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Teeme Ära talgupäev Luigel
toimub kell 11
Luige Kandikeskus ja Kiili Naisselts kutsuvad
Teeme Ära talgupäevale 7. mail Luige alevikku.
Koguneme Ööbiku ja Tammetalu tänava ristis,
kuhu on võimalik ka autod parkida.
Koristame aiandusühistute taguse riigimetsa
olmeprügist puhtaks. Koristamise eesmärgiks on
puhas metsaalune, et edaspidi oleks igal soovijal
võimalus nautida jalutuskäiku ehedas looduses.
Palume kaasa võtta reha ning töökindad.
Rohkem infot või osalemissoovist saab teatada info@kandikeskus.ee või tel 5669 4949.
Kaire Nuut, MTÜ Luige Kandikeskus

Teeme Ära talgud Kiili vallas
Oti küla heakorratalgud
• 40 kohta, 38 vaba
• 7. mai kell 11-15

Pensionäri
tulumaksuvaba tulu
on 336 eurot kuus

Sõeru piknikuplatsi ehitus ja korrastus
• 25 kohta, 17 vaba
• 7. mai kell 11-18

Tulumaksuseaduse kohaselt on
riikliku pensioni maksuvaba tulu
2304 eurot aastas ehk 192 eurot
kuus. Järelikult see osa pensionist,
mis ületab 192 eurot kuus, kuulub
tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval kui ka
mittetöötaval pensionäril õigus ka
üldisele maksuvabale tulule, mis on
1728 eurot aastas ehk 144 eurot
kuus. Seega võib pensionär saada
maksuvabalt kokku kuni 336 eurot
kuus.
Üldise maksuvaba tulu arvesse
võtmiseks peab mittetöötav pensionär esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Avalduses
peab kindlasti olema märgitud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu
ning aasta, millest alates soovitakse
maksuvaba tulu arvestamist. Allkirjastatud avalduse võib saata posti
teel või ise pensioniametisse kohale
viia.
Kui mittetöötav pensionär on
avalduse pensioniametile juba korra
esitanud, siis iga pensionitõusu järel
või uue aasta saabudes uut avaldust
esitada ei ole vaja.
Töötav pensionär peab valima,
kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba
osa arvestamist töötasult või pensionist ja esitama avalduse vastavalt
tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei saa.
Näiteks:
a) kui töötav pensionär on esitanud avalduse tulumaksu vabastamise kohta tööandjale, siis üldist
tulumaksuvaba tulu arvestabki palga maksmisel tööandja. Kui samal
ajal tema pensioni suurus on näiteks
288 eurot, siis 192 eurot sellest on
maksuvaba ja 96 eurolt peetakse
kinni tulumaksu 21%;
b) kui töötav pensionär esitab
kõnealuse avalduse pensioniametile,
siis on tulumaksuvaba kuni 336
euro suurune pension ning tulumaks
peetakse kinni tööandja juures kogu
töötasult.
Küsimuste korral helista valla
sotsiaalnõunikule Erkki Lehtinenile
6 790 256 või saada meil erkki.
lehtinen@kiilivald.ee.
Kiili Leht

Mareti asumi heakorratööd Kangru alevikus
• 50 kohta, 45 vaba
• 7. mai kell 10-16
Andmed on toodud 26. aprilli seisuga.

Noortekeskuses leiavad ka
püsimatud tegevust
z Kummaline vastuolu – kui väljas läheb
soojemaks, siis Kiili
noortekeskuse külastatavus kasvab,
märgib keskuse juhataja Urmet Haas.
Põhjus, miks noori rohkem keskust
külastab, pole siiski päikesekartus,
vaid asjaolu, et kooliaasta lõpu lähenedes on vaba aega rohkem ja
eluviis liikuvam. Keskuses käiakse
kahe “lainena” – vahetult peale
koolitundide lõppu saabuvad nooremad, 8-10 aastased, kella 3-4 paiku
saabuvad vanemad.
“Keskuse külastatavus on järjest
üles läinud” räägib Urmet. “Oleme
ise arenenud, ka asju on siin rohkem. Statistika näitab, et aastaga on
külastajate arv kahekordistunud”
Vahendeid, millega vaba aega
veeta, noortekeskuses jätkub: on
piljardilaud, telekamängud, Playstation, arvutid, lauamängud. See
on keskuse argipäev, kuid noortele
korraldatakse ka erinevaid üritusi
ning töötubasid.
Kui pole trennis
Kellele on noortekeskus mõeldud,
küsib lapsevanem, kelle laps noortekeskuses ei käi. Urmet Haasi sõnul
on keskuse suunitlus eelkõige “rüblikumatele”, kes huvikoolis või trennis ei käi, kuigi püsikülastajate hulgas on ka hulk neid, kes koolis edukad ja tublid trennis-huviringis käijad. “Saada noored, kes on haldamata, ühte kohta, et neile tegevust
pakkuda,” sõnastab ta. “Meie olukord on väga hea, sest oleme suure
osa neist noortest oma katuse alla
saanud.”
Kui noored ühes kohas koos on
harjunud käima, saab neile ka
mõistlikke tegevusi pakkuda. Siiani

Noortekeskuse kõige popimad üritused on keskuse juhataja Urmet Haasi sõnul
popartistide kontserdid, mis toovad maja rahvast täis. Marko Tooming

on erinevaid töötubasid läbi viidud
ühekordsetena, projektipõhistena.
Nüüd on keskusel plaan korraldada
töötubasid tihedamini ja korrapärasemalt. “On olnud DJ töötuba,
erinevad meisterdamise töötoad ja
tantsuworkshopid” loetleb Urmet.
“Siin on erinevad artistid käinud
rääkimas räppluulest, on toimunud
rockkontserte, karaokelaulmist
jne.”
Tundud artistide puhul on täismaja garanteeritud – nõnda on olnud nii Chalice’i kui Abrahami
kontsertidel.
Esinejate valikul lähtutakse noorte enda arvamusest. Keskusel on
oma Noorteaktiiv, mille tööks on
noorte arvamuse esindamine ning
noortekeskuse üritustel nõu ja jõuga
abiks olemine. “Täielik valikuvabadus toob enamasti kaasa mingi pöörase idee, üheskoos aga üritame asjalikud mõtted reaalsuseks muuta,”
muigab Urmet.
Sisehall oleks vajalik
Noortekeskus toimib avatud
noorsootöö meetodil, olles avatud
kõigile noortele tasuta ning pakkudes võimalusi suhtlemiseks, vaba aja

VAJALIK INFO

veetmiseks ja õppimiseks läbi tegevuste. Kõik ettevõtmised on vabatahtlikud, ning see teeb ühistegutsemise väheke keerulisemaks,
möönab Urmet.
“Eks noori huvitab suuremalt
jaolt ikka see, et saaks koos hängida
ja pidutseda,” lausub ta. “Initsiatiiviga on probleeme, ent kui midagi
välja pakutakse, tullakse ilusti kaasa. Kogemus ütleb, et nii noored
inimesed võivad huvituda ükskõik
millest, kui juhendaja oma ala armastab ja tema entusiasm on tuntav”.
On ka kindlad asjad, mis noortele
südamelähedased. Suviti koonduvad
paljud neist Kiili kooli lähedal asuvasse skateparki, kus saab tegelda
erinevate ekstreemspordialadega.
Kindlasti leiduks huvilisi ka talvel,
ent selleks oleks vaja rajada Kiili sisehall. “Eks skatepark toodab pidevalt noori ekstreemspordihuvilisi,”
lausub Urmet. “Sisehallist on juttu
olnud, aga kuivõrd kogukond on
väike, siis ei oleks selle kasutajaid
ilmselt piisavalt, et toita ruumivajadusesest tulenevaid suuri küttearveid.”
Skatepark on omamoodi kaas-

Mis on noortekeskuses
plaanis?
• Mais-juunis on keskusel käsil
filmiprojekt, mis on osa suuremast Eesti-Soome-Rootsi
ühisprojektist CEBARE 4 YOU.
• Juunikuus toimub lastekaitsepäeva tähistamine.
• Juulis ja augustis on noortekeskus korraldanud õpilasmalevat, sama plaanitakse ka
tänavu.
• Augustis korraldatakse skateparkis ekstreemspordiüritus
Kiili Extreme.
• Septembris-oktoobris on plaanis korraldada suurem rokkkontsert.
• Pidevalt otsitakse võimalusi
ka erinoorsootööga tegelemiseks. Kahel aastal on
fondidest saadud raha projektile “Poistekoda”, mis pakub
aktiivseid ja arendavaid
tegevusi. Loodetavasti saavad
ka sel aastal antud tegemised
fondide poolt õla alla.
• Noortekeskuse tegemistega
saab end kursis hoida www.
kiilinoortekeskus.ee või keskuse Facebooki-kasutaja
kaudu.
aegne külakiik, kus noored koos käivad. “See on oluline osa noorte
elust,” leiab keskuse juhataja.
Noortekeskuse enda edasine elu
on seotud muutustega – praegustesse ruumidesse kavandatakse uut
lasteaiarühma ning noortekeskus
peaks plaanide kohaselt ümber
paiknema vallamajaga samasse hoonesse. Kuna uute ruumide tekkimine
sõltub fondide toetusest, siis konkreetsetest kuupäevadest veel keegi
rääkida ei saa.
“Elame pidevas kasvamises, rutiini ei teki,” arvab Urmet Haas. “Toimub pidev möll ja liikumine, selline
positiivset laadi segasummasuvila.”
Marko Tooming

Tulumaksutagastust saab taotleda
tagasiulatuvalt kolme aasta eest.
Regina Lilleorg
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Olukorrast Nabalas
Keskkonnaministeeriumi saalis toimus 9. veebruaril Eesti Veeühingu
seminar “Tuhala jõgi-Nõiakaev-Looduskaitse” ja 30. märtsil maapõue
teemanädala raames “Kaevandamise
võimalikkus Narvast Nabalani”.
“Kontvõõrana” õnnestus nendest
osa võtta ka allakirjutanul.
Veeühingu seminarilt jäid kõlama
Madis Metsuri ja Tarmo Alli seisukohad: Tuhala Nõiakaev on talumehe
raiutud auk, maa-aluste jõgede puhul on tegemist eksitusega, täna on
võtmeküsimuseks looduskaitse (taimed, loomad), kaevandamise mõju
Nõiakaevule on vähetõenäoline,
osapooli on vaja koolitada teadmispõhiste argumentidega ja kõige põhjalikum töö on 2008. a. EGK poolt
koostatud põhjavee mudel.
Maapõue teemanädalal olid Madis Metsuri seisukohad: Tuhala teema on üleshaibitud, põhiliselt toodame paekivi kohalikule turule –
seega ei ole ehitusmaavarade arengukavas limiidi kehtestamine vajalik, karjääride rajamise vastu antud
63 000 allkirja on sotsioloogide
uurimisteema ja ehitusmaavarade
osas ei ole hüdrogeoloogia teemana
kuigi terav, sest meil veepuudust ei
ole.
Nõiakaev pole tehislik
Jättes kõrvale need kohalike sada
häda, millest Madis Metsur kui spetsialist aru ei saavat, piirdun eelpool
toodud seisukohtade täpsustamise
ja vaidlustamisega.
Väljavõte Eesti kuulsaima karstiuurija, loodusteadlase Ülo Heinsalu
(1928-1994) uuringust: “Ürgse
karstiallika põhja on joogivee kaitseks paigaldatud kaevurakked; kaevu tarvis allikat süvendatud pole”.
Seega Tuhala Nõiakaev ei ole tehislik; ta on ainulaadne kogu Euroopas
ja ülemaailmselt tuntud turismiobjekt.
Nabala karstiala koos maa-aluste
jõgedega on kantud teadlaste poolt
Ürglooduse Raamatusse ja Eesti
Looduse Infosüsteemi (EELIS). Nabala karstiala toitealaks on Mahtra
soostik. Hüdrometeoroloogia Instituudi mõõtmistulemused 1980ndatel näitasid, et Tuhala karstialal voolab maa alla kolmandiku võrra vähem vett võrreldes vooluhulgaga
kilomeeter ülalpool.
See ongi veejuhe Tuhala ja Nabala vahel, mida kinnitavad hüdrogeoloogid, mida aga ei taha tunnistada mäemehed jt kaevandamisest
huvitatud tegelased.
Kui tavapäraselt on kohalike vastuseisu põhjustanud tolm, müra, lindude ja loomade kaitse, siis Nabala
puhul on lisaks eelloetletule peamine põhjavee kaitse.
Kellele vajalik?
Nõiakaevu keemine on siiski haruldus, mida igal aastal ei toimu.
Seega iga veerežiimi muudatus võib
lõpetada Nõiakaevu keemise, rääkimata alla 3 km kaugusele rajatavast
2200 ha tööstuspiirkonnast ca 30 m
sügavuste karjääridega.
Kas Tuhala teema on üleshaibitud? Ehitusmaavarade arengukavas
2011-2020 on Nabala maardla real
555 milj. m3 ehituslubjakivi, sellest

