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1. SISSEJUHATUS 

 
Aruküla Huvialakeskus Pääsulind alustas tegevust 1989. aastal. 

Selleks andis võimaluse nn. laulva revolutsiooni poolt soodustatud kohalike 
inimeste sotsiaalse aktiivsuse ja omaalgatuse tõus ning paikkonna oma- 
valitsus - ja ettevõttejuhtide toetus. 1990. aastast tegutsetakse renoveeritud 
Aruküla mõisahoones.  

Tänaseni ollakse ainus huviharidust pakkuv kool Raasiku vallas. 
Kooli pidaja on Raasiku Vallavalitsus ning kooli teeninduspiirkond 
Raasiku vald.  

Huvialakeskuses on muusikaosakond ja ringid. Huvialade õpetamine 
toimub Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kinnitatud õppekavade alusel.  
Õpe toimub individuaalselt ja rühmades. Pilliõpe toimub põhiliselt 
individuaaltundidena. Rühmad moodustatakse muusikateoreetilistes ainete 
õpetamiseks ning ringitundide läbiviimiseks. 

Õppimine koolis on tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab Raasiku 
Vallavolikogu kooli pidaja, direktori ja hoolekogu ettepanekul.  

Huvialakeskuse muusikaosakond tegutseb Aruküla mõisahoones ja 
Raasiku Rahvamajas, kus asub 2001. a. loodud muusikaosakonna Raasiku 
filiaal.  Ringitegevust viiakse läbi ka teistes Aruküla ning Raasiku haridus- 
ja kultuuriasutuste ruumides. Aruküla mõisahoonet jagab Huvialakeskus 
Aruküla Vaba Waldorfkooliga. 

Aruküla Huvialakeskus osaleb Eesti Muusikakoolide Liidu ja 
Huvialakeskuste Juhtide Kogu tegevuses. 

Käesolev arengukava on koostatud 2011. a. sügisel. Selles on 
näidatud kooli hetkeolukord, missioon, visioon, eesmärgid ja tegevuskava 
aastateks 2011 – 2021. Eelnevalt toimus SWOT - analüüs õpetajate seas ja 
hoolekogus. Lisaks viidi läbi kirjalik anonüümne küsitlus Aruküla ja 
Raasiku 4. -7. klassi pilliõpilastele. Saadud andmed ja huvialakeskuse 
arengukava 2005 - 2010 olid abiks käesoleva arengukava koostamisel. 
SWOT - analüüside tulemusel välja toodud Huvialakeskuse tugevused ja 
nõrkused on kooli hetkeolukorda kirjeldavas peatükis rõhutatud kirjaga 
esitatud.  

Arengukava kiitsid heaks Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind 
õppenõukogu ja hoolekogu 30. novembril 2011. 
 
Suur tänu kõigile Pääsulinnu kooli õpetajatele, õpilastele ja lapsevane- 
matele, kellega koostöös käeolev arengukava kaante vahele sai!  
 
 
Malle Jaako 
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2. HETKEOLUKORD 
 
2.1. ÕPILASED  
 
     Muusikaosakonnas on 2011. aasta 1. oktoobri seisuga õpetajaid 16 
ja õpilasi  118 . Neist 12 käib ettevalmistusklassis ( Arukülas 8 ja Raasikul 
4) ning 106 õpib pillimängu 1. - 7. klassis. Arukülas on pilliõpilasi 75 ja 
Raasiku filiaalis 31.  
Vastuvõtt muusikaosakonda  toimub katsete alusel alates 7. eluaastast. 
Esimesse klassi asutakse õppima enamasti üheaastase ettevalmistusklassi 
läbimisel. 
Pilliõpilased jagunevad 2011. /2012. õ. a. järgmiselt: 
 
Õpitav pill    Aruküla     Raasiku              Kokku 
 
Klaver    15   15   30 
Akordion    20     3   23 
Viiul     11   12   23 
Kitarr     10    -   10 
Tšello       7    -     7 
Plokkflööt      3    1     4 
Flööt         3    -     3 
Trompet      3    -     3 
Kornet              1    -     1 
Metsasarv      1    -      1 
Eufoonium      1    -     1 
 
Pillimängu saab õppida nii põhiõppe kui huviõppe õppekava järgi. 
Muusikaosakonna õppemaks on hetkel  põhiõppes 22,37 eurot kuus ja 
huviõppes 19,17 eurot kuus.  Lisaks pillitundidele mahuvad selle hinna 
sisse solfedžo ning muusikaloo rühmatunnid, osadel õpilastel  ka ansambli-
tunnid. 
     Väikelaste muusikaring on mõeldud eelkooliealistele muusikahuvi-
listele. Viies erinevas vanuserühmas osaleb kokku 69 last, neist Arukülas 
61 ja Raasikul 8.  Kokku saadakse kord nädalas Aruküla või Raasiku 
lasteaia saalis, kuni 3 - aastastele toimuvad tunnid lapsevanema osalusel 
Aruküla mõisas. Ringi eesmärgiks on laste muusikaline arendamine 
laulumängude ja rütmipillidel musitseerimise kaudu. Tasu lapsevanemale 
on 4,79 eurot kuus. Muusikaringi  abil kantakse hoolt oma järelkasvu eest. 
Lapsed, kes ema käekõrval tulevad muusikaringi, jätkavad tihti õpinguid ka 
muusikaosakonnas. 
     Kunstiringis osaleb kokku 20 põhikooliealist last. Kunstitunnid, mis 
varem toimusid mõisahoones, on alates 2008. aastast waldorfkooli algatusel 
üle viidud mõisa kõrval asuva endise meiereihoone ühte kunstiklassiks 
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kohandatud ruumi. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas ja tasu nende eest 
on 9,59 eurot kuus.  

