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Lastekaitsjad abistavad,
mitte ei karista
Igatsus kooli järgi
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Remont
Vikerkaare
lasteaias
Suvel sai Vikerkaare lasteaia kaks rühmaruumi uue
väljanägemise.

lk 3
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Muutused
koolilõuna
toetustes
foto: erakogu

Aktus lauluväljakul omab pikki traditsioone
Keila koolide ühine avaaktus
toimus 1. septembril taas Keila
Lauluväljakul. Esmakordselt viidi koolide avaaktus lauluväljakul läbi 1969.aastal. Arvatavasti
VABA AEG

oli ürituse eestvedaja toonane
kooli direktor Endel Kukner.
Siis oli koolipere just nii suur, et
õpilased mahtusid kõik seisma
laululavale ning direktsioon sei-

Tantsuansambel
Spekter alustab taas
tegutsemist
lk 6

sis kaare ees seal, kus preagu
on puitpõrand. Ühise kooliaktuse traditsioon on kestnud sellest ajast peale ja küllap jätkub
ka edaspidi.

SPORT

Käesolevast õppeaastast
Keila Ühisgümnaasiumis
ja Keila Koolis linn õpilaste
koolilõunat omalt poolt ei
doteeri.

lk 5

„Ketas kätte“
tõi uusi discgolfi
mängijaid
lk 6
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lugejaga vestleb

Kooliaeg mida igatseda

erki fels
KEILA LINNAVOLIKOGU LIIGE
KULTUURIKOMISJONI ESIMEES
Foto: valdur vacht

nädala tegija

Salme Iisrael

Uskumatu! Tädi Salme läheb pensionile? Ei või olla! Ta on
ju kogu aeg olemas olnud. Põlvest põlve. Mitmele praeguse
Miki lasteaias käiva lapse vanaemale-vanaisale on Salme süüa
teinud. Ikka samu häid koduseid roogasid. Salme ise ütleb, et
praegu on süüa ikka palju kergem teha. Kui ta 1967.aastal tööle
tuli, oli vesi õuel asuvas kaevus ja pliiti köeti puudega. Joodi
lehmapiima ja lasteaia oma õunamahla ning muuhulgas söödi
kohapeal tehtud moose. Aga praegust menüüd hindab Salme
normaalsemaks – toidud on märksa mitmekesisemad. Aga
road on ikka nagu kodus – sel päeval on lõunaks nt rassolniku
supp. Salme ei oska vastata, mida talle enim meeldib kokata.
Kõrvalseisjad hakkavad kiitma Salme roogasid – marineeritud
kala, seapraad ...järgnes pikk loetelu. Trikk pidi olema see, et
toidud on südamega tehtud .
„Tead, mõni sõimleb, et peab tööl käima. Aga mina naudin.
Ma olen kõik need 44 aastat siin lastele söögitegemist nautinud ja nautisin ka enne seda nood 11 aastat Tõrva lasteaias.
Aga siis tõi mees mu siia elama,“ räägib Salme. Ta on tegelikult
natuke segaduses oma tunnetes. Tahaks nagu edasi kokata,
aga jalad ei jõua enam nii palju järele kui tahaks. Vaim oleks
valmis jätkama. Eks ma hakkan siin nüüd vahel niisama käima,
ega nad mind ära ikka ei aja. See siin on ju ka minu kodu.“
31.augustil oli 44 aastat Miki lasteaias töötanud Salme Israeli
viimane tööpäev. Tööraamatu esimene sissekanne on tal juustutegija ametipost Helme Võitööstusest. Keilas oli tal esimene
tööpäev toonases Keila I Lastepäevakodus 26.veebruaril 1967.
Tööraamatusse on vormistatud nõudepesijana. Alates 1975.
aastast sai ta ka ametlikult kokaks. Kokku on tema ajal majast
läbi käinud 10 juhatajat.
valdur vacht
vvacht@keila.ee

1. september on teadmiste ja
kooliminemise päev. Keilas
puudutab see veidi rohkem kui
1300 last. Huvitav, kui paljud
tundsid pika, kuid kiiresti
mööduva suvevaheaja vältel
kooliigatsust? Loodetavasti on
koolis piisavalt põnev ja enamik noori viibib seal pigem
rõõmuga, ehkki paistab olevat
popp seda mitte eriti välja näidata. Kindlasti on neidki, kellele kooliigatsus võõras pole.
Seisan ka ise nüüd juba paar
aastat pigem selja kui näoga
tahvli poole. Ja mõtlen: tegelikult on kool igatsemist väärt
küll.
Mina igatsen taga võimalust
olla korraga nii paljude sõpradega. Mitte ainult. Eks koolis
ole palju omaealisi võõraid.
Põhimõtteliselt oli iga
päev võimalik tutvuda
kellegi uuega. Koolis ei
hakka igav, isegi kui
kogu aeg ei viitsi
või ei taha õppida.
Kui küsida, mida
koolis
tehakse,
siis „õpitakse” on
tüüpiline vastus.
Aga lisaks õppimisele tehakse
koolis ka nalja –
see on täiesti
omal kohal ,
mängitakse, esi-

netakse, suheldakse, võisteldakse. Koolis pannakse end
proovile ja kukutakse läbi.
Pannakse end uuesti proovile
ja saavutatakse edu. Juhtub ka
nii, et mõnikord kogetakse
seda, mida nimetatakse eneseületamiseks ja eneseteostuseks. See on vaba isiksuse tundemärk.
Tagantjärele igatsen võimalust tegeleda loominguga nendes paljudes erinevates žanrides. Toona ma seda väga ei
hinnanud. Mäletan, et oli raske end sundida kirjandit kirjutama. Raske oli vastata küsimusele: „Mida selle raamatu
lugemine mulle andis.” Vahel
tundus ebameeldiv, et iga õpetaja huvitus sinu seisukohast.
Ehkki mõni teema jättis täiesti
külmaks, oli seisukohavõtt ikkagi justkui kohustuslik. Vahel
oli raske olla originaalne, veel
raskem olla sa ise, mis on ju
kõige originaalsem. Ent tagantjärele aiman selle kõige
vajalikkust. Enese vaimu pidev
rikastamine lubab meil uskuda, et me pole seest tühjad.
Kindlasti on omajagu neid
õpilasi, kellele ei meeldi näiteks kohustuslik kirjandus.
Poleks siiski kasulik Interne-

tist leitavate sisukokkuvõtetega piirduda. Kooliaeg võib olla
ainus aeg, kus teie tee Stendhali, Kafka või Dostojevskiga
ristub. Täpselt nagu mina loodan, et kooliaeg oli ainuke aeg,
kui minu tee ristus paraboolide ja trigonomeetriaga. Ent
jääda täiesti tundmatuks imelistele asjadele, mis maailmas
on, ju ka ei tasu.
On siiski ka probleeme, kõike ei saa igatseda. Hoolimata
PISA testi headest tulemustest
on aastast-aastasse jälgitav
väga murettekitav kõrvalnäht.
Eurobaromeetri uuringud näitavad, et koolirõõmu napib.
Õpilaste suur koormus, krooniline väsimus, noorte halvenev tervis, vähene õpihuvi ja
motivatsioon,
puudujäägid
koolidemokraatias,
vähene
usaldus õpilaste ja õpetajate
vahel – need on tõsised probleemid. Üht-teist hariduspoliitika kohta räägivad ka tuhanded inimesed, kelle haridustee
on katkenud enne kohustusliku hariduse omandamist.
Statistiliselt
saame veidi rõõmsamalt tulevikku vaadata: kui 2006. õppeaastal katkestas
õppimise üle 900

