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       Kinnitatud 02.augustil 2010.a.                                                                                                                                                   
Agu Laius 

                                                                                                                                KÜSK juhataja 
                                                                                                                                (allkirjastatud digitaalselt)  

 
Lepingu 
number 

        06-KP-11 

Aruanne 
esitatud 
seisuga: 

31.03.2012 

      

KÜSK toetatud projekti  
SISULISE ARUANDE VORM 

Vahearuande korral esitatakse osad I ja II (osad III - IV kustutatakse) ja salvestatakse 

vahearuandena, lõpparuande korral esitatakse kogu aruanne. 
 

Projekti nimi  Pärnu kaasab planeerimisse 

Toetuse 
saaja 

MTÜ Selts Raeküla  
Reg. 
Kood 

 80159370 

Aadress  Lembitu 1, 80028 Pärnu 
Interneti 
koduleht 

 www.raekylavanakool.ee 

Telefon  4440054, 58453331 E-kiri info@raekylavanakool.ee 

Projektijuhi 
nimi 

Piia Karro Tel 58453331 E-kiri  piia@raekylavanakool.ee 

               Projekti eelarve  
KÜSKist toetuseks saadud summa  
vastavalt lepingule 

% eelarvest 

Kokku   Kokku   

 15860,43 EUR 11999,03 EUR  75,7 % 

 
 

I Toimunud tegevuste kirjeldus vastavalt projekti tegevus- ja ajakavale (täidetakse 

regulaarselt projekti elluviimise käigus ja esitatakse vahearuandena; lisage ridu vastavalt 
vajadusele) 
 

Projekti elluviimise periood 01.05.2011 – 31.03.2012 
  

Aeg (kuu, 
kuupäev) 

Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus Vastutaja 

14.04.11 
Pressiteade 
meediakanalitele ja 
koostööpartneritele 

Projektijuhi poolt koostati ja edastati erinevatele võrgustikele 
pressiteade, millega anti üldsusele teada rahastajapoolsest 
toetusest ja eelseisva projekti eesmärgist ja tegevustest. 

P.Karro 

9.05.11 
juhtkomitee 
koosoleku 
planeerimine 

Osalejaid 2 (Piia Karro- projektijuht, Astrid Hindriks – koordinaator) 
Ülevaade: Projektijuht andis ülevaate omapoolsest nägemusest 
projekti tegevuste planeerimise kohta. Otsustati juhtkomitee kokku 
kutsuda mai lõpus, seni aga teha tööd partneri - Pärnu  
Linnavalitsuse – ja linna erinevate kogukonnakeskuste suunas. 

P.Karro 

  10.05.11 
 Volikogu ühenduste 
ümarlaud – info 
jagamine 

Ülevaade : Volikogu ümarlauas tutvustati eelseisvat projekti „Pärnu 
kaasab planeerimisse“. Projekti koordinaatori selgitas ümarlaua 
liikmetele projekti eesmärke, kavandatavaid tegevusi ja 
planeeritavaid tulemusi. Kõigile ümarlaua liikmetele sai edastatud 
kutse liituda projekti töögruppidega neile sobivas Pärnu linna 

 A.Hindriks 

http://www.raekylavanakool.ee/
mailto:info@raekylavanakool.ee
mailto:piia@raekylavanakool.ee
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piirkonnas. 

15.05.11 
Ilmus ajaleht 
Raeküla Sõnumid 

Ajalehe Raeküla Sõnumid lk 6 avaldati P.Karro arvamuslugu 
„Projektipõhine Eesti Vabariik“, millele lisandus tabelteavitus 
erinevate rahastatud projektide kohta. Viimaste hulgas sisaldus 
ühtlasi info ka käesoleva proekti kohta. http://raekylavanakool-
ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-
nr-4-MAI-20111.pdf  

P.Karro 

 24.05.11 

 Projekti 
Vabatahtlike 
Keskuse 
lõpuseminar – info 
jagamine.  
 

Seminaril olid linnaosade keskuste võtmeisikud, kellele sai 
projektijuhi ja koorinaatori vahendusel antud ülevaade eelseisvast 
projektist.  Linnaosakeskuste esindajatele sai selgitatud nii nende 
personaalset kui ka organisatsioonide olulisust käesolevas projektis. 

 A.Hindriks 

 25.05.11 

 Töötuba „Naised 
otsustamise 
tasandil“ – info 
jagamine 

   
Osalenud naisteühenduste esindajad said teavet projekti Pärnu 
kaasab planeerimisse“  kohta, et nad suunaksid ka nende 
organisatsioonide liikmeid projekti töörühmadest osa võtma. 

 A.Hindriks 

  26.05.11 

 Kohtumine Pärnu 
linna 
planeerimisosa-
konna juhataja 
Kaido Koppeli ja 
arenguteenistuse 
pespetsialisti Anneli 
Leppaga 

  
Projektijuht Piia Karro tutvustas projekti “Pärnu kaasab 
planeerimisse“  eesmärke ja planeeritud tegevusi. Otsustati, et 
linnapoolseks kontaktisikuks jääb planeerimisosakonna juhataja 
Kaido Koppel. 
 

 P.Karro 

30.05.11 

Projekti „Pärnu 
kaasab 
planeerimisse“ 
juhtkomitee 
koosolek. 

Osalejaid 6 
Projektijuht Piia Karro tutvustas projekti, toimus arutelu ja jagati 
konkreetsed ülesanded. Tõstatus probleem, mis seondus eeloleval 
sügisel volikogu poolt kinnitamisele tuleva linna arengukavaga. 
Nimelt on arengukava otseselt seotud tulevaste linna avalikku 
ruumi puudutavate planeeringutega, samas on ikkagi arengukava 
avalikkustamisele liiga vähe tähelepanu pööratud. Probleemi 
tõstatas projekti infotöötaja, kes ühtlasi on Vana-Pärnu avatud 
kultuurikeskus juht. Nii otsustatigi ühiselt, et pöördutakse linna 
poole ettepanekuga veelkord läbi viia arengukava avalikkustamine 
läbi linnas tegutsevate kodanikeühenduste kaasamise. 

P.Karro 

4.06.11 

Info edastamine  
projektist Pärnumaa 
koduloolaste Seltsi 
koosolekul, kus 
osales ka Pärnumaa 
Muinsuskaitse Seltsi 
esindaja. 

Osalejaid 12 
Kokkutulnud pidasid kavandatavat projekti väga vajalikuks ja 
oluliseks. Eriti kõrge hinnangu andis ja suurte ootustega esines 
Pärnumaa Muinsuskaitse seltsi esindaja Eduard Rajari, kes lubas 
omalt poolt kaasa aidata osalejate leidmiseks erinevates 
linnaosades (er@ppnet.ee) 
 

A.Hindriks 

6.06.11   Kiri LV Anneli Lepale 

1) Arengukava kuni 2025 praegune variant.  
2) Kas on võimalik teha juunis asumite kogunemine LV majas. 
Vastus –  arengukava saadeti ja juuni kogunemine võib toimuda LV 
majas 

A.Hindriks 

 7.06.11 
 Koostööpartnerite 
informeerimine 

 Kiri Hillar Talvikule (kesklinn - ingerisoomlaste selts) ja Toomas 
Mihkelsonile (Mai piirkond - Puuetega Inimeste Koda). 

 A.Hindrik 

10.06.11 
  
 

Telefonisuhtlus 
Linnaarengu 
vanemspetsialist 
Piret Saiga ja tema 
e-kiri juba 
konkreetse 
ettepanekuga. 

 Uus Pärnu linna arengukava aastani 2025 läheb volikokku heaks 
kiitmiseks ja avalikkusele suunamiseks.Seoses sellega on plaanis 
teha avalikustamine laiemalt ja kaasata ka erinevaid linnaosasid. 
 Suurem avalik arutelu toimub 16.august kell 15, kohaks volikogu 
saal või keskraamatukogu. 
Ühe võimaliku variandina viiakse läbi siiski ka avalikud arutelud 
linnaosades - ajavahemik 01.-15.august. 
Kuna läbirääkimised erinevate linnaosade esindajatega on veel 
enne Jaanipäeva, siis soovis linnaarengu vanemspetsialist 
planeerimsteemat ka nendele kohtumistele tutvustama tulla, et 

A.Hindriks 

http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-4-MAI-20111.pdf
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-4-MAI-20111.pdf
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-4-MAI-20111.pdf
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välja selgitada potentsiaalsete rahvakohtumiste täpsed kohad ja 
ajad. Nimelt läheb uus arengukava volikokku järjekordsele 
lugemisele septembris (linnavalitsuse istung on 29.august) ja siis 
peavad olema juba sisse viidud ka kõik parandused/muudatused, 
kuna vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele peab 
olema arengukava kinnitatud 1.oktoobriks.  

20.06.11 
Infopäev 
linnavalitsuses 

Osales 8 esindajat erinevatest kogukonna keskustest, lisaks 
linnavalitsuse töötajad. 
 
Tutvustasime projekti „Pärnu kaasab planeerimisse“ ja keskuste osa 
selles. Kaasatud oli linnaarengu vanemspetsialist Piret Sai, kes 
tutuvustas ideed veel enne 16.oktoobrit korraldada linnaosades 
linna uue, aastani 2025, kehtivat arengukava. 

A.Hindriks 

21.06.11 
e-kiri linnaosade 
keskustele 

Ettepanek välja selgitada sobivaimad kuupäevad, et korraldada 
arengukava avalik arutel. 

A.Hindriks 

30.06.11 

Avaleku arutelu 
kuupäevad on 
paigas ja algab 
teavitamine. 
 

Linna arengukava teemalised avalikud arutelud toimuvad 
linnaosades:  
2.august kell 11:00- Vana-Pärnu kultuurikeskuses (Vana-Pärnu 
linnaosa), Jannseni 39  
2.august kell 14:00 - Erivajadustega Inimeste 
Rehabilitatsioonikeskus (Mai piirkond), Riia mnt 70  
4.august kell 18:00 - Pärnu Ingverisoomlaste selts (kesklinna 
piirkond), Lõuna 18  
9.august kell 17:00 - Pärnu Aianduse ja Mesinduse selts (Rääma 
linnaosa), Allika 2a  
11.august kell 18:00 - Reaküla Vanakooli Keskus (Raeküla linnaosa), 
Lembitu 1.  
16.augustil kell 15 Pärnu Keskraamatukogus (kaasamata linnaosad 
ja muu üldsus) kokkuvõttev arutelu. 

P.Karro 

5.07.11 

Kuno Raude artikkel 
„Miljööväärtusega 
avaliku ruumi 
säilitamine 
Raekülas on ohus“ 

http://www.parnupostimees.ee/488754/kuno-raude-
miljoovaartusega-avaliku-ruumi-sailitamine-raekulas-on-ohus/ 
 ehk esmane info just planeeringualased probleemist Raeküla 
linnaosas, kus avalikust linnaruumist on kavas lammutada 
arhitektuuriväärtuslik hoone ja asemele ehitada bensiinijaam. 

S.Kanošina 

8.07.11 
Raeküla Sõnumid 
toimetuse 
nõupidamine 

Projektijuht Piia Karro ja meediajuht Silvi Kanošina arutavad seoseid 
artikli ja Raeküla kogukonna avaliku huvi võimalikkuse kohta seoses 
raudteejaama lammutamisega. Otsustati: 

1. Silvi Kanośina suhtleb erinevate osapooltega ja valmistab 
ette materjalid. 

2. Projektijuht Piia Karro valmistab ette rahvaküsitluse – 
kutsub seltsi liikmeid naabruses elavaid inimesi ja tuttavaid 
küsitlema, kas raudteejaama hoone lammutada või mitte. 

 
 
 
 
 
 
S.Kanošina 

22.07.11 

Artikkel Pärnu 
Postimehes 
„Raeküla Selts 
algatas 
rahvaküsitluse“ 

Seltsi algatus oli Pärnu linna avalikkusele ja meediale oluliseks 
uudiseks, kuna üllatas oma uudsusega, et kogukond soovib välja 
selgitada elanike seisukohti seoses ühe miljooväärtusliku ja 
mentaalselt olulise hoone lammutamisega. 
http://www.parnupostimees.ee/506444/raekula-selts-algatas-
rahvakusitluse/ 
 

S.Kanošina 

26.07.11 e-kiri võrgustikele 

Seoses eelseisva projekti „Pärnu kaasab planeerimisse“ tegevuste 
elluviimisega edastas projekti koordinaator tutvustava e-kirja 
volikogu ühenduste ümarlaua, naisteühenduste ümarlaua, 
rahvusvähemuste ümarlaua liikmetele. 

A.Hindriks 

26.07.11 
E-kiri Pärnu volikogu 
esimehele 

Projekti „Pärnu kaasab planeerimisse“ eesmärkide ja tegevuste 
tutvustamine. Palve edastada see ka spordiringkondadele. 

A.Hindriks 

27.07.11 
Rahvaküsitluse 
tulemused 

Rahvaküsitluse lõpptähtaeg, algab andmete töötlus. P.Karro 

29.07.11 
Edasise ajakava 
planeerimine 

Projektijuht Piia Karro ja koordinaator Astrid Hindriks P.Karro 

http://www.parnupostimees.ee/506444/raekula-selts-algatas-rahvakusitluse/
http://www.parnupostimees.ee/506444/raekula-selts-algatas-rahvakusitluse/
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2.08.11-
16.08.11 

Linna arengukava 
avalik arutelu 
erinevates 
linnaosades. 

ülesanded lähiajaks: 
* Kaido Koppeli ja Anneli Lepaga  ja Toomas Mihkelsoniga 
suhtlemine.  
* Selgitada välja, millised planeeringud on erinevates linnades 
võimalikud järgneva 5 aasta jooksul.  
* Linna uue detailplaneeringu algatamise ajast ja eesmärkidest 
seoses linna arengukavaga kuni 2025. 
* Rahvaküsitluse kokkuvõte 
* Kutsete väljasaatmine. 
* Jälgida pidevalt avalikus ruumis kavandatavaid võimalikke 
muudatusi ja tuua need linnakodanike ette, mille põhjal ette 
valmistada grupitööde lähteülesanded.  
* Kaasamise mudel ja lõpuseminar lähtuvalt koostöö- ja 
planeerimisalaste koolituste tulemustest. 
* Meediakajastused: Pärnu Postimehe vaheleht, Raeküla Sõnumid, 
Eesti Raadio, Päikeseraadio. 

P.Karro 

2.08.11 
kell 11 

Uue arengukava 
arutelud - Vana-
Pärnus 

Ülejõe raamatukogu, Jannseni 39 linna arengukava aastani 2025 
arutelu. 
Osalejaid 22 
Ülevaade; Abilinnapea Romek Kosenkranius tegi lühikese 
kokkuvõtte uuest arengukavast. Piret Sai tegi PowerPoint ettekande 
arengukava praegusest seisust. Kokkutulnute küsimused puudutasid 
Vana-Pärnu ja Ülejõe linnaosa olevikku ja tulevikku. 

