
 

………………………………. 
Toetuse saaja allkiri (allkirjaõiguslik isik) 

 

1 

 Kinnitatud 02.augustil 2010.a. 
                                                                                                                                                         Agu Laius    

                                                                                                                                KÜSK juhataja   
                                                                                                                                (allkirjastatud digitaalselt)   

 

Lepingu 
number 

        -PT-11-II- 

      

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  Raeküla koostöökolmik – linnaosa oma tegu ja oma nägu 

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   

 15460,40 EUR 12901,44 EUR 90 % 

 
 

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 – 30.04.2012 
  

Aeg (kuu, 
kuupäev) 

Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus Vastutaja 

28.03.11 – 
12.07.11 

UNICEFi sinise 
nädala linnaosade 
päeva 
ettevalmistmaine 

Taotleja eestvedamisel alustati koostöös erinevate Pärnu 
linnaosades tegutsevate MTÜdega UNICEFi sinise nädala 
raames toimuva linnaosade päeva ettevalmistamist. 
Ettevalmistusprotsessi kaasati Tallinna Pedagoogilise 
Seminari noorsootöö  eriala tudeng Egle Tuuksam. 
Organisatsioonidest kaasati ettevalmitusprotsessi – Pärnu 
Aiandus-Mesindusselts Räämalt, Ingerisoomlaste 
kultuuriselts keslinnast, folklooriselts Kägara Mai 
piirkonnast, Vana-Pärnu kultuuriselts Vana-Pärnust. 

Piia Karro 

9.04.11 
Nõupidamine 
Raeküla lasteaias 

Muude küsimuste hulgas andis tulevane projektijuht 
ülevaate potentsiaalsest jätkuprojektist ehk käesolevast 
projektist, mis võimaldab Raeküla koostöökolmikul ka 
tulevikus ühiselt linnaosa ja siinseid elanikke, siin õppivaid 
ja töötavaid inimesei arendada. 

Piia Karro 

15.04.11 Meediateavitus 
Pressiteate edastamine meediakanalitele, omavalitsusse 
jne projekti rahastamise kohta, 
http://www.parnupostimees.ee/419713/kodanikuuhiskonna

Piia Karro 

http://www.raekylavanakool.ee/
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-sihtkapital-toetab-raekula-algatusi/ 

15.04.11 
Ajalehe Raeküla 
Sõnumid toimetuse 
nõupidamine 

Toimus ajalehe Raeküla Sõnumid nr 4 toimetuse 
nõupidamine. Nõupidamisest võttis osa Silvi Kanošina, 
Inga Mänd, Piia Karro, Ene Laidvee, Pille Nurk 

Silvi Kanošina 

15.04.11 – 
12.05.11 

Ajalehe Raeküla 
Sõnumid tehniline 
ettevalmistamine 

Toimetuse liikmed valmistasid ajalehte tehniliselt ette – 
uudiste, artiklite, arvamuslugude, reklaamide jne 
korrigeerimine, keelekorrektuur, küljendamine, trükkimine 

Silvi Kanošina 

18.04.11 
Keskuse personali 
nõupidamine 

Korralisel nõupidamisel käsitleti ühe teemana ka 
käesoleva projekti tegevustega seonduvat.  

Piia Karro 

 19.04.11 
Pärnu LV kohtumine 
linnaosa elanikega 

Ettevõtmisega tähistati Pärnu päeva. Ettevõtmist korraldas 
küll linnavalitsus eesotsas avalike suhete spetsialistiga  
(Anu Juurma-Saks), kuid kohtumise raames oli taotlejal 
võimalus nii linnavalitsuse esindajatele kui ka 
kohaletulnuile tutvustada eelseisvaid projekte, sh 
käesolevat 

Piia Karro 

24.04.11 
Pärnu päeva 
tähistamine 

Avalik kontsert linnaosa elanikele ja külalistele. Kontserdil 
astusid üles nii erinevad kultuurikeskuse kui ka huvikooli 
huvigrupid. Kohaletulnud – nii esinejad kui ka kuulajad-
vaatajad – otsustasid, et ettevõtmisest saab iga-aastane 
traditsioon. 

Kristi Kesamaa 

28.04.11 
Kohtumine K.Pätsi 
muuseumi 
esindajatega 

Kohtumisel K.Pätsi muuseumi esindajatega (T.Velliste, 
E.Lees, T.Tojak) arutleti edasise koostöö teemal, sh  
suvise sündmuse korraldamine Raeküla haridusseltsi 100. 
aastapäeva tähistamiseks ja Pätside majale mälestustahvli 
paigaldamiseks. Keskuse poolt osales ettevõtmisel 
juhatuse liige Liivi Kaasik. 

Liivi Kaasik 

28.04.11 
Selts Raeküla 
nõupidamine 

Päevakorra ühe teemana andis projektijuht ülevaate 
mõlemast KÜSK poolt rahastatud projektist. Koosolekul 
osalenud väljendasid siirast rõõmu, et jätkuvad erinevad 
koolitused, seirevisiidid ja mis peamine – ajalehe Raeküla 
Sõnumid väljaandmine. 

