KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE
2003 AASTA TEGEVUSE ARUANNE
NOORTEKESKUSE KÜLASTATAVUS
Noortekeskuse keskmine külastatavus 2003 aastal oli keskmiselt 63 noort päevas ja
kokku oli registreeritud külastusi 12 817. Vanuseliselt jagunes see järgmiselt:
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Kuude lõikes oli kõige vähem külastajaid suvekuudel, kuid on näha et külastatavus
suureneb just sügis-ja talvekuudel. 2003 aasta lõpus kasvas keskmine külastatavus 77
nooreni päevas.
Noortekeskus on avatud T-R 14.00 – 20.00. Alates 8.septembrist avatud ka esmaspäeviti.
Noortega tegelevad igapäevaselt 1 täistööajaga ja 1 osalise tööajaga noorsootöötaja ning
juhataja.

PIDEVAD TEGEVUSED
Igapäevaselt on noortel võimalik noortekeskuses mängida piljardit. Veel saab mängida
lauatennist, koroonat ning spordisaalis erinevaid pallimänge. Spordisaali kasutavad
treeninguteks ka spordiklubid. Arvutitoas on võimalik kasutada 3 arvutit ja õppida ja
tegeleda meisterdamise ja joonistamisega; puhketoas vaadata televiisorit, videot, mängida
arendavaid lauamänge; köögis keeta teed ja soojendada toitu. Pimik, kus fotoring ja
teised oskajad käivad pilte ilmutamas. Veel on olemas pisike nn. Saladuste tuba, kus saab
rohkem omaette olla või õppida. Keila noorte punkbändi “Aknool” noored seadsid ühte
seni laona kasutatud ruumi sisse harjutusruumi ja sisustasid selle oma tehnikaga. See oli
küll väga amortiseerunud, kuid tänu sellele sai kinnitust, et noortel on suur huvi
“bändinduse” vastu ning vajadus korraliku tehnika järele. Tekkisid ka esimesed plaanid
kirjutada projekt, hankimaks korralik tehnika.

Märtsikuust alates kuulutasime välja, et ülemine korrus on kella 14.00-16.00ni avatud
vaid 7-10 aastastele, et nood julgemini noortekeskust külastaksid.
Igapäevaseks tegevuseks on ka noorteinfo vahendamine, nende abistamine arvuti
kasutamisel ja internetist vajaliku info leidmisel. Samuti tuleb pidevalt neid suunata aega
mõistlikult kasutama (näit. õpetama mõnd huvitavat lauamängu mängima, huvitava
raamatuga tutvuma, avatud ringitegevuses osalema jne).

Üheks meie tegevuse eesmärgiks oli ka noorte aktiviseerimine ja kaasamine
noortekeskuse tegemistesse.

HUVIRINGID
Noortekeskuses tegutses sel aastal 8 huviringi.
FOTORING- juhendajaks noorsootöötaja Maret Pärnamets. Ring alustas tegevust
veebruaris ning toimus neljapäeviti kell 18.00, aktiivselt võttis osa 3 poissi ja 6 tüdrukut.
Juulis puhkusel!
DRAAMARING – alustas tegevust samuti veebruaris. Koos käiakse reedeti. Mängitakse
rollimänge, harjutatakse näitlejameisterlikkust. Algul käis aktiivselt 12 tüdrukut, hiljem
jäi alla kümne osavõtja. Juhendajaks Tiina Sinijärv. Suvekuudel puhkus!
ARVUTIRING- juhendajaks vabatahtlik Sven Leit-Teetlaus. Alustas tegevust märtsis,
igal teisipäeval 16.00 – 20.00. Õpitakse tegema oma kodulehte. Pidevalt käijaid on 6.
Suvekuudel puhkus!
KITARRIRING – Toimus vaid kaks korda. Esimesel korral (14.mai) oli kohal kuus
noort. Õpetajaks Allan Vainola. Õpetatatakse peamisi kitarrimänguoskusi. Teisel korral
vaid neli noort (pole raha maksta!).
FILMIRING- juhendajaks Alexei Alexeev. Alates oktoobrist, kell 17.00. Esialgu
teooriatunnid (sünopsis ja stsenaarium ja kompositsioon).
KUNSTIRING- juhendajaks Pedagoogilise Seminari praktikant Kairi Masing. Tegevus
toimus avatud ringi meetodil 1x nädalas (reedeti 14.00-17.00) ja pidevaid osalejaid oli 68. Alustas oktoobri lõpus.
SAALIHOKI- juhendajaks vabatahtlik Aivar Liivrand. Toimub 1x nädalas
(kolmapäeviti) ning poisid omaalgatuslikult veel ka reedeti. Trennis käib pidevalt ca. 11
noort.