A.Hindriks 

2.08.11 kell 
14:00 

Uue aregukava 
arutelud - Mai 
piirkond 

Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus, Riia mnt 70  
Osalejaid 12 
Ülevaade: ; Abilinnapea Romek Kosenkranius tegi lühikese 
kokkuvõtte uuest arengukavast. Piret Sai tegi PowerPoint ettekande 
arengukava praegusest seisust. Kokkutulnud esitasid küsimusi 
seoses arengutega Mai linnaosas ja eriti just seoses puuetega 
inimeste erivajadustest. 

A.Hindriks 

4.08.11 kell 
18:00 

Uue arengukava 
arutelud - kesklinn  
 

Pärnu Ingverisoomlaste selts, Lõuna 18 
Osalejaid 19 
Ülevaade ; Arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel 
tegi lühikese kokkuvõtte uuest arengukavast. Piret Sai tegi 
PowerPoint ettekande arengukava praegusest seisust. 
Küsimused puudutasid linnaosa kanalisatsiooni ja teid, uut 
rehilitatsioonikeskust, raudteejaama.  

A.Hindriks 

9.08.11 kell 
17:00 

Uue arengukava 
arutlelu - Rääma 
linnaosa  

Pärnu Aianduse ja Mesinduse selts Allika 2a  
Osalejaid 10 
Ülevaade; Abilinnapea Romek Kosenkranius tegi lühikese 
kokkuvõtte uuest arengukavast Piret Sai tegi PowerPoint ettekande 
arengukava praegusest seisust. 

A.Hindriks 

11.08.11 
kell 18:00 

Uue arengukava 
arutelu - Raeküla 
linnaosa 

Vanakooli Keskus, Lembitu 1 
Osalejaid 18 
Ülevaade: ; Abilinnapea Romek Kosenkranius tegi lühikese 
kokkuvõtte uuest arengukavast. Piret Sai tegi PowerPoint ettekande 
arengukava praegusest seisust. 

A.Hindriks 

12.08.11 
Ilmus ajaleht 
„Raeküla Sõnumid“ 

Ajalehe Raeküla Sõnumid II leheküljel leidis põhjalikku kajastamist 
planeeringualane probleem, mis seondub Raeküla raudteejaama 
ümbrusega ja sellel paikneva vana jaamahoone lammutamise ning 
sellele bensiinijaama ehitamisega. Lisaks tutvustati samal leheküljel 
põhjalikult eelseisvat projekti “Pärnu kaasab planeerimisse” 
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-
content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-5_AUGUST_www-
keskkonda1.pdf  

S.Kanošina, 
P.Karro 

16. 08.11 
kell 15 

Uue arengukava 
tutvustamine Pärnu 
linna teiste 
piirkondade 

Linna arengukava teemalised avalikud arutelud - Pärnu 
Keskraamatukogus avalik arutelu   
Osalejaid 38 
Ülevaade: Avalikku arutelu juhtis linnapea Toomas Kivimägi. 

A.Hindriks 

http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-5_AUGUST_www-keskkonda1.pdf
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-5_AUGUST_www-keskkonda1.pdf
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-5_AUGUST_www-keskkonda1.pdf
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elanikele ja teistele 
huvilistele – nn 
Sauga, Tammiste, 
rannarajoon jne 

Abilinnapea Romek Kosenkranius tegi kokkuvõtte eelnevalt 
toimunud aruteludest ja tutvustas arengukava. Oli väga palju 
küsimusi, mis kõik protokolliti. 
Kokkuvõte arengukavast tegi Pärnu Postimees 
(www.parnupostimees.ee/569882/parnu-arengukava-koostamisel-
osales-pool-tuhat-inimest/) artikliga (20.09.2011)  Pärnu 
arengukava koostamisel osales pool tuhat inimest. Arengukava 
täiendamiseks tehti 106 muudatusettepanekut, kevadel toimus 
uute mõtete leidmiseks visioonikonverents. 

17. 08.11 
Planeerimisalaste 
õpiringide ajakava 

Valmis koostöö ja planeerimisalaste õpiringide ajakava ja see 
edastati linnaosi esindavatesse keskustesse: 
Esimene planeerimise õpiring – suhtlemistreener Viive Einfedlt  
K 31.08.11 Vana Pärnus, Vana Pärnu Kultuurikeskus, Jannseni 39 
T 6.09.11 Mai, Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus, Riia 
mnt 70 
K 7.09 Kesklinn Pärnu Ingerisoomlaste selts, Lõuna 18 
T 13.09.11 Räämal, Pärnu Aianduse ja Mesinduse selts, Allika 2a 
K 14.09. 11 Raekülas, Reaküla Vanakooli Keskus, Lembitu 1 
Teine õpiring – Linna planeerimise osakonna juhataja Kaido 
Koppel ja linnaarhitekt Maie Kais. 
T 4.10.11 Räämal, Pärnu Aianduse ja Mesinduse selts, Allika 2a 
K 5.10.11 Raekülas, Reaküla Vanakooli Keskus, Lembitu 1 
T 11.10.11  Mai, Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus, 
Riia mnt 70  
K 12.10 11Vana Pärnus, Vana Pärnu Kultuurikeskus, Jannseni 39  
K 19.10.11 Kesklinn Pärnu Ingerisoomlaste selts, Lõuna 18  
Kolmas planeerimise õpiring - suhtlemistreener Viive Einfeldt 
K 5.11.11 Vana Pärnus, , Vana Pärnu Kultuurikeskus Jannseni 39 
T 1.11.11 Mai, Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus, Riia 
mnt 70 
K 2.11.11 Kesklinn Pärnu Ingerisoomlaste selts, Lõuna 18 
T 8.11.11 Räämal, Pärnu Aianduse ja Mesinduse selts, Allika 2a 
K 9.11.11 Raekülas, Reaküla Vanakooli Keskus, Lembitu 1  
Neljas planeerimise õpiring linna muinsuskaitse peaspetsialist 
Liina Hansen ja arhitekt Maie Kais. 
K 11.01.12 Vana Pärnus, Vana Pärnu Kultuurikeskus, Jannseni 39 
T 17.01.12 Mai, Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus, 
Riia mnt 70  
K 18.01.12 Kesklinn Pärnu Ingerisoomlaste selts, Lõuna 18 
T 25.01.12 Räämal, Pärnu Aianduse ja Mesinduse selts, Allika 2a 
K 26.01.12 Raekülas, Reaküla Vanakooli Keskus, Lembitu 1 
Viies planeerimise õpiring suhtlemistreene Viive Einfeldt 
K 1.02.12 Vana Pärnus, Vana Pärnu Kultuurikeskus, Jannseni 39 
T 7.02.12 Mai, Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus, Riia 
mnt 70 
K 8.02.12 Kesklinn Pärnu Ingerisoomlaste selts, Lõuna 18 
T 14.02.12 Räämal, Pärnu Aianduse ja Mesinduse selts, Allika 2a 
K 15.02.12 Raekülas, Reaküla Vanakooli Keskus, Lembitu 1  

P.Karro 

17.08.11  

Seoses Raeküla linnaosas tekkinud planeerimisalase  probleemiga 
ilmus ajalehes Pärnu Postimees artikkel “Raeküla selts asus 
raudteejaaama kaitsma” 
http://www.parnupostimees.ee/532770/raekula-selts-asus-
raudteejaama-kaitsele/ 

S.Kanošina 

22. 08.11    Toimus koolituskava täpsustamine erinevate osapoolte vahel. A.Hindriks 

22.08.11 
kell 15:30 

Raeküla 
raudteejaamas 

Seoses Raeküla raudteejaama hoone lammutamise ja selle asemele 
bensiinijaama rajamisega toimus rahvakoosolek hoones eneses. 
Koosoleku kokkukutsujateks olid Olerexi ja sellel osalesid lisaks 
Pärnu LV ja maanteeameti esindajad. 

A.Hindriks 

23.08. 11  Pärnu maavanem Andres Metsojale taotlus järelevalve A.Hindriks 

http://www.parnupostimees.ee/569882/parnu-arengukava-koostamisel-osales-pool-tuhat-inimest/
http://www.parnupostimees.ee/569882/parnu-arengukava-koostamisel-osales-pool-tuhat-inimest/
http://www.parnupostimees.ee/532770/raekula-selts-asus-raudteejaama-kaitsele/
http://www.parnupostimees.ee/532770/raekula-selts-asus-raudteejaama-kaitsele/
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teostamiseks seoses  Raekülas asuva raudteejaama kinnistu omanik 
AS Olerex sooviga  uut detailplaneeringut koostamata Raeküla 
raudteejaama hooned lammutada ja tüüpprojekti alusel rajada 
kütusetankla. 

24.08.11 
 

Meediateavitus 
3  artiklit Pärnu Postimehes, TV link 
http://uudised.err.ee/index.php?06233265, 
http://www.tv3play.ee/play/252289/, ETV – 24.08.11 AKs 

S.Kanošina 

26.08.11 
Planeerimisalased 
koolitused 

Vana-Pärnu nimekirija koostamine, helistamised, uus kiri volikogu 
esimehele. 

A.Hindriks 

31.08.11 Raadiointervjuu 

Projektijuht oli Päikeseraadio hommikuprogrammi poolt kutsutud 
intervjuud andma, et selgitada raadiokuulajatele käesoleva projekti 
eesmärke ja tegevusi. Pärnakaid kutsuti osalema kavandatavates 
õpiringides. 

P.Karro 

K 31.08.11 

Vana Pärnus, Vana 
Pärnu 
Kultuurikeskus, 
Jannseni 39 

Esimene planeerimise õpiring – suhtlemistreener Viive Einfedlt  
Kui lõppeesmärk on linnale sotsiaalpartnerite  koolitamine linna 
avaliku ruumi detailplaneeringute osas, siis esimese õpiringi 
eesmärk oli kaardistada linnaosa probleemid. Need jäävad aluseks 
järgmistes õpiringides, kus on koolitajate rollis planeerimisosakonna 
ametnikud. Igas linnaosas sündis ka ühine idee, mida saame teha ise 
kodanikuaktiivsuse korras, kutsudes kaasa teisi linnaosa elanikud. 
 
Osalejaid 16 
 
Oma panus linna avalikus ruumis. Vana Pärnu õpiring pidas 
esmaseks kitsaskohaks meie laste turvalisust teel kooli ja lasteaeda. 
Algatati kampaania „KÕIK LAPSED OHUTULT KOOLI JA 
LASTEAEDA“,  jagati ülesanded ja juba on asutud neid täitma. 
Valmis on juba kampaania logo, kaardistatakse ohtlikumaid 
tänavaid ja 1. novembril on tähtaeg, mil tehakse vahekokkuvõte. 

V.Einfeldt 

3.09.11 
Artikkel ajalehes 
Pärnu Postimees 

Ajalehes Pärnu Postimees avaldati S.Kanošina lugu „Vana-Pärnus 
avanes õpituba“, milles anti ülevaade esimesest õpitoas ja kutsuti 
linnaelanike üles aktiivselt osalema kõigis projekti raames 
kavandatavates õpitubades 
http://www.parnupostimees.ee/551444/vana-parnus-avanes-
opituba/  

S.Kanošina 

T 6.09.11 

Mai, Erivajadustega 
Inimeste 
Rehabilitatsioonikes
kus, Riia mnt 70 

Esimene planeerimise õpiring – suhtlemistreener Viive Einfedlt  
Osalejaid 13 
Oma panus linna avalikus ruumis Mai piirkonna õpiring „Merest 
jõeni“ võttis oma õlule 2 erineva idee teostamise.  
Esimene neist puudutab probleemi, et linnas pole sellist 
kergliiklusteed, mis ühendaks ringi Mai-jõekallas-sadam-muul-
merekallas-Mai. Kodanikele antud survestusvahenditega püüatakse 
saavutada , et Janseni raja merepoolse kalda kergliiklustee oleks 
laiem kui 3 meetrit, et sinna mahuksid liiklema pered 
lapsevankritega, tervisejooksjad, rula ja rulluisutajad ning jalgrattad. 
Uude linna üldplaneeringusse tuleb kavandada kergliiklustee, mis 
võimaldab teha ring mere ja jõe kallastel koos sadama alaga.                                                                                                                                                                  
Teine ühine idee on VÄLIKINO Mai rajoonis. Kontseptsioon on 
väljatöötamisel, otsitakse juba ekraaniks sobilikku seina, võimalikke 
partnereid ja toetajaid. Projekti kontseptsiooni loojaks määrati idee 
autor - Irina Talviste, kes esitab esmase versiooni enne järgmist 
kokkusaamist. 
Oluline on sõnum, et pakkuda linna suurima inimeste hulgaga 
elamurajoonis võimalust veeta kultuurselt aega oma elukeskkonnas. 
Kõik ei pea toimuma ju Pärnu kesklinnas. 

V.Einfeldt 

K 7.09.11 
Kesklinn Pärnu 
Ingerisoomlaste 
selts, Lõuna 18 

Esimene planeerimise õpiring – suhtlemistreener Viive Einfedlt  
Osalejaid 13 
Oma panus linna avalikus ruumis. Kesklinna õpiring valis oma 
esmaseks teostatavaks ideeks KIRJULEHE KORISTUSTALGUD, mis 
korraldatakse 22. oktoobril Vallikäärus ja Munamäel. 
Kontseptsiooni paneb kokku idee autor Ivar Mägi ja eesmärk on 
rikastada Pärnu kultuurikalendrit sügisese sündmusega, kuhu 
tullakse tulevikus ka väljaspoolt Pärnut. Oodatud on kõik pärnakad. 

V.Einfeldt 

http://uudised.err.ee/index.php?06233265
http://www.tv3play.ee/play/252289/
http://www.parnupostimees.ee/551444/vana-parnus-avanes-opituba/
http://www.parnupostimees.ee/551444/vana-parnus-avanes-opituba/
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T 13.09.11 

Räämal, Pärnu 
Aianduse ja 
Mesinduse selts, 
Allika 2a 

Esimene planeerimise õpiring – suhtlemistreener Viive Einfedlt  
Osalejaid 12 
Oma panus linna avalikus ruumis Rääma õpiring valis oma 
tähtsamaks ülesandeks Rääma seltsi taastamise. Rääma selts on 
ajalooliselt väga tegus olnud ja kogukonnaga ehitanud mitu 
kooskäimiseks vajalikku hoonet – nn kultuurimaja ehk 
Noorusemaja. Nüüd on selts varjusurmas, mistõttu puudub 
kogukonda liitev organisatsioon. Moodustatakse aktiiv, kes siis 
ajaliselt paneb paika seltsi taastamiseks vajalikud tegevused. Ühtlasi 
kavandatakse esmane ühisüritus, et rohkem liita Rääma linnaosa 
kogukonda. 

