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Uksed avab
noortetuba
Mõte Kuubis tegevus
algab 25. septembril.
–
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Kullerkupu 3.

UUDIS

Kauni kodu konkursi võitjad selgunud
Läbi kevade ja suve vaatas Kauni kodu konkursi
žürii Keila linna kaunimaid aedu ja haljastust majade ümber.
Tiina Sinijärv

Kalda 4.

Lillekonteinerid Šoti maja pubi ees.

KEILA NOORTEKESKUSE JUHATAJA

Väikeelamute

grupis tunnistas
žürii 2017. aasta konkursi võitjaks Toominga tänav 5 asuva
Marianne ja Margus Metsanurme kodu
ja eriilmelise aia. Žürii liikmete hinnangul on hästi läbimõeldud kujundusega
koduaed oma parimas eas. Aias on kasutatud värvi- ja vormirikkaid taimi,
mida pimedas toetavad aiavalgustid.
Oskuslikult on leitud sobivad kohad
köögiviljataimedele ja tarbeaiale. Lihtsusega võlus avatud aiamaja, millest
avanevad vaated nii aiale, majale kui
ka väikesele basseinile. Pererahva aiaarmastusest saab lugeda „Tegija” loost 2.
leheküljelt.
II koha pälvis Barsbütteli tn 4 maja
ja aed.
Eripreemia „Rahvusromantiline aed“
pälvis Kalda tn 4, mida võiks kutsuda
ka vanaema lilleaiaks nii ajastutruult
on vana maja ümber suudetud ka aeda
hoida. Selles aias võis kohata Eesti ajast
pärit roosisorte, vanu flokse ja pojenge,
mis tõusevad järjest rohkem au sisse.
Eripreemia „Stiilipuhta aia rajamise ja
hoidmise eest“ anti Kullerkupu tn 3 aiale. Tegemist on linna teistest aedadest
täiesti erineva Jaapani aiaga, mida on
tutvustatud ka mitmetes ajakirjades.
Kortermajade grupis tuli 2017. a kon–

kursi võitjaks uus kortermaja aaadressil
Keskväljak 6. Žürii heakskiidu sai haljastuse terviklahendus ja lõpuni teostatud tööd kogu kinnisvara osas. Maja ees
on roosipeenrad ja kasvavad puud, maja
taga elupuuhekid. Ei puudu ka lillekonteinerid ja laste mänguväljak.
Eripreemia „Energiasäästlik kortermaja“ pälvis Vasara tn 6 kortermaja.
Asutuste ja ettevõtete grupis tunnistati võitjaks Šoti maja pubi Tuula
teel, mis kuulub Villemi Kõrtsid OÜle. Žürii oli ühel meelel, et koos maja
ehitamisega on omanik teinud palju ka
majaümbruse kujundamiseks. Arvestatud on kinnistul varem olnud suurte
puudega, neid on asjatundlikult hooldatud ja väiksemaid juurdegi istutatud.
Ei puudu ka oskuslikult kujundatud
lillekonteinerid, maja juurde sobivad
sillutised, aiamööbel jms. Igal juhul on
Šoti maja märk linnaruumis, seda nii
pubina kui haljastusena selle ümber.
Teise koha sai teine äsja avatud pubi.
Legend Paldiski mnt 32a ei saa hiilata
küll suure territooriumiga, kuid haljastusele on mõelnud nemadki. Roosid tee
ääres, läbimõeldult paigaldatud valgustid ja valged pingid akna all mõjuvad
sümpaatselt.
Barsbütteli 4.
Keskväljak 6.

Tarvi Ojala sai
Kuldristi
Üks kolmest Päästetee-

nistuse Kuldristist tuli
Keilasse.
lk 2
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Kirikupäevad
„Kindel linn“
20.-22. oktoobrini on Keilas

kirikupäevad.

lk 5

2

Uudised

Reede, 22.09.2017

•

Nr 34 (461)

KeiLaueht

UUDIS

TEGIJAD

Marianne ja Margus Tarvi Ojala sai Päästeteenistuse Kuldristi
Metsanurm

Marianne ja Marguse koduaed pälvis juba teist korda
Keila kaunima tiitli. „2001. aastal tuli võit ootamatult, meie
aed oli siis veel päris noor,“
ütleb Margus, kuid tunnistab,
et Lennart Merilt auhinda vastu võtta oli vägagi meeldiv. Au
aia igapäevase korrashoiu ja
arendamise eest annab Margus Mariannele ja lastele kahele pojale ja tütrele. „Oleme
tahtnud, et aed oleks mugav
ja mõnus ajaveetmiskoht meile, koerale, siilile ja lindudele.
Ja et aia korras hoidmine ei
nõuaks liiga palju tööd,“ lisab
Marianne.
Toominga 5 aia lugu algab 1964. aastast, kui Marianne isa Siberist saabudes oli sunnitud oma naise ja väikese tütrega Tallinnas
ühiskorteri 7-ruutmeetrilises toas elama ja Keilasse 600-ruutmeetrise krundi sai. Seda koos lammutamisele määratud Kingu küüniga,
mida ei lammutatudki ära, vaid pandi hoopis külge silt „Siin hukkus
Alice Tisler“. Ju oli Keila linnalegi oma kangelast vaja. Ei oska pererahvas tollest nõukogudeaegsest ülespuhutud legendist täna suurt
midagi arvata, on juba meelestki läinud.
Marianne mäletab suurt paekivisse raiutud vundamendiauku ja
seda, kuidas aeda esimesena õunapuud istutati. Isa oli osava tislerina kõva töömees. Marianne ema tegeles metsamajandi aiandis
taimedega. Sealt pääses osa kaunistama muidu majandusaiana kasutusel olevat koduaeda. Ema hobi võttis pensionile jäädes üle ka
Marianne isa roosikasvatusest sai eluviis. „Roosidega avanes isa
romantiline külg, aastaid pani ta esimese õie minu padjale,“ räägib
Marianne heldinult.
Tulid uued ajad, uued kombed. Marianne ja Margus võtsid majapidamise uuendamise enda kätte eelmise sajandi lõpukümnendil.
Naaberkrundist, mis seni tühjana seisis, erastati pool endale ja otsustati seejärel aiaga midagi ilusat ette võtta. Kuna perel oli palju erinevaid soove, alates lilleaiast tenniseväljakuni, kutsuti appi
maastikuarhitekt Ülle Grišakov, kelle kavandatust on siiani kinni
hoitud. Grišakovi soovituste põhjal sai ka Kingu küüni vundamendi
peale ehitada õdusa suveterrassi.
Marianne ja Marguse ühine hobi on mõisad ja nende pargid. Nad
on käinud vähemalt sajakonnas mõisas. Viimati Koigis, kus vaimustuti mõisa taha taastatud pargist ja eriti sealsest aedniku majast.
Selgub, et Koigi mõisa aednik on olnud Marianne otsene esiisa ja
Marguselegi sugulane. „Ju need on geenid, mis meid on aeda tegema ajanud,“ nendib Margus, kes on sugupuid põhjalikult uurinud.
Psühholoogi haridusega Marianne töötab oma erialal. „Lasteaias ja algkoolis töötades sain väärtuslikud kogemused ja selge
arusaama, et pere töötab nagu terviklik ökosüsteem. Mida väiksem
laps, seda rohkem on nad oma vanemate mõjuväljas ja parimaks
lahenduseks tuleb sageli kaasata kogu pere. Miks mitte alustada n-ö
rohujuure tasandilt, valmistades vanemaid uueks rolliks ette juba
enne lapse sündi?“ selgitab Marianne, kuidas huvi sünni toetamise
ja hingamisteraapia vastu ta uute õpinguteni viis. „Töö lapseootel
peredega ja nende ettevalmistamine loomulikuks sünnituseks on
väga inspireeriv,“ lisab Marianne, kellele on meelepärased teemad
ka meditatsioon, erinevad loovteraapiad ja isiksuse areng.
Inseneriharidusega Margust huvitab elu materiaalsem külg. Tal
on tarkvara arendamisega tegelev ettevõte, mis sai jalad alla Nokiale allhanget tehes. Hobidki on Margusel maisemad. Näiteks tennis,
millega hakkas tegelema pärast 27-aastast pausi poegade utsitamisel. Nüüd on Margus tulnud viiel korral oma vanuseklassis Eesti
meistriks üksikmängus ja kvalifitseerub seenioride maailma edetabelis 55+aastaste seas 50. kohale.
–

–

Päästeamet jagas
aumärke.
KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

19. septembril oli Päästeametis pidulik tunnustusüritus.
Kokku tunnustati 84 inimest,
kelle seas on nii päästeameti
töötajaid kui ka tavakodanikke, kes on näidanud üles erakordset vaprust inimeste elu
ja vara päästmisel või on andnud märkimisväärse panuse
päästevaldkonna arendamiseks.
Erinevaid aumärke anti üle
64, neist kolm Päästeteenistuse Kuldristi, kolm Päästeteenistuse Hõberisti, 28 Päästeteenistuse medalit ja 30
Elupäästja medalit.
Üks kolmest, kes pälvisid
Päästeteenistuse Kuldristi, on
Keilas elav ja Keila 1. Keskkooli vilistlane Tarvi Ojala.
Päästetööle pühendunud ja

praegu Päästeametis nõunikuna töötav Tarvi Ojala on varem
korraldanud pääste- kriisireguleerimsalast tööd Siseministeeriumis.

UUDIS

Estonias tunnustatakse
Harjumaa parimaid õpetajaid
Keila Kooli õpetaja
Ly Reiman saab
kätte aasta klassijuhataja tiitli.
KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

Harju maavanem tunnustab
täna, 22. septembril üheksas
erinevas haridusega seotud
kategoorias tiitlitega kümmet tublimat tegijat.
Aasta klassijuhataja tiitli
pälvib Ly Reiman, kes juhatab Keila Kooli õpiraskustega laste klassi.
Traditsiooniline pidulik
tunnustussündmus,
kus
maavanem Ülle Rajasalu tiitlid üle annab ning nominee-
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Lilled Päästeteenistuse Kuldristi kavalerile.

rituid esitleb, toimub RahvuEstonia.
Pärast
sooperis
tunnustusüritust on kutsututel võimalus nautida Rasmus
Puuri ooperi „Pilvede värvid”
maailma esiettekannet.
Kõik tiitliga pärjatavad on
kutsutud 7. oktoobril 2017
Pärnu Kontserdimajas toimuvale vabariiklikule Aasta Õpetaja galale „Eestimaa õpib ja
tänab“.
Kokku esitati Harjumaal 9
kategoorias 96 kandidaati, sh
aasta klassijuhataja tiitlile 10.
Harjumaal tunnustatakse
parimaid haridusvaldkonnas
2017. aastal juba 23. korda.
Keila linn tunnustab paremaid pedagooge 6. oktoobril
kultuurikeskuses.

UUDIS

Tallinna Ringtee renoveerimine
jõuab Kanama-Valingu lõiguni
Maanteeameti
tellimisel koostatav
projekt näeb ette
neljarealist maanteed Kanama viaduktist Välja teeni.
KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

E265 Tallinna

ringtee Kanama-Valingu lõigu km 30,134,5 projekti tutvustav koosolek toimub 28. septembril
kell 18 Saue Gümnaasiumis
kontserdisaalis.
Maanteeameti
tellimisel
koostatava projektiga lahendatakse Tallinna ringtee rekonstrueerimine eraldusribaga
2+2 sõidurajaga maanteeks
Kanama liiklussõlmest kuni
Välja tee ristmikuni.
Kuna sellel lõigul on olulisi
ristmikke ja viadukt üle KeilaTallinn raudtee, näeb projekt
ette mitmeid suuremahulisi
ehitusi. Üks mahukamaid ra-

jatisi on uus Valingu viadukt
üle raudtee. Suured tööd on
samuti eritasandiliste liiklussõlmede ehitused praeguse
foorristmiku (km 30,8) ja Tõkke tn/Mäe tee ristmiku (km
32,4) asemel. Mõlemasse liiklussõlme kavandatakse tunnelid ning neid läbivate jalgteede
ühendamine kergliiklusteedega jabussipeatustega. Projektis on ära toodud ka kergliiklusteede ehitus Vana-Keila
maanteest kuni Välja teeni.
Et vähendada liikluskoormust Tallinna ringtee ning Vana-Keila maantee ja Tõkke täliiklussõlmedes,
nava
on
samas projektis Topi-Saue
ühendustee (sh Vääna sild)
ehitus kuni Kuuseheki tänavani. See tee lihtsustab Laagri
elanike pääsu Sauele, kus hakkab olema sündiva suurvalla
keskus ja Saue linna elanikud
ei pea enam ringi minema, et
Tallinna või Laagri Maksimarketisse sõita.

