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Keila JK mängis end II liigasse
Eesti A- jalgpallikoondisel on ees
ajaloo üks tähtsaim kohtumine.
Eesti koondise edu kõrval väärib aga
märkimist ka meie Keila noore koosseisuga jalgpallimeeskond, kes pühapäeval toimunud kohtumisel mängis üle
võistkonna Pärnu Linnameeskond II
ning pääses seeläbi järgmisel hooajal
aste tugevamasse- II liigasse.
Keila JK treener Targo Kaldoja
kinnitab, et möödunud hooaeg III liigas oli jalgpalliklubile väga edukas. „Läänetsooni
üldarvestuses tulime II kohale,
mis tähendas aga seda, et otse
II liigasse ei pääsetud, vaid tuli
mängida neli üleminekumängu. Esimene vastane oli IIIliiga lõunatsoonis teiseks tulnud meeskond, kelleks osutus
Jõgeva SK Noorus. Mõlemad
kohtumised Jõgeva Noorusega
võideti. Võõrsil 4 – 3 ja kodus
6 - 1. Järgmiseks vastaseks oli
II-liiga Lõuna/Lääne tsoonis
12-ndaks (tagant poolt 3-ks)
tulnud Pärnu Linnameeskond
II. Kodus õnnestus 4:2 võita
ning võõrsil 1 - 1 viigistada.
Seega oli pääs II liigasse saavutatud.“ Viimane mäng Pärnus
aga ei olnud lihtsamate killast
– kaks meest eemaldati mängust ning kohtumise lõpetas
Keila JK koguni 2-mehelises
vähemuses mängides. Targo
Kaldoja nendib, et mäng ei
olnud just kõige ilusam, kuid
tulemus loeb. Terve meeskond
tahtis võita ja see oligi edu
võti.

ADVENT

Järgmisel hooajal on oodata
põnevaid mänge
Kui III liiga läänetsoonis on 12
võistkonda, siis II liiga lõuna/
läänetsoonis 14. See tähendab
järgmisel hooajal rohkem mänge . Senise 22 mängu asemel 26
ja seetõttu venib ka hooaeg pikemaks. Lõuna/läänetsoonis,
kus Keila JK mängima hakkab,
on võistkondi Tartust, Paidest,
Türilt, Saaremaalt, Viljandist
jne. Kuna tegemist on aste
kõrgema liigaga, on meeskondade tase kindlasti tugevam ja
oodata on vägagi põnevaid ja
pigelisi kohtumisi.
Keila JK meeskond koosneb
100% oma kasvandikest, see
tähendab, et kõik mängijad on
jalgpalliga Keilas alustanud.
Põhituumiku
moodustavad
1989–90 ja 1991-92 aastal
sündinud poiste treeningrühmad. Meeskonda kuuluvad ka
mõned üksikud vanemad kui
ka nooremad mängijad. Targo
Kaldoja sõnul pole siiski hooaeg meeskonnale lihtne olnud,
kuna lausa 5 mängijat on hetkel ajateenistuses ja 2 mängijat
taastuvad põlveoperatsioonist.

Noortekeskusel
on oma
liikmekaart
Kõigil Keila noortel on
nüüdsest võimalik soetada
noortekeskuse liikmekaart. Kaardiga saab
laenutada mitmeid mänge
ning see annab ka mitmeid soodustusi.

lk 3
UUDIS
Keila JK koosseis 2011.a. hooajal: Janno Abner, Priidu Ahven, Jako Arikainen, Ott Aunver jun.,
Rasmus Heinla, Bruno Kaldoja, Martin Kelement, Mikk Kelement, Toomas Kelo, Kermo Kiiler,
Kaspar Kivistik, Erkki Kuriks, Joel-Kristjan Kütt, Alor Lass, Kristo Leemets, Raido Leokin,
Rando Leokin, Henri Link, Joel Metsson, Tõnis Metsson, Egon Mõek, Marko Mõek, Markko
Moisar, Meelis Reiss, Henry Rohtla, Tauri Tamkivi.
„Esimesed läksid juunikuus
ning teine ports sügisel. Enne
sügist, olin treenerina lausa
mures, kuna põhikaitseliini
neljast mehest läks sõjaväkke
kolm. Seetõttu tuli paika panna täiesti uus kaitseliin.“
Meeskond on ühtlane
Tiim koosneb 20 – 22 võrdse
tasemega mängijast, kellest vähesed saavad oma algkoosseisu
kohas kindlad olla. Konkurents
on täiesti olemas ja altpoolt
tuleb nooremaid peale, kes samuti sooviksid „esindusmeeskonda“ murda! „Meeskonna
vaim on väga hea ja on vägagi
positiivne, et poisid võtsid fänninduse enda peale. Viimasel

üleminekumängul Keilas Pärnu LM-II vastu purustati järjekordne publikurekord, kui toetamas üle 200 inimese. Isegi
kõik meistriliiga klubid ei saa
sellise toetajaskonnaga hiilata.
Vähetähtis pole seejuures fakt,
et viimane kohtumine toimus
juba kõledas sügisilmas ja äärelinnas asuva staadionini tuleb paljudel jõuda läbi pimedate metsateede. Oleme kohaliku
fännikultuuri sünni juures ja
arendame seda kõik üheskoos.
Teeme sügava kummarduse
oma toetajate ees ja kinnitame
nende valikut- midagi siiski on
selles mängus erilist!“
Jalgpalli on Eesti Meistrivõistluste tasemel Keilas

TERVIS

Advendiüritused
Keilas
lk 8

mängitud juba mitukümmend
aastat. Praegune Keila Jalgpalliklubi registreeriti 1995. aastal. Läbi aegade võiks nimetada 7 – 8 mängijat, kes oma
jalgpalluri karjääri meie juures
on alustanud ja suutnud murda ennast Eesti noortekoondisesse. Praegugi sõitis kaks Keila noormeest – Mart – Mattis
Niinepuu ja Kaspar Kaldoja Eesti U21 koondisega Hispaaniasse ja Horvaatiasse. Mart
– Mattis mängis sellel hooajal
Tallinna JK Kalevi eest ja võitis I - liiga ning Kaspar Kaldoja
on meistriliiga klubi Tartu JK
Tammeka pallur.
Tule ja liitu oma kodulinna
klubiga!

Vabrikute
omanikud
peavad tagama
kinnistute
ohutuse
Tuula teel ning Haapsalu
maanteel asuvate vabrikute omanikud on kohustatud tagama hoonete
ohtuse.

lk 5

Tervisekeskuses
toimub tervise
festival
lk 6
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LUGEJAGA VESTLEB

Raamatukogust
kirjanduse laenutamise
võimalikkusest
Kultuuriminister Rein Lang on Eesti Päevalehes öelnud, et tema riigi raha ehk
maksumaksja raha eest massikultuuri ei
levita. Samuti näeb ta ette, et raamatute
ilmumise järel on teatud aeg takistatud
raamatute laenutamine raamatukogust.

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Erik Hallikma

Erik tõi nädalavahetusel Eesti Noortesarja I etapilt ujumises
kaks kulda ja vanuseklassi parima eriauhinna. Ühe võidu sai
ta 50 meetri vabaltujumises, sama distantsi arvestuses oli ta
eelmisel aastal kogu sarja võitja. Nädalavahetuse teine võit oli
ülekaalukas, 200 meetri kompleksujumisel jäi teise koha saavutanu jäi Erikust maha umbes kahe kehapikkuse jagu. Statistikutele teadmiseks: Eriku aeg oli 13-aastaste konkurentsis ujudes
2:41,68. Isikliku rekordi 28,67 ujus Erik välja 50 meetris.
Erik annab tervituseks märkimist väärivalt tugeva käepigistuse. 12-aastane Erik treenib Keila Swimclubis kuuendat aastat.
Trenni teeb ta viis korda nädalas ja igal treeningul ujub 5-6
kilomeetrit. Ta enda sõnul ei ole asi sugugi hull, täisjõuga tuleb
sellest ujuda vähem kui pool. „Ujumine on mulle töö ja mõnu
samaaegselt. Alguses, 1.klassis oli küll nii, et ema tiris mind basseini,“ nentis napisõnaline Erik. Ema, Kersti Rahamägi on Toni
Meijeli kõrval teine Swimclubi treener.
Emagi kiidab Saue Gümnaasiumis õppivat Erikut. „Õppimine
on korras, sihid näivad poisil paigas olevat,“ räägib Kersti. Toni
lisab juurde, et sel poisil on eriline võitlejanatuur. „Aasta vanematega trennis koos ujudes peab teda vahel tagasi hoidma,
võiduhimu on tal meeletu. Ja trennist Erik naljalt ei puudu,“
lisab Toni. „Minu eesmärk on vähemalt olümpiamängudele
jõudmine,“ ei ole Erik oma tahtmistes siiski tagasihoidlik.
Järgmine noortesarja etapp on uuel aasta alguses ja kolmas
suve hakul Keilas.

ahti noor
KEILA LINNAvalitsuse liige

Põhjuseks toob ta, et selle
taustal puudub inimestel motivatsioon poest raamatut osta.
Aga kui inimestel pole võimalust, et osta raamatut? Pole
raha! Kuhu kaob sotsiaalne
võrdsus?
Sellise muutuse eesmärk
on, et uuema kirjandusega
saab kodus tutvuda vaid see,
kel on raha seda osta. Ministri
otsus eristab inimesed, kellel
raha on ja kellel mitte. Kas
tõesti tahab kultuuriministeerium anda meile sõnumi, et
need, kel on rohkem raha ja kel
on kodus rohkem ruumi, kuhu
ostetud raamatuid paigutada,
on riigile olulisemad?

