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Uuskasutuskeskus ja
SmartPOST
toetasid SOS
Lasteküla
koolitarvetega
Saadetud pakkidest sai
midagi kooliks vajalikku
iga SOS Lasteküla koolilaps.
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Muusikakooli pere jätab vana
majaga hüvasti
Täna, 21. oktoobril toimub muusikakoolis majast lahkumise kontsert.
Koolivaheajal kolib muusikakool uue
koolihoone äsja valminud tiiba ning
teisel õppeveerandil toimub
muusikakooli töö juba uutes ruumides.
Keila Muusikakooli hoone
ehitati 1895. aastal vallamajaks. Peale teist maailmasõda
tegutses seal kultuurimaja.
Kui keskväljakul valmis uus
hoone kultuurimajale, sai

vaba aeg

praeguse muusikakooli maja
enda valdusesse Keila I Keskkool. Hoone oli kasutuses kui
õpilasinternaat, kus elasid nii
õpilased kui ka õpetajad. Näiteks on sealne elanik olnud

Keila Gümnaasiumi hilisem
direktor Ants Vospert.
Muusikakool alustas majas tegustemist 1986. aastal.
Alumise korruse parempoolses tiivas oli muusikakoolil
kasutada 7 ruumi. Teises pooles elasid kuni 1995.aastani
Keila I Keskkooli õpetajad ja
üks õpilane. 1995. aastal oli
kogu maja muusikakooli päralt. 1993. aastal alustati teise
korruse välja ehitamist, mis
valmis 1994. aasta jaanuaris.
Direktor Andres Teppo

meenutab, et teise korruse
ehituse ajal oli muusikakoolis
kütja Armilda Mandel. „Armilda tuli ühel sügishommikul tööle ja pani ahjud küdema. Kahjuks ta ei märganud,
et Keila REK-i ehitajad oli
lammutanud teiselt korruselt
korstna. Pahastele töömeestele vastas Armilda, et pole
harjunud hommikul korstnaid
üle lugema.“
Direktor Andres Teppo
tuli muusikakooli tööle 1987.
aastal. 24 tegutsemisaasta

sport

Vaheajal
külasta
noortekeskust
lk 6

jooksul on muusikakoolis õppinud üle 700 õpilase. Kuna
algusaastatel oli muusikakoolil kasutada vaid pool majast,
ei mahtunud kõik lapsed majja ära. Andres Teppo mäletab,
et 1980.ndate lõpus toimusid
tunnid ka kultuurimajas, Harju KEK-i keldris ning algkoolis. 1986. aastast tänaseni on
muusikakoolis tööl kolm õpetajat: Ada Kiisk, Marika Pabbo
ja Tiina Kalvet.
Jätkub lk 3

Noortekeskuses
alustas tegevust
miniaktiiv
Noorteaktiiv sai lisa
miniaktiivi näol, kuhu
oodatakse aktiivseid noori
vanuses 9.- 13. aastat.

lk 6

Tiimsport
alustas uut
hooaega
lk 6
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LUGEJAGA VESTLEB

Aastad ja muutused
Mitmes Keila Lehes
on lugejatel olnud
tore võimalus saada
ülevaade Keila
Sotsiaalkeskusest
ja sellest, millega
seal tegeletakse.

Foto: valdur vacht

nädala tegija

eike käsi

Madleen Kristen Alasi
Nädala tegija on Madleen Kristen ja kõik ülejäänud 28 Keila
Muusikakooli I klassi õpilast, kes andsid kolmapäeva õhtul oma
uuel instrumendil esimese kontserdi. Esinenud viiuldajad, akordionistid, kitarristid, pianistid ning kandle-, tuuba- ja löökpillidel
mängijad on pillimängu õppinud vaid poolteist kuud!
Madleen Kristen kinnitab, et juba (natukene) oskab viiulit mängida, aga õppida on veel palju. Siiski on ta praegune
eesmärk saada viiuldajaks. Õpetaja Leena Laasi juhendamisel
kandis ta kontserdil ette pala „Trepiastmed“.
Keila Kooli esimeses muusikaklassis õppiv Madleen Kristen
on ka varem esinenud: lasteaias ja koolis on ta laulnud. Ja harjutab ka võistlustantsu. Aga pilli pole ta suurema hulga kuulajate ees varem mänginud. Viiuli eriala valis ta vanema sõbranna
eeskujul. Kodus saab ta ka esineda, sest klaveril saatja on kohe
kodust võtta: Madleen Kristeni ema oli klaveriõpetaja. Ja vend
mängib ksülofoni.
Kolmapäevane kontsert ei olnud viimane muusikakooli katusealuses saalis toimunud kontsert. Viimane kontsert toimub
täna, 21.oktoobril kell 18.00. Nii ongi kontserdi nimi: „Muusikakooli majast lahkumise kontsert“, kus esinevad erinevate
erialade õpilased, sealhulgas viiuliansambel. Ja esmaspäevaks – teisipäevaks (24. ja 25.oktoober) kutsuvad muusikakooli
õpetajad vilistlasi appi kolima. Kummalgi päeval alustatakse
kolimisega kell 10 hommikul.

valdur vacht

KEILA ABILINNAPEA

15 tegutsemisaastat on mitmekülgseid valdkonna teenuseid
osutava asutuse jaoks suhteliselt väike periood. Sellele vaatamata on sotsiaalkeskus jõudsalt arenenud ja on täna kogu
Lääne-Harjumaal
arvestatav
tegija nii teenuste pakkumise
kui ka oma spetsialistide osas.
Miks ja kuidas sai
sotsiaalkeskus oma tegeliku
alguse?
Tulin Keila Linnavalitusse sotsiaalnõunikuks aastal 1992 –
sisuliselt noore omavalitsuse
algaastatel, kus sotsiaaltööd
tegi nõunik ja ka mõned koduhooldusõed. Tol ajal polnud

veel eriettevalmistusega sotsiaaltöö tegijaid, paljud asjad
tuli endal välja mõelda ja käiku
rakendada. Koos minuga alustas sotsiaalvaldkonnas tööd ka
sotsiaalinspektor Pille Sokk.
Suureks toeks ja partneriks kujunes loomise algusest MTÜ
Toetus, kellelt saime psühholoogilise nõustamise teenust,
mille osatähtsus ei ole tänasekski kahanenud. Eestis alustati sotsiaaltöötajate koolitust
täiendkoolitusena ja minagi
omandasin
sotsiaaltöötaja
ameti. Lisaks osalesin paljudel
erinevatel koolitustel, k.a. õppereisid välismaale (Soome,
Rootsi) ning sealt tulid ka
uued mõtted ja suuremad
unistused sotsiaaltöö korraldamiseks. Näinud, kuidas sõpruslinnas Huittises toimis polüfunktsionaalne
tööja
tegeluskeskus, oli siht silme
ees ning selle saavutamiseks
tegevuskava koos – esmalt idee
heakskiit linnavalitsuses, siis
sobivate ruumide otsimine ja
mis peamine – leida motiveeritud ja teotahteline inimene
enda kõrvale sotsiaalkeskuse
mõtte elluviimiseks. Selline
inimene leidus – Riina Sippol,
kes tegutses siis Vikerkaare
lasteaia juurde loodud invarühmas. Koos Riinaga edendasime keskuse mõtet, leidsime
koostöös linnaga sobivad ruumid, planeerisime tegevusi ja
mõtlesime uutele töötajatele.