90,5 %-le on aluseks 1988. aastal
tehtud töö “Lubjakivide otsingu- ja
hinnangutööde aruanne Harju rajoonis Nabala küla ümbruses”.
Nimetatud tööst väljavõte: “Lõpetuseks on retsensendil küsimus –
kellel, millal ja mis põhjusel on püstitatud Nabala leiukoha eelneva
uurimise vajadus, sest otsingu-hinnangutööd ja tehnilis-majanduslikud
näitajad ei sisalda kindlust antud
maardla kasutuselevõtmise ja eelneva uurimise vajaduse püstitamise
otstarbekuses?”
Hilisemad uuringud 2005-2008
kinnitavad nende seisukohtade paikapidavust. Ei saa pidada põhjendatuks põhjaveealust kaevandamist,
kui samal ajal ainuüksi Nõmmküla
karjäärist tuleks välja pumbata kaevandamise lõpuperioodil 23,6 tuh.
m3 vett ööpäevas (EGF töö nr. 7683,
lk. 28), mis moodustab ca 10% kogu
riigi veekasutusest ilma energeetikata (ESA “Keskkond arvudes,
2009, lk. 9).
Nabala maardlas on menetlemisel
neli kaevandamisluba, mille aastane
maht kokku ületab tunduvalt kogu
riigi ehituslubjakivi kaevandamise
vajaduse. Pealegi peetakse ju mõistlikuks paekivi transportimist kuni
50 km kaugusele. Kenasti mahub
aga sellesse raadiusse Paldiski sadam...
Samal ajal on riigil ehituslubjakivi aktiivvarusid ilma Nabalata
2009. aasta lõpu seisuga ja arvestades 5 aasta (2004-2008) keskmise
kaevandamismahuga: 301 milj. m3
jagatud 2,26 milj. m3 =133 aastaks,
s.h. Harjumaal 153 milj. m3 jagatud
1,55 milj. m3 = 99 aastaks (algandmed KKM kodulehelt).
Nabala kivi on 100% põhjavee
all, mille kaevandamiseks puudub
tehnoloogia, rääkimata majanduslikest arvestustest. Seega aktiivvarud
on kantud keskkonnaregistrisse rikkudes Maapõueseadust prg. 10 lg. 6
ja 7. Kivi kvaliteet on isegi TTÜ
Mäeinstituudi andmetel võrreldav
põlevkiviaherainega.
Sellele vaatamata on kõik varud
arvele võetud kõrgemargilistena! Ka
Eesti Paeliit kahtleb võimaluses sellise kvaliteediga materjalile leida
turgu.
Kas selle aherainega võrreldava
lubjakivi kaevandamiseks on vaja
muuta tööstusmaastikuks Ülemiste
järvest ca 15 km kaugusel asuv Eesti
suurim karstiala?
Lektori poolt esile toodud Nabala
kõige põhjalikum töö olevat Paekivitoodete Tehase poolt tellitud ja ministeeriumi valitsemisalas oleva Eesti Geoloogiakeskuse koostatud töö,
mille tutvustamiseks saadi ruumid
ministeeriumilt. Töös ei ole välja
toodud ei alanduslehtri ulatust ega
puuraukude arvu.
Pärast asjaosaliste veerandtunnist
sagimist anti valem arvutamiseks –
πr 2 ja 100+60 koos kaevudega.
Selgus ka ettekandja arvamus maaaluste jõgede (salajõgede) ja veesoonte vahel: “Mina ütleksin, et seal
on salajõgesid tuhandeid – igat
soont võib pidada salajõeks”!
Salme Väljataga
Järgneb maikuu Kiili Lehes

Kiili koolimaja kriitiline piir – 23-24 klassikomplekti – ületatakse juba sel sügisel. Marko tooming

Parim kool on
kodulähedane
z Eelmises Kiili Lehes
kirjutas Aimur Liiva
pikema loo lasteaiast, lasteaiakohtadest, Kiili valla
demograafilisest
situatsioonist ja lasteaia kohamaksust
nii valla kui kodaniku
poolt vaadatuna.
Muuhulgas järeldus artiklist ka see,
et suure tõenäosusega langeb juba
käesolevast aastast loomulik iive
viimaste aastate 80-90 sünnilt 5060 sünnile aastas.
Loomuliku iibe stabiliseerumine
nimetatud tasemele hakkab mõne
aasta pärast oluliselt leevendama
lasteaiakohtade defitsiidiprobleemi.
Samas viitab autor ka ilmselgele
tõsiasjale, et ruumiprobleem hakkab
kimbutama kooli ning et juba täna
on koolimaja juurdeehitus meie hariduselu pakilisim probleem.
Lapsed, kes järgmise 7 aasta jooksul kooli astuvad, on valla registris
aastakäikude kaupa kirjas. Päris täpset kooliastujate arvu seitsmeks aastaks ette siiski öelda ei saa, sest osa
lapsi on lasteaiakoha tõttu vallast
välja kirjutatud. Samas valdav enamus neist tuleb kooliteed alustama
siiski Kiili Gümnaasiumisse.
Võime isegi uhked olla, sest viimastel aastatel on igal sügisel vaid
2-3 last Tallinnasse esimesse klassi
viidud ning vähemalt viis last kooli
tarvis valda tagasi registreeritud.
Mingil määral mõjutab valda sisseja väljakolimine ning arvestama
peab ka võimaliku kinnisvaraturu
elavnemisega, kuid senise kogemuse
põhjal võiks lähiaastate prognoos
olla järgmine (vt tabelit):

Kiili Leht

Väljaandja: Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
Toimetaja: Marko Tooming | E-mail: kiilileht@kiilivald.ee | Telefon: 679 0271
Reklaam ja kuulutused: kiilileht@kiilivald.ee
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.
Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade õigsuse ja arvamuste eest.

Prognoos
Kooli
Registris
astumise olevate
aasta
laste arv
2011
60
2012
81
2013
75
2014
74
2015
77
2016
66
2017
73

Kooli
astujate
prognoos
65
85
80
80
85
75
85

Prognoosist järeldub, et kui täna
on koolis 450 õpilast ja 23 klassikomplekti, siis aastal 2017 on õpilasi
vähemalt 750 (neist 650 põhikoolis)
ning klasskomplekte on 35-36. Koolimaja kriitiline piir (23-24 klassikomplekti) ületatakse aga juba sellel
sügisel, kui õppetööd alustab 25
klassikomplekti, kus õpib 490-500
õpilast.
Kool vajab juurdeehitust
Seda pole kerge öelda, sest kõik
teavad, et lasteaia ja kooli ehitamiseks võetud laenud pärsivad meie
laenuvõimet, et ÜVK projekti realiseerimiseks on vaja paratamatult
laenata, et meil on vaja teed, tänavad, mängu- ja spordiväljakud jne
korda saada või rajada. Ja ometi on
see paratamatu, muidu kaotame
oma kooli tänased eelised ja hea
maine.
Meie kooli puhul tõstetakse esile
avarat ja ilusat koolimaja, õpilasesõbralikku keskkonda ning õpitulemusi põhikoolis. Praegu on meil tugev ja hoogsalt kasvav põhikool.
Gümnaasiumiastmes konkureerime
põhiliselt eliitkoolidega, sest kui
Kiili Gümnaasiumi asemel valitakse
mõni teine gümnaasium, siis reeglina on see mõni Tallinna kesklinna
kool.
750 õpilast Kiili Gümnaasiumis –
see on suur kool ja kui gümnaasiu-

miosa jõuab 5-6 aasta pärast 100
õpilase piirini, siis kaob ka vajadus
arutada jätkusuutlikkuse üle. Saja
õpilasega keskkooliaste võimaldab
välja arendada vägagi konkurentsivõimelise õppekava ning eeldada
kõrge õpimotivatsiooniga õpilasi.
Õpilased jäävad Kiili
Natuke on vaja vaid kannatust,
sest sellel aastal lõpetab viimane
väga väike põhikooli lend (28 õpilast). Õnneks on tänavused põhikooli lõpetajad väga tublid ja kokkuhoidvad ning enamus jätkab
kodukoolis. Nii neile kui ka võimalikele Tallinna koolidest liitujaile ja
kõigile teistele huvilistele korraldab
kool 27. aprillil infotunni, kus tutvustatakse keskkooli uut õppekava.
Kui me aga koolimaja ruumiprobleeme ei lahenda, siis halveneb õpikeskkond (s.o. nii vaimne kui füüsiline) ja/või hakatakse lapsi oluliselt
rohkem Tallinna koolidesse viima.
Selle tulemusena võime suure tõenäosusega kaotada oma keskkooliosa ja aastal 2017 on meil siis alla
400 õpilasega põhikool.
Pealegi ei taha kuidagi mõelda
olukorrale, et meie koolieelikud
peaksid osalema Tallinna kooliloteriil, kus lapsevanemad panevad
lapsi 5-6 kooli katsetele kirja, käivad
mitme kooli eelkoolis, palkavad soovitava kooli õpetaja ka koduõpetajaks ning usuvad tõemeeli, et koolieelikuid on võimalik tulevast elu
silmas pidades võimete järgi reastada.
Olen 30 aastat koolipapa olnud,
aga sellist koolikorralduslikust
kaosest tekkinud massipsühhoosi
ma ei mäleta.
Seega jään vanamoodsaks ja
usun, et kodulähedane kool – vähemalt põhikooli lõpuni – on nii lapsele kui lapsevanemale parim.
Mihkel Rebane
Kiili Gümnaasiumi direktor

KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR
• Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda,
mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida saaks paremini teha kui seni ja tahad
oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada. Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar
aadressile kiilileht@kiilivald.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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SAAME TUTTAVAKS: UUED TÖÖTAJAD KIILI VALLAS

Anu Altmets:
Varahaldus peab ise rohkem tulu teenima
z Aprillist on Kiili
Varahalduse SA-l
uus juhataja: Anu
Altmets märgib, et
kuivõrd sihtasutus
oli kuu-poolteist
ilma juhita, on tegemisi selle ajaga palju
kuhjunud.
Varem Välisministeeriumis haldusspetsialistina ning Põhja-Eesti
Päästekeskuses juhtivspetsialistina
töötanud Altmets on juhtinud kuni
2010. aastani ka MTÜ Kodukant
Harjumaa tegevust. Kogemust avalikus sektoris töötamisel on uuel juhatajal seega palju.
Nüüd, mil käsil uude ametisse
sisseelamise aeg, tuleb aga leida kiiresti lahendusi vahepeal kuhjunud
probleemidele. “Raske on alustada,
kui pole ees inimest, kellelt asju üle
võtta,” nendib Altmets, keda hoiatati
ametisse astumisel ette, et tööd saab
kohe olema palju.
Esimesed tähelepanekud? Sihtasutus peab ise rohkem tulu teenima, leiab juhataja. “Pinda on vallal
küll, mida rentida. Vaba aega ja ruumi on näiteks koolimajas ja Kiili
rahvamajas,” toob Altmets paar
näidet. Esimene suurem projekt,
millega tegelema hakatakse, on su-

