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Lumine talv kutsub
suusatama ja kelgutama!
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2022 on
raamatukogude aasta

LK 2

UUDIS
uudised

Kultuuriministeerium on alanud aasta
kuulutanud raamatukogude aastaks.

Koerte
jalutusväljak
Uus kohtumispaik
koeraomanikele.
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LK 2

Lasteteeninduses pole veel
suuremaid plaane tehtud. „Teenindame ja tegutseme enne ja
pärast teema-aastat nii, et raamatukogus oleks huvitav ning
vajalike raamatute leidmine lihtne,“ selgitas lasteteeninduse
peaspetsialist Varje Mägi. „Aitame tõsta lugejate teadlikkust
raamatukogu võimaluste kohta.
Oluline on ka kaasamine, on
need siis näitused, mängud või
konkursid.“

KUTSE
TINGMÄRGID

TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD (Hepta Group Oä, t�� nr
21156)
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Projekteeritud s�idutee üürekivi 150x290 (h=12 cm)
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Projekteeritud k�nnitee üürekivi 80x200 (h=0 cm)

Valgusti, metallmast, jaland ja konsool
ümbertõstetav
Valgusti #K , metallmast, jaland, konsool

Projekteeritud tee servajooned
Projekteeritud tugipeenar
Projekteeritud tekstuurplaatidest kivisillutis �leküiguradade ees
(braikivi)
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Raamatukoguaasta avalöök
toimub 12. jaanuari keskpäeval
ühekorraga võimalikult paljudes
raamatukogudes üle Eesti, mis
annab suuremat kõlapinda avalikkuses ja võimaldab teema-
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Projekteeritud kommunikatsioonid :
- proj. sademeveekanalisatsioonitorustik
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Olemasoleva betoonkivisillutiskatendi taastamine
Projekteeritud haljasalade murukate
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aasta paremini fookusesse tõsta.
Avaürituse keskne paik on Tarvastu raamatukogu Viljandimaal, mis on vanim järjepidevalt
tegutsev rahvaraamatukogu Eestis. Otseülekannet sealt näeb
kell 12-12.50 Youtube`s.
Avamise
kulminatsiooniks
on kell 12.12 ühe ja sama teksti
üheaegne lugemine võimalikult
paljudes raamatukogudes. Tekst
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Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee ab-katend (konstruktsioon 4)
Projekteeritud pingitasku betoonkivisillutiskatend (konstruktsioon 3)
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Projekteeritud s�idutee ab-katend (konstruktsioon 2)
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on Eesti autorilt, mis kolme raamatukogusüsteemi
laenutusandmetel on osutunud kõige
enam loetuks 2021. aastal. Täiskasvanute populaarseim teos oli
Mudlumi „Mitte ainult minu
tädi Ellen“, lasteraamatute hulgas Piret Raua „Tobias ja teine
B“. Keilas loeb ühisteksti Eike
Käsi. Ühislugemine lükkab käima 2022. aasta lugemistalgud.
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Maapealne h�drant asendada maa-aluse
(kaevus) h�drandiga. Tüpsem lahendus
anda t��projekti küigus.
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Aastat koordineerib Rahvusraamatukogu, ent nii mõnigi sündmus ja ettevõtmine jõuab ka
Keilasse, Harju Maakonnaraamatukokku.
„Oleme võtnud Keilas tähelepanu alla meie külastaja: viisime
lugejate seas läbi küsitluse, uurides nende soove, ettepanekuid
ja võimalikke pretensioone.
Kindlasti vaagime teeninduskultuuri ja raamatukogu füüsilise
keskkonna parandamist. Ürituste planeerimisel arvestame
reaalse olukorraga. Ideid on ja
kogu tegevus on suunatud ikka
linnaelanike kaasamisele,“ jagas
Keila Lehele teema-aasta esmaseid plaane raamatukogu direktor Rutt Enok. „2021. aastal
alustasime ka kirjatöödega: talletame meie raamatukogu kui
maakonna keskraamatukogu osa
raamatukogutöötaja koolituses
alates 1968. aastast. Täiendame
ka Keila raamatukogu kroonikat
aastatega 2008-2021 ning koostame fotoraamatut aastatest
2018-2022. Oleme keerulist
aega targasti kasutanud ja loodame kavatsetu 2022. aastal lõpetada.“

X

T

eema-aasta esmane mõte
on tuua veelgi enam inimesi raamatukogudesse,
tutvustada uusi võimalusi ja mõtestada raamatukogu rolli. Ideekorjete, koosolekute, mõttetalgute ja arutelude tulemusel on
välja kujunenud põhiteemad,
mis ajateljel on jagatud nelja
ossa. Jaanuarist märtsini on fookuses raamatukogu kogukonnakeskusena, aprillist juunini kirjandus- ja kultuurikeskusena.
Juulis ja augustis tõstetakse raamatukogud bussi- ja rongiratastele, liigutakse linnatänavatele ja
randa, festivalidele ja teistele
suveüritustele. Viimastel kuudel
vaadatakse tulevikku: raamatukogu pole juba ammu pelgalt
riiulitega ruum, aga ka haridusja infokeskus, digipädev vahendaja inimese ja e-riigi vahel, eraamatute hoidja ja palju muud.
Temaatilised
tegemised
koonduvad teema-aasta kodulehele, Facebooki ja Instagrammi.
Ühtne logo ja plakatipõhjad
abistavad sündmustel silma peal
hoida.

Teema-aasta Keilas
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LEHT@KEILALEHT.EE
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KEILA LEHT

Keskvöljak 11
76608 Keila
Registrikood: 750114422
Olar Barnd�k
olar.barndok@keila.ee
5269379

Projektijuht

Annika Kaljula

(allkirjastatud digitaalselt)

Projekteerija

Kaur Kuusk

(allkirjastatud digitaalselt)

Kontrollija

Markus Toon

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)
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Keilas Luha tönava jalgratta- ja jalgtee

Keila linn, Harju maakond
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Tule räägi
kaasa!
Uus jalgratta- ja jalgtee
Luha tänavale.
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Mitmevilja Röst
Leibur, 470 g, 1,68/kg
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Pereviiner
Rakvere, 900 g, 2,10/kg

Pakkumised kehtivad, kuni kaupa jätkub. Piltidel on illustreeriv tähendus.
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Sea- ja veisehakkliha
Maks & Moorits, 500 g,
4,38/kg
Toodetud Eestis.
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Filtrikohv, keskmine röst
Löfbergs, 500 g, 6,78/kg

Pakkumine kehtib Partnerkaardiga.
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Head uut aastat, kaaslinlased!