 

4.05.11 
Nõupidamine 
Raeküla koolis 

Taotleja esindajatena võtsid Raeküla kooli juhtkonna 
koosolekust osa P.Karro ja L.Kaasik. Kohtumisel anti 
ülevaade keskusepoolsetest tegevustest ja arutleti ühiste 
ettevõtmiste teemal. 

Piia Karro 

6.07.11 - 
7.05.11 

Raeküla talgud 
Toimusid linnaosa elanike osavõtul, sh kool ja lasteaed, 
talgud. Ettevõtmine oli osaks üleriigilistest talgutest 
„Teeme ära“. 

Piia Karro 

7.05.11 
Raeküla lasteaia 
perepäev Raeküla 
Vanakooli Keskuses 

Raeküla lasteaial on kujunenud traditsiooniks, kus kevadel 
peetakse koos kõigi rühmade ja lapsevanematega 
perepäeva. Osaliselt said ka talgulised perepäevast osa, 
kui nad keskusesse talgusuppi sööma läksid. 

Piia Karro 

9.05.11 

Folklooripäev 
Raeküla kooli 
algklasside 
õpilastega 

Keskuses tegutseva folkloorirühma Kaasike memmed 
kohtusid folkloorihommiku raames Raeküla kooli 
algklasside õpilastega. 

Liivi Kaasik 

13.05.11 – 
18.05.11 

Ilmus ajaleht 
Raeküla Sõnumid ja 
toimus lehe 
levaitamine 

Raeküla Sõnumid toimetati Eesti Posti vahendusel igasse 
Raeküla postkasti ning edastati otsepostitusena erinevate 
asjaosalisteni. 
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-
content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-4-MAI-
20111.pdf  

Piia Karro 

26.05.11 
Keskuse personali 
nõupidamine 

Korralise nõupidamisel oli üheks teemaks ka käesoelva 
projekti elluviimisega seonduv – hetkeolukord ja 
kavandatavad tegevused. Täpsustati ülesandeid. 

Piia Karro 

26.05.11 
Selts Raeküla 
nõupidamine 

Koosoleku päevakorra üldteemana arutleti käesolevas 
projektis kavandatavate seirevisiitide teemal – kuhu ja 
millal minna? Ideedena käidi välja võimalike 
marsruutidena Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti ja Tallinna 
kodanikeühendustega tutvumine. Lisaks otsustati ühiselt, 
et Riigikogusse minnes planeeritakse kindlasti lisaks 
ekskursioonile ja istungi vaatlemisele ka kohtumist 
saadikutega Pärnumaalt. Lisaks arutleti Raekülas Pätsi 

Kristi Kesamaa 

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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tänava taastamise teemal, mille osas otsustati koostööd 
teha just K.Pätsi muuseumi esindajatega. 

1.06.11 
Keskust külastas 
KOP-programmi 
esindus 

Tutvustati keskuse tegevusi, sh KÜSK toel väljaantavat 
ajalehte Raeküla Sõnumid. Anti ülevaade rõõmudest ja 
muredest. Keskust esindas kohtumisel taotleja juhatuse 
liige Liivi Kaasik. 

Liivi Kaasik 

1.06.11 – 
11.07.11 

Raeküla 
haridusseltsi 100. 
aastapäeva 
ettevalmistamine 

Haridusseltsi aastapäeva tähistamiseks tegid koostööd 
(helistati, vahetati e-kirju, toimusid kohtumine) taotleja, 
Raeküla kooli, K.Pätsi muuseumi ja Pärnumaa 
muinsuskaiste seltsi esindajad.  

Kristi Kesamaa 

3.06.11 – 
29.06.11 

Ettevõtlikkuse 
seminarid ja 
seirevisiidid 
sintlastele 

Taotleja on kujunenud mentoriks Sindi vanemaealiste 
tööklubis osalejatele. Sintlastele korraldati ettevõtlikkuse 
seminare ja seirevisiite Pärnu linnas sotsiaalvaldkonnas 
tetusevatesse MTÜdesse. Koostöö tulemusel sündis MTÜ 
Sindi Selts Põlvest Põlve, mille üheks asutajaks on ka 
taotleja. 

Piia Karro 

20.06.11 
Nõupidamine Pärnu 
linna haridus- ja 
kultuuriosakonnas 

Muude teemade hulgas oli keskuse esindajatel (Piia Karro, 
Liivi Kaasik) võimalus kokkutulnuile tutvustada ka KÜSK 
poolt rahastatud projekte. Nõupidamisel osalesid lisaks 
abilinnapea Jane Metsale ning haridus- ja 
kultuuriosakonna spetsialistidele Ela Tomsonile ja Alli 
Põrkile veel kõigi Pärnu avatud kultuurikesuste esindajad 
– Küllike Altenberg, Hillar Talvik, Silvi Kanošina, Uudo 
Laane. 

Piia Karro 

1.07.11 – 
12.08.11 

Pärnu VII linnaosade 
päeva 
ettevalmistamine 

Kohtumised erinevate linnaosade esindajatega ja festivali 
Augustiunetus korraldajatega ja nõupidamised tehnilise 
meeskonnaga. Ettevõtmise ettevalmistamise ja läbiviimise 
protsessi olid kaasatud vabatahtlikena vastloodud MTÜ 
Sindi Selts Põlvest Põlve liikmed. 

