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Veeprojekt aitab teid
remontida
2011. aastal on teetöödele Keilas eraldatud 208 tuhat eurot. Olukorda leevendab eelnevate aastate mahukad investeeringud tänavatesse. Heas koostöös
AS-ga Keila Vesi on veeprojekti käigus
maksimaalselt teostatud kaevejärgsed
taastamistöid ning seetõttu remonditud-renoveeritud palju seni halvas olukorras olnud teid.
Selle aasta suurim teetöö oli
abilinnapea Enno Felsi sõnul
Niidu tänava sajuveekanalisatsiooni väljaehitamise lõpetamine ning uue teekatte rajamine. „Lähtudes olemasolevast
rekonstrueerimisprojektist
olid nimetatud tööd esimeseks
etapiks piirkonna uuendamisel.“
Jooksvat teekatte remonti tehti Mudaaugul, Ehitajate
teel, Ülesõidu, Põhja, Piiri, Jõe
ja mitmel teisel väiksemal tänaval. Mitmes kohas parandati
ka sajuvee äravoolu. Suuremas
mahus taastati veel näiteks
Tiiru tänav ning Pae ja Piiri
tänava ristmikul likvideeriti lagunenud teelõik.
Vee- ja kanalitööd jätkuvad
selgi aastal ning asflateerimist
jagub veel mitmetel tänavatel.
Enno Fels: „Lähiajal peaks paremasse korda saama Tallinna
maantee, kus taastamistööde
käigus asfalteeritakse üks teepool. Kaevetööd jätkuvad ka
Allika tänaval, kuhu rajatak-

VABA AEG

se sajuveekanalisatsioon ning
Mudaaugul.“
Viimastel aastatel panustab
linn palju sajuvee ärajuhtimisele tänavatelt. Uusi trasse on
rajatud tänavate rekonstrueerimise käigus ja suures osas
ühildatuna veeprojekti läbiviimisega, mis muudab tööde
maksumuse linnale oluliselt
soodsamaks. Osades kohtades
püütakse leida sajuvee ärajuhtimiseks ka lokaalseid lahendusi. Probleemid on lahendamata
lõuna linnaosas, Kalda tänava
majade piirkonnas, Ehitajate
teel ja mujalgi.
Praegu on käimas EAS-i
poolt abirahastatava lõuna linnaosa tööstuspiirkonna taristu
rekonstrueerimisprojekti ettevalmistus, mille realiseerimisel saavad uuendatud ka sinna
piirkonda jäävad Tööstuse ja
Linnamäe tänavad.
Hädasti vajavad uuendamist
aga mitmed teisedki tänavad.
Näiteks Jõe ja Koidu tänava
algus, Eha, Piiri, Põhja, Kuller-

kupu ja Ringtee tänav, Ehitajate tee, Haapsalu maantee lõpp.
Korraliku rekonstrueerimiseni
peab nimetatud tänavaid hoidma sõidetavana, kuid see ei ole
lahendus.
Tulevikku jäävad ka Ehitajate tee rekonstrueerimine
ning Pargi tänava läbimurre
Loode-Keila elamurajooni.
Linna jaoks on praegu oluline ka Paldiski maantee rekonstrueerimise projekt Maanteeameti poolt. Põhilised tööd
toimuvad linna piires - ehitatakse uus sild, ristmikud muudetakse ohutumaks, ehitatakse uus teekate, kavandatakse
kergtee võrgustik, muudetakse
liikluskorraldust, rajatakse teevalgustus. Keila linn hoiab end
pidevalt kursis projekteerimise
käiguga, osaleb töökoosolekutel, teeb omapoolseid ettepanekuid. Põhilisi ehitustöid
planeerib Maanteeamet 2013.
aastal. Küll peaks aga järgmisel aastal realiseeruma Piiri
tänava ja Paldiski maantee
ristmiku ümberehitus, mida
teostab AS Kaubamaja seoses
Selveri laiendusplaaniga.
„Suuremate tööde läbiviimine sõltub linnaeelarve võimalustest. Paljud murekohad
on linnale teada, kuid ka kõige
parema tahtmise juures ei ole
neid kahjuks võimalik kohe lahendada. Siiski arvan, et järkjärgult suudame tänavate remondikava realiseerida,“ ütles
Enno Fels.

Neljapäeval jõuab Keila
Kooli Estonia kontsertklaver. Klaveri uueks koduks
saab Keila Kooli aula.
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Tallinna maantee saab lähiajal uue teekatte

Tulemas on
septembrilahingute
aastapäev
1944. aastal toimunud lahingutega püüdsid noored
eestlased rinde üleminekul taastada iseseisvat
Eesti riiki. Septembrilahingute aastapäeva on
tähistatud alates 1991.
aastast.
Allika tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon
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Keilas annab
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Puhasta ja korrasta
kütteseadmed enne
külma tulekut
Päästjad tuletavad inimestele meelde,
et enne kütteperioodi algust on tagumine
aeg kütteseadmed üle vaadata ja
puhastada.
Foto: valdur vacht

nädala tegija

Sädeinimene
Pille Muraveiski

Nüüd lahendame ühe võla ära. Pille Muraveisiki valiti Keila
Sotsiaalkeskuse Sädeinimeseks juba augusti lõpul, kui keskus
oma 15.tegevusaasta täitumist tähistas. Aga oma tagasihoidlikusest ei lasknud Pille sellel teabel majast varem välja lekkida.
Kolleegid ütlevad Pille kohta, et tal on uskumatu huumorimeel. Ta teab majas kõige pisimagi jubina asukohta. Ta küpsetab, keedab, koristab, keevitab, kütab. Temata oleks maja tühi,
külm ja kõle. Pille sädeluse allikas on tema omakasupüüdmatu
hoolivus, mida kiirgab tema igapäevasest tegevusest. Töökaaslased imestavad, kui rahulikult suudab Pille ka kõige keerulisemat klienti kuulates jääda. Ja kuidas ta järgmisel hetkel nagu
tõeline tulesäde edasi tormab. Nende omadusteta oleks ka
raske ette kujutada sotsiaalkeskuse perenaist.
Pille on sotsiaalkeskuse perenaine olnud peaaegu selle
avamisest alates. Ta tegeleb igapäevaste majandusteemadega,
hoolitseb öömajaliste eest, tegeleb kasutatud riiete taaskasutusse andmisega, jagab neljal päeval nädalas veerandsajale
sööjale suppi. Lisaks on ta ka tegevusjuhendaja – juhendab
õmblus- ja käsitööring ning õpetab köögitunnis kergemate
roogade valmistamist. Ja nagu kinnitatakse, pidavat ta suutma
täita mistahes “auku”.
Pille ei ole sotsiaaltöötajaks õppinud, aga on selle töö oskused omandanud. Ta on õppinud hoopis õmblejaks. „Ära tüütas
see õmblemine,“ ütleb Pille ise. „Aga sotsiaaltöö meeldib. Kohe
väga meeldib. Aga ega vist teisiti ei saakski siin olla?“ kehitab
Pille õlgu.

