Tallinna Rahvaülikool 2017
Tegevusaruanne

Aruandeperioodiks püstitatud prognoosid nii sisulise tegevuse kui finantstulemi osas on täidetud.
Koolitustegevus toimus 12-s valdkonnas: kultuur, kunst, käsitöö, arvuti ja majandus, keeled, muusika,
tervis ja ilu, kokandus, loodus, fotograafia, liikumine, teater.
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Kultuur
Kõige nõutum oli endiselt sisekujunduse kursus lektor Aivar Ojaga. Meie koostöö Germalo reisibürooga
kursuse Kaugete maade kutse koostamisel jätkus mõlemal poolaastal. August Alopi juhtimisel jätkus
veinikool, üks pikemaajalisi kursuseid üldse. Sügispoolaastast alates ei ole veiniklubi enam meie
korraldatavate kursuste nimekirjas. Kevadel leidis head vastukaja uus kursus Dialoog kalliskiviga lektor
Heli Kuulmaniga. Uus kursus oli ka Naine pärimuses ja Nutiseadmete turvaline kasutamine. Osalejate
huvi tõttu kordasime kolmel korral kursust Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ning
kaitsta?.
Kokandus
Kokanduskursused olid osalejate arvukuse poolest teisel kohal valdkondade seas. Kokandusõpetaja
Eerika Ossaar on laiendanud tunduvalt toidukoolituste valikut, mis on leidnud hea vastukaja õppijate
poolt ja suurendanud korduvkursuslaste arvu. Võrreldes varasemate aastatega on enam tuntust
kogunud Aliide Hintsi küpsetuskursused. Makroonide kõrval said populaarseks sefiiripallid.
Keeled
Edukad oli kõik keelekursused – inglise ja hispaania keele erinevad tasemed, itaalia ja vene, sügisel ka
saksa keele kursus. Hispaania keeles tuli taas moodustada lisarühm. Edu tagasid tugevad õpetajad Aini

Kuusik, Tatjana Soboleva, Sirje Sülluste ja Tiina Uutmaa. Kevadised itaalia ja hispaania keele
kiirkursused reisihuvilistele toimusid edukalt.
Muusika
Maksimaalse täituvusega olid endiselt kitarri-, klaveri- ja hääleseade kursused. Individuaaltundide valik
oli lai – kitarri-, klaveri-, torupilli-, kandle-, hääleseade-, viiulikursused ja lisaks rühmakursus solfedžo.
Suure nõudluse tõttu lisasime kavasse soololaulu kursuse. Arvestades seda, et tegemist on
individuaaltundidega, on osalejate koguhulk nimetamisväärne – 190 inimest.
Liikumine
Liikumiskursuste jaoks, mis nõuavad rohkem ruumi, on meie kasutuses olevatest parim Vene tn 6 suur
saal. Põhilised valdkonnad ongi selles majas liikumine, tervis ja ilu ning teater. Senistele kursustele
lisandus Kaasaegne tants. Tegevust jätkasid Minu keha ja liikumine 50+, Argentina tango, Aafrika
tantsu, shindo, tai chi ja moderntantsu kursused. Suure huvi osaliseks said Argentiina tango. Stabiilselt
tegutseb Estonia pst-l 2015. a. tööd alanud rahvatantsurühm Eksperiment, mis on juba avalikult üles
astunud.
Kunst
Tänu meie pikaajaliste õpetajate professionaalsusele on kursuste täituvus stabiilne - Jüri Kassi, Zair
Zeilanovi, Heino Kivihalli ja Madli Luugi juhendatud joonistus-, maali-, kalligraafia- ja akvarellikursused
olid rahvarohked. Sel sügisel oli varasemaga võrreldes suurem huvi graafikakursuse vastu, mis toimub
õpetaja Marilyn Piirsalu ateljees.
Käsitöö
Tiina Meeri kudumiskooli ja Hille Ahun-Vaarpuu kangakudumiskursuste kõrval on kasvanud huvi
tikkimise (juhendaja Lembe Sihvre) ja heegeldamise (juhendaja Anne Hein) vastu. Siidimaali kursuse
(juhendaja Ivi Laas) programmi muutus tõi kaasa suurema hulga huvilisi, kui suutsime vastu võtta.
Tervis
Suurima osalejatearvuga olid tervisekursused. Pikem aroomiteraapia kursus oli huviliste jaoks
atraktiivsem kui varasem lühem versioon. Uued kursused olid Loodusliku kehakreemi valmistamine ja
Sääsetõrjeküünla tegemine. Taas toimusid looduslikest vahenditest vannipallide meisterdamine ja
Musipulgad ehk hügieenilise huulepulga valmistamine.
Uute kursustena toimusid Alexanderi tehnika ja TRE (Tension, Stress & Trauma Release Exercise)
treeningud ning seminar Selg terveks!. Kevadel ja sügisel kordus kursus Mindfulness, mille vastu
osalejatel oli suur huvi. Mindfulness’i kursust pakume nii sissejuhatava kursusena (toimub kolmel
korral) ja täispika kursusena (toimub 10 korral). Kuna pikema kursuse läbinud avaldasid huvi
Mindfulness’i jätkukursuse vastu, palusime juhendajal selle välja töötada. Paraku sügisel piisavat huvi
osalejatelt siiski ei tulnud. Pakume jätkukursust uuesti kevadel 2018. Suvel 2-päevasena planeeritud
Alexanderi tehnika kursus jäi vähese huvi tõttu ära. Küllap ei ole suvine aeg seesuguste kursuste
korraldamiseks sobiv.

Looduskursuste osakaal on endiselt väike, kuid kõik toimusid ja pakkusid suurt huvi. Aiaplaani kursusel
tuleb alati moodustada lisagruppe. Esmakordne suvelillede kursus leidis hea vastuvõtu ja koostöö Heli
Russakuga jätkub. Hea leid oli puuviljakimpude kursus, mida tuli suure nõudluse tõttu korrata.
Arvuti
Sügisperioodil toimusid kõik väljakuulutatud kursused, kevadel jäi ära arvuti algkursus.
Teater
Teatrikursused toimuvad Vene tn 6, kus selleks on sobivaim keskkond. Tegevust jätkasid M. Oomeri
Teatrikool ja kevadpoolaastal Kristo Viidingu teatristuudio. Sügisel alustas peale vaheaega taas
Improstuudio. Uued kursused on Sõnakunstistuudio ja Improvisatsiooni töötuba. Toimusid erinevad
teatrikoolitused: Kõneleja ja tema hääl, Dramatiseerimine.
Venekeelsele elanikkonnale toimusid kursused soome keel algajatele ja edasijõudnutele ja klassikaline
massaaž.

Lahtiste uste päevade raames korraldatud näitused, praktiliste ringide aruandekontsert ja osalejate
küsitlus andis ideid uuteks kursusteks ja näitas kätte olulisi reklaamikanaleid.
Koostöös Tallinna kesklinna valitsusega vahetasime ja renoveerisime aknad Vene tn. 6 õppehoone II ja
III korrusel. Samas teostati ka vajalik sanitaaremont.
Uuendasime õppetöö läbiviimiseks vajalikku tehnikat (projektor, paljundusmasin, 2 arvutit) ja ostsime
tänapäevaseid vahendeid köögikursuste läbiviimiseks. Vahetasime välja Estonia pst. suure õppeklassi
toolid. Käsitöökursuste läbiviimiseks ostsime uued kangasteljed ja õmblusmasina Husqvarna.

