особенно это
касается таких специальностей, как фортепиано и
скрипки. По мнению директора музыкальной школы
А.Теппо, чем позже ребенок
начинает заниматься музыкой, тем больше вероятности, что ему сложнее будет
овладевать техническими
приемами игры на музыкальном инструменте. К
тому же можно отметить,
что такие ученики меньше
расположены к творчеству.
Вступительные тесты состоят из нескольких заданий,
но самым важным условием
успешного прохождения теста является музыкальность
ребенка. (стр 3)
Запрещенный
жевательный табак набирает
популярность
Среди молодежи все более
модным становится жевательный табак, так называемый снус. Если подростка с
сигаретой заметит каждый,
то употребление жевательного табака остается практически незаметным для
постороннего
глаза.
В
основном, табак используется в двух видах: есть порционный снус (напоминает
чай в пакетике) и оригинальный – в виде влажного
порошка. При употреблении этот табак просто закладывают под верхнюю
губу. Продажа жевательного табака в Эстонии запрещена, но, к сожалению, найти его достаточно просто.
Молодежный работник Катрин Зибо советует родителям внимательнее относится к содержимому карманов
своих детей. В круглой коробочке,
напоминающей
конфетную, может находиться жевательный табак.
(стр 5)
Движение грузовиков в
южной части Кейла
Городское
правительство

приняло решение установить на территории между
улицами Тяхе, Койду, Эха,
Юлесыйду и Линнамяэ дорожные знаки, запрещающие проезд по этой части
города большегрузных машин. По словам вице-мэра
Энно Фельса, дорожное покрытие этих улиц не предназначено для проезда тяжелых машин. Необходимые
поездки на грузовых машинах в этом районе можно
будет делать, имея специальное разрешение городского правительства. (стр 3)
Городское освещение
Начиная с 16-го мая, в большей части города отключат
уличное освещение. Фонари
будут гореть на Хаапсалуском и Палдиском шоссе, в
центре города, а также на
более важных улицах, проходящих через весь город. В
случае, если в городе будет
проходить какое-либо важное мероприятие, уличное
освещение
снова
будет
включено. С наступлением
более темного времени
освещение будет работать в
обычном режиме. (стр 3)
50 лет со дня конфирмации
Приход Михклиской церкви
приглашает всех конфирмантов, которые проходили
обряд в 1961 году, на встречу. Встреча состоится 7 августа в 11.00 в Михклиской
церкви. Просьба обязательно сообщить о своем участии в церковную канцелярию. В состоявшей 50 лет
назад конфирмации приняли участие 33 новых членов
церковного прихода. (стр 6)
Крещение
26 июня в 11.00 в Михклиской церкви состоится день
крещения. В этот день церковь приглашает всех детей,
которых родители хотят
крестить. Условием проведения обряда крещения является прохождение хотя
бы одним из родителей обряда конфирмацию. Крестные родители также должны
пройти
обряд
конфирмации. Более точная информация по телефону 51931501 или по адресу
keila@eelk.ee. (стр 6)
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Keelatud mokatubakas kogub
populaarsust
Uue trendina on kohalike noorte seas
aina enam populaarsemaks muutumas
moka- ehk huuletubakas ehk snus. Kui
suitsetava noore tunneb sigareti järgi ära
igaüks, siis väheke punnitavat huult oskavad märgata vähesed.
keila leht
LEHT@keila.ee

Keila erinoorsootöötaja Kristi
Zibo sõnul on osa lapsi juba
üsna kogenud mokatubakatarvitajad, ning nikotiin kui
sõltuvusaine on neil tekitanud
tähelepanu- ja keskendusmisraskusi. „Kuna mokatubakas ei
levita ebameeldivat lõhna nagu
suitsetamine, on lapsevanematel seda tihti raske märgata ja
lastel lihtne varjata. „Padi“ ja
„tups“ on levinumad väljendid, kuidas alaealised mokatubakat nimetavad.“ Kristi Zibo
soovitab vanematel olla tähelepanelik ja tunda huvi, mis
lastel taskutes on, milliseid
väljendeid nad kasutavad jne.
Põhiliselt tarvitakse kahte
sorti snusi: originaalne snus
on lahtine niiske pulber, mida
rullitakse näppude vahel sobiva suurusega rulliks; teine variant on teekotikese sarnasesse
materjali eelnevalt pakendatud
pulber. Kõige levinum viis snusi tarbimiseks on see panna
suhu ülemise huule alla, kus
seda hoitakse mõnest minutist
kuni mõne tunnini sõltuvalt
harjumusest. Peale tarvitamist