Päästeamet
Päästjate jaoks ei ole sügisel ja
talvel haruldased tahmapõlengutest, katkistest kütteseadmetest või kütteseadme valesti
kasutamisest põhjustatud tulekahjud. 2010. aastal oli selliseid tulekahjusid Tallinnas ja
Harjumaal 58, neis hukkus üks
ja sai vigastada kuus inimest.
Lisaks süttis korstnas tahm 55
korral – need põlengud küll
majatulekahjuks edasi ei arenenud, kuid kütteseadet kahjustasid kindlasti.
Kõik sellised tulekahjud on
võimalik ära hoida, kui korst-

naid ja küttekehi regulaarselt
puhastada ja hooldada.
Enne kütteperioodi algust
vaata küttesüsteem kriitilise
pilguga üle – ega kuskilt suitsu
sisse ei aja; ega lõõris, pliidis,
soojamüüris, ahjus või korstnas pole pragusid; ega korsten
pole pigitunud ja kas tahmaluugid on kindlalt kinni.
Kui kütad maja puiduga läbi
aasta, puhasta kütteseadmeid
kaks korda aastas, kui hooajaliselt sügisest kevadeni, siis
üks kord enne kütteperioodi
algust ja gaasikütteseadmeid
kord aastas.
Ahju küta kvaliteetse halupuuga. Kui viskad küttekoldes-

se halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne),
siis hoolda ka küttekeha tihedamini. Eramu korstnat võib
majaomanik ise puhastada,
kuid 2010. aasta 1. septembrist kehtiv tuleohutuse seadus
sätestab, et igal viiendal aastal
peab korstna puhastama ja
kütteseadme ohutust kontrollima kutseline korstnapühkija,
kes annab kütteseadme puhastamise ja kontrolli kohta akti.
Aktil on kirjas tehtud tööd
ja korstnapühkija kutsetunnistuse number. Kutsetunnistuse
kehtivust saab kontrollida aadressil http://kutsekoda.ee/et/
kutseregister/kutsetunnistused.
Korstnapühkijate kontakte
küsi pääste infotelefonilt 1524,
need leiab ka aadressilt www.
korsten.ee.

valdur vacht
vvacht@keila.ee

Lugeja küsib,
jurist vastab

allikas-: erakogu

Küsimus:
Mida teha, kui minu kokkulepitud palgapäev on
20. kuupäev, tihti laekub
raha nädal-kaks hiljem
ning tihti on päevarahast
midagi puudu, arvel pole
täissummat, nagu peaks.
Kas võin tööle mitte minna, enne kui palk on arvel?

Vastab Põhja inspektsiooni jurist Sirje Aava
Selgitan, Teil on tööandjaga
kehtiv tööleping. Teie juhtumil on võimalus rakendada
võlaõigusseaduse (VÕS)
§ 111. Seda, kas nimetatud
sätte rakendamine on põhjendatud, saate hinnata Teie
kui töölepingu pool. VÕS §
111 tulenevalt, kui lepingupooltel on lepingust tulenevad vastastikused kohustused, võib üks lepingupool
oma kohustuse täitmisest
keelduda, kuni teine lepingupool on oma kohustuse
täitnud, täitmist pakkunud
või andnud täitmiseks
tagatise või on kinnitanud,
et ta kohustuse täidab.
Samas peate arvestama,
kui lepingupoolel, kes peab
oma kohustuse täitma enne
teist poolt, on piisavalt alust
arvata, et teine lepingupool
täidab kohustuse osaliselt
või muul viisil mittekohaselt, võib ta oma kohustuse
täitmisest keelduda üksnes
siis, kui võib eeldada, et
teine lepingupool rikub
lepingut oluliselt. Seega on
Teie hinnata, kas tööandja
rikub lepingut oluliselt ning
otsustada töö tegemisest
keeldumise üle ajaks, kuni
tööandja on töötasu Teile
üle kandnud. Teil on kohustus tööandjat teavitada
VÕS § 111 rakendamisest
kas kirjalikus või kirjalikku
taasesitamist võimaldavas
vormis, nt e-kirjaga, tähitud
kirjaga, faksiga vms.

Nädal piltides

Foto: VALDUR VACHT

Kolmapäeval toimus vaatamata vihmasele Foto: kadi kroon-laur
ilmale Pikamaasarja viimane osavõistlus rulluisutamises
ja- suusatamises. Meeste rulluisuvõistluse võitis Rain
Marrandi.

Keila nädalaleht

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

12.septembril esinesid Saue-Keila
invataidlejad Saue Päevakeskuse sünnipäeva kontserdil
kavaga “Kodu - kallimast kallim”. Ühine Invataidlusrühm
moodustati Elena Kalbuse eestvedamisel 5 aastat tagasi,
et osaleda igasuvisel puuetega inimeste taidlusfestivalil
Viljandis.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Keila Lions Klubi kinkis Keila Kooli õpilasele Foto: VALDUR VACHT
Maikelile sülearvuti. Kingituse andis Lionsite kogunemiskohas, kohvikus Kegel liikumispuudega usinale koolipoisile üle
klubi president Uno Kivisalu.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Keila Kooli jõuab uus Estonia
kontsertklaver
Neljapäeval, 22. septembril kell 19.00
annab Estonia Klaverivabriku juhataja
Venno Laul Keila Koolile üle uhiuue
Estonia kontsertklaveri. Klaveri uueks
koduks saab kooli aula.
DORIS MATTEUS
KEILA KOOLI SÕPRADE KLUBI

Keila Kooli klaver on salongkontsertklaver, mille pikkus
on 225 cm. Tegemist on Estonia Klaverivabriku toodangus
uue mudeliga, mille esmaesitlus oli alles 2010. augustikuus.
Venno Laulu sõnul on aga juba
tagasiside korras saadud kõige
paremaid hinnanguid. Mudel
sai ka sooja vastuvõtu ning
kõrge hinnangu suurel muusikatööstuse näitusel Los Angeleses.
Ühe klaveri valmimiseks
kulub ca 3 kuud, eriviimistluse puhul kauem. Venno Laul:
„Estonia klaver on käsitsi tehtud klaver, igal pillil on oma
hing. Käsitsi tehtud ei tähenda
aga põlve otsas tegemist. Osa
tööst teevad ka masinad, kuid
pilli kokkupanemine, klaverile
elu andmine on käsitöö.“
Venno Laulu sõnul on Estonia Klaverivabrik võtnud
põhimõttelise hoiaku, et klaveris ei tohi olla ühtki detaili

ega materjali, mis oleks odava
päritoluga. „Kõik meie materjalid tulevad Euroopast kõige
hinnatumatelt varustajatelt.“
Klaveri kõlaomadused määrab suurel määral kõlalaud,
puidust plaat, mis on klaveri
keelte all. Estonia klaveri kõlalaud on valmistatud Šveitsi
Alpides kasvavast kuusest.
Kõlalauaks sobiv kuusk peab
nimelt olema kasvanud looduslikes tingimustes, kus suvi
on väga lühike.
Mehhanismid, mis klaveri
sees liiguvad, on parimad klaveri „mootorid“. Tootjaks on
Saksa firma Renner.
Klaveri malmraam on valatud Saksamaal, aga raami
disain ja viimistlus on tehtud
klaverivabrikus. Ka keeletraat
on pärit Saksamaalt, aga keeled, nagu enamik klaviatuuregi, tehakse vabrikus kohapeal.
Venno Laul rõhutab: „Võime
küll materjali tuua mujalt, aga
Estonia klaverivabrik koondab
endasse kogumi meistreid,

kelle kätte võib maailmatasemel klaveri valmistamise usaldada.“
Venno Laul: „Oleme rõõmsad, et sellised heade eeldustega pillid leiavad üha enam
koha ka Eesti saalides. On
küll tore, et kanname Estonia
nime ja kõrgkvaliteetset tööd
välismaale, aga samas on meil
teatud missioon täita ka Eesti
kultuuri suhtes. Sooviksime
katta Eesti just tänapäevaste
Estonia klaveritega ning püüa-

VENNO LAUL:

„Oleme rõõmsad,
et sellised heade
eeldustega pillid
leiavad üha enam
koha ka Eesti
saalides. “

me alati vastu tulla nii hinna
kui maksetingimuste osas, et
ka Eesti institutsioonid klaveri saaksid.“ Keila Kooli uue
klaveri hind on koos käibemaksuga 27 312 eurot. Tegemist on soodushinnaga, mille
maksmiseks on kokku lepitud
üsna pikk ajakava.
Keila Kooli Sõprade Klubi
algatas kevadel kampaania klaveriostu toetamiseks. Praeguse
seisuga on KKSK klaveri toetuseks kogunud 3195 eurot.

uudis

Peagi alustatakse jõe
süvendustöödega
Planeeritavate
töödega avatakse
Linnuse tänava
kohalt vasak jõeharu, puhastatakse
vasakpoolse haru
jõesäng ning korrastatakse jõeäärne ala.
KADI KROON-LAUR
KROON@KEILA.EE

Korrastatav lõik algab Tõllaaugu lähedal paiknevast lahknemiskohast ning ulatub Linnuse
tänavani. Jõevoolu taastamiseks tuleb Linnuse tänava alt
lasta jõgi voolama.
Kuigi positiivne otsus raha
eraldamise kohta oli juba olemas varem, otsustas Keskkonnainvesteeringute Keskus
lõplikult alles 30. augustil, et
veevoolu avamiseks ehitatakse
Linnuse tänavale sild. Kaalumisel oli ka truubi ehitus.