Piia Karro 

11.07.11 – 
12.07.11 

Ajalehe Raeküla 
Sõnumid nr 5 
ettevalmistamine 

Ajalehe toimetuse  – Silvi Kanošina, Inga Mänd, Piia Karro 
– nõupidamised. Raeküla kooli 20. sünnipäevale 
pühendatud lehekülgede ettevalmistamiseks toimusid 
erakorralised koosolekud ka kooli juhtkonna tasemel, et 
sisustada ajalehes spetsiaalselt kaks lehekülge. Ajalehe 
sisuline ja tehniline ettevalmistamine.  

Silvi Kanošina 

12.07.11 

Raeküla 
haridusseltsi 100. 
aastapäeva 
tähistamine 

Haridusseltsi aastapäeva tähistamiseks toimus 
kõnekoosolek perekond Pätsi endise kodu juures 
Raekülas ja kontsert Raeküla Vanakooli Keskuses. Piia 
Karro esines Pärnu kohaliku raadio hommikuprogrammis 
ja tutvustas eelseisvat ettevõtmist.  
http://www.eesti.ca/index.php?op=article&articleid=32870 
http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=30111 
http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=30193 
http://usk-lootus-
armastus.blogspot.com/2011/07/teisipaeval-toimub-
parnus-perekond.html 

Piia Karro  

13.07.11 
UNICEFi sinise 
nädala linnaosade 
päev 

UNICEFi sinise nädala linnaosade päeval korraldati 
Raekülas, Vana-Pärnus, Räämal, Mai piirkonnas ja 
kesklinnas sündmusi lastele ja peredele. Ettevõtmisega 
sooviti rõhutada, et Pärnu linnas on lisaks 
rannapiirkonnale olemas ka teised piirkonnad, kus pered 
soovivad koos lastega aega veeta. 
http://www.24tundi.ee/492454/sinise-nadala-ettevotmised-
jouavad-linnaosadesse/ 

Piia Karro 

2.08.11 
Nõupidamine Vana-
Pärnu 
kultuurikeskuses 

Nõupidamisel arutleti eeloleva linnaosade päeva 
läbiviimist ja kavandati teisigi ühiseid ettevõtmisi. 
Kohtumisel osalesid aiandus-mesindusseltsist Küllike 
Altenberg ja Aime Oitsalu, Vana-Pärnu kultuurikeskusest 
Silvi Kanošina, ingerisoomlaste kultuuriseltsist Hillar Talvik 
ning taotleja esindajatena Piia Karro ja Liivi Kaasik 

Piia Karro 

3.08.11 – 
9.08.11 

Kokkulepete 
sõlmimine volikogu 
liikmetega 

Liivi Kaasik (juhatuse liige) pidas Pärnu linnavolikogu 
liikmetega läbirääkimisi, et nad osaleksid fraktsioonide 
kaupa rahvakoosolekutel „Volikogu liige tuleb külla“. 

Liivi Kaasik 

http://www.eesti.ca/index.php?op=article&articleid=32870
http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=30111
http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=30193
http://usk-lootus-armastus.blogspot.com/2011/07/teisipaeval-toimub-parnus-perekond.html
http://usk-lootus-armastus.blogspot.com/2011/07/teisipaeval-toimub-parnus-perekond.html
http://usk-lootus-armastus.blogspot.com/2011/07/teisipaeval-toimub-parnus-perekond.html
http://www.24tundi.ee/492454/sinise-nadala-ettevotmised-jouavad-linnaosadesse/
http://www.24tundi.ee/492454/sinise-nadala-ettevotmised-jouavad-linnaosadesse/
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rahvakoosolekutel  ja 
põlisraekülalastega 
teeõhtutel 
osalemiseks 

Lisaks volikogu liikmetele lepiti linnaosa põliselanikega 
kokku, et kord kuus hakkab toimuma teeõhtu „Kes ei 
mäleta minevikku“. Mõlemad sündmused on avatud kõigile 
linnaosa elanikele, nii noortele kui ka vanadele. 

13.08.11 
Pärnu VII linnaosade 
päev 

Augustiunetuse raames korraldati teist aastat järjest 
linnaosade päeva. Ettevõtmisse olid kaasatud erinevad 
linnaosade keskused. Linnaosakeskused olid sisustanud 
telgid, kus tutvustasid endi tegevusi. Lisaks toimus nii 
rahvasportlik mõõduvõtt kui ka isetegevusprogramm. 
Linnaosade päeva kulminatsiooniks oli ajalehe Raeküla 
Sõnumid esimese tegevusaasta tähistamine. 
http://www.augustiunetus.ee/unetus2010/linnaosad 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150263331
119912 

Piia Karro 

13.08.11 – 
18.08.11 

Ilmus ajaleht 
Raeküla Sõnumid ja 
toimus lehe 
levaitamine 

Raeküla Sõnumid toimetati Eesti Posti vahendusel igasse 
Raeküla postkasti ning edastati otsepostitusena erinevate 
asjaosalisteni. 
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-
content/uploads/2011/02/Raeküla-Sõnumid-nr-
5_AUGUST_www-keskkonda1.pdf  