Oli aasta 1996. Suur osatähtsus tol perioodil oli sõpruslinnade (Barsbüttel, Huittinen,
Nacka) poolt saadetud humanitaarabil, mis võimaldas sisustada loodava keskuse ruume ja hankida vajalikke
tegelusvahendeid.
Pisitasa
edenes majas remont, valmis II
korrus ja töötajaid tuli juurde.
Minu jaoks oli väga tähtis lastekaitsetöötaja, kuna see valdkond nõudis sügavuti probleemidega tegelemist – tööle tuli
Piia Peterson, kes täna töötab
linnavalitsuses sotsiaal- ja tervishoiunõunikuna. Ja nii lisandus uusi valdkondi (üheks oluliseks
oli
näiteks
kooli
sotsiaaltöö; kasvas välja täna
iseseisev ning edukas noortekeskus) ja töötajaid pea iga
aasta ning tänaseks oleme loonud üle 20 töötajaga omanäolise ja kvaliteetseid sotsiaalteenuseid osutava asutuse. Mul
on tõsiselt heameel selle üle,
et Keila linn on kõik need aastad olnud valdkonna arengu
toetaja, aktiivne kaasamõtleja
ja ka tunnustaja.
Sotsiaaltöö on valdkond,
millesse suhtutakse sageli eelarvamustega või siis kujundatakse oma arvamus meediakajastuste
või
negatiivsete
peegelduste kaudu. Tegelikkuses on tegemist väga keerulise
ja väga sügavalt inimeste elu
mõjutava valdkonnaga, kus iga
sekkumine/mittesekkumine

võib olla traagiliste tagajärgedega. Just seepärast teevad
seda tööd inimesed, kes on
sotsiaaltööd õppinud, omavad
kogemust ja suurt missioonitunnet. Olen väga õnnelik, et
Keila sotsiaalkeskuses töötavad oma ala spetsialistid, kes
lisaks südamega tehtavale, sageli silmale mittenähtavale,
tööle on pühendunud ja et
nende juhiks on endiselt Riina
- inimene, kes on ennast jäädvustanud Keila sotsiaaltöö
arengulukku suurte tähtedega.
Loodan, et sotsiaalvaldkonna töötajatel jätkub ka edaspidi
professionaalsust ja meelekindlust jätkata oma igapäevatööd ja julgust võtta vastu ka
raskeid otsuseid. Olen arvamusel, et meie linna sotsiaaltöö on väga heal tasemel, me
oleme valmis pakkuma teenuseid regionaalses mastaabis,
tegelema innovaatiliste projektidega, jagama oma kogemusi,
tegema valdkonna ja ka eriala
arendamiseks koostööd huvitatud osapooltega. Sotsiaalkeskus, mis täna olemas on, on
enamatki, kui mina oma tööletuleku algaastatel oskasin
unistada ja mul on hea meel, et
olen minagi oma väikese panuse sellesse andnud. Aitäh tegijatele, loovust, südamesoojust
ja õnnetunnet enda ja oma
klientide edusammudest ning
kordaminekutest
kõikidele
sotsiaalvaldkonna töötajatele.

Vastus lugeja kirjale:

omavalitsuses siiski toetatakse
koolilõuna pakkumist lisaks
riigitoetusele, kuid see on
eelarves mõne teise kulu rea all
peidus. Näiteks loeti toetuseks
ka ruumide kasutamist. Kuid
sellisel kujul toetab ka Keila linn
toitlustajat koolis.
Kuid tuleb märkida, et paljudel

omavalitsustel on nimetatud
toetus siiski pigem kaudne kui
otsene. Nimelt on neil toitlustamine teisiti organiseeritud – see
pole sissetellitud. Ning toetuse
alla loetakse kokkade palkamist
ja kommunaalkulude tasumist.

AINULT ÜKS KÜSIMUS
allikas-: erakogu

Lugeja küsimus:
Millele toetudes
väidab hr Noor 7.
oktoobri Keila Lehes,
et koolilõuna toetus
on pigem erand kui
reegel?

vvacht@keila.ee

Toetusin kohalike omavalitsuste veebilehtedel olevatele
eelarvetele kui väitsin, et
„koolilõuna toetus on pigem
erand kui reegel.“ Kuna kerkis
selline küsimus, siis helistasin ka
osadesse kohalikesse omavalitsustesse. Selgus, et nii mõneski

Ahti Noor

Nädal piltides

Foto: märt jamnes

AS Keila Vesi alustas aiajäätmete vastuvõttu Foto: valdur vacht
Trummelkomposter on töös ja esimene kogus mulda töödeldud.

Keila nädalaleht

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

Harju KEK-i Rahvaspordi Klubi liige Margus
Jamnes tuli 15.oktoobril Kehalas toimunud EMV rallisprindi viimasel etappil Eesti Meistriks. Sari koosnes 6 etapist,
millest Margus võitis kolm ja oli kolmel teine.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Üle-eestilise noorsootöö nädala raames oli Foto: karmo tihane
kolmapäeval Tallinn-Riisipere rongis üks vagun Keila noorteinfo päralt.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Muusikakool kolib vaheajal uutesse
ruumidesse (algus lk 1)

Kolimisega alustatakse vaheaja
esimesel päeval.
Uude hoonesse on
vaja transportida
8 tiibklaverit ja 12
pianiinot.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Andres Teppo: „Klaverite viimine on planeeritud kahele
päevale. Ülemiselt korruselt
klaverite teisaldamiseks on
tellitud kohale kraana.“ Kolimisega loodab Andres Teppo
lõpule jõuda sügisvaheaja lõpuks ning uut õppeveerandit
alustada juba uutes ruumides.
Muusikakool saab uues
koolimajas juurde neli korda rohkem pinda, kui praegu
kasutada on. Suurem pind
võimaldab edaspidi muusikakooli vastu võtta rohkem
õpilasi. „Kui sel aastal alustas
õpinguid 156 õpilast, siis uus

muusikakool mahutab ligi 200
last,“ selgitas Andres Teppo.
Muusikakool saab koolimajas lisaks klassiruumidele
saali ja blackbox-kammersaali. Andres Teppo on saali
akustika suhtes lootusrikas ja
loodab, et peatselt saab seal
korraldada kogu linna rõõmustavaid kontserte. Preagu
on muusikakooli klassiruumides Andres Teppo sõnul
veel probleeme akustikaga.
„Valdava enamusega tundidest saab kohe alustada, kuid
löökpilli klassi enne seinade
matistamist kasutada ei saa.“
Seega jäävad trummitunnid
alguses ilmselt toimuma vanas hoones.
Siiski loodab
Andres Teppo, et probleemid
akustikaga lahenevad ruttu ja
kolimine möödub ilma suurte
probleemideta.
Lisaks saavad D-korpuses
olema täiendavad ruumid Keila Koolile. Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse liikme Leino
Mägi sõnul valmivad teiseks

INFO
Keila Muusikakool
ootab 24. ja
25.oktoobril, kell 10.
00 oma vilistlasi appi
kolima. Info ja registreerimine tel.5165765
Muusikakooli ava- ja
25. juubelikontsert
toimub 2. detsembril. Juubelikontserdil
esinevad muusikakooli
parimad õpilased ja
vilistlased.

õppeveerandiks D-korpuses
spordisaalid ning poiste tööõpetuse ruumid. „Ülejäänud
ruumidesse üleminek toimub
järgnevate kuude jooksul,
kuna sisustuse paigaldamine
toimub järk-järgult.

Haapsalu maanteel olev
muusikakooli hoone on müügis. Avalduste esitamise tähtaeg 8.november. Abilinnapea
Enno Felsi sõnul on ostmise
vastu ilmutatud ka mõningast
huvi.

Uuskasutuskeskus ja SmartPOST toetasid SOS Lasteküla

eliis vennik
KOMMUNIKATSIOONIBÜROO JLP

Saadetud pakkidest sai midagi
kooliks vajalikku iga SOS Lasteküla koolilaps. Annetati nii
pliiatseid, värve, paberit kui ka
jalanõusid, ranitsaid ning muid

KEILA
KOOL

koolis vajaminevaid esemeid.
Alates augustikuust oli kõigil võimalik saata SmartPOSTi
pakiautomaatide kaudu heategevuslikke postipakke Uuskasutuskeskusesse. Paki saatmine
maksis 1 euro ning saatmiskulu
eest annetas SmartPOST sa-

muti SOS Lastekülale vajalikke
koolitarbeid.
„Laste silmis peegeldus
siiras rõõm ja ootusärevus“,
rääkis Uuskasutuskeskuse tegevjuht Katriin Jüriska pakkide
üleandmisel SOS Lastekülas valitsenud meeleolu kohta. „Suur
aitäh kõikidele, kes kampaaniaga kaasa tulid ning lastele rõõmu otsustasid valmistada“, sõnas Jüriska. Sel aastal juba teist
korda toimunud SmartPOSTi
ja Uuskasutuskeskuse ühise
heategevusliku koostööprojekti

eesmärk on innustada inimesi
ja pakkuda kõikidele võimalust
ka ise käed külge lüüa, et abivajajate jaoks midagi ära teha.
„SOS Lasteküla heaks koolitarvete kogumine on selleks
korraks läbi saanud ning kampaania käigus kogutud saatekulu eest ostsime lastele värvilist
paberit, kartongi ning värve,
millest saavad lapsed jõulukaarte valmistama hakata“, märkis
Itella SmartPOST tegevjuht Risto Eelmaa. Kui aga inimestel on
jätkuvalt soov enda jaoks tarbe-

tute, aga korralike riideesemete
ja muu tarbekaupade annetamisest Uuskasutuskeskusele, siis
seda saab jätkuvalt ja mugavalt
SmartPOST pakiautomaatide
vahendusel üle Eesti teha.
Itella SmartPOST on Uuskasutuskeskuse logistikapartneriks. See tähendab, et ka pärast
kampaania lõppu on võimalik
saata annetamiseks mõeldud
esemeid
Uuskasutuskeskusesse oma igapäevatoimetuste
kõrvalt Eesti eri paigus asuvate
pakiautomaatide kaudu.

