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Keila linn otsib
jõulukuuske
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Noorsootöötajad
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mõõtu
kutsevõistlusel
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Töökeskus
laiendab
tegevust
Projekti peamine eesmärk
on puuetega inimeste
töökeskuse laiendamine
ja päevakeskuse loomine
ühtseks kompleksiks.

lk 3
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Keila jõe ääres avatakse
loodusõpperada
Juba praegu on Keila jõe äärde
paigaldatud kolm teatetahvlit, kust
leiab huvitavat informatsiooni
jõeäärse floora ning fauna kohta.
Keila jõe õpperada kulgeb
mööda jõekallast, tutvustades
tavalisemaid veetaimi ning
võõrliike, jõesaarel pesitsevaid
laululinde ning veeputukaid.
„Kuna keilakad kasutavad

VABA AEG

jõeäärset rada tihti matkamiseks, tekkis mõte lisada teaduslik pool ning infotahvlite
abil ka teavet pakkuda,“ selgitas linnaaednik Inge Angerjas.
„Looduses käiakse tihti, kuid

ümbritseva kohta enamasti
uut teada ei saa. Kenad värvilised infotahvlid on meeldejäävad ja parim võimalus loodusega tutvumiseks.”
Loodusõpperada
kulgeb
jõesaarelt muuseumi juurest
kuni jalakäijatesillani Ülejõe
tee alguses. Lõigul on kolm infotahvlit – muuseumi juures,
raudteesilla all ning raja lõpus.
Infomaterjalide koostaja loodushariduse spetsialist Marko

Valkeri sõnul on jõe äärde paigaldatud teave kasulik nii täiskasvanutele kui lastele. „Püüdsin koostada materjalid nii, et
ka lasteaia- ja koolilastel oleks
hea võimalus linnaloodusega
tutvuda. Matkarajast saab abi
näiteks bioloogiatundides.“
Linde tutvustavale tahvlile lisandub peagi seade, mille abil on võimalik kuulata
linnulaulu ja seeläbi õppida
neid looduses eristama. Mar-

SPORT

Tippkorvpall
tuleb Keilasse
lk 6

ko Valkeri sõnul ei ole temale teadaolevalt Eestis ühelgi
teisel loodusõpperajal sarnast
võimalust.
Keila loodusõpperaja ametlik avamine ning loodushariduspäev on 7. oktoobril. Selleks ajaks valmivad ka sisukad
infovoldikud, kus on lisamaterjali Keila jõest ja jõepargist.
Infotahvlite valmimist rahastas Keskkonna Investeeringute Keskus.

Raudtee
ooteplatvorm
saab tuuletõkkeseinad
Kuna uued madalad ooteplatvormid ei kaitse piisavalt külme tuule, vihma ja
lume eest, paigaldab Eesti
Raudtee perroonidele
tuuletõkkeseinad.

lk 3

Pikamaasarja
lõpetas
Keila Rull
lk 6
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kasulik teada

Kevadiste kulupõlengute
vältimiseks niida maavaldus sügisel

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Mati Mandel

Kulupõletamine on Eestis aastaringselt
keelatud ning kulutuli on hävitav ja ohtlik.
Ometi saab lõkkest või maha visatud suitsukonist igal kevadel alguse sadu kulupõlenguid, mis põhjustavad kahju keskkonnale, hävitavad elusloodust ja vara ning
milles hukkub või saab raskelt vigastada
inimesigi.
Päästeamet

„See asi sai alguse nõnda, et kuskil 70-ndate teises pooles
sattusin Keilas rääkima ühega vendadest Virrojadest – Harriga. Temalt kuulsin esimest korda, et Keila ümbruses olla
44.ndal aastal olnud relvastatud kokkupõrked pealetungiva
Punaarmee ja eestlaste vahel. Siis ma hakkasingi Keila lahingu
lugusid koguma ja pitkapoisse otsima. Keilast ma alguses eriti
informatsiooni ei saanud. 1990.aasta lõpus Maalehes ilmutatud
kuulutuses palusime endast teada anda inimestel, kes neid
sündmusi mäletavad. Kuulutuse peale tuli kümmekond kirja.
1991.aasta kevadel saime esimest korda kokku. Ja nii iga aasta,“
jutustab Mati Mandel pitkapoiste kokkutulekute alguslugu. Sel
laupäeval saadakse taas kokku.
Tartust pärit Mati oli 1975.aastal Keilasse elama sattudes
juba mõnda aega Ajaloomuuseumis töötanud noor ajaloolane.
Kitsama eriala järgi arheoloog, kelle peamised kaevamisalad on
hoopis Läänemaal. Arheoloogitöögi on andnud põhjust mitu
raamatut kirjutada. Viimase esitlus oli Ajaloomuuseumis, kus ta
töötab siiani, alles eelmisel nädalal. Ränduri teejuhiks mõeldud
„Arheoloogia Läänemaa radadel“ on kindlasti müügil Talllinnas, Börsi käigus asuvas muuseumikaupluses. Tuntuimaks
aga peetakse Mati raamatut Hirmsast Antsust, kus ta kirjeldab
metsavendlust teise ilmasõjajärgses Eestis.
„Kõige enam on pitkapoisse Keilas mälestusüritusel koos
olnud umbes 30. Palju pitkapoisse tegelikult oli, ei tea keegi.
Mingit väe formeerimist ja nimekirjade koostamist ette ei võetud. Aga neid pidi olema ikka mitusada, ainuüksi Keila lahingus
osales siinpool lahingujoont sadakond noort meest,“ järeldab
Mati.
Kuigi Mati elukoht on praegu Lihulas, on ta Keilaga ikka
tihedalt ikka seotud, vähemalt nädala sees. Ja pitkapoistest järjekordse raamatu kirjutamine on tal järgmise aasta tööplaanis.
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Ulatusliku kulupõlengu esimene eeldus on kõrge rohi, mis
kevadpäikese käes paraja kuivusastme saavutab ja tuulise

hea kui niigi hästi läheb, sest
põldude ja metsade vahel asuvad elumajad, mis on kulupõlengute tagajärjel tuleroaks
saanud. Ohtu on sattunud või
hukkunud inimesedki.
Et kevadised kulupõlengud
ei põhjustaks kahju, kutsuvad
päästjad omanikke maavaldusi
juba sügisel korrastama, kui

rohtu veel võimalik niita on.
Maaomanik, kes hilissuvel
viimase heina maadelt niidab
ja maavaldused korrastab, aitab ennetada ohtlikke tuleõnnetusi, säästab elukeskkonda
ja hoiab kokku päästeressurssi.

ilmaga sama kiiresti või kiireminigi põleb kui bussi peale
kiirustav treenitud mees. Selline tuli levib loetud minutitega
üle välja, jõuab metsatukka - ja
ongi käes metsatulekahju.
Irooniliselt võib öelda, et

Lugeja küsib, jurist vastab
allikas-: erakogu

Küsimus:
Tööandja soovib koondada töötaja, kelle lapsehooldus puhkus lõppeb
20. septembril. Kas koondamisteate võib saata
juba 30 päeva enne lapsehoolduspuhkuse lõppemist või peaks ikkagi
maksma 20. septembril
30 päevase etteteatamise eest ja lisaks ühe kuu
hüvitise (töötatud on 7
aastat)?

Vastab Põhja inspektsiooni jurist Sirje Aava
Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 93 lõike
1 kohaselt ei või tööandja töölepingut isikuga,
kes kasutab lapsehoolduspuhkust, üles öelda
koondamise tõttu. Lapsehoolduspuhkuse ajal
ei tohi esitada ka ülesütlemisavaldust, sest
selle tahteavaldusega rikutaks sätte mõtet.
Tööandja saab seega töötajale koondamisteate esitada alles alates esimesest tööpäevast, kui töötaja on lapsehoolduspuhkuselt
naasnud. Kui tööandja teatab ülesütlemisest
ette vähem, kui on seaduses sätestatud või
kollektiivlepingus kokku lepitud, on töötajal

tõepoolest õigus saada hüvitist ulatuses, mida
tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel. Seitsmeaastase tööstaažiga
töötajale tuleb TLS § 97 lõige 1 punkti 3
alusel erakorralisest töölepingu lõpetamisest
ette teatada 60 kalendripäeva. Lisaks tuleb
tööandjal TLS § 100 lõike 1 alusel maksta
töötajale staažist sõltumata koondamishüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses ja
üle viieaastase staaži korral sama paragrahvi
lõike 2 alusel taotleda Töötukassast töötajale
täiendavat hüvitist.

