KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE
2006 AASTA TEGEVUSE ARUANNE
NOORTEKESKUSE KÜLASTATAVUS
Noortekeskuse külastatavus 2006 aastal oli tööpäevadel keskmiselt 58 noort päevas ja
laupäevadel 42 noort päevas. Kuna ilusate ilmadega leiavad noored rohkem väljas, erines
päeva keskmine külastatavus kvartalite kaupa. See oli I kvartalis keskmiselt 72, II
kvartalis 52, III kvartalis 44 ja IV kvartalis 58 noort päevas. Kokku oli registreeritud
külastusi 2006 aasta jooksul 12 651. Vanuseliselt jagunes see järgmiselt:
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Noortekeskuse külastatavus on eelmise aastaga võrreldes mõnevõrra langenud. Samas ei
ole selle arvuga liidetud suurematest väljaspool maja organiseeritud üritustest osavõtjad:
Roherockil osales hinnanguliselt 1000 inimest, töölaagris osalejad, Võrgupunujate
koolitusprojektis osalejad, Roherocki kokkuvõttvast tänuüritusel osalenud ega ka
sporditreeniongutel käijad ja Piljardi MM-il võistlejad.
2006 aastal oli noortekeskus avatud E –R 13.00- 21.00 ja laupäeviti 12.00- 17.00 (iga kuu
viimane laupäev on suletud).
Noortekeskuse tööd koordineerib juhataja ja noorsootöötajad. 2,5 noorsootöötaja
ametikohustusi täitis I poolaastal 3 inimest ja neile oli abiks 2 õhtul nädalas lepinguline
noorsootöötaja abiline. Lisaks tegelesid noortega lepingulised ringijuhendajad. Puhtuse
eest hoolitses koristaja ja arvutite korrahoiu eest lepinguline arvutihooldaja.
Noortekeskuse finantseerimine on Keila Linna eelarve osast 08107 ja 2006.a. eelarve oli
1054,8. Sellest oli personalikulu 565,0; majandamiskulu
359,6 ja investeeringud
130,0.
SUUREMAD TEOSTATUD REMONDITÖÖD JA SOETATUD TEGEVUSVAHENDID
Igapäevaselt ettetulevate ja jõukohaste remonditöödega oleme nagu eelmistel aastatelgi
oma jõududega hakkama toime tulnud (töötajate, vabatahtlike ja noorte ning prokuröri
suunatud üldkasuliku töö tegijate abiga). Allpooltoodud tabelis on sel aastal teostatud
suuremad tööd. Suuremates renoveerimistööde teostamiseks kunud summadest on 71 %
hangitud projektikonkurssidest.
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EHITUS- JA REMONDITÖÖD
TELLITUD TÖÖD
Õueala asfalteerimine skatepargiks
130 000.Soojasõlme uue põranda valamineja PVC
katte paigaldamine, uue kanalikatte ja
Ruum on hooldamist võimaldava
võrkseina ehitus küttetorude kaitseks
52 000 põrandaga
Spordisaali remont – seinte ja lae
värvimine, põranda lihvimine ning
Spordisaalis on sportimiseks paremad
lakkimine.
230 663 tingimused
Uued vertikaalaknad saali
85 000 Saalil on avamist võimaldavad aknad
Kõrgema katuseosa remont ja vana
ventilatsioonikorstna remont.
89 400
Katuseakende renoveerimine
10 200
Ventilatsiooni täiendamine soojasõlmes ja
seina vaheakna tegemine
7100
Akende kaitsevõrgu paigaldus
12 500
KOKKU 616 863
OMA JÕUDUDEGA TEHTUD REMONT
Ruumis on eraldatud soojasõlm ja
Soojasõlme kohandamine mängude
muudetud kasutajatele võimalikult
ruumiks
turvaliseks.
I korruse koridori remont – pahteldamine ja
värvimine
1200 seinad ja lagi parandatud ja värvitud

Näituste stendi paigaldus II korruse
koridori seinale.
Ringiruumi lakke kattematerjali
paigaldus
Pesapalli söödumasina kaitsevõrgu
paigaldus saali
KOKKU

450

Võimalus foto vm näituse
ülesseadmine

950

Üldkasuliku töö tegija teostatud töö
Pesapalliklubi vahenditest ja
teostatud töö

2600

SUUREMAD OSTUD
1 Logoga T-särgid ja „sussikotid”
2 Digi-peegelkaamera, lisaobjektiiviga

9995
19750

3 Kabinetti arvuti
4 Arvuti tarkvara
5 lauatenniselaud
6 Mängude arvuti

13260
9900
6500
9990

7 Arvutimängud

1600

8 Valvekaamerad
9 Kunstkuusk

10619
2300
KOKKU
83914

noorte premeerimiseks, KNK
reklaamiks
Fotoringile õppevahend
Noorsootöötaja töövahendja
infotööks

NBA Live, Need for Speed, Colin
MCRay Rally
4 kaamerat kiusamiste ja
korrarikkumiste vältimiseks
Et metsas jääks kasvama

IGAPÄEVASED TEGUTSEMISVÕIMALUSED:

1.