Keila Koolis toimus kogemusõppeseminar

14. oktoobril toimus
Keila Koolis kogemusõppeseminar
teemal kuidas korraldada hariduslike erivajadustega
laste õppetööd
ning koostada neile
õppe- ja töökavasid.
elo eesmäe
KEILA KOOL

Seminari sihtrühmaks olid
Harjumaa koolide õpetajad.
Kooli jaoks oli ürituse korraldamine esmakordne, kuid tulevikus võiks sellest kujuneda
seminaride sari.
Keilas on 43 aasta pikkune
traditsioon hariduslike erivajadustega laste õpetamisel. Töö
toimub nii väikeklassides kui

individuaaltundides. Vajadus
taolise õppevormi järgi on ajas
pigem kasvav, kui kahanev.
Töö sellistes klassikollektiivides ja ka üksikute õpilastega
eraldi nõuab õpetajatelt ning
tugitöötajatelt aga erilist pühendumist. Pikaaegsetele kogemustele toetudes oli paras
aeg ka teiste koolide õpetajatega oma teadmisi jagada.
Seminaril esinesid nii teoreetikud kui ka praktikud,
kes igapäevaselt hariduslike
erivajadustega õpilastega tegelevad. Individuaalõppe ja
diferentseeritud õppe korraldamise võimalustest koolis
rääkisid õppejuhid Kaja Peetris ja Riina Kink. Keila Kooli
tugitöös laiemalt tegi ettekande tugikeskuse koordinaator
Piret Birk-Vilbre.
Sellest, kuidas lapse eripä-

ra märgata, erivajadusi väljaselgitada ja nõustamist läbi
viia, rääkisid logopeed Mare
Oselein ja psühholoog Maret
Kasepalu. Eelnimetatud spetsialistid töötavad Keila Koolis.
Lapsevanemad või õpilased
saavad murede korral nendega
alati ühendust võtta.
Põhja-Tallinna regionaalhaigla psühhiaater Kerstin
Kõiva rääkis sellest, mis toimub psühhiaatri vastuvõtul
ning julgustas probleemide
ilmnemisel õpetajaid abi otsimisega mitte viivitama.
Oma praktilisi kogemusi igapäevasest õpetajatööst
jagasid klassiõpetajad Kersti
Mellik, Marge Asik ja Kairi
Arula, eesti keele ja kirjanduse õpetaja Hurmi Väljamäe,
matemaatika õpetaja Kaidi
Anni ning ajaloo õpetaja Al-

lie Vernik. Omamoodi on just
reaalsete töösituatsioonide ja
praktiliste näpunäidete jagamisel kõige suurem väärtus,
sest eduelamused ja saavutused julgustavad teisi koole ja
õpetajaid.

Lühidalt
Kuidas valmib raamat?
Et virtuaalmaailm on jõudnud
ka raamatute kirjutamise ja
kirjastamise juurde, pole vast
kellelegi üllatus. Vaevalt, et
tänapäeval kujutakski ette kirjanikku sulge haaramas ning
seejärel suure hulga lahtiste
lehtedega mõne toimetaja ja
kirjastaja ukse taga ootamas.
Või siis trükikoda, kus kogu
raamatu tekst laotakse üksikutest märkidest - tundub nii
“keskaegne”. Kuidas valmib
raamat tänapäeval - mis on
raamatu tegemise juures kõige tähtsam? Kes on kirjastamise protsessis osalejad? Kui
pikk on raamatu valmimise
protsess? Seda ja palju muud
asjasse puutuvat saate teada,
kui tulete 26. oktoobril kell
12.00
Harju Maakonnaraamatukogu muusikatuppa kuulama
Heli Nurgerit, kes on koostanud
ja välja andnud mitmeid koduloo-ainelisi raamatuid ning kes
annab teemasse selgust ühe
valmiva näite najal.

Võimalus lõpetada
poolelijäänud kutseõpe

uudis

Uuskasutuskeskuse ja SmartPOSTi koostöös toimunud heategevuskampaania
raames saatsid head Eesti inimesed SOS
Lasteküla toetuseks mitmesuguseid koolitarbeid.
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Seminar oli edukas ning tagasiside korraladajatele positiivne. Keila Koolile on tehtud
ettepanek juba uue seminari
korraldamiseks. Loodetavasti
jätkub meeldiv koostöö Harju
Maavalitsusega ka edasipidi.

Kui sa oled kunagi katkestanud
õpingud kutseõppeasutuses
ning tahaksid need nüüd lõpetada, siis on programm KUTSE
just sinule !
Kas ka Sinuga juhtus nii, et
majandusõitsengu ajal tundus
töötamine mõistlikum kui õppimine ning praktikalt tagasi
kooli Sa enam ei jõudnud?
Nüüd aga on olukord tööturul hoopis teine. Äkki kuluks
lõputunnistus siiski ära? See
programm on suunatud Sulle,
kui oled õppinud kutsekoolis
ja ajavahemikus 01.01.200001.09.2010 selle pooleli jätnud.
Katkestamise põhjused pole
olulised.
Huvi korral pöördu kutsekooli, kus õppisid enne või
teise kutsekooli, kus on sama
või sarnane eriala. Või soovid
hoopis omandada uut elukutset omaealiste, elukogenud
inimeste grupis?
Sinu hariduse omandamine
jäi aastate taha ning on minetanud oma funktsiooni, kuid
nüüd oled motiveeritud leidma
uut rakendust läbi uue kvalifikatsiooni omandamise, aga
Sa ei soovi asuda tavaõppesse
koos noortega. Õppimine omaealiste, elukogenud inimestega, ühes grupis oleks meelepärasem? Antud programm
pakub Sulle sellise võimaluse.
Programmi alusel õppimisele
ei ole eelduseks varasem sarnane haridus, töötamine antud
erialal või töötu staatus. Oluline on vaid tahe õppimiseks.
Kooli kontaktandmed leiad
aadressilt www.hm.ee/kutse
Aivi Virma
Programmi KUTSE juht

4

Uudised

Reede, 21.10.2011 • Nr 37 (187)

venekeelne veerg
Eesti ja Venemaa vahelist
Сегодня в номере
pensionikindlustuslepingut
rakendatakse alates 16. oktoobrist
Инфодень для жилищных товариществ
31 октября в 18.00 в зале мэрии состоится инфодень для
представителей жилищных
товариществ. В программе
дня доклад представителей
фирмы «Кредекс» о возможностях утепления фасада
многоквартирных домов, а
также о возможностях финансирования отопительной
и вентиляционной системы.
Во второй половине мероприятия выступит представитель
Северо-Эстонского
спасательного центра. (стр 4)

Alates 16. oktoobrist 2011 on Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni elanikel,
kes on Eesti või Vene kodanikud või kodakondsuseta isikud ja kellel on omandatud
pensionistaaži nii Eestis kui ka Venemaal,
õigus taotleda pensioni määramist või
varemmääratud pensioni ümberarvestust
Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni
pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu alusel. Leping laieneb ka Eestis
elavatele Vene sõjaväepensionäridele.
14. juulil 2011 sõlmitud Eesti
Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise uue pensionilepingu kohaselt määravad ja
maksavad pensioni mõlemad
lepingupooled sõltumata sellest, kumma riigi territooriumil isik elab.
Pensioni suurus arvutatakse proportsionaalselt - kumbki
riik maksab pensioni oma territooriumil omandatud pensionistaaži alusel vastavalt oma
õigusaktidele. Teisest riigist
pensioni saamiseks on vaja, et
isikul oleks selles riigis vähemalt 1 aasta pensionistaaži.
Uue lepingu jõustumisel
jätkatakse
varemmääratud
pensionide maksmist. Kellelgi
ei ole kohustust taotleda selle
ümberarvutamist, küll aga on
õigus seda taotleda.
Kui isik juba saab pensioni,

kuid ta ei ole kindel, kas uue
lepingu järgi määratud pension oleks suurem seni saadavast, siis on tal õigus taotleda
esialgset arvestust lepingu
alusel.
Kui isikule ei ole veel määratud pensioni ning ta ei ole
kindel, kas ta soovib taotleda
pensioni lepingu alusel või siseriiklike õigusaktide alusel,
siis on tal samuti õigus taotleda esialgset arvestust lepingu
alusel. Vastavasisuline avaldus
esitatakse elukohajärgse pensioniameti klienditeenindusele.
Kui esialgse arvestuse tulemusena selgub, et lepingujärgne pension osutub suuremaks,
võib isik esitada taotluse pensioni määramiseks või varemmääratud pensioni ümbervaatamiseks Eesti Vabariigi ja

