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Lahtistest kaevuluukidest
tuleb teada anda
Viimasel kuul on Keilas sagenenud
tehnovõrkude kaevuluukide vargused.
Teada on ka juhtum, kus teismeline neiu
kukkus Keila jõe ääres olnud lahtisesse
kaevu ning vajas arstiabi.
Enamik Keila linnas asuvaid
kaeve kuuluvad AS-ile Keila
Vesi, kuid siiski on palju ka
teiste tehnovõrkude kaeve näiteks sooja-, side-, elektrikaevud jne. Kinnistutel asuvad kaevud kuuluvad reeglina

VABA AEG

kinnistu omanikule.
Kaevuluukide
varguseid
on Keilas ette tulnud varemgi, kuid mitte sellises mahus,
nagu praegu, selgitab AS Keila
Vesi juhataja Veiko Kaufmann.
„Varem on aeg-ajalt siitsealt

luuke varastatud, kuid nüüd
oleme avastanud erinevatest
piirkondadest mitu lahtist
kaevu.“
Kaev,
kuhu eelmainitud
neiu kukkus, on tänaseks saanud asenduskatte ning enam
ohtlik ei ole. Tuleb mainida, et
nimetatud kaev asus eramaal,
kuid siiski kõigile ligipääsetavas kohas. Maaomanik lihtsalt ei märganud kaevuluugi
puudumist. Tihti ei teata, et
eramaal olevad tehnovõrgud
kuuluvad sageli kinnistuoma-

Segakoor „Miikael“
tähistab kontserdiga
juubelit
lk 6

nikele. Siinkohal on vajalik, et
kõik maaomanikud kontrolliksid üle oma valduses olevad
kaevud ja veenduksid nende
ohutuses. Eriti vajalik on see
asutuste kinnistutel.
Lahtised kaevuluugid ei ole
ohtlikud vaid mööduvatele
inimestele vaid ka ühisveevärgi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi häireteta toimimisele.
„Kui kanalisatsiooni kaev on
lahtine, võib tekkida ummistusoht. Lahisest kaevust võib
kanalisatsiooni sattuda asju,

SPORT

mis seal olema ei peaks, “ selgitas Veiko Kaufmann. „Lisaks
süsteemi toimimise taastamise
kuludele lisanduvad tehnovõrkude valdjatel lisakulud kaevude taastamisel, mis kokkuvõttes mõjutavad veetariife.“
Lahtisest kaevust tuleb
tingimata koheselt teada
anda kas AS Keila Vesi avariitelefonil 6780927 või infotelefonile 1345. Kindlasti tuleks jätta ka enda kontakt,
et vajadusel kaevu täpne
asukoht tuvastada.

Rahvusvaheline
uuring hõlmab
ka keilakaid
Eestis saavad kaheksa
kuu jooksul kutse uuringus osalemiseks 13000
inimest. Keila linnas on
osalejaid 95.

lk 5

Tervisekeskus
pakub mitmeid uusi
treeningvõimalusi
lk 6
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Keila kinnisvaraturg
ei ole madalseisust
toibunud
Keila ja selle lähiümbrus toibub buumiaegsele perioodile järgnenud madalseisust teosammul. Nii kinnisvara hinnad kui
ka tehingute aktiivsus on stabiilsed, tehes
hooajalisi hüppeid ja langusi.
Foto: valdur vacht

nädala tegija

külli friedrichson
UUS MAA KINNISVARABÜROO MAAKLER

Iiris Oosalu

Head õpetajate päeva! Õpetaja Iiris Oosalu ei ole igipõline
koolmeister. Ta pole isegi otseselt õpetajaks õppinud, vaid
hoopis kirjandust ja kultuuriteadusi Tartu Ülikoolis. Peaeriala
oli tal teatriteadus, kõrvaleriala eesti kirjandus. Nüüd on Iiris
teist aastat programmi „Noored kooli“ raames Keila Kooli eesti
keele ja kirjanduse õpetaja ja naudib oma tööd nii palju, et kaalub juba tõsiselt õpetajaks jäämist. Õpetajaks tunnistab teda
ka uudisteportaali Delfi valik, esmaspäeval käis Delfi fotograaf
terve päeva Iirise kannul ja andis pildis ning kirjas edasi tema
kui õpetaja päeva.
Piisab mõni hetk Iirist jälgida, kui on selge, et tal on eeskujuks väärt õpetajad: märkus korrarikkujale on tulemuslik, tunni
alguses tähelepanu saavutamine ei ole ka põhikooli klassi ees
keeruline, suhtumine õpilastesse on sümpaatne, mulje soe.
Iiris: „Esimene aasta oli keeruline, aga sel aastal ma juba
tean, mida oodata, oskan olla valmis ootamatusteks. Mulle
meeldib. Tahaksin ise ka veel õppida. Kevadel otsustan, mis
edasi saab.“ Ta võiks ju hoopis teatrikriitik olla. Vanemad olid
Iirisel agarad teatriskäijad ja õpetasid ka tema teatrit nautima.
Keskkoolis kaalus Iiris ka näitlejaks pürgimist. Pragmatism, mis
pani tal sellest plaanist loobuma, paistab ka praegu jutus välja.
Ehk elab ta oma teatripisikut kooli raadioringi „Hugo“ juhtides
välja? Kirjandus näib olevat Iirise lemmik. „Unt ja Kivirähk ja
mitte ainult,“ on lemmikute loetelu algus.
Keila Leht soovib Iirisele ja kõigile teistele õpetajatele õpetajate päeva puhul jõudu ja tarkust ses raskes töös.

valdur vacht
vvacht@keila.ee

Käesoleva aasta esimesel poolaastal sõlmiti Keila linnas kokku 55 kinnisvara ostu-müügilepingut, mis on samal tasemel
2010. aasta esimese poolaastaga. Vahepeal, 2010. aasta teisel
poolaastal toimus märkimisväärne tõus, kuid see oli seotud euro saabumisest tingitud
osturalliga ning käesoleval
aastal langes kinnisvaraturg
taas oma tavapärasele tasemele.
Kortereid müüdi augustis
14, keskmiseks ruutmeetrihinnaks kujunes maa-ameti andmeil 629 eurot. Võrreldes mulluse augustiga on tehingute
hulk tõusnud poole võrra ja
keskmine ruutmeetrihind 5,2
protsenti. Augustis vahetas
Keilas omanikku kolm eramut
(mullu augustis mitte ühtegi),
elamukrunte ei müüdud.
Võrreldes eelmise aastaga
on märgatavalt tõusnud müügisolevate maade-majade ja
korterite pakkumiste arv. Kinnisvaraspetsialistide ennustus
läks täide – euro tulek tõi turule rohkem kinnisvarapakkumisi. Ühelt poolt tõstsid pakkumiste
arvu
sunduslikud
müügid, elukalliduse tõus, tei-

selt poolt euro tulekut oodanud kinnisvaraomanike poolt
müüki paisatud objektid.
Tehingute arvu suurenemist
on soodustanud pankade sõbralikum laenupoliitika.
Korteriteturul on alanud
aktiivsem müügiperiood, sest
sügis-talvine aeg on tavapäraselt aktiivsem korterivahetuse
aeg.
Majade ostmisel eelistatakse vanemaid maju, mida noor
pere saab oma sissetulekute
kõrvalt renoveerida. Uue maja
ost on tihti üle jõu käiv ja lõhkilaenamine pole enam moes.

Vanemad inimesed müüvad
maju, sest viimaste aastate lumerohked talved, lumerookimised nii teedelt kui ka katustelt käivad neile üle jõu.
Seetõttu kolitakse pigem kortermajadesse, kus elu mugavam.
Maade müük on võtnud
veidi hoogu maha. Eelistatumad on Keila valla mereäärsed
krundid.
Endiselt on kinnisvaraomanikke, kes küsivad oma vara
eest buumiaegset hinda. Siit
tulenevad ka reaalsete tehingute ja pakkumishindade suured vahed.
Kokkuvõtlikult võib ennustada, et teine poolaasta Keila
kinnisvaraturul üllatusi ei too
ja hinnad ei muutu veel niipea.
Kriisist väljatulek võtab aega
veel mõned head aastad.

