TULEVIKULINN 27-28. mai 2009
Ideed:
1. Taaskasutuskeskus
2. Jalgrattateed – nii linna sees kui ka piirnevate valdade vahelised, sh ka valgustus,
pingid jne
3. Sotsiaalkeskuse laiendamine – teenuste arendamine ja laiendamine
4. Kampaania „Märka ja sekku“ – regulaarsed koosolekud ja teavitus, valupunktid ja
sekkumine
5. Põllu 1A renoveerimine
6. Hotelli ehitamine – seeläbi edendame turismi, samuti uued töökohad, kodumajutuse
propageerimine
7. Koolide vaheline üritus/festival – mõeldud kogu linna rahvale, kõik koolid teevad
etteasted (nt näidendite võistlus)
8. Kutsekooli loomine – väga paindliku kutsevalikuga. See tuleneb vajadustest (mida
Keila vajab antud ajahetkel), et Keila noored saaksid siia jääda
9. Transpordi parendamine – buss ja rong peaksid tihedamalt sõitma
10. Keila turu uuenduskuur – sanitaartingimuste loomine, laiendamine, renoveerimine,
reklaam
11. Vaimupuudega inimeste grupikodu –paranevad elamistingimused, uued töökohad
12. Keskkonnasäästlikkuse kampaaniad - autovaba päev, elekter väla 100 minutiks,
taaskasutuspäevad
13. Eraettevõtluse ergutamine ja arendamine – info ettevõtjale, ettevõtluspäevad,
ettevõtlusõpe koolis
14. Riisipõllud Keila luhale – inimesed saavad tööd, kaitstud töökohad, kasutame ära
tühjalt seisvat maad, uued teadmised, toodang läheb näljahädalistele, kuid kliima on
külm
15. Turismi arendamine – külalistemaja. Tuua rohkem inimesi siia, raha linna,
ujumiskohad, mis võiks olla Keila „kirss“?
16. Erinevate põlvkondade sidumine – noorelt vanale ja vanalt noorele
17. Koostöö erinevate organisatsioonide vahel – ühisüritused (erinevad asutused),
mitteformaalne õpe (elukestev), õpilastele võimaluse andmine kokku puutuda päris
eluga, koostöö välisriikidega (vahetusõpetajad, -õpilased), maailmapildi arendamine

18. Kutuuriinfo levik - ruupor, kultuuriinfo levitamine Selveris, info perrooni peale,
ekraanid linna, Keila linnas oma televisioon ja raadio, noortele läbi kooliraadiote
19. Külakiik – kiigepeod, folkloori selts
20. Leiud loodusest – leida Keila looduse vaatamisväärsused, kobras, orhideed, paemurd,
Keila jõgi, ujumiskoht
21. Hotell haiglasse – perekeskne, „nõiad“, loodusravi spetsialistid, SPA (massaaž,
soolakamber, termid, muda, mullivannid, erinevad nõustamised), sees sportimise
võimalused, spordivahendite laenutus, lastele mängutoad, lastehoid, noortele piljard,
bowling, kontsertsaal, ööklubi, seminari/konverentsiruumid, talveaed, päikesepatarei,
hostel lastehaiglasse, ekstreemhotell surnukuuri, parki piknikuplatsid, basseinid, talvel
liväli, minigolf, tennis, rannavõrkpall, rulluisurajad, paintball, looderajooni
lõbustuspark, lauluväljaku arendus
22. Mitteformaalse hariduse osakaalu suurenemine ja selle tunnustamine
23. Uus hästi suur kontserdimaja – vana Terko asemele, metroo Tallinnasse
24. Hüdroelektrijaam Keila jõele – paisud, järv liivarannaga, võimalikult palju
päikeseenergiat (patareid)
25. Keila pargid korda – seiklusrada, peredele piknikupaigad, seiklusrada, forellimüük,
lõbustuspark (Keila vana vabrik), muud teenused
26. Noortekeskus korda – võib ka natuke suuremaks teha, kohvikud, lennukisse noorte
kohvik, NO õu (torude katmine, kiik ronimisämblikuvõrk, istumiskohad, minikohvik
(taaskasutusmaterjalid, kaablirullid, lavale kabe/male jt lauamängud, spordiväljakud
(rannavolle, minikorvpall)
27. Vana kool maha müüa – tehas („Nokia“/elektroonika, toiduainetetööstus
mahepõllumajanduse baasil)
28. Hotell – mõeldes peredele, linna lastele ja noortele tegevused, suur aed, talveaed, SPA,
sportimise võimalus, terviserajad (on olemas)
29. Turg – normaalne, puhas, mahekaup, kirbuturg, kala jne
30. Haigla Keila kesklinna – vana haigla asemele väike aga kvaliteetne, sotsteenused
31. Hüpnoosikeskused – narkomaanid, alkohoolikud, suitsetamine, koolismittekäijad,
kasiinosõltuvus, nõustamine, ennetustegevus
32. Integratsioon – vene ja eesti koolid kokku ja kõigile võrdsed võimalused, koostöö
huviringide vahel, omaalgatus
33. Energiasäästlikkus/ressursside säästlikkus – inimeste vahel organiseeritud transport
Keilast-Tallinnasse/Tallinnast-Keilasse, nt internetiportaal

34. Keskkonnasõbralik ettevõtlus
35. Rohkem häid õpetajaid, kes õpetavad huvipakkuvalt ja arusaadavalt
36. Hügieeniteenused mittetoimetulevatele inimestele – nt Põllu ühikas saun ja
pesupesemine, Sotsiaalkeskuse töölaagrid, toetus ja abi inimestele, kes seda vajavad
(nt vanad inimesed, kes ei saa majapidamisega hakkama)
37. Muuta tootmine innovaatliseks ja teadmistepõhiseks – inimesed Keilasse tööle tagasi
38. Kõrgkool või selle osa Keilasse
39. Teed erivajadustega inimestele (lapsekärud, ratastoolid ja avalikud asutused
mugavamaks
40. „Peletiste“ korrastamine – Jõepark, vanad koledad majad, jõgi
41. Turismiteenus – atraktsioonid, töökohad, jõgi, linnus, Tähepark, toitlustus, majutus
(üks sünnitab teist, linnaelanikel ka huvitavam)

Võistluse tulemused:
1.
2.
3.
4.

Noortekeskus korda (idee nr 26)
Taaskasutuskeskus (idee nr 1)
Integratsioon (idee nr 32)
Külakiik (idee nr 19)