sülitatakse kas tubakaklomp
või kotike suust välja.
Eestis on mokatubaka müük
keelatud
Kuigi Eestis on huuletubaka
müük keelatud, on seda tegelikult lihtne leida. Legaalne on
mokatubakas Rootsis, Norras
ja Venemaal ning Lõuna-Aafrika Vabariigis. Eestlased saavad
mokatubakat üldiselt Rootsist, lisaks on võimalik snusi
osta internetipoodidest. Snusi
müüakse väikestes ümmargustes karbikestes, ning kuna siin
on müük keelatud, soetavad
noored üldiselt ühe karbikese
asemel kümnest pakist koosneva torni.
Noorte seas levib eksiarvamus, et mokatubaka tarvitamisel nad ei suitseta, mistõttu on
see ka tervisele ohutu. Lisaks
peetakse mokatubakat ennetavaks vahendiks mitte suitsetamist alustada. Tegelikult
sisaldab mokatubakas rohkem
nikotiini kui sigaret ning toob
endaga kaasa hulga teisi tagajärgi. Hambaarst Annika Rätsep selgitab, et mokatubakas
mõjub väga halvasti igemetele ja hammastele. „Juba paari

korra kasutamise järgselt tekivad külgmistele hammastele
plekid, mida kahjuks eemaldada ei ole kuidagi võimalik.
Samuti hammas pehmeneb
ning võib tulla kaaries. Kõige
rohkem on aga huuletubaka
kasutajatel probleemiks ebameeldiv maitse ja kuivustunne suus, igemepõletikud ning
erinevad igememutatsioonid,
mis võivad areneda vähiks.“

Eestis on
huuletubakat
lihtne leida.
Eestlased saavad
mokatubakat
üldiselt Rootsist,
lisaks on
võimalik snusi
osta internetipoodidest.

Kristi Zibo sõnul ei oska
vanemad tihti aimatagi, mis
ümmarguses karbis peidus
on, ning arvavad selle olevat
nt kommikarp. „Näiteks ei tea
vanemad sageli, et kotikestesse
pakendatud mokatubaka hulgas on peenikest klaasipuru,
mis aitab nikotiinil paremini
vereringesse imenduda.“
Keila Kosnataablijaoskonna
piirkonnavanem Timo Suslov
rõhutab, et Tubakaseadus keelab igasuguste tubakatoodete
tarvitamise ja omandamise
alaealisele. „Samuti on keelatud täiskasvanul müüa ja anda
alaealistele
tubakatooteid.
Kuna alaealised saavad suuremate probleemideta huuletubakat soetada, pöörab politsei
lisatähelepanu
vahendajate
väljaselgitamiseks.“

info
Rootsist pärinev mokatubakas ehk snus on Eesti
üldsusele enamasti tundmatu vahend suitsetamise
asendamiseks. Tegu on
sisuliselt jahvatud tubakaga,
millele on lisatud vett, soola,
naatriumkarbonaati ning
aroomiaineid. Niiske snus
sisaldab umbes 50% vett.

keila lugu

Kaua aega tagasi elas üks vaene
tütarlaps, kes oli kaotanud mõlemad
vanemad ja ka kodu. Tüdrukut kutsuti
Sireliks, kuid tema tegelikku nime ei
teadnud keegi. Sirelil olid heledad
juuksed, mis lõhnasid nagu sireliõied
(sellepärast tüdrukut Sireliks kutsutigi), silmad olid tal rohelised kui rohi
ning seljas kandis ta valget kleiti.
Hoolimata oma kurvast elust oskas
Sirel kõigest rõõmu tunda ning ta ei
virisenud kunagi. Ehk oli see sellepärast, et tal oli sõber, kes temaga alati
kaasas käis ega jätnud teda kunagi
hätta. Sireli sõber oli väike armas
lind. Ta oli väga haruldane lind, teist
temasugust maailmas ei leidunud.
Linnu sulestik oli hele nagu Sireli
juuksed, tiivad aga veelgi heledamad. Linnu nokk oli hallikas, väike ja
lai. Sirel ei osanud endale soovida
paremat sõpra, kui see haruldane
lind. Päeval, kui Sirel ja lind kohtusid,
teadis tüdruk, et neist saavad head
sõbrad. Ta otsustas panna linnule