Piia Karro 

15.08.11 – 
9.09.11 

Seirevisiidi 
Põltsamaal 
tegutsevatesse 
MTÜdesse ja 
teistesse 
organisatsioonidesse 
ettevalmistamine 

Antud perioodil valmistati ette seirevisiidi kava. Lepiti 
kokku erinevate vastuvõtvate organisatsioonidega, telliti 
transport ja täpsustai ajakava. Seirevisiidi kava panid 
kokku vabatahtlikud Sindist Tiina Vaargas ja Kaie 
Pärnaste. 

Piia Karro 

29.08.11 – 
2.09.11 

Raeküla 
koostöökolmiku 
tegevusi tutvustava 
infomaterjali 
väljatöötamine ja 
levitamine 

Infomaterjal valmistati ette nii sisuliselt kui ka tehniliselt 
ning seda levitati erinevates organisatsioonides Raeküla 
linnaosas ja teistes linnaosades.  

Piia Karro 

1.09.11 
Raeküla kooli 
20.sünnipäeva 
tähistamine 

Taotleja esindajatena osalesid kooli sünnipäevapeol Imbi-
Ly Tasane, Liivi Kaasik, Piia Karro.  

Piia Karro 

5.09.11 
Nõupidamine 
Raeküla lasteaias 

Nõupidamisest võtsid lasteaia esindajatena osa Ene 
Laidvee ja Kersti Nõupuu ning taotleja esindajana Piia 
Karro. Ühiselt kavandati eelseisva hooaja tegevusi – nn 
sügislaat, hea kodaniku nädal, kohtumisõhtud volikogu 
liikmete ja põlisraekülalastega, erinevad koolitused jne. 

Piia Karro 

7.09.11 
Nõupidamine Pärnu 
linna haridus- ja 
kultuuriosakonnas 

Abilinnapea Jane Metsa ning haridus- ja kultuuriosakonna 
spetsialistide Ela Tomson ja Alli Põrk eestvedamisel 
toimus avatud kultuurikeskuste nõupidamine, kus taotleja 
esindajad Piia Karro ja Liivi Kaasik tutvustasid ettevõtmisi, 
mis kavas korraldada ka käesoleva projekti raames. 

Piia Karro 

8.09.11  

Pärnu MV toimus 
kodanikukonverentsi 
ettevalmistava 
töögrupi 
nõupidamine 

Nõupidamisel oli projektijuhil võimalus tutvustada ka 
käesoleva projekti tegevusi. 

Piia Karro 

10.09.11 
Seirevisiit 
Põltsamaale 

Toimus seirevisiit Põltsamaale, et tutvuda erinevate 
kodanikeühendustega ja neid toetavate 
organisatsioonidega. Väljasõitu koordineeris Sindi seltsi 
Põlvest Põlve juhatuse esimees Kaie Pärnaste 

Kaie Pärnaste 

12.09.11 
Nõupidamine 
Raeküla koolis 

Liivi Kaasik osales kooli juhtkonna nõupidamisel, millest 
võtsid kooli poolt osa Liilia Oberg, Riita Tõniste, Agita 
Keerd, Pille Paulberg, Pille Nurk. Ühiselt kavandati 
eelseisva hooaja tegevusi – nn sügislaat, hea kodaniku 
nädal, kohtumisõhtud volikogu liikmete ja 
põlisraekülalastega, erinevad koolitused jne. 

Liivi Kaasik 

15.09.11 
Teeõhtu „Kes ei 
mäleta minevikku“ 

Sarja esimesel teeõhtul jutustas oma nooruspõlvest 
August Edgar Peet. Lisaks paljudele seltsi liikmetele olid 

Marika Kukk 

http://www.augustiunetus.ee/unetus2010/linnaosad
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150263331119912
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150263331119912
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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õhtust osa saama tulnud mitmed huvilised, kellel oli pärast 
jututuba hea võimalus tutvuda taotleja tegemistega 
erinevais valdkondades. 

17.09.11 
Kontsert „Linnaosa 
tuleb külla – vana-
pärnakad 

Toimus esmakordne kontsert sarjast „Linnaosa tuleb külla 
– vana-pärnakad“. Kontsertsarjaga on kavas tutvustada 
raekülalastele kultuurigruppe, kes tegutsevad teiste 
linnaosade keskustes, erinevates MTÜdest ja 
huvikoolides. 