L

oodan, et möödunu tõi teile rohkem rõõme ja vähem muresid.
Iga aasta on erakordne, et meenutada ja ikka jääb ju võimalus midagi
paremini teha.
2021 tõi tagasi Eesti neli aastaaega
koos lumerohke talvega. Selle, kas vaid
ajutiselt, määrame oluliselt ise oma
suhtumisega loodusesse. Meie hoolivusest sõltub ka, millal lõpuks seljatame aastaid võimutseva koroonapandeemia. Maailm muutub keerulisemaks
ning üha rohkem tarkust ja üksmeelt
nõuab meilt tulevik.
Möödunud aastal kasvas Eesti majandus üle ootuste. Keila ettevõtetel
läheb hästi, mis mõjub positiivselt linna arengule. Keilas sündis 100 uut ilmakodanikku, kooli läks 1700 õpilast ja
lasteaeda 700 last. Aktiivne elamuehitus Keilas tõotab lähiaastatel tuua juur-
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Agu Veetamm
„Tulin Keila Lehte hea meelega, lähen rahuliku südamega - Keila
Leht on jätkuvalt heades kätes. Jään Keila Lehe lugejaks,“ ütles Agu
peale oma viimase lehe valmimist kolleegidele. Agu on otsustanud
pärast ligi viitkümmet ajakirjanikuaastat minna pensionile: pühenduda oma kahele majapidamisele – Kiius ja Laulasmaal – ning kirjastamisele. Üks raamat on praegugi pooleli ja vähemalt viis lubadust
välja antud.
Ajakirjandusega hakkas Laulasmaalt kaluri perest pärit Agu tegelema koolipoisina, kui saatis Harju Elule esimesed kaastööd Keila
1. Keskkooli õpilasena, kaugõppetudengina Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat õppides ja vene kroonu ajateenijana. „Läks nii, et ma pole
päevagi ajakirjandust õppinud ja olnud ainult kaugõppetudeng,“ räägib Agu, kel on taskus Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhi diplom. Diplomitöögi oli ajakirjanduslik - Eesti Televisioonile tehtud film
pimedast tüdrukust, kes õppis klaverit mängima. Juhendaja Ene-Maris Tali on siiani ETV-s.
Harju Elust sai ka Agu esimene ajakirjaniku töökoht – kahel korral
viis aastat, vahele pool dekaadi Noorte Häält. Agu ajakirjaniku tippaeg oli Maalehes, mis algas lehe loomisega 1987. aastal ja lõppes
juhatuse esimehe ametis väljaande müügini 20 aastat hiljem. „Tipphetkel oli Maalehe tiraaž tänastes hinnangutes ennekuulmatu - 225
000 eksemplari,“ meenutab Agu. Kes mäletab, teab kinnitada, et
Maaleht oli toona oma värskuses väga hinnatud ajaleht. Sel perioodil oli Agu kaks vahetust ka Eesti Ajalehtede Liidu esimees. Maalehe perioodi jääb mitmeid tema algatusi: Aasta Põllumehe konkurss,
Arno Tali Sihtkapital (jätkab nüüd ERKFi allfondina), Maalehe Reisid,
Maalehe Raamat, ajakirja Maakodu toomine Maalehe kirjastuse alla.
Agu ideid on ka Keila Lehte jätkunud. Meenutame kasvõi kaheksa
korda ilmunud Keila kalendrit. Tänane linna korraldatav aasta tegija/
teo konkurss sai samuti alguse Keila Lehest. Meenutagem ka lehe
loetuima rubriigi „Palametsa pajatused“ põhjal ilmunud uhket raamatut. Raamatuid on Agu kirjastanud mõnikümmend, neist viis on ta
enda koostatud: peamiselt oma kodukandi – Laulasmaa, Lohusalu ja
Keila-Joa kultuurilugudest. Samu paiku käsitlevad küllalt populaarsed Agu juhitud koduloolised retked.
Keila Lehe juhiks kandideerima tuli Agu endise linnavolikogu
esimehe Rein Siimu kutsel. „Kohalikud lehed on mulle alati meeldinud. Tulin meelsasti, sest tundsin kindlust oma seotusest Keilaga.
Aga algusaja vaat et Maalehestki suurem töökoormus oli üllatus,“
tunnistab Agu. Hiljem küll välja ei paistnud, et Agul olnuks probleeme lehe pinna täitmisega. „Pühapäeval muretsesin, kas saan lehe
täis, teisipäeva õhtuks olin kimbatuses, kuidas kõik ära mahutada.
Suurte piltidega lehe pinda täitma ei pidanud. Paindlik peab sellist
lehte tehes olema, et ka viimasel hetkel saabunud väärt uudis ära
mahutada,“ jagab Agu kogemust, kuidas väikese toimetusega 5500
tiraažiga lehte toimetada. Agu loeb üles kolm enda jaoks olulist ajakirjaniku põhipostulaati: ei tohi valetada, leht peab lugejale olema
huvitav ja lehes peab olema uudislikkust. Kõrvalt vaadates on Agul
uudiste peale väga hea nina – temani kohe jõuab info kohale ja ta oskab uudist märgata. Selleks peab olema oskust. Nagu ka suhtlusoskust, inimesed tulevad talle ise rääkima. „Vahel imestan isegi, kuidas
mulle usaldatakse asju, mida ehk ei peakski ajakirjanikule rääkima,“
imestab Agu, kes ise näib usutletava rollis üsna ebamugavalt tundvat. Üleliia ennast eksponeerida pole ta kunagi ihanud.
Suur tänu kõigi lehelugejate nimel Agule nende kümne aasta lehtede eest!
„Tegelikult on mul ikka kahju ka,“ ütles ta oma viimasel tööpäeva
õhtul toimetuserahvale.

VALDUR VACHT
VVACHT@KEILA.EE

KEILA NÄDALALEHT

VÄLJAANDJA SA KEILA LEHT
KESKVÄLJAK 11
LEHT@KEILALEHT.EE
TEL 658 8569

de uusi elanikke, sealhulgas noori peresid. Moodsas keeles öeldes: linn on
jätkusuutlik. Siit tulenevad värskelt valitud volikogu ja linnavalitsuse prioriteedid lähiaastatel mugava elukeskkonna loomisel. Valmis sai uus koolimaja,
võimla ning lasteaia laiendusena moodulmaja. Mõtted käivad aga juba järgmise lasteaia ehitamiseks. Lähiaastatel
renoveeritakse lauluväljaku piirkond,
kus tulevikus saab olema palju huvitavaid tegevusi. Plaanis on luua täiendavaid ajaveetmise kohti jõesaarel, terviseradadel jne.
Meil kõigil on oma plaanid ning lootused aastal 2022.
Soovin, hea linnarahvas, et need täituksid! Tugevat tervist ja õnnelikku
elu!
Enno Fels
Linnapea

FOTO: VALDUR VACHT
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Keilas avatakse esimene koerte jalutusväljak
Keila esimene koerte
mängu- ja jalutusväljak on nüüd
valmis saanud.
ANU REI
LINNAAEDNIK

N

iidu tn 7 on rajatud
kaks aiaga piiratud ala
– üks suuremate ja teine väiksemate koerte jaoks, kus
saab oma lemmikutel lasta turvaliselt ilma rihmata joosta.
Koerte mängu- ja jalutamisväljakut on lemmikloomapidajad
oodanud juba pikki aastaid.
2020. aastal jäi koerte jalutusplats Keila linna kaasava eelarve
rahvahääletuse tulemusel teisele
kohale. Huvi on olnud aga suur
ning eelmisel aastal eraldati lisaeelarvest raha mänguplatsi rajamiseks.

Jalutusväljaku avamisele laupäeval, 8. jaanuaril kell 13 on
oodatud loomaomanikud koos
oma lemmikutega. Keila Koera-

sõprade Klubi IPSON treener
Anu Oks näitab trennikoertega
mõned harjutused ja räägib põhjalikumalt, kuidas platsil olevaid
elemente kasutada. Anu Oks paneb inimestele südamele, et atraktsioonide kasutamisel tuleb
olla ennekõike ettevaatlik, eriti
talvistes tingimustes, kus on
väga suur vigastuste oht. Talvel
lume ja libedaga lasta koertel pigem aedikus ringi joosta ja kui
ilmad lubavad, siis proovida harjutusi mänguväljakule rajatud
elementide peal. Soovitus on
siiski alustada koertekoolist, kus
saab asjatundlikke nõuandeid
koera kasvatamise kohta ja kus
õpetatakse kuulekust, sotsialiseerumist ning agility elemente.
Kui juhendajaga on algõpe läbi
tehtud, siis on ka loomaomanikul kindlam mänguväljakul õpitut rakendada.

Niidu tänava jalutus- ja mänguväljakul saab kasutada slaalomit, poomi, rõngast, A-kaldpinda, hüppetakistust, platvormi ja
tunnelit. Elemendid on tellitud
Tommy Play OÜ-st, väljaku rajamistöödega tegeles Topmatic
OÜ. Koerte jalutusplatsi igapäevase koristamise eest kannab
hoolt Turf OÜ.
Jalutusväljakul tuleb lähtuda
Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskirjast, mis kohustab
loomapidajat tagama, et looma
käitumine ei riku avalikku korda, ei häiri ega sea ohtu teist isikut, tema tervist, vara või looma. Samuti on loomapidaja
kohustatud koristama looma
väljaheited teise isiku omandis
olevalt kinnisasjalt, sh avalikust
kohast. Väljaku kasutamise
reeglid on paigaldatud mänguja jalutusväljaku aiale.

Nädal piltides

FOTOD: LASTEAED VIKERKAAR, VALDUR VACHT

Vikerkaare lasteaia vastavatud moodulmajas alustas toimetamist
uus Päikeseratta rühm 1,5-5-aastastele lastele.

VASTUTAV VÄLJAANDJA:
EVELIN POVEL
KÜLJENDAJA:
IMBI KROMANOV

KORREKTOR:
ANNE SINIVEER

Aasta alguse ilm on olnud heitlik: kord sajab lund, siis jälle sulatab.
Lumesadude järgselt korrastab Keila teid AS Keskkonnateenused
kolm suurt ja kaks väiksemat lumekoristustraktorit ning lumeveo
veok. Esmalt lükatakse lahti kõik ühendus- ja magistraalteed, kust
liigutakse edasi väiksematele tänavatele.
TRÜKK: PRINTALL
KOJUKANNE:
AS EXPRESS POST TEL 617 7717
UUDISED FACEBOOKIS: WWW.FACEBOOK.COM/KEILALINN
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KOGUKOND

Märkamised aasta vahetumisel
Me märkame
paljusid asju.
Eriti, kui märgata
tahame. Ent
palju on sellist,
mida kohe ei
hooma.

kõigile võimaluse nautida atraktiivset kvaliteetset elukeskkonda!
Hoidkem siis seda ja muidugi ka
üksteist. Üheskoos jõuame kiiremini ja kaugemale! Ja selles vallas saavad kõik kogukonna liikmed palju ära teha. Oluline on
märgata ja sekkuda ning vajadusel aidata teisel leida ja hoida
oma kohta ühiskonnas.