Nädal piltides

Sellest nädalast asus Keila noortekeskuses Foto: valdur vacht
tööle vabatahtlik Lena-Marie Grenzmann Saksamaalt,
Iserlohni linnast.

Keila nädalaleht

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

Foto: kadi kroon-laur

Teisipäeval jõudis uus klaver Keila Kooli
aulasse. Avakontserdil neljapäeval esines Mihkel Mattisen.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Keila Kooli rammumeheks valiti Madis Tölp
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Foto:kai kulbok

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Reisijate platvormid tehakse
tuulekindlaks

Kuigi uued reisijate platvormid on moodsad ja disainitud uute madalate rongide
jaoks, ei kaitse need külma, tuule ega
tugeva lumesaju eest.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Kuna jaamahooneid, kus vanasti rongi oodates halva ilma eest
varju sai minna, enam ei ole, on
ainus varjualune perroonidel
olev katus.
AS Elektriraudtee avalike
suhete juhi Norbert Kaareste
sõnul tuli eelmisel aastal tihti kaebusi platvormide kohta,
kuna need ei paku piisavalt varjualust. Nüüd on platvormide
haldaja Eesti Raudtee sunnitud
platvormid ümber ehitama,
kuid Euroopa rahast neid ei finantseerita. 85 ooteplatvormile
tuuletõkke seinte paigaldamiseks vajamineva 100 000 eurot

KEILA
KOOL

peab Eesti Raudtee ise välja
käima.
Kõigile uuendatud reisijate
ooteplatvormile paigaldatakse
Eesti Raudtee avalike suhete
juhi Urmas Glase sõnul makrolonist tuulekaitseseinad. „Kuna
seadus nõuab perrooni äärest
kaks meetrit vaba ruumi, ei ole
ehituseks palju võimalusi. Kinniseid ruumitaolisi elemente
ei ole seega kahjuks võimalik
platvormidele paigaldada.“ Esimesena on uut lahendust võimalik näha Ülemiste jaamas.
Ehituse lõpptähtaeg on 15.
oktoober, kuid tööde alustamise aega ja järjekorda Urmas
Glase öelda ei saa – see on ehitaja valik.

Kõigile
uuendatud
reisijate
ooteplatvormile
paigaldatakse
makrolonist
tuulekaitseseinad

Ooteplatvomidele paigaldatakse valveseadmed
Eesti Raudtee avalike suhete juhi Urmas Glase sõnul on
enim vandaalitsemisi toimunud
just Keilas ja selle lähiümbruses. Kevadel teatas Eesti Raudtee, et Keila lähedal olevatest
jaamadest on varastatud elektrijuhtmeid ja seadmeid, katki
oli pekstud valgustid ja muud

elektripaigaldised,
lõhutud
infostende, valgustuslaternad
jms. Suvekuudel on vandaalitsemised jäänud harvemaks
ning viimase kuu jooksul pole
midagi märkimisväärset toimunud. „Arvatavasti on vandaale eemale hoidnud fakt, et
alustasime ooteplatvormidele
valveseadmete paigaldamist,“
sõnas Urmas Glase.
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Lühidalt
Andres Allikmäe on
Tallinna Tehnikaülikooli
aasta vilistlane 2011
Tallinna Tehnikaülikooli 93-nda
aastapäeva aktusel kuulutati
välja aasta vilistlane 2011, tunnuste pälvis Andres Allikmäe.
Andres Allikmäe on lõpetanud
TPI automaatikateaduskonna
süsteemiinseneri eriala aastal
1980. Alates aastat 1998 on ta
MTÜ TTÜ Vilistlaskogu juhatuse liige ja alates aastast 1999
SA TTÜ Arengufond nõukogu
liige 1999.
Andres Allikmäe on alates
aastast 1982 töötanud Harju
Elekter AS-is, alates aastast
1999 on ta juhatuse esimees ja
peadirektor.
TTÜ aasta vilistlane 2011 on
tegev mitmetes nõukogused ja
juhatustes, ta on Harju Elekter
AS juhatuse esimees, Draka
Keila Cables AS nõukogu liige,
Eltek AS nõukogu liige, Satmatic OY juhatuse liige, Harju
Elekter Elektrotehnika AS nõukogu liige, Saajos AS nõukogu
liige ning Elektritöö Ettevõtjate
Liidu juhatuse liige.

Uues õppekavas pannakse rohkem rõhku huvitegevusele

Keila Koolis alustavad sellel
õppeaastal tegevust 32 huviringi.
10 neist täiesti uued ja alles alustavad
(näiteks kung-fu, origami, müüdimurdjad
jne). Ülejäänud ringid jätkavad oma senist
tööd, mõned neist on väga pikkade
traditsioonidega (koorid,
rahvatants, näitering jne).

priit oks ja elo eesmäe
KEILA KOOL

Tänapäeva kool on muutunud
hariduse andmise kohast kasvamise ja kasvatamise kohaks.
Tasakaalus inimene on piisavalt hõivatud vaimse ja füüsilise tegevusega, mille hulka
kuulub ka hobi või huviala.
See paneb silmad särama, innustab.
Kasvamine on otsingute
aeg, noored avastavad oma tugevusi ja huvisid. Pakume ka
huviringe erinevatest eluvaldkondadest. Keila Kooli ringid jagunevad loovringideks,
spordiringideks ja nutikateks
ringideks. Julgustame õpilasi
otsima ja leidma täpselt selle
tegevuse, mis neid enam köidab, seetõttu on ringitegevus
vabatahtlik ning iga aasta võib
valida sootuks uue huviala.
Huvitegevusele ja selle
seostamisele kooli igapäevatööga pannakse järjest enam
rõhku ka uues õppekavas.
Näitena võib tuua põhikooli
loovusprojektid, kogemus- ja
avastusõppe. Just kahe viimase õppevormi toetamiseks

on huvitegevus tõhus abiline,
kuna ringide töö pakub nii
uusi kogemusi kui avastamisrõõmu. Õppeainetele lähenetakse sootuks erineva nurga
alt, kui tavalises koolitunnis.
Gümnaasiumis võib huviring minna arvesse valikainena (kooliraadio, ajaleht jne).
Õpilane tegeleb meelepärase
tegevusega, kuid läbib õppekava ja saab juurde uusi teadmisi, lõpptulemus kajastub
tunnistusel.
Keila Koolis töötavad mitmekülgsed õpetajad, kes näitavad üles oskust, tahtmist
ja huvi pühendada oma aega
huviharidusse. Meil on olemas see võimekus, et kõik ringid on juhendatud meie oma
õpetajate või lapsevanemate
poolt.
14. septembril 2011 toimus
esimene Keila Kooli huviringide mess, mis oli samm kolme
osapoole (õpilane, lapsevanem
ja kool) ühisele arusaamisele
jõudmiseks. Oleme kasvufaasis, mis tähendab, et koos tegutsedes mõistame paremini
eesmärki ja saame tee selleni
paremaks muuta.

