KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE 2005 AASTA TEGEVUSE
ARUANNE
NOORTEKESKUSE KÜLASTATAVUS
Noortekeskuse keskmine külastatavus 2005 aastal oli tööpäevadel 73 noort päevas ja
laupäevadel 45 noort päevas. Kuna ilusate ilmadega leiavad noored rohkem väljas
tegevust, erines päeva keskmine külastatavus kvartalite kaupa. See oli I kvartalis 98,
II kvartalis 72, III kvartalis 53 ja IV kvartalis 61 noort päevas. Kokku oli
registreeritud külastusi 2005 aasta jooksul 18 423. Vanuseliselt jagunes see
järgmiselt:
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Noortekeskuse külastatavuse stabiilset tõusu võib näha allpool toodud tabelitest.
võrreldes
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2005 aasta algusest on noortekeskus avatud E –R 13.00- 21.00 ja laupäeviti 12.0017.00 (iga kuu viimane laupäev on suletud).
Noortekeskuse tööd koordineerib juhataja ja noorsootöötajad. 2,5 noorsootöötaja
ametikohustusi täitis I poolaastal 3 inimest ja II p-a 4 inimest. Lisaks tegeles noortega
3 lepingulist ringijuhendajat. Puhtuse eest hoolitses koristaja ja arvutite korrahoiu eest
lepinguline arvutihooldaja.

SUUREMAD
TEOSTATUD
TEGEVUSVAHENDID

REMONDITÖÖD

JA

SOETATUD

Igapäevaselt ettetulevate ja jõukohaste remonditöödega oleme püüdnud oma
jõududega hakkama saada (töötajate, vabatahtlike ja noorte abiga). Allpooltoodud
tabel annab ülevaate suurematest töödest ning selle põhjal on hea võrrelda kuidas oma
jõududega teostatud tööd on väljaminekuid vähendanud, kusjuures tabelisse on
märgitud ainult suuremad remonditööd. Tabelis väljatoodud tegevusvahenditest on
pool soetusmaksumusest hangitud projektidest.

Jrk.nr.

1
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SUMMA
EHITUS- JA REMONDITÖÖD
TELLITUD TÖÖD
Automaatse Tuletõrje Süsteemi
paigaldamine
madalama osa katuse renoveerimine
ringiruumi elektrisüsteemi renoveerimine
küttesüsteemi avarii likvideerimine
piljardi klubiruumi remont
KOKKU

26462
29500
26231
8800
16700
107693

MÄRKUSED

+(2004.a. 11800.-)
+(2004.a. 50000.-)

OMA JÕUDUDEGA TEHTUD REMONT
1

ringiruum remont

4500

2

väike kabinet

600

3

II korruse põrandate lihvimine ja lakkimine

4000

4

köögi põrandale uus kate
mööbli restaureerimine ja üle värvimine:
kabinettide ja toa mööbel, diivanitele uus
kate
KOKKU

1300

5

2000
12400

lagi ja seinad värvitud, paigaldatud
uus põrandakate
seinad parandatud ja värvitud,
mööbel värvitud ja paigaldatud
põrandakate
lihvitud kolme ruumi põrandad
lakitud
põrandalt eemaldatud vanad
kahhelkivid, kaetud saeputu
plaadiga ja PVC kattega
värvitud üle 2 ruumi vana mööbel
ja kaetud uue riidega 4 vana diivanit

SUUREMAD OSTUD
1 Logoga särgid
2 savipõletusahi
3 kokkupandavad lauad
4 köögimööbel
5 köögilaud
6 külmik
7 kraanikauss, segisti ja õhupuhastaja
8 paljundusmasin
9 värviprinter
10 poksikotid
11 lauatenniselauad
KOKKU