KORTERIÜHISTUTE
INFOPÄEV
31.oktoober kell 18.00
Linnavalitsuse II
korruse saalis

Päevakord:
1. 18.00-19.00 SA KredExi ettekanne
korterelamute välisseinte soojustamisest. Kütte- ning õhuvahetussüsteemi korrastamise vajalikkusest ja
vajaliku toetuse rahastamise võimalustest

Kokku registreeris Securitas
Eesti AS Keila patrullekipaaž
Keila linnas viimase kuu aja
jooksul 14 avalikus kohas alkoholi tarvitamist, neli öörahu
rikkumist ning neli avalikus kohas magamist. On hea tõdeda,
et alkoholi tarvitamist avalikus
kohas on vähemaks jäänud.
Politseile anti üle kaheksa
õigusrikkujat, kellest kaks olid
alaealised.
Varahooldusele
edastati kolmel korral info lõhutud või muul viisil rikutud
linnavara kohta ja kahel korral
teavitati Keila Abitelefoni erinevatest tähelepanu vajavatest
kohtadest. Viimase kuu jooksul
on patrullekipaaž tabanud viiel
korral isikud Tuula tee vana
vabriku territooriumil. Kaks

esitatud 16. oktoobrist 2011
kuni 15. aprillini. 2012, loetakse esitatuks tagasiulatuvalt
16. oktoobril 2011.
Pensionärid, kes vajavad
lisainformatsiooni Eesti-Vene
pensionikindlustuslepinguga seotud küsimustes, saavad
seda Sotsiaalkindlustusameti
infotelefonilt 16106 või 612
1360

2. 19.00-19.10 Põhja-Eesti
Päästekeskuse informatsioon
kontrollreididest Keilas
3. 19.10-19.30 Informatsioon KÜ
parkimise korraldamine talvel

Ootame kõiki osalema!

toimub volikogu istung

Securitas
securitas 1660

Venemaa Föderatsiooni vahelise koostöölepingu alusel.
Lepingu alusel on Vene sõjaväepensionäridel, kes saavad
täna Venemaa Föderatsioonist
pensioni Venemaa relvajõududes teenimise eest, õigus
saada Eestist pensioni Eestis
omandatud staaži eest kooskõlas koostöölepingu sätetega.
Pensioniavaldus, mis on

alaealist andis patrullekipaaž
ka politseile üle, teisi isikuid
hoiatati ja paluti territooriumilt lahkuda. Endiselt palume
kõikidel antud territooriumilt
eemale hoida. Suured tänud
tähelepanelikele linnakodanikele, kes nendest sündmustest
on meile teada andnud.
Tänu linnakodanike teavitamisele saame operatiivsemalt
õigusrikkumisi ennetada ja
kahjusid ära hoida.
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.

Keila Linnavolikogu
27. istung toimub teisipäeval,
25. oktoobril 2011. a algusega
kell 17.00 Keila Linnavalitsuse
saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna arengukava
aastani 2020 muutmine
3. Huvitegevustoetuse
korra muutmine
4. OÜ Varahooldus põhikirja muutmine
5. SA Keila Terviserajad, SA

Keila Linnavalitsus
Securitas
AS Keila Vesi
avariitelefon
AS Eesti Energia
avariitelefon

6790700
1660
6780927
1343

Keila Leht ja Keila Hariduse
SA põhikirjade muutmine
6. Linnavara otsustuskorras
võõrandamine (Pargi 38)
7. Raha eraldamine
8. Lähetusse saatmine
9. Kohalalgatatud küsimused

OÜ Varahooldus
avariitelefon 24 h
Hädaabinumber
Politsei
Politseijaoskond
Perearstikeskus

6391420
112
110
6124591
6045771

Школьные каникулы в
молодежном центре
На осенних каникулах молодежный центр работает с
10.00 до 21.00. Каждый день
запланировано новое интересное мероприятие. В понедельник – день красоты. В
13.30 начнет свою работу мастерская по плетению косичек, а в 15.00 можно будет
поучиться делать макияж. Во
вторник – день настольных
игр. В среду – день турниров.
Четверг будет посвящен занятиям искусством. В 10.00
можно будет научиться делать настольную игру, в 13.00
будут учить делать своими
руками отражатели. В 17.30
ребята познакомятся с техникой коллажа. В пятницу все
желающие приглашаются на
праздничный концерт. Все
мероприятия для участников
бесплатны. (стр 6)
Как рождается книга
Виртуальный мир все больше
принимает участие в рождении и издании книг. Вряд ли
в наши дни писатель работает над книгой с пером в руках, уже не приносят в издательство
книги,
напечатанные на отдельных
листах. Как же рождается в
наши дни книга? Что в наше
время является самым важным при написании книги?
Кто участвует в процессе появления новой книги? Если
вы хотите получить ответ на
эти вопросы, но можно 26-го
октября в 12.00 прийти в музыкальную комнату городской библиотеки и послушать
выступление Хели Нургер,
которая является автором и
составителем
нескольких
книг, посвященных истории
родного края. (стр 6)
Создан мини-актив
В 2004 году было создано недоходное предприятие «Молодежный актив Кейла» для
молодых людей в возрасте
14-26 лет. Члены недоходного предприятия принимали
участие в организации различных мероприятий. Состоялось множество курсов и поездок. Этой осенью была

реализована идея создания
так
называемого
миниактива, в который вошли активные подростки в возрасте
от 9 до 13 лет. Первая встреча
мини-актива состоялась 6-го
октября в молодежном центре. В программе мероприятий этого года посещение
Рийгикогу и экскурсия в
центр АХХАА в Тарту. (стр 6)
Пенсионный
договор
между Россией и Эстонией
Начиная с 16-го октября 2011
года, согласно новому пенсионному договору между Россией и Эстонией, назначают
пенсию и выплачивают ее
обе подписавшие договор
стороны, независимо от того,
на территории какого государства проживает человек.
Размер пенсии высчитывается пропорционально, каждая
сторона выплачивает свою
часть пенсии за отработанный на ее территории стаж в
соответствии с законодательными актами, действующими на территории указанных
государств. После вступление
нового договора в силу уже
назначенные пенсии выплачиваются в прежнем размере. Никто не обязан ходатайствовать о перерасчете. Но
право ходатайствовать о перерасчете имеет каждый. (стр
4)
Центр вторичного использования и почта
«Смарт» поддержали детскую деревню СОС
В рамках благотворительной
компании, проведенной при
сотрудничестве Центра вторичного использования и
фирмы
почтовых
услуг
«Смарт»,дети, проживающие
в детской деревне СОС, получили в подарок необходимые
учебные
принадлежности.
(стр 3)
Музыкальная школа прощается со своим старым
зданием
Сегодня, 21 октября, в старом
здании музыкальной школы
состоится прощальный концерт. На каникулах школа
переезжает в новые помещения, которые располагаются
в только что отстроенном
крыле Кейлаской школы. Во
второй четверти занятия будут проходить именно там.
Старое здание музыкальной
школы было построено в
1895 году, сначала там работала волостная управа, после
второй мировой войны в этом
доме находился дом культуры. Дом использовался и как
интернат для учащихся, и
как общежитие для учителей.
Музыкальная школа работала в этом здании с 1986 года.
(стр 1 и 3)
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PERSOON