EWA-KAISA PLAKK
LEHT@KEILALEHT.EE

T

eedel liiguvad roolijoodikud ja rahva tervist ohustab rasvumine. Noored ja
vanad vaevlevad hingehädade
küüsis, aga ikka käib kõva materdamine, andmata aru tagajärgedest.
Tegelikult käib jutt meie elust
ja olust.
Meil on imeline park ja uus
rongijaam, aga ikka tuleb keegi ja
sodib selle ära. Näidates, et ta ei
hooli, ja sellest on kahju.
Vastukaaluks meenub jõulueelne õhtu Keila jaamas, mil rongilt tulijaid võeti vastu muusika
ja piparkookidega. Ehe emotsioon pani hinge helisema ja
meie pealiskaudsust pakkuvas ilmaruumis oli see veidike võõras
tunne. Kuigi see nii ei peaks olema.
Kappe koristades on asju ära
anda kergemast kergem, aga kui
palju oleme nõus ohverdama
oma aega? Olles kellegi jaoks
reaalselt olemas. Seistes piparkookidega rongijaamas.
Meil kõigil on ööpäevas kakskümmend neli tundi, aga siiski
taandub kõik valikutele. Alati on
valida, kas panna kõrvaklapid
pähe või olla märkaja. Kummalisel kombel on elu paranemisega

Keila Kultuurikeskuse
kollektiivi märkamised

FOTO: VALDUR VACHT

hakanud kaduma elementaarne
viisakus, lugupidamine ja austus.
Vanemad lasevad end solvata ja
ruumi sisenemisel ei öelda tere.

Kuidas eeskujuks olla
Äkki õpime aasta vahetumisega
rohkem märkama? Eelkõige enda
käitumist, unustamata neid, kes
meie ümber. Kõik uitajad ei ole
üksildased ja kõik üksildased
pole uitajad, aga tingimusteta
hoitud tahame kõik olla. Jalutada
turvaliselt meie keskväljaku
Champs-Élysées´ tuledesäras ja
teada, et oleme märgatud. Ka
siis, kui mitmed-setmed-kümned
ärkamised selja taga.
Aeg muudab meid ja emotsioonidest tulvil sotsiaalmeedia
annab elust vale kuvandi. Ärgu

olgu see meile eesmärgiks. Pigem võtame uude aastasse kaasa
hoolimise, märkamise, tunnustamise ja tänamise. Just nende inimeste, tänu kellele on meie elu
turvaline, hoitud ja hoolitud! Vahet pole, on tegemist kultuuri-,
korra- või hingehoiu valdkonnaga. Me kõik oleme märkamist
väärt! Siinsamas Keilas!

Lääne-Harju piirkonnagrupi piirkonnavanema
Mart Merikülli
märkamised
„Pistelised kontrollid liikluses
näitavad joobes ja loata juhtide
osakaalu tõusu. Hea uudis on, et
liikluses kannatanuid on siiski
vähem kui eelmisel aastal.
Kuritegevus on kerges tõusus,

sest toimuvad pettused interneti/telefoni teel. Kasutades ära
kannatanute teadmatust, müüakse olematuid asju ja tühjendatakse pangakontosid. Võrreldes eelmise aastaga, on vaatamata
üldarvule olukord siiski paranemas.
Pidev ennetustöö on hoidnud
Keilas peresisesed vägivallajuhtumid kontrolli all ja nendega tegeletakse süsteemselt.
Noortega tegelemist on piisavalt, sest väike osa noori hoiab
asjassepuutuvaid ametnikke pidevalt rakkes. Samas võib tõdeda, et koostöös KOV ja teiste võrgustiku liikmetega on olukord
kontrolli all.
Keila on aastatega arenenud
nii turvalisuse mõttes kui ka linnaruumi vaates, mis loob meile

TASUB TEADA

Jätkub koolitussari
KOOLITUSSARI

TEADLIK VANEM = ÕNNELIK LAPS
Tasuta loengud lasteaialaste vanematele ja õpetajatele
2021/22 õppeaastal üks kord kuus
kell 17.00 – 18.30 Keila lasteaed Miki saalis

„Teadlik vanem =
õnnelik laps“
Lasteaialaste vanematele ja õpetajatele suunatud koolitussari jätkub
uute loengutega.

Kristiine Vahtramäe (Eesti Lastevanemate Liit)

08.02.2022 „Meedia ja koolieelne laps“

Merit Lage (psühhoterapeut, koolitaja)

08.03.2022 „Kuidas öelda EI ja ennast kehtestada“
Aivar Haller (Eesti Lastevanemate Liit)

Järgmised loengud toimuvad 12.aprillil ja 10.mail.
Loengud toimuvad arvestades kehtivaid koroonapiiranguid.

M

iki lasteaia saalis toimub 11. jaanuaril
kell 17 koolitussarja loeng „Kasvatus, mida
saab teha ainult kodus“. Koolitaja on Kristiine Vahtramäe Eesti Lastevanemate Liidust.
Keila linna lasteaedades käib üle 700 lapse. Teadlikud ja koostööd tegevad lapsevanemad ning lasteaia
õpetajad saavad parimal moel hoida ja toetada laste
arengut ja heaolu.
Koolitussarjas, mis vältab oktoobrist 2021 kuni
maini 2022 on kokku kaheksa erinevat tasuta loengut
Keila linna lasteaedade lastevanematele ja lasteaia
töötajatele.
Kõik loengud salvestatakse ning neid on võimalik
järele vaadata Keila lasteaedade kodulehel kuni 31. augustini 2022. Loengusarja toetavad Sotsiaalministeerium ja Keila Linnavalitsus.
Koolituse lisainfo: koolitus@keila.ee.

EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Matthias
Burghardti märkamised
Kui vaatame tagasi 2021. aastale,
on meil palju põhjust tänulikud
olla. Saime koguduse eluga jätkata isegi siis, kui meil polnud võimalik füüsiliselt kokku saada.
Mõned üritused toimusid videokonverentsidena ja telefoni teel
ning jumalateenistused salvestustena.
Inimesed tulid kogudusse, kas
ristima või leeritama. Mõni kolis
Keilasse ja oli kuulnud, et meil
on ilus kirik ja tore kogudus.
Saime jagada palju rõõmu ja
püüdsime pakkuda lohutust neile, kelle aasta polnud nii ilus. Valisime uue koguduse nõukogu ja
saime tagasisidena palju kiitust
ja toetust nii oma töö kui ka meie
katuseremondi aadressil. Täname kõiki toetuse eest!
Uuel aastal püüame samas vaimus jätkata. Keegi ei tea, mida
toob uus aasta. Loodame, et COVID-i kriis jääb seljataha ja Euroopas säilib rahu. Samuti jätkame oma tööga ja palume, et
Jumal vastaks inimeste palvetele!
Kõige juures, mis meid vaevab ja
muretsema paneb, tuleb teadvustada, et me pole oma mures üksi!
See annab jõudu ja julgust. Õnnistatud uut aastat!

TEADE

Lehekandest
Lõuna-Keilas
Keila Lehe
kanderaskustest.
KEILA LEHT
LEHT@KEILALEHT.EE

KRISTEL KÕRVITS
HARIDUSSPETSIALIST

11.01.2022 „Kasvatus, mida saab teha ainult kodus"

Pandeemia levikuga tuli teha palju muudatusi. Mitmed sündmused tuli ära jätta ja/või edasi lükata, aga siiski toimus Keila
Kultuurikeskuses palju erinevaid
kultuurisündmusi, mis olid pühendatud 65. juubeliaastale.
Korraldasime kaks Keila kuulsusrikast muusikaelu kajastavat
näitust: „Kodulinn näinud on
muutuvaid aegu…“ ja Keilast pärit fotograafi Sven Tupitsa näitus
„Algus“.
Hoovilugude päeval oli kultuurikeskuses avatud nõukogudeaegset nostalgiat pakkuv kohvik.
Külastajaid oli palju ja vastuvõtt
meeleolukas ning seepärast otsustasime osaleda ka järgmisel
aastal.
Esmakordselt korraldati Keila
pargikontsert, kus olid ühendatud paljud olulised sündmused:
linna tunnustuste üleandmise
tseremoonia, Keila laulu „Kauneim, kui kunagi“ (Olav Ehala/
Leelo Tungal) esmaettekanne ja
kontsert, kus esinesid saksofonikvartett Quattro Quarti ning
Maria Listra, Marko Matvere ja
Ooper-Kvartett. Kontsert õnnes-

tus ja loodame, et sellest saab
traditsiooniline suvine kultuurisündmus Keila linnas!
Uueks aastaks soovivad Katrin
Sassi, Peep Raun, Kalle Kask, Riina Heina ja Piret Tiismaa kõigile
meeldivaid kultuurielamusi!