V.Einfeldt 

K 14.09. 11 
Raekülas, Reaküla 
Vanakooli Keskus, 
Lembitu 1 

Esimene planeerimise õpiring – suhtlemistreener Viive Einfedlt  
Osalejaid 9 
Oma panus linna avalikus ruumis Raeküla õpiring pidas 
esmatähtsaks kogukonna turvalisuse suurendamist. Et kohalikku 
konstaablit linnaosas pole ja eluheidikud ja kampadel on Raekülas 
mitu kogunemiskohta, siis võeti turvalisuse suurendamise 
tähtsustamiseks abiks Raeküla  śerifi staatuse sisseviimine ja 
reaalne valimine.  Tiitli pidulik omistamise rituaal  toimub  
18.veebruaril talvetralli ürituse alguses. Koostati reaalne 
tegevusprogramm koos politsei ja meedia kaasamisega. 

V.Einfeldt 

15.09.11   
Volikogu ühenduste 
ümarlaud Suur-Sepa 
16 

Osalejaid 16 (nimekiri Kodanikujulguse kaustas) 
Ülevaade: Avati ümarlaua neljas hooaeg. Uus volikogu esimees 
Vahur Mäe on rikkaliku ühiskondliku töö pagasiga ja sporditöö 
taustaga. Tegemist oli omavahelise tuttavaks saamise koosolekuga.  
Eelseisva volikogu juures tegutseva kodanikeühenduste ümarlaua 
juthliin on tervislik ja terviklik avatud ruum Pärnu linnas, et end 
tunneksid hästi kõik erinevad linnaelanike ja külaliste rühmad. 
Enamus kavandatavatest teemadest seondub käesoleva projektiga, 
mis võimaldab linnaosades tõstatud planeeringualaseid probleeme 
ja võimalikke lahendusi jooksvalt teistelegi kodanikeühendustele ja 
volikogu esimehele tutvustada. 

A.Hindriks 

23.09.11 

Maavanema Andrus 
Metsoja vastus 
seoses Raeküla 
raudteejaamaga 

Kodanikuorganisatsioonide initsiatiivist koostati Pärnu 
maavanemale järelvalvetaotlus seoses Raeküla raudteejaama 
hoone lammutamise kavatsustega ja samale kinnistule 
bensiinijaama ehitamisega. Nimetatud kirjale saabus vastus, mis 
ühtlasi edastati maavalitsuse poolt järgmistele organisatsioonidele: 
Pärnu Linnavalitsus, Majandus- ja  Kommunikatsiooniministeerium, 
Maanteeamet, Tehnilise Järelevalve Amet  

A.Hindriks 

25.09.11 
Pärnumaa 
arvamusliidite lõuna 

Projektijuht Piia Karro ja koordinaator Astrid Hindriks said kutse 
Pärnumaa arvamusliidrite lõunale „Siia ja siit“, kus on päevakorras 
Rail Baltica läbi Pärnu. Osalesid Euroopa Parlamendi liige Vilja 
Savisaar, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Eesti 
Raudtee juhatuse esimees Kaido Simmermann ja Tartu linnapea 
Urmas Kruuse. Käsitletud teemad puudutavad pikemas perspektiivis 
otseselt ka planeerimisalast tegevust linnas. Saadud informatsioon 
on heaks aluseks käesoleva projekti tegevuste edasisel elluviimisel. 

P.Karro, 
A.Hindriks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rääma õpituba 
 

Teine õpiring – Linna planeerimise osakonna juhataja Kaido 
Koppel ja arhitekt Maie Kais 
Üldine ülevaade teise õpiringi teemadest: 
** Õpiringi esimene osa oli teoreetiline käsitlus planeerimise kohta. 
Nimetatud materjal loob head eeldused ka tulevikus 
planeerimispõhimõtete teoreetiliste põhimõtete 
meeldetuletamiseks. 
** Maie Kais kasutas üldistava näidena kinnistu ostmist  nn „põrsas 
kotis“. 
 
Osalejaid: 10 
Ülevaade Rääma õpitoa teemadest:  
** Räämal planeeritakse kahte suurt korruselamute massiivi, 
millega seoses oodatakse linnarahvast kaasa rääkima. 
** Loodava seltsingu esimseks tegevuseks on vaide esitamine seoes 
kavandatavate hoonetekompleksidega.  

A.Hindriks, 
K.Koppel, 
M.Kais  

5.10.11 Raeküla õpituba 

Teine õpiring – Linna planeerimise osakonna juhataja Kaido 
Koppel ja arhitekt Maie Kais 
 
Osalejaid:10 
Ülevaade olukorrast: 
** Raeküla on väikeelamumaaks, kus suurim probleem on 

A.Hindriks, 
K.Koppel, 
M.Kais 
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üleujutused, truubid ei ole töökorras. Mida saab teha? Kanda 
kaardile kevadel ja suvel tekkivad üleujutuste piirkonnad ja minna 
ühiste ettepanekutega linnavalitsusse. 
** Konkreetse teemana käsitleti Raeküla raudtejaama saatus – 
Olerexi poolt pakutavat lahendust, kergliikulsteed jne. Ühiselt jõuti 
otsusele on kogukonna poolt on vajalik esitada vaie seoses 
kavandatava lahendusega. Linnavalitsuse seisukoht on, et vajalik on 
kuulutada välja ehitusprojekti konkurs  leidmaks looduslikult just 
Raekülaga sobiv lahendus 

6. 10.11 
Kesklinna Kirju lehe 
talgu läbiviimise 
arutelu. 

Osalejaid 5 
Tehti ülevaade hetkeseisust, talgute koht muutus, kuna kesklinna 
parkides on koristamas erafirmad ja nendele maksab linn 
teenustasu. Linnavalitsus soovitas talgud korraldada Alevi kalmistu, 
kuhu on maetud meie linna ajaloolised isikud ja kus on ka vabaduse 
ausammas. Jaotati ülesanded seoses talgutega. Hillar Talvik – 
kalmistu, Ivar Mägi – noorte sündmus, Sirje Kauts – aitab 
noortebände kaasata, Astrid Hindriks – talgusupi tellimine.  

Hillar Talvik 

11.10.11 

Kesklinna õpitoa 
meediatutvustus 
KIRJU LEHE TALG 
22.oktoober 

Päikeseraadios on Hillar Talvik ja Ivar Mägi kell 9.10 
 

Hillar Talvik 

11.10.11   
Mai õpituba  
 

Teine õpiring – Linna planeerimise osakonna juhataja Kaido 
Koppel ja arhitekt Maie Kais 
 
Osalejaid 11 
Ülevaade olukorrast: 
**  Mai Elamurajoon on Pärnu linna jaoks piirkond, kus kõige 
rohkem linnakodanikke just magamas käib – nn magala ning sinna 
on üldplaneeringus planeeritud korruselamud. 
** Mai tornelamud on planeeritud Papiniidu 62-st kuni Raekülani. 
Tornelamute ja praeguse Papiniidu 64 vahele on planeeritud 3x 
ridaelamud kuni Raekülani.  Papiniidu 62-st kuni Raekülani on 
samuti planeeritud 3x elamuid.  
** Papiniidu 64 merepoolsesse otsa, mis on mereäärse madaliku 
osa ja kus praegu on noorte linnakodanike poolt istutatud tammik, 
on ette nähtud ehitada ridaelamuid kuni Raekülani. Nimetatud 
kohas on kindlasti kodanikeühendustel kaasa rääkimise koht. 
** Mai elamurajooni kesklinna poolsesse ossa 
on planeeritud erakordse väljanägemisega murukatusega ja 
vaatlustorniga loodus – ja tehnikamaja.  
** Riia mnt ääres paiknevatesse kasarmutesse on kavas üle 
viia Pärnus asuvad riigiasutused – politsei, päästeamet, 
migratsiooniamet jne.  
** Probleeme tekitab Mai 27c/27d planeeritav 6.korruseline elamu. 
Liiklus suureneb sisehoovis.  Mai 25  eest suureneb läbisõitvate 
autode hulk. Tekib probleem parkimisega. Planeeritav maja 
vähendab päikesevalgust Papiniidu 35-le. Planeering on hetkel 
avalikustamisel, mistõttu tuleb ümbruskonna inimestel esitada vaie, 
et valguse hindamist, parkimiskorralduse läbimõtlemist jne, et 
olemasolevate elamute elanike olukord ei halveneks. 
** Elamurajooni territooriumil paikeval Pärnu Linna Autobussipargil 
on samuti planeerimisprotsess käimas. Selle 
realiseerumisel avatakse pääs Riia maanteelt Maisse. Kavas on 
juurde ehitada elumaju. 

A.Hindriks, 
K.Koppel, 
M.Kais 

13.10 11 
Vana Pärnu õpituba 
 

Teine õpiring – Linna planeerimise osakonna juhataja Kaido 
Koppel ja arhitekt Maie Kais 
 
Osalejaid 15 
Ülevaade olukorrast:  
** Pärnu jõe paremkalda arenguest -- nn. Keldri arendusprojektina 
kerkinud korruselamud. Hooned takistavad juurdepääsu jõe kaldale. 
** Jannseni tänava sadam lõpetab lepingutest lähtuvalt oma 
tegevuse 2013. aastal ja koos sellega saab lahendada kogu jõeäärne 
planeering kuni Pärnu sadama territooriumini jõe suudmes.  
** On oluline jälgida, et linna uues üldplaneeringus jääks jõe kallas 
avatuks. 
** Uue transpordisüsteemiga on algamas uus periood 
vanapärnakatel, kus lähtuvalt logistikast kujuneb välja ka linnaosa 
teenindussüsteem. Selles osas tuleb kaasa rääkida uue 

A.Hindriks, 
K.Koppel, 
M.Kais 
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üldplaneeringu tegemisel. 
** Probleemiks on Fortum Termest AS poolt esitatud taotlus Niidu, 
Kase, Liblika  ja Vana-Savi tn vahelise kvartali detailplaneeringu 
koostamise algatamise taotlus. Krundi kasutamise sihtotstarbeks 
nähakse ette tootmismaad. On oluline jälgida detailplaneeringu 
arengut ja tegutseda vastavalt vajadusele. 

19.10.11 
Kesklinna õpituba  
 

Teine õpiring – Linna planeerimise osakonna juhataja Kaido 
Koppel ja arhitekt Maie Kais 
 
Osalejaid 12 
Ülevaade olukorrast: 
** Kesklinna õpiringis tutvustati uut Pärnu keskuse planeeringut, sh 
uue silla väljaehitamist. On oluline, et silla asukoht on kavandatavas 
üldplaneeringus paika pandud. 
** Pärnu jõe vasakkaldal on  probleem ekslinnapea Einar Keldrile 
kuuluva kinnistuga, mis sulgeb tee Jaansoni raja ehitamisele. 
6.10.11 tuli kinnitus, et Euroopa regionaalarengu fond rahastab 
Pärnu jõe vasakkaldale tervisespordiraja ehk Jaansoni raja ühe osa 
ehitamist. Vaja on lahendada probleem kinnistu ja kavandatavad 
tervisespordirajaga seoses. 
** Teine probleemne detailplaneering on  Väike-Posti tänavale 
erivajadustega inimeste hooldekodu rajamine, mida plaanib AS 
Hoolekandeteenused Pärnu linnavalitsuse toetusel. Ümberkaudsed 
elanikud on sellele vastu. 

A.Hindriks, 
K.Koppel, 
M.Kais 

19.10.11 
Uudisnupp Pärnu 
Postimehes 

„Ühenduste esindajad arutlevad kergliiklustee üle“ S.Kanošina 

20.10.11 
Volikogu ühenduste 
ümarlaud. 

Teema:  Kergliiklusteed kahe vee vahel 
Osalejaid 15 
Ülevaade: Meie pikem huvi on, et uues üldplaneeringus on 
takistusteta kergliiklustee, kus Papiniidu sillast muulini mööda 
jõekallast saaks Mai linnaossa tagasi mööda mereranda. Rahastuse 
lubadus on Jaansoni rajal, kus on mõned kinnistud, mille kehtiv 
detailplaneering ei vasta Eesti seadustele ja sulgevad juurdepääsu 
jõele seaduses ette nähtud piires. Meile tutvustati ka mereäärse 
kergliiklustee projekti. Praegusel hetkel on lahendamata sadamast 
muulini ja sealt rannapiirkonda suunduv korralik kallasrada, kus 
saaksid liikuda nii jalgrattad, lapsevanemad vankriga kui jooksjad ja 
kõndijad. On oluline, et kergliiklustee laius oleks selline, et kõik 
liiklejad saaksid ohutult liikuda üksteist segamata. Erilist turvalisust 
peab olema väikelastel, kes titevankrit lükkava lapsevanemaga 
jalutavad. 
Maailmas on populaarne jooksuturism. Seega korralikud 
kergliiklusteed hotellide piirkonnast erinevate pikkustega 
märgistatud radade tekitamine linnakeskkonnas annab kasu ka 
majanduslikult. 

A.Hindriks, 
S.Kanošina 

20.10.11 
Uudisnupp Pärnu 
Postimehes 

„Vabaühendused teevad kalmistul kirju lehe talgud“  
 

 

21.10.11 

Kesklinna õpitoa 
meediatutvustus 
KIRJU LEHE TALG 22. 
oktoober 

Päikeseraadios on Hillar Talvik ja Ivar Mägi kell 9.10 
 

H.Talvik 

22.10.11 Kirju lehe talg  

Toimus kahes osas - Alevi kamistustul riisumine ja üle tee 
Spordihalli juures noorte bändide ja trikimeeste avalik kontsert 
linnakodanikele.  
Riisujaid-heakorrastajaid 50 
Perepäeval osalejaid ~100 
Talgusuppi söödi Hahni pubis. 

 

1.11.11 
Mai õpituba 
 

Koolituse 3. ring - suhtlemistreener Viive Einfelt 
Osalejaid 10 
Ülevaade:  
** Mai piirkonna õpiring „Merest jõeni“ võttis oma õlule 2 erineva 
idee teostamise – kergliikulusteed, välikino.                                  ** 
Õpitoa teine osa koosnes mõttetalgust, kuidas jõuda hea koostööni. 
Selle kohta koostati ühiselt õpileht. 

A.Hindriks, 
V.Einfeldt 

1.11.11  Vaie Mai tn. 27d ja Mai 27c kinnistute detailplaneeringu kohta.  

2.11.11 Kesklinna õpituba 

Koolituse 3. ring - suhtlemistreener Viive Einfelt 
Osalejaid 10 
Ülevaade: 
** Kesklinna oma idee oli KIRJULEHETALGUD, mis peeti 22. 

A.Hindriks, 
V.Einfeldt 
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oktoobril kahes osas - Alevi kamistustul riisumine ja üle tee 
Spordihalli juures noorte bändide ja trikimeeste avalik kontsert 
linnakodanikele.  
** Õpitoa teine osa koosnes mõttetalgust, kuidas jõuda hea 
koostööni. Selle kohta koostati ühiselt õpileht. 

