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Sissejuhatus 

Arengukava koostamine 
 

Arengukava koostamisel analüüsiti eelmise arengukava täitmist, kasutati riiklikke ja 

Tartu linna arengudokumente. Arengukava on koostatud meeskonna koostööna, 

toimus 4 valdkondlikku nõupidamist, 11 veebinõupidamist kogu meeskonnaga ja 

mitmed nõupidamised töörühmades. 

Tartu Rahvaülikooli tutvustus 
 

Tartu Rahvaülikool on asutatud 1987. aastal. 2001. aastal loodi sihtasutus Tartu 
Rahvaülikool, mille asutajateks on: 

- Tartu Linnavalitsus; 
- Tartu Kultuuriülikooli Selts; 
- Turu Täiskasvanute Koolituse Sihtasutus (Soome). 

Rahvaülikooli peamised tegevussuunad on:  

- täiskasvanute täienduskoolituste korraldamine;   
Peamised koolitusvaldkonnad on keeleõpe,  arvuti- ja tööalane 
täienduskoolitus, kunst, tekstiil ja käsitöö, psühholoogia ja eneseareng, kodu 
ja köök, aiandus ja lilleseade ning tervis ja ilu. Osa koolitustest on 
vabahariduslikud, osa tööalased, lisaks on koolitused, mille puhul sõltub õppija 
eesmärgist, kas nad on vabahariduslikud või tööalased. Korraldame ka 
vabahariduslikke õpisündmusi ja huviringe, mis ei ole õppekavapõhised. Vt 
lisa 2 õppe liigid. 

- Eesti ja rahvusvaheliste arendus- ja koolitusprojektide ettevalmistamine ja 
elluviimine;  

- kultuurisündmuste korraldamine. 
 

Põhimeeskonda kuulub 12 töötajat, lisaks 4 koolitusassistenti ja muu toetav personal. 
Aastas õpetab meil umbes 250 koolitajat. 

 
Enne koroona-aastat toimus aastas umbes 700 erinevat koolitust ja õppis umbes 
6000 inimest. Pandeemia ajal jäid osa kursuseid ära, enamik toimus varasemast 
väiksemates gruppides. Veebi läks eriolukorra ajal umbes neljandik kursustest. 
Juurde tuli puhtalt veebiõppe kursuseid, oluliselt rohkem oli individuaalõpet, nii et 
kokkuvõttes gruppide/individuaalkursuste arv palju ei langenud (2020 oli 657 
kursust). Küll aga langes 2020.a õppijate arv 3971-le.  

 
Õppijad on peamiselt Tartust, kuid osalejaid on ka mujalt Eestist ja pandeemia ajel 
käivitatud veebiõppes ka väljaspool Eestit. Samuti korraldame projektide toetusel 
koolitusi väljaspool Tartut, sh tehes koostööd Eesti Rahvaülikoolide Liidu (ERLi) 
liikmetega. 
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Täidame täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis 

kehtestatud nõudeid ja oleme registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.  

Tartu Rahvaülikoolile on omistatud Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM. 

Tartu Rahvaülikool omab tänu pikale tegevusajaloole, teoreetilisele ja praktilisele 

kompetentsile tugevat ning ainulaadset positsiooni Eesti vabaharidusmaastikul. 

Täienduskoolituses pakuvad tugevat konkurentsi Tartu Kutsehariduskeskuse 

Koolitus- ja nõustamiskeskus, Tartu Ülikooli Elukestva õppe keskus; tööalases 

koolituses Koolituskeskus Reiting, Luwi, Tartu LV ettevõtlusosakond, keeleõppes 

Folkuniversitetet, kunstiõppes Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas, Tartu Kunstikool, 

aianduses Eesti Maaülikool, Räpina aianduskool. Enamikul neist on riigi või kohaliku 

omavalitsuse toetus, mis annab neile konkurentsieelise. Lisaks on palju erapakkujaid, 

kes võivad mõnes valdkonnas tuntavat konkurentsi pakkuda. Veebiõppes on 

konkurentide hulk hoomamatu. 