nimeks Keila. Kõik inimesed, kellest
Sirel koos Keilaga möödus, küsisid
linnu nime ning imestastid selle üle.
Kuna Sirel oli lahke tütarlaps, ütles
ta ka tähtede tähenduse. K tähendas kergust, E aga kõike erilist, I täht
hoopis ilu, L loodust ja A abivalmidust. Keegi küsijatest ei mõistnud
nende sõnade tähendust, aga Sireli
jaoks oli nendel suur tähtsus. Tema
arvates ilusamaid sõnu maailmas ei
olnudki.
Aeg muudkui läks ning Sireli ja
Keila sõprus muutus järjest tugevamaks. Kuid ükski lind ei ela nii kaua
nagu inimene ja kahjuks oli nii ka Keila puhul. Mitu aastat kestnud sõprus
lõppes ühel ilusal suveõhtul metsas peitust mängides. Sirel oli end
puuõõnde peitnud ja ootas, et Keila
ta üles leiaks. Lind hüppas oksalt oksale, kuid järsku ei suutnud ta enam
hingata. Keila kukkus surnult maha.
Sirel, kes endiselt puuõõnes kükitas,
kuulis vaikset mütsatust ning otsustas

vaatama minna. Keila lamas üsna
tüdruku lähedal samblal. Sirel püüdis
olla vapper, võttis surnud linnu kätte
ja hakkas otsima erilist paika, kuhu
ta matta. Keegi ei tea, kaua ta sedasi
kõndis, kuni ühel varahommikul leidis
ta kauni aasa, kus õitses palju lilli.
Aasa ümber oli mets. Sirel otsis üles
aasa keskpaiga ja hakkas Keila jaoks
auku kaevama.
Augu valmis saanud, tõstis tüdruk
linnu õrnalt sisse. Sirel ei suutnud
sellelt aasalt lahkuda. Ta ehitas
endale puuokstest ja lehtedest onni,
et oleks võimalik aasale koos Keila
hingega elama jääda. Inimesed, kes
pidevalt Sireli ja Keilaga kokku olid
puutunud, märkasid nende kadumist
ning hakkasid neid otsima. Otsiti mitu
nädalat ja mitu kuud. Hakati juba
lootust kaotama ning mõned arvasid,
et Sirel ja Keila on surnud. Mõne aja
pärast jõudsid otsijad üksikule lilleaasale ning leidsid sealt Sireli.
Sirel oli väga õnnelik. Inimesed

jäid puhkama, et siis jälle tagasi oma
linna minna. Ühel tüdrukul, kellele Sirel väga meeldis, tuli mõte samuti siia
aasale elama jääda. Kõik olid sellega
nõus ning järgmisel päeval hakatigi maju ehitama. Sellega läks mitu
aastat, kuid keegi ei lõpetanud enne
kui töö valmis oli. Seejärel toodi ka
mööbel kohale ning inimesed seadsid
end ilusates uutes majades sisse.
Kuna maju oli palju, nimetati see koht
linnaks. Nüüd vajas uus linn nime.
Tüdruk, kellel oli tulnud mõte Sireli
juurde kolida, ütles, et võiks linna
nimetada Sireli haruldase linnu järgi.
Kõik olid sellega nõus ning nõnda
pandigi nende linnale nimeks Keila.
Keila linn asub praegugi samal
kohal, ilusam kui kunagi varem ning
võibolla on Sirel tänagi oma sõpradega meie hulgas.
Adriann Väljaots
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Lühidalt
Euro tulek tõi Keila
kinnisvaraturule
hinnalanguse
Võrreldes 2010. aasta lõpuga
on Keila linnas järelturu korterite ruutmeetrihinna osas
olnud väike langus (keskmiselt
10-15%), sest erinevalt teistest
piirkondadest paisati euro tulekuga müüki senisest rohkem
objekte, kuid nõudlus puudus.
Täna võib öelda, et üleüldine
raske majandusseis ja elukallidus sunnib inimesi müüma
oma kortereid odavamalt, et
vabaneda üle jõu käivatest
pangalaenudest.
Endiselt on suur vahe portaalide pakkumishinna ja reaalse müügihinna vahel. Keila korterite puhul on seda märgata
vähem, kõige rohkem avaldub
see majade müügi osas. Maaameti andmetel on Keila linna
uute majade kortereid 2011.
aasta algusest kuni tänaseni
müüdud ruutmeetrihinnaga
670-690 eurot/m2, vanemate
majade kortereid 500-560eurot/m2 (2010. aasta lõpus oli
see keskmiselt 640 eurot/m2).
Kolme kuu sisse on mahtunud
ka kolm maja müügitehingut
tükihinnaga 63 000- 104 000
eurot. Portaalide pakkumise ja tegelike müügihindade
vahe on suurem Keila eramute
osas.
Näiteks pakutakse maju 191
734 – 223 690 euroga, kuid
reaalselt müüakse 127 823146 996 euroga.
Tehingute arvu osas liigub
Keila ja selle lähipiirkonna kinnisvaraturg ülesmäge. Võrreldes eelmise aastaga tõotab
suvilate ja maade müük tulla
aktiivsem. Kasvab ka müüki
antavate objektide arv ja kevad ning suvi toovad turule
palju uusi unikaalseid huvitavaid kodusid.
Külli Friedrichson