Piljardiklubi ruum on mõeldud võistlusspordi harjutamiseks. Klubi koondab 57
noort. Eeskirjade ja reeglite täitmise tagamiseks on uutele liikmetele ja ka reeglite
vastu korduvalt eksinutele TEST, mis kontrollib nende teadmisi reeglite
tundmises. Uusi liikmeid võtab vastu 4-st klubi liikmetest ja 1-st noortekeskuse
töötajast koosnev juhatus. Mitmed liikmed osalevad Eesti Piljardiföderatsiooni
poolt korraldatavatel üle-eestilistel turniiridel.

2. Klubiruumis ehk soojasõlmes asub teine, kõigile soovijatele avatud pilajardilaud.
Seal saab igapäevaselt mängida ka koroonat, lauatennist ja lauajalgpalli ning
niisama istuda, mänge vaadata ja lihtsalt suhelda. Seal on korraldatud väiksemaid
pidusid, kontserte, kohvikõhtuid või vaadata suurel ekraanil filme
3. Ringitöö ruumis toimuvad loovuse- ja keraamikaringi tegevused. Ringitööst vabal
ajal võimalus tegeleda iseseisvalt loovate tegevustega ja kasutada erinevate
noorterühmituste koosolekuteks ja muudeks koosviibimistes.
4. Spordisaalis on võimalus mängida lauatennist (2- 3 lauda), kasutada poksikotte ja
-kindaid ning mängida jalg-, korv- ja võrkpalli. Spordisaali kasutavad
treeninguteks ka spordiklubid.
5.

Multimeedia stuudioks rajatud ruum on valdavalt I korruse noorsootöötaja
käsutuses. Sealt saab vajalikke mängu- ja spordivahendeid. Edniselt on võimalik
seal huvilistel filme monteerida, fotosid töödelda ja ajalehte või reklaami
kujundada, kuigi seda kasutatakse suhteliselt harva. Vajadusel saab laenutada ka
vajaminevat tehnikat (fotoaparaati, videokaamerat ja statiive). Tulemusi saab
vaadata soovikorral videoprojektori abil suurelt ekraanilt.

6. Bändiruumis on kõik vajalik tehnika (trummikomplekt, kitarrid, võimendused ja
kõlarid ning süntesaator) saavad bändid ja üksikud huvilised harjutada ja
musitseerida. Samuti on olemas vajalik tehnika ja tarkvara lugude lindistamiseks.
Bändaariumi liikmeid on 45 ning lisaks saavad harjutusruumi lühiajaliselt
kasutada üksiküritajad klubi liikmeks. Oma iganäalase harjtusaja saamiseks tuleb
astuda klubi liikmeks.
7.

Arvutitoas on 3 internetiühendusega arvutit, mille kasutamissagedus aina
vähenes. Aasta lõpus muretsesime uue arvuti ja arendavaid arvutimänge.

8.

Puhketoas saab vaadata televiisorit, laenutada erinevaid DVD-sid ja VHS-e ja
mängida arendavaid lauamänge, lugeda ajalehti ja ajakirju ning raamatuid.
Ruumis toimusid mitmed koolitused ja noorteaktiivi koosolekuid ning arutelud.

9. Kööki saab kasutada toidu soojendamiseks, tee ja kovi keetmiseks.
10. Pimikus on võimalik fotoringis osalejatel ja ka teistel oskajatel pilte ilmutada.