Nädal piltides

FOTOD: VALDUR VACHT

Valdur Vacht
VVACHT@KEILA.EE

väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
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leht@keila.ee
tel 658 8569

„Kui paljudel teist Facebooki konto on?” küsis Mall Maasik
SENTAB TV keskkonda tutvustades Keila Sotsiaalkeskuse
avatud uste päeva esimesel üritusel. Paljud käed tõusid. Ringide
juhendajad tutvustasid oma ringe ja registreerisid uusi liikmeid.
Soovijatele tehti ringkäik majas. Päev lõppes õunakoogi konkursi,
kohvi ja mõnusa vestlusega.

25.-26. septembril toimub Narvas iga-aastane muuseumide
festival, kus muuhulgas toimub ka näituste võistlus. Harjumaa
Muuseum osaleb võistlusel seekord näitusega „Pakrilaste kalisvarmai”d,a pärasKt eilat näidatud ve lHa psaluRsan aro tsi

on

Muuseumis. Teisipäeval käidi Narvas näitust üles panemas.

vastutav väljaandja:

korrektor:

trükk:

agu veetamm

anne

Kojukanne:

siniveer

küljendaja:

reklaami-ja

IMBI KROMANOV

küllike

levikorraldaja:

zukker

as

Printall

express post tel 617 7717

uudised facebookis:

www.facebook.com/keilalinn

Ketta neht

Vaba aeg
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ARVAMUS

Valimised, valimised, valimised
15. oktoobril toimuvad taas kohalike omavalitsuste valmised. Keila linnavolikogu valimistel osalevad oma nimekirjadega neli erakonda ja üks valimisliit.
Selles ja järgmises kolmes Keila Lehes esitame kõigile valimistel osalevatele erakondadele ja valimisliitudele küsimuse, millele vastates saavad nad selgitada oma seisukohti
Keila linna arengu erinevatest valdkondadest.

Esimene küsimus on:
Millisena näete ettevõtluse ja majanduskeskkonna arengut
Keila linnas aastatel 2017 2021?
–

asuv ala leiab lähiajal huvilise,
kes suudab ja tahab sinna Keila
inimestele vajalikud ärihooned

SOTSIAALDEMOKRAATLIK
ERAKOND

Aastaid

on ettevõtlus olnud
Keilas au sees. Meil on palju ettevõtteid, kes on tuntud nii
Eestis kui ka välismaal. Tundub,
et ka majanduskeskkond on Keilas pigem ettevõtjasõbralik kui
vastupidi. Lähiaastate üks olulisemaid probleeme, mis vajab
lahendamist, on Keila lõunapoolse ringtee ehitamine. See
annab võimaluse lõunaosa tehnopargi väljaarendamiseks ja
suurendaks uute ettevõtete huvi
Keilasse tuleku vastu. Samas
vähendab liikluskoormust sealse elamurajooni teedel. Ringtee
tänav, mis on üks osa kavandatavast lõunapoolsest ringteest,
rekonstrueeriti sellel aastal riigipoolse abiga ja loodetavasti
saame koostöös Eesti Vabariigi
valitsusega ka ülejäänud osa lõpuni ehitatud. Teine, mitte vähem oluline regioon Keilas on
Uus-Paldiski maantee äärne ala.
Üksikud objektid on siin valminud ja ehitusjärgus, aga mitmete suurte äri- ja kaubanduspindade rajamine
on
alles
läbirääkimiste staadiumis või
projekteerimisel. Igatahes on
sellel alal suur perspektiiv ees
ootamas.

Usume, et ka Haapsalu maanteel Rõõmu Kaubamaja vastas

püstitada.
Järgmise nelja aastaga tuleb
Keilas leida võimalusi uute väikefirmade tekkeks ja arendamiseks ning olla abiks neile töö- ja
bürooruumide soetamisel. Loodame, et uute idufirmade hulgas
on ka Keila koolinoorte algatatud ettevõtmisi, mida linn peaks
kindlasti toetama.

EESTI KESKERAKOND

Ettevõtlus- ja

majanduskeskkonna otsene toetamine kohaliku omavalitsuse poolt on
suhteliselt
problemaatiline,
kuna kohaliku omavalitsuse
ülesanne ei ole maksumaksjate
raha ettevõtjate vahel jagamine,
küll aga kaudne toetus ehk ettevõtlusele soodsate tingimuste
loomine. Seda saab teha läbi linna üldplaneeringu ja arengukava. Planeeringuga saab määrata
alad, mis sobiksid tootmis- ja
büroohoonete püstitamiseks,
selles kavandatakse ka vajalik
teede- ja kommunikatsiooni
võrk.
Mõistagi, ettevõtjatele ainult
sellest ei piisa.
Lisaks kavandatavale töökeskkonnale on sama tähtsad
inimesed, kes hakkaksid uutel
töökohtadel töötama. Kuidas
inimesi meelitadaperspektiivset

töökeskkonda valima? Et nad
seda teeksid, on vajalik luua võimalused elamuehituseks, nii ei
peaks inimesed liiga kauge maa
tagant iga päev tööle sõitma.
Kuna aeg on näidanud, et suur
puudus on odavatest üürikorteritest, saab linn oma planeeringutega nii kinnisvara arendajaid
kui ka ettevõtjaid mõtlema suunata, kuidas võimaluse korral
elamuehituses oma õlg alla panna.
Kuid arendus peab igas suunas jätkuma.
Kui on loodud elu- ja töökohad, on vaja lasteaedu, koole,
enesearendamise, sportimise ja
huvialase tegevuse võimalusi.
Samuti peab käe-jala juures olema esmataseme meditsiiniline
teenindus.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
kogu linna arenguga seotud tegevused mõjutavad nii majandus- kui ettevõtluskeskkonda.
Vaid üheskoos loodud ja võimalikult erinevaid sihtgruppe arvestav planeerimine loob soodsa
keskkonna nii ettevõtlusele, majandusele kui elanikele.
Kui keskkond on hea, siis on
lootust ettevõtluse arengule ja
tänu sellele tekivad uued töökohad. Maksud, mis linnakassat
täiendavad, annavad omakorda
nii linnale kui ettevõtlusele võimaluse oma arengus minna
uuele ringile.
Kõike seda on Keilas ka tehtud ja me usume, et ettevõtluse
toetamise protsess jätkub samamoodi ka edaspidi.

VALIMISLIIT
SÕBRALIK KEILA

Meie

hinnangul on Keila ettevõtluskliima küll paranenud, kuid tahame hoolitseda
selle eest, et Keila linna taristu
ja administratiivne võimekus
oleksid jätkuvalt atraktiivsed.
Sel aastal teostus üks ettevõtluse toetamise seisukohalt kauaoodatud projekt, nimelt Ringtee
tänava renoveerimine. Oluliseks
osaks projekti valmimisel oli ka
Euroopa Liidu struktuuritoetus.
Parim toetus, mida linn saab
ettevõtlusele anda, on ligipääseteede rajamine ning kvaliteetse
elu- ja töökeskkonna loomine.
See tooks Keilasse rohkem investoreid ning ka uusi elanikke,
kelle hulgast võivad ettevõtted
leida häid töötajaid ja spetsialiste. Oluline on ka administratiivse asjaajamise lihtsus ja kiirus.
Väga tähtis on omada infot
ettevõtete soovide ja vajaduste
kohta, mida saab näiteks ümarlauakohtumistekaudu. Linnavalitsusel saab sealjuures olla kas
vahendaja roll, aidates teenuste
vajadust ja pakkumist kokku
viia, või alustavale ettevõtjale
one-stop-shop”tüüpi teenusepakkuja roll, nõustades näiteks inkubaator-tüüpi
rendipindade
leidmisel ja tegevuslubade hankimisel.
Keila linna kodulehel on näiteks info linna ja lähipiirkonna
toitlustus- ja majutusettevõtete
kohta (see vajab küll värskendamist), kuid endiselt on vaja laiemat lähenemist. Keila linna
arengukavas on ettevõtluse kohta oma alajaotus, kuid tiheneva
konkurentsi tingimustes vajame

„

eraldiseisvat ettevõtluse arengukava ning linnavalitsuse jõulisemat rolli selle elluviimises.

–

ERAKOND ISAMAA JA
RESPUBLIKA LIIT

Tänu
geograafilisele

Keila linna soodsale
asukohale ja
olemas
olevale
infrastrukjuba
tuurile on põhjust arvata, et ka
järgneva nelja aasta ettevõtluse
ja majanduskeskkonna arengud
on head kogu regioonis laiemalt.
Kohalik omavalitsus peab
igati toetama kohalikke alustavaid ettevõtteid ja soovima oma
territooriumile nende lisandumist. Aitamine pole alati seotud
finantsidega, vaid adekvaatse ja
kiirelt saadava infoga, milleks
võib olla nii Keilas kui ka lähiümbruses olevate ettevõtete
andmebaas, saadaolevad rendipinnad/maatükid, leitavate võimalike töötajate arv, transpordivõimalused jms.
Suurendamaks tootlikkust ja
tööhõivet, et luua rohkem töökohti kohalikele elanikele, tuleb
muuta ettevõtluskeskkond atraktiivsemaks, arendada tööstuspiirkondi. Oluline on Keila ja
selle lähiümbruse infrastruktuuri laiendamine ning kaasajastamine. Kui Paldiski maantee
äärses tööstuspiirkonnas on võimalused selleks olemas (kerge
ligipääs transpordi osas), siis
Lõuna-Keilas ja sealses piirkonnas on ligipääs raskendatud,
seda eriti raskeveokite puhul,
samas aga tööstuspiirkonna

arendamiseks/laiendamiseks
sellesse linnaossa on suurepärased võimalused. Praegu on see
kindlasti üheks takistuseks uute
suuremate ettevõtete Keilasse
tulemiseks ja selle probleemiga
tuleb tegeleda esmajoones.
Keilasse tuleb rajada nn ette-

UUDIS

Cramo avas Keilas rendipunkti
Cramo Estonia avas 18. septembril Keilas Harju KEK-i
vastvalminud ärimajas uue rendipunkti.
KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

Ettevõtte jaoks on Keila juba 20.
esindus Eestis.
Cramo tegevjuhi Ivar Vald-

vajalike seadmete rentimiseks

1995. aasta septembris ning on

maa sõnul otsustati Keilas ren-

Tallinna sõitma, nüüd on kvaliteetne rendiseadmete valik neile

tänaseks üks suuremaid ehitus-

dipunkt avada, kuna tegemist
on suure ehitus- ja tööstuspotentsiaaliga piirkonnaga ja Cra-

mo soovib klientidele lähemal
olla. „Kuna meie moto on „Hea
tööpäeva nimel“, soovisime Keila piirkonna klientide tööpäevi
paremaks teha, et nad ei peaks

palju lähemal,“ ütles Valdmaa.
Cramo Keila rendipunkt on
avatud aadressil Keki tn 1/2 esmaspäevast reedeni kella 8.0017.00.
Cramo Estonia AS (endise nimega AS Ehitustööriist) asutati

seadmeid ja -masinaid ning tööriistu rentivaid firmasid Eestis.
Alates aastast 2001 kuulutakse Soome-Rootsi kontserni
Cramo Oyj, mis on üks Euroopa
rendituru juhtivaid ehitussead-

mete pakkujaid, tegutsedes 15
riigis.

võtlusinkubaator, kus „mees ja
koer” tüüpi ettevõtted saaksid
kontorit rentida.
Ettevõtjaid kui tööandjaid tuleks rohkem kaasata linna arengu kavandamisel koostöö on
tulemuslikum.