8.11.11 Rääma õpituba 

Koolituse 3. ring - suhtlemistreener Viive Einfelt 
Osalejaid 11 
Ülevaade:  
** Rääma oma idee on taastada Rääma selts, mis hakkaks seisma 
räämakate avalike huvide eest. Kinnitati esimese kokkusaamise 
kuupäev 22. november ja toimkond, kes Rääma Seltsi algatusgrupi 
kokkukutsumisega tegelevad (Aime Oitsalu, Küllike Altenberg, Astrid 
Hindriks). 
** Arutleti ka uute detailplaneeringute üle, mis tooksid Räämale 
juurde 500 korterit (Viisnurga kinnistu) ja 170 korterit 
(masinatehase kinnistu). 
** Õpitoa teine osa koosnes mõttetalgust, kuidas jõuda hea 
koostööni. Selle kohta koostati ühiselt õpileht. 

A.Hindriks, 
V.Einfeldt 

9.11.11 Raeküla õpituba 

Koolituse 3. ring - suhtlemistreener Viive Einfelt 
Osalejaid 10 
Ülevaade:  
** Raeküla idee oli turvalisuse huvides viia sisse Raeküla šerifi 
staatus. Piia Karro tutvustas läbirääkimisi Pärnu Politseis ja tõdes, et 
sealt on kartustest hoolimata lootust heale koostööle. Tuleb lihtsalt 
konkreetsemaks minna ja läbi rääkida, kuidas vabatahtliku śerifi ja 
politsei koostöö välja näeb. 
** Õpitoa teine osa koosnes mõttetalgust, kuidas jõuda hea 
koostööni. Selle kohta koostati ühiselt õpileht. 

A.Hindriks, 
V.Einfeldt 

12.11.11 
Artikkel Pärnu 
Postimehes 

„Räämakad taaselustavad seltsitegevuse“ S.Kanošina 

15.11.11 
Artikkel Raeküla 
Sõnumites 

Jaamahoone saatus pole veel otsustatud, Maily-Maria Kiviselg 
Koostööst on sündinud palju huvitavaid ideid, Piia Karro 

S.Kanošina 

15.11.11 Vana Pärnus õpituba 

Koolituse 3. ring - suhtlemistreener Viive Einfelt 
Osalejaid 10 
Ülevaade:  
** Vana-Pärnu ühine mure on laste ohutu kooli- ja lasteaiatee. 
Osalised tegid oma tähelepanekud ja Silvi Kanošina sai ülesande 
kõik ühte dokumenti kokku panna. See on tehtud ja avalikuks 
aruteluks üles riputatud et.parnu.wikia.com 
** Õpitoa teine osa koosnes mõttetalgust, kuidas jõuda hea 
koostööni. Selle kohta koostati ühiselt õpileht. 

A.Hindriks, 
S.Kanošina 

21.11.11 

Rääma seltsi 
taaselustamist 
ettevalmistav 
koosolek, 
ülesannete jaotus 

Osalesid Aime Oitsalu, Küllike Altenberg, Astrid Hindriks. Ülesanded 
jaotusid järgmiselt: Astrid Hindriks- moderaator, Küllike Altenberg – 
protokollija. 
  

A.Oitsalu 

22.11.11 

Rääma seltsi 
taastamise 
algatuskoosolek 
 

Osalejaid 27 
Ülevaade:  
** Osalejad said ülevaate projekti „Pärnu kaasab planeerimisse“ 
eesmärkidest ja kulgemisest. Tutvustati ka kahte suurt 
detailplaneeringut, mis tooksid Räämale juurde 500 korterit 
(Viisnurga kinnistu) ja 170 korterit (masinatehase kinnistu).  
**Koosolekul osalejad olid üksmeelseslt nõus, et luukse 
mitteformaalselt Rääma selts, mille tuumikusse kuuluksid inimesed, 
kes hakkavad esindama Rääma elanike huvisid ja töötama avalikes 
huvides, kaasates räämakaid. Tuumik arutab, milline vorm on 
avalike huvide eest seismiseks kõige kasulikum (MTÜ, seltsing, 
mõne teise ühenduse tiiva all). 

A.Hindriks 

6.12.11 

Mai seltsi 
asutamisega 
seonduv õpituba 
 

Osalejaid 12 
Ülevaade:  
** Mais puudub oma selts, kes avalike huvide eest seisab. Arutleti 
seltsi loomise võimalust ja selle võimalikku tegutsemiskohta. 
** Arutleti ka ka välikino ja jõekalda avamisega seonduvat. 

A.Hindriks 

6.12.11  
Maavanema vastus  seoses Riia mnt 116 kinnistule projekteeritavale 
Olerex AS kütusetankla ehitamisega. 

A.Hindriks 

12.12.11  Linnavalitsuse vastus vaidele 01.11.11  (Mai linnaosa) A.Hindriks 

2.01 – 
12.01.12 

Sindis 
kavandatavate 
koolituste 

Projekti tutvustamine linnavalitsuse ja mittetulunduslike ühenduste 
esindajatele – ehitusinsener Vallo Vaargas, Sindi selts Põlvest Põlve 
juhatuse liikmed jne 

P.Karro 
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ettevalmistamine  Sihtgrupi teavitamine Sindi selts Põlvest Põlve ja linnavalitsuse listi 
vahendusel.  
Kokkulepete sõlmimine koolitajatega ja Sindi töö- ja tegevuskeskuse 
ruumide kasutamiseks treeningute läbiviimisel. 

6.01.12 
Nõupidamine 
linnavalitsuses 

Osalejad: Piia Karro, Astrid Hindriks, Kaido Koppel 
Arutleti planeerimisalase praktikumi korraldamist koolituste 4 
õpiringi ajal. 

P.Karro 

10.01 2012 
Artikkel Pärnu 
Postimehes 

„Projektikoolitus jätkub sel nädalal“ Silvi Kanośina 

11.01.12 
Vana Pärnu õpituba 
 

Koolituse 4. ring - muinsuskaitse spetsialist Liina Hansen ja 
planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel 
Osalejaid 18 
Ülevaade:  
** Muinsuskaitse spetsialist Liina Hansen rääkis Pärnust kui 
ainulaadsest linnast, kus on suurim osa Eesti linnadest 
muinsuskaitse all, missugused kohustused on linnal seoses sellega 
ka planeerimise osas jne  
** Vana Pärnus on ka muinsuskaitseala, kus tuleb alati kaevamise 
korral arheoloogid juurde kutsuda. Samas pole sealt mingeid 
muinsusleide välja tulnud ja ala planeeritakse võtta muinsuskaitse 
alt välja.  
** Kaido Koppel korraldas praktikumi läbi Vallikääru 
detailplaneeringu - planeeringu algatamisest kuni lõpuni.  
** Praktikumi lõpus arutleti eskiisprojekti, millega on kavas jõe 
äärde kaasaegne hotell ehitada. Planeeringu vastuargumentideks oli 
hotelli asukoht ehk jõe kallas, kus vesi uuristab raske ehitise alt 
pinnase lihtsalt  ja hoone sattub ohtu. 

A.Hindriks, 
L.Hansen, 
K.Koppel 

12.01.12 
Koostöökoolitus 
Sindis – 1.õpituba 

Esimene koostööalane õpiring – suhtlemistreener Viive Einfedlt  
Osalejaid 12 
** Sõnastati Sindi probleeme 
** Kõige olulisema probleemina toodi esile linna heakorda ja 
visuaalset väljanägemist. Otsustati erinevate organisatsioonide 
vahel just koostööd tegema hakata, et näiteks ühisel jõul luua 
kaunis linnakeskus ja sintlaste oma lillepeenar. 

 

16.12.11 
Artikkel  Pärnu 
Postimehes 

„Pärnu käänupunktid“ 
Ivar Mägi, 
Kesklinna 
õpigrupp 

17.01.12 
Mai õpituba 
 

Koolituse 4. ring – muinsuskaitse spetsialist Liina Hansen ja 
planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel 
Osalejaid 11 
Ülevaade:  
** Muinsuskaitse spetsialist Liina Hansen rääkis Pärnust kui 
ainulaadsest linnast, kus on suurim osa Eesti linnadest 
muinsuskaitse all, missugused kohustused on linnal seoses sellega 
ka planeerimise osas jne 
** Kaido Koppel korraldas praktikumi läbi Vallikääru 
detailplaneeringu - planeeringu algatamisest kuni lõpuni.  
** Arutleti ka  Mai tn.27d ja Maitn 27c kinnistute 
detailplaneeringuga kinnistute liitmist ja ehitusõiguse määramiseks 
ja üldplaneeringus väikeelamumaa muutmist korruselamumaaks, 
kus arendaja soovis ehitada 6-korruselist elamut 44 korteriga. 
Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on kinnistul väikeelamumaa, mis 
võimaldab ehitada 2- korruselise elamu või ridaelamu 10-12 
korteriga. 

A.Hindriks, 
L.Hansen, 
K.Koppel 

18.01.12 
Kesklinna õpituba 
 

Koolituse 4. ring – muinsuskaitse spetsialist Liina Hansen ja 
planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel 
Osalejaid: 9 
Ülevaade:  
** Muinsuskaitse spetsialist Liina Hansen rääkis Pärnust kui 
ainulaadsest linnast, kus on suurim osa Eesti linnadest 
muinsuskaitse all, missugused kohustused on linnal seoses sellega 
ka planeerimise osas jne 
** Pärnu kesklinna on ehitusbuumi ajal tugevasti rikutud. 
Planeeritud on Pärnu City koosneb ehitistest, mis 
muinsustaitsealaga ei sobi. Kinni on pandud ajaloolised vaated 
jõele. Tagantjärgi on võimalik vigu vaid veidi leevendada.  
** Kaido Koppel korraldas praktikumi läbi Vallikääru 
detailplaneeringu - planeeringu algatamisest kuni lõpuni.  
** Praktikumina arutleti ka Pärnu City planeeringut pöörates suurt 

A.Hindriks, 
L.Hansen, 
K.Koppel 
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tähelepanu jõeäärsele alale. 

19.01.12   
volikogu ühenduste 
ümarlaud 
 

Osalejaid: 16 
Ülevaade:  
** Linnavalitsuse poolt olid kohal abilinnapea Romek 
Krosenkraanius ja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja. ** 
Arutleti Vana-Pärnu seltsi poolt käesoleva projekti raames 
teostatud uuringut laste turvalise lasteaia- ja koolitee osas.  

1. Ülejõe lastaia juures üle vaadata tänavavalgustus ja 
täiendavaid valgusallikaid lisada, 

2. Rääma kooli juures üle vaadata tänavalgustus ja lisada 
täiendavaid valgusallikaid. 

3. Rääma kooli juurde  kiirust piiravad märgid, annaks panna 
mõnele teele „lamav politseinik“.  

4. Kevadel üle vaadata, millised tänavad teha ühesuunaliseks.  
5. Liblika tänava lasteaia juures on kraav vett täis, mis võib 

hooletuse korral põhjustada mõnele lapsele trauma. 
Vajalik on teha drenaaž ja asendada kraav kõnniteega.  

6. Pärnu Lasteaias Kelluke on oluline teha jalgvärav Laine 
tänava suunas. Jalgväravasse jõuaks läbi mänguväljaku. 
Olemasolev värav jääb kiirabi-,  tuletõrje- ja toiduautode 
juurdepääsu jaoks edasi. 

7. Rääma kool -  vöötrada mõlemale poole ristmikku, kutsuda  
Rääma kooli juurde direktor, liiklusspetsialist, politsei   ja 
huvilised ümarlauast, et kaardistada probleemi maastikul. 
Vaadata, mida annab ära teha.  

A.Hindriks 

24.01.12 Rääma õpituba 

Koolituse 4. ring – muinsuskaitse spetsialist Liina Hansen ja 
planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel 
Osalejaid: 13 
Ülevaade:  
** Muinsuskaitse spetsialist Liina Hansen rääkis Pärnust kui 
ainulaadsest linnast, kus on suurim osa Eesti linnadest 
muinsuskaitse all, missugused kohustused on linnal seoses sellega 
ka planeerimise osas jne 
** Rääma jaoks on Kesklinn vaade üle jõe, mis liidab kahte linnaosa. 
Samas tahetakse Räämapoolne kallas täis ehitada tornelamuid, mis 
panevad kinni vaate kesklinnale.  
** Kaido Koppel korraldas praktikumi läbi Vallikääru 
detailplaneeringu - planeeringu algatamisest kuni lõpuni. 
** Kaidol Koppel tutvustas tornelamute eskiislahendusi, millega 
seoses toimus pikk ja põhjalik arutelu - mõju linnaehituslikult, 
looduslikult ja sotsiaalmajanduslikult.  
** Otsustati Rääma elanike esindajatena kirjutada vaie antud 
detailplaneeringu kohta. 

A.Hindriks, 
L.Hansen, 
K.Koppel 

25.01.12 Raeküla õpituba 

Koolituse 4. ring – muinsuskaitse spetsialist Liina Hansen ja 
planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel 
Osalejaid: 11 
Ülevaade:  
** Muinsuskaitse spetsialist Liina Hansen rääkis Pärnust kui 
ainulaadsest linnast, kus on suurim osa Eesti linnadest 
muinsuskaitse all, missugused kohustused on linnal seoses sellega 
ka planeerimise osas jne 
** Raeküla linnaosa muinsuskaitseala ei puuduta, samas on 
linnaosas Riia mnt merepoolne külg miljööväärtuslik ala – Lennuki 
tänavast Raja tänavani. 
** Kaido Koppel korraldas praktikumi läbi Vallikääru 
detailplaneeringu - planeeringu algatamisest kuni lõpuni. 
** Analüüsiti Raeküla linnaosa kaarti ja arutleti siinsete arenduste 
teemal. 

A.Hindriks, 
L.Hansen, 
K.Koppel 

26.01.12 
Koostöökoolitus 
Sindis – 2.õpituba 

Teine planeerimis- ja koostööalane õpiring – suhtlemistreener 
Viive Einfedlt ja Sindi linna ehitusinsener Vallo Vaargas 
Osalejaid 12 
** Õpiringi esimeses osas tutvustas Vallo Vaargas kokkutulnuile 
planeerimispõhimõtteid.  
** Viive Einfeldti eestvedamisel analüüsiti linna ja 
kodanikeühenduste koostööd linnaplaneerimisel.  

V.Einfeldt, 
V.Vaargas 

31.01.12 
Erakorraline projekti 
meeskonna 
kohtumine 

Osalejad: Piia Karro, Liivi kaasik, Astrid Hindriks, Kuno Raude 
Päevakorras: 
19. jaanuari Pärnu LV otsus anda lammutusluba Raeküla 
raudteejaama hoone kohta. 

P.Karro 
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** Raudteejaama ehituslik väärtus – ainulaadne ehitis nõukogude 
arhitektuurist- arhitekt Kuno Raude  
** Otsustati teha Muinsuskaitseametile ettepanek võtta 
raudteejaama hoone kaitse alla.  
** Esitada Pärnu LVsele vaie. 
** Vajadusel minna kohtusse, et takistada hoone lammutamist. 

