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I. Hetkeolukorra kirjeldus

Keila linna üldiseloomustus.

Keila linn asub Tallinnast 25 km läänepool. Linna pindala on 11,25 km². Tänu tihedale elektrirongi ja

muu ühistranspordi liiklusele on side piirkonnaga hea. Keilal on 5 sõpruslinna: Nacka Rootsist, 

Huittinen ja Kerava Soomest, Barsbüttel Saksamaalt, Sigulda Lätist ja Bristonas Leedust. 

2015 a. seisuga on Keilas 9758 elanikku, kellest noori vanuses 7-26 on 23,5%. Keila linnas on 

mitmekesised võimalused vaba aja sisustamiseks.  Tegutseb palju erinevaid spordiklubisid  ja on 

võimalik treenida jalgpalli, korvpalli, võrkpalli, kergejõustikku, ujumist, võitluskunste, lauatennist , 

tänava- ja võistlustantsu, iluvõimlemist, discgolfi.  Iseseisvalt saab treenida Keila Tervisekeskus

jõusaalis või ujulas ning väga head  ja mitmekesised võimalused on valgustatud terviseradadel.  

Keilas on väike skatepark. Keilas tegutsevad kunsti- ja muusikaringid ning on muusikakool.

Noorteühendustest on esindatud Kaitseliidu noorkotkad ja kodutütred, skaudid ja Kiwanise

noorteklubi. Keila kooli huvitegevust koordineerib huvijuht koos õpilasesindusega.

Keila linnas asub Harjumaa Raamatukogu ja Harjumaa Muuseum. Vaba aja sisustamise võimalusi nii 

noortele kui täiskasvanutele pakub Keila Kultuurikeskus.

Keilas on kolm kooli: Keila Kool, mis ühendab endas algkoolimaja ning põhi-ja gümnaasiumiaja, 

venekeelse õppega Keila Ühisgümnaasium ja Waldorfkool Läte, mis on erakool.

Keila Linnavalitsuse tasandil koordineerib noorsootööd kultuurinõunik.  Laste ja noorte probleemidega 

tegelevad lastekaitsespetsialistid.



Keila linna 0-26 aastased elanikud seisuga 1.01.2016
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Keila linna 7-26 aastased poisid ja tüdrukud võrdsete vanuserühmade lõikes seisuga 1.01.2016.

Vanuses 7-26.aaastat  on kokku 2264, kellest mehi on 1193 ja naisi 1071.
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Keila Noortekeskus.
Üldiseloomustus.

Keila Noortekeskus on Keila Linna hallatav asutus, mis avati 1.oktoobril 2002.a. 

Noortekeskus asub eraldiseisvas hoones, Paldiski mnt 28 F.  Tegemist on 

kahekorruselise hoonega, kus kasulikku pinda on 935 m². Sellele lisandub ~1000m²

õueala, mis on veel korrastamata. Kompleks asub suhteliselt kesklinna lähedal 

korterelamute rajoonis.

Noortekeskus on avatud E-N 12:00- 20:00 ja R 11:00- 19:00

Noortekeskuse koosseisu kuuluvad juhataja, 6 noorsootöötajat ja koristaja. 

Noorsootöötajate ja juhataja tööaeg on 40 tundi nädalas ning puhkuse pikkuseks 

on 42  päeva aastas. Huviringide tegevusi juhendavad lisaks noorsootöötajatele ka 

lepingulised  ringijuhendajad. Noortekeskuse töös löövad kaasa noored 

vabatahtlikud, kes enamasti aitavad kaasa sündmuste organiseerimisel ja 

läbiviimisel.

Hoonet haldab OÜ Varahooldus, kes seisab hea hoone korrasoleku ja 

remonditööde teostamise eest.

Noortekeskuse eelarve moodustab peamiselt Keila linna vahenditest ning selle 

suurus on ~180 000 eurot. Lisarahastust taotletakse erinevatelt fondidelt.



Eesmärk ja ülesanded. 

19.06.2012.a. kinnitatud Keila Noortekeskuse põhimääruse järgi on noortekeskuse 

tegevusvaldkond noorsootöö koordineerimine, korraldamine ja arendamine Keila linnas.