5850
29650
9850
5723
1100
2536
2000
14590
1200
8579
6800
87878

noorte premeerimiseks, KNK
reklaamiks
ringiruumi inventar

köögi inventar

IGAPÄEVASED TEGUTSEMISVÕIMALUSED:
1. Piljardiklubi ruum- eesmärgiks piljardi, kui võistlusspordi harjutamiseks
paremate tingimuste võimaldamine. Klubi koondab 50 noort, klubil on välja
töötatud tegutsemise eeskirjad ja reeglid. 2005.a. osales 4 liiget Eesti
Piljardiföderatsiooni poolt korraldatavatel üle-eestilistel turniiridel, kus 1
mängija saavutas karikasarja B-liigas 1.koha ning aasta parima uustulnuka
tiitli.
2. Teine pilajardilaud võimaldab mängida kõigil soovijatel.
3. Ringitöö ruumis toimuvad loovuse-, keraamika- ja mudelismiringi tegevused.
Ringitööst vabal ajal võimalus tegeleda iseseisvalt loovate tegevustega ja
kasutada
erinevate
noorterühmituste
koosolekuteks
ja
muudeks
koosviibimistes.
4. Fuajees ja spordisaalis on võimalus mängida lauatennist (2 lauda), koroonat,
lauajalgpalli, kasutada poksikotte ja -kindaid ning mängida saalihokit, jalg-,
korv- ja võrkpalli. Spordisaali kasutavad treeninguteks ka spordiklubid.
5. Multimeedia stuudios olev tarkvara võimaldab huvilistel filme monteerida,
fotosid töödelda ja ajalehte või reklaami kujundada. Vajadusel saab laenutada
ka vajaminevat tehnikat (fotoaparaati, videokaamerat). Tulemusi saab vaadata
soovikorral videoprojektori abil suurelt ekraanilt.
6. Bändiruumis bändidel ja üksiküritajatel võimalik harjutada ja musitseerida.
Kasutada saab olemasolevat tehnikat- trummikomplekt, kitarrid, võimendused
ja kõlarid ning süntesaator. Samuti on olemas vajalik tehnika ja tarkvara
lugude lindistamiseks.
7. Niinimetatud soojasõlmes on võimalik korraldada väiksemat pidu, kontserti
või vaadata suurel ekraanil filme.
8. Arvutitoas on võimalik kasutada 3 arvutit, õppida ja kasutada teatmeteoseid
ning muid raamatuid.
9. Puhketoas saab vaadata televiisorit (DVD-d ja videot), mängida arendavaid
lauamänge, viia läbi koolitusi ja korraldada noorterühmituste koosolekuid ja
arutelusid.
10. Köögis võib küpsetada, keeta teed ja soojendada toitu.
11. Pimikus on võimalik fotoringis osalejatel ja ka teistel oskajatel pilte ilmutada.
12. Igapäevaseks tegevuseks on ka noorteinfo vahendamine, külastajate
abistamine arvuti kasutamisel ja internetist vajaliku info leidmisel. Samuti
tuleb neid suunata aega mõistlikult kasutama (näit. õpetama mõnd huvitavat
lauamängu mängima, huvitava raamatuga tutvuma, avatud ringitegevuses
osalema jne).
13. Suure osa moodustab erinoorsootöö, mis kujutab endast probleemkäitumisega
noorte suunamist mõtestatud vaba aja veetmisele ja järelvalve teostamine. Aga
ka noorte murede ärakuulamine, nõu andmine ja vajadusel spetsialistide juurde
suunamine
või
vajalike
instantside
teavitamine.
Koostöös
lastekaitsespetsialistide ja alaealiste komisjoniga on noortekeskus olnud abiks
mõjutusvahendi kohaldamisel.
PEAMISEKS tegevussuunaks oli 2005.a. oli noorte aktiviseerimine ja kaasamine
noortekeskuse tegemistesse alates ideede sünnist kuni elluviimiseni. Sügisel kutsuti
ellu NOORTEAKTIIV, kellest on kasvamas arvestatav abi noortekeskuse töö
mitmekesistamisel.

