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Keila Kooli sünnipäevanädal

Haridus 320
21.-27. november 2011

Sünnipäevanädalal kuulutame välja Keila Kooli lõpusõrmuste ja
kooli esindusfoto konkursside võitjad.
Aatriumis on üleval näitus „Maailm 320 aastat tagasi“.

Toimus
järjekordne
töövarjupäev

Üritused algkoolimajas
Esmaspäev

10.00 ja 11.00 sünnipäevasoovide kirjutamine koolile

Teisipäev

Keila õpilased käisid
töövarjupäeval tutvumas
eirinevate ametitega nii
Keilas kui kaugemal.

11.20 Mälumäng kolmandatele ja neljandatele klassidele
teemal „Kooli sünnipäev“

Kolmapäev

10.00 ja 11.00 Filmi „Kevade“ vaatamine saalis

Neljapäev

10.00 ja 11.00 Kooli sünnipäevale pühendatud vahetunnidisko

Reede

Aktused: kell 9.10 kõik 1. klassid ja 2.D,
kell 10.15 2. A, B, C, E, F; 3. E, F
kell 11.20 3. A, B, C, D; 4. A, B, C

Üritused põhikooli- ja gümnaasiumimajas
Esmaspäev

8.05 Hommikvõimlemine ja sünnipäevatervitus
9.10 Keila Kooli almanahi Põhjatäht esitlus

Teisipäev

11.00 ja 12.05 Vana aja mängud aatriumis

Kolmapäev

9.55 ja 11.00 Vana aja mängud aatriumis

Neljapäev

11.00 Ühiskonnaõpetuse tunni raames 12. klasside loodud
õpilaserakondade esitlus auditooriumis ning
9. klasside koostatud ajalehtede presentatsioon aatriumis

Reede

8.30 Toimub kooli lipu õnnistamine
Aktused: 4.-6. klassid kell 10.15, 7.-8. klassid kell 11.20 ja
9.-12. klassid kell 12.25

Laupäev

lk 3

Koolipidu!
21.-26. novembrini tähistab Keila Kool 320 aasta möödumist
hariduse andmise algusest suure sünnipäevanädalaga.
Toimub erinevaid üritusi nii
praegustele kui endistele õpilastele. Algkooli- ja põhikoolimajas saavad õpilased osa võtta
mitmetest huvitavatest tegevustest ja mängudest.

Keila kooli vilistlaste kokkutulek

Kava:

10.00 Mälestusküünalde süütamine
lahkunud õpetajate kalmudel
12.00-15.00 Vilistlaste, õpetajate ja õpilaste meeskondade
vaheline korvpalliturniir Keila Tervisekeskuses
16.00-18.00 Kõik Keila linnas asuvad koolimajad on avatud,
võimalik minna vaatama ja meenutama
17.30- ... Vilistlaste kokkutulek uues koolimajas eeskava
ja tantsuga

muusika

noored

Reedel on pidulik lippude
õnnistamine
Nädala tähtsündmus on Keila Kooli lippude õnnistamine.
Kevadel valminud uued kooli
lipud, millest üks on põhikooli- ning teine algkoolimajas,
õnnistab 25. novembri päikesetõusul (kell 8.30) Keila Koolis
EELK Keila Miikaeli koguduse

õpetaja Marek Roots. Lippude
õnnistamine on pidulik sündmus, kuhu on oodatud kõik
keilakad.
Sünnipäevanädal päädib laupäeval, 26. novembril toimuva
vilistlaste peoga. Kell 12.0016.00 toimub Tervisekeskuses
korvpalliturniir, kell 16.0018.00 on kõik koolimajad külastajatele avatud. Kellel ei ole
veel võimalust olnud, saavad
tutvuda ka uue koolimajaga
Ehitajate teel.
Kell 17.30 avatakse Keila
Kooli põhikoolihoones uksed
vilistlaste peoks. Oodatud on

muusika

Pianist Lauri
Väinmaa annab
Keilas kontserdi
lk 6

kõik Keila Mittetäieliku Keskkooli, Keila Keskkooli, Keila I
Keskkooli, Keila Gümnaasiumi,
Keila Õhtukooli ning Keila Kooli
endised/ praegused õpetajad ja
vilistlased. Osavõtumaksu 10€
palume kanda MTÜ KGÕ arveldusarvele 10220014083016
(SEB Pank), maksekorraldusele palume märkida oma nimi ja
lõpetamise aasta.
Vilistlaste peol astuvad üles
endised ja praegused õpilased.
tantsuks mängib ansambel
Eha. Muusika ei katke hetkeksi
ning meeleolukas koosviibimine jätkub hommikutundideni.

Noortekeskus
tunnustab
tegusaid noori
Keila Avatud Noortekeskus koostöös Keila linnaga
kutsub linnaelanikke üles
märkama Keila linna tegusaid noori, et tunnustada
neid tiitliga „Aasta Jälg“
2011.

lk 3

Klaveriõpilased
noppisid konkursilt
auhindu
lk 6
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reklaamtekst

Mis on progresseeruvad prillid
Ammustest aegadest on inimesed
füüsika,täpsemalt
optika, kasutamisest abi leidnud et
paremini näha

Keila Prilliäri, Jaama 6
Registreerumine
silmakontrollile tel 6781955,
silmaarst Dr Dagmar
Matteus
Keila StockOptika,
Keila Selveris
Registreerumine
silmakontrollile tel6391530
optometrist Regina
Tomson.

jaan põrk
Säästuoptika,StockOptika ja
PereOptika juhataja

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Crisely Apri

„Minu põlvkonna noortele on Eesti justkui sõber, kellega
koos üles kasvatud, ning sõpra teadupärast tuntakse hädas. Ja
kui see sõber peab elupuu haljastel okstel kiikuvatele Soome
emigreerunud ehitajatele tõestama, et ka Eestis võib sama
elukutsega suurepäraselt ära elada, on meie kohustuseks
ulatada abikäsi …. Eks ole ju Eestigagi nõnda nagu India poliitik
Mahatma Gandhi öelnud on - “Ole ise see muutus, mida soovid
maailmas näha”. Ainult koos parema iseendaga loome aluse
edukale tulevikule paremal kodumaal,“ kirjutas Crisely Korp!
Sakala Stipendiumifondi poolt välja kuulutatud abiturientide
esseekonkursi II preemia võitnud essees. Konkursi teema oli
„Minu põlvkond ja selle tulevik Eestis”. Auhind anti üle eelmisel reedel akadeemilises õhkkonnas Sakala 102. aastapäeva
perekonnaõhtul.
„Mulle meeldib arutleda Eesti käekäigu ja oma põlvkonna
üle. Näib, et minuealiste seas see just populaarseim mõtteaines
pole,“ nendib Crisely. „Aga kuidas peakski noored sest huvi
tundma, kui nende vanematelgi on ainuke väärtus materiaalne
– käega katsutav ja rahas mõõdetav?“
Õpetaja Hurmi Väljamäe oli juba mõnda aega utsitanud
Criselyt võistukirjutamistel osalema, kuid neiu ei osanud enda
kirjutamisoskust piisavalt eriliseks pidada. „Jah, eks ma ole harjutamiseks kirjutanud esseesid ja kirjandeid sahtlisse, aga need
ei ole mõeldud teistele lugemiseks. Seda võib küll nimetada
kirjalikuks mõtlemiseks,“ arutleb Crisely. Osa kirjalikke mõtteid
on siiski avaldatud ka – kooli ajalehes. Tulevikus Keila Kooli
abituriendist neiu end elukutselise kirjutajana siiski ei näe: „ Pigem õigus või riigiteadused. Eks näe, kuidas eksamid lähevad.“
Kirjaoskust läheb igas ametis vaja.

