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Kunstikool – täies hoos!
								–Lisethe, 8. klass
Täisnimi: Viljandi Kunstikool
Aadress: Posti 11, 71004 Viljandi
Telefoni nr: 5331 3885

Veebileht: viljandikunstikool.ee
E–post: info@viljandikunstikool.ee
Reg.kood: 75033520

Viljandi Kunstikool asutati 2005. aastal. Alates 2015. aastast tegutseme Viljandi kesklinnas asuvas
majas, aadressil Posti 11. Põhikirja järgselt on Viljandi Kunstikool haridusasutus, mis tegutseb eelkõige
noorsootöö valdkonnas ning loob võimalusi kunstialase huvihariduse omandamiseks ja isiksuse
mitmekülgseks arenguks. Siiani pideva õppijate arvu kasvuga (alustades 75 õpilast, täna 256).

Inimesed
Õpetajaid 11
(õpetajakohti 3,94)
Töötajaid 3:
direktor 1
õppekorraldaja 1
meister 0,5
täitmata projektijuhi
koht 0,5
Õppijaid 256
(sh algõppes ja
põhiõppes 224)
Õpperühmi 29:
eelkool lasteaedades 6
algkool 6 (Viljandi
Kesklinna Koolis 1,
Viljandi Paalalinna
Koolis 2)
põhikool 6
gümnaasium 1
ringe 8: kunst,
keraamika(2), foto,
täiskasvanute
vabaateljee, beebide ja
seenioride ring

Tegevused
Õppeained:
algõpe, maal, joonistamine
vormiõpetus, fotograafia, keraamika,
integreeritud kunstilugu, kompositsiooniõpetus,
kunstiprojekt, lõputöö tund
Lühikursuseid aastas kesmiselt 9:
digifotograafia, kalligraafia, rakukeraamika,
plakatikursus, videokursus, animatsioon, linoollõike
kursus, akvarelli ABC, makramee
Laagrid koolivaheaegadel.
Pilootprojektid 2020 lõpus:
“Beebi ja emme-issi kunstikool”, “Seeniorite
kunstikool”, “Noorte fotostuudio”
Kogukonna sündmused:
Eesti Vabariigi 102. aastapäev
Viljandi Linnale auhinna laste- ja noortesõbraliku
ettevõtte auhinna tegemine
Muuseumi sissepääsu maalimine
#Huvimäss 2020, „Väike hull kunstipäev“, Üle
Eestiline noorte kunstifestival „Kunstikompott”
korraldus, Muuseumiöö, Viljandi linna ja kunstikooli
ühise sünnipäevapeo korraldus, Prügikoristuspäev,
Isadepäva töötoad
Näitused
„Jäätis“ Kunstikool 15 Rüki galeriis
Näe-näe-näitus! Viljandi linnagaleriis.
Madara Kuld Matsini lõputöö näitus „Pilvepäevikud”
Viljandi Vanas Veetornis
Osalemine lõputööde näitusel Kullo lastegaleriis
Tallinnas
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Ruumid
Rendipind 640m2
Klassiruume 6:
joonistamine/maal 3
multimeedia/foto 1
fotostuudio 1
vorm/ graafika 1
vorm/keraamika 1
kontoreid 2
ladusid 3
töötajate puhketuba
koristaja ruum
garderoob
tualetid
õpilaste kööginurk

Küsitluste tulemused
hetkeolukorra kohta
SIHTGRUPPIDE SISEND
Vastajad: Õpetajad, õpilased, lapsevanemad, kooli pidaja, partnerid, linna kodanikud
Kanalid: Küsitlus, vestlus

MIS ON ORGANISATSIOONIS HÄSTI?
• Toetav kogukond, meie tööga ollakse väga rahul
• Missioonitundega õpetajad ja töötajad
• Ilus ja hubane maja
• Toimub professionaalne kunsti õpetamine
• Loodud on kunstiõppe võimalused igale eale
• Valmisolek koostööks teiste haridusasutuste, ettevõtete ning organisatsioonidega
• Kunstikool osaleb aktiivselt linna/kogukonna sündmustel (linna sünnipäev, emadepäev,
isadepäev, jõuluüritused, huvihariduse teavituspäev jms)

MIS VAJAKS ARENDAMIST?
• Õppekava
• Visioon, missioon, ühised väärtused
• Õpikeskkond
• Digivõimekus
• Tuntus
• Kursused täiskasvanutele
• Nähtavus linnapildis, laste tööde väljapanekuid avalikes ruumides
• Meeskonna ühtsustunne
• Õpetajate töötasud
• Koostöö koolide, asutuste, ettevõtete ja kogukonnaga
• HEV õppeformaadid
• E–õpe
• Koostöö hoolekoguga ja lapsevanematega
• Noorte kaasamine kooli arendusse
• Panustamine õpilaste liikumisse ja toitumisse
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ARENGUKAVA KOOSTAMISE PROTSESS
Veebruar – märts 2020 kollektiivi arenguettepanekute kirjalik sisend.
Mai – oktoober 2020 arengukava koosolekud kollektiiviga, arutelud, grupitööd, õpilaste sisendi
kogumine.
November 2020 arengukava andmete koondamine ja analüüs
Detsember 2020 kogukonna huvigruppide arenguettepanekute kirjalik sisend. Koostöös
strateegialaboriga arengukava struktuuri loomine. Arengukavade seminaril missiooni, visiooni,
väärtuste ja arengufookuste esitlemine.
Jaanuar – veebruar arengukava kokku kirjutamine ja kujundamine. Arengukava esitlemine
õppenõukogule, hoolekogule, haridus- ja kultuurikomisjonile.

ARENGUKAVA LÄHTEALUSED
Arengukava võtab vastu, muudab ja tunnistab kehtetuks Viljandi Linnavalitsus.
Arengukava elluviimine tugineb kollektiivi initsiatiivil ning valmisolekul kohaneda muutustega
ümbritsevas keskkonnas. Arengukava elluviimise eest vastutab Viljandi Kunstikooli direktor.
Arengukava väljendab motiveerivaid, tulevikku suunatud plaane ja on koostatud põhimõttel, et
tegemist on meie enda töödokumendiga.
Esitatud eesmärkide saavutamise kohustus on kooli töötajatel ning eesmärkide
saavutamist toetab hoolekogu. Arengukava vaadatakse õppeaasta jooksul pidevalt üle ning
vajadusel täiendatakse.

