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Noored
töömalevlased
koristavad linna
Juuni algusest alustasid
mitmes asutuses tööd 51
kohalikku noort. Suures
osas aitavad töömalevlased suvistel koristustöödel.
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Foto: kadi kroon-laur

Eesti ingerisoomlased pidasid Keilas
laulu- ja tantsupidu
Eelmisel pühapäev toimus Keila
Lauluväljakul ingerisoomlaste XXI
laulu- ja tantsupidu. Laulu- ja
tantsupidusid korraldatakse igal aastal
ning Keilas on varem pidu läbi viidud
kahel korral – viimati 2002. aastal.
uudis

Eesti ingerisoomlaste seltse
on Eestis käesoleval ajal 11.
peost võtsid osa pea kõik, vaid
üks selts oli esindamata.
Nagu alati, oli kohal ka sõpru mujalt - seekord Soomest,
Rootsist, Ingerimaalt ja Karjalast. Haruldaste külalistena
olid esindatud liivlased.
Peo korraldaja Vladimir

Vari tänab kõiki esinejad ja
imeteleb vastupidavuse üle,
kuna seekordne pidu oli laiem
kui tavaliselt ning programm
väga tihe. „Reedel avasimeõnnistasime
Rootsi-Mihkli
kirikus, kus meie kogudus
tegutseb, Vabudussõjas Ingeri
rügemendis hukkunuile mälestustahvli. Külastati Inger-

vaba aeg

Selgusid Harjumaa
kaunid kodud
lk 5

soomlaste Põllküla kalmistut
ning Paldiski kalmistul olevat
mälestusmärki. Osaleti ka
seminaril Ingerimaa lähiajaloost. Peo peaproov oli kell
pool 9 hommikul, peale mida
toimus Keila Miikaeli kirikus
pidulik teenistus. Laulu- ja
tantsupidu algas kell 13.45 ja
kestis lausa kolm tundi.“

Keila Hariduse
Sihtasutus saab
uue juhataja
Hariduse Sihtasutuse
nõukogu otsustas vabastada ametist sihtasutuse
juhatuse liikme Mart Raiki.
Uue juhatuse liikme koha
tätmiseks korraldatakse
konkurss.

lk 3

Maakaitsepäev
kutsub Paldiskisse

lk 6
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kasulik teada

Uus liiklusseadus nõuab ohtusvesti
ja keelab roolis mobiiltelefoni

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Raivo Ilmsalu

Kell hakkas neli saama ja Raivo mängis poistega keset tööpäeva lauatennist. Kalle ja Keila Lauatenniseklubi olla toonud
uued lauad, millel sügisest saab koos harjutama hakata. Raivo
rääkis endast veerandi võrra lühemale mängupartnerile sellest, kuidas võiks külas lauatennisetrenne korraldama hakata.
Poisile need mõtted sobisid. Poiss mängis lauatennist päris
hästi, ta on isegi Kallet korra trennis võitnud.
Elades ja töötades SOS Lastekülas, ei ole Raivol justkui tööaega. „Sel tööl on oma rütm ja oma ajamääratlus. Säärane töö,
mida ei saa väga lühidalt ära seletada ja kas peabki? Lastekeeles olen ringmängu juhendaja, kes kord on teiste keskel ringi
sees, ikka kellegi poole olen näoga ja kellegi poole ka seljaga.
Siis liigun teistega koos ringis käest kinni hoides ja mingitel
hetkedel vaatan ringist väljas olles meie inimesi ja ringmängu
eemalt. „Eks ta rohkem eluviis ole, ma ju elan siin“ arutleb
Raivo mängu kõrvalt.
Vahepaelt näitab Vokast pärit Raivo, kuidas ta „Estonias“
varvaskingades võõrasema rollis „karjus“ Tuhkatriinut mänginud Kaie Kõrbi peale. Jah, Raivo on lõpetanud omaaegse
Tallinna Ülikooli kultuuritöö erialal tantsujuhina ja tantsinud
kaks aastat ka Estonia Rahvusballetis. Laiem publik teab teda
rohkem kunagise popansambli BestB4 ühe liikmena või Nancy
taustatantsijana. Neid, kes teavad, et Raivo on läbinud Gordoni
Perekooli koolitaja väljaõppe, lõpetanud lasteaia juhatajate
täiendkoolituse ja töötanud neli aastat lasteaia juhataja ning
kasvatajana, on hoopis vähem. „Saades aru lastest, saad aru
ka täiskasvanutest,“ ütleb Raivo välja ühe oma töö alustõdedest. „Inimest mõista soovides, ei ole põhjust ka suheldes häält
tõsta, seda on vajadusel hetkeks mõtet teha kiire tähelepanu
äratamiseks“. Ka mängupartner kinnitab, et temaga Raivo küll
riielnud ei ole. Raivo lisab pärast, et „lastele piire seades tuleb
kõigepealt alustada iseendast“.
Raivo töötab kolmandat aastat Keila SOS Lasteküla juhatajana. 16. juunil sai Keila SOS Lasteküla 16.aastaseks.
keila leht
leht@keila.ee

1.juulist hakkab
kehtima uus Liiklusseadus. Siinkohal
toome välja mõned
tähtsamad muudatused, mida autojuhid teadma peaksid.
Juhil on keelatud kasutada
telefoni ilma käsi vabaks
jätva vahendita ning sõiduki
liikumise ajal hoida telefoni
käes. (LS § 33 lg 11 p 1)
Kommentaar: kehtiva reeglistikuga võrreldes laieneb telefoni kasutamise keeld ka asulavälistele teedele. Samuti
keelab liiklusseadus kõik teised juhtimist häirivad ja liiklusohutust vähendavad tegevused.
Mobiiltelefoni
kasutamist on eraldi rõhutatud kui üht sagedasemini ettetulevat liiklusohtlikku tege-

vust sõiduki juhtimise ajal.
Soovitatav on telefonivestluse
ajaks sõiduk sobivas kohas
ohutult peatada, sest vestlus
telefonis viib tahes-tahtmata
tähelepanu liiklusest eemale.
B-, C-, D- ja T-kategooria
mootorsõiduki juht peab
halva nähtavuse korral ja
pimeda ajal asulavälisel teel
hädapeatamise korral autost või traktorist sõiduteele väljumisel ja sõiduteel
viibimisel kandma (standardile EVS-EN471 vastavat
2-klassi) ohutusvesti. (LS §
33 lg 7), (LS § 11 lg 2), (LS § 2
p 48)
Kommentaar: pimeda ajal või
halva nähtavuse korral on sõiduteele astunud auto- või
traktorijuht tavaliselt teistele
juhtidele halvasti märgatav ja
ainult jalakäijahelkurist jääb
väheseks.
Liiklusõnnetuste

statistikas on näiteks ka selliseid juhtumeid, kus juht on
oma kehaga varjanud sõiduki
tagatuled ja seetõttu sattunud
liiklusõnnetusse. Seega on
ohutusvesti kasutamine juhi
ohutuse huvides. Ohutusvest
on Euroopa Liidu direktiivi
kohaselt isikukaitsevahend,
mille turvalisusnõuded on
kehtestatud vastava standardiga. Nõuetele vastava ohutusvesti tunneb ära sellel oleva märgistuse CE EN471
järgi.
Asulateel, kus suurim lubatud kiirus on kuni 50 kilomeetrit tunnis, peab juht
andma teed tähistatud peatusest välja sõitvale D-kategooria ühissõidukile.
(LS § 37 lg 2)
Kommentaar: erinevalt kehtivast reeglistikust teeandmise
nõue ei kehti asulateel, kus

lubatud suurim kiirus on suurem kui 50 km/h.
Sõiduauto juhil ja kõigil
sõitjatel nii esi- kui tagaistmel on kohustus kinnitada
turvavöö. Nõue laieneb kehtiva reeglistikuga võrreldes
ka taksojuhile ja takso tagaistmel sõitjatele ning sõiduõpetajatele.
Turvavöö
saab olla lahti vaid veekogule rajatud jääteel sõites
ning erandina, kui tööülesande täitmine on seotud
peatustega, mille vahemaa
ei ületa 100 meetrit või kui
isikul on kaasas arsti kirjalik otsus temal turvavöö kasutamise vastunäidustuse
kohta. (LS § 33 lg 3 ja 6), (LS
§ 30 lg 1 ja 2)
Järgnevates lehtedes leiab infot jalakäijatele ning jalgratturitele.