Projektijuhi Mati Õunloo
sõnul on praegu käsil lepingute sõlmimine hangete võitjatega. „Silda hakkab ehitama AS
Vensen ja jõe puhastamise ja
setete eemaldamisega hakkab
tegelema OÜ Preisor. Seejärel saab linn sõlmida lepingu
projekti rahastajaga, kelleks
on Keskkonnainvesteeringute

Keskus.” Keila linna enda osalus projektis on 10%.
Pärast lepingu allkirjastamist saab alustada jõe kallaste
puhastamisega võsast ja samuti süvendustöödega. Silla ehitusel on esimeseks tegevuseks
tööprojekti koostamine. „Kuna
lõplik otsus silla valiku kohta viibis väga pikalt, siis silla
praktilise ehituseni ilmselt sel
aastal ei jõuta. Praeguste prognooside kohaselt saaks ehitustöödega alustada aprillis“,
selgitas Mati Õunloo. “Siiski
on võimalik, et ettevalmistustöödega alustatakse varem.
Tööde käigus on vaja ümber
tõsta jõesaarele minevad kommunikatsioonid ja usutavasti
jõutakse ümberpaigutamisega
alustada juba sel aastal.”
Silla ehitamise ajaks rajab
ehitaja ajutise möödasõidutee,
mis peab kindlustama pääsu
jõesaarele. Projekti prognoositav lõpptähtaeg on 2012. aasta
juuni.
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Lühidalt
Keila saab uue kodulehe
Keila linn võtab kasutusele
uue, kohalikele omavalitsustele
mõeldud veebikeskkonna. Uuele kodulehele ülemineku käigus
võib ette tulla tehnilise probleeme mõnede lehekülgede
avanemisel. Keila linnavalitsus
vabandab võimalike ebamugavuste pärast.
Kohalikele omavalitsustele
mõeldud veebikeskkond võimaldab nii lehekülje haldajatel
kui omavalitsuse teenuseid kasutaval inimesel lihtsalt ja kiirelt
teostada erinevaid toiminguid.
Tänu ühendusele riigiregistritega lihtsustab teenuste kasutamist eeltäidetud avaldusvormide kasutuselevõtt.
Portaali pilootprojekt käivitus käesoleva aasta veebruaris
Viiratsi vallas www.viiratsi.ee.
Teistel Eesti omavalitsustel oli
teenusportaaliga võimalik liituda testperioodi lõppedes alates
2011 aasta aprillist. Keila linn
alustas üleminkut septembri
alguses.
Lahenduse väljatöötamist
rahastati Euroopa Liidu struktuurfondide vahenditega.

Noorsootöötajad
kutsevõistlusel
Keila Avatud Noortekeskuse
eestvedamisel toimus LääneHarju noorsootöötajate kutsevõistlus.
Lääne-Harjumaa
parima noorsootöötaja tiitli sai
sellel aastal Saue Noortekeskuse noorsootöötaja Jan Pillav.
Hästi võistles ka Keila noorsootöötaja Gethe, kes saavutas auväärse teise koha!

Noortekeskuses alustati
ehitustöödega

Keila Kooli klaveri
avakontsert
22. septembril
algusega kell 19.00
Keila Kooli uue maja aulas

Esineb Mihkel Mattisen
Klaveri annab koolile
üle Venno Laul
Esimese loo mängib tulevane
pianist meie oma koolist
Oodatud on kõik suured ja
väikesed muusikasõbrad!
Sissepääsuks annetused
klaverifondi

Nädala alguses kaevati välja ja
pesti vundament, et alustastada
sokliosa soojustamisega. Soojustustöödega püüab ehitaja
valmis saada juba sel nädalal.
Tuleval nädalal loodetakse paigaldada tellingud, et alustada
fassaaditöödega.
Tänaseks on radiaatorid majast maha võetud ning ehitajatel
on jäänud eemaldada veel vaid
mõned torud. Kuna kütteperiood pole veel alanud, ei ole
ka karta, et majas on külm. Küttesüsteemi loodavad ehitajad
rekonstrueerida enne kütteperioodi algust.
Noortekeskus jääb ehitustööde ajaks avatuks ja ootab
külastajaid.
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Sotsiaalhoolekandeteenused Сегодня в номере
kvaliteetsemaks
Keila Sotsiaalkeskuses käivitus 1.
septembril projekti
„Keila linna hoolekandeteenuste
kvaliteedi juhtimise
süsteemi juurutamine“.
aet-rut enok
projektijuht

Projekt kestab septembrist
2011 kuni märtsi lõpuni 2013,
mil lõpp-auditeerimisega selgub, kas keskuse teenused vastavad Euroopa nõuetele.
Kvaliteetsemaid teenuseid
iseloomustavad
järgmised
omadused - teenused on efektiivsemad,
läbipaistvamad,
konkurentsivõimelisemad ning
jätkusuutlikumad. Mis aga
peamine, klientide jaoks peaks
teenus olema maksimaalselt
tänapäeva nõuetele vastav ning
tulemuslik.
Projekti peamine eesmärk
on Keila linna sotsiaalhoole-

kandesüsteemi
arendamine
läbi kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutamise. Meetodina
kasutatakse EQUASS Assurance kvaliteedi süsteemi, mille kohalik esindaja Eestis on
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.
Kvaliteedisüsteemi rakendamise protsessi on kaasatud
kogu asutuse sidusvõrgustik
- nii juhid, spetsialistid, kliendid kui ka koostööpartnerid
ja muud erinevad huvigrupid.
Töötajaid koolitatakse metoo-

Keila Linnavalitsuses
Keila Linnavalitsus luges
perioodil 8. september 2011
kuni 24. aprill 2016 erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kaheksal aadressidel asuvate
kinnistute jäätmevaldajad
tingimusel, et nad esitavad
perioodi iga aasta 20. jaanuariks kirjaliku kinnituse
selle kohta, et kinnistul ei
ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes
ei esita tähtaegselt punktis
1 sätestatud kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks arvates kinnituse mitteesitamise aasta
21. jaanuarist.
Linnavalitsus saatis Keila
Linnavolikogu me-

netlusse Keila raudteejaama
piirkonna detailplaneeringust tulenevate maaüksuste
piiride ja suurustega kaheksa maaüksuse Keila munitsipaalomandisse taotlemise
eelnõud.
Keila Linnavalitsus muutis
oma 17. juuni 2011 korraldust nr 162 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse
toetuse maksmine“ jättes
taotlejate nimekirjast välja
Tantsuklubi Viva summaga
630,66 eurot. Tantsuklubi
Viva esitas Keila linnavalitsusele palve lepingu nr.
6-6/53 lõpetamiseks. Lepingu lõpetamise kokkulepe on
sõlmitud 25.08.2011.

dika kasutamiseks, et teenuste
kvaliteet tõuseks ning soovitud
tulemused saavutataks.
Projekt sai jaatava finantseerimisvastuse
Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu
Struktuurfondi (ESF) inimressursi arendamise rakenduskava, prioriteetse suuna „Suurem
haldusvõimekus“
raames meetme „Avalike
teenistujate,
kohalike
omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate
koolitus ja arendamine“,

alameede
„Organisatsiooni
arendamine“ taotlusvoorust.
Projekti maksumus on 25 323
eurot, millest Keila linna omafinantseering on 15 protsenti.
Seoses EQUASS Assurance
sissejuhatava seminariga personalile on 21. septembril 2011
Keila Sotsiaalkeskus suletud.