HUVIRINGID
Ringitegevus toimus jaanuaris maini ja septembrist detsembrini.
FOTORING- juhendajaks noorsootöötaja Maret Pärnamets. III hooaega 2004.a.
oktoobrist alustanud ring jätkas oma tegevust mai lõpuni (11 noort). Sügisest käisid
huvilised vastavalt vajadusele juhendajalt nõu küsimas ja pimikus pilte ilmutamas.
Töö uute fotograafiahuvilistega planeeriti fotokursuste vormis.
LOOVUSERING – jätkas avatud ringitöö meetodil tegutsemist Tiiu Jalaka
juhendamisel, osalejate arv 8-14. Tegevus toimub 1x nädalas.
TRUMMIRING- noorsootöötaja Kristo Otteri juhendamisel harjutasid 2x nädalas 8
trummimängust huvitatud noort õpilast mai lõpuni.
MUDELISM –i p/a. jätkasid 1x nädalas 8 poissi automudelite meistardimist.
Augustist komplekteeriti uus rühm ja jätkati erinevate mudelite valmistamist. Ringis
on 9 poissi vanusega 7-12 aastat, juhendab Andry Sinijärv.
MEEDIA- ajakirjanike oskuste õppimine jätkus 1x nädalas meediaringis 8 tõsisemalt
asjast huvitatuga, juhendajaks oli Kristjan Arunurm. Sügisel lisandus veel 3 noort.
Ilmus 4 ajalehe “IN ehk isepäistele noortele” numbrit.
KERAAMIKA- septembrist alustas avatud ringitöö meetodil tööd keraamikaring, kus
tehakse nii savitöid kui ka klaasisulatust. Juhendaja oli Tiiu Jalakas
KOKANDUS- JA TOIMETULEK- Noorsootöötajate Maret Pärnametsa ja Aare
Lepiksaare juhendamisel, õppis 5-9 noorte septembrist detsembrini, kuidas ise sööki
valmistades odavalt ja tervislikult toituda.
ÜRITUSED
Jaanuar
Talvise koolivaheaja sisustamine- Külastati Pärnu Terviseparadiisi.
Keilat külastanud Inglismaa noorte lahkumisõhtu.
Kuulutati välja Fotokonkurss ”Täpid, jooned, ringid, kolmnurgad, nelinurgad”
Veebruar
Vastlakuklite küpsetamine koos noortega
Tallina Avatud Noortekeskuse töötajate külaskäik
Lauajalgpalli turniir
Filmiõhtu
Workshop arvutiprogrammi “Photoshop” tundmaõppimiseks
Märts
Algas suvisesse töölaagrisse registreerimine
Fotoringi näitus-konkurss Keila Kultuurikeskuses
Disko
Sportlik-kultuuriline vaheaja projekt – kahepäevane ööbimisega 3
noortekeskuse (Keila, Saue, Viimsi) kohtumine sportlike ja kultuuriliste
mängudega.
Noorteansamblite kontsert
Filmiõhtu
Aprill
Noorsootöötaja Aare Lepiksaar kaks nädalat Barsbüttelis praktikal
Noorterühma 2-päevanekülaskäik Viimsi Noortekeskusse, muusikali
vaatamine ja filmiöö
Osalemine Noorsootöö III Eelfoorumil Raplas