Me kõik oleme maksumaksjad ning väärime seega võrdseid võimalusi uuema kirjandusega tutvumiseks, ning
sellise kirjandusega, mis aitab
meil elus paremini hakkama
saada, eluga toime tulla. Olen
ministriga nõus, et raamatukogudes peab olema kättesaadav
eesti autorite looming ja väärtkirjandus, kuid kindlasti peab
rahvaraamatukogudes
valik
olema laiem. Ajaviitekirjandus
võib aidata inimestel muremõtetest puhata, anda positiivseid emotsioone, aidata näha
asju teise pilguga, arendada
fantaasiat jne.
Miks ei võiks rahvaraamatukogudes olla teoseid samas
artiklis mainitud Agatha Christielt, keda peetakse maailmaklassikuks, või nt Terry Pratchettilt, kes suudab panna
meie noori eestikeelset kirjan-

dust lugema? Kui me ei anna
noortele võimalust lugeda neile huvipakkuvat kirjandust, nt
ulme- või fantaasiakirjandust,
siis sisuliselt sunnime nad ju
vaatama rohkem telekat, mängima arvutimänge ning lugema internetist kättesaadavat
ingliskeelset kirjandust. Kuidas me tagame siis selle, et tulevane täiskasvanu oskab ennast eesti keeles väljendada? Ja
miks siis ei võiks olla rahvaraamatukogudes naistele ka
õhtutundideks kergesti loetavat romantilist kirjandust? Pigem võiks märksõnadeks olla
kirjanduse osas mitmekülgsus
ja tasakaalustatus.
Sotsiaalne võrdsus ning kirjanduse osas valikuvabadus on
oluline. Räägime pidevalt targast kogukonnast – et mida
targem rahvas, seda targem ja
rikkam riik. Näiteks lõputööd
peavad toetuma just uuemale
kirjandusele ja valdav osa üliõpilastest kasutavad just raamatukogudest pärinevaid allikmaterjale. Diferentseerides
tarkust ja kultuuri tarbimist
jõukusega, ei saa me rääkida
targast rahvast ja edukast Eestist.

valdur vacht

Lühidalt

allikas-: erakogu

Keila vallavolikogus on arutlusel eelnõu, mille kohaselt
teeks Keila vald naaberomavalitsustele Keila linnale ja
Vasalemma vallale ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi. Täiendavalt kutsutaks
arutelule ka Padise vald ning
Paldiski linn.
2009. aastal toimus Keila valla kutsel arutelu Keila
ja Paldiski linna koos Keila,
Padise, Vasalemma, Kernu
ja Nissi valdadega ühe omavalitsuse moodustamiseks.
Tookord leiti üksmeelselt, et
ühinemisega kiirustada ei
tasu.
Toetudes 2007. aastal
läbi viidud analüüsile, mille
eesmärk oli hinnata Keila
linna seisukohalt võimalikke
ühinemisi naaberomavalitsustega leiti, et ühinemine
ümberkaudsete omavalitsustega tuleks Keila linna elanike heaolu arvelt.
Keila linn ei ole võimalikku
liitumist veel kaalunud.
Keila abilinnapea Enno
Fels:
Arvan,et ühinemised peaksid
toimuma
iseregulatsiooni
teel, st omavalitsused ise otsustavad liitumise otstarbekuse, vajaduse ning aja.
Keila linn on koos naabervaldadega pidanud ja jätkavad sellekohaseid arutelusid,
kuid kiire protsess see kindlasti ei saa olema. Samuti ei
taha ennustada tulemust.
Harjumaal asuvad üldiselt
hästitoimivad omavalitsused,
hea koostöö ning ümberkorraldustega peaks olema ettevaatlik. Eufooriline reform
ei pruugi sugugi tuua kaasa
haldussuutlikkuse tõusu ega
rahalist kokkuhoidu.
Omavalitsuste suur osa
probleemidest ei tulene haldusreformi
hädavajalikkusest.
Seetõttu tunnetan praegu
muid kiiremini lahendamist
vajavaid muresid kui haldusreform.

vvacht@keila.ee

Nädal piltides

Fotod: valdur vacht

Mitmel pool linnas on varastatud
tänavavalgustuspostide jaotuskastide plekist katteid ja
püütud ka kaablit varastada. Kui näete, et keegi askeldab
tänavavalgustuposti kallal - teatage sellest koheselt Securitase telefonil 1660. Postist, millel puudub kate, teatage
palun koheselt Varahooldusele telefonil 6391420.
NB Lahtiste kaablite näppimine on eluohtlik!

Keila nädalaleht

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

Keila jõe pargis on avanenud uued maastikuvaated
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Kolmapäeval oli TV3 saate “Täna võib” otseeetris Vikerkaare lasteaia Metsluikede rühma tegemised. Pildil Eliis Pärna
ja Mardiisa.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Vabrikute omanikud peavad tagama
kinnistute ohutuse

Keila abilinnapea
Enno Fels ning
ehitusnõunik Imbi
Grünberg kohtusid
eelmisel nädalal
Tuula tee 5 ja
Jaama 8 asuva kinnistute omanikega.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Kummagi kinnistu omanikule
heidab linnavalitsus ette hoone ohtlikkust ja inetut väljanägemist. Omanikke kohustati
tegema kõik tagamaks kinnistute ohutus. Kohtumisel lubasid kummagi kinnistu omanikud esitada linnavalitsusele
kinnistutel asuvate hoonete
ohutuks muutmise tegevuse
ajakava.
Jaama 8 kinnistu katuse
ohutuse kohta tellivad nii
omanik kui linnavalitsus ekspertiisid. Tänaseks on Jaama
8 kinnistu omanik sulgenud
ligipääsu hoovi ning tõkestanud jalakäijatele ka vabriku
kõrvalt kulgeva kõnnitee. Tel-

litava ekspertiisi eesmärk on
selgitada välja, kas katuse varisemisel võib see valmistada
ohtu möödakäijatele.
Tuula 5 varemete lammutamist lubas kinnistuomanik kevadel 2012, selleks ajaks peaks
olema lõpetatud ka ala planeerimine. Kuna eelmisel nädalal Tuula tee 5 territooriumile
paigaldatud hoiatussildid olid
järgmiseks hommikuks maha
tiritud, ei näe linn ega ka ala
omanik mõtet sarnaste siltide
taaspaigladamist. Varahooldus
OÜ tegi HIMS Investments
OÜ-le pakkumise kirjutamaks
värviga vana vabriku seintele
hoiatavad tekstid. Kui omanik
on hinnapakkumisega nõus,
teeb Varahooldus töö võimalikult kiiresti.

Kinnistute
omanikud
lubasid esitada
linnavalitsusele
hoonete ohutuks
muutmise
tegevuse ajakava

uudis

Valesti käideldud jäätmed toovad karistuse
Linnavalitsus edastas Keskkonnainspektsioonile edasiseks menetlemiseks Linnamäe tee 8a asuval OÜ Konetek Invest
omanduses oleval kinnistul avastatud
reostuse juhtumi.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Linnavalitsus oli menetlust
alustanud juba augustis ning
teinud ettevõttele ettekirjutuse likvideerida 1. novembriks
kinnistule ladustatud ehitus- ja
lammutusjäätmeid ning esitada
tõend antud jäätmete nõuetekohase ladustamise kohta. Lisaks
on kinnistul lahtised masuudihoidlad. Keila Linnavalitsuse

KEILA
KOOL

keskkonnanõunik Ülle Lindus
juhib tähelepanu, et ehitustegevusega tekkivaid jäätmeid
ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub
vastav jäätmeluba. Jäätmeloa
olemasolu on mõistlik küsida
koos hinnapakkumisega, et ei
tekiks analoogne olukord, kus
ettevõtte jäätmeveo kuludelt
kokkuhoides need linnaterritooriumile ladustab.