Vanapaberi
äraveoteenusest
AS Veolia Keskkonnateenused
pakub eramaja klientidele kord
nelja nädala jooksul tasuta
lahtise paberi äraveo teenust.
Kliendil tuleb esitada tellimus
vähemalt 5 kalendripäeva ette,
kas telefoni teel või kirjalikult
tallinn@veolia.ee.
Teenuse kasutamiseks peab
olema kliendil sõlmitud kirjalik leping. Teenust pakutakse
klientidele, kes soovivad veopäeval anda üle vähemalt 25
kg vanapaberit/pappi. Veopäeval tuleb vanapaber panna
kinniseotult või pappkastis
kättesaadavale kohale. Kindlasti ei tohiks paberit asetada

olmejäätmete konteineri peale.
Kui klient on tellinud ASilt Veolia Keskkonnateenused
vanapaberijäätmete
äraveo
teenuse, kuid jätab vanapaberi välja viimata rakendub tühisõidutasu 3,83€. Kliendid,
kes kasutavad „Rohelise koti
teenust” ning paberit tekib
vähem kui 25 kg kuus, saavad
paberit endiselt koos pakenditega üle anda Ragn –Sellsile.
Avalikud paberi ja papikonteinerid asuvad: SOS Lasteküla värava ees Mudaaugul, Pae
ja Posti tänava nurgal, Pargi
38, Loode-Keila.

info
Paberi ja papi jäätmed on:
* Ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid;
* Vihikud, trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;
* Ümbrikud, kaanteta raamatud;
* Pappkastid ja -karbid, paberkotid jms puhtad paberpakendid.

Paberjäätmete äraveopäevad Keila linnas aasta
2012 lõpuni:
18. oktoober 2011, 15. november
2011, 13. detsember 2011, 10. jaanuar 2012, 7. veebruar 2012, 6.
märts 2012, 3. aprill 2012, 1. mai
2012, 29. mai 2012, 26. juuni
2012, 24. juuli 2012, 21. august
2012, 18. september 2012, 16.
oktoober 2012, 13. november
2012, 11. detsember 2012.

Новый рояль
В четверг, 22-го сентября в
19.00 директор Эстонской
фабрики роялей Венно Лаул
передаст Кейлаской школе
новый концертный рояль
«Эстония». Рояль будет стоять в актовом зале новой
школы. Этот рояль является
новой моделью, которая
была впервые представлена
публике в августе 2010 года.
По словам Венно Лаула, новый рояль получил самую
высокую оценку музыкантов
на выставке музыкальных
инструментов
в
ЛосАнджелесе. Все концертные
рояли производятся на фабрике только на основании
конкретного заказа. На один
рояль у мастеров уходит гдето порядка трех месяцев.
Рояли «Эстония» собираются вручную, поэтому каждый
рояль является настоящим
произведением искусства.
(стр 3)
Концерт в Кейлаской
школе
22 сентября в 19.00 в актовом зале Кейлаской школы
состоится концерт, на котором новый рояль будет передан школе. На рояле первым
сыграет Михкель Маттийзен. На концерт приглашаются все желающие. (стр 3)

Вывоз макулатуры
АО «Веолия» предлагает
владельцем частных домов
бесплатную услугу вывоза
макулатуры. Услугу можно
заказать один раз в течение
четырех недель. Для этого
нужно послать заказ за пять
дней до даты вывоза по адресу tallinn@veolia.ee либо заказать по телефону. Для заказа услуги у клиента должен
быть заключен письменный
договор. Минимальное количество макулатуры – не
менее 25 кг. Макулатуру
нужно либо сложить в картонный ящик, либо связать
в пачки и оставить на видном месте. Убедительная
просьба не класть бумагу на
крышку контейнера. (стр 4)
Дорожные работы
На проведение дорожностроительных работ в 2011
году выделено 208 тысяч
евро. По словам вице-мэра
Энно Фельса, самым крупным объектом является
строительство сточной канализационной системы на
улице Нийду и ее последую-

щее асфальтирование. Текущий ремонт дорожного покрытия был сделан в
Мудааугу, на улицах Юлейсыйду, Эхитаяте, Пыхья,
Пийри и Йые. Ремонт канализационной системы продолжается на улице Аллика.
За последние годы город
вложил достаточно большие
средства для развития дренажных систем, с помощью
которых с городских улиц
отводится дождевая вода.
Весьма существенным для
города является реализация
проекта Департамента шоссейных дорог, в ходе которого будет реконструировано
Палдиское шоссе. (стр 1)
Начинается второй сезон
В первом сезоне серии соревнования по командным
видам спорта приняло участие 10 команд. Самым
успешным стало выступление команды «Гламокс».
Этой осенью планируется
начать второй сезон. Первым видом спорта, в котором команды попробуют
свои силы, будет диск-гольф
(октябрь), в ноябре команды
будут играть в хоккей в зале,
а в декабре планируется провести блиц-турнир по шахматам. В январе команды
будут соревноваться в плавании, в феврале – в волейболе, а в марте – в лыжной
эстафете. Сезон закончится
в мае спортивным ориентированием. Регистрироваться
командам для участия в новой серии можно до 22 сентября
по
адресу
tervisekeskus@keila.ee. (стр
6)
В Кейла выступает хор
Санкт-Петербургской государственной консерватории
В рамках фестиваля православной музыки «Кредо» в
субботу, 24 сентября, в Михклиской церкви состоится
концерт
хора
СанктПетербургской
государственной
консерватории.
Хор был основан в 1925 году,
с тех пор хор принимает активное участие в концертах
и фестивалях. В репертуаре
русская хоровая музыка, западная классика и современная музыка. С 1982 года худ о ж е с т в е н н ы м
руководителем хоря является
профессор
Валерий
Успенский, дирижер хора –
Антон Максимов. (стр 6)
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Lühidalt

Päevakeskuse argipäev
Keila Sotsiaalkeskusel on 15.sünnipäev
ära peetud ja nüüd tuleb igapäevaste
askeldustega edasi minna.
tiiu jalakas
KEILA SOTSIAALKESKUS

Avamisest saadik on sotsiaalkeskus pakkunud päevakeskuse
teenust Keila linna pensionäridele ja puuetega inimestele.
Teenuse eesmärk on säilitada
pensionieas koju jäänud ning
vähemate võimalustega inimestel suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust, aidata hoida olemasolevat sotsiaalvõrgustikku
või luua uusi tutvusi, pakkuda
eesmärgistatud huvitegevust
igapäevaelu toetamiseks, kasutades erinevaid loovaid tegevusi. Vajadusel pakume ka
individuaaltööd, julgustamaks
ja aitatamaks oma päevakeskuse kliente. Lahtiseletatult
tähendab päevakeskuse teenus
ringide tööd ja muid vaba aja
veetmise võimalusi.
Ringidest jätkavad sel hooajal tegevust võimlemine, kangakudumine, keraamika, prahiring ning kunstiring eakatele.
Erihoolekande klientidel on
võimalus osaleda õmblus-ja
käsitööringis, lauluringis, tantsuringis, kunstiringis ja toimetulekuõppes.
Plaanis on hooaja jooksul
läbi viia erinevaid kursusi ja
töötubasid vastavalt klientide
soovile ja majapoolsetele võimalustele (nt.siidimaal, pärlipuud, muhu tikand jne.)
Huviliste olemasolul alus-