Eesmärgiks on luua noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning 

arendavateks tegevusteks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal-, rahvusvahelise- ja 

huvitegevuse. 

Seatud eesmärgi saavutamiseks täidab Noortekeskus järgmisi ülesandeid:

•Noortekeskuse haldamine ja avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele 

täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks läbi aktiivse 

kaasamise ja osaluse;

•noorte vaimse ja füüsilise arengu soodustamine ning toimetulevaks ühiskonnaliikmeks 

kujunemise toetamine läbi noorte kultuuri-, tervise- ja kodanikukasvatuslike tegevuste;

•tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks noorte osaluse, kaasamise ja 

vahetu kogemuse kaudu;

•Keila linna noorteinfo vahendamine ja karjääriteenuste osutamine;

•noorte omaalgatuslike projektide toetamine ning ülelinnaliste noorteprojektide ja 

noorteürituste korraldamine;

•erinoorsootöö korraldamine sh võimaluste loomine erivajadustega noortele;

•noorte mitteformaalse ja informaalse õppimise ning sotsiaalse arengu soodustamine;

•Keila linna noorsootöö ja noorsootöö kvaliteedi arendamine;

•koostöö teiste Keila linna asutustega tegevuste koordineerimiseks.



Võimalused, traditsioonid ja põhitegevused.

Keila Noortekeskus on suure õuealaga kahekorruseline hoone. Õuealal on suur
asfaltplats ja korvpallirõngaga tänavakorvpalli mängimiseks.

Hoones on spordisaal, kus toimuvad mõned sporditreeningud. Saalis on võimalik 

iseseisvalt spordiga tegeleda ja selleks noortekeskuselt laenata erinevat 

spordivarustust, nagu pallid, väravad, reketid, discgolfi korvid, lauatennise 

lauad jne. Hommikuti kasutavad saali lasteaia ja Lätte kooli lapsed ning õhtuti 

toimuvad täiskasvanute ning noorte võrk- ja korvpalli, lauatennise, JJ Street

tänavatantsu ja Trial klubi mototreeningud. I korrusel on veel bändiruum koos 

salvestusstuudioga ning fuajees saab piljardit mängida. Hobitoas, kus on ka 

savipõletamise ahi, viiakse läbi ringi ja klubilisi tegevusi ning meisterdatakse 

vabal ajal. Raadioruumis on võimalus teha raadiosaateid. I korrusele jääb veel 

Luuk, kus igapäevaselt saab laenutada erinevaid lauamänge ja 

mänguvahendeid. Luugi saalis saab mängida lauatennist, noolemängu ja 

lauajalgpalli, vaadata TV-d ja mängida Xboxi. Seal on statsionaarne lava ning 

see on peamine sündmuste korraldamise koht.
II korrusel on töötajate kabinet, fotostuudio, kus on professionaalne varustus ja

programmid. Suures toas saab vaadata filme ja korraldada klubilisi tegevusi ja
koolitusi. Väikeses köögis on noortega söögi valmistamiseks vajalikud
vahendid. Puhkamiseks ja rahunemiseks on väike vaikusetuba.

Laupäeviti saab noortekeskuses pidada laste sünnipäevi ja üritusi.



Traditsioonid. 

Kõike pikemaks traditsiooniks on noortekeskuse sünnipäevanädala tähistamine, mis on toimunud 

alates keskuse avamisest. Sünnipäevanädal toimub sügisesel koolivaheajal ja siis leiavad aset 

erinevad töötoad, turniirid, filmi- ja kohvikõhtud, kontserdid jne

Septembri alguses korraldame Vaba aja messi, kus tutvustavad oma tegevusi kõik Keila vaba aja 

tegevusi pakkujad aga ka piirkonna ning üle-eestilised noortele rahvusvahelisi võimalusi 

vahendavad organisatsioonid 

Detsembris toimub Keila linna noorte tunnustusüritus “Aasta jälg”.

Toimuvad erinevate noortegruppidega “Noortekeskuse öö” (N. tüdrukuteklubi öö, öökorvpalli turniir ,)

Suvevaheajal korraldame laste linnalaagrid.