Vilistlaste kokkutuleku kava 26. novembril 2011

10.00 Mälestusküünalde süütamine lahkunud õpetajate kalmudel.
12.00-16.00 Vilistlaste, õpetajate ja õpilaste meeskondade
vaheline korvpalliturniir Keila
Tervisekeskuses. Kaasatud Keila kiiremad ja kaunimad tantsutüdrukud. Võitjatele auhinnaks
põrsas.Tule ja ela omadele kaasa, oodatud on kõik, kes armastavad sporti!
16.00-18.00 Kõik Keila linnas
asuvad koolimajad on külastajatele avatud. Ekstreemseid
elamusi pakub koolimaja Põhja

tänaval. Ajaloolist puupinkide ja
koerustükkide lõhna saab tunda
algkoolimajas. Toredat kooliaega saavad vilistlased meenutada
ka praeguses Ühisgümnaasiumi
hoones. Uues koolimajas saab
muuhulgas külastada vastvalminud sporditiiba.
17.30 Avame uue koolimaja
(Ehitajate tee 1) uksed traditsiooniliseks vilistlaste kokkutulekuks.
18.00 Vanade koolikaaslaste
kogunemine lendude laudkondades ja vaba suhtlus meeloluka
muusika saatel. Keila Muusika-

kooli eriprogramm Pille Metssoni ja Eve Neumani esituses.
19.00 Keila Kooli vilistlaste
kokkutuleku pidulik kontsertaktus. Esinevad Keila Kooli
õpilased ning sõna saavad vilistlased.
20.00 Vanadele tutvustele ja
uutele kohtumistele annavad
peoõhtu vältel hoogu Keila
Kooli parimad pojad ja tütred.
Lavale astuvad Aare Lepiksaar,
Aila Savisaar, Helen Tenspek,
Kate, Loore Martma, Urmas
Kohver jt. Meeleolukate tantsunumbritega astuvad üles prea-

gused ja endised õpilased.
21.00 Aulas mängib tantsuks
Eesti Meestelaulu Seltsi üleeestilise poistekoori Kalev vokaal ja instrumentaal ansambel
EHA.
21.45 Traditsiooniline oksjon,
mida sel aastal korraldab vilistlaskogu. Oksjoniga kogutud
raha investeerime õpikeskkonna parandamisesse, soetame vahendeid luubist korvpallini.
22.15 jätkab EHA
23.00 Üllatus
23.15 Suurel laval astub
rambivalgusesse meie oma

The Nymph.
23.30 EHA
00.15 Muusika ei katke hetkeksi, koosviibimine jätkub hommikutundideni.
Igale lennule on broneeritud
lauad, mille ümber hea juttu
ajada ja endisi aegu meenutada.
Avatud puhvet.
Keila Hariduselu 320. aastapäevaks valmib Keila Kooli almanahh „Põhjatäht“, kuhu
kogutud killuke koolipere omaloomingust, mis sündinud viimase viie aasta jooksul.
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Lühidalt
Harju Elektri III kvartali
majandustulemused
Aruandeperioodil
kasvasid
Kontserni tootmismahud ning
ka majandustulemused näitasid paranemistendentse. Kolmanda kvartali müügimaht
kasvas üle 17% 13,0 miljoni euroni ja 9 kuuga viiendiku võrra
33,6 miljoni euroni.
Tootmise segmendi müügitulud kasvasid enam kui 18%
11,8 miljoni euroni ja 9 kuuga
üle 21% 30,0 miljoni euroni,
andes ka traditsiooniliselt suurima osa, 89% (88%) müügituludest.
Kolmanda kvartali ärikasum
oli 806 (2010 III kv: 917) tuhat
eurot ja ärikasum enne kulumit
1 145 (2010 III kv: 1 254) tuhat
eurot.
Eesti, Leedu ja Soome turgudel realiseeriti 9 kuuga 92%
(85%), väljapoole Eestit 62%
(65%) Kontserni toodetest ja
teenustest.
III kvartali konsolideeritud
puhaskasumiks kujunes 996
(2010 III kv: 852) tuhat eurot,
millest emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 945
(2010 III kv: 841)tuhat eurot.
www.harjuelekter.ee

SEB heategevusfond
jagas õpihimulistele 26
000 eurot
Alates sellest sügisest toetab
SEB Heategevusfond neid vanemliku hooleta noori, kes õpivad ametit kutseõppeasutuses
või omandavad kraadi kõrgkoolis.
Esimesel korral taotles stipendiumi 84 noort, kes on kasvanud üles asenduskodus või
turvakodus, olnud eestkostel
või hooldusel peres. 38 noore
taotlus rahuldati. Keskmiseks
toetuse suuruseks on 600 eurot.
Fondi toetuse abil ei pea nii
mõnigi noor oma elluastumistoetust maksma ära esimeseks
õppemaksuks ja saab kasutada
seda raha igapäevasteks kulutusteks. Näiteks saab üks õmblejaks õppiv neiu osta endale
õppetööks vajaliku õmblusmasina ja mitme tudengi arvutimure on nüüd murtud. Lisaks ei
pea paar kolm vanemliku hooleta noort enam öötööga endale koolikõrvalt hädavajalikku
elamisraha teenima ja saavad
keskenduda õpingutele.
Järgmine õppestipendiumi
taotlemise võimalus on 2012.
aasta jaanuaris.
SEB Heategevusfond kogub
annetusi ja teostab aasta ringi
mitmesuguseid projekte turvakodudes viibivate laste toetuseks, koordineerib kasuperede
nõustamist ja alates käesoleva
aasta sügisest annab välja stipendiume.
Kati Käpp, SEB Heategevusfondi projektijuht
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venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
KASUTUSLUBA
EHITUS- JA KASUTUSLOA
VÄLJASTAMINE
Linnavalitsus väljastas ehitusloa Kruusa tn 10 kinnistul
asuva majapidamisabihoone
laiendamiseks. Ehitusprojekti
koostas Linda Veski. Ehitise
asukoht on kooskõlastatud piirinaabrite poolt.
Linnavalitsus väljastas AS-ile
Keila Vesi kasutusloa trummelkomposteri hoone püstitamisel Uus-Paldiski mnt 2 kinnistul. Taotleja esitas valminud
ehitise ülevaatuse akti, ehitamise täitedokumentatsiooni.
Kõik ettenähtud mõõdistused
on teostatud, tehnosüsteemid
ja valgustus vastavad normidele. Ehitas AS Harju Ehitus,
omanikujärelevalvet tegi OÜ
EL Konsult.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MÄÄRAMINE
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Keilas
Koidu 47/ Lepa 2 kinnistule
üksikelamu laiendusprojekti
koostamiseks. Koidu 47/ Lepa
2 asuval 1168 m2 suuruse kinnistu sihtotstarve on 100% ela-

mumaa. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 1987. aastast
222 m2 ehitusaluse pinnaga
elamu, mis on ühendatud abihoonega, kinnistul olev hoone
säilitatakse.
RAJATISE ÜÜRILE ANDMINE
Linnavalitsus andis otsustuskorras KV Kaubanduse OÜ
kasutusse Keilas asuva Jaama
platsi rajatise (platsi asfaldipinna) 50 m2 suuruse osa, tähtajaga kuni 31.12.2012, üürihinnaga 13 (kolmteist) eurot kuus,
järgmisel tingimusel: Üürnik
kohustub omal kulul tegema
kõik vajalikud ajutise ehitisega
seotud tööd ning kooskõlastama kõik tehtavad muudatused
või parendused eelnevalt kirjalikult Keila Linnavalitsusega
ning üürilepingu lõppemisel
likvideerima lepingu alusel
püstitatud ajutise ehitise omal
kulul. Ettevõtja on nõus omal
kulul rajama ajutise ehituse,
kus osutatakse avalikust huvist lähtuvalt WC kasutamise
ja toitlustamise teenust ning
on teadlik, et üürilepingu lõppemisel ei ole tal õigus saada
tehtud tööde eest hüvitust.

Korraldusega kaasneva asukohaskeemi järgi hakkab kiosk
asuma Jaama platsil, senise
lillekioski asukohas.
KEHTESTATI NOORTE
HUVITEGEVUSEGA SOETUD DOKUMENDID
Linnavalitsus kehtestas Keila
linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamisega seotud
dokumentide - taotluse, aruande ja lepingu vormi. Keila
Linnavolikogu võttis määruse
nr 15 „Keila linna eelarvest
noorte huvitegevuse toetamise kord” vastu selle aasta
25.oktoobril.
LASTEAEDADES
Linnavalitsus kinnitas lasteaedade direktorite taotlusi
arvestades Keila Lasteaed
Vikerkaar, Keila Lasteaed
Miki ja Keila Lasteaed Sipsik
struktuurimuudatused. Lasteaed Vikerkaar struktuuris
likvideeriti alates 1.jaanuarist
2012 1,0 pesumasinisti ametikoht ja loodi alates 01.01.2012
juurde 1,0 tugiisiku ametikoht.
Tugiisiku ametikoht loodi ka
Lasteaed Miki struktuuris (ala-

tes 01.01.2012) ja Keila Lasteaed Sipsik struktuuris (alates
01.08.2012).
· Teenistusliku järelevalve komisjoni aruandes sisalduva
motivatsiooni alusel andis Linnavalitsus linnapeale korralduse teha Lasteaia Vikerkaar
direktor Maret Puhkile kirjaliku
hoiatuse asutuse juhtimises
esinevate vigade eest. Linnavalitsus juhtis Maret Puhki tähelepanu puudustele asutuse
töö juhtimisel, mille tulemusena on saanud võimalikuks,
et osa kehtivatest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid
on lasteaias vajalikul tasemel
täitmata ning on kujunenud
olukord, kus asutuse töötajad
peavad oma tööülesandeid
täitma väga pingelises ja mittetoetavas töökeskkonnas.
· Linnavalitsus saatis Keila linnapea Tanel Mõistuse 10. novembril 2011 Pedasele osalema
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
koostöökoolitusel ja lubas linnapea korralisele puhkusele
alates 11. novembrist 2011 kuni
14. novembrini 2011