valdur vacht
vvacht@keila.ee

Suur avastus oli läätsede ehk
prilliklaaside abil kujutise teravustamine nägemise parandamiseks. Avastati, et – läätsega,
ehk nõgusa läätsega saab parandada puudulikkust kaugele
nägemisel ja + läätsega ehk
kumera läätsega lähedale vaatamisel. Tänapäeva teadus töötab aga iga päev, et lisada samale läätsele võimalikult paju
omadusi elu lihtsustamiseks.
Maailma parimad prilliklaaside
tehased, näiteks Prantsusmaa
firma Essilor, paigutavad teaduse saavutused aga kiiresti
tootmisesse. Nii on jõudnud
ka Eestisse maailma parimad
peegeldumisvastased katted,
prilliläätsede õhendused ja ka
progresseeruvad prilliklaasid.
Progrsseruvad prilliklaasid on
vahendid, millega inimene
saab vajadusel näha selgelt nii
kaugele kui lähedale. Lugemisprilli kasutajale on kindlasti
tuttav, et lugemisprilliga vaadates on isegi arvutiekraan
udune, rääkimata kaugemal
asuvatest objektidest. Kaugele
vaatamise prilliga on aga kehvem lugeda. Kõikidele on tuttavad üle prilli vaatavad silmad,
oleme näinud isegi korraga
kahtesid prille kandvaid inimesi. Mäletame ka vanaema ja vanaisa prille, millel on aken
sees. See aken ongi prilli lugemise osa. Progressiivne prilliklaas on kõrgtehnoloogiliselt
töödeldud prilliklaas, kus läät-

Bifokaalne e aknaga prilliklaas

Lugemisprilli klaas

Progressiivne ehk mitmevaateline prilliklaas
se on töödeldud vastavalt iga muud silmatorkavad lisandid
konkreetse inimese vajadusele klaasil puuduvad. Klaasid on
näha korraga nii kaugele kui töödeldud selliselt, et ülemise
lähedale. Igasugused aknad ja osaga näeb hästi kaugele, kes-

kel on kanal, millega näeb arvutit ja alumine osa on lugemiseks.
Progressivsete prilliretseptide määramine ja prillide valmistamine on väga täpne töö.
Iga millimeeter peab väga täpselt paigas olema. Seepärast
suudavad häid progresseeruvaid prille valmistada ainult
hea, kaasaegse aparatuuriga
ning kogenud töötajatega optikafirmad.
Ka inimene ise peab natuke
vaeva nägema, et progresseeruvate prillidega hästi nägema
õppida. Inimese aju peab saama aru kuidas silmad töötavad.
Kaua aega valede prillidega
vaadanud inimene peab oma
aju ka õigete prillidega vaatamiseks õpetama. Progressiivsete prillide kandja peab kindlasti arvestama, et tuleb hakata
rohkem pead keerama, kui silmi liigutama, sest eri kaugustesse vaatamiseks on progresseeruvate läätsede sees nn.
kanalid. Silmadega liikumine
toimub ülesse ja alla, kõrvale
peab aga pead liigutama. Negatiivne on see, et klaasi äärtes
on moonutused aga nendest
tuleb õppida mööda vaarama.
Tänapäeva prillid on kindlasti ka ehteks ja imagoks.
Progressiivne prill lisab elukvaliteeti.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Foto: madis melzar

Riigilipu heiskamisel tuleb järgida Eesti lipu
seadust. Eesti lipp koos vardaga kinnitatakse hoonele,
hoone katusele või heisatakse lipuvardasse.

Keila nädalaleht

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

Foto: erakogu
Esmaspäeval külastasid politseinikud koos
Securitase töötajatega Rukkilille lasteaeda, kus jagati
lastele helkureid ning ehiti helkuripuu.

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

trükk:
Printall

Kirikuesisel väiksel hailjasalal on vandaalid
tapnud mägimänni - Pinus mugo aastast 1965. Linnaaednik
Inge Angerjas on shokeeritud: “Niisugust vandalismi ei ole
ma tõesti enne näinud. Puu tuleb likvideerida, kahjustused
on nii suured, et ravivõtted siin ei aita.” Teo uurimine antakse politsei menetlusse.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Keila Avatud
Noortekeskuses
Keila Avatud Noortekeskus
(Paldiski mnt 28F) kutsub
osa saama järgmistest ettevõtmistest:
• 21-25.11.2011 on Rahvusvahelise Lapse õiguste päevale pühendatud näitus.
Näitusel on võimalik vaadelda Aafrika ja Eesti laste eluolu ja õigusi ning võrrelda
neid omavahel.
• 21.11.2011, kell 14.00 Salvrätitehnika töötuba, kus
saab valmistada romantilise riidepuu, kivi, sõnumiga
puutüki jne. Soovi korral
võta kaasa valge riidepuu,
sulle oluline kivi või puutükk,
aga meil on kohapeal ka materjalid olemas.

uudis

„Aasta Jälg“ 2011 ehk
tunnustame Keila linna noori

Keila Avatud Noortekeskus koostöös Keila
linnaga kutsub linnaelanikke üles märkama Keila linna tegusaid noori, et tunnustada neid tiitliga „Aasta Jälg“ 2011.
keila avatud
noortekeskus
„Aasta Jälg“ on tiitel, mille
eesmärk on tunnustada Keila
linna noori (vanuses 7-26 eluaastat) ja noorteühendusi, kes
on jätnud Keila linna ajaloosse
märkimisväärse jälje.
„Aasta Jälg“ 2011 jagatakse
välja viies järgnevas kategoorias:

• 28.11.2011, kell 14.00 Jõuluehted viltimistehnikas.
Soovi korral võtta kaasa
pärleid ja paelu.
Juhendaja: Riine Plees
Töötoad on osalejatele tasuta!

Vabatahtlik noor
Noor, kes on andnud vabatahtlikuna tegutsedes märkimisväärse panuse kogukonna
hüvanguks käesoleval aastal;

• 30.11.2011, kell 18.00 Teemaõhtu: Kodanikualgatus
ja vabatahtlik töö. Arutelu
teemal
kodanikualgatuse
tähtsus ja roll ühiskonnas,
vabatahtliku töö tutvustamine. Pärast arutelu Jaan
Tootseni film “Uus maailm”.
Üritus on tasuta!

Tegus
noorteorganisatsioon
Noorteühendus, klubi, selts
või muu registreeritud/registreerimata grupp, kes on käesoleval aastal silma paistnud
teotahtelise ja aktiivse tegutsemisega;

Noor algataja
Noor, kes on algatanud käes-

oleval aastal mõne noorteprojekti, ürituse, liikumise vms;

Töömalevlane
Parim noor töötegija, kes osales käesoleva aasta suvel töömalevas;

Aktiivne noor
Noor, kes on linnaarengus
sõna sekka öelnud; tegutseb
aktiivselt huvitegevuses või
võtab aktiivselt osa noorteosaluskogus jne.
Nominente tunnustusauhinnale võivad esitada kõik
Keila linna elanikud ja organisatsioonid.
Nominendi
esitamiseks
tuleb täita Keila Avatud Noortekeskuse veebilehel (www.
keilanoortekeskus.ee) olev ankeet ja saata see e-posti aadressile knk@keila.ee või saata
paberkandjal kiri aadressile
Keila Avatud Noortekeskus,
Paldiski mnt 28f Keila linn
76606. Märksõnaks „Aasta
Jälg“.