MUUD MATERJALID, MILLEST ARENGUKAVA LÄHTUB
EV Haridusseadus, Huvikooli seadus, Noorsootööseadus, Täiskasvanute koolituse seadus,
Huviharidusstandard
Haridus- ja noortevaldkonna arengukavad (2021–2035)
Kultuuripoliitika põhialused 2020
Viljandi Kunstikooli arengukava 2018–2020, Viljandi linna arengustrateegia 2030+, Viljandi
linna arengukava 2020–2035, Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025, Viljandi
maakonna arengustrateegia 2035+.
Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035
Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 eelnõu
Haridusstrateegia 2035 Heaolu ja sidususe ekspertrühma visioon
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VISIOON
VILJANDI KUNSTIKOOL ON PIIRKONNAS TUNTUD INSPIREERIV
VISUAALKULTUURI ÕPPE JA LOOVUSE OIVAKESKUS.
Meid teatakse kui kunstikooli, kus arendatakse süsteemselt ja võrdselt nii loovust
(edasiviiv hoiak) kui loomingulisust (erialased oskused). Panustame igas eas huviliste
visuaalkultuuri alastesse teadmistesse ja oskusesse, oleme keskendunud eelkõige
laste- ning noorte mitmekülgsele haridusele. Jagame valdkonna oskusteavet, meie
tegevus on võimestav, kohanev ja uuendusmeelne.
Meie mõjupiirkonnas on Viljandi linna, maakonna ja ka naabermaakondade inimesed,
asutused ning ettevõtted. Meie loovusalase oskusteabe partneriteks on valdkonnaga
tegelevad koolid.
“Loovus on uudsete, asjakohaste ja eetiliselt vastuvõetavate ideede, käsitluste, esemete,
kunstiteoste jm väljapakkumine kõigis inimtegevuse valdkondades”
									Runco & Jaeger, 2012
Oivakeskus ehk pädevuskeskus on mitmesuunaline koostööplatvorm piirkonnas, mis
koondab, jagab, toetab ja koordineerib valdkonna oskusi ja teadmisi. Oivakeskuse
sõna kannab endas julgust eristuda ja püüelda oivalisuse poole (ik. centre of
exellence).
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MISSIOON
VILJANDI KUNSTIKOOL PAKUB KOGUKONNALE MITMEKÜLGSET
ELUKESTVAT VISUAALKULTUURI ÕPET JA EDENDAB LOOVATE
KOMPETENTSIDE KASVU ÜHISKONNAS.
Oma visiooni saavutamiseks pakume süsteemset elukaarepõhist kunstiharidust ning
loovuse–alaseid kursusi ja koolitusi. Väärtustame disainmõtlemist, kultuuripädevusi,
enesemääratluse oskusi, kohanemisvõimet, tundlikkust ja tähelepanelikkust meid
ümbritseva suhtes ning koostöövalmidust. Läbi loovuse arendamise toetame
muuhulgas tööturul ja majanduskeskkonnas toimetuleku võtmekompetentse.
Julgustame tegutsema põlvkonda, kelle väljakutse on lahendada globaalseid nn
nurjatuid probleeme.
Oleme oluline osaline Viljandi atraktiivse sidusa elukeskkonna hoidmisel ning
edenemisel.
“Loovus on inimese rahulolu peamine allikas.”
					Mihaly Csikszentmihalyi, subjektiivse heaolu uurija
“Peame tunnistama, et loomingulisus on tulevikus põhioskus. Meie lapsed peavad oskama
oma ideid visuaalselt väljendada – panema kiirelt kokku kaasahaarava video, visandama,
looma lihtsaid prototüüpe. Kujundamise ja visuaalse keele õpetamisele peab pöörama
sama palju tähelpanu, kui grammatikale, värviteooriale sama palju tähelepanu kui
arvutamisele. Peame õpetama lapsi kasutama videotöötlustarkvara nii, nagu õpetame
arvutustabeleid. Järgmise põlvkonna töötajate edu sõltub sellest, mida robotid ei suuda.”
				
Scott Belsky, Adobe tootejuht, Maailma Majandusfoorum
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VÄÄRTUSED
Millest lähtub Viljandi Kunstikool oma töös – õppides,
õpetades, kollektiivis ja kogukonnas toimetades.

LOOMERÕÕM
Meie jaoks on tähtis hoida usalduslikku, turvalist ja sõbralikku
õhkkonda.
Soovime, et inimest saadaks kunstija loovusega tegelemisel õhin,
heaolu ning rõõmutunne. Töötame selle nimel, et meis kõigis
areneks tähelepanelikkus – oskus märgata, näha ja vaadata. Hoiame
huvisädet ja õpihimu, et säiliks soov maailma tundma õppida ning
ise uudseid lahendusi luua. Nii liigume õnnelikuma ühiskonna poole.

LOOV KOGUKOND
Teadvustame, et ühise elukeskkonna hoidmine, sealhulgas roheline
mõtteviis, on täna meie igaühe kohus.
Panustame sidusa kogukonna kasvamisse olles koostöövalmid,
hoolivad, avatud ja empaatilised. Hindame ühistegevuse sünergiat
ja suhtlemist. Peame tähtsaks tasakaalus omakultuurset ja
multikultuurset haridust. Kasutame kunsti universaalset keelt, et
edendada üksteisemõistmist ja koostoimimist. Usume, et läbi
koostöö saame panustada paremini lõimitud ühiskonna arengusse.

