
 

 

 

 

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus kevad 2011 – kevad 2012 
Iga ürituse eel täpsustatud kutse kodulehel ja noortekas!   

Aeg 
(kuu, 
kell) 

Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus Vastutaja, toetaja 

1.mai 

2011  

14-15 

Nõuni 

noortetoas 

Arutelu teemal noortevolikogu valimised 

Palupera vallas. 

Noortejuhid, noorte esindus. 

3. mai 

2011 

kell 17-

20 

Heakorra-

talgud 

noortekas 

Võta kaasa reha, riisume. Peseme aknad, 

trimmime aia, paigaldame uued korvirõngad jm. 

 

Noortejuht 

7.mai 

2011 

kell 12-

18 

Hellenurme 

palliplatside 

heakorra-

talgud I 

Koguneme noorteka juures, sest äkki kõik ei 

oska, ei mäleta kuis minnagi. 

Noortejuht 

14. 

mai 

2011 

kell 12-

17 

Koolitus 

noortele 

“Avaliku 

esinemise 

alused” 

1-päevane koolitus noortele, mille viib läbi MTÜ 

Sebra Koolitused. 25 noort saavad juurde 

enesekindlust ja teadmisi, kuidas avalikul 

esinemisel olla meeldejääv ja mõjus. Vahepausil 

tee-kohvilaud. 

Projektijuht, noortejuhid, noorte 

esindus. 

Toetaja  

  
15. mai 

2011 

kell 12 

Projekti 

„Vaba aja 

tegevusteks 

ning sõprus-

kohtumis-

teks vajalike 

täiendavate 

ja 

uuenduslike 

vahendite 

soetamine” 

lõpuüritus 

Piknik koos tsiklistidega (Alempois MC, Road 

Beast Paduvere MC, Põletajad MC jt). 

Hellenurme noored valmistavad snäkid ja 

vastutavad programmi eest. Peetakse maha 

sõbralik lahing piljardis, lauatennises ja 

lauamängudes. Tsiklistid tutvustavad oma 

mootorrattaid, räägivad baikerite subkultuurist ja 

kõigest sellega seonduvast. Oma tsiklit tutvustab 

ka kohalik noor Willi. 

Noortejuht, Kadi Voolaid, noorte 

esindus. 

Toetaja  

 

22. mai 

2011 

algu-

sega 

kell 11 

Hellenurme 

palliplatside 

heakorra-

talgud II 

Jätkame Hellenurme pallikal korrastustöödega. 

Võta tööriistad ja kindad ise kaasa! 

Noortejuht 

20-22. 

juuni 

Infopäev Noorte vabatahtliku tegevuse ja omaalgatuse 

infopäev Nõuni noortetoas. Infopäeva viib läbi 

MTÜ HSL Counsultancy. 

Noortejuht Nõunis, noorte 

esindus. Toetajad 

 
25-27. 

juuli 

2011 

ANK 

suvekool 

Annimatsil. 

Palupera valla noorte esindus osaleb II 

noortekeskuste suvepäevadel e suvekoolis 

Annimatsi spordibaasis.  

Noortejuhid, noorte esindus. N! 

Meie logoga lipp pole veel valmis! 

5-6. 

aug. 

2011 

Süstamatk 

Vilsandi 

saarele 

Ühine bussisõit Virtsu sadamasse, praamiga 

Kuivastusse, edasi bussiga Kuusnõmme 

poolsaarele ja matka järgselt sama rada 

Hellenurme tagasi. Vahele jääb eesmärk -

kahepäevane süstamatk Vilsandi saarele. 

Füüsiliselt huvipakkuv ja seiklusrohke matk 20 

noorele vanuses 15-23 ja 2 noortejuhile aerutades 

Projektijuht, noortejuht, noorte 

esindus 

Toetaja  

 

 



 

 

 

(25-30 km), sisaldab ka jalgsimatka (5 km), mis 

tutvustab Eestimaa kõige läänepoolsemat kallast 

– Loonelaiu, Nootamaa ja muidugi Vilsandi. 