Anu Altmets
• Sündinud 1972. aastal.
• Abielus, kolm last.
• Elab Lokuti külas, Saku vallas.
• Haridus: Sisekaitseakadeemia, avalik haldus, majandus.
• Eelmine töökoht: Põhja-Eesti
Päästekeskuse juhtivspetsialist, Viikingite Küla arendusjuht.
• 2010. aasta lõpuni oli MTÜ
Kodukant Harjumaa juhatuse
esimees. On Nelja Valla Kogu
ja Saku Priitahtlike Pritsimeeste Seltsi juhatuse liige.
• Hobid: aiatöö.
vine lasteaia katuse remont. Ehitusvea tõttu vett läbi lasknud katus
saab uueks õppeaastaks korda.
Maikuus algab ka Kiili staadioni
juures uue lasteaia mänguväljaku
ehitus, mis rajatakse noortekeskuse
hoones asuvatele rühmadele.
Sügisel peavad valmis saama ka
uue lasteaiarühma ruumid sealsamas noortekeskuse majas.
Altmets näeb paranemisruumi ka
toitlustuses. “Paljud valla inimesed
vist ei teagi, et sihtasutus pakub ka
cateringi teenust,” lausub ta. Luubi
alla võetakse ka Kiili Gümnaasiumi
puhveti pakutav. “Seal peab pakkuma tervislikumat toitu,” leiab Altmets. Varahalduse edasistest plaanidest lubab juhataja rääkida edaspidi, kui sisseelamisaeg möödas on.
Marko Tooming

Kiili vallavalitsus toetab valla elanikele kuuluvate kasside ja koerte steriliseerimist või kastreerimist ning
koerte kiipimist 6,39 euroga looma
kohta.
Saku Loomakliiniku poolt pakutavad soodusteenused: emase kassi
steriliseerimine kliendile 35,61 eurot, isase kassi kastreerimine 16,61
eurot, koera ja kassi märgistamine
mikrokiibiga 5,61 eurot.
Saku Loomakliinik pakub selleks
soodusteenuseid. Sooduskampaaniale registreerumine toimub ajavahemikul 20. märts-20. mai. Operatsioonid toimuvad kliinikus ajavahemikul 1. aprill-30. mai. Lisainfo
ja registreerimine Saku Loomakliiniku telefonil 604 1997, www.loomakliiniksakus.ee, loomaarst Sven
Müürsepp, 5343 9332.
Kiili Leht

Kulu põletamine on
keelatud
Kiili Varahalduse Sihtasutuse uus juhataja Anu Altmets. Marko Tooming

Erkki Lehtinen:
Inimesed on sarnased

Aprillis alustas vallas tööd ehitusjärelevalve spetsialist Rain Seier,
kes hakkab tegelema ebaseaduslike ehitistega, mida eelkõige ehitusbuumi ajal kerkis kui seeni pärast
vihma.
“Eks ebaseaduslikke ehitisi on
igal pool, kus vähem, kus rohkem,”
ei näe Rain Seier, et olukord Kiili
vallas oleks märkimisväärselt hullem kui mujal. “Samas, eks see ikka
üllatas väheke, et neid ehitisi nii palju on,” vaatab ta mõtlikult kaustade
hunnikut oma laual.
Suur töö vajab tegemist, Rain
Seier alustab ehitus- ja kasutuslubade kaustadest. Esialgu jääb tema töö
kabinetiseinade vahele, kuid varsti
lubab Seier ka ehitusjärelevalvet
kohapeal tegema hakata.
“Põhiline on, et valla inimesed
vormistaksid ehitiste puhul ära load,
mis neil puudu on,” selgitab ehitusjärelevalve spetsialist. “Kui on vaja
kasutusluba, tulge, räägime. Kui kellelgi on püstitatud omavoliline ehitis, tulge, räägime.”
Esialgu ei tehta trahvi kellelegi,
seda ei tasu vallamajja tulles karta.
Trahvid on küll seadusega määratud, kuid Seier eelistab inimlikumat
lähenemist. “Omavoliliste ehitiste
jaoks tuleb projekt teha, aitame sellega,” räägib mees. “Vaatame vallaarhitektiga, kas hoone on kõlblik,
kas vastab detailplaneeringule või
tuleb uus planeering teha.”
Inimestele antakse paar kuud
aega vajalikud projektid esitada. Kui
see ei mõju, siis tuleb tõesti sunniraha küsida, ütleb Rain Seier. Trah-

Uus Kiili valla sotsiaalnõunik Erkki
Lehtinen leiab, et inimesed ja nende
mured on igas Eestimaa otsas sarnased.
Varem Värska vallavalitsuses töötanud Lehtineni sõnul annab neid
kahte omavalitsust, vaatamata paikkondade erisusele, vabalt võrrelda.
“Kuigi Kiili on Tallinnale lähedal, on
ta maaomavalitsusena Värskale
päris sarnane nii töökorralduse kui
klientide poolest,” nendib ta.
Värskas oli inimesi, kes abi vajasid, siiski rohkem, aga sellel olid ka
põhjused. Ka inimesed käisid sealmail vallamajas tihemini, sest see oli
kohaliku elu keskuseks.
“Siinkandis on suhted kindlasti
anonüümsemad, inimesed ei tunne
üksteist nii hästi,” lausub Lehtinen.
“Eriti torkab see silma endistest nö
suvilapiirkondades. Oli konkreetne
juhtum, kus me otsisime üht majapidamist ja naaber ei teadnud sellest
midagi, kes ta kõrval elab.”
Sotsiaalnõunik julgustab enda
poole pöörduma kõiki inimesi, kes
tunnevad, et nad võiksid tema käest
vastused saada oma küsimustele.
“Eks minu põhitöö ongi vahendaja
roll,” ütleb Lehtinen. “Vahendada
infot, et inimene, kes tuleb uksest
sisse, ei lähe kunagi ilma vastuseta
koju tagasi. Seda põhimõtet olen ma
alati järginud.”
Kuigi inimesi, kes sotsiaalnõuniku
poole pöörduvad, on Kiilis võrreldes
Värskaga vähem, ei tähenda see, et
siinamil probleeme poleks. “Aega
kulub muredega tegelemiseks ikka
sama palju,” nendib Lehtinen.

Rain Seier
• Sündinud Tallinnas 1954. a.
• Eelmine töökoht: Tallinna
linnavalitsuse ehitusjärelevalve teenistuse juhataja.
• Hobid: ujumine, jalgrattasõit.

vid on päris suured, maksimaalne
karistus on 18 000 krooni ehk ca
1150 eurot.
“Eks ma proovin kasutuslubade
väljaandmist lihtsustada, see on ka
minu töö,” ütleb Seier. “Minu suur
palve on, et tulge, teeme load korda.”
Rain Seieriga saab kontakti telefonil 6 79 0277 ning meili teel rain.
seier@kiilivald.ee. Vallaelanikke
võtab ehitusjärelevalve spetsialist
vallamajas vastu kolmapäeval kell
14.00-18.00 ning neljapäeval 9.0012.00.
Marko Tooming

• Kiili pargis 6. mail.
• Kiili keskuses 6. mail kell 12.30.
• Luige alevikus 7.mail kell 11.00
(Kogunemine Ööbiku ja Tammetalu
tn ristil)
• Vaela külas 7. mail kell 11.00
Täiendavat infot saab küsida piirkonna külaseltsilt ja keskkonnanõunik Siiri Treimannilt (tel 679 0278;
siiri.treimann@kiilivald.ee). Palun
vaata üle oma kodu ümbrus ja korrasta see hiljemalt emadepäevaks,
8. maiks.
Siiri Treimann, keskkonnanõunik

Hooli oma lemmikust!

Rain Seier: Keegi ei
pea kartma

Valla ehitusjärelevalve spetsialist
Rain Seier. Marko Tooming

Heakorraüritused
Kiili vallas

Valla sotsiaalnõunik Erkki Lehtinen.
Marko Tooming

Erkki Lehtinen
• Sündinud 1980. aastal.
• Vabaabielus, peres kasvab
väike tütar.
• Haridus: Tallinna
Pedagoogiline Seminar.
• Eelmine töökoht: Värska
vallavalitsus, sotsiaalnõunik.
• Hobid: Muusikaga tegelemine,
kino, teater, lugemine. Praegu
on põhiline hobi lapsega tegelemine.

Sotsiaalnõunik märgib, et sisseelamine kulgeb uues kohas kenasti.
“Kolleegid on väga toetavalt ja
mõistvalt suhtunud,” lausub ta.
“Puhas nauding on näha, et inimesed teavad oma tööülesandeid ja
tahavad kaasa rääkida, mitte ei
oota, et keegi söödab ülesandeid
ette.”
Marko Tooming

Möödunud aastal oli Kiili vallas
kolm kulupõlengut – see on teiste
Harjumaa valdadega võrreldes hea
tulemus. Soovime, et see number
oleks sel aastal veel väiksem, seetõttu paneme Teile südamele, et te
hoiaksite meeles tuleohutusnõudeid.
Lõket võib teha tuulevaikse ilmaga. Veenduge lõkke tegemisel, et
suits ei häiriks naabreid.
Lõkkease ja selle ümbrus peab
olema puhastatud kergesti süttivatest materjalidest.
• Alla ühemeetrine lõke peab
reeglite kohaselt paiknema vähemalt
kümne meetri kaugusel hoonetest,
metsast ja põlevmaterjalidest.
• Ühe kuni kolmemeetrise läbimõõduga lõke vähemalt 20 meetri
kaugusel.
• Üle kolmemeetrise läbimõõduga lõkke tegemise peab Rae ja Kiili vallas kooskõlastama Assaku päästekomandoga, seda saab teha iga
päev kell 8-12 telefonidel 608 5246
või 517 8595.
Lõkke juures peavad seaduse kohaselt olema esmased kustutusvahendid:
• väiksema lõkke puhul vähemalt
üks ämber/kastekann veega või kahekilone tulekustuti,
• suurema lõkke puhul vähemalt
kaks ämbrit/kannutäit vett või
kuuekilone tulekustuti.
Tuld ei tohi kunagi jätta järelevalveta. Hiljem tuleb lõke korralikult
kustada, kas siis veega üle valades
või mulla või liivaga kattes.
Grillimisel tuleb silmas pidada,
missugust kütust kasutatakse. Kui
grillimisel tehakse sütt puudest või
muust lahtise leegiga põlevast materjalist, siis peaks grilli paigutama
hoonetest või metsast viie meetri
kaugusele. Juhul, kui kasutatakse
valmis grillsütt, piisab vaid paarist
meetrist.
Annika Koppel
Põhja-Eesti Päästekeskus
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KIILI ETTEVÕTE

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi
poolt. Projekt nr 1.3.0102.100291 “Tegus Kiili – tööturult
väljalangenud inimeste
aktiviseerimine Kiili vallas”.

