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Aruandeperioodil toimus koolitus 12-s valdkonnas: kultuur, kunst, käsitöö, arvuti ja majandus,
keeled, muusika, tervis, kokandus, loodus, fotograafia, liikumine, teater.
Kõige enam edasi arenenud valdkond oli liikumine, mis sai hoo sisse tänu konsultant Angela Arrastele.
Vene tn 6 alustas tegevust Argentina tango õpetus, mis oli rahvarohkeim kursus sügisperioodil. Uus
teema oli tantsu õpitoad, mis jätkuvad ka 2016. aastal. Tantsurühmad Eksperiment I ja II (Estonia pst
5a) oli põnev loominguline katsetus rahvatantsu vallas, millest kujunes 2016. aasta alguseks välja üks
tugev tantsurühm. Suurte ootustega alustati reedeseid salongiõhtuid tantsuga, kuid kahjuks ei leidnud
need loodetud vastuvõttu ja seetõttu ei jätku.
Endiselt stabiilsed olid kunst ja muusika, kus toimusid peaaegu kõik väljakuulutatud kursused. Muusika
individuaaltundide valik oli lai – kitarri-, klaveri-, torupilli-, kandle-, hääleseade-, viiulikursused ja lisaks
toimus rühmakursusena solfedžo. Torupillide ostmist toetas Eesti Kultuurkapital. Kunstikursuste
nimekirja lisandus pisiplastika – figuraalse skulptuuri kursus. Õpetajate Jüri Kassi, Zair Zeilanovi, Heino
Kivihalli ja Madli Luugi juhendatud joonistus-, maali-, kalligraafia- ja akvarellikursused olid menukad.
Edukalt alustasid tööd inglise, vene, hispaania, itaalia, araabia keele grupid. Hiina keele kursust ei
õnnestunud avada. Suhteliselt stabiilne on käsitöövaldkond. Menukad olid Mari-Liis Makuse
dikroidklaasist ehete kursus ja tiffany-tehnikas ingli kursus. Ivi Laasi nahast aksessuaaride kursus
toimus, kuid huvi nahatöö kursuste vastu on langenud. Hille Ahun-Vaarpuu kangakudumise kursused
algajatele ja edasijõudnutele on endiselt hästi täituvad.
Kevadel toimus restaureerimiskursus, kuid pärast sügisest remonti loobusime kursuse korraldamsest,
kuna tegemist on väga müra- ja tolmurikka ettevõtmisega. Õmblus-, lapitöö-, õmblusteta kudumite
kursused, Tiina Meeri kudumiskool ja tikkimiskursused olid jätkuvalt osavõtjaterohked.
Tervisevaldkonnas toimusid esmakordselt punupatside ja kristalliteraapia kursused (lisagrupid).
Soovitult täitus Kunst kui teraapia, juhendaja Mall Tamm.
Kultuurikursustest sujus hästi kursus Kaugete maade kutse tänu koostööle Germalo reisibürooga, kus
osales kokku 164 inimest. Vanad teemad uute programmidega olid suguvõsa uurimine – gooti kirja
seminar ja eraldi arvutikursus ja veinikool tihedama tsükliga. Muutmise tulemusena toimusid mõlemad
kursused edukalt.
Väljaspool kooli korraldati tellitud koolitus Keskaja kultuurist. Esmakordselt toimus ka Pressiteadete
koostamine. Looduskursuste osakaal on endiselt väike, kuid kõik toimusid ja eriti suurt huvi pakkus Elu
väikeaias I.
Arvutikursused toimisid hästi, ära jäi vaid tekstitöötlus. Teistkordselt planeeritud ettevõtlusalane
kursus seevastu ei osutunud enam edukaks.
Kokanduskursustest oli endiselt populaarne pelmeenide töötuba Ljudmila Ruukeli juhendamisel. Uute
ja väga tublide tegijatena on 2015. aasta sügisel kokakursusi läbi viinud jaapanlane Shuichi Sihiraishi –
autentne jaapani õhtusöök neljal korral ja Eerika Ossaare erinevate teemadega: septembris hoidiste

tegemine, oktoobris vürtsid ja ürdid Aasia köögist, novembris külma ilma kõhutäide ja india toidud,
detsembris jõuluhõrgutised kingikotti. Jätkasime ka Aliide küpsetus- ja kevadkookide kursustega
kevadel kolmel ja sügisel neljal korral. Üks kord toimus Kaarel Koržetsi kalakursus.
Kahjuks jäi ära Kaie Mei pastakursus juhendaja haigestumise tõttu ja vähese osalejate arvu tõttu Age
Viimsalu kursused - pistame purki ja maitsvad kingitused.
Venekeelsele elanikkonnale planeerisime mitu kursust – norra ja soome keele, massaaži-, ja
enesekehtestamise kursuse ja ühe kokakursuse, millest 2 viimast jäid ära.

2015. aastal seadsime eesmärgiks sotsiaalmeedia kanalite laialdasema kasutamise. Mais valmis uus
koduleht koostöös firmaga „Haiku“. Tööd tunnustati Eesti Disainiauhindade jagamisel kodulehtede
kategoorias pronksiga. Kodulehega seoses muutus ka kogu visuaalne identiteet.
Lisaks FB leheküljele on Rahvaülikoolil ka Instagrami ja Twitteri konto.
Lahtiste uste päevade ajal mais toimus Vene tänaval esmakordselt kontsert-etendus, kus astusid üles
Rahvaülikooli juures tegutsevad koorid „Runo“ ja „Laulik“, teatrikooli ja Improteatri osalejad ning
liikumistreeningute kursuslased. Teise kontserdi andsid muusikaõpilased – klaver, viiul, kitarr ja laul.

