
KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE 2004 AASTA TEGEVUSE 

ARUANNE 

 
NOORTEKESKUSE KÜLASTATAVUS 

 

Noortekeskuse keskmine külastatavus 2004 aastal oli 67 noort päevas ja kokku oli 

registreeritud külastusi 15 340. Vanuseliselt jagunes see järgmiselt: 

 

VANUS 7–9a. 10–12a. 13-15a. 16-18a. 19-21a. 22-26a. KOKKU 

KESKMINE 6 10 27 18 5 2 67 

ARVULISELT 1246 2402 6402 3948 1087 304 15 340 

 

Kuude lõikes oli kõige vähem külastajaid suvekuudel, kuid võib täheldada järjest 

suurenevat külastatavust. 2005 aasta esimestel kuudel kasvas keskmine külastatavus 

95 nooreni päevas.  

 

2004 aasta jaanuaris oli noortekeskus avatud tööpäevadel 14. 00- 20.00 ja veebruarist 

avasime 13.00. Oktoobrist laupäeviti avatud klubiliseks tegevuseks. Noortega 

tegelevad igapäevaselt 1 täistööajaga ja 2 osalise tööajaga noorsootöötajat. 2005 aasta 

algusest oleme avatud ka laupäeviti 12.00- 17.00 (kuu viimane laupäev suletud) ning 

tööpäeviti 13.00- 21.00. 

 

PIDEVAD TEGEVUSED 

 

Igapäevaselt on noortel võimalik noortekeskuses mängida piljardit. Üks piljardilaud 

on algajatele ja teine juba oskajatele. 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. 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. Avatud 

Noortekeskuste projektikonkursi abil saime 77 287 krooni, mille abil soetasime uue 

tehnika. Ruumi remontisid noored ise. Sügisest hakati bändiruumi üha aktiivsemalt 

kasutama. Kui aasta alguses oli lisaks üksiküritajatele seal harjutamas 3 ansamblit, 

siis nüüdseks on 9 bändi ja huviliste hulk aina kasvab. Noorteansamblite tegevuse 

aktiviseerumine tõi kaasa vajaduse väikese kontserdiruumi järele. Noortelt tuli 

ettepanek teha korda soojasõlm, mis oli täis hoonega “pärandiks” saadud kasutut 

rämpsu. Peale kahepäevaseid talguid sai ruum tühjaks ning see on pidevas kasutuses 

(igapäevaselt noolemängu ja lauajalgpalli mängida ning aeg-ajalt kontserte, 

workshoppe pidada ja suurel ekraanil filme vaadata).  

 

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).  



Oluline osa on ka erinoorsootöö, mis kujutab endast probleemkäitumisega noorte 

suunamist mõtestatud vaba aja veetmisele ning järelvalve teostamine. 2004 a. 

septembrist käivitasime Harju Maavalitsuse Alaealiste komisjoni projektikonkursilt 

saadud 14 000 krooni kaasabilt tugiisiku teenuse. Selle eesmärgiks oli alaealiste 

komisjoni sattunud alaealistele järjepideva toetuse ja abi võimaldamine probleemide 

ületamisel.  

 

Üheks meie tegevuse eesmärgiks oli noorte aktiviseerimine ja kaasamine  

noortekeskuse tegemistesse. Kaasasime neid ideede genereeriminel ning elluviimisel. 

Samuti õpetasime ja abistasime projektide kirjutamisel, ürituste organiseerimisel ja 

läbiviimisel. Noortega koos sai ka koristatud, remonditud ja ehitatud. Nii sai suvel 

ehitatud koos noortega miniramp, mis on noorte poolt pidevalt hõivatud. Sügisel sai 

koos noortega järjekordne “koliruum” koristatud ja remonditud. Sinna seadsime sisse 

multimeedia stuudio. Avatud Noortekeskuste projektikonkursilt saadud raha kaasabil 

muretsesime vajalikku tarkvara ja tehnikat ning nüüd on võimalik seal 

multimeediahuvilistel filme monteerida, fotosid töödelda või ajalehte kujundada. 

 

HUVIRINGID 

 

Ringitegevus toimus jaanuaris maini ja septembrist detsembrini. 

FOTORING- juhendajaks noorsootöötaja Maret Pärnamets.  Algajate rühm käib koos 

kord nädalas, alustas 16 liikmega ja kevadeks jäi 11 tõelist huvilist. Lisaks algajatele 

käisid vastavalt soovile ja vajadusele koos juba eelmisel aastal alustanud 

edasijõudnud (7 noort). Oktoobrist algas töö uute fotograafiahuvilistega (11 noort). 

ARVUTIRING- juhendajaks vabatahtlik Sven Leit-Teetlaus. Toimus 2 x nädalas, 

osalejaid kokku 12. Lõpetas tegevuse mai alguses huviliste puudumisel. 

FILMIRING- juhendajaks Alexei Alexeev. Ring alustas 14 huvilisega, kellest maiks 

jäi järgi 4. Kevadel alustati Keilat tutvustava lühifilmi tegemisega, mis valmis 

sügiseks. Oktoobrist püüdsime filmiringi töömeetodeid muuta, mis alguses toimis 8 

huvilisega, kuid lõpetas detsembris oma tegevuse. Viimaseks ülesandeks on 

noortekeskuse 3. sünnipäevaks teha tutvustav film. 

KUNSTIRING- juhendajaks Pedagoogilise Seminari praktikant  Kairi Masing. 