Ringides osalemine tähendab ka aktiivset seltsielu
Ühiselt tähistatakse sünnipäevi ning korraldatakse erinevaid
üritusi. Kõige pikema kooskäimistraditsiooniga ringil - kangakudujate ringil, on kombeks
korraldada suvel oma käsitööpäev, kus võõrustajaks on keegi ringiliikmetest või tehakse
ühine väljasõit. Sel suvel käidi
külas Määramäe Meistrikojas.
Kunstiring teeb ühiseid näitusekülastusi ja arutelusid. On
käidud maalimas mere ääres
või Keila linna parkides. Lugemisaastal oli toredaks vahelduseks raamatukogus etteloetud
muinasjuttude illustreerimine.
Illustratsioonid olid väljas ka
näitusel lugemissaalis. Viimasel ajal olemegi oma näitustega sotsiaalkeskuse ruumidest
välja kippunud, kui võimalik,
osaleme kõikvõimalikel käsitööalastel võistlustel (Käsitöö
keskseltsi poolt korraldatud
vaibakonkurss „Lapse tuba”,
„Targu talita” poekoti kaunistamisvõistlus jne). Kangakudujate vaibad on kaunistanud
kaks aastat Mardilaada ajal

Algab 2400 rahvaloendustöötaja värbamine

INFO

Ringid
pensioniealistele
sel hooajal

tab lapitehnika ring algajatele
võimalusega kasutada kohapeal
õmblusmasinat ja padjaklubi,
kus õmmeldakse ja tikitakse
erinevaid patju – nõelapatju,
nukipatju, kiisupatju ilupatju
jne.

VÕIMLEMINE
alates 3.oktoobrist
I rühm esmaspäev
kell 10.00, neljapäev kell 9.00
II rühm esmaspäev kell 11.00
neljapäev kell 10.00
III rühm esmaspäev
kell 12.00
Juhendaja Elena Kalbus

PRAHIRING

(segakäsitöö, meisterdamine
leid- ja jääkmaterjalidest)
Esimene kokkusaamine
3.oktoobril kell 11.30
Juhendaja Tiiu Jalakas, Pille
Muraveiski

TELGEDEL KUDUMISE
RING

Esimene kokkusaamine
3.oktoobril kell 16.00
Ringi vanem Linda Valdek

Kangakudujad Määramäe Meistrikojas
Saku Suurhalli. Ka tänavu paluti ringi abi Mardilaada dekoreerimisel. Oma panuse andsid
kudujad ka tantsu- ja laulupeo
„Maa ja ilm” istumisaluste kudumisse.
Iga hooaja lõpetab Keila
Sotsiaalkeskus traditsioonilise
peoga ringide liikmete, kus laulu-, tantsu- ja võimlemisringid
esinevad. Käsitöö- ja kunstiringide tegemistest saab ülevaate
igakevadisel näitusel.
Lisaks toimuvad erinevad
majasisesed üritused - kohtumised huvitavate inimestega, näitused, väljasõidud, kohtumised
teiste päevakeskustega.…niisu-

foto: ERAKOGU

gune on loetelu sotsiaalkeskuses pakutavast. Traditsiooniks
on novembrikuine kirjastuste
tutvustuspäev, jõulueelne käsitöölaat, rahvakalendri tähtpäevade tähistamised jne.
Kel jaksu ja tahtmist, leiab
endale kindlasti midagi põnevat ja jõukohast. Kõige toredam
on aga see, et iga päev on võimalus kogeda ja õppida midagi
uut, tunda ennast vajalikuna
ning olla teistega koos.
Momendil on Keila Sotsiaalkeskuse söögitoas üleval MTÜ
Töötahte
loodusfotograafia
õppepäevadel tehtud fotode
näitus.

5

KERAAMIKA (teisipäeviti)
Esimene kokkusaamine
4.oktoobril kell 9.15 sotsiaalkeskuse õppeklassis
Juhendaja Tiiu Jalakas
PADJAKLUBI

Esimene kokkusaamine
4.oktoobril kell 13.00
Juhendaja Tiiu Jalakas, Pille
Muraveiski

KUNSTIRING (tutvume
erinevate tehnikatega)
Esimene kokkusaamine
5.oktoobril kell 9.30
Juhendaja Tiiu Jalakas

LAPIRING (algajatele)

Esimene kokkusaamine
6.oktoobril kell 13.30
Juhendaja Pille Muraveiski,
Tiiu Jalakas
Info tel. 6791574, 6791570

Septembris ja oktoobris kuulutab Statistikaamet välja värbamiskonkursid üle 2400 inimese
leidmiseks aasta lõpus algava
rahva ja eluruumide loenduse
läbiviimiseks.
„Rahvaloenduse läbiviimiseks plaanime järk-järgult palgata üle 2400 inimese ja Eesti
oludes on tegemist väga suuremahulise värbamisega. Selleks,
et igasse kodusse jõuaksid parimad rahvaloendajad, asusid
augusti alguses üle Eesti tööle
ka 25 personalitöötajat,“ rääkis
2011. aasta rahva ja eluruumide
loenduse (REL 2011) personalijuht Palmi Lindjärv.
Esimene konkurss algab 16.
septembril, kui hakatakse otsima 132 piirkonnajuhti.

Nädal pärast seda, 23. septembril avatakse konkurss 90
andmetöötluse
operaatori
värbamiseks, kes asuvad tööle
Tallinnasse. Kõige suurem töökonkurss 2200 rahvaloendaja
leidmiseks kuulutatakse välja 3.
oktoobril.
Eestis toimub rahvaloendus
tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese
kuu jooksul toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud
saavad vastata küsimustikule
internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16. veebruar – 31. märts 2012
rahvaloendajad.

ajalugu

Keila septembrilahingute aastapäev ja
ajalookonverents
Keilas on juba 20 aastat tähistatud 1944.
aasta 23. septembril linnas ja linna lähistel
toimunud lahingute aastapäeva.
mati mandel
AJALOOLANE

Miks siis peaksime neid esimesel pilgul üsnagi vähetähtsaid
sõjasündmusi meenutama ja
tähistama? Aga sellepärast, et
tegu polnud mitte enam Nõukogude ja hitlerliku Saksamaa
vahelise sõja episoodiga, vaid
noorte eestlaste meeleheitliku
katsega taastada rinde üleminekul iseseisev Eesti riik. Jüri
Uluotsa poolt 18. septembril
ametisse nimetatud Otto Tiefi
valitsus oli küll jõudnud selgusele olukorra lootusetusest,
loobunud sõjalisest vastupanust Punaarmeele ning lahkunud 22. septembri varahommikul Tallinnast. Sama polnud

aga teinud eruadmiral Johann
Pitka, kes oli kogu eelnenud
kuu tegelenud oma väeüksuse
loomise ja Punaarmeele vastupanu organiseerimisega. Peamiselt vana sõjamehe kutsel,
aga ka puht soovist üritada veel
midagi Eesti heaks ära teha või
lihtsalt trotsist, kogunes sadu,
vaid kergete relvadega ja ülinapi
laskemoonaga varustatud noori
mehi Keilasse, aga ka Kanama
teeristile ja Haruteele. Paraku
oli tegu enamasti lahingkogemusteta noormeestega. Osa
neist olid alles suvel Saksa
sõjaväkke mobiliseeritud. Ka
suur osa Soomest tagasi tulnud
poistest (soomepoistest), kes
tulid Keilasse Kloogalt, polnud
rindel viibinud. Kogenud oh-