Mais toimus noorte eestvedamisel tänavakunsti üritus
„Keila Tantsib“
Ettepanekus peavad kirjas ole- detsember 2011. Tunnusma järgmised andmed:
tusauhinna võitjad „Aasta
1. kategooria, milles nominent Jäljed“ 2011 avalikustatakse
esitatakse;
ja tunnustatakse 15.12.2011.
2. nominendi nimi;
Täpsem info knk@keila.ee või
3. nominendi kontaktandmed telefonil 6099089.
(aadress, telefon, e-post);
4. teo kirjeldus; hinnang, miks Head linnakodanikud, selle
väärib tunnustamist;
vahva ürituse saame korral5. esitaja nimi ja kontak- dada vaid Teie abiga. Esitatandmed (aadress, telefon, ge julgelt omapoolseid kane-post).
didaate, väärtustame oma
Esitamise tähtaeg on 1. linna noori inimesi!

Keila Kooli õpilased töövarjupäeval
Töövarjupäeva on Keilas korraldatud
aastaid. Sel aastal toimus üleriigiline töövarjupäev neljapäeval, 17. novembril ning
esmakordselt oli Keila õpilastel võimalik
töövarjuks olla mitte vaid kohalikul töömaastikul, vaid kõikjal Eestis.
KROON@KEILA.EE

Töövarjupäevast võtavad osa
11. klasside õpilased, kellel
tuleb enne läbida kurused ja
enda jaoks välja selgitada, millist tööd nad tulevikus teha tahaks. Keila Kooli projektijuht
Priit Oks selgitab, et õpilased
analüüsivad oma tugevusi,
nõrkusi ning soove ja püüavad koostöös karjäärinõustaja
ja kooliga selgitada välja enda
ideaaltöökoht. „Õpilased ise
otsivad ametikoha, mis neile
meeldib ja mida nad sooviks
paremini tundma õppida ning
kirjutavad motivatsioonikirja,
millega töövarjuks kandideerivad.“ Sobiv töökoht võib olla
ükskõik kuskohas eestis, minna võib kasvõi lennujuhtimiskeskusesse.“ Järgmisel aastal
soovib kool töövarjupäevale
eelnevat tööd veelgi suurenda-

Töötute arv on kasvanud
Oktoobrikuu seisuga on keila
linnas registreeritud 219 töötut.
See on kahe võrra rohkem kui
kuu aega tagasi. Keila vallas on
töötute arv langenud ja varasema 140 asemel on registreeritud töötuid 138.
Eestis on oktoobrikuu seisuga registreeritud kokku 46421
töötut.

11.-20.november toimub heategevuslik oksjon, kus kogutakse
raha SOS Lasteküla lastele talvise spordivarustuse ostmiseks.
Müügis on kaunid ingli pildid,
mida joonistasid 10.novembril
Epp-Maria Kokamägi juhtimisel
SOS Lasteküla head sõbrad ja
toetajad – Evelin Ilves, Kristina
Smigun-Vähi, Mart Poom ja
Urmas Paet. Oma pildid maalisid ka kaks Keila lasteküla last,
Nele ja Tiina.
Lisaks maalitud inglitele lähevad oksonile ka õhtusöögid
Tallinna erinevates restoranides, kus lisaks eelpool nimetatud headele inimestele on võimalus osta õhtusöök ka Gert
Tiivasega, Joakim Heleniusega
või Anne-Veskiga. Väga eriline
võimalus on soetada õhtusöök
Keila SOS Lasteküla peremajas ema Erika ja tema laste
seltsis. Lisaks õhtusöökidele
on oksjonil ka kokakunsti lühikursus koos meisterkokkade
Rain Käärsti ja Allan Kuningaga. Swissotel on välja pannud
ööbimise kahele eksklusiivses
sviidis. Oksjon toiumub www.
osta.ee/sos
Kui te ei soovi oksjonil osaleda, kuid tahate aidata SOS Lasteküla lastele osta talveks spordivarustust, siis ülekande saate
teha: arve nr on 221001178590,
SOS Lasteküla Eesti Ühing.

Harjumaal sündis
oktoobris 121 last

da. Priit Oks: „ Meie soov on, et
õpilased mõtleks oma huvidele
ja sellele, kuidas neid tulevikus
kasutada. Töövarjupäev annab
hea võimaluse saada ülevaade
ametist, mis õpilane arvab olevat tema ideaaltöö.“
Keila õpilased on ambitsioonikad
Keila Kooli 32 õpilasest 29
leidsid oma unistuste töökoha.
Paar õpilast vajas natuke abi ja
neid suunati töövarjupäevaks
büroosse, kus nad saavad näha
korraga mitut erinevat ametit.
Leitud ideaalametite järgi võib
öelda, et õpilased on Keilas
ambitsioonikad – kolmandik
varjutatavatest inimestest on
juhtival positsioonil. Keila õpilased olid töövarjuks näiteks
Kanal 2 programmidirektoril,
AS Kalev turundusjuhil ja Ivo
Nikkolo juhatajal, lausa kolm
õpilast järgisid juristi tööd

Lühidalt

Oksjon lastekülalastele
talvise spordivarustuse
ostmiseks

keila kool

kadi kroon-laur

3

Eelmise asta töövarjupäev. Pildil Laura Kask ja lasteaed Sipsiku juhataja Margit Rüütsalu
ning Kertu Tauram ja abilinnapea Eike Käsi.
ning samuti kolm tundsid huvi Keila noormees minna Tallinki
Õpilased
medõe ameti vastu. Veel käisid laevale vahimadruse varjuks,
Keila õpilased uurimas treene- kuid kahjuks oli koht juba teiise otsivad
ri, õmbleja, automaalri, proku- se õpilase poolt hõivatud.“
ametikoha, mis
Õpilased said töövarjupäeröri abi jpm ameteid.
neile meeldib ja
Asutused võtsid töövarjud vast hea kogemuse. Paljud said
mida nad sooviks heameelega vastu. „Kuna töö- kinnitust oma valikute suhtes
paremini tundma varjupäev on üle-eestiline, ol- ja oli ka neid, kes mõistsid,
lakse üldiselt positiivselt mee- et tegemist ei ole päris sellise
õppida.
lestatud. Eitavaid vastuseid tuli tööga nagu ette kujutati. Töövähe ja tihti seetõttu, et keegi varjupäeval kogetut ja nähtut
oli juba ette jõudnud,“ selgitas saavad õpilased jagada kogePriit Oks. „Näiteks soovis üks musseminaril.

2011. aasta oktoobrikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 121 lapse
sünd, see on 38 võrra vähem
kui 2011. aasta septembris, mil
registreeriti 159 sündi ja 33
võrra vähem kui 2010. aasta
oktoobris, mil registreeriti 154
sündi.
Poisse sündis 63 ja tütarlapsi 58. Esmasündinuid oli 39,
teisi lapsi 53, kolmandaid 24,
neljandaid 3, viiendaid ja kaheksandaid lapsi üks. Kaksikuid
sündis üks paar.
Surmakandeid koostati kokku 99, mehi suri 46 ja naisi 53.
Lahkunute keskmine vanus oli
73 aastat. Mehed elasid keskmiselt 69 ja naised 76,5 aastaseks.
Registreeriti kolm ja lahutati kuus abielu. Nimemuutmise
avaldusi rahuldati kolm.
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Keskväljaku ringteed ja linna
Сегодня в номере
väravad kaunistati talveseadetega
venekeelne veerg

Taimeseadja Anu Pindsoo seadis nädala algul Keskväljaku
ringteedele üles 14 taimekompositsiooni. Seades on kasutatud punakat tooni kontpuud
ja pajuvitsa, konteinerid kaetakse samblaga. Linnaaednik
Inge Angerja sõnul annavad
punutised kesklinnale juurde pidulikkust. Sel talvel ajab
linn läbi säästueelarvega, seega uusi talviseid valgusteid ei
soetata. Jõulupuu saab küll
kaunistatud, kuid kuna uusi
valgusteid ostetud ei ole ja
olemasolevatest on paljud purunenud, on mujal linnas tänavu jõuludekoratsioone vähem.