lapse (0,7%), siis eelmisel aastal oli selliseid lapsi 235
(0,2%).
Õpetajad annavad endast
palju suudavad, et eelnimetatud probleeme vähendada. Ei
ole lihtne tabada iga üksiku
lapse anne, et see kaotsi ei läheks. Vajab meisterlikkust
luua arenguks soodne keskkond. Selline, kus lapsel oleks
ise võimalik areneda piisavalt
sarnaseks teiste inimlike inimestega, et temaga oleks võimalik suhelda, ja samas piisavalt eriliseks teistest, et oleks
üldse mõtet suhelda.
Oma panuse probleemide
leevendamiseks saavad aga
anda ka kooli kõige tähtsamad
– õpilased ise. Keskkond, milles viibime, ei vaju meile vägisi
kaela. See ei ole staatiline
taust. Keskkonda loovad inimesed, koolikeskkonda loovad
õpetajate ja teiste töötajate
kõrval niisama palju (ehk isegi
rohkem) õpilased. Kui tundub,
et koolidemokraatia ei toimi,
siis korraldage koolis uued
ÕOV valimised. Kui tundub, et
õpetaja räägib igavalt, siis esitage mõni huvitav küsimus.
Kui tundub, et pea valutab ja
süda on paha – minge koju
puhkama ja naaske, kui olete
terveks saanud ja teid on tabanud taas kooliigatsus. Tehke
nii palju kui teie võimuses, et teil endal oleks
koolis hea olla. See,
mida muuta ei ole võimalik, muutub ehk
kalliks tulevikus.
Head õpilased, õpetajad, koolitöötajad ja
lapsevanemad – ma
soovin teile põnevat
uut kooliaastat, sellist,
mida võiks tulevikus
taga igatseda.

Nädal piltides

Foto: VALDUR VACHT

Hiirekese Mägutuba alustas uut hooaega

Keila nädalaleht

Foto: erakogu

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

25. augustil toimus järjekordne Vello
Pleesi nimeline karikavõistlus tuletõrjespordis
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Foto: VALDUR VACHT
Sotsiaalkeskus tähistas 15.sünnipäeva
kontserdiga Uusapostlikus kirikus. Õnnitlema olid tulnud
sõbrad, kliendid ja koostööparnerid. Pildil ansambel Johansonid

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

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

Vikerkaare lasteaed
sai äikesetabamuse
Välgutabamusest jäi kogu
Vikerkaare lasteaed elektrita. Välja vahetamist vajab tuletõrjessüsteem ning
valvesüsteemide emaplaat.
Välk põletas läbi Interneti
go-bloki, mitmed elektrikaablite kaitsmed, ühe arvuti ning lõi Muumide rühma
seina augu.
Vaatamata ulatuslikele kahjudele saadi siiski esmaspäeva hommikul tööle asuda. Esmaspäeval paigaldas
G4S uue emaplaadi ning
lasteaid sai valve alla. Küll
vajavad veel kontrollimist
valvesüsteemi
alablokid.
Internetiühenduse sai lasteaed tagasi neljapäeval.
Välgutabamust nägid mitmed Vikerkaare lasteaia lähedal olevate majade elanikud ning võimsat kärgatust
kuulsid paljud. Välk, mis lasteaeda tabas oli pealtnägijate sõnul võimas. Kärgatus
aga nii tugev, et lasteaia lähedal Selveris värises lagi ja
kõikusid laevalgustid.

Kalda tänav liiklusele
suletud
Järgmisel nädalal on Kalda
tänav taas osaliselt liiklusele
suletud. Nimetatud kohas alustatakse veetrassi soojatorustiku
rekonstrueerimist. Töid teostab
AS Küte ja Ehitus, tööd kestavad
oktoobri keskpaigani.

Keila Komandos lahtiste
uste päev

Fotod: VALDUR VACHT

uudis

Vikerkaares sai kaks rühma korda
Selle suve suurim remonditöö tehti
Vikerkaare lasteaias. Täisremondi said
Kullaketrajate ja Arabella rühm. Remonti
rahastas Ettevõtluse Arenduse
Sihtasutus.
valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

Kahes remonditud rühmas käib
kokku 46 kolme- kuni neljaaastast last. Ruumide väljanägemine on nüüd märksa värskem ja värviküllasem. Uhke
värvikihi all on uued elektri- ja
madalpinge juhtmed, rühma-

KEILA
KOOL

des on ka uued kööginurgad
koos varustusega ja tualettruumid.
1984.aastal ehitatud lasteaias oli suur osa B-korpuse
elektrisüsteemist uuendamata – need ei vastanud kaasaja
nõuetele. Lasteaia direktor
Maret Puhk koostas projektitaotluse EAS-ile, linn andis

garantii 15% suurusele omafinantseeringule ja esitas projekti. Möödunud sügisel küsiti
hinnapakkumised viimistlustöödele, kus hinnapäringule
vastas kaks ettevõtet. Võistupakkumised võitsid viimistlustööde osas Varahooldus OÜ.
Kokku läks sellesuvine remont
Vikerkaare lasteaias maksma
39 050 eurot.
Remont Vikerkaare lasteaias
pole sellega lõppenud. Kui Aja C-korpuses tehti suuremad
tööd 2007. ja 2008.aastal, siis
B-korpuses ootavad tegemist

Kui A- ja Ckorpuses tehti
suuremad tööd
2007. ja
2008. aastal,
siis B korpuses
ootavad tegemist
Pipi, Metsluikede
ja Pöial-Liisi rühm,
koridor ja
õppeklassid.

Pipi, Metsluikede ja Pöial-Liisi
rühm, koridor ja õppeklassid.
Uut projekti juba kirjutatakse
ja linnavalitsus kavatseb projektile rahastust otsima hakata.
Vaatama linna pingelisele
eelarvele tehti väiksemaid töid
ka teistes lasteaedades. Varahooldus muutis Lasteaed Miki
ruume tervisekaitse ettekirjutustele vastavamaks, Miki Ülase maja sai uue aiapiirde, Sipsikus sai uue ilme üks söögituba.
Kokku teostati remonttöid pea
10 000 euro eest.

Keila koolis algab 320. õppeaasta

Sel aastal tähistame Keila koolis väärikat
juubelit – möödub 320 aastat järjepideva
koolihariduse andmise algusest.
elo eesmäe
KEILA KOOL

320 aastat on väga pikk aeg,
mis on muutnud aegu ja inimesi. Muutunud on õppeperioodi
pikkus, vahetunud koolimajad
ja kooli nimed. Kooli põhieesmärk aga – igale lapsele võimetekohase hariduse andmine, on
läbi aegade püsinud muutumatuna.
Praegused kooliõpilased on
kasvulava sellele, milline on
meie ühiskond 20 aasta pärast.
Need põhimõtted ja väärtused, mida nad edasi kannavad,
on paljuski meie kujundada.
Kool on koostöö nelja osapoole
vahel – õpetajad, õpilased, lapsevanemad ja kodulinn. Mida
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avatumalt need osapooled
suhtlevad ning üksteist usaldavad, seda parem on tulemus
kõigi jaoks.
Keila Kooli 2011/2012. õppeaasta läbiv teema on kogemus – jagan ja õpin. Me ei piirdu vaid traditsioonilise õpetaja
- õpilane suhtega, vaid usume,
et õppida on võimalik ka kolleegilt ning kaasõpilaselt. Õppimine läbi teiste kogemuste ja
teadmiste, kuid ka valmisolek
jagada, on oluline meeskonnaks kasvamisel, järjepidevuse
ja stabiilsuse saavutamisel. Viimased omakorda loovad turvalise õpikeskkonna ning suurendavad õpimotivatsiooni.
Kõige parem tagasiside
koolile tuleb vilistlastelt - mis

on Keila kooliõpilastest saanud edasises elus. Millised on
nende elueesmärgid ja ametid, kui õnnelikud ja rahul nad
oma eluga on. Meie jaoks on
tähtis, et lisaks isiklikule heaolule tunnevad nad vastutust
ka ühiskonna ees ning tulevad
tagasi ja jagavad oma kogemusi
praeguste kooliõpilastega. Loodame, et nad tunnevad ka 20
aasta pärast uhkust oma kooli
üle. Kõik eelnev on koolile oluline teadmine selleks, et mõista, kas oleme õigel teel.
Keila hariduse 320. aastapäeva tähistame on 21. - 25.
novembrini. Kogu nädala jooksul toimuvad kontserdid ja üritused nii õpilastele, õpetajatele
kui lapsevanematele, vilistlastele ja kõikidele neile, kellele
läheb Keila Koolis toimuv korda.
Peatse kohtumiseni!