Tantsutunnid on toimunud kaks korda nädalas Aruküla Rahvamaja 
peeglitega saalis. Ringi tasu on 9,59 eurot kuus. Käesolevast õppeaastast 
lõpetas tegevuse võistlustantsuring, mis koostöös tantsuklubiga „Figuret” 
pakkus lastele ja noortele võistlustantsu alast algõpetust.  
Käsil on uue juhendaja, kes soovitatavalt õpetaks showtantsu, otsimine.  
 
Huvialakeskuse õppetöös osaleb 2011. aasta 1. oktoobri seisuga kokku 207 
õpilast. Õpilaste arv on jätkuvalt üle 200 jagunedes peaaegu  võrdselt 
muusikaosakonna ja ringide vahel.  
Valdav enamus Huvialakeskuse õpilastest on Raasiku valla elanike 
registris. Erandiks on need muusikaosakonna Raasiku filiaali õpilased, 
kelle kodud on otse Raasiku valla piiri taga paiknevates Anija või 
Jõelähtme valla külades ja kes õpivad Raasiku Põhikoolis.  

Huvi pilliõppimise vastu on aastatega kasvanud ja 
muusikaosakonna õpilaste arv järjest tõusnud. Järgnevalt on toodud 
andmed 1. okt. seisuga aastate lõikes ( MO – muusikaosakond; p - poisse).  
 
Aasta        Pilliõpe     Ettev.-     Väikelaste   Kunst  Tants   Kokku 
    klass        muusika 
 
2005        61 (p16) 17 (p2)     45 (p23)    19 (p4)  68 (p 0)  210(p45) 
        MO kokku 78 ( p18) 
 
2006        74 (p23) 16 (p8)    58 (p25)    24 (p7)      -         172(p63) 
        MO kokku 90 (p31) 
 
2007        79 (p31) 19 (p4)     56 (p20)     23 (p4)  26 (p13)  203(p72) 
        MO  kokku 98 (p35) 
 
2008        86 (p35) 16 (p6)     51(p14)      25 (p5)  23 (p10)  201 (p70) 
        MO kokku 102 (p41) 
 
2009        92 (p36) 15 (p2)     55 (p14)     21 (p4)  36 (p14)  219 (p70) 
        MO kokku 107 (p38) 
 
2010         92 (p32)         25 (p11)    61 (p13)     18 (p2)  20 (p 4)    216 (p62) 
       MO kokku 117 (p 43) 
 
2011       106 (p39) 12 (p3)    69 (p 16)    20 (p2)       -     207 (p60) 
       MO kokku 118 (p42) 
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Võrreldes eelnenud arengukava koostamise  ajaga 2005. a. on enam kui 2x  
tõusnud pillimängu õppivate poiste arv. Eriti hinnatud on poiste poolt 
vaskpuhkpillid ja tšello, mille õppijatest  on kõik poisid; järgnevad kitarr - 
80% õppijatest poisid ja akordion - 50 % õppijatest poisid. Tore on tõdeda, 
et käesoleval 2011. /2012. õppeaastal on peaaegu pooled Aruküla pilli- 
õppijatest poisid. Kuna Raasikul praegu vaskpuhkpille ega tšellomängu ei 
õpetata, siis on ka arusaadav, miks poiste osakaal pilliõppijate seas on 
Arukülas (47 %) oluliselt suurem kui Raasikul ( 13%).    
Poistele on pakkunud üsna suurt huvi ka võistlustantsu algõpetus. 
 
 
 
2.2. PEDAGOOGID  

 
 
Aruküla Huvialakeskuses on järgmised ametikohad: 
 

         Direktor       1,0 
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal  0,5 
Pedagoogid              12,008 
Kontsertmeister      0,25 
Majahoidja       1,0 
Koristaja       0,9 
Remonditööline      0,5 
 

Õpetajaid ja ringijuhte töötab 2011. /2012. õppeaastal koolis 18, neist 4 (22 
% ) on meesõpetajad. Meesõpetajate osakaal on läbi aastate enam-vähem 
sama püsinud. Õpetajate vanus on vahemikus 32 - 59 eluaastat, keskmine 
vanus on 44 aastat. Kõigil õpetajatel on erialane haridus (kesk-eri 6-l ja 
kõrgem 12-l).Viimastel aastatel on tõusnud kõrgharidusega õpetajate osa- 
kaal. Kõik õpetajad omavad kas pedagoogi (15) või vanempedagoogi (3) 
ametijärku.  
Õpetajaametis päris algajaid hetkel polegi, 6 õpetajat  omavad pedagoogi- 
list staaži üle10 aasta, 4 õpetajat üle 20 aasta ja 4 õpetajat üle 30 aasta.  
18-st õpetajast 9 (50 %) sõidavad tööle väljastpoolt Raasiku valda 
(Tallinnast 7 ja mujalt Harjumaalt 2). 
Pakutud võimalustest ja eelarves ette nähtud summast lähtuvalt võetakse 
osa täienduskoolitusest.  
Praegune koolijuht on töötanud huvialakeskuses 1990. aastast - alguses 
õppealajuhatajana ja 1995. aastast direktorina. 
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal (õppealajuhataja) 0,5 ametikoht 
taasloodi 1. jaanuarist 2007 ja täideti konkursi korras. Õppealajuhataja on 
töötanud 1980. aastast Tallinna G. Otsa nim. Muusikakoolis ja omab 
vanempedagoogi ametijärku.  
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Pedagoogi 12,008 ametikohta jaguneb 15 muusikaõpetaja  ja 3 ringijuhi 
vahel (10,998 + 1,090). Enamusele pedagoogidest pole siiski võimalik 
pakkuda täiskoormust (22 pedagoogilist tundi nädalas) ja nii töötavad 
nad veel kusagil mujal, mis raskendab kõigile sobiva aja leidmist kontser- 
tide ja koosolekute läbiviimiseks ning tunniplaani koostamist ja klassi- 
ruumide ühtlast koormamist nädala lõikes.  
2011. a. juunis koolijuhi poolt tehtud analüüs ja arvestus näitavad, et 
Aruküla Huvialakeskus vajab  käesoleval ajal optimaalse  muusikaosa- 
konna õpilaste arvu juures:   
1)  kokku 13 pedagoogi ametikohta  - 12 ametikohta muusikaosakonna ja 1 
ametikoht ringide tarbeks:  
 2) vähemalt 0,5 kontsertmeistri ( klaverisaatja) ametikohta seoses orkestri- 
pillide (keel- ja puhkpillid) õpilaste arvu kasvuga. 
Seega vajab huvialakeskus juurde veel 0,992 pedagoogi ja 0,25 
kontsertmeistri ametikohta. 
Valla haridus- ja kultuuriasutuste töötajatele makstakse tasu Vallavolikogu 
poolt kinnitatud korra ja palgamäärade alusel. Käesoleval ajal on 
Huvialakeskuse pedagoogide palgamäärad 11% valla põhikoolide 
pedagoogide palgamääradest väiksemad.  
 