Kesklinna ja linna väravatesse
paigutatud punutistele kulub
ligikaudu 900 eurot.
Neljapäeval jõudis
keskväljakule jõulupuu
Pidulik tulede süütamine ja
advendi tähistamine on 27.
novembril. Toimub traditsiooniline laat, trepikontsert,
esinevad lauljad ja tantsijad,
kultuurikeskuses on avatud
jõulukaunistuste töötuba ja
palju muud. Jõulurahu kuulutavad kell 15.30 välja Keila
linnapea Tanel Mõistus ning
EELK Keila Miikaeli koguduse
õpetaja Marek Roots.

Keila Linnavalitsus teatab
Osavõtjate puudumise tõttu
Muusikakooli vana, Haapsalu maantee 25 kinnistu ja
hoone enampakkumine ebaõnnestus. Enampakkumise

alghind oli vastavalt Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ
poolt koostatud eksperthinnangulise turuväärtuse järgi
84 000 eurot.

Keila Leht ei jõudnud
paljude lugejateni
Ligikaudu 600 Keila Lehe viimast numbrit on kadunud.
Keila Lehe laialikandega tegeleva AS Expressposti andmetel ei jõudnud Keila Lehe 11.
novembri number vähemalt
12 Pae-Põhja tänava piirkonna
korterelamu elanikeni, kuna ei
jätkunud lehenumbreid. Le-

hest jäid ilma järgmised aadressid: Pae 8, Põllu 1 ja 1a,
Piiri 2-6, Põhja 20 II trepikoda,
Põhja 18, Põhja 16, Põhja 14,
Põhja 12, Allika tn.
Keila Lehe viimast ja kõiki varasemaid numbreid saab lugeda Keila linna kodulehelt.
Vabandme

Kas sinu koer on
registrisse kantud?
Keilas on sagenenud juhtumid, kus
hulkuv koer on küll kiibistatud, kuid
kiip registrisse kandmata.

Haljastusjäätmete
vastuvõtust
Viimane pargi- ja haljastusjäätmete vastuvõtu päev on
laupäeval, 19.novembril kell
9.0 – 12.00.
Haljastus- ja pargijäätmeid,
mida vastu võetakse:
• puulehed
(võib sisaldada ka käbisid)
• oksad
(max tüve läbimõõt 8 cm)
• 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!
Selleks
mitteettenähtud
kohta jäätmete mahapanek
keelatud!
Lisainfot saab telefonidel:
6 781 251 või
e-mail: puhastus@keila.ee
AS Keila Vesi

Kiibi abil saab kaduma läinud koera
omaniku kiirelt tuvastada. Eesti
lemmikloomaregister asub aadressil
www.lemmikloomaregister.ee.
Sealt saab ka kontrollida,
kas sinu lemmiku
kiip on
registrisse
kantud.
Registrisse
saab info
kanda
tasuta.

В Общей гимназии выбирали «Мисс Осень»
Первая четверть в Общей
гимназии закончилась двумя
замечательными мероприятиями. В мероприятиях поучаствовали все члены дружной школьной семьи: и
младшие школьники, и старшеклассники, и учителя, и
даже родители. В начальной
школе прошли уже традиционные выборы Мисс осени. В
этом конкурсе девочки показали свои красивые наряды,
выполненные в осенних тонах (спасибо мамам и бабушкам!!!), составили букеты из
даров осени, пели, танцевали
и демонстрировали умения,
которые пригодятся будущим
хозяюшкам. Старшеклассники в этот день играли в «Что?
Где? Когда?». Друг против
друга сражались команда
основной школы и гимназисты. Вопросы были составлены таким образом, что разница в возрасте игроков
существенной роли не играла, а вот умение мыслить
оригинально и нестандартно
очень помогло. С минимальным перевесом в один балл
выиграла команда гимназистов. Лучшие игроки турнира
были награждены памятными стеклянными совами. Титула «Лучший игрок 2011»
были удостоены Мария Потемкина (11 класс), Кирилл
Смирнов (8 класс) и Александр Сапог (7 класс). (стр 6)

«След года 2011»
Городской
молодежный
центр при поддержке городских властей приглашает жителей города поучаствовать в
признании заслуг молодых
жителей в рамках проекта
«След года 2011». «След года»
- это почетный титул, которого удостоится тот житель нашего города в возрасте 7-26
лет, который сумел оставить
заметный след в городской
жизни в уходящем 2011 году.
«След года» будет присуждаться в пяти категориях:
«Волонтер», «Активная молодежная
организация»,
«Юный инициатор», «Лучший работник», «Молодой
активист». В конкурсе могут
участвовать все жители города и городские организации.
Для представления своего
кандидата необходимо заполнить анкету на вебстранице молодежного центра (до 1 декабря 2011).
Результаты будут объявлены
к 15 декабря. (стр 3)

Приглашение на собрание
Во вторник, 22-го ноября, в
19.00 по адресу ул. Крууза,
23, состоится первое собрание, на котором будет выяснена необходимость организации дневного присмотра
для детей. Дневной присмотр предполагается организовать с использованием
принципов
вальдорфской
педагогики. К участию приглашаются все заинтересованные в этом вопросе люди.
На собрании выступит К.
Урб, которая расскажет об
опыте организации действующего в Нымме дневного
присмотра. (стр 6)
Зимние украшения в городе
На центральной площади
уже установлены 14 плетеных композиций, выполненных флористом Анну Пиндсоо.
В
композициях
использовались прутья красного цвета, контейнеры со
мхом. По мнению городского садовника Инге Ангерьяс,
такие композиции очень
украшают город. В целом, в
городе с учетом режима экономии новых рождественских украшений и декорации
приобретено не будет. Празднование первого адвента состоится 27 ноября. В этот же
день будут зажжены огни на
городской рождественской
ели. О начале рождественского мира в 15.30 объявят
мэр города Танель Мыйстус
и пастор прихода Михклиской церкви Марек Роотс.
(стр 4)
Детсад
«Руккилилль»
примет участие в конкурсе плакатов
Из уже знакомой гражданской инициативы, в ходе которой были по всей страны
проведены субботники, родился проект всемирный
World Cleanup 2012, целью
которого является уборка
всей нашей планеты. В октябре 2011 года была начата
рекламная компания, в ходе
которой организаторы пригласили к участию – созданию рекламных плакатов –
школы и детские сады
Эстонии. Приглашение поучаствовать в создании плаката получили и дети из садика «Руккилилль». Надо
отметить, что в субботнике
Teeme Ära активное участие
принимали и учителя, и родители этого детсада. (стр 5)
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Rukkilille lasteaia lapsed osalesid
„Maailmakoristus 2012“ plakatitalgutel

