
 

 

 

 
 

 

 INFOKIRI                       Volinike valimised 2018 

EESTI VABAHARIDUSLIIDU VOLINIKUKS KANDIDEERIVAD: 

Margit Düüna (Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia) 

Ettevõtlus- ja ärijuhtimisalase haridustaustaga Margit on täiskasvanute koolitaja. Tal on pikk kogemus 

täiskasvanuhariduse valdkonnas ning oskus juhtida nii inimesi, protsesse kui ressursse. Margit peab 

oma seni vastutusrikkamaks ülesandeks täienduskoolituskeskuse Osilia arendamist ning saarlastele 
taseme- ja täiendõppekoolituste võimaluste pakkumist. 

Volinikuna soovib Margit kaasa aidata järgmiste valdkondade arengusse:  

• Vabaharidus nähtavamaks: liidu ja selle liikmete teenuste turundus (kaasaegne koduleht, 

sotsiaalmeedia võimalused jne). 

• EVHL-i majanduslik jätkusuutlikkus: toetajate ja lisavahendite otsimine. 

• Innovaatiline vabahariduslik koolitus: vabaharidusliku koolitusteenuse arendamine läbi 
innovaatiliste lisaväärtuste, vabahariduslike õppemeetodite propageerimine. 

• Vabaharidusliidu koolituskeskuse arendamine: liit ja koolituskeskus võiksid koos toimida ja 

teineteist täiendada. 

Ena Drenkhan (Tartu Rahvaülikool) 

Täiskasvanute koolitaja Ena toimetab haridusvaldkonnas pea 20 aastat, olles töötanud õpetaja, 
koolitaja, projekti- ja arendusjuhi. Enal on hariduskorralduse magistrikraad ja ta töötab Tartu 

Rahvaülikooli projektijuhtina. Tema sõnutsi peaks Vabaharidusliit jätkuvalt olema organisatsioon, mis 

kaitseb oma liikmete huve ning ta soovib sellele nõu ja jõuga kaasa aidata. 

Volinikuna pööraks Ena tähelepanu: 

• Koolituse kvaliteedile, õppekavaarendusele, koolitajate koolitamisele ja Eesti elanike 

võtmepädevuste arendamisele. 

• Eelpoolmainitud eesmärke ja liikmete huve teenivate projektide käivitamisele ning toimiva 

koostöövõrgustiku hoidmisele. 

• Vabaharidusliidu arengustrateegia ülevaatamisele ja uue kavandamisele. 

Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant) 

Krista on Kodukandi juhatuse liige, Kodukandi Koolituskeskuse nõukogu liige, täiskasvanute koolitaja 

ja superviisor. Igapäevatöös tegeleb ta maapiirkonna kogukondade elukeskkonna arendamisega riigi 

tasandil.  

Krista saab oma kogemustega kaasa aidata EVHL-i jaoks parimate otsuste kujundamisel kolmes 

valdkonnas: 



 

 

 

 

 

 

• Vabahariduse senisest jõulisem ühiskonnas nähtavaks tegemine. Oluline on, et info jõuaks 
otsustajateni ning elukestva õppe põhiväärtused oleks nähtaval kohal arengulistes 

dokumentides nii valla, maakonna, kui riigi tasandil. 

• Vabahariduse valdkonnas tegutsevad organisatsioonidel on vaja veelgi enam tugevdada 

omavahelist koostööd. Kohalikul tasandil on vajalik võimestada koolituskeskuste ja kodaniku-

ühenduste ühist tegutsemist, mis omakorda annab võimaluse pakkuda lahendusi kohaliku 
omavalitsuse tasandile. Riiklikul tasandil panustades riigiüleste ühingute koostöösse (ANDRAS, 

EVHL jt). 

• Ühingu liikmeskonna kompetentsi kasvu toetamine ning uute õpimeetodite ja suundade 
järjepidev õpetamine. Motiveeritud ja heade oskustega liikmeskond on baasiline ressurss, et 

liit saaks üldse oma eesmärke täita. 

Terje Puistaja (Eesti Rahvapärimuse Kool) 

Folklorist Terje on õppinud etnoloogiat, folkloristikat, andragoogikat ja näitejuhtimist. Ta on töötanud 

Eesti Rahva Muuseumis ning õpetanud üliõpilasi Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis. Tegutseb 

üle kümne aasta Eesti Rahvapärimuse Koolis, tutvustades huvilistele eesti traditsioonilist 
rahvakultuuri.  