KEILA KOOLI RINGIDE TUNNIPLAAN 2011/2012. õa
RINGID PARGIMAJAS (Algkoolimaja)
RING

JUHENDAJA

SIHTGRUPP

AEG

KOHT

NÄITERING

E. Süvari-Hein

1. klass

K 12.25-13. 55

Klass 312

SPORDIRING

A. Liivamägi

1.-3. klass

T 13.25-14. 10

Õues/saalis

KUNSTIRING
ARVUTIRING

I. Kromanov
I. Kromanov

1.- 4. klass
4. klass

Alustab oktoobrist
Alustab oktoobrist

Arvutiklass 023
Arvutiklass 023

MUUSIKARING

S. Apri

1.- 2. klass
3.-4. klass

E 12.25-13.10
E 13.25-14.10

Muusikaklass 114

MEISTERDAMINE

L. Jakovleva

1.- 4. klass

K 12.30-15.50
Alustab oktoobrist

Klass 123

4. klass
Õpilased ja vanemad

T 13.25-15.00
Ajad täpsustamisel

TÜTARLASTE KÄSITÖÖ R. Pudan
MAJANDUSRING
A. Suuder

Klass 221

RINGID PÕHJAMAJAS (Põhikooli- ja gümnaasiumimaja)
RING

JUHENDAJA

SIHTGRUPP

AEG

KOHT

RAADIO HUGO
ORIGAMI
MATEMAATIKA
VENE KEEL
UUDISTAJAD
MÜÜDIMURDJAD
PÄHKLIPUREJAD

I. Oosalu
R. Haugas
S. Sidorova
G. Zukova/ U.Paltser
M. Kala
R. Reeder/ K. Erlenheim
K. Erlenheim/ M. Vent
M. Kaldjärv

E, N 16.00
T 14.20-15.05
T 14.20-16.00
R 14.20-16.00
E 12.00
Üle nädala K 16.00
Üle nädala K 16.00
T 14.20-16.00
T 16.00-17.30
K 14.20-16.00
R 11.00
T, N 16.00-18.00

Raadio ruum
Klass o/230
Klass n/225
Klass o/234
Ruum o/224
Klass n/219
Klass n/219
Klass o/246

M.Kaldjärv
M. Miilen
K. Kulbok

7.-12. klass
Kõik õpilased
6.-7. klass
4.-9. klass
5.-9. klass
8.-12. klass
8.-12. klass
5.-9. klass
10.-12. klass
5.-12. klass
8.-12. klass
9.-12. klass

K. Unga
D. Izbatõrov
K. Härma
A. Matteus
K. Härma

2.-5. klass
4.-8. klass
4.-9. klass
9.-12. klass
4.-9. klass

T. Hausenberg

6.-12. klass

I. Glaase/ E. Viikman

5.-8. klass
9.-12. klass
3.-6. klass
5.-12. klass
3.-6. klass
9.-12. klass
5.-9. klass

K 14.20-16.00
T, N 15.30-16.30
T 13.25-15.05
T 15.15-16.45
E 14.20-15.05,
T 13.25-14.10
T 18.00-20.00
R 14.00-16.00
E 15.30-16.15
K 15.30-16.15
N 15.00-16.00
E, K, N 16.00-17.30
E, K 17.00-18.00
K 18.00-19.30
E, N 18.00-19.30

VÄITLUSRING
LOOVKIRJATAMINE
NÕP
KOOLITEATER
„ROHELINE KASS“
OSAVAD KÄED
POISTE KÄSITÖÖ
POISTEKOOR
NOORTEKOOR
LASTEKOOR
MAADLUS
SHOWTANTS
SPORDIRING
KUNG-FU
KARATE-DO
RAHVATANTS
TANTSURING

T. Tamsalu
O. Mänd
D. Izbatõrov
A. Toms
A. Kase

Klass o/246
Klass n/218
Aula
Klass s/107
Klass s/117
Muusikaklass
Aula
Muusikaklass
Tervisekeskus
Tervisekeskus
Tervisekeskus
Aula
Aula
Aula
Aula

Töötute arv endiselt
langemas
Augustilõpu seisuga oli Keila
linnas regisitreeritud töötuid
227. Kuu aega varem oli number 257 ning juuni lõpus 267.
Enim oli registreeritud töötuid
Keilas 2010. aasta veebruaris –
619.
Keila vallas on töötute arv samuti langemas ning augusti
lõpus oli neid registreeritud
kokku 148.

Kohaliku omaalgatuse
programmi sügisese
taotlusvooru tähtaeg on
3. oktoober
Harju Maavalitsus ootab taotlusi kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP) sügisvooru.
Taotluste esitamise tähtaeg on
3. oktoober. Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on
toetada kohalikku arengut ja
piirkondade konkurentsivõime
kasvu läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise
ja koostöö tugevdamise.
Taotlejad võivad olla nii
maa- kui ka linnapiirkonna
mittetulundusühendused, sihtasutused ja seltsingud (v.a linnapiirkond), mille asutajaks või
liikmeks ei ole riik ega kohalik
omavalitsus.
Konsultatsiooni ja infot taotluste menetlemise käigu kohta
saab Harju Maavalitsuse telefonil 611 8773 Maret Välja, e-post
maret.valja@mv.harju.ee.
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venekeelne veerg

Сегодня в номере

Keila Linnavolikogus
NOORTEKESKUSE UUED
TEENUSE HINNAD
Linnavalitsus kehtestas alates 19. septembrist 2011
Keila Avatud Noortekeskuses uued tasuliste teenuste
hinnad. Alates uuest nädalast maksab spordisaali
üürimine 13 eurot tund,
ruumide (köök ja tuba 2.
korrusel, saal ja mänguderuum 1. korrusel) üürimine
noorteüritusteks 19 (kaardi
omanikele 14) eurot tund.
Ringitöös osalemine maksab 3-13 eurot (0-10 eurot)
kuu sõltuvalt vahendite
maksumusest.
Tasulistel
üritustel osalemine maksab
1-4 eurot (0-2 eurot) kord
sõltuvalt ürituse maksumusest. Noortelaagris osalemise hind on 1-10 (0-5 )
eurot päev sõltuvalt laagri
tegevuste
maksumusest.
Seminariruumi
üürimine
läheb maksma 4 eurot tund.
Savipõletusahju kasutamine maksab 20 (15 eurot )
kord. Liikmekaart maksab
1 euro.

KINNISTUTE MÜÜK
Volikogule tehakse ettepanek müüa avalikul kirjalikul
enampakkumisel Haapsalu
mnt 25 kinnistu koos selle
oluliste osade ja päraldistega. Kinnistu pindala on
2182 m², kinnistul asuva
kahekorruselise Keila Muusikakooli hoone suletud
netopind 407,5 m², ühekorruselise sööklahoone suletud netopind on 81,7 m2
ja ühekorruselise kuuri suletud netopind on 9,9 m2).
Algihinna ettepanekuks on
objekt antud kinnisvarafirmale hindamiseks.
Volikogusse saadetakse ka
Keila Linnavolikogu 26. aprilli 2011 otsuse nr 29 „Linnavara
enampakkumisel
võõrandamise
nurjunuks
tunnistamine ja otsustuskorras müümine” muutev
eelnõu, mille kohaselt antakse Keila Linnavalitsusele korraldus Keskväljak 15
asuva kinnistu müük teostada otsustuskorras.

toimub volikogu istung
Keila Linnavolikogu 25. istung toimub teisipäeval, 27. septembril 2011. a algusega
kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Haapsalu mnt 25 võõrandamine enampakkumisel
3. Keskväljak 15 võõrandamine otsustuskorras
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Jaama
plats)
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Jaama
tn T1)
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ohtu tee
T1)
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Uus tn 17)
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Uus tn
17a)

9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Uus tn 19)
10. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Uus tn
19a)
11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Uus tn T1)
12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Linnuse
tn 1a)
13. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Linnuse
tn 2a)
14. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tuula tee
11)
15. Kohalalgatatud küsimused

Istungit on võimalik jälgida ka www.keila.ee vahendusel.

teade
Viljar Paalaroos määrati linnavolikogu liikmeks
Keila linna Valimiskomisjon
luges Keila Linnavolikogu
liikme Jaan Murdla volitused
peatunuks kolmeks kuuks
alates 21. septembrist 2011 ja
määras tema asemele Viljar
Paalaroosi. Jaan Murdla esi-

tas 20. septembril 2011 Keila
linnasekretärile
avalduse
volikogu liikme volituste
peatamiseks. Jaan Murdla
osutus Keila Linnavolikogu
liikmeks valituks valimisliidu
Sõbralik Keila nimekirjas.

