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1. Sissejuhatus 
 
1.1 Ajalugu 

Tallinna Huvikeskus “Kullo” on vanim ja suurim huvikool Eestis. Asutati 01.märtsil 1941 
Tallinna Pioneeride Maja nime all asukohaga Tõnismägi 8. Nimetusi ja asukohti on olnud 
mitmeid. 1977.a. detsembris asuti tööle uude majja Mustamäe tee 59, kus ollakse tänaseni. 
 
Praeguse nimetuse, Tallinna Huvikeskus “Kullo”, (edaspidi Kullo) sai kool 20.augustil 1993. 
Esimesed silbid sõnadest “kultuur” ja “looming” ühendatuna sõnasse KULLO kajastavad kooli 
tegevuse eesmärke.  
 
Alates 1981.aastast toimub suvine õppetegevus ka Karepa Noortelaagris ja alates 1983.a. 
oktoobrist tegutseb Kullo Lastegalerii (Kuninga 6). 2007. aastast kureerib Tallinna Huvikeskus 
“Kullo” ka Tallinna üldhariduskoolide algklasside koolikohustusliku ujumise ja sportmängude 
korraldamist.  
 
1.2 Struktuur 

 
1.2.1 Juhtimine 

Kullo kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Haridusamet. Kullo’t juhib direktor, eristuvad 4 
osakonda: õppe-kasvatustöö, noorsootöö, halduse ning koolikohustuslik ujumine ja sportmängud 
algklassidele. Kullo Lastegalerii tööd korraldab galerii juhataja ning Karepa Noortelaagrit juhib 
laagri juhataja.  
 

1.3 Majandustegevus 

Kullo põhitegevuseks on huvihariduse osutamine peamiselt Tallinna lastele ja noortele.  
Lisaks osutame laagriteenust ning rendime välja huvikeskuse, Kullo Lastegalerii ja Karepa 
Noortelaagri ruume. 
 
Hallatavad rajatised ja numbrilised näitajad: 
 
1. Tallinna Huvikeskus „Kullo“ peamaja  

- territoorium 3,9 ha  
- hoone kubatuur 33 012 m3 
- kasulikku pinda üle 5900 m2  

 
2. Karepa Noortelaager  

- maad 9,02 ha 
- kasulikku pinda kokku ~1400 m2,  

 
3. Kullo Lastegalerii  

- kubatuur1089,2 m3 
- kasulikku pinda 351,3 m2  
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2. Missioon, visioon ning eesmärk. 
 
2.1 Kullo missioon 

Lastele/noortele arendava ja loomingulise õpikeskkonna loomine ning mitmekülgse 

huvihariduse võimaldamine. 
 

2.2 Kullo visioon 

Eeskujuliku korraldusega, haridussüsteemi sidus, huvivaldkondades elamuslikke ja 

põhjalikke teadmisi, oskusi ning kogemusi võimaldav huvikeskus. 
 

2.3 Eesmärk 

Karepa Noortelaari eesmärk on võimaldada lastele ja noortele suvist õppetegevust ning 

puhkust looduslähedases keskonnas. 

 

3. Hetkeolukorra kirjeldus ja arengusuunad 
 

3.1 Kullo Karepa Noortelaager 

Huvikeskus „Kullo“ Karepa Noortelaager asub Karepal Vihula vallas Lääne- Virumaal, 
Tallinnast 112 km kaugusel , mere kaldal, kus on ilus liivarand ja männimets.  
Laagrikompleksi peamaja on ehitatud 1896 (Kunda ja Selja mõisa omanikud Soucantonid, 
suvemajaks nimega „Taormina“). 1948 aastast kasutatakse paika lastelaagrite korraldamiseks. 
 
   Majutust  pakutakse köetavates 4-kohalistes mugavates palkmajakestes ning rühmamajas 
„Roosa villa“ kokku 160 voodikohaga.  
Suvel on välitegevusi võimalik korraldada kõlakojas , mängu- ja spordiväljakutel, suures telgis 
ning rannas. 
Laager töötab: 

• suveperioodil  (1.mai - 31.august) 160 voodikohaga 
• sügis-, kevad- ja talveperioodil vähendatud mahuga vastavalt vajadusele. 

 
Karepa Noortelaagris toimuvad igal suvel Kullo huviringide suvised õppelaagrid, rahvusvaheline 
laager ja lisaks veel mitmeid laagreid. Keskmiselt on igal suvel 10-15 laagrivahetust üle 6000 
laagripäevaga (laagris oldud päevade arv korda lastearv). 
 

Aasta 
Planeeritud laagripäevade 

arv Laagripäevade arv, fakt Max. laagrikohtade arv 
Täituvus 
% 

2008 7910 7131 9568 74,5 

2009 4422 4663 9568 48,7 

2010 5900 5928 9568 62,0 

2011 6488 6493 12880 50,4 

 
Suvised ja sügisesed õppe- ja praktikalaagrid pakuvad koolivaheajal võimalust tegeleda arendava  
meelepärase huvitegevusega, andes nii teoreetilist kui praktilist koolitust väljaspool 
linnakeskkonda. Kuna suvisel koolivaheajal huvikeskustes õppetööd ei toimu, on laagris 
osalemine pea ainus võimalus tegeleda organiseeritult ja kontsentreeritult meelepärase huvialaga. 
Lisaks annab laagrielu suurepärase võimaluse eakaaslastega suhtlemiseks, sportimiseks, 
omaalgatuse arendamiseks ja tervislikuks puhkuseks. Laagrid toetavad õppekavalist tegevust. 
 

Suuremad laagrivahetused on: 
Rahvusvaheline laager ning projektlaagrid. 
Laagris osalevad lisaks Eesti lastele ka noored välismaalt. 
Tantsulaagrid on tantsuansamblil „Sõleke“ ja Kati Tantsustuudiol  
Muusikalaagrid valdavalt koorilaulu huviringid ja ka pilliõppe huviringid. 
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Erinevates vahetustes on lastekoor „Raduga“, tütarlastekoor „Ellerhein“ ning mudilaskoor 
„Ellerhein“. 
Teatrilaager, kunstilaager ja mõttemängud. 

 

3.2 Personal 

Kullo Karepa Noortelaagri personal koosneb:  
 
Ametikoht Ametikohtade arv Märkused 

Noortelaagri juhataja 1 Põhikohaga, aastaringselt tööl 
Pesumaja töötaja 1 Hooajaline tööline vastavalt 

vajadusele. Võimalus 
ametikoht täita hooajaliselt  
Kullo peamaja töötajaga. 

Koristajad 1-3 Hooajaline tööline vastavalt 
vajadusele. Ametikohad 
valdavalt täidetud hooajaliselt  
Kullo peamaja töötajatega. 

Toitlustamisega seotud 
töötajad, kokad 

1-4 Sisseostetav teenus vastavalt 
vajadusele.  

Meditsiinitöötaja 1 Hooajaline tööline vastavalt 
vajadusele. 

Vetelpäästja 1-2 Hooajaline tööline vastavalt 
vajadusele. Ametikohad 
täidetud Kullo peamaja 
töötajatega. 

   
Remontitööline, majahoidja Vastavalt vajadusele Kullo peamaja remonditööline 
Noortelaagri kasvatajad Vastavalt laagrivahetuse 

täituvusele, vajadusele 
Valdavalt Kullo huviringide 
õpetajad 

 
Peronal komplekteeritakse optimaalselt vastavalt vajadusele ning esimese võimalusena katame 
töökohad Kullo töötajaga hooajaliselt või vastavalt vajadusele et hoida tegevuskulusid 
optimaalselt madalad.  
 
Noortelaagri rekonstrueerimise ning aastaringse teenuste pakkumise mahu suurenemisega on 
vajadus püsipersonali palkamiseks (pesumaja-, remondi-, koristus- ja köögitöölise palkamiseks). 
Hoonete rekonstrueerimine on vajalik eelkõige Noortelaagri säilitamiseks ning teenuste 
kvaliteedi ja valiku suurendamiseks. Korrastatud hooned ja rajatised võimaldavad laiendada 
klientuuri ja sihtrühma ning suurendada omatulu. Omatulu vahendid tuleb reinvesteerida 
laagrikompleksi ning finantseerida laiapõhjalist huviharidust Kullos. 
 
Kullo Karepa Noortelaager 2008 2009 2010 2011 

Tulud 75728,66 61784 95192,83 69885,17 

Laagritasud (neto) 48430 42515 50651 45779 

Töötukassa toetus 1541 

projektid 25952 

ENTK toetus 27299 19269 17049 24106 

Kulud 24193,63 80230,9 68852,85 50986 

Tööjõukulud 24194 16048 13969 10583 

Majanduskulud (neto) SAPis ? 53939 54884 40403 

saldo (eurot) -8203 26340 18899 
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NB! 2008 majandusaasta Karepa Noortelaagri majanduskulusid ei ole võimalik SAP is kogu 
huvikooli kuludest eraldada.  
 

3.3 SWOT analüüs 

Tugevad küljed 

1. Kõrge professionaalsusega, kvalifitseeritud ja pühendunud õpetajate-juhendajate kaader 
laagrivahetuste läbiviimiseks 

2. Väljakujunenud traditsioonid ja õppetavad 
3. Stabiilsus ja areng nii õppe- kui majandustegevuses 
4. Üle 2000 Kullo õpilase 

 
Nõrgad küljed 

1. Rahaliste vahendite nappus arendusprogrammi realiseerimiseks 
2. Kullo peamaja, Karepa Noortelaagri ja Kullo Lastegalerii tehniline seisukord ei vasta 

ohutusnõuetele. Renoveerida tuleb kütte- ja veetorustikud, ATS süsteemid, elektri- ja 
nõrkvoolusüsteemid 

3. Amortiseerunud rajatised. 
4. Laagri kohatasu kasv seoses omatulu arvelt tehtavate investeeringutega, mille tõttu võib 

väheneda laagri täituvus. 
 

Võimalused, toetus 

1. Riigi, Euroopa Liidu ja Tallinna linna rahaline toetus õpikeskkonna kaasajastamisel, 
arendamisel ja nõuetega vastavusse viimiseks. 

2. Koostöö üldhariduskoolidega Kullo huviringidest ülejäävate laagrikohtade täitmiseks 
3. Teenuste valiku ja tegevuse laiendamine. 

 
 

Ohud, probleemid 

1. Finantseerimise puudumine hoonete, rajatiste korrashoiuks ja seadmete hankimiseks. 
2. Konkurentsi suurenemine, riigi- ja omavalitsutoega laagrite kohatasu madalam teenuste 

hind  
3. Karepa Noortelaagri tegevusloa peatamine materiaalse baasi tehnilise mittevastavuse 

tõttu. 
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4. Tegevus-, ja investeeringute kava aastateks 2011 – 2020 
 

 

Jrk 
nr 

Arendustegevus
e valdkonnad 

Rakendusperiood        Vastutut
aja/ 

Koordina
ator 

Partnerid Finants. 
Allikad 

 

Tööde 
maht 

Oletatav 
maksum

us  
eur. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020      

1. Parkla ja 
kõnniteede 
kivisõelmetega 
katmine 

 x         Haldus Tööde 
teostaja, 
Haridusame
t, Tallinna 
linn 

Eelarve 
(osaliselt 
Kullo 
omatulud
est) 

~2000 
m² 

7 700 

2. Vee- ja 
kanalisatsiooni 
välistrasside 
rekonstrueerimi
ne 

X X         Haldus Tööde 
teostaja, 
Haridusame
t, Tallinna 
linn 

Eelarve 
(osaliselt 
Kullo 
omatulud
est ) 

~120m 31 000 

3. Pesumaja 
rekonstrueerimi
ne. 

 X X        Haldus Tööde 
teostaja, 
Haridusame
t, Tallinna 
linn 

Eelarve 140 m² 85 000 

4. Rühmamaja 
(Roosa Villa) 
rekonstrueerimi
ne 

X  X X X      Haldus Tööde 
teostaja, 
Haridusame
t, Tallinna 
linn 

Eelarve 
(osaliselt 
Kullo 
omatulud
est) 

225 m² 103 000 

5. Aktiivse 
puhkuse 

X X X X X X X X X X Haldus Tööde 
teostaja, 

Kullo 
omatulud

 25 500 
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inventar. Haridusame
t, Tallinna 
linn 

e 
eelarvest 

6. Kämpingumajad
e katuste ning 
põrandate 
rekonstrueerimi
ne 

 X X X X X X X X X Haldus Tööde 
teostaja, 
Haridusame
t, Tallinna 
linn 

Kullo 
omatulud
e 
eelarvest 

26 tk. 30 000 

7. Välivalgustus      X X    Haldus Tööde 
teostaja, 
Haridusame
t, Tallinna 
linn 

  32 000 

8. Laululava ja 
harjutusväljaku 
rekonstrueerimi
ne 

X X X     X   Haldus Tööde 
teostaja, 
Haridusame
t, Tallinna 
linn 

Eelarve 
(osaliselt 
Kullo 
omatulud
est) 

320 m² 85 000 

9. Karepa peamaja 
rekonstrueerimi
ne 

       X X X Haldus Tööde 
teostaja, 
Haridusame
t, Tallinna 
linn 

Eelarve 
(osaliselt 
Kullo 
omatulud
est) 

750 m² 159 000 

10. Kämpingumaja 
“Sviit” 
rekonstrueerimi
ne 

  X X      X Haldus Tööde 
teostaja, 
Haridusame
t, Tallinna 
linn 

 100 m² 69 000 
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4.1 Parkla ja kõnniteede kivisõelmetega katmine 
Parkimiskohti on ebapiisavalt, parkla on väike ning ei vasta elementaarsetele vajadustele. Bussil, mis transpordib lapsi laagrisse ja tagas,i ei ole 
piisavalt ruumi manööverdamiseks. Juhul kui parklasse on pargitud mõned autod , siis buss parklasse sõita ei saa, vaid peab laste peale ja mahavõtuks 
jääma sissesõiduteele, kuhu aga lastel on pikk maa raskete kottidega kõndida. 
Laagris on 160 kohta ning enamik vahetusi korraldavad erinevad laagrikorraldajad. Paljud laagrilised kasutavad laagrisse transpordiks autosid ning 
need pargitakse laagri toimumise ajaks parklasse. 
Parkla on praegu kaetud jämeda aluskillustikuga, mis on vaja katta graniitsõelmetega. 
Samuti vajavad graniitsõelmetega katmist laagri peamised kõnniteed: 
Roosa villa - laagriplats (kämpingumajade esine väljak) - peamaja (söökla) – pesemiskompleks – treeningtelk - laululava. Hetkel on pinnasteed ning 
jämeda aluskillustikuga rajad. 
 
4.2 Vee- ja kanalisatsiooni välistrasside rekonstrueerimine  
Olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitrassid on amortiseerunud, kuna vana kanalisatsioonitrass on muutunud maapinna vajumistega mitteläbitavaks. 
Ajutise lahendusena toimub katkise kanalitorustiku lõigul ülepumpamine kaevust-kaevu maapealse kanalitrassi kaudu. 
Rekonstrueerimise käigus lisatakse kogujakaevud ja õlipüüdur. Veetrassid viiakse allapoole külmumispiiri, et tagada nende aastaringne kasutamine. 
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4.3 Pesumaja rekonstrueerimine. Pesemiskompleks. 
Laagri pesemiskompleksis paiknevad tüdrukute pesemisruum (4 pesemiskohaga) ja poiste pesemisruum (3 pesemiskohaga), saun ning pesumaja laagri 
pesu pesemiseks. Maja on amortiseerunud, vundament ja seinad on vajunud, katus katki, veetorustik ja kanalisatsioon amortiseerunud jne. Igal aastal 
on tehtud hädapärased remonditöid, et laagrisuve avada, kuid need ei ole piisavad.  
Sauna käesoleval hooajal, vastavalt tuletõrje inspektori ettekirjutusele, kasutada ei tohi, kuna see on tuleohtlik. 
Vana hoone rekonstrueerimine võrdub uue ehitamisega, seega on otstarbekas see lammutada. Ehitada tuleks uus hoone, milles on eraldi poiste ja 
tüdrukute riietus- ja pesuruumid vastavalt laagri kohtade arvust tulenevatele nõuetele ning eraldi majaosana pesumaja. Ehitatavasse majja sauna ei 
tuleks, vaid saun rajataks „Sviiti“ 
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4.4 Rühmamaja (Roosa Villa) rekonstrueerimine 
Rühmamaja (Roosa Villa) on kahekordne puitehitis 40 majutuskohaga. Maja on ehitatud eelmise sajandi alguses ning kapitaalremonti majale  ei ole 
selle aja jooksul tehtud. Kuna terve hoone on  amortiseerunud, siis tuleb uuendada soojustust ning vahetada välisvooder, rekonstrueerida põrandaid, 
vahetada aknad-uksed, renoveerida san-sõlmed ja elektrisüsteem. Rekonstrueeritud majas säiliks majutuskohtade arv ning hoone oleks kasutatav 
aastaringselt. Samuti vajab uuendamist hoone sisustus. 
 

 
 
4.5 Aktiivse puhkuse inventar. 
Selleks, et Karepa Noortelaager oleks kasutamiseks atraktiivne ka sügis – ja talveperioodil ning ka suvistele laagritel oleks lisandväärtust, on 
otstarbekas soetada  inventari aktiivseks ja sportlikuks puhkuseks. Soovime osta plastkajakke (millega on võimalik korraldada jõel ja merel nii ühe- kui 
ka mitmepäevaseid matku, jms.) ja paintballivarustust. Kajakid ja paintball annaks lisaväärtuse seminaridele, koolitustele, laagritele, suvepäevadele ja 
teistele  üritustele. Samuti oleks vajalik soetada mobiilne aktiivkõlaritega helitehnika ning moodullava ürituste ja õppetöö läbiviimiseks sise- ja 
välistingimustes. 
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Kämpingumajade katuste ja põrandate rekonstrueerimine. 
Kämpingumajakesed ehitati üle 20 aasta tagasi ning ehitades on tehtud konstruktsioonivead, mistöttu on majakeste katused vajunud, sajavad läbi ning  
on amortiseerunud. Pisiremondiga neid vigu võimalik parandada ei ole. Katuste parandamiseks on vajalik osaliselt vahetada sarikad ning katus katta 
OSB plaadiga ja kattematerjaliga. Kõikide kämpingumajade põrandada vajavad lihvimist ning lakkimist.  
 

 
 
4.7 Välivalgustus 
Vajalik on laagri territooriumi, majaesiste, kõnniteede ning laululava valgustamine, et need oleksid turvaliselt kasutatavad ka õhtusel ajal. 
Olemasolevad elektrivõrgud ja valgustus on amortiseerunud ning kasutamiskõlbmatud. 
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4.8 Laululava rekonstrueerimine 
Praegune noortelaagri esinemislava on väike ning mõeldud esinemiseks (tantsimiseks) kuni 8 paarile ning vaatajaid mahub ligi 80. Samuti on lava 
amortiseerunud: talad on vajunud, lava on kaldus, lavalauad on pehkinud, tantsuplatsil (lava ees on kivid) ebatasased ning katkised. Tehes kas laval või 
lava ees oleval tantsuplatsil treeninguid või proove, on väga suur oht laste turvalisusele. Kuna aga laager on suur ning korraga on laagris mitmed 
kollektiivid, siis esinemisteks, spordiks, liikumiseks, treeninguteks ja proovideks on vajalik laululava ka suurendada. 
Rekonstrueerimise käigus ehitatakse suur lava-korvpalliplats, möötmetega 20x16m, mis kaetakse pesubetoonist plaatidega. Pesubetoonplaadid on 
ilmastikukindlad, hea hooldatavusega (kerge on puhastada männiokkaid, lehti, sammalt vms.) ning treeninguteks ja esinemisteks sobivad. 
Poolele betoonaluspõrandale paigaldame olemasoleva moodultelgi mis annab lisavõimalusi õppetöö läbiviimiseks ning ürituste korraldamiseks. 
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4.9 Karepa peamaja rekonstrueerimine. 
Suures peamajas, 20. sajandi alguses ehitatud suveresidentsis, asuvad köök, söögisaal, seminariruum, väike kohvik ja internetipunkt. 
Peamajas on vahetatud  aknad ning tehtud hädapärast sanitaarremonti. Kapitaalremonti tehtud ei ole. 
Hoonel on vaja vahetada osa katusekattest, korrastada välisvooder ning soojustus. Siseruumides lõhkuda välja vanad ja mittetöötavad ahjud, ehitada 
välja II korruse seminariruum ning ruum 20 inimese majutamiseks. Vajalik on teha  II korruselt tuletõrjeväljapääs otse välja. 
Peamaja rekonstrueerimine loob võimaluse pakkuda teenuseid sügis-talvisel perioodil. 
 

 
 
4.10 Kämpingumaja “Sviit” rekonstrueerimine 
Kämpingumaja Sviit ehitati 2000 aastal kergehitisena (ajutuise hoonena), mis ei vasta nõuetele ning ehitati konstruktsioonivigadega. Hoonet taastada ei 
ole otstarbekas, vaid ehitada tuleks samale kohale uus majake. Uus maja sisaldaks lisaks 8-10 majutuskohale terrassi, sauna ja olmeruumi ürituste 
korraldamiseks. 
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5. Rahalised vahendid tegevuskava realiseerimiseks 
Tehnilise baasi parendamine/arendamine saab toimuda linnaeelarve, projekttoetuste ja omavahendite eest. Karepa Noortelaagri rekonstrueerimine saab 
toimuda ainult Euroopa Liidu, riigi ja linna poolt eraldatavate sihtotstarbeliste vahendite arvelt. Huvikooli põhitegevusega seotud omatulu arvelt on 
reaalne finantseerida vaid Noortelaagri otseseid tegevuskulusid, pisiremonti ning täita minimaalseid hoonetele ja rajatistele kehtestatud nõudeid. 
 
 
Koostas: 
 
Raul Tomberg         
Tallinna Huvikeskus „Kullo“        
Direktor         