vitserid puudusid. Poiste vaimustud oli siiski suur. Arvati,
et luuakse taas Eesti armeed.
Linnavalitsuse hoonel lehvis
trikoloor, keedeti sööki, otsiti
ja täiendati relvastust.
23. septembri hommikul
hakkas Punaarmee tankikolonn Pääskülast mööda Pärnu maanteed läände liikuma.
Juba Tõdva jõe taga ootasid
teda püsside, kuulipildujate ja
mõne tankirusikaga varustatud
noorukid. Üks tank või tankett
saigi seal pihta ning rünnak
mõneks ajaks takerdus. Järgmine suurem kokkupõrge oli juba
õhtupoolikul Haruteel. Sealtki
murdsid tankid läbi ning jõudsid hilisõhtuks Riisiperre.
Samal ajal olid veelgi dramaatilisemad
sündmused
toimunud Paldiski maanteel.
Kumna teeristis positsioonid
sisse võtnud eestlastel oli juba

foto: kad kroon-laur

Pitkapoiste kogunemine 2007. aastal
Kumna mälestuskivi juures
lõuna paiku kokkupõrge veo- veel vaid Keila keskväljaku piirautotäie
punaarmeelastega. konnas. Sissetungijad põletasid
Enamik ründajaid saigi surma, maha kesklinna.
Neid vastupanukatseid on
samas ka mõned teeristil olnud
eestlased. Tund hiljem kihutas peetud mõttetuteks. Ometi
samast paigast läbi tankiko- pidurdasid nad oluliselt Pulonn, mida polnud enam mingit naarmee edasiliikumise kiirust,
võimalust peatada. Mõningast võimaldades paljudel üle mere
vastupanu osutati Punaarmeele põgeneda. Veelgi olulisem on

aga fakt, et nonde päevade vastupanu, mis jätkus veel aastaid
metsades, näitas selgesti, et
eestlased ei pidanud Punaarmeed vabastajateks.
Keila ümbruse lahingute
aastapäeva tähistatakse seekord
laupäeval 24. septembril. Kell
12 sõidetakse Keskväljakult
Kumna teeristile ja pannakse
lilli mälestuskivi juurde. Kell
13.15 jätkub üritus Harjumaa
muuseumis temaatilise ajalookonverentsiga. Seekord räägib
kodu-uurija Tiit Petersoo, mida
ta nägi oma lapsesilmadega
22.septembril 1944.aastal Kosel. Heikki Potteri ettekanne
käsitleb Johann Pitka viimaseid
päevi Kosel ja Kose ümbruses,
Laidoneri muuseumi teadusdirektor Toomas Hiio annab aga
septembrisündmustele ajaloolase hinnangu.
Kõik huvilised on oodatud!
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Keilas esineb tippkoor Venemaalt

foto:t.tammjärv

sport

Keila judokad võistlesid
edukalt Narvas
Möödunud laupäeval toimus Eesti Judo
Karikasarja Narva XI Rahvusvaheline
Judoturniir, millest võttis osa kokku 38
erinevat Eesti, Soome, Läti ja Vene klubi nende seas ka Keila judoklubi Ookami.
jaanus paalberg
JUDOKLUBI OOKAMI

Pärast pikka suvepuhkust
võistlesid lapsed kõrgetasemelisel turniiril suurepäraselt ja
sekkusid ka medaliheitlusse -

koju toodi kokku neli medalit.
B - vanuseklassis alistas
kõik oma vastased Christine
Sallo - tulemuseks kuldmedal.
Mattias Rootalu pidi kohtuniku otsusega vastu võtma ühe
kaotuse ja jäi napilt kolman-

daks. Väga head maadlust
näitas ka Marek Paalberg. C vanuseklassis pidi samuti ühe
kaotusega leppima Sven-Magnus Sülluste, kes saavutas kolmanda koha. D - vanuseklassis
maadles end pronksmedalile
Albert Ploom. Turniir oli tõesti väga tugev ja kõik Keila judokad ülihead. Kordaläinud
võistlus innustas judokaid
pühenduma taas treeningutele, et minna vastu juba uutele
eesootavatele turniiridele.

vaba aeg

Liitu Keila Tiimsport teise hooajaga
river tomera
TIIMSPORT

Sügis on kätte jõudnud ning
aeg alustada Tiimsport teise
hooajaga. Eelmisel aastal osalejate seas korraldatud küsitluse tulemusena valiti seekord
välja 8+1 ala, igasse kuusse
üks. Avaalaks oktoobrikuus on
Keilas üha enam populaarsust
koguv discgolf, novembrikuus
mängitakse saalihokit ja detsembrikuus hapukapsa ning
seakoodi kõrvale on pakkuda
väiksemat füüsilist pingutust
nõudev välkmale.

Jaanuarikuus tuleb ujuda,
veebruaris võrkpallis jõudu katsuda ning märtsikuus lumi ühe
korraliku teatesuusatamisega
ära saata. Aprillikuusse jääb
lauatennis ning hooaeg lõpeb
maikuus maastikumänguga.
Lisaks igakuistele aladele
toimub uuendusena hooaega
läbiv saalijalgpalliturniir, kus
umbkaudu kord kuus enda
poolt valitud ajal saab naabertiimiga jõudu katsuda. Sarja on
oodatud osalema firmavõistkonnad, klubivõistkonnad, aga
ka lihtsalt sõpruskonnad. Tiimi
suurus on kuni 20 võistlejat,

hooaja jooksul tohib vahetada
viit võistlejat. Igal võistlusalal
on vajalik 4-6 võistleja osalemine ja selgemast selgem reegel on, et Tiimsport on sari harrastajatest
rahvasportlastele.
Võistkonna registreerimiseks
saada kuni 22. september meil
aadressile tervisekeskus@keila.
ee. Täiendavat infot saab Priit
Idarannalt või River Tomeralt.
Juunikuus lõppenud Keila Tiimsport esimesel hooajal
osales 10 võistkonda ja viieteistkümne osavõistluse tulemusena omandas võitjakarika
Glamox.

Rahvusvahelise
õigeusu
muusika festivali CREDO
raames esineb laupäeval,
24.septembril Keila Miikaeli kirikus Sankt-Peterburgi
Riikliku Konservatooriumi
koor.
Koor asutati 1925 aastal
koorijuhtide osakonna õppekoorina. Kooril on olnud
koguaeg aktiivne kontserttegevus. Esitatakse nii vene
koorimuusikat, lääne klassikuid, kui ka kaasaegset
muusikat.
70 aasta jooksul on koorirepertuaris olnud kõik lääne
koorimuusika zanrid ja stiilid, vaimulik ja ilmalik vene
muusika ning kaasaegsete
heliloojate muusika. Koor on
esinenud lisaks Venemaale
ka välismaal: Prantsusmaal,
Itaalias, Saksamaal, Hispaanias, Poolas jm.
Koori on tunnustatud ka
mitmetel konkurssidel: 1992
a. - Rahvusvahelisel koorifestivalil Hollandis saadi
kolmas koht ja Grand prix
kohustusliku laulu esitamise
eest; 2000 a. – Austria Kooriolümpiaadil Linz’is võideti
kaks kuldmedalit; Poolas,
„Hajnowka 2009“ festivalil
saavutati oma kategoorias
esimene koht.
Alates 1982 a. on kollektiivi kunstiline juht professor
Valeri Uspenski. Dirigent on
Anton Maksimov.
Kontsert toimub Keila
Miikaeli kirikus laupäeval,
24.september, kell 17.00.
Kontserdile sissepääs on
vaba.

foto:ERAKOGU

sport

Harju Jalgpallikool
jätkab tegevust
Keila linnas
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Harju Jalgpallikool alustas
aktiivse treeningtööga 2010.
aasta sügisel, mil klubi liikmeks astus ligi 700 noort jalgpallurit. Praeguseks on klubis
treenimas juba ligikaudu 1000
last. Klubi tegutseb Tallinna,
Saue ja Keila linnas ning Harku, Raasiku, Saue, Keila, Rae ja
Kernu vallas.
Keila linnas tegutseb Harju
Jalgpallikool Vikerkaare ja Rukkilille lasteaias, lisaks toimu-

vad treeningud ka Laulasmaa
ja Lehola lasteaed-algkoolides. Avatud on treeninggrupid
2003.-2004. aastal sündinud
koolilastele ja 2005.-2006. aastal sündinud koolieelikutele.
Kuigi treeningute juures on
kõige tähtsam mängurõõm, on
siiski osaletud paljudel võistlustel ning saavutatud nii paremaid kui halvemaid kohti.
Sellel hooajal on plaanis
osaleda paljudel turniiridel,
teha kõvasti trenni ning järgmisel suvel loodame ette võtta
preemiareisi Soome.