teade
Keila linna arengukava avalik arutelu
Keila
linna arengukava
20.
septembri
öösel kellaas01.56
tanihäirekeskusele
2020 muudatuste
ava-et
tuli
teade,
lik väljapanek kestab 5.-25.
Keila vallas Meremõisa külas
septembrini 2011. Muudatuspõleb
ühekorruseline
suvila.
ettepanekuid
arengukavale
Sündmuskohale
sõitsid
Keila
võib teha linnavalitsusele
jakuni
Paldiski
päästjad,
lisaks
25.septembrini 2011. ka
Keila
paakauto. Suvila mõõtMuudatusettepanekute
avametega 15x30m põles praktili-

lik arutelu toimub 26. septembril kell 17.30 Keila Linnavalitsuse saalis.
Muudatuste tekst:
http://bit.ly/nDuuRx
Arengukava täistekst:
http://bit.ly/ottKht

Keila linnavalitsus
otsib jõulukuuske
Keila linnavalitsuse ametnikud
on alustanud Keskväljakule
paigaldatava jõulukuuse otsinguid. Jõulukuusk peab olema
sirge, kahar, ühtlase võraga ja
ühe ladvaga ning kasvukohal
vähemalt 17 meetri kõrgune.

Oluline on seegi, et kuusele
pääseks ligi suuremõõtmelise
tehnikaga.
Pildiga pakkumisi ootame
enne 1.novembrit e-kirja aadressil ylle.lindus@keila.ee või
inge.angerjas@keila.ee

Harjumaa kergliiklusteede planeeringu
avalik väljapanek
26.09. – 23.10.2011 toimub
Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu „Harjumaa
kergliiklusteed“ ja selle keskonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek.
Planeeringu avalik väljapanek toimub kõikides Harjumaa omavalitsuste keskustes
ja Harju Maavalitsuses ajavahemikul 26.09. – 23.10.2011.
Koos planeeringuga avalikustatakse ka teemaplaneeringu
„Harjumaa kergliiklusteed“
keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne (KSH).
Planeeringu ja selle KSH materjalidega on võimalik tutvuda tööpäevadel asutuste tööaja jooksul.
Avalik arutelu Keila Linnavalitsuses toimub 3. novemb-

ril kell 17.00. 4. novembril
algusega kell 13.00 on avalik
arutelu Harju Maavalitsuses.
Informatsiooni teemaplaneeringu avaliku väljapaneku
kohta on võimalik saada Harju
Maavalitsuse arengutalitusest
(Roosikrantsi 12, Tallinn), tel
611 8789, e-post alan.rood@
mv.harju.ee, või tel 611 8790,
e-post
tiina.beldsinsky@
mv.harju.ee.
Teemaplaneeringu ja KSH
aruande osas on võimalik ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi esitada kirjalikult
e-postil alan.rood@mv.harju.
ee
või
tiina.beldsinsky@
mv.harju.ee. Samuti ka tavakirjaga Harju Maavalitsuse arengutalitusele – Harju
Maavalitsus, Roosikrantsi 12,
15077 Tallinn.

Päästeamet
päästeamet
20. septembri öösel kell 01.56
tuli häirekeskusele teade, et
Keila vallas Meremõisa külas
põleb ühekorruseline suvila.

Sündmuskohale sõitsid Keila
ja Paldiski päästjad, lisaks ka
Keila paakauto. Suvila mõõtmetega 15x30m põles praktiliselt maha, inimesi hoonest ei
leitud. Tulekahju kustutati lõplikult kella 04.54ks. Tulekahju
põhjused on uurimisel.

Профессиональный
конкурс
12-13 сентября в Падизе, на
хуторе Калласте, состоялся
традиционный профессиональный конкурс, который
уже в который раз организовывает Кейлаский молодежный центр. По результатам
участия в различных испытаниях присуждается звание
лучшего молодежного работника
ЗападноХарьюского уезда. В этом
году этот почетный титул
был присужден Яану Пиллаву из Сауэского молодежного центра. На втором месте Гете Кооли из Кейла, а
третье место досталось Сигне Тракс из Нисси. В течение двух дней сотрудники
молодежных центров должны были показать и теоретические знания, и практические навыки. Участники
конкурса должны были также выполнить домашнее задание – записать радиоклип
социального содержания и
подготовить рассказ о своих
увлечениях. Помимо работников молодежных центров,
в мероприятии принимала
участие и молодежь, которая активно участвовала в
работе жюри и знакомилась
с возможностями и обязанностями, которые включает
в себя специальность молодежного работника. (стр 5)
Пассажирские платформы
Новые пассажирские платформы, построенные для
низких поездов, не являются надежной защитой от холода, ветра и сильного снегопада.
По
словам
руководителя по связям с
общественностью АО «Электрическая железная дорога»
Норберта Кааресте, в прошлом году поступило достаточно много жалоб на то,
что на платформах негде
укрыться от непогоды. На
всех 85 платформах будут
установлены специальные
стенки, защищающие от ветра. Работы должны быть
завершены до 15 октября.
По-прежнему, большой проблемой для железной дороги является вандализм, но
поскольку принято решение
об установке камер наблюдения, то количество случаев вандализма должно в
ближайшее время уменьшиться. (стр 3)
Изменения в составе городского собрания
Избирательная комиссия г.
Кейла приостановила на три
месяца полномочия члена
городского собрания Яана
Мурдла, начиная с 21 сенября 2011 года, согласно его

заявлению. Членом городского собрания на этот период назначен Вильяр Паалароос. (стр 4)
Трудовая занятость для
людей с особыми потребностями
Городской
социальный
центр занимается вопросами трудовой занятости людей с особыми потребностями уже более 10 лет.
Возможность трудиться является серьезным фактором,
помогающим людям поддерживать чувство собственного достоинства. Недоходное предприятие «Желание
трудиться» было организовано с целью помочь в трудоустройстве людям, которые по разным причинам
оказались в более невыгодной, по сравнению с другими, ситуации. Люди, которые временно или частично
являются нетрудоспособными, как правило, нуждаются
в более длительном периоде
привыкания к новым трудовым условиям. Учитывая
эти особенности, недоходное предприятие предлагает
людям с особыми потребностями разные варианты занятости в своих помещениях.
Благодаря
сотрудничеству с местными
предприятиями, центр трудовой занятости имеет возможность предложить различные виды посильной
трудовой деятельности. (стр
5)
Профессиональный баскетбол в Кейла
28 сентября в городском
оздоровительном центре состоятся игры четверти финала кубка Эстонии по баскетболу:
18.00 – Тартуский университет – Баскетбольная школа Валга
20.00 – Баскетбольный Клуб
ТТУ – Калев (Таллинн)
Цена билета для взрослых 5
евро, для детей – 2 евро. (стр
6)
Дорожки для легкого
движения в Харьюском
уезде
С 26-го сентября по 23-е
октября можно будет познакомиться с тематическим
планированием «Дорожки
для легкого движения в Харьюском уезде». Одновременно с этим можно будет
также познакомиться и со
стратегической
оценкой
воздействия этого вида дорожного строительства на
окружающую среду. Публичное обсуждение по указанной тематике состоится 3
ноября в 17.00 в городской
мерии. (стр 4)

Uudised

Reede, 23.09.2011 • Nr 33 (183)
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Keila töökeskus aitab tööturule siseneda
Keila Sotsiaalkeskus alustas erivajadustega inimestele töö otsimist ja vahendamist
rohkem kui kümme aastat tagasi. Võimalus töötada on iga inimese, nii ka puudega
inimeste jaoks oluline eneseväärikuse
alus.
anna heinsoo
MTÜ TÖÖTAHE TEGEVJUHT