Liivi Kaasik 

22.09.11 

Toimus mäletustahvli 
avamine perekond 
Pätside kunagisel 
majal 

K.Pätsi muusueumi ja Pärnumaa muinsuskaitseseltsi 
eestvedamisel toimus mälestustahvli avamine koos 
kõnekoosolekukga perekond Pätside kunagise kodumaja 
seinal Raekülas. Kohale olid tulnud mitmed tuntud kultuuri- 
ja ühiskonnategelased ning mitme meediakanali 
esindajad. Ettevõtmine leidis kajastamist nii trükipressis 
kui ka televisioonis. Taotleja rolliks oli kohalike elanike ja 
kooliõpilaste teavitamine enne ettevõtmist ning sündmuse 
helindamine ja muusikaliste vahepalade organiseerimine. 
Tiina Tojak esines sama päeva hommikul Pärnu kohaliku  
raadio hommikuprogrammis ja tutvustas eelseisvat 
ettevõtmist. 
http://www.parnupostimees.ee/573542/patsi-kodumajal-
avati-malestustahvel/ 
http://kultuur.parnu.ee/suendmuse-
detailid/?tx_asyseventcal_pi2%5BeventUid%5D=5211 
http://www.irl.ee/et/Meedia/Artiklid/2914/trivimi-velliste-
kone-eliisabeti-kirikus 
http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=4653&lang=est 
http://www.parnupostimees.ee/569140/perekond-pats-
saab-parnusse-malestustahvli/  
http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=33556  
http://www.hot.ee/ajalugu08/olga_01.htm  

Liivi Kaasik 

29.sept 

Kohtumisõhtu 
"Volikogu liige tuleb 
külla - 
keskfraktsioon" 

Selts Raeküla liikmete ja linnaosa elanikega kohtusid Garri 
Suuk ja Jaanus Ots 

Marika Kukk 

30.sept - 
1.okt 

Mihklilaat "Toetame 
abivajajat" ja 
kontsert 

Koostöös Pärnu Y-klubi ja Pärnumaa kasuperede 
ühendusega korraldasime selts Raeküla sünnipäevaks 
mihklipäeva laada, mis kujunes küll näituseks, kuhu kokku 
toodu annetasime Pärnumaa kasuperes üles kasvanud ja 
hetkel Tartu Ülikooli sotsioloogia I kursuse tudengile. 
Teisel päeval toimus kontsert, kus esines folkloorirühm 
Kaasike. 

Imbi-Ly 
Tasane 

13.okt 
Ragn-Sells AS 
prügiveolepingute 
sõlmine 

Keskuse ruumides korraldas AS Ragn Sells 
prügiveolepingute sõlmimise. Rahvast oli kogunenud nii 
palju, et järjekord oli uksest väljas. 

Piia Karro 

13.okt 
Teeõhtu "Kes ei 
mäleta minevikku ... 

Omi mälestusi linnaosa ajaloost jagas kokkutulnuile Uko 
Eeskivi, kes lisaks traditsioonilistele mälestustele tutvustas 
ka oma huvitavat kogu ilmastikunäitajatest ja –nähtustest 
viimasel neljakümnel aastal. Esinemine võeti videosse, et 
nii jäädvustada üht-teist ka tulevastele põlvedele. 

Piia Karro 

18.okt - 
31.okt 

Ameerika nädal 
Pärnus 

Ameerika nädal Pärnus sündis koostöös Pärnu 
Linnavalitsuse ja Ameerika Ühendriikide 
Suursaatkonnaga. Vanakooli keskus oli nädala 
eestvedajaks, kuid koostööd tehti kümnete 
organisatsioonidega, sh koolide ja lasteaedadega. 
Osalenutele korraldati mitmeid töötubasid – nn loovust 
arendavad töötaoad Loovussalongis, rahvusvahelisi 
kontakte laiendavad töötoad Vanakooli keskuses, Vana-
Pärnu kultuurikeskuses ja Puuetega inimeste kojas ning 
käsitööalased töötoad Maarja-Magdaleena Gildis ja 
Aiandus-mesindusseltsis. 

Imbi-Ly 
Tasane 

27.okt 
Kohtumisõhtu 
"Volikogu liige tuleb 

Selts Raeküla liikmete ja linnaosa elanikega kohtusid Tiit 
Kask ja Enn Raadik. 

Marika Kukk 

http://www.parnupostimees.ee/573542/patsi-kodumajal-avati-malestustahvel/
http://www.parnupostimees.ee/573542/patsi-kodumajal-avati-malestustahvel/
http://kultuur.parnu.ee/suendmuse-detailid/?tx_asyseventcal_pi2%5BeventUid%5D=5211
http://kultuur.parnu.ee/suendmuse-detailid/?tx_asyseventcal_pi2%5BeventUid%5D=5211
http://www.irl.ee/et/Meedia/Artiklid/2914/trivimi-velliste-kone-eliisabeti-kirikus
http://www.irl.ee/et/Meedia/Artiklid/2914/trivimi-velliste-kone-eliisabeti-kirikus
http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=4653&lang=est
http://www.parnupostimees.ee/569140/perekond-pats-saab-parnusse-malestustahvli/
http://www.parnupostimees.ee/569140/perekond-pats-saab-parnusse-malestustahvli/
http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=33556
http://www.hot.ee/ajalugu08/olga_01.htm
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külla - Kivimägi 
fraktsioon" 

28.okt 

Vanakooli keskust 
külastasid Orissaare 
valla noored, sh 
noortekeskuse 
esindajad 

Vanakooli keskust külastasid Orissaare valla noored, 
kellele tutvustati keskuse tegevusi, sh keskuse poolt 
koordineeritavat ülelinnalist festivali „Ameerika nädal 
Pärnus“. Kavandati edasist koostööd – Raeküla noorte 
vastuvisiit Orissaarde, ühised rahvusvahelised projektid 
jne 

Piia Karro 

10.nov 
Teeõhtu "Kes ei 
mäleta minevikku ...“ 

Omi mälestusi linnaosa ajaloost jagas kokkutulnuile Eili 
Laanela. Kuna tema huvialaks on olnud läbi elu muusika, 
siis saime lisaks traditsioonilistele mälestustele ülevaate 
ka nii Raeküla kui kogu linna muusikaelust ja arengutest. 
Mälestusteõhtu võeti videosse. 