Põhja-Eesti Päästekeskus korraldab 7. ja 8. septembril lahtiste
uste päeva Tallinna ja Harjumaa
komandodes. Päästjate tööga
on oodatud tutvuma eelkõige
põhikooli vanem aste, gümnasistid, eakad, pered, sõpruskonnad ja töökollektiivid, kuid
teretulnud on kõik. Eelregistreerimine ekskursioonidele lõpeb
5. septembril.
Päästjad tutvustavad külalistele tulekustutus- ja päästetehnikat ning annavad ülevaate
päästja elukutsest. Saab kuulata ja vaadata, millega päästjad
tegelevad, ning uurida, kuidas
kulgeb elu komandos, kui üks
valvevahetus kestab 24 tundi.
Ekskursioone on päevas seitse: kell 10, 11, 14, 15, 16, 17 ja viimane grupp suundub komandoga
tutvuma kell 18. Külastuse kestus on üks tund.
7. ja 8. septembril ootab huvilisi teiste hulgas ka Keila komando.
Põhja-Eesti
Päästekeskus
palub kõikidel soovijatel end
külastuseks registreerida eposti aadressil galina.ozdoba@
rescue.ee. Registreerimine lõpeb 5. septembril.
Lisainfo telefonil 6676 691
või 5160 224, Galina Ozdoba,
Põhja-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist.
Lahtiste uste päevaga tähistavad päästekeskused Eesti
organiseeritud tuletõrje sünnipäeva. Sel aastal möödub Eesti
organiseeritud tuletõrje loomisest 92 aastat.

Keila esimene teadaolev koolimaja. Kooliharidust hakati
seal andma 1691. aastal

Keila linna foorum on
taasavatud
Keila kodulehe foorum on taas
avatud. Foorum on nüüdsest
uuel põhjal ja kommenteerimiseks on vajalik isikutuvastus.
Sisse logimiseks on võimalik kasutada ID kaarti või Mobiilset ID.
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Keila Linnavolikogus
LINNA ARENGUKAVA
VÄLJAPANEK
· Keila Linnavolikogu suunas Keila linna arengukava
aastani 2020 muutmisettepanekud avalikule väljapanekule linnakantseleis
ja Keila linna veebilehel
5.september 2011 kuni
25.september 2011. Avalikul väljapanekul tehtud
ettepanekute arutelu toimub 26.septembril 2011
kell 17.30 Keila linnavalitsuse saalis Keskväljak
11. Ettepanekud peaks
olema tehtud hiljemalt
25.septembriks.
Senised
muudatused puudutavad
vaid tegevuskava.
EELARVE MUUTMINE
· Keila Linnavolikogu muutis Keila linna 2011. aasta
eelarvet 404 010 euro ulatuses.
PÕHIKIRJA MUUTMISED
· Seoses euro kasutuselevõtuga käesoleva aasta 1. jaanuarist muutis Keila Linnavolikogu Aktsiaselts Keila
Vesi põhikirja ja Osaühing
Varahooldus põhikirja.
· Keila Linnavolikogu muutis Sihtasutus Keila Leht
põhikirja punkti 5.2. Uus
sõnastus on: „Juhatuse
liikmed nimetab ja kutsub
tagasi Nõukogu. Juhatuse
liige ei või olla samal ajal
Keila Linnavolikogu liige.
Nõukogu võib Juhatuse
liikme
ennetähtaegselt
tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on
kohustuste olulisel määral
täitmata jätmine või võimetus Sihtasutust juhtida või
Sihtasutuse maine ja vara
oluline kahjustamine.”
RAHALISED
KOHUSTUSED
· Keila Linnavolikogu lubas
Keila Linnavalitsusel võtta
rahalisi kohustusi Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu finantseeritava
Veemajanduse programmi

veekogude tervendamise
alamprogrammi
raames
projekti „Keila Jõe vasaku
jõeharu veevoolu taasavamine ja selle ökoloogiline
tervendamine Keila linnas“
Keila linna poolse omafinantseeringu mahus 43794
euro ulatuses kuni 31. juulini 2012.
KINNISTU MÜÜK
· Keila Linnavolikogu tegi
Keila Linnavalitsusele ülesandeks korraldada Keila
linnale kuuluva 4130 ruutmeetrilise Pargi tänav 38
kinnistu koos selle oluliste
osade ja päraldistega otsustuskorras müük hinnaga mitte vähem kui 80 000
eurot. Jutuks olev ala ei
hõlma olemasolevat mänguväljaku ala moodustades
praegusest lagedast väljast
ca poole.
VOLITUSTE ANDMINE
· Keila Linnavolikogu delegeeris Jäätmeseaduses §
69 lõigetes 11, 4, 42, ja 5
nimetatud ülesannete täitmise õiguse Keila Linnavalitsusele. Sisuliselt volitas
Linnavolikogu Linnavalitsust vabastama elaniketa
kinnistute omanikke korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Selleks peab esitama vastava avalduse iga
aasta 20.jaanuariks.
· Keila Linnavolikogu otsustas saata Keila Linnavolikogu liikme Ago Kokseri
26. septembril 2011 välislähetusse ametlikule vastuvisiidile Soome Vabariiki
Kerava linna ning maksta
Ago Kokserile välja lähetusega seotud kulud ning
päevaraha 32 eurot päevas.
Soome Vabariigi Kerava
linna ametlik delegatsioon
külastas sel suvel Keila
linna, soovides arendada
linnade vahel partnerlusja sõprussuhteid. 26. septembril ootab Kerava linn
Keila linna esindajaid vastuvisiidile.

Koolilõunast
Keila Kooli ja Keila Ühisgümnaasiumi koolilõuna hind on
käesolevast õppeaastast 1.38
eurot. Riigi toetusega on igale
1.-9. klassi õpilasele tagatud
toitlustamine 0,78 euro eest
koolipäeva kohta.
Kui 1.-9.klassi õpilane läheb koolis lõunatama, siis riik
tasub iga päev õpilase lõuna
hinnast 0,78 eurot, mis on Vabariigi Valitsuse kehtestatud
koolilõuna arvestuslik maksumus. Veel eelmisel aastal
said kõik 1.-4. klassi õpilased
koolilõuna tasuta, 5.-9. klassi
õpilased aga osaliselt tasutuna arvestusliku maksumuse
ulatuses. Nimetatud ebavõrdsele õpilaste kohtlemisele juhtis tähelepanu õiguskantsler.
Toetudes uuele Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusele ning
õiguskantsleri tähelepanujuhtimisele võttis Keila Linnavolikogu 21.detsembril 2010 vastu
määruse “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja
kord”. Käesolevast õppeaastast

Keila Ühisgümnaasiumis ja
Keila Koolis linn õpilaste koolilõunat omalt poolt ei doteeri.
Kooli toitlustaja valmistab
lisaks nö kohustuslikule koolilõunale ka teisi lõunasöögi
variante ja soovi korral saavad
lapsevanemad nende osas valiku teha, makstes arvestusliku
ja tegeliku maksumuse vahe
ise. Põhikooli osas on koolilõuna tegelik maksumus 1,38
eurot. Gümnaasiumiõpilaste
toitlustamine toimub jätkuvalt
täies ulatuses lapsevanemate kulul, seda riigieelarvest ei
toetata. Gümnaasiumiõpilastele pakutava koolilõuna tegelik
hind on 1,80 eurot. Jätkuvalt
on kõikidele õpilastele toidu
kõrvale pakutav piim tasuta,
samuti saavad 1.-4. klassi õpilased sarnaselt eelmise õppeaastaga puuvilju. Keila linnas
kehtiva täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra kohaselt on lapsevanemal vajadusel
võimalik taotleda toitlustustoetust.