 
2.3. VILISTLASED 
 

Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind muusikaosakonna lõputunnistus 
antakse välja  7. klassi lõpueksamid sooritanud ning algastme lõputunnistus 
4. klassi lõpueksamid sooritanud õpilastele. 2010 . /11.  õppeaasta lõpuks  
on  lõputunnistusi välja antud 60 ja algastme lõputunnistusi 109. 
 Muusikaosakonna lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid Tallinna  
G. Otsa- nimelises Muusikakoolis või mõnes teises keskastme muusika- 
õppeasutuses ning edasi juba kõrgkoolis. 2011. a. sügisel õpib Tallinna 
 G.  Otsa nim. Muusikakoolis 5  Aruküla Huvialakeskuse vilistlast ning 
Eesti Muusikaakadeemias 1.   

Mitmed Huvialakeskuses õppinud noored on jätkanud pärast lõpeta- 
mist pillimängu kooli ansamblites ja maakondlikes orkestrites. 

Muusika- ja kunstiharidusega noorte tegevus äratab vallas ka muul 
moel tähelepanu. Parimad näiteid sellest on Aruküla Noortekoor ja nuku- 
stuudio „Äpunäpp”,  mis suures osas koosnevad „Pääsulinnu” kooli endis- 
test õpilastest. Ka noortekoori ja nukustuudio eestvedajad on muusika- 
osakonna 1. lennu (1995.a.) lõpetanud. Samuti on mitmed „Pääsulinnu” 
kooli endised õpilased Raasiku valla noorteorganisatsiooni Minu Eesti 
Noored (MEN) ja kohaliku ajalehe „Aruküla Uudised” eestvedajad ja 
aktiivsed liikmed. 



 8 

 
2.4. TEGEVUS, TRADITSIOONID,  KOOSTÖÖ   

 
 
 Huvialakeskuse suurimaks väärtuseks nii õpetajate kui lapse- 
vanemate esindajate  arvates on Pääsulinnu kooli meeldiv ja sõbralik 
õhkkond. Head omavahelised suhted on hoidnud pedagoogide kaadri 
suhteliselt väheliikuvana ning stressivabana. Ka õpilased peavad huvikooli 
suurimaks väärtuseks just toredaid õpetajaid. Õpetajate arvates on oluline 
roll meeldiva atmosfääri kujundamisel toetaval ja usaldaval kooli 
juhtimisel. 
 Kooli tugevuseks peetakse ka huvialade rohkust ja õpetajate 
kõrget professionaalset  taset. 2010. a sügisel omistati akordioniõpetaja 
Eve Vendt´ile Harjumaa Aasta Õpetaja tiitel. Eelnenust tuleneb ka 
pilliõpilaste edukus regionaalsetel ning üleriigilistel ja viimastel aasta- 
tel ka rahvusvahelistel konkurssidel ning festivalidel. Regionaalseid 
konkursse ja festivale akordioniõpilastele on ka ise korraldatud –  
2007. , 2009.  ja 2011. a. Õpetajate eestvedamisel rakendavad ja arendavad 
õpilased oma pillimänguoskust suvelaagrites- festivalidel ning osalevad 
noorteorkestrite (Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, Harjumaa Keelpilli- 
orkester, Võru-Aruküla-Kehra akordioniorkester „Väikesed   lõõtsad” ) 
tegevuses. Selleks on taotletud ja saadud toetusi Hasartmängumaksu 
Nõukogult, Kultuurkapitalilt ning Raasiku Vallavolikogu kultuuri-,  
haridus-  ja spordikomisjonilt.  
  Kõrgelt hinnatakse Huvialakeskuse koduks olevat ajaloohõngulist, 
hubast ja kenade saaliga Aruküla mõisahoonet ning kooli väljakuju- 
nenud traditsioone. 
Traditsiooniks on saanud õppeaasta pidulik ava- ja lõpuaktus, avalikud 
õpilaskontserdid ja õpilastööde näitused, õpilaste omaloomingu kontsert, 
jõulueelne koguperepäev ja jõulukontserdid lapsevanematele, sõbrapäeva 
aegsed teemakontserdid koos Aruküla Põhikooliga, kontsertide ja muusika- 
etenduste külastamine Tallinnas ning kooli aastapäevade pidulik tähista- 
mine iga 5 aasta järel.  
Huvialakeskusel on oma logo ja laul ning elektrooniline koduleht. 
Kroonikaraamatutes on kajastatud kõik 22 senist tegevusaastat.  
Aruküla mõisahoone on jätkuvalt ka kohalikuks kultuurikeskuseks, kus 
õhtuti toimuvad noortekoori ja segakoori proovid ning nädalavahetusteks 
üüritakse saale kohalikele inimestele pidulike sündmuste tähistamiseks. 
Mõisas korraldatakse ka valla pidulikke sündmusi ning avalikke kontserte 
ja pidusid.  