 
 
1.02.12 

 
 
 
Vana Pärnus 
 

Koolituse 5 ring - suhtlemistreener Viive Einfelt 
Üldine ülevaade: tehti kokkuvõte kogu projektist koostöö 
vaatevinklist. 
Osalejaid: 14 
Ülevaade:  
** Tuletasime meelde oma idee teostamise käiku. See oli aktsioon 
„LAPSED OHUTULT KOOLI JA LASTEAEDA“  
** Sõnastasime unistused: 
Vana Pärnu 10 AASTA PÄRAST 
 Vana Pärnu on turvaline piirkond peredele ja siin on loodud 

kõik tingimused laste kasvatamiseks. 
 Piirkonnas on palju lapsi ja neil on ohutu liigelda ja tegutseda 
 Vana Pärnu avalikku ruumi kuuluvad ka rohealad, kus on 

võimalik tegutseda emadel ja isadel koos väikelastega, 
rüblikutel, noortel ja täiskasvanutel. 

 Vana Pärnu võib tunda rõõmu kahest jõest ja merest. Kaldad on 
korda tehtud, avatud elanikele  

  Jõe ääres on avalik rand, mis on linna hooldada ja puhas (linn 
võib operaatori palgata), kus on jõepõhi puhastatud ja ohutu 
puhkajatele; talvel on seal uisuväljak 

 Pärnu Jõe parem kallas on lõpuni välja arendatud, avatud 
vababt liikumiseks inimestele, v.a. kaubasadama territoorium 

 Vana Pärnus on elanikele väike supluskoht koos riietusruumi ja 
sportimisvõimalusega  

 Loode- Pärnu tööstusküla on välja arendatud ja teedevõrk on 
integreeritud Vana Pärnu elamurajooniga nii, et see ei koorma 
niigi kitsaid tänavaid, vaid annavad paremaid võimalusi  
väljasõitudeks peateede 

 Olemas on jalgrattarajad ja kõnniteed 
 Koerte jalutamiseks on loodud spetsiaalsed võimalused 

haljasalale, plats on piiratud 
 Surnuaiaga piirnev Sauga jõe kallas on kindlustatud 

(lähitulevikus võivad kirstud lihtsalt merre ujuda. 
 Jõe kallastele istutatakse juurde puid ja pöösaid, paigutatakse 

puhkepingid ja seega tekitatakse juurde avalikku ruumi. Iga puu 
ja põõsa juurestik kaitseb jõe kallast maalihke eest. 

 Kohapeal on kaubanduskeskus ja väikesed hubased kohvikud 
 Piirkond on turvaline, valgustatud, turvakaamerate ja 

konstaablitega 
 Jõel on inimeste võimekusele vastab jõeliiklus, on olemas 

sildumiskohad 

A.Hindriks, 
V.Einfeldt 

6.02.12 
Saade 
Päikeseraadios 

Päevavarju all olid projektijuht Piia Karro Pärnu linnavolikogu 
planeerimiskomisjoni liige Mark Soosaar. Teemadeks 
planeeringutega seonduvad tegevused linnas, kodanike kaasatus 
planeerimisprotsessis jne. 

S.Kanošina 

7.02.12 Mai õpituba 

Koolituse 5 ring - suhtlemistreener Viive Einfelt 
Osalejaid: 9 
Ülevaade:  
** Tagasivaade idee arengule - 20.10.11 Volikogu ühenduste 
ümarlaud teemal „Kergliiklusteed kahe vee vahel“; välikino – 
konseptsioon valmis ja läbirääkimised käivad.  
** Mai elamupiirkonnas toimus detailplaneeringu vaie - 19.12.11 
avalik arutelu jne 
** Mai piirkond otsustas valida seltsingu vormi - võtmeisikuks valiti 
Piret Kukk.  
** Sõnastasime unistused: 
MAI PIIRKOND 10 AASTA PÄRAST - eesmärgiks ELUTERVE 
ELUKESKKOND 
 On korrastatud liivarand, mis ulatub Raekülani, juurdepääsud 

rannale korralikud, riietuskabiinid, duśid, WC-d jm vajalik 
 Kogu rannarajoon on hooldatud ja hooldatav 
 Lastele on mänguväljakud, spordiplatsid 
 Aiaga eraldatud koerte jalutusplats on rannapargis, regulaarselt 

A.Hindriks, 
V.Einfeldt 
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on ka spetsiaalsed prügikastid 
 Mai kaunistamine lilledega suvel toimub kunstniku/aedniku 

planeeringu järgi, et oleks maitsekas ja sobiv, samuti jõuluaja 
kaunistustega 

 Mai piirkonna rannapark on korrastatud, saab istuda, kenad 
pingid, istumispiirkonnad, on kohvik – nagu kesklinna 
Rannapargis 

 Mai piirkonna rannapargis on tervisespordirajad vanuritele ja 
lastele, atribuutika teismeliste huvide realiseerimiseks (skate-
park vm) 

 II keskkooli „tammeparki“ on arendatud ja korrastatud kõigile 
kasutatavaks pargiks koos eespool oleva rannapargiga 

 Promenaad ulatub vähemalt Raekülani 
 Bussipark on sellest piirkonnast välja viidud, bussipargi asemel 

on läbi aasta kasutatav jäähall 
 Vabal murupinnal rannapargis telkimisplats koos 

lõkkeasemega, kus inimesed saaksid odavalt näiteks jaanituld 
pidada, perepidusid, kokkutulekuid läbi viia 

 Parkimismaja on Mai piirkonnas  
 Mai praeguse kino asemel on korralik kaasaegne kino koos 

näituste, kontserdikorraldamisvõimaluse jm 
 Senistele garaaźidele, kus ehitus võimaldas, on tehtud II korrus 

peale 
 Hubane kohvik või restoran on piirkonnas 
 Regulaarselt igal suvel viiakse läbi Aiafestivali (analoogselt 

Tallinnaga) 
 Mai noortekeskuse olemaolu ringide jm 

ajaveetmisvõimalustega 
 Praegune Maseko ehitusplats (varemed) on kõigile kasutatav 

ilus jõeäärne piirkond 
 Mai-Papiniidu ristmikul on valgusfoor 
 Kergliiklusteed viivad Jaansoni rajale ja jõele, Jaansoni rada on 

ka siinpool jõge, ligipääs jõele on mitmetest kohtadest ja 
läbimõeldud 

 Reldorisse ja Bauhofi saab ka jala, selleks on tehtud ohutud 
jalakäijateed ning korraldatud ka ühistransport 

 Mai piirkonna valgustus pimedal ajal on normaalne 
(kasutatakse ka näiteks päikesepatareisid vm kaasaegset, 
säästvat energiaallikat) 

 Mai elamurajooni ranna-ala kannab nime  Mai Rannapark. Seal 
on tegevust lastel, tervisesportlastel, väike laadaplats. Koertele 
on oma piirkond. Kogu rannapark on varustatud prügikastide ja 
koerte julkkakstidega. 

 Mai Elamurajooni rannapargis on telkimiskoht ja lõkkeplats. 
 Viiakse läbi projekti „Õitsvad Korterelamud“, mida toetab ka 

linn. 
 Talvises Mai elurajoonis on oma liuväli, jõulupuu. 

8.02.12 
Artikkel Pärnu 
Postimehes 

„Täna võidakse raudteejaam lammutada“  

8.02.12 Kesklinna õpituba 

Koolituse 5 ring - suhtlemistreener Viive Einfelt 
Osalejaid: 11 
Ülevaade:   
** Tagasivaade idee arengule – koristustalgud tehti ära 22.oktoobril 
ja läks ilusasti korda.  
** Sõnastasime unistused: 
KESKLINNA PIIRKOND 10 AASTA PÄRAST 
 Valminud on Rail Baltica, raudteejaam on ka Pärnus, sealsamas 

on ka uus ja funktsionaalne bussijaam – kokku moodustub 
Pärnu transpordikeskus 

 Kogu jõeäär on korras, kallasrada olemas kuni teise sillani 
vähemalt, jõgi on linnale avatud ja korralike ligipääsudega, 
vanad graaźid kesklinnast jõe äärest on maha lammutatud 

 Kolmas sild Raba tn-lt linna on valmis 
 Sadamaalal pole putkasid, on korrastatud reisisadam (Riiga, 

Saaremaale, Soome, Rootsi jm) ja sadamahotell 
 Jõeliiklus on taastunud, saab mööda jõge liikuda kuni Sindini 
 Paadisadamaid on piisavalt 
 Jõe kaldal on kalaturg ja võibolla üldse terve linnaturg on viidud 

A.Hindriks, 
V.Einfeldt 
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jõe äärde, kus ei müüda enam Poola riidekaupa, kontseptsioon 
on muutunud  

 Pärnusse on toodud suur riigiasutus, näiteks 
Keskkonnaministeerium või mingid uurimisinstituudid, või 
tehnilise hariduse asutus, rakenduskõrgharidus IT või 
tehnika/tehnoloogia alal, mis muudab kohalikke võimalusi ja  
„ajukapatsiteeti“ 

 Rüütlis tänaval kihab taas elu, kohvikud, pubid, väikesed 
kodused kauplused, ateljeed, käsitöö vm 

 Parkimismaja on valmis ja aktiivselt kasutatav 
 Pärnus ja Pärnumaal on maheturgude võrgustik/mahekauba 

lettide võrgustik 
 Loode-Pärnus on toimiv tööstuspiirkond 
 Rahavood Pärnu suunal on suurenenud  
 Pärnus töötab regulaarselt lennujaam 
 Südalinnas on majad korda tehtud, eriti ajaloolised ja 

puitarhitektuuriga majad on briljantselt ilusad, neisd 
eksponeeritakse turismibuklettidel messidel jm 

 Koostöös maakonnaga korraldatakse loodusturismi, maakonnas 
ja linnas on selleks rattateed, rabades laudteed jm 

 Suvel liigub Pärnus kõigile kättesaadav lõbus buss-rong 
erinevate piirkondade vahel 

 Sanatooriumidesse on võimalik saada ühistranspordiga või 
marsruuttaksodega 

 Õhtune linn on valgustatud ja atraktiivne 
 Ka kesklinnas on lastele mänguväljakud, et pered saaksid 

mõnusalt Pärnus puhata 
 Uue Pärnu keskuse (Kontserdimaja ja Port Arturite piirkond) 

väljaarendamisel on arvestatud arhitektide nägemust 
terviklikkusest, ilust ja innovatsioonist, arendajalt oodatakse 
kaubanduskeskuste ehitamisel enamat, näiteks liuvälja 
olemasolu nagu Tartus Lõuna keskuses või muud 
ühiskasutatavat, näiteks kino, näitusesaali, laste mängutuba vm 

 Kesklinnas on kino, või kasutatakse selleks teatrisaali 
 Pärnus on noortekeskuste võrgustik 
 Toimuvad tervisespordiüritused nii rannas kui Munamäel, suvel 

ja talvel 
 Koostatud on atraktiivne ja huvitav turismiring – mida kõike on 

linnas näidata ja millest rääkida, enamikes punktides on 
võimalik osta vastavat atribuutikat, käsitööd vm 

 Linna rahaga ostatakse pidevalt raamatukokku asjalikku 
kirjandust ka inglise keeles, IT, tehnoloogia jm arengut 
toetavate teemadega; ka Pärnus on kättesaadav teaduslik jm 
oluline kirjandus tudengitele jt, Pärnu raamatuhanked on 
kirjastustele ja vahendajatele teada ja oodatud 

 Kolledźi ümber on kujunenud kaasaegne innovatiivne 
tehnopark või „inkubatsioon“ alustavatele ettevõtetele 

 Pärnu on korruptsioonivaba, professionaalse ja missiooonist 
kantud juhtimisega linn 

 Valitsevad väärtushinnangud on inimkesksed, suunatud 
universaalsele headusele ja humanismile 

 Suurepäraste tulemustega on ellu on viidud projekt „PÄÄSTA 
PÄRNU!“ 

10.02.12 

Pärnumaa 
naisteühenduste 
ümarlaud 
 

Osalejaid: 14 
Ülevaade:  
** Päevakorras punkt „Linna avalik ruum – avame jõe 
linnakodanikele“ Koostati  kiri volikogu esimehele ja linnapeale, mis 
anti üle volikogu ühenduste ümarlaual 16.02.12: 
Ettepanek: 

1. Pärnu linna volikogu oma otsusega teeb uue 
üldplaneeringu jaoks ülesande jõe äärde avaliku ruumi 
tekitamiseks ja vaadete avamiseks jõele, määrates selleks 
mõistliku tähtaja. Otsuse valmistab ette Pärnu LV. 

2. Pärnu LV valmistab Pärnu volikogule ette materjalid 
nendest varem vastu võetud, kuid pole teostatud 
detailplaneeringutest. 

3. Pärnu linna volikogu tühistab oma otsusega need 
detailplaneeringud ja suunab need arendajale tagasi koos 

A.Hindriks 
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uute tingimustega, mis viivad eesmärgile jõe äärde avaliku 
ruumi tekkimiseks ja avada linna vaatekoridorid jõele. 

10.02.12 
Artikkel Pärnu 
Postimehes 

„Raeküla raudteejaam või kohvik, baar, söökla“, Pärnu 
linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja seisukoht. 

K.Koppel 

11.02.12 
Uudisnupp Pärnu 
Postimehes 

„Linnavolinikud soovitasid tanklale uus asukoht leida.“ 
 

 

14.02.12 
Rääma õpituba 
 

Koolituse 5 ring - suhtlemistreener Viive Einfelt 
Osalejaid: 12 
Ülevaade: 
** Tagasivaade idee arengule – Rääma seltsi taaselustamine. Priit 
Sutt tutvustas põhikirja mustandit. Otsustasime kuni seltsi 
registreerimiseni tegutseda seltsinguna. 
** Teiseks arutati vaiet Rääma piirkonna jõeäärsete eskiisprojektide 
kohta, mille pani kokku seltsingu liige Priit Sutt.  Volitati Priit Sutt kui 
Rääma seltsingu võtmeisik, vaie lõplikult vormistama ja ja 
linnavalitsusele edastama. 
** Sõnastasime unistused: 
RÄÄMA PIIRKOND 10 AASTA PÄRAST 
 Jõe ääres on avalik rand, mis on linna hooldada ja puhas (linn 

võib operaatori palgata), kus on jõepõhi puhastatud ja ohutu 
puhkajatele; talvel on seal uisuväljak 

 Jõerannas on perkimisvõimalus, riietusruumid, kohvik 
 Viisnurga asemel on kultuurikeskus, kohvikute ja kauplustega 
 Uus sild on valmis 
 Jõe parem kallas on lõpuni välja arendatud, Jaansoni rada, 3-

kordsed majad, 4-realine tee 
 Rääma piirkonnas on lastele ja noortele mingi tegevuskeskus, 

mänguväljakute, spori jm jaoks 
 Rääma piirkonna miljööväärtuslikud asukohad on kindlaks 

tehtud 
 Kohapeal on kaubanduskeskus ja väikesed hubased kohvikud 
 Üle Ehitajate tee väikeelamurajoonis on elukvaliteet sama kui 

mujal – on olemas vesi ja kanalisatsioon 
 Rääma piirkonnas on palju lapsi ja neil on ohutu sela liiduda ja 

tegutseda 
 Jõe ääres on suviti kino 
 Nooruse maja on laiendatud kohalikuks kultuurikeskuseks 
 Agape juures on lauluväljak vabaõhulavaga 
 Piirkond on turvaline, valgustatud, turvakaamerate ja 

konstaablitega 
 Rääma mõis saab uuesti elu sisse, saab Rääma seltsi oma 

majaks, on korda tehtud just selleks otstarbeks, raha on saadud 
Euroopa Liidust – RÄÄMA MÕIS SELTSI KESKUSEKS! 