EESTI
REFORMIERAKOND

Keilas

on elujõuline, arenev
ettevõtlus väikeettevõtetest
rahvusvaheliste suurettevõteteni välja. See kajastub positiivselt
töökohtade loomises, tulubaasi
kasvus, inimeste elutingimuste
paremaks muutmisel laiemalt.
Peame oluliseks ettevõtluse
arengu soodustamist ka omavalitsuse poolselt. Mida saame
teha? Väga tähtis on taristu
(teed, transport, side jm) loomine ja korrashoid, lasteaia-ja koolikohtade, huvitegevuste, sotsiaal- ning tervishoiuteenuste
kättesaadavuse tagamine. Kindlasti peame vaatama tulevikku,
hoidma tihedat sidet ettevõtete
ja kooli vahel, laiendamaks
noorte majandusalaseid teadmisi ja võimaldamaks praktilist
töökogemust. Tihe suhtlus omavalitsuse ja ettevõtete vahel aitab vastastikku kaasa parimate
tingimuste loomisel.
Jätkame ka otsese koostööga.
Hea näitena saame tuua viimase
kolme aasta jooksul lõuna tööstusrajooni piirkonnast, kus linna, ettevõtete ja EAS-i ühistegevusena uuendati tänavaid,
veevarustust ning tänavavalgustust ligi kolme miljoni euro eest.
Praegu tegutseme koos selle nimel, et riigi poolt saaks lõpuks
välja ehitatud Keila linna lõunapoolne ringtee koos raudteeülesõiduga, mis tagaks linnale palju
paremad liikumistingimused,
ettevõtlusele aga uued võimalused arenguks.
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Reede,

Linnavalitsus kehtestas Keila
Spordisaalide kasutamise
on

hind

21 eurot tund ja 142 eurot

päev. Aula kasutamise tunnihind
on 37 (tehnikaga 66.00) ja päe-

256,00 (462.00) eurot.
Auditooriumi kasutamise hind on
20 eurot tund ja 135 eurot päev.
Hinnad määrati ka videoklassi,
tavalise klassiruumi, arvuti- ja
tööõpetuse klasside üürimiseks.
vahind

E-õpilaspileti duplikaadi väljasta-

mine maksab 5 eurot.
Linnavalitsus moodustas
ajutise komisjoni Eesti Vabariigi

•
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VENEKEELNE VEERG

KEILA LINNAVALITSUSES
Kooli tasuliste teenuste hinnad.

22.09.2017

Сегодня в номере

100. ja Keila linna 80. aastapäetähistamise korraldamiseks
järgmises koosseisus:
esimees
linnapea Enno Fels, aseesimees
abilinnapea Eike Käsi, komisjoni
liikmed abilinnapea Timo Suslov,
kultuurinõunik Jaanus Väljamäe,
pressiesindaja Valdur Vacht,
Keila Kultuurikeskuse direktor
Katrin Sassi ja linnaaednik Inge

6 äriruumi. Keldrikorrusel paiknevad panipaigad ja tehnilised
ruumid.

Angerjas.

val kinnistul

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Keskväljak 6 korterela-

pakkumise läbiviimise ja müü-

Linnavalitsus muutis Piiri
tn 16 katastriüksuse (pindala
24463 m2) senist sihtotstarvet
üldkasutatav maa 100% ning
määras
uueks sihtotstarbeks
ärimaa 100%. Samaga muudeti
Piiri tn 16 katastriüksuse koha-

mule-ärihoonele.

gilepingu tingimused Piiri tn 16

aadress ja määrati uueks koha-

ным потенциалом, и возмож-

Кейлаской школой, сейчас ра-

asuva kinnistu võõrandamiseks

aadressiks Harju maakond, Keila
linn, Põhjakaare tn 3.

ность

аренды необходимого
оборудования, не выезжая из

ботает советником в Спасатель-

va

korrustel

pamise jaama hoone

I

korrusel tänavapoolses osas on

Linnavalitsus kehtestas uue
Keila linna hankekorra, lähtudes
1. septembril 2017. aastal jõustunud uue riigihangete seadusest.

lammuta-

miseks Kullerkupu tn 2a kinnistul
ning garaaž-laohoone ja korstna

lammutamiseks Põhja tn 12b asu-

Linnavalitsus kinnitas enam-

Maapealsetel

asuvad 30 korterit,

Linnavalitsus väljastas ehitusload kanalisatsiooni ülepum-

pakkumise kohta).

(vt linnavalitsuse teadet enam-

Предприятие Cramo открыарендный пункт
18 сентября Cramo Estonia открыло в нашем городе свой
арендный пункт, это 20-е по

среди которых были и работники Спасательного департамента,
и простые граждане. Все на-

счету представительство предприятия в Эстонии. Пункт рабо-

людей и имущества. Специаль-

новом здании Харью

дано 64, из них трое человек на-

КЕК. По словам исполнительного директора Ивара Валдмаа,
Кейла является городом с высо-

граждено почетным знаком
«Золотой крест». Один из награжденных Тарви Ояла, жи-

ким

тель нашего города и выпускник

ло в Кейла

тает в

строительно-промышлен-

гражденные проявили отвагу и
мужество при спасении жизней
ных почетных знаков было вы-

ном департаменте (стр.2).

города, представляется весьма

AKTUAALNE

Keila Linnavalitsus viib läbi avaliku kirjaliku
enampakkumise kinnistu müügiks järgmistel
tingimustel:

Aeg on

küttekolded
üle vaadata

1. Hoonestamata kinnistu, asukohaga Harjumaa Keila
linn Piiri tn 16 (Keila Linnavolikogu poolt 12.09.2017
kehtestatud detailplaneeringu kohaselt aadressi ettepanek Põhjakaare tn 3), maakasutuse sihtotstarve
eelnimetatud detailplaneeringu järgi 100% ärimaa, on
pindalaga 24 463 m² . Kinnistusregistri registriosa number on 13478802; registriosa kolmandas ja neljandas jaos
kanded puuduvad.
2. Enampakkumise alghind on

418

000 eurot.

3. Tagastamatu osavõtutasu on 100 eurot, mis tasutakse Keila Linnavalitsuse arvelduskontole
EE121010022073899009 hiljemalt 6. novembriks 2017
märgusõna all “enampakkumine” ja tagatisraha 20
900 eurot, mis tasutakse hiljemalt 6. novembril 2017.
a kell 11.00 kohtutäitur Mati Kadakarvelduskontole

FOTO: PÄÄSTEAMET

Tahmapõleng korstnas.

Hooajaliselt, sügisest kevadeni kasutatavaid seadmeid tuleb puhastada vähemalt
üks kord aastas.
PÄÄSTEAMET

korstnat pühkima, vaid kogu
küttesüsteem tuleb kriitilise pilguga üle vaadata ega
kuskilt suitsu sisse ei aja, et
lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstnates ei
oleks pragusid. Samuti tuleb
kontrollida, ega korsten pole
pigitunud, kas tahmaluugid on
kindlalt kinni jms. Puhastamata korstnas tekkivad tahmapõlengud lõhuvad kütteseadet ja
pragudest pääseb tuli ka ümb–

Sügis on vaikselt lähenemas,

ilmad muutumas niiskemaks
ning jahedamaks. See tähendab, et algamas on uus
kütteperiood. Enne kütma
hakkamist on vaja igal aastal
küttekolle kontrollida ja puhastada
nüüd on viimane
teha,
seda
sest regulaarse
aeg
kütmise ajal on korstnat pühkida juba hilja.
Hooajaliselt, sügisest kevadeni kasutatavaid seadmeid
tuleb puhastada vähemalt üks
kord aastas. Olenevalt küttematerjalist või kütteseadme eripäradest võib tekkida
vajadus ka tihedamaks hoolduseks. Enne kütteperioodi algust ei pea mitte ainult
–

rust süütama.
Küttesüsteemi üle vaatama
ja korstnat pühkima on soovitav tellida kutsetunnistusega korstnapühkija, kelle töö
kvaliteedis saate kindel olla ja
muretult talvele vastu minna.
Korstnapühkijate kontakte jagab Päästeala infotelefon 1524
ja veebikülg www.korsten.ee

EE721010010127566012.
4. Kinnistuga tutvumiseks registreeruda eelnevalt kohtutäitur Mati Kadak juures telefonil 660 4604 või e-post teel
mati.kadak@taitur.just.ee.
5. Pakkumises peab sisalduma:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood
või registrikood;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
3) dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
4) pakkumise summa;
5) pakkumise esitaja allkiri;
6) vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.
6. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nõuetele, enampakkumises ei osale.
7. Enampakkumisele registreerimise algus on 09.10.2017
kell 11.00 ja registreerimise lõpp on 06.11.2017 kell 11.00.
8. Enampakkumine algab 7. novembril 2017. a kell 11.00
ja lõpeb 14. novembril 2017. a kell 11.00, pikeneva lõpu
intervall on 5 minutit.
9. Enampakkumine viiakse läbi oksjonikeskkonnas oksjonikeskus.ee, pakkumise samm on 10 000 eurot.

Enampakkumise komisjon vaatab laekunud pakkumised üle (avab pakkumised) 14. novembril 2017. a kell
12.00 kohtutäitur Mati Kadak büroos Tallinnas Kaupmehe
10.

14-40.

11. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll,
kuhu kantakse pakkuja nimi ja pakutud hind. Protokollile
kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil
pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu tutvuda
pakkumiste avamise protokolliga kolme tööpäeva jooksul
arvates enampakkumise toimumisest kohtutäitur Mati
Kadak büroos.
12. Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Keila
Linnavolikogu poolt määratakse kindlaks müügilepingu
sõlmimise aeg notaribüroos.
13. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.
14. Müügiobjekt antakse ostjale üle müügilepingu sõlmimise päevale järgneval päeval.
15. Ostuhind peab olema tasutud enne müügilepingu
sõlmimist või esitatud lepingu täitmise tagatised.
16. Komisjonil on õigus lükata kõik pakkumised tagasi,
kui müügilepingu sõlmimine on muutunud võimatuks
müüjast sõltumatutel põhjustel.

важным. Пункт открыт по адре-

Новости городского прави-

су ул. Кеки, 1/2, с понедельника
по пятницу с 08.00 до 17.00
(стр.3).

тельства

Победители конкурса «Красивый дом»

Длившийся в течение весны и
лета конкурс «Красивый дом»
завершился, и жюри подвело
итоги. Победителем стал дом и
сад семьи Метсанурме по адресу
Тооминга, 5. На втором месте
дом и сад по адресу ул. Барсбюттель, 4. Специальная премия в
«Романтический
номинации
сад» присуждена саду по адресу

ул.Калда, 4, и специальная премия «Стильный сад»

-

саду по

адресу ул. Куллеркупу, 3. Среди
многоквартирных домов победителем стал новый дом на Ке-

Городское правительство установила

стоимость

платных

услуг, представляемых Кейлаской школой. Например, стоимость использования спортзалами составит 21 евро в час и 142

евро целый день, а использование аудитории стоит 20 евро час

и 135 евро в день. Городское

правительство образовало временную комиссию по вопросам
в связи с празднованием 100-летия Эстонской Республики и

80-летия города Кейла в следующем составе: председатель
Энно Фельс, заместитель предЭйке Кяси, члены
седателя
комиссии Т.Суслов, Я.Вяльямяэ,
В.Вахт, К.Сасси, И.Ангерьяс
(стр.4).

–

–

сквяльяк, 6. Среди предприятий

и

учреждений

победил

паб

Двери открывает молодеж-

«Шотландский дом» (стр.1).

ная комнате «Мысль в ква-

Выборы, выборы, выборы

драте» (Mõte kuubis)
Это новое место, которое может

15 октября вновь пройдут выборы в органы местного самоуправления. В выборах в городское собрание Кейла примут
участие четыре партии и один
избирательный союз. В сегодняшнем номере городской газеты участники выборов отвечают
на вопрос в связи с развитием
предпринимательства и экономической среды в нашем городе
на период 2017-2021 г. Подробнее на странице 3.
Золотой крест от Службы
спасения

19 сентября

в

Спасательной

службе состоялось торжественное мероприятие, на котором

были награждены

84

человека,

стать местом встречи для моло-

дежи в возрасте 15+. В ходе ад-

министративной реформы проводились

совместные

мероприятия молодежных работников находящихся по соседству самоуправлений. Цель
этих

мероприятий

–

продумать

возможности для досуга и хобби
по месту жительства. Город Кейла

продолжается

оставаться

центром притяжения для молодежи соседних населенных пунктов. 25 сентября в Кейла на Кеоткроется
13а
молодежная комната «Мысль в
квадрате» (Mõte kuubis). Городсквяльяк,

ской молодежный центр позаботится о помещениях и различных средствах, (стр.8).