Sõbralikud suhted on loonud soodsa pinnase eri valdkondade 
õpetajate  koostööks nii koolisiseselt kui teiste Raasiku valla haridus- ja 
kultuuriasutustega. Õpilastel on võimalus musitseerida erinevates 
ansamblikoosseisudes. Huvialakeskus teeb pidevat koostööd Aruküla 
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Põhikooli, Aruküla Vaba Waldorfkooli, Raasiku Põhikooli, Pikavere 
Lasteaed - Algkooli, Aruküla Lasteaia, Raasiku  Lasteaia , Aruküla 
Kultuuriseltsi ja Raasiku Rahvamajaga. Sõprussidemeid on arendatud 
Kehra, Kehtna ja Koeru muusikakoolidega ning  Raasiku valla sõprusvalla 
Norbergi muusikakooliga Rootsis. 
 Huvialakeskuse hoolekogu, mille koosseisu kuuluvad vallavolikogu, 
lapsevanemate, pedagoogide ja õpilaste esindajad on läbi aastate hästi 
toiminud ning kooli arengule kaasa aidanud. 

  Head suhted on koolil ka valla juhtidega. Vallavalitsus ja Valla- 
volikogu mõistavad vallas tegutseva laste huvikooli olulisust. Selle tulemu- 
sena on püsinud huvikooli õppemaks lapsevanematele taskukohane. 
Pilliõppe eest tasumisel kehtib soodustus ühe pere lastele  - teine õppija 
saab poole hinnaga ja kolmas tasuta. Käesoleval õppeaastal saab teise lapse 
soodustust kasutada 17 peret. Kui tekib aga rahalisi probleeme, on lapse- 
vanematel võimalus taotleda õppenõukogu ja hoolekogu vahendusel lapse 
ajutist õppemaksust vabastamist. 

Kooli hoolekogu arvates on kooli tugevuseks pillierialade huviõppe 
võimaldamine. Huviõppes saavad õpilased  muusikalise alghariduse väik- 
semate nõudmistega. Huviõpet soovitatakse õpilastele, kellel tekib raskusi 
pillierialade põhiõppes. Paraku on praeguse seisuga huviõppesse suunatud 
osa algklasside õpilasi seetõttu, et kõigile neile ei saa õppetundide 
nappuse tõttu põhiõppes ette nähtud 2 erialatundi nädalas võimaldada. 
Huviõppes õpib 2011.  a. oktoobrikuu seisuga Raasikul 4 õpilast (13%) ja 
Arukülas 28 õpilast (37%), kokku 32 õpilast – neist omal soovil 12 ja 
tundide nappuse tõttu 20.   

 Erialade ja ringide valikul on kool  arvestanud nii paikonna 
vajaduste  kui võimalusega Arukülast ja lähiümbrusest õpetajaid – juhenda-
jaid leida. Ka Tallinna lähedus annab Aruküla Huvialakeskusele paremad 
võimalused õpetajate kaadri valikul.  

Õpilasküsitlusest selgus, et praegusel hetkel soovitakse Arukülas 
kõige enam juurde löökpilliõpet ning Raasikul löökpilli- ja kitarriõpet. 
Ilmselt tõstaks nende pillide õppimise võimalus veelgi poiste huvi muusi-  
kaõpingute vastu. Raasikul tuntakse huvi ka kandle-  ja flööditundide vastu.  
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2.5. ÕPILASKOHA MAKSUMUS 
 
Huvialakeskuse 2011.a. eelarvelistest vahenditest moodustab perso- 

nalikulu 84% ning majanduskulu 16 %. Pilliõppe tunnid on individuaal- 
tunnid ning see kergitab kooli eelarve võrdlemisi suureks. Võrdlevalt on 
allpool toodud ligikaudse arvestuse teel saadud 2005. a. ja 2010. a.  
õpilaskoha maksumused (aastas) pillierialadel ja huviringides. 

      
 
2005.a. 
 
- muusikaosakonna pillierialad    19 794 krooni 
 
- muusikaosakonna ettevalmistusklass,    
  ringitunnid 2x nädalas ( kunst, tants)   1 731 krooni 
 
- ringitunnid 1 x nädalas ( väikelaste muusika)         730 krooni  
        
 
2010.a. 

         
- muusikaosakonna pillierialad           23 000 krooni 

 
- muusikaosakonna ettevalmistusklass, 

ringitunnis 2x nädalas ( kunst, tants)            3 092 krooni 
 

- ringitunnid 1x nädalas ( väikelaste muusika)       1 030 krooni  
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2.6. RUUMID JA ÜMBRUS 
 