LEPATRIINU RÜHMA JUHENDAJA

Nimetatud algatusest on sündinud projekt World Cleanup
2012 (Maailmakoristus 2012),
mille eesmärk on aastal 2012
puhastada prügist terve planeet Maa. Järgmise aasta 24.
märtsist 25. septembrini toimuvad erinevad koristustalgud
üle maailma. Oktoobris 2011
alustati projekti reklaamkampaaniat, mille raames tehti ettepanek Eesti lasteaedadele ja
koolidele osaleda meediaplakatite kujundamisel ja valmistamisel, mida eksponeeritakse
üheksas Eesti linna bussiootepaviljonides ja välireklaampindadel.
Kutse plakatite loomiseks
saabus ka Keila lasteaeda Rukkilill, mille lapsed, lapsevanemad ja õpetajad on „Teeme
Ära„ talgutel olnud aktiivsed
osalejad traditsiooni sünnist
alates.
Lasteaia Lepatriinu ja Liblikate rühma lapsed ja kasvatajad otsustasid rõõmuga kutse
vastu võtta ning minna appi
suurepärase
ettevõtmisega
seotud info levitamisele üle
maailma.
Lepatriinu rühmas osales
ideede kogumises ja teostamises kogu rühm suure õhinaga:
toredaid mõtteid ja asjalikke
ettepanekuid tuli iga lapse

käest. Eesmärk oli saada plakat kõnetama kõiki möödakäijaid ja panna neid mõtlema,
kui oluline on puhtus nii meie
enda kodus kui kogu planeedil.
Lepatriinu rühma lastele on
keskkonnakaitse ja taaskasutuse teemad tuttavad ja nendest asjadest ei räägita ainult
kord aastas talgute ajal. Püüame ka igapäevaelus käituda
nii, et järgmiste talgute jooksul ei tuleks kellelgi teisel meie
järelt prahti koristada.
Koostegutsemises peitub
jõud ja kuna ka plakati formaat
oli suur, avanes kõikidel rühma lastele võimalus selle valmimisele käed külge panna.
Igaüks sai valida endale sobivad värvid ja koha suurel plakatil. Plakat sai ilus ja värviküllane. Eriti tähtsaks pidasid
lapsed asjaolu, et iga autor sai
plakatile oma käega kirjutada
oma nime ja kinnitada seeläbi
oma isiklikku osalust maailmakoristamise ürituses.
Plakati esmaesitlus toimus
loomulikult lastevanematele,
kes olid ääretult uhked, et nende tublid lapsed on andnud
oma panuse selle suure projekti õnnestumisele.
Plakati valmistamisel kaasa
löönud Marti-Steni ema Helen
pidas vajalikuks märkida järgmist: „Lasteaed on lapsele
kodu kõrval tähtsuselt järgmi-

Põhjamaade raamatukogunädal - Huumor põhjalas

1500 pead ja 15 000
sekundit noortesõbralikuma tuleviku nimel

foto: ERAKOGU

seks allikaks, kust laps ammutab teadmisi maailma kohta.
On tänuväärne, kui lasteaed ei
piirdu õppeprogrammis ettenähtud miinimumiga ja püüab
koos lastega kaasa lüüa ka
muudes ettevõtmistes. Mängu
ja meisterdamise kaudu jõuab
teave lapseni talle arusaadaval moel ning annab talle võimaluse kaasa lüüa projektides,

mis ulatuvad koduõuest palju
kaugemale.“
Laura Brita isa Marguse on
samuti rahul, et lasteaia eesmärk on muuhulgas ka laste
väärtushinnangute kujundamine laiemalt. „Lasteaias jäätmete ja taaskasutusega seonduva temaatika selgitamine
on hea näide sellest, kuidas
lastes tekitada juba varakult

tunnetus, et nende igapäevased teod ja valikud mõjutavad
keskkonda.“
Loodame,et meie plakatit
nähes nõustuvad kõik sellel
oleva üleskutsega – Teeme
koos maailma puhtaks! Loodame, et lisaks nõustumisele võtavad ka ise nimetatud tulemuse saavutamiseks midagi
ette.

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Keila kahe ilmasõja vahelisel ajal
Alev oli isemajandamisel. Elanike
arv oli 1927. aastal 878, maju oli
128. Sissetulekuid sai alevivalitsus
laatadest, elektrimüügist, isiku- ja
tulumaksudest, maa- ja majamaksudest jm. Sõja ajal ei olnud viina vabamüügil. Elanikud said vähesel määral
tšekiviina osta, kõrts ei töötanud.
Viinasõbrad aga ajasid salamahti samagoni, nn „metsakohinat“ ja
„lepikuliisut“, mis aga mõnikord oli
segatud tervistkahjustavate ainetega. Kaaluti ja otsustati siiski avada
viinamüük, mis annab tulu alevile ja
viinamaiastele puhast riigiviina. Viina
ja peenviina müüdi ainult viinapoes.
Suurt kolmveerandlitrist pudelit nimetati riigivanemaks ja veerandliitrist
asunikuks. Seda viimast nimetati veel
helitavalt „väikeseks kulkuks“.
Laatu peeti kodanlikul ajal seitse korda aastas, hilisemal ajal isegi

Lühidalt

Nagu pealkiri ütleb, on seekord
raamatukogunädal pühendatud huumorile. Huumor võib
olla poliitiline, pilkav, täis satiiri või ka õpetlik – midagi igale
lugejale. Põhjamaise huumori
eri külgi aitavad lugejateni tuua
Taani kirjanik Jakob Martin
Strid ja Soome autor Mikael
Niemi.
Eesti keeles on ilmunud Mikaeli Niemi raamat “Popmuusika a la Vittula”. Raamatukogunädal kestab 20. novembrini.

Kodanikualgatusest „Teeme Ära“ , mis
sündis aastal 2008 Eestis ja mille käigus
koristasid kodumaad prügist puhtaks üle
50 000 vabatahtliku, on prügitõrjumispisikuga nakatanud sadu tuhandeid inimesi
enam kui 60 riigis.
tiina mändmets
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kaheksa korda. Rahvarikkamateks
kujunesid sügisesed ja kevadised
laadad, millal laadakaupmehi – presentkatuste alustel lettidel müüjaid,
kogunes kuni saja inimeseni.
Viinapoe avamisega tekkisid
laadapäevadel pikad viinaostjate järjekorrad. Pärast maitsvat jooki lasksid
nii mõnedki topkasõbrad lahti kinos
kuuldud keeruka indiaani armuhüüu
helifilmist „Rose-Marie“. Juhtus sedagi, et isa oma poja jooma õpetas.
Uue vastavatud restorani ees vaevles
kord südamepöörituses pojake, keda
trööstis papi: “Ära muretse midagi,
küll läheb mööda“ Esmalt on paha,
aga küll harjud ära!“ Papil oli õigus.
Poeg harjuski ja hiljem sai tast tubli
klaasitõstja.
…
Keila Ühispiimatalitus ja Keila
Tarvitajate Ühisus, mille kauplus seni

töötas endise kõrtsi ruumis, ehitasid
1927. aastal uued hooned. Avati
Keila Ühispank, 1929. aastal valmis
pritsimaja juurdeehitis, mille tulemusena saadi eeskujulik rahvamaja.
Samal aastal avati Keila mõisas
põllutöökool. Umbes 1924 või 1925.
aastal asutas J. Tähe villakraasimise ja – ketramise vabriku Haapsalu
maantee nr 8 ja mõne aja pärast avas
samas kangakudumise osakonna. Ta
ehitas ka suruõhujahuveski. Regastik
likvideeris aastakümneid Regastikkudele kuulunud villatööstuse ja hiljem
ka jahuveski ning üüris oma vabriku
ruumid Jaama t nr. 3 Tallinna baptisti usuühingu trükikojale „Külvaja“.
Alumisele korrusele seadis limonaaditööstuse ja saku õlle lao. Esimene
turg avati Keilas 1. juunil 1927. a
praeguse kino „Saluut„ asukohale,
hiljem viidi see kiriku taha, kus prae-

gugi turgu peetakse ja kus nüüd asub
ka bussijaam.
Seoses limonaaditööstuse avamisega ilmus Keilasse umbes 1927.-30.
ndate aastate vahel ka esimene
veoauto. See ei kuulunud ühelegi
keilalasele, vaid pidas sidet Regastiku
ja Tallinnas asuva firma „Hermann
Türnebaum“ limonaaditööstuse vahel. Et see auto selle firmale
kuulus, võis järeldada autokastile
valgete tähtedega maalitud firmanimest. Hiljem ostis Regastik ka endale
auto, millega töölised vedasid õlut ja
limonaadi laiali, kuhu vaja. Esimese
sõiduauto omanik Keilas oli kirikuõpetaja A. Köögardal. Autot juhtis
aga tema abikaasa, kes oli vastaval
kursusel käinud.
Harjumaa Muuseumi kogu.
Valiku tegi Valdur Vacht