LOOMEJULGUS
Meie jaoks on oluline unistamine, mänguline katsetamine,
eksperimenteerimine ja ideede vormimine. Toetame arvamuse
avaldamist, loomingulist proovilepanekut ja kogemustest õppimist.
See on elukestev söakus otsida probleemidele parimaid lahendusi,
olla ettevõttevõtlik, paindlik ja kohanemisvõimeline. Teadlikku
vaba eneseväljendust, “kastist väljas” mõtlemist ja vastutuse
võtmist on vaja harjutada. Peab olema valmis pidevaks arenguks.
Igas eluvaldkonnas on tähtis julgus otsustada, ebaõnnestuda,
oskus teha tasakaalukaid valikuid ning võime töötada eesmärgi
nimel. Eluterve ühiskonna hoidmiseks tuleb kasvatada tarka
enesekindlust.
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VILJANDI KUNSTIKOOLI
ARENGU FOOKUSED
2021–2025:
KUNSTIKOOLIST INSPIREERITUD INIMESED
Meie inimesed on kõige tähtsam väärtus, mida hoida ja arendada.
Meile on oluline, et inimesed, kes puutuvad kokku Viljandi
Kunstikooliga, tunnevad sellest rõõmu ja kogevad inspiratsiooni.
Särasilmsed inimesed on meie eduloo kütus.
“Inimvara väärtus – inimeste hoiakud ja väärtused määravad meie
arenguvõimalused” Arenguseire Keskus

KUNSTIKOOLI SIDUSUS KOGUKONNAGA
Mõtestatud ja järjepidev koostöö kogukonna liikmete vahel on
kunstikooli üks kõige edasiarendavam jõud ja kestmajäämise
alus. Püüdleme oma tegevusega selle poole, et toimivad
kohalikud, üle–eestlised ja rahvusvahelised koostöövõrgustikud
koolide, asutuste, ettevõtetega. Kunstikool pakub linnale loovust
arendavaid täiendkoolitusi. Olemas on integreeritud õppekavad,
ühislaagrite, sündmuste, kursuste, seminaride ühine korraldamine,
teadmiste ning oskuste jagamine.
„Kool on kogukonna süda,“ Jüri Ginter, sotsioloog ja TÜ õppejõud

KUNSTIKOOLI ARENG OIVAKESKUSEKS
Oleme õppiv ja kohanev organisatsioon. Ekspertide hinnangul on
ühiskonna vajaduseks loovad, kohanemisvõimelised, digipädevad
inimesed ning elukestev õpe. Meil on potentsiaal sellele ootusele
vastata – Viljandi Kunstikooli visioon on võtta mentorite toel siin
piirkonnas loovuse valdkonna lipulaeva roll. MATIK õppe (viiel
valdkonnal tuginev praktilise kallakuga õpe ehk matemaatika,
teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide edukas
ühendamine) kunstide osa arengusse tuleb Viljandis teadlikult
tähelepanu ja ressursse investeerida.
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FOOKUS 1. INSPIREERITUD INIMESED

SELGITUS

AMBITSIOON

Kunstikooli inimvara on kõige tähtsam väärtus, mida hoida ja arendada.
Meile on oluline, et inimesed, kes puutuvad kokku Viljandi Kunstikooliga,
tunnevad sellest rõõmu ja kogevad inspiratsiooni.

Kunstikool on atraktiivne tööandja loovisikutele, pakkudes väljundit
eneseteostuseks. Kunstikooli õpetajad on sisemiselt motiveeritud ja
toimivad ühtse arengut toetava meeskonnana. Õpilased on aktiivselt
kaasatud kooliellu, nende algatused on väärtustatud ja hinnatud.
Täiskasvanud kliendid ja õppijad on rahulolevad. Kogukonna liikmed
hindavad kunstikooli innustava osalisena linna elus.

EESMÄRK 1.1. ÕPETAJAD JA TÖÖTAJAD ON MOTIVEERITUD

MÕÕDIK

Töötajate tagasisideküsitlus iga trimestri lõpus (skaala 0–10/norm 8);
personaalvestlused 2x aastas. Osalus koolitustel.

MÕJU

Inimesed tunnevad ennast individuaalselt väärtuslikena ja oluliste
osalistena kooli eduloos. Iga õpetaja ja töötaja pakub organisatsiooni
arendamiseks välja olulisi ideid ja võtab iseseisvalt mõne algatuse
initsiatiivi.

TULEMUSED

Viljandi on õppiv ja nooruslik, parim linn õppimis- ja töökohana (Viljandi
linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

2021

direktor

2022–25

direktor, projektija turundusjuht

2022

direktor

2021–25

kollektiiv, projektija turundusjuht

ARENDUSTEGEVUSED
kunstikooli eduloo ja igaühe individuaalse tähtsuse ja rolli
mõtestamine

kollektiivi hüvede valiku koostamine (valikus
koolitusvõimalused, sportimisvõimalused, soodustused
kunstitarvete kauplustes, muuseumides jms)
kursuste jms (tulemus)lisatasude süsteemi väljatöötamine
töötervishoiu teemaga tegelemine (töötajate vaimse
tervise, säästva ja tervisliku eluviisi teemalistel
seminaridel/sündmustel osalemine vähemalt kord
aastas)
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EESMÄRK 1.2. ÕPETAJAD JA TÖÖTAJAD TOIMIVAD ÜHTSE TOETAVA MEESKONNANA

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Töötajate tagasisideküsitlus kord aastas (skaala 0–10, norm 8), 33
kollektiivi koosolekut aastas (nädalakoosolek 20, kuu kokkuvõte 11,
strateegiapäev 1-2), osalus koolitustel.

Kunstikoolis on hea sisekliima. Organisatsiooni areng hoogustub.
Kollektiiv jagab omavahel sünergias ideid ja tunnustust, on muutustele
aldis ning viib kollektiivselt ellu uusi algatusi.