Aruküla Huvialakeskus tegutseb 1980. - datel aastatel renoveeritud 
Aruküla mõisahoones, jagades seda Aruküla Vaba Waldorfkooliga. Kuna 
mõlemad koolid on aastate jooksul kasvanud, annab tõsiselt tunda 
ruumipuudus. Muusikaõpilaste tarbeks on olnud võimalik spetsiaalselt 
sisse seada vaid kolm ruumi - 1. korrusel akordioni - ja klaveriklass ning 2. 
korrusel teooriaainete (solfedžo ja muusikaloo) klass. Pillitunnid toimuvad 
ka nii 2. korrusel asuvates waldorfkooli poolt sisustatud klassiruumides kui 
I korruse kahes saalis, kus pole piisavad tingimused igapäevaseks õppe-
tööks. Saalide uksed kostavad läbi ning kõrvalt kostev pillimäng segab 
tunni läbiviimist. Samuti häirib väikeste pilliõppurite rahu ruumidest läbi 
kõndimine. I korruse saalid on läbikäidavad ning tagumisse klaveriklassi 
jõudmiseks tuleb läbida nii suur kui väike saal. Hoone arhitektuurse 
omapäraga on seotud ka õppetöö tarbeks ebapiisav üldvalgustus I 
korruse ruumides.  
Waldorfkooli klassiruumide kasutamise puhul on probleemiks, et need on 
koolilaudu täis ning sinna pole enamasti võimalik jätta pille ega muid pilli-
tundideks vajalikke õppevahendeid. Lahenduseks on täiendavad, vaid 
pilliõppe tarbeks sisse seatud klassiruumid mõisamaja II korrusel.  
Waldorfkooli ettepanekul on kunstiklass üle viidud mõisamaja kõrval 
asuvasse meiereihoonesse. 
Ringide tööks parimate ruumitingimuste tagamiseks tehakse koostööd 
Aruküla ja Raasiku lasteaedadega (väikelaste muusikaringid), Aruküla 
Põhikooliga (bänd) ning  Aruküla Kultuuriseltsiga (tantsuringid).   
Ka huvikooli juhtkonna mureks on oma ruumi puudumine. Praegu asub 
direktori töökoht Waldorfkooli õpetajate toas ning õppealajuhataja jagab 
töökohta huvikooli õpetajate toas.  
Olukord paraneb siis, kui waldorfkool leiab võimaluse täiendavate ruumide 
kasutuselevõtmiseks väljaspool mõisamaja. 

Kõik mõisa I korruse ruumid ja seal paiknev mööbel vajavad 
praeguseks remonti. Kuna mõisa saale üüritakse ka koosolekute ja pidude 
korraldamiseks, on seal olevad toolid ja lauad olnud tihedas ja pidevas 
kasutuses juba üle 20 aasta.  
Jätkuvalt vajavad korrastamist ja selleks rahalisi vahendeid ka hoone välis-
fassaad ja katus, väravad ja selle juures olev müür, hoone juures olevad 
teed, plaaditud ala ning välisvalgustid, samuti  mõisa juurde kuuluv park ja 
selle puidust piirdeaed. Hooldamist ja uuendamist vajavad hoonesisesed 
kommunikatsioonid:  kütte- , vee- ja elektrisüsteem.  
Huvialakeskus  ja Waldorfkool on püüdnud mõisahoonet ja selle ümbrust 
siiani jõudumööda korras hoida, kuid kuna koolide esmaseks ülesandeks on 
õppetegevuse korraldamine, siis on tervitatav vallavalitsuse plaan edaspidi 
hoonega seotud  haldusasjade korraldamine suuremas osas enda kanda 
võtta.  
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Raasiku filiaali tunnid toimuvad Raasiku Rahvamajas, kus koostöös 

rahvamaja juhatajaga on püütud leida võimalikult head ruumilahendused 
huvikooli tundide läbiviimiseks. Käesoleval õppeaastal toimuvad I korruse 
suures saalis klaveritunnid , lavataguses toas viiuli - ning  akordionitunnid 
ja II korrusel asuvas väiksemas saalis klaveri -  ja teooriatunnid. Paraku 
häirib I korruse saalis toimuvaid tunde mõnikord kõrvaloleva noorte- 
keskuse tegevus. Väikelaste muusikaringi Raasiku rühma tunnid toimuvad 
Raasiku Lasteaia saalis. 
Edasiseks ideaallahenduseks on filiaali oma ruumide sisseseadmine kas 
rahvamaja või mõne muu Raasiku haridus - või kultuuriasutuse juurde- 
ehitusse või vabanevale pinnale. 

 
Endiselt on probleemiks ka huvikoolis käivate laste koolitee turvalisus. 
Huvikooli tunnid toimuvad valdavalt pealelõunasel ja õhtusel ajal, mil 
väljas juba hämar või päris pime. Mõisahoone asub Aruküla keskusest 
eemal ning paljud õpilased sõidavad sinna jalgrattaga. Alevikust mõisa 
poole kulgeval sõiduteel puudub kõnnitee. Mõisast maantee poole siirduval 
teel puudub nii kõnnitee kui ka tänavavalgustus. Sama probleem on ka 
Raasiku Tehase teel. 
Lahenduseks on Aruküla Tallinna maantee ja Raasiku Tehase tee äärde 
valgustatud kergliiklustee rajamine.  
Hädasti on mõisa juurde vaja katusega jalgrattahoidlat.  
Aastatega on suurenenud mõisa juurde pargitud autode hulk. Hoone ja 
mõisaümbruse säilimist silmas pidades on piiratud autode parkimine mõisa 
õues, kuid seda suurem on vajadus täiendavate parkimiskohtades järele 
väljaspool õue.  
 
 
 
2.7. INVENTAR 
 
 Huvialakeskus on oma tegutsemisaja vältel suutnud luua endale 
hädavajaliku pillide varu, kuid pilliõppijate arvu suurenemisega kaasneb ka 
täiendavate pillide vajadus.  
 