Фирма по уборке предлагает работу женщине в строительном
магазине, район Лаагри. На частичную занятость по графику
(два через два). Рабочее время с 13:00 20:00, Оплата 375.-

бр. Дополнительная информация с Пон
+372 5551 3231 Янa.

-

Пятн 09:00

-

17:00

Уважаемые выпускники и учителя
Кейлаской II средней школы, Кейлаской русской гимназии,
Кейлаской общей гимназии!

Приглашаем Вас принять участие в торжественном мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею школы.
На торжественную встречу и небольшой концерт

2017 г. в 18.00.
Всех, кто хочет внести принять участие в празднике, внести
свои предложения, пожелания и т.д. просим связаться с ад-

ждем вас 10 октября

министрацией школы.
kool@kyg.edu.ee;
Коллектив Кейлаской Общей гимназии

Ketta neht
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Keila kirikupäevad „Kindel linn“
20.

–

22.

oktoobrini toimuvad Keilas EELK kirikupäevad.

Marek Roots
KEILA MIIKAELI KOGUDUSE

ÕPETAJA

Tänavu möödub 500 aastat
reformatsioonist ehk usupuhastusest sündmusest, mis
mõjutas ja mõjutab jätkuvalt
kogu õhtumaist kultuuriruumi. Eesti jäi alates 16. sajandist luterliku usupuhastuse
mõjusfääri ning just selles
keskkonnas pandi alus nii
meie kirjakeelele kui ka rahvuslikule eneseteadvusele.
Reformatsiooni juubeliaasta
annab igatahes põhjuse neid
seoseid meenutada, nende
üle mõtiskleda ja ka diskuteerida.
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tähistab nimetatud
juubelit mitmesuguste üritustega. Osa neist on juba
toimunud, mõned seisavad
veel ees. Rõõmustan, et ka
–

Keila Miikaeli kogudus annab
neis üldkiriklikes ettevõtmistes oma panuse. Koostöös
Harjumaa Muuseumiga valmis maikuus näitus „Kirik
keset küla. 500 aastat reformatsioonist“. Sellele on
osaks saanud hea vastuvõtt
ja loodan väga, et vähemalt
Keila haridusasutused kasutavad seda sisukat näitust
õppevahendina.
Oktoobri lõpus toimuvad
Keilas kirikupäevad „Kindel
linn“. Üritus sai pealkirja
reformaator Martin Lutheri tuntud kirikulaulust „Üks
kindel linn ja varjupaik“.
Tänapäeval peetakse seda
koraali lausa luterliku kiriku
hümniks. Kirikupäeva logoga tahame öelda, et inimese
seesmine kindlustunne ei saa
rajaneda ainult temal enesel.
Vajame toetuspunkti väljas–

pool oma mina selleks, et
täita maailmas oma loodupärast ülesannet ja leida üles
oma sügavam olemus. Kindel linn kui inimese siseruumi sümbol toetub kristliku
usutunnistuse järgi Piiblile,
Jumala usaldusväärsele Sõnale. Sellele tekstile toetub
laiemas mõttes ka kogu lääne tsivilisatsioon, meie arusaam elu põhiväärtustest.
Kirikupäevade kava on
mitmekesine. Reedel 20.
oktoobril
ürituse avaõhtul
musitseerivad Pille Metsson, Marika Pabboja Kristjan
Kannukene. Ettekandele tuleb Kristjani uudisteos „Kindel linn“. Kontserdile järgneb
omanäoline palvus Prantsusmaal asuva Taizé kloostri
korra järele. Kõlavad lihtsad,
kuid kaunid Taizé laulud koos
mitmesuguste pillidega.
–

–

–

Kirikupäevade põhiüritused toimuvad laupäeval, 21.
oktoobril, mil Keila Kultuurikeskuses saab kuulata huvitavaid loenguid jms. Esmalt
kõneleb teoloogiadoktor ja
rännumees Arne Hiob Piibli viimasest raamatust, Johannese ilmutusraamatust.
Teisena astub üles tunnustatud perenõustaja Saara
Kinnunen Soomest, kes keskendub küsimusele: kas ja
kuidas muutis reformatsioon
arusaama
perekonnast?
Kolmandas loengus räägib
Helsingi ülikooli kirikuloo
professor Timo Junkkaala
teemal
„Vääritimõistetud
Luther“. Usupuhastuse üht
keskset persooni Martin Lutherit on aja jooksul käsitletud üsna vastuoluliselt. Timo
Junkkaala püüab nende arvamuste rägastikus selgust
luua. Kõikide ettekannete järel on võimalik esitada küsi-

musi ja vahetada mõtteid.

Loengutele järgneb kontsert, kus kõlab dirigent ja
helilooja Maarja Vardja uudisteos
pealkirjaks samuti
„Kindel linn“. Teost esitavad
EELK Misjonikoor, vokaalansambel Miikael ja Tallinna
Ühisgümnaasiumi segakoor.
Sõna võtab peapiiskop Urmas Viilma.
Keila
Kultuurikeskuse
osale
saab tulpäevasele
la koos lastega, sest nende
jaoks oleme korraldanud
lastehoiu. Külla tuleb ka nukuteater.
Kultuurikeskuse
päeva lõpetab kell 19.00 algav noorteprogramm, mille
–

muusikalist osa juhib kohalike noorte hulgas tuntud
Fusion Keila. Kõik üritused
on tasuta, väikese raha eest
saab süüa lõunat.
Pühapäeval, 22. oktoobril
toimub Miikaeli kirikus pidulik jumalateenistus. Jutlustab piiskop Tiit Salumäe,
kaasa teenivad Lääne-Harju
praostkonna muusikakollektiivid.
Jumalateenistusele
kohvilaud
kirikus.
järgneb
Infot kirikupäevade kohta
võib leida koguduse koduleheküljelt aadressil www.keilakirik.ee
Tere tulemast Keila kirikupäevadele!

HUVITAV

Hooandja toetusel valminud film on võitnud
2015. aasta märtsis kirjutasime Keila noormehest Norman Tamkivist, kes oli lõpetamas Londoni Kunstiülikoolis filmikursust ja
tegemas oma esimest suuremat filmi „The Border” (Piir). Samas
loos kutsusime inimesi üles toetama selle filmi valmimist läbi
Hooandja projekti. Nüüd on sobiv aeg Normanilt küsida, kuidas
filmil on läinud?
mis on üks suuremaid Hiided filmid, tuleb festivale
KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

nas. Seal olime nomineeritud
parima lühifilmi auhinnale.
Oma uue filmiga „New Boy”

Tamkivi: „Kõigesuur-suur
aitäh kõigile,
pealt
kes Hooandja projekti kaudu filmi valmimist toetasid!
Ilma toetajateta poleks film
kindlasti valminud. Filmil on
läinud festivalidel üle maailma hästi, oleme jõudnud
kokku 50 festivali program-

(Uus poiss)

mi kõigis maailmajagudes
ning võitnud 14 auhinda. Täis
nimekirja saab näha meie

Mida on vaja, et pääseda
filmiga festivalile?
Kõigepealt on vaja korralikku
filmi. Siis tuleb kõvasti vaeva
näha filmi festivalidele saatmisega, see nõuab palju festivalide uurimist, aega ja ka
raha. Kuna ühele festivalile
võivad kandideerida tuhan-

Norman

kodulehel: www.thebordershortfilm.com”
Millise auhinna üle tunned kõige rohkem rõõmu ja
millist festivali pead kõige
prestiižsemaks?
Kõige meeldivam auhind oli
vast parima noore talendi filmi auhind New Renaissance
Film Festival´ilt Londonis.
See on siiani ainuke kord,
kui mul õnnestus auhind isiklikult auhinnatseremoonial
vastu võtta. Festivalil oli päris mitu Oscarile kvalifitseerinud lühifilmi ja oli meeldiv
nende kõrval tunnustatud
saada. Kõige suurem ja prestiižsem festival, kuhu „The
Border” jõudis, oli Shanghai
rahvusvaheline filmifestival,

jõudsime Giffoni
rahvusvahelisele festivalile
ja oktoobris näidatakse filmi
Cinekidi festivalil Amsterdamis ning Chicago rahvusvahelisel lastefilmide festivalil.
Viimane on Oscari kvalifikatsiooniga festival.

14 auhinda
Norman Tamkivi koos

auhinnagaNewRenaissance Film

Festival´il Londonis.

hästi valida ning samas saa-

ta film võimalikult paljudele
festivalidele. Kogu see töö

Mike, mis on elus tegelikult
tähtis ning et inimsuhted tekivad tänu hoolivusele, mitte
tänu nutiseadmetele. Tegu
on puudutava, armsa ja ajakohase filmiga.

on aga pingutust väärt, kui
õnnestub lõpuks festivalidest osa võtta. See on tõeliselt vägev ja unustamatu
kogemus!

Mis on järgmised plaanid?
„The Borderi” festivaliringkäik
saab aasta lõpus läbi ja siis

Keilas on seda filmi
näidatud?
Keilas pole veel mu kahte viimast filmi näidatud.
Kas

Millest räägib sinu uus lühifilm „New Boy“?
„New Boy” räägib 10-aastasest Mike’ist, kellel on uude
kooli minnes raskusi sõprade
leidmisega. Paljud teised lapsed mängivad koolis augmen-

FOTOD: ERAKOGU

prillidega ja Mike
tunneb end väga üksikuna.
Ühel päeval näeb Mike poes
samu nutiprille ning poisil tekib kinnisidee endalegi need
osta, et ta saaks teiste lastega koolis mängida. Kahjuks
pole ta üksikemal piisavalt
raha seadme ostmiseks ning
Mike otsustab ise kõigi raskuste kiuste vajaminev raha
teenida. Seda tehes mõistab
ted reality

Filmivõttel.

paneme filmi üles internetti kõigile vaatamiseks. „New
Boy” ringleb umbes aasta
veel festivalidel ja siis avalikustame sellegi. Kui keegi
ei taha nii kaua oodata, võib
mulle emaili saata aadressil:
norman.tamkivi@gmail.com
ja saan vastu saata parooliga kaitstud filmide lingid. Pikemas perspektiivis on mõttes veel mõnede lühifilmide
ideed ja loodetavasti saan
peagi sihid seada ka täispika
filmi tegemise poole.
Oled öelnud, et sulle meeldib elukohana kõige rohkem London. Elad praegugi
seal?
Elan siiani Londonis. London
on endiselt põnev ja tegevusi
täis linn, kuid pikapeale väsitab ta ära ja alati on hea vahel kodusesse Eestisse tulla
akusid laadima.
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TUNNUSTUS

Rukkilille lasteaed peresõbralik tööandja
-

2017. aastastalates annab Sotsiaalministeerium välja peresõbraliku tööandja märgist.
KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

Peresõbraliku tööandja algmärgise pälvis 43 tööandjat,
märgise andis neile pidulikul
kogunemisel üle sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.
Märgist said taotleda kõik
tööandjad
ja avalikus sektoris ning kodanikuühendused.
Märgise laiem idee on muuta
ühiskonna hoiakuid peresõbralikumaks, parandada tööandjate konkurentsivõimet töötajate
värbamisel abil ning suurendada töötajate turvatunnet.
Algmärgise saamiseks läbisid
konkursiga valitud tööandjad
eelhindamise ning koostasid
tegevuskava, kuidas nad organisatsiooni töökultuuri peresõbralikumaks muudavad.
Keila ettevõtetest pälvisid
peresõbraliku tööandja algmärgise Keila Alushariduse

era-

OÜ (Rukkilille lasteaed) ja AS

Valdek.
Kuidas peresõbraliku töö-

FOTO: ERAKOGU

Ühispilt koos ministriga. Vasakult Rukkilille lasteaia õppejuht Astrid Hallikas, sotsiaalkaitse minister Kaia
Iva, Rukkilille lasteaia direktriss Ülle Nõmm ja peresõbraliku tööandja projekti konsultant Kristel Ainsalu.