MTÜ KEILA NOORTEAKTIIVOOTAB OMA RIDADESSE
UUSI 15.-18.a. NOORI!
2011/2012 hooajal
ME ÕPIME:

• üksteist, noorteaktiivi ja noortekeskust tundma;
• suhetest paremini aru saama;
• tundma, milliseid ohte varitseb endas internet;
• projekti kirjutama;
• üritusi organiseerima;
• paremaid fotosid tegema;
• kuidas olla edukas tööle kandideerimisel.

ME TEEME:

• vabatahtlikku tööd ja saame
seeläbi hea töökogemuse;
• fotojahti;
• üritusi, kus meile endale
viibida meeldib.

ME KÄIME:

• tutvumas Keila Linnavalitsuse
ja Keila Volikogu tööga;
• Okupatsioonimuuseumis ja
Riigikogus;
• tutvumas noortenõustamis-

kabinetis ja AIDS-i ennetuskeskuses;
• kinos;
• teatris.

TULE NOORTEAKTIIVI INFOTUNNILE:
26.septembril 2011, kell 18.00
Keila Avatud Noortekeskusesse
(Paldiski mnt 28F)
Seal räägime lähemalt plaanitavatest ettevõtmistest ja
ajagraafikust.

Kontakt:

Tel. 5221163, 6099089. noorteaktiiv@keila.ee, www.keilanoortekeskus.ee (MTÜ Keila Noorteaktiiv)

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Esimese maailmasõja aeg
Sakslaste lähenemine tekitas hirmu, sest
kardeti, et maa võib saada sõja tallermaaks.
Vene vägedest sakslastele vastupanijaid ei
loodetud saada. Sel ajal korraldasid keilalased mitmeid koosolekuid, kus kaalumisele tuli
kuidas loomi ja muud varandust päästa, kui
saksa sõjavägi peaks Eestimaa vallutamise
mõttega edasi tungima. Moodustati komisjon,
kelle ülesandeks jäi sobiva varjupaiga leidmine loomade ja muu varanduse jaoks. …
Jäädi peatuma Ohtu küla ja metsade kui kõige sündsama paiga juurde. … Paljud peitsid
oma uuemad seljariided ja mu väärtuslikuma
kraami maa sisse.

Kuni enamlaste tulekuni oli Keilas 8-10 Eesti
sõdurit röövsalkade tegevuse takistamiseks. Hiljem sai miilitsaülem Holm, kes täitis
politseiülema kohustusi, kaks kasti ameerika
vintpüsse (arvult 20) ja jagas need ustavamatele inimestele, kes teda teenistuses aitasid.
Tegelikult lahkusid tsaariväed Keilast rahulikult ja elanikest ei kolinud keegi Ohtusse.
...
Keilas valiti 21. jaanuaril 1918.a. valla töörahva nõukogu. Valimistest võttis osa 89
inimest. Senine vallavalitsus eesotsas J.Tähe
ja vallasekretär R. Premetiga ning vallavolikogu olid sunnitud lahkuma. Nii hakkas

enamlaste võim Keilas kehtima 22. jaanuaril
1918.a. Keila valla töörahva nõukogu täidesaatva komitee esimees oli E.Võhma, liikmeteks A.Veltbach ja J. Ausing, sekretäriks A.
Michelson.
...
Kui enamlastel oli juba Eestis täielik võim
käes ja regulaarväed laiali saadetud, seega
ka tsaariväed Keilast lahkunud, oli kuulda,
et sakslased olevat hakanud Saaremaalt
Tallinna poole edasi tungima. Enamlaste
keskvõim organiseeris Tallinna töölistest
400-500 mehelise löögirühma ja saatis selle
esimesena Keilasse edasitungivale vaenla-

sele vastu. Salk jõudis Keilasse 22. veebruari õhtul. Nad saatsid öö mööda aleviku
majades, raudteerongis ja väljas olles. Öö oli
selge ja külm. Paugutati kogu öö püssidega ja
kuulipildujatega. Punakaartlaste hulgas oli ka
naispunaväelasi, kellede hulgast paistis silma
Alice Tisler. Ta oli riietatud sõdurimundrisse,
kandis peas kasaka papaahat, jalas siniseid
kalifeepükse ja säärsaapaid. Vööl oli tal soome puss ja seljas kandis püssi.
XVII teatmematerjali kogumise võistlus,
Tallinn 1975, Harjumaa Muuseumi kogu.
Valiku tegi Valdur Vacht

Palju õnne!
10.09. 2011

Kuulutused

Sündinud

kinnisvara

Mariliis Breedis

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

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel. 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
Muuseum avatud alates 01.03
K-P 11.00 – 18.00
„REHIELAMUSED“
9. juuni - 18. september
Harjumaa Muuseum
„PARAADPORTREEDE
MAALIJA KARL HERMAN“
28. juuli – 6. november
Harjumaa Muuseum
“LAURA JA LAULASMAA
LAPSED”
Ühe klassi õppimislugu
1. – 30. september
Keila Kultuurikeskus
„KAHE PÄEVAGA KORDA“
22. september – 23. oktoober
Harjumaa muuseum

teater
“LEENANE`I KAUNITAR” RAKVERE TEATER
16. september kell 19.00

Pühapäeval
18.septembril Keila
Linnavalitsuse II korruse
saalis kell 11.00
Keila aiakooli praktiline
õppepäev

„LOODUSLIKEST
MATERJALIDEST
PUNUTISED AIAS“

Lektor taimeseadja Anu
Pindsoo
Õppepäeval tutvustatakse
põnevaid võimalusi loodusliku materjali kasutamiseks aias ja õpitakse
erinevaid punumistehnikaid.
Osalejatel kaasa võtta suur
punt vitsu (paju, kontpuu),
aiakäärid.
Info ja registreerimine tel
5230863, Inge Angerjas
Samas müügil erinevad
krookusesibulad hinnaga
0.11 EUR/ tk
Tule ja saa osa tegusast
pühapäevast!
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Pilet: 9€/8€
Keila Kultuurikeskus
“SINISED KILESUSSID
JALAS” - HANSAHOOVI
TEATER
7. oktoober kell 19.00 Pilet:
10€/8€
Monoetendus kahes vaatuses
Keila Kultuurikeskus

kontsert
FESTIVAL CREDO
N.A.Rimski-Korsakovi nim.
Sankt-Peterburgi Riikliku Konservatooriumi koor.
24. septembril kell 17.00
Keila Miikaeli kirik

sport
KEILA JK KODUMÄNG
18. september kell 17.00
Keila JK versus JK Kernu
Kadakas
Keila kunstmuruväljak

muud üritused
TASUTA KASUTATUD
RIIDED
23.septembril kell 10.00-13.00
Keila Sotsiaalkeskuses

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
14. pühapäev pärast
nelipüha
18. september kell 11.00
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
Keila Baptisikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse
piibli- ja palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

EELK KEILA MIIKAELI KOGUDUS
KUTSUB KÕIKI LAPSI VANUSES 3-13

Pühapäevakooli
25. SEPTEMBRIL KELL 11.00
LASTEJUMALATEENISTUS
KEILA MIIKAELI KIRIKUS
2.oktoobril KELL 13.00
I PÜHAPÄEVAKOOLI TUND
KOGUDUSEMAJAS (PALDISKI MNT.2)

Müüa Keila kesklinnas otse
omanikult 2-toaline (59m2,
3.korrus, vann, rõdu) korralik
korter. Tel. 6514126.
Müüa garaaž Luha tänaval,
25m2, elekter, tööstusvool, kanal. Lisainfo 56625306. Hind
4400€, tingimisvõimalusega.
Müüa eraldi boksina maaalune garaaž. Asukoht Vasara
tänavas. Tel. 53055303.
Anda üürile 2-toaline kõigi
mugavustega korter. Korter on
normaalses seisukorras. Olemas metalluks, plastikaknad,
korralik ja lukustatud trepikoda.
Hind 200€ pluss kommunaalid.
Tel. 5525894.

ost/müük
Müüa
puitbrikett
149€/
960kg, graanul 177€/ 960 kg
ning kuivad puitklotsid 2.80€/
45L. Kojuvedu. www.kyttepood.
ee.