Võrreldes eelmise aastaga on märgatavalt tõusnud
müügisolevate maade-majade ja korterite pakkumiste arv.
Kinnisvaraspetsialistide ennustus läks täide – euro tulek tõi
turule rohkem kinnisvarapakkumisi.

Lugeja küsib,
jurist vastab

allikas-: erakogu

Küsimus:
Hetkel töötan kuupalga
alusel. Tööandja soovib
muuta
töökorraldust
ning minna üle tükitööle.
Olen tüki hinnad üle vaadanud ja võrdlesin seda
augustikuu palgaga –
tasu tükitöö alusel oleks
~ 20% väiksem. Kas mul
on õigus mitte nõustuda
tööandja pakutud uue
töökorraldusega?

Vastab Põhja inspektsiooni jurist Sirje Aava
Töölepingu seaduse (TLS) §
12 kohaselt saab töölepingut
muuta ainult poolte kokkuleppel.
Kui tööandja on Teid vastavalt TLS § 5 lg 5 kohaselt
teavitanud töölepingus Teie
ja tööandja vahel kokku lepitud töötasust ning sealhulgas töötasu arvutamise
viisist, siis ettepanek muuta
tööasu arvutamise viisi on
tööandja ettepanek muuta töölepingut, millega Teie
ei pruugi nõustuda. Juhul
kui tööandja siiski muudab
töötasu arvutamise viisi
ning selle tõttu väheneb ka
Teie töötasu, tekib Teil õigus
tööleping erakorraliselt üles
öelda, kuid alles siis, kui tööandjapoolne rikkumine ilmsiks tuleb, so järgmise kuu
palgapäeval.
Vastavalt TLS § 95 tuleb töölepingu ülesütlemisavaldus
esitada tööandjale kirjalikku
taasesitamist võimaldavas
vormis. Töötaja peab põhjendama erakorralist ülesütlemist. Ülesütlemisavalduses
peab töötaja märkima ära
päeva, millal ta loeb töösuhte lõppenuks. Kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt
üles põhjusel, et tööandja
on lepingut oluliselt rikkunud, maksab tööandja TLS
§100 lg 4 kohaselt töötajale
hüvitist kolme kuu keskmise
töötasu ulatuses.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht
Laupäeval meenutati Keila ümbruses
1944.aastal toimunud lahinguid eestlaste ja pealetungivate Punaarmee vahel.

Keila nädalaleht

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

Foto: kadi kroon-laur ja VALDUR VACHT
Kolmapäeva õhtul mängisid Keila Tervisekeskuses Eesti parimad korvpallimeeskonnad
karikavõistluse veerandfinaalmänge. Esimese kohtumise Valga Korvpallikooli ning Tartu Ülikooli vahel võitis seisuga 115:65
Tartu Ülikool. TTÜ Korvpalliklubi ja Tallinna Kalevi vaheline mäng lõppes seisuga 86:73 TTÜ kasuks.

vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Kas nohust last võib lasteaeda viia?

Lasteaiad on suvepuhkuselt tagasi ning
töötavad täiel jõul. Lasteaedade ammune
probleem on tõbised lapsed, keda lapsevanemad jooksvast ninast või käredast
kurgust vaatamata lasteaeda viivad.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Lasteaeia üldkoosolekutel tõstatakse teema alati ja selgitatakse, et haigustunnustega
lapsi lasteaeda ei tooda. Kuna
olukord tööturul on endiselt
pingeline, ei ole lapsevanematel
tihti võimalik koju jääda. Hirm
töökoha kaotamise ees sunnib
vanema haigusnähtudega lapse
päevahoidu saatma.
Olukorra keskel on aga lasteaiaõpetajad. Keila Miki lasteaia juhataja Lenne Nõu sõnul
saab õpetaja vanemal vaid soovitada laps koju jätta. „Kui aga
vanemal ei ole võimalik töölt
puududa, ei saa kasvataja teda
selleks ka sundida. Nii jääb
lasteaiaõpetaja mitme tule vahele – teised vanemad näevad
haigustunnustega last ning on
pahased, et teda ei ole koju saadetud.“
Keila lasteaed Sipsik juha-

KEILA
KOOL

soovitused
• Tekkinud pideva köha ja/
või nohu puhul peab laps
olema vähemalt järgnevad
kaks päeva kodus.
• Nohu ja köha kahtluse puhul langetada otsus vanemal
järgneva 14 tunni jooksul koduse perioodi põhjal - kui
vaevused täielikult puuduvad või esinevad harva, võib
minna järgneval päeval lastekollektiivi. Seejärel peab
otsustama järgneva lasteaia
perioodi põhjal kasvataja:
pidevate vaevuste puhul või
vaevuste märgataval süvenemisel tuleb laps koju saata, kahtluse korral peab last
jälgima ja võtma kasutusele
profülaktika.
• Ebaselgetel juhtudel ning
kokkuleppele jõudmiseta on
vajalik arsti konsultatsioon.

taja Margit Rüütsalu selgitab,
et lasteaias on küll tervishoiutöötaja, kuid teda pole koguaeg
majas. „Nii peab lasteaiaõpetaja võtma vastu otsuse, kas laps
tuleks koju saata või mitte.
Paranemisfaasis laps ei ole
nakkusohtlik
Keila perearst Alar Kuke sõnul
ei loeta ülemiste hingamisteede nakkushaiguste puhul paranevat last 2 – 4 päeva pärast
enam nakkusohtlikuks. „Üheks
kriteeriumiks on lapse enesetunne – kui laps on aktiivne,
mängib ning vaevusi on vähe,
võib ta lasteaeda minna. Kui
aga loid ning väsinud, siis vajab
veel taastumiseks aega.“ Kõige
rohkem lapse seisukorra kohta
teab siiski vanem, kes on pidevalt lapsega koos.
Haiguste algust on aga keerulisem hinnata, sest osa haigustunnustest pole veel välja
kujunenud. Alar Kukk: „Üldine

soovitus köha ja nohu suhtes
on jälgida, kas köha ja nohu
on pidevad või mitte, ning kas
laps näeb tavapärane välja või
haiglane. Sealjuures on oluline
eelneva perioodi info kodust.“
Alar Kuke sõnul on laps nakkusohtlik juba 24 tundi enne
haigestumist – seega hilineb
kodusele ravile suunamine paratamatult.
„Kehavedelikega võib levi-

tada viirust nädalaid peale haigestumist ning mõnikord kuni
6 päeva enne, kuid kuna viiruse
kontsentratsioon on paranemisfaasis madal, ei loeta last
enam nakkusohtlikuks. Selleks, et viirused vähem leviks,
on tähtis igapäevane profülaktika – korralik kätepesu, mitte
teistele näkku köhida, kasutada
pabertaskurätikuid jne,“ ütles
Alar Kukk.