Juunis korraldame töömalevat.

Tähistame erinevaid tähtpäevi (N. rahvusvaheline puuetega inimeste päev, EV aastapäev jne)

Noortekeskuse ja noorsootöö olulisuse teadvustamiseks korraldame üle-eestilise noorsootöönädala 

raames erinevaid ettevõtmisi.

Korraldame koos noortega pidusid ja kontserte.

Viime läbi noorteinfo töötube Keila Koolis.

Võtame vastu pikaajalisi Euroopa Vabatahtliku Teenistuse välisvabatahtlikke.

Osaleme ja korraldame piirkonna noorsootöötajate kutsevõistlust ja jõululõunat.

Korraldame töötajate meeskonnakoolitusi, seminarid ja väljasõite teistesse noortekeskustesse.



Põhitegevused.

Igapäevane avatud noorsootöö.

Huviringid: 

• Loovuse ringid;

• Tüdrukute klubi;

• Kitarriring;

• Trummikool;

• Automudelism;

• Kokandusklubi;

• Näitering;

• Fotoring.

Projektide koostamine ja läbiviimine.

Sündmuste korraldamine.

Noortealgatuste toetamine.



Olulisemad projektid:

• Hoone renoveerimisega seotud projektid.

• Varaait- saadud  heli- ja valgustehnikat.

• Eesti ANK ennetusalastes programmides osalemine. 

• Tahan Pilli mängida- uus trummikomplekt ja löökriistad.

• Roherock- erinevatele ühiskonna valupuntidele tähelepanu juhtivad pereüritused koos kontsertiga.

• Koostööprojekt Võrgupunujad- seminarid linna võrgustikutöö elavdamiseks. 

• Fotojaht- läbi aasta kestnud linna fotode konkurss ja nende põhjal valminud raamat.

• Keila o-öö- kevade alguse hilisõhtune orienteerumine.

• Lääne- Harju teabe – ja nõustamiskeskus (Rajaleidja Keskus).

• IT-öö- IKT –ga koostöös toimunud üle-eestilised IT alased töötoad.

• Kraadio- noorteraadio ruumi sisustamine ja saadete edastamine.

• Automudeliringi käivitamine- saadud vahendid.

• Noortevolikogu töö käivitamine- koolitused ja motivatsiooniüritused noortele.

• Poiste kokandusklubi- saadud vahendeid ja toimunud töötoad ning ringitegevus.

• Foto Stuudiosse- saadud stuudio vahendid, toimunud töötoad ja ringi tegevus.

• Keila noor teeb ise muusika- salvestusstuudio kaasajastamine ja koolitused ning saadud 

vahendeid.

• Keraamika projekt “mul on savi”- saadud vajalikud vahendid, toimunud koolitused.



September 2014 - mai 2015 noortekeskuse külastatavus.
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Unikaalseid külastajaid perioodi vältel: 961 (arv ei sisalda anonüümseid külastajaid)

Nende sooline jaotus: M: 570, N: 391 ja vanuseline (31.05.2015 seisuga): 0-6: 35, 7-

11: 410, 12-16: 312, 17-19: 135, 20-26: 59, 27+: 10



September 2015 - mai 2016 noortekeskuse külastatavus.

Unikaalseid külastajaid kogu perioodi vältel: 792 (arv ei sisalda anonüümseid külastajaid)
Nende sooline jaotus: M: 491, N: 301 
ja vanuseline (31.05.2016 seisuga): 0-6: 25, 7-11: 354, 12-16: 280, 17-19: 78, 20-26: 48, 27+: 7 
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Kohtumiste ja külastatavuse võrdlus 2014/2015 ja 2015/2016.
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Koostöö.

Keila linnas võib asutuste ja organisatsioonide vahelist koostööd lugeda 
hästitoimivaks. Noortekeskuse koostööpartnerid: 

• Keila koolid;
• Keila Tervisekeskus;
• Lasteaiad;
• Kultuurikeskus;
• Sotsiaalkeskus;
• Muusikakool;
• Kaitseliidu harju malev;
• Skautide Keila piirkond;
• Politsei. 