«Спектр»
открывается
снова
Известный хореограф и руководитель танцевального
ансамбля Андрес Ааре Тооминг снова открывает в Кейла танцевальную группу, которая
будет
называться
«Спектр». Для занятий танцами руководитель приглашает в свой ансамбль мальчиков и девочек в возрасте
3-6 лет, которым нравится
танцевать. По словам А.Томинга, он набирает в группу
малышей, которые еще не
соприкасались в своей жизни с танцами. Основу тренировок составит знакомство с
различными видами танцев.
Важно, чтобы ребенок был
знаком с основными элементами бальных танцев и имел
представление о других видах танцевального искусства.
Обязательной частью тренировок являются общефизические упражнения и занятия,
развивающие
координацию. В будущем,
возможно участие в различных конкурсах и фестивалях.
Первая встреча с руководителем состоится 19 сентября
в 18.00. в зале центра культуры. Детям взять с собой
одежду для тренировок, поскольку будет проведен первый показательный урок.
Желающим принять участие
просьба предварительно зарегистрироваться по телефону 6045045 либо по адресу
kultuur@keila.ee. Тренировки будут прохоить два раза в
неделю в помещениях центра культуры. (стр 6)
Улица Калда закрыта для
движения
На следующей неделе для
движения транспорта будет
частично закрыта улица
Калда. На закрытом для движения участке начнутся ремонтные работы, в ходе которых
будет
реконструирована система
теплотрасс. Работы продлятся до середины октября. (стр
3)

info
Tänav, kus Keilas tihti rikutakse enim Liikluseeskirja asub
politseijaoskonna, postkontori ja pangahoone vahel. Isegi patrullauto kohalolek ei takista vales kohas teed ületamast. Politsei on teinud hulga hoiatusi ja ka trahve ning
hoiab ka edaspidi piirkonnal silma peal.

Jõesaarele hakkab viima sild
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse nõukogu otsustas
30.augusti koosolekul, et projekti nr 113 raames loetakse
abikõlblikuks tegevuseks silla
rajamine. Keila linna esitatud
veemajanduse programmi projekt nr 113 „Keila Jõe vasaku

jõeharu veevoolu taasavamine ja
selle ökoloogiline tervendamine
Keila linnas“ rahastusotsuse oli
KIK teinud 6,17 miljoni krooni
ulatuses juba eelmise aasta lõpus. Teisipäeval otsustas Keila
Linnavolikogu ka 10 protsendilise omaosaluse tagamise.

Ремонт в детсадике «Викеркаар»
В этом году большие ремонтные работы были проведены
в детском саду «Викеркаар».
Полный ремонт был сделан
в группах «Арабалла» и
«Златопряхи». В ходе ремонтных работ была реконструирована система электроснабжения, оборудованы
новые кухонные уголки и отремонтированы туалеты. На
этом ремонт не закончен, в

будущем году планируется
отремонтировать помещения, которые находятся в
корпусе „B”- помещения
групп «Лесные лебеди»,
«Дюймовочка» и «ПепиДлинный Чулок», в также
коридор и учебные классы.
(стр 3)
Вновь открыт городской
форум
На городской веб-странице
снова работает форум. Теперь для того, чтобы опубликовать свое мнение, нужно
будет войти в систему, пользуясь ID-картой либо мобильным ID. (стр 3)
Специалисты по защите
прав ребенка не наказывают, они помогают!
Работа по защите прав ребенка в нашем городе уже
ведется в течение 15 лет. Начиная с 2005 года, в городском социальном центре работают два специалиста,
занимающиеся вопросами
защиты прав ребенка. Главным принципом этой деятельности является защита
интересов ребенка, решение
проблем с учетом именно
этого аспекта. Инспекцию по
защите прав ребенка зачастую считают карательным
органом, на самом же деле
работающие там специалисты, в первую очередь, занимаются оказанием помощи
нуждающимся, разъяснением их прав и обязанностей,
поддержкой семей в их повседневной жизни. В помещениях социального центра
предлагаются
различные
услуги, связанные с защитой
прав детей, например, психологическое консультирование, юридическая помощь,
здесь же могут оказать помощь нуждающимся семьям
одеждой и продуктами питания. Очень важной частью
работы специалистов по правам ребенка является участие в процессах, затрагивающих
интересы
детей,
например, в бракоразводных
процессах для достижения
соглашений, соблюдающих
интересы и права всех сторон. (стр 5)
Школьное питание
Стоимость школьного обеда
в Кейлаской Школе и Кейлаской Общей гимназии составит 1, 38 евро. Государственная
поддержка,
обеспечивающая бесплатное
питание учащимся 1-9 классов, составляет 0,78 евро.
(стр 4)
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Lastekaitsjad ei karista, vaid abistavad
Lastekaitsetööd on Keila linnas tehtud
juba 15 aastat ning alates 2005. aastast
on sotsiaalkeskuses tööl 2 lastekaitsespetsialisti. Lastekaitsetöö põhimõtteks on alati ja igal pool seada esikohale
lapse huvid.
olga oksner,
ave kivinukk
LASTEKAITSE SPETSIALISTID

Lastekaitse hõlmab kuni 18aastaste laste ja noorte ning
nende perede nõustamist,
vajadusel lastele eestkoste ja
hoolduse korraldamist.
Lastekaitset peetakse ekslikult karistavaks organiks,
mida see töö kindlasti ei ole.
Eelkõige oleme kohustatud informeerima abivajajaid nende
õigustest, kohustustest, nõustama lastega peresid ja toetama
toimetulekul. Sotsiaalkeskuse
väikses koduses majas saame
pakkuda abivajajatele peredele
erinevaid teenuseid (näiteks
psühholoogiteenus, juriidiline
nõustamine,
toitlustamine,
kasutatud riiete jagamine, vältimatu toiduabi jm).
Üheks oluliseks töölõiguks
on lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisele kaasa
aitamine - näiteks vanemate
lahutuse korral aidata lapsevanematel kokkuleppele jõuda.
Sageli tuleb seetõttu esitada
kohtule arvamusi ja iseloomustusi laste olukorra kohta
ning esindada Keila Linnavalitsust, kui laste eestkosteasutust, kohtus. Väga tähtis on

vanemate lahku kolimise ajal
pöörata tähelepanu laste tunnetele ja soovidele. Laste jaoks
on vanemad kaks kõige armsamat inimest ja nende omavahelised tülid ja süüdistamised
tekitavad süümepiinu ja valu
mistahes vanuses lastele. On
hea, kui lapsevanemad pöörduvad spetsialistide poole, et
koos leida võimalusi nii iseenda kui laste toetamiseks.
Eraldi töölõik on vanemliku hoolituseta jäänud laste
elu korraldamine: uue kodu
leidmine,
hooldamisele
andmise
korraldamine,
koostöö hooldusperedega
ja ka hooldusperede üle järelevalve korraldamine.
Kuna hooldusperesid on
veel vähe, siis satuvad vanemateta jäänud lapsed
enamasti
asenduskodudesse, kus lastekaitsjad
neid külastavad ja teevad
pidavat koostööd asenduskoduteenust pakkuva
asutusega.
Majanduslik olukord riigis küll vähehaaval paraneb,
kuid lapsi, kes puuduses elavad, on kahjuks ka Keilas liiga
palju. Põhjuseks on enamasti
üksikvanemaga pere, vanemate töötus või ka oskamatus
oma rahaga toime tulla. Selli-

sel juhul püüavad lastekaitsjad
abistada nii nõu kui jõuga: aidata vormistada toetusavaldusi, vaadata koos üle perekonna
kulusid- tulusid ning abistada
– nõustada oma oskuste ja kogemuste piires.
Palju tehakse koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega, näiteks
toimuvad Gordoni
Perekooli koolitused. Korraldatud on mitmeid
projekte nagu
perelaager
ja
vene keelt

kõnelevate laste suvelaager.
Tihe on koostöö Keila koolide ja noortekeskusega. Kahjuks
ei ole vähemtähtis koostöö politseiga noorte õigusrikkujate
ohjeldamiseks.
Kuna lastekaitsega seonduvad probleemid on tänasel
päeval aina laienev valdkond,
osalevad
lastekaitsjad
mitmetes ametiväliselt
moodustatud
töörühmade
ja
komisjonide
töös.