A

eg-ajalt saab toimetus
kirju ja telefonikõnesid
inimestelt, kelle postkasti pole Keila Leht tulnud.
Kõik need teated jõuavad operatiivselt Express Postini, kes Keila
linnas lehekannet teostab.
Express Posti personalijuht
Elis Kaurson selgitab, et Keila
lehe tiraažimaht on 4 000 väljaannet ühes päevas, mis on suur
kogus ühe pisikese armsa linnakese jaoks. Lõuna-Keila kojukannet on häirinud keerulised
olukorrad tööjõuturul, kuivõrd
tõmbekeskus Tallinn oma rohkete atraktiivsete töökohtade ja
heade logistiliste ühendustega
tõmbab töötajaid Keilast välja
nagu võluväel. Hetkel kasutame

raskendatud piirkondades asenduskandjaid, kes esmalt viivad
lehed ära oma piirkonnas ning
seejärel suunduvad väikese hilinemisega Keilasse puuduvate
kandjatega piirkondadesse kannet tegema. Hoiame Keilat värbamisküsimustes fokusseeritud
positsioonil ning loodame peagi
leida leevendust uute töötajate
näol. Vabandame siiralt klientide
ees, kelle postkasti ei ole kogukonna leht õigel ajal jõudnud.
Oleme tänulikud iga tagasiside
eest, sest see aitab meil leida
üles nõrgad kohad tööprotsessides, viia sisse parandused ning
seeläbi kasvada paremaks organisatsiooniks, millest lõpuks võidavad kõik osapooled. Kutsume
üles Keila inimesi kandideerima
lehekandja kohale, et midagi
reaalset oma kogukonna jaoks
ära teha ning anda oma panus,
et tähtsad uudised jõuaksid õigel
ajal Keila kodudesse.
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VENEKEELNE VEERG

KEILA LINNAVALITSUSES
Keila Kooli Pargimaja juurdeehitus sai kasutusloa
l Keila Linnavalitsus väljastas
kasutusloa koolimaja juurdeehitusele Pargi tn 2 kinnistul.
Juurde ehitatud osa maht koosneb tinglikult kahest hooneplokist: klasside-koridoride ja söökla-võimla plokk. Põhjapoolsesse
ossa on planeeritud klassid, lõunapoolsesse koridorid. Klassid
paiknevad kolmel korrusel. Esimesel ja teisel korrusel on seitse ning kolmandal korrusel kuus
klassikomplekti. Iga korruse idapoolses hooneosas on õpetajate
ruum. Laiendus on ühendatud
olemasoleva koolihoonega kahe
koridori kaudu. Söökla-võimla
ploki esimesel korrusel on söökla tervele kooliperele ning suurköök. Lisaks on esimesel korrusel tehniline ruum, suusabaas,
rahvariiete hoidla ja võimlasse
minevate laste riietusruumid.
Teisel korrusel on kahte korrust
läbiv võimla koos abi- ja treene-

riruumidega. Võimla vahetus läheduses on tualetid ja trepikoda.
Kolmandal korrusel on võimlat ja
kööki teenindav tehniline ruum.
Klasside-koridoride ja sööklavõimla plokkide ühenduskohas
on lift.
Klasside-koridoride fassaad
on põhja poolt kaetud lamelltellistega ja kolmes erinevas suuruses akendega. Koridoride avardamiseks on välissein ehitatud
klaasfassaadsüsteemina, et tuua
võimalikult palju avarust kitsasse
koridori. Söökla ja võimla välissein on raudbetoonist kooriksein,
kus söökla osas on suured avarad aknad. Pargi tänava poolsel
võimla seinal on kooli logo.
Muinsuskaitseamet on kasutusloa eelnõu kooskõlastanud.
Põhja Päästekeskus on kasutusloa eelnõu kooskõlastanud
tingimisi: vastavalt kooskõlastatud projektile ei vasta tuletõrje
veevõtukoht nõuetele. Ette on
nähtud 20 l/s, kuid kontrollakt

kinnitab, et on 15 l/s. Puuduolev
vee vooluhulk kaetakse lisapäästeautodega, mille keskmine vooluhulk on 50 l/s.

suunas. Katusena on planeeritud
olemasoleva hoonega analoogne
viilkatus koos katuseakende ja
vintskappidega.

Kasutusload
l
Linnavalitsus väljastas kasutusloa Raba tänava kinnistule
ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikule Raba tn 45 ja 47 kinnistute liitumiseks ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni tänavatorustikuga.
l Samuti väljastas linnavalitsus
kasutusloa Haapsalu maantee,
Männiku tänava, Pargi tänava ja
Vaikse tänava kinnistutele ehitatud veetorustikule.

Detailplaneeringu avalikustamine
l Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu (DP) avalik
arutelu toimus 30. detsembril
2021. Sellele eelnes DP väljapanek 29.11-28.12.2021.
Mida veel otsustati
l
Linnavalitsus andis 2022.
aastaks üürile sotsiaaleluruumid
aadressil Pargi 30-3/205 ja 303/301.
l
Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. jaanuarist 2022
Lee OÜ, Triibuline OÜ ja OÜ Nööp
KV teenusel viibivate Keila linna
laste lapsehoiuteenust vastavalt
esitatud arvetele.

Projekteerimistingimused
l
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Haapsalu
mnt 40 kinnistule üksikelamu
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib hoonet
laiendada külgeehitamisega, pikendades hoonet põhiliselt lääne

KEILA LINNAVALITSUS TEATAB
Luha tänava kergliikustee projekti kaasamiskoosolek

Keila linnas, Luha tänava kirsiallee ja korterelamute vahelisel alal. Olemasolev Paldiski
mnt äärne jalgratta- ning jalgtee saab loogilise jätku kuni Põhja tänava ääres paikneva
kõnniteeni. Tee kulgeb üle kolme mahasõidu
ning on kokku viidud olemasoleva bussiootepaviljoni ning selle ümbruses oleva betoonkivisillutiskatendiga.
Koosolekul tutvustame projekti ning
arutame kohapeal tõstatatud küsimusi ja

Keila Linnavalitsus kutsub osalema Luha
tänava kergliikustee projekti kaasamiskoosolekul teisipäeval, 11.01.2021 kell 17.0018.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Koosolekul tutvustame projekteeritud
jalgratta- ning jalgtee projekti, mis asub

ettepanekuid. Materjalidega saab tutvuda:
www.keila.ee/ehitusprojektid ja soovi korral
kokkuleppel Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I korrusel infolauas. Ootame aktiivset
osavõttu.
Projekti on koostanud Roadplan OÜ projekteerijad.
Küsimuste korral palume pöörduda
klv@keila.ee.
TINGMÄRGID

TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD (Hepta Group Oä, t�� nr
21156)
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TEADMISEKS
Veel üheksa päeva saab esitada tunnustusettepanekuid

K

EILA LINNA KULTUURIPREEMIAGA

tunnustatakse üht kuni kolme isikut või isikute rühma
viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste eest või
elutööpreemiana sügavamat
tähendust omavate Keila linna kultuurielu elavdanud või
linna nime austanud kestvate teenete eest. Kultuurielu
all mõistetakse loomingut,
haridust, kasvatust, teadust,
rahvakultuuri, sporti jt valdkondi.

T�� nr

Keilas Luha tönava jalgratta- ja jalgtee

21048

Objekti asukoht

Keila linn, Harju maakond

Joonise nr

Joonise nimetus
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Asendiplaan

Staadium

(allkirjastatud digitaalselt)

M��tkava
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Kuupöev

23.12.2021

TÄHELEPANU
Tähelepanu,
kogukonna eestvedajad!

KEILA LEHT
LEHT@KEILALEHT.EE

Koordinaadid: L-EST97
K�rgused:
EH2000

T�� nr: TT-6040

Tellija

KEILA LINNA AASTA
TEGIJA
tunnustus omistatakse isikule või organisatsioonile,
kes on 2021. aastal silma
paistnud kogukonna ühendajana, panustanud oma mõtete või tegevusega Keila linna arengusse, olnud aktiivne
ja koostööaldis.
KEILA LINNA
AASTA SÜNDMUSE
TUNNUSTUS
omistatakse uue või juba
traditsioonilise sündmuse,
projekti, uue mõtteviisi, hea
koostöö või muu silmapaist-

va teo eest, mis on aset leidnud 2021. aastal Keila linnas.
Põhjendatud ettepanekuid
kõigis kolmes kategoorias
saab kuni 15. jaanuarini esitada igaüks elektroonselt
Keila Linnavalitsuse kodulehe kaudu keila.ee/konkursid, saata e-postiga aadressil
klv@keila.ee või saata/tuua
linnavalitsusse,
aadressil
Keskväljak 11.
Rohkem teavet konkursside ja esitamiseks vajalike
andmete kohta: keila.ee/konkursid.