1. detsembril istuvad laudade
taha 1500 pead 15 maakonnas
üle Eesti, kus kohtuvad noorte esindajad - õpilased põhikoolist, aktivistid keskkoolist,
asjaarmastajad
kutsekoolist,
õpihimulised ülikoolist, noored
emad ja isad, töötavad noored
jne – ja otsustajad – vallavanemad, linnapead, ﬁrmajuhid,
noorsootöötajad,
maavanemad, ühiskonnaõpetajad, riigikogulased, koolijuhid jt!
Osaluskohvikus ei küsi me
sinu ametit ega vanust, tule
räägi, mida mõtled noorte
elust ja tulevikust. Leia endale
sobib koht 15 kohviku seast ja
vali meelepärased teemad.
Harjumaa osaluskohvik toimub 1.detsembril kell 10.30 Tallinnas, kohvik Wabadus II korrusel (Vabaduse väljak 10).
Arutleda saab järgmistel
teemadel: noorte ühendamine
Harjumaal, transpordikorraldus, Harjumaa „MÄRK“, õppimise, enesearendamise ja vaba
aja veetmise võimalused kodukohas, noorte tööhõive, 16aastaselt valima, noorte osalus
kohalikul tasandil, noorte tervis, mitteformaalne formaalses
keskkonnas, vabatahtlikkus.
Vaata lähemalt: www.kohvik.
noortekogud.ee. Vajalik etteregistreerimine!

Olev Soansi stipendium
Harjumaa Muuseumile
Olev Soansi mälestusfondi halduskogu koosolekul otsustati
teha Eesti Rahvuskultuuri Fondi
nõukogule ettepanek eraldada
selleaastane stipendium Harjumaa Muuseumile Olev Soansi
graaﬁkapreemia esimese laureaadi Oliver Laasi isiknäituse
korraldamiseks järgmisel aastal Harjumaa Muusemis.
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Lühidalt
Lastehoiu algatus

vaba aeg

Ühisgümnaasiumis
valiti missi
Esimese veerandi viimasel õppepäeval toimus Keila Ühisgümnaasiumis kaks toredat
üritust, millega koolipere tähistas koolivaheaja algust. Tegevusi jätkus nii noorematele kui ka vanemate klasside õpilastele,
õpetajatele ja ka lastevanematele.
Jekaterina Stepanova
Keila üg sotsiaaltöötaja

Juba traditsiooniliseks kujunenud missivõistluse käigus
oli algkooli tüdrukutel võimalus ennast proovile panna nii mõnelgi olulisel alal
tõestamaks, et nad on 2011.
aasta Sügismissi tiitlit väärt.
„Sügismiss“ ei ole ainult iludusvõistlus (kuigi mõnevõrra sarnaneb sellega): noored
preilid valmistasid koos emadega ette originaalsed sügisteemalised kostüümid ning
haarasid publiku tähelepanu

põneva
enesetutvustusega.
Samuti näitasid tüdrukud oma
talenti tantsimise ja laulmisega. Ent kuna päriselu pole
ainult lust ja lillepidu, paluti
osalejatel näidata ka nende
perenaiselikkust ja valmidust
majapidamistöödega hakkama saada. Tüdrukud üritasid
kinni seotud silmadega neile
antud toitu vormi, maitse ja
lõhna järgi ära arvata. Ka selle
raske väljakutsega said missid
hakkama!
Vanemad õpilased panid
samuti ajud tööle, seda esmakordselt korraldatud mälu-

mängus. Omavahel võistlesid
kaks tiimi, mis esindasid vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi osa, mängijaid oli igast
klassist. Küsimused koostati
nii, et vanusevahe ei mänginud rolli ning võitlus kujunes
üsnagi kuumaks ja ettearvamatuks. Mälumängu võitis
10.-12. klasside võistkond,
kuid seda vaid ühepunktilise
vahega. Hääletuse käigus selgitati välja ka kolm paremat
mängijat - Maria Potjomkina
11. klassist, Aleksandr Sapog
7. klassist ning Kirill Smirnov
8. klassist. Tublimad õpilased
viisid koju originaalsed aumärgid: käsitsi tehtud vitraažidel kujutatud tarkuse sümbolid - öökullid.
Ürituste korraldamisse panustasid KÜGi õpetajad Inna
Õunapuu, Svetlana Suldenko
ja Jelena Mihhejeva.

vaba aeg

Keilas esineb tuntud
pianist Lauri Väinmaa
21. novembril kell
18.00 annab Keila
Muusikakooli uues
saalis kontserdi
Lauri Väinmaa.
eva teppo
keila muusikakool

Tegemist on eesti ühe silmapaistvama pianistiga, kes on
võitnud preemiaid rahvusvahelistel konkurssidel Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides
jm. Ta on esinenud soolokontsertidega ja erinevate orkestrite
solistina Inglismaal, Saksamaal,
Hollandis, Rootsis, Soomes,
Poolas, Venemaal jm. Lisaks
kontserttegevusele õpetab Lauri Väinmaa Eesti Muusikaakadeemias ja viib regulaarselt läbi
meistrikursusi Inglismaal, Soomes, Hollandis ja Eestis. Ta on
teinud salvestisi televisioonile,

raadiole ning mitmele plaadifirmale, muuhulgas neli CDd

firmale Warner Brothers. BBC
on salvestanud Lauri Väinmaa
esituses kogu Arvo Pärdi klaveriloomingu. Käesoleval kuul
on pianist juba üles astunud
Pärnu Linnaorkestri solistina
ja andnud soolokontserdi Tartu
Ülikooli aulas, Keila kontserdile järgneb sooloõhtu Estonia
kontserdisaalis 23.novembril.
Nende kontsertidega tähistab
Lauri Väinmaa oma 50. juubelit ja ühtlasi kolmekümne aasta
möödumist esimesest soolokontserdist Estonia kontserdisaalis. Keila kontserdil kuulete
pianistile aastakümnetega südamelähedaseks saanud muusikat Ludwig van Beethoveni,
Arvo Pärdi ja Ferenc Liszti sulest.
Muusikakool kutsub kõiki
osa saama erakordsest kontserdist Keila uues väga hea akustikaga saalis! Kontserdile vaba
sissepääs!

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte on Keilas asuvat waldorfpedagoogikast
lähtuvat
üldhariduskooli
Erakooli Läte pidamas juba
neljandat aastat. Korduvalt
on esile kerkinud vajadus
waldorfpedagoogikast lähtuva lastehoiu järele. Aeg on
küps ning olemas inimesed,
kelles on soovi ja energiat
algatuse tegemiseks ning
ilusa mõtte elluviimiseks.
Nii, nagu waldorfkool saab
tegutseda ainult lapsevanemate poolt ellukutsutuna
ning juhituna, saab ka waldorflastehoid ellu ärgata ja
tegutseda ikka lapsevanemate soovil ja toel.
Teisipäeval, 22. novembril kell 19.00 toimub Kruusa
tn. 23, Keilas esimene avalik
kohtumine sellise lastehoiu
vajalikkuse väljaselgitamiseks ning asjast huvitatud
inimeste koondamiseks.
Koosolekul esineb Külli
Urb tutvustusega Tallinnas
Nõmmel tegutseva Meiepere Lapsehoiu loomise ja
toimimise kohta. Ootame
Sind kohale, kui oled huvitatud
waldorflastehoiust
oma lastele, lapselastele või
omad kogemust lastehoiust.
Oled suureks abiks kui tahad
kaasa aidata selle idee teoks
saamisele. Hindame Sinu
panust kui tahad lastehoiu
ja waldorflastehoiu teemal
arvamust avaldada. Oled
väärt kaaslane, kui tuled lihtsalt kohale!
Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte projekti „Lastehoiu
teenuse äriplaani koostamine“ rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Lisainfo:
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte, Tel. 5193 6673, www.
erakoollate.ee