Töötute koolitused
taastavad eneseusu
Projekti mõte sai alguse juba 2009.
aasta lõpus, kui Liina Henning ja
Andra Perv koostasid Kiili töötute
abistamiseks projekti taotluse, rahastuse otsust tuli märtsis 2010
ning Kiili vallavalitsus oli nõus selle
läbi viima.
Algus oli raske, reklaami tegime
ajalehtedes, töötukassas, internetis,
läbi infolistide ja teabetahvlite. Osalejaid tuli, aga mitte nii palju, kui
me arvasime.
Peale esimesi aednik-haljastaja
koolitusi ja tööklubisid hakkasid
Kiili inimesed läbi positiivsete kogemuste teisi töötuid koolitustele kaasama. Võib öelda, et tänu heale
meeskonnale, tublidele osalejatele
ning positiivsetele nõustajatele hakkas meie töö vilja kandma.
Sügisel, kui toimus lapsehoidjate
II kutse koolitus, esitati 10 kohale
üle 18 avalduse, grupi moodustasime 16 inimesest. Hetkel on 14
koolitusel osalenust läbinud ka lapsehoidja II kutse eksami ning saanud
vastava tunnistuse. Kaks inimest
grupist tegid oma MTÜ ja 10 töötab
erinevates asutustes.
Koolitustelt tööle
Lisaks koolitasime 2010 kevadel
hooldusabitöölisi – eakate avahooldajaid. 2011 koostasime veel ühe
aednik-haljastaja koolitusgrupi.
Aednik-haljastaja eriala valisime
projekti, kuna piirkonnas on mitu
aiandusvaldkonna ettevõtet. 2010.
aastal osales koolitusel seitse inimest, aga juba aasta hiljem oli grupis 16 abiaedniku kursuse lõpetajat.
Kõik osalejad käisid praktikal
Aivar Somarokovi juures Sepaviljades ning osad said ka praktikat
Hansaplanti keskuses. Praegu on
koolituse lõpetanutest tööle saanud
viis aednikku ning lisaks mõned
osalise ajaga abitöödele aianditesse
ning puukoolidesse.
Oleme haljastanud Kiili ringtee
ning rajanud muru ja noorendanud
Kiili Gümnaasiumi aias õunapuid.
Inimeste tagasiside on olnud positiivne ning isegi siis, kui tööle ei
suunduta, on koduaia rajamiseks
abiaedniku õppest kasu olnud.
Inimesele, kes on kaua töölt

Aiandusgrupp 2011. aastal. Erakogu

eemal olnud, on algus kõige raskem
– kuidas minna tööd otsima, kas
ollakse valmis muutusteks tööturul.
Motivatsioonikoolitus, psühholoogiline nõustamine ja karjäärinõustamine on olnud abiks just neile, kes
peavad muutuma vastavalt tööturu
vajadustele.
Edukas keeleõpe
Kutsesobivuse testimine ja individuaalne tööotsimise tegevuskava
on andnud paljudele kindlama
positsiooni tööturule naasmisel. CVde ja kaaskirjade koostamise kaudu
oleme saanud muuta inimeste konkureerimise erinevatele töökohtadele tõhusamaks.
Lisaks oleme pakkunud tasuta
eesti keele koolitust Kiili elanikele,
kes ei saa keele mitteoskamise tõttu
tööd. Intensiivne õpe kaks korda
nädalas on andnud neile suurema
enesekindluse eesti keeles suhtlemiseks ja tänu koolitusele on isegi
sooritatud eesti keele riigieksam.
Keelekoolitus toimub juuni lõpuni.
Tähtis on alati ka tagasiside.
Väga hea meel on, kui keegi tuleb ja
ütleb, et ta on saanud abi nõustamisest, koolitusest või tööd leidnud.
Paljud on huvitatud sarnastest
koolitustest ka edaspidi. Hetkel ei
oska veel öelda, kas meie uus projekt on SA Innove poolt rahastuse
saanud. Projekti planeerisime tegevused pikaajalistele töötutele augustist 2011 kuni detsembrini 2012.
Projekti koostasime Kiili, Saku ja
Saue valdadega koostöös ning
soovime koolitada keevitajaid-metallitöölisi, lapsehoidjaid, abiaednikke ja teenindustöötajaid (administraatorid, müüjad jmt).
Andra Perv

Tulge koolitustele
• Mai ja juuni on meie projekti viimased tegevuskuud, sellega seoses
ootame kevadisse teenindaja-müüja gruppi veel inimesi registreeruma.
• Teenindaja-müüja koolituse eesmärk on tööle saamine ja sisaldab
teeninduse olemust, teenindussuhtlemist, eneseväljendusoskuse
treeningut, teeninduskultuuri ja kliendisuhete arendamist, antakse
ka põhitõed müügist.
• Koolitus kestab 6 päeva ning sisaldab loenguid, arutelusid, rühmatöid ja videoharjutusi, koolituse ajal makstakse stipendiumi.
• Koolituse läbinud on valmis tööle suunduma teeninduse ja müügi
valdkonda.
• Koolitused on mõeldud töötutele, sh mitteregistreeritutele ja kaua
kodus olnud lapsevanematele (18 kuud ja rohkem).
• Lisaks pakume karjäärinõustamist ja motivatsioonikoolitust, juhendajaks nõustaja Anne Naelapea.
• Psühholoogia grupi koostame 11.-12. mail teemal “Iseendast ja oma
soovidest teadlikuks”, koolitaja on psühholoog-nõustaja Kai Karu, on
veel vabu kohti.
• Meie koolitused ja nõustamised toimuvad Kiili vallamaja II korrusel,
kuhu pääseb sisehoovi poolsest trepist. Palume kindlasti ette teatada
oma osalemissoovist Andra Pervile (projektijuht) tel: 5694 9272 või
meilil a.perv@hot.ee.
• Lisainfo: www.kiilivald.ee.

Suvelilli on Aivar Somarokovi kasvuhoonetes umbes 100 erinevat sorti. Lisaks toodetakse aiandis ka suvelilleampleid.
Marko Tooming

Mees, kes nakatus
aianduspisikusse
z Nabala kandis
aiandit pidav Aivar
Somarokov on köögiviljade kasvatamisega tegelenud juba
väga kaua. Armastust aianduse vastu
ei kahandanud isegi
2004. aasta suuruputus, mil kogu
saak põllule jäi.
“Mõnes mõttes on hea, et 2004 just
niimoodi läks,” mõtiskleb Aivar
nüüd. “See andis tõuke, et midagi
teisiti teha.” Käegalöömistunnet
suuruputus ei tekitanud, pärast aastat Kiili aiandis töötamist rajas mees
Nabalasse esimese oma kasvuhoone.
Sinnasamasse, kus tootmine praegugi toimub.
“Viis aastat tagasi, kui esimese
kasvuhoone rajasin, oli selles pinda
10x4 meetrit,” meenutab Aivar. “Tänase seisuga on kasvuhoonete peale
kokku ruutmeetreid 2700.”
Plaan on edasi areneda – järgmise
viie aastaga peab ruutmeetrite arv
tõusma 4500-ni.
Lilled uuselanikele
Kui aiand tegevust alustas, oli
aiandushuvilisi vallas tunduvalt vähem kui praegu. 2006. aastal algas

Aivari sõnul siinkandis uuehitiste
periood, kui Kiili valda hakkas kolima järjest rohkem uusi elanikke.
“Siis tekkis palju inimesi, kes tahtsid
kohe oma uue kodu ümbruse lilli
täis istutada,” lausub mees ja lisab,
et buumiaeg mõjus tema aiandile
igatahes positiivselt.
Somarokovi aiandis kasvatatakse
peale lillede köögivilja ja maitsetaimi. Toodang läheb müügiks üle
Eesti, aiandi saadused on müügil
kõigis Eesti suurimates linnades ja
tuntumates aianduskeskustes. Ise
jaemüügiga ei tegelda, mis ei tähenda, et aiasaadustest ja -lilledest huvitatud vallaelanikud ei võiks aiandisse ise uudistama tulla.
Eelmisel aastal läks Nabala aiandist esimest korda kaup ka piiri taha,
Soome. Et tagasiside oli positiivne,
loodab Aivar, et ka tänavu läheb
kaup Soome lahe põhjaranniku
kauplustesse. “Sellega ongi nii, et
müügiga tuleb Eestis mingil hetkel
piir ette,” räägib ta. “Lõuna poole
pole mõtet minna, sealt tuleb kaupa
pigem siia, eestlane saab köögivilja
müüa ikka ainult põhja poole, Soome ja Rootsi.”
Arbuusi ja melonit
Kui pärida, millised on aiandi
hitt-tooted, mõtleb Aivar hetke ja
lausub, et maitsetaimed. Aiandis
kasvatatakse 20 erinevat maitsetaime, alates tillist ja basiilikust ning
lõpetades sidruniheina ja hiina
teega.
Tee puhul nimi ei peta – tegu on

taimega, mille vartest saab tõesti
seda kuuma jooki valmistada.
Sama lai on sortiment köögiviljade puhul: tomatist arbuusi ja melonini. Nende eksootiliste viljade
puhul pole tegu mingi eksperimendiga, vaid viljad kasvavad tõesti täisväärtuslikult suureks ja maitsvaks
ka siin, põhjamaal. Muidugi kasvuhoones.
“Arbuusid olid müüdunud aastal
4-5-kilosed,” meenutab Aivar. “Ja
melonitel oli kohe eriline maitse,
hoopis midagi muud kui poest ostetul.”
Selle aasta üheks uudistooteks on
aiandil 8-9 taimega amplid. Varasematel aastatel on ampleid müüdud kõige rohkem3-4 taimega.
“Uudistoodete puhul on see asi,
et nende turuletoomine ei ole just
kõige lihtsam,” lausub Aivar. “Inimene on ikka vanas asjas kinni.”
Kui köögivilja ja maitsetaimede
puhul läheb müük hästi ning turgu
otsitakse väljaspool Eestit, siis lillemüügis on kohalikul turul veel ruumi küll, arvab aiandiomanik. Kuigi
konkurents on lilleturul karm, siis
arenguruumi näeb Aivar just tarbija
poolel.
“Kui eestlased hakkaksid oma
kodu juures nii palju lilli kasvatama,
kui Lääne-Euroopas, siis oleks see
vesi meie veskile,” muheleb ta.
“Praegu on eestlane ikka praktilise
mõtlemisega – pigem paneb ta aeda
maasikat ja köögivilja. Kasvuruumi
veel on.”
Marko Tooming
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Kes või mis on KARSUMM lasteaias?

Aaastal 2004 mõtlesid Kiili lasteaia
õpetajad Marju Sõitja ja Monica Allikas, et oma tegemisi peaks laiemalt
tutvustama. Mindi kaema pealinna.
Tallinna lastel oli oma teatripäev
Kanuti Kann. Sealt tuli mõte teha
Harjumaa lastele oma teatripäev.
Teatripäeva korraldamine tundus
esialgu pea ees tundmatus kohas
vette hüppamisena ja sellest ka
teatripäeva nimi... Karsumm!
Toonane lasteaia juhataja Liis
Jurak toetas igati teatripäeva mõtet
ja 2005. aasta 21. märtsil kuulutati
välja esimene Harjumaa lasteaedade
teatripäev Karsumm. Esinejaid oli
kaheksast lasteaiast. Kiili Lasteaed
tuli välja Aafrika muinasjutuga Karsumm.
Kakuke ja Pöial-Liisi
Esimesel korral toimus üritus Kiili
rahvamajas, järgmised kaks aastat
Kiili Gümnaasiumis ja Karsumm 4
toimus juba uue lasteaia suures saalis.
Aastate jooksul on Karsumm mitmeti muutunud, nii korraldusliku
poole pealt kui ka esinejate arvu
poolest. Viimastel aastatel on põhiesinejateks vanemate rühmade lapsed, kõige nooremad esinejad on
olnud kahe-kolmeaastased, kes koos
oma rühma õpetajatega olid selgeks
õppinud muinasjutu Naeris.
Teatripäev on mõeldud tutvustamaks üksteisele Harjumaa lasteaedades tehtavat teatrialast tööd, vahetamaks kogemusi ja pakkumaks lastele esinemisvõimalusi. Kõik osalevad lasteaiad saavad kingituseks

kaasa kogumiku, kus sees kõik sel
korral etendunud näidendite tekstid.
Enimmängitud etendused on olnud
“Sööbik ja Pisik”, “Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni”, “Kakuke”,
“Jussikese seitse sõpra”, “Tare-tareke”, “Pöial- Liisi” ja “Kuidas loomad
endale sabad said”.
Otsime maskotti
31. märtsil oli meie lasteaed taas
täis lapsi. Osales 16 Harjumaa lasteaeda ligi 300 lapsega. Kuningate,
haldjate, nõiamooride ja jahimeeste
hulgas võis näha kolme põrsakest,
küülikupoegi, Kärbse-Kärti, loomi,
kel sabad läinud sassi jne.
Meie lasteaia Jaaniusside rühm
etendas loo Pöial-Liisist. Koostöös
draamaõpetaja, rühmaõpetajate,
muusikaõpetaja ja lapsevanematega
valmis südamlik ja meeliliigutav
teatrietendus, mis nii mõnelgi pisara
silmi tõi.
Teatripäeval oma kindlat maskotti siiani pole. Ikka on aidanud seda
päeva läbi viia ja vaheaegu sisustada
täiskasvanud, kes on kehastunud
lastele tuttavateks muinajututegelasteks: Pipi, Karlsson, Väike nõid,
jänes, karu või orav.
Plaanime sügisel laste joonistuste
võistlust, et leida Karsummile logo.
Loodetavasti on järgmiseks teatripäevaks kohal päris KARSUMM.
Lasteaed on ise teatripäeva korraldamisega hakkama saanud. Ühel
korral on olnud sponsoriks kommivabrik Kalev. Kuna teatripäev ei
ole lastele võistlus, vaid ühine kokkusaamine esinemiskogemuste saamiseks, siis täname alati kõiki osalejaid. Ehk leidub edaspidi mõni
sponsor, kes tahab teatripäeva kordaminekule oma panuse anda.
Täname kõiki Karsummitajaid
toreda koostöö eest ja kohtumiseni
järgmisel kevadel!
Monica Allikas,
Liblikate rühma õpetaja
Maibi Rikker, lasteaia direktor