 Tänane huvialakeskusele kuuluv pillikogu näeb välja selline: 
 

2 digitaalklaver Roland FP5 (1 Arukülas ja 1 Raasikul) 
4 kabinetklaverit „Estonia” ( Arukülas) 
3 pianiinot ( 2 Arukülas ja 1 Raasikul)   
Süntesaator Roland E16 
9 akordionit, neist 2 kontsertpilli ja 1 valikbassidega pill  
Viis ¾ viiulit, viis  ½ viiulit, üks  ¼ viiul 
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2 tšellot ( ½ ja ¾) 
2 klarnetit,  
3 trompetit,  
2 metsasarve, 
1 kornet, 
1 eufoonium, 
3 ristflööti,  
4 kitarri 
Psalter ja moldpill vanamuusika ansamblile 
Trummikomplekt bändile 

 
Neist on projektitoetuste abiga soetatud : 
1 trompet (Eesti Muusikakoolide Liit – Haridus- ja Teadusmin. 2007. a.)  
1 kornet (    -„-                          2007. a.) 
1 eufoonium (               -„-                          2009. a.)  
2 metsasarve (Leader-PRIA 2010.-2011. a.) 
1 kontsertakordion (Leader-PRIA 2010.-2011. a.)  
 
Lisaks on pille tasuta kasutamiseks saadud  naaberkoolidelt ja eraisikutelt.  
Osadel õpilastel on oma isiklikud pillid. 
2005. a. alguses õnnestus Raasiku Rahvamajal suurde saali kohalike 
sponsorite abiga soetada korralik kabinetklaver, mis on kasutusel Raasiku 
filiaalis toimuvate klaveritundide läbiviimisel. 
 
Pillid vajavad senisest enam hooldust ja remonti, milleks jääb käes- 
oleval ajal rahalisi vahendeid väheks.  
 
Aruküla mõisa solfedžo ja muusikaloo klassis on õppetöö läbiviimiseks 11 
õpilaslauda - tooli, 1 pianiino, noodijoontega valge tahvel ja kapp koos 
tehniliste vahenditega:  televiisor, videomagnetofon, DVD – mängija ja 
muusikakeskus. 
Raasikul on rühmatundide tarbeks  7 õpilaslauda - tooli, pianiino ja noodi- 
jootega valge tahvel.  
Arukülas on õpetajate kasutada koopiamasin, arvutikomplekt koos 
printeriga, noodikirjaprogramm Sibelius EDU ja CD – mängijad. 
Raasikul on õpetajate kasutada Raasiku Rahvamajale kuuluvad 
koopiamasin ja CD-mängija. 
Koolijuhi käsutuses on arvutikomplekt koos kontorikombainiga. 
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3. ARENGUKAVA 2005-2010 TEGEVUSKAVA TULEMUSLIKKUS 
 

EESMÄRK TEGEVUSKAVA TULEMUS 
Luua õppealajuhataja 
ametikoht 
 
 

Taotleda vallalt 
õppealajuhataja kohta. 

Eesmärk täidetud -  
0,5 õppealajuhataja 
ametikoht loodud 
alates 01.01.2007. 

Välja arendada 7-
klassiline muusika-
osakonna filiaal 
Raasikul 

Leida Raasiku piirkonna 
õpilaste seast uusi muusika-
õpilasi, muusikaerialade arvu 
filiaalis laiendada 2 või 3-ni, 
taotleda õpetaja ametikohtade 
arvu tõusu 2-lt 3,5-ni. 

Eesmärk täidetud -  
01.09.2011 seisuga 
on  Raasikul 3 
pillieriala  ja 3,55 
õpetaja  ametikohta. 

Leida juurde ruume 
kasvavale Raasiku 
filiaalile 

Arutada Raasiku rahvamajaga 
II korruse ruumide kasutamist 
tulevikus muusikaklassidena. 

Eesmärk osaliselt 
täidetud -  Raasiku 
rahvamajas on 3 
ruumi tundide 
läbiviimiseks 
kasutusel. 

Löökpillide 
õppimisvõimaluse 
loomine  

Leida õpetaja, kes FIE-na või 
ringitöö vormis juhendaks 
trummimängu huvilisi. 

Eesmärk täitmata 
vajaliku 
õppeinventari ja 
ruumi puudumise 
tõttu. 

Breaktantsu ringi 
loomine poistele 

Leida breaktantsu juhendaja ja 
leppida AKS-iga kokku 
ruumide kasutamises. 

Eesmärk täitmata 
ringitundide 
nappuse tõttu. 

Õppetingimuste 
parandamine mõisa I 
korruse ruumides  

Vältida võimaluse korral 
klaveritunde suures saalis, 
taotleda Waldorfkoolilt 
võimaluse piires ruume juurde 
II korrusel. Eriala tundide 
läbiviimisel kasutada 
lisavalgusteid nootide 
valgustamiseks. 

Eesmärk osaliselt 
täidetud. 

Huvikooli juhtkonnale 
luua omaette tööruum 

Taotleda Waldorfkoolilt üht 
ruumi huvikooli käsutusse. 

Eesmärk täitmata 
ruumipuuduse tõttu. 

Vähendada valla 
sissekirjutuseta laste 
osakaalu õpilaste seas 

Veenda lapsevanemaid end 
valda sisse kirjutama. 

Eesmärk täidetud 
Aruküla piirkonnas. 
Osa Raasiku filiaali 
õpilasi  elab otse 
valla piiri taga, 
Jõelähtme ning 
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Anija vallas ja käib 
Raasiku Põhikooli.  

Tagada lastele 
turvaline koolitee 

Taotleda valgustusega kõnnitee 
väljaehitamist Tallinna 
maanteele Rahvamajast 
Tallinn-Peningi maanteeni. 

Eesmärk osaliselt 
täidetud -  
kergliiklusteede 
ehitamine on sees 
valla uues 
arengukavas. 

Kauni mõisamiljöö 
säilitamine 

Teostada vajadusel sanitaar-
remonti, mõisahoone fassaadi 
remont ja ümbruse 
korrastamine. 

Eesmärk osaliselt 
täidetud rahaliste 
vahendite piires. 

Arvutipargi 
uuendamine 

Hankida juurde kaasaegseid 
arvuteid, vanad jätta õpilaste 
kasutusse. Osta noodikirja 
tarkvara. 