GAIDID- kord nädalas toimuvad “Hellakeste” rühma koondused, juhendaja Kairi
Masing. Osalejaid ca.8. Alustati novembris.

ÜRITUSED
Jaanuar
Disko by DJ Re-Force, tantsutüdrukutega ja söögi joogiga. 10.jaanuar
Õppestuudio “Tunne ennast” Marek Koppeli eestvedamisel. 16.jaanuar
Veebruar
Piljarditurniir 15.veebruar
Märts
15.03 toimus taas disko ja taaskord Rainer Krammi ( DJ Re-Force)
eestvedamisel. Disko ajal anti kätte ka piljarditurniiri auhinnad. Ebameeldivaid
intsidente ei esinenud.
Mai
13.mai filmi “Tegi pätti” vaatamine koos noorteka, kommentaare jagas juurde
noorsoopolitsei Kristel Kaunismaa.
31. mai osalemine Keila Päevadel oma boxiga 9.00-16.00. Meil sai teha
mustvalget pilti, meisterdada ning toimus ka heategev lillemüük. Boxis olid üleval
pildid noortekeskuse tegemistest ning Eesti ANK kaart. Madis mängis kitarri ning
tantsutüdrukud esitasid kaks tantsu. 11.00 toimus noortekeskuse territooriumil
graffitivõistlus, mida kajastati Kanal 2s. 19.00-24.00 toimus noortekeskuses
disko, kahjuks külastas seda vaid 54 noort.
Juuni
andmed kadunud seoses arvutiviirusega.
Juuli
toimus Töömaleva II vahetus 28.07-08.08
August

11.-13.08 Noortekeskuste laager Hiiumaal, Tahkunas. Kohal vaid kolm
noortekeskust Kärdla, Kambja ja Keila.
September
20.09 DJ koolitus noortele. Koolitasid DJ Maido Möls, ReForce ja V.S.R – osales
kümme noort.
29.09 –30.09 Noortekeskuse sünnipäevaüritused. 29. fotoringi workshop,
läbiviijaks Raul Oreshkin Tartu Anne Noortekeskusest. Samal ajal algas ka
piljarditurniir. 30.09. Filmide vaatamine suurelt ekraanilt ning piljarditurniiri jätk.
Õhtul Joel Juhi breiktantsu näidistund ning kõhutantsu näidistund trupilt Zahira.
Oktoober
sünnipäevaüritused jätkuvad 1.okt. Tiiu Jalaka ehete valmistamine, Avon
kosmeetika ning kutse- ja nõustamiskeskuse tutvustus. 2.okt. Karl ja Deniss tegid
noorteka müürile kaks uut graffitit. Tiiu Mägi käis “Kuti Muti” laagri lastega
tegemas kaht näidendit. Vaatajaid oli 30 ringis. Toimus ka piljarditurniiri finaal,
mille võitis Eltšin Zabitov. 3.okt. 16.00 pidu väikestele ja alates 19.00 pidu
suurtele. Anti välja ka esikoha auhind noortekeskuse logo konkursil – Päären
Mardistele.
12.10 – toimus orienteerumispäev “Väle tigu” Kohal kaks võistkonda Keilast, üks
Tabasalust, Lasnamäelt ja Paldiskist.
15.10 – Sheila Kolk tegi tutvustava tunni näitestuudiost.
30.10 – Etiketi loeng (õp. Piret Kutser). Kohal vaid neli noort!
31.10 – “Noortekas Taani moodi” Keila Mihkli koguduse korraldatud. Kohal olid
taanlased, kes mängisid kitarri, tutvustasid noortekeskuste tööd Taanis, tegid
mänge ja viktoriini.
November
8.11 Toimus II osa DJ koolitusest Noortekeskuses. Koolitajateks DJ Raul Rooma
ja Re-Force
13.11 Lasnamäe Noortekeskuse etendus “Lavatus”, osavõtt oli väike.
19.11 ja 26.11 viisid väikese graffiti workshopi noortele läbi Karl ja Tarmo, kes
andsid ülevaate graffiti ajaloost ning joonistasid kavandeid.