Piia Karro 

27.okt – 
15.nov 

Raeküla Sõnumid 
vol 6 
ettevalmistamine 

Toimus Raeküla Sõnumite järjekordse numbri 
ettevalmistamine – kavandamine, läbirääkimised, artiklite 
ja uudiste ettevalmistamine, redigeerimine, keeleleline 
korrigeerimine, kujundamine, trükkimine, levitamiseks 
ettevalmistamine jne 

Piia Karro 

11.nov 
Külalised Lätist ja 
Leedust 

Vanakooli keskust külastasid Pärnu Y-klubi 
(rahvusvahelise heategevusorganisatsiooni Y’s Men 
International Pärnu esindus) sõprusklubide esindajad 
Riiast, Cesisest, Vievisest ja Vilniusest. Vanakooli 
Keskuses toimus ühine nõupidamine ning seejärel 
korraldati külalistele, Pärnu Y-klubi liikmetele ja Vanakooli 
keskuse esindajatele ekskursioon Pärnu linnas 

Imbi-Ly 
Tasane 

12.nov 
Kontsert „Linnaosa 
tuleb külla – 
räämakad“ 

Toimus teist korda kontsert sarjast „Linnaosa tuleb külla“. 
Seekord tulid külla räämakad. Kontsertsarjaga on kavas 
tutvustada raekülalastele kultuurigruppe, kes tegutsevad 
teiste linnaosade keskustes, erinevates MTÜdest ja 
huvikoolides. 

Liivi Kaasik 

15.nov 
Raeküla Sõnumid - 
vol 6 

Raeküla Sõnumid toimetati Eesti Posti vahendusel igasse 
Raeküla postkasti ning edastati otsepostitusena erinevate 
asjaosalisteni. 
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-
content/uploads/2011/11/Raeküla-Sõnumid-nr-
6_kodukatele.pdf  

Piia Karro 

19.nov - 
26.nov 

Hea kodaniku nädal 
Raekülas 

Raeküla Hea Kodaniku nädal. Koostööpartneriteks olid 
Raeküla lasteaed, Raeküla kool, Pärnu Y-klubi 
(rahvusvahelise heategevusorganisatsiooni Y’s Men 
International Pärnu esindus), Pärnumaa Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus, RVK avatud noortekeskus 
* 19. november Madripidu Vanakooli keskuses, külla tuli 
Elulust 
* 22. november Raeküla kooli noortele Elav Raamatukogu 
- Õmbleja (Jaanus Jan Andersson), juhataja (Urmas 
Salmu), raamatupidaja (Liivi Kaasik), muusik (Boris 
Leppsoo), projektijuht (Tiina Vaargas), eestvedaja RVK 
avatud noortekeskus 
* 23. november folkloorihommik Raeküla lasteaia ja kooli 
algklasside õpilastele, eestvedajad memmed 
folkloorirühmast Kaasike 
* 23. november ümarlaud kogukonnakoostööst – külas olid 
Valter Parve, Eha Paas ja ettevõtmist koordineeris Piia 
Karro 
* 24. november Kohtumisõhtu „Linnavolinik tuleb külla – 
Jüri Lebedev ja Peeter Saunpere 
* 25. november Pärnumaa kodanikuühiskonna VI 
konverents „Väärtuste võlujõud“ Vanakooli keskuses 
* 26. november Pärnumaa pereansamblite festival 
Peretuur 2011, millest võtsid osa pereansambel Kirsi 
Audrust, pereansambel L.T.T ja pereansambel Kontus 
Raekülast. Välja anti professionaalsuse auhind (perekond 
Kirsi), põlvkondadevaheliste sidemete ja loomingulisuse 

Piia Karro, 
Riita Tõniste, 
Ene Laidvee 

http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/11/Raeküla-Sõnumid-nr-6_kodukatele.pdf
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/11/Raeküla-Sõnumid-nr-6_kodukatele.pdf
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2011/11/Raeküla-Sõnumid-nr-6_kodukatele.pdf
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auhind (ans L.T.T) ja südamlikkuse auhind (perekond 
Kontus). 
* 26. november Raeküla Hea Kodanik 2011 tiitli 
väljaandmine – kandidaadid olid Liivi ja Kaljo Kaasik, Ilmar 
Talvaru, Eha Paas, Inga Mänd, Silvi Kanošina. Raeküla 
koostöökolmiku ühisel otsusel omistati Raeküla Hea 
Kodanik 2011 tiitel Inga Mänd’le ja Silvi Kanošinale. 