Vilsandi saarel ka ööbitakse, austatakse 

maailmareisil viibivat Jaan Tättet, kuulatakse ja 

lauldakse kohapeal tema laule „Tuulevaikne öö” 

jt. Pakett OÜ-lt Viirekaare. 

24-26. 

aug. 

2011 

Palupera-

Puka 

suvelaager 

7-18.a. kahe kohaliku omavalitsuse noorte 

ühissuvelaager Soontagal, Saeveski puhkekohas. 

Kaitseliidu jt instruktorid jagavad vanuseti 

gruppideks jagatud noortele hulgaliselt õpet – 

esmaabi, orienteerumine, paintball, õhupüss, 

vibu, LARP-õpe läbi mängu, käsitöönipid 

kasetohust, noaga vestmine jpm. Varustusest, 

toitlustamisest, omaosalusest jm info eraldi 

koolist, kodulehelt, noortekast. Kui oled Palupera 

valla noor, pane oma sõpradest punt kokku ja 

registreeru! Kohtade arv on piiratud, kuid peaks 

olema piisav! 

Toetaja: 

 

 

Sept. 

2011 

Teleri, 

antenni ja 

aluse seinale 

soetamine ja 

paigalda-

mine 

Soetatakse teler, alus seinale ja antenn, mis 

paigaldatakse noormeeste jõul noortekeskuse 

hoonesse. Soetatavad väikevahendid 

noortekeskuses veel puuduvad ja need jäävad 

taotleja omandisse järgnevateks aastateks, 

kindlasti kuni 2018. 

Projektijuht, noortejuht, noorte 

esindus. 

Toetaja 

 
10. 

sept. 

2011 

Paintballi- 

võistlus 

Viljandi-

maal 

Vastasvõistkonnaks valitakse võistlustunnetuse 

süvendamise eesmärgil Valgamaa Partnerluskogu 

tegevuspiirkonda kuuluvad noored  naabrite 

noortekeskusest (kokku noori 40, noorem grupp 

vanuses 12-16 (20) ja vanem grupp 17-23 (20)). 

Ühiselt sõidetakse Rääkale Suure-Jaanis Wirland 

Paintball Parki, võistluse järgselt võetakse piknik 

ja naastakse koju tagasi. Sügisene aeg lisab 

mängule veelgi militaarsust juurde. Nooremad 

(vanuses 12-16) mängivad sport-paintballi 

väljakul 50x37m, batuudist figuuridega, 5 vs 5, 2 

mängu. Mängu saab jälgida spetsiaalse võrgu 

tagant. Ja täiskasvanu ikka jõudnud noored 

mängivad metsamängu, 10 vs 10, mängu kestus 

ca 3,5 tundi. Võistluse korraldab OÜ OSSIK. 

Projektijuht, noortejuht, noorte 

esindus. 

Toetaja 

 

30. 

sept. 

2011 

Koolitus 

valla 

noorsootöö 

arengukava 

koosta-

miseks 

1-päevane koolitus moderaatorilt valla 

noorsootöö arengukava koostamiseks kõikidele 

asjalistele (noored, vallavolikogu-, -valitsus, 

hallatavad asutused, ca 50 inimest). Antakse 

vahehinnang olemasolevates 

arengudokumentides noorsootööd puudutavatele 

peatükkidele, õigusaktidele ning vaadatakse 

tulevikku, et mida oleks veel vaja täiendada või 

mis valdkonnad vajavad suuremat tähelepanu 

arengukavas. Moderaator teeb vastavad 

kokkuvõtted ja edastab need arengukava 

koostamise eestvedajale. Koolituse käigus on 

toimunud olemasoleva olukorra seire ning on 

kokkulepitud erinevate noorsootöö osapoolte ja 

asjalistega uued suunad. Moderaatoriks MTÜ 

Sebra Koolitused . Vahepausil tee-kohvilaud. 

Projektijuht, noortejuhid, noorte 

esindus. 

Toetaja  

 



 

 

 

Sept. 

kesk 

2011 

Infopäev Noorte vabatahtliku tegevuse ja omaalgatuse 

infopäev Hellenurme noortekas. Infopäeva viib 

läbi MTÜ HSL Counsultancy. 

Reet Allak, 6-9 klass. Toetajad 

 
Sept. 

2011 – 

veebr 

2012 

Palupera 

valla 

noorsootöö 

arengukava 

2012-2020 

koostamine 

Kui osapooltele on saanud selgeks, kuidas 

arengudokumenti koostada (sisend, meeskonna 

moodustamine, seminarid, töörühmade 

kokkusaamised jm juhtnöörid) tuleb see 

dokument ka valmis ja vormi saada. Tuleb 

kaasata võimalikult palju noori arengukava 

valmimisse, rakendada loovaid meetodeid, mis 

on noortele arusaadavamad kui formaalsed ning 

valmiv arengukava peab olema noortele loetav ja 

kergesti mõistetav. Arengukava koostamisse 

kaasatakse noorsootööstruktuurid, noortejuhid, 

kohalik omavalitsus ja erinevad 

noorteorganisatsioonid. Arengukava 

kujundatakse noortepäraselt ja seda jagatakse 

omavalitsusele, noorteorganisatsioonidele, 

koolile, kajastatakse kodulehel. 

Projektijuht, noortejuhid, noorte 

esindus. 

Toetaja  

 

Sept. 

2011 – 

dets. 

2011 

Noorte-

keskuse 

logolipu ja 

varda 

soetamine 

Sügisel (oktoobrikuu) korraldatakse noortele 

konkurss noorteka logo loomiseks. Valitakse 

kavanditest parim . Logo trükitakse siidile 

105x105 lipuks ja lisaks soetatakse kerge 

alumiinium lipuvarras kandmiseks. Lipp ei ole 

kasutatav majalipuna õues, seega suudetakse 

tagada ka lipu olemasolu 5 aasta pärast. 

Projektijuht, noortejuht, noorte 

esindus. 

Toetaja 

 

22. okt. 

2011 

kell 10-

16 

Erinevate 

noorsootööd 

tegevate 

organisat-

sioonide 

koostöö 

infopäev 

Erinevate Valgamaal noorsootööd tegevate 

organisatsioonide koostöö infopäev, mille käigus 

tutvustatakse otsestele sihtgruppidele oma 

tegemisi ja jagatakse infot organisatsioonide 

kohta ( Eesti Punane Rist, Eesti4H, Kaitseliit, 

vabatahtlikud välismaale, noorpoliitikud). 

Tulemus - paraneb koostöö erinevate noorsootöö 

organisatsioonide vahel. Ootame 5 

organisatsiooni osalemist. Vahepausil tee-

kohvilaud.  

Projektijuht, noortejuhid, noorte 

esindus. 

Toetaja  

 

2. dets. 

2011 

kell 10-

16 

Koolitus 

„Mobiilne 

noorsootöö 

annab 

tiivad” 

Valla noorsootööga seotud isikutele mõeldud 

koolitus, mille käigus saadakse teadmised ja 

oskused nn tänava noorsootööks. Lisaks veel 

saadakse teadmised järgnevatel teemadel: 

Mobiilse noorsootöö kontseptsioon ja selle 

meetodid. Teismelise käitumine ja mõjutamise 

võimalused. Kontaktiloomine noortega nende 

sotsiaalruumis. Mobiilse noorsootöö A ja O. 

Koolitaja on Siiri Liiva MTÜ HSL 

Counsultancy´st. Tulemus - 20 noorsootöö 

asjalist on teadlikud mobiilsest noorsootööst ning 

oskavad seda kasutada oma igapäeva töös. 

Vahepausil tee-kohvilaud. 

Projektijuht, noortejuhid, noorte 

esindus. 

Toetaja  

 

11. 

dets. 

2011 

kell 11 

- 

Noorte 

jõululaat 

Hellenurme noortekeskuses. Isetehtud asjade 

müük-ost. Meisterdamistoad. 