Lugeja küsib, jurist vastab
allikas-: erakogu

Küsimus:
Soovisin jääda puhkusele 1. juuni 2011. Kuna olen töövõimetuspensionär,
siis tean, et mul on õigus saada põhipuhkust 35 päeva töölepingu seaduse
alusel §57. Avalduses märkisin ära millal soovin puhkuseraha kätte saada
- see oli 30. mai 2011. Kätte sain puhkusetasu 28 päeva eest kuid 7 päeva eest ei makstud, kuna tööandja väidab, et temal ei ole sellist asja ette
tulnud ja ei tea sellisest seadusest mitte midagi. Lubas rääkida raamatupidajaga siis, kui asi vastab tõele. Seega paari nädala jooksul saab asi ehk
lahendatud, kui selline nõue minu poolt õigustatud. Kuid kui nii kaua aega
läheb, siis kes maksab mulle viivise raha mittemaksmise eest? Selgitasin
ka, et kui on väljamakse minule tehtud, tuleb temal kui tööandjal esitada
taotlus pensioniametile. Ja kuidas saab olla firmajuht ja raamatupidaja
nii ebakompetentsed? Või pole minu poolne nõue õige?

Vastab tööinspektor-jurist Ann tiitson
Vastavalt töölepingu seaduse (TLS) §-le 57
on Teil õigus saada iga-aastast puhkust 35
kalendripäeva.
TLS § 66 lg 1 kohaselt põhipuhkuse üle 28
kalendripäevapäeva ületava osa eest hüvitatakse tööandjale riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu.
Puhkusetasu riigieelarvest hüvitamise korra
kehtestab Vabariigi valitsus ( vt Vabariigi
Valitsuse 11.06.2009. a määrus nr 92 „ Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest
hüvitamise kord“).

Järgmise nädala Keila Leht ilmub seoses pühadega 22. juunil.
Kuulutusi, reklaame ja teateid võtame vastu kuni kella 13.00-ni esmaspäeval, 20. juunil.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Möödus 70 aastat Juuniküüditamisest

Keila nädalaleht

Foto: VALDUR VACHT

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

Keilat külastas Kerava linna esindus.
Vasakult : Keila Linnavolikogu esimees Ago Kokser, Keila linnapea Tanel Mõistus, Kerava virasto juht, kohaliku
Rahvaülikooli rektor Pertti Rantanen ja administratsiooni
direktor Pekka Kauranen.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht
Suvelilledega ampleid hakati üles panema
esmaspäevast, linnaväravad ja lillekonteinerid said uue sisu
nädala keskel. Suure suvesoojaga on kevadlilled vaatamata regulaarsele kastmisele näotuks muutunud. Siis ongi
paras aeg tegeleda suveistutusega, ütles Keila linnaaednik
Inge Angerjas. Lilled pärinevad nii Lilleparunist kui Juhani
Puukoolist, istutamiseks on valitud tiiviklilled, neiusilmad,
kivikilbikud hõbelehed, hiidhirss, sultan lemm-malts.

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Keila Hariduse Sihtasutus saab uue juhataja
Esmaspäeval, 13. juunil toimus Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu koosolek, kus
otsustati vabastada Mart Raik Sihtasutuse juhatuse liikme kohalt ja kuulutada
välja konkurss uue juhatuse liikme leidmiseks.
enno fels
KEILA HARIDUSE SIHTASUTUSE
NÕUKOGU ESIMEES

Samas otsustati Keila Hariduse
Sihtasutuses läbi viia põhjalik tegevusaudit, et saada täpsem ja neutraalsem ülevaade

sihtasutuse viimaste aastate
tegevusest. Nende otsuste tegemise on heaks kiitnud valdav
enamus (2/3) Keila Linnavolikogu liikmetest.
Keila linnas levitatavad kuulujutud koolidirektori väljavahetamise kohta ei vasta tõele.

See küsimus ei ole nõukogu
koosolekutel kunagi päevakorras olnud. Sihtasutuse eesmärk
on kooli juhtimises säilitada
stabiilsus ja järjepidevus. Hariduse andmise korraldamisega
tegeleb koolidirektor Gled-Airiin Saarso, kes on vaieldamatult oma ala spetsialist ja suudab püstitatud ülesande - luua
parim kool - ka täide viia.
Koolihoone viimase tiiva
ehitustööd lõpetatakse vastavalt graafikule ja hiljemalt
oktoobris annab ehitaja hoone
täies mahus sihtasutusele üle.

Mart Raik

Foto: VALDUR VACHT

Töömalevlased koristavad linna
Tänavus suvel said Keilas tööd 51 kohalikku noort. Kui varem pääsesid tööle
kiireimad, siis juba teist aastat viidi tööle
ennistamiseks läbi intervjuud, millega selgitati noore eesmärgid, parim positsioon
kus töötada ning korraldati ka koolitusi.
KROON@KEILA.EE

Kohe peale kooliaasta lõppu,
6. juunil alustas Keilas tööd
51 noort mitme linna asutuse
juures. Koolinoorte tööpäev
kestis kella 9.00-st 13.00-ni.
Töölisi oli lasteaedades Sipsik, Miki ning Vikerkaar, Keila
Koolis, tööd tehti sotsiaalkeskuses, raamatukogus, terviseradadel, tervisekeskuses ning
AS-is Keila Vesi. Enamjaolt
olid noored kaasatud taas suvistesse koristustöödesse.
Raamatukogus tööd teinud
Hannamari ja Cristopher olid
külastushetkel ametis raamatute märgistamisega. Raamatukogu töötaja Leili Eesmäe
sõnul olid noored eelmisel
nädalal loonud korda arhiivis. „ Kuna sügisel tuleb kogu
raamatukogu uude hoonesse
kolida, korrastati arhiive ja likvideeriti korduseksemplare.“
Noored ise olid tööga rahul ja

õnnelikud selle üle, et esimese nädala kuumad ilmad sai
veedetud jahedates keldriruumides.
Sotsiaalkeskusesse
tööle
võetud Hanna ja Kai-Riin olid
ametis hoopis Põllu tänaval
asuvas töökeskuses. Neiud tegelesid parajasti maitseainete
kaalumisega. Esimesel nädalal
olid nad sotskeskuses abistanud koristustöödega.
Lasteaedades oli töölisi
kokku 22. Enamasti olid töönoorte ülesanneteks lastega
mängimine ning nende järgi
vaatamine. Miki lasteaias tabasime rahulolevad töölised
lastega hoovis mängimas. Peale lastega tegelemise olid malevlased aidanud korda lüüa
ka näiteks lasteaia kunstitarvetes.
Kui enamus teistel tööpostidel oli malevlastel võimalik
vihma eest peitu pugeda, siis
terviseradadel õues töötamisest pääsu ei ole. Noormehed