MTÜ Töötahe (kaitstud töö
keskus) sai loodud eesmärgiga
aidata tööturul ebasoodsasse
olukorda sattunud inimestel
leida endale jõukohast tööd,
sest inimene, kes on kas ajutiselt või osaliselt kaotanud töövõime, vajab avatud tööturule
naasmiseks kohanemisperioodi.
Arvestades tööotsija erivajadust, pakub kaitstud töö
keskus oma ruumides puudega inimestele (nii füüsilise kui
ka psüühilise erivajadusega
tööealistele isikutele) sobivat
töötegevust. Algusaastatel andis töökeskusele stardijulguse

AS Glamox HE, kelle tellimuste täitmine (mitmesugused
komplekteerimistööd) nõudis
suurt vastutust. MTÜ Töötahe
pikaajalisem
koostööpartner
AS Sveiger pakub piknikunõude
komplekteerimis- ja pakendamistööd. AS Santa Maria, koostööpartneritest kõige mahukama koostöölepinguga, pakub
maitseainesegude
kaalumist
ja pakendamist. Tuhandetesse pakkidesse ulatuv tellimus
tuleb kevadeti AS-lt Akone,
et sordiseeme jõuaks kiiresti
ja õigeaegselt kaubandusse.
Hea naaber AS Hansa Leadher
ootab suurt täpsust nõudvat
töötulemust, selleks on tootekoodide kleepimine. Loovust
arendavatest tegevustest väärib

märkimist käsikangastelgedel
vaipade kudumine. Vaibakangas kootakse taaskasutusmaterjalidest. Senine tööjõudlus
on küll väikesemahuline, kuid
tulemus on hea kvaliteediga.
Osalise koormusega teostab
töökeskus ka Keila linnalehe
kojukannet.
Koostöös Töötukassaga on
MTÜ Töötahe tööharjutuse ja
tööpraktika teenuste osutaja.
Nimetatud teenuste eesmärgiks on töötute ettevalmistamine iseseisvaks töö otsimiseks ja
töösuhtes püsimiseks.
MTÜ Töötahe teenused on
mõeldud peamiselt küll tööealistele inimestele, kuid suvekuudel leiavad sealt endale tööalast rakendust ka erikoolides
õppivad noored.
Koostöös Keila linnavalitsusega korraldab MTÜ Töötahe
koolivaheajal laste päevahoiu
teenust erivajadustega lastele.
Tänu sellele teenusele on laste päev sisustatud ja vanemad
saavad muretult tööl käia.

INFO

Töökeskus laiendab tegevust
Augustis esitas MTÜ Töötahe projektitaotluse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühendiste Fondile, teenuste
arendamise eeltöö projektide taotlusvooru, eesmärgiga leida
võimalusi töökeskuse tegevuse laiendamiseks. 15. septembril
toimunud KÜSK nõukogu koosolekul otsustati toetada projekti
“Lääne-Harjumaa puuetega inimeste tegevuskeskus” 4 728,04
euro ulatuses.
Projekti peamine eesmärk on puuetega inimeste töökeskuse
laiendamine ja päevakeskuse loomine ühtseks kompleksiks,
mis tagaks Lääne - Harjumaa erivajadusega inimestele paindlikuma ja hea kvaliteediga sotsiaalteenuste kättesaadavuse.
Projekti raames alustatakse koostöös kohalike omavalitsuse
ja puuetega inimeste esindajatega äriplaani koostamist, tegevuskeskuse ettevalmistamiseks. Äriplaani loomiseks moodustakse projekti meeskond, kes töökoosolekute käigus kaardistab
piirkonna vajadused ja probleemid, koostab kavandatavate
teenuste sisukirjeldused, ühise visiooni ja tegevuskava ning
põhjaliku finantsprognoosi. Projektijuhiks on Edvi Rand, kes
viimased 3 aastat on omandanud töökogemusi erihoolekande
valdkonnas Soomes.
Projekti lõppedes esitatakse taotlus jätkuprojekti rahastamiseks, et plaanitud tegevuskava ellu viia. Projekti koostööpartnerid on Keila ja Saue linn ning Keila vald. Oma nõusoleku tegevuskeskuse loomiseks Keila haigla baasil on andnud ka maja
haldaja SA PJV Hooldusravi.
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Noorsootöötajad võtsid mõõtu kutsevõistlusel
12.-13. septembril toimus Padisel Kallaste
talus juba traditsiooniks saanud noorsootöötajate kutsevõistlus, mille korraldas
Keila Avatud Noortekeskus.
heidi keina
KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Kutsevõistlusel selgitati välja
Lääne-Harju parim noorsootöötaja, kelleks seekord sai
Jan Pillav Saue noortekeskusest. Gethe Kooli Keila noortekeskusest saavutas teise

ning Signe Traks Nissi valla
noortekeskusest
kolmanda
koha. Edukalt võistlesid ka
Aivo Tammela Jüri noortekeskusest, Margit Orav Sakust
ning Tuuliki Peil ja Siiri Saar
Keila vallast.
Kahepäevane võistlus koosnes mitmest noorsootöötee-

milisest alast, kus osavõtjad
pandi proovile nii teoreetilistes kui ka praktilistes ülesannetes. Võisteldi nii esmaabi
andmises, fotojahis aga ka
kuldvillakus - kõik küsimused
olid noorsootöö valdkonnast.
Samuti oli osalejatele määratud kodused ülesanded –
ette tuli valmistada sotsiaalse
sisuga raadioreklaam ja tutvustada enda hobi. Võistlejaid
hindas žürii.
Lisaks noorsootöötajatele
olid igast keskusest kaasas ka

Jan Pillav
noored, kelle peamiseks ülesandeks oli žürii töös osalemi-

ne ja parima noorsootöötaja
valimine. Noortele andis projektis osalemine võimaluse
tutvuda põhjalikumalt noorsootööd puudutavate küsimuste ja ülesannetega.
Kutsevõistlus annab noorsootöötajatele
võimaluse
saada kokku väljaspool noortekeskusi, tegutsedes ühise
eesmärgi nimel ja saada inspireerivaid mõtteid igapäevaseks tööks noortega. Järgmine
aasta toimub noorsootöötajate kutsevõistlus Sakus.

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Esimese maailmasõja aeg (1918)
23.veebruaril, hakkasid punakaartlased õppust tegema. Osa neist
läks luurele Haapsalu teele, kust
arvati vaenlasi tulevat. Punaväelaste meeolu oli kaunis ärev eelmise
õhtu lüüasaamise tõttu (Riisiperes
oli kokkupõrge valgekaartlastega,
kust punastel tuli rongiga taganeda.
Tagasiteel oleks rong Vasalemma jaama lähedal peaaegu kokku
põrganud Keilast suunduva abiväge
transportiva rongiga. Kokkupõrge
hoiti ära, rongide vahe olla jäänud
vaid mõni meeter. Ka olevat rongidelt arusaamatuses vastastikku
tulistatud). Nõuti Tallinnast abivägesid. Tallinnas nähtavasti teati saksa
vägede ilmumisest ja ei mõeldudki
abiväge saata, jättes siinse väeosa
saatuse hooleks. Ka toidumoona
ei saadetud. Seepärast aeti sellega
läbi, mis oli kaasa võetud või mida
osteti poest.