25.nov 
Pärnumaa 
kodanikuühiskonna 
foorum 

Traditsioonilne Pärnumaa kodanikuühiskonna foorum 
toimus seekord Vanakooli keskuses. Keskuse esindajana 
tegi Piia Karro ettekande vabatahtlike kaasamisest 
keskuse igapäevases töös. Keskuse esindajatena osalesid 
foorumil ESF projekti 50+ esindajad. Osalejate 
registreerimisleht paikneb Pärnumaa Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskuses 

Krista 
Habakukk, Piia 
Karro 

1.dets 
Noortekogu 
arvamuskohvik 

Vanakooli keskuse noortekeskus osales üleriigilises 
noortekogude arvamuskohvikus, mida korraldas Eesti 
Noorteühenduste Liit. Ühe kohvikulaua teemaks oli 
VABATAHTLIK tegevus, mida juhtis RVK ANK 
noorsootöötaja Piia Karro. Osalejate nimekiri paikneb 
Eesti Noorteühenduste Liidus.  

Karmen 
Kadakas, Piia 
Karro 

3.dets 
Heategevuslikud 
advendikontserdid 

Kontsertsari, mida korraldatakse koostöös Pärnu Y-klubiga 
ja mille tulu annetatakse Pärnumaa Kasuperedele, toimus 
kolmandat aastat järjest. Kui varasematel aastatel on 
annetusi kogutud piletituluna või loteriid müües, siis antud 
juhul koguti annetusi korjanduskarbiga. Kokku kogunes 64 
eurot, millega toetatakse 2012.a. kasuperede suvelaagrit 
Kergus Pärnumaal. 
Kontserdisarjas astusid üles järgmised Pärnumaa 
kollektiivid: 
3.12.11 Olavi Kõrre ja Pärnumaa mandoliinide ansambel 
10.12.11 Suupilliklubi Piccolo 
17.12.11 Vanalinna koolituskeskuse naisansambel ja 
sõbrad 
24.12.11 Jõulukontsert-jumalateenistus - Vanakooli 
keskuse gospelansambel, Rebecca Kontus ja Kristjan 
Kaasik jne. 

Imbi-Ly 
Tasane, Liivi 
Kaasik 

6.dets 
Seirevisiit 
Riigikogusse 

Seltsi liikmetel ja teistel huvilistel oli võimalus osaleda 
seirevisiidil Riigikogusse. Kahjuks ei saanud mitte ükski 
Pärnumaad esindav rahvaesindaja meie gruppi vastu 
võtta. Seirevisiidil osalenutele imponeeris just istungi käik 
– diskussioon oli suur seoses politsei- ja päästeteenistuse 
seaduse muutmisega. 

Marika Kukk 

8. dets 
Raeküla vanaisade 
klubiõhtu 

Üle pika aja kogunes Raeküla vanaisade klubi, kelle 
liikmed pidasid nõu ja tegi plaane – nn 2012.a. 
tegevusplaani koostamine, mõttetalgud uute liikmete 
kaasamiseks, koostöö sarnaste klubidega. 
Kinnitati ka ajakava kokkusaamisteks kuni hooaja lõpuni 
ehk iga kuu esimesel neljapäeval Vanakooli keskuses – 
05.01, 02.02, 08.03, 05.04, 03.05. 

Eino-Jüri 
Laarmann 

15.dets 
Teeõhtu "Kes ei 
mäleta minevikku ..." 

Omi mälestusi linnaosa ajaloost jagas kokkutulnuile Arvo 
Soovik, kes lisaks traditsioonilistele mälestustele tutvustas 
just sõjajärgset ja nõukogudeaegset Raeküla, kuna tema 
sünniaastast tulenevalt puudus tal võimalus omandada 
kogemusi Eesti ajast. Oluliseks osaks tema esinemises oli 
fotomaterjal, mida ta kaasa oli võtnud. Esinemine võeti 
videosse, et nii jäädvustada üht-teist ka tulevastele 
põlvedele. 

Piia Karro 

5. jaan 
Raeküla vanaisade 
klubiõhtu 

Vanaisade klubi kokkusaamisele tuli vaid klubi eestvedaja 
Eino-Jüri Laarmann. Samas toimus siiski põhjalik arutelu 
Vanakooli keskuse personali ja vanaisade klubi esindaja 
vahel, et jätkata ühiselt Raeküla vana koolihoone ja selle 
ümbruse taastamisega ning Hirve tn mänguväljaku 
korrastamisega. 

Eino-Jüri 
Laarmann 
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12.jaan 
Teeõhtu „Kes ei 
mäleta minevikku ...“ 

Omi mälestusi linnaosa ajaloost jagas kokkutulnuile Ellen 
Lume, kelle näol oli tegemist kooliõpetajaga, kes selles 
samas hoones, Vanakooli keskuses, pikki aastaid 
õpetajaks olnud. Tema esitlust ilmestasid omatehtud 
filmilõigud – mustvalged ja sahisevad, mille vahendusel 
kokkutulnud said reaalse ülevaate koolielust 
kuuekümnendatel aastatel. Esinemine võeti videosse, et 
nii jäädvustada üht-teist ka tulevastele põlvedele. 