Tegevus toimus avatud ringi meetodil 1x nädalas ja osalejaid oli 6-12.  

SAALIHOKI- juhendajaks vabatahtlik Aivar Liivrand. Alustali 1x nädalas 16-19 a. 

noormeeste treeninguga ja kevadeks loodi lisaks nooremate poiste rühm. 

LOOVUSERING - alustas oktoobrist tegutsemist Tiiu Jalaka juhendamisel, osalejate 

arv 8-14. Tegevus toimub 1x nädalas. 

TRUMMIRING- alates augustist juhendab noorsootöötaja Kristo Otter. 8 trummi- 

õpilast õpivad ja harjutavad 2x nädalas. 

AUTOMUDELI RING- juhendab Andry Sinijärv. Alates oktoobrist ehitavad 8 

meisterdamishuvilist noormeest 1x nädalas erinevaid automudeleid. 

MEEDIARING- juhendajaks Kristjan Arunurm. Alustas oktoobrist 14 huvilisega 1x 

nädalas ajakirjanduse oskuste õppimisega. Tänaseks on alles jäänud 8 tõsisemalt 

asjast huvitatut ning välja on antud ajalehe “IN ehk isepäistele noortele” 2 numbrit, 

koostamisel on kolmas. 

GAIDID- kord nädalas toimuvad “Hellakeste” rühma koondused, juhendaja kairi 

Masing. Osalejaid 8. 

 

 

 



ÜRITUSED 

 

Jaanuar 

 Talvise koolivaheaja sisustamine- Kultuuriministeeriumi projektikonkursilt 

läbiviimise toetust 5000 krooni. Toimus tänavakultuuri tutvustus- olemus ja 

ajalugu, graffitite tegemise õpetus, braketantsu treeningud ja muusikat 

tutvustav kontsert. 

Veebruar 

 Noorteorganisatsiooni ELO koondus ja tutvumine noortekeskusega  

Märts 

 Piljardi ööturniir 

 Murru vangala vangide etenduse “Kadunud poeg”-vaatamine videolt koos 

autori ja lavastaja kommentaaridega 

 Disko 

 Külas olid Peterburi noored 

 Piljardiklubi noored Tallinna ANK piljarditurniiril- Keilale  koht 

Aprill 

 Fotoringi ja Bändaariumi noortega 3-päevane väljasõit Tartusse: tutvumine 

Anne NK multimeedialaboriga ja noortekeskuse Varjend noortebändidega.  

 Suur muinasjutupäev 

 Piljarditurniir 

Mai 

 Koristustalgud 

 Fotoringi näitus 

 Noorteansamblite kontsert 

 Gräffitite tegemine müürile 

 Korvpalli täpsusvisete turniir 

Juuni  

 Töö- ja puhkelaagri I vahetus 

 Tabasalus sisekaljuronimist proovimas 

 Töölaagri noortega Ämari Lennuväebaasis 

 Õppekäik Maardu Noortevanglasse 

 Töölaagri lõpetamine- jalgpallimats politseiga ja piknik 

Juuli  

 Algas minirambi ehitus 

 Noortekogu korraldatud (noortekeskuse töötajate juhendamisel ja kaasabil) 

Keila LiveFest- noorteansamblite kontsert 

August 

 Töölaagri II vahetus 

 Õppekäik Põhja-Tallinna Politseiprefektuuri 

 Töölaagri lõpetamine jalgpallimatsi ja piknikuga 

 Tallinna Avatud Noortekeskuse fotonäitus Keila Noortekeskuses 

September 

 DJ-koolituse tutvustus 

 Piljardi ööturniir 

Oktoober  

 Noortekeskuse sünnipäevanädala üritused: 

 Tordi ja maiustuste valmistamine 



 Filmide vaatamine ja kohvik 

 Meisterdamine ja 

 Graffitipiltide tegemine 

 Kickboxingu ja karatee näidistund 

 Peeter Jõgioja löökpillide workshop 

 Noorteansamblite kontsert 

 Disko 

 Euroopa Liidu infostend 

 Külas Kohila NK noored 

November  

 Workshop meediahuvilistele 

 Huvilistega Tallinnas Raevangla fotomuuseumi ja fotokeldri külastus ning 

Filmari digilaboriga tutvumine 

 Workshop Coreli ja Photoshopi kasutamisest 

 Külas Huittise noored 

Detsember  

 Kitarri workshop Vaiko Epliku juhendamise 

 Bändaariumi kontsert 

 Saurix´is kartidega sõitmas 

 Hellakeste jõulupidu 

 Noortega AIDSi teemalist muusikali “Rent” vaatamas 

Jaanuar  

 Pärnu Terviseparadiisi külastus- Kultuuriministeeriumi toetus 2500.- 

 

 

PROJEKTID 

 

1. Hasartmängumaksust Regionaalprogrammide investeeringute 

projektikonkursilt 124 774.-, vahetati I-korruse aknad, ehitati tuulekoda ja 

renoveeriti osaliselt I korruse elektrisüsteemi 

2. ANK projektikonkursilt bändiruumi tehnikaks ja remondiks- 77 287.- ja 

Multimeedia Stuudio töö käivitamiseks- 55 039.- 

3. Harju MV Alaealiste Komisjonilt Tugiisiku teenuse käivitamiseks 14 000.- 

 

SUUREMAD REMONDITÖÖD 

 

 Paigaldati automaatne Tulekahjusignalisatsioon 

 Teostati madalama osa katuse kapitaalremont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