Umbes kella 16 ajal märgati vaenlasi lõuna poolt Tuula teed mööda
alevile lähenemas. Nagu selgus, oli
see üks 80-meheline saksa jalgrattakompanii. Punaväelastele tuli
see ootamatult ja nad olid lahinguks korraldamata. Kiiresti toodi 5
kuulipildujat raudteejaama juurde,
lähedale raudteeliini taha seati end
lahingukorda ning avati tuli. Vähesed
punaväelased oskasid relvi käsitleda. Olid nad ju peamiselt vabrikutöölised, kellel polnud vastavat
ettevalmistust ega lahingukogemust.
Nad ei osanud õieti sihtida, nende
kuulid lendasid üle sakslaste Tuula
mõisa sihis. Niisamuti puudus neil
oskus kuulipildujat käsitseda. Keila
mehed, raudteelane Saarepere ja
Ohtu küla elanik Ikmelt, kes juhuslikult pealt nägid, aitasid neil kuulipildujaid üles seada. Tulistati nii
ägedalt, et üks kuulipilduja lõhkes,

aga teisel oli ots peaaegu ülespoole,
peaasi, et oleks palju kära.
Rinne ulatas jaamast kuni raudteesillani. Sakslased tõmbusid
võsastikku ja mõisapargi taha,
olid laskmisega tagasihoidlikud ja
lõpuks koguni katkestasid laskmise.
Punakaartlased arvasid, et nad on
vastase hävitanud (pidasid sakslasi
ikka eesti valgekaartlasteks) oma
kuulipilduja- ja püssitulega ja algasid
hurraa-hüüetega tormijooksu üle
poole kilomeetri laiuse lageda Keila
mõisa välja vastase peale, kusjuures peaõhutajaks tormijooksule oli
naispunakaartlane A.Tisler, kes läks
esimesena. Pahem tiib jõepoolses
ääres tormijooksust osa ei võtnud,
vaid laskis edasi. Kui punakaartlaste
salk jõudis sakslaste lähedale, avasid sakslased nende peale tule püssidest ja kuulipildujast. Punakaart-

lased sattusid sellest ootamatusest
paanikasse ja hakkasid ülepeakaela
põgenema, paljud jäid haavatutena
ja surnutena lamama. Vedur, mis
oli valmis pandud Vasalemma poole
sõiduks, pöörati sakslaste tule all
ümber Tallinna poole sõiduks. Kes
vähegi sai, ronis rongile. Võeti ka
haavatuid peale, samuti mõni kuulipilduja. Mitmed rippusid vagunite
treppidel, et aga minema pääseda.
Nii sõitis rong sakslaste tule alt välja. Teised punakaartlased, kes rongi
peale ei saanud, põgenesid, kuhu
keegi sai.

XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht
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Lühidalt
Selgunud on Harjumaa
tublimad täiskasvanud
õppijad
Sel aastal pälvivad täiskasvanud
õppija nädala (TÕN) raames
tunnustust kokku seitse Harjumaa tublimat täiskasvanud
õppijat.
14. korda toimuv tunnustusüritus leiab aset 7.-14.oktoobril
toimuva täiskasvanud õppija
nädala raames.
2011. aasta Harjumaa
TÕN tiitli saajad on:
Harjumaa aasta õppija – Maarika Liepkalns (Ardu raamatukogu juhataja);
Harjumaa aasta koolitaja – Maris Viires (MTÜ Metsatuka Kunstiait);
Harjumaa aasta vabatahtlik Margus Vain (OÜ Kasco juhatuse liige, Kautjala-Patika Külaseltsi juhatuse liige)
Harjumaa aasta koolitussõbralikum organisatsioon – Lasteaed
Terake (Saku vald);
Harjumaa aasta koolitussõbralikum omavalitsus – Kõue vald
Harjumaa aasta seenior koolitaja: Hilja Järv (sünd 1931 Viimsi
vald)
Harjumaa aasta vabatahtlik organisatsioon: MTÜ Kiruvere Külaarenduse Selts (Kõue ja Kose
vallas)
Sel aastal esitati tunnustamiseks 190 kandidaati üle Eesti.
Tallinna ja Harjumaa parimaid
tunnustab Harju maavanem
Ülle Rajasalu 8. oktoobril piduliku tänuüritusega Tallinna Raekojas.

Lapsevanem protestib
toitlustaja vastu
Alar Salu algatas keskkonnas
petitsioon.com allkirjade kogumise SA Keila Kool nõukogule,
koolinõukogule, juhatusele, Keila Linnavalitsusele ja Keila linna
volikogule saadetud märgukirjale. Kirjas soovib Salu muuhulgas lõpetada OÜ Comlink tegevuse Keila Kooli algkoolimajas
ja ühisgümnaasiumis, vähemalt
tema alltöövõtja poolt.

Töötute arv endiselt
langemas
Augustilõpu seisuga oli Keila linnas regisitreeritud töötuid 227.
Kuu aega varem oli number 257
ning juuni lõpus 267. Enim oli registreeritud töötuid Keilas 2010.
aasta veebruaris – 619.
Keila vallas on töötute arv samuti langemas ning augustilõpus oli neid registreeritud kokku
148.
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Keila Noortekeskuse
huvitegevus alustab
sügishooajaga
Loodusring
E kell 15.00-16.00 2.-4.klassi
lastele. Alustab 3. oktoobril. Looduse ja keskkonna
tundmine.

sport

Harju Kalev/Keila –
uus generatsioon Keila
korvpallis
siim mesipuu

Tüdrukuteklubi
K kell 14:30-15:30 (7-9a)
16:30-18:00 (10-12a)
Tütarlastele eluks vajalike
oskuste omandamine ja väärtuste kujundamine.

Mudellennuklubi
E ja K kell 17.00
Klubi tegutseb noortekeskuse
oma lennukis.
foto:erakogu

vaba aeg

Noorteaktiiv

Näitus korrastatud
museaalidest

Infotund 26.09.2011 kell
18.00.
Noored saavad kaasa rääkida
Keila noorsootööd puudutavates küsimustes, osaleda
ja algatada ise projekte,
tegevusi jms.

Neljapäeval avati Harjumaa Muuseumis
näitus „Kahe päevaga korda“. Näha saab
valikut museaalidest, mis korrastati Eesti
Konservaatorite Ühingu konserveerimistalgutel Harjumaa Muuseumis 19.-20.
augustil.

KRaadio

harjumaa muuseum
MUUSEUM@HMK.EE

Konservaatorid jagasid oma
professionaalseid oskusi ja
teadmisi Harjumaa muuseumide töötajatega läbi praktilise
tegevuse. Kahe päeva jooksul
vaadati üle ja tuulutati tekstiilesemeid ning puhastati arhiivkogus olevaid dokumente, raamatuid ja fotoalbumeid. Käsile

võeti ka isolaatoris oma järge
ootavad määrdunud esemed,
mida nende senise seisukorra
tõttu kogudes olevate museaalidega liita ei saanud. Kokku
korrastati mitukümmend erinevast materjalist museaali.
Osavõtjad olid Ennistuskojast KANUT, Eesti Vabaõhumuuseumist, Eesti Rahva
Muuseumist, Tartu Kõrgemast
Kunstikoolist, Vantaa Kunsti-

koolist, Kose-Uuemõisa koduloomuuseumist, sihtasutusest
Rannarahva Muuseum, Kolga
Muuseumist ja Harjumaa Muuseumist. Kokku 27 entusiastlikku talgulist.
Talgupäevade eestvedajad
Heige Peets Ennistuskojast
KANUT ja Marike Laht Eesti
Vabaõhumuuseumist jagavad
huvilistele praktilisi näpunäiteid 1. oktoobril kell 12.0014.00 Harjumaa Muuseumis
toimuval teabepäeval. Näituse
koostasid Külli Kõrs, Anne-Liis
Pitkänen ja Mall Siniveer. Fotod
Marike Laht ja Heige Peets.
Näitus jääb avatuks 23. oktoobrini 2011.

sport

Keila Rull lõpetas pikamaasarja
priit idarand
SK VASK

Keila Pikamaasari 2011 lõppes
kolmapäeval
14.septembril
vihmas ja õhtupimedas terviseradade valgustatud rajal
Keila Rulliga. Rullsuusatamise
ja rulluisutamise võistlus viidi läbi päev peale Katia tormi.
Terviseradadel puhus ikka veel
kõva tuul ja vihmahood vaheldusid kuivaga. Võistlejad aga
ei lasknud end halvast ilmast
heidutada ja ei soovinud distantside lühendamist ega ka
stardi edasilükkamist. Nii anti
start meeste rulluisuvõistlusele
tugevas vihmas.
Rulluisutamises olid oma
võistlusklasside parimad Argo
Raie, Berit Liivamaa, Brita Liivamaa, Anette Raie, Merily
Palmissaar, Ljudmilla Mastovits, Sirli Metsamäe, Marje
Viirmann, Rain Marrandi, Anti
Kauk, Tarmo Fimberg ja Koit
Veiler.
Rullsuusatmise kiireimad
olid Stanislav Zelentzov, Siim
Vinter, Raido Notton, Liis Lille,
Cristjan Anton ja Argo Raie.