Koostööd teeme ka piirkonna noortekeskustega:
• Saue;
• Klooga;
• Saku;
• Rae;
• Viimsi.

Keila Noortekeskus on eesti ANK liige 2003. aastast.



KNK tugevused:

Piisav töötajate arv, mis võimaldab keskenduda konkreetsetele tegevustele.
Töötajate avatud uuendustele ja positiivne ellusuhtumine. 
Hea ja sujuv meeskonnatöö.
Erineva elukogemuse, väljaõppe, erioskuste ja huvidega meeskonna liikmed
Projektitöö võimekus.
Keskmisest suurem palk ja pikem puhkus.

Suur ja hea asukohaga maja, kus on palju tegevusvõimalusi.
Erinevad võimalused ja vahendid erinevatele huvigruppidele.
Tehnilised võimalused ja kaasaegsed vahendid (foto, multimeedia, muusika, keraamika, 
automudelism, raadio).

Mitmekesine ja valdavalt tasuta huvitegevus, üritused. 
Avatus, hoolivus ja valmisolek uuendusteks.
Noorte algatus tõusuteel.
Valmisolek kaasamisele ja ennetusele.
Noorteinfo jagamine piirkonnas.

Liikmekaardi kaudu info viimine vanemateni.
Logiraamatu abil parem ülevaade osalejatest.

KOV-i usaldus ja iseseisvuse võimaldamine ning suhteliselt hea toetus.
Võrgustiku olemasolu ja hea koostöö teiste linna spetsialistidega ja asutustega.



KNK kitsaskohad:
Regulaarse supervisiooni, kovisiooni, taastumise jm puudumine.

Kohati tuleb teha mitmeid erinevaid asju üheaegselt, mis võib tekitada segadust.

Prioriseerimine puudulik ja ajaplaneerimine vajab arendamist.

Tööülesannete ampluaa on väga lai ja konkreetne jaotamine raskendatud.

Kõigil töötajatel ei ole individuaalset töölauda.

Ligipääsetavus puuetega noortele piiratud.

Õueala vähesed võimalused, korrastamata ja territoorium läbikäidav.

Siseruumide remondivajadus.  

Avatud osa on palju ja järelvalve noorte üle raskendatud.

Puudub ruum individuaalseks- ja grupivestlusteks.

Noorte aktiivgrupi puudumine.

Noorte aktiivne osalus vähene  ja nende ebaefektiivne motiveerimine. 

Keskus ei ole paljudele noortele piisavalt atraktiivne ja keskuse kuvand ebaselge.

Töötajate pädevused vajavad arendamist tegelemaks eritähelepanu nõudvate kasvatus- ja

käitumisraskustega noortega. 

Puuduvad mehhanismid  lahendada kriitilisi juhtumeid ja see kahjustab üldist turvatunnet.

Ebaefektiivne töö planeerimine, mistõttu vahetu tegelemine noortega jääb tahaplaanile.

Kasutatakse peamiselt vaid KNK hoonet,  vähe tegevusi väljaspool keskust .

Kohalikul tasandil oleme vähe pildis, ebapiisav turundustöö. 

Kogukonnatöö ja koostöö lastevanematega vähene.



KNK võimalused:

Rõhuasetus rohkem organiseeritud, eesmärgistatud ja süsteemsel huvitegevusel, 

programmidel jms.

Tihedam koostöö teiste asutustega (raamatukogu, muuseum, koolid, tervisekeskus jt ) ja 

tegevusi looduskeskkonda ning väljaspool keskust.

Kogukonna teavitus noortekeskuse eesmärgist ja võimalustest.

Kaasata teistest rahvustest noori.

KNK ohud:

Töö on emotsionaalselt väsitav ja õhtune tööaeg, mis võib tekkida motivatsiooni langust.

Kõikide noorte huvidele ei leidu sobivaid väljundeid.

Noortekeskuses nähakse laste hoiupaika, kus noortekeskus ei saa asendada kodu.

Lapsevanemad ei soovi teha koostööd.

Turvatunne on kõikuma löönud, keerulistes olukordadel on raske või isegi võimatu abi

saada. 

