
KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE 2007 AASTA TEGEVUSE 

ARUANNE 

  

NOORTEKESKUSE KÜLASTATAVUS 

Noortekeskuse külastatavus 2007 aastal oli tööpäevadel keskmiselt 56 noort päevas. 

Külastatavus erineb kuude kaupa väga palju ja see sõltub ilmast, koolivaheaegadest, 

koolikoormusest. Päeva keskmine külastatavus oli I kvartalis keskmiselt 62, II kvartalis 

52, III kvartalis 44 ja IV kvartalis 67 noort päevas. Kokku  oli registreeritud külastusi 

2007 aasta jooksul 12 465. Vanuseliselt jagunes see järgmiselt: 

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

KESKMINE 7 13 16 11 5 41 56 

ARVULISELT 1502 2224 3567 2320 1163 847 12465 

 

Noortekeskuse külastatavus on eelmise aastaga võrreldes peaaegu samal tasemel, kuid 

sügisest võis täheldada märgatavat tõusu. Eelmiste aastatega võrreldes on vähenenud 13-

18 aastaste osakaal ja suurenenud alla 13 aastaste ning samuti üle 20 aastaste külastajate 

hulk. 

2007 aastal oli noortekeskus avatud E –N 13.00- 21.00, R 12.00- 19.00 ja kolmel 

laupäeval kuus 12.00- 17.00.  

Noortekeskuse tööd koordineerib juhataja ja 3 noorsootöötajat. Lisaks tegelesid noortega 

lepingulised ringijuhendajad, noorsootöötaja abiline. Puhtuse eest hoolitses koristaja ja 

arvutite korrahoiu eest lepinguline arvutihooldaja. 

Noortekeskuse finantseerimine on Keila Linna eelarve osast 08107 ja  2007.a. eelarve 

oli1982,0 sealhulgas personalikulu 639,0 

  

  

SUUREMAD TEOSTATUD REMONDITÖÖD JA SOETATUD TEGEVUSVAHENDID 

Igapäevaselt ettetulevate ja jõukohaste remonditöödega saime ka 2007 aastal oma 

jõududega hakkama. 

Jrk.nr.   SUMMA MÄRKUSED 



  EHITUS- JA REMONDITÖÖD     

  TELLITUD TÖÖD     

1 Interneti ühenduseks antenni paigaldus 11 200.- 

Tagatud on kvaliteetne 
internetiühendus Keila LV serveri 
kaudu 

2 Energiaaudit ja termoülevaatus 14 000.-   

3 Rekonstrueerimisprojekt 30 000.-   

4 Sanitaarsõlme renoveerimine 894 814.- 
Kaasaegselt renoveeritud WC-d, 
riietusruumid ja saun. 

5 Õuevalgustuse paigaldamine 0.- ENSTO jõulukingitus 

  KOKKU  950 014.-   

  OMA JÕUDUDEGA TEHTUD REMONT     

1 II korruse ja trepikoja sanitaarremont 2 500.- 
Ruumid on puhtad javärsked, toa 
seinale tehtud statsionaarne ekraan.  

  KOKKU 2 500.-   

  SUUREMAD OSTUD     

1 DJ, ja heli-ja valgustehnika 97 547.- 

Võimalik korraldada pidusi 
väiksemate kulutustega ja DJ-l 
igapäevane harjutamise võimalus 

2 Õhuhoki laud 4 500.-   

3 
Õue tänavakorpallirõngas ja saali „uued“ 
korvpallirõngad 46 150.-   

  KOKKU 148 197.-   

  

2007 PEAEESMÄRGID 

 Noorte osalus noortekeskuse tegevuste organiseerimisel on suurenenud,  

 Noorteaktiivi tegevus aktiviseerunud,  

 rahvusvaheline noorsootöö on elavnenud, 

 toimib koostöö Keila koolide ja asutustega 

 tegevused on laienenud õuealale ja väljaspoole noortekeskust. 

IGAPÄEVASED TEGUTSEMISVÕIMALUSED 

Lisak varasematele võimalustele lisandusid: 

        Mänguderuumi saime 2 autovõidusõidu mänguautomaati ja õhuhoki laua; 

        Ringideruumis harjutavad DJ-d; 

        Piljardiklubisse lisandus uusi aktiivseid liikmeid, kes esinevad hästi eesti 

võistlustel. Liikmeid 67. 

HUVIRINGID 

Ringitegevus toimus jaanuaris maini ja septembrist detsembrini. 



FOTOKURSUSED- juhendajaks noorsootöötaja Maret Pärnamets, EKA üliõpilane laura 

Toots ja harrastusfotograaf Evi Kutpri. Töö toimus uute  (5) ja endiste (7) 

fotograafiahuvilistega.  