Koolis leidis
tööd 11 noort.
Algkoolis olid
neiud abiks
raamatukogus –
raamatud
paigutati
tähestiku
järjekorras
riiulitesse ning
võeti ka tolmu.

olid ametis koristustöödega.
Terviseradade juhataja Toivo
Lumiste ja rajameister Olev
Baari juhendamisel koristati radade äärest mahavõetud
oksi. Saetud oksad viiakse
metsaservast minema ning
töödeldakse
hakkepuiduks.
Esimesel nädalal eemaldasid
noormehed umbrohtu jalgpallistaadionilt ning pühapäevasel rattamaratonil on osad
neist ametis kohtunikuna.
AS-is Keila Vesi töötavate
neidude kohta leiti vaid kiidusõnu. Hedvigi, Sigridi, Anna-

beli ja Kati ülesandeks on kahe
nädala jooksul muuta puurkaevu pumpla ümbrus kauniks haljasalaks. Esmaspäeval
oldi parasjagu ametis mulla
laialiriisumisega. Töö on hea
seetõttu, et tüdrukud näevad
maleva lõppedes kahe nädala
jooksul tehtud töö tulemust.
Tervisekeskuses tervitasid
töölised juba uksel – nimelt
oldi ametis uste pesemisega.
Nädala jooksul olid nad õues
riisunud ning puhastanud
treeningsaalide ja jõusaali seinu ning aknaid.
Koolis leidis tööd 11 noort.
Algkoolis olid neiud abiks raamatukogus – raamatud paigutati tähestiku järjekorras riiulitesse ning võeti ka tolmu. Veel
aidati tassida õpikuid klassidesse. Vanas koolihoones vedasid noormehed korralikud
koolipingid klassidest alla garderoobi, kust need edasi uude
koolimajja viiakse.
Kui üldiselt olid nii noored
kui ka malevlaste järelvaatajad
tööga rahul, siis siiski ei pääsetud ebameeldivustest. Taas
leidus mõni tööluusi tegija,
kes poole päeva pealt sammud
kodupoole seadis. Nemad saavad aga võimaluse kaotsi läinud töötunnid tagasi teha.

uudis

ahti noor
KEILA KOOL

Käesoleval suvel toimuvad
projekti „OleKaasas!“ raames
arvutikoolitused.
Sarnaselt
poolteist aastat tagasi toimunud arvutikoolitustega on ka
seekordne
peakoordinaator
Vaata Maailma Sihtasutus.
Neil, kes koolituse eelmisel
korral läbisid, on võimalus
taaskord osaleda. Nüüdsed

koolitused on mõeldud nii
algajatele kui ka edasijõudnutele. Algajate koolitus käsitleb peamiselt arvutikomplekti tähtsamaid osi, tarkvara,
arvutiga töö alustamist ja lõpetamist ning algteadmisi internetist. Algajate koolitus
on sobiv neile, kes pole üldse
või on vähe arvutit kasutanud. Edasijõudnute koolitus
käsitleb turvalise interneti
kasutamise, ID-kaardi, Mo-

biil-ID ja erinevate e-teenuste
teemasid, samuti räägitakse
efektiivsest infootsingust ja
kommunikatsioonivahenditest. Edasijõudnute koolitus
on sobiv neile, kellel on soov
tõsta oma arvutialast pädevust. Olles läbinud algajate
koolituse, on mõistlik läbida
ka edasijõudnute koolitus.
Koolitused toimuvad Keila
Koolis aadressil Ehitajate tee
1. Algajate koolitused toimuvad 20. juunil (esmaspäeval)
kell 16.00, 11. juulil (esmaspäeval) kell 10.00, 23. juulil
(laupäeval) kell 10.00 ja 15.

augustil (esmaspäeval) kell
16.00. Edasijõudnute koolitused toimuvad 21. juunil (teisipäeval) kell 16.00, 12. juulil
(teisipäeval) kell 10.00, 24.
juulil (pühapäeval) kell 10.00
ja 16. augustil (teisipäeval)
kell 16.00. Suurema huvi korral jätkuvad koolitused septembris ja oktoobris. Kuna
kohad on piiratud, tuleb koolitustele eelnevalt registreerida aadressil www.olekaasas.
ee või telefonil 6 180 180.
Võimalik, et lisaks algajate
ja edasijõudnute koolitustele,
alustavad ka Targa Töö koo-

Keila Noortekeskuse korraldatava töömaleva noored käisid 10
ja 11 juunil Setomaal kohtumas
sealsete noortega ning tutvumas eluga piirialadel. Külastati
Vastseliina Piiskoplinnust, Setomaa muuseumi, Piusa koopaid
ja vaadati üle kus asub piir Venemaaga ning kuidas käituda piirialal, kui sa peaks sinna sattuma
ning palju muud huvitavat. Keilakatega olid kaasas Saue töömalevlased, et oleks huvitavam
ja lõbusam bussisõit. Vastu olid
meid võtmas Meremäe noortekeskuse noorsootöötajad ja
noored. Mõlemad päevad olid
päikselised ja ilusad nind noortele tundus see meeldivat. Kõige suurema elamuse kindlasti
jätsid Piusa koopad, kus sees oli
temperatuur pluss 4 kraadi kui
samal ajal väljas oli soojakraade
lausa 30. Järgmisel aastal loodame taas sarnase väljasõidu
korraldada.

Töötute arv Keilas
väheneb
Keila linnas oli 1.juuni seisuga
301 töötut. Kuu aega varem oli
registreeritud töötuid Keilas
340. Enim töötuid viimase kolme aasta lõikes oli möödunud
aasta veebruarikuus – lausa
619. Peale seda on töötute arv
pidevalt vähenenud. Harju maakonnas oli 1 .juuni seisuga kokku
22052 registreeritud töötut.

Teade
Koolivaheajal on iga päev kell
10.00 – 16.00 Keila koolilastele
avatud kunstmuruväljak.

Parandus

Tasuta arvutikoolitused Keilas
Kõigil, kel soov alustada tööd arvutiga või
enda arvutialaseid teadmisi täiendada, on
võimalus Keilas osaleda tasuta koolitustel.

Lühidalt
Töömaleva noored
külastasid Setomaad

uudis
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litused, kus käsitletakse nii
üldisemalt kui ka spetsiifilisemalt Microsoft Office´i programme (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), räägitakse
kommunikatsioonivahenditest (Skype, Windows Live,
DimDim, nutitelefon, VoIP
jne), dokumentide jagamise
keskkonnast (Google Docs,
Dropbox, Writeboard), dokumendihaldusest, videokonverentsi korraldamisest ja paljust muust. Ka tutvustatakse
erinevaid iseõppekeskkondi
individuaalsete õpingute jätkamiseks.