Eesmärk täidetud. 

Pillipargi uuendamine Osta juurde üks kontsert-
akordion, 2 trompetit, 1 kornet, 
1 metsasarv, 1 tuuba, komplekt 
plokkflööte ja 5 kitarri  
(2 suuremat, 3 väiksemat). 

Eesmärk täidetud 
rahaliste vahendite 
piires.  

Mööbli uuendamine Uuendada  mõisa kunstiklassi 
mööblit. Mõisa garderoobi 
uued nagid, Raasiku 
Rahvamajja rühmatundide 
tarbeks õpilase lauad. 

Eesmärk osaliselt 
täidetud rahaliste 
vahendite piires. 

Jalgratta restide 
uuendamine 

Tellida uued jalgrattarestid 
Aruküla mõisa õuele. 
Võimalusel rajada katusealune 
jalgrataste kaitseks. 

Eesmärk täitmata 
rahaliste vahendite 
puudumise tõttu.  

Õpetajate kutseoskuste 
arendamine 

Võtta osa erialastest 
täienduskoolitustest. 

Eesmärk täidetud  
pakutud võimaluste 
ja rahaliste 
vahendite piires. 
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4. MISSIOON, ÜLESANDED, VISIOON, EESMÄRGID  
 
4.1. HUVIALAKESKUSE MISSIOON 
 

Igale soovijale võimetekohane huviharidus.  
 

 
4.2. HUVIALAKESKUSE ÜLESANDED 
 

1. Laste ja noorte muusika-, kunsti- ja muude huvialaste võimete 
avastamine ja kavakindel arendamine. 

2. Laste ja noorte loomevõime, suhtlemisoskuse, vastutustunde ja teiste 
toimetulekuks vajalike isiksuseomaduste arendamine huvialase 
tegevuse kaudu. 

3. Laste ja noorte vaba aja sisustamine ning ühistegevuse ja omaalga- 
tuse toetamine. 

4. Kohaliku kultuurielu edendamine, kultuuritraditsioonide ja eesti 
rahvuskultuuri säilitamisele ja edasikandumisele kaasa aitamine 
koostöös Raasiku valla teiste haridus- ja kultuuriasutustega. 

5. Koostöö korraldamine teiste huvikoolide, huvikoolide ühenduste 
ning laste- ja noorteorganisatsioonidega. 
 
 

4.3. HUVIALAKESKUSE VISIOON AASTAKS 2021 
 
Aruküla Huvialakeskus Pääsulind on 2021. aastaks paikkonna ootus- 
tele vastav, mitmekesise huvialade valiku, professionaalsete pedagoo- 
gide, hea sisekliima, rikkalike traditsioonide ja koostöösidemetega  
tänapäevases õppe- ja töökeskkonnas tegutsev huvikool. 
 
4.4. STRATEEGILISED EESMÄRGID  
 

1. Paikkonna ootustele ja õppurite soovidele vastava mitmekesise 
pillierialade ja ringide valiku ning õppureid innustava õppetegevuse 
tagamine. 

2. Professionaalse, püsiva, koostööle ja arengule orienteeritud õpetajas-
konna ning kooli hea sisekliima säilitamine. 

3. Õppe- ja töökeskkonna parandamine ja õppevahendite kaas- 
ajastamine. 

4. Huvialakeskuse maine ja traditsioonide säilitamine ja kujundamine. 
5. Kohaliku kultuurielu mitmekesistamine ning laialdane koostöö. 
6. Aruküla mõisa välisilme ja ümbruse korrashoiu ning õpilaste 

turvalisuse tagamine. 
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5.TEGEVUSKAVA  
 

5.1. EESMÄRK NR. 1 – Paikkonna ootustele ja õppurite soovidele 
vastava mitmekesise pillierialade ja ringide valiku ning 
õppureid innustava õppetegevuse  tagamine.  

 
1. Taotleda juurde 0,992 õpetaja ametikohta. 
2. Taotleda juurde kontsertmeistri 0,25 ametikohta. 
3. Hoida õppemaks lapsevanematele jõukohane. 
4. Üle vaadata ja uuendada õppekavad. 
5. Säilitada eri raskusastmega õppekavad muusikaosakonnas. 
6. Soodustada koosmängu. 
7. Korraldada Arukülas löökpilliõpe. 
8. Korraldada Raasikul kitarriõpe. 
9. Korraldada rahvapilliõpe.  
10.  Korraldada väikelaste muusikaringi tegevus Raasikul. 
11. Korraldada koolisiseseid  koostööprojekte. 
12. Korraldada koolisiseseid konkursse. 
13. Kaasata enam õpilasi ürituste korraldamisse, toetada õpilaste 

omaalgatust. 
14. Korraldada kontsertide ja etenduste ühiskülastusi. 
15. Innustada õpilasi  konkurssidest osa võtma, tunnustada osavõtnuid.  
16. Innustada õpilasi festivalidest ja laagritest osa võtma , taotleda 

selleks rahalist toetust. 
17.  Korraldada kontserte väljaspool kooli. 
18. Tutvustada ja jälgida esinemiskultuuri. 

 
 

5.2. EESMÄRK NR. 2 – Professionaalse, püsiva, koostööle ja 
arengule orienteeritud õpetajaskonna ning kooli  hea 
sisekliima säilitamine. 