21.11 toimus kontsert, kus osales kuus bändi. Peamiselt oli stiiliks punk! Rahvast
100 ringis.
24.11 Kadripäeva orienteerumine mööda Keila asutusi algkooli õpilastele.
Detsember
8. – 12.12 Piljarditurniir vana laua taga, mille võitis Maksim Pukki.
17.-23.12 Piljarditurniir piljardiklubi noortele, võitis Mart Liigant.
20.12 Tiina käis koos viie noorega Murru vanglas “jõuluõhtul” kohtumas sealse
kirjandusklubiga.
23.12 Piparkookide küpsetamine, kaunistamine ja söömine.

MUUD TÄHTSAMAD TEGEVUSED

Jaanuar
1.

soetati jõulukaartide projekti abil saadud rahade eest videomagnetofon,
mikrolaineahi, televiisor.

Märts
1. saadi uus suur koroona ja uued lauatennise reketid.
2.

saadi Harju KEKist kasutatud kappe, diivanilaudu ja pehmet mööblit.
Noored aitasid need ise autole ja autolt maha noortekas. Nädal hiljem
paigutati need ka tubadesse.

1.

viidi läbi küsitlus noorte seas, kes külastavad noortekeskust vähem või
üldse mitte, eesmärgiga olukorda parandada.

Aprill

2. kuu alguses valmis esialgne versioon KNK koduleheküljest Tauno Tauli
eestvedamisel.
3. Maret nimetati noortekeskuse esindajaks noortekogus

4.

Tarmo Mustonen käis tutvustamas Graffiti Projekti (noortekeskuse
siseõue müürile), mis oli rahastatud.

Mai
1. töötajad tegid uue noortekeskust tutvustava voldiku
2. hoogtööpäev – neli asjalikku noort aitasid koristada noortekeskuse siseõue
ja väravaesist.
Juuli
1. kollektiivpuhkus ja maja suletud!
August
1.

19.08 käis esimest korda majaga tutvumas uus töötaja (septembrist)
Natalia Sereda.

2. kaks vabatahtliku Margus ja Eero parandasid veidi müüri.
September
1.

poole kohaga tuli tööle Natalia Sereda ning raamatupidaja ametikohale
võeti tööle Ave Kivinukk, mõlemad ANKi projekti raames.

2. kuulutati välja logokonkurss.
3.

osteti Noortekeskusele digitaalne videokaamera, peamiselt filmiringi
tarvis.

4.

Olavi Aida, punkansamblist Aknool käis rääkimas ideest korraldada
noortekas kontsert noortele bändidele ning ühtlasi ka et luua
noortekeskusesse bändiruum, ka lubas ta tuua kohale oma
trummikomplekti.

5.

klubipiljardi projekti käima lükkamine ( varustuse muretsemine,
kohaletoimetamine ning paigaldamine, lisaks vana piljardilaua ruumi
remondiks vajaliku hankimine)

6. AS Keva andis riidenagisid
7. Neli noort tegid ühes garderoobi ruumis remondi ja vana piljardilaud viidi
sinna. Uus paigutati sinna kus oli vana ning sinna saavad mängima need
kel 16. eluaastat ja kes on vana laua juures korralikult käitunud.

8. Arvutite hooldust hakkab tegema Tauno Taul

Oktoober
1. Ansambel Aknool käis Bändiruumi jaoks ühte vana laoruumi remontimas.
November
1. esialgne bändiruum on valmis ja saab teha proove.
2. Soome (Turku) noorsootöötajad tutvusid meie maja ja võimalustega, koos
Hasartmängumaksu Investeeringu komisjoniga. Erinevad soome
noorsootöötajad käisid maja vaatamas veel ka 20.11 ja 27.11.
3.

Tiina ja Maret käisid sotsiaaltöötajate päeva puhul koos teiste Keila
sotsiaaltöötajatega Laitse lossis õhtusöögil.

4.

Rõõmu kaubamajas toimunud spordiklubi Rivetas ja ajakirja Hea Tahe
korraldatud spinnerdajate võistluse “Toetav Vurr” tulu anti meie
noortekeskusele (2530.-)

5. Asutati piljardiklubi. Esimeheks Madis Sinijärv.
Detsember
1. Kumna noorsootöötajad käisid tutvumas meie majaga.
2. Jaanus Väljamäe andis meie keskusele oma kabineti vana mööbli, millega
sisustati noorsootöötajate kabinet.
3.

osteti spinnerite võistluse “Toetav vurr” rahade eest Noortekeskusele 8
lauamängu ja raamatuid.

4. 30.12 teade, et uuest aastast saab noortekeskusest linna all-asutus.
5. Pisikesed poisid tegid kaks uut graffitit alumise korruse seinale.

KOOLITUSED

1.

27.02-01.03 arengukava koostamise koolitus avatud noortekeskustele
(Mitmekultuuriline Eesti ja ENTK) Kloogal.

2.

24.03 Harju MV-seminar-infopäev (töölepingud alaealistega, töölaagri
õiguslikud alused)

3. 24-26.04 Tiina arengukava koolitusel Kloogal
4. 25.04 Maret osales Harju MV toimunud teabepäeval “Ühendused ja kohalik
omavalitsus”.
5.

29.04 Tiina ja Maret Keila Avatud Noortekeskuses toimunud seminar
“Käitumine vägivaldse lapsega”, läbiviijaks Elina Kivinukk Haapsalu NKst.

6.

2.05 Maret võttis osa TÜ Raamatukogus toimunud konverentsist “Kõik
lapsed unistavad”.

7. 6.05 Narkokoolitus Keila LV saalis. Läbiviijateks Mare Liiger (kiirabiarst) ja
Erik Uustalu (Lääne-Harju narkopolitsei)
8. 16-17.05 Arengukava koolitus Kloogal
9.

19.05 Maret ja Tiina ANK seminaril “Muutused tegude ajal: stagnatsioon
(loe: taandareng)?

10. 22-23.05 Tiina käis tutvumas koos teiste MTÜ Eesti ANK liikmetega
Helsinki noortekeskustega.
11.

26.09 Maret ja Tiina osalesid MTÜ Toetuse teabepäeval Keila
Sotsiaalkeskuses, õhtul toimus seminar-koolitus noorsoo-ja sporditöötajatele
Veski-Silla hotellis, Türil.

12. Tiina oli ringreisil mööda Eesti ANKe!
13. 5.11 Tiina Eesti ANK üldkoosolekul Tartus
14. Maret Supervisioonil Harju MV-s (14 ja 19.11)
15. 19.11 Tiina uimastipreventsiooni koolitusel Keila LV-s
16. 26.11 Maret Supervisioonil Kristiine Noortekeskuses.
17. 2.-3.12 Tiina ja Piia osalesid Tartus Alkoholismi ja narkomaania ennetamise
riikliku programmi ja HIV/AIDSi ennetamise riikliku programmi
ühiskonverentsil.

18. 3.12 Maret osales viimasel Supervisioonil Kristiine Noortekeskuses

PROJEKTID

1. Projekt Alaealiste Komisjonile – töölaagri vaba aja tegevuste jaoks
2. Projekt koostöös Politseiga 2004 aastak riskinoorte päevalaagri rahastamiseks.
3.

Projekt Haridusministeeriumisse
rahastamiseks.

2004

aasta

noortelehe

väljaandmise

4. Projekt “Meis” DJ koolituse rahastamiseks. Rahastati!
5. Projekt uimastiennetusnõukogule “Rula ja rulluisurada noortekeskuse siseõuele”
6.

Projekt Hansapanka “Paneme tähed särama” Bändiruumi vajalikku tehnika
hankimiseks.

7. Maret kirjutas fotoringi projekti Hasarti.
8.

Esitati projekt
korraldamiseks.)

ANKi

“Väle

tigu”

(maakondliku

9. Investeeringute projekt Hasarti. Rahastati 124 774.-!
10. Natalia kirjutas filmiringi projekti Eesti Kultuurkapitalile
11. Maret täiendas fotoringi jätkuprojekti
12. Vaheaja projekt Kultuuriministeeriumile

SUUREMAD REMONDITÖÖD

19.12 vahetati I korruse aknad

orienteerumispäeva