Lasteaias tähistati lasteraamatupäeva
z Esmakordselt tähistas Rahvusvahelise
Noorsookirjanduse
Nõukogu (IBBY) rahvusvahelist lasteraamatupäeva 1967.
aastal.
Sobiva kuupäeva otsingul langes
valik 2. aprillile, muinasjutuvestja H.
C. Anderseni sünnipäevale. Selleks
puhuks kirjutas lasteraamatupäeva
initsiaator ja IBBY looja Jella Lepman läkituse kõigile maailma lastele
– jutukese Claudiast ja raamatupuust.
Lõpetuseks lisas ta tõsisemal toonil: “...oleks hea, kui võimalikult
paljud lapsed loeksid ühtesid ja samu häid raamatuid, nii et neil oleks
midagi ühist ja nad mõistaksid täiskasvanuna üksteist paremini.” (Eesti
Lastekirjanduse Keskus).
Isetehtud raamatud
Aprilli alguses tähistame Kiili lasteaias juba mitmendat aastat rahvusvahelist lasteraamatupäeva.
Sellel aastal on meil koostöös Kiili
raamatukoguga lausa kolm ühist
ettevõtmist. Esmalt valmisid meil
rühmades õpetajate juhendamisel
laste ühistööna vahvad rühmaraamatud. Toredatest isetehtud raamatutest sai kunstiõpetaja Eha Balitski
abiga lasteaia talveaeda mõnusa lugemisnurgaga näitus. Hetkel on raa-

matud kõigile vaatamiseks ja lugemiseks Kiili raamatukogus.
Raamatukoguga on lasteaial
pikaajaline ning hea koostöö. Nende
kutsel on lasteaia koolieelikutel ja
Kiili Gümnaasiumi 1. klassi õpilastel
juba teist aastat võimalus kohtuda
lasteaia suures saalis ühe huvitava
lastekirjanikuga.
Kuidas valmib raamat
Seekord oli meil külaliseks noor
kirjanik Ketlin Priilinn. Kohtumisel
rääkis ta lastele, kuidas tema lemmikloomadest on saanud kahe raamatu peategelased (raamatutes
“Koeralaps Berta seiklused” ning
“Anna ja tema merisiga Julius”).
Samuti said lapsed teada, kuidas
sünnib üks raamat alates ideest kuni
värvitrükis teoseni poelettidel. Raamatukogust olid lastele tutvumiseks
kaasa toodud ka teised kirjaniku
teosed nagu “Väike kuninganna”,
“Lugusid koertest” ning “Peaaegu
Tuhkatriinu” (viimane neist oli Tallinna Keskraamatukogus 2007. aastal enim laenutatud lasteraamat).
Kohtumine lõppes laste küsimustega, millele ei tahtnud kuidagi lõppu tulla.
19. aprillil on meil plaanis aga
Sajajalgsete rühma lastega minna
Kiili raamatukokku, et etendada seal
üks näitemäng raamatukogu pisematele külastajatele. Juhendajaks
on draamaõpetaja Heli Madissoon.
Täname veelkord Kiili raamatukogu meeldiva koostöö eest!
Piia Kruusement
Kiili Lasteaia õppealajuhataja

Kiili kooli tänavused abituriendid on väheke erilised: nende puhul on tegu esimese lennuga, kes on kogu elu elanud
vabas Eestis. Marko Tooming

Noored kiilikad astuvad ellu
z Kiili Gümnaasiumis
lõpetab tänavu 12.
klassi 13 noort inimest. Kiili Leht käis
uurimas, millised on
abiturientide tulevikuplaanid.
1. Millisele erialale oled mõelnud
edasi õppima minna?
2. Milline kõrgkool on Sinu esimene valik?
3. Üks asi, mis Sul jääb Kiili koolist kindlasti meelde.
Kristo
1. Olen mõelnud minna õppima
logistikat.
2. Esimene valik on Mainori
Kõrgkool, kuid olen mõelnud ka
TTÜ’le ja Tallinna Tehnika Kõrgkoolile.
3. Oma klass, mõned kurjad
õpetajad.
Ott
1. Pole veel otsustanud.
2. TTÜ.
3. Toredad klassikaaslased.
Kris
1. Insener.
2. TTÜ, Tallinna Tehnika Kõrg-

kool.
3. Matemaatika 11. ja 12. klassis,
oma klass.
Uku
1. Insener, sisedisain.
2. Tallinna Tehnikakõrgkool,
Mainor, TTÜ
3. Oma klass ning väga lahedad
sõbrad. Samuti vahetunni ajal autoga kiirendamised.
Sander
1. Arhitektuur või näitlemine.
2. Ei oska veel öelda, sest pole
eriala veel kindlalt välja valinud.
3. Seltskond, klassikaaslased
ning sõbrad. Kindlasti jäävad meelde õpetajad, kes koolitee jooksul
tarkusi ning õpetusi jagasid.
Heikki
1. Kultuurikorraldus.
2. Puudub kindel eelistus, kuna
otsin ja kaalun oma võimalusi edasi
õppimiseks, kombates oma võimeid
ning otsides kindlat sihti.
3. Kahjuks ei oska öelda ühte
asja, kuid kindlasti jään mäletama
värvikamaid inimesi, kellega Kiilis
õppimise tõttu olen pidanud kokku
puutuma.
Aldo
1. Robootika (tehnikaga seotud
aladele).
2. TTÜ, Tallinna Tehnika Kõrgkool.
3. Oma klass ja õpetajad.

Maik
1. Ärijuhtimine, IT, majandusalane töökoht.
2. Tallinna Majanduskool, EBS,
TTÜ
3. Hea seltskond.
Ragne
1. Psühholoogia, sotsioloogia või
meditsiin.
2. Tartu Ülikool. Kõne alla tuleksid veel Tallinna Ülikool ja Tallinna
Tervishoiu Kõrgkool.
3. Oma armas pisike klass.
Ketlyn
1. Olen mõelnud õppima minna
raamatupidamist või psühholoogiat.
Soov on minna ka ilukooli.
2. Pole uurinud kõrgkoolide kohta.
3. Kindlasti jääb meelde oma tore, alati vastutulelik klass. Samuti
on meie koolis abivalmis õpetajaid.
Meeldis ka kissell kohupiimavormiga.
Martin Anders
1. Inseneriks, arhitektiks.
2. Tallinna Tehnikakõrgkool,
Mainor.
3. Oma klass, seltskond koolis.
M.
1. Minu asi, pole kellelgi vaja
teada.
2. 3. Mitte midagi positiivset.
Küsitles Marko Tooming

Mült* läinud, hooaeg lõppenud
• Ligi 5000 elanikuga alevik peaks
tegelikult juba ammu linna tiitlit
kandma. Sõna võib olla tulnud
saksakeelsest sõnast “kott” või olla
mugandus põlisest Soodentaga külanimest. On esimest korda mainitud
aastal 1427. 1986. aastal lõpetas
sealse Artur Vaderi nimelise keskkooli
Evelin Int, praeguse nimega Ilves. Mis
kandiga on tegemist?
• Salapiirituse vedu käis Eesti põhjaranniku ja Soome lõunakalda
vahel. Piiritus liikus põhja suunda.
Mida veeti vastu Eesti poole?
• Kes on Tartu suusamaratoni hümni
autor?
• Keda või mida koguvad ferridromofilistid?
Just need ning veel sajad teised
küsimused on kõlanud 2010/2011.
aastal Kiili rahvamajas.
Mälumänguturniir “Kiili
MNEMO” on selleks hooajaks mängitud. Septembrist aprillini, kokku
kaheksal korral, on kogunenud
teadmishuvilised mälumängurid
korra kuus rahvamaja suurde saali,
et üksteiselt mõõtu võtta.
Mäng on sedavõrd nakkav, et
oma plaanid seatakse vastavalt
võistluse algusajale – pühapäeva
õhtupoolik kell 16 – pooleli jäävad

kevadised aiatööd, kiirustatakse
tagasi maakodust, tullakse perekonniti ning sõpradega. Kõike seda
selleks, et saada uusi teadmisi kultuurist, spordist, kirjandusest, teadusest ning ajaloost.
Miks tegelda mälumänguga?
Sellele vastab Jarmo Jaanus
võistkonnast “V” järgnevalt: “Eelkõige aitab mälumäng oma vaimu
värske hoida. Samuti on tegemist
kompromisside kunstiga – sageli
tekib olukordi, kus “laual” on justkui
mitu õiget vastust. Kuid õigeid vastuseid saab küsimusele siiski olla
vaid üks ning nende läbi arutamine
ning põhjenduste ja loogiliste arutluskäikude otsimine teeb sellest
mitte ainult faktiteadmiste, vaid ka
meeskonnamängu.”
Mälumäng on popp
Järjekorras juba kuuendat hooaega iseloomustasid ka mõningad
muutused. Asendunud on mängu
läbiviija – kauaaegne küsimuste
koostaja Matti Krönström on andnud kirjasule üle Allar Viivikule.
Võistlejate jaoks ei ole see suuri
muutusi kaasa toonud.
Hea meel on mainida paari uue

võistkonna lisandumist, mis on kasvatanud osalejameeskondade arvu
13-ni.
Eelmiste hooaegade võitjameeskondadele “Nipitirid” ja “Kangru
KEK” on tugevalt kannale astunud
sel hooajal liitunud “Paprika ja õlu”.
Just nende võistkondade vahel selgitati pjedestaalikohad ka sel aastal:
1. “Paprika ja Õlu”, 2. “Kangru KEK”,
3. “Nipitirid”.
Järgmine hooaeg toimub sarnaselt tänavusele – neli mängu sügisel
2011 ning neli kevadel 2012. Kuigi
52 osalejat ning läbiviijad täidavad
saali juba võrdlemisi tihedalt, leiab
mälumängurite sõbralik seltskond,
et osalema mahuks veel kaks-kolm
võistkonda.
Rahvamaja tänab mängu läbiviijaid: Allar Viivik, Matti Krönström
Aare Lutter; kõiki osalejaid ning Kiili
vallavalitsust.
Lauri Kivil
Kiili rahvamaja juhataja
* Andres Saareste “Eesti keele
mõistelises sõnaraamatus” vaste
sõnale lumi.
Vastused artikli alguses esitatud
küsimustele on Saku, sool, Eespere
ja raudteepiletid.