 Väärtustatud on Jakobsoni „Vaeste patuste alevis“ kirjeldatud 
kohad ja tema istutatud kastan; Rein Veidemanni poolt 
„Lastekodus“ kirjeldatud ajalugu, lastekodus ajutiselt viibinud 
kuulsaim eestlane dr. Martens – ajalooobjektid on turismiga 
seotud 

 Niiduoja saab spordipargiks (ekstreemsport jm) – „NIIDUOJA 
SEIKLUSPARK“ 

 Jõel on inimeste võimekusele vastab jõeliiklus, on olemas 
sildumiskohad 

 Rääma piirkonda ehitatakse ainult väikeelamuid, piirkond on ja 
jääb omanäolisels, vaatega jõele 

 Olemas on jalgrattarajad ja kõnniteed 
 Koerte jalutamiseks on loodud spetsiaalsed võimalused 

haljasalale, plats on piiratud 
 Tööstuse osa on välja joonistunud Ehitajate tee taha 

A.Hindriks, 
V.Einfeldt 

14.02.12  Vaie linnavalitsusele Rääma 7. 9 31 ja jõekalda planeeringu kohta. 
A.Hindriks ja 
Rääma 
seltsing 

15.02.12 
Artikkel Raeküla 
Sõnumites 

* Rae külla on alati meeldiv tulla, Toomas Kivimägi 
* Taastustööd ulatuvad Raeküllagi, Silvi Kanošina 
* Mõni sõna sekka!, Leili Tiigi 

 

15.02.12 
Raeküla õpituba 
 

Koolituse 5 ring - suhtlemistreener Viive Einfelt 
Osalejaid: 7 
Ülevaade:  
** Tagasivaade idee arengule – šerifiga seonduv võtab veel veidi 

A.Hindriks, 
V.Einfeldt 
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aega, suurimat tähelepanu on pööratud Raeküla raudteejaama 
hoone alles jäämisele.  
** Sõnastasime unistused: 
RAEKÜLA PIIRKOND 10 AASTA PÄRAST 
 Raekülas on korras mererand ja korrastatud jõekaldad, 

paadilaenutusd ja jõelaevukesed 
 Tänavad on korrastatud ja kõnniteed olemas 
 Terviserajad Raeküla metsas on rikastatud sauna- ja 

toitlustuskompleksiga 
 Metsakalmistul on tähistatud/viidastatud kultuurilooliselt 

olulised hauaplatsid, kalmistu on puhas ja korras, seal on ka 
kabel ja/või kirik 

 Linnaosas on paika pandud ajaloolised rajad, tähistatud 
tähtsate (vabariigi, linna või piirkonna mastaabis) inimestega 
seotud kohad ja majad, loodud on mugavad kultuurilooliselt 
olulised nurgad koos aiakohvikutega 

 Kõikjal on prügikastid, mitmeotstarbelised (ka koertega 
inimeste vajaduste katteks) 

 Valminud on rannapromenaadi pikendus ... välja 
 Jaanituleplats on korras, sela on ka kõlakoda, palliplats 
 Mere ääres on suviti kohvik 
 Hirve tn platsil (Sepaplats) on laste spordi-ja 

ekstreemspordiväljakud 
 Mere lähedal muruplatsil on vaba telkimisplats prügikastide ja 

tualetiga 
 Kohapeal on eakate päevakeskus koos hooldusega, et 

tööelaised inimesed saaksid käia tööl ja vanad oleksid päeval 
hooldatud 

 Korralik raudtee on valmis, võimalused sõita Berliini või 
Varssavisse vm 

 Raekülas on laada/turuplats – erinevate pühade ajal töötavad 
sela karussel ja müügipunktid, pered kokkusaaamise ja 
meelelahutuse kohtt, traditsiooniliselt toimuvad 
kevadlaat(taimed, istikud jm) ja sügislaat (aiaviljad, moosid, 
mahlad jm) 

 „Raeküla Sõnumid“ elab ja õitseb 
 Traditsiooniks on kujunenud Realüla ilusa aia võistlus „NAABER 

KIIDAB“ 
 Reakülas tegutseb korralik koertekool, kõik koerad on viksid ja 

koolitatud 
 „Uustimurlaste“ tegevus – noored, kodutütred, noorkotkad vm 

abistavad vanainimesi aedade koristamisel, puude tassimisel, 
lõhkumisel, lume ajamisel jm 

 Linnaosa põhikooli maine on kõrge, kohalikud lapsed õpivad 
seal, sest on kindlad, et saavad hea hariduse 

 Vanakooli keskus on lõpuni arendatud ja toimib põlvkondade 
majana 

 Raekülas on oma pagar, kust juba varahommikul saab lõhnavat 
sooja värsket saia või pirukat 

 Jõe ääres Liivakas on arendatud korralikuks rannaks 
 Pärnapuude nimed on viidastatud 
 Lennuki tn on ümber nimetatud Pätsi tänavaks ja Pätsi majas 

on Presidendi hotell ja muuseum 
 Legendaarne Vaala kontor on kogukonna huvides korda tehtud 

ja kasutusel 
 Raeküla on viidastuse ja märgistusega nii atraktiivseks 

muudetud, et turist peatub kõigepaelt siin 
 Raeküla on sportlik linnaosa, staadion on olemas ja pidevalt 

rahvast täis 
 Raeküla inimesed tunnevad oma asumi ajalugu, on selle üle 

uhked ja valmis ka teistele tutvustama 
 Kooli näiteringil on kavas Pätsi lugu vm ajalugu väärtustav teos, 

kohapeal on ka täiskasvanute teatritrupp 
 Igal aastal toimub ... Pätsiga seotud vabariiklik sündmus, mille 

järgi Raeküla Eestis teatakse 
 Venda Tammanni mälestust hoitakse  lõõtsameeste ürituste ja 

kokkutulekutega 
 Raeküla Rannateater on saanud populaarseks ja kuulsaks 
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 Kaluriküla on saanud taas elu sisse 
 Töötab oma küla raadio koostöös kooliraadioga 
 Raeküla rand on ise rannateater – rannateenindus ja 

rannateenindajad, kogu kujundus näevad välja nagu 
supelsakste ajal 30.aastatel 

 Väikeettevõtlus on saanud sisse hea hoo 

16.02.12 
Koostöökoolitus 
Sindis – 3.õpituba 

Kolmas koostööalane õpiring – suhtlemistreener Viive Einfedlt  
Osalejaid 10 
** Arutleti idee – sintlaste oma lillepeenar – teemal, võimalikud 
koostööpartnerid, vajalikud vahendid, üleskutse avaldamine Sindi 
Teatajas jne. Jagati tööülesandeid. 
** Õpitoa teine osa koosnes mõttetalgust, kuidas jõuda hea 
koostööni. Selle kohta koostati ühiselt õpileht. 

T.Vaargas, 
V.Einfeldt 

18.02.12 
Artikkel Pärnu 
Postimehes 

„Naisteühendused nõuavad vaba vaadet Pärnu jõele“ 
 

 

23.02.12 
Kiri linnavalitsuselt 
selts Raekülale 

Linnavalitsus edastas seltsile kirja seisukoha võtuks seoses kinnistu 
Riia mnt 116 arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste 
väljastamisega. 

P.Karro 

28.02.12 Tiimi koosolek 
Osalejad Piia Karro, Astrid Hindriks, Silvi Kanošina. Plannerimise 
mudeli sõnastamine. 
 

P.Karro 

01.03.12 

Koostöö- ja 
planeeringualane 
koolitus Sindis – 
4.õpituba 

Esimene planeerimise õpiring – suhtlemistreener Viive Einfeldt ja 
Sindi linnaaednik Sirli Pedassaar-Annast 
Osalejaid 8 
** Treener Viive Einfeldti eestvedamisel ja linnaaednik Sirli 
Pedassaar-Annast asjatundlike näpunäidete järgi visualiseeriti 
kaunis Sindi linn, kus on väärtustatud kõik ajaloolised, kultuurilised 
ja looduslikult väärtuslikud objektid. 
** Ajurünnaku tulemusel jõuti ideeni, et Sindi kuulutatakse 
tulevikus kord aastas ajaloo pealinnaks. 

V.Einfeldt, 
S.Pedassaar-
Annast 

1.03.12 
Projektimeeskonna 
koosolek 

Osalejad Piia Karro, Astrid Hindriks ja Silvi Kano`sina.  
Ülesannete jaotus seoses lõpuseminari, trükise ja ajalehe 
ettevalmistamisega. 

P.Karro 

2.03.12 
Vastuskiri 
linnavalitsusele 

Selts Raeküla edastas linnavalitsusele seisukoha seoses kinnistu Riia 
mnt 116 arhitektuursete ja ehituslike lisatingimustega 

P.Karro 

6.03.12 
Kohtumine linnapea 
Toomas Kivimägiga 

Osalejad Piia Karro, Astrid Hindriks 
Kohtumine linnapeaga toimus seoses planeerimisalase 
koostöökokkuleppe ettevalmistamise ja sõlmimisega projekti lõpus. 

P.Karro 

6.03.12 
Artikkel Pärnu 
Postimehes 

“Rail Baltic ja puugid“ 
A.Hindriks 
 

12.03.12 
Projektimeeskonna 
koosolek 

Osalejad Piia Karro, Astrid Hindriks ja Silvi Kanošina 
Koostöökokkuleppe ettevalmistamine 

P.Karro 

15.03.12 
Koostöökoolitus 
Sindis – 5. õpituba 

Viies koostööalane õpiring – suhtlemistreener Viive Einfedlt  
Osalejaid 8 
** Analüüsiti ideede senist käiku. Ülevaate andsid Sindi selts Põlvest 
Põlve esindajad.  
** Sõnastasime unistused: 

 Pane naabrit tähele - nn “naabrivalve”, kui elab tema hästi, läheb 
ka sinul kenasti. 

 Linna on rajatud palju kergliikusteid ja need on liidetud Paikusele 
ja Pärnusse viivate teedevõrgustikuga. 

 Linlastel on mõnus Sindi 23 pargis aega veeta. Neis on spordi- ja 
mänguväljakuid, atraktiivseid kujunduselemente (veesilmasid, 
pursskaevud, päiesekell jne) ja suvel on avatud pargikohvikud. 

 Korrastatud on ajaloolised kalmistud ja kokku on pandud 
koduloouurimuslik ülevaade. 

 Kultuuri- ja arhitektuurilised mälestised on korrastatud ja 
eksponeeritud. Üks kord aastas kuulutatakse Sindi oma üle 63 
mälestisega Eesti ajaloopealinnaks. 

 Kokku on pandud linna tutvustav teejuht linnakülalisele - nn Sindi 
ringtee. Ringtee on märgistatud, sellel paiknevate objektide kohta 
on kokku pandud tutvustused, valminud on juhis teelisele.a 
trükistest. 

 Liikiderohke dendropark on inventeeritud, korrastatud ja 
sildistatud, et pargis jalutaja saaks end huvi korral harida. 
Loodushuvilistele, sh koolilastele, korraldatakse õpperetki.  

 Ajaloolised puiesteed on väärtustatud. Toimub pidev seire, et 
tagada puiesteede pikaealisus. 

 Linna sissesõidule on paigaldatud linna plaan, linna 

V.Einfeldt, 
T.Vaargas 
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territooriumile on paigaldatud erinevaid suunaviitasid ja 
infotahvleid.  

 Linn on puhas. Linnaruumis on piisavalt prügikaste ja neid 
tühjendatakse pidevalt. 

 Rahvarohketes kohtades on võimalik kasutada avalkku käimlat. 
 Taastatud on Sindi väliujula, territoorium on korrastatud, 

paigaldatud on tualetid ja riietuskabiinid. 
 Vana laululava on lammutatud, selle territoorumil tegutseb 

ekstreemspordikeskus. 
 Seltsimaja ümbruses paiknev park kujundada linnarahvale uueks 

keskväljakuks - teisal-datav laululava, purskkaev, kell, skulptuurid 
jne. Keskväljak on kujunenud popullaarseks kokkusaamise kohaks, 
seal peetakse ülelinnalise tähtsuga avalikke sündmusi ja pikniku 
vormis perekondlikke tähtpäevi. 

 Seltsimaja pargis korraldatavad nädalalõpu ikontsertid on 
popullaarsed.  

 Linnaruum on lilleilus - palju püsilillepeenraid, linnaelanikele 
aitavad kaasa suvelillede kasvatamisel ja istutamisel. Mägi on 
kaetud kõrvitsatega, Maxima kõrvale on loodud perfomens-sein 
ronitaimedega. 

 Endine linna süda on korrastatud, vanad kasarmud restaureeritud 
ja ümbruskond haljsatatud.  

 Pääs paisule on vaba, saab teha mõnusaid jalutuskäike jõe ääres. 

27.03.12 
Planeerimisalased 
trükised 

Valmisid trükised – Räägi kaasa Pärnu tuleviku kujundamisel (1400 
eksemplari) ja ajalehe Raeküla Sõnumid eriväljaanne (3600 
eksmplari) 

 

28.03.12 
Lõpuseminar 
Linnakodaniku 
majas 

Osalejaid 37 
Ülevaade:  Kohal oli kõigi kuue õpigrupi esindajad. Suhtlemistreener 
tegi ülevaate, mida tema nägi meie koostöö arengust selle projekti 
jooksul. Linnapea pidas tähtsaks, et linnaosade ühendused on 
kaasatud avaliku ruumi kujundamisse. Kirjutati alla 
koostöökokkuleppele Pärnu Linnavalitsuse ja ühenduste vahel. 

P.Karro 

29.03.12 – 
31.03.12 

Otsepostituse 
korraldamine 

Korraldati trükiste toimetamine erinevatesse linnaosadesse ja 
linnaosade esindajate soovitustest lähtuvalt ka postkastidesse 

S.Kanošina 

  

II VÄLJUNDID (täidetakse regulaarselt projekti elluviimise käigus ja esitatakse vahearuandena) 
 
a) Väljundid (Loetlege kõik projekti väljundid ja nende mahud: trükised (sh digitaalsed), veebi- ja 
internetilahendused, koostatud strateegilised dokumendid, esitatud avalikke kirju, ettepanekuid, seisukohti 
jmt, läbiviidud üritused ja koolitused ning nendel osalenute arv; valdkonnaülesesse koostöövõrgustikku või 
katusorganisatsiooni kaasatud ja/või lisandunud organisatsioonid, osaluse ja kaasamise lahendused jms). 
 

