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Keila –
kihelkonna vaimne süda



Rahvuslik ärkamisaeg Keilas

• 1865 asutas 
kirikuõpetaja Carl Georg 
Fick (1801-1883) kiriku 
juurde meeskoori.



Jakob Maaberg (1861-1928)

• Keila seltsielu alusepanija.

• 1876 esimene segakoor, 
mille järel hakati koore 
asutama kõigis kihelkonna 
nurkades.

• 1885 esimene Keila 
laulupäev.

• Keilas oli 1913. aastal 800 
elanikku ja 104 maja



Laulu- ja Muusika Selts

• 1890-1916, tulu saadi 
liikmemaksudest ja 
kontsertide 
korraldamisest: 
laulukoor, 
puhkpilliorkester, 
laulupäevad. 

• Taasasutati 1923. aastal.



Keila Vabatahtlik Tuletõrje Selts

• Asutatud 1901.

• 1908. aastaks oli selts 
suutnud annetuste, 
näitemüükide ja 
laenude läbi koguda nii 
palju sissetulekuid, et 
võis alustada pritsimaja 
ehitusega.



Pritsimaja (1908-1940)



Rahvahariduse Selts

• Asutati 1907, hakkasid kasutama Uexkülli maja 
Keilas Jaama tänaval.

• 1912 suleti valitsusvõimude poolt emakeelne 
kool ja asutati venekeelne kroonukool.

• Näitemängud, sega- ja meeskoor, 
puhkpilliorkester. 



Keila Rahvahariduse Seltsi aastapäev 
1938



Raamatukogu



Keila Seltside Liit



Keila Spordiring

• Loodi 1925, mängiti peamiselt jalgpalli, hiljem 
valdavalt pesapalli ja tehti kergejõustikut. 
Vajalike sporditarvete soetamiseks korraldasid 
sportlased peoõhtuid.



Kaitseliit ja Naiskodukaitse

• Väga aktiivne tegevus ei olnud.

• Sissetulekuid saadi loteriidest, naiskodukaitse 
loteriid olid parimad kõigist Keilas korraldatud 
loteriidest oma hinnaliste ja nägusate võitude 
poolest.



Kogudused

• Ev Luteri usu kogudus

• Baptistikogudus

• Vennastekogudus



Teine rahvusliku ärkamise laine



Kodu-uurimisringist muuseumiks

• Esimene koosolek toimus 3. detsembril 1985 
Harju Rajooni Keskraamatukogu lugemistoas.

• Eesmärkideks seati: Keila linnaõiguste saamise 
50. aastapäeva tähistamine; 70 aastat Keila 
lahingust ning 100 aastat Keila laulupäevast.



Keila Muinsuskaitse Seltsi liikmed



Seltsitegevus tänapäeval



Sõpruslinnade Selts



Muuseumisõprade Selts – Kulbi Klubi



Väärikate Ülikool



Hiirekese Mängutuba



Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega



Seltsideülene tegevus
Hoovilugude Päev



Tulevikuvaade

• Ühised väljasõidud – preemiareisid Keila 
ühistegevuse eestvedajaile – nn 
sädeinimestele. Võimalus uute ühisideede 
sünniks.

• Identiteedi hoidmine, keskkonna hoidmine, et 
oleks ühistegevuseks hubast ruumi.

• Piirkonna vaimse keskuse tagasitoomine 
Keilasse – Keila kihelkonnapäevad, seltside 
kohvilaud linnarahvale vms.