z Draamaõpetusega
on tegeldud Kiili
Lasteaias pea kakskümmend aastat.
Alguse sellele pani
Sirje Raadik.
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Võrkpall
Eesti meistrivõistlustel I liigas mängis tiitlikaitsja TTÜ/Kiili poolfinaalis
üllataja Paide/Väätsa/Türi VK meeskonnaga. Esimeses mängus Väätsas
võideti 3:1.
Kaks esimest geimi võideti suht
kindlalt 25:18 ja 25:16. Kolmas
geim kaotati 19:25 ning neljas geim
oli ka juba ära minemas, oldi taga
22:24, kuid siis hakkasid omakorda
vastased kätt väristama ja meie mehed võitsid geimi 27:25. Järgmisel
päeval, 27. märtsil Kiilis toimunud
korduskohtumist kontrolliti kindlalt
ja tulemus 3:0 räägib enda eest. Geimid 25:16, 25:18 ja 25:22 ning kolmas kord järjest finaalis!
Finaalis mindi kokku Audentese
SG/Noortekoondisega, kes sepistasid ka väikese üllatuse, võites teises poolfinaalis kaks korda tulemusega 3:2 ühe favoriidi EMÜ SK.
Esimeses finaalmängus 2. aprillil
Kiili Spordihoones võitis TTÜ/Kiili
esimese geimi koguni 25:14 ja tundus, et see mäng lõpeb enne, kui
mõni pealtvaataja saali oleks jõudnud.
Aga nii ei mõelnud Audentese
noored mängumehed. Koos kogenud
Riivo Vesikuga võtsid nad kolm järgmist tasavägist geimi lõppu endale
25:23, 28:26 ja 25:21 ja kogu kohtumise seega 3:1. Järgmisel päeval
Lilleküla Gümnaasiumi võimlas toimunud teises mängus näitas tiitlikaitsja TTÜ/Kiili, et ega nemadki
papist poisid ole. Geimid 25:22,
25:22 ja 25:20 meie meestele ja
seeria viigis 1:1!
Selles mängus tõestasid Kristo,
Kuldar, Mihkel ja Raigo, et ega nad
asjata pole pool elu ja rohkemgi
spordisaalides ja laagrites mööda
saatnud.
Kolmas ja otsustav mäng toimus
jällegi Kiili Spordihallis. Mängu oli
vaatama tulnud rekordarv pealtvaatajaid – 150. Põnev ja haarav mäng
oli, aga TTÜ/Kiili mehed võtsid oma
saalis ja oma fännide ees kindlalt
võidu ära! Geimid 25:20, 25:18 ja
25:22!!! Kõik toimis suurepäraselt
– nurgad lõid omad löögid maha,
tempod tegid, mis tahtsid. Teist aastat järjest esiliiga meister!! Õnnitlused kogu meeskonnale! Aga tunnustus ka Audentese noortele!
Kalle-Malle Segavollesarjas võitis
Kiili SK võistkond C-vahegrupi mängus Kiilis 3:1 TTÜ I võistkonda ning
kaotas TLÜ võistkonnale 1:3 ja TTÜ
Tipp võistkonnale 0:3, saavutades
vahegrupis 7 p. neljanda koha. Veerandfinaalis mindi kokku vahegrupis
viienda koha saavutanud võistkonnaga Võrklased ja võideti kindlalt
3:0. Selle võiduga tagati pääs medalimängudele. Poolfinaaalis aga tuleb
ragistada ühe peafavoriidi, vahegrupi täiseduga võitnud TTÜ Dynamo
võistkonnaga. Edu!
Tallinna meistrivõistlustel kaotas
aga Motroonik meeskond kodusaalis
H-vahegrupi mängus 1:3 meeskonnale Valts ja sama tulemusega ka VK
Tefa meeskonnale ning VK Kramp
M1 meeskonnale. F-vahegrupis aga
sai tiitlikaitsja TTÜ/Kiili juba teise
kaotuse järjest – nimelt kaotati 2:3
meeskonnale TTÜ/Dynamo! Võidumaitset saadi tunda järgmistes mängudes: FK Keskus meeskonda võideti, kuigi raskelt, 3:2 ning C-Connect meeskonda kindlalt 3:0. Vahegrupis saadi 6 p. 3. koht. Motroonik
naiskond võitis D-vahegrupis kindlalt TKS Talkur naiskonda 3:0 (25:9,
25:15, 25:13) ja SC Tempo naiskonda samuti üsna lõdvalt 3:0.
Credit 24 Rahvaliigas naiste Btugevusgrupis Põhja regiooni finaalis kaotas Kiili SK naiskond Peetri
Sõbrad naiskonnale 0:3. Ei tulnud
seda võitu ka seekord, aga esimeses

Eesti MV esiliiga võitja TTÜ/Kiili.

Harjumaa meistrid 2011 võrkpallis: Kiili SK I meeskond.

geimis oldi geimivõidule täitsa
lähedal, teine geim läks täitsa ära ja
kolmas oli jällegi enam-vähem. Ükskord me võidame seda naiskonda
niikuinii! Edu, kaunitarid!
Harjumaa meistrivõistlused võrkpallis peeti 16. ja 17. aprillil kodus
– Kiili Spordihallis. Kiili SK võistkonnad võitsid täiskomplekt medaleid!!! Seega külalislahkust eriti ei
pakutud! Laupäeval peetud meeste
turniiril osales 12 meeskonda. Tiitlikaitsjana astus võistlustulle Kiili SK
I meeskond, eelmise aasta neljas
Kiili SK II meeskond võis üllatada ja
debüüdi tegi Kangru aleviku meeskond.
Kiili SK I meeskond võitis Aalagrupis 2:0 Kolga Palliklubi ja 2:0
spordiklubi Raesport ja saavutas
alagrupis I koha. Veerandfinaalis
võideti 2:0 Haiba Spordiklubi, poolfinaalis mindi kokku Kiili SK II
meeskonnaga ja võideti 2:0 ning
finaalis võideti tulemusega 2:0 Jüri
noored. Kolmas aasta järjest tuldi
Harjumaa meistriks!! Palju õnne!!
Meeskonnas mängisid Kristo
Meius (mängiv treener), Mihkel
Sepp, Kuldar Männilaan, Ahto Tuuling, Mikk Puskar, Marko Koern,
Jörgen Talkop, Markus Lepmets ja
Madis Mäe. Kiili SK II meeskond
mängis C-alagrupis ja kaotas esimeses mängus 0:2 Jüri noortele ja
teises mängus võideti 2:0 Võrkpalliklubi TEFA ning saavutas alagrupis
teise koha. Veerandfinaalis võideti
2:0 Aruküla Palliklubi ning poolfinaalis kaotati Kiili SK I meeskonnale 0:2.
Pronksimängus peeti tuline lahing Keila Võrkpalliklubiga. Esimene
geim kaotati 24:26, teine võideti
25:18 ja otsustav kolmas geim võideti 15:12 ja pronksmedalid kuulusid meie meestele!!! Õnnitlused
kogu meeskonnale! Meeskonnas
mängisid Erki Arumeel, Miljard Liik,
Ainar Salme, Janel Sell, Rait Kuhlberg, Aivar Kaljur, Tõnu Rannula ja
Jaanus Kuller. Treener Kuldar Männilaan. Kangru mehed mängisid Dalagrupis: kaotati 0:2 Keila Võrkpalliklubile ja 0:2 Haiba Spordiklubile.
Alagrupis saavutati 3. koht ning
mängudes 9.-12. kohale kaotati 0:2
Võrkpalliklubile TEFA ning võideti
2:0 Spordiklubi Raesport. Seega 11.
koht. Meeskonnas mängisid Ülari
Kalamees, Vallo Põldmaa, Siim Päid,
Siim Rannik, Margus Rämmi, Harri
Tallinn, Karmo Tõra ja Veljo Volt.
Naiste turniiril osales samuti 12
võistkonda. Kiilist osales kaks nais-

konda. Kiili SK I naiskond mängis
B-alagrupis ja võitis esimeses mängus 2:0 Turba võrkpalliklubi, teises
mängus kaotati 1:2 Võrkpalliklubile
TEFA (23:25, 29:27, 13:15), alagrupis saavutati 2. koht. Veerandfinaalis
võideti 2:0 Rahvaspordiklubi Rae
ning poolfinaalis võideti 2:0 Keila
Võrkpalliklubi. Seega oli medal juba
käes!
Finaalis tuli vastaseks jällegi
võrkpalliklubi TEFA, kes teises poolfinaalis võitis raskelt 2:1 ühe peafavoriidi Peetri Sõbrad. Naised olid
finaalmänguks väga hästi häälestatud, mäng oli nende kontrolli all,
kuni selleni, kui vigastada sai naiskonna pikim, rünnakul ja blokis
väga tulemuslikult mänginud Marika. See mõjus kogu naiskonnale,
sealt alates ei tulnud enam midagi
välja ja kaotus tuli numbritega 0:2.
(21:25, 12:25). Aga sellegipoolest
on hõbemedalid naistele suur kordaminek! Palju õnne!
Naiskonnas mängisid Piia Ossip,
Õnne-Ly Tammsaar, Marit Laidroo,
Marika Raiski, Merje Volt, Eve Tappo, Ülle Volkova ja Mari-Mai Koha.
Treener Kuldar Männilaan. Kiili SK
II naiskond mängis D-alagrupis:
esmalt kaotati 0:2 Kolga Palliklubile
ning seejärel 0:2 Keila Võrkpalliklubile. Mängudes kohtadele 9.-12.
võideti 2:0 Saue Memmed ja 2:1
Turba Võrkpalliklubi (25:27, 25:22,
15:8 ja saavutati tubli 9. koht.
Naiskonnas mängisid Kätlin Kaareste, Kaile Kullamaa, Tuuli Prangli,
Andra Rannik, Katrin Soima, Anu
Soomets ja Deisi Viimne. Treener
Kuldar Männilaan. Tõestasime taas,
et Harjumaa võrkpallipealinn on
Kiili! Tänud kõigile!

Kabe
Eesti 2011 a. meistrivõistlustel juunioridele rahvusvahelises kabes
(100 ruutu), mis peeti Tallinnas 24.27. märtsil, võitis Helina Rajasalu 9
p. pronksmedali! Diana Romanenkova saavutas 6 p. tubli 4. koha.
Võitis Margit Viirma 12 p.
Tallinna noorte meistrivõistlustel
vene kabes juunioridele (1992 ja
hiljem sündinud) saavutas neidude
arvestuses 3. koha Diana Romanenkova.

Korvpall
Tallinna Rahvaliigas H-vahegrupi
kohtumises kaotas KAM Personal/
Kiili meeskond kahjuks 71:77 BC
Buldooserile ja võitis AVIS Auto-

Harjumaa MV II koht – Kiili SK I naiskond. 3x erakogu

rent/SLG meeskonda 86:56 ning
saavutas vahegrupis 3. koha ja jätkab mängudega play-offis kohtadele
9-16.
Tallinna Kossuliigas kaotas Kiili
SK kodusaalis väga korvidevaeses
mängus meeskonnale Glamox 37:55
(Sven Kukemelk 12 p) ja kohtus 11.12. kohale peetavas mängus Hausers/Webmedia meeskonnaga ning
kaotas 0:20 – tegelikult anti loobumiskaotus...
Harjumaa 2011. a. meistrivõistlused peeti erinevalt eelmistest aastatest ühepäevase turniirina. Turniir
peeti 9. aprillil Kuusalu Spordikeskuses ja osales 7 meeskonda. Kiilit
esindas seekord KAM Personal/Kiili
meeskond. Noored mängisid A-alagrupis: esimeses mängus kaotati
Kuusalu vallale 28:39, teises mängus kaotati väga tasavägises mängus
Kose vallale 26:28 ning kolmandaks
mänguks Maardu Spordiklubiga
enam püssirohtu ei jätkunud –
24:51.
Seega – 7. koht. Pole hullu! Harjumaa meistriks tuli Maardu Spordiklubi, teiseks jäi Kose ja kolmandaks
Saku vald. Meeskonnas mängisid
Kris Pulver, Silver Klaar, Eiki Madissoon, Kaarel Loo, Rait Haavel,
Angus Tõnnis ja Erik Mäe.