Keila reoveepuhasti on haljastus ja
pargijäätmete vastuvõtuks avatud
nüüd ka laupäeval
Esimesed kogemused puulehtede, okste vastuvõtmisel on
olnud positiivsed. Huvi on olnud suur ja esimesed lehed ja
oksad on jõudnud juba purustist ning trummelkompostrist
läbi käia. AS Keila Vesi tänab
kõiki praeguseid ja tulevasi
teenuse kasutajaid heatahtliku
ning mõistva suhtumise eest.
Vastuvõtupäevad 2011 aastal on järgmised:
9. november, kolmapäev kell
10.00-15.00
12. november, laupäev kell

9.00-12.00
16. november, kolmapäev kell
10.00-15.00
19. november, laupäev kell
9.00-12.00 (viimane vastuvõtu
päev)
Haljastus- ja pargijäätmeid,
mida vastu võetakse:
• puulehed (võib sisaldada ka
käbisid)
• oksad (max tüve läbimõõt
8 cm)
Pane tähele!
* Vastu ei võeta igasuguseid

haljastusjäätmeid, kuna seda
ei võimalda kasutatav tehnoloogia. Kõik, mis pole puulehed või oksad, tuleks eelnevalt
üle täpsustada!
* Sooviga tuua ühel vastuvõtupäeval rohkem kui 1m³, vajalik
eelnev kokkulepe!
* Laadimine selleks ettenähtud konteinerisse toimub RVP
töötaja juuresolekul!
* Transportimisel kasutatavad
pakendid/taara tühjendab tooja selleks ettenähtud kogumiskonteinerisse ja võtab lahkudes endaga kaasa!

* Haljastus- ja pargijäätmed
ei tohi sisaldada ükskõik mis
laadset muud prahti!
* Jälgige vastuvõtuaegu, eelneval kokkuleppel saab haljastusjäätmeid tuua ka teistel
päevadel!
Selleks
mitteettenähtud
kohta jäätmete mahapanek
keelatud!
Lisainfot saab telefonidel:
6 781 251 või
e-mail: puhastus@keila.ee
AS Keila Vesi

Securitas
securitas 1660

Securitas Eesti AS Keila patrullekipaaž registreeris viimase
kolme nädala jooksul Keila linnas 12 avalikus kohas alkoholi
tarvitamist, 2 öörahu rikkumist,
4 avalikus kohas magamist.
Politseile anti üle 3 õigusrikkujat. Varahooldusele edastati ühel korral info lõhutud või
muul viisil rikutud linnavara
kohta.
Viimasel perioodil on vähenenud avalikus kohas alkoholi
tarvitamine.
Üheks Keila linna murekohtadest on Tuula teel asuv vana
vabrik, kus Securitase patrul-

lekipaaž registreeris 4 korral
isikute viibimise. Kahjuks leidis
seal aset ka surmaga lõppenud
juhtum. Mõned tunnid peale
õnnetust ronisid varemetel taas
lapsed, kes polnud toimunust
midagi kuulnud. Endiselt palume tungivalt kõigil hoida eemale Tuula teel asuvast vanast
vabrikust. Suured tänud tähelepanelikele
linnakodanikele,
kes on meile aset leidnud sündmustest siiani teada andnud.
Viimaste nädalate jooksul on
sagenenud noorte liikumised
Keila Kiriku hoovis ja kõned tähelepanelikelt kodanikelt kiriku
territooriumil viibivatest lastest.
Kirikuaed ei ole mänguplats
ning lapsed peaks aega veetma
sobivamates kohtades.

Kuna on saabunud pime aeg,
palume kontrollida, et kõigil pereliikmetel oleks olemas helkurid. Helkurite kohta kehtib ütlus
– mida rohkem, seda uhkem.
Ei ole vaja kokku hoida enda
ja oma lähedaste turvalisuse
pealt. Sõltumata välisvalgustusest ja kõnnitee olemasolust on
helkuri või valgusallika kasutamine pimedal ajal kohustuslik
nii väljaspool asulat kui asulas
liigeldes. Helkuri või punase tulega peab olema varustatud ka
ratastool:
• Halva nähtavuse korral või
pimeda ajal teel liikudes peab
jalakäija kasutama helkurit või
valgusallikat (Liiklusseadus §
22 lg 8)
• Liikudes pimeda ajal või halva

nähtavuse korral, peab ratastoolil olema vasakul küljel taga
punane helkur või punane tuli
(Liiklusseadus § 22 lg 9)
Ka Keila patrullekipaaž hakkab rohkem tähelepanu pöörama helkurite olemasolule –pimedas helkurita liiklejale annab
patrullekipaaž helkuri.
Kutsume Kõiki Keila linnaelanikke üles teatama erinevatest
kahtlust äratavatest inimestest
ja õigusrikkumistest! Securitas
Eesti AS-i juhtimiskeskuse number on endiselt 1660, sellel helistades saavad Keila elanikud
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
rikkumistest märku anda. Anname kõik koos endast parima,
et Keilast saaks veelgi turvalisem ning ohutum linn.

Сегодня в номере
Министр культуры о книгах и библиотеках
Недавнее выступление министра культуры вызвало серьезный резонанс в обществе.
По словам министра культуры Рена Ланга, деньги налогоплательщиков не должны
расходоваться на поддержку
массовой культуры. Также
министр культуры считает,
что только что вышедшая в
свет книга не должна быть
сразу доступна читателю в
библиотеке, поскольку это
влияет на решение чаловека
покупать книгу, снижает мотивацию. Работники библиотек выражают искреннюю
обеспокоенность такой позицией министра культуры.
Они считают, что тем самым
нарушается принцип социального равенства. Многие
люди просто не имеют возможности покупать интересующие их книги, так как это
очень дорого. Также не бесспорна позиция министра
культуры в вопросе формирования библиотечных фондов. Конечно, в библиотеке
должны быть представлены
все эстонские авторы, и современные, и классики, но
так же важно иметь книги,
которые позволят читателям
отвлечься от повседневных
забот. Ключевыми словами
при формировании фондов
могли бы быть «сбалансированность» и «многообразие».
(стр 2)
Футбольный клуб «Кейла» прошел во вторую
лигу
По словам тренера клуба Тарго Калдоя, минувший сезон в
третьей лиге сложился для
фубтбольного клуба «Кейла»
очень успешно. Игра, состоявшаяся в минувшее воскресенье, принесла победу над
командой противника Pärnu
II Linnameeskond и позволила пройти во вторую лигу. Во
второй лиге больше команд,
и это значит, что сезон будет
более
продолжительным.
(стр 1)
Сбор
садово-парковых
отходов
Первый опыт, полученный в
ходе сбора садово-парковых
отходов (листье, веток), был
положительным. Горожане
проявили к сбору листье и веток значительный интерес, и
первые отходы уже прошли
через дробилку и компостировочный барабан. АО «Кейла Веси» благодарит всех нынешних
и
будущих
пользователей новой услуги.
Время приема отходов в ноябре:
9 ноября, среда, 10.00-15.00
12 ноября, суббота, 9.0012.00
16 ноября, среда 10.00-15.00

19 ноября, суббота 9.00-12.00
(последний день приема в
этом году).
Дополнительная информация по телефону 6781 251
либо по адресу: puhastus@
keila.ee (стр 4)
Нарушение
Городской совет передал Инспекции по вопросам охраны
окружающей среды факт нарушения, зафиксированный
по адресу ул.Линнамяэ, 8а
(территория
принадлежит
предприятию «Конетек Инвест»). Городской правительство сделало предприятию
предписание ликвидировать
к 1 ноября складированные
строительные отходы и представить справку о выполнении. Так же на указанном
участке имеются открытые
емкости с мазутом. Советник
городского правительства по
вопросам охраны окружающей среды Ю.Линдус обращает внимание на то, что
строительные отходы должны вывозиться либо складироваться теми предприятиями,
которые
имеют
соотвествующее разрешение.
(стр 3)
Фестиваль здоровья
27 ноября в Оздоровительном центре состоится мероприятие «Кейлаский фестивать здоровья 2011». Впервые
в нашем городе проводится
столь масштабное мероприятие, посвященное вопросам
здоровья, в рамках фестиваля состоится большая тематическая ярмарка, пройдут
семинары и показательные
тренировки. Вход на мероприятие для всех бесплатен.
Главный спосор фестиваля
Викинг Лайн Эести проведет
среди посетителей розыгрыш
билетов на круиз в Стокгольм
на четверых. В качестве утешительного приза будут разыграны 10 билетов в Хельсинки. (стр 6)
Владельцы фабричного
здания отвечают за его
безопасность для окружающих
Вице-мэр города Энно Фельс
и советник по вопросам строительства городского правительства Имби Грюнберг на
прошлой неделе встретились
с владельцами участков по
адресу ул.Туула, 5 и ул. Яама,
8. Мэрия города предъявляет
владельцам обоих участков
схожие претензии: оба строения представляют опасность
для окружающих в силу своей ветхости, а также здания
выглядят непрезентабельно,
что, в целом, портит общую
картину. Владельцев обязали
принять меры по обеспечению безопасности на указанных участках. (стр 3)
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Noortekeskusel on oma liikmekaart
Nüüdsest on võimalik igal noorel (7.26.a.) soetada Keila
Avatud Noortekeskuse liikmekaart.
MARET LEPIKSAAR
KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Liikmekaart
EES- JA PEREKONNANIMI

Keila
Noor
Karmo
Tihane

SÜNNIAEG

Liikmekaardiga on võimalik laenutada noortekeskuse mänge
kohapeal mängimiseks, aga see
annab ka mitmeid soodustusi:
• Ruumide rent sünnipäevadeks
14eur/h (tavahind 19eur/h).
• Tasulistel üritustel osalemine
soodushinnaga.
• Noortelaagrites osalemine
soodushinnaga.
• Savipõletusahju kasutamine
soodushinnaga.