Viljandi on võimekas, kaasav ja tark, parim linn õppimis-, elu- ja
töökohana (Viljandi linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021

direktor,
kollektiiv

meie kooli meeskondliku toimimiskultuuri aluste
kokkuleppimine

2021–2025

direktor

meeskonnatöö koolitusel osalemine

2021–2023

direktor, kollektiiv

2021

direktor

2021–25

direktor, kollektiiv

2021

kollektiiv

2022–25

kollektiiv, projektija turundusjuht

uue, kaasaegse õppekava juhitud koostamine
TÜ eetikakeskuse abil ”Hea kooli” analüüsi tegemine
ühistegevuste aastaplaani tegemine ja tegevuste korraldamine
töökeskkonna mugavamaks kujundamine (puhketuba)
erialase vahelduse pakkumine – kunstiõpetajate
suhtlusvõrgustike (sh rahvusvaheliste) soodustamine
ja algatamine (suvelaagri korraldamine, kohtumiste
organiseerimine, külaskäigud, “õpetaja vahetuse”
pilootprojekti idee edasiarendus jms)
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EESMÄRK 1.3. KUNSTIKOOL LÄHTUB LASTE– JA NOORTE HUVIDEST NING OOTUSTEST

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Õpilaste tagasisideküsitlus trimestri hindamistel, (skaala 0–10, norm 8).

Õpilased on rahul, kaasatud, aktiivsed ja ettevõtlikud. Toimuvad
õpilaste algatatud ettevõtmised, õpilaste arv kasvab, kooli maine
kasvab, tulubaas suureneb.

Viljandi on õppiv ja nooruslik, parim linn õppimis- ja elukohana (Viljandi
linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021

direktor, õpilased

õpilasaktiivi algatamine

2022–23

õpilased, õpetaja,
projekti- ja
turundusjuht

õpilaste loomingut, vaba loovust väärtustavate projektide
korraldamine (digiajalehe, virtuaalse galerii, Instagram´i konto,
õpilasfirma vms loomine; Kapigalerii vms projekt koos Viljandi
Avatud Noortekeskusega jms)

2022–25

õpilased, õpetaja,
projekti- ja
turundusjuht

õpilaste kaasamine kooli sündmuste korraldamisesse
(kunstiöö, aktused, perepäev, laagrid, noorte kursused,
avatud uste päev jne). Õpilaste korraldatud sündmuste
(sh peod, väljasõidud jms) soodustamine

2021–25

õpilased, kollektiiv olemasoleva õpikeskkonna parendamine (ventilatsioon,
kott-toolid, kööginurk, rattaparkla, õuemööbel,
veeautomaat, trenažöör jms). Oma mõnusa puhkenurga
võimaldamine (praeguse garderoobi ruum)

2021–25

direktor, kollektiiv, tervisliku eluviisi teemaga tegelemine (taaskasutus ja
õpilased, projekti- roheteemade käsitlemine, kunstikoolis eine pakkumise
ja turundusjuht
võimaluste otsimine ja korraldamine (PRIA vms),
liikumisprojektide integreerimine õppetöösse, õuesõppe
osakaalu suurendamine jms)
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EESMÄRK 1.4. KUNSTIKOOL PAKUB ELAMUSI

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Tagasisideküsitlus klientide seas (skaala 0–10, norm 8), klientide kasv
5% aastas. Osalus koolitustel.

Täiskasvanud õppijad ja kliendid on meie pakutavaga väga rahul.
Kunstikooli tuntus kasvab. Kursustel osalejate arv kasvab, soovitakse
oma sündmusi kunstikoolis korraldada, tellitakse meie koolitusi ja
töötube. Kunstikooli atraktiivsus ja tulubaas suureneb.

Viljandi on õppiv ja nooruslik, parim linn õppimis- ja elukohana (Viljandi
linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021–2025

direktor, kollektiiv,
projekti- ja
turundusjuht

meie korraldatavate kursuste, koolituste ja töötubade
aastaplaani koostamine

2021

direktor

uute paindlike täiskasvanud õppijaga arvestavate
teenuste nimekirja ja hinnakirja koostamine

2021–25

projekti- ja
turundusjuht

oma võimaluste ja teenuste kommunikeerimine
sihtgruppidele, uute reklaam-visuaalide loomine/
meediaplaani koostamine

2021–25

kollektiiv

hubase atmosfääri arendamine, jooksvalt, vastavalt
sihtgrupi soovidele mugavuste loomine (nt kuuma joogi
võimalus, riidevarnad jms)
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EESMÄRK 1.5. ORGANISATSIOON ON EESMÄRGIPÄRASELT JUHITUD

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Töötajate tagasiside küsitlus igal trimestril (skaala 0-10, norm 8), vestlus
koolipidajaga 1 kord aastas. Osalus koolitustel.

Protsessid on eesmärgistatud, juhitud ja analüüsitud. Kollektiivi motivatsioon
tõuseb, sisekommunikatsioon paraneb. Oleme valmis muutusteks ja
uuendusteks, kooli areng hoogustub. Kunstikoolis on loodud mõtestatud
inimesekeskse töökeskkonna ja toimimise tingimused. Oleme usaldusväärne
partner koolipidajale, töötajatele, õppijatele, kogukonnale.
Juhi ambitsioon on kunstikooli edulugu rahvusvahelisel tasandil.

Viljandi on võimekas, kaasav ja tark. Parim linn õppimis- ja töökohana
(Viljandi linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021

direktor

osalemine juhtimiskoolitusel. Agiilse, kaasava juhtimisstiili
rakendamine ja toetumine õppiva organisatsiooni
teooriale

2021–25

direktor

töötajate coachingute, arenguvestluste, selge sihiga
koosolekute korraldamine ja aastaplaani koostamine

2021–25

direktor

kollektiivi panuse märkamine ja tunnustamine iga
trimestri lõpus ja tähtsündmustel

2022–2023

direktor

projekti- ja turundusjuhi palkamine

2021–2025

direktor

huviharidus- ja üldharidusõpetajate palgamäära
võrdsustamise teema kommunikeerimine
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Mõtestatud ja järjepidev koostöö kogukonna liikmete vahel on
kunstikooli üks kõige edasiarendavam jõud ja kestmajäämise alus.