foto:kadi kroon-laur

Keila Pikamaasarjas, mis
koosnes Keila Suusasõidust,
Keila
Ujumiskolmapäevakutest, Keila Rattasõidust, Keila
Poolmaratonist ja Keila Rullist,
startis kokku 485 võistlejat.
Osalejaid oli Keilast ja Keila
lähiümbrusest, samuti kaugemalt nagu Tartust, Pärnust,

Sillamäelt, Rakverest ja isegi
Soomest.
Oma võistlusklasside parimad üldarvestuses olid Argo
Raie, Priit Peterson, Kristofer
Apri, Berit Liivamaa, Annabell
Apri, Cristjan Anton, Brita
Liivamaam, Anette Raie, Sirli
Metsamäe, Marje Viirmann,
Siim Vinter, Anti Kauk, Olev
Kroon ning Koit Veiler.
Osales ka 16 vähemalt
3-liikmelist peret, kelle vahelise loosiauhinna võitis perekond Liivamaa. Kõigi võistlejate vahel, kes osalesid vähemalt
kolmel etapil loositi välja televiisor. Selle võitis kõikidel etappidel osalenud 7-.aastane Kristofer Apri.
Ükski üritus ei saa toimuda
ilma toetajateta. Tänud Kava
Autole, Keila Linnavalitsusele,
Keila Tervisekeskusele, Autoremont OÜ-le, Hole In One
Peoteenindusele, Keila Terviseradadele, Bennet Puidule,
KT Sport Agentuurile, Eesti
Kultuurkapitalile, Keila Lehele,
Ilu- ja Lõõgastuskeskus Püramiidile, Protten F.S.C-le ning
Kliima Centerile.

Täpsem info meie kodulehel:
www.keilanoortekeskus.ee/
kraadio
Tule ja tee KRaadiot ning
kuula meid!

Bändiruum
Jätkuvalt tegutseb bändaarium. Täpsem informatsioon
kodulehel.

DJ Klubi
Klubi, kus noortel on võimalik
harjutada plaadimängimise
kunsti professionaalse helitehnikaga. Aeg kokkuleppel.

Trummikool
Trummimängu põhitõed ja
erinevad stiilid.

Lauatennis
E ja K kell 16.30-18.00.

Päästeala Noortering
K kell 15.30-17.00. 10-12.a.
noortele, kes on huvitatud
pääste- ja ohutusalalistest
tegevustest.

G4S Noorteklubi
Noorteklubisse on oodatud
kõik 7-15-aastased tüdrukud
ja poisid. Iga kuu toimub 2-3
üritust.
Ringidesse/klubidesse Info ja
registreerimine:
www.keilanoortekeskus.ee;
Tel: 60 99 089; e-post knk@
keila.ee. Meie majas on

huvitegevus tasuta
LIIKMEKAART
Noortekeskusel on nüüd oma
kaart, millega saab nii keskuses kui ka mujal
erinevaid soodustusi ning
võimalusi. Täpsem info
kodulehel.

SIIM.MESIPUU@GMAIL.COM

Harju Kalev/Keila on 2010.
aasta sügisest koos mängiv
korvpallimeeskond, mis koosneb Keila noortest meestest,
kes on sündinud vahemikus
1987-1995 ning kuulunud
lapsest alates Keila erinevatesse korvpalliklubidese. Peale seda, kui noormehed said
piisavalt vanaks, et enam ei
olnud võimalik korvpallikoolide alla kuulunud trennidest
osa võtta, loodi uus meeskond. Üheskoos otsustati, et
niisama palli ei patsuta, vaid
treenitakse palju suuremate
eesmärkide nimel. Klubi tahab pakkuda midagi ka Keila
linnale, korvpallihuvilistele,
fännidele ja lihtsalt asjaarmastajatele. Eelkõige loodame süüdata uuesti selle leegi,
mis on tegelikult kõikide Keila
elanike sees juba vaikselt kustumas. Soovime taas äratada

huvi korvpalli vastu, armastuse emotsioonide suhtes, mida
pakkus näiteks vana hea Juurviljapõrgu. Kalevi Spordihallis
valitseva auraga võrreldavas
Keila Kooli võimlas toimunud mängud olid väikelinna/
spordilinna Keila jaoks sama
vajalikud ja sama tähtsad nagu
Antsla jaoks seal toimuv Hauka Laat.
Võistkonna debüüthooajal
sai Harju Kalev/Keila Eesti
suurimas amatöörliigas ”Tallinna Kossuliiga” 51 võistkonna seas 6. koha, mis on debüüthooajal üsna tubli tulemus.
Peagi algaval hooajal osaleme
endiselt Tallinna Kossuliigas
ja kodumängud toimuvad
Keila Tervisekeskuses. Kogu
võistkonna suur üleskutse
on, et Te tuleksite ja saaksite
osa suurtest mängudest, kuid
oleksite toeks ka kõige valusamate kaotuste ajal. Selleks, et
kursis olla klubi tegemistega
otsige meid Facebookist.

Tippkorvpall
tuleb Keilasse
Eesti meeste korvpalli karikavõistluste veerandﬁnaalmängud
Keila Tervisekeskuses
Kolmapäeval, 28. septembril

18.00
20.00

TARTU ÜLIKOOL VALGA KORVPALLIKOOL
TTÜ KORVPALLIKLUBI TALLINNA KALEV

Ühe piletiga kaks mängu –
täiskasvanutele 5 eurot ja
õpilastele 2 eurot
Pealtvaatajatele üllatused

KARJÄÄRIKESKUS
Karjäärikeskuse teisel korrusel
ootavad sind nõustaja ja
infospetsialist.

Karjäärikeskuse info:
Tel: 67 73 950/ 53 31 21 39
e-post: noorteinfo@keila.ee

Korraldab Keila Linnavalitsus
koostöös Keila Tervisekeskuse
ja Keila Korvpallikooliga

Kuulutused
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Palju õnne!
10.09.2011
13.09.2011
15.09.2011

Kuulutused

Sündinud

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

Hardi Aimre
Pille Branko
Camilla Graudin

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
„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
XVIII RAHVUSVAHELINE
ÕIGEUSU VAIMULIKU MUUSIKA FESTIVAL CREDO
24. september kell 17.00
Vaimuliku muusika kontsert
Keila Miikaeli kirik

teater
“SINISED KILESUSSID
JALAS” - HANSAHOOVI
TEATER
7. oktoober kell 19.00 Pilet:
10€/8€
Monoetendus kahes vaatuses

Keila Kultuurikeskus
„VÄRVILINE KUMMUT“ - KURESSAARE LINNATEATER
23. novemeber kell 11.00 Pilet:
3,5€
Lasteetendus
Keila Kultuurikeskus
„PETMINE“ – KURESSAARE
LINNATEATER
23. november kell 19.00 Pilet:
10€/ 8€
Keila Kultuurikeskus

sport
KORVPALLI EESTI KARIKAVÕISTLUS
28. september kell 18.00 ja
20.00
Veerandfinaalid
Keila Tervisekeskus
KEILA JK VS EESTI KOONDIS
2. november kell 12.00
Keila Kunstmuruväljak

muud üritused
KEILA LAHINGU AASTAPÄEV
24. september kell 12.00
Kumna mälestuskivi juures
Päev jätkub kell 13.15 algava
ajalookonverentsiga Harjumaa Muuseumis
PETERBURI TSIRKUS
27. oktoober kell 10.00 ja
12.00
Keila Kultuurikeskus

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
15. pühapäev pärast nelipüha
25. september kell 11.00
Perejumalateenistus
Pühapäevakooli õppeaasta
avamine
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund
28. september kell 13.00
Koguduse majas
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

2.oktoobril KELL 13.00
I PÜHAPÄEVAKOOLI
TUND
KOGUDUSEMAJAS
(PALDISKI MNT.2)
PÜHAPÄEVAKOOLI SAAB
REGISTREERUDA KA
TELEFONIDEL 604 4808
VÕI 51931501

TERETULEMAST!