Noored suhtuvad  noortekeskusesse, kui teenindusasutusse; noorsootöötajatesse kui 

Teenindajatesse.



II. Peamine ülesanne, missioon ja visioon.

PEAMINE ÜLESANNE:

TOETADES NOORI AITAME NEIL ELUS PAREMINI HAKKAMA 

SAADA.

MISSIOON:

LOOME NOORTELE KASVAMISEKS TURVALISE JA ARENDAVA 

KESKKONNA

VISIOON

KNK ON KOGUKONNALE VÕRDVÄÄRNE KOOSTÖÖPARTNER JA 

OMAB OLULIST ROLLI NOORTE ARENGUS



Valdkond 1. KNK meeskond. 

Eesmärk: Noortekeskuses töötab pädev ja motiveeritud 

meeskond.

Meede 1 Töömotivatsiooni hoidmine ja taastamine.

Meede 2 Töökorralduse tulemuslik jaotus.

Meede 4 Vajaduspõhised koolitused.

III Strateegilised eesmärgid ja meetmed 

valdkondade kaupa:



Valdkond 2. KNK keskkond.

Eesmärk: noortekeskuse õuealal ja hoones on erinevate 

huvidega noortele mitmekesised, kaasaegsed ja 

kvaliteetsed enesearendamise võimalused.

Meede 1 Ruumide reorganiseerimine, remont, sh puuetega    

noorte ligipääs.

Meede 2 Vajalike kaasaegsete vahendite soetamine 

huvitegevuste.

Meede 3 Õueala väljaehitamine.



Valdkond 3. Töö noortega.

Eesmärk 3.1 Noortel on valikuid oma loome- ja 

arengupotentsiaali avamiseks. 

Meede 1 Huvitegevuse valikute laiendamine.

Meede 2 Sündmuste ja ettevõtmiste mitmekesistamine.

Meede 3 Rahvusvaheliste projektide käivitamine.

Meede 4 Noorte huvide ja soovide regulaarne monitooring.



Valdkond 3: Töö noortega.

Eesmärk 3.2. Noortel on väiksem risk olla tõrjutud.

Meede 1 Eesmärgistatud avatud noorsootöö tegevused.

Meede 2  Teist keelt kõnelevatele noortele tegevuste 

käivitamine.

Meede 3 Erinoorsootööalaste programmide süsteemne 

toimimine.

Meede 4 Noortega kontakti loomine erinevate kanalite 

kaudu.



Valdkond 3. Töö noortega.

Eesmärk 3.3. noored osalevad aktiivselt 

noortekeskuse tegevuste organiseerimisel ja 

läbiviimisel ning erineva tasandi otsustusprotsessides.

Meede 1 Aktiivgruppide loomine.

Meede 2 Noortealgatus projektide hoogustamine.

Meede 3 Koolitused, motivatsiooniüritused noortele.



Valdkond 4. Kommunikatsioon.

Eesmärk: Noored ja kogukond on teadlikud noortekeskuse 

võimalustest ja sündmustest ning avalikkus on teadlik 

noortekeskuse mõju olulisusest noorte arengule.

Meede 1 Kommunikatsiooniplaani arendamine ja 

rakendamine.

Meede 2 Töö kogukonnaga.



Valdkond 5.Koostöö.

Eesmärk: noortekeskus on arvestatav koostööpartner  linna 

asutustele ja ettevõtetele ja piirkonna noortekeskustele 

ning osaleb noorsootöö alastes võrgustikes.

Meede 1 Tegevuste laiendamine väljapool noortekeskust.

Meede 2 Koostöö tõhustamine piirkonna asutuste, 

ettevõtete ja organisatsioonidega.

Meede 3 Lastevanemate kaasamine noortekeskuse 

tegevustesse.



IV Tegevuskava ja tulemusindikaatorid 

aastateks 2016-2018.

Keila Noortekeskuse arengukava 2016- 2021 tegevuskava aastateks 2016-

2018 on käesolevale arengukavale lisatud exceli tabelina valdkondade ja 

meetmete kaupa järgmises vormingus:

Valdkond 1- Meeskond

Eesmärk: noortekeskuse töötab pädev ja motiveeritud meeskond.