Noortejuht Deivi Sarapson 

meeskonnaga. 



 

 

 

17. 

dets. 

2011 

kell 

18:00 

Helle-

nurme 

mõisa-

pargis 

Seiklus-

mäng Püha 

Elmo Tuled  

Karmis talvises öös korraldab Hellenurme 

mõisapargis 1 tunnise seiklusmängu 

ilutulestikuga Tiimitöö OÜ. Mängu tulemusena 

valmib ese (nt mudellennuk, tuulelohe vms), mis 

noortekeskusele jääb. 10 kontrollpunkti läbitakse 

mõistujuttude lahendamise järgselt samm-

sammult. Võimas tulevalgus süttib lõpuks iga 

kirstu avamisel. Osalejaid noori 20, vanuses 12-

23, kes jagunevad 4 erinevasse võistkonda. 

Projektijuht, noortejuht, noorte 

esindus. 

Toetaja 

 

Jaan. – 

veebr 

2012 

Koolitus/ 

õppepäev 

„Noorsoo-

töö 

võimalused 

KOV-is“ 

Toimub koolitus/õppepäev Rõugesse, kus 

kohtutakse Rõuge Noortevolikoguga, Rõuge 

Vallavalitsuse ja –volikoguga jt. asjalistega. 

Räägitakse noorsootöö heast toimimisest 

kohalikus omavalitsuses. Antakse teadmisi 

noorteosaluse tõstmiseks ja kaasamiseks. 

Koolitus/õppereis on mõeldud 15 omavalitsuse 

juhile/volikogu liikmetele, 10-le noorsootööga 

seotud isikule (noortejuhid, huvijuht, ringijuhid) 

ning 10-le noorele, et tõsta nende teadlikkust 

noorte osalusest ja kaasamisest kohaliku elu 

arendamisse. Osalenud on teadlikumad noorte 

kaasamisest ja osaluse tõstmisest kohaliku elu 

parendamisel. Ühine lõuna kohapeal 35 

inimesele. 

Projektijuht, noortejuhid, noorte 

esindus. 

Toetaja  

 

Märts – 

aprill 

2012 

 Meeskonna

-mäng 

“Nagu 

Nupud 

Laual” 

 2-tunnine mäng maastikul erinevatele 

võistkondadele (kokku kuni 50 osalejat) selgitab 

välja nupukamad. Põnevuse tekitamiseks 

kutsutakse võistlema võistkond koolipersonalist, 

volikogust, lapsevanematest. Noored saavad 

teadmistes jõudu katsuda täiskasvanutega. 

Mänguline päev lõpetatakse ühiselt grilliplatsil 

keha kinnitades. Läbi mängu soovitakse 

süvendada koostööd erinevate põlvkondade 

vahel. Koolituse viib läbi OÜ 360 kraadi.  

Projektijuht, noortejuhid, noorte 

esindus. 

Toetaja  

 

Juuli 

2011 – 

aprill 

2012 

Palupera 

valla noorte 

oma 

kodulehe 

loomine ja 

arendamine 

Siiani valla kodulehel vaid noortekeskuse lingina 

eksisteerinud info koondatakse noorte endi poolt 

koostatud kodulehele. Endi poolt koostatud, s.t. 

et esialgu toimub kodulehe kontseptsiooni 

kaardistus, kus uuritakse noorte erinevaid 

vajadusi kodulehe suhtes. Samuti kaardistatakse 

noortejuhtide, noorteorganisatsioonide ja teiste 

noorsootööstruktuuride vajadused ja nägemused. 

Seega antakse noortele võimalus kodulehte ise 

kujundada, mõtteid, kogemusi jagada. Kodulehe 

koostaja (andmete sisestamine, käivitamine, 

projekti kestel haldamine) ja noortele infotunni 

andja on OÜ Meediamees.  

Projektijuht, noortejuhid, noorte 

esindus, OÜ Meediamees. 

Toetaja  

 

 
 
 