Vabatahtlik Lena-Marie kiidab
eestlasi ja kohalikku noortekeskust
Septembris alustas Keila Noortekeskuses
tööd Lena - Marie Grenzmann - vabatahtlik Saksamaalt. Välismaale mineku idee
oli Lena-Mariel peas juba aastaid, kuid
lahkuda otsustas ta peale keskkooli lõppu. Eestit kui riiki ta ei valinud, vaid valis
projekti. Siiski oli ta õnnelik, kui sai Keila
Noortekeskuselt positiivse vastuse.
Eestist oli ta varem kuulnud oma
eestlasest muusikaõpetajalt.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Tänaseks on Lena-Marie tundma õppinud oma uut kodulinna
Keilat ja uusi inimesi tema elus.
„Paljud on mulle öelnud (sealhulgas eestlased ise), et eestlased on „külmad“ ja nendega on
keeruline vestlust alustada,
kuid mina pole sellise suhtumisega veel kokku puutunud. Otseloomulikult ei ole eestlased
nagu hispaanlased, kuid „külmadeks“ ma teid küll ei pea.
Võibolla olen lihtsalt kokku
puutunud valede eestlastega,
kuid olen õnnelik, et minu teele on sattunud just need avatud
ja õnnelikud eestlased.“
Et Eestis paremini hakkama
saada, õpib Lena-Marie eesti
keelt. Lena-Marie loodab, et
keeletunnid aitavad tal juba
varsti eesti keelt paremini
mõista ja annavad võimaluse
vestlustes kaasa rääkida. „Hetkel on veel üpris keeruline
mõista, mida räägitakse, sõltumata sellest, et paljud sõnad on
saksa keelega väga sarnased.“
Lena-Marie ootab põnevusega

päeva, mil saab aru, millest inimesed tema ümber räägivad.
Praegu aga on tema „emakeeleks“ inglise keel. „Ma mõtlen
saksa keeles, räägin inglise keeles ja ometigi on eesti keel see,
mida üritan iga päevaga rohkem selgeks saada. Elu kolme
keelega võib tunduda kerge,
kuid tegelikult on see suhteliselt keeruline.“ Kohanemisele
aitavad aga kaasa kõik noortekeskuse nooroostöötajad.
Keila Noortekeskuse kohta
jätkub Lena-Mariel vaid kiidusõnu. „Teinekord mõtlen, miks
küll Saksamaal ei ole selliseid
noortekeskuseid nagu siin.
Kohti, kus noored ja lapsed
saaksid tulla ja kohtuda oma
sõpradega, mängida piljardit,
Wiid või mõnda lauamängu,
teha muusikat või siis lihtsalt
olla, kui nad ei oska oma ajaga
külmal talveõhtul midagi peale
hakata.“
Lena-Marie töötab Keila
Noortekeskuses neljal päeval
nädalas. Ta abistab igapäeva tegevustes, lööb kaasa ürituste
korraldamises, abistab linnalaagri läbiviimisel jne. Kord nä-

dalas käib ta abiks Karjaküla
Sotsiaalkeskuses, kus ta aitab
hooldajaid ning pakub sotsiaalkeskuse elanikele meelelahutust – näiteks mängib klaverit,
suhtleb elanikega, käib nendega jalutamas jne.
Noortel on võimalik LenaMarie käe all õppida saksa keelt
ning klaverimängu. Saksa keele
tunnid sobivad just neile, kes
koolis saksa keelega kokku
puutunud on. Lisaks valmistab
Lena-Marie ette saksa kultuuri
tutvustavat „Saksamaa õhtut“.
Lena-Marie töötab Keila
Noortekeskuses kokku üheksa
kuud.
LENA-MARIE GRENZMANn:

„Paljud on
mulle öelnud,
et eestlased
on „külmad“
ja nendega on
keeruline
vestlust
alustada, kuid
mina pole
sellise
suhtumisega
veel kokku
puutunud.“

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Esimese maailmasõja aeg
Esimesena võttis sõna J.Tähe: „See,
mis saksa komandant nii hea leidis
olevat, just halb ongi. Elanikud on
ilma igasuguse kaitseta jäetud,
neilt on laskeriistad ära korjatud
ja koeradki maksu alla pandud.
Vilja olete meilt ära võtnud ja meie
üle panite valitsema igasugused „Amtsvorsteherid“ ja sellega
omavalitsuse tegevust kitsendanud.
Põllud on seemendatud ilma teie
abita; seda tuleb eestlase töökuse
arvele panna. Kalaasjandust olete
sellepärast edendanud, et meie suu
eest kala Saksamaale ära vedada.
Olete maanõukogu laiali saatnud ja
kõik meie varustuse ära saatnud“.
Tähe tegi ettepaneku hääletada,
kas peetakse õigeks tema ütelusi. Koosoleku juhataja pani Tähe
ettepaneku hääletusele. Tõusis
kätemets Tähe ettepaneku poolt.
Komandant: „Noh, mis siis teha?
Mis ettepaneku teie teete?“ Tähe:
„Kõigepealt tuleb teil kõik varustu-

sed, mis teie olete üle võtnud, tagasi
anda, niisama ka kõik laskeriistad, ja
enestel maalt lahkuda“: Koosolijad
kordasid kui ühest suust: „Sakslased
välja, sakslased välja“. Komandant:
„Nõudmine oli, et anda rahvale kätte
laskeriistad ja varustus, aga kuidas me saame seda teha, kui kohe
peame lahkuma?“ Tähe: „See on
ikka nii mõeldud, et esiteks annate
ära, aga pärast lahkute.“ Ohtu parun
Meyendorff (Amtsvorsteher): „Aga
siis peavad sakslased juba homme lahkuma.“ Premet: „Juba täna
peavad lahkuma!“ Sellejärel võeti
koosolijate poolt vastu järgmised
otsused. 1. Nõuda, et Eesti Maapäev ja valitsus kohe kokku astuks
ja Eesti sõjavägi kokku kutsutaks
ning okupatsiooniväed Eestimaalt
lahkuksid. 2. Äravõetud sõjariistad
kohe rahvale tagasi anda. 3. Varustusamet sakslastelt kohe üle võtta
ja toiduandmine nende sõjaväele
lõpetada. Komandant lubas need

rahva soovid kõrgemale võimule teatavaks teha. Seejärel läks
koosolek laiali heas meeleolus, et on
saadud sakslastele kartmatult tõtt
suu sisse öelda. Veel samal päeval
võeti saksa patrullid uulitsatelt ära
ja sakslased hakkasid äraminekuks
salaja ettevalmistusi tegema.
Järgmisel päeval läks Tähe komandantuuri, et laskeriistu rahvale
tagasiandmiseks vastu võtta. Neid
ei saanud siiski kohe kätte, sest komandandile oli teatatud, et relvi seni
välja ei lubata anda, kui sakslased
veel siin on. Sakslased lubasid siin
olla veel ühe nädala, aga järgmisel päeval hakkasid salamahti ära
minema, ei andnud sellest kellelegi
teada.
Sakslased tahtsid veel 100 puuda jahu Regastiku veskist ära viia.
Keila aleviku naised otsustasid selle
vastu üles astuda. Ka mõned saksa

sõdurid andsid naistele nõu, mitte
lasta jahu ära viia ja arvasid, et ega
sõdurid nende peale ikka lase. Naised läksid jahude äravedu takistama
ja sakslased andsidki järele. Keila
elanikkude esindajad sakslastega
pärast läbirääkimisi pidades leppisid
kokku ja lubasid saksa võimudel
poole sellest jahust ära viia. Tähe
nõudmise peale andsid sakslased
Tähele üle toitluskassa. Sellest kassast anti saksa võimude poolt kõige
rohkem kannatanutele toetust.
Nii langes saksa okupatsioonivõim
Keilas juba 10.novembril 1918, seega
varem kui kusagil mujal Eestis.