Palju auhinnalisi kohti
klaveriõpilastele
12.novembril toimus Tabasalu Muusikakoolis VI LoodeEesti muusikakoolide Eesti
klaverimuusika
konkurss.
Kuigi regioonis on 21 muusikakooli, oli ligi 60 õpilast
tulnud osalema kümnest
muusikakoolist, sealhulgas
Keilast. Iga noor pianist esitas 2 klaveripala ning žürii
(Eve Pung, Heli Taar) andis
oma hinnangu klasside arvestuses. Häid sõnu, diplomeid ja auhinnalisi kohti
jagus ka Keila tublidele klaveriõpilastele:
Kärt Suurlaht (2.kl)
(õp. Eva Teppo) I koht
Hannamari Vaher (6.kl)
(õp. Pille Parm) I koht
Theodor Teppo (2.kl)
(õp. Eva Teppo) II koht
Aili Pent (3. kl)
(õp. Pille Parm) II koht
Karl Reimand (5.kl)
(õp. Tiina Kalvet) II koht

sport

Keila korvpallipoiste
võidukas nädal ja reis
Peterburi turniirile
PEEP PAHV

KEILA KORVPALLIKOOL

Möödunud nädalal said Keila
Korvpallikooli poisid erinevate
vanuseklasside Eesti meistrivõistlustel hulgaliselt suuri
võite.
Võitudega tegid algust Bklassi poisid, kes alistasid Kristjan Liiva 27 punkti toel Audentese III meeskonna 65:57. Päev
hiljem alistati Tabasalu 61:35
ja Altius/Vras 84:53. Taas oli
heas hoos Liiva, kes tõi vastavalt 14 ja 10 punkti, väärikalt
sekundeeris talle Robert Ellik
14 ja 12 punktiga.
C1 vanuseklassi poisid olid
aga pühapäeval selgelt üle
Saaremaa meeskondadest. SK
Vesse alistati 108:20 ning Orissaare/TÜ 96:30. Mõlemas kohtumises oli meeskonna täpseim
Sooäär 28 punktiga.
Pühapäeval alustasid oma
mänge ka Mini-klassi poisid.
Märjamaal saadi ühe võidu kõrvale kaks kaotust. Esmalt jäädi
49:92 alla meistritiitli ühele
soosikule Raplale, seejärel alistuti aga pärast väga pingelist
heitlust Märjamaale 58:66.
Päeva viimases kohtumises
alistati pingevabas heitluses
Ago Kliimsoni juhendatud Keila 113:7. Selles mängus hiilgas
Robert Pedaja 30 punktiga.
Nädal varem käisid aga
korvpallikooli C2 vanuseklassi
poisid võistlusreisil Peterburis, kus väga tugeval turniiril
lepiti 7. kohaga. Võita
seekord ei õnnestunud, kuid
väärt kogemusi saadi
kuhjaga.
Turniiri tasemest annab ainu
seegi, et
selle vanuseklassi Eesti
absoluutsesse
paremikku
kuuluv
Rakvere leppis kaheksa võistkonna seas 6. kohaga. Ning tegelikult sai Keila siiski ka ühe
«võidu» kuna Moskva oblasti
Dzeržinski spordikool loobus
7.-8. koha kohtumisest, kuulus
7. koht Keilale.
Turniiri avapäeval reedel
kaotasid Keila poisid Peterburi
NAB-99-le ja Moskva Gloriale,
laupäeva hommikul jäädi aga
alla Peterburi Admiraliteiskaja
meeskonnale. Kuna Venemaal
ei anta meeskondadele mängust protokolle, pole võimalik
tuua ära skoore ja viskajaid.
Küll aga tuleb tunnistada, et
väga pikakasvuliste, kuid seejuures kiiret korvpalli harrastanud meeskondadele jäädi alla
päris suurelt.

Vahe ilmnes sisuliselt igas
mänguelemendis – tänu pikkusele võimutsesid vastased
lauavõitluses, mängisid tihedat
ja maa-ala sugemetega kaitset
ning hiilgasid kiirete rünnakute lõpetamisel ja kaugvisetel.
Kuna Venemaal on lubatud kõik
kaitseformatsioonid ja rünnakul katted ja kate-kattest mäng,
oli kahel Eesti klubil väga raske kohaneda. Harjumatu oli ka
kohtunike väga jõulist ja musta
mängu soosinud vilestiil. Karastus saadi aga võimas ja loodetavasti tõuseb kogetust kasu
juba järgmistes Eesti meistrivõistluste mängudes.
Laupäeva õhtul jäi Keila
alumise neliku poolfinaalis
alla Rakverele. Selles mängus
tegutseti oma liidri Kevin Sepikuta, kes vigastas hommikul
põlve ja ei saanud meeskonda
aidata. Kuna vigastuse tõttu
jäi sootuks koju teine liider
Roland Liiva, sattusid paljud
poisid harjumatusse rolli. Väga
tõsist vastupanu ei õnnestunud
Rakverele osutada.
Kuna Dzeržinski meeskonnaga jäi pühapäevane mäng ära,
organiseerisid turniiri korraldajad meile vastaseks veel ühe
oma klubi esinduse. Keila poiste jaoks oli see kindlasti turniiri
parim sooritus, kuid pingelise
heitluse järel tunnistati siiski
väljakuperemeeste paremust.
Viimane kohtumine kulges
Keila jaoks omapärasel ajal –
kuna pärast kella keeramist on
Eesti ja Venemaa ajavahe kaks tundi,
tuli
ärgata
Eesti
aja
järgi juba
5.20
ja
v ä l j a ku le joosta
kell
7
hommikul. Kohalik kell oli
siis 9.
Kuigi Keila jäi
seekord võiduta, olid
turniiri korraldajad huvitatud, et meie meeskond osaleks
nende poolt korraldatavatel
võistlustel ka järgmistel hooaegadel. Seekord nimetati Keila
parimaks Norman Rüütsalu.
Lisaks mängisid vapralt: Kevin Sepik, Margus Pahv, Marek
Uusoja, Roland Tamkivi, Mart
Maide, Markkus Sildam, Deigmar Uus, Gerhard Trolla, Martin Kiik ja Oliver Uuspõld. Seega olid meeskonnas enamuses
hoopis 2000. aastal sündinud
poisid.
Lisaks mängudele tugevate
vastastega, said Keila poisid
põgusalt tutvuda Peterburi
kesklinna tuiksoone Nevski
prospektiga ja paljud neist sõitsid esimest korda metrooga.
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Kuulutused

Sündinud

töö

03.11.2011 Eva Maria Keskrand
07.11.2011 Robin Pruul
07.11.2011 Rasmus Tamm
14.11.2011 Triinu Paejärv

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

kontsert
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 Keskväljak
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
“KUI VARI KAOB, SIIS VALGUS JÄÄB” - LENNA KUURMAA JA MÄRT AVANDI
17. detsember kell 19.00 Pilet:
15€
Koos puhkpillikvintetiga Reval
Wind Ensemble.
Piletid müügil Piletilevi müü-

Otsime oma töökasse kollektiivi lukksepp - keevitajat
ja katlaoperaatorit (väljaõpe
kohapeal),kasuks tuleb elektrik- automaatiku pädevustunnistus (teadmised). Alkoholilembelistel palun mitte
kandideerida. CV saata meilile:
gunnar@avoterm.ee või avoterm@avoterm.ee. Lisainfo telefonil 56978892.