andja märgist taotleti ja mida
see kollektiivile tähendab, rääkis Keila Lehele Rukilille lasteaia direktriss Ülle Nõmm:
„Märgise saajad valiti läbi
avaliku konkursi, milles osalemiseks täitsime eelankeedi.
Esimesel korral meid pilootprojekti ei valitud ja me jäime ootele. Pilootprojekti valiti suured

ja väga eriilmelised asutused,

et saada võimalikult erinevat
tagasisidet projekti toimimise
osas.
Uuesti saime võimaluse projektis osaleda mais 2017. Kõigepealt toimus peresõbraliku
tööandja projekti konsultant
Kristel Ainsaluga kaks intervjuud, kus küsitleti ristküsitlu-

sena nii juhtkonda kui 5-liikmelist õpetajate ja assistentide
esindust. Pärast intervjuude
kokkuvõtet ja tagasiside saamist pidime täitma ankeedi
erinevate valdkondade lõikes,
kus kirjeldasime asutuse hetkeseisukorda. Täidetud ankeet
liikus edasi konsultandi ja assessori juurde, kes tegid kirja-

on väga hästi, siis võib ka ime-

pisike liigutus tööandja poolt
tööelu veelgi paremaks muuta. Tunneme, et liigume õiges
suunas ja väga tähtis on õige
info liikumine nii altpoolt üles
kui ka ülevalt alla, asjadest ühtemoodi arusaamine ning ühes
suunas edasi liikumine. Kõige
rohkem vajab sellises projektis
osalemine inimressurssi ja tahet midagi muuta.“
Keila
Alushariduse
OÜ
Rukkilille lasteaias on ametis
35 töötajat, lisaks direktor ja
õppejuht. Kokku seega 37 inimest. Ülle Nõmme sõnul läheb
neil hästi, lapsed toredad ja kollektiiv sügiseselt värske. „Meil
osaleme jätkuvalt rahvusvahelises projektis Erasmus+ „Take
me out“, õpime palju õues, pöörame rohkem tähelepanu lapsekesksusele, teeme rohkelt
grupitöid, kokkame hoogsalt
ja avastame maailma enda lähiümbrusest Tallinnani välja,“
iseloomustas direktriss alanud
õppeaastat.

Sõber karu

HUVITAV

Vikerkaare lasteaia rahvusvaheline koostöö
SA Archimedes rahastab rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimistja kontaktseminaridel
osalemist.
Malle Alter
VIKERKAARE LASTEAIA

liku dokumendi alusel esimese
hindamise. Osutusime 66 ankeedi esitanud ettevõttest 40
väljavalitu hulka. Seejärel esitasime konkreetse tegevuskava, kuhu tahame edasi minna,
missugust märgistust soovime
taotlema hakata ning seda juba
koos meetmetega ja konkreetsete kuupäevadega.“
Minister Kaia Iva ütles märgiste pidulikul üleandmisel, et
peresõbralike meetmete rakendamine on tihti kulukas. On
see nii?
Ülle Nõmm: „Kindlasti on
minister Ival õigus, kui teha
kardinaalseid ja tohutult suuri
muudatusi. Kui aga ettevõttel
on asjad enam-vähem hästi, siis tulevad eelkõige välja
need vajadused, mis iga kord
ei maksagi raha, vaid piisab
korrigeerimisest, ümbermõtlemisest või mõtete koondamisest. Kindlasti on hea tegeleda
aeg-ajalt enesesse vaatamise
ja hetkeolukorra kaardistamisega, sest kuigi arvame, et kõik

VANEMÕPETAJA

30. augustist

2. septembrini
osalesin Tšehhi Vabariigis toimunud kontaktseminaril „Using
eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships” (e Twinningu

kasutamine koolidevahelises
partnerluses/suhtluses).
Seminari toimumiskoht oli
imeilusas ajaloolises Stirini
mõisas, umbes 25 km kaugusel Praha kesklinnast. Suure
pargi keskel asuvad sajandeid
vana mõis ja kõrvalhooned on
kohandatud
suurepäraseks
paigaks, kus on mugav läbi viia
koolitusi. Kooli-ja lasteaiaõpetajatele suunatud seminaril
osales 57 õpetajat 20 Euroopa
riigist. Kõige enam osalejaid
oli Tšehhi Vabariigist, ülejäänud 19 riiki olid esindatud 2-3
osalejaga. Kohal olid õpetajad
Ungarist, Poolast, Rootsist,
Makedooniast, Maltalt, Lätist,
Austriast, Prantsusmaalt, Portugalist, Saksamaalt, Horvaatiast, Soomest, Slovakkiast,
Bulgaariast, Küproselt, Leedust, Hispaaniast, Belgiast ja
Eestist. Hea meel oli kaugel
keset Euroopat tuttavaks saada teise Eesti osalejaga Anneliga Tartumaalt.
Seminari kava oli tihe ja
töine.
Põhieesmärgiks oli õpetaja–

tele tutvustada koostöövõimalusi eTwinningus, s.o Euroopa
koolide virtuaalses kogukonnas, mis on töökeskkonnaks
õpetajatele, õppealajuhatajatele jne, kes töötavad Euroopa
eri riikides.
Seminaril tutvustati edukalt toiminud projekte, projektide planeerimist ja nende
läbiviimiseks vajalikke on-line
tööriistu. Saadud teadmiste
ja oskuste kinnistamiseks olid
korraldatud töötoad.
Seminaril osalejatele oli
ülesandeks leida koostööpartnerid, kellega alustada projekti läbi eTwinningu. Mina asusin
koostöösse õpetajatega Poolast, Tšehhist, Makedooniast ja
Maltalt. Ühiselt panime paika
projekti sisu
ajakava, eestöö
märgid,
protsessi.
Projekti pealkirjaks sai „We

Tiina Tampuu
KEILA KOOLI SOTSIAALPEDAGOOG

Stirini mõisahäärber oli imeline koht koolituse läbiviimiseks.

panna e-lugu loomadest.
Vikerkaare lasteaial on
plaanis esitada kevadeks koos
partnerriikide õppeasutustega
kaks aastat kestev ühine Eras-

mus+ koostööprojekt, mille
raames saavad õpetajad käia
Euroopa teistes lasteaedades ja koolides ning vahetada
omavahel kogemusi.
FOTOD: ERAKOGU

–

love animals” (Me

armastame

loomi), lisasime juurde veel

koolieelikutele kohase lõbusa salmikese. Meie juunikuuni kestva koostöö peamiseks
eesmärgiks on anda lastele
võimalusi rääkida endast, lemmikloomadest ja koduriigis
elavatest loomadest, tutvustada inglise keelt. Oluline on
saada teadmisi teiste maade
kohta ja kuulata omavanuseid
lapsi kaugetest riikidest. Projekti lõpuks on eesmärk kokku

Lapse hea koolikogemus algab turvalisest ja
sõbralikust keskkonnast.

Ühispilt seminarikaaslastega, paremalt teine Malle Alter.

Turvalise ja sõbraliku keskkonna väärtustamiseks on
ellu kutsutud erinevaid programme. Eestis veab Taani eeskujule tuginevat programmi
„Kiusamisest vaba lasteaed
ja kool“ alates 2010. aastast
MTÜ Lastekaitse Liit.
Programmil on tähtis roll
oluliste
väärtushinnangute
võimalikult varasel õpetamisel
lastele, samuti laste turvatunde loomisel lasteaiast üleminekul kooli.
Keila Kool liitus selle programmiga 2015. aastal. Igal
aastal täiendavad Keila Kooli
end
algkoolimaja õpetajad
seotud
koolitusprogrammiga
tel. Kooliperel on ühine soov,
et lastel oleks hea ja turvaline
õpikeskkond. Siis on ka õpitulemused paremad ja lapsed
rõõmsamad.
Programmi keskseks kujuks on Sõber karu, kes ootab
lapsi igal koolipäeval klassis.
Sõber karu on selline tegelane, kellele saab rääkida oma
saladusi, rõõme ja ka kurbi
mõtteid. Kui lapsel on mõnikord keeruline, kas on muresid
seoses sõpradega või on igatsus koduste järele, siis aitab
meid Sõber karu.
Tänaseks on jõudnud igasse esimesse klassi üks vahva
karuke, kellega koos on tore
õppida ja vaadata, milliseid

FOTO: ERAKOGU

põnevaid seiklusi ta endaga
kaasa toob või millist abi saab
karu saab pakkuda erinevate
olukordade lahendamisel.
14. septembril käis esimestel klassidel külas ka elusuuruses Sõber karu, tekitades koolilastes palju elevust. Karul oli
kaasas vahva kiri, mis sai ette
loetud ja samuti tutvustatud
Sõber karu edasist tegevust.
Põnevusega jääme kõik
ootama teiste ja kolmandate
klasside üritusi.
NB! Lapsevanemad, pange
tähele karu võib külastada ka
teie kodu, ta on armas ja sõbralik. Aitame kõik kaasa lastele
turvalise, sõbraliku koolikeskkonna loomisele ning sõbralike väärtushinnangute kujunemisele. Märkame, hoolime
ja jäädvustame laste tegemisi
koos Sõber karuga!
–

Ketta neht
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Salo linna parimad sotsiaalpärlid
Linna sotsiaalvaldkonna töötajad käisid külas Keila sõpruslinna Salo ametikaaslastel.
Tiiu Jalakas
KEILA SOTSIAALKESKUS

Õppereisil osalesid Keila Sotsiaalkeskuse töötajad,
Keila
linna lastekaitsetöötajad, sotsiaalnõunik,
sotsiaaltööspetsialist ja SOS Lasteküla EÜ peretugevdusprogrammi perede
tugitöötaja. Õppereisi korraldas
Keila Sotsiaalkeskus, kes ühtlasi
tähistas ka oma 21. sünnipäeva.
Soomepoolseteks vastuvõtjateks ja tõlkideks Salo linnas olid
meie head kolleegid, enne Keilas, nüüd Soomes, Anneli Tamme ja Edvi Rand.
Salo on linnaks nimetatav
143,9 km2 haldusüksus PärisSoome maakonnas. 1. jaanuaril
2009 liitusid endise Salo linnaga
Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki,
Muurla, Perniö, Pertteli, Suomusjärvi ja Särkisalo vald.
Kuna sotsiaalvaldkonna teemad on laiad ning meie seltssuur, siis jagunesime
kond
vastavalt tegevusaladele kahte
gruppi: lastekaitse ja tugiisikud
ning erihoolekanne ja eakad.
Salo linnavalitsuses toimus kolm
infotundi erinevate teenustega
tutvumiseks.

aitavad lastel ja noortel leida
huvitegevust, tööd, suhtlevad
vajadusel kooli ja perega, ees-

märgiga ennetada pahandustesse sattumist ning teeb kõik
otsused ja valikud otsast lõpuni
ise. Salos on osakond, kes info
laekumisel hindab lapse ja pere
olukorda ja otsustab, kas laps/
pere saata edasi avahooldusteenusele või piisab esmasest
nõustamisest.