Üürin 3-toalise korteri Keilas
Vasara tn, otse omanikult. Info
53301565.
Müüa eraldi boksina maaalune garaaž. Asukoht Vasara
tänavas. Tel. 53055303.

ost/müük
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.
Ostan pikema alumiiniumist
aiaredeli, teleskoopvarrega oskalõikuskäärid, töökorras (kaheosalise) õunamahla pressi, head
sorti maasika ja vaarika istikuid.
Tel 6044699, 54591802.
Müüapuitbrikett149€/960kg,
graanul 177€/960 kg ning kuivad puitklotsid 2.80€/45L. Kojuvedu. www.kyttepood.ee.

las 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
tasuta kojuvedu. Tel: 5033119.
Tellimine ja info E-R 10:00-17:00.
Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus,
võsa lõikus, muru niitmine ja
haljastustööd. Tel. 56191810.

teenus
Keila Loomakliiniku lemmikloomapoodi jõudis müügile
hambaid hooldavad koerte närimiskondid ja kassimaius. Jätkuvalt saadaval laias sordimendis
kvaliteetset lemmikloomatoitu
(närilised, linnud). Müüme veistele, lammastele, kanadele vitamiine, hoolduisvahendeid. Tule
Keskväljak 6, helista tel. 6 705
243. Kasuta võimalust, loomaarsti nõuanne tasuta kauba
peale!

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 150€, puitbriketti (ümmargune) 140€ ning
puitbriketti (kandiline) 960kg
alusel 165€. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Kei-

Koduabiline tuleb koristab
Teie korteri, maja, peseb aknad. Kogemus ja kvaliteet. Tel.
53285143.

Mälestuste kauneid jälgi
Sinust hinge meile jäi…

Täname kõiki,
kes pidasid kalliks

Avaldame kaastunnet
Aglele kalli,

Valve
Õunapuu

Vanaema
kaotuse puhul

Lehola kooli pere

Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Kvalifitseeritud pottsepp –
ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. Tel. 56322522.
Maja projektid, detailplaneeringud. Tel. 5220023 M.Mikk
Maja mõõdistamine, maja
paberid korda. Tel. 5220023
M.Mikk

töö
OÜ Autoremont Keilas Haapsalu mnt.57d pakub tööd kogemustega autoremondilukksepale. Info tel.53331337.
Vanametalli töötlemisega tegelev ettevõte Tutermaal pakub
seoses töömahu suurenemisega tööd transport-abitöölisele.
Info tel. 5540803
Usin-TR OÜ otsib oma meeskonda müüjat kauplusesse. Töö
on vahetustega asukohaga Keila, Tehase 1. CV saata eve.piberman@usin.ee või helistada tel.
6797069.

mälestust ja aitasid
leevendada perekonna leina.
Omaksed

MTÜ KEILA NOORTEAKTIIVOOTAB OMA RIDADESSE
UUSI 15.-18.a. NOORI!

Pühapäevakooli
25. SEPTEMBRIL
KELL 11.00
LASTE JUMALATEENISTUS
KEILA MIIKAELI
KIRIKUS
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2011/2012 hooajal

Neljapäeval, 13. oktoobril
kell 10.00-15.00 oodatakse nii
uusi kui ka püsidoonoreid
verd loovutama
Keila Tervisekeskuses.
Doonoriks sobib terve, puhanud ja
söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv
inimene vanuses 18-60 eluaastat,
kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud
Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta.

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)

Tantsuansambel Spekter ootab oma ridadesse lapsi.
Eriti oodatud on poisid.
Tantsutrennid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 18.00 Keila Kultuurikeskuses.

8

Reklaam

ÄRIPLAANID
RAAMATUPIDAMINE
FINANTSNÕUSTAMINE
Kvaliteetselt ja
soodsalt kohalikult tegijalt
Tel: 5172038
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t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV
Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

www.sixapples.ee

Nädalalõpu
pakkumine -20%
t,BSUVMJNVOBTBMBU
t0BTJOHJTBMBU
t1MPW
t1ÊILMJNPLLBLPPL
,BVQMVTBWBUVE
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

Naaberomavalitsuste elanikel on
võimalik Keila Lehte koju tellida
Tellimishinnad:

3 kuud 5,11€
6 kuud 9,59€
12 kuud 19,17€

5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

Keila SOS Lasteküla
võtab tööle osalise tööajaga

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

SOS EMA ABILISE
(Päevatädi)

Päevatädi töötab koos SOS emaga
peremajas õhtusel ajal, aitab SOS ema kodutöödes
ning lapsi koduste koolitööde tegemisel.
Kandidaadilt ootame tasakaalukust,
lastega töötamise soovi ja kogemust.
Nõutav vähemalt keskharidus.

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

ja

WWW.AVAEKSPERDID.EE

Tellimiseks
helistage
telefonil 6588569
või kirjutage
aadressil leht@keila.ee
Keila linna elanikud saavad
Keila Lehte endiselt tasuta.

SOS TÄDI

(SOS emale vabade päevade andja)
SOS tädi hoolitseb SOS pere laste eest SOS ema
äraolekul, teeb koos lastega peremaja majapidamistöid ning
aitab pere lapsi koolitöödes. Töötamine on graafiku alusel.
Kandidaadilt ootame pühendumist, küpsust, tasakaalukust,
paindlikkust, väga head suhtlemisoskust ja iseseisvust.
Nõutav vähemalt keskharidus. Kasuks tuleb varasem
töökogemus laste ja/või noortega.
Kandideerimiseks palume saata
ja avalduse aadressil Ülase 11, Keila 76603 või
meiliaadressil keila@sos-lastekyla.ee
info tel. 6790 120

„TORNIMÄE TORMIJOOKS”
KEILA VALLA PERESPORDPÄEVAD
19. ja 24. september 2011. a

Targa ehitaja laud on kaetud

I etapp SÜGISKROSSIJOOKS
19. september kell 13.00 Laulasmaal
Keila valla koolide sügiskrossijooks
II etapp TORNIMÄE TORMIJOOKS
24. septembril kell 12.00 Tornimäel
VÕISTKONNAD JA DISTANTSID:
I KÜLADEVAHELINE TORMIJOOKS
(külade, külaseltside, MTÜ-de jt võistkonnad )
4 MEEST + 2 NAIST ( meeste distants 800 m, naistel 400 m )
II PERETORMIJOOKS
EMA + ISA + LAPS (või lapsed kuni 13.a.) (kõik koos jooksevad 400m,
viimase järgi võetakse aeg )
III TUGEVAMA TORMIJOOKS

Värviga kaetud
voodrilaua lööd kohe seina.
Kiire ja kaunis tulemus iga ilmaga.
Ainult RAITWOOD Puiduterminalides

4 MEEST + 2 NAIST (distants 800 m jaotatakse 6-ks etapiks, kõige tugevam alustab ja võtab järgemööda kõik teised
kaasa ; fini!eeritakse kõik koos )

AUTASUSTAMINE : toimub võistluspaigas peale võistluste lõppu.
REGISTREERIMINE : I etapp – osalevad õpilased alates II kuni IX klassini
II etapp – stardipaigas Tornimäel alates kella 11.30-st
INFOTELEFON 604 6119 Milvi Brokko, Peep Raun
TOETAJAD: Keila Vallavalitsus, Harju Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiutalitus
Tegevust toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist "Tervislikke
valikuid toetavad meetmed 2010-2011"

Sooduspakkumine kehtib krunditud ja värviga
kaetud voodrilauale profiil UYV.
Vaata täpsemalt www.raitwood.ee

Tallinna Puiduterminal Harkus
E-R 8.30 – 17.30 Tel 658 0972
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