Väljund Kirjeldus ja karakteristikud: arv, kogus, hulk 

Rahvaküsiltus Raeküla 
linnaosas 

Vastas 143 inimest, kellest 
Vastanute seisukohad: 

hoone säilitamise poolt 121 (84,62%) 

hoone lammutamise poolt 10 (6,99%) 

teema suhtes ükskõiksed 12 (8,39%) 

 

Küsitluses osales 143 inimest, sh 

mehi 57 (39,86%) 

naisi 86 (60,14%) 

noori 24 (16,78%) 

tööealisi 51 (35,66%) 

pensionäre 68 (47,55%) 

 

Vt lisaks küsitluses osalenute mõtteid Raeküla Sõnumid nr 5 lk 2 

http://parnu.ee/fileadmin/user_upload/ajaleht/Raekyla_s6numid_nr5_2011.pdf  

Pärnu linnaelanike 
kaasamine linna 
arengukava teemalised 
avalikud arutelud 

6 avalikku arutelu, milles osales kokku 119 pärnakat 

http://parnu.ee/fileadmin/user_upload/ajaleht/Raekyla_s6numid_nr5_2011.pdf
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Planeerimis- ja 
koostööalased 
koolitused – esimene 
õpiring 

6 õpringi, milles osales kokku 63 pärnakat ja 12 sintlast 

Planeerimis- ja 
koostööalased 
koolitused – teine 
õpiring 

6 õpringi, milles osales kokku 58 pärnakat ja 12 sintlast 

Planeerimis- ja 
koostööalased 
koolitused – kolmas 
õpiring 

6 õpringi, milles osales kokku 51 pärnakat ja 10 sintlast 

Planeerimis- ja 
koostööalased 
koolitused – neljas 
õpiring 

6 õpringi, milles osales kokku 62 pärnakat ja 8 sintlast 

Planeerimis- ja 
koostööalased 
koolitused – viies 
õpiring 

6 õpringi, milles osales kokku 53 pärnakat ja 8 sintlast 

Volikogu ühenduste 
ümarlauad, kus 
teemaks ka 
planeeringutega ja 
käesoleva projektiga 
seonduvad teemad 

15.09.11 Tervislik ja terviklik avatud ruum Pärnu linnas, 16 osalejat  
20.10.11 Kergliiklusteed kahe silla vahel, 15 osalejat 
19.01.12 Laste turvaline lasteaia- ja koolitee, 16 osalejat 

Pöördumised ja vaided ** 22.08.11 rahvakoosolek Raeküla raudteejaamas ning kohtumine Olerexi ja 
linnavalitsuse esindajatega 
** 23.08.11 Pärnu maavanema A.Metsoja poole järelvalve teostamiseks seoses 
Raeküla raudteejaamahoone lammutamise ja bensiinijaama kavandamisega 
** 23.09.11 Pärnu maavanema vastus seoses 23.08.11 edastatud pöördumisega 
** 1.11.11 Vaie Pärnu linnavalitsusele seoses Mai tn 27d ja Mai 27 c 
detailplaneeringutega; linnavalitsuse vastus vaidele 12.12.11 
** 10.02.12 Pärnumaa naisteühenduste ümarlaua pöördumine Pärnu linnavolikogu 
esimehe ja linnapea poole „Linna avalik ruum – avame jõe linnakodanikele“. 
** 14.02.12 Vaie linnavalitsusele seoses Rääma 7, 9, 31 ja jõekalda planeeringute 
kohta. 
** 2.03.12 Selts Raeküla ettepanek kinnistu Riia mnt 116 arhitektuursete ja ehituslike 
lisatingimuste täpsustamiseks (vastus linnavalitsusepoolsele pöördumisele 23.02.12) 
  

Linnaosade ideede 
teostamine 

22.10.11 Kirju lehe talgud, 150 osalejat 
22.11.11 Rääma seltsi taastamisega seonduv õpituba, 27 osalejat 
6.12.11 Mai seltsi asutamisega seonduv õpituba, 12 osalejat 
  

Temaatiline avalikkuse 
teavitamine läbi 
meediakanalite 

Ajalehe Pärnu Postimees uudisnupud ja artiklid – 16 
Ajalehe Raeküla Sõnumid artiklid – 1 (mai 2011), 3 (august 2011), 1 (nov 2011), 3 
(veebruar 2012) 
Päikeseraadio intervjuud ja raadiosaated - 4 

Trükised – vt lisa 2 ja 
lisa 3 

** Väiketrükis Räägi kaasa Pärnu tuleviku kujundamisel – 1400 eksemplari (200 tk iga 
piirkondlikku võrgustikku eest vedavale organisatsioonile ja a’ 100 tk Pärnu ja Sindi 
linnavalitsustele) 
** Ajalehe Raeküla Sõnumid eriväljaanne – 3600 eksemplari (400 tk iga piirkondliku 
võrgustikku eest vedavale organisatsioonile ja a’ 100 tk Pärnu ja Sindi 
linnavalitsustele) 

Projekti lõpuseminar 
linnakodaniku majas 

37 osalejat 

Pärnu linna 
planeeringualase 
koostöö mudel 

1 mudel 
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Pärnu linna 
planeeringualase 
koostöö kokkulepe – vt 
lisa 1 

Allkirjastatud 7 isiku poolt, kes esindavad: 

 Pärnu linnavalitsust 

 Pärnu kesklinna 

 Pärnu Rääma linnaosa 

 Pärnu Raeküla linnaosa 

 Pärnu Mai linnaosa 

 Pärnu Vana-Pärnu linnaosa 

 Pärnu volikogu ühenduste ümarlauda. 

 
b) Kuidas on projekti ja KÜSK-i tutvustatud avalikkusele? (trükiajakirjandus, raadio, televisioon, 
infopäevad, koduleht jmt. Võimalusel esitatage lingid neile.) 
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Perioodil 01.05.11 – 30.09.11 
 
Pressiteade meediakanalitesse ja projekti teostaja partneritele 
http://www.parnupostimees.ee/419713/kodanikuuhiskonna-sihtkapital-toetab-raekula-algatusi/  
 

Projekti tutvustav teave ajalehes „Raeküla Sõnumid“ nr 4 http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-
content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-4-MAI-20111.pdf 
 
Pärnu Wiki projekti tegevusi kajastav lehekülg - 
http://et.parnu.wikia.com/wiki/P%C3%A4rnu_kaasab_planeerimisse  
 
Ajalehe Raeküla Sõnumid nr 5 II lehekülg 

http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-5_AUGUST_www-
keskkonda1.pdf 
 
S.Kanošina artikkel Pärnu Postimehes „Vana-Pärnus avanes õpituba“ http://www.parnupostimees.ee/551444/vana-
parnus-avanes-opituba/  
 
 
Perioodil 01.10.11 – 31.03.12 
 
** 11.10.11 Intervjuu Päikeseraadios - Hillar Talviku ja Ivar Mägi intervjueerimine seoses kesklinna ideega 
korraldada kirju lehe talgud. 
** 19.10.11 Uudis Pärnu Postimehes - Ühenduste esindajad arutlevad kergliiklustee üle 
http://www.parnupostimees.ee/602000/uhenduste-umarlaual-raagitakse-parnu-kergliiklusteedest/  
** 20.10.11 Uudis Pärnu Postimehes - Vabaühendused teevad kalmistul kirju lehe talgud 
http://www.parnupostimees.ee/604508/vabauhendused-teevad-kalmistul-kirju-lehe-talgud/ 

** 21.10.11 Intervjuu Päikeseraadios – Hillar Talviku ja Ivar Mägi intervjueerimine seoses kesklinna ideega 
korraldada kirju lehe talgud 
** 12.11.11 Uudis Pärnu Postimehes – Räämakad taaselustavad seltsitegevuse 
http://www.parnupostimees.ee/644964/raamakad-asutavad-seltsi/  
** 15.11.11 Artiklid Raeküla Sõnumites – Jaamahoone saatus pole veel otsustatud (Maily-Maria Kiviselg), 
Koostööst on sündinud palju huvitavaid ideid (Piia Karro) 
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/11/Raeküla-Sõnumid-nr-6_kodukatele.pdf 
** 16.12.11 Artikkel Pärnu Postimehes – Pärnu käänupunktid (Ivar Mägi) 
http://www.parnupostimees.ee/672442/ivar-magi-parnu-kaanupunktid/ 

** 10.01.12 Artikkel Pärnu Postimehes – Projektikoolitus jätkub sel nädalal (Silvi Kanošina) 
http://www.parnupostimees.ee/595080/projektikoolitus-alustab-teist-ringi/ 
** 6.02.12 Saade Päikeseraadios – planeeringutega seonduvatel teemadel kõnelesid projektijuht Piia Karro ja 
Pärnu linnavolikogu planeerimiskomisjoni liige Mark Soosaar 
** 8.02.12 Uudis Pärnu Postimehes – Täna võidakse raudteejaam lammutada 
http://www.parnupostimees.ee/697164/projektikoolitus-jatkub-sel-nadalal/ 

**10.02.12 Artikkel Pärnu Postimehes – Raeküla raudteejaam või kohvik, baar, söökla (Kaido Koppel) 
http://www.parnupostimees.ee/735830/kaido-koppel-raekula-raudteejaam-voi-kohvik-baar-sookla/ 

** 11.02.12 Uudis Pärnu Postimehes – Linnavolinikud soovitasid tanklale uue asukoha leida 
http://www.parnupostimees.ee/735794/linnavolinikud-soovitasid-tanklale-uus-asukoht-leida/ 

** 14.02.12 Artikkel Pärnu Postimehes – Kinkige jaamahoone ära (Kaupo Meile) 
http://www.parnupostimees.ee/738486/kaupo-meiel-kinkige-jaamahoone-ara/ 

** 15.02.12 Artiklid Raeküla Sõnumites – Rae külla on alati meeldiv tulla (Toomas Kivimägi), Taastustööd 
ulatuvad Raeküllagi (Silvi Kanošina), Mõni sõna sekka (Leili Tiigi) 
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2012/02/Raeküla-Sõnumid-nr-7.pdf 
**17.02.12 Seltsidel pole õigust lammutusloa peale kaevata (Kaupo Meiel) 
http://www.parnupostimees.ee/742750/seltsidel-pole-oigust-lammutusloa-peale-kaevata/ 

18.02.12 Uudis Pärnu Postimehes – Naisteühendused nõuavad vaba vaadet Pärnu jõele 
http://www.parnupostimees.ee/743848/naisteuhendused-nouavad-vaba-vaadet-parnu-joele/ 

6.03.12 Artikkel Pärnu Postimehes - Rail Baltic ja puugid (Astrid Hindriks) 
http://www.parnupostimees.ee/765680/astrid-hindriks-rail-baltic-ja-puugid/ 

27.03.12 Väljaanne „Raeküla Sõnumid – eriväljaanne“ – neljaleheküljeline A3 formaadis väljaanne, mis 
pühendatud käesoleva projekti tegevuste tutvustamisele.  

 

http://www.parnupostimees.ee/419713/kodanikuuhiskonna-sihtkapital-toetab-raekula-algatusi/
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-4-MAI-20111.pdf
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-4-MAI-20111.pdf
http://et.parnu.wikia.com/wiki/P%C3%A4rnu_kaasab_planeerimisse
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-5_AUGUST_www-keskkonda1.pdf
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-5_AUGUST_www-keskkonda1.pdf
http://www.parnupostimees.ee/551444/vana-parnus-avanes-opituba/
http://www.parnupostimees.ee/551444/vana-parnus-avanes-opituba/
http://www.parnupostimees.ee/602000/uhenduste-umarlaual-raagitakse-parnu-kergliiklusteedest/
http://www.parnupostimees.ee/604508/vabauhendused-teevad-kalmistul-kirju-lehe-talgud/
http://www.parnupostimees.ee/644964/raamakad-asutavad-seltsi/
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/11/Raeküla-Sõnumid-nr-6_kodukatele.pdf
http://www.parnupostimees.ee/672442/ivar-magi-parnu-kaanupunktid/
http://www.parnupostimees.ee/595080/projektikoolitus-alustab-teist-ringi/
http://www.parnupostimees.ee/697164/projektikoolitus-jatkub-sel-nadalal/
http://www.parnupostimees.ee/735830/kaido-koppel-raekula-raudteejaam-voi-kohvik-baar-sookla/
http://www.parnupostimees.ee/735794/linnavolinikud-soovitasid-tanklale-uus-asukoht-leida/
http://www.parnupostimees.ee/738486/kaupo-meiel-kinkige-jaamahoone-ara/
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2012/02/Raeküla-Sõnumid-nr-7.pdf
http://www.parnupostimees.ee/742750/seltsidel-pole-oigust-lammutusloa-peale-kaevata/
http://www.parnupostimees.ee/743848/naisteuhendused-nouavad-vaba-vaadet-parnu-joele/
http://www.parnupostimees.ee/765680/astrid-hindriks-rail-baltic-ja-puugid/
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c) Teie kommentaarid projekti elluviimise käigu kohta, kui on tekkinud muudatusi või probleeme 
kirjeldage, mis need olid ja kuidas need lahendati (nt muudatused projektimeeskonnas, tegevus- ja 
ajakavas, kaasrahastamisel, vabatahtlike kaasamisel, suhted KÜSK-iga jmt). 
 

Perioodil 01.05.11 – 30.09.11 
Projekti on sujunud tõrgeteta. Meeldiva üllatusena on projekti kavandatud tegevustele lisandunud kaks väga 
oluliselt just käesoleva projekti sisule mõjuvat tegevust: 

 Linna poolt tehti ettepanek kaasa aidata arengukava avalikustamisele. Ajendiks võis olla see, et 
õpitubade ettevalmistamisel külastasime erinevaid keskusi – koostööpartnereid, kellelt saime 
tagasisidet selle kohta, et keeruline on kõneleda kaasa planeerimisel, kui on selgusetu tulevase 
arengukava sisu. Nii saigi koos linnaga korraldatud suvel arengukava avalikustamise ring. Tegemist 
oli väga hea sisendiga käesoleva projekti põhitegevusse – õpigrupid linnaosades. 

 Suure üllatusena tekkis taotlejal südasuvel võimalus elanikke kaasa rääkima ärgitada seoses Raeküla 
linnaosas paikneva Pärnu raudteejaama ümbruse planeeringuga, mis võeti vastu 2002.a. Selle 
raames on kavas lammutada linlastele armsaks saanud vana raudteejaama hoone ja selle asemele 
kinnistule ehitada bensiinijaam. Elu kinkis meile reaalse näite – miks on planeeringualast kaasamist 
vaja ja mida me kodanikena sellega seoses teha saame. 