Terje on aastaid olnud seotud EVHL-i tegemistega, osalenud rahvusvahelises koostöös, alates 

eelmisest aastast ka ESFi projektis „Õpioskus kui võti õppesse“. Ta usub, et väikesed kompaktsed 
asutused võivad olla sama võimekad kui suured: väiksena tuleb küll rohkem erinevaid töölõike katta, 

ent paindlikkus, mobiilsus, innovaatilisus on kordades kiiremad kui suurtel asutustel. 

Terje soovib volinikuna: 

• Julgustada väikeste MTÜde inimesi ning toetada neid uute rahvusvahelistes ja siseriiklikes 

tegevustes osalema, mida Eesti Vabaharidusliit pakub.  

• Tuua need väikesed vaprad ühendused nähtavale, sest üheskoos suudame rohkem midagi ära 

teha. Turvatunne ja hakkama saamine on kõigile olulised.  

Reet Valgmaa (Õppekeskus Tõru)  

Reet on vabahariduses tegev olnud Õppekeskus Tõru juhi ja koolitajana, EVHL, volikogu liikme ja 

juhina. Ta teab, kuidas organisatsioon on nende aastatega muutunud ja tugevnenud, aga ka 
ootamatutes kohtades nõrgenenud. 

Reeda arvates on EVHL-is praegu head ajad tänu europrojektidele ja mitmetele uutele valdkondadele 

(huvikaitse tegevus). Inimestel on valikuvõimalusi, kuid ilmneb ka väsimuse märke. Seepärast on just 
nüüd õige aeg hakata mõtlema, kuidas edasi toimetada.  

Reet tahaks volinikuna: 

• Aidata EVHL-il seada selgeid perspektiive järgmiseks kümneks aastaks. 



 

 

 

 

 

 

 

• Panustada arengukavas veel rohkem koostöisele pingutusele nii rahvusvahelisel kui kohalikul 

tasemel. 

• Mõelda sellele, kuidas EVHL-i tegevus oleks rohkem nähtav.  

Mare Lilienthal (Eesti Pärimusmuusika keskus, August Pulsti õpistu) 

Mare on hariduselt huvijuht ja folklooriõpetaja, 14 aastat töötanud Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias õppejuhina. Mare on üks Eesti Pärimusmuusika Keskuse August Pulsti õpistu 

loojatest ning töötab praegu selle õppe- ja koolitusjuhina. 

Volinikuna soovib Mare: 

• Seista selle eest, et vabahariduslikud koolitused oleksid Eesti hariduselus rohkem 

teadvustatud ja pildil. 

• Esindada EVHL-is täiskasvanutele mõeldud muusika- ja pilliõpet pakkuvaid koolitusasutusi, mis 

riikliku rahastamise raamidesse ei mahu. 

Reet Laja (Eesti Haridusfoorum) 

Eesti Majandusjuhtide Instituudi taustaga Reet on täiskasvanute koolituse ja elukestva õppe eest 

seisnud üle 20 aasta. Ta on tegutsenud liikme või juhina Naiskoolituse Keskuses, Eesti Ettevõtlike 

Naiste Assotsiatsioonis, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses jne. Eesti Haridusfoorumi ühe 
eestvedajana teab ta organisatsioonidevahelise koostöö ja üksteise toetamise väärtust. 

Reeda sooviks on volinikuna: 

• Jätkata Eesti Haridusfoorumi ja EVHL-i koostööd, teavitades üksteist haridusarengutest, 

kujundades ühiseid seisukohti täiskasvanuhariduses, ühisüritusi läbi viies jne.  

• Jätkata Eesti Haridusfoorumi, Eesti Kultuuri Koja ja Teaduste Akadeemia ühise kongressi 

ettevalmistamist, kuhu on plaanis üha rohkem kaasata ka EVHL liikmeid. Kongressi eesmärk 

on Eesti ühiskonnaelu edendamiseks haridus, teadus ja kultuur ühise arengu platvormiks 
kokku liita. 

Katre Tamp (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit) 

Katre töötab 2017.aastast Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tegevjuhi asetäitjana ning tegeleb seal 
põhiliselt koolituste korraldamisega. Ta on hariduselt andragoog ning õpib Sisekaitseakadeemias 

sotsiaalteaduse magistriõppes. 

Katre soovib volinikuna: 

• EVHL-is esindada käsitööorganisatsioone ning laiemalt tutvustada nende poolt pakutavaid 

koolitusi.  

• Noore andragoogina õppida põhjalikumalt tundma Eesti täiskasvanuhariduse 



 

koolitusmaastikku. 

 