11. Igapäevaseks tegevuseks on erineva noorteinfo vahendamine. Olulisel kohal on
noortega suhtlemine, et selgitada nende soove, aidata probleemide ja murede
lahendamisele. Samuti tuleb neid suunata aega mõistlikult kasutama, õpetada
käitumiskultuuri, tegeleda ennetustööga.
12. Suure osa moodustab erinoorsootöö, mis kujutab endast probleemkäitumisega
noorte suunamist mõtestatud vaba aja veetmisele ja järelvalve teostamine..
Koostöös lastekaitsespetsialistide ja alaealiste komisjoniga on noortekeskus olnud
abiks mõjutusvahendi kohaldamisel.
13. Noorte kaasamiseks ja osaluse suurendamiseks moodustatud noorteaktiivi
tegevuse organiseerimine, motiveerimine ja aktiviseerimine nõuab igapäevast
tegelemist.
14. Noortekeskuse tegemistega Keila noorte ja huvilite kursishoidmisteks pidev
kodulehe täiendamine. II p-a on ka inglisekeelsena.
15. Pühapäevadel on võimalik kasutada noortekeskuse ruume laste sünnipäevade
läbiviimisks ja seda võimalust kasutatakse üha sagedamini.
16. vähemalt kord kvartalis on Keila linnalehe üks lehekülg noorteleht „INisepäistele noortele”, mis kajastab eelkõige noortekeskuse tegemisi.
PEAEESMÄRKIDEKS
2006.aastal oli peaeesmärgiks lisaks igapäevase vaba aja sisustamise võimaluste
mitmekesistamisele ka NOORTEAKTIIVI töö koordinerimine, noorteinfo produktiivsem
vahendamine ja noortega tegelevate asutuste/organisatsioonide vahelise koostöö
suurendamine.
HUVIRINGID
Ringitegevus toimus jaanuaris maini ja septembrist detsembrini.
FOTORING- juhendajaks noorsootöötaja Maret Pärnamets. IV hooaega 2005.a.
oktoobrist alustanud ring jätkas oma tegevust mai lõpuni (8 noort). Sügisest käisid
huvilised vastavalt vajadusele juhendajalt nõu küsimas ja pimikus pilte ilmutamas. Töö
uute fotograafiahuvilistega alustati oktoobrist fotokursuste vormis 18 noorega.
LOOVUSERING – jätkas avatud ringitöö meetodil tegutsemist Tiiu Jalaka juhendamisel,
osalejate arv -18, kellest pidevaid osalejaid on 10 . Tegevus toimub 1x nädalas ja õpitakse
väga erinevaid käsitöö vorme: keraamika, siidimaal, klaasimaal, joonistamine,
meisterdamine, nahatööd jm.
MUDELISM – I p/a. jätkasid 1x nädalas 9 poissi vanusega 7-12 aastat automudelite
meistardimist, juhendas Andry Sinijärv. II p/a-l ringitegevust ei alustatud.

LAUATENNISE TREENING- II p/a alustas avatud ringitöö meetodiga. Osalejaid 6-12,
võimalus harjutada 3 laua taga. Juhendaja Paul Reinik
TAI-PPOKS- treeningud spordiklubi Royal organiseerimisel.
STREET DANCE- Joel Juhti tantsukooli juhendajate käe all nii algajatele kui
edasijõudnutele. II p/a alguses jäid treeningud saali remondi tõttu ära ning jätkusid Keila
Gümnaasiumis
PESAPALLI TREENINGUD- detsembrist alustas pesaplliklubi treeninguid noortele
ÜRITUSED
Jaanuar
2.-6.jaanuar – talvevaheaja ürtused ning Paide, Tallinna Kesklinna ja Keila
Avatud Noortekeskuste laager Keilas;
Mängudepäev;
Sportlike mängude päev
Filmipäev
Veebruar
8.veebruar - Keila Noorteaktiivi ja MTÜ Keila Noortekogu ühinemine.
Märts
Harjumaa Muuseumis maastikumäng;
Piljarditurniirid: klubi liikmetele 9-pallis, väikesel laual 8-palli;
Harjumaa Muuseumis muuseumi ruume ja ekspositsiooni pildistamas pildistamas;
Lauatenniseturniir, mis oli osalejate ja vaatajaterohke
Aprill
26.aprill – valmis infolist noored@keila.ee, kuhu asutused saavad noortele
mõeldud infot saata ja listiga liitunud noored saavad selle oma meilile.
Keila Meistrivõistlused piljardi 14.1 mängus, võitis Simo Protten.
kevadine koristuspäev alates kella 14.00st. Koristasime lisaks oma territooriumile
ka müüritagust ning meie kõrval asuvat eramaad suuremast prahist ning laululava
ja selle ümbrust.
Mai
4.mai – Hip-hop õhtu. Erikülalisena õpetussõnu ja enda loomingut jagamas
Chalice.
9.mai – foto- ja loovtööringi näituse avamine Keila Kultuurikeskuse kohvikus.