LOOVUSERING – jätkas avatud ringitöö meetodil tegutsemist Tiiu Jalaka juhendamisel, 

osalejate arv -20, kellest pidevad osalejad on pooled . Tegevus toimub 1x nädalas ja 

õpitakse väga erinevaid käsitöö vorme: keraamika, siidimaal, klaasimaal, joonistamine, 

meisterdamine, nahatööd jm. 

LAUATENNISE TREENING- I p/a jätkas avatud ringitöö meetodiga. Osalejaid 6-12, 

võimalus harjutada 3 laua taga. Juhendaja Paul Reinik 

SULGPALLITREENINGUD- võimalus kord nädalas sulgpallimängu harjutada 

PESAPALLI TREENINGUD- võimalus 2x nädalas pesapalli mängida 

  

ÜRITUSED 

Jaanuar  

 KIIKUNINGA valimine, mitmevõistlus koroonas ja piljardis.  

 Lauamängude päev 

  koostöös Harjumaa Muuseumiga foto-orienteerumise võistluse "Tunne uut ja 

vana!" 

 koos Harjumaa Muuseumiga fotojaht "Pildista uut ja vana!" ja fotograaf Toomas 

Tuul  

 Tunnuslause ja noortekeskuse reklaamplakati tutvustamine 

 Osalemine noorsootöötajate täiendkoolitus kvaliteediteemadel Tallinnas. 

 Osalemine konverentsil "Kas Google'ist piisab?" Tallinna Ülikoolis. 

 

Veebruar 

 Noortekeskuse töötajad osalesid konverentsil: "Noored ja moodsad 

kommunikatsioonivahendid", 

 Töötajad koolitusseminaril Kuusalus: "Meie lapse mured".  

1.      esimene loeng nõelaugufotograafia (pinhole) kursusest. Ligi kümme noort 

meisterdas endale teekarbist fotoaparaadi. Kursus jätkub 12.märtsini.  

        15.veebruaril toimus Keila Kultuurimajas kontsert "Unenäopüüdjad" - esinesid: 

The Nymph, Allan Vainola, Tanel Liiberg, Jaak Lutsoja, dj Taat. Õhtujuht: Veljo 

Reinik.  



        Noortekeskuses toimus noortele seminar "Kuidas minna välisriiki õppima". Liina  

Bachmann Hakesest tutvustas noortele Taani ja Inglismaa kõrgkoolides õppimise 

võimalustest. 

Märts 

 lauatennise turniiri  

 Teisipäevast neljapäevani oli noortekeskuse juures linnalaager „Las loovus 

voolab"  

  Noortebändide kontsert. Esinesid Nervous People, RAHE ja Juhan tegi.   

 Fotonäituse „Uus ja vana” avamine ning Keila fotojahi tutvustamine.  

Aprill 

 Noorteaktiivi chillõhtu 

 külas Viimsi noortekeskuse noorsootöötajad 

Mai 

 avati Keila Noortekeskuse näitus "Nõelaugufotograafia ja fotogramm" Keila 

Kultuurikeskuses 

Juuni 

 Noortekeskuse abil tähistasid  koos lastekaitsepäeva Vikerkaare ja Sipsiku 

lasteaiad 

 noored pildistamas Ellamaal Sepa talus ning turba rabas 

 Noortekeskuse töötajad ringreisil Jõhvi, Kohtla-Järve, Kurtna, Rakvere ja 

Kuusalu noortekeskuses 

 noorte töölaagri esimene vahetus 

August 

 noorte töölaagri II vahetus 

 osalemine Prantsusmaal noortelaagris Youth Camp 

 6.-10.august toimus 8.-12.aastaste laste linnalaager 

 14.-16. august viibisid noortekeskuse loovuse ringi lapsed kunstilaagris Muhus 

 Noortekeskust külastasid noorsootöötajad ja 40 noort Narva Noortekeskusest.  

 Noortekeskust külastasid noored ja noorsootöötajad Albu ja Ahula 

noortekeskustest. 

 Nooteaktiiv'i üritus, mida viis läbi liige Ivo Krustok. Vaadati Al Gore'i kaks 

Oscarit võitnud filmi "An Inconvenient Truth", mis räägib globaalse soojenemise 

probleemi erinevatest tahkudest ja sellest, kuidas ühiskond saab selle vastu 

võidelda. 

September 



 Osalemine Nissi, Saue, Keila; Saku ja Kiisa noortekeskuste koostööprojektis 

„Ühised noored“. 