01.01.2001
24.12.198

VÄLJA ANTUD

01.01.2011
14.10,2011

Noortekeskuse
liikmekaart
annab mitmeid
võimalusi
soodustusteks

• Kuu liikme soodustoode Luugis.
Rõhutame, et noortekeskuses ei ole liikmekaardi olemasolu kohustuslik, vaid see on võimalus lisasoodustusteks.
Liikmekaardi saamiseks on
vajalik täita avaldus, mille saab

allikas-: erakogu

Lisaks soodustused meie koostööpartneritelt
liikmekaardi ettenäitamisel:
• Branta Kantseleikaubad (Piiri 12, Keila) -10%
• Kauplus Käsitöö Aarded (Keskväljak 15, Keila) -10%
• Kohvik kegel (Jaama 1A, Keila) -5% (v.a. päevapraad)
• Keila Rattapood (Paldiski mnt 17, Keila) -10%
• Vaffa Pizza (Piiri 12, Keila) -5% (ainult pizzad)
• Cafe Plats (Keskväljak 10, Keila) -10% (kell 10.00-17.00)
• Tervisekeskuse kohvik (Paldiski mnt 17, Keila) -10%
(kell 10.00-17.00)
• Ilu- ja lõõgastuskeskus Püramiid
(Keskväljak 10, Keila) -5%
alla laadida www.keilanoortekeskus.ee (link: Liikmekaart)
või noortekeskusest kohapeal
(Paldiski mnt 28F). Alla 18. aastaste noorte puhul on vajalik ka
lapsevanema andmed ja allkiri.

Liikmekaardi jaoks on lisaks
avaldusele vajalik tuua väike dokumendifoto ning liikmekaart
maksab 1 euro. Liikmekaart
kehtib noore 26. aastaseks saamiseni.

reklaamtekst

Aastalõpustressi aitab maandada Krediidipank
Aastalõpp on traditsiooniliselt aeg, mil me
mõtleme rohkem kui tavaliselt oma lähedastele. Hingedeajal novembris meenutame neid, keda meiega enam ei ole, detsembris aga kuulub tähelepanu eelkõige
meie kallitele pereliikmetele.

karin ossipova
KREDIIDIPANGA
LAENUOSAKONNA JUHATAJA
TEL. 6690977
KREDIIT@KREDIIDIPANK.EE
WWW.KREDIIDIPANK.EE

Jõuluajal jooksevad lapsed
hommikul esimese asjana vaatama, mida päkapikk on sussi sisse toonud. Pärastlõunal
aga maalivad meie silmaterad
püüdlikult tähti, et jõuluvana
ikka teada saaks, mida ta kingituseks tooma peab.
Pühad on see aeg, mil tulevad enamasti koju ka mööda
maailma laiali olevad lähedased, et koos meenutada toredaid aegu ja teha plaane tulevikuks.
Vahel võib kiiresti lähenev
aastalõpp aga pinget tekitada,
sest soov lähedastele rõõmu
valmistada, midagi tõeliselt to-

redat kinkida, ei pruugi kokku
käia meie rahaliste võimalustega. On ju pühade aeg selline
periood aastas, kus inimeste
väljaminekud on tavapärasest
suuremad.
Ehk oleks mõistlik suuremad kulutused hajutada pikema aja peale? Krediidipangal
on mitmeid tooteid, mis niisugust kulude jaotamist võimaldavad, näiteks arvelduskrediit,
krediitkaart ja väikelaen.
Arvelduskrediit võimaldab
teil pühadeks ostude tegemisel kasutada suuremat summat raha, kui teie pangakontol
parasjagu on. See tähendab,
et võite kindlaks määratud
limiidi ulatuses oma kontoga
miinusesse minna. Vajalikud
ostud saate teha kohe, aga
arvelduskrediit tuleb tagasi
maksta üldjuhul aasta jooksul.
Nii on võimalik ühe kuu suuremad kulud hajutada terve

aasta peale. Intressi tuleb tasuda vaid kasutatud summalt.
Arvelduskrediiti on võimalik
saada kuni 2000 euro ulatuses.
Kes aga vajab suuremat
summat (nt kaugel välismaal
elavate lähedaste külastamiseks), võib võtta väikelaenu.
Sel juhul saate arvestada maksimaalselt 5500 euroga. Väikelaenu nagu ka arvelduskrediidi saamiseks peab taotleja
netosissetulek olema Tallinnas
ja Harjumaal vähemalt 600 ja
mujal Eestis 400 eurot kuus.
Klassikaline võimalus oma
kulude planeerimisel on krediitkaart, mis võimaldab teil
pühadega seotud kulusid paremini hallata. Selle abil saate kauplustes trügimata teha
pühadeostud lihtsalt ja mugavalt ka internetipoodides.
Krediidipangal on pakkuda
kahte tüüpi krediitkaarte, mil-

lede olulisemad erinevused on
krediidilimiidi suurus ja tagasimaksmise tähtaeg.
Kõikide eespool kirjeldatud toodete puhul on aastane
intress Krediidipangas kõigest
alates 15%. Nii soodne intressimäär on teiste turul olevate
sarnaste toodetega võrreldes
madalam.
Mõelge aegsasti oma soovid ja pühadega seotud kulutused läbi ning võtke meiega
ühendust. Koos leiame teile
sobivaima lahenduse, kuidas
jõuluostudega seotud väljaminekuid planeerida. Ootame
teid Krediidipanga kontoris
asukohaga Narva mnt 4, Tallinn.
Tutvuge laenutingimustega Krediidipanga kodulehel
www.krediidipank.ee. Krediidi kulukuse määr on 17,02%
tüüpilise 3000 euro suuruse ja
3-aastase väikelaenu näitel.

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Keila kahe ilmasõja vahelisel ajal
Ajaleht „Vaba Maa“ kirjutab 28.mail
1927.a Keilast järgmist. „Keila kasvab“- Keila alev elab juba kolmandat
aastat oma iseseisvat elu. 1925.a
eraldati ta vallast. Alevipiirde kindlaksmääramine on sündinud suurte
jõupingutustega.
Hooneid ehitatakse hooga. Läinud
aastal ehitati 8 uut elumaja, nii et
korterikriis on möödunud. Lõuna pool raudteed on tekkinud uus
aleviosa.
Tööstusasutustest on alevis üks
jahuveski, kaks villavabrikut ühes
jahuveskiga, riidevärvimisevabrik,
saeveski. Sel kevadel algast tegevust
ühismeierei, mis on kõige uuema
ja täieliseima sisseseadega Eestis. Õppeasutustest töötab alevis
baptistide jutlustajate seminar ja 6-kl.

algkool. Kauplusi on tervelt 16. Kõige
elujõulisem on küll tarvitajateühisuse
kauplus.
Et alevi juures on ilus männimets ja
jõgi, siis kõlbab alev suvituskohaks ja
paljud pealinna elanikud, kellel pole
võimalik kaugemale suvitama minna,
suvitavad Keilas. Alevivalitsus on
hakanud pargi korrashoidmise peale
rohkem rõhku panema.
Keilalane on omaette elav, kes
teistega vähe armastab läbi käia.
Käidakse vaksalis sõite vastu võtmas
ja ära saatmas. Kuulatakse ka raadiot, vastuvõtuaparaate on juba 50.
Ka Austraaliasse rändamise
palavik on siinseid elanikke tabanud:
märtsikuul rändas sinna 8. Uus partii
teeb sinnasõiduks ettevalmistusi,
õppides hoolega inglise keelt.