2016-2020 arengukava täitmine 
 

Meie eelmise arengukava eesmärgid on olulises osas hästi täidetud ja saame öelda, 
et ka meie visioon on teoks saanud. 2016 – 2020 visioon: RÜ on jätkusuutlik, 
paindlik, eri sihtgruppide vajadustele ja huvidele vastav täienduskoolitusasutus, mis 
kannab demokraatlikke haridusväärtusi, millel on kaasaegne tehnoloogiline baas, 
pädevad koolitajad ja inspireeriv õpikeskkond. 

Oleme tegutsenud jätkusuutlikult, pidevalt õppekeskkonda ja organisatsiooni 

arendades. Panustame mõnusa õhkkonna ja kvaliteetsete koolituste loomisesse. 

Koolitused viidi kiiresti vastavusse uue täienduskoolituse standardiga. Meil on välja 

arendatud vajadustele vastav infosüsteem ning kaasaegne koduleht ja digiturundus. 

Oleme võimaluste piires läbimõeldult kaasajastanud õppekeskkonda, tehnilist baasi, 

panustanud 2021.aastal avatavasse köögistuudiosse. Pandeemia ajal reageerisime 

meile omaselt kiirelt ja paindlikult, vastates uutele koolitusvajadustele ja kasutasime 

ära piiratud ajalisi võimalusi koolituste kohapeal toimumiseks. 

Paljud rahataotlused on saanud positiivse vastuse. Arendusprojektid on tõhusalt 

kaasa aidanud õppekorralduse, kommunikatsiooni ja õppemeetodite arendamisele. 

Olime juhtpartnerid kahes ESFi ja partnerid viies ESFi projektis, mille raames viidi 

läbi koolitusi vähema konkurentsivõimega inimeste toetamiseks. Alustatud on 

kolmandat AMIF projekti uussisserändajatele keeleõppe võimaldamiseks. Tänu 

projektidele oleme korraldanud väljaspool Tartut rohkem koolitusi kui eelmistel 

perioodidel. 

Koostöö arendamises saame välja tuua Eesti Rahvaülikoolide Liidu tegevustele hoo 

sisse lükkamise. Saime HTMi strateegiliseks partneriks ja on toimunud hüpe koolide 

arengus, ühises kommunikatsioonis ja koostöös. Oluline on ka huvikaitse teostamine 

- räägime aktiivselt kaasa mitteformaalset õpet puudutavates hariduspoliitilistes ja 

korralduslikes küsimustes ja teadvustame vabahariduse panust inimese ja ühiskonna 

arengusse.  
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SWOT 
 

Tugevused: 

 stabiilsus, suur kursuste valik; 

 tegevusajalugu, kogemused, 
tuntus; 

 mõnus õppekeskkond ja 
õhustik ning kliendisõbralikkus; 

 kompetentne, uuendusmeelne, 
kohanduv, algatusvõimeline, 
kokkuhoidev meeskond; 

 inspireerivad ja asjatundlikud 
koolitajad; 

 mainet loovad „kuldõpetajad“; 

 müüv FB leht, koduleht jt 
kommunikatsioonikanalid; 

 analüütiline lähenemine 
turunduses; 

 slogan „Õppida on mõnus!“ 

 korduvõppijad; 

 nüüdisaegne õpikäsitus; 

 kiire ja paindlik reageerimine 
nõudlusele;  

 vajadustele vastav 
infosüsteem; 

 ESF ja rahvusvaheliste 
koostööprojektide elluviimise 
kompetents; 

 hea koostöö Eesti 
Töötukassaga; 

 hariduspoliitikas 
kaasarääkimise võimekus; 

 ERLi koostöövõrgustik. 