Meede Tegevused Tulemus ja mõõdik 2016 2017 2018Partnerid

Kovisioonide korraldamine KNK 

töötajatele.

Vastavalt vajadusele ja vähemalt  1x kuus 

toimuvad KNK-sisesed kovisioonid ning 1x 

kvartalis piirkonna noortekeskuste vahelised 

kovisioonid. x x

Saue ja Klooga noortekeskus, 

Supervisiooni ja Coachingu

Ühing



V Arengukava koostamise protsess ja 

tulemuste hindamise ja arengukava 

läbivaatamise ning muutmise kord.

Keila Noortekeskuse arengukava on koostatud noortekeskuse 

järjepideva arengu tagamiseks. Koostamisel on lähtutud Eesti 

Noortevaldkonna arengukavast aastateks 2014-2020 ja Keila Linna 

arengukavast. Arengukava koostamise põhimeeskond on 

noortekeskuse kollektiiv. Erinevatel etappidel on kaasatud noori 

ning arvestatud noorte tagasiside ja rahuloluküsitluste tulemustega. 

Mõtteid ja ideid noortekeskuse arengukavasse on saadud ka 

erinevatelt mõttetalgutelt ja koostööseminaridelt noorte ja 

koostööpartneritega.

Tegevuskava täimiseks leitakse ressursid Keila Linna eelarvest, 

projektitaotlustest ja sponsorlusest. Arengukava täitmise eest 

vastutavad noortekeskuse juhataja ja noorsootöötajad.



Keila Noortekeskuse arengukava eesmärgid ning 

nende täitmiseks kavandatud meetmed ja tegevused 

vaadatakse üle 2 korda aastas, augustis ja jaanuaris. 

Hindamisel võetakse aluseks antud ajaetapile 

planeeritud tegevuste tulemusnäitajad, milleks on 

lisaks planeeritud tegevuste elluviimisele ja analüüsile 

ka noorte osalus ja tagasiside. Vaadatakse üle 

järgmisele perioodile planeeritud tegevused ning 

vastavalt sellele koostatakse aasta tegevuskavad.  

Vajadusel tehakse arengukavas ja tegevuskavas 

muudatusi ning need esitatakse Keila Linnavalitsusele 

kinnitamiseks, millest teavitatakse ka avalikkust ja 

koostööpartnereid.



VI Mõisted ja lühendid.
Arengukava - on strateegilisel planeerimisel arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist kavandav 

dokument. Arengukava võib käsitleda kui tegevusplaani ning see on aluseks eelarve koostamisel.

Avatud noorsootöö meetod- noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise viis, seadmata eeltingimusi nende 

tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele; kaasab noori tegevuse algatamisse 

ning arendamisse; võimaldab suhtlemist ja arendavat tegevust sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale 

noore omaalgatuse ja luues tingimused mitteformaalseks õppimiseks. 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) - on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis 

asuvaid noortekeskusi. 

Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) - on Eestis tegutsevaid noorsootöötajaid (nii ametilt kui ka vabatahtlikke) koondav 

mittetulunduslik organisatsioon. 

Erinoorsootöö – riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine nende võimete ja 

oskuste aktiviseerimise ja motivatsiooni suurendamise kaudu. 

Erivajadusega noor - noor, kes erineb eakaaslastest oma võimetelt, kultuuriliselt või sotsiaalselt taustalt või isiksuse 

omadustelt sedavõrd, et vajab oma arengupotentsiaali realiseerimiseks keskkonna ümberkorraldamist. 

Erivajadusega noor võib olla nii puudega, õpiraskustega, aga ka andekas või vajab mingitel muudel põhjustel 

keskkonna kohandamist. 

Huviring/huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, 

et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. 

Laager - noortele pakutav tasemekoolituseväline tasuline teenus, mille sisuks on noorte tervistav ja arendav puhkus. 

Liikmekaart- avalduse esitamisel (alaealistel nõutav lapsevanema avaldus) väljastatakse KNK liikmekaart, mille alusel 

saab laenutada noortekeskuse vahendeid ning omanikele saadetakse KNK infot ja kehtivad hinnasoodustused .