„Vaba Maa“ nr 199 29.oktoober
1928. - Tallinna poolt raudteega Keila
jaama sõites tekib mulje, nagu polekski siin elu, nagu oleks Keila sama
maha jäetud ja surnud nagu Paldiski.
Kuid kui jaamast välja jõudes avaneb
vaatlejale rõõmus pilt kenast alevikust, kus näeme võrdlemisi korralike
tänavaid, hooneid ja asutusi. Jaama
tänaval märkame kahte arsti ja advokaadi silte. Ühiskondliku tasapinna
suhtes on Keila elanik rahulik ja tagasihoidlik, seejuures looduslikult terve.
Erandlikult on keilalaste põhimõtteks
üksmeel ja mõistlik kokkulepe, mille
tõttu võib töötada käsikäes parem- ja
pahempoolne.
Päris suure õhinaga töötavad
siin seltsid. Kui karskusselts kuidagi
oma tegevuse lõpetas, siis tuleb see

Lühidalt
Esimese osamakse raha
on üle kantud

INFO

www.keilanoortekeskus.ee

5

panna keilalaste kainuse ja karskuse
arvele. Selle eest on hoogu võtnud
kultuuritöö haridusselts, millel on ka
üks suurem raamatukogu Harjumaal.
Laulu ja muusika selts töötab samuti
suure eduga.
Alevi juures asub uhke männimets,
mille keskel lage neljakandiline muru.
Siin peetigi Keila laulupäev ja siis
korraldatakse jalakeerutusi oma inimestele kui ka pealinna lõbusõitjatel
poolt. Alevivalitsus tahab männikut
teha rahvuspargiks, platsile ehitada
kõlakoda orkestri jaoks ja Keila jõele,
mis asub alevi lähedal, tahetakse
valmistada mõnusus suplejatele.“
Harjumaa Muuseumi kogu.
Valiku tegi Valdur Vacht

Keila Kooli Sõprade Klubi kandis eelmisel nädalal Keila Hariduse Sihtasutusele üle 2131,20
eurot, mis katab uue klaveri
oktoobrikuu osamakse.
Klaveri toetuseks oli Keila
Kooli Sõprade Klubi kontole
kogunenud juba 3455 eurot.
Pärast esimese osamakse
summa ülekandmist loodavad
sõbrad novembrikuu lõpuks
kokku saada järgmise osamakse katmiseks piisava summa.
Keila Kooli Sõprade klubi
tegemiste kohta leiab infot
Keila Kooli koduleheküljelt.

Harju Maavalitsus ootab
ettepanekuid Harju
maakonna teenetemärgi
kandidaatideks
Harju Maavalitsus ootab Harju
maakonna kohalikelt omavalitsustelt, avalik- ja eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ning
füüsilistelt isikutelt ettepanekuid maakonna teenetemärgi
kandidaatideks 25. novembriks 2011.
Harju maakonna teenetemärgiga
autasustatakse
füüsilisi isikuid maakonnale osutatud eriliste teenete
eest. Teenetemärgi taotlusi
on õigus esitada kõigil Harju
maakonnas asuvatel kohalike
omavalitsuse üksustel, avalikja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.
Hiljemalt 25. novembriks
2011 oodatakse taotlusi Harju
maakonna teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi statuut
ja taotluse plank on Harju
Maavalitsuse koduleheküljel
aadressil http://www.harju.ee/
index.php?id=13786
Teenetemärke
jagatakse
maakonnas aastast 1996. Kokku on välja antud 55 teenetemärki. 2010. aastal pälvisid
selle Kose vallavanem Vello
Jõgisoo, AS Alexela Oil nõukogu esimees Heiti Hääl, MTÜ
Lootuse Küla asutaja Märt
Vähi ja rahvamuusikakollektiivide juht Ahto Nurk.
Teenetemärgid annab Harju
maavanem üle 30. detsembril
toimuval traditsioonilisel aastalõpu vastuvõtul - Harjumaa
Ballil Rahvusooperis “Estonia”.

Medal karate meistrivõistlustelt
4. – 6. novmebril toimusid Soome Vabariigis, Kotkas Kimura
Shukokai Karate Juunioride
Meistrivõistlused. Eestist osales võistlusel 12 võistlejat. Eesti karatekad võitsid 8 pronksmedalit ja ühe hõbemedali. 3.
koha tüdrukute -15.aastaste
klassis saavutas keilakas Lisette Vahar. Delegatsiooni juhtis
sensei R.Toome 5.dan.
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tervis

Tervisekeskuses toimub
Keila Tervise Festival
27. novembril toimub Keila Tervisekeskuses suur
terviseüritus Keila
Tervise Festival
2011.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Tegemist on Keilas enneolematu terviseüritusega, mille
raames toimub suur tervisemess, osaleda saab seminaridel, tervisekeskuses toimuvad
näidistreeningud ning seda
kõike saadab meelelahutuslik
programm. Keila Tervise Festivalile sissepääs on kõigile
tasuta! Ürituse peasponsor
Viking Line Eesti loosib kõigi
külastajate vahel välja puhkuse, kruiisi Stockholmi 4-le
inimesele! Lohutusauhindadena läheb jagamisele veel 10
piletit Helsingisse.
Mis täpsemalt toimub?
Pallisaalis toimub kell 10.00
– 17.00 suur tervisemess. Kohale tulevad kõik piirkondlikud tervisespetsialistid. Kõigil terviseliitudel on kohapeal
arst või spetsialist, kes konsulteerib festivalil osalejaid.
Liidud võimaldavad kohapeal
teha tervisemõõtmisi ja vereanalüüse. Tasuta pakutakse
HIV kiirtestimist, luutiheduse, kopsufunktsiooni, vererõhu, veresuhkru ja kolesterooli
mõõtmist, sõltuvushaiguste
testi jne. Tasuliste teenuste
puhul on hinnad tavapärasest
oluliselt soodsamad.
Mida huvitavat messilt veel
leiab?
Kohal on Aura Vision, kes
pildistab inimeste aurat ning
spetsialisti abiga selgitatakse see ka lahti. Võimalik on
ka pildistada suhtes olevate
inimeste energiaid või peremeest koos väiksema lemmikloomaga.
MBT Eesti teeb jala koormustesti, mis näitab, kuidas
keharaskus jalapinnale mõjub. Mõõtmisega saab ennetada keha rühi häireid jm.
Kohapeal on võimalik osta ka
spetsiaalseid jalatseid. SA PJV
Hooldusravi tutvustab hooldusravi teenust ning vastab
küsimustele, Zepter Eesti OÜ
teostab valgusteraapiat jpm.

Millised
organisatsioonid
messist osa võtavad?
Kohal on Eesti Reumaliit, Eesti Diabeediliit, Eesti Puuetega
Inimeste Koda, Eesti Tsöliaakia Selts, Eesti Kutsehaigete
Liit, Eesti Geenivaramu, Eesti
Allergialiit, Re-Hab Community, HIV-Positiivsete võrgustik, Emakas MTÜ, Eesti
Kopsuliit, Eesti Osteo-poroosihaigete Liit jne. Kokku ligi
70 terviseteenuseid tutvustavat organisatsiooni.
Messil osalejate organisatsioonide nimekiri ei ole veel
täielik, seega kes soovib messist osa võtta, võib ühendust
võtta Meelis Allikasega telefonil 55650829 või aadressil
meelis@programm.ee.
Toimuvad terviseseminarid
Lisaks viiakse läbi nii eesti kui
venekeelsed terviseseminarid.
Kuna loengute järele on suur
nõudlus, tuleks loengutele
eelnevalt registreerida Keila
Tervisekeskuses.
Eelnevalt
registreerides on seminari
maksumus 1€. Samal päeval
maksab pääse 2€. (Seminaride kohta täpsemalt vaata
tabelist.)
Millised
näidistreeningud
läbi viiakse?
Päeva raames toimuvad mitmed näidistreeningud ujulas,
jõusaalis ning rühmasaalis.
Ujulas viiakse läbi vesiaeroobika näidistreeningud nii
meestele kui naistele. Jõusaalis teeb ringtreeningu naistele
Thea ning meestele Thea ja
Mait. Rühmasaalis toimub
Kaia eestvedamisel funktsionaalne ringtreening meestele
ning InPilates. Sven viib läbi
vana hea aeroobikatunni ning
Liis tutvustab BodyJami. Näidistreeningutel osalemine on
uutele klientidele superhinnaga – 3€ . Kõikidesse treeningutesse pääseb eelregistreerimisega.
Milliseid soodustusi pakub
festivalil tervisekeskus?
Festivali päeval saab 50%
soodsamalt soetada tervisekeskuse kuukaardi. Thea Sei
koostatud individuaalse jõusaali treeningkava ning toitu-

INFO
EESTIKEELNE
TERVISEMINAR:
11.00 Kuidas mõjutab
Sinu tervist ja rahakotti
ravimite valik?
Dr. Riho Tapfer Ravimitootjate Liit
12.00 Magnetravi –
tõhus närvi- ja
liigesevalu leevendaja
taastusraviarst Annelii
Nikitina
13.00 Lapsele eakohased ja arengut toetavad
treeninguvõimalused
Keilas?
spordi-ja huvinõunik
Jaanus Väljamäe
VENEKEELNE
TERVISESEMINAR:
14.00 Magnetravi –
tõhus närvi- ja
liigesevalu leevendaja
füsioterapeut Oleg Lazarev
15.00 Millised on
sõltuvushaige suhted ja
mõju perekonnale?
psühholoogid Juri Manko
ja Oksana Kozlova

misnõuanded saab osta vaid
30€ eest. Lisaks leidub veel
mitmeid hinnaüllatusi.
Mida lapsed Tervise Fesitvalil teha saavad?
Lapsed saavad terve päev tasuta hüpata pallisaali üles seatud suurel batuudil. Batuudi
juures juhendavad lapsi Eesti
Gaidide Liidu gaidid.
Kell 11.00 saavad kõik lapsed tasuta vaatama minna
Miku-Manni teatri etendust
„Mina niimood ei mängi“.
Kuna kohtade arv teatrisse on
piiratud, on vajalik eelnev registreerimine.
Kes täiskasvanute meelelahutuse eest vastutab?
Suuremate rõõmuks annab
kell 13.00 tervisekeskuse
pallisaalis kontserdi Erich
Krieger.
Kust leiab festivali kohta
täpsemat informatsiooni?
Keila Tervise Festivali kohta
leiab infot aadressilt www.
programm.ee, Keila linna kodulehelt ning ka järgmistest
Keila lehtedest.