Keilakad karate
meistrivõistlustel
1.mail toimusid Saue Gümnaasiumis Kimura Shukokai Karate Meistrivõistlused. Võistlustel osalesid kuni 15.a tüdrukute
klassis Keila Gümnaasiumist
Lisette Vahar ja Mariliis Kolk.
Lisette Vahar saavutas võistlustel esimese ja Mariliis Kolk
neljanda koha.
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Lühidalt
Pärimusmuusika
võistumängimine

foto:TARMO HEIN

sport

Koolinoorte
korvpallivõistlused panid
noortel silmad särama
Eelmisel nädalal
peeti tervisekeskuse saalis Keila koolinoorte korvpalli
meistrivõistlused.
Võistkondi oli osalemas 4. klassi õpilastest gümnaasiumiosani.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Põhikooli osas oli oma meeskonnaga osalemas pea iga
klass, eraldi arvestus oli güm-

naasiumiõpilastel. Osales ka
kolm tüdrukute võistkonda 6.,
9. ja 10. klassist.
Tihe võistlusnädal päädis
reedel toimunud õpetajate ja
õpilaste vahelise korvpallimatšiga, mis meelitas saali hulgi
pealtvaatajaid, kes häälekalt ka
õpetajatele kaasa elasid.
Korraldaja Tarmo Heina
sõnul võis võistlustega igati
rahule jääda. „Õpilastele läksid võistlused väga korda, nad
said oma oskusi teistele näidata, teistega võrrelda ning juba
oodatakse järgmise aasta turniiri.“

Vanuseklasside
parimad
olid: BC 4. E klassi poisid, BC
Nimona Isemasinad (5a), Pikne Mcqueen (6b), Kuusealused
(7b), Jordanid (8c), BC K-Comton (9c) ning Mikro Pehme
Jõupunkt (12b). Tüdrukutest
olid parimad Üheksandikud,
kuid tublilt mängisid ka teised
neidude võistkonnad Ninsa
(6b) ning Vallutajad (10a).
Täpsem turniiritabel ning
koosseisud on üleval aadressil
www.keilakk.eu. Korraldajad
tänavad kooli juhtkonda, Keila
linnavalitsust ning kõiki toetajaid.

kogudus

Kuldleer Keila Miikaeli
koguduses
Keila Miikaeli kogudus kutsub kuldleeri
neid, kes said Keilas leeriõnnistuse
1961. aastal.

Linnalaager
Taas toimub sel suvel Keila
Noortekeskuses linnalaagri
kaks vahetust.
6.-10. juunil Looduslaager
8-10. aastastele ja 13.-17.
juunil Loovuslaager 7.-9.
aastastele. Laagripäev kestus 9.00-17.00. Täpsem info
järgmises Keila Lehes

Pühapäeval 26. juunil kell 11.00 toimub
Keila Miikaeli kirikus
laste ristimise püha.

marek roots
keila miikaeli koguduse
õpetaja

Keila Miikaeli kogudus kutsub
kuldleeri neid, kes said Keilas
leeriõnnistuse 1961. aastal.
Tol aastal õnnistati ühtekokku
33 uut koguduse täieõiguslikku liiget, kusjuures suurim
õnnistamine toimus 9. juulil.
Koguduse õpetajaks oli Eduard
Tamm. Leeris käisid (naised
neiupõlve nime järgi): Luule
Aalja, Helgi Artamonova (n-na
Ojala), Helvi Israel, Urve Kalde, Maie Kaup, Eha Kelement,
Meeli Kuldsepp, Aime Linnus,
Ivi Loomann, Ille Ojala, Helvi Prausen, Hilje Puumeister,
Helve Pukk, Nelly Rumberg,
Helve Sams, Milja Sikk, Malle

6.mail toimus Viljandi Pärimusmuusika aidas III üleriigiline võistumängimine.
Võistlustules olid erinevad
pilligrupid: kandled, lõõtsad,
viiulid ja avatud pilligrupp,
kuhu kvalifitseerusid kõikmõeldavad muud pillid.
Kandlegrupis osales kaks
Keila MK õpilast; nooremas
vanuserühmas sai Kärt
Suurlaht eripreemia stiilipuhta ja variatsiooniderohke pillimängu eest, Lisanne
Kabel sai eripreemia mitmekülgse dünaamilise mängu
eest.
Lisaks
võistumängimisel sai osaleda laulu töötubades, mille läbiviijaks olid
Anu Taul ja Jalmar Vabarna.
Õhtu lõpetas Rootsi viiuldaja
Ellika Frisell, kes mängis viiulil Rootsi pärimusmuusikat
ning omaloomingut.
Selline võistumängimine
on pärimusmuusikat mängivatele lastele oluline kohtumispaik, sest teiste mängu
vaadates leiab inspiratsiooni
ka oma mängu arendamiseks.