On toimivad koostöövõrgustikud sh integreeritud õppekavad.
Kunstikool on piirkonnas tuntud ja hinnatud valdkonna ekspert ja
partner, atraktiivne töö- ning õpikeskkond. Oleme aktiivne panustaja
ühistesse ettevõtmistesse. Loovisikud teevad kunstikooli heaks meeleldi
vabatahtlikku koostööd. Linn ei kaalu kooli liitmist või kaotamist, eelarve
lubab märkimisväärseid arenguid ja kvaliteedi tõusu. Kogukond toetab
oivakeskuse uue õppekompleksi loomist.

EESMÄRK 2.1. KODUD JA HOOLEKOGU ON KAASATUD KUNSTIKOOLI TEGEMISTESSE

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Tagasisideküsitlus lapsevanemate ja hoolekogu liikmete seas (skaala
10, norm 7).

Usalduslikud ja avatud suhted tagavad eduka ja tervikliku haridustee.
Kodu teab ja jagab kunstikooli väärtusi, vanem usaldab kooli, suhtlus
toimub tõrgeteta, konfliktid lahendatakse kohe, lapsevanemad võtavad
meeleldi kooli sündmustest osa. Hoolekogu nõupidamistel tekib uusi
ideid ja algatusi, mis toetavad kooli arengukava täitmist ja edulugu.

Viljandi on võimekas, kaasav ja tark. Parim linn õppimis- ja töökohana
(Viljandi linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021–25

kollektiiv

2022–25

kollektiiv, projektija turundusjuht

kunstikooli perepäeva (sh heategevusoksjon vms)
korraldamine

2021–25

kollektiiv, projekti–
ja turundusjuht

lapsevanemate kaasamine kooli sündmuste korraldusse
(kunstiöö, laagrid, väljasõidud)

2021–25

direktor

tihedam kontakti loomine lapsevanematega (kirjad,
stuudium, perepäev, sotsiaalmeedia aktiivsem
kasutamine vms)

tihedam suhtlus hoolekoguga (sh nõupidamiste/
veebikohtumise korraldamine)
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EESMÄRK 2.2. JÄRJEPIDEV KOOSTÖÖ HUVIKOOLIDEGA

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Vähemalt 3 ühissündmust igal aastal. Integreeritud õppetegevus läbi
õppeaasta.

Huviharidus on mitmekesisem, sidusam. Ühisprojektid toovad
põnevust ja äratavad õppijates suuremat huvi. Huviharidus on
täisväärtuslik osa terviklikust haridusmudelist. Kunstikool pakub
loovuse alast tuge.

Viljandi on võimekas, kaasav ja tark. Parim linn õppimis-, elu- ja
töökohana (Viljandi linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021

direktor

huvikoolide ülese arengukava loomise algatamine

2021–2025

direktor

huvikoolide integreeritud õppekavade loomine (sh VÕTA,
andekate õpilaste koormuse jagamise ja “huviampsu”
ideede arendamine)

2021–2025

direktor

huvikoolide koostööprojektide aastaplaani tegemine

2021–2025

kollektiiv, projektija turundusjuht

2021

direktor

2021–25

direktor, kollektiiv

2022–25

direktor

2022

kollektiiv, projektija turundusjuht

teiste huvikoolide külastuspäevade, õppekäikude korraldamine
integreeritud õppekava pilootprojekti käivitamine
(multimeedia õppesuuna muusikavideo kursus koos
Muusikakooliga)
huvikoolide ühislaagrite korraldamine
3D printimise ja laserlõikuse õppemooduli korraldamine
koos Huvikooliga

sõprus-huvikoolide leidmine maakonnas ja kaugemal,
ühistegevuste korraldamine
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EESMÄRK 2.3. KOOSTÖÖ LINNA JA MAAKONNA ASUTUSTEGA

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Tagasisideküsitlus koostööpartnerite seas (skaala 0–10, norm 8).
Igal aastal ühistegevus vähemalt kolme asutusega, millest üks
esmakordne koostöö.

Tunneme ja teame üksteist, jagame oskusteavet ja kogemusi. Tekib
suhtlusvõrgustik, mis loob võimalusi aina uuteks arendavateks
ettevõtmisteks. Loome koos linnale väärtusi.

Viljandi on võimekas, kaasav ja tark. Parim linn õppimis- ja töökohana
(Viljandi linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021–2025

direktor, projektija turundusjuht

2022

direktor, õpetaja

pilootprojekti käivitamie Nukuteatriga (ühine kursus
algõppele ja põhiõppele)

2021–2025

direktor, kollektiiv

koostöö jätkuv arendamine Sakala Keskusega (sh
ühisprojektid Viljandi Avatud Noortetoaga (sh laagrid,
vabatahtliku jagamine, Kapigalerii käivitamine jms), Kondase
Keskusega

2021–2025

direktor, projektija turundusjuht,
kollektiiv

koostöökohtade leidmine linna teiste asutustega (TÜ
VKA, Ugala, raamatukogu, Ait, muuseum, spordikeskus,
Töötukassa, haigla, hooldekodud, Rüki galerii jms)

koostöö jätkuv arendamine linna ja maakonna koolide ja
lasteaedadega (teavitustöö, külastuspäevad, uued ringid
vms)
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EESMÄRK 2.4. KOOSTÖÖ ETTEVÕTETE JA SPONSORITEGA

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Vähemalt üks partner/mentor õppeaastas, üks sponsor aastas, üks
äriklient aastas.

Kunstikool tunneb kindlust ja meie ettevõtlusalane tegevus hoogustub.
Kogukonna sidusus tugevneb. Kunstikoolil on olemas partnerid
ärimaailmas, kes pakuvad mentorlust, tarbivad meie teenuseid,
pakuvad materiaalset tuge.

