Kiili valla arengukava koostamine
VALDKONDLIKUD ARUTELUD – PEHMED TEEMAD (haridus, noorsootöö, kultuur,
sport, vaba aeg, tervishoid, sotsiaalhoolekanne ja -teenused)
Aeg: 22.05.2018 kl 17.00-19.45
Koht: Kiili Vallavalitsus, Kiili vald
Osalejad:
1. Vt allkirjaleht
Seminari teemad:
1. Soojendusharjutus: valla pärl ja mure
2. Rühmatöö nr 1: valdkondade soovitud seisundi kirjeldus aastaks 2030
3. Rühmatöö nr 2: vajalikud arendustegevused ja investeeringud
1. Soojendusharjutus: valla pärl ja mure
Pärl
Elukeskkond (loodus, asukoht jms)
• Turvaline
• Valla asukoht
• Puhas loodus
• Turvaline ja hea elukeskkond
• Kiili valla üldine heakord
• Hea keskkond laste kasvatamiseks (lasteaiad, kool, kunstide kool)
• Turvaline
• Väike, kompaktne
• Võimalused noortele
Haridus
• Kiili Kunstide Kool
• Lasteaed
Kogukonnad, inimesed
• Koostöövõimekus, kui seda kasutatakse
• Valla inimesed – andekad ja ettevõtlikud
• Ülitublid töötegijad valla asutustes
• Tegus, arenev ja noor elanikkond
• Tublid inimesed
• Kogukond
Mure
Hooned, taristu, planeerimine
• Rahvamaja on koormatud kunstide kooli ja huviringidega, väljapoole suunatud üritusi
on vähe
• Kool on liiga väike
• Koolis on ruumiprobleem
• Planeerimistegevus ei ole alati valla huvides
Valitsemine, kaasamine
• Ühtsustunnet ja koostööd võiks rohkem olla
• Kogukonnatunde loomine
Tervishoid
• Kättesaadav esmatasandi arstiabi kõigile valla elanikele
Tulevikuvaade
• Selge pärli puudumine (identiteedi puudus=magala)
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Kasvamine/innovatsioon
Stagnatsioon
Pika perspektiivi ja teenuste puudumine

2. Rühmatöö nr 1: valdkondade soovitud seisundi kirjeldus aastaks 2030
Haridus ja noorsootöö
• Tugev gümnaasium ja progümnaasium
• Teine kool (Luige piirkond kuni 6 kl)
• Võimalused 16+ (tegevused)
• Suunad koolihariduses
• Kiili Kunstide Kooli laiendus (sisuline ja ruumiline)
• Mitmekesise alushariduse tagamine (lasteaiakoht kõigile
• Igale lapsele koolikoht
• Gümnaasiumiaste säilib
• Tugiteenuste olemasolu
• Ametioskuste võimalus koolis
• Iga laps leiab sobiva huviala (2 suunda: sport ja käeline)
• Väga hea gümnaasium (hea maine ja tulemused)
• Laialdane huviharidus
• Hobitoad noortele (mentorlus)
• Täiendav põhikool
Kultuur, sport ja vaba aeg
• Kogukondadele teenuste delegeerimine (nende poolt pakutavate teenuste toetamine)
• Erinevad spordivõimalused erinevates piirkondades
• Korralik staadion (uues kohas)
• Vaba aja keskus (kultuurimaja) Kiilis
• Palju tipp- ja rahvasportlasi, muusikuid jne
• Rahvamaja juurdeehitus (kunstide kool)
• Ujula (erasektor)
• Kiili inimestel on suurem huvi Kiili Rahvamajas pakutava vastu
• Staadion (Kiili alev, Tüüstre)
• Kergliiklusteede valgustatus ja hea ühendus (sh naabritega)
• Ujula ja staadion(id)
• Toimiv eakate huvitegevus
• Mitmekesine kultuurielu ja sotsiaalne suhtlus
Sotsiaalhoolekanne ja -teenused ning tervishoid
• Kättesaadav esmatasandi arstiabi
• Eakate päevahoid ja hooldekodu
• Puuetega inimeste keskus (sotsiaalkeskus), rehabilitatsiooniteenused
• Hooldekodu ja sotsiaalkeskus
• Kvaliteetne perearstiteenus
• Kliendikesksed sotsiaalteenused, õnnelikud kliendid
3. Rühmatöö nr 2: vajalikud arendustegevused ja investeeringud
Haridus ja noorsootöö
Eelduseks on juhitud rahvastiku juurdekasv.
Tegevused
1. Hariduse kvaliteeti panustamine, sh tehnoloogia
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2. Mentorluse käivitamine, noorte tegevuse eestvedajate leidmine
3. Kompetentse personali leidmine ja motiveerimine
Investeeringud
1. Kiili Gümnaasiumi laiendus
2. Vajaliku taristu rajamine (gümnaasiumi laiendus, Luige kool, kunstide kooli laiendus)
3. Luige kool
Kultuur, sport ja vaba aeg
Tegevused
1. „Haara sõber kaasa, kui peole lähed“ (ürituste külastatavuse suurendamine)
2. Küladevaheline (kogukondade) koostöö erinevate ürituste raames
Investeeringud
1. Kergliiklusteede võrgustik, valgustus
2. Kiili Kunstide Kooli laiendus
3. Vaba aja keskus, kultuurimaja
4. Staadion ja ujula (erasektoriga koostöös)
5. Erinevad spordirajatised üle valla
Sotsiaalhoolekanne ja -teenused ning tervishoid
Investeeringud
1. Perearstikeskuse välja ehitamine (3 nimistut) (u 250 000)
2. Multifunktsionaalne sotsiaalkeskus: ajutine majutus, päevahoid, vägivallaohvrid (u
600 000)
„Hullud“ mõtted ja vaba mikrofon
• Laululava
• Suusatunnel
• Terviserada
• Spaa ja lõbustuspark
• Park, rabamatka rada
LEITUD ÜHISOSA:
• Gümnaasiumi säilimine
• Rahvamaja laiendus
• Mitmekesine huviharidus; kohalike huvi kultuurisündmuste vastu
• Perearstiteenuse kättesaadavus
ARUTAMIST VAJAV:
• Kooli rajamine Luigele
• Uue staadioni rajamine
• Ujula rajamine
• Hooldekodu/sotsiaalkeskuse rajamine

Kokkuvõtte koostas:
Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting
konsultant
e-post: jaan.urb@cumulus.ee
tel: 55 652 383
www.cumulus.ee
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