Keila linn toetab aktiivsete kodanike tegevust kogukonna toetamise korra alusel.
Määruse eesmärk on kogukondliku tegevuse
soodustamine ja edendamine Keila linnas.
On kaks erinevat toetusliiki – kogukonna
projektitoetus ja kogukonna tegevustoetus.
Toetuse saamiseks peavad tegevus ja projektid toimuma Keila linnas ja olema suunatud linna elanikele.
Taotlemine toimub linna kodulehe e-keskkonnas kultuuri ja huvitegevuse alajaotuses:
www.keila.ee/e-taotlused. Ülevaate toetuste
eraldamisest: www.keila.ee/kogukond.
Projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2022.
Jaanus Väljamäe
Kultuurinõunik

Сегодня в номере
С Новым годом, дорогие горожане!
С новогодним поздравлением к
жителям города обратился мэр
Энно Фельс. Он выразил надежду, что прошлый год принес больше радости, чем забот. Каждый
год незабываем по-своему, и всегда есть место для изменений к
лучшему. В 2021 году в Эстонию
вернулись привычные времена
года, особенно порадовала снежная зима. По его словам, станет
ли это временным явлением, во
многом зависит от нас и нашего
отношения к природе. От нас зависит и то, получится ли справится наконец с пандемией. Мир становится сложнее, и будущее
требует от людей все больше мудрости и согласия. В прошлом
году экономика нашей страны
порадовала ростом, хорошо идут
дела и у городских предприятий.
Это положительно сказывается
на развитии города: в Кейла родилось 100 новых горожан, в
школе учится 1700 учеников, 700
детей ходит в детский сад. Активное жилищное строительство
обещает в ближайшие годы привлечь новых жителей, в том числе
молодые семьи. На эти тенденции сориентированы приоритеты нового городского собрания и
правительства на ближайшие
годы. Полностью поздравление
мэра на странице 2.
2022 г. объявлен годом библиотек
Министерство культуры посвятило начавшийся год библиотекам.
Главная идея тематического года
- привлечь в библиотеки больше
людей, познакомить с новыми
возможностями и задуматься о
роли библиотеки в современном
обществе. С января по март в фокусе внимания библиотека как
общественный центр, а с апреля
по июнь - как литературный и
культурный центр. В июле и августе мобильные библиотеки «поедут» к своим читателям по дорогам и по рельсам, заезжая на
пляжи, фестивали и другие летние мероприятия. В конце года
придет время подумать о роли
библиотек в будущем: это уже
давно не просто помещение с
книжными полками, библиотека
стала образовательным и информационным центром, компетентным посредником между человеком и э-государством, хранилищем электронных книг и многим другим. Мероприятия в связи с тематическим годом пройдут
и в уездной библиотеке. По словам директора библиотеки Р.
Энок, был проведен опрос среди
читателей с целью выяснения их
желаний, предпочтений, предложений и возможных претензий.
Непременно будет уделено особое внимание улучшению культуры обслуживания и физической
библиотечной
среды.
Подробнее на странице 1 городской газеты.

В Кейла откроется первая
площадка для выгула собак
Кейла появилась первая игровая
площадка для собак. На улице
Нийду, 7 созданы две отдельные
площадки: одна для больших собак, а другая для собак поменьше,
где их можно выгуливать без поводка. Городские собачники ждали площадку уже много лет. В
2020 году площадка для выгула
собак заняла второе место на голосовании за предложения по использованию народного бюджета. Такой очевидный интерес
позволил горуправе выделить необходимые средства из дополнительного бюджета. Открытие
площадки состоится 8 января в
13.00, к участию приглашаются
все владельцы собак города Кейла со своими питомцами. Тренер
городского клуба собачников
IPSON Ану Окс расскажет, как использовать имеющиеся на площадке аттракционы и обязательно
уделит
внимание
необходимости соблюдения всех
правил безопасности и осторожности, особенно в зимних условиях. На площадке для выгула
должны соблюдаться городские
правила содержания собак и кошек. (стр.2).
Внимание, активные горожане!
Город Кейла планирует на основании порядка поддержки городского сообщества поддержать деятельность активных горожан.
Целью принятого порядка является поощрение и продвижение
общественной деятельности в городе Кейла. Существует два разных типа поддержки - поддержка
проекта сообщества и поддержка
деятельности сообщества. Для
получения поддержки мероприятия и проекты должны проводиться в городе Кейла и для жителей города. Ходатайствовать о
выделении поддержки можно до
1 февраля 2022 г. в э-среде: www.
keila.ee/e-taotlused. Подробнее о
видах поддержки: www.keila.ee/
kogukond (стр.4).
Приглашение на собрание
по проекту дорожки для легкого движения на ул. Луха
Городская управа приглашает
принять участие во встрече по
проекту дорожки для легкого
движения на ул. Луха во вторник
11.01.2021 в 17.00-18.00 в зале мэрии Кейла. На встрече будет
представлен разработанный проект велосипедно-пешеходной дорожки, которая пройдет между
вишневой аллеей и многоквартирными домами. Дорожка пересечет три съезда и соединится с
автобусной остановкой и окружающим покрытием. После представления проекта можно будет
обсудить все возникшие вопросы
и предложения. Материалы доступны по адресу: www.keila.ee/
ehitusprojektid и на первом этаже
мэрии (стр.4).
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UUDIS

TASUB TEADA

Suusatamise algkursused
Keila Terviseradadel

Eestis on käimas
rahvaloendus

Keila suusaradadel
saab õppida
suusatama.

22. jaanuarini 2022
on võimalik täita
rahvaloenduse
e-küsimustik.

KEILA LEHT
LEHT@KEILALEHT.EE

K

eila suusaradadele oodatakse suusatamist õppima kõiki, kel vanust 7
aastat või enam. Treeningud toimuvad jaanuarist märtsini nelja-

päeviti kell 17.30 ja pühapäeviti
kell 16. Kohtumispaik suures
parklas kella juures. Esimesed
trennid toimuvad koos, seejärel
jagatakse klassikasuusa õpetus
ühele ja uisusuusa õpetus teisele päevale.
Kursust juhendab Keila suusaradade rajameister, suusatrennide juhendaja ja endine võistlussuusataja Raido Notton.

UUDIS

Nukitsa konkurss
raamatukogus
Lapsi oodatakse valima parimat lastekirjanikku ja raamatukunstnikku.
KEILA LEHT
LEHT@KEILALEHT.EE

E

esti Lastekirjanduse Keskuse korraldataval XVI
Nukitsa konkursile oodatakse osalema 6-13-aastaseid
lapsi, et hinnata viimase kahe
aasta lastekirjanduse paremikku. Pika traditsiooniga konkursil
selgitatakse laste abil välja pa-

rim lastekirjanik ja lasteraamatukunstnik. Kõige enam laste
hääli kogunud kirjanik ja kunstnik saavad auhinnaks pronksist
Nukitsamehe kuju, mille autor
on skulptor Elo Liiv.
Hääletada saab nii raamatukogus kui internetis. Raamatukokku tulles saab osa ka näitusest,
kus on väljas konkursil osalevad
raamatud.
Parimaid saab valida 6. jaanuarist kuni 23. veebruarini.

KEILA LEHT
LEHT@KEILALEHT.EE

R

ahvaloendus algas juba
sügisel rahvastikuregistri andmete korrastamisega. Loendus on korraldatud
registripõhisena ning e-küsimustiku täitmine vabatahtlik.
„Ootame väga siiski kõiki kaasa lööma, sest iga vastus läheb
arvesse ja nii saame täpsemad
tulemused,“ selgitab Statistikaameti kodulehel rahvaloenduse
projektijuht Liina Osila.
Rahvaloendaja kõne või külastust on vahemikus 1.-28. veebruarini oodata 61 000 inimesel,
kes kuuluvad kohustuslikku valimisse ja pole ise e-küsimustikule vastanud. Küsitluse kutse
saadetakse neile kirjalikult tavapostkasti.
Rahvaloenduse tulemusi hakatakse järk-järgult avaldama
juunist 2022 kuni aasta lõpuni.
E-küsimustikku saab täita
rahvaloendus.ee kodulehel, tuvastades ennast ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil.

Ankeedi täitmine võtab aega
umbes viis minutit inimese kohta. See hõlmab vaid küsimusi,
mille kohta teadlased, ametnikud ja organisatsioonid infot vajavad, kuid registritest täna veel
vastuseid ei leia. Küsimused
puudutavad näiteks võõrkeelte ja murrakute oskust, usulist
kuuluvust ja terviseseisundist
põhjustatud elulisi piiranguid.
Allikas: Statistikaamet

OÜ Sinitiivik Grupp
puhastab vaipu:
villased,
sünteetilised,
kaltsu- ja
narmasvaibad.

Transport tasuta
Tel 5591 7562

Kuhu minna
HARJUMAA MUUSEUM
LINNUSE 9

„HARJU ELU“
Püsinäitus Harjumaa ajaloost
„Tanu alla“
Pulmakommete näitus
Alates 14. jaanuarist

AMANDUS ADAMSONI
ATELJEEMUUSEUM
ADAMSONI 3, PALDISKI

„Amandus Adamson – tsaaririigi kuulus skulptor“
Püsinäitus

KEILA KULTUURIKESKUS
KESKVÄLJAK 12

Vesivärvimaalide autor Katrin
Seervald-Kiviselg
2. detsember 2021 - 19. jaanuar
2022
LASTETUBA
English Book Club
8. jaanuaril algusega kell 12 ja
13.30.
(eelregistreerimisega 4-7-a
lastele)
Ilmar Tomuski raamatu „Hundi sõbrad” põhjal valminud
joonistuste ja juttude näitus.
Keila lasteaia Vikerkaar
Muumide rühma laste tööd on
vaatamiseks-kuulamiseks kuni
31.01.2022.