Eelmise nädala Keila Leht nr
23 (173) ei olnud Keila Hariduse
Sihtasutuse poolt avatud klaverikorjanduseks mõeldud kontonumber täielikult avaldatud.
Klaveri toetuseks saab annetusi
teha Keila Hariduse Sihtasutuse
kontole nr 221052562870.
Vabandame
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Millised
jäätmed on
ohtlikud?
Vältimaks ohtlike jäätmete sattumist loodusesse või prügilatesse tuleb need koguda eraldi
ja anda üle spetsiaalsesse kogumiskohta. Keilas, Ülejõe tee
2 asuvasse ohtlikke jäätmete
kogumispunki on viimasel ajal
toodud palju olmejäätmeid
ning jäätmeliike, mis antud
kohta ei sobi. AS Keva juhataja
Rein Siimu sõnul on põhiprobleem selles, et tuuakse külmikuid ning ka telereid, mis ei ole
komplektsed. „Külmikus olev
soojuskandja tõttu ongi külmik
tunnistatud ohtlikuks. Tihti on
aga jahutusradiaator välja võetud, kuna see on tehtud hinnaselisemast värvilisest metallist.
Soojuskandja satub keskkonda
ja meie saame metallkapi, mis
enam ohtlik ei ole. Seega ei
kuulu selline vanametall
vastuvõtmisele ohtlike jäätmete kogumispunktis. “

• Ohtlikud jäätmed on isegi
väikestes kogustes kahjulikud.
• Võimalusel tuleks ohtlikud
ained anda üle originaalpakendites.
Kogumispunkt on avatud neljapäeviti kell 18.00-21.00 ja laupäeviti kell 10.00-16.00
Infot küsida KeVa bensiinijaamast. Elanikelt võetakse
ohtlikke jäätmeid vastu tasuta.
Ehitusjäätmeid võtab tasu eest
vastu Karjakülas asuv Keila
valla jäätmejaam. Keila valla jäätmejaam on avatud T, N
10.00-16.00 ja L 10.00-15.00.
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info
Jäätmeliigid mida saab
kogumispunkti üle anda
on järgmised:
*Kasutatud õlid, õlised jäätmed, õlifiltrid, õlinõud ja -pakendid.
*Vanad autoakud ja nendes
sisalduv elektrolüüt.
*Värvi, laki ja liimijäätmed,
nende pakendid ning nendega saastunud töövahendid.
*Puidukaitse- või immutusvahendid.
*Päevavalguslambid ja niinimetatud energiasäästlikud
pirnid.
*Aegunud või kasutamata
ravimid ja farmaatsiatooted.
Lisaks ohtlike jäätmete kogumispunktidele, saab ravimid viia apteeki. Ravimiseaduse alusel on apteekidel
kohustus tasuta vastu võtta
iganenud või kasutuseta
jäänud ravimeid.
*Elavhõbeda
sisaldusega
kraadiklaasid.
*Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid.
*Väävel- ja soolhape ning

orgaanilised happed (äädika
ja sipelgahape).
*Puhastusained ja lahustid
(pleki-eemaldusvahendid,
kloori sisaldavad valgendid,
tugevalt aluselised või happelised pesuained, värvi- ja
lekieemaldusvahendid, tärpentin, lakibensiin, atsetoon
ja teised lahustid).
*Patareid ja laetavad akud
(enne seadme kõrvaldamist tuleks aku eemaldada,
kui seda pole võimalik teha
on kogu seade ohtlik jääde.
Pardlid, elektrihambaharjad,
tasku-lambid jne).
* Sõiduauto rehvid (4 tk korraga)
* Aknaklaas (ilma raamideta
ja mitte suuremad tükid, kui
A4)
* Külmkapid, raadiod, telerid, arvutid-monitorid jne.
kõik, mis töötab elektrivõrgus
* Vanad patareid saab viia
kogumispunkti või panna
kaubanduskeskustes
olevasse vastava märgistusega
kastidesse.

Ohtlike jäätmete käitlemisel peab meeles pidama:
• Ohtlikke jäätmeid ei tohi segada teiste jäätmete või muude ainetega.

Keila Linnavolikogus
· Istungi alguses andsid
fraktsiooni Isamaa- ja Res
Publica Liidu liikmed ning
Andus Loog ja Doris Matteus üle umbusaldusavalduse
volikogu esimene Ago Kokseri vastu. Umbusaldusavalduse sisu avalduse esitajad
ette ei kandnud. Avaldus tuleb volikogus arutlusele kuu
aja jooksul.
· Keila Linnavolikogu muutis Keila linna eelarvest
täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
korra paragrahvide 2;3 ;
10; 17;18 ja 20 sõnastust.
Täiendati punkte, mis käsitlevad hooldajatoetust ja
hooldajatoetuse maksmist
puudega täisealise isiku
hooldajale
võimalusega
maksta hooldajatoetust ka

täisealise isiku eestkostjale
kui hindamise tulemusena
ilmneb hooldusvajadus. Sellega on kehtestatud täiendav
sotsiaaltoetus – täisealisele
isikule eestkoste õigus.
· Linnavolikogu kehtestas
Keila linnas projektlaagri pidamise tingimused ja
korra ning loa väljastamise
korra. Noorsootöö seaduse
kohaselt on projektlaager
laager, mida peetakse linnavalitsuse loaga ning mille ühe vahetuse pikkus on
vähemalt 6 ööpäeva ja mis
tegutseb aastas mitte üle 60
päeva ning projektlaagri pidaja võib olla äriregistrisse,
mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registrisse või
usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi- ja

kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse
kantud asutus või avalik-õigusliku juriidiline isik.
· Linnavolikogu kinnitas
valmisolekut olla Sihtasutus
Haraka Kodu koostööpartneriks Sihtasutus Haraka
Kodu projekti juures, mille
eesmärk on koostöös omavalitsustega hoolekandeteenuste osutamine Harjumaa
Maidla külas valmivas Haraka Kodus raske ja sügava
liitpuudega noortele, sh alates 2011.aasta septembrist
ööpäevaringsete erihooldusteenuste osutamine, ning
tagada Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi rahastatava meetme raames selle
projekti heakskiitmisel ja

finantseerimisel Keila linna
poolt kaasfinantseering rahastamistaotluste 2. etapis
(2012) mahus maksimaalselt 2250 eurot.
· Volikogu kinnitada valmisolekut olla ka MTÜ Töötahe koostööpartneriks MTÜ
Töötahe projekti juures,
mille eesmärk on koostöös
omavalitsustega Keila Haigla ruumidesse puuetega
inimestele töö- ja päevakeskuse loomine, ning tagada
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste
Fondi rahastatava meetme
raames selle projekti heakskiitmisel ja finantseerimisel
Keila linna poolt kaasfinantseering rahastamistaotluste 2. etapis (2012) mahus
maksimaalselt 2250 eurot.

Securitas / Päästeamet
securitas 1660
10.06 kell 16:54 Juhtimiskeskus
teatas, et Vasara 2 kõrval tarvitab seltskond kangeid alkohoolseid jooke. Hoiatuse peale isikud
vabandasid, panid alkoholipudelid ära ja lahkusid.
11.06 kell 20:43 Juhtimiskeskus
teatas, et Alibi pubi kõrval muru

peal magab meesterahvas. Kohale jõudes selgus, et isik oli
joobes aga suutis jalad alla saada. Kodanik tõusis ise püsti ning
suundus kodu poole.
11.06 kell 21:59 Patrullekipaaz
märkas, et jaama bussipeatuse
kõrval tarvitavad kaks meesterahvast alkohoolseid jooke. Hoiatuse peale isikud vabandasid
ning viskasid pudelid prügikasti.

12.06 kell 00:46 juhtimiskeskus
teatas, et Tähe tänaval lauldakse
karaoket. Kohale jõudes selgitati
maja omanikule, et on öörahu.
12.06 kell 03:39 juhtimiskeskus
teatas, et Tervise 15 maja taga
rikutakse öörahu. Kohale jõudes
selgus, et täisealised noored pidutsesid. Selgitatud, et on öörahu ja palutud vaiksemini olla.
Isikud vabandasid ning lubasid

edaspidi naabreid mitte tülitada.
13.06 kell 19:32 Patrullekipaaz
märkas, et keskpargis pingil magas joobes kodutu. Isik äratati
üles ja saadeti minema.
14.06 kell 01:20 Juhtimiskeskus
teatas, et Luha tn. kossuplatsil
mängivad noored korvpalli ja
lärmavad. Kohale jõudes ei leitud kedagi.