Leerilapsed aastast 1961
Talving, Valentina Toms, Küllike Turmen, Aive Tõkke, Jüri
Lindmann, Andres Loomann,
Toomas Meriniit, Veiko Ojala,
Arvo Pajumaa, Hillar Pärna,
Ago Seemre, Milvi Vaiksalu
(n-na Orno), Maimu Kliss, Liidia Viikmann, Madis Kreevald,
Olev Kink, Helju Marmor.
Viiekümne aasta taguse
leeripäeva mälestusjumalateenistus toimub Keila kirikus 7.
augustil algusega kell 11.00.

Palume kindlasti teatada oma
osavõtusoovist koguduse kantseleisse (telefon 604 480 või
51931501, e-aadress: marek.
roots@eelk.ee). Kantselei avatud T, K, R 11.00-14.00 ja K
17.00-19.00.
Kuldleeripühale võivad tulla
ka need, keda õnnistati enne
1961. aastat, kuid kes pole saanud varem kuldleeri jumalateenistusest osa võtta. Rõõmsa
kohtumiseni!

Sel päeval on kirikusse oodatud lapsed, keda nende
vanemad soovivad lasta
ristida. Lapse vanematelt
eeldatakse, et vähemalt üks
neist on leeris käinud; ristivanemad peavad samuti
olema leeritatud.
Täpsem info ristimise ja ristimispüha kohta Miikaeli koguduse õpetaja Marek Rootsilt (tel 51931501 või e-post:
keila@eelk.ee).

Erki Lehiste

sport

Neli Talvar Racingu
sõitjat Eesti
meistrivõistlustel
esikolmikus
tal oma tulemust parandada ja
kolmas koht võtta. EMV tabelis on Erki avaetapi järel liider
ja Priit kolmas.
Palju ei puudunud, et Talvar
Racingu kardisõitjatele oleks
tulnud ka kolmas esikoht. Paul
August Lääne lõpetas Raketklassi eelfinaali esimesena ja
ja juhtis ka finaalis kuni viimase ringini. Siis lipsas Oliver
Nurmik mööda ja kuidas Paul
ka ei pingutanud, finišijoonele
jõudis ta ikkagi 0,161 sekundit
hiljem. Seega teine koht nii
finaalis kui ka EMV hetkearvestuses. Tiimi pesamunale,
kuueaastasele
Karl-Markus
Seile olid Rapla võidusõidud
elu esimeseks kardivõistluseks. Klassi Cadet eelfinaalis
Karl-Markus küll tulemust kirja ei saanud, ent finaalis võitles ta end 14 võistleja hulgas
stardirivi lõpust seitsmendaks
ja näitas ka korralikke ringiaegu. Eesti meistrivõistluste
teine etapp sõidetakse 20.-21.
mail Aravetel.
Võistluse tulemused: http://
www.mylaps.com/results/
showevent.jsp?id=651136

toomas vabamäe
7. mail peeti Raplas kardisõidu
Eesti meistrivõistluste (EMV)
avaetapp. Talvar Racingu sõitjad jõudsid pjedestaalile kolmes klassis.
Aavo Talvar ei andnud konkurentidele mingit sõnaõigust
klassis Rotax Max Senior. Finaalivõit tuli 7,5-sekundilise
eduga lähima konkurendi ees,
enne seda saavutas Aavo ülekaaluka esikoha eelfinaalis.
Loomulikult asus ta maksimumpunktidega juhtima ka
EMV tabelit.
Erki Lehiste võit klassis
Rotax Masters tuli samuti selge, 4-sekundilise eduga, kuid
tema tõusis liidriks alles siis,
kui finaali 20-ringilisest distantsist oli veerand läbitud.
Eelfinaalis pidi Erki leppima
teise kohaga.
Pjedestaalile jõudis selles klassis veel teinegi Talvar
Racingu sõitja. Esimest korda
Rotax Mastersis võistelnud
Priit Sei lõpetas eelfinaali neljandana, ent finaalis õnnestus