Viljandi on ettevõtlik ja loov, parim linn elukohana (Viljandi linna
arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021–2025

direktor, projektija turundusjuht,
kollektiiv

võimalike partnerite ja koostööpunktide kaardistamine
(sh kunstikooli õpilaste ettevõtte alustamiseks)

2023

projekti- ja
turundusjuht

2023–2025

direktor, projekti-ja
turundusjuht

2023

projekti-ja
turundusjuht

kursuste pakkumine otse ettevõtetele

suhete värskendamine heategegevuslike
organisatsioonidega (Rotary, Lions vms)

sponsorite otsimine (sh suurte rahvusvaheliste
kunstitarvete ettevõtete seas)
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EESMÄRK 2.5. KUNSTIKOOL LOOB KOGUKONNALE VÄÄRTUSI

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Korraldame/kaaskorraldame ise vähemalt kaks suuremat sündmust
aastas ja osaleme vähemalt kolmel teiste korraldatud sündmusel igal
aastal.

Tunneme, et oleme tähtis osa kogukonnast. Kogukond tunneb, et
kunstikool on oluline väärtus.

Viljandi on kultuuriliselt mitmekesine parim linn elukohana (Viljandi
linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021–2024

direktor, projektija turundusjuht,
kollektiiv

2021–25

kollektiiv

kogukonnasündmuste korraldamine kunstikoolis (sh
avatud uste päev, loovuse päev, kunsti pidu, perepäev,
heategevuslaat vms; aastaplaani koostamine)

2021–25

kollektiiv

linnaruumi rikastamine (sh jõulumaa loomine vabaduse
platsile, seinamaalid, kunstiaktsioonid, pop-up näitused
jms)

2021–25

kollektiiv

kogukonna sündmustel osalemise aastaplaani
koostamine, õhinal osalemine (linna sünnipäev,
hansapäevad, emadepäev, isadepäev, vabariigi
sünnipäev, muuseumiöö jms)

Kultuuripealinn 2024 sündmustega koostööpunkti
loomine
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“Kunstipõhine haridus võib saada tulevikus olulisemaks kui
matemaatika-põhine. Võtmepädevusteks saavad uudishimu,
juhtimisoskused, püsivus ja vastupidavus”.
					
Andreas Schleicher,		
				maailma juhtiv hariduse mõtestaja

Oleme õppiv ja kohanev organisatsioon. Ekspertide hinnangul on
ühiskonna vajadus loovad, kohanemisvõimelised, julged, digipädevad
inimesed ning elukestev õpe. Meil on potentsiaal sellesse ootusesse
panustada.

Meie tulevikuplaan on kasvada Viljandis, Viljandimaal ning lähimates
maakondades loovuse arendamise eestvedajaks. Kunstikool korraldab,
koordineerib, vahendab ja kasutab uusimat valdkonna oskusteavet.
Oleme tuntud kui piirkonna loovuse pädevuskeskus ja kõrgkoolide
praktikabaas. Algatame mitmesuunalisi protsesse, et teadvustada,
väärtustada, õppida ja õpetada loovuse kasutamist igas eas ja igal
elualal. Viljandi Kunstikoolil on uus kaasaegne õppekava ja õppesuunad,
mis vastavad elukestva paindliku haridusmudeli strateegiatele.
Viljandi Kunstikooli õppetöö toimub kaasaegses ja nõuetele vastavas
keskkonnas, mis on sisustatud lähtudes õppijate heaolust ja
mitmekesisest õppetegevusest. Lähtume oma töös jätkusuutlikkusest ja
nö rohelisest mõtteviisist.
Loovus kõige üldisemas mõttes aitab maailma paremaks muuta, näha
uusi võimalusi linnaehituses, keskkonna arendamises, kogukonna
koostöös - pea kõigil elualadel majandusest kultuurini.

EESMÄRK 3.1. TÖÖTAJATELE ON VÕIMALDATUD KOMPETENTSIDE ARENG

MÕÕDIK

Iga töötaja on osalenud aastas vähemalt ühel kompetentsi tõstval
koolitusel.

MÕJU

Kollektiiv tunneb ennast kindla ja pädevana, saame pakkuda väärtusi,
millesse ise usume, jagame valdkonnas kõrgetasemelisi oskusi ja
teadmisi, oleme hinnatud partnerid ja eksperdid.

TULEMUSED

Viljandi on võimekas kaasav ja tark, parim linn õppimis- ja töökohana
(Viljandi linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021–25

direktor, kollektiiv,
projekti- ja
turundusjuht

arendamist vajavate kompetentside kaardistamine ja
vastavate koolituste võimaldamine (digipädevusi, HEVpädevust, disainmõtlemist, loovust, elukestva hariduse
kontseptsiooni, kaasaegset pedagoogikat ja huvitava
kooli kontseptsiooni, uusimaid kunstihariduse käsitlusi,
klienditeenindust jms käsitlevad koolitused

2023

direktor, projektija turundusjuht,
õpetaja

kunstiteraapia/rehabilitatsiooniteenuse võimaluste ja
vajaduste uurimine ja pilootprojekti algatamine

2021–25

direktor,
õppekorraldaja

kvaliteetsete töövahendite ja töötingimuste
võimaldamine (sh digi)
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EESMÄRK 3.2. UUS ÕPPEKAVA/ UUTE ÕPPESUUNDADE ARENDUS

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Kunstikoolil on kinnitatud uus kaasaegne õppekava, mis vastab
meie väärtustele, arengukava visioonile, ja milles sisalduvad uued
õppesuunad.

Uus õppekava annab enesekindluse, ühise sihi ja arusaama, mille
poole püüdleme. Meie pakutav huviharidus on süsteemne, järjepidev,
kõrgetasemeline ja kaasaegne.