Сегодня в номере
Бесплатные компьютерные курсы
Этим летом в рамках проекта
«Присоединяйся!»
будут
проходить бесплатные компьютерные курсы для желающих научиться пользоваться компьютером либо и для
тех, кто хочет пополнить уже
имеющиеся знания и умения. Курсы будут проходить
в помещении Кейлаской
школы по адресу ул. Эхитаяте, 1 Курсы для начинающих
запланированы на следующие дни: 20 июня в 16.00, 11
июля в 10.00, 23 июля в
10.00, 15 августа в 10.00. Курсы для желающих продолжить обучение будут проходить в следующие дни: 21
июня в 16.00, 12 июля в 10.00,
24 июля в 10.00 и 16 августа в
16.00. Поскольку количество
мест ограничено, просьба зарегистрироваться либо по
адресу
www.olekaasas.ee,
либо по телефону 6 180 180.
(стр 3)
Певческий праздник ингерманландцев
В прошлое воскресенье на
городском певческом поле
состоялся певческий праздник ингерманландцев. Это
традиционное ежегодное мероприятие, которое в нашем
городе проводилось уже
дважды, последний раз в
2002 году. В Эстонии в настоящее время действует 11
обществ ингерманландцев,
из которых в празднике приняли участие10. А также
были и гости из Финляндии,
Швеции, Ингерманландии и
Карелии. (стр 1)
День защиты в
Харьюском уезде
23 июня в Палдиски пройдет
традиционный день защиты.
Этот праздник организовывается уже в 16-й раз. Это
большое уездное мероприятие, в рамках которого можно познакомиться с различными
видами
военной
техникой, посмотреть показательные
выступления
представителей различных
родов войск, например, увидеть фрагмент показательного боя. В программе очень
много интересных занятий
для детей. (стр 6)
Какие бытовые отходы
считаются опасными
Для того, чтобы избежать попадания в природу опасных

бытовых отходов, их необходимо собирать в специально
предназначенные для этих
отходов контейнеры. При
складировании опасных отходов необходимо помнить
следующие правила:
• опасные отходы нельзя смешивать c другими бытовыми
отходами;
• опасные отходы даже в небольших количествах могут
нанести серьезный вред
окружающей среде;
• по возможности, опасные
отходы стоит складировать в
оригинальной упаковке.
Пункт сбора опасных бытовых отходов (ул. Юлейыэ, 2)
работает по четвергам с 18.00
до 21.00. и по субботам с
10.00 до 16.00. (стр 4)
Сообщение
На каникулах для кейласких
школьников с 10.00 до 16.00
будет работать площадка с
искусственным покрытием,
которая пригодна для занятий спортом и командных
игр. (стр 3)
Первый трудовой опыт
Этим летом в Кейла смогли
получить свой первый трудовой опыт более 50 подростков. Если раньше работу получали те, которые успевали
первыми заявить о своем желании, то уже второй год рабочие места распределяются
на основании результатов собеседования. Рабочий день у
ребят начинался в 9.00 и заканчивался в 13.00. Подростки трудились в детских садах,
в городской библиотеке, на
оздоровительных трассах и в
АО «Кейла Веси». В основном, ребята выполняли всевозможные уборочные работы. (стр 3)
Количество безработных
уменьшается
В Кейла по состоянию на 1
июня зарегистрировано 301
безработный. В прошлом месяце было 340 безработных.
Больше всего безработных за
последние три года было в
феврале 2010 года – 619. После этого периода количество
безработных
регулярно
уменьшалось. (стр 3)
Иванов день
В этом году Иванов день будет праздноваться 22 июня.
Начало мероприятия в 19.00.
Иванов огонь будет зажжен в
21.00. (стр 6)
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Linnahaljastuses käib tihe töö
Keila linnahaljastuses käib praegu kiire
tööaeg. Linna haljasajad vajavad niitmist,
istutatakse uusi lilli, teid tuleb puhastada
ja prügi koristada. Selle aasta algusest
tegeleb linna haljasalade korrashoiuga
Kinnisvarahoolduse OÜ.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Keila linnas on kogu haljasalade hoolduseks palgatud neli
inimest. Nemad on need, kes
niidavad muru, koristavad
prügi, paigaldasid hiljuti uued
lilleamplid, kastavad taimi
jne. Kuna just enne jaanipäeva on kõige tegusam aeg, käib
igapäevaselt tihe töö.
Kinnisvarateeninduse OÜ
Keila projektijuht Vello Kivimägi sõnul niidetakse Keila
haljasalasid iga päev. „Iga päev
teeme tööd erinevas kohas –
täna keskpargis, homme Loode – Keilas, ülehomme Põhja
tänaval jne.“ Muru aga kasvab

ruttu ja nädalaga võib tunduda, et niidetud ei ole pikka
aega. „Kuumal perioodil niitsime linnaaedniku soovitusel
muru päris kõrgelt – 7- 8cm.
Kuigi muru jääb kõrge, ei kõrvetanud päike seda ära ja haljasalad jäid kaunid rohelised.
Nüüd saab jahedamate ilmadega taas madalamalt niitma
hakata.“ Niidukitega alustatakse tööd hommikul kell
7.00. Vello sõnul alustaks ta
isegi varem, kuid kuna kehtestatud öörahu lõpeb kell 7.00,
ei ole varem niita võimalik.
Jaanipäevani on tööd palju
Linnaaednik Inge Angerjase
sõnul annab praegu tunda just

Niitmistöid tehakse Keilas iga päev
ennejaanipäevane kiire aeg.
„Muru kasvab kiiresti, lisaks
on käimas suvelillede istutamine ja vaja on hooldada ka
teisi taimi. Kuumade ilmadega oli vajalik varasemast olu-

foto: kadi kroon-laur

liselt rohkem kasta, et noored
puud ja lilled ära ei kuivaks.
Seega neil neljal töölisel, kes
kõige tegelema peavad, on tegemist küllaga.“ Üldiselt aga
on Inge linnahaljastustöödega

rahul ja usub, et kui jaanipäev
on möödas, saabuvad ka rahulikumad ajad. Küll soovitab
Inge Angerjas kõigil maaomanikel oma krunte hooldada,
et ka kortermajade haljasalad
oleks kenad ja hooldatud.
Peale haljstustööde koristab Kinnisvarateeniduse OÜ
igapäevaselt
linnaruumist
prahti, avalike prügikastide
koristamine toimub regulaarselt kord nädalas. Kui üldiselt avalikest urnidest palju
prügi ei leia, on sealt tulevate jäätmete hulgas päris suur
osakaal kodujäätmetel. Vello
Kivimägi: „Väikestest prügikastidest leiab selgelt kodust
toodud jäätmeid – jogurittopse, mähkmeid jne.“ Miks
elanik koduse prahi avalikku
prügikasti viskab, Vello selgitada ei oska. Sellist käitumist
esineb aga igas linnas. Positiivse poole pealt toob Vello
välja aga fakti, et seni pole
linnaruumist leitud ühtegi
süstalt.

uudis

Keila kauneim kodu on Harjumaal teine
Kodukaunistamise Harjumaa Kogu selgitas konkursi Kaunis Eesti kodu raames
omavalitsuste poolt esitatud kauneimaid
kodud. Maakondlikule konkursile esitasid
15 omavalitsust kokku 27 objekti - 13 eramut/korruselamut, 8 maakodu ja 6 ühiskondlikku hoonet või ettevõtet.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Eramute ja korruselamute
hulgas saavutas teise koha
perekond Teesalude Keila tä-

navune kauneim kodu Barsbütteli tänaval. Võitjaks tunnistati perekond Taltsi kodu
Käärti teel, Viimsi valla Haabneeme alevikus ja kolmandaks
tuli perekond Bõstrovi kodu

Maardu linnas, Lubika tänaval. Maakodude hulgast tunnistati võitjaks perekond Kõpperi Kõpu talu Vintse külas,
Padise vallas. Järgnesid perekond Kangru Kuivaveski talu
Keila valla Maeru külas ning
perekond Kooskora Lepiku
talu Kose valla Krei külas.
Ühiskondlike hoonete ja
ettevõtete hulgast tunnistati
võitjaks Viikingite Küla Kose
vallas. Teiseks tunnistati Ardu
kooli lasteaed Kõue vallas ja
kolmandaks Kernu Põhikool
Kernu vallas.