Piia Karro 

24.jaan – 
21.veebr 

Raeküla Sõnumid 
vol 7 
ettevalmistamine 

Toimus Raeküla Sõnumite järjekordse numbri 
ettevalmistamine – kavandamine, läbirääkimised, artiklite 
ja uudiste ettevalmistamine, redigeerimine, keeleleline 
korrigeerimine, kujundamine, trükkimine, levitamiseks 
ettevalmistamine jne 

Piia Karro 

26.jaan 
Kohtumisõhtu 
„Volikogu liige tuleb 
külla ...“ 

Selts Raeküla liikmete ja linnaosa elanikega kohtusid Raul 
Sarandi ja Krista Nõmm SDE + IRL fraktsioonist. 

Marika Kukk 

31.jaan 
Seirevisiit Maarja-
Magdaleena Gildi 

Seltsi liikmetele ja teistele huvilistele korraldati seirevisiit 
Maarja-Magdaleena Gildi, et anda ülevaade 
käsitööndusliku MTÜ tegevusest, osalejad said kätt 
proovida ka erinevate esemete valmistamisel jne. 
Eesmärk oli laiendada osalejate silmaringi ja suurendada 
ettevõtlikkust, et seeläbi hakata laiendama ka Vanakooli 
keskuses pakutavate ringide tegevusi. 

Tiina Vaargas 

2.veebr 
Raeküla vanaisade 
klubiõhtu 

Vanaisade klubi kogunes, et teha ettevalmistusi vabariigi 
aastapäeva tähistamiseks kavandatava perepäeva 
korraldamisel – kes, mida, millal jne. Perepäev 
kavandatakse korraldada talvetrallina, kus noortel ja 
vanadel oleks võimalik mõõtu võtta sportlikult ning ühtlasi 
on kavas olemasoleva lume baasil valmis meisterdada ka 
väike lumelinnak. 

Eino-Jüri 
Laarmann 

09.veebr 
Teeõhtu „Kes ei 
mäleta minevikku ...“ 

Kokkutulnuile esines Elle Lees Konstantin Pätsi 
muuseumist, kes kõneles perekond Pätsi panusest 
Raeküla ajaloos. Kõige tähelepanuväärsemaks pidasid 
kokkutulnud fakti, et lisaks Konstantinile on ka kõik teised 
Pätside pere lapsed Eesti kultuuri- ja ühiskonnaelule väga 
palju andnud mõjutades tervikuna Eesti arengut. 

Piia Karro 

16. veebr 
Vabariigi aastapäeva 
tähistamine 
Raekülas 

Raeküla vanaisade klubi eestvedamisel toimus vabariigi 
aastapäeva tähistamiseks perepäev Hirve platsil - 
lumelinna ehitamine, rahvalikud spordimängud jne 

Eino-Jüri 
Laarmann 

21. veebr – 
23.veebr 

Raeküla Sõnumid 
vol 7 levitamine 

Raeküla Sõnumid toimetati Eesti Posti vahendusel igasse 
Raeküla postkasti ning edastati otsepostitusena erinevate 
asjaosalisteni. 
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-
content/uploads/2012/02/Raeküla-Sõnumid-nr-7.pdf  

 

8. märts 
Raeküla vanaisade 
klubiõhtu 

Vanaisade klubi kogunes, et ühiselt tähistada naistepäeva. 
Õnnitlusi ja kingitusi jagus kõigile Vanakooli keskuses 
tegutsevatele naisterahvastele. Lisaks peeti nõud, kuidas 
eeloleval kevadel vanaisade klubi saaks kaasa aidata 
linnaosa heakorrastamisel – nn talgute korraldamine 
kevadel, metsaaluste (eriti Riia mnt ja Käo tn vaheline ala) 
korrastamine jne. 

Eino-Jüri 
Laarmann 

14.märts 

TÜ Pärnu kolledži 
tudengite seirevisiit 
Vanakooli 
keskusesse 

Sotsiaaltöö eriala tudengid koos juhendaja Valter Parvega 
külastasid Vanakooli keskust kogukonnatöö loengute 
raames. Seirajad õppisid tundma keskuse tegevusi nii 
sotsiaaltöö kui ka teistes valdkondades. Mitmele tudengile 
pakkus keskus huvi kui praktikabaas. 

Piia Karro 

15.märts 
Teeõhtu „Kes ei 
mäleta minevikku ...“ 

Kokkutulnuile esines Mati Heidmets, kelle alg- ja 
põhikooliaeg möödus Raekülas ja kes omab sellest ajast 
palju positiivseid mäletusi. Härra Heidmetsa esinemist 
ilmestasid faktid koolielust ja seda kindlasti põhjusel, et ta 
ema oli õpetaja samas koolis. Kui varasemad 
meesterahvastest esinejad jutustasid ka ulakustest, mida 
tehtud, siis härra Heidmets üllatas kokkutulnuid oma 

Piia Karro 

http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2012/02/Raeküla