Lühidalt
Kultuurikeskuses
linastub koguperefilm
“Võluhõbe”
Südamlik ja armas lugu
väikese printsess Siniroosi
seiklustest maagilises päkapikuloos!
Kaugel, kaugel mitme
maa ja mere taga... paksu
lumevaibaga kaetud Sinimäge sügaval koobastes
elavad Sinised päkapikud.
Vapra rahva õlul laiub suur
vastutus, sest hommikuti
läidavad nad päevavalguse
ja õhtul ööpimeduse.
Seda imelist hetke, mil
öö muutub päevaks ning
päev ööks, kutsutakse maagiliseks tunniks. Ja maagilise tunni teeb võimalikuks
salapärane võluhõbe, mida
leidub just ja ainult päkapikkude mäekoopas...
Päkapikukuningal on tütar, printsess Siniroos, väike ja arglik tütarlaps, kes
kardab absoluutselt kõike!
Ei ole ta söendanud isegi
koopast väljuda, samas kui
kõik teised lapsed väljas
talverõõme naudivad. Ja
välja, lumme mängima ning
kelguga kihutama, saavad
lapsed ainult maagilise tunni ajal – just siis kui mäekoobas avaneb ning päevast
saab öö; ööst päev.
Ühel päeval tuleb Siniroosil julgus rindu võtta
ning laia maailme seiklema
minna.
Kuningas on väga vana,
tema päevad hakkavad
möödanuks saama. Olles
mures isa tervise pärast,
kuuleb väike printsess juhuslikult lugu sellest, kuidas
Inimeste maailmas on midagi, mis kõik haiged terveks teeb.
Päästmaks armastatud
isa, peab Siniroos oma hirmudest võitu saama, mäekoopast väljuma ja laia ilma
seiklema minema.
Oma rännakul kohtab
Siniroos vale mütsivärviga
päkapikke, kuuleb jõuludest
ja näeb inimesi. Mäekoopast
kaob müstiliselt võluhõbe,
mis seab ohtu kõik päkapikud, inimkonna saatuse
ning maailma ähvardab igavene pimedus.
Režissöörid: Roar Uthaug
ja Katarina Launin.
Osades: Simen Bakken,
Sigve Bøe, Nikoline Ursin
Erichsen
Filmi levitab: Kinobuss
MTÜ
Keila Kultuurikeskuses
27. november kell 13.30
PILET:
3,32 € (täispilet)
2,32 € (õpilane/pensionär)
1,82 € (lastepilet 4-7.a)

sport

Noored judomaadlejad
näitasid õpitut Rakveres
jaanus paalberg
KEILA OOKAMI

Spordiklubi Viru Judo korraldas möödunud laupäeval 8-10
- aastastele lastele rahvusvahelise jodoturniiri Rakvere Open,
kus tatamil käis kokku 137
noort judokat 18 klubist. Eesti
maadlejate kõrval võtsid turniirist osa ka külalised Venemaalt
Sosnovõi Borist Peterburi lähistelt.
Keila Ookami oli seekord
esindatud kolme võistlejaga,

kes kõik maadlesid hästi. Tihedas konkurentsis õnnestus
noppida kaks medalit, mis on
väga tubli saavutus.
Edmond Leping jõudis esimest korda finaali ja võitis oma
esimese kuldmedali kaalukategoorias -34 kg, kus oli osalejaid
kõige arvukamalt – 33. Albert
Ploom maadles end pronksmedalile kaalukategoorias -42 kg
ja Teet Asumägi saavutas tubli
5. koha kehakaalus +46 kg. Tugevat trennitahet neile edaspidiseks!

Joosep Raud, Margaret Danilov, Matis Hiie ja Erik Hallikma

sport

Ujujatel on alanud uus
hooaeg
TÕNU MEIJEL

KLUBI PEATREENER

Keila Swimclubile oli läinud
hooaeg edukas. Medalivõidud
nooremate vanuseklasside vabariigi meistrivõistlustel ehk
Noorte Sarja Finaalis juunis
ei jätnud Swimclubi ujujaid
“loorberitele “puhkama. Järgnesid korralik treeninglaager
Kurgjärvel, sobiv puhkus ning
korralik ettevalmistus uueks
hooajaks. 5. novembril KalevSpa ujulas Noorte Sarja Lääne
tsooni I etapil näideti uut taset – välja teeniti 7 medalit,
neist 4 kuldset, 2 hõbedast ja
üks pronks. Kui varem suudeti
vabariigi eakaaslastele konkurentsi pakkuda sprindidistantsidel, siis nüüd näidati punast
laternat “meeste” aladel nagu
näiteks 200 m kompleksujumises ja 400 m vabaltujumises.
Ajad protokollis näitavad, et
on tehtud korralikku treening-

tööd. Swimclubi võistkonna
edukaim oli taas Erik Hallikma kahe kulla ja vanuseklassi
parima eriauhinnaga. Margaret
Danilov ja Matis Hiie said ühe
kulla ja ühe hõbeda ning uue
medalivõitjana lisandus Joosep
Raud pronksiga 400 m vabaltujumises.
Läinud suvel 10. sünnipäeva tähistanud Keila Swimclubi
Indrek Sei Ujumiskooli edu
kasvamine siinsel ujumismaastikul on kogu klubi treenerite
plaanipärase ning üksmeelse
koostöö tulemus. Ka noorele klubi koondise treenerile
Toni Meijelile annab selline
edu loodetavasti motivatsiooni jätgmisteks arenguteks. Ka
ei tahaks märkimata jätta eriti
ladusat koostööd Keila Tervisekeskuse ning Keila linnaga.
Need ongi need Keila ujujad,
keda on kaua oodatud peale
Indrek sei ujumispükste varnariputamist.

Kuulutused
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Palju õnne!
26.10.2011
31.10.2011
04.11.2011

Kuulutused

Sündinud

töö
Usin-TR otsib oma meeskonda köögiabitöölist-nõudepesijat. Tööaeg 7.40- 16.00
asukohaga Keilas, Tehase 1. CV
saata eve.piberman@usin.ee
või helistada tel. 6797069

Miroslav Mihhin
Stig Ross
Geron Johanson

ost/müük

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
HARJUMAA TÖÖSTUSPÄRAND
Viis näidet Harjumaa Muuseumi kunstikogust
3. november 2011 – 8. jaanuar
2012
Harjumaa Muuseum

kino
“TÄITSA LÕPP” - KINOBUSS
- FILMITALGUD ESITLEB
11. november kell 20.11
Pilet: 3/2/€
Piletid müügil piletilevis ja
enne ﬁlmiseanssi kohapeal
Keila Kultuurikeskus

kontsert
SUUDLUS LÄBI JÄÄTUND
KLAASI
12. november kell 19.00
Urmas Alenderi ja Ruja poolt
esitatud laule laulavad Taavi
Peterson, Rosanna Lints, Marten Kuningas
Margus Kappel klahvpillidel
Piletid saadaval Piletilevist
Keila Miikaeli kirik
KEILA NOORTE BRASSI
SÜNNIPÄEVAKONTSERT
18. november kell 18.00
Keila Kultuurikeskus
PIANIST LAURI VÄINMAA
21. november kell 18.00
Muusikakooli saalis (Ehitajate
tee 1)

TREPIKONTSERT. JÕULURAHU VÄLJAKUULUTAMINE
27. novemeber kell 15.30
Keila Keskvälak
ADVENDIKONTSERT PEARU
PAULUS & TOOMAS JA IVO
VANEM
27. novemeber kell 17.00
Pilet: 8 €/7€
Keila Keskväljak
„VALGE LAEV“ LINDPRIIDE
KONTSERTTUUR
2. detsember kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
JÕULUKONTSERT
14. detsember kell 19.00
Esinevad Ivo Linna, Maria
Listra & Raadio Laste Laulustuudio
Piletid müügil Piletilevis
Keila Miikaeli kirik
LENNA KUURMAA JA MÄRT
AVANDI
17. detsember
Info tel: 6045045
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
“JÄÄGU MEIE VAHELE” VANA-BASKINI TEATER
9. detsember kell 19.00
Pilet: 8€/10 €
Keila Kultuurikeskus
“LEEKRÜÜBE” - EESTI
DRAAMATEATER

Neljapäeval, 17.novembril kell 12.00 – 17.00

KIRJASTUSTE
TUTVUSTUSPÄEV

Keila Sotsiaalkeskuse saalis (Keskväljak 17, Keila)

Oma raamatuid tutvustavad:

KIRJASTUSED KUNST, MENU,MAURUS,
TORMIKIRI, VARRAK, VALGUS, SINISUKK
TEA KIRJASTUS, ALLECTO AS
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18. jaanuar 2012 kell 19.00
Pilet: 12€/10€
Piletite broneerimine
alates 1. detsember
Keila Kultuurikeskus

sport
KORVPALL: POISTE
B-VANUSEKLASS
12. november kell 14.30
Eesti noorte meistrivõistlused
korvpallis. Keila Tervisekeskus
KORVPALL: C VANUSEKLASSI ESILIIGA
13. november kell 10.00
C1 vanuseklassi esiliiga
korvpalli võistlused
Keila Kooli saal

muud üritused
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
Kirikuaasta eelviimane
pühapäev
13. november kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õp Jaan Jaani
Pärast jumalateenistust
kohvilaud. Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Müüa istevann. Tel. 56 228
009.
Müüa puitbrikett 149€ /
960kg, graanul 177€ / 960kg
ning kuivad puitklotsid 2,80€ /
45L. Kojuvedu. www.kyttepood.
ee.
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 150€, puitbriketti (ümmargune) 145€ ,
puitbriketti (kandiline) 960kg
alusel 165€ ning kivisüsi 210€
tonn. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta.
Tel. 53593615.