XVII teatmematerjali kogumise
võistlus, Tallinn 1975,
Harjumaa Muuseumi kogu.
Valiku tegi Valdur Vacht
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Lühidalt
Päästeamet toetab taas
õnnetuste ennetamise
ideekavandeid
Päästeamet kuulutab üheteistkümnendat korda välja ideekavandite konkursi õnnetuste
ennetamiseks,
kodanikuühendustele jagab
Päästeamet kokku ennetustöö
toetusteks üle 22.000 euro.
Konkursiga soovib Päästeamet kaasata aktiivseid
kodanikke, et leida uusi tulemuslikke lahendusi õnnetuste
ärahoidmiseks. Ideekavandite
elluviimine peab tõstma elanikkonna ohuteadlikkust ja
inimeste oskusi ning enesekindlust õnnetustega toimetulekuks. Tegevus peab olema suunatud tulekahjude ja
põlenguohvrite, veeõnnetuste
ja uppumissurmade ärahoidmiseks, aga ka tuletõrjespordi
populariseerimiseks.
Lisaks ootab Päästeamet
ideekavandeid hädaabinumbri
112 teavitamiseks ja numbrit
meeldetuletavate leidlike abivahendite
väljatöötamiseks
eakatele.
Ühe ideekavandi elluviimiseks on võimalik toetust taotleda veidi üle 5100 euro.
Eelmisel aastal esitati Päästeametile kokku 43 projektitaotlust, millest toetust sai
kaheksa.
Kokku osales selle aasta
projektides, millest osad veel
käivad, otseselt üle kolme tuhande inimese.
Konkursi
tutvustamiseks
toimub Harjumaal infopäev:
28. oktoobril algusega 13:00
Mustamäe Päästekomandos
(Linnu tee 75A, Tallinn)
Eelregistreerimine ja info: Kadri Salu; tel. 667 6688;
e-post: kadri.salu[at]rescue.ee
Täpsem info veebiaadressilt http://www.rescue.ee/projektikonkurss

Keila Koolis toimus
Tagasi Kooli nädal
Sellel nädalal toimus Keila
Koolis traditsiooniline Tagasi
Kooli nädal.
Esmaspäeval rääkis kooli
vilistlane Jaanika Juhanson
10. ja 12. humanitaarõppesuuna klassile oma loo lavastajaks
ja Viljandi Kultuuriakadeemia
etenduskunstide osakonna juhatajaks kasvamisest.
Kolmapäeval andis 10. ettevõtlussuuna klassile psühholoogialoengu Kersti Jakobi.
Reedel külastab Keila Kooli
Teatri- ja Muusikamuuseumi
teatriosakonna juhataja Kirsten Simmo, kes räägib Eesti
teatri loost.
Kuna Tagasi Kooli projekt
on kasvamas kogu õppeaastat
läbivaks, siis ootame jätkuvalt
esinema uusi külalisi. Kõik
ettepanekud on teretulnud
e-posti aadressile priit.oks@
keilakool.ee .
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sport

Tiimsport 2012 alustas
Keila esivõistlustega
discgolfis
Sel aastal on olnud
kontoriinimese
sügis, äripäevadel
sajab ja nädalavahetusel on ilus
ilm. Eelmisel ning
järjekordsel ilusal
laupäeval toimusid
Keila võistkondlikud esivõistlused
discgolfis, mis ühtlasi olid Tiimsport
2012 sarja avavõistluseks.
river tomera
TIIMSPORT

Tiimsport sarja eesmärk on
aasta lõikes välja selgitada
Keila kõige mitmekülgsem
harrastajate võistkond ja harrastussportlasi viia kokku eriilmeliste alade ja üksteisega.
Discgolfis proovis jõudu 6
võistkonda ning esikoha napsas võimlemisklubi Triumf,
keda võib jätkuvalt Keila aktiivseimaks
spordiklubiks
nimetada. Keila korvpallurid
lubasid tõestada, et ka nemad
oskavad teisi spordialasid
peale korvpalli, aga aeg näitab, kas Triumfile konkurentsi
sünnib.
Tubli teise koha võitis kõva
arenguhüppe teinud PKC ja
kolmanda koha viskas välja

Loodusring ootab
uusi lapsi
Keila Noortekeskus annab
teada, et ehitustöödest
hoolimata oleme avatud ja
ootame noori oma majja.
Ka sel aastal tegutseb meie
majas loodusring, kuhu ootame peamiselt 2.-4. klassi
õpilasi. Loodusringis õpime looduse mitmekesisust
tundma läbi erinevate mängude, vaatluste, katsete ja
käeliste tegevuste. Sügavat
huvi ja eelteadmisi looduse
ja keskkonna kohta ei eeldata. Ringi eesmärkideks
on lastes loodushuvi äratamine, loovuse arendamine,
ümbritseva suhtes hooliva
suhtumise kujundamine ja
välikeskkonnas toimetuleku
õpetamine.

Discgolfis proovis jõudu kuus võistkonda, esikoha napsas
võimlemisklubi Triumf
vaid ühe vähemheitega Glamox. Glamox jätkab vanu traditsioone: alati esikolmikus,
aga kaotavad ühe värava, servi
või heitega eelmisele võistkonnale.
20. novembril toimuvad
Keila Tervisekeskuses Keila
harrastajate esivõistlused saalihokis, mis on Tiimspordi teiseks osavõistluseks. Igamees,
kel vähegi kiirust ja koordinatsiooni, võib koostada tiimi
ja tulla jõudu katsuma eesti
(senini) edukaimal meeskondlikul alal. Aga võitmiseks tuleb auti lüüa saalihokit
peensusteni tundev perekond
Komi vedamisel tegutsev Linnakodaniku võistkond.

Tiimsport sarja raames on
algamas Keila harrastajate
esivõistlused saalijalgpallis,
mis sagedusega üks mäng
kuus kestavad kevadeni. Firmad ja tiimid, kes soovivad
osaleda, andke teada kuni 31.
oktoobrini meilile tervisekeskus@keila.ee. Korraldajatel
on õigus hinnata võistkondade professionaalsust ja liigprofessionaalseid võistkondi
mitte lubada võistlema.
Info Keila Tiimsport sarja kohta asub Keila Tervisekeskuse kodulehel www.
keilasport.ee. Sarja korraldab
Keila Tervisekeskus koostöös
spordiklubiga Vask. Sarja toetavad Glamox, Draka ja PKC.

vaba aeg

Tee pätsi, kasta kakku!
Rukkileib on läbi
ajaloo olnud eestlastele oluline eestilikkuse ja kodusoojuse sümbol, mis
saadab meid hällist
hauani.
ringa kedelauk

LASTEAED VIKERKAAR

6 - 12. oktoobril toimus Eestis
Leivaliidu ettevõttel leivanädal ja see oluline teema läbis
loomulikult ka Keila Lasteaed
Vikerkaar tegevusi. Nädala
jooksul uurisid 3 - 4-aastased
Kullaketrajate rühma lapsed
huviga viljapäid, mängisid
„kombaini“ ja eraldasid viljapeast terad, kleepisid poeriiulile leivad-saiad, laulsid rahvalaulu „Veere kakku“, vaatlesid
„Koduleivaraamatut“. Nädal
kulmineerus kahtlemata selle-

Lühidalt

ga, et lastel oli võimalus oma
silmaga kaeda koduleiva taignategu. Kutsusime külla ka
head sõbrad Arabella rühmast,
et nemadki vahvast toimingust
osa saaksid. Leivameistriks oli
meie oma rühma lapsevanem
Helen Reis, kes kogu taigna-

teo käigu lastele kenasti ära
seletas. Uudishimulikult nuusutasid lapsed juuretise, mida
Helen vahvalt „leivapojaks“
kutsus hapukat lõhna ning uurisid taigna sisse lisatavaid linnase seemnekesi. Taigent tehti
leivameistriga mängult kaasa.
Nagu kombeks, sai leivake
peale ka märgi – kolm augukest või „nabakest“, nagu Helen lastele selgitas. Rahvasuust
pärit salmike „Tee pätsi, kasta
kakku“ saatis tegevust leivaloitsuna. Suure innuga ootasid
lapsed leivataigna kerkimist ja
seda, millal sooja omatehtud
leiba maitsta saaks. Terve lasteaed oli leivalõhna täis. Oi,
küll maitses leib hästi!
Õpetajana loodan, et leivanädala tegevused ja saadud
teadmised õpetavad lapsi austama meie igapäevast leiba
ning võib-olla sirgub nii mõnestki neist tulevane leivameister.

Ilusa ilmaga õpime õues,
suure saju korral toas. Saame tuttavaks lähiümbruse
loodusega, loomaaias käies
ja filme vaadates näeme
kaugemate maade loomi,
lühikestel retkedel õpime
õues olemiseks sobivalt
riietuma ja matkakotti pakkima. Tubasteks talvekuudeks jätkub samuti palju
põnevaid tegevusi. Eelmisel
aastal ehitasime lindudele
söögimaju ja tegime neile
toiduks rasvapalle, lahkasime kala, vaatasime loodusfotosid, õppisime loomade
jälgi tundma ja erinevaid
sõlmi tegema, meisterdasime looduslikest materjalidest jõulukaunistusi, kasvatasime aknalaual ürte,
mängisime
lauamänge,
tegime loomateemalisi nukunäidendeid, joonistasime
linde ja kuulasime linnulaulu, jälgisime metsakaamerast metssigade tegemisi
ja vaatasime mida tihased
akna taga teevad.