Filmiõhtu
Noorteansamblite (Rä, Must/Valge, PopSandals) kontsert Keila linna
pensionäridele ja HM ning ENTK inimestele, kes käisid meie maja ja
tegevustega tutvumas .
Suure ankeetküsitluse läbiviimne Keila noorte seas, nende vaba-aja
sisustamise soovide ja ideede väljaselgitamiseks
Osalemine loovuse konverentsil
Filmiõhtu
Suurte perede spordipäev
Mai
Piljarditurniir
Loeng „Subkultuurid aja kaleidoskoobis“ ja “Bändaariumi” kontsert
(külalisesineja Les Diamants)
Graffitite tegemine müürile; filmiõhtu
Koristustalgud
Osalemine Keila Päevadel
Juuni /Juuli
Töö- ja puhkelaagri I vahetus
Sanitaarremondi tegemine oma jõududega
August
Töölaagri II vahetus
Noolemängu turniir
Soome noorsootöötaja koolitajad praktikakohtade läbirääkimisteks
Mentorluse teavituskonverentsil
Filmiõhtu
Seminaril “Tahan – Tallinna ja Harjumaa Noortekogu”
September
Mälumäng a`la miljonimäng
Filmiõhtu
Noorteaktiivi 1. kokkusaamine
Tööhõivealase koolituse organiseerimine- toimusid nii eesti kui vene
gümnaasiumis
Oktoober
Keila Meistrivõistlused piljardis
Noortekeskuse sünnipäevanädala üritused:
Tortide valmistamine kokandusringi noorte poolt ja kõigile külastajatle
pakkumine
Külas Siiri Sisask
Suur filmipäev
Külas Kaitseliit ja Kiirendusautod
Külas Indrek Pertelson
Tüdrukute päev- vestlused moetrendidest, juuksuri ja kosmeetiku
näpunäited ja endale ehete valmistamise võimalus
Meisterdamine ja käsitöö päev
Disko
Korvpalli jooneviske võistlus
Noorteaktiivile meeskonnatöö koolitus

Noorteaktiivi 2-päevane väljasõit Lõuna-Eestisse - Paide Noortevolikoguga
kohtumine, Eesti Rahvamuuseumi külastus, ajurünnak ja seikluspargi külastus
Graffitite tegemine
November
Piljardi turniir
Aafrika õhtu- Andres Sepp tutvustas oma elu Aafrikas vabatahtlikuna
Noorteaktiivile projektijuhtimise koolitus
Noorteaktiivile väitluskoolitus
Disko “Eighties Coming Back”
Osalemine EANK sügisseminaril
Filmiõhtu
Üle-eestiline Gaidide kokkutulek
Osalemine konverentsil “Noored. Osalus. Kvaliteet.”
Detsember
Filmiõhtu
Jõulukaunistuste valmistamine ja noortekeskuse kaunistamine
Piparkookide ühisküpsetamine ja söömine
Külas Pirita Noortekeskuse noored koos noorsootöötajatega
Ühine kuuse ehtimine ja külas jõuluvana koos lumehelbekesega

RAHASTATUD PROJEKTID:
1. Projekti nimi: „SPORTLIK KULTUURILINE KOOLIVAHEAEG" (MTÜ)
Projekti kestvus: 4.-7.jaan. 2005
Projekti eesmärk ja asukoht: Pakkuda erivajadustega noortele sihipärast sportlikkultuurilist vaheaja sisustamist külastades Pärnu Terviseparadiisi. Läbiviimiskoht
Pärnu Terviseparadiisis.
Projekti juht: Aare Lepiksaar
Projekti sihtgrupp: 10.-16.aastased noored
Projekti kogumaksumus: 2540.20 EEK + SOS Lasteküla omafinantseering bussi ja
bensiini näol.
Kultuuriministeerium: 2500 EEK
MTÜ Valikuvõimalus: 40.20 EEK
Keila SOS Lasteküla: buss ja bensiin
2. Projekti nimi: “SPORTLIK- KULTUURILINE KOOLIVAHEAEG”
Projekti kestvus: 22.-23.03.2005
Projekti eesmärk ja asukoht: Pakkuda kevadisel koolivaheajal Keila, Viimsi ja Saue
noortekeskuste noortele võimalust veeta osa vaheajast sõbralikult koos Keila Avatud