„Memme musi“
Viljandi REKY lasteetendus
24. jaanuaril kell 11

KEILA
MIIKAELI KOGUDUS

„Loomine“
Kunstiring Sirlett maalinäitus
8. november – 6. jaanuar

JUMALATEENISTUS
ARMULAUAGA
Pühapäeval kell 11

„Kassid kapis“
Lembe Maria Sihvre käsitöönukud

Laste pühapäevakool
Pühapäeval kell 11
koguduse majas

PALDISKI MNT 2

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGU

KEILA
BAPTISTI KOGUDUS

EHITAJATE TEE 1

HAAPSALU MNT 10

Nukits XVI konkursiraamatute
näitus ja hääletamine (6-13-a
lastele)
7. jaanuar - 23. veebruar
Aimar Selleri laste luuleraamatu „Moosipai” illustratsioonide näitus

JUMALATEENISTUS
Laste pühapäevakool
Pühapäeval kell 11
Õhtu meestele, kes soovivad
arutada ilmaasju ja osaleda
projektides

Palametsa
pajatused

KEILA ADVENTKOGUDUS
PÕLLU 5

EESTI APOSTLIKÕIGEUSU KIRIK
KUMNA, MÄNNIKU TEE 14

Esmaspäeval kell 18.30
JUMALATEENISTUS
Laupäeval kell 11
PIIBLITUND
Laupäeval kell 12

LITURGIA
Iga kuu 2. ja 5. pühapäeval
kell 10
Kumna vanas pastoraadis

Pent Nurmekund ja
hiina keel

N

FOTO: ELIKO KÕIV

urmekund oli ladus jutustaja. Meenutas vabalt
peast, kõneles ilmekalt, kasutamata seejuures mingit teksti või märkmeid. Olles eelnevalt tema elu- ja
teenistuskäigu põhietappidega tutvunud, suutsin salvestamisel hoida ta kõnevoolu ettenähtud ajalistes raamides. Aga
ometi tuli salvestada enam kui tund aega kestnud seanssidena – koguni kolmel korral. See toimus ülikooli helistuudios
1990. aasta kevadel.
Helioperaator Elfriede Kiis teadis-tundis keelemeest juba
ammusest ajast, mil ta oli ametis Eesti Raadio Tartu stuudios.
Kiis jutustas mulle esimesest kokkupuutest Nurmekunnaga
järgmise loo. Hruštšovi aja alguses, kui Pent oli poliitilistel
põhjustel veel põlu all, Eestis aga hiina keele oskajaid peaaegu
ei olnud, sõitis raadiomees Ülo Koit ametlikule visiidile Hiinasse. Nurmekunnale saadeti Tartusse eestikeelse tervituse
tekst. Kästi see mandariini hiina keelde tõlkida ja tõlge salvestada, et Koit saaks selle vajalikul hetkel Hiina kolleegidele
ette mängida.
Tuleb Nurmekund stuudiosse, istub mikrofoni taha, võtab
taskust hieroglüüfikirjas teksti ja loeb selle lindile. Lõpetab,
pistab siis paberilehe mulle nina ette ja näitab näpuga: „Vaat,
selle koha peal ma puterdasin – kustutage see ära! Armas taevas, kuidas mina oskan leida vajaliku koha sadade hieroglüüfide hulgast üles. Lasin aga lindi uuesti läbi magnetofoni ja
Nurmekunna abil sai viga kõrvaldatud.“
E. Kiis jätkas. Käis meie delegatsioon Hiinas ära ja mõne
aja pärast tulid sealsed raadiomehed Tallinna vastuvisiidile.
Saabusid Moskva rongiga. Ametlik vastuvõtt Balti jaamas, kus
jalaga mikrofon ja helivõimendus kenasti õiges kohas. Asutustest ja tehastest kamandatud inimesed meie töörahvast
esindama. Rahvas seisab summas pisut eemal, delegatsioonid
kõrvuti. Talvine aeg, parajalt külm ilm. Tervitused-sõnavõtud
vene, eesti ja hiina keeles. Ning Nurmekund kutsutud Tartust tõlgiks. Ei lähe ülemuste juurde, vaid seisab rahva seas.
Lambanahkne kasukas seljas, tanksaapad jalas, läkiläki peas.
Maamees mis maamees. On vaja tõlkida, astub rahva hulgast
välja, teeb oma töö ära ja jälle tagasi. Nii õige mitu korda.
Hiinlased imestanud: kus eestlased ikka tunnevad keeli! Lihtne talumees ja räägib arusaadavalt meie keeles. Kus mujal
seda nähtud on … Rahvajutt oli selline ja sel jutul oli oma
tõepõhi all.
1955. aastal hakkas Nurmekund õpetama Tartu ülikoolis
fakultatiivse ainena hiina keele algkursust. Sai loa 32-tunniseks kursuseks ja 10. veebruaril pidas 25 huvilisele esimese
loengu. Õpetas hieroglüüfide joonte maalimise õiget järjekorda ja häälduse-toonide eripära. Just hääldus käis huvilistele
üle jõu, sest see eeldas head musikaalset kuulmist. Ja paljud
loobusidki.
Aga oli ka neid, kellele hiina keel istus. Üks nendest oli
keemiatudeng Anti Tuulmets. Kui 1957. aasta aprillis külastas üks tähtsal ametikohal olev Pekingi ajakirjanik meie ülikooli, et veenduda, kas siin tõesti seda õiget keelt õpetatakse,
kutsuti ka Tuulmets rektori kabinetti vastuvõtule. Ta vahetas
kauge külalisega mõned viisakuslaused ja sai sellelt hea häälduse eest kiita. Rektor F. Klement olnud hämmelduses ja küsinud: „Kus teie hiina keelt õppisite?“ „Eks ikka Tartus. Pent
Nurmekunna juures,“ kõlas vastus. See seik tuli keeletarga
muidu mõneti kõikuvale renomeele kohalike ülemuste ning
kolleegide silmis kõvasti kasuks. Tema jaapani keele algkursusele kogunes huvilisi juba murdu, et hakata aru saama jaapanikeelsetest teadustöödest. Nimelt jaapanlased ei tõlkinud
neid sihilikult teistesse keeltesse. Pidasid nagu oma monopoliks.
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2021
Keila linna tähtsamad sündmused
KRONOLOOGIA

Kroonika jätkub järgmises Keila Lehes

3.

jaanuar – kauaoodatud lumi tõi inimesed
terviseradadele suusatama-kelgutama.
Eva-Lotta Kiibus tuli Eesti aasta
sportlaste arvestuses 2020. aastal neljandale kohale.
4. jaanuar – linnaarhitektina
alustas tööd Ramul Saarniit ja
erivajadusega laste spetsialistina
Eva Tiitus-Kajak.
7. jaanuar – Harju Maakonnaraamatukogu
klaasvitriinides
avati köitekunstinäitus Duo, kus
olid väljas Eesti Nahakunstnike
liidu aastapreemia Frölich Preisi 2020. aasta laureaatide Sirje
Kriisa ja Tiia Eikholmi tööd.
9. jaanuar – Kiwanise klubi
kogus Keilast kokku äravisatud
jõulukuused ja toimetas need
jäätmejaama. Kuuskedest tehtud multš viidi terviseradadele.
Traditsioonilist kuuskede põletamist kolmekuningapäeval ei
toimunud.
13. jaanuar – Keila Kool avaldas loodusfotode konkursi „See
hetk...” võitjate tööd.
15. jaanuar – selgusid 15 Keila linna elanike kampaania 300
euro suuruse auhinna võitjat.
Kampaania ajal registreeris end
Keila elanikuks ja sai selle eest
100-eurose preemia 138 inimest.
17. jaanuar – Keila Jalgpalliklubi
puhastas lumest puhtaks Keila
Kooli jalgpalliväljaku, et kooli
kehalise kasvatuse tunnid saaksid toimuda õues. Lund koristati kaks pikka päeva, abiks olid
vabatahtlikud Timo ja Kristo.
19. jaanuar – tulevases sööklas
pandi nurgakivi Keila Kooli Pargimaja juurdeehitusele.
Miikaeli koguduseni jõudis osa
Uku Masingu raamatukogust:
sadakond köidet peamiselt saksakeelset teoloogilist kirjandust
XIX ja XX sajandist.
27. jaanuar – senine abilinnapea Timo Suslov asus peaministriks saanud Kaja Kallase asendusliikmena tööle Riigikogusse
ja andis ametivande.
Alustati Haapsalu maantee 25
hoone lammutamisega. Maja oli
ehitatud 19. sajandi lõpus vallamajaks, hoones on olnud ka
väikekino, kultuurimaja, kooli
internaat, muusikakool. Kinnistule ehitatakse elamud.
28. jaanuar – Linnavalitsus kinnitas konkursi „Keila aasta tegija
ja aasta sündmus 2020“ võitjad.
Aasta tegijaks valiti Keila TV
linna, inimeste ja sündmuste
jäädvustamise ning kohaliku elu
tutvustamise eest, aasta sündmuseks Keila Hoovilood 2020:
Keila tähed, mis sai suure menu
osaliseks ja aitas kaasa kogukonnatunde tugevdamisele.
Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp tunnustas kultuurivaldkonna aastapreemiaga 2020
Varje Mägi innovaatilise lasteteeninduse ja maakondliku tegevuse koordineerimise eest Harju