ost/müük
gipunktide ja Keila Kultuurikeskuses
Keila Miikaeli kirik
JÕULUKONTSERT
NOORKUU 15.
Külaline Rosanna Lints
18. detsember kell 19.00 Pilet:
10€
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides ja Keila Kultuurikeskuses
Keila Miikaeli kirik

kino
“VÕLUHÕBE” - KINOBUSS KOGUPEREFILM
27. november kell 13.30
Südamlik ja armas lugu väikese printsess Siniroosi seiklustest maagilises päkapikuloos!
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
18. jaanuar 2012 kell 19.00
Pilet: 12€/10€
Piletite broneerimine alates
1.detsember
Keila Kultuurikeskus

muud üritused
KEILA KOOLI VILISTLASTE
KOKKUTULEK
26. november
Keila Kool
KEILA TERVISE FESTIVAL
27. november kell 10.00 –
17.00
Keila Tervisekeskus
ADVENDILAAT
27. november kell 11.00 – 16.00
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Info ja registreerimine:
Mari-Liis Pillerpau 6045045;
5132246 või mariliis@keila.ee
Keila Keskväljak
LOENG “HAIGUSED JA IMETAMINE”
28.november kell 15.00 – 17.00
Vastupanuvõime haigustele ja
selle kujunemine lapseeas
Hiirekese Mängutuba
LOENG “RINNAPIIM JA EMA
TOIT”
12. detsember kell 15.00 –
17.00
Loengu tasu on 2 eurot.
Vajalik eelnev registreerumine
aadressil anneli@hiirekese.ee.
Hiirekese Mängutuba
TASUTA MÄNGIMINE HIIREKESE MÄNGUTOAS
Igal kolmapäeval ja reedel kell
10.00-14.00
Väikelastele koos täiskasvanuga.
Haapsalu mnt 31, Keila.
Lisainfo www.hiirekese.ee

Müüa puitbrikett 149€/
960kg, graanul 177€ / 960kg
ning kuivad puitklotsid 2,80€/
45L. Kojuvedu. www.kyttepood.ee.
Müüa turbabriketti, alus
950kg (Sangla) 120€, 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.

Avaldame sügavat
kaastunnet Õiele, Urmasele
ja Marele perega

Matti Põder’i
surma puhul

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 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.

Kallile Meerile ja poegadele
avaldavad siirast kaastunne
abikaasa, isa ja vanaisa

Mati
Einbergi
Sirje perega

Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Vannide
emaileerimine,
toonide valik, garantii. Tel.
5581222.
Novembris soojusta soodsalt. Klaasvill 50mm - 1eur/m2,
kivivill 50mm - 1,85eur/m2,
penoplast 50mm -2,10eur/m2,
puistevill koos paigaldusega2,35eur/m2 jpt ehitusmaterjale.
Kaup objektile meie transpordiga. Hind alates 5€. Kontor asub Paldiski mnt19, Keila. www.tarnekor.ee, info@
tarnekor.ee, mob 53321522, tel
6781616.

muu
Keila Tervisekeskus annab
rendile ruumid. Lisainfo 6737
639 või tervisekeskus@keila.
ee.

Avaldame sügavat kaastunnet
Merikesele, Kristole ja Ricole

vanaema ja
vana-vanaema
kaotuse puhul
Marika, Imbi, Karl ja
Victoria-Grete

Olete oodatud
KEILA KULTUURIKESKUSESSE

Surnute mälestuspüha
20. november kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Laulab koguduse seeniorite
segakaar
Teenib õp Thomas-Andreas
Põder
Võimalik mälestada lahkunud
lähedasi
Keila Miikaeli kirik

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

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

kaotuse puhul

Emilie, Viive ja
Marika perega

kogudus

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

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.

18.NOV.18.00

10.
Keila Tervisekeskuses 22.11.11. kell 18

Kalju Paldis
Geobioloog-nõustaja

Loeng: Vee energiaga suhtlemine
sõnumite, käte ja muude abistavate
energiate abil.
Vaatleme, kuidas inimene saab vett
mõjutades oma keha ja vaimu tervendada. Teeme koos katseid, saades tunda
oma teadmiste imelist jõudu.
Eelregistreerimisel (info@algallikas.ee
või tel 5333 0299) kuni 21.11 osalustasu
8 €; kohapeal 10 €

KEILA NOORTE BRASSI
SÜNNIPÄEVAKONTSERDILE

Keila linna poistekoori katsed
I klassi poistekoori toimuvad teisipäeval
22. novembril kell 12.15-13.15 ruumis 313
(algkooli majas).
Lisainfot saab dirigendilt
Elviira Alamaa tel. 5225359
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Soodsaim

Usin-TR on avatud

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

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€

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

Ootame Teid taas
esmaspäeval 21.nov.
Kauplus avatud:
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

Tehase 1,
Keila (Terko hoov)

Express Post AS on alates 1998.
aastast tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja
kojukandega tegelev ettevõte.

Hea lapsevanem!
Detsembrist avame Saue linnas uue Lastehoiu ja sellega seoses ootame
kõiki huvilisi meile külla. Võtke lapsed kaasa mängima ja tulge meid
vaatama avatud uste päevadel 19-20 ja 26-27 november kell 12-16 või
võtke meiega ühendust ja lepime teile sobiva aja.
Kalli-Kalli Lastehoid OÜ

Reedel 18. nov kella 17.00
Laupäeval 19. nov suletud.

I

Vana-Keila mnt.54

I

KOHVIK KEGEL

Kohvik Kegelis nüüdsest uus menüü!

Kõik A La Carte eelroad, hommikusöögid,
praed supid, pastad ja salatid tutvumishinnaga

NOVEMBRI LÕPUNI

-40%

Ootame kõiki proovima
Tel: 5020583, e-mail kegel@kegel.ee

www.kallikalli.eu

Otsime VALINGU ja TUULA piirkondadesse
AUTOGA LEHEKANDJAT,
kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (4.30-6.45) kanne.
Töötasu on 3,20 EUR tund + reklaamikande tasud.
Kompenseerime isikliku auto kasutamise kulud piirkonna
teenindamisel.
Oma soovist palume teada anda: telefonil 617 7700 või täita CV
aadressil www.expresspost.ee

www.usin.ee

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

Saaremaa Lihatööstus OÜ
pakub tööd

LIHAMEISTER /
MÜÜJATELE
Keilas ja Sauel.
Tööleasumine detsembris.
Väljaõpe kohapeal.
Lisainfo 9 - 17, telefonil
5248617 või meiliga
jaanusmuutnik@slt.ee

Harmet OÜ

otsib Tutermaa
tehase meeskonda:

KORISTAJAT

VEO- ja
KOLIMISTEENUS

Sooviavaldus ja CV saada

Teenindame 7
päeva nädalas

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

KEILA TERVISE FESTIVAL 2011
27. novembril

Esineb Erich Krieger
Laste mänge batuudil „Loss“ juhib Eesti Gaidide Liit
Tervisemessil saab tervisespetsialistide juures mõõta
veresuhkrut, luutihedust, kopsufunktisooni jpm
Keila Tervise Festivali kontsert, tervisemõõtmised
ja batuudid kõigile tasuta!
Viking Line Eesti loosib kõigi külastajate vahel välja
puhkuse, kruiisi Stockholmi 4-le inimesele!
Lisaks veel palju teisi üllatusi!
Festivalil kõik tervisekeskuse kuukaardid -50%
Uutele klientidele näidistrennid vaid 3€
Kõik loengud eelregistreemrimisega vaid 1€,
samal päeval registreerides 2€.
Vaata täpset kava www.programm.ee
Ootame on kõiki tervisetegijad messile kauplema!
gsm 55 650 829, tel. 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee .

