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KEILA VÄIKELINNUSE VAREMED
Veega ümbritsetud jõesaar pakkus head kaitset vaenlase vastu. Siit leitud vanad mündid viitavad, et linnuse
ehitamist Keila Jõesaarele alustati 1350ndatel aastatel. Siin asus piirkonna esinduslikem hoone – kahekordne
kivist härrastemaja. Välisuksest siseneja sattus kõigepealt avarasse kivipõranda ja palklaega esikusse. Lisaks
oli hoones veel mantelkorstnaga köök, kelder, suur tuba ja neli kambrit ning käimla. Teisel korrusel asusid
suur mitteköetav saal ja neli kambrit. Maja nurgatornis asus torn. Linnus hävitati tõenäoliselt 1560. aastal
Liivi sõja käigus.
Keila linnus oli ajaloolastele pikka aega kirjalikest allikatest hästi tuntud, kuid selle varemete asukoha
avastas alles 1976. aastal koduloolane Heino Gustavson.

Millise sõja käigus hävines Keila
väikelinnus?
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KALAMEHEJUTT
Tere! Mina olen advokaat August Mölder Tallinnast. Sellel kenal 1938. aasta juulikuu
päeval olin väljasõidul grüünesse ja püüdsin Keila jõest uhke lõhekala! Ta kaalus 37
kilo ja 750 grammi! Kui piltnikku ei oleks olnud ütleksid kõik, et ma ajan
kalamehejuttu!

Kelle püüdis advokaat jõest?
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Homme algab kool. Kes jõuab esimesena kooli,
kui nad alustavad teekonda üheaegselt? Abiks on
sulle kood, mis näitab, mitu minutit iga takistus
teel tähistab.

Kirjuta reale 1 selle lapse nimi, kes jõuab
kooli kõige esimesena.
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MÕISAHOONE

Esimesed teated Teie kõrval asuva mõisahoone kohta pärinevad 1802. aastast, mil mõisa
omanikuks oli Fr. Meyendorff. Kahekordne oli vaid hoone keskosa. 19.–20. sajandi vahetusel
tegi mõis läbi muutuse välisilmes.
Aastatel 1929–1934 ja 1938–1947 tegutses Keila mõisas põllutöökool, hiljem
sõjaväekomissariaat, võõrastemaja ning trükikoda. 1988. aastast tegutseb hoones Harjumaa
Muuseum.

Mis aastast pärinevad esimesed teated kõrval asuvast mõisahoonest?
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TÕLLAAUK
Ka Tõllaauguga on seotud üks legend. Nimelt elas Tuula kandis üks kuri mõisahärra. Ei sallinud tema mitte
endast alamat rahvast ja kõigil oli kosta tema vastu aina halba.
Juhtus ühel päeval nõnda, et härra käskis ennast Keilasse külla sõidutada. Kutsari vimm aga oli nõnda
suureks kasvanud, et ta otsustas hobused koos tõlla ja selles istuva mõisnikuga jõkke ajada. Andis aga piitsa
ja tõld nende kõigiga kihutas suure mürinaga vetevoogudesse. Sinna uppusid nad kõik! Tõllaaugule jäi
sellest kumer kaldaserv, mille lõikas kohutaval kiirusel vettekihutava tõlla ratas. Ega siin on praegugi nõnda
sügav ja vette õieti minna kah ei saa.

Kuhu olid teel kuri mõisnik ja kutsar?
A - Ohtusse
B - Tallinnasse
C – Keilasse
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KES ON PILDIL?
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PÜHA JÜRI RIPATS
Linnuse väljakaevamistelt leiti 14. sajandist pärinev ripats, millel on kujutatud motiivi Püha Jüri võitlusest
lohega. Püha Jüri on sõjameeste, rüütlite ning talupoegade kaitsepühak. Veel on tema kaitse all talusulased,
püttsepad, turvisevalmistajad ja sadulsepad.

Kellega võitles Püha Jüri?
A - lohega
B - karuga
C - hobusega
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Miisul on kõht väga tühi. Aita tal leida tee kalani!
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ORJAKIVI
Orjakivi teatakse peamiselt legendi järgi, mis jutustab talupoja seitsmest pojast ja kurjast mõisnikust, kes nad
kivi peal surnuks piitsutas. Poegade mälestuseks istutas isa ümber kivi seitse pärna, mis tänaseni seda
õnnetut korda meelde tuletavad.
Tegelikult on Orjakivi puhul tegu väga levinud muistise – lohukiviga, milliseid on Eestis leitud üle 1750.
Arvatakse, et lohukivid pärinevad pronksiajast 1800-500 eKr. Arheoloogidele on pakkunud väga palju
peamurdmist, mil moel ja millisel eesmärgil kivide peale lohud tehti.

Mis puud istutas isa oma poegade mälestuseks kivi ümber?
A - pärnad
B - tammed
C - kuused
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Võta korvist üks volditud paber!
***
Paberi seest leidsid sõna, joonista see suurele
paberile!