Eramute ja
korruselamute
hulgas saavutas
teise koha
perekond
Teesalude Keila
tänavune
kauneim kodu
Barsbütteli
tänaval.

Maakondliku
konkursi
võitjad ning Voose küla, kui
2010. aasta Harjumaa Aasta
küla konkursi võitja, esitatakse Vabariigi Presidendile autasustamiseks.
Maakondliku konkursi iga
kategooria kolme paremat
tunnustatakse Harju Maavalitsuse tänukirja ja Harjumaa ning Kodukaunistamise
Ühenduse sümboolikaga seinaplaadiga sügisel toimuval
konkursside Kaunis Eesti
kodu ja Aasta küla 2011 pidulikul lõpetamisel.

5

Lühidalt
Avatakse üle saja korra
verd annetanud doonorite auraamat
Teisipäevasel rahvusvahelisel
doonorite päeval avas Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus doonorite auraamatu,
kuhu kantakse tänutäheks
PERH-i verekeskusele üle saja
korra verd annetanud doonorite nimed.
„Rahvusvahelisel doonorite
päeval teeme suure tänukummarduse erakordsetele püsidoonoritele, kes on leidnud
üle saja korra võimaluse anda
oma panus inimeste päästmiseks, olles tõelised kangelased.
Täname südamest nii verekeskuse kui ka abivajajate nimel
kõiki, uusi ja pikaajalisi doonoreid, kelle eluviis ja soov aidata
päästab elusid,“ ütles verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste.
Doonorite
auraamatusse
kantakse PERH-i verekeskusele
üle saja korra verd annetanud
püsidoonorite nimed. Auraamatut hakatakse täiendama
igal aastal rahvusvahelisel doonoritepäeval. Doonorite auraamatuga on kõikidel huvilistel
võimalik tutvuda verekeskuse
registratuuris (Ädala 2, Tallinn).
Doonorite
auraamatusse
kirjutas oma pühenduse Eesti Vabariigi president Toomas
Hendrik Ilves, kui ta külastas
mais PERH-i verekeskust keskuse 70. sünnipäeval.

Katked Johanna Lahesalu tööst

“Killukesi Keilast”

Maikuus sündis
Harjumaal 157 last

“Keila minevikust” (ca 15. saj keskpaik)
Elanikud maksid oma krundi eest 2
riia marka aastas kirikule, sest osa
linna maad kuulus kirikule. Hiljem
tuli veel kiriku komtuuri käsul tasuda
veerand marka oma majahüti eest.
Asula elanikud olid sõltuvad ka
mõisast. Käsitöölised, kes soovisid paremaks äraelamiseks maad
põlluharimiseks saada, pidid seda
mõisalt rentima. Need „põllupürgerid“ olid kohustatud mõisale maa
eest tasuma kas maksuga või tööga.
Enamasti olid need rentijad kõrtsmikud, kes siis mõisa hoovkonna
käsutada olid. Näiteks tuli neil ringi
sõita kirjakandja ülesannetega vms.
…
Elanikkonna moodustasid eestlased,
rootslased ja sakslased. Eestla-

si, kes saksa bürgerikombed olid
omandanud ja nn. poolsakslasteks
saanud, nimetati maasaksteks või
eesti saksteks. ..Hiljem hakati neid
poolsakslasi ka kadakasakslasteks
nimetama. Nii eestlased kui ka
sakslased põlgasid neid kadakasaksu, vaatamata nende töökusele ja
tublidusele.
…
Mis asulast hiljem sai, pole teada.
Arvatavasti hävis see suure Liivi sõja
keerises 1560. Või 1567 aastal. Keila
muutus tühjaks elaniketa kohaks
ning alles aastasadade jooksul
tõusis ta jälle suurema tähtsusega
asulaks.
…
16.sajandil oli rahvas veel väga

ebausklik. 1572.aastal anti välja
määrus, „ et talupoegade hirmsale
jumalavastasusele, ebajumalaorjusele, papistlikule ja kuratlikule
uskmatusele ning hukkamõistetavale
silmakirjateenimisele tuleb vastu
astuda“. Aga veel 17.sajandi esimesel poolel valitses igal pool ametlik
ebausk nõiaprotsesside näol. 1617.
aastal põletati Harjumaal korraga 6
naist kui nõiad. Ka Keilast on teada
mõned nõiaprotsessid. 24.juulil 1623
mõisteti Keila Merimõisas Klati Jaak
tulesurma selle eest, et ta olevat
Tallinna kõrtsis ussi õlle sisse nõidunud. Kange piinamise peale läks
Jaak ogaraks ja tunnistas, et koos
Tammeaugu Hendriku naise Annega
libahundiks käinud.

Sada aastat hiljem ei läinud korda teada saada ei talunikelt ega
vöörmündritelt, kas ebausk soola
raputamise, õnnistamiste ja muude
toimetamiste läbi Keilas veel esines.
Noorkuu näib aga Keilas alati suures
lugupidamises olnud. Näiteks ei
tahetud vana kuu ajal kihlusele
tulla, kuna sel aja kihlatutel ei olevat
sigivust.

XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht

Selle aasta maikuus registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei
rahvastiku toimingute talituse
andmetel Harjumaal 157 lapse
sünd. See on 16 võrra enam kui
2011 aasta aprillis, mil registreeriti 141 sündi ja 39 võrra vähem
kui 2010 aasta mais, mil registreeriti 196 sündi.
Poisse sündis 77 ja tütarlapsi 80. Esmasündinuid oli 41,
teisi lapsi 74, kolmandaid 32,
neljandaid 6 ja viiendaid 3 ja
seitsmendaid lapsi üks. Kaksikuid sündis kolm paari.
Surmakandeid koostati kokku 99, mehi suri 45 ja naisi 54.
Lahkunute keskmine vanus oli
74 aastat. Mehed elasid keskmiselt 68 ja naised 80 aastaseks.
Registreeriti viis ja lahutati neli abielu. Nimemuutmise
avaldusi rahuldati kuus.
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Lühidalt
Keila Kooli
lõpuaktused
Keila Kooli lõpuaktused toimuvad põhikooli- ja gümnaasiumimaja (Ehitajate tee
1) aulas:
Põhikooli lõpuaktus
20. juunil kell 16.00.
Gümnaasiumi lõpuaktus
21. juunil kell 15.00.
Õhtu- ja kaugõppeosakonna lõpuaktus
21.juunil kell 18.00