Viljandi on õppiv ja nooruslik, parim linn õppimis- ja töökohana (Viljandi
linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021

direktor

uue õppekava koostamise protsessi käivitamine,
kaasates eksperte ja mentoreid

2021

direktor

multimeedia filmisuuna pilootprojekti käivitamine

2022

direktor

disainisuuna pilootprojekti käivitamine

2021

direktor

arhitektuur/linnaruum/keskkond õppesuuna
pilootprojekti käivitamine

2024

projekti- ja
turundusjuht

2021–25

direktor, kollektiiv,
projekti- ja
turundusjuht

meistriklasside tsükliõppe pilootprojekti käivitamine
lisakursuste aastaplaani koostamine ja kursuste
korraldamine
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EESMÄRK 3.3 LOOVUSE ARENDAMISE KOMPETENTSI JAGAMINE, MITMESUUNALINE
RAHVUSVAHELINE SUHTLUS

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

AASTA
2023–2025

Vähemalt üks koolitus, üks seminar aastas; rahvusvaheline konverents
üle aasta; valdkonna festival kolme aasta järel

Loovuse valdkonna temaatikaga tegelemine inspireerib ja innustab tegema
muutusi linna alushariduses ja põhihariduses, õpetajad ja juhendajad tunnevad
tuge ja toetust. Viljandis toimub rahvusvahelisel tasemel oluliste teemade
algatamine ja käsitlemine. Kunstikooli käes on loovust õpetavate ja tutvustavate
koolituste korraldamise ohjad. Kunstikool jagab oma praktikaid aidates sellega
kaasa valdkonna arendamisele piirkonnas ja ühiskonnas laiemalt. Oleme
oivakeskus.

Viljandi on võimekas, kaasav ja tark ning ettevõtlik ja loov. Parim linn
õppimis- ja töökohana (Viljandi linna arengustrateegia 2030+)

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

direktor, projekti- ja kunstikooli kursuste ja koolituste, seminaride,
turundusjuht
konverentside programmi väljatöötamine ja käivitamine

2024

direktor, projekti- ja
turundusjuht

kunstiteraapia/ rehabilitatsiooniteenuse pilootprojekti
algatamine

2024

direktor, projektija turundusjuht

kunstikooli praktikabaasi pilootprojekti käivitamine (partnerid
EKA, TÜ, TLÜ, TÜ VKA, PALLAS jms)

2023–2025

direktor, projektija turundusjuht

kunstikooli 20 juubeli tähtsündmuse (festivali) idee
väljatöötamine ja korraldamine
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EESMÄRK 3.4. KUNSTIKOOLI/OIVAKESKUSE PARTNERLUS KUNSTI JA KULTUURI
KÕRGKOOLIDEGA

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

Kunstikooli korraldatud/vahendatud koolitusel/seminaril esineb kunsti
või kultuuri kõrgkooli esindaja, koolide tudengid käivad kunstikoolis
praktikal.

Kunstikool vahendab kõrgkoolide oskusteavet kogukonnale ehk
sihtgruppidele sobivas formaadis. Kogukonna liikmed mõistavad
loovuse ja kunstiõppe tähtsust ja tähendust ning on avatud arenguks
ja koostööks. Kunstikool on partnerkoolide üliõpilaste praktikabaas, mis
toob siia uut energiat ja teadmisi.

Viljandi on võimekas kaasav ja tark, parim linn õppimis- ja töökohana
(Viljandi linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021–2025

direktor, projektija turundusjuht

kontakti loomine ja hoidmine TÜ VKA (Jukko-Mart Kõlar),
EKA-ga (Anneli Porri), TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja
kommunikatsiooni instituudiga, Kõrgema Kunstikooliga
Pallas ja Tartu Kunstikooliga, rahvusvahelise valdkonna
eksperdiga jt

2023

direktor, projektija turundusjuht

koostöös seminari/konverentsi vms formaadi
korraldamine

2025

direktor,
õppekorraldaja,
projekti- ja
turundusjuht

praktikavõimaluste jms koostööprojektide pakkumine
partnerkoolide üliõpilastele
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EESMÄRK 3.5. KUNSTIKOOLI/OIVAKESKUSE SUUREPÄRANE NÄHTAVUS, TUNTUS JA
MAINE

MÕÕDIK

Monitoorimine üle aasta, 85% vox populist teab, kus asub kunstikool
ja mis seal tehakse. Facebook’is 500 sõpra aastas juurde, Instagram’is
500 jälgijat aastas juurde, üks loominguline promokampaania aastas.

MÕJU

Tuntuse kasvuga kasvab õppijate ja klientide arv, tulubaas suureneb,
mainekapital lubab koostööd teha järjest suuremate ekspertidega ja
valdkonna staaridega. Viljandi linnal on olemas positiivse kuvandiga
aktiivselt tegutsev organisatsioon, mis on teatud lähipiirkonnas ja
kaugemalgi.

TULEMUSED

Viljandi on ettevõtlik ja loov. Parim linn õppimis-, töö- ja elukohana
(Viljandi linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

ARENDUSTEGEVUSED

2021

direktor,
õppekorraldaja,
meister

kunstikooli majale sildi ja ja valgustuse paigaldamine

2021

direktor

2021–2025

direktor, kollektiiv,
projekti- ja
turundusjuht

2023

projekti- ja
turundusjuht

2021–2025

direktor, kollektiiv

kaastöö tegemine kohalikule ajalehele, õpetajate lehele,
kultuurilehtedele- ja ajakirjadele

2021–2025

direktor, kollektiiv

näitusetegevuse korraldamine väljaspool Viljandit (Tartus,
Tallinnas ja mujal)

2023–2025

direktor, kollektiiv,
projekti- ja
turundusjuht,
õppijad,
lapsevanemad

kunstikooli 20. juubeli ettevalmistus ja sündmuse
korraldamine

tähtsatele tänavatele kunstikooli viitade tellimine (nt
Tallinna, Uus, Jakobsoni)
loovate turunduskampaaniate ja aktsioonide
korraldamine (nt kunstikooli kujundatud pitsad
söögikohtades, seinamaalingud jms)
kunstikooli reklaamimine erinevates kanalites,
oma tähtsündmuste jagamine peavoolumeediaga
meediaplaani järgi
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EESMÄRK 3.6 UUS KVALITEET UUES VORMIS EHK OIVAKESKUSE
MULTIFUNKTSIONAALNE MAJA, AVAR KRUNT, STRATEEGILINE ASUKOHT

MÕÕDIK

MÕJU

TULEMUSED

KOV mõistab oivakeskuse oma maja vajalikkust ning astub reaalseid
samme selle rajamise suunas.

Kinnistub kunstikooli kindel koht hariduselus. Paraneb huvihariduse ja
teenuse kvaliteet ning kättesaadavus, kunstikoolil on tugev identiteet,
avanevad uued võimalused tegevuse arendamiseks ja valdkonda
puudutavate teenuste pakkumiseks (HEV, kunstiteraapia, multimeedia
õppesuunad, avatud ateljeed jms). Viljandi linna maine tõuseb
märkimisväärselt.

Viljandi on ettevõtlik ja loov. Parim linn õppimis- ja töökohana (Viljandi
linna arengustrateegia 2030+)

AASTA

VASTUTAB

2021–2022

direktor, kollektiiv

2021–23

direktor,
projekti- ja
turundusjuht

2021–25

direktor, kollektiiv,
projekti- ja
turundusjuht

2021–2024

direktor,
õppekorraldaja

ARENDUSTEGEVUSED
oivakeskuse ruumiliste, tehniliste ja materiaalsete
vajaduste kaardistamine, 3D esitluse koostamine

teavitustöö, oivakeskuse idee avalikkusele tutvustamine,
analüüsida koos VL läbi otstarbekad lahendused ja leida
kunstikoolile sobiv kodu Viljandi kesklinnas või selle
vahetus läheduses
kinnisvaraturu ja rahastusvõimaluste (võimalik
sponsorlus) jälgimine ja kontaktide loomine

praeguse rendipinna parendused (sh multimeedia klassi
sisustus jms)
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Tegevuste eelarve kava 2021-2025

nr

Tegevus

20
21

20
22

20
23

Investeering
aastas

Rahastuse
allikas

1

Uue õppekava loomine

v

v

v

300-1000€

LV,eelarve,
projekt

2

Uute õppesuundade
v
pilootprojektide
käivitamine
(multimeedia, sh
muusikavideo;linnaruum;
disain jms) Multimeedia
klassi uus sisustus.

v

v

v

v

1000-12
000€/ 25
000€

LV,
eelarve,
projekt,
sponsorlus

3

Projekti- ja turundusjuht

v

v

v

v

14 400€

LV,eelarve,
projektid

4

Kogukonna sündmuste
korraldamine

v

v

v

v

800-10 000€

LV,
eelarve,
projekt,
sponsorlus

5

Kunstikooli kursuste,
koolituste jms teenuste
programmi disainimine

v

v

v

v

100-1000€

eelarve, projekt,
sponsorlus

6

Kunstikooli tegevuste
reklaamimine
meediaplaani järgi

v

v

v

v

500-1000€

eelarve, projektid

7

Hoolekogu ajurünnaku
koosolekud 2x aastas

v

v

v

v

v

100€

eelarve

8

Näitusetegevus Viljandis v
ja kaugemal vähemalt 2x
aastas

v

v

v

v

100-1000€

eelarve, projektid

9

Kollektiivi ja õpilaste
vaimse tervise
teadlikkust tõstev
sündmus

v

v

v

v

0-1000€

eelarve, projektid

10

Kollektiivile
sportimisvõimaluste
pakkumine

v

v

v

v

500-1000€
eelarve

eelarve, projektid

11

Kunstikonkurssidest
osavõtt

v

v

v

v

10-200€

eelarve

v

v

v

20
24

20
25

30
30

12

Meeskonnatöö
koolitusest osavõtt

v

v

v

v

v

13

Õppereisid kollektiiviga
vähemalt 2x aastas

v

v

v

v

v

14

Õppereisid õpilastega
vähemalt 1x aastas

v

v

v

v

v

15

Eesti kunstikoolide ühise v
õppekava arenduses
osalemine

16

Õpilaste korraldatavad
sündmused vähemalt 1x
aastas

v

17

Õpilaste uue
puhkenurga ja
kööginurga sisustamine

v

18

Kunstikooli lehe
väljaandmine

19

Õpilasfirma loomine ja
tegevuse käivitamine

20

300-2000€

eelarve, projek,
sponsorlus

200-10 000€ eelarve, projek,
sponsorlus
500-10 000€

eelarve, projekt,
lapsevanemad,
sponsorlus

100€

eelarve

100-1000€

eelarve, projekt,
lapsevanemad,
sponsorlus

500-1500€

eelarve, projekt,
sponsorlus

200-500€

eelarve, projekt,
sponsorlus

200-1000€

eelarve, projekt,
sponsorlus

Kunstikooli suure sildi ja v
valgustuse paigaldamine
Lossi tn küljele

2000€

LV

21

Kapigalerii projekti
teostamine Viljandi
Avatud Noortetoaga

v

1020€

eelarve, projekt,
sponsorlus

22

Laagrite korraldamine

v

v

v

v

v

1000-20 000€ LV,
eelarve,
projekt,
lapsevanemad,
sponsorlus

23

Kunstiaktsioonid
linnaruumis

v

v

v

v

v

100-1000€

24

Kunstistaaride
meistriklasside
tsükliõppe pilootprojekti
käivitamine

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

2000-5000€

eelarve, projekt,
sponsorlus
projekt

31
31

25

Kunstikooli 20. juubeli
ettevalmistus ja
juubelisündmuste
korraldus (sh loovuse
festival)

26

Säästva/ rohelise kooli
poole liikumine

27

Kollektiivi kompetentsi
tõstvad koolitused jms

v

28

Oivakeskuse 3d mudeli
loomine

v

29

Kultuuripealinn 2024
programmis osalemine

v

v

30

Uue kodulehe ja
graafilise disaini loomine

v

v

v

v

v

v

v

v

v

200-30 000€

LV,
eelarve,
projekt,
lapsevanemad,
sponsorlus

300-1000€

eelarve, projekt,
sponsorlus

100-5000€

LV,eelarve,
projekt,
sponsorlus

200€

eelarve

v

200-1000€

LV,eelarve,
projekt,
sponsorlus

v

1500€

LV,eelarve,
projekt

v

32
32

Arengukava koostamise partnerid:
DD StratLab
Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis
Tööõnne Agentuur
Kujundus: Piret Parrest
Kaanefoto: Kris Süld