spetsialistid

Avahoolduse

tegelevad nende-

le suunatud laste ja peredega
ja peavad tegema otsuse, kas
määratud

teenused on olnud
FOTOD: TIIU JALAKAS

Keilalased Hamarijärvi matkarajal.
isikuandmeid on, kas inimene
saab oma kodust

Paukkulakoti

Erihoolekanne ja
eakad

„Salo Perekeskus Paavola
–laste ja noorte kriisi-ja vastu-

piisavad või peab siiski lapse(d)

võtukodu võiks olla iga omavalituse unistus. Suures eramaja

dusele. Rõõm oli kuulda, et väik-

mõõtu majas pakutakse teenust
kolmele sihtrühmale: lastega
peredele, kes vajavad lisatuge
ja nõustamist, et paremini toime
tulla; iseseisvasse ellu astuvale
noorele, kes vajab teadmisi ja
oskusi; ning alaealistele, kes on
mingil põhjusel peredest eraldatud ja ootavad otsuseid ametnike ja oma perede koostööst.
Noortekeskus Steissi on
suur ja avar, pakkudes rohkelt
vaba aja veetmiste võimalusi.
7-25-aastased lapsed ja noored
saavad siin mängida lauatennist,
korvpalli, laua- ja videomänge,
rambil trikitada, suurelt ekraanilt filme vaadata ning koos sõpradega palju muudki teha.
Maja teises otsas asuvad õpitoad (võiks isegi öelda tööruumid), kus on kuni 25-aastasel
noorel võimalik õppida ja proovida puutööd, kujundada arvutiga plakateid, väljaandeid ning
uurida, kuidas teha erinevaid
kauneid kunste.
Erilist tähelepanu pööratakse
noortele vanuses 15-25, kes on
koolist välja langenud või välja
langemas. Noortekeskuses on
ruumid eripedagoogidele, kes

sisse seatud hubane võõraste-

nuseid ta vajaks, kuidas ta ise
hindab oma seisundit, kas ta
tunneb ennast üksildaselt, mil-

nimetasid töötajad ka

ja imeinimene, kes teeb kõik
tööd ise ära, siis Salos on abi
diferentseeritud
iga teenuse
on
oma
jaoks
pakkuja alates
meditsiinilistest
protseduuridest ja sooja toidu koju toomisest kuni koristamiseni. Tervishoid ja sotsiaalvaldkond teevad
omavahel tugevat koostööd,
sotsiaaltöötajal on suur vastutus ja probleemide lahendamise
korral maksab tema sõna. Klientide olukorra hindamiseks on
välja töötatud kindlad kriteeriumid, hindajaks on vastutav sotsiaaltöötaja, kes teeb koostööd
Loomulimeditsiinitöötajaga.
kult on kliendil õigus sotsiaaltöötaja otsus vaidlustada, seda
juhtub kuus keskmiselt 5 korral.
Eakatel on võimalik kasutada
ka „mäluhooldaja“ (muitihoitaja)
teenust.
Ka Soomes on suund suurte
hooldekodude kaotamisele, kuid
erinevalt Eestist ei lammutata
toimivaid süsteeme, vaid üleminek rühmakodudele toimub
rahulikult. Külastasime meie
mõistes hooldekodu
Paukkulakoti. Kõigepealt suunati meid
seenioride parki, mis nägigi välja
nagu laste seikluspark, kus saab
tasakaalu ja osavust harjutada.
Ümberkaudsed lapsedki käivad
siin oma aega veetmas. Kui meil
nüüd koolide vahele parkmetsa
uus aktiivsusväljak rajatakse,
võiks ka mõelda, et erinevas eas
inimesed seal koos saaksid olla.
Meie külakäigu ajal oli suur saal
eakaid täis, parasjagu käis füsioteraapiatund. Kogu maja oli
hele ja helge, pikkadesse koridoridesse oli paigutatud armsaid
koduseid detaile, ka personali
–

seenioripargis.

perest eraldama asendushoolsematele lastele püütakse alati
leida hoolduspere.
Salo Evangeelse

Koguduse

Luterliku

perenõustamis-

Keila Sotsiaalkeskuse tegevusjuhendajad, päevakeskuse töö-

tajad ja avahoolduse spetsialist
külastasid

Salos kahte vaimse

puudega inimestele toetust ja
abi pakkuvat asutust ning kol-

keskuses on individuaalsed ja
perenõustamised tasuta. Pere-

me eakatele teenuseid osutava
asutusega.

nõustamiskeskusesse
võivad
kõik pöörduda (ei pea olema
koguduse liige). Nõustamistele

kokkuvõtte arendusjuht Marika

on järjekorrad. Rahastus tuleb
koguduse liikmete maksust, mis

on lisaks muudele riiklikele maksudele 1,5 % tööealise inimese
palgast. Nõustamiskeskuse ju-

hataja on kirikuõpetaja ja perenõustaja-ämmaemand
Viippo.
Mannerheimi

Katri

Lastekaitse

Liidu harukontoris Salo linnas
töötab üks palgaline töötaja, kes
otsib ja koordineerib vabatahtlike tugiisikute tööd. Vabatahtlikke ei ole ka Soomes kerge leida.
Vabatahtlik tugiisik kohtub lapse või noorega kaks korda kuus,
tugiisikule hüvitatakse sõidukulud ning kuludokumentide alusel
kuni 30 eurot ühiste tegemiste
kulusid.

Lapsehoiu teenus on tasuline, seda osutavad koolitatud
lapsehoidjad 8,5 eur/h kõikidele
soovijatele.“

Erihoolekande

tööst

tegi

Pihelgas:
„Mittetulundusühing Ihme
Kumma peamine eesmärk on
toetada vaimupuudega inimeste

&

tööhõivet.

Selleks on loodud

Salo kesklinnas

avatud kohvik
Ihme & Kumma (huvitav ja kummaline).
Kohvik näeb välja kui õdus
elutuba, kus kuni 12 vaimupuudega noort, vastavalt oma võimetele ja oskustele vastutavad
kohviku korrasoleku ja toimimise eest. Noortega tegeleb üks
palgaline töötaja ja kaks vabatahtlikku, nende isiklik lähenemine on innovatiivne ja arendab aktiivselt üksikisikut ning
kogukonda. Igat noort tutvustati meile eraldi, tuues välja nende
tugevad küljed ning hobid, nt
kohviku käsitöönurgas müügil
olnud luulekogu autor on sama
kohviku töötaja Anais. Päris töö
ja loomulik keskkond sobivad

nii tööoskuste õppimiseks ja annavad kogemusi väikeettevõtlusest.
Salo töö- ja tegevuskeskus
pakub väikestes rühmades kuni
70-le intellektipuudega inimesele sobivaid tööalaseid tegevusi.
Tööde valik on mitmekesine ja erineva raskusastmega.
Seega on võimalik leida sobiv
töö vastavalt iga kliendi võimekusele. Valida on kangastelgedel kudumise , käsitöö-, köögi-,
puutöö-, allhanke ja veel mitme
rühma vahel, eraldi on autistlike
noorte rühm. Et jätkuks motivatsiooni, korraldatakse lisaks
tööle meelelahutusüritusi.
Igal rühmal on kindel päevaplaan, mis on kinnitatud stendile
ikka selleks,
piktogrammides
et kõikidel keskuses käijatel
oleks võimalik aru saada.“
Eakate
puhul pööratakse
suurt tähelepanu sellele, et inimene saaks elada võimalikult pikalt omas kodus, hooldeasutusse paigutamine on üks viimaseid
samme. Töötajad rõhutasid pidevalt, et Soomes usutakse, et
tasakaal, tugev lihas ja korras
mälu on kõige alus. Kõikidele
elanikele, kes saavad 80-aastaseks, saadetakse posti teel küsimustik, mis hõlmab nelja valdkonda isikuandmed, elukoht ja
keskkond, tervis ja füüsiline aktiivsus ning sotsiaalne aktiivsus.
Esimeseks küsimuseks pärast
–

–

„klaaskapid“ olid valgete pitskardinatega toaniššideks muu-

välja. Küsimustikus uuritakse,
kas inimene juba kasutab mingeid teenuseid või milliseid tee-

lal külastas hambaarsti jne.
Kui meil on sotsiaalhoolda-

Lastekaitse ja
tugiisikud
Sotsiaaltööspetsialist Ave Kivinukk annab ülevaate nn lastekaitsegrupi kohtumistest:

iseseisvalt

–

detud. Ühes koridoriorvas

oli

tuba, mida kujundatakse ümber
vastavalt tähtpäevadele. Seda
mäles-

tustenurgaks. Väga positiivsena
mõjus nn elutuppa voodiga toodud vanahärra ta ei jää aktiivsest elust kõrvale, kuigi ei suuda
–

istuda.
Külastasime
kartano

eakate

veel

Anninrühmakodu

ja eakatele teenust pakkuvat
eraettevõtet Ilolansalo. Ilolansalos on teenuseid vajaval eakal
võimalik üürida endale suures
korrusmajas omaette korter,
kus turvaliselt oma vanaduspõlve veeta.
Kõikide sihtgruppidega töötajad, kellega kohtusime, on
väga armsad, särasilmsed inimesed, neid kuulates jäi hea tunne.
Lastekaitses on suur rõhk ennetavatel tegevustel, et lapsed ei
satuks pahandustesse, et pered
tuleksid toime. Puudega inimeste ja eakate puhul rõhutati
korduvalt, et kõige tähtsam on,
et inimesed saaksid võimalikult
paljuga iseseisvalt hakkama, et
eakas saaks võimalikult kaua
omas kodus elada veel kord
ennetamine
ja ennetamine!
Kõikidesse teenustesse on suunatud inimesi ja ressursse. Teenuseid ostab linnavalitsus enamasti sisse eraettevõtjatelt või
kolmanda sektori pakkujatelt.
Tõdesime, et töö ja eesmärgid on meie linnades samad,
aga ressurssid, nii inimesi kui
raha arvestades, erinevad!
Meie kahepäevane reis osutus väga tegusaks puhkuseks
jäi mahti ainult esimese päeva
lõpul, mil sotsiaalkeskuse sünnipäeva pidasime ja sädeinimese
valisime. Sel aastal sai sädeinimeseks Olga Oksner. Kõik Salo
linna turismimagnetid jäid meie
poolt avastamata, aga usun, et
parimad sotsiaalpärlid näidati
meile küll ära!
–

–
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Keiiaueht

IN MEMORIAM

UUDIS

Õpetajat mälestades

Uksed avab noortetubaMõte Kuubis

Oli

16. septembri keskpäev.
Kultuurikeskuse
saal täitus neist, kes soovisid igaviku teele lahkuva Koidula
Kohvriga jumalaga jätta. Inimesi
tuli rohkesti nii ligidalt kui kaugelt.
Erilist tähelepanu köitsid Koidula
rühma tantsijad küünaldega. NenKeila

depoolne tantsujuhi ärasaatmine

end ohverdada rahva vaimu, hinge

jäi eriti hinge. See oli ülev, soe ja

ja kultuuri teenimisele. Eks Koidu-

harras.

la Kohvergi kuulunud nende hulka.

Miks see kõik nii toimus?
Koidula lapsepõlves hakkas kõla-

Sellepärast siis oligi
nii ülev ja
kaunis tema ärasaatmine.

sõnaühend „maa sool”. Seda
mõistet kandsid inimesed, kes lisaks kutsetööle ei pidanud paljuks

Olge tänatud kõik, kes selleks

ma

oma abi ja tuge pakkusid!

Ruth Kukner

Uus kooskäimiskoht pakub
eneseteostust 15+
vanuses noortele.

KEILA NOOR, KES SA SOOVID KODULINNA TEGEMISTES KAASA RÄÄKIDA,
TULE MÕTTETALGUTELE

TULEVIKU ARHITEKTID

KEILA NOORTEKESKUS

Meie klass (8.c 1982) oli Koidula Kohvrile viimane, kus ta
oli klassijuhatajaks. Ilmselt sel põhjusel saime tema erilise
pühendumuse osaliseks, kuigi tookord me sellest ehk nii
täpselt aru ei saanud. Matemaatikas ta meile hinnaalandust
ei teinud.

Koidula

oli eestiaegse kasvatusega inimene, kes andis samu väärtuseid edasi

ei väsiks.
Kord tulime üpris hilja Tartu
poolt, hakkas vaikselt hämardu-

ka meile. Korrektsus ja viisakus
olid temaga suheldes elementaar-

ma ja kiskus vihmale. Paide juures

sed. Ta oli meiega üpris range ja

bussi kinni pidada ja ütles meile:
„Kohe tuleb äikesevihm, aga ini-

kohati tundus ka kuri, kuid tegelikult ta seda ei olnud.
Väga toredad

olid klassieks-

kursioonid, kus nägime ja kogesime väga palju. Marsruudid olid
koostatud kavalalt, et me näeksime võimalikult palju eestlusega
seotud kultuuriväärtusi ning Eesti
ilusat loodust, aga samas väga ära

Mäekülas palus Koidula bussijuhil

mesed on heinamaal ning hein on
veel kuhja panemata. Läheme kõik
koos neile appi!” Läksimegi, tassisime kogu klassiga heina süles
kuhjadesse ning kohe, kui olime

tööga valmis saanud ja bussi tagasi jõudnud, tuli ka äge vihmavaling.

Nagu Koidula õpilased ikka, oli
suur osa meie klassist ka tema

28. septembril kell 16.00
Keskväljak 13A, Keila.