27.mai – Keila Linna päevad, noortekeskus seekord keskkonnateemalise
ülespaneku ja telgiga.
Juuni
Harjumaa koolinoorte tantsupeoliste disko,
5.-16.juuni – Noorte töölaagri I vahetus
15.juuni – Callingtoni linnapea (UK) Andrew J. Long tutvustamas oma kodukohta
– Cornwalli.
August
1.-11.august – Noorsootöötaja Aare Lepiksaar 10 noorega Saksamaal Youth
Camp laagris
7.-11.august – Keila laste linnalaager
30.august – keskkonnateemaline noorte- ja perepäev „ROHEROCK – pane
prügikasti!” Keila Lauluväljakul. Peaesinejateks Sõpruse Puiestee ning
Kosmikud. Projekti rahastasid: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti
Kultuurkapital, Keila Linnavalitsus, Hansapanga konkurss „Paneme tähed
särama!”. Ürituse kogu eelarve oli 107 838,75 EEK. Lisaks mõned sponsorid.
Korraldajateks Keila Avatud Noortekeskus ja MTÜ Keila Noorteaktiiv. Üritus sai
positiivses võtmes laialdast meediakajastust. Projekti juhtis Maret Pärnamets.
September
September – Keila noor Janno Jegers võitis ajakirja tellimusega rularämbi ning
otsustas selle kinkida noortekeskusele.
11.september – „Roherocki” ürituseks valminud prügiteemalise näitus hakkas
rändama, esimeseks seati see ülesse Miki lasteaias rändnäitusena. Näitus rändab
siiani ringi erinevates koolides ja asutustes.
Oktoober
1. okt. Keila Meistrivõistlused 8 pallis
14.oktoober – algas kolmest koolitusmooduulist koosnev projekt
„VÕRGUPUNUJAD ehk noored pole probleem vaid ressurss” Projekti kestvus
detsembri keskpaigani. Osalejad: Keila Gümnaasium ja Algkool, MTÜ Toetus,
Keila Sotsiaal- ja Noortekeskus ning 11 noort vanuses 14-23.aastat.
22. okt. Keila Meistrivõistlused 9 pallis.
30.oktoober-3.november – sünnipäevanädal ning sügisvaheaeg. Erinevad üritused
ning turniirid. Suuremat tähelepanu nii meedia kui ka osalejate arvu poolest pälvis
Priit Mihkelsoni treeningtunnid, liiklusõnnetuste teemaline šokinäitus „Ogrish”
(näitus pälvis ka Maanteeameti tähelepanu ning läks sinna tutvustamiseks kaasa).
Palju osalejaid tõi kohale akustiliste pillide kontsert „Soojasõlme duurid” –
esinejateks Ballinderry Band, The Nymph ja Eriti Kurva Muusika Ansambel.

Selleks saadi ka Kultuuriministeerimilt projektitoetust 5000 EEK. Projektijuht
Maret Pärnamets.
November
20. nov. Roherocki tänuõhtu Laitse Lossis!
Detsember
14.,21. ja 28 detsember – teeme proovi noortekohviku õhtutega noortekeskus
„soojasõlmes”. Igal neljapäeval ise teema ja muusika. Esimesel korral astub üles
bän Londonist DEAD NEXT DOOR.
Detsember – valmib noortekeskuse reklaamplakat „VÕRGUPUNUJATE”
projekti raames.
RAHASTATUD PROJEKTID:
Noortekeskus on 2006 aastal lisaraha saamiseks esitanud 8 rahataotlusprojekti, millest
rahastati 7. Lisaraha saadi kokku 596639 krooni, sh renoveerimiseks 437979 krooni
tegevus kuludeks 158660 krooni.
1. Projekti nimi: „KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE RENOVEERIMINE“
Projekti kestvus: 1.august-1.detsember 2006
Projekti eesmärk ja asukoht: Keila Avatud Noortekeskuse sisekeskkonna muutmine
nõuetele vastavaks ja esteetiliselt vastuvõetavaks. Seni vähe kasutatud ruumi kasutusele
võtmine. Keila ja selle lähiümbruse noortele kvaliteetsete ja turvaliste tingimuste loomine
sportlikuks ja meelelahutuslikuks vaba aja veetmiseks väljaspool kodu ja kooli. Endise
soojasõlme renoveerimine klubiruumiks. Spordisaali remontimine, mille tulemusel
luuakse esteetiline, nõuetele vastav ja mitmekesiseid sportimise võimalusi pakkuv
keskkond.
Läbiviimise koht Keila Avatud Noortekeskuses.
Projekti juht: Tiina Sinijärv
Projekti sihtgrupp: 7-26 aastased noored
Projekti kogumaksumus: 475 419.- EEK
Hasartmängumaksu Nõukogult: 347 978 EEK
Keila Avatud Noortekeskus: 127 441.- EEK