Logiraamat- veebikeskkond, kuhu töötajate poolt kantakse igapäevaselt noortekeskuses avatud osa, huviringid, 

sündmused ja projektid ning noored registreerivad end igal korral vastavale tegevusele saabudes ja lahkudes. 

Logiraamatu abil on kättesaadavad erinevaid statistilised näitajad.

. 



Meetmed- abinõude kogum, mida võetakse tarvitusele mingi soovitud tulemuse saavutamiseks

Missioon – kirjeldatud põhjendus sellest, miks organisatsioon üldse eksisteerib ja mida tehakse selleks, et visiooni ellu 

viia. Missioon vastab enamasti küsimusele “miks me üldse olemas oleme?” – mis on meie eksisteerimise mõte 

Mitteformaalne õpe - see toimub väljaspool kooli ning on ette võetud teadlikult eesmärgiga end arendada. 

Mitteformaalne õpe võib toimuda erinevates keskkondades, kus õpetamine ja õppimine ei ole ainus ega peamine 

otstarve. Mitteformaalne õpe on eesmärgistatud, kuid vabatahtlik. Läbiviijadvõivad olla nii professionaalsed 

koolitajad kui ka näiteks vabatahtlikud või eakaaslased. 

Noor - 7-26aastane füüsiline isik. 

Missioon – kirjeldatud põhjendus sellest, miks organisatsioon üldse eksisteerib ja mida tehakse selleks, et visiooni ellu 

viia. Missioon vastab enamasti küsimusele “miks me üldse olemas oleme?” – mis on meie eksisteerimise mõte. 

Mitteformaalne õpe - see toimub väljaspool kooli ning on ette võetud teadlikult eesmärgiga end arendada. 

Mitteformaalne õpe võib toimuda erinevates keskkondades, kus õpetamine ja õppimine ei ole ainus ega peamine 

otstarve. Mitteformaalne õpe on eesmärgistatud, kuid vabatahtlik. Läbiviijadvõivad olla nii professionaalsed 

koolitajad kui ka näiteks vabatahtlikud või eakaaslased. 

Noor - 7-26aastane füüsiline isik. 

Noorsootöötaja– noortekeskuses töötav isik, kes toetab noorte isiklikku arengut ja õppimist  väljaspool kooli, perekonda 

ja tööd ning loob selle saavutamiseks vajalikud tingimused. Ta tegeleb noortele suunatud programmide ja 

projektide kavandamise, elluviimise ja hindamisega, kaasab noori tegevuste kavandamisesse ja korraldamisesse 

ning soodustab nende omavahelist koostööd. 

Noortekeskus - noorsootööasutus, mis tegutseb avatud noorsootöö meetodil, kus vabatahtlikkuse alusel võivad käia 

kõik noored ja mis on ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskuseks.

Noorsootöö – tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noorel vaba tahte alusel 

perekonna-, tasemeharidus-, ja tööväliselt tegutseda. 

Ressursid – vahendid noorsootöö teostamiseks (näiteks ruumid, raha, inimesed, oskused, teadmised).

Strateegilised eesmärgid - visiooni täpsustavad sihid ning ütlevad, kus me tahame olla konkreetse aja pärast.

Töömalev - noortelaager, kus osalevad noored vanuses 13-17 ja peamiseks eesmärgiks on töökogemuse saamine.

Visioon – soovitud tulevikupilt, mida tahetakse teatavaks ajaks saavutada.



ENK- Eesti Noorsootöötajate kogu

ENL- Eesti Noorteühenduste Liit

ENTK- Eesti Noorsootöö Keskus

EstYes- MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing

HEAK- Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

HMN- Hasartmängumaksu Nõukogu

IT- infotehnoloogia

ITL- Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

KLV- Keila Linnavalitsus

KNK- Keila Noortekeskus

MISA- Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

MTÜ- mittetulundusühing

RMK- Riigimetsa Majandamise Keskus

SANA- Sihtasutus Archimedes Noorteagentuur

TÜ- Tartu Ülikool

TLÜPS- Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar


