
Tõstamaa noortekeskuse 
KODUKORD 
 
1. Noortekeskus on mõeldud noortele vanuses 7-26, kes on viisakad ja abivalmis teiste 
noortekeskuse külastajate, noorsootöötaja ja tema abilistega. 
2. Noortekeskusesse tulles jäta üleriided ja välisjalanõud kenasti selleks ettenähtud kohta. 
3. Noortekeskusesse tulles pane koheselt registreerimislehele kirja oma nimi ja muud vajalikud 
andmed. 
4. Pea kinni tegevuste registreerimisaegadest ja korrast (arvutid, piljard ja muud mängud). 
5. Noortekeskuse vahendeid kasutades hoolitse ja vastuta ka selle korrasoleku eest ning pane 
kasutatud vahendid oma kohale tagasi. 
6. Seinale ei sodi ega joonista, selleks on meil paber. 
7. Noortekeskuses on keelatud kaklemine, ropendamine, sõimusõnade kasutamine ja teiste 
solvamine ning kiusamine. 
8. Muusikat kuulates arvesta ka teistega; muusika tugevust reguleerib noorsootöötaja ja tema 
abilised. 
9. Ära puutu ja vii kaasa asju, mis ei kuulu Sinule. Leitud asjad vii noorsootöötaja või tema 
abiliste kätte. 
10. Noortekeskuse vara varastades, rikkudes või lõhkudes, on Sul kohustus see tagastada, 
asendada või kinni maksta. 
11. Noortekeskuses ja selle lähiümbruses on keelatud suitsetamine! Noortekeskust külastades 
on keelatud kaasa võtta alkohoolseid jooke ning narkootilise aineid, neid tarbida ning viibida 
alkoholi- ja narkojoobes noortekeskuses. 
12. Noorsootöötaja ja tema abiliste sõna ja korraldusi peab kuulama! 
13. Noortekeskuses olles vastutad oma isiklike asjade eest ise (mobiiltelefon, dokumendid, 
kotid jne). 
14. Kui Sa märkad midagi ebatavalist, ohtlikku (tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad 
inimesed, esemed jne), siis teata sellest koheselt noorsootöötajale ja tema abilistele. Ära hakka 
ise tegutsema! 
15. Kui vajad abi või Sul on mure, siis võid julgelt pöörduda noorsootöötaja ja tema abiliste 
poole. 
16. Paku julgelt välja oma ideid! Noortekeskus toetab võimaluse ja sobivuse korral Sinu 
ettevõtmisi nõu ja jõuga. 
17. Oled oodatud noortekeskusesse, kuid siin viibides pea kinni kodukorrast! 
18. Kui Sul tekib küsimus, mida kodukord ei kajasta, palume pöörduda noorsootöötaja poole, 
kes aitab koos teiega küsimustele vastuseid leida. 
 
Kodukorra rikkumisega kaasnevad karistused: 
1. Suuline noomitus noorsootöötaja ja tema abiliste poolt. 
2. Noorsootöötajal ja tema abilistel on õigus rikkuja välja saata ning keelata teatud aja jooksul 
noortekeskuse külastamine. 
3. Raskema korrarikkumise puhul on noorsootöötajal õigus pöörduda avaldusega 
(noorsoo)politsei poole. 
 