2. Projekti nimi: „KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE SPORDI- JA
MÄNGUVÄLJAKU „N.O.SÕU”RAJAMINE“

Projekti kestvus: aprill-september 2006
Projekti eesmärk ja asukoht: Keila Avatud Noortekeskuse eraldatud territooriumile
spetsiaalselt noortele mõeldud spordi- ja mänguväljaku rajamine. Suurema hulga noorte
spordile lähemale toomine ja alahoidmine ning aktiivsete eluviiside arendamine. Noortele
enda positiivselt proovile paneku ja väljakutsetega toimetulekutega võimaldamine. Oma
energia positiivse rakendamise võimaldamine. Noorte osavuse ja julguse arendamine
ning eduelamuste pakkumine. Erirahvusest noorte lähendamine läbi ühistegevuse.
Keila linna ja selle lähiümbruse noortele mitmekülgsete vaba aja veetmise võimaluste
leidmine. Sotsiaalselt aktiivsed noored. Noorte osalus osalus projektide algatamisel ning
teostamisel. Läbiviimise koht Keila Avatud Noortekeskuses.
Projekti juht: Tiina Sinijärv
Projekti sihtgrupp: 7-26 aastased noored
Projekti kogumaksumus: 374 200.- EEK
Kultuuriministeerium: 90 000 EEK
Keila Avatud Noortekeskus: 40 000.- EEK
3. Projekti nimi: „ROHEROCK-PANE PRÜGIKASTI!“
Projekti kestvus: 30.august 2006 kell 15.00-23.00
Projekti eesmärk ja asukoht: Tõsta noorte keskonnateadlikust kultuuriliste elamuste
läbi noortepäeval. Läbiviimise koht Keila Lauluväljakul.
Projekti juht: Maret Pärnamets ja MTÜ Keila Noorteaktiiv
Projekti sihtgrupp: peamiselt 7-26 aastased noored, aga oodatud on igas vanuses
inimesed
Projekti kogumaksumus: 107 838.- EEK
Hasartmängumaksu Nõukogult: 39 340 EEK
Keila Avatud Noortekeskus: 8190.- EEK
MTÜ Keila Noorteaktiiv: 2478.- EEK

Keila Linnavalitusus: 10 000.- EEK
Eesti Kultuurkapital: 15 000.- EEK
Hansapanga Noortepank: 32 830.- EEK
4. Projekti nimi: „VÕRGUPUNUJAD EHK NOORED EI OLE PROBLEEM, VAID
RESSURSS, MIDA KASUTADA“

Projekti kestvus: 1. august- 20. detsember 2006
Projekti eesmärk ja asukoht: Koolitustsüklite abli omandavad noored oskused, mis on
vajalikud kaasalöömiseks noortekeskuse ja kohaliku elu edendamisel. Hakkab tööle
toimiv ja tegus koostöövõrgustik noortele ja noortega tegelevate organisatsioonide vahel.
Suurenevad osapoolt oskused meedia ja valikusega suhtlemisel ning noortekeskuse maine
ja reklaami kujundamisel. Läbiviimise koht Keila Avatud Noortekeskuses ja Tooraku
Turismitalu.
Projekti juht: Maret Pärnamets
Projekti sihtgrupp: Otseseks sihtgrupiks on noored alates 14. eluaastast ning ka
noorsootöötajad, sotsiaal- ja kultuuri töötajad. Kokku 20 inimest.
Kaudne sihtgrupp on kõik Keila linna noored, kuna koolitatud meeskond hakkab infot
vahetama ja programme läbi viima kõigile Keila noortele.
Projekti kogumaksumus: 101 317.- EEK
ANK Projektikonkurss: 66 490 EEK
Keila Avatud Noortekeskus: 34 827.- EEK
5. Projekti nimi: „SOOJASOLME DUURID“
Projekti kestvus: 30. oktoober- 3.november 2006
Projekti eesmärk ja asukoht: Pakkuda noortele mitmekülgset ja arendavat vabaaja
tegevust. Pakkuda noortelt noortele pimedasse koolivaheaja sügisõhtusse huvitavat ja
mitmekülgset muusikaloomingut akustilistel pillidel. Tutvustada muusikat, millesse on
põimunud nii sõna-, muusika-, kui näitekunst. Näidata, et vaba aega saab veeta
kultuuriliselt ja kainelt (näiteks pakkudes muusikale liskas sooje jooke maatee ja
alkoholivaba glögi näol). Läbiviimise koht Keila Avatud Noortekeskuses.
Projekti juht: Maret Pärnamets
Projekti sihtgrupp: 7-26 aastased noored

Projekti kogumaksumus: 18054,95 EEK
Kultuuriministeerium: 5000 EEK
Keila Avatud Noortekeskus: 9400.- EEK
MTÜ Keila Noorteaktiiv: 3654,95.- EEK