Keila Avatud Noortekeskuse
noorteinfo ja karjäärikeskus otsib

KARJÄÄRINÕUSTAJAT
Ametikoha põhieesmärk:
Osutada karjäärinõustamise teenust Keila ning Lääna-Harju
noortele ja toetada noori karjääriplaneerimisega seotud otsuste
ning kutse-, hariduse- ja töövalikute tegemisel
Nõutud haridus: Kõrgharidus psühholoogia või personalitöö
erialal
Vajalikud oskused:
• Väga hea eesti keele oskus
• Ühe võõrkeele oskus
suhtlustasandil
• Arvuti kasutamise oskus

Omalt poolt pakume:
• Konkurentsivõimelist palka
• Erialastel koolitustel osalemist
• Paindlikku töögraafikut
• Nooruslikku kollektiivi

Tööle asumise aeg: august 2011
Kontaktinfo: Tiina Sinijärv
Tel. 6099089, tiinasini@keila.ee
Paldiski mnt 28F, 76606 Keila
Lähemalt tööpakkumisest: www.keilanoortekeskus.ee

Kuulutused
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Palju õnne!
26. 04. 2011
10. 04. 2011
13. 04. 2011
13. 04. 2011
13. 04. 2011
21. 04. 2011
21. 04. 2011

Mälestame head naabrimeest

Endel
Sookruusi

Sündinud

ja avaldame kaastunnet
omastele.
Naabrid Nõu, Spakovski,
Fuchs, Tsekenjuk,
Haavasalu, Mändmets, Utsal,
Kaber, Arro.

Kairit Hagala
Kermo Jürjer		
Mona Tamm		
Anni Louise Viks
Hans Viks			
Noora Valdek		
Ott Tomingas

Südamlik kaastunne Prukneri
perele kalli ema, ämma ja
vanavanaema

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel. 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
Muuseum avatud alates 01.03
K-P 11.00 – 18.00
„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
KUNSTIRINGI SIRLETT
MAALID JA KERAAMIKA
“Värvid raamis - II”
10. mai – 20. mai
Keila Kultuurikeskus
LILI MEISTERDAJATE
VILDITUD TEKSTIILID
19. aprill – 15. mai
Keila Kultuurikeskus
KUNSTIRINGI LASTE TÖÖDE
NÄITUS
5. mai – 31. mai kell 9.00 –
18.00
Lasteaia Vikerkaar kunstiringi
laste tööd
Lasteaed Vikerkaar
„MÄNGUASI - MÄNGU ASI“
16. mai – 16. juuni kell 10.00 –
18.00
Näitus lastele mänguasjade
meisterdamise raamatutest.
Harju Maakonnaraamatukogu
lugemissaalis

kontsert
KOOLKONNAKONTSERTID
Pille Karrase kandleiõplased
16. mai kell 18.00
Helge Oserovi flöödiõpilaste
19. mai kell 19.00
Tiina Hunti flöödiõpilased
20. mai kell 18.30
Keila Muusikakool

KEILA MUUSIKAKOOLI
KEVADKONTSERT
13. mai kell 18.00
Keila Kultuurikeskus
REEDA RÜHMA
SÜNNIPÄEVAKONTSERT
14. mai kell 15:00
Keila Kultuurikeskus
KEILA LINNA POISTEKOORI
KEVADKONTSERT
19. mai 18:00
Keila Kultuurikeskus

sport
EESTI MV 3. LIIGA
JALGPALLIS
15.mail kell 17.00
Keila JK (M) - PSK Aleksela
Keila Jalgpallistaadionil

muud üritused
MUUSEUMIÖÖ
14. mai kell 18.00 – 23.00
Harjumaa Muuseum
http://www.muuseum.harju.ee
SEMINAR “VÕIN OLLA
ISEENDALE TÖÖANDJAKS “
16. mai kell 18.00
Keila Avatud Noortekeskus
UUSAPOSTLIK KEILA
KOGUDUS 20
15. mai kell 15.00 – 17.00
Ajalugu meenutades, suhteid
uuendades
Keila Uusapostlik kirik
RÕÕMUS KIRBUKAS
15.mai kell 10.00 – 16.00
Haapsalu mnt. 57D
TERVISEPÄEV
NOORTEKESKUSES
19. mai kell 11.00
Esinevad kohalikud
noortebändid
Keila Noortekeskus
KÕNEKUJUNDUSE KURSUS
19. mai kell 18.00-19.00 Hind 7€
Kursust juhendab kõnekujundaja Siiri Veensalu.
Eelregistreerimine kuni
15.mai waldorf.keila@gmail.
com või tel. 5193 6673.
Erakooli Läte