Nõrkused: 

 ruumide vähesus ja väiksus; 

 osades ruumides halb 
ventilatsioon; 

 tegevuse hajutatus 3 maja 
vahel; 

 füüsiliste erivajadustega 
õppijate ligipääs piiratud; 

 ressursside puudus (raha, 
inimesed); 

 kursuste kvaliteet ebaühtlane; 

 meeskonna ja koolitajate 
ebaühtlane digipädevus; 

 vähesed vahendid veebiõppe 
arendamiseks; 

 õppekorraldus pole piisavalt 
muukeelse õppija sõbralik 
(automaatsed vastusmeilid jne 
pole võõrkeeles). 

 

 

Võimalused: 

 suurem fookus elukestval õppel 
sh kriisist väljatulemiseks; 

 VH suurem väärtustamine KOV 
ja riiklikul tasandil; 

 tugevam usaldusväärse ja 
kompetentse koolituskeskuse 
kuvand partnerite, otsustajate 
ja õppijate hulgas (EQM jm 
konkreetne teave); 

 uued koolitusvajadused (sh 
lähtuvalt kriisist); 

Ohud: 

 seadusandlus muutub 
erakoolitusasutustele 
ebasoodsamaks; 

 koolitusasutuste vähene 
kaasamine riigi poolt; 

 konkurents uute 
koolitusteenuse pakkujate näol; 

 konkurents koolituse 
pakkujatega, kel on 
konkurentsieelised; 

 gruppide suurused vähenevad, 
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 väheosalevate sihtgruppide 
parem kinnistamine; 

 veebiõpe (ka väljaspool Eestit) 
eesti, vene jt keeltes; 

 IT-võimaluste parem 
ärakasutamine õppes; 

 suunatum kommunikatsioon; 

 partnerlussuhete arendamine; 

 ERLi kaudu rahvaülikooli 
panuse teadvustamine 
otsustajatele ja õppijatele; 

 uus õppekeskkond SÜKU; 

 uued rahastamisvõimalused. 

surve koolituse tasule; 

 piirangud kohapealsele õppele; 

 võimaliku majanduskriisi mõju; 

 EL rahastamisvõimaluste 
vähenemine 
erakoolitusasutustele; 

 muutused Eesti Töötukassa 
tingimustes; 

 pandeemia jätkumine. 

 

Kokkuvõtteks saab öelda, et rahvaülikooli peamisteks tugevusteks on stabiilsus, 

mitmekülgsus, uuendusmeelsus, paindlik reageerimine muutuvatele 

koolitusvajadustele ning tugev õpetajaskond. Samuti on viimastel aastatel meie 

tugevuseks saanud hästi toimiv digiturundus. Läbi Eesti Rahvaülikoolide Liidu oleme 

aktiivselt teostanud huvikaitset.  

Nõrkused seonduvad peamiselt materiaalse poolega: finantsressursside piiratus, mis 

seab piirid õppekeskkonna ja veebiõppe arengule. Samuti tuleb pöörata tähelepanu 

meeskonna ja koolitajate digipädevuse arengule ning jätkuvalt tegeleda koolituste 

kvaliteedi tagamisega. 

Jätkusuutliku tegevuse jätkamiseks tuleb oskuslikult ära kasutada väliskeskkonna 

võimalusi: vastata uutele koolitusvajadustele, anda oma panus kriisist väljumiseks. 

Näidata ennast usaldusväärse ja kompetentse koolituskeskusena, kasutades 

konkreetseid fakte. Uuemaid sihtrühmi saab paremini kinnistada. Veebiõppel on nii 

Eestis kui väljaspool suur potentsiaal, mida saab realiseerida meie uuendusmeelsust 

ja turunduse võimekust ära kasutades. ERLi kaudu saame otsustajatele ja õppijatele 

jätkuvalt teadvustada rahvaülikooli rolli ja panust. 

Väliskeskkonnast johtuvad peamised ohud tulenevad pandeemia mõjudest, 

konkurentsieelisega koolituspakkujatest (osalise riikliku toetusega koolid ja muud 

institutsioonid), seadusandluse muutumisest. Samuti tuleb arvestada EL rahastuse 

vähenemise/kadumisega. Nende ohtude mõjude minimeerimiseks tuleb jätkuvalt olla 

kiiresti kohanduv, pakkuda laia valikut koolitusi, panustada turundusse ning teostada 

huvikaitset. 

