Ühisosa ja koostöö - kuidas Keila põhiväärtuseid paremini esile kutsuda,
tähtsustada ja süvendada?

Laudkondade arutelu tulemused
Põhiväärtused:
* nooruslik
* ettevõtlik
Kuidas?:
* noorte muusikafestival (toetus on vajalik)
* ettevõtlikkuse toetamine koolis (õpilasesindus)
* rohkem selliseid ühisüritusi (näiteks nagu täna)
* kaasavast eelarvest tükk noortele
* ideede konkursid/ korje
* "ei" asemel nõuanne, kuidas paremini
* mentor (väljaspoolt kooli)
Õuesõppeklassid algkooli ja suure kooli vahele
Iga asutus teeb oma "ruumieksperimendi", kasvõi tillukese
Linn turistisõbralikuks - muuseum, suunaviidad, infotahvel linna oluliste
objektidega
Keila kirik 800 sidumine kihelkonna päevadega
Keila pähklifestival
Oleme eeskujuks
Informatsiooni jagamine
Informeeriv üritustevoldik Keila Lehe vahel
Infokanali loomine ja haldamine
Elektrooniline infotahvel
Entusiastide tunnustamine ja toetamine + premeerimine
Mõttetalgud (jätkamine ja korraldamine)
Roheline eluviis:
* uusehitiste rajamisel kasutada rohelise energia ideid
* taastuvenergiat kasutav ühistransport - linnaliin
* vee säästlik kasutamine nt vihmavesi kastmiseks
* asutustevaheline asjade ringlus
Kogemuskool kogukonnas:
* erinevate vanusegruppide vahel kogemuste vahetamine nt õpilastelt
vanematele, (vana-)vanematelt lastele jne
Tervislik eluviis läbi erinevate motivatsiooniprogrammide. Nt noortele
enesejälgimiseks nutiprogramm ehk meeldiv kasulikkusega; blogide pidamine
Elukeskkond peab olema avatud uutele tulijatele. See rikastab rohkem, kui
kujutab ohtu.
Haridus ja töökohad peavad võimaldama lõimumist ja integreerumist.
Omavalitsuste koostöö piiride küsimuses
Tagada, soosida elamuehitust, lasteaia ja koolikohtade püsivust
Konkurentsivõimeliste tingimuste loomine õpetajate saamiseks
Positiivsete asjade märkamine ja väljaütlemine ning tunnustamine

Lisamummude
arv
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Suurem sisuline koostöö ehk mõttetalgud
Otsuste tagamaade selgitamine
Keila linna põhiväärtused nähtavaks
Haridustöötajate väärtustamine ja kogukonna koostöö ja tugi kooliga.
Traditsioonide hoidmine.
Jalgratta linn
Isesõitev koolibuss
Matkaradade võrgustiku väljaarendamine
Kogukondlikkus
Seltsitegevus (soodustatud linnavalitsuse poolt)
Kaasamine (igale valdkonnale on oma võrgustik; ja nt kohv linnapeaga,
mõttekojad linnapeaga)
Keila visiooni ühine elluviimine (igaühe panuse teadlikkustamine ja
tähtsustamine)
Ideede sein (kasvõi virtuaalselt)
Väärtuslugude kogumine
Tugevustele keskendumine
"Kriitik müügimeheks!"
Hoiame Lepiksaari
Hoiame ja tunnustame sädeinimesi (ärme võtame kõike iseenesest
mõistetavalt)
Keila linn jätkaks ja arendaks kogukonna ürituste ja seltside toetamist
Muusikafestival
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