 
Taotlejal on tekkinud tihe side Sindi linna kodanikeühendusega „Põlvest Põlve“. Sellega seoses on tekkinud 
mõte, et üks õpiringidest – kuues nimelt, korraldada alates novembrist Sindi linnas koostöös eelnimetatud 
MTÜga. Nimelt kavandasime projekti ettevalmistamise hetkel, et viime koostöö- ja planeerimisalaseid õpiringe 
käesoleva projekti raames läbi kuus, kuid kuna ei ole õnnestunud leida, kas näiteks Ülejõel, Uus-Saugal või 
Tammistes, leida kuuendat kodanikuühendust, kes võiks nii käesolevas projektis kui ka tulevikus kujuneda 
linnaosa arengutel kaasa rääkimisel linna partneriks, siis tekkis idee, et kui rahastaja on nõus, siis käivitame 
ühe õpiringi just Sindis. Õpiringi käivitamine Sindis jääks käesoleva projekti eelarve piiridesse. Laieneks vaid 
reaalsete kasusaajate arv, sh projekti kaasatavate omavalitsuste hulk. Ühtlasi leiaks arendatav mudel 
tulevikus laiemat kasutust nii Pärnu linnas kui ka selle eeslinnas – Sindis. Esimesed kontaktid ka Sindi linna 
omavalitsuse – linnapeaga – on juba loodud ja nende huvi on välja selgitatud. Nüüd jääb oodata vaid 
rahastaja nõusolekut. 
 
Taotlejat on kimbutanud aja- ja inimressursi puudus. Taotleja eestvedamisel ja partnerlusel toimub pidevalt 
erinevaid ettevõtmisi nii Pärnu linnas kui ka väljaspool seda. Lisaks on taotleja personali hulk vähenenud ja 
seoses pingelise tegevused on tihenenud haigestumised. Siin näeme omalt poolt hetkel kõige suuremat riski. 
Samas teeme tihedat koostööd erinevate vabatahtlikega, kes on võimaluste piires toetanud seniseid tegevusi 
ja teevad seda ka tulevikus. 
 
Erilised tänud meeskonna liikmetele – Astridile ja Silvile, kes toetavad igati projektijuhi tööd. Tänud ka kõigile 
partnerorganisatsioonidele, kellega projekti tegevuste elluviimisel aktiivselt koostööd tehakse. Lõpetuseks 
suurimad tänud rahastajale, kes on meie ettevõtmist toetanud ja kannatlik olnud ka olukordades, kus me pole 
suutnud aruandluse ajakavast kinni pidada. 
 
Perioodil 01.10.11 – 31.03.12 
Projekti teisel tegevusperioodil projekti korraldamisega probleeme ei esinenud. Kõik sujus kavandatud mahus.  
Projektimeeskonnal sujus koostöö nii Pärnu kui ka Sindi linnavalitsustega ning kaasatud võrgustikega. 
Koostöö tipnes ühiselt ette valmistatud trükiste ja sõlmitud koostöölepinguga. 
 
Projekti õnnestumisele aitas kaasa projektimeeskonna ja erinevate võrgustike omavaheline koostöö.Suurimad 
tänud kõigile. 

 
d) Projekti dokumentatsioon (Kirjeldage, kuidas toimub projekti dokumentatsiooni säilitamine (millised 
kaustad on olemas, millisel viisil on need süstematiseeritud ja kus need asuvad). Kas olete dokumentide 
vormistamisel korrektselt viidanud rahastajale?) 
 

Projekti raamatupidamise dokumentatsioon asub taotleja kaustas. Raamatupidamist teostatakse 
programmiga Merit, mis võimaldab detailselt kirjeldada just käesoleva projektiga seonduvaid kuludokumente 
ja kirjendeid. Ühtlasi korraldab projekti raamatupidaja, et kõik projektiga seonduvad kuludokumendid oleksid 
korrektselt vormistatud ja rahastajale viidatud. 
 
Projekti kaust, kus sisaldub teave nii elluviidud tegevuste, osalejate nimekirjade, teavitavate materjalide jne 
kohta on projekti partneri MTÜ Kodanikujulguse esindaja Astrid Hindriksi käes. Lisaks omab projektijuht 
taotleja kontoris erinevaid projekti tegevusi tutvustavate materjalide kausta. 
 
Esitlusi, trükiseid, koolitusmaterjale, intervjuusid andes jne on viidatud rahastajale. 
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III TULEMUSED 
 
Projekti eesmärk ja/või eesmärgid (koopeeritakse projektitaotlusest): 
 

Eesmärk – Pärnu linna planeeringute käivitamisel rakendatakse huvigruppide kaasamise mudelit. 
 
Alaeesmärgid: 

1. Pärnu linna kodanikud ja organisatsioonid on informeeritud planeeringute kavandamise ja 
elluviimisega seonduvatest toimemehhanismidest 

2. Pärnu linnas on linnaosade koostöövõrgustike poolt ühiselt välja töötatud ja testitud 
planeeringutealase koostöö mudelit. 

 
a) Projekti eesmärkide saavutamine (Kirjeldage projekti eesmärkidest lähtudes nende saavutamist ja 
mida saavutati. Põhjendage mittesaavutamist.) 

 

Projekti elluviimise tulemusel sõlmiti Pärnu linnas planeerimisalane koostööleping, millele kirjutasid alla seitse 
osapoolt –  

 Pärnu linnavalitsus 

 Pärnu kesklinna esindajatena Ingerisoomlaste kultuuriselts, 

 Pärnu Rääma linnaosa esindajatena projekti ajal loodud Rääma seltsing 

 Pärnu Raeküla linnaosa esindajatena selts Raeküla 

 Pärnu Mai linnaosa esindajatena projekti ajal loodud Mai seltsing 

 Pärnu Vana-Pärnu linnaosa esindajatena Vana-Pärnu kultuuriselts 

 Pärnu volikogu ühenduste ümarlaud, kelle rolliks on planeeringualast koostöötegevust koordineerida. 
 
Koostöökokkuleppe punkti 7 järgi on leppega võimalik liituda ka tulevikus kõigil kodanikeühendustel ja 
võrgustikel, kes on endale eesmärgiks seadnud Pärnu linna tasakaalustatud arengu ja soovivad selles 
valdkonna omalt poolt sõna sekka öelda. 
 
Koostöölepingu tulemusel sündis planeeringualane nõukoda, mille liikmeteks on kõigi projekti kaasatud 
linnaosade esindajad. Nõukoja liikmete ülesandeks on jälgida piirkondliku arenguga seonduvaid 
detailplaneeringute eskiislahenduste, sotsiaalmajanduslike analüüside ja avalikustamise teateid Pärnu linna 
koduleheküljel. 
 
Projekti lõpuseminaril tunnistasid projekti kaasatud linlased, et nende teadlikkus on nii koostöö- kui ka 
planeerimistegevuste osas oluliselt paranenud. On õpitud teineteist paremini tunda, seatud eesmärke, mille 
suunas liikuda ja ollakse oluliselt julgemad kaasa rääkima linna arengut puudutavatel teemadel. 
 
Esmalt kavandasime projekti teostada vaid Pärnu linnas, kuid reaalsuseks kujunes, et laiendasime projekti 
tegevusi ja jõudsime oma tegevustega Sindi linna. Nii sealse omavalitsuse esindajad kui ka 
kodanikeühendused olid rahul, et said tänu käesolevale projektile omanäolise kogemuse võrra rikkamaks. 
 
Kavandatud planeerimisalase mudeli peamiseks osaks on projekti lõppedes osapoolte vahel sõlmitud 
koostööleping, mis moodustas Pärnu linna planeeringualase nõukoja. Nõukoja esimese kohtumise, sh 
linnapeaga kohtumise, ettevalmistused hetkel aktiivselt käivad. 
 
Oleme veendunud, et käesolev projekt on seatud eesmärgid saavutanud.   

 
b) Mõju sihtgruppidele ja kasusaajatele (Kirjeldage, kuidas projekti tulemusel paranes sihtgruppide 
kaasatus, kompetents, võimekus, tegutsemissuutlikkus ning kasusaajate olukord ja toimetulek jmt.) 
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Projekti elluviimise tulemusel on kaasatud osapoolte teadlikkus koostööst oluliselt paranenud. Omandati nii 
teoreerilisi kui ka praktilisi oskusi koostöö tegemiseks erinevate asjalistega.  
 
Projekti tulemusel sündis kaks uut kogukondlikku ühendust. Rääma seltsing, mis loodi soovist taaselustada 
Rääma selts. Uue kogukondliku ühendusena sündis projekti tegevuste tulemusel Mai seltsing, mille liikmed 
samuti kavandavad laieneda seltsiks.  
 
Projektiga liitus teises etapis Sindi Linnavalitsus ja Sindi selts Põlvest Põlve, kes omandasid projekti 
tegevuste tulemusel omanäolise kogemuse. Käesolevaks hetkeks on Sindi linna kodanikeühenduste tegevus 
oluliselt aktiviseerunud ja neis on tärganud soov kaasa rääkida oma kodulinna arengutes. 
 
Planeeringutega seonduvalt omandasid mitmed võrgustikud (nn Raeküla, Rääma, Mai) kaasa rääkimisel 
konkreetsed kogemused. Kui Rääma ja Mai seltsingud jõudsid omandada vaide esitamise kogemuse, siis 
Raeküla selts omandas kogemuse kuni juristide kaasamise ja kohtusse pöördumiseni. Huvitav oli jälgida, 
millist informatsiooni Raeküla seltsi tegevuse kohta meedias levitati ja kuivõrd tasakaalukalt asjalised ise 
käitusid. Rahvakohtumisel, kus linnaosa elanikega kohtus Pärnu volikogu esimees Vahur Mäe, kiitis hr Mäe 
seltsi just tasakaaluka ja läbimõeldud tegevuste eest, kuidas on lahendatud vana raudteejaama hoonega 
seonduvaid probleeme. 
 
Koostöös kultuuri-, noorsoo-, haridus- jt valdkondades tegutsevate organisatsioonidega on kavas tulevikus 
analoogseid koostöölepinguid Pärnu Linnavalitsusega sõlmida ka nendes valdkondades. Projekti 
lõpuseminari sai esmane suusõnaline kokkuleppe selleks sõlmitud juba ka linnapea tasandil.  

 
c) Mõju projekti elluviija tegevusele, võimekuse kasvule, jätkusuutlikkusele (Kirjeldage toetuse 
saanud organisatsiooni tegutsemise paranemist: struktuur, juhtimine, töötajad, liikmete või vabatahtlike 
kaasamine, kompetentsi suurenemine, nähtaval olemine, tuntus, tulubaas, teenuste arendamine, maine 
vms. Kas elluviidud tegevused on andnud aluse omatulu teenimiseks, kuidas projekti tegevused ja 
tulemused jätkuvad/laienevad pärast projekti elluviimist?) 
 

Projekt mõjus elluviijale positiivselt. Omandati nii kogukonnas kui ka laiemalt suuremat tähelepanu. Pärast 
projekti lõppu on projektimeeskonna liikmeid kutsutud esinema erinevatele seminaridele, konverentsidele jne, 
et laialdasemalt tutvustada omandatud kogemust ja kirjeldada just planeerimise valdkonnas kavandatavaid 
projektijärgseid tegevusi. Suurenes elluviija kogemus koostööd teha paralleelselt mitmete võrgustikega üle 
linna ja ka väljaspool omavalitsuse piire. Kogu projekti vältel on tänu käesoleva projekti omanäolisusele oldud 
suurendatud meedia tähelepanu all, mis kindlasti mõjutanud elluviija tuntust laiemalt. Omatulu käesoleva 
projekti ei teenitud ega suurenenud ka võimalused selle teenimiseks. Kindlasti mõjutas projekti elluviija 
usaldusväärstus, mis tõenäoliselt mõjutab juba tulevaste rahastajate otsuseid ja suuresti ehk positiivsuse 
suunas. Viimane omakorda loob elluviijale majanduslikku stabiilsust. 

 
d) Mõju kodanikuühiskonna arengule (Kuidas projekti elluviimine aitas kaasa Eesti  kodanikuühiskonna 
arengule: eestkoste ja kaasamine, osalemine avalike poliitikate kujundamisel, teadlikkuse kasv? Mida 
saavutati projekti lõpuks?) 
  

Projekt mõjutas otseselt kodanikuühiskonna arengut. Projekti vältel tehti elluviija ja partnerorganisastioonide 
poolt koostööd erinevate sektoritega. Kodanikuühendused ja nende poolt koordineeritavad võrgustikud on 
projekti vältel omandanud nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi kogemusi koostööst ja kaasa rääkimisest 
omavalitsuse tasandil. Pärnu linna seisukohalt loodi eeldused kodanikeühenduste pikaajaliseks kaasamiseks 
just linnaplaneerimisel. 

 
 

IV Toetuse saaja tagasisideleht 

KÜSIMUS Hinne   1 – 5  

(5 = väga hea) 

Toetuse saaja kommentaarid (positiivne, negatiivne), 

soovitused KÜSK tegevuse parandamiseks 

1. Hinnang  taotlemise 
tingimustele ja korrale 

5 Oleme juba harjunud, kuna on võimalus olnud paaril 

korral taotleda ja enamustel kordadel ka positiivne vastus 

saada. 

2. Hinnang   
taotlusvormidele 

5 Analoogselt eelmise vastusega – oleme harjunud. 

3. Hinnang aruandlusele, 
nõuetele ja vormidele  

4 Aruandluse tihedus on väga normaalne. Aruanne ise on 

veidi pikk. Võiks välja töötada veidi lihtsama vormi.  
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4. Hinnang KÜSK ja KÜSK 
töötajate tööstiili, 
suhtlemise ja suhtumise 
kohta toetuse saajasse. 

5 KÜSK ja KÜSK töötajatega suhtlemine on alati olnud 

meeldiv, kiire ja alati toetav. 

5. Millise suunaga 
(teemaga) taotlusvoore 
võiks KÜSK edaspidi 
korraldada? 

X Lisaks planeerimisvaldkonnale võiks teisteski 

valdkondades kavandada sarnaseid omavalitsuseüleseid 

koostööprojekte – näit kultuuri-, sotsiaaltöö-, haridus- jt 

valdkondades. 

6. Muud kommentaarid 
ja soovitused 

X Täna tuli mõte, et üks lihtsustatud aruande osa võiks olla 

projektijuhi videoülevaade teostatud projektist. Oleks 

päris põnev! Siis ei peaks nii palju kirjutama ja oleks 

vägagi uuenduslik. Lisaks näeksite siis oma silmaga neid 

ära väsinud ja ületöötanud projektijuhte. 
 
 
 
Toetuse saaja kinnitus vahearuande korral (allkirjaõiguslik  isik): 
Nimi Piia Karro, juhatuse liige   /allkirjastatud digitaalselt/  03.05.2012 
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