Oktoober 

 Keila Noortekeskus 5.aastane- kutsetega pidu koostööpartneritele ja sõpsadele 

 Infovahetunnid Keila Gümnaasiumis ja algkoolis 

 Sünnipäevanädala üritused noortele:  

-         Sportlik päev. Alustuseks roniti kaljuronimisseinal, seejärel toimusid 

täpsusvisked korvpallis ning jalgpalli penaltilöögid. Lauatennise õpet käis 

läbi viimas Katrin Marks, kellega olid kaasas ka osavad noored 

lauatennise proffid. Õhtu finaaliks kujuns Kiikuningas II valimine. 

-         Lemmiklooma päeva.. Nõmme Loodusmaja loodusring koos juhendaja 

Lada Mehikasega ja lemmikute kilpkonnade, geko, küüliku, rottide, kahe 

suure Ameerika prussaka ja ühe harjasvöölasega. Koerakasvatajad Virve 

Lepp ja Katrin Lahi koos oma neljajalgsete sõpradega. Kinobussi abiga 

valmisid mitmed multifilmid ja vaadata sai filmi "Operaator Kõps". 

-         Taaskasutustöötuba  moekunstnik Reet Ausi juhendamisel, ehete 

valmistamine Heidi Kena juhendamisel, alkoholivabade kokteilide 

valmistamist sai näha ning õppida Jaanus Savisto juhendamisel ning Tiia 

Eesmaa ja Kristjan Sinijärv õpetasin huvitavate suupistete valmistamist, 

-         Kontsert: üles astusid Börte, Rahe, Juhan tegi ning Vaiko Eplik & Eliit 

-         Pidu: plaate keerutasid TSR, Priidas, Märt ning beatbox'i tegi Rey! 

November 

        Töötajad Tartus rahvusvahelisel noorsootöökonverentsil „Totaalne muutumine- 

kas see on vajalik?“ 

Detsember 

 Noorteaktiiv jõuluõhtu "Aafrika jõulud" noortekeskuses 

 

RAHASTATUD PROJEKTID: 

  

1. Projekti nimi: „NOORED KEILA FOTOJAHIL”  



Projekti kestvus: 1.märts 2007 – 29.veebruar 2008 

Projekti eesmärk ja asukoht: Pakkuda loomingulist eneseväljendamist noortele, 

professionaalsete fotograafide koolitust ja võimalust võrrelda enda töid teiste 

loominguga.  

Projekt viiakse läbi Keila linnas fotojahi „Keila 70” raames. 

Projekti juht: Tanel Viik 

Projekti sihtgrupp: 7.-26. aastased noored, loengutele on oodatud ka kõik 

linnakodanikud 

Projekti kogumaksumus: 5800 EEK 

Keila Linnavalitsus: 4800 EEK 

MTÜ Keila Noorteaktiiv: 1000 EEK 

  

2. Projekti nimi: „NOORTEKESKUS, KUI VARAAIT”  

Projekti kestvus: 1.juuni 2007 – 31. detsember 2007 

Projekti eesmärk ja asukoht: DJ- koolituseks ja harjutamiseks ning pidude 

läbiviimiseks vajaliku DJ-, heli- ja valgustehnika soetamine keila avatud Noortekeskusele 

Projekti juht: Tiina Sinijärv 

Projekti sihtgrupp: 7.-26. aastased noored ja piirkonna noorsootööd teostavad asutused 

Projekti kogumaksumus: 98 627 EEK 

Keila Avatud Noortekeskus: 147 94 EEK 

Haridus- ja teadusministeerium: 83 833 EEK 

  

3. Projekti nimi: „MITMETAHULINE NOORTEKESKUS  

Projekti kestvus: 16.mai  –5.detsember 2007 

Projekti eesmärk ja asukoht: Pakkuda erineva vanuserühma ja huvidega noortele 

harivat vaba aja sisustamist, toetades tervislikku eluviisi ja ennetades riskikäitumist. 



Pakkuda töötubade näol noortele praktilisi oskusi igapäevaeluks kui ka selle 

rikastamiseks 

        Rõhutada hoolimist, hoidmist, märkamist  ja vastutustunnet iga elusolendi puhul 

        Läbi aktiivsete tegevuste propageerida tervislikke eluviise  

        Anda võimalus esineda kontserdil noortel artistidel koos suuremat populaarsust 

võitnud muusikutega 

 Õpetada noori kasutama dj tehnikat ning võimalust end proovile panna diskol 

koos tuntud raadio dj-ga  

Projekti juht: Maret Pärnamets 

Projekti sihtgrupp: 7.-26. aastased noored. 

Projekti kogumaksumus: 74356,29 EEK 

Keila Avatud Noortekeskus: 23356,29 EEK 

Keila Linnavalitsus: 1000,00 EEK 

Harju Maavalitsus, ANK projektikonkurss: 50 000 EEK 

  

  

  

  

 