KEILA KARIKAS 2011
Rahvusvaheline Sõnakuulelikkuse võistlus koertele
21. mai kell 10.00
Ipsoni treeningplats
www.ipson.ee
KEILA PÄEV 2011 PAARISMÄLUMÄNGUTURNIIR
28. mail kell 12.00
Osavõtumaks 10 eurot paari
kohta. Registeerumine
allar@harjuelu.ee.
Keila Linnavalitsuse saal
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus

kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516; 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Vahetan 2 toalise heas korras korteri Luha tn (1. Korrus,
klaasitud rõdu, maja vastas
välja ostetud parkimiskoht)
3-toalise korteri või mõne muu
suurema elamispinna vastu. Vajadusel juurdemaks. Vaatan üle
kõik pakkumised. Maakleriteenused ei huvita. Tel: 55675364,
58123038.

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

Lasteaed Miki
kutsub
27. mail kell 16.00
oma endiseid
töötajaid ja
vilistlasi 65.
juubeliüritusele
Jaama tn.10

surma puhul.

Täditütar Inga perega

Avaldame sügavat kaastunnet
Ander Hahnile perega

Sügav kaastunne
Evi Liinakule poja

EMA

Koit Tooreni

Parexter Logistic OÜ

Lääne – Harjumaa Invaühing

pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

Teostan maalri- ja kipsitöid
eramajades ja korterites. Head
hinnad! Tel. 56394810.

Küttepuude müük: saetud
lõhtutud toores lepp, kuiv lepp
võrgus, kandiline puitbrikett. Tel.
5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.

Raamatupidamisteenused
kogemustega pearaamatupidajalt: jooksev aruandlus, suhtlemine riigiametitega (deklaratsioonid maksuametile, statistika
aruanded jne), aastaaruannete
koostamine ja esitamine e-äriregistrile, vanade perioodide
korrastamine. Tel: 56477726

surma puhul.

surma puhul.

Kuulutused

Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Rosalie
Kelement`i

ja avaldame sügavat
kaastunnet Hellale, Heikile,
Peetrile ja Katrinile peredega.
Koidula, Reelika ja Rainer
peredega.

surma puhul.
Mälestavad naabrid Diener,
Murumägi, Kleinert, Põder,
Pärnala.

Soovin üürida mööblita tuba
Keilas või lähiümbruses, seisukord pole oluline. Tel. 53797132.

Keila Baptisikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Avaldame kaastunnet Arvo
perele kalli ema

Endel
Sookruusi

Helje
Järvsaare

Ülestõusmisaja 4. pühapäev
(Jubilate)
15. mai kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Mälestame kallist
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ost/müük

Ostan 3 meetrist lehtpuu kütet (hall lepp, must lepp, kask,

Küttepuud, puitbrikett, pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.
polarheat.ee. tel.56499499.

Teenus
Suveks kliima korda. Kliimaremont ja hooldus. Asume Keila
autokeskuses, Paldiski mnt 35.
Tel. 55510035 (sõiduautod),
55510032 (veoautod).
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.

töö
Hole In One otsib oma meeskonda tugevat kokka ja rõõmsameelseid teenindajaid. Info:
aare@holeinone.ee
Keila Lasteaed Vikerkaar võtab tööle kolm rõõmsameelset
lastesõbralikku
rühmaõpetajat. Kasuks tulevad täiendavad
oskused kunsti, muusika või
tantsulise liikumise ala. Avaldus,
motivatsioonikiri, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 10.juuniks
e-posti aadressile vikerkaar@
keila.ee või Põhja 12a, Keila
76610. Info telefonil 6645299.

Noorteümarlaud
“Noored on hukas?!”
AITA HIIREKESEL
SUVI ÜLE ELADA!
MTÜ Hiirekese
Mängutuba ootab
annetusi arveldusarvele
10220075740013 või
poeta annetus
mängutoas asuvasse
korjanduskasti.
Aitäh igale toetajale!
Loe lähemalt:
www.hiirekese.ee

Eesti Tervisedenduse Ühing koostöös Eesti Haigekassaga
korraldab 19. mail kell 14 noorteümarlaua “Noored on
hukas?!”. Tule üksi või koos sõpradega ning võta sõna noori
puudutavatel teemadel.

Kava:
14.00-14.45 Loeng „VESI – SÕBER VÕI VAENLANE?“; Kairi Kilp
15.00-16.15 TÖÖTOAD teemadel: Vaimne tervis (Enesehinnang, suhted kaaslasega); Uimastid (Suits, alkohol, narkootikumid) Vaba aeg (Sport,pidu, hängimine)
16.15-16.35 ENERGIA PAUS: SNÄKK
16.40-17.00 ARUTELU
17.15-18.00 MC Mõmmi beatbox-iga ja teised üllatuskülailised!