Keila Koolis toimus uue klaveri tervituskontsert

22. septembri õhtupoolikul kogunesid uue
koolimaja aulasse klaverimuusika sõbrad,
et tervitada kooli uue klaveri saabumist
meeleoluka kontserdiga. Keila Kooli toodud klaver on 1950.aastast tegutseva
Estonia Klaverivabriku 16 989 klaver ning
tehase 8. salong-kontsertklaver.
elo eesmäe
KEILA KOOL

Oli südantliigutav kuulata
Venno Laulu kõnet klaveri
saamisloost ja Estonia klaverivabriku pühendunud tööst iga
üksiku klaveri valmistamisel.
See aitas mõista ja tunnetada
kuivõrd eriline ja südamega

tehtud on iga pill. Kindlasti
õpetab see ka meid, kooliperet
oma klaverit kõrgemalt hindama ja hoolsamalt hoidma.
Esimese loo mängis uuel
klaveril meie oma kooli õpilane
Katariina Loog. Klaverikontseri andis Mihkel Mattisen, kes
ei varjanud oma heameel selle üle, et ühes ilusas Eestimaa

saalis on väga kvaliteetne klaver, mida kindlasti heal meelel
kasutaksid kontserdi andmiseks ka teised pianistid.
Lisaks suurepärasele esitusele andis Mihkel Mattisen ka
koolitunni muusika ajaloost.
Seega täitsime veidi ka oma
põhiülessannet olla kool ja jagada teadmisi.
Keila Koolil on juba mõnda
aega idanenud idee oma suurepäraste tehniliste võimalustega aulat ka õppepäevast
väljapoole jääval ajal kasutada.
Erinevad muusikaüritused on
selleks suurepärane võimalus.
Kindlasti soovime nii õpetajaid, õpilasi kui kogu linnarah-

vast veelgi erinevate kultuurielamustega rõõmustada ning
pimedaid sügise ja talveõhtuid
elava muusikaga täita. Täname

kõiki, kes on moel või teisel
klaveri tulekut toetanud ning
loodame teid kõiki tulevikus
kontserditel kohata.

Esimese maailmasõja aeg (1918)

Keilasse tulla, vaid oleksid viivitanud
ja võtnud ühes kerge kahuripatarei ning avanud Keila aleviku peale
kahuritule.
Pärast lahingut läksime meie, noored
tüdrukud ja noormehed lahinguplatsi
raudtee taha vaatama. Sel talvel oli
vähe lund ning meie käisime kingades. Mõned meist olid abiks haavatute äratoomisel ja jäid ka ööks
nende juurde valvama.
Järgmisel hommikul, 24.veebruaril,
korraldas vallavanem J.Tähe surnukehade koristamise. Surnukehad

Lühidalt
Harju maavanem
ootab ettepanekuid
kodanikupäeva aumärgi
kandidaatideks
Harju Maavanem ootab ettepanekuid kodanikupäeva aumärgi kandidaatideks Harjumaa
omavalitsustelt ja elanikelt 17.
oktoobriks. Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril.
Kodanikupäeva aumärgiga
peetakse meeles kodanikke,
kes oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse
ühiskonna elu ja kodanikukasvatuse edendamiseks. Kodanikupäeva tähistamise eesmärk
on teadvustada kodanikuuhkust ja selleks olemise õigusi
ja kohustusi. Koos Iseseisvuspäeva ja Võidupühaga aitab
see traditsioon kaasa aadete
süvenemisele ja säilimisele
Eesti ühiskonnas.
Maavanem esitab kandidaadid aumärgikomisjonile otsustuse tegemiseks. Ettepanekud
vaatab läbi siseministeeriumi
juurde loodud aumärgikomisjon, kellel on õigus välja anda
17 aumärki. Parima otsuse
tegemiseks on väga oluline,
et ettepanekus kajastuks kandidaadi nimi, kodakondsus ja
statuudile vastav põhjendus
tema teenetest, panustest, tegevustest jne. Kuna komisjoni
liikmed reeglina kandidaate
ei tunne, ei ole võimalik ilma
põhjaliku ja asjakohase põhjenduseta esitatud kandidaatide osas otsust teha.

Keila Sotsiaalkeskuse
koolituspäev

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
A.Tisler ühes mõne teise kaaslasega
läks põllu ääres asuva Keila mõisa
kiviküüni varju, kust sakslase küüni
juurde jõudmisel oli hiljem olnud
kuulda naisterahva heledat kiljumist.
Sakslased olid küünis ja küüni juures
olijaid püssitääkidega läbi pistnud…
Nagu Regastiku majas öömajal olev
Saksa leitnant hiljem seletas, olevat
tulnud neile punaväelaste vastuhakkamine Keilas ootamata. Tuula
haruteel teatanud neile üks sõjavang
austerlane, et Keilas sõjaväge pole.
Oleksid nad teadnud, et siin on nii
suur salk, 400-500 meest, siis nad
oma 80 mehega poleks julenud kohe

3

viidi Keila kiriku kõrval olevasse kabelisse, kuhu nad lasti üksteise otsa
hunnikusse. Paljudele surnutele tulid
omaksed järele ja viisid nad ära. …
Üldse sai Keila lahingus surma (lasti
maha ja suri haavadesse) 33 inimest
ja haavata 16. Üks haavatu suri teel
Tallinna veremürgitusse. Kergemaid
haavatuid, kes said omal jalal põgenema, ei ole arvesse võetud.
Alevi elanik Marie Ventsel pesi surnukehad puhtaks.
Need laibad, mida ära ei tuntud või
mida nende omaksed soovisid Keilasse matta, maeti Keila surnuaiale

pühapäeval, 1.märtsil. Nagu Keila
koguduse surnuteraamatust näha,
maeti 13 inimest. Alice Tisler maeti
tema omaste poolt ilma vaimulikuta, sellepärast puudub tema nimi
Keila koguduse surnuteraamatus.
Sakslastest sai kolm surma ja kolm
haavata. Kõik kolm hukkunut maeti
Keila kalmistule.

Keila Sotsiaalkeskuse töötajatele toimus 21. septembril 2011
EQUASS Assurance sissejuhatav koolituspäev, kus ammutati uusi teadmisi EQUASS`i
põhimõtetest ja selle rakendamisest. Seminari viis läbi Keiu
Talve Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest.
Päev oli pikk ja tegus. Enne
lõunat tutvustati projekti sisu,
räägiti kvaliteedi juhtimise
kontseptsioonidest, kvaliteedist ja organisatsiooni arengust,
EQUASS Assurance
kvaliteedi käsitlusest ja selle
taotlemise protsessist. Peale
lõunat oli grupitöö indikaatorite mõistmiseks. Grupitöö oli
intensiivne ning andis koolitusel osalejatele ülevaate, kuidas hommikupoolikul kuuldud
teooria praktikas olema hakkab.
EQUASS Assurance sissejuhatava koolituspäeva lõppedes oli kõigil töötajatel palju
uusi teadmisi ning uut mõtlemisainet.
Aet-Rut Enok, Projektijuht

XVII teatmematerjali kogumise
võistlus Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht
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Keila käis Keraval külas
Esmaspäeval, 26.septembril viibisid
Keila Linnavolikogu esimees Ago Kokser
ja linnapea Tanel Mõistus ametlikul
vastuvisiidil Kerava linnas Soomes.
Keila juhid võttis vastu Kerava
linnapea Petri Härkonen, kes
pakkus välja ka partnerluslepingu teksti, mida kummagi
linna rahvaesindajate kogud
saaksid arutada. Lepingu eesmärk on linnade, nende administratsioonide, neis toimivate
ühingute ja seltside, ürituste
ning õppeasutuste võrgustiku
loomine ja koostöö toetamine.
Lepingu allkirjastamiseni enne
järgmise aasta kevadet tõenäoliselt ei jõuta.
Keila külalistele näidati Ke-

rava biojõujaama, kontserni
Harju Elekter kuuluvat Satmatic OY-d, Kerava spordi-, sotsiaal- ja haridusasutusi. Väga
põhjalikult tutvustati vaid mõnikümmend aastat linna staatust kandva Kerava linnaruumi
perspektiive.
Selle aasta kevadel pakkus
Helsingi keskusest umbes 30
kilomeetri kauguse asuva 34
000 elanikuga Kerava välja
alustada Keila linnaga partnerlussuhteid. Juunis käis Kerava
delegatsioon Keilas.

Esimene kohtumine - vasakult Keila Linnavolikogu esimees
Ago Kokser, Keila linnapea Tanel Mõistus ja Kerava linnapea
Petri Härkonen

Keila Linnavolikogus
MAA MUNITSIPAALOMANDISSE TAOTLEMINE
Linnavolikogu taotles munitsipaalomandisse
kolm
maaüksust Keila jõe vahetus
läheduses - Keila jõe avatava
vasakharu juurde kallasraja
tarbeks.
Volikogu otsustas taotleda
linna omandisse 8 maaüksust
raudteejaama
piirkonnas:
Jaama plats, Jaama tänav,
Ohtu tee, turu plats ja parkla
alad.
HAAPSALU MNT 25 VÕÕRANDAMINE ENAMPAKKUMISEL
Keila Linnavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul
enampakkumisel
Haapsalu
maantee 25 asuva linnale
kuuluva 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

Teade AS
Keila Vesi
klientidele!

suletud netopind on 81,7 m2 ja
ühekorruselise kuuri suletud
netopind on 9,9 m2. 20. septembril 2011 Kinnisvarabüroo
Uus Maa OÜ poolt koostatud
eksperthinnangu
kohaselt
on Haapsalu mnt 25 kinnistu
turuväärtus 84 000 eurot.
Sama suureks nimetas volikogu ka enampakkumise alghinna. Linnavalitsusel peab
esitama enampakkumise tulemused kinnitamiseks Keila
Linnavolikogule hiljemalt 29.
novembriks 2011.

1187 m2, kinnistul asuva kahekorruselise hoone suletud
netopind 1269 m2 . 26. aprilli
2011 tunnistas linnavolikogu
5.aprillil toimunud enampakkumise nurjunuks tunnistamise ja edasise müügi otsustuskorras korraldamise Keila
linnavalitsusele delegeerimise, kusjuures kinnistu müügihind ei tohtinud olla vähem
kui 256 000 eurot. Sellise
hinnaga, mis on eeldatavast

turuväärtusest (18.01.2011.a.
AS Rime Kinnisvara Vahendus
poolt koostatud eksperthinnangu nr: 146012011EK kohaselt on Keskväljak 15 kinnistu
turuväärtus 144 500 eurot)
111500 euro võrra kõrgem,
ei ole õnnestunud kinnistule
ostjat leida. Seega otsustati
kinnistu müügi õnnestumise
võimaluste suurendamiseks
jätta kinnistu eeldatav müügihind määramata.

KESKVÄLJAK 15 VÕÕRANDAMINE OTSUSTUSKORRAS
Linnavolikogu muutis oma
26. aprilli 2011 otsust nr 29
„Linnavara enampakkumisel
võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras
müümine” punkti 2 ja sõnastada see ümber, mille järgi
tuleb Keskväljak 15 kinnistu
müüa otsustuskorras. Keskväljak 15 kinnistu pindala on

Palume klientidel, kes teatasid
veearvesti näidud elektrooniliselt
meie kodulehe kaudu ajavahemikul
20.09.2011-27.09.2011, edastada
näidud veelkord.

Tehnilistel põhjustel ei jõudnud sel
perioodil esitatud näidud Keila Vee serverini.
Vabandades ja meeldivat
koostööd soovides
AS Keila Vesi

Securitas
securitas 1660
Kokku registreeris Securitas
Eesti AS Keila patrullekipaaž
septembrikuus 39 avalikus kohas alkoholi tarvitamist, 6 öörahu rikkumist, 3 avalikus kohas magamist.
Politseile anti üle 6 õigusrikkujat kellest 1 oli alaealine. Varahooldusele edastati 3 korral
info lõhutud või muul viisil rikutud linnavara kohta.
Lisaks pidas patrullekipaaž

kinni linnaruumis paljalt ringi
jooksnud isiku, kes anti üle kiirabile.
Septembrikuus
sagenesid kaklused. Securitas Eesti
AS juhtimiskeskus on saanud
teateid kakluste kohta kolmel
korral. Kahel juhul pidi patrullekipaaž kutsuma ka politsei ning
ühel korral vajas kannatanud
kiirabi.
Viimase kuu jooksul on tulnud paaril korral juhtimiskeskusesse teateid Tuula tee vana
vabriku katusel jooksvatest

lastest. Patrullekipaaži märgates jooksevad lapsed minema.
Endiselt palume kõikidel antud
territooriumilt eemale hoida.
Teine probemaatiline koht
on vana gümnaasium Põhja
tänaval, mille aknaklaase endiselt lõhutakse. Siinkohal kutsume üles elanikke, kes näevad
hoone ümbruses nii alkoholi
tarvitavaid isikuid kui muidu
kahtlaseid isikuid, sellest juhtimiskeskusesse teada andma.
Tuletame kõikidele autojuhtidele meelde, et Keskväljak 15

esisesse parklasse on ainult 1
sissesõit ning Haapsalu mnt
poolsest ülekäigurajalt sinna
parklasse sisse sõita ei tohi.
Kutsume Kõiki Keila linnaelanikke üles teatama erinevatest
kahtlust äratavatest inimestest
ja õigusrikkumistest! Securitas Eesti AS’i juhtimiskeskuse
number on endiselt 1660, mille kaudu saavad Keila elanikud
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda, et Keilast saaks
veelgi turvalisem ning ohutum
linn.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
95 горожан примут участие в опросе
В этом году в Эстонии впервые проводится опрос «Знаю
и умею», целью которого является изучить влияние образования и трудового опыта
на жизнь людей. В этом
опросе, помимо Эстонии,
принимает участие еще 25
стран. В течение 8 месяцев в
Эстонии будут опрошены 13
000 человек в возрасте от 16
до 65 лет. В нашем городе в
исследовании примут участие 95 горожан. Среди заданий, которые предстоит выполнить
респондентам,
много по-настоящему увлекательных, например, нужно
будет найти нужную книгу в
электронном каталоге, найти в Интернете информацию
о предстоящих спортивных
соревнованиях, забронировать время совещания и т.д.
На вопросы можно будет отвечать как на эстонском, так
и на русском языке. На проведенном в прошлом году
пробном анкетировании выяснилось, что на качество
имеющихся умений и навыков безусловное влияние
оказывает образование, но с
увеличением возраста опрашиваемых эта связь существенно уменьшается. Всем
участникам будет отправлено по почте письмо с вопросами. Убедительная просьба
найти время и принять участие в опросе. Результаты
статистического анкетирования «Знаю и умею» будет
подведены ориентировочно
через два года. (стр 5)
Сообщайте об открытых
канализационных
люках
В последнее время в Кейла
участились случаи воровства
крышек канализационных
люков. Известен даже случай, когда в открытый люк
возле реки Кейла провалилась девушка, которой впоследствии потребовалась медицинская помощь. В нашем
городе таких люков достаточно много, большинство
из них принадлежит АО
«Кейла Веси», но есть и такие, которые находятся на
частной территории. Убедительная просьба к тем владельцам, на чьей территории
находится такой люк, проверить наличие крышки. Если
горожане обнаружат открытый люк, то просьба срочно
позвонить в «Кейла Веси»
либо по номеру 1345. Открытые люки опасны не только
для пешеходов, туда может
попасть мусор, который соз-

даст проблемы в работе всей
канализационной системе.
(стр 1)
Городской лагерь
Молодежный центр приглашает детей в возрасте от 7 до
9 лет в городской лагерь, который будет работать во время осенних каникул с 24-го
по 28-е октября. Стоимость
лагеря 13 евро, питание
включено. Количество мест
ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться до
15 октября по адресу kristi@
keilanoortekeskus.ee. (стр 7)
Выставка в социальном
центре
Городской
социальный
центр организует выставку
домашних заготовок «Красиво и вкусно». Желающие
принять участие могут приносить экспонаты с этикеткой, на которой указано имя
и контактные данные участника, в центр по адресу Кесквяльяк, 17. Было бы неплохо, если бы каждый экспонат
сопровождался
рецептом.
(стр 4)
Новый сезон в городском
оздоровительном центре
Этим летом были реновированы бассейны оздоровительного центра. В бассейне
можно научиться плавать
под руководством опытных
тренеров и детям, и взрослым. Дважды в неделю проходят занятия водной аэробикой. В тренажерном зале
под руководством тренера
Теа Сей можно составить
программу индивидуальных
тренировок, включающую и
рекомендации по питанию.
Новинкой этого сезона являются танцевальные уроки
BodyJam, которые основываются на методике LesMills.
По-прежнему много возможностей для занятий оздоровительным спортом с учетом
возраста, индивидуальных
потребностей и возможностей. Это уже известные программы Süvavenitus, Body
Balance и Pilates, а также более
новые
Bosu&Core,
Step&Body, Functional Boxing,
Body Jam ja Zumba. Начиная
с октября, танцевальный
клуб ВИВА проводит курсы
бальных танцев (в группе
еще есть свободные места). С
1 июня в центре начались занятия по программе «В форму за 12 недель» для групп.
Новая группа будет набрана
10 октября. Дополнительная
информация по телефону
6737 637 или на веб-странице
www.keilasport.ee. (стр 6)
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95 keilakat saavad kirja palvega
osaleda küsitluses
Augustis algab kõige laiaulatuslikum
täiskasvanute oskusi mõõtev uuring, mis
maailmas seni tehtud. Eesti jaoks on see
uuring esmakordne ja samas ka suurim
isikuuuring, mis Statistikaamet on läbi
viinud.
aune valk

TEAN ja OSKAN uurib 25 riigis, kuidas 16-65 aastaste inimeste haridus, töökogemus ja
tehnoloogiakasutus mõjutavad
nende elu, kui head on inimeste oskused ning kuidas oskuste
taset hoida ja tõsta. Eestis saavad kaheksa kuu jooksul kutse
uuringus osalemiseks 13000
inimest. Keila linnas on osalejaid 95.
Eriline ja huvitav
TEAN ja OSKAN uuringut ei
tee eriliseks mitte ainult tema
suurus: osalevate riikide ja inimeste arv, vaid ka see, et varem
pole täiskasvanute oskusi arvuti abil uuritud. Kaasaegsed
igapäevaelus ette tulevad ülesanded, mis nõuavad probleemide lahendamist internetis,
teevad uuringus osalemise ka
vastajale põnevaks. Ülesanneteks on nt raamatu otsing
elektroonsest kataloogist, vajaliku info leidmine spordivõistluse kohta, koosolekuaja broneerimine, hindade võrdlemine
jne. Kui vastaja pole varem arvutit kasutanud või tunneb en-

ja kommunikatsiooniministeerium, lisaks riigikantselei,
täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras, Kutsekoda jt. Seega panustavad kõik
vastajad veidi ka sellesse, et
muuta meie laste haridus, meie
kõigi koolitusvõimalused ja
laiemalt meie riigi tulevik veidi
paremaks.

nast seejuures ebakindlalt, siis
saab ülesandeid lahendada paberil. Küsimustele saab vastata
nii eesti kui vene keeles.
Oskused ja haridus
Möödunud aasta suvel viidi
läbi sama uuringu prooviküsitlus, mis näitas, et oskuste
mõõtmine annab haridustaseme kõrval olulist lisateavet ennustamaks erinevaid majanduslikke
ja
sotsiaalseid
erinevusi nii riigisiseselt kui
riikide vahel. Näiteks on riigiti
erinev see, kuivõrd väärtustatakse palga maksmisel oskusi,
kuivõrd haridust. Ja kuigi muude teguritega võrreldes (vanemate
sotsiaal-majanduslik
staatus, vanus, koolitused) ennustavad koolis käidud aastad
oskuste taset kõige paremini,
väheneb see seos vanuse kasvades nullilähedaseks. Vanemate inimeste puhul sõltuvad
nende oskused ilmselgelt enam
tehtud tööst ja muust elukogemusest ning koolitustest. Need
on vaid mõned näited vastustest, mida antud uuring võimaldab anda. Mitterepresentatiivsete
valimite
ja
katsetamisjärgus uurimisva-

Keilas kogub andmeid küsitleja Rikka Toman.
hendite tõttu ei saa prooviküsitluse tulemuste põhjal teha
usaldusväärseid järeldusi. Tuleb oodata lõplikke tulemusi,
mis valmivad 2 aasta pärast.
Kuhu platseerub Eesti teiste
riikidega võrreldes?
Ehkki küsimusi, millele antud
uuring vastata võimaldab on
sadu, on neist kõige põletavam
kindlasti, mis „koha“ me riikidevahelises võrdluses saame kui targad me siis ikkagi oleme. Kuna meil on head PISA
tulemused, üsna kõrge keskmine haridustase võrreldes
paljude riikidega ning viimastel aastatel on kasvanud ka
osalus täiskasvanute koolituses, siis võiks ju loota häid tulemusi ka selles uuringus. Samas on meil kõrge töötus ja

paljud inimesed töötavad ametikohtadel, milles nad ei saa
oma omandatud haridust kasutada – see aga tähendab, et
omandatud oskused käivad
alla. Seega on meie „kohta“
väga raske ennustada. Olulisem siiski kui pingerida, on antud uuringu puhul õppetunnid
selle kohta, kuidas oskusi arendada, kellele ja milliseid koolitusi pakkuda, kuidas haridussüsteemi
efektiivsemaks
muuta.
Praktiline
Eestis on oma valmisolekut
uuringutulemusi poliitikakujundamises arvestada näidanud 3 uuringu nõukokku kuuluvat ministeeriumi: haridus- ja
teadusministeerium, sotsiaalministeerium ning majandus-

Valimisse sattunud inimesi
asendada ei saa
On liiga kallis ja ajamahukas
küsitleda kõiki Eesti täiskasvanuid. Seetõttu kasutame me
statistilisi meetodeid, et valida
välja esinduslik juhuvalim. Sellises valimis esindab iga inimene ligi sadat endasarnast. Kuid
ainult inimesed, kes on sattunud valimisse, võivad uuringus
osaleda. Seetõttu ei saa valimisse sattunud inimesi asendada. Kõigile vastajatele saadetakse koju kiri palvega osaleda.
On väga oluline, et kõik kirja
saajad leiaksid aega küsimustele vastata. Vastajatele on ette
nähtud ka kingitus.
TEAN ja OSKAN rahvusvaheline nimi on PIAAC (Programme for the International
Assessment of Adult Competences) ning see on osa OECD
oskuste strateegiast. Eestis
viib uuringut läbi Haridus- ja
Teadusministeerium koostöös
Statistikaametiga, seda finantseerib Euroopa Sotsiaalfond ja
Eesti riik programmi PIAAC Eesti raames.

reklaamtekst

Krediidipank on rahakoti sõber
Inimene on tihti keeruliste valikute ees.
Näiteks kas panna laps ühte või teise
kooli, kinkida kallimale kimp roose või
romantiline õhtusöök restoranis, külastada nädalavahetusel vanemaid või minna
kontserdile.

helo koskinen
KREDIIDIPANGA
LAENUOSAKONNA JUHATAJA
KREDIIT@KREDIIDIPANK.EE
TEL. 6690977

Laenuvõtmisega on täpselt
sama asi. Ühelt poolt on võlg
võõra oma, teisalt aga tekib
meil kõigil aeg-ajalt soove ja
vajadusi, mille rahuldamiseks
ei piisa oma rahalistest võimalustest.
Esimene asi, mis siinkohal
pähe tuleb, on eluase. Muidugi
võib 20-30 aastat ise raha koguda ja siis endale unistuste kodu
osta. Teine variant on kohe sobiv elamine soetada ja maksta
20-30 aastat laenu. Kulub sama
aeg, aga elu ei jää elamata. Pealegi on elamispindade hinnad
praegu üpris mõistlikud.
Ei maksa karta, et laenamine on ülemäära keeruline

või koguni ohtlik. Riik on teinud viimasel ajal laenuvõtjate
kaitsmiseks seadustes mitmeid
olulisi muudatusi. Kindlasti
on ka Krediidipanga hoolivad
laenunõustajad valmis vastama
kõigile Teie küsimustele.
Lisaks eluasemelaenule pakub Krediidipank väikelaenu,
mille maksimaalne laenusumma on kuni 4795 eurot ehk
enam kui 75 000 krooni, arvelduskrediiti või krediitkaarti. Kõikide nende toodete puhul on aastane intress kõigest
15%. Nii soodne intressimäär
on teiste turul olevate sarnaste
toodetega võrreldes madalam.
Julgen kõigile klientidele
soovitada krediitkaarti. Selle
abil on mugav ostelda internetipoodides, mis on Eestis
üha kasvav trend, samuti võimaldab krediitkaart sularahaga võrreldes mugavamalt ja
riskivabamalt välismaal oma

elu-olu eest hoolt kanda. Krediidipangas on valida määratud maksega või püsimaksega
krediitkaardi vahel. Kaartide
olulisemad erinevused on krediidilimiidi suurus ja tagasimaksmise viis.
Väiksema laenu taotlemiseks peab Tallinnas ja Harjumaal elaval laenajal olema
ette näidata netosissetulek vähemalt 600 eurot kuus, mujal
Eestis aga vähemalt 400 eurot
kuus. Eluaseme- ja tarbimislaenu puhul on nõuded sissetulekule madalamad – Tallinna
ja Harjumaa elaniku puhul alates 400 eurost kuus, ülejäänud
Eestis alates 350 eurost kuus.
Sissetulek peab olema regulaarne ja laekuma ükskõik millisesse panka Eestis.
Krediidipank on teile abiks
ka siis, kui mõtlete auto soetamisele. Krediidipanga autoliisingu puhul algab esmase

sissemakse suurus 10 protsendist. Näiteks 13 000 eurot (ehk
umbes 200 000 krooni) maksva uue auto puhul on see 1300
eurot. Selle raha eest saaks
muidu autoturult vaid 10 aasta vanuse suure läbisõiduga ja
rohkelt remonti vajava neljarattalise. Mõistlikum on osta
auto liisinguga – nii saab täiesti uue auto, millele kehtib ka
garantii.
Kel on aga silma jäänud
unistuste auto, millel vanust
juba mõni aasta, siis ka sel juhul ei jäta Krediidipanga liising
hätta. Tõsi, kasutatud autode
puhul on intressimäär pisut
kõrgem, aga alati tasub küsida
personaalset pakkumist.
Seega mõelge läbi oma vajadused, kaaluge oma võimalusi
ja seadke sammud Krediidipanka. Ootame teid Krediidipanga peakontoris Narva mnt
4, Tallinn.
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Lühidalt
Lehola Kooli lasteaed
Haapsalus uudistamas
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
rahastus projektile „Nupukad
neljapäevad naabril külas“ viis
lasteaia Läänemaa pealinna
uudistama. Projekti eesmärgiks
on sobiva keelekeskkonna loomine Lehola Kooli lasteaialaste
ühistegevuste näol. Vaatamata
ähvardavale vihmasele hommikule alustasime teekonda
Haapsalu poole. Päev linnas
algas MTÜ Puulaeva Seltsi „Vikam“ külastusega. Saime näha,
kuidas restaureeritakse päris
vanu puupaate. Paatidele järgnesid rongid- nimelt ootas järge
Raudteemuuseum. Küll oli palju
ronimist ja turnimist vagunite
peal. Nii mõnigi laps otsustas
tulevikus vedurijuhiks hakata.
Jahisadamas ootas meid „Hoppet“ laeva tüürimees Rauno Kivilo. Lapsed said ringi uudistada
Eesti kõige uuemas puulaevas.
Piknikukohaks valisimegi jahisadama katusealuse. Usun, et tavaline soe viiner ketšupiga pole
iial nii maitsev tundunud. Ei ole
kerge olla ju ühel ja samal päeval vedurijuht ja laevakapten võtab kere heledaks. Meie linnapäeva naelaks osutus Haapsalu
Piiskopilinnus. Õigemini linnuse
kõrval asuv vahva mänguväljak.
See oli midagi, mis pani lapsed
ahhetama. Läänemaal ootavad
avastamist Linnamäe Lihatööstus, Tänava Talu miniloomaaed,
Ranna Rantšo ja Nõva rand.
Jana Hinno

Keila Sotsiaalkeskuse
päevakeskus korraldab
hoidistenäituse “Ilus ja
maitsev”
Näitusele ootame huvitavaid
hoidiseid nii sisu kui vormi poolest. Tore on, kui hoidisega on
retsept kaasas. Ka tavaline õunamoos kenasti kaunistatud
purgis sobib hästi näitusele või
siis enda tehtud-kujundatud
(hoidiste)retseptiraamat.
Oma “nunnu” too ka näitusele! Kellel soov näitusel osaleda,
tooge palun oma eksponaadid
(nime ja kontaktandmetega varustatult) Keila Sotsiaalkeskusesse (Keskväljak 17, Keila) 3.-6.
oktoobrini. Näitust saab näha
sotsiaalkeskuse puhketoas tööpäevadel alates 10. oktoobrist.

Teabepäev vanade esemete korrastamisest
Harjumaa Muuseumis toimub
laupäeval, 1. oktoobril kell 12-14
Eesti Konservaatorite Ühingu
teabepäev. Erinevast materjalidest esemete puhastamiseks ja
hooldamiseks jagavad nõuandeid Heige Peets Ennistuskojast
KANUT ja Marike Laht Eesti Vabaõhumuuseumist. Näited näitustel „Kahe päevaga korda“ ja
„Paraadportreede maalija Karl
Herman“. Osalemine muuseumi piletiga.
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Sport
Rainer Komi
alustas Taanis
saalihoki hooaega

foto: KEILA TERVISEKESKUS

REKLAAMTEKST

Keila Tervisekeskus
uuel hooajal
Sellel suvel said renoveeritud Keila Tervisekeskuse basseinid, samas on pakkuda
mitmeid uuendusi rühma- ja personaaltreeningute valdkonnas.
kadri tomera ja anni härma
KEILA TERVISEKESKUS

Ujula pakub jätkuvalt võimalusi perega supluseks ja treenimiseks. Lisaks saavad kogenud treenerite käe all ujuma
õppida nii lapsed kui täiskasvanud. Paaril korral nädalas on
võimalus osaleda vesiaeroobika rühmatundides, mis on olenemata vanusest efektiivne ja
jõukohane treenimisviis.
Jõusaalis on alates sellest
sügisest võimalus uue personaaltreeneri Thea Sei juhendamisel endale koostada individuaalne treeningkava koos
toitumisnõustamisega. Individuaalsete eripäradega arvestav
õige treenimine koos toitumisega tagab kehalises vormis
parimad tulemused.
Treeningud võib jaotada
eesmärgist lähtuvalt aeroobseteks ehk südame- ja vereringeelundkonda
treenivateks, lihaste toonust ja jõudu
tõstvateks treeninguteks ning
lihastasakaalu ja painduvust
parandavateks treeninguteks.
Uuendused treeningsaalis
Uuendusena on treeningplaanis suvel alanud tantsulised
BodyJam tunnid, mis põhinevad LesMills treeningmetoodikal. Lisaks esindab tanstulisi treeninguid ülipopulaarne
Zumba.
Süvalihaseid tasakaalustavates treeningutes on vedav
jõud treener Kaia Heinlehel,
kes on sellel alal ennast palju
koolitanud ja pidevalt täiendanud. Lihaspingete ja samuti
igapäevaste sundasendite leevendamiseks, rühi parandamiseks ja keha heaolutunde tõstmiseks soovitab Kaia Heinleht

valida kas Süvavenitus, Body
Balance ja Pilates. Vastavad
treeningud on rahuliku tempoga ja eeldavad keskendumist
ning tähelepanu on õigel hingamisel.
Aeroobsete
treeningute
seast, mis arendavad vastupidavust, samas ka lihastoonust
ja koordinatsiooni, on valida Bosu&Core, Step&Body,
Functional Boxing, Body Jam
ja Zumba. Kahe viimase treeningu puhul on tegemist tantsuliste tundidega.
Eelkõige lihaste toonust ja
jõudu tõstvatest treeningutest on tervisekeskusel pakkuda Body Pump, BodyToning,
KõhtSelg, ja Funktionaalne
Intervall treeninguid.
Keila Tervisekeskus pakub
päevaste treeningute juurde

Ujula pakub
jätkuvalt
võimalusi perega
supluseks ja
treenimiseks.
Keila
Tervisekeskuses
on võimalik
erinevate
spordiklubide
vahendusel
harrastada väga
erinevaid
spordialasid.
Esindatud on
erinevad
võimlemisstiilid,
pallimängud ja
võitluskunstid.

lapsehoiuteenust, mis võimaldab ka lastega kodustel emadel end treenimisega vormis
hoida.
Keila Tervisekeskuses on
erinevalt paljudest ujulatest ja
jõusaalidest treeningaeg piiramata. Võimalik on majasse siseneda korrapiletiga, aga agarale treenijale tulevad oluliselt
soodsamad kas korrakaardid
või kuukaart.
Alates oktoobikuust korraldab tantsuklubi VIVA Tervisekeskuses peotantsukursuseid,
millele hetkel veel saadaval
vabasid kohtasid.
Keila Tervisekeskuses alustas 1. juunil 2011 grupp inimesi programmiga „12 nädalaga
paremasse vormi“ Kaia Heinlehe juhendamisel. Perioodi
jooksul tehti muudatusi oma
toitumis- ja liikumisharjumustes ja lõpuks langetas grupp
kokku 43 kg. Nüüd on plaan
alustada uue grupiga 10 oktoobril.
Mini-spa osas tasub suvist
päikest taga nõuda solaariumi külastamisega ning hingamisteede profülaktikas annab
head efekti regulaarne soolakambri külastamine. Kehakaaluga võitlusesse asumisel
tasub läbi astuda infrapunasaunast.
Keila Tervisekeskuses on
võimalik erinevate spordiklubide vahendusel harrastada
väga erinevaid spordialasid,
esindatud on erinevad võimlemisstiilid,
pallimängud,
võitluskunstid ning loomulikult ujumine. Enamus klubisid pakub treenimist lastele,
kuid võitluskunstide treeningutele oodatakse ka vanemaid.
Sügis on õige aeg treeningute alustamiseks. Küsi
lisainfot Keila Tervisekeskuse
infoletist telefonil 6737 637
või uuri ise kodulehelt www.
keilasport.ee.

Sellest hooajast Taanis, Aalborgi linna eest saalihokit
mängiv Rainer Komi lõi juba
teises ülitugevas Taani kõrgliiga mängus FC Outlaw´si
vastu värava. Raineri selle
hooaja skoor on 4 punkti (1
värav + 3 söötu).
Rainer Komi käib sellest
sügisest Taanis Aalborgi
linnas ülikoolis ning mängib saalihokit Aalborgi linna
klubi AaB Floorball eest.
Natuke üle kuu aja Taanis
olnud Raineri sõnul läheb
tal hästi. „Trenne ja mänge
on olnud palju. Septembris
käisime turniiril Saksamaal,
kus saavutasime kolmanda
koha. Positiivne oli aga see,
et suutsime võita Saksamaa
eelmise hooaja meistrit.“
Taani kõrgliigas on seni peetud kaks kohtumist – mõlemad lõppesid AaB Floorball
meeskonna võiduga. Rainer
õpib UCN ülikoolis ehk University Collage of Northern
Denmark`is.

Keila JK-le tuleb
külla Eesti Koondis
Pühapäeval, 2. oktoobril
kell 12.00 algab Keila jalgpallistaadionil III-liiga läänetsooni viimase, 22. vooru
kohtumine Keila JK vs Eesti
Koondis. Tegemist on siiski
n.ö. „Retro Koondisega“.
Meeskond on komplekteeritud Eesti Jalgpalli Liidu
poolt, eesmärgiga populariseerida jalgpalli. Koosseisu
kuulumiseks peab mängija
olema esindanud tõelist
Eesti koondist vähemalt
ühes mängus. Eesti Koondises mängivad sellised
mehed nagu: Indrek Zelinski, Tarmo Rüütli, Janno
Kivisild, Dmitri Skiperski,
Toomas Tohver, Dzintar Klavan, Enn Läänmäe ja paljud
teised tuntud endised mängijad. Loodame, et vastased
saavad enda parima rivistuse kohale, sest see oleks
meie meeskonnale parim.
Saaksime tugeva ettevalmistusmängu ees ootavateks üleminekumängudeks.
Nimelt on Keila JK juba
taganud endale liigatabelis
teise koha. See annab õiguse osaleda kõrgema (teise)
liiga üleminekumängudel.
Tõusmaks aste kõrgemale
on esmalt vaja alistada III-liiga lõuna-tsoonis teisele kohale tulnud võistkond (hetkel veel vastane lahtine).
Mängud toimuvad 9. ja 16.
oktoobril. Seejärel toimuvad mängud II-liigas lõuna/
lääne- tsoonis 10. jäänud
meeskonnaga 30.oktoobril
ja 6.novembril.
Targo Kaldoja

Kaisaly Kuiv, Caroly Markus,
Grete Liis Reimand

foto: JAANUS VÄLJAMÄE

sport

Selgusid Keila parimad
disc-golfi mängijad
JAANUS VÄLJAMÄE
Laupäeval toimusid Keila Terviseradade disc-golfi pargis Keila
meistrivõistlused disc-golfis.
Kokku osales 36 mängijat neljas
võistlusklassis. Esimest korda
olid võistlustules lapsed. Tüdrukute võistlusklassis tuli Keila
meistriks Caroly Markus. Talle
järgnesid Grete Liis Reimand
ja Kaisaly Kuiv. Poiste parimad
olid Karl Reimand, Kaspar Talu
ja Kaspar Reimand.
Naiste arvestuses võitis
Keila meistri tiitli Maire Sepp.

Järgnesid Triin Reimand ja Ulla
Peerna.
Väga pingeline võistlus arenes meeste võistlusklassis.
Pika võistluspäeva lõpetas Keila meistrina Tommy Markus.
Hõbeda sai Indrek Lepikult ja
pronksi Tõnu Jaagu.
Keila meistrivõistlusi toetasid auhindadega DiscSport ja
Kyocera.
Disc-golfi hooaeg ei ole veel
lõppenud. 8. oktoobril mängitakse paarismängu võistlus ja
15. oktoobril on kavas Tiimspordi võistlus. Hooaja lõpetab
„Tere talv“ 5. novembril.

muusika

20 aastat segakoori
„Miikael“
SIRJE PARAMEEL
KOORIVANEM

Keila kiriku segakoor „Miikael”
loodi 1991.aasta septembris.
Koori juhatas kiriku organist
Anne Sarrap. Sellest ajast on
koori koosseis palju muutunud
- esimesest koosseisust on alles ainult 10 lauljat. Praegu on
„Miikaeli“ segakooris 23 lauljat
keda 2003.aastast juhatab Pille
Metsson.
Esimesel välisreisil 1993.
aastal külastati sõpruskogudust
Huittises Soomes. Koori 20 aastase tegevuse jooksul on käidud
esinemas lisaks Soomele veel

ka Taanis ja Saksamaal. Alates
koori loomisest, on osa võetud
kõikidest
üldlaulupidudest,
vaimulikest
laulupäevadest,
praostkonna
laulupäevadest
jne. Viimane vastutusrikkam
esinemine oli 17.septembril
Narva Aleksandri kirikus Maarja laulude konkurss-festivalil,
kus saavutati III koht.
Koori 20. aastapäeva puhul, toimub pühapäeval, 2. oktoobril kell 11.00 Keila kirikus
kontsert-jumalateenistus. Hea
meel oleks kohtuda koori endiste lauljatega ja meenutada
möödunud aegu. Kohtumiseni
kontserdil!

Kuulutused
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Palju õnne!
13.09.2011
16.09.2011
21.09.2011

Kuulutused

Sündinud

kinnisvara

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
„KAHE PÄEVAGA KORDA“
22. september – 23. oktoober
Harjumaa Muuseum
SEGAKOOR „MIIKAEL“
KONTSERT
2. oktoober kell 11.00
20. aastapäeva kontsert –
jumalateenistus
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. november kell 11.00 Pilet:
3,5€. Lasteetendus
Keila Kultuurikeskus
„PETMINE“ – KURESSAARE
LINNATEATER
23. november kell 19.00 Pilet:
10€/ 8€
Keila Kultuurikeskus

sport

KALJU KAJAKI MÄLESTUSVÕISTLUS MALES
15. oktoobril kell 11.00
Oodatud on kõik malehuvilised, eriti Kalju Kajaki endised
õpilased. Eelregistreerimine
tel 53478221
Harju Elektri saalis

muud üritused
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.

Ringid pensioniealistele sel hooajal
VÕIMLEMINE

KERAAMIKA (teisipäeviti)

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

Esimene kokkusaamine
4.oktoobril kell 10,30 sotsiaalkeskuse õppeklassis
Juhendaja Tiiu Jalakas

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

Haapsalu mnt 31, Keila.
Lisainfo www.hiirekese.ee
PAADIKOMPLEKTI
„RAHUNEMISE TEE“
TUTVUSTUS
4.oktoobril kell 11.00
Praktilisi näpunäiteid jagavad
ja küsimustele vastavad psühholoogid Marianne Metsanurm ja Monika Loit-Kilgas
Keila Sotsiaalkeskuses

kogudus
KEILA JK VS EESTI KOONDIS
2. november kell 12.00
Keila Kunstmuruväljak

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

Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.

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

Branko Pille
Markus Tiimus
Liisbet Arusalu

Kuhu minna, mida teha
näitus
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Soovin üürida Keilas korterit! Kõik pakkumised on teretulnud! Tel. 53799528.
Soovin üürida Keilas või
selle lähiümbruses 3 - toalise
korteri pikemaks ajaks. Palun
helistada tel. 53446468 või
saata mail allan013@hot.ee
koos hinnasooviga.
Soovin üürida 1-toalise
keskküttega korteri Keilas. Tel.
53464404.
Soovin üürida tagasihoidlikku elamispinda. Vajalik tühi
ruum. Tel. 53797132.

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

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

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

Keila Baptisikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piiblija palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Pensionäridel ja
nende pereliikmetele
on 21. oktoobril
võimalik külastada
Pärnus Endla teatris

Jaan Tätte komöödiat

„Palju õnne
argipäevaks!“
Osades Carmen Mikiver,
Ireen Kennik, Ago Anderson,
Indrek Taalmaa.
Registreerimine Keila Kultuurikeskuses 11. oktoobril
kell 11.00 – 12.00. Väljasõit
16.30 kirikuplatsilt.
Sõidu kogumaksumus 29
eurot, pensionäridele ja
õpilastele 23 eurot (hinnas
sõit, pilet ning teatrikohv).
PÜ juhatus

Mälestame alati energilist ja
rõõmsameelset naabrimeest

Vahur
Kadajat

Avaldame siirast kaastunnet
lähedastele.
Naabrid: Mõik, Vellmann,
Liiv, Varblane, Heino, Randes.

Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel. 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa tõupaberitega emane Berni karjakoera kutsikas.
Loovutus oktoobri keskel. Mõlemad vanemad läbinud SK ja
KK eksamid ja suurepäraste
näituse tulemustega. Ei sobi
korterisse. Tel 53423329.

teenus

ost/müük

16. pühapäev pärast
nelipüha
2. oktoober kell 11.00
Keila Miikaeli kirik

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

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 10:0017:00.

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.
Võib valada pisaraid, et ta on läinud,
kuid võib ka naeratada, et ta on
elanud...
Avaldame kaastunnet Hiiele
abikaasa, Signele isa ja
Reinule äia

Vahur
Kadaja

kaotuse puhul.
Arge, Maie ja Jaan

Keila Miikaeli
lastekoor alustab teist
hooaega ning kutsub
laulma kõiki uusi ja
vanu laululapsi.
Proovid toimuvad kolmapäeviti kell 15.45 16.45 koguduse majas ning esimene
kokkusaamine on 5.oktoobril kell 15.45

Pressin õuntest mahla ja
müün toormahla. Vajadusel müün kuumutatud mahla purkides. Tel. 54595013,
56377381.

töö
Sauel asuv päevahoid otsib
oma perre täiskohaga lapsehoidjaid. Sooviavaldus ja CV
palun saata: signe@naerupall.
com.
Keila Algkooli söökla pakub tööd kokale. Helistada tel.
6781006 või 5054920.
Otsin lapsehoidjat! Annan
matemaatikas eratunde kõigile! Tel. 55545279.

muu
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.
Tule trenni! Body Fit treeningud Ilu ja lõõgastuskeskuses Pyramiid E ja N kell 10.30.
Alustame 03.10.2011. Lastetuba! Küsi lisa tel.5144074 Kaisa.

Mälestame head naabrit

Vahur
Kadajat

Südamlik kaastunne
lahkunu omastele.
Perekonnad Uusoja,
Tomps ja Makke

484
EUR
NURGADIIVAN Santa - H150

E - R 10 - 17.45
L 10 - 16

01.oktoobril suletud
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Keila Noortekeskus kutsub
7-9 aastaseid lapsi 24-28.
oktoobril toimuvasse
päevasesse linnalaagrisse
Laagripäeva kesvtus kella 10.00-15.30.
Laager on täis rõõmu, mänge, meisterdamist. Mängime lauamänge, matkame looduses,
meisterdame helkureid, lauamänge ja palju muud põnevat!
Maksumus 13 eurot, hinna sees toitlustus.
Linnalaagrisse registreerimine ja lisainfo e-maili teel kristi@keilanoortekeskus.ee.
Kohtade arv on piiratud. Registreerimine lõppeb 15.10.2011.a.
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Nädalalõpu
pakkumine -20%
t,BSUVMJNVOBTBMBU
t0BTJOHJTBMBU
t1MPW
t1ÊILMJNPLLBLPPL
,BVQMVTBWBUVE
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

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

ÄRIPLAANID
RAAMATUPIDAMINE
FINANTSNÕUSTAMINE
VEO- ja
KOLIMISTEENUS
Teenindame 7
päeva nädalas

Kõik aknakatetest

Mõõdame, valmistame, paigaldame

Kvaliteetselt ja
soodsalt kohalikult tegijalt
Tel: 5172038

www.sixapples.ee

Visiitkaardid
100tk =3.- € +km

valmis- või standardkujundusest.

Mustamäe kauplus: Kadaka tee 44,
Tel 658 8105 kadaka@avaeksperdid.ee
Avatud E-R 10.00 - 19.00 ja L 10.00 - 17.00

Rohkem infot www.soha.ee

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

Soha OÜ, Saku, Niidu 9

WWW.AVAEKSPERDID.EE

Lisaks muud trükitööd
info@soha.ee tel 5559 0727