Jalgpall
26. märtsil toimunud Kehra Futsal
Cup’il 2011 osales ka Kiili SK meeskond. Osales 7 võistkonda.
Algatuseks mängisid kõik võistkonnad omavahel üheringilise turniiri, mille Kiili SK 13 p. võitis. Sama
palju punkte kogus ka SK Augur,
kuid tänu paremale väravate vahele
olid kiilikad esimesed. Kuid ei ole
head ilma halvata, nimelt said mitu
meest ka vigastada ja võistkonda
enam aidata ei saanud.
Poolfinaalis mängiti põhiturniiril
4. koha saanud Kuremäe meeskonnaga ja kahjuks tuli vastu võtta 1:2
kaotus. Sellele järgnenud pronksimängus Aruküla vastu enam püssirohtu ei jätkunud – kaotus 2:5 ja 4.
koht. Ühe auhinna me siiski saime:
turniiri parim väravakütt oli 8
väravaga loomulikult Sven Haas!
(selles arvestuses oli 7 väravaga
teine Kevin Arike. Ohoo!).
Turniiri esikolmik: 1. Augur, 2.
Kuremäe, 3. Aruküla. Kiili meeskonnas mängisid Sven Haas, Sander
Saar, Kevin Arike – kapten, Rainer
Põld, Aivo Kuusmaa, Remi Lott, Toivo Tomingas, Ott Kohjus ja Jörgen
Norkroos.

Kiili vallarahva IV
sportmängud
8. ala – võrkpall – peeti 10. aprillil Kiili Spordihallis. Osales 7
võistkonda. Mängiti üks geim 30
punktini ja kõik kõigiga läbi.
Mõningase üllatusena võitis kõik
mängud Mõisaküla-Vaela võistkond,
kogudes 12 p, koosseisus Mari-Mai
Koha, Ülle Volkova, Anu Soomets,
Murel Saluste, Helena Volkova, Erki
Arumeel, Karel Lumik ja Andrus
Raidma. Tubli teise koha sai 11 p.
Kiili noored võistkond (ainuke
kaotus Mõisaküla-Vaela võistkonnalt
31:33) koosseisus Kristo Kütt,
Andres Alus, Kert Toming, Kevin
Arike, Tauri Toime ja Anet Vendel
ning kolmandaks jäeti 10 p eelmise
aasta võitja Kiili I võistkond – Marit
Laidroo, Õnne-Ly Tammsaar, Tõnu
Rannula, Arno Purge, Veljo Toodo ja
Kristo Meius. Järgnesid: 4. Kangru
võistkond 9 p, 5. Lähtse 7 p, 6. Kiili
2 7 p ja 7. Nabala-Paekna võistkond
7 p. Võistkondlik paremusjärjestus
peale 8.ala:
I Mõisaküla-Vaela 69 p.
II Kangru
64 p.
III Kiili 1
63 p.
4. Kiili 2
50 p.
5. Lähtse
47 p.
6. Kiili noored
41 p.
7. Nabala-Paekna 41 p.
8. Sausti
12 p.
Esimese 8. alaga on sportmängudel osalenud 227 inimest: 104
meest, 64 naist ja 59 last.

Keegel
Klubide karikavõistlused sportkeeglis peeti 10. aprillil Zelluloosi
keeglisaalis, SK Talke koosseisus
võitis hõbemedali Toomas Vendel.

Jalgrattasport
Team Rattapood Cup/Kalevi Jalgrattakooli Noorte Mägirattasari 2011 I
etapil 16. aprillil Toilas saavutas M
18 vanuseklassis (distants 23,1 km)
5. koha Kevin Kaldma.

Orienteerumine
Orienteerumisvõistlustel Tartu
Kevad 2011, mis oli ühtlasi ka
Eesti-Läti orienteerumisliiga etapp,
peeti 16.04. Sõõrus. Tavaraja M 45
vanuseklassis (6490 m, 18 KP) võitis
esikoha Einar Luup. M 70 vanuseklassis (3170 m,10 KP) saavutas
teise koha Georg Sooberg.
Kaupo Kütt

S P O R T

27. aprill 2011

/

Kiili Leht 7

T E A T E D

Sünnipäevad
mais

Tänavu oli Kangru Suusa stardis juba 64 suusatajat. Erakogu

Kangru Neliküritusele anti
avapauk
z 5. märtsi suusavõistlusega anti
avastart 2011 aasta Kangru
Neliküritusele.
Kui 2010 oli suusastardis kokku 44 võistlejat, siis
käesoleval aastal oli suusatajaid juba 64. Osalejate
arv on korraldajate rõõmuks märgatavalt suurenenud.

Kiili Cup 2011 tõi kokku võistkondi
üle Eesti
z Märtsikuu koolivaheaja nädalal
toimus Kiili Gümnaasiumi spordisaalis saalijalgpalli turniir Kiili
Cup 2011.
Mängiti kahes vanuseklassis, kokku osales 17 noortevõistkonda üle Eesti. 2000. a. sündinud poiste turniir
õnnestus võita JK Tallinna Kalevi `01 poistel. Tasavägiste mängude tulemusel jõudsid finaali Nõmme
Kalju Laagri Kooli poisid ning Kalevi `01 poisid, kust
võiduga lahkusid kalevlased. Kiili treeninggrupi poisid
mängisid südikalt ning hingega, kuid napimast napimad
allajäämised alagrupis ei lubanud üldkokkuvõttes 9.
kohast kõrgemat saavutada. Lisaks Tallinna ja selle
lähiümbruse võistkondadele olid turniiril esindatud
Paldiski, Elva ning Tartu esindused.
Aasta nooremate poiste turniiril kogusid FC Levadia
ja FC Infonet sama arvu punkte, kuid tänu paremale
väravatevahele võitis turniiri FC Levadia. Kuigi Kiili
poiste tulemused turniiril ei küündinud parimate sekka,
said kõik palju mängurõõmu. On tähtis ennast proovile
panna tugevamate vastaste vastu, et ühel päeval juba
ise tugevam olla! Vapratele jalgpalluritele pakkus jäätist
AS Balbiino ning turniiri aitas korraldada Kiili

Sügav kaastunne Armilde
Vesiloigule kalli tütre

Riina
Surma puhul.
Anni ja Aavo ning endiste
Mäe ja Lepiku lauda töölised

Juba traditsiooniliselt olime valinud võistlusteks ilusa
päikesepaistelise päeva, raja kvaliteet küll kannatas
pisut, aga samas saime mõnu tunda suurepärasest
suusailmast. Kõige noorem võistleja oli 4-aastane ja
vanim võistles veteranide klassis.
Kõik väikesed osavõtjad said auhinnatud Tubli
Suusataja Diplomiga ning väikese auhinnaga. Kuna
Kangru Suusk toimus paar päeva enne vastlapäeva, siis
kõik osalejad said rajal kulutatud kalorid taastada
maitsva vastlakukliga, lastele toimus ka vastlasõit. Nelikürituse II etapp on Kangru Rull, mis toimub 22. mail.
Merje Volt, Kangru küla selts
Gümnaasium.
Kiili jalgpallipoiste treeneri Paul Kase arvates on Kiili
treeninggrupil suur tähtsus. Koostöös JK Tallinna Kaleviga avaneb perspektiivikamatel ja agaramatel jalgpalluritel võimalus osaleda klubi esindusvõistkondade
treeningutel ning mängudel. Nii on juba mitmed Kiili
poisid kanda kinnitanud tugevamas seltskonnas. Siiski
ei kao kuhugi ka jalgpall kohalikul tasemel, sest sel
aastal osaleb EMV sarjas taas Kiili poiste oma meeskond.
Mängud hakkavad toimuma Kiili Gümnaasiumi muruväljakul, kuhu oma poistele on oodatud kaasa elama
kõik huvilised!
Paul Kask

Toimus võrkpalliturniir Kiili Cup
19. märtsil korraldas Kiili SK võrkpalliturniiri Kiili
Cup. Turniir tõi kokku 111 Tallinna ja Harjumaa
harrastusvõrkpallurit. Osa võttis 14 võistkonda,
soovijaid oli rohkem, aga eelistasime kvantiteedile
kvaliteeti ehk teisisõnu vältisime ülerahvastatust.
Kiilist oli väljas 2 meeskonda ja naiskonda. Juba
traditsiooniliselt viisakate korraldajatena lasime
külalistel särada ja ise palliplatsil peremehetsema ei
hakanud: Kiili I naiskond saavutas II koha ning
meeskond III koha.
Turniiri lõpetamine ning autasustamine toimus Kiili
rahvamajas, kus kõik võistkonnad said heldelt auhinnatud. Auhinnafondi täitis Kiili vallavalitsus, lisaks oli
võistkonna Seltskond poolt lohutusauhinnaks välja
pandud Canon’i printer ning see auhind jäi juba traditsiooniliselt koju, loosiõnn naeratas Kiili naiskonna
liikmele Õnne-Ly Tammsaarele.
Toitlustuse eest hoolitses Amps3, kelle kokkadele
jätkus ainult kiidusõnu. Peo tõmbas käima ja tuju hoidis
üleval Kiili oma DJ Indrek Siren.
Uhkusega saame öelda , et Kiili turniir on harrastusvõrkpallurite seas väga kõrgelt hinnatud! Meie poolt
lähevad suured tänud vallavalitsusele ning sponsoritele,
kelle toetuseta ei oleks me suutnud turniiri heal tasemel
korraldada.
Merje Volt, Kiili SK

Kõike võib tahta, karta ja loota,
seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota...

Sügav kaastunne Armildele
tütre

Riina

ootamatu lahkumise puhul.
Endised Rahva Võit kolhoosi
loomakasvatajad

90
88
87
85
84
84
83
83
82
82
80
80
79
79
78
77
76
76
76
76
75
65
65

Jõenurm Adele
Evi Kasemets
Alfred-Jaan Villo
Arnold Põldaru
Helga Mäe
Vaike Rästas
Armilde Vesiloik
Laine Niinepuu
Vaike Sillanurm
Joann Lello
Jelizaveta Moistus
Valdis Mintäls
Helgi-Elfriede Rohi
Izabella Antonova
Saima Noormets
Evi Kivisalu
Lehte Kööp
Getsia Blauhut
Salme Nurmberg
Hillar Tamm
Siiri-Maie Ronimois
Rene Parik
Nikolai Tsentropov

16.05
09.05
21.05
23.05
31.05
24.05
18.05
04.05
18.05
04.05
06.05
07.05
30.05
02.05
29.05
20.05
26.05
16.05
01.05
29.05
01.05
07.05
30.05

Meie valda
sündisid:
• 21. märtsil Annika Otsus.
Palju õnne, Reelika Toom
ja Avo Otsus!
• 22. märtsil Mirell Kaljulaid. Palju õnne, Marju
Tambu ja Aivar Kaljulaid!
• 25. märtsil Katriine Seeberg. Palju õnne, Evelin
Nugis ja Alvar Seeberg!
• 27. märtsil Karl-Kristofer
Jõgi. Palju õnne PilleRiin Koha ja Villu Jõgi!
• 28. märtsil Artur
Bärenklau. Palju õnne,
Ada ja Ingvar Bärenklau!
• 29. märtsil Kertu Matkur.
Palju õnne, Karmen
Kattai ja Margus Matkur!
• 11. aprillil Mariel Kriks.
Palju õnne, Lilian
Lillemets ja Erki Kriks!
• 11. aprillil Kaur Villem
Villo. Palju õnne, Heidi
Parts ja Raul Villo!
• 12. aprillil Elisabeth
Kristal. Palju õnne,
Annely Elbach ja Toomas
Kristal!

Mälestame endist naabrimeest

Arvi Põllut

ja avaldame kaastunnet
lahkunu lähedastele.
Vaike ja Heldur Kasemets

Riinat.

Sügav kaastunne Mildale,
Triinule, Anet-Kristiinile ja
Urmasele kalli tütre, ema ja
elukaaslase

Sügav kaastunne
lähedastele.

surma puhul.