Maakonnaraamatukogus.
Eesti Muusikaauhindade galal
pälvis Keilast pärit räppar nublu
hulgaliselt auhindu 2020. aasta
tegevuse eest.
2. veebruar – Harju Maakonnaraamatukogu tähistas oma 102.
sünnipäeva meenutusega 1952.
aasta Keila rajooni ajalehest Bolševistlik Sõna.
9. veebruar – Keila skautide rajatud liuväli Jõe tänaval sai uue
kihi ja ootas kasutajaid. Teine
liuväli Keilas oli Mudaaugul Kullerkupu tänava korvpalliplatsil,
mille rajasid kohalikud elanikud.
Esimesed COVID-19 vastased
vaktsiinisüstid tehti kogukonnas
elamise teenuse klientidele ja
kahele hooldustöötajale.
11. veebruar – Keila elanik, TTÜ
küberneetika instituudi professor Jüri Krustok pälvis koos professor Maarja Grossbergiga Riigi
teadusaastapreemia tehnikateaduste valdkonnas.
Beebiballi asemel viidi 2020 viimasel neljal kuul sündinud lastele kingitused koju kätte. Keila
elaniku tunnistuse, hambalusika
ja teised kingitused sai 33 last,
neist 18 poissi ja 15 tüdrukut.
15. veebruar – abilinnapeana
alustas tööd Inge Angerjas, senine linnaaednik-keskkonnanõunik.
16. veebruar – Linnavolikogu
määras 3000 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia 2021.
aastal Aadu Kroonile pikaaegse
pühendunud tegevuse eest Keila
linna elu ja sündmuste jäädvustamisel.
Vastlapäev lasteaedades, koolide
juures ja muuseumi õuel.
18. veebruar – talve jahedaim
hommik. Termomeeter näitas
kuni 24 miinuskraadi.
23. veebruar – maha sadanud
jäävihm tekitas erakordse libeduse. Liikumine, eriti jalgsi, oli
raskendatud.
24. veebruar – Eesti Vabariik
103: Keila lipuväljakul heiskasid
päikesetõusul kell 7.34 hümni
saatel lipud Keila noorkotkas
Oskar Maivel ja Kaitseliidu Keila
kompanii veebel Ivo Meller. Tervituskõne pidasid linnavolikogu
esimees Tanel Mõistus ja linnapea Enno Fels. Laulis segakoor
Keila. Pärast lipuheiskamist
asetasid linnapea ja linnavolikogu esimees pärja Vabadussõja
ausambaks rajatud Keila algkooli
hoonele.
Puhkpillidirigendi ja õpetaja
Bert Langereri üleskutsel kõlas
päikesetõusul Eesti hümn veel
mitmel pool Keilas: Toomas
Vavilov musitseeris klarnetil
Paldiski mnt 5 hoovil, saksofonitrio Eve Neumanni juhatusel
Haapsalu maanteel ning trompetihelid kõlasid Keila kagunurgas,
perekond Paalarooside õuel.
1. märts – Eesti Raudtee tellimusel algas Tuula tee ülekäigu
juures asunud vana raudteevahi
maja lammutus, et teha ruumi

tulevasele uuele raudteeharule,
sillale ja jalakäijate tunnelile.
9. märts – linnapea Enno Fels
ja molumba OÜ sõlmisid riigihanke Keila lauluväljaku ja selle
lähiümbruse välisruumi projekteerimiseks ja ehitusprojekti
koostamiseks.
15. märts – Vikerraadio e-etteütluse kirjutas 100% korrektselt
75 inimest, nende hulgas Keila
Kooli õpetaja Tiina Murdla.
16. märts – SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi all moodustus Keila
linna fond eesmärgiga toetada
Keila kultuuri- ja hariduselu.
22. märts – alustati Keila linna
varustava gaasitrassi ehitusega
ringtee ääres asuva jaotusjaama
juurest.
24. märts – Harju Maakonnaraamatukogu ukse kõrval avati
raamatukapp.
25. märts – küüditamise mälestuspäev. Ühist mälestusüritust
haiguspuhangu tõttu ei toimunud, küünlad süüdati koduakendel või mälestuskivi juures.
7. aprill – linnavalitsuse juures
esitleti toimivaid vesinikulahendusi – tankurit ning sõiduautosid, mis jäävad Keilasse aprilli
lõpuni. Sündmusel osalesid Hollandi suursaadik Eestis Özlem
Canel, Eesti suursaadik Hollandis Kaili Terras ja Euroopa
Parlamendi saadik Riho Terras.
Videotervituse saatis Euroopa
Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik
Hololei.
8. aprill – Marathon100 kuulutas 2020 väikeste jooksuvõistluste kategoorias
parimaks
kaks Keilas toimunud võistlust:
Heavy Metal Ultra Christmas
Special ja Heavy Metal Ultra.
17. aprill – Keila Jalgpalliklubi
korraldas teist aastat järjest koolivaheaja rattaorienteerumist.
25. aprill – Kaitseliidu Keila
kompanii õppused Keilas.
Märtsis-aprillis toimusid Eesti
Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi „Parim noor instrumentalist 2021“ maakondlikud
ja üleriigilised voorud, kus Keila
noored muusikud pälvisid rohkesti tunnustust.
1. mai - Keila linnaks nimetamise 83. aastapäev. Sünnipäevakontsert ja tunnustuste jagamine lükati edasi 19. augustile.
3. mai – Jõepargis päästeti ära
mitmesaja-aastane tamm, mis
oli laiali vajumas. Kaks haru
ühendati omavahel spetsiaalse
rihmaga, eemaldati mõned kuivanud oksad.
ESPAKi hoones pandi tööle Keila esimene eskalaator, millega
pääseb II korrusel asuvasse Protteni kauplusesse.
5. mai – Harjumaa Muuseumis
avati näitus Harju-Viru rüütelkonna ajaloost „Universitas vasallorum”.
6. mai – Keila Kooli Pargimaja
juurdeehituse sarikapidu. Pärja
järel käisid ASi Keila Vesi juht

Sildade päeva hommik
algas Titeralliga

Pööripäevapidu Harjumaa
Muuseumi õuel

FOTOD: VALDUR VACHT

Janno Jazõkov ja Keila Kooli algklasside õppealajuhataja Mirjam
Päärtel.
Jõesaarele püstitatud telgis toimus noortekeskuse tunnustusüritus Aasta Jälg 2020.
10. mai – Luha tänava kirsiallee
puhkes õide.
11. mai – Männiku kuuskede säilitamiseks pani metsapataloog
Kaarel Aruste metsa serva üles
viis kooreüraski püünist.
12. mai – 120 aastat Keila Vabatahtliku Tuletõrje Maleva asutamisest ja 30 aastat Keila Päästekomando loomisest.
25. mai – ajaloolisse Patsaku
kanti (Ülesõidu tänava, Ringtee,
Tuula tee ja Raba vahelise kvartali arenduspiirkond) rajati Kevade, Suve ja Sügise tänav.
26. mai – lõpetas Keila Muusikakooli XLIV lend.
27. mai – abiturientide lõpukell:
linnavalitsuse katusel tervitasid
lõpetajaid linnapea Enno Fels ja
abilinnapea Eike Käsi. Tavakohaselt tehti linnapeaga katusel
ühispilt.
30. mai – 100 tamme pargi 3.
sünnipäeva tähistati traditsioonilise pargipiknikuga. Meeleolu
lõi Nedasja Küla Bänd. Toimus
putukaretk Urmas Tartese juhendamisel.
1. juuni – Sildade päeva hommik
algas Titeralliga, mis kulges linna kõikide sildade juurest (üle
või alt) läbi. Iga silla juurde paigaldati tahvel silla looga. Päeva
lõpetas I Keila sildade jooks,
milles osales 83 jooksuhuvilist.
Harju Elekter Eesti teatas Eesti
õpilasvõistluse „Tööstusplokk
2021: Minecrafti eri” võitjatest,

kes lõid Minecrafti maailma Harju Elekter Teletehnika tehase.
2. juuni – Valiti Koolirahu 2021
tunnuslause „Alati toeks ja
abiks!” (autor Gabriela Ehalill
Shalkina) ja logo idee (autor Steven Marcus Ojapõld).
Transpordiamet edastas Riigitee
11 Tallinna ringtee (E265) Valingu-Keila lõigu km 34,0-38,0
ja Keila lõunapoolse ümbersõidu
projekteerimistingimuste
andmise menetluse algatamise
teate.
3. juuni – Kultuurikeskuses oli
Keila linna arengukava seminar,
millest võtsid osa pea kõigi linna
eluvaldkondade esindajad - üle
50 inimese.
4. juuni – külastati kõige nooremaid linnakodanikke. Jaanuarist
aprillini oli Keilas sündinud 29
beebit.
5. juuni – 3x3 korvpall jõudis
tagasi Keilasse: tervisekeskuse
parklas toimus Alexela 3x3 Eesti
meistrivõistluste etapp.
8. juuni – linnapea Enno Fels
võttis keskpäeval vastu parimaid
gümnaasiumilõpetajaid. Kutsutud olid kuldmedalistid Alice
Buht Keila Koolist, Kerstin Rõuk
Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja
Lisell Linkholm Tallinna Nõmme Gümnaasiumist, hõbemedalistid Aleks Jõe ja Kairi Käpa Keila Koolist, Annika Alavere Miina
Härma Gümnaasiumist ning
Hanna Pria Hulkko Vanalinna
Hariduskolleegiumist. Vastuvõtul olid ka hinnetega 4 ja 5 lõpetanud ning õpetajate esindus.
17. juunil – Keila Kooli põhikooli
lõpuaktused. Põhikooli lõpetas
138 noort inimest.