PÜHAPÄEVAKOOLI SAAB
REGISTREERUDA KA
TELEFONIDEL 604 4808 VÕI
51931501
TERETULEMAST!

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 puitbriketti (70 mm x
50 mm), 25kg ja 40kg kottides.
Kase kaminapuud 40L võrgus,
segaküttepuud 2m3 konteinerites. Tel. 5035754.
Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp, kask, haab) 10m2
laotud koorem, konteiner 2,16
m2, klotsid 40L võrkkottides.
Halu pikkused vastavalt Teie soovile 30-60 cm. Tel. 56642025.

teenus
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.

Suurte kogemustega matemaatikaõpetaja aitab neid, kel
raskusi matemaatikaga. Tel.
56953773.
Juhendan kitarriringi. Tel.
54585844.
Kogemustega meesterahvas
teostab teie kodudes ja korterites igasuguseid remonttöid,
alates põrandatest löpetades
lagedega.Võimalik ka san-teh
tööd, vannitoad, plaatimised ja
elektritööd. Olemas vajalikud
tööriistad, abistan võimaluste
piires ka transpordiga. Hinnad
soodsad. Tel. 5549971.

töö
Keila Lasteaed Miki pakub
tööd tugiisikule. Info: Keila, Jaama 10 või tel. 5052184.
Keila Algkooli söökla võtab
tööle koka ja nõudepesija. Lisainfo tel. 5054920 või päikse.
ketas@hot.ee.
Peakatete tootmisega tegelev ettevõte võtab tööle rätsepa.
Töökoht asub Tallinnas. Kodus
töötamise võimalus. Helistada
tel. 5062754.

muu
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.
Küttepuude müük Keilas:
saetud lõhutud toores lepp ja
kask, pikkused 30, 40 ja 50 cm.
Kuiv lepp võrgus 30cm. Keilas

Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Kvalifitseeritud pottsepp –
ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. Tel. 56322522.
Imikute ja väikelaste professionaalne
massaaž.
Tel
53417572.

Karate trenni oodatakse uusi
õpilasi vanuses 7-14.a.Oodatud
on nii poisid kui tüdrukud. Samuti täiskasvanud. Trennid
toimuvad Saue Gümnaasiumi
spordihoone rõdul teisip.ja neljap. kell 18.00-19.00. R.Toome
5.dan, tel. 55619155.
Kaotatud
Tel.56465831.

võtmekimp.

Südamlik kaastunne Marikale,
Timole-Tanlile, Evele kalli
isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Marikale,
Timole-Tanelile, Evele ja
mamma Evile kalli venna,
onu ja poja

Avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele
Keila Vallavolikogu liikme

Viktor
Antonovi

Valeri
Antonovi

Peep Migur’i

surma puhul.
Salme, Kati, Tiina

Mälestame head sõpra

ÜHESKOOS JUTUSTAME PÕNEVAID
PIIBLILUGUSID, LAULAME,
MÄNGIME, MEISTERDAME

tasuta kojuvedu. Tel: 5033119.
Tellimine ja info E-R 10:00-17:00.

Peep
Migur`it
Piret ja Urmas

kaotuse puhul.

Salme, Kati, Tiina

Avaldame südamest kaastunnet
õpetaja Dianale kalli õepoja

Bryan Kalda
traagilise hukkumise tõttu.

Keila Kooli IIIB klassi õpilased
ja lapsevanemad

surma puhul

Keila Vallavalitsus
Keila Vallavolikogu

Avaldame sügavat kaastunnet
Fridrih Rosin`le tädi

Emilia Mällo
04.12.1924 – 22.08.2011
surma puhul.

Perekonnad Kukner, Kõgel,
Liivamaa, Nordberg, Teimann,
Teemets
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Täiendavad kohad:

Bel Canto laste LAULU JA LOOVUSRING
-4-aastastele
laulustuudio 3LAULU
JA LOOVUSRING
5-7-aastastele
LAULU JA LOOVUSRING
8-9-aastastele

MUDILASTE SÜGISKURSUS
1-2-aastastele
(3-kuuline kursus koos vanemaga)

Tunnid toimuvad Keila Kultuurikeskuses
Registreerimine
telefonil 56455477 belcanto@hot.ee

Mina olen Sinu Keila
piirkonna kinnisvaramaakler!
Külli Friedrichson
kutseline maakler
+372 5649 0753
kylli.friedrichson@uusmaa.ee

Kuni 10. oktoobrini

Sibul 5 kg 1,95 €
10 kg 3,90 €
0,39 €/kg

Porgand pestud 2 kg 0,50 €
0,25 €/kg

Porgand pesemata kott ~10 kg 2,30 €
0,23 €/kg

ÄRIPLAANID
RAAMATUPIDAMINE
FINANTSNÕUSTAMINE
Kvaliteetselt ja
soodsalt kohalikult tegijalt
Tel: 5172038

www.sixapples.ee

Sõiduauto
varuosade ja
lisavarustuse müük.
Kohaletoomine Keila
vallas tasuta.
FRACARS OÜ
tel: 5023588
fracars@hot.ee

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

Kaalikas 10kg 5,90 €
0,59 €/kg

Kapsas 20kg 3,60 €
0,18 €/kg

Peet 10kg 2,20 €
0,22 €/kg

Kõrvits 1kg 0,55 €
0,55 €/kg

Kartul VINETTA 25kg 6,25 €
10kg 2,50 €
0,25 €/kg

Keila, Haapsalu mnt. 57b

RÕÕMU KAUBAMAJA avatud 9-22 www.keilaty.ee

Nädalalõpu
pakkumine -20%
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&3
-

t,BSUVMJTBMBU
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t4FBMJIBLPUMFUv6TJOi
t,PIVQJJNBWJSTJLV
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XXXVTJOFF

Kõik aknakatetest

Mõõdame, valmistame, paigaldame
Mustamäe kauplus: Kadaka tee 44,
Tel 658 8105 kadaka@avaeksperdid.ee
Avatud E-R 10.00 - 19.00 ja L 10.00 - 17.00
Laagri kauplus:
Pärnu mnt 558a, Laagri Maksimarket,
Tel 6843 344, laagri@avaeksperdid.ee
Avatud E-R 10.00 - 19.00 ja L 10.00 - 17.00

WWW.AVAEKSPERDID.EE
Visiitkaardid
100tk =3.- € +km

valmis- või standardkujundusest.

Rohkem infot www.soha.ee

Lisaks muud trükitööd

Soha OÜ, Saku, Niidu 9
info@soha.ee tel 5559 0727

Naaberomavalitsuste elanikel on
võimalik Keila Lehte koju tellida
Tellimishinnad:
3 kuud 5,11 eurot
6 kuud 9,59 eurot
12 kuud 19,17 eurot
Tellimiseks helistage telefonil 6588569 või
kirjutage aadressil leht@keila.ee
Keila linna elanikud saavad Keila Lehte
endiselt tasuta.