 
1. Taotleda pedagoogide ning teenindava personali  palga tõstmist. 
2. Taotleda eelarvelisi vahendeid lisatasude  ja preemiate maksmiseks. 
3. Kasutada erinevaid võimalusi töötajate  tunnustamiseks. 
4. Leida võimalusi kaugemalt tööl käivate õpetajate motiveerimiseks. 
5. Küsida  tagasisidet ning kaasata õpetajad jätkuvalt arendustegevusse         

( õppeaasta kokkuvõtted, arenguvestlused jms.). 
6. Soodustada ja toetada õpetajate täienduskoolitust. 
7. Soodustada õpetajate koostööd. 
8. Korraldada õpetajate ühisettevõtmisi. 
9. Töötada välja atesteerimisjuhend. 
10.  Vaadata üle ja uuendada ametijuhendid. 
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5.3. EESMÄRK NR. 3 - Õppe- ja töökeskkonna parandamine ja 
õppevahendite kaasajastamine. 

 
1. Seada sisse erialaklassid mõisa II korrusel. 
2. Seada sisse juhtkonna tööruum. 
3. Koostöös  Raasiku valla kultuuri- ja haridusasutuste juhtidega leida 

vajadusel väljaspool mõisahoonet õppetegevuse  läbiviimiseks 
võimalikud head tingimused.   

4. Parandada  õppetegevuseks kasutatavate ruumide heliisolatsiooni- 
kardinad, kahekordsed vaheuksed jms.  

5. Parandada õpperuumides valgustust. 
6. Korraldada   mõisa siseruumide remonti. 
7. Korraldada  mõisahoone soojustamist. 
8. Korraldada  mõisahoone siseste süsteemide ( küte, vesi, elekter)  

korrashoidu ja uuendamist. 
9. Taotleda rahalisi vahendeid  mõisahoone remondiks ja süsteemide 

uuendamiseks. 
10. Otsida lahendusi ruumide paremaks korrashoiuks. 
11. Korraldada pidevat pillide ja teiste õppevahendite hooldust ja 

remonti. 
12. Soetada juurde vajalikke õppevahendeid. 
13. Koostada projektitaotlusi õppevahendite ja õpperuumidesse vajaliku 

mööbli soetamiseks. 
14. Korras hoida ja uuendada  mööblit.  
15. Korras hoida ja uuendada kontoritehnikat. 

 
 
5.4. EESMÄRK NR. 4 – Huvialakeskuse maine ja traditsioonide 

säilitamine ja kujundamine. 
 
1. Tagada kooli traditsiooniliste ettevõtmiste korraldamine. 
2. Tagada kooli sümboolika kasutamine. 
3. Pidada kooli kroonikaraamatut. 
4. Pidada ja arendada kooli elektroonilist kodulehte.  
5. Kajastada regulaarselt kooli tegevust valla infostendidel ja kodulehel 

ning kohalikes ajalehtedes. 
6. Luua kooli lipp. 
7. Korraldada regulaarselt kooli aastapäevade tähistamine.  
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5.5. EESMÄRK NR. 5 - Kohaliku kultuurielu mitmekesistamine 

ning laialdane koostöö  
 
1. Säilitada ja uuendada koostöösuhteid  ning ühisettevõtmisi valla 

teiste haridus- ja kultuuriasutustega. 
2. Parandada vallasisest infovahetust. 
3. Elavdada suhteid sõpruskoolidega. 
4. Aidata kaasa Loode - Eesti regiooni muusikakoolide 

ühistegevusele. 
5. Innustada ja toetada õpilaste ja õpetajate osalemist orkestrites. 
6. Osaleda aktiivselt EML - i ja HAKK - i tegevuses. 
7. Soodustada ja toetada õpetajate osalemist erialaliitudes ja-

ühendustes. 
8. Kaasata lapsevanemaid võimalikult palju kooli ettevõtmistesse . 
9. Kaasata endisi õpilasi senisest enam kooli ettevõtmistesse. 
10.  Teha tihedat koostööd hoolekoguga. 

 
 

5.6. EESMÄRK NR. 6 – Aruküla mõisa välisilme  ja  ümbruse 
korrashoiu tagamine, õpilastele turvaline koolitee  

 
1. Teha koostööd vallavalitsuse ja waldorfkooliga mõisa välisilme ja 

ümbruse korrashoiu tagamiseks. 
2. Taotleda selleks raha vallalt ja projektide abil. 
3. Ehitada katusega jalgrattahoidla, uuendada jalgrattareste. 
4. Remontida ja värskendada  mõisa välisfassaadi. 
5. Remontida katust ja korraldada räästarennide puhastus. 
6. Teostada jää ja lume tõrjet katuselt. 
7. Remontida mõisa välisuksi. 
8. Ehitada välisuste kohale varikatused. 
9. Korraldad mõisa juures olevate teede korrashoid ja porivabaks 

muutmine. 
10. Uuendada plaaditud ala mõisa ukse ees. 
11. Teostada värava ja müüri remont. 
12. Teostada välisvalgustite remont. 
13. Hoida korras ja uuendada puidust piirdeaeda. 
14. Tagada pargi korrashoid. 
15. Muuta park atraktiivsemaks - istpingid, täiendavad lillepeenrad, 

lehtlad, purskkaev jms. 
16. Teha ettepanek täiendavate parkimiskohtade loomiseks mõisa 

lähedale. 
17. Teha ettepanekuid  mõisa ümbruses turvalisuse tagamiseks. 
18. Teha ettepanekuid õpilaste turvalise koolitee tagamiseks. 
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6. ARENGUKAVA EESMÄRKIDE JA TEGEVUSKAVA 

TÄIENDAMISE JA MUUTMISE KORD 
 

1. Ettepanekud arengukava eesmärkide ja tegevuskava täiendamiseks ja 
muutmiseks esitatakse kooli direktorile, kes suunab need arutamiseks 
õppenõukogule ja hoolekogule.  

2. Õppenõukogu ja hoolekogu poolt heaks kiidetud täiendused ja 
muudatused vormistatakse käesoleva arengukava lisadena ning neist 
teavitatakse kirjalikult Raasiku Vallavalitsust ja Vallavolikogu. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