Mälestame varalahkunud
klassiõde

Sausti 8-kl. kooli
1986.a. lend

Riina

Ristitütar Aino perega ja
Elina perega

Valla üritused
29. aprillil kell 21.00 volbripidu
Kiili rahvamajas
1. mail kell 12.00 Kiili Kammerkoori kontsert Viimsi Püha
Jakobi kirikus
6.-8. mail koduaialaat “Luige
Kevad 2011” Luigel
7. mail kell 13.00 emadepäeva
perepidu Kiili rahvamajas
13. mail kell 19.00 koolinoorte
pidu Kiili rahvamajas
14. mail kell 11.00 vallarahva
sportmängud (kabe, darts) Kiili
spordihallis
15. mail kell 11.00 jalgrattamatk “Kiili Vänt 2011”. Start
Kiilist, suundume Rae valda,
Uuesalu ja Peetri külla
18. mail kell 18.00 1. klassi
minevate laste vanemate
koosolek Kiili Gümnaasiumis
22. mail kell 11.00 Kangru Rull
Kangru alevikus
25. mail kell 18.30 Kiili
Kunstide Kooli lõpuaktus
noorema ja vanema astme
lõpetajatele Kiili Kunstide
Koolis
27. mail kell 16.30 Kiili lasteaia
lõpupidu Kiili lasteaias
28. mail kell16.00 Paekna 7.
laulu- ja tantsupidu Nabala
mõisas

KUULUTUSED
• Hoonete ehitusprojektid, mõõdistusprojektid, ehitustööde järelevalve. Tel 509 9173, info@pilveprojekt.ee
• Müüa kaminapuud ja klotsid,
tel 501 8594
• Müüa ridaelamu Luigel (garaazh,
kasvuhoone). Tel 5656 6244
• Müüa saetud küttepinnud 180 eur
/ koorem ja saetud ning lõhutud
lepa küttepuud 35 eur / rm. Info
ja tellimine 5346 6680, 523 1346 ja
www.hirvlisaeveski.ee
• Müüa soodsalt küttepuid. Tel
516 8067
• Otsime abilist aia- ja kodutöödele,
töömaht 1-2 päeva nädalas. Leidub aiatöid ka meesterahvale.
Asukoht Hansaplandi lähedal
(võimalik aidata transpordiga).
Tasu 1,73 eur (27 eek) tunnis. Tel
516 4397
• Soojuspumbaga kütad soodsalt.
tel 666 1355, www.kodukliima.ee
• Värsked seakondid kojutoomisega
3 eur 20 kg ja sea kamar 10 eur
20 kg kast. Võimalik ka 1/2 kast.
Tellige ka valmistoodangut! Tel
5359 6544

In memoriam

Virve Tõnupärt
28.05.1932-29.03.2011

Südamlik kaastunne naabrinaisele Armilde Vesiloigule
ja tema perele kalli tütre ja
ema

Riina Oja
surma puhul.

Jaagu talu pere
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Keskküla talu pere TÄNAB Kiili
vallavanemat Valeri Kukke, sotsiaaltöötajaid Nellit ja Talvit ning Metsanurga küla elanikke osutatud abi ja
toetuse eest.

Tähelepanu, vanemad, kelle lapsed
alustavad sügisel kooliteed!
Lastevanemate koosolek Kiili
Gümnaasiumi I klassi astujate
vanematele toimub kolmapäeval, 18. mail 2011 kell 18.00.
Vaata ka www.kiili.edu.ee

27. aprill 2011

Autohooldus24
Töökojakinnistu
(Maxima taga)

 Rehvitööd
 Pisiremont
 Õlivahetus
 Kasutatud rehvid
 Autotarbed
 Auto ja Moto keemia (Xeramic)
 Kodugaas
Avatud: E-R kell 09.00-18.00
L kell 10.00-15.00
Tööväline aeg kokkuleppel.
Info tel. +372 551 2348
Üürida vabu pindu
töökojakinnistul.

Kiili Naisselts kutsub kepikõnnile 11. mail Kangrus
MTÜ Kiili Naisselts korraldab 2011. aasta iga kuu teisel kolmapäeval,
algusega 11. mai kell 19.00-20.30, erinevas Kiili valla külas instruktori
juhendamisel kepikõnni treeninguid. Meie taotlus EAS kohaliku
omaalgatuse programmist sai rahastuse ning tänu sellele on kogukonna
liikmetele nii osavõtt kui ka kõnnikeppide laenutus TASUTA. Oleme
plaaneerinud käia Sookaera külas, Paeknas, Luigel, Nabalas ning
kaardistada virtuaalselt käimise rajad.
Soovitame kõigil meie poolt korraldatud üritustest osa võtta, sest
kepikõnd on väga hea liikumistreening, aga selle tehnikat tuleb õppida.
Oleme kaasanud treeningutele kepikõnni instruktori Kristi Pedaru, kes
alustab soojendusest ning õpetab õiget käimistehnikat koos kõnnikeppidega.

Ootame teid kepikõnni päevale 11. mail 2011. algusega
kell 19.00 Kangrus Estko parklas.
Kaire Nuut, projektijuht
Registreerimine ja lisainfo: kiilinaised.blogspot.com.

VOLIKOGU OTSUSED, aprill 2011
Kiili vallavolikogu määrus nr 5, Kiili vallavolikogu 21. oktoobri 2010. a. määruse nr 16
““Kiili vallavolikogu 22.06.2004 määruse nr 21
“Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise
tasu võtmise kord” ja 22.06.2004 määruse nr
22 “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu arvutuse alused” muutmise määrus”” muutmise määrus.
Kiili vallavolikogu otsus nr 32, Kiili lasteaia
arengukava 2011-2013. a. kinnitamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 33, ehitiste peremehetuse tuvastamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 34, loa andmine
riigihanke korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks.
Kiili vallavolikogu otsus nr 35, Kasteheina tn
38 ja 40 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
22. märts 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 99, kasutusloa
väljastamine ehitisele, Mõisaküla tn 24,
Mõisaküla küla.
15. märts 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 101, ehitusloa väljastamine abihoone püstitamiseks, Mäe tn 4,
Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 102, ehitusloa väljastamine üksikelamu laiendamiseks, Metsa
tn 18, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 103, ehitusloa väljastamine üksikelamu laiendamiseks,
Nactigalli, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 104, ehitusloa väljastamine abihoone püstitamiseks, Nactigalli,
Sausti küla.
5. aprill 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 114, projekteerimistingimuste määramine aiamaja laiendamise ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks, Luige alevik, Kaare tn 3.
Vallavalitsuse korraldus nr 115, projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Mõisaküla küla, Mihklimäe.

Vallavalitsuse korraldus nr 116, projekteerimistingimuste määramine aiamaja üksikelamuks laiendamise ja rekonstrueerimise
projekti koostamiseks, Luige alevik, UusVargamäe tn 1.
Vallavalitsuse korraldus nr 117, Kiili vallavalitsuse 3.08.2010 korralduse nr 260 “Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu laiendamise ja abihoone püstitamise projekti koostamiseks Sausti külas Nachtigalli
kinnistul” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 119, ehitusloa väljastamine Metsanurga 6-35 kv alajaama ja
maakaabelliini püstitamiseks.
12. aprill 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 120, ehitusloa väljastamine tenniseväljaku püstitamiseks,
Eeskase kinnistu, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 121, ehitusloa väljastamine Saare-Annukse ja Pähkli-Annukse
kinnistute 0,4 kv elektrivarustuse püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 122, ehitusloa väljastamine Kalju tee ja Kaljula tee T2 0,4 kv
elektrivarustuse püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 123, kasutusloa
väljastamine üksikelamule, Rukkille tn 15.
19. aprill 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 138, projekteerimistingimuste määramine 40 meetri kõrguse
raadiosidemasti projekteerimiseks, Tiigi kinnistu, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 139, projekteerimistingimuste määramine 10 kv ja 0,4 kv
maakaabli ,liitumiskilbi ja õhuliini demontaazhi projekteerimiseks, Sõgula küla, Kiili
vald.
Vallavalitsuse korraldus nr 140, ehitusloa väljastamine Kriilemetsa eramu 0,4 kv elektrivarustuse püstitamiseks
Keskkonna- ja maaküsimused
29. märts 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 106, puurkaevu
asukoha kooskõlastamine, Metsanurga küla,
Uuepõlde.
Vallavalitsuse korraldus nr 107, puurkaevu
asukoha kooskõlastamine, Sõgula küla,

Allikavälja.
12. aprill 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 125, maa riigi
omandisse jätmine, Antoni.
Vallavalitsuse korraldus nr 126, maa riigi
omandisse jätmine, Laura.
Vallavalitsuse korraldus nr 127, maa riigi
omandisse jätmine, Alma.
Vallavalitsuse korraldus nr 128, maa riigi
omandisse jätmine, Matilde.
Vallavalitsuse korraldus nr 129, maa riigi
omandisse jätmine, Kitsemetsa.
Vallavalitsuse korraldus nr 130, maa riigi
omandisse jätmine, Alta.
Vallavalitsuse korraldus nr 131, maa riigi
omandisse jätmine, Albo.
Vallavalitsuse korraldus nr 132, maa riigi
omandisse jätmine, Leho.
Vallavalitsuse korraldus nr 133, maa riigi
omandisse jätmine, Made.
Vallavalitsuse korraldus nr 134, maa riigi
omandisse jätmine, Pinna.
19. aprill 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 141, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine, Lauda
A-46.
Vallavalitsuse korraldus nr 142, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine, Sipelga
A-14.
Vallavalitsuse korraldus nr 143, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine,
Kopliku nr A-85.
Vallavalitsuse korraldus nr 144, Loovälja tee 3
maa ostueesõigusega erastamise võimalikkusest.
Vallavalitsuse korraldus nr 145, Kurna tee 16
maa ostueesõigusega erastamise võimalikkusest .
Muud küsimused, 29. märts 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 110, reservfondist
raha eraldamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab
tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a,
Kiili alev.

30. aprillil toimub Luige
Näituste Platsil Mastifite
Tõuühingu erinäitus.
Näitusel selgitatakse välja parimad koerad järgmistes klassides : beebi- (4-6 kuud), kutsika- (6-9 kuud), juunior, noorte-, ava-, tsempion ja veteranide klass. Eraldi võisteldakse
parima kasvataja- ja järglasteklassi tiitlile. Toimub paaride
võistlus, oma kätt proovivad ka
lapsed ja noored. Koeri hindab
tunnustatud spetsialist Joao
Vasco Pocas Portugalist.
Näituse algus on kell 10 ning
pilet külastajatele 1 euro (allameetristele lastele tasuta).
Kodukorra tagamiseks on näituseplatsile lubatud kaasa võtta
ainult erinäitusele registreeritud koerad.
Lisainfot kodulehelt www.
mastifid.ee ja Facebookist.

Kangru Küla Selts ja Kiili
SK teatavad: Kangru
Nelikürituse teine etapp
Kangru Rull 22. mai 2011
Ajakava:
11.00 Lapsed U8 – 0,9 km.
11.20 Lapsed U10, U12 – 1,8 km
11.45 Laste autasustamine
12.00 Noored ja naised: M&N14,
N16, 18, 35 – ca 3 km
12.30 Noored ja mehed start – M16,
M18, M40 – ca 6 km
13.00 Vabaklass kõigile (ilma ajavõtuta) – ca 6 km
13.20 Autasustamine
KIIVER KOHUSTUSLIK!
Rajainfo leiad alates 10.05 Kangru
foorumist www.kiilispordiklubi.ee
ning Facebook’ist. Vihma korral
lükkub võistlus edasi!
NB!
1. Eelregistreerimine kuni 20.05
aadressil www.kiilispordiklubi.ee.
2. Lastele osavõtt tasuta,
eelregistreerunutele 2 eurot,
kohapeal 4 eurot.
3. Autod palume parkida Kullerkupu
tänava parklasse (Estko juures).
4. Kohal ka AT Sport oma
spordikauba ja heade hindadega.
Võistlus toimub Kangru aleviku siseteedel, start Estko juurest, liiklust
reguleerib ja turvalisuse tagab G4S.

