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Maidla noortekeskuse kahe 
hoone korrastamine ning 
sisustamine läks maksma 5,5 
miljonit krooni, millest lõvi-
osa saadi toetusena Euroopa 
Liidu tõukefondist sihtasu-
tuse Innove kaudu. Viimane 
toetas ehitamist 4,9 miljoni 
krooniga, millele 188 000 
krooni lisas haridus- ja tea-
dusministeerium ning 376 
000 krooni Maidla vald. 

Teistmoodi aeg

Maidla noortekeskuse 
avanud haridus- ja teadus-
minister Tõnis Lukas tun-
nistas, et Maidlas käib aeg 
teistmoodi kui Tallinnas ja 
Toompeal. “Hea on pääseda 
linna sagimisest ja sebimi-
sest,” ütles Lukas, lisades, 
et noored peaksid nautima 
elukeskkonda, mis neil siin 
on. “See ei tähenda, et ma 
ütleks neile, et linna ei peaks 
minema,” lisas ta. 

Ministri kinnitusel käi-
sid Maidla noortekeskusele 
raha eraldamisel tulised 
vaidlused, kuid valmis-
tehtu annab tunnistust, et 
raha eraldamine oli mõist-
lik, hoolimata sellest, et 
noori käib siit keskusest läbi 
vähem kui mõnest Tallinna 
linnaosas olevast noorte-
keskusest, mille lähiümbru-
ses elanikke oluliselt enam. 
“Aga kõike ei saa numbrites 
mõõta,” sõnas Lukas, kes 
kinnitas, et tunneb heameelt 
selle üle, et kunagises raha-
eraldamise vaidluses sõna 
sekka ütles ning otsuse 
Maidla kasuks pööras. 

“Projektiraha saamisega 
ei ole nii, et tädid-onud 
Euroopas annavad raha ja 
kõik saab kohe ja kiiresti 
valmis. Toetuse saamine on 
suur töö ning Maidla vald 
on olnud meile heaks part-
neriks,” kiitis minister. 

Lukase sõnul tunneb ta 

Maidlas avati noortekeskus
17. detsembril Maidlas avatud noortekeskus võtab enda 
alla kaks kunagist mõisa kõrvalhoonet ning sisaldab lisaks 
koosolemise ja mängude toale õppeklassi, tipptasemel 
sisustusega jõusaali ning peoruumi, mis on mõeldud 
kasutamiseks kogu regiooni noortele. 

heameelt sellest, et viimasel 
ajal on ministritel põhjust 
avada mitte ainult mõne mil-
joni krooniseid objekte, vaid 
ka suuri, sadadesse miljoni-
tesse kroonidesse ulatuvate 
investeeringutega valminud 
hooneid ning renoveeritud 
teid. “Kui inimesed on arva-
musel, et majanduslanguse 
ajal ei tohiks midagi ehitada 
ega avada, siis see ei ole õige. 
Iga selline avamine on meie 
väike võit,” ütles Lukas.  

Maidla noortele DVD-
mängija ning isamaalise 
filmi “Tuulepealne maa” üle 
andnud minister soovitas 
noortel keskuses ohjad oma 
kätte võtta ning teha seal 
just seda, mis neile meeldib. 
“Seda muidugi mõistlikkuse 
piirides,” muigas ta ning 
lisas, et eelkõige tüdrukud 
saavad sellega hästi hak-
kama, suutes ka noormehi 
ohjata. “Poisid teatavasti 
arenevad aeglasemalt kui 
tüdrukud ning mina isikli-
kult ei teadnud veel ülikooli 
astudes maailmaasjadest 
suurt midagi. Praeguseks on 
see muutunud. Ma vähemalt 
loodan nii.” 

“Tegutsege nii, et täiskas-
vanud saaksid teid usaldada, 
sest selle kaudu tekib vastu-
tustunne, mis on elus väga 
oluline,” lisas minister. 

Pikka aega käidud tee

Maidla volikogu esimees 
Enno Vinni meenutas kes-
kuse avamisel selle saa-
mislugu. “Ma ei mäleta, 
kui mitu korda meie taotlus 
hasartmängumaksu nõu-
kogus tagasi lükati. Oli see 
üheksa, kümme või üksteist 
korda,” ei suutnud volikogu 
esimees meenutada. 

Vinni sõnul oli tagasi-
lükkamise põhjuseks kord 
põhjendus, et piirkonnas on 
lapsi vähe, kord see, et vald 

saab piisavalt palju ressursi-
maksu, et ise endale ehitada. 
“Kolmas põhjendus oli, et 
teil on juba terve hulk uusi 
hooneid - kasutage neid oma 
tegevuses ära,” loetles Vinni 
kolm põhjust, miks ei loetud 
Maidla noortekeskust piisa-
valt põhjendatuks, et sellele 
toetusraha anda. 

“Meil tekkis oma kogu-
konna sisene arvamuste 
lahknemine: ka vanem põlv-
kond leidis, et noortekeskus 
võiks tegutseda juba olemas 
olevates ruumides,” ütles 
Vinni, kelle sõnul sai sel-
geks, et noortekeskus peab 
asuma just kooli kõrval 
olevates vanades mõisahoo-
netes siis, kui noored valla 
kultuuri- ja noorsoonõuniku 
Gerri Alametsa eestvedami-
sel labida seal maasse lõid 
ning aastatega kuhjunud 
sodi välja tõstsid. 

Vinni sõnul on Maidla vald 
investeeringuid tehes püüd-
nud alati vaadata oma val-
last kaugemale, mõeldes ka 
regiooni vajadustele. “Ehi-
tasime spordihoone selle 
arvestusega, et see kataks 
terve piirkonna vajadused 
ning teised omavalitsused 

ei peaks samasugust inves-
teeringut tegema. Samuti oli 
kooliga, mis asub Maidla 
mõisahoones, mis on kogu 
Kiviõli regiooni pärl. Samuti 
on noortekeskus mõeldud 
tervele piirkonnale,” kinnitas 
Vinni. 

Palju erinevaid tegevusi

Maidla noortekeskuse ühes 
hoones asub jõusaal, kus 
on nii sõude- kui veloergo-
meeter ning terve rida teisi 
jõumasinaid. Lisaks veel 
pesemis- ja riietusruumid 
ning saun. Noorte meele 
lahutamiseks on kesku-
sesse muretsetud telekas, 
muusikakeskus, erisugust 
arvuti- ja kontoritehnikat, 
piljardilaud, õhuhoki, tant-
sumatid ning DJ-pult koos 
kõlaritega, mida kasutatakse 
pidude korraldamiseks noor-
temajas, kus on selleks ette 
nähtud ka avar peosaal. 

Lisaks mahutab kes-
kus õppeklassi suuruse kon-
verentsiruumi ning kolm 
avarat tuba väiksemate tege-
vuste jaoks. Keskuses on ole-
mas ka elementaarse varus-
tusega köök, kus noortel on 

võimalus edaspidi omal käel 
kokakunsti õppida.  

Noortekeskuse sisustami-
seks korraldas Gerri Alamets 
noorte seas küsitluse, kus 
uuriti, mida nad keskuselt 
ootavad. Lisaks erinevatele 
tegevustele loodavad lapsed 
noortekeskuses ka midagi 
õppida ning see ongi põhjus, 
miks väike konverentsikes-
kus hoonesse sisse seati. 

Peagi pannakse noortekes-
kusesse üles keraamikaahi 
ja potikeder, mille keskuse 
jaoks muretses Maidla jahi-
meeste selts MTÜ Virumaa 
Koostöökogu Leader-prog-
rammi kaudu. Leaderi toel 
saab noortekeskus ka roni-
mispüramiidi, mille soe-
tamisega panustab noorte 
tegevusse MTÜ Metsa-
nurga Selts.

Keskuse avamisel olid peategelasteks noored, kes ka kingi-
tusi vastu võtsid. 2 x João Paulo de Almeida Mendonça

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas sai vallavalitsuselt 
tänukirja ja lilled hea koostöö eest.