Noortekeskuses sportlikke mänge mängides. Projekti toimumise asukoht Keila Avatud
Noortekeskuses.
Projektijuht: Kristo Otter
Projekti sihtgrupp: 13-15 aastased noored
Projekti kogumaksumus : 6532 EEK
Kultuuriministeerium: 4500 EEK
Keila Avatud Noortekeskus: 2032 EEK
3. Projekti nimi: „KEILA NOORTEAJALEHE „IN“ ERIVÄLJAANNE
KEILA LINNA PÄEVADEKS“ (noorteprojekt Keila LV-le)
Projekti kestvus: 1.-25.mai 2005
Projekti eesmärk ja asukoht: Pakkuda Keila noortele teavet linnas toimuvast nii
suveperioodil kui ka üldisemalt. Läbiviimise koht: Keila Avatud Noortekeskus.
Projekti juht: Kärt Savisto
Projekti sihtgrupp: 7.-26. aastased noored
Projekti kogumaksumus: 4400 EEK
Keila Linnavalitsus: 4400 EEK
4. Projekti nimi: “VÕIMALUS PAREMAKS TULEVIKUKS”
Projekti kestvus: august- detsember 2005
Projekti eesmärk ja asukoht: Pakkuda õigusrikkumisele, koolist puudumisele või
mõnuainete tarbimisele kalduvate noortele alternatiivtegevust poksiga tegelemise näol.
Projektijuht: Tiina Sinijärv
Projekti sihtgrupp: 10- 16 aastased noored
Projekti kogumaksumus : 8 000 EEK
Harju Maavalitsus Alaealiste Komisjon: 6 400 EEK
Keila AVATUD Noortekeskus: 1 600 EEK
5. Projekti nimi: “PÕLETAME KUNSTI JÄÄVAKS”
Projekti kestvus: august- detsember 2005
Projekti eesmärk ja asukoht: Pakkuda suuremale hulgale noortele võimalust
tegeleda

erinevate kunsti- ja käsitööliikidega. Arendada noorte loovust, pakkuda eneseteostuse
ja eduelamuse võimalusi ja õpetada savitööd, portselanimaali ja klaasisulatust.
Projekti viiakse läbi Keila Avatud Noortekeskuses.
Projektijuht: Tiina Sinijärv
Projekti sihtgrupp: 10-18 aastased noored
Projekti kogumaksumus : 93 579 EEK
Harju Maavalitsus ANK konkurss: 53 704 EEK
Keila Avatud Noortekeskus: 39 875 EEK
6. Projekti nimi: “ARMASTUS KÄIB KÕHU KAUDU”
Projekti kestvus: august- detsember 2005
Projekti eesmärk ja asukoht: Õpetada noori kokakunstiga tegelema, olla toeks
noorte

igapäevastes otsustusprotsessides, kuidas paremini majandada ning vajalikke

otsuseid mõistlikult lahendada. Läbi eneseanalüüsi ja rollimängude aidata noortel
paremini selgusele jõuda iseendas ja teda ümbritsevas keskkonnas.
Projektijuht: Maret Pärnamets
Projekti sihtgrupp: 10-18 aastased noored
Projekti kogumaksumus : 86 130 EEK
Harju Maavalitsus ANK konkurss: 15 943 EEK
Keila Avatud Noortekeskus: 70 187 EEK
7. Projekti nimi: “NOORED = TULEVIK, SIILILEGI SELGE!”
Projekti kestvus: september- detsember 2005
Projekti eesmärk ja asukoht: Kutsuda ellu Keila Avatud Noortekeskuse juures
tegutsev noorteaktiiv, mille eesmärgiks on osaleda neile olulistes otsustusprotsessides
kohalikul tasandil, algatada ja viia läbi noorteprojekte, kajastada noortetööd
avalikkusele ning edastada infot noorelt noorele.
Projektijuht: Maret Pärnamets
Projekti sihtgrupp: 14-20 aastased noored
Projekti kogumaksumus : 91 571 EEK

Harju Maavalitsus ANK konkurss: 43 511 EEK
Keila Avatud Noortekeskus: 48 060 EEK
Toetus tegevusteks konkurssidelt kokku: 130 958 EEK
Sh. Noortekeskuse eelarvesse:124 058 EEK