Ajal, kui toimusid omavalitsus-

rahvatantsurühmas. Proovid olid

te vabatahtlikud ja sundliitmised, viis Eesti Noorsootöö

teadagi rasked, esinemised tore-

Keskus ellu üle-eestilist naa-

dad. Unustamatu vaatepilt oli see,
kui me kohe kuidagi õiget sammu

bervaldade
noorsootööalast
koostööd eesmärgiga pakkuda

kätte ei saanud ja Koidula kutsus
Koit Kirberi klaveri tagant paarili-

noortele rohkem eneseteostust kodukoha lähedal. Loode-

seks, et meile seda õiget sammu
näidata. Näitaski. Me hoidsime ennast väga seina ligidale, sest hoog
oli neil muljetavaldav.
Mäletan ka seda, kuidas ta mõnikord meile südamele pani, et me
keeli õpiksime, sest kunagi lähevad piirid uuesti lahti. Siis oli alles
kaheksakümnendate algus ning
meil oli seda väga raske uskuda.
Hiljem olen aeg-ajalt mõelnud, et
kuidas ta küll seda teadis.”
Jaan Murdla

Eesti piirkond kahanes Keila

Söök ja jook on meie poolt!
Rohkem infot ja eelregistreerimine:
lisett@keilanoortekeskus.ee

linna ja Vasalemma valla koostetuba Mõte Kuubis. Uus koos-

töögrupiks.

gistreerimine, sest mängus saab

Tegemist on kahe kohaliku

käimiskoht on mõeldud noortele

osaleda 4x4 noort, aga pealtvaa-

omavalitusega, kes on väga eri-

vanuses 15+, kellel on häid mõtteid

tajaid võib olla palju. Neljapäeval

nevad nii suuruse kui asustuse
tiheduse poolest. Keila linna

ja ideid ning tahe need ellu viia.

toimuvad mõttetalgud, kus noored
kui tuleviku arhitektid planeerivad

võib pidada piirkonna tõmbe-

Meie poolt on sisustatud ruumid,
muretsetud vahendid ning val-

keskuseks ja juba täna osale-

misolek toetada ja abistada noori

jate eestvedamisel Keila tulevikku

vad Vasalemma valla noored

ideede elluviimisel. Noorte kätes
on heade mõtetega noortetoale

ja saavad küsimusi esitada linna-

siin toimuvas noorsootöös ja
formaalhariduses. Sellele toe-

sisu anda! Teostamist väärivad

saanud veel mõtteid. Soovitakse

tudes otsustati ühiselt, et on
otstarbekas peamised tege-

ideed

korraldada

kuni

võivad

olla

imepisikesed

väga suured. Olgu selleks

vused viia läbi Keilas, tagades
Vasalemma valla noortele ak-

foto- või muu kunstinäitus, koh-

tiivne osalus nii informeerituse, kaasamise kui transpordi

luule- või lauluõhtu, muusikaline
ülesastumine laval, tuntud laulja
kontsert, meigi- või blogimise töötuba, filmi- või lauamängude õhtu,

ühenduse tagamise näol.
Lähtudes

Keila

linna

Vasalemma

valla

noorsoo-

töö valdkonna

mustest,

on

ja

hindamistuleprioriteetideks

noorte

vanemale
sihtrühmale (15-26) erinevaid
pakkuda

võimalusi, edendada sallivust
ning soodustada kahe omavalitsuse noorte ühistegevust.
Koostöö peaks liitma algatusja vastutusvõimelisi noori, kes
julgevad võtta riske ning on
kogukonnas kaasarääkivad ja
väärtustatud.
Noorte koostöö saab avalöögi 25. septembril, kuigi ettevalmistavad tegevused ja
mõned sündmused on toimunud juba aprillist alates.
25. septembril avab Keskväljak 13a uksed Keila noor-

tumine

huvitavate

sõpruskonnaga

inimestega,

spordivõistluste

vaatamine, erinevate kultuuride
toitude õhtu vms. Loetelu võiks
pikalt jätkata, aga peamine sõnum
noortele on endiselt: tule ja tee!
Iga mõte loeb ja noortetoas Mõte
Kuubis või miks mitte Mõttekuubis
võiks see lausa paljuneda.
Avanädalal leiab Mõttekuubis
aset koos Keila ja Vasalemma noortega mitmeid põnevaid sündmusi.
Esmaspäevast on üleval Kristian
Pärdi fotonäitus. Teisipäeval toimub ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse programmi avaüritus, mis toimub küll Keila Koolis, aga oodatud
on sinna kõik huvilised. Kolmapäeval on kavas Cachflow finantslauamängu

mängimine

asjatundjate

juhendamisel. Soovitav on eelre-

Noorteühenduste

Liidu asjatund-

elu otsustajatele. Noortelt oleme
lauamängude õhtu,
võikude võistlus, meigi koolitus ja
jalgpalli ühisvaatamine mõttekuubi

62“ teleka vahendusel. Viimaseid
mõtteid tuleb veel konkretiseerida.
Täpsem info ja ajakava noortekeskuse kodulehel ja FB-s.
Noortetuba Mõte Kuubis on
avatud sõbralikele ja teotahtelistele noortele 15+ esmaspäevast
reedeni kell 16.00-21.00.
Täname kõiki, kes aitasid kaasa
nii nõu kui jõuga noortetoa sisustamisel. Eriti suured tänud Sõbralt
Sõbrale poele, tänu kellele saime
eriti soodsa hinnaga meeleoluka
sisustuse.
Koostööprogrammi
toetus
piirkonnale kaheks aastaks on
77 451 eurot. Koostöös toimuvat
noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine” tegevuste raames.
FOTOD: KEILA NOORTEKESKUS

EuroopaL iit
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Nia liikumistehnika
tuunib paika
energeetika

NIA TRENNID
KEILAS!

ETTEVÕTLUSÕPE

NOORTELE
Ettevõtlusõpe ning ettevõtlikkuse programm
15–24-aastastele Keila ja Vasalemma noortele.

Avasündmus Keila Kooli auditooriumis
26. septembril kell 15.30-17.30.

Sirli Taniloo
NIA TREENER

Niat on raske sõnades kirjeldada. Pelgalt pealtvaatamine ei ütle Nia kohta midagi,
trenn tundub liiga lihtne ja
liiga aeroobikalaadne. Tegelikult aga on Nia hästi läbimõeldud terviklik treeningprogramm, mille taga on
oma põhjalik teooria ja kindlad, aga üllatavalt lihtsad ja
elulised põhimõtted.
Nia on segu kõigest heast,
mida erinevad treeningstiilid
tavaliselt ükshaaval pakuvad.
Nia tunnis on mitmekülgne
ja mõnus muusika, füüsiliselt
piisavalt tugev tantsuline
liikumine, idamaade võitluskunstidest tuttavad jõulised
käe- ja jalalöögid koos hääletehnikaga, sügav joogalik
hingamine ning keha ja meeli
tervendavad ravitehnikad.
Nia on lühend ingliskeelsest väljendist neuromuscular
integrative action (närvisüsteemi ja lihaste koostööd
toetav treening) ja selle

loojateks on ameeriklased
Debbie ja Carlos Rosas, kes

Räägime lähemalt programmist, inspireerima tulevad noored, kellel on väärtuslikud kogemused nii õpilasfirmade kui
projektide elluviimisel. Tule osa saama, ette registreeruma
ei pea!

kunagiste aeroobikatreeneritena 1980-ndatel kogesid,
et aeroobika tekitab kehale
liigselt valu ja vigastusi. Nad
hakkasid loo
treeningstiili,
mis oleks hästi kehasõbralik
ja mille põhieesmärk ei oleks
pingutav lihastreening, vaid
treenitus läbi keha pideva
teadliku lõõgastumise, rõõm
liikumisest ja oma kehas olemise täielik nautimine.
Õige hingamistehnika andis Niale juurde energeetilise mõõtme. Nia treeningul
kasutatav sügav joogalik hin-

ma

gamine ongi see võlumeetod,
mis treenib keha palju efektiivsemalt ning tasakaalustab samas ka närvisüsteemi,
energeetikat ja emotsioone.
Kutsun kõiki noori ja vanu,
mehi ja naisi Niat proovima!
Tasuta näidistrenn juba 4.
oktoobril!

Tule tasuta näidistrenni 4. oktoobril kell 20.00
Keila Kooli aeroobikasaalis, Ehitajate tee 1.
Nias on mõnusa muusikaga tantsulist liikumist,
võitluskunste ja tervendavat hingamistehnikat!
Saad hea füüsilise vormi ja tasakaalustad
oma energeetika!
Loe Nia kohta www.niaeesti.ee
Lisainfo sirli.taniloo@gmail.comvõi
LIIKUMISTEHNIKA
tel 52 60 562

Programmi kava:
6. oktoober- Õpilasfirmade koolitus
12. oktoober Äriplaani koostamise koolitus
4. november Turunduse koolitus
Detsember ja veebruar Õpilasfirmade osalemine
laatadel
4. jaanuar Projektikoostamise koolitus
Märts-aprill „Keila ja Vasalemma lüliti“ ideest
teostuseni
18. mai– hooaja lõpetamine
-

–

–

–

–

–

Programmi käigus toimub jooksvalt õpilasfirmade ning
omaalgatusprojektide juhendamine, ettevõtlus-ja vabaühenduste alane nõustamine.
Programmi viib ellu Keila ja Vasalemma noortekeskus
koostöös Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskusega.
Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse
haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
Programmis osalemine on noortele TASUTA!
Ole kursis: www.keilanoortekeskus.ee
Info: maret@heak.ee või tel 522 1163
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CRAMO EHITUSSEADMETE RENT
ON NÜÜD KA KEILAS!
Avamise puhul rendid Keilas
septembri lõpuni hinnakirjast
SOODSAMALT

Helista 600 1222
või tule Keki tn 1/2
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Kuhu minna, mida teha
harjumaa

muuseum

„KIRIK KESET KÜLA“
Reformatsiooni 500. aastapäe-

vale pühendatud näitus
20. mai 2017 7. jaanuar 2018
-

*

*

Eesti rahva eepos
„Kalevipoeg“ 155
Sügisvärvid
Циолковский Константин
Эдуардович 160
(K. E. Tsiolkovski 160)

Keila kultuurikeskus

Keila muusikakool

keskväljak 12

ehitajatetee

MEELELAHUTUSLIKE MÄLUMÄNGUDE SARJA I etapp
22. september kell 19
„HOMME ON TÄNA! 2.0“
Tõnis Niinemetsa power-up
comedy
27. september kell 19
„SAVANN“
Kuressaare Linnateater
4. oktoober kell 19
„KOLME PÖRSA LUGU“
Kuressaare Linnateater
5. oktoober kell 11
HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI

Lugupeetud Keila II Keskkooli, Keila Vene
gümnaasiumi ja Keila Ühisgümnaasiumi
vilistlased ja õpetajad!

RAAMATUNÄITUSED
*

liNNuse 9

1

MUUSIKAPÄEV
Csaba Zoltan Marjan (löökpillid),
Adam Jeffrey (löökpillid), Anneli
Tohver (klaver)
1. oktoober kell 17

Keila sotsiaalkeskus
PaRgi

30-3

Kangakudujate ringi esimene

kokkusaamine
25. septembril kell 17
HOOAJA AVAÜRITUS
Operetikavaga esinevad Sirje ja
Väino Puura.
3. oktoober kell 11.30.

hiirekese

perekeskus

haaPsalu mNt 31

7. oktoober kell 19
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
SÜGISPIDU
8. oktoober kell 15

Tähistame oma kooli 50. sünnipäeva
10. oktoobril 2017 kell 18.00.