Kokku saame esmaspäeviti kell 15.00. Kord kuus on
kavas matk, ekskursioon või
veidi rohkem aega nõudev
välitöö. Ringis osalemine
on kõigile tasuta. Oodatud
on ka lapsed, kes soovivad
esialgu meie tegemistega
ainult tutvuda. Registreerimine ja lisainfo: knk@keila.
ee, 6099089

Noorteaktiiv kohtumas miniaktiivi liikmetega

NOORED

Loodi miniaktiiv
maret lepiksaar

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

2004.a. loodi MTÜ Keila Noorteaktiiv (algselt Noortekogu).
Liikmete hulka kuuluvad peamiselt 16.-26.a.noored. Noored osalevad või on kaasatud
erinevate ürituste korraldamisse. On toimunud mitmeid
koolitusi, väljasõite jne. Samuti antakse vajadusel panus
vabatahtlikku töösse.
Sel sügisel sai küpseks idee
luua noorteaktiivi juurde ka
Miniaktiiv, kuhu on oodatud
noored vanuses 9.-13.aastat.
Tegemist on noorteorganisatsiooniga, kus ei ole kindlat
kooskäimise aega, vaid ettevõtmised toimuvad 1-2 korda
kuus, vastavalt vajadusele ja
tegevustele rohkem või vähem.
Esimene
kokkusaamine
koos „suurte liikmetega“ toimus 6.oktoobril Keila Avatud
Noortekeskuses. Kuna meie
ridades on ruumi veel kõvasti, siis ootame aktiivseid lapsi
osa saama põnevatest ettevõtmistest. Selle aasta kavva
kuulub 8.novembril Riigikogu, Okupatsioonimuuseumi

ja AHHAA Keskuse külastus
ning 14.detsembril jõuluüritus. Sündmusi võib lisanduda
veelgi.
Kui arvate lapsevanemana,
et Teie laps on parajalt aktiivne, osavõtlik ja energiline,
siis võtke meiega kindlasti
ühendust või minge www.
keilanoortekeskus.ee ja täitke
ära Miniaktiivi blankett ning
tooge see Keila Avatud Noortekeskusesse.
Et lapsi õigeaegselt teavitada sündmustest, vajame
ka
lapsevanemate kontaktandmeid, sest lastel endal ei
pruugi olla isiklikku telefoni,
e-maili või unustavad nad „õigel“ päeval sündmuse üldse
ära. Allkirjaga tõendate, et
olete teadlik ja nõus, et laps
osaleb miniaktiivi töös.
Noorteaktiivi tegevusega
saab lähemalt kurssi viia Keila
Avatud Noortekeskuse kodulehel www.keilanoortekeskus.
ee ja vajutades päisel olevat
linki: MTÜ Keila Noorteaktiiv.
Juhendaja kontaktandmed:
Maret Lepiksaar
6099089, 5221163

Koolivaheaeg Keila
Avatud Noortekeskuses:
Esmaspäev, 24.10.2011
ILU PÄEV
13.30 Patsipunumise
töötuba
15.00 Jumestamise
töötuba
Teisipäev, 25.10.2011
LAUAMÄNGUDE PÄEV
KÕIGILE
15.45 MTÜ Keila
Noorteaktiivi 		
ekskursioon Keila
Linnavalitsusse

12.00
14.00

17.30

Helkuri valmistamine
Salvrätitehnikas
romantiline riidepuu,
kivi, sõnumiga
puutükk
“Kõik kunstiks!” tehnikaks kollaažassamlaaž

REEDE, 28.10.2011
SÜNNIPÄEVA KONTSERT
17.00 Rainer Meinarti
trummishow
18:00 My Lucid Dream
19:00 Laika Virgin

Kolmapäev, 26.10.2011
TURNIIRIDE PÄEV
14.00 Lauajalgpall
16.30 Lauatennis
17.00 SET

Üritused on osalejatele
tasuta!

Neljapäev, 27.10.2011
KUNSTIDE PÄEV
10.00 Lauamängude
valmistamine

NOORTEKESKUS AVATUD
KELL 10.00-21.00
Täpsem info:
www.keilanoortekeskus.ee

Kuulutused
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Palju õnne!

Kuulutused

Sündinud

kinnisvara

24.09.2011 Jette Piibemann
28.09.2011 Mia Sünd
10.10.2011 Isabella Cassandra Marrandi

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel. 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee
„PARAADPORTREEDE
MAALIJA KARL HERMAN“
28. juuli – 6. november
Harjumaa Muuseum
„ÕUNA LUGU“ - KUNSTIRING SIRLETT NÄITUS
6.oktoober – 30.oktoober
Keila Kultuurikeskus
RANNAMÕISA LASTEAIA
LASTE FOTONÄITUS
11. – 28. oktoober
Keila Kultuurikeskus

kontsert
MUUSIKAKOOLI MAJAST
LAHKUMISE KONTSERT
21. oktoober kell 17.00
Kontserdil esinevad erinevate
erialade õpilased sh viiuliansambel
Keila Muusikakool
TALVEIGATSUS” - ESINEVAD LUISA VÄRK JA ALEN
VEZIKO
9. november kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
KEILA NOORTE BRASSI
SÜNNIPÄEVAKONTSERT
18. november kell 18.00
Keila Kultuurikeskus
„VALGE LAEV“ LINDPRIIDE
KONTSERTTUUR
2. detsember kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
LINDPRIID
2. detsember kell 19.00
Keila Kultuurikeskus

kino
“TÄITSA LÕPP” - KINOBUSS
- FILMITALGUD ESITLEB
11. november kell 20.11
Pilet:3/2/1,5€
Keila Kultuurikeskus

teater
„VÄRVILINE KUMMUT“ - KURESSAARE LINNATEATER
23. november kell 11.00
Pilet: 2€

Lasteetendus
Keila Kultuurikeskus
„PETMINE“ – KURESSAARE
LINNATEATER
23. november kell 19.00
Pilet: 10€/ 8€
Keila Kultuurikeskus
“PALUN LAHKUGE LAVALT”
- KOMÖÖDIATEATER
10. november kell 19.00
Pilet: 10€/8€
Keila Kultuurikeskus
“JÄÄGU MEIE VAHELE” VANA-BASKINI TEATER
9. detsember kell 19.00
Piletite müük alates
1.november
Keila Kultuurikeskus

sport
KORVPALL KEILA KK VS
NSK
23. oktoober kell 16.30
Keila Tervisekeskus
JALGPALL: KEILA JK - PÄRNU LINNAMEESKOND II
30. oktoober kell 13.00
Keila Kunstmuruväljak

muud üritused
LOODUSMATK POISTELE,
ISADELE-VANAISADELE
22. oktoober kell 10.00
Vajadusel võivad lapsed tulla
ka koos ema või vanaemaga.
Soojalt riidesse, kummikud
jalga ja võileib-jook kaasa!
Lisainfot tel 5518542, 5112520.
Kokkusaamine Keila Miikaeli
kiriku juures.
EHTEKOJAD HARJUMAAL.
RAAMATULAAT.
RAHUNEMISE TEE.
22. oktoober kell 10.00
Keila Kultuurikeskus
„KUIDAS VALMIB
RAAMAT?“
26. oktoobril kell 12.00
Räägib Heli Nurger
Harju Maakonnaraamatukogu
muusikatuba
TASUTA KASUTATUD
RIIDED
28.oktoober kell 10.00 - 13.00
Keila Sotsiaalkeskuses
ESMAABIKOOLITUS
ALGKLASSIDELE
26. ja 28. oktoober kell 12.00
Koolitus on tasuta!
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Vajalik on eelnev registreerumine aadressil anneli@
hiirekese.ee
Hiirte Mängumaal
PETERBURI TSIRKUS
27. oktoober kell 10.00 ja
12.00
Keila Kultuurikeskus
KOERTE MÄKKEJOOKSUVÕISTLUS
6. november kell 10.00
Mäkkejooksu reeglitega saab
tutvuda:
http://www.ipson.ee/
est_makkejooks
Osalemiseks vajalik eelnev
registreerimine
klubi.ipson@gmail.com
Keila Terviserajad
KEILA KOOLI VILISTLASTE
KOKKUTULEK
26. november.
Keila Kool
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
19. pühapäev pärast
nelipüha
23. oktoober kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund
26. oktoober kell 13.00
Koguduse maja
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

Müüa
Keila
kesklinnas
3.korrusel korralik, soe, saunaga 4-toaline korter (86 m2).
Toimiv ühistu, vaikne ja turvaline maja. Võimalik juurde osta
täiskeldriga garaaž (38m2). Tel.
56489875.
Üürile anda 2-toaline mugavustega korter Pae tn. 5/3.
läbi maja 54 m. Korteril on metalluks, pakettaknad, parkett,
trepikoda lukus ja puhas. Normaalses korras. Hind 200 eurot
pluss kommunaalmaksud. Tel.
5525894.
Anda üürile 3-toaline möbleeritud korter Keilas, Selveri
lähedal. Info 53301565.
Soovin üürida garaaži Keilas.
Tel. 56497384

ost/müük
Müüapuitbrikett149€/960kg,
graanul 177€/960kg ning kuivad
puitklotsid 2,80€/45L. Kojuvedu. www.kyttepood.ee.
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 150€, puitbriketti (ümmargune) 145€ ning
puitbriketti (kandiline) 960kg
alusel 165€. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Kei-

Ja nii nagu luigedki läksid nad
teineteise järel...
Sügav kaastunne Siivile
perega isa

Ilmar Luts`u
surma puhul

Klassikaaslased

Täname kõiki sugulasi,
sõpru, tuttavaid ja
naabreid, kes olid meile
toeks kalli
Rein Nahkmanni
ärasaatmisel ja ehtisid
tema kalmu lillede
ja pärgadega.
Leinavad abikaasa
pojaga

Keila linna Pensionäride
Ühenduse SÜGISPIDU
toimub 29. oktoobril
algusega kell 15.00
Keila Kultuurikeskuses
Esineb 35.aastapäeva
tähistav eakate rahvatantsu
rühm koos naaberrühmade
ja lauluansambliga. Esitatakse suvist Memme-Taadi peo
kava. Tantsuks mängivad
Priit+poisid. Osavõtumaks
4€. Tasumine Keila Kultuurikeskuses 24. ja 25. oktoobril
kell 12.00 – 14.00.
PÜ juhatus

las ja Keila lähiümbruses tasuta.
Tel. 53593615.

ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. Tel. 56322522.

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.

Maja projektid, detailplaneeringud. Tel. 5220023 M.Mikk.

Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

Kogemustega ehitusmees
teostab õhtuti ja nädalavahetustel igasuguseid remonttööid
teie kodudes ja korterites. Maalritööd, san-tehnilised ja elektritööd, plaatimis- ning kipsitööd.
Olemas vajalikud tööriistad, võimalusel abistan transpordiga.
Hinnad soodsad, kokkuleppel.
Tel. 58346189, 5549971.

Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp, kask, haab) 10rm laotud koorem, konteiner 2,16rm,
klotsid 40L võrkkottides. Halu
pikkused vastavalt Teie soovile,
30-60 cm. Tel. 56642025.

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

Siiras kaastunne
Eha Artovile kalli

ISA

Maja mõõdistamine, maja
paberid korda. Tel. 5220023
M.Mikk.

töö
Õmblusettevöte vajab juurdelöikajat. Asume Pääskülas,
vöimalik ka osalise tööajaga.
Tel. 6777005, 5202703.

muu
Novembris algavad soome
keele kursused algajatele. Tunnid toimuvad 2x nädalas, T ja
R kell 19.00 - 20.30. Maksumus
24 õ/h – 91€. Info ja registreerimine- info@tarnekor.ee. Tel.
53321522, 53029454. Keila, Paldiski mnt 21 (II korrus - teeäärne
maja).

Avaldame kaastunnet
Helgi Tikk`ule

ISA

surma puhul

surma puhul

Marika, Kristel, Merike,
Kaie, Tatjana, Maime ja Aime

Perekonnad
Raukas ja Leemets

LOODUSMATK
POISTELE, ISADELE
JA VANAISADELE
Matka Valgjärve rabarajal
korraldab Keila Miikaeli
kogudus.
Vajadusel võivad lapsed
tulla ka koos ema või
vanaemaga.
Kokkusaamine Keila
Miikaeli kiriku juures.
Soojalt riidesse, kummikud jalga ja võileib-jook
kaasa. Lisainfo: 5518542
(Anni Toom) või 5112520
(Tanel Toom)

Vabandus
ASi Harju Elekter vabandab elanike öörahu rikkumise
pärast ööl vastu 9.oktoobrit. Ettevõtte kinnisvara- ja energeetikateenistuse juhataja Aron Kuhi-Thalfeldt sõnul oli
tegemist kahetsusväärse juhtumiga, kus ühe linnupeletaja
automaatika vihmastest sügisilmadest tingitult vastu ei pidanud. Seade on viidud täiendavasse kontrolli, et selgitada
välja vea põhjustanud olukord.
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Reklaam
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Soodsaim

Nädalalõpu
pakkumine -20%

rehvitöökoda Keilas

Sel hooajal teenindame
teid kahe rehvivahetusboksiga.

t,BSUVMJTBMBU
t1JLLQPJTTUÊJEJTFHB
t4USJUTFMWBOJMKFLSFFNJHB
t,PIVQJJNBNBBTJLBUPSU

Müügil soodsalt kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.
E-R 9.00-19.00, L-P 10.00-15.00
Tallinna mnt.14, Tel: 53578603

www.extrafix.planet.ee

Täisvahetuse hind alates 15€
Selle reklaami ettenäitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

,BVQMVTBWBUVE
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

otsib Tutermaa
tehase meeskonda:

KORISTAJAT
Sooviavaldus ja CV saada

4. novembriks 2011
e-postile:meelis.jarva@harmet.ee
Lisainfo tel. 653 4786

sügiskoristus!

Prügikonteinerite rent

(sobivad nii ehitusjäätmete kui ka olmeprügi kogumiseks)

Konteinerid on suurustes 10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne laadimine.

Küsi julgesti!

Tel: 5019685 mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Teenindame 7
päeva nädalas

XXXVTJOFF

Keilakas-

Harmet OÜ

VEO- ja
KOLIMISTEENUS

t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV
Andrus 5083281
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22. oktoobril kell 10.00 - 13.00
korraldab MTÜ Kultuurilaegas juba kolmandat aastat
Keila Kultuurikeskuses raamatulaada.
Meist igaühel on kodus raamatuid, mida me enam ei vaja, aga ära visata
ei taha. Samas võib neid hädasti vaja olla kellelgi teisel. Nii kutsuvadki
heategevusliku raamatulaada korraldajad raamatusõpru üles tuulama oma
raamatukappides ja -riiulites, et sealt enesele mittevajalik üles leida. Pole
vahet, kas toote laadale ühe raamatu või kolm kastitäit. Oluline on see, et
seni kasutult seisnud kirjavara enesele uue lugeja leiaks. Endale
mittevajalikke raamatuid võivad laadale tuua ka asutused, ettevõtted ja
ühingud.
Sellel aastal plaanime saadud
Kultuurikeskus 55” väljaandmist.

tuluga

toetada

raamatu

“Keila

Raamatute kogumine laadale toimub 19. ja 20. oktoobril kell 12.00—
17.00 Keila Kultuurikeskuses.
Raamatute hinnad on 0,5 kuni 2 €
Info tel: 6045 045 või e-post marge@keila.ee

EHTEKODA
Keila Kultuurikeskuses kl.10-13.00
TÖÖTOAD:
keraamilised ehted –Kärt Seppel
fantaasiaehted – Tiiu Jalakas
tekstiilist ehted- meie maja lapiring
Marise teistmoodi ehted - MarisViires
OSALUSTASU 1 EUR

Naaberomavalitsuste elanikel on
võimalik Keila Lehte koju tellida
Tellimishinnad:

3 kuud 5,11€
6 kuud 9,59€
12 kuud 19,17€
Tellimiseks helistage
telefonil 6588569
või kirjutage aadressil
leht@keila.ee. Keila linna elanikud saavad
Keila Lehte endiselt tasuta.