Endist kolleegi

Matti
Põder’it
mälestavad töökaaslased
AS- ist Keva ja avaldavad
kaastunnet lähedastele

Kallile Merikesele ja ta
poegadele avaldavad
kaastunnet kalli

VANAEMA JA
VANA-VANAEMA
kaotuse puhul Marit, Riine,
Ellen, Marju, Eneli ja Helje
peredega

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

Õhksoojuspumpade paigaldus. Õhk-Õhk, Õhk-Vesi seadmed. Fujitsu, Atlantic, Mitsubishi
Electric. Tuulutaja OÜ, 5179946
Kalvi. õhtuti tel 6550855.
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.
Vannide
emaileerimine,
toonide valik, garantii. Tel.
5581222.

muu
Rae rätsep. Rõivaste parandus ja õmblusteenus. Avatud:
E-R 9.00-17.00. Keila Keskväljak 5 (kiriku plats, Rae Apteegi
maja III korrus). Info:6781661.
Lein ei mahu sõnadesse,
alati jääb südamesse
Südamlik kaastunne Marele
lähedastega kalli isa

Matti Põder
surma puhul

Sõbrad töökaaslased
Keila Perearstikeskusest

Meie hulgast lahkus

Raivo Sepp
06.09.1953 – 06.11.2011

Ärasaatmine laupäeval kell
11.00 kodumajast Lääne-Ristil

Pensionäridele ja pereliikmetele

25. novembril toimub Rakvere teatri külastus.
Väikses saalis etendub „Eikellegimaa“. See on lugu neljast mehest, kes elavad
eikellegimaal oleviku ja mineviku, reaalsuse ja kujutluse vahel.
Suures saalis etendub spioonikomöödia „ 39 astet“ . Tegemist on Broadwayl ja
West Endis publikut naerutanud ja spioonifilme parodeeriv lugu.
Sõidu hind 27€, soodushind 24€. Väljasõit kiriku paltsilt kell 15.45.
Tasumine toimub Keila Kultuurikeskuses 14. novembril kell 13.00 – 14.00.
PÜ juhatus

Good communication is as stimulating as black coffee, and just as hard to sleep after.
-Ann Morrow LindberghMillised on minu rollid suhetes? Kui suur osa heas kommunikatsioonis on kehakeelel? Kuidas kuulata, märgata,
tõlgendada ja reageerida?
17.11 ja 1.12 kell 18.00-21.00 Keila Avatud Noortekeskuses (Paldiski mnt 28F) toimuval suhtlemiskoolitusel paneme proovile ennast ja teisi. Mõtleme, mängime, analüüsime, arutame ja testime, mis ning kuidas suhtlemises toimub ja
kuidas meie seda kõike omaltpoolt mõjutada saame.
Koolitusele ootame 16.-26.aastaseid noori. Koolitusega käib kaasas palju mõtlemisainet ja intensiivne eneseanalüüs.
Koolitus on osalejatele tasuta!
Kirjuta oma osalemissoovist geagrigorjev@gmail.com hiljemalt 15.novembriks. (NB! Oluline on osaleda mõlemal koolituspäeval). Korraldab: MTÜ Keila Noorteaktiiv

AS - s Keva alustab 25. novembril autojuhtide täiendkoolitus. Registreerida tel. 6791474,
6791470.

Avaldame siirast kaastunnet
Merike Käverile kalli

VANAEMA
kaotuse puhul

IRL Keila osakond

Keila Avatud Noortekeskuses
(Paldiski mnt 28F)

KUNSTIDE TÖÖTOAD
21.11.2011 kell 14.00
Salvrätitehnikas romantiline
riidepuu, kivi või sõnumiga
puutükk
Soovi korral võta kaasa valge
riidepuu, sulle oluline kivi või
puutükk, aga kohapeal on ka
materjalid olemas.
28.11.2011 kell 14.00
Jõuluehted viltimistehnikas.
Soovi korral võtta kaasa
pärleid ja paelu.
Juhendaja: Riine Plees
Töötoad on osalejatele tasuta!
Lisainfo:
Maret: 6099089, 5221163,
maret@keilanoortekeskus.ee

Kas oled rahul oma
raamatupidamisega?!
Enne aasta lõppu
liitujatele
raamatupidamine -30%!
Uuri lähemalt
www.sixapples.ee
või helista 5301 2115
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Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

Sel hooajal teenindame
teid kahe rehvivahetusboksiga.

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€

Nädalalõpu
pakkumine -20%

Keila, Haapsalu mnt 57D
tel. 53 48 74 21; 60 44 037

Lai puitmaterjali valik,
Küttepuud võrkkott 40L al. 2,50€
Küttebrikett 10kg al. 2,00€
Kalastustarbed
Uudis! Nüüd saadaval ka töörõivad!

Selle reklaami ettenäitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

www.puidupood.ee

t4àOOJQÊFWBTBMBU
t3PTPMKF
t,BOBmMFFWBSSBTBOBOBTTJHB
t,PIVQJJNBNBBTJLBUPSU
18. nov kauplus avatud kuni 17.00
ja 19. nov suletud

,BVQMVTBWBUVE
&3
-

5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

KOHVIK KEGEL

Happy Hour E-N kell 17.00-19.00
Tule koos sõbraga ning proovi meie uusi
pakette hinnaga 6€

Meestele 2 õlut + kuumad snackid
Naistele 2 pokaali veini + juustuvalik
Pakkumine kehtib novembri lõpuni.

Tel: 5020583, e-mail kegel@kegel.ee

Keila Mööbel www.avans.ee
TEL: 6709665

avans@avans.ee
E-R10:00 -19:00 L 10:00-16:00

Rehvivahetus Keilas!
t,BTVUBUVEKBVVUFSFIWJEFNààL
t3FIWJEFQBJHBMEVT
t3FIWJEFQBSBOEVT

Mina olen Sinu Keila
piirkonna kinnisvaramaakler!

1BLVNFTPPETBMUMBJBTWBMJLVT
LBTVUBUVEUBMWFSFIWF3PPUTJTU
3FIWJWBIFUVTBMBUFTBVUP
&1 5FM
0IUVUFF ,FJMB 
XXXSFIWJQSPòFF

Külli Friedrichson
kutseline maakler
+372 5649 0753
kylli.friedrichson@uusmaa.ee

0MFUFBMBUJPPEBUVE

48&%090Ã

1. ADVENT





I ADVENT 27.novembril 2011
kell 11.00


        



        

















ADVENDILAAT avatud kl.11-16
Laada avavad SILLE KROONI LAULUSTUUDIO väikesed lauljad
Ringi liigub lõbus ÜLEMPÄKAPIKK, kes pakub lastele palju põnevat
Kultuurikeskuse I korruse fuajees on avatud JÕULUVANA POSTKAST, kuhu iga laps saab
oma salajased soovid poetada.
Jõulumeeleolu loovad A.T.S.TANTSUSTUUDIO ja SIKI TANTSUSTUUDIO
lõbusad tantsijad
Keila Kultuurikeskuse I korruse fuajee vitriinides on VÄIKE INGLINÄITUS
Avatud on Keila Lions klubi heategevustelk.
Keila Kultuurikeskuse I korrusel tarbekunsti klassis on avatud JÕULUKAUNISTUSTE TÖÖTUBA
kella 11-13.30-ni.OODATUD NII LAPSED KUI TÄISKASVANUD! Töötuba on tasuline
Toimub loterii raamatu Keila Kultuurikeskus 55 väljaandmise toetuseks
Laadapäkapikud pakuvad mitmesuguseid jõulukaupu, kuuma glögi ja teed.
TREPIKONTSERT KELL 15.30
JÕULURAHU VÄLJAKUULUTAMINE
Jõulurahu kuulutavad välja Keila linnapea hr.Tanel Mõistus ja
EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots.
Esinevad Keila linna poistekoor, segakoor Noodimurdjad ja Keila linnaorkester.
Võtke kaasa küünlad jõulutule kojuviimiseks!

ADVENDIKONTSERT KELL 17.00
Esinevad

KEILA KULTUURIKESKUSES

PEARU PAULUS &
Toomas ja Ivo Vanem