Keila Sotsiaalkeskus alustas
oma 25. sünnipäeva tähistamist
ansambli Uurikad kontserdiga
Harjumaa Muuseumi õuel.
18. juuni – Keila Kooli 12. klasside ja mittestatsionaarse õppe
lõpuaktus. 64. lennu lõpetas 64
noort.
Keila linna teenetemärgi nr 11
kavaleri, AS Harju Elekter nõukogu esimehe Endel Palla juubeliks kinkisid Keila linn ja Harju
Elekter talle nimelise pingi, millele juubilar ise sildi külge kinnitas.
19. juuni – Waldorfkooli Läte 9.
klasside lõpuaktus.
Anne Burghardt valiti Luterliku
Maailmaliidu (LML) peasekretäriks.
20. juuni – Harjumaa Muuseumi õuel pööripäevapidu „Tule
valges, tule valgele” rahvalike
mängude, tantsude, muusika
ja töötubadega. Muusikat tegid
Peenid Sõrmed, Keila rahvamuusikud ja Möllav Meri.
21. juuni – kuumade ilmade tõttu oli vee tarbimine kasvanud
kohati kuni kahekordseks. Soovitati tipptunnil aedade kastmiseks ühisveevärgist vett mitte
võtta.
23. juuni – Võidutuli jõudis
Keilasse. Jüris toimunud maakaitsepäeval võttis tule vastu
abilinnapea Maret Lepiksaar
koos kaitseliitlaste Ivo Melleri ja
Mando Muskatiga.
Keilast käis üle turbapilv suurema vihmavalinguga.
30. juuni – Glamoxit külastas
Norra Suursaadik Eestis Else
Berit Eikland.
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Palju õnne!

Kuulutused
AED&KODU

ga ja tasun sularahas. Vormistan
ja arvelt maha võtan ise. Vaata
lisaks www.seisevauto.ee.
Ostan vanavara, maale, klaas-,
portselan- ja hõbeesemeid, münte, ordeneid, märke, postkaarte,
fotosid, raamatuid, vaase jne.
Raha kohe kätte. Tel: 5353 8982.

Müüa sõelutud mulda, sõelmeid, liiva, killustikku (värviline),
freesasfalti, purubetooni ja muid
puistematerjale. Platsi ja sissesõiduteede ehitus. Ekskavaatori
tööd. Kohalevedu 1-30t. Telefon
504 6446.

KÜTTEPUUD

OST&MÜÜK

Müüme Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti (200€/960
kg) ja pelletit (210€/975 kg). Tasuta transport. Info: 5559 7572.
Müüa toored-kuivad küttepuud: segalehtpuu, sanglepp.
Võrgus kuiv lepp 40L 3.30, võrgus halujäägid (5-25cm) 2.10. Tel
504 2707.

Ostan Eesti- ja nõukogudeaegset vanavara: raamatud,
nõud, märgid, fotod, postkaardid,
kohvrid, mündid, vinüülplaadid
jne. Tel 504 0999.
Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com või
5618 8671. Järele tulen puksiiri-

REMONT&EHITUS
Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd. Pakume võtmed kätte lahendusi

hoonete ja majade ehitusel.
mehitus@gmail.com, tel 5352
9476.
Ahjude, pliitide, kaminate ehitus ja remonditööd. Tel: 5362
0580.

MUU
Korstnapühkimine (sh nõuetekohane akt), ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh
korstnad) ehitus ja remont. Teostan töid ka nädalavahetustel. Tel
5372 4993, e-post: korstnapyhkija1@gmail.com.
Korstnapühkija teenus, pliidi
remont, ummistuste likvideerimine, puhastusluukide paigaldus. Tel 5198 0980.
Matemaatika järeleaitamistunnid neile, kel on tekkinud erinevatel põhustel raskused matemaatikas. Küsi lisa telefonil 5695
3773.

TÖÖ
Pakume osalise koormusega
tööd bussijuhile ( tellimussõidud,
2-3 sõitu nädalas). Küsi täpsemat
infot 5695 3773.
Otsime Keilasse, Piiri 12a puhastusteenindajat. Töö toimub
3x nädalas E, K, R 3h. Täpsema
info saamiseks helista 5682
1503.
Alkoholipoodi, aadressil Keila,
Jaama 3 vajatakse müüjat. Lisainfo telefonil 515 3426.

Juubilarid

Sündinud

REINO PITKÄNEN 92 (11.01)

IIRIS MAASIKAS 13.12

TAISA KALA

90 (11.01)

HELGI ILAU

85 (13.01)

HUGO RANDALL
BUHT 		
15.12

HEINO KOIT

80 (8.01)

NINA BARVINOK 70 (9.01)
REIN AUNBAUM 70 (11.01)

KREGOR LUST

17.12

HANNA SALU

24.12

HUGO SALU

24.12

LISANNA KURIKS 27.12

KINNISVARA
Soovin osta garaaži Keilas,
võib olla remontivajav või koristamata/asju täis. Tel 5818 1051.

Kauniks traditsiooniks saanud sündmus
toimub laupäeval, 8. jaanuaril 2022
kell 1800

Teenekat rallisportlast ja
head kolleegi

Südamlik kaastunne
Silja Valdekule

Silvia Kuusk

Heiki Ohut

ISA

Südamlik kaastunne
Helge Valdekule
kalli ema surma puhul.

mälestab ja avaldab
kaastunnet lähedastele

Töökaaslased aktsiaseltsist
Valdek

AS Harju Elekter

surma puhul.
Töökaaslased aktsiaseltsist
Valdek

Silvia Kuusk
Kallid Helge, Viljar, Märt ja
Priit peredega.
Langetame leinas pea,
kui jätate hüvasti oma armsa
ema, vanaema, vanavanaemaga.

Põhja tänava ja Olerexi tankla vahelisel
platsil.
Kuuse toonud lastele üllatus!
Külma peletamiseks kuumad joogid.

Mälestavad naabrid Markus,
Krustok, Merimaa, Soosaar ja
Post
KEILA KIWANIS KLUBI

Jalaravi Kliinik avab Keilas uue kabineti

aadressil Pargi 30, Keila haigla G-korpuse vastremonditud Tervisekeskuse ruumides.
Sissepääs perearstikeskuse uksest, läbi koridori, liftiga 1. korrus (liftis vajutada parempoolne nr 1). Jälgi viitasid.
 Ravipediküür ja nõustamine labajala erinevate probleemide korral
seenhaigusest kahjustatud varbaküüned
ealised muutused varbaküüntel või labajalgadel
traumajärgsed probleemid varbaküüntel
 Sissekasvanud küüne ravi
 Diabeetilise jala tüsistuste ravi
Broneerimiseks helista
 Nahapaksendite ja kannalõhede ravi
tel 5919 1116.
 Konnasilmade ja soolatüügaste ravi
Tervishoiuteenuste osutamise luba nr L04047

www.jalaravikliinik.ee
info@jalaravikliinik.ee

SINU ISIKLIK KINNISVARAMAAKLER
KEILA | LÄÄNE-HARJU VALD | SAUE

MAILIS VIRAK
MÜÜDUD

PUUNA PIHLAKA, ÄNGLEMA KÜLA
179 000€

MÜÜDUD

MÄE 9, KEILA
188 000€

MÜÜDUD

ALLIKA 4, KEILA
75 000€

MÜÜDUD

NIIDU 5, KEILA
58 600€

mailis.virak@uusmaa.ee

+372 58 244 700
www.uusmaanord.ee

8

HINNASULA

Reede, 18.09.2020 • Nr 33 (601)

Kuni 31. jaanuar

-20
%

%
5
-2
7. - 9. jaanuar
Meeste joped

Laste joped,
Kombinesoonid

Name It
Laste dressipluus
16.95

13.95

Haily’s
Naiste pluus
19.99

-25%

Name It
Laste kleit
18.95

14.95

Fransa
Naiste kleit
46.95

21. - 23. jaanuar

Naiste ja meeste teksapüksid

-25%

Blue Seven
Laste jakk
21.95

17.95

Five Seasons
Naiste jope
149.95

14.95

35.95

119.95

Jomos
Meeste saapad
71.90

Tom Tailor
Laste saapad
49.90

Tom Tailor
Laste saapad
49.90

55.90

39.90

www.keilaty.ee

%
5
-2

-20%

-20%

14. - 16. jaanuar

-25%

-20%

39.90

Haapsalu mnt 57b, Keila

28. - 30. jaanuar
kindad, mütsid, sallid

-25%

Name It
Laste kudum
18.95

14.95

Tom Tailor
Meeste kudum
39.99

Blue Seven
Meeste polosärk
24.95

Gabriella K
Naiste kardigan
32.95

Blue Seven
Naiste polo
29.95

Jana
Naiste saapad
74.90

Wortmann
Naiste saapad
64.90

29.99

25.95

59.90

Avatud 9-22

19.95

22.95

49.90