Olgu teemaks siis internet,
koolikiusamine,
uimastavad
ained, põhjuseta puudumised
alaealised õigusrikkujad jm.
Koostöö on vajalik eelkõige
ennetustöö
korraldamiseks,
seda nii iga lapse, perekonna
kui ka kogukonna tasandil.
Igal lapsel on õigus õnnelikule lapsepõlvele ja kõige
rohkem saavad selleks ära teha
lapsevanemad. Kui vanemad ei
jõua või ei oska, tulevad abiks
sotsiaaltöötajad.
Lastekaitseseaduse järgi on
kohustatud iga kodanik teada
andma abi vajavast lapsest.
Viimaste tööaastate kogemusel saame öelda, et inimesi
kes märkavad, hoolivad, teada
annavad ja aidata soovivad, on
aina rohkem. Varase märkamise ja sekkumisega on võimalik
lapsele ja perele leida nende
jaoks sobivaid teenuseid
või abi.
Lapse
armastamine,
märkamine,
kuulamine,
kaitsmine algab lapse kodus
- emast ja isast. Vanemate
väärtushinnangud, suhtumine, käitumine määrab suurel
määral selle, milliseks kujuneb lapse elukäik. Sellest
sõltub ka see, milliseks lapsevanemaks laps ise kunagi
saab.
Sel suvel toimunud perelaagris esitasime küsimuse:
Milline on kõige parem pere?
Sellele küsimusele vastas üks
tüdruk ilma pikemalt mõtlemata: „MINU PERE!“
Meie unistus ja lootus on, et
iga laps saab just nii vastata.

Katked Johanna Lahesalu tööst

“Killukesi Keilast”

Esimese maailmasõja aeg
Üsna peagi, juba sõja esimeste päevade sees, asus Keilasse
89.Bjelomorski jalaväepolk Tallinnast, kus oli palju eestlasi. Kord oli
selles polgus hea. Sõdurid käisid
laskeharjutusi tegemas Keila mõisa
põllul (Ohtu) raba ääres. Sõdurid
paigutati pritsimajja, kroonu algkooli
hoonesse (Haapsalu mnt 8), vennastekoguduse palvelasse ja kõikjale,
kust aga ruumi leiti. Samuti asus
neid väljaspool alevikku taludes,
mõisates, kirikumõisa leerimajas ja
Lehola (Kulna) koolimajas. Selletõttu
Kulna külakoolis ja Keila kroonu algkoolis seisis koolitöö mõnda aega.
Lapsed jäid kas koolitamata või said
puudulikult õpetust. Paljud õpetajad
võeti sõjaväkke ja neid asendasid
naisõpetajad.
…
Bjelomorski polk ei olnud kaua
Keilas, varsti saadeti nad sõjaväljale. Asemele tuli 425.Kargopolski
polk. Nende sõduritega oli keila-

lastel raske toime tulla. Neil puudus
arusaamine puhtusest ja korrast.
Asutused, mille kohta öeldakse „kus
keiser jala käib“, olid niisuguses
olukorras, et sinna oli kunst isegi veesaabastes sisse minna. Tuli
ka seda ette, et teise korruse trepi
platvormilt võis sooja „veejoa“ kaela
saada, kui polnud küllalt kärmas alt
ära hüppama. Samuti ei tahtnud nad
hästi vahet teha oma ja võõra vara
vahel ning elanikkonnal oli nendega vahetevahel sekeldusi. Naised
pidid oma kuivama riputatud pesu
ja tuulduma pandud riiete juures valvama, vastasel korral leiti pooltühjad
nöörid eest. Üldse, mis polnud luku
taga, see kadus.
Ka kaupmehed pidi valvsad olema.
Muidu olid sõdurid ostuhimulised ja
andsid Keila ärimeestele tööd …..
Üks Peterburi ärimees andis välja
kirjaümbrikke ja kirjapaberit, milledele olid sõjategevust kujutatud pildid
peale trükitud. Neid osteti palju, lasti

kirjaoskajal kiri valmis kirjutada ja
pandi allkirjaks kolm risti. Kirja sisu
koosnes ainult tervituste saatmisest
vanematele, vendadele, õdedele ja
muudele sugulastele.
Sõduritele meeldis eriti kellassepa
töökoda, kus oli müügil ka seina-,
laua-, ja taskukelli. … Taskukella
õiget käiku kontrollisid sõdurid mitte
ainult kõrva ääres, vaid ka suus
hammaste vahel. Kellassepp ladus
ostjatele vana harjumuse järgi mitu
taskukella korraga valimiseks ette,
sest ostjaid-vaatajaid oli mitu. Ostjate lahkudes selgus, et üks kell oli
kogemata sineli taskusse libisenud.
Ükskord kellassepp ajas ühte sõdurit
taga, sai küll ta mütsi kätte, aga
sõdur ei tulnudki mütsi järele ja kellassepp jäi kellast ilma. Kaupmees
andis nüüd ainult ühe kella korraga
vaadata, aga siis oli ka ostuhimu
läinud.
Sõduritele meeldis ennast fotografeerida lasta. Fotograafil ei olnud

esialgu vastavat ruumi, ta tegi
ülesvõtted õues maja seina ääres või
kuuri ääres, kuhu talvel tõi dekoratsiooniks kuuski, suvel kaski. Kui aga
fototöökoda valmis sai, läks päristöö
lahti. …. Sõdurid tahtsid kodustele
näidata, et nad oma teenistuskohal
pole lihtsad „rjadovoid“, vaid edasi
jõudnud. Kuna paelte pagunitele
õmblemine tülikas oli, hakkas peagi
fotograaf paberist paelu pagunitele
peale panema – lõikas parajad tükid
valmis, pani peale ja keeras ääred
paguni alla. … Pildistada tuli tingimata kogu pikkuses, et kodustele ei
jääks mulje, nagu oleks poeg ilma
jalgadeta jäänud. Kellassepa- ja
fotograafitöid tegi minu isa G.Kulp,
sealt ka tähelepanekud.
XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht

5

Lühidalt
Ettevõtluspäev
alustavatele ettevõtjale
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) kutsub kõiki Harju maakonna ettevõtlushuvilisi
20. septembril 2011 toimuvale
Harjumaa
Ettevõtluspäevale.
Sel aastal on ettevõtluspäeva
kandvaks mõtteks äriideede genereerimine ja enesekindluse
ning motivatsiooni leidmine
ettevõtlusega alustamiseks või
selle jätkamiseks.
Ettevõtluspäeval
räägivad
oma ettevõtluse senisest teekonnast, õnnestumistest ja ebaõnnestumistest erinevas tegutsemisjärgus olevad ettevõtjad,
kelle kogemustest oma äri alustamiseks on kindlasti praktilist
ja kasulikku õppida. Oma loo
räägivad kõlaritootja, turismiettevõtja ning kalandusettevõtja,
kes kõik tegutsevad erinevates
Harjumaa piirkondades.
Päeva raames toimuvad töötoad, kus töötatakse erinevate
ettevõtluse oluliste teemade
kallal nagu turundus ja konkurentsieelis, eksport ja ekspordi
kavandamine ning arutletakse ettevõtluskultuuri ja maine
olulisuse üle. Töötubasid viivad
läbi kogenud professionaalid
ja praktikud, nagu Artur Talvik,
Henrik Aavik ja Jakob Saks.
Oodatud on kõik Harju maakonna ettevõtjad, eriti kasulik
on see alustavatele ettevõtjatele ning potentsiaalsetele kasvuettevõtjatele.
Ettevõtluspäeval osalemine
annab ka hea võimaluse teiste
kohalike ettevõtjatega kohtumiseks, kogemuste jagamiseks
ning näpunäidete vahetamiseks.
Üritus on osalejatele tasuta.
Lisainfo ja päevakava on meie
kodulehel www.heak.ee. Samast
saab üritusele end ka registreerida. Üritus toimub Harju Omavalitsusmajas, aadressil Sirge 2,
Tallinn.
Piirkondlik
ettevõtluspäev
saab teoks HEAKi ja Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse koostöös, Euroopa Sotsiaalfondi
abiga.
Simo Veikolainen

Eakate festival
30. septembril ja 1. oktoobril
toimub Tallinnas Salme Kultuurikeskuses eakate festival „Rohkem aastaid täis sära ja väärikust“. Festivalil ootab külastajaid
meelelahutuslik
programm,
kasulikud loengud ning huvitavad tooted ja teenused. Pileteid
festivalile levitatakse Apotheka
apteekide kaudu.
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Lühidalt
Pikamaasarjas
võetakse mõõtu
rullsuusatamises ja
-uisutamises

foto:erakogu

vaba aeg

Taasavatakse Spektri laste
tantsurühm
Tantsujuhendaja Andres-Aare Toominga
juhtimisel avatakse Keilas laste tantsurühm. Küsimusele, kas nimeks saab rühm
ikka Spekter, ütles Aare - mis ta muud ikka
olla saab.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Tantsima on oodatud 3 –
6-aastased
rõõmsameelsed
poisid ja tüdrukud, kellel jätkub tahet ja soovi tantsida.
Tantsurühma soovib Aare
alustada just pisemate lastega, kuna nemad ei ole veel
tantsuga palju kokku puutunud. Andres-Aare Tooming:
„Igal lapsel on oma karakter
ja iseloom ja ma ei soovi tantsuga seda ära rikkuda. Eesmärk ei ole muuta lapsi kõiki
ühesugusteks, vaid tuua välja
nende personaalsus, et nad laval julgeksid olla loomulikud.
Väga tähtis on, et laps ise sooviks tantsida. Loomulikult on
vaja ka treenida, kuid trenn ja
emotsionaal-sus peavad olema tasakaalus. Tantsijal peab
olema piisavalt hea füüsis, et
hästi tantsida, kuid sama tähtis on tantsida rõõmu ja naudinguga.“
Õpetatakse elementaarseid
tantsusamme
Treeningute põhirõhk ei ole

kindlasti rahvatantsul ja eesmärk suurpidudelt osa võtta,
vaid eelkõige tantsuline harimine erinevate tantsuliikidega. „Loomulikult ma ei välista
tantsupidusid, kuid see ei ole
eesmärk omaette. Tähtis on,
et laps teaks elementaarseid
tantsuelemente ning õpiks ka
teisi tantsuliike, mis on kindlasti elus vajalikud. Treeningu
juurde käib lisaks veel üldfüüsiline tegevus.“ Tantsutrenn
peaks kujunema väikeseks
seltskondlikuks kooskäimise
kohaks, mille juurde käivad
veel mitmed huvitegevused.
Tantsimas käimine ei piirdu vaid treeningutega ja tulevikus on võimalus osaleda
erinevatel konkurssidel ning
festivalidel.
Esimene
kokkusaamine
toimub 19. septembril kell
18.00 Keila Kultuurikeskuse
saalis. Kõigil lastel kaasa võtta kerged treeningriided, kuna
läbi viiakse ka esimene näidistund. Siiski oodatakse huvilisi
eelnevalt registreerima telefonil 6045045 ning aadressil
kultuur@keila.ee. Treeningud

Tantsurühm Spekter loodi
Andres Aare Toominga juhtimisel 1981. aastal. Alguses
alustati
liikumisrühmana,
siis lisandus karaktertants,
Eesti tants ning varietee.
Spekter võitis mitmeid kord
erinevaid liikumisrühmade
ülevaatused. 1986. aastal oli
Spekter laste näidiskollektiiv.
Palju on osaletud rahvusvahelistel festivalidel ning
konkurssidel. Esinemas on
käidud muuhulgas Moskvas
televisioonis, Monte Carlos,
New Yorkis, Hiinas ja paljudes Euroopa riikides.
Tantsuansambel Spekter on
Keilas pika ajalooga. Täna
võib tantsuansambli vilistlaste lastest ja lastelastest
moodustada lausa mitu
tantsurühma.
Andres-Aare Tooming on
22 aastase kogemusega
tantsupedagoog. Tantsimist
alustas ta Mait Agu rühmas.

hakkavad toimuma Keila Kultuurikeskuses kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.00.
Kui tantsimisest on huvitatud ka vanemad kui 6-aastased, ei lükata kedagi tagasi
ja on võimalik piisava huvi
korral avada ka vanemate laste rühm.

Lisaks on võimalus osaleda võistlustel ja turniiridel nii Eestis kui ka välisriikides, ühisüritustel
ja spordilaagrites.

1. klass poisid (2004.a. sündinud)
Treener Toomas Üprus
Esmaspäev 13.00-14.30
Kolmapäev 13.30-15.00
Reede
13.00-14.30 ujumine
2. klass poisid (2003.a. sündinud)
Treener Toomas Üprus
Esmaspäev 14.30-16.00
Kolmapäev 15.00-16.30		
Neljapäev 14.30-16.00
1-3. klass tüdrukud (2001-2004 sündinud)
Treener Reilika Mikk
Teisipäev
13.30-15.00 Noortekeskuses
Neljapäev 13.00-14.30 Noortekeskuses
Reede
13.00-14.30 ujumine

3-4. klass poisid (2000-2003.a. sündinud)
Treener Markko Arro
Esmaspäev 15.00-16.30 Noortekeskuses
Kolmapäev 15.00-16.30 Noortekeskuses
Reede
14.30-16.00		
5-6. klass poisid (1999-2000.a. sündinud)
Treener Peep Pahv
Esmaspäev 16.00-17.30
Teisipäev
15.00-16.30
Neljapäev 16.00-17.30
Reede
15.00-16.30
7. klass poisid (1998.a. sündinud)
Treener Tarmo Hein
Esmaspäev 17.30-19.00
Teisipäev
16.30-18.00
Neljapäev 17.30-19.00
Reede
16.30-18.00
8-9. klass poisid (1996-1997.a. sündinud)
Treener Toomas Üprus/Olev Baar

sport

INFO

Keila Korvpallikool kutsub osalema korvpallitreeningutel

Keila Korvpallikooli treeningute
ajad alates 5. septembrist 2011.a.
Keila Tervisekeskuses ja Keila
Noortekeskuses.

Keila Pikamaasarja V etapina toimub 14. septembril
terviseradadel võistlus Keila
Rull. Võistelda saab nii rulluisutamises kui rullsuusatamises.
Rulluisutamise pikk distants on 10x 2,5 km, keskmine distants 4x 2,5km ning
lühike 500m. Mehed võistlevad pikal distantsil, naised ja
noored keskmisel ja kuni 10aastased lapsed lühikesel.
Rullsuusatamises võistlevad mehed 10km ning naised ja noored 5km pikkusel
distantsil. Rullsuusatatakse
vabastiilis eraldistardist.

Esmaspäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede

17.30-19.00
17.30-19.00
17.30-19.00
16.30-18.00

10-12. klass poisid (1993-1995.a.
sündinud) Treener Tarmo Hein
Teisipäev
17.30-19.00
Kolmapäev 19.30-21.00
Neljapäev 20.30-22.00
6-10. klass tüdrukud (1999-1994.a.
sündinud) Treener Reilika Mikk
Esmaspäev 18.00-19.30
Kolmapäev 18.00-19.30
Neljapäev 19.00-20.30
Tule ise ja võta sõber kaasa!
NB! Treeningute aegades võib tulla muudatusi.
Lisainfo: MTÜ Keila Korvpallikool, Tel. 55597936,
info@keilakk.eu, www.keilakk.eu

foto:ERAKOGU

Eestit külastab taipoksi
treener
Võistlusele saab eelregistreerida
aadressil
skvask@hot.ee või telefonil
53490341. Eelregistreerimine lõpeb päev enne võistlust
kell 18.00.
Võistluspäeval on võimalik registreerida koha peal
kell 17.00 – 17.30. Kell 17.35
antakse start kuni 10-aastastele lastele. Kell 18.00 on
pika distantsi start, kell 19.00
keskmise distantsi start ning
kell 19.30 alustavad võistlust
rullsuusatajad. Kiivri kandmine on kohustuslik.
Rohkem infot võistluse
kohta leiab aadressilt www.
spordiklubivask.weebly.com.

mirkko moisar
team moisar

24. augustil saabus Taimaalt
Eestisse taipoksi treener Fet
Chatchawan. Fet on ise pidanud üle kahesaja taipoksi matši ja olnud treener viimased 7
aastat. 24. augustist kuni 27.
augustini oli Fet Chatchawan
treeneriks Kloogaranna Noortelaagris toimunud taipoksi
laagris, kus oli kokku 30 tulihingelist sportlast. 29. augustist kuni 2. septembrini viib
Fet treeninguid läbi Keila Tervisekeskuses toimuvates tai-

poksi trennides. Järgnevatel
nädalatel saab Feti treeningutes osaleda juba Sparta spordiklubis. Loodetavasti saab
Fet jääda Eestimaale vähemalt
kolmeks kuuks ja anda oma
hindamatu panus Eesti tugevamate võitlejate treenimisel.
Feti tulekut Eestisse võiks
võrrelda sama kõrgelt, kui tuleks näiteks David Beckham
treenima Eesti jalgpallikoondist. Tänu Feti abile suudetakse viia Eesti taipoks uuele tasemele, mis on taipoksi
harrastava sportlase arengus
ülitähtis.

sport

„Ketas Kätte 2011“ tõi palju uusi
mängijaid disc-golfi radadele
jaanus väljamäe

Teist aastat järjest korraldas
MTÜ Liikumisrõõm augustikuus disc-golfi võistluse
„Ketas Kätte“. Neljal kolmapäevaõhtul mängiti Keila Terviseradade disc-golfi pargis.
Võisteldi kahes võistlusklassis – tegijad ja uued mängijad.
Tegijate võistlusklassis osalesid võistluskogemust omavad
mängijad ja uuete mängijate
klassis esimest võistluskogemust proovinud mängijad.
Kokku osales sarjas 73 mängijat, tegijaid 37 ja uusi mängijaid 36. Nendest naisi 12 ja
noori (-18) 18. Rõõmustas
uute mängijate suur arv, mis
näitab disc-golfi harrastuse
laienemist ja ala popuraarsuse tõusu. Esimest korda osalesid ka 3 soome mängijat.
Rõõmustav on ka see, et Keila mängijate tase on jõudnud
kahe aastaga Eesti parimatele
juba päris lähedale ja mitmed
jõudsid esikolmikusse.

Tegijate
võistlusklassis
meeste arvestuses sai esikoha
Rene Mengel Pärnust, järgnesid Einar Elbing Pärnust ja
Tommy Markus Keilast. Naiste
arvestuses võitis Maie-Ly Pihus Tartust, järgnesid Küllike
Luigelaht ja Piret Loeg Tallinnast. Keila mängijatest oli parim Maire Sepp 5. kohaga.
Uute tegijate võistlusklassis jäeti kaks esimest kohta
Keilasse. Võitis Margus Mägi
ja talle järgnes Chris Steven
Kula. Kolmas koht läks Pär-

nu mehele Raimo Kimmelile.
Naiste arvestuses võitis Maris
Sillaste Tallinnast. Järgnesid
Keila naised Ulla Peerna ja
Anu Ehrpais.
Noorte arvestuses olid kolm
parimat Olari Tõnison, Jaanus
Väljamäe jun. ja Allan Tatter.
Lastest Karl Reimand ja Caroly Markus.
Sügisel on Keilas veel toimumas kaks võistlust. 24. septembril Keila lahtised meistrivõistlused ja novembris „Tere
Talv“ võistlus.

Kuulutused
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Palju õnne!

Kuulutused

Sündinud

Kevin Nurm			
Ralf Tamm			
Elly Ehiloo			
Otto Neerot			
Kregor Liiders			

kinnisvara

06. 08. 2011
18. 08. 2011
24. 08. 2011
24. 08. 2011
26. 08. 2011

„REHIELAMUSED“
9. juuni - 4. september
Harjumaa Muuseum
„PARAADPORTREEDE
MAALIJA KARL HERMAN“
28. juuli – 6. november
Harjumaa Muuseum
“MITTE AINULT SUUGA...”
24. august - 9. september
Maja töötajate tegemiste näitus. Keila Sotsiaalkeskus
MTÜ TÖÖTAHE LOODUSFOTONÄITUS
24.august - 16.september
Keila Sotsiaalkeskuse söögitoas

teater
“LEENANE`I KAUNITAR” RAKVERE TEATER
16. september kell 19.00
Pilet: 9/8€
Keila Kultuurikeskus

kontsert

SUUR KOOLIALGUSE
KONTSERT
2. september kell 19.00
Esinevad Flammo, Hele-Maria
Taimla ning üllatusesineja.
Keila Baptistikoguduse hoovil

sport
KEILA PIKAMAASARI RULLUISUTAMINE
14. september
Keila Terviserajad
EESTI KARIKATURNIIR
JALGPALLIS
14. september kell 18.00
Keila JK versus Rakvere JK
Tarvas (II liiga)
Keila kunstmuruväljak
TASUTA MÄNGIMINE HIIREKESE MÄNGUTOAS
Igal kolmapäeval ja reedel kell
10.00-14.00
Väikelastele koos täiskasvanuga.
Haapsalu mnt 31, Keila.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus

LIIKLUSOHUTUSPÄEV
6. september 2011.a. kell 13.00-16.00
Keila Avatud Noortekeskus.
Oodatud on kõik
7-10.a. lapsed.
· Politsei annab ülevaate helkuri
vajalikkusest.
· Jalgratturi ja jalakäija ohutu liiklemine
· Liiklusõpetus õues
· Viktoriin
· Lõpetamine, tunnistuste jagamine

Kallis Maire,
meie sügav kaastunne poeg

Allar´i
kaotuse puhul.

Töökaaslased
Ehitusmarketi päevilt.

12. pühapäev pärast
nelipüha
4. september kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Peale jumalateenistust kohvilaud
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund
14. september kell 13.00
Koguduse maja

Allar
Adobergi

Avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele.
Korteriühistu „Sektor“ elanikud

Müüa Keila kesklinnas kivist
garaažiboks remondikanali ja
täiskeldriga. Kasulik pind 38 m2.
Tel. 56489875.
Müüa Keila kesklinnas otse
omanikult 4-toaline (86m2, 3.
korrus), korralik, soe, saunaga
korter. Tel. 56489875.

ost/müük
Müüapuitbrikett149€/960kg,
graanul 177€/960 kg ning kuivad puitklotsid 2.80€/45L. Kojuvedu. www.kyttepood.ee.