2010. aasta Maakaitsepäev Kosel

foto:erakogu

vaba aeg

Maakaitsepäev kutsub
Paldiskisse

Traditsiooniline
Harju Maakaitsepäev toimub sel
aastal 16. korda
ning seekord Paldiskis - 23. juunil
2011.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Iga aastane maakondlik suursündmus Harju Maakaitsepäev
on pannud alguse maakaitse-

päeva traditsioonile terves Eestis. Tegemist on põneva päevaga
tervele perele, kus kõik kaitseja eriteenistused näitavad oma
valmisolekut demoesinemiste, tehnika näituste ning näidislahingute näol. Toimuvad
näidislahingud maal ja merel,
päästekeskuse veeshow. Kohal
on demineerijad ning tegevuses on kiirreageerijad koos helikopter Augustaga, toimuvad
demonstratsioonlennud
üle
Paldiski, näidispommitamised
ja palju muud. Samuti on tege-

vused lastele, pidulik paraad,
kultuuriprogramm ning aastajooks 2011 m, kuhu on kõik
oodatud osalema. Kell 15.00
jõuab presidendi süüdatud
võidutuli Paldiskisse, kust see
jagatakse kõigile omavalitsusjuhtidele. Koduse jaanitule
süütamiseks saab Võidutule
leegi Keila Algkooli juurest
23. juunil u kell 17.00, kui
Paldiskist
maakaitsepäevalt toob kaitseliitlaste abiga tule Keila linnapea Tanel
Mõistus.

näitus

Rehemaja mitme nurga alt
harjumaa muuseum
Harjumaa Muuseumis on avatud näitus Rehielamused, mis
vaatleb rehemaja mitme nurga
alt. Näituse peamiseks eesmärgiks on tutvustada erinevaid
vaateid rehemaja olemusele,
aga loodetavasti saab nii mõnigi majaomanik ka praktilist
kasu.
Rehemaja kajastatakse kui
erinevate distsipliinide uurimisobjekti. Kindlasti kuulvad
traditsioonilised
maamajad
arhitektuuriajaloolaste ja etnograafide huviorbiiti. Nii
antakse ülevaade rehemajade kujunemisloost. Samas on
üks osa uurijad püüdnud rehemajade olemuseni jõuda,
arvutades rehetubade keskmist pindala ja hoonetüüpide
esinemissagedust – nii võime
rääkida ka rehemajade statistikast. Hoone soojuspidavust ja
külmasildu analüüsida aitavad
termopildid lisavad rehemajale
füüsiku perspektiivi. Ehk ergutavad termopildid inimesi mõtlema sellele, et kindlasti leidub
ka nende kodudes mõni nurk
või seinapragu, millest soojus
mühinal välja pääseb. Meelde

Keila Kool on uhke, et sellel
aastal astub ellu ligi 150 põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajat. Kuna lõpetajaid on
rohkesti, palume päevaõppe
lõpuaktustel aulasse lõpetajate kutsetega külalised. Sugulastel, sõpradel ja tuttavatel on aktust võimalik jälgida
koolimaja aatriumis olevalt
ekraanilt. Lõpetajate õnnitlemine toimub peale aktuse
lõppu aatriumis.

teater

„Kaheksa
armastavat naist“
Aivi Lintnermann

Kiisa rahvamaja näiterühm
etendab pühapäeval Keila Kultuurikeskuses Robert Thomas`
kriminaalse komöödia „Kaheksa armastavat naist”. Robert
Thomas` kriminaalne komöödia „Kaheksa armastavat naist”
vastab kriminaalloo reeglitele
– suletud territooriumil on tapetu ja on kaheksa naist, kel-

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

Birštonase kuurort 165 aastane
Nädalavahetusel tähistas Keila sõpruslinn
Leedus oma kuurordi 165.aastapäeva. Mineraalvee allikasse rajatud supluskohtadest
on Birštonas tänaseks saanud üheks Leedu olulisemaks suvituskohaks ja ametlikuks
kuurordiks. Tähtsat pidu tähistati laupäevase
laada ja rahvapidustuse, mitme kontserdi, neli
päeva kestnud rahvusvahelise 31.meeskonna
osalusel toimunud kuumaõhupallivõistlusega,

foto:erakogu

tuletatakse, et inimesed pole
majade ainsad elanikud ning
nii, nagu inimesed mõjutavad
oma ümbritsevat keskkonda,
jätab ka erinevate putukate,
näriliste ja seente elutegevus
jälje. Nähes, kui hävitavalt putukad puidule mõjuda võivad,
kontrollitakse ehk ka enda
maja üle ega palkidel pole kurjakuulutavaid augukesi ja reetlikku heledat puru. Rehemaja
kui sümboli muutumist ajas
aitavad hästi markeerida mitmete kunstnike teosed. On tähelepanuväärne, et kuigi juba
ammu puudub praktiline põhjus rehemajade ehitamiseks,

püstitatakse veel 21. sajandilgi
hooneid, mis ühel või teisel
moel meenutavad traditsioonilist taluarhitektuuri.
Näitus jääb Harjumaa Muuseumis avatuks kuni 18. septembrini. Näituse on koostanud Liisi Taimre ja kujundanud
Marili Toome ja Malle Valli.
Näitus on valminud Euroopa Regionaalarengu Fondi
Kesk-Läänemere INTERREG
IV A programmist finantseeritava projekti „Tervislik ja energiasäästlik elukeskkond ajaloolistes elumajades (HELTH)“
toetusel.
www.helthproject.
eu.

lest igaüks iga oma kaaslast
kahtlustab. On selge, et mõrvar ei saanud tulla väljapoolt.
Ja samas selgub peagi, et õiget
alibit pole kellelgi, põhjuseid
peremeest tappa aga jagub. Tegelikult näidend õige kriminull
polegi, pigem psühholoogiline
tragöödia, lugu inimsuhetest.
Etendus toimub Keila Kultuurikeskuses
pühapäeval,
19.juunil kell 20.00. Pääs etendusele on tasuta.

mitme näitusega, sealhulgas Sigulda, Birštonase, Keila ühise fotonäitusega, pühapäevase
„Linnapea hommikusöögiga“ ning paljude
teiste üritustega.
Kohal olid viie Birštonase sõpruslinna esindused, sealhulgas ka Keilast abilinnapea Enno
Fels, linnavolikogu liige Margus Välja, linnavalitsuse liige Aare Okspuu ja pressiesindaja
Valdur Vacht.
foto: Paulina Adamonyte / birstonas
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Palju õnne!
31.05.2011
06.06.2011
07.06.2011
12.06.2011

Sündinud

Heleriin Kuusler
Sandra Ratassepp
Tõnn Tuulemäe
Mihkel Metsik

näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum
„OMAPEAD JÄÄNUD
SAARED“
17. märts - 24. juuli
Pilguheit Harjumaa püsiasustuseta väikesaartele
Harjumaa Muuseum
„REHIELAMUSED“
9. juuni - 4. september
Harjumaa Muuseum

teater

kontsert
“VALGEID ROOSE” - TARMO
PIHLAP’I LAULUD
14. juuli kell 20.00
Keila lauluväljak

sport
KEILA RATTAMARATON
2011
19. juuni kell 11.00
Keila Terviserajad

muud üritused
KEILA LINNA JAANIÕHTU
22. juuni kell 19.00
Keila Lauluväljak

Sa suutsid valu, muret kanda
Kuni viimaks rahuranda
Lõppes Sinu rännutee.
Valusas leinas mälestame
kallist

Inna Mellest

Inna Mellest

avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.

