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Tegevusaruanne  

 

Aruandeperioodil toimus koolitus 12-s valdkonnas: kultuur, kunst, käsitöö, arvuti ja majandus, 

keeled, muusika, tervis ja ilu, kokandus, loodus, fotograafia, liikumine, teater.  

Aruandeaastaks püstitatud eesmärgid on täidetud. Ületasime koolitustegevusest planeeritud omatulu 

3%, kuna eeldatust suurema täituvusega olid nii keele- kui kokanduskursused. 

Arvnäitajad ühik 2014 

prognoos 

täitmine 2015 

prognoos 

täitmine 2016 

prognoos 

täitmine 2017 

prognoos 

Õppijate arv in 2400 3223 3300 3566 3400 3641 3600 

Loengute arv 

tundides 
tund 3000 4049 4500 4786 4700 5010 4800 

Õppe-

programmide 

arv 

tk 120 166 180 185 190 205 195 

Korraldatud 

näituste arv 
tk 13 18 20 25 25 25 25 

Korraldatud 

ürituste arv 

tk 11 79 90 92 100 100 100 

 

Uued ja edukad teemad olid 2016 sisekujundus (Aivar Oja) ja heegeldamine (Anne Hein). Osalejate arv 

tõestas, et kõrvuti kunstikursustega on väga nõutud täiskasvanute muusikaõpe (klaver, kitarr, 

hääleseade, solfedžo). 

Kirjanduskursuse toetaja oli Eesti Kultuurkapital ja selle raames toimus esimene Skype`i teel peetud 

loeng, mille pidas Sirje Kiin. 

Aasta tagasi uuenenud koduleht ja FB on parimad reklaamikanalid. Nende kõrval kasutame Tallinna 

linna kanaleid – Huvi Tallinn, Vabaduse väljaku ekraan ja linnaosalehed. 

Rahvaülikooli tutvustamisel on aastaid kindel koht lahtiste uste päevadel, kus teeme kokkuvõtte 

kunsti- ja käsitöökursuslaste töödest, kontsertidel esinevad muusikaõpilased, tantsurühm ja 

tutvustame uue õppeaasta kursuseid ning sügisesel rekaamikampaanial. 

Korraldasime venekeelseid kursuseid ja osalejate statistika näitab ka vene keelt emakeelena 

kõnelevate inimeste arvu tõusu. 

Aruandeperioodil tehti sanitaarremont Vene tn 6 III korruse kaminaruumis. Estonia pst neljandal 

korrusel sisustati mööbliga uus keeleklass.  



Seoses köögitehnika amortiseerumisega ja kokakursuste teema laienemisega vahetati osaliselt välja 

köögitehnika ja osteti väikevahendeid, mis aitas tõsta kokakursuste kvaliteeti ja laiendas teemaderingi. 

Ruumide parema planeerimise tulemusel sisustasime uue keeleklassi.  

Jätkame traditsiooniliste valdkondadega ja 80% ulatuses järeleproovitud kursuste ja õppejõududega  

ja olulisemad uued arengusuunad on arvutiõppe teemade laiendamine (programmeerimine, 

kujundusprogrammid), terviseteemade laiendamine (toitumine, looduskosmeetika). 

Koostöös Tallinna kesklinna valitsusega on planeeritud akende vahetus ja sellega seonduv 

sanitaarremont Vene tn õppehoone III korrusel.  

 

 