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 150€, puitbriketti (ümmargune) 140€ ning
puitbriketti (kandiline) 960kg
alusel 165€. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta.
Tel. 53593615.

Keila Baptisikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Pensionäridele ja nende
pereliikmetel on võimalik
24.septembril külastada suurt
Paunvere väljanäitust ja laata.
Väljasõit kell 8.50 kirikuplatsilt.
Sõidu eest saab tasuda 23€ 13.
septembril Keila Kultuurikeskuses
kell 11.00 – 12.00.

Mälestame varalahkunud

Müüa maaalune-garaaž eraldi boksina Vasara tänavas. Tel.
53055303.

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

Pensionäride Ühenduse liikmetele
Nõvale marjule ja seenele minek
toimub 7. septembril kell 8.00
kirikuplatsilt.
Tasumine sõidu eest 2,50€ Keila kultuurikeskuses 6. septembril
kell 11.00 – 12.00.

Lahke ja sõbralik oli su hing,
varakult puhkama kutsuti sind

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

Müüa suur maja paljude võimaluste ja rohelise aiaga aadressil Uus tn 13, Keila. Vaatama!
Tel. 56500422.

Kuhu minna, mida teha
näitus
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Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus,
võsa lõikus, muru niitmine ja
haljastustööd. Tel. 56191810.
Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp,kask,haab) 10 rm
laotud koorem,konteiner 2,16
rm,klotsid 40L võrkkottides.
Halu pikkused vastavalt Teie
soovile 30-60 cm.
Tel: 5664 2025

teenus
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Kvalifitseeritud pottsepp –
ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. Tel. 56322522.

Mälestame unustamatut
kolleegi ja sõpra

Valve
Õunapuud

Valve
Õunapuud

Meie sügav kaastunne
lähedastele.
Rolf, Anti, Kalju, Ants,
Peeter, Kalle ja Riho

ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele

Südamlik kaastunne Hansule,
Tiiule ja Margusele perega

Valve
Õunapuu
surma puhul.

Naisansambel ja Reeda rühm

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele …

Kalju
Kajak`ut

Kalju Kajak
Keila Kooli kauaaegne noorgeoloogide ringi juhendaja
Keila Kool

did, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel.
5221151. www.nagusul.ee.

töö
OÜ Posentes võtab tööle tehnilise taibuga autojuht-abilise
vanusega alates 35a, vajalik Bkat.load ja juhtimiskogemus vähemalt 5a.Kontakt tel. 5013563.
Usin-TR OÜ otsib oma meeskonda juurviljade tükeldajat
ning valmistoodangu komplekteerija (B kat autojuhiload vajalikud). Töö toimub vahetustega
asukohaga Keila, Tehase 1. CV
saata info@usin.ee.
„Hole in One“ Catering otsib
oma meeskonda kokka, abikokka ja teenindajaid. Töö toimub
Keilas. Tel. 5027899 Aare.

muu
Tule
trenni!
Alates
6.septembrist toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.30
bodyfit treeningud Püramiidi
ilu- ja lõõgastuskeskuses. Küsi
lisa tel. 5144074 Kaisa.

Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (plii-

Mälestame endist töökaaslast
Keila Leivatehasest

Mälestame kauaaegset Keila
male edendajat

29.03.1929 -20.08.2011
Avaldame kaastunnet omastele
Keila Maleklubi

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.

Keila Kultuurikeskus

Mälestame

Valve
Õunapuud
Avaldame omastele
südamlikku kaastunnet.
Keila linna Pensionäride
Ühendus

On käidud kõik Su rajad ja teed,
ning tehtud kõik tegemised ja tööd.
Südamlik kaastunne Antsule
ja Margusele perega ja Tiiule
kalli abikaasa, ema, vanaema
ja ämma

Valve
Õunapuu
ootamatu surma puhul.

Naabrid Kraas, Vallsalu, Rõuk

Ei kao leinapisar silmist,
ei kao valu südamest...
Mälestame unustamatut kallist
ristiema ja sõbrannat

Valve
Õunapuud`d
ning avaldame sügavat
kaastunnet Hans`ule, Tiiu`le ja
Margus`ele perega kalli
abikaasa, ema ja vanaema
kaotuse puhul
Ristitütar Kristel, Urve, Hans,
Eha ja Kalju

Mälestame kauaaegset
naabrinaist

Valve
Õunapuud
ja avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.

Perekonnad Kuusk ja Paigalik

Mälestame alati energilist ja
rõõmsameelset naabrinaist

Valve
Õunapuud

Avaldame siirast kaastunnet
lähedastele.
Naabrid: Kelement, Rank, Mitt,
Toms, Kreek, Kubjas, Kuusk,
Metsanurm, Mägi
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Reklaam
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Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi

AS Eraküte otsib KEILA OSAKONDA

SOOJUSVÕRGU MEISTRIT
Uuelt meeskonnaliikmelt eeldame:
tÃMEUFBENJTJTPPKVTUFIOJLBTU
t5FIOJMJTUUBJQMJLLVTUKBLPSSFLUTVTU
t&FTUJLFFMFPTLVTU
t#LBUFHPPSJBKVIJMVCB

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV

Selle kupongi alusel kõik
KTK KUUKAARDID -20%
Pakkumine kehtib 18.09.2011 ( k.a.).
Lisainfo tel. 67 37 637

www.tervisekeskus.eu

Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

Nädalalõpu
pakkumine -20%

Omalt poolt pakume:
t4UBCJJMTFUUÚÚE
t"NFUJBVUPU

t4àOOJQÊFWBTBMBU
t5ÊJEJTFHBQJLLQPJTT
t3PTJOBTUSJUTFM

"WBMEVT $7 QBMVNFTBBUBBBESFTTJM1ÜIKB 
,FJMBWÜJENJUSJPQNBOO!EBMLJBFF

,BVQMVTBWBUVE
&3
-

5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

Express Post AS on alates 1998.
aastast tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja
kojukandega tegelev ettevõte.

Otsime KEILA valda ja SAUE valda
AUTOGA LEHEKANDJAID
* Klaasid +/- 4.00 D sf -2.00 D cyl
Kampaania kestab 01.09.-31.10.2011

Keila prilliäri, Jaama 6

Registreerumine silmakontrollile tel 6781955, dr. Dagmar Matteus Keila StockOptika,
Keila Selveris registreerumine silmakontrollile tel 6391530, optometrist Regina Tomson

kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (4.30-6.45) kanne.
Töötasu on 3,20 EUR tund + reklaamikande tasud.
Kompenseerime isikliku auto kasutamise kulud
(auto amortisatsioon ja kütuse kulu).
Oma soovist palume teada anda: telefonil 617 7700 või täita
CV aadressil www.expresspost.ee

XIV täiskasvanud õppija nädal
07.–14. oktoober 2011

3 värvi:

pöök, lepp,
noce tango.
KOHE LAOST

Tavahind 76 EUR

Soodushind 46 EUR
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

9. septembril 21.00

Elav Muusika!
Ivar Hansen

Õpime
mõnuga

www.andras.ee

Sissepääs TASUTA
Broneeri laud 6 713 399

kutsub!

Tantsukursused
täiskasvanutele ja
gümnaasiuminoortele
alates 6. oktoobrist
neljapäeviti kell 19.00-20.30
Keila Tervisekeskuse klubisaalis.
Kursuse kestvus 8 x 1,5 h
hind 37 eur inimene
Eelregistreerimine kuni
2. oktoober vtkviva@gmail.com ja
KTK vastuvõtus
Info: 56 698 890 Kohtumiseni!

Müügikoht tasuta.
Asukohaks Tuula küla jaanitule plats.
Info & registreerimine laat@tuula.ee & tel. 56 604 341
Korraldaja MTÜ Tuula tutulus