Els Liivrand

Keila linna Pensionäride
Ühendus

KÜ Paldiski mnt 34 elanikud

Südamlik kaastunne Marika
Ausile perega

Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
Kolmainupüha
19. juuni kell 11.00
Leeripüha jumalateenistus
armulauaga.
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

KOMÖÖDIA „KAHEKSA
ARMASTAVAT NAIST”
19. juuni kell 20.00
Keila Kultuurikeskus

TASUTA KASUTATUD
RIIDED
17.juunil kell 10.00-13.00
Keila Sotsiaalkeskus

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

“AVAMEELSELT ABIELUST”
26.06 kell 19.00 Pilet:
11.20/9.60€
Keila Lauluväljak

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

Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

22.06 Harjumaa Muuseum avatud 11.00 - 14.00
23. ja 24.06 muuseum suletud
Vanem proua, kes te leidsite
laupäeval Keila turul ühe
lapse mütsikese! Võtsite selle
punane/roosa heegeldatud
mütsikese endale sõnadega
“leitu on leidja oma” ning ei
olnud nõus seda loovutama
lapse vanavanematele. Olen
tänulik, kui oleksite siiski
nõus mütsikesest loobuma
ja viiksite sinna, kust selle
kaasa võtsite või paluksite
mõnel müüjal toimetada see
turu haldajale. 2-aastane Miia
on kurb ja ootab oma mütsi
tagasi.

ISA

Keila lasteaed
Miki Ülase maja
kuulutab välja

LASTEAIA ÕPETAJA
konkursi.

Karjaküla kalmistu 19. juuni kell 14.00
Ohtu kalmistu 7. august kell 14.00

Avaldusi ootame
27. juuniks aadressil
Keila Jaama 10,
mikilasteaed@keila.
ee. Info tel 5052184.

Valge päeva on varjanud mure
kivine sein, tõde valus on uskuda
raske kaotuse lein.

Avaldame sügavat kaastunnet
Aivar Liivrand-ile
perekonnaga ema

surma puhul.

Südamlik kaastunne Marika
Aus´ile isa surma puhul ning
Madisele ja Mardile vanaisa

Südamlik kaastunne
Marika Aus´ile isa ning
Madisele ja Mardile vanaisa

surma puhul.
Töökaaslased Keila SOS
Lastekülast,
Tallinna SOS Noortekodust ja
SOS Lasteküla Eesti Ühingust

Jüri Rungi
surma puhul.

Jüri Rungi

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit

surma puhul.
Noored ja kolleegid
Keila SOS Noortekodust

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

ost/müük
Küttepuude müük Keilas:
saetud lõhutud toores lepp ja
kask, pikkused 30, 40 ja 50 cm.
Kuiv lepp võrgus 30cm. Keilas
tasuta kojuvedu. Tel: 5033119.
Tellimine ja info E-R 10:00-17:00.
Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Küttepuud, puitbrikett, pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.
polarheat.ee. Tel.56499499.
Küttepuude müük.
Tel. 53814982.
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 147€ (2300.-),
puitbriketti (ümmargune) 144€
ning puitbriketti (kandiline)
960kg alusel 160€. Soovi korral
ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Müüa küttepuud: lepp, kask,

Kalmistupühad

Mälestame

Avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.
Perekonnad Uibo, Plees, Juta,
Velli, Ester, Liisa, Leho

Kuhu minna, mida teha
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kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus,
võsa lõikus, muru niitmine ja
haljastustööd. 56191810.

Teenus
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Viime tasuta ära Teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.

töö
Parexter Grupp pakub tööd
rahvusvaheliste vedude autojuhtidele. Töö toimub Balti riikides ning Skandinaavias. Tel.
53449343.
Maeru Trahter otsib oma kollektiivi teotahtelist, osalise kohaga kokka. Eeldame kandidaadilt:
head maitset, kohusetundlikkust
ja korrektsust, algatusvõimet,
toitlustusalast haridust, eelne-

vat töökogemust kokana, head
eesti keele oskust, kiirust ning
täpsust, valmisolekut töötada
ka õhtusel ja öisel ajal. Palume
oma CV saata koos palgasooviga trahter@maeru.ee.
Usin-TR OÜ otsib oma meeskonda komplekteerija-autojuhti,
kokka, köögi abitöölist ja nõudepesijat kohvikusse tööajaga
11.00-15.30. Töö on vahetustega asukohaga Keila, Tehase 1.
CV saata aadressile eve.piberman@usin.ee või helistada tel.
6797069.
Pakume tööd müüjale pagaritoodete kioskis Keilas. Töö on
vahetustega, vajalik eesti keele
oskus. Kasuks tuleb hea suhlemisoskus, positiivne ellusuhtumine, energilisus. Tel. 53417491.

muu
Keldripood “Kasutatud riided”, Paldiski mnt 46. Palju
suvekaupa, hinnad soodsad!
Avatud T ja N kell 12.00 – 18.00,
K kell 10.00 – 16.00. R, L, P, E suletud.
Kasutatud riiete kauplus
„Rändur“
baptistikoguduse
õuel, Haapsalu mnt 10 on taas
avatud E 10.00 – 14.00, K 10.0014.00, L 10.00 – 14.00.

Keila linna jaanipäev
Keila jaanipäev toimub 22. juunil algusega kell 19.00

Tule süütamine kell 21.00.
Tantsuks ansambel
„2 In 1“
Õhtujuht on Üllar Luup.
Jaaniõhtu on tasuta!
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Nädalalõpu pakkumine

-20%
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Keila Linnavalitsus võtab Euroopa Sotsiaalfondi MEETME
„Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja
mittetulundusühingute töötajate koolitus ja
arendamine“alameetme „Organisatsiooni arendamine“
raames rahastatud projekti „Keila linna
hoolekandeteenuste kvaliteedi juhtimise süsteemi
juurutamine“ elluviimiseks tööle

PROJEKTIJUHI

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

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

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

Nõutav:

• Sotsiaaltööalane kõrgharidus
Fred&Emma Playgrounds OÜ otsib oma meeskonda

KEEVITAJAT (MIG/ MAG)
Töö asukoht: Harjumaal, Vääna külas.
Tööaeg: esmaspäevast reedeni kella 8.00 – 17.00.

Ettevõte pakub

Pikaajalist töölepingut
Uue töötaja väljaõpet
Kaasaegseid töövahendeid
Autokompensatsiooni

Eeldame

Keevitaja töö kogemust
Tehniliste jooniste
lugemise oskust

Soovitav:

• eelnev töökogemus sotsiaalteenuste valdkonnas
• projektitöö kogemus
• inglise keele oskus
CV koos motivatsioonikirjaga
saata 01. 08. 2011.a.:
piia.peterson@keila.ee

Kandideerimiseks palume saata CV info@absoluterecruitment.ee
hiljemalt 30.06.2011. Kontakt: Triin Koppel 683 5518

Keila Mööbel www.avans.ee

TEL: 6709665

SUURMÜÜK!
Vaata superpakkumisi www.koduoutlet.ee

OUTLET
E-R 10-19, L 11-17

3,90 €

34,90 €

17,90 €

Saunarätikud
erinevad mustrid, 70x140 cm

Pink TEXAS
126xS60xH80cm, puit/malm, must

Tool ROUEN
47xS53xH84cm, kokkupandav

KODU
OUTLET

ON NÜÜD
HOME4YOU OUTLET

Linamäe 10, Tänassilma tehnopark, Saku vald
Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub!

avans@avans.ee
E-R10:00 -19:00 L 10:00-16:00