OSAVÕTT ON TASUTA!!!
Info ja registreerimine kaskkaisa@gmail.com
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Nädalalõpu
pakkumine -20%

SELLE KUPONGI ESITAMISEL
ÜKS MINI-SPA TEENUS

Kartulisalat
Mehhiko toorsalat
Plov
Kauplus avatud:
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

Tehase 1,
Keila (Terko hoov)

HEI KOKK!

Ootame sind oma meeskonda!
Kandidaadilt ootame positiivset
ellusuhtumist ja teotahet
valmistada eelkooliealistele
lastele tervislikke toite.
Tööaeg E-R 7.00-15.00, korraline
suvepuhkus 35 kalendripäeva.
Pakume kaasaegseid
töötingimusi, erialaseid
täiendõppe võimalusi.
Saada meile oma Cv:
kairi@pangapealselasteaed.ee
Täiendav info tel:
6098230 / 6098231
55696286 / 5154865

• Solaarium, infrapunasaun, soolakamber.
Lisasoodustused antud pakkumisele ei laiene.
Soodustus ei laiene mitmekorrakaartidele.

Lisainfo tel. 67 37 637

Uus treeningstiil:
BodyJam™ on erinevaid tantsustiile ühendav
emotsionaalne tantsutreening. Hõlmab tantsustiile nagu
disko, hip-hop, latino, house, reggae, rock, jazz jms.
BodyJam™ kestab 55 minutit, parandab koordinatsiooni,
aeroobset vastupidavust, põletab hulgaliselt kaloreid ja
annab Sulle emotsionaalselt positiivse enesetunde!
BodyJam™ treeningus saab hakkama igaüks, tunni sisu
püsib sama 3 kuud, mis võimaldab kõigil sammud
selgeks saada ja tantsimist tõeliselt nautida!

BODYJAM™
NÜÜD KEILA
TERVISEKESKUSES!
Lisainfo ja broneerimine
tel. 67 37 637
www.tervisekeskus.eu

BodyJam tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 20.00
Treener Kaia Heinlehe juhendamisel!

AS Farve
võtab tööle

Vastavalt Keila Linnavalitsuse korraldusele
antakse avalikul kirjalikul enampakkumisel tähtajatult
kasutusse järgnev Keila linnale kuuluv mitteeluruum:

TRAKTORISTI
Info tööpäeviti
8.30-16.00
tel. 604 5252

Keskväljak 15 esimesel (1.) korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 22,5 m2 üüri alghinnaga 2,56 eurot/m2
Üürihinnale lisanduvad kommunaalkulude masked.

Enampakkumise tagastamatu osavõtutasu 32.- eurot
tuleb tasuda Keila Linnavalitsuse arvelduskontole
221011747720 Swedbankis kood 767 hiljemalt
29.maiks 2011 märgusõna all “enampakkumine”.
Tagatisraha ei ole vaja tasuda.
Enampakkumis objektiga tutvumiseks tuleb registreerida
eelnevalt OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, tel.6391421.

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

www.tervisekeskus.eu

www.usin.ee

Keila linnale kuuluva mitteeluruumi avalik
kirjalik enampakkumine

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus
märgusõnaga “enampakkumine” hiljemalt 30.mail 2011.a.
kell 11.00 OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, Keila.
Õigeaegselt laekunud pakkumised avatakse 30.mail 2011.
kell 11.15 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

-20%

Kupong kehtib kuni 31.05.2011 järgnevatele teenustele:

15. mail toimub
Keilas kiriku
kõrval oleval
maa-alal

SUPERHINDADEGA KODUKAUBAD
Vaata kõiki superpakkumisi www.koduoutlet.ee

KEVADLAAT
Kella 9.00-16.00
Info tel. 53737566

Keilakas –

kevadkoristus!
Prügikonteinerite rent

(sobivad nii ehitusjäätmete kui ka olmeprügi kogumiseks)

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

2,49 €

34 €

199 €

Lillepott
punutud, Ø33xH13cm

Laud SORRENTO
140x80xH72cm, roheline

Batuut
Ø426cm, rohelise äärega

Küsi julgesti!

Tel: 5019685 mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

KODU
OUTLET

KAUBAD
LAOHINNAGA!
www.koduoutlet.ee

Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub!

AVATUD:

E-R 10-19
L 11-17

Kodu Outlet: Linamäe 10, Tänassilma tehnopark, Saku vald