Tartu Rahvaülikooli missioon ja visioon 

Tartu Rahvaülikooli missioon 

Tartu Rahvaülikool on kõigile avatud täienduskoolitusasutus, mis pakub võimalusi 

areneda isiksuse, töötaja ja kodanikuna; toetab targa, sidusa ja uuenemisvõimelise 

ühiskonna kasvamist ning väärtustab kultuurharidust nii mõttes kui teos. 
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Tartu Rahvaülikooli visioon 

Tartu Rahvaülikool on elukestva õppe keskus, mille mitteformaalse hariduse alast 

praktilist ja teoreetilist kompetentsi hindavad nii õppijad kui koostööpartnerid Eestis ja 

piiriüleselt. Eesti suurima vabahariduskoolina oleme arvestatav kaasarääkija 

hariduspoliitilistes küsimustes. 

 

Eesmärgid 

Koolitustegevus 

 Koolituste kirjeldused on ühtlaselt väga hea kvaliteediga – atraktiivsed, 

asjakohased ja korrektsed. 

 Koolitajad saavad vajalikku tuge (andragoogilist, praktilist jm) õppe 

planeerimisel ja läbiviimisel. 

 Koolituste sisu ja korraldus vastab erinevate sihtgruppide (sh vähemate 

võimalustega, muukeelsed õppijad, vanemaealised jne) vajadustele ja 

huvidele, suurenenud on suutlikkus kaasata teatud erivajadustega õppijaid. 

 Uutele koolitusvajadustele (sh pandeemiast tulenevad) kiire vastamine – uued 

teemad ja õppevormid. 

 Kokanduse õppeklass on sisse seatud ja õppimisvõimalusi kokanduse 

valdkonnas laiendatud.  

Organisatsioon 

 Head digilahendused veebiõppe läbiviimiseks ja meeskonna head 

digipädevused.  

 Hea ventilatsiooniga õpperuumid. 

 Ülikooli tn keskus on välja arendatud, hästi toimiv keskus. 

 Töökorraldust on uuendatud lähtuvalt pandeemiast, see on paindlik ja 

efektiivne. 

 Tegevuste laiendamine SÜKUsse 

Projektitegevus 

 Projektitoetuste abil elluviidud koolituste mõjul on kasvanud koolitusel 

osalejate digi-, rohe-, kodaniku-, kultuuri ja keelepädevused. 

 Madala konkurentsivõimega, noorte ja eakate inimeste paranenud toimetulek 

ja konkurentsivõime. 

 Projektitoetuste abil on ellu viidud rahvaülikooli arenguhüppe projekte. 

 Kasvanud on õpirände projektides osalejate pädevused ja motivatsioon. 

Koostöö 
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 TRÜ tegevuspõhimõtteid ja -võimekust tuntakse hästi kohalikul ja riiklikul 

tasandil. 

 Oleme tänu praktilisele ja teoreetilisele kompetentsile olulised kaasarääkijad 

mitteformaalset haridust puudutavates aruteludes riiklikul ja kohalikul tasandil. 

 Oleme nähtavad Tartu linna ja riiklikel algatustel. 

 Teeme tihedat koostööd omavalitsustega kodanike koolitusvajadustele 

vastamisel. 

 Koostöös 3.sektori asutuste ja riiklike institutsioonidega pakume 

vabahariduslikku õpet tervise, säästva eluviisi, kodanikuhariduse ja muudes 

valdkondades.  

 Rahvusvahelised koostööprojektid vastavad täielikult meie arenguvajadustele. 

 ERLi läbi on teadvustatud rahvaülikoolide panust ja potentsiaali otsustajate ja 

koostööpartnerite hulgas. 

Kommunikatsioon – digiturunduse strateegia kehtib 2022.a lõpuni. 

 