„TEID KUTSUB KABAREE“
Kaire Vilgats ja Showstoppersi

Ootame külla!
Kõigil tulijatel on eelnevalt võimalus saata oma
ettepanekud ja soovid kooli administratsioonile aadressil: kool@kyg.edu.ee
Keila Ühisgümnaasiumi pere

tantsijad
NB! Kordusetendus
17. oktoober kell 19

„KÖSTER“

Tallinna Linnateater
NB! Kordusetendus
28. oktoober kell 19

Beebi toitmine I: sünnist kuni
6. elukuuni
Ülle Lemberi loeng
2. oktoober kell 15
„Beebi psüühika areng ja
mõjutajad“

Marileen Olenko
loeng-vestlusring

12. oktoober kell 16

Beebi toitmine II: tahke toiduga alustamine
Ülle Lemberi loeng
23. oktoober kell 15

„ASTUGE EDASI!“

NB! Koolitustele vajalik eelnev

Rakvere Teater
1. november kell 19

registreerumine:

SIRLETI SUVI 2017

TASUTA

Kunstiring Sirleti maalide ja

keraamika näitus

MÄNGIMISVÕIMALUS
E, K, R 10-14

6.-29. september

Koolieelikutele koos täiskasva-

harju

maakonna-

raamatukogu
ehitajate tee

1

anneli@hiirekese.ee

nuga
Keila
miikaeli

kogudus

Paldiski mNt 2

ETTELUGEMISHOMMIK
Laupäeval, 23. septembril kell
12 loeme Mihhail Stalnuhhini

Müüa
haljastusmuld
~ liiv
~ killustik

raamatut „Kuidas mägrapoiss

~

Toome kauba ise
kohale
Kopp-laaduri teenus
info@kalsep.ee
tel 5346 0382

mesilasi üle luges, ehk, Metsa-

Elektritööd
Elektripaigaldise käit
Päikeseelektrijaamad
ATS hooldus
TERA AS info@tera.ee
503 5222
www.tera.ee

lood“.

JUMALATEENISTUS

ARMULAUAGA
16. pühapäev pärast nelipüha
Pühapäeval kell 11
Keila

„Silmis ja südames“
Tallinna Tugikeskuse Juks
klientide tööde näitus
31. august 28. september
-

MINU KOGU
„Minu dinosaurused“
Mark Güntheri kogu

baptisti kogudus
haaPsalu mNt

10

Koguduse 114. aastapäeva

jumalateenistus
24. septembril kell 11

Muusika: Andrus Lukas

ja

Elo

Toodo. Ristimine. Pühapäevakool.

Keila skaudilipkond

KEILA TURG
ostab Keila kandi talunikelt ja aiapidajatelt

sügisest saaki.

Müügil
talukartul:
Laura 25 kg 10 €
Gala 25 kg 10 €
Soovi korral toome tasuta koju.
-

TAAS AVATUD
LOODUSEABI POOD
(Лавка жизни)
(Keskväljak 13a vana postkontori
parempoolses otsas)

Ootame meie vanu ja uusi kliente!

Suurem kaubavalik:
lilled (ka kimbud, pärjad ette

rühmas: 6-10-a hundud ja 11-14-a
skaudid.
Fusion pop-koor

kolmapäeviti kell 18
Keila

advenTkogudus

põllu 5

~

-

~

~

Tel 5621 6616

alustab uut hooaega 24. septembril kell 15.00 kahes vanuse-

tellimisel)

JUMALATEENISTUS

kingitused

Laupäeval kell 11

looduslikud vahendid
tel 5373 3731

PIIBLITUND
Laupäeval kell 12

KeiLaueht
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Nr

Kuulutused11
11

34 (461)

MUDEL E064

MUDEL E005

1090

www.edurus.ee

3950

€

€

100
85

HAUAKIVID

JA MONUMENDID
•

•

•

KÄSITÖÖ
135

GARANTII
LAITMATU KVALITEET

75

Müügiplatsil üle 200 kivi,
kataloogis tootevalik üle 60 mudeli

Asume Keilas, Paldiski mnt 21 Tel 5396 3521

Keila Pensionäride Ühendus annab teada:
Täname Keila Kultuurikeskust,
rahvatantsijaid ja kõiki häid
inimesi, kes

Keila Pensionäride Ühenduse SÜGISPIDU toimub
pühapäeval, 8. oktoobril 2017 algusega kell 15.00
Keila Kultuurikeskuses.
Esinevad Keila PÜ naisansambel ja rahvatantsijad.
Tantsuks teeb muusikat Boris Lehtlaan ansambliga.

Koidula
Kohveri

Osalemistasu 5.-on võimalik tasuda 2. ja 3. oktoobril
kultuurikeskuses kell 12.00 kuni 14.00.

viimsele teekonnale saatsid.
Omaksed

Kuulutused
müük/ost
Müüa

punane

toidukartulit

Laura. Võrk 25 kg 10 € kojutoomisega. Tellimisel noore lamba
liha (väikehulgi ca 6
5662 6510.

€

/

kg). Tel

Toores lepp 32 €/rm, toores
kask 40 €/rm, toores haab 32 €/

rm, märg okaspuu 38 €/rm, metsakuiv 40 €/rm. Pikkus 30, 40 ja
50 cm. Vedu 3-7 rm kaupa. Tel

lõikamismasina

516 4278.
Müüa toored küttepuud lepp
33 €/rm, sanglepp 36 €/rm, haab
36 €/rm, kask 39€/rm, saar 39 €/
rm. Kogus alates 7 rm, transport
hinna sees. Tel: 5551 8498.
Müüa saetud, lõhutud küttepuud lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu. Pikkus vastavalt
soovile. Kaminapuud 40 l võrgus (lepp, kask). Tel 509 6735,
halukuller.ee
Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
509 2936.
Ostan Eesti-ja nõukogudeaegset vanavara: raamatud,
nõud, märgid, fotod, postkaardid,
kohvrid, mündid, vinüülplaadid
jne. Tel 514 0618, 504 0999.

Täpsem info tel 5698 0903 või

-

~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~

-

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

CarYevgeni
les ya

~~~~~~~~~ ~~~~

LAOHOIDJA-TÕSTUKIJUHTI

Rovira,Borodulina,
Spain

ENSTORussia

|

Sinu tööks

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ootame Sind

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~
~~~

~~~ ~~~~~~~~~~~~

~~~ ~~~ ~~~~~~~

meeskonnas ja iseseisev mõtlemisvõime oma töö planeerimisel;
~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

~~~~~~~~

Pakume Sulle

töö

~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

~~~~~~

Kandideerimiseks saada oma CV koos töötasu
~~~~
~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~

30.septembriks.

ensto.com

Viigardi OÜ otsib laotöötajat/
köögimööbli paigaldaja abi. Vajalik B-kat. juhiluba. Lisainfo tel 516
4479.
Autoremont OÜ Keilas Haapsalu mnt 57d otsib oma kollektiivi
kogemustega autoremondilukkseppa. Info tel 5333 1337.
EFC Estonia OÜ otsib juhtme-

Usin-TR OÜ Keila, Tehase 1 otsib oma töökasse kollektiivi kok-

ka, juurviljatsehhi töölist, nõudepesijat ja koristajat. CV palun
saata irina.opmann@usin.ee või
helista 505 5125.
EFC Estonia OÜ otsib juhtmeköidiste valmistajaid. Töö on
ühes vahetuses, asukoht Peetri.
Transport tasuta! Täpsem info
tel 5698 0903 või martin.kritt@
efcestonia.ee

OÜ Bennet Puit asukohaga

Keilas vajab enda kollektiivi viimistlejat. Täpsem info tel 502

1602.
Kamilla OÜ otsib osalise tööajaga õmblejat. Asume Tallinnas
Kivimäe rongipeatuse lähedal.
Palun helistada mob 512 9951.

muu

operaator-me-

haanikut. Töö on ühes vahetuses,
asukoht Peetri. Transport tasuta!
martin.kritt@efcestonia.ee

OÜ Harmet otsib Tutermaa

tehasesse soojakute remondiliini töölisi, kelle tööülesandeks on

juba kasutuses olnud ehitussoojakute renoveerimine. Eeldame
eelnevat ehitustöö kogemust.
Rohkem infot: Lauri Aasjärv, tel
5341 2263.
Pakume Keilas tööd ehitajale.
Projektipõhine kuni märts 2018.
Üldehitus-ja viimistlustööd. CV
saata: info@viimistlusehitus.ee.
Lisainfo: 5697 9788.
Ettevõte pakub tööd puhastusteenindajale
ehituspoes
Laagris, osaline tööaeg graafiku
alusel (2 tööl, 2 vaba). Тööaeg
13.00-20.00. Tasu 375.-br. Lisainfo E-R 9-17 5551 3231 Jana.
Toitlustusettevõte Keilas pakub täiskohaga tööd kokale ja pagar-kondiitrile ning osalise töö-

Viljapuude lõikus ja kujundamine, 5688 5527.
Kutsume Teid hispaania keele kursustele. Tunnid toimuvad
teisipäeviti Täheruumis (Paldiski
mnt 19, Keila). Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com
IT-teenused: konsultatsioon,
süle-ja lauaarvutite remont,
hooldus, Windowsi installeerimine, printerite häälestamine, viirusetõrje, andmete taastamine,
varukoopiad. Tel 5551 2500.
Ehitusluba. Kasutusluba. Projekteerimine. Ehitise audit. Hoonete seadustamine. 522 0023,
Mikk. Täname kliente, keda olema saanud aidata.
Korstnapühkimine (sh nõuetekohane akt), ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh
korstnad) ehitus ja remont.
Teostan töid ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993, e-post:
korstnapyhkija1@gmail.com

ajaga

tööd müüja-teenindajale
(teenindamine väljaspool Keilat,

kinnisvara

vajalik autojuhiluba). Tel 5684
1685.
AS SAMI Sauel võtab tööle

kvaliteedispetsialisti,
painutuspingi operaatori, CNC laserpingi operaatori. Täiendav
info ja kandideerimine telefonil 5308 7205, sami@sami.ee,
CNC

Anda üürile 1-toaline korter
Keilas Põhja
0866.

tänaval.

Tel

513

Müüa heas korras möbleeri4-toaline korter Allika tn 1
hinnaga 92 000 eurot. Täpsem
tud

info telefonil 503 0305.

www.sami.ee

PENSIONÄRIDELE JA PERELIIKMETELE
29. oktoobril kell 19 Draamateatris etendus „HõIMuD“.

Lavastus on inimlikust kontaktist, kus inimesed ei oska üksteist ära kuulata.
Sõidukulud 19/23 eurot saab tasuda Keila Kultuurikeskuses 26. septembril kell

12-13. Väljasõit Keila kirikuplatsilt 29. oktoobril kell 17.45.
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Reklaam

ALATES REEDEST

22.-24.09.2017
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Juubilarid

Singi-köögiviljasalat
Pealinna salat
Plov sealihaga
Napoleoni kook keedukreemiga

-

VAVILOV0

07.09

LAINE-MARIA KRAUN

84 (28.09)

AILI KAADU

80 (27.09)

LENNA MIA
LEHTLA

12.09

HELJU NIINBERG

75 (17.09)

Õnnitleb Keila linna
Pensionäride Ühendus

Tehase 1,
Keila (Terko hoov)

Sündinud
JOONATAN

ALLON LEINSALU

•

-

Kelm Leht

86 (27.09)
85 (22.09)

HELME VESTERBOHM

•

Kauplus avatud:
E R 10.00-18.30
L 10.00 17.30

Nr 34 (461)

Palju õnne!

NÄDALALÕPU
SOODUSTUSED -20%
•

•

•

www.usin.ee

Küttesüsteemide ehitus,
renoveerimine ja hooldus

Küsi meie käest
PAKKUMIST!
Pelletikatla komplekt al 1999 €
Panasonic õhk-vesi soojuspump al 2999

ÕHKSOOJUSPUMBAD VENTILATSIOON
KONDITSIONEERID
ÕHKSOOJUSPUMBAGA SÄÄSTAD KÜTTEKULUDELT!
Küttesüsteemide müük, paigaldus ning hooldus Keilas.
PAKUME KOGU MAJA LAHENDUST!

KVN Group OÜ
TEL. 566 77 326
www.kvngroup.ee
info@kvngroup.ee

€

KVN Group OÜ pakub
nüüd soojuspumpade
ostmiseks ka järelmaksu.
kvngroup.ee/jarelmaks

Tähelepanu roosihuvilised aiasõbrad!

Laupäeval,
23. septembril
kell 11.00

Harjumaa Maakonnaraamatukogugaleriisaalis
aiakoolitus

SÜGISESED TÖÖD KODUSES ROOSIAIAS
Rooside lõikamisest ja sügisestest ettevalmistustöödest
räägib roosikasvataja REIN JOOST.
Keila linna koduaedade roosisortidest teeb ülevaate
linnaaednik INGE ANGERJAS.
Küttemeister
www.kyttemeister.ee
Pärnu mnt. 499, Laagri
tel 655 6680

Osta saab häid Eestis toodetud roosisorte.
Info ja registreerimine
inge.angerjas@keila.ee 523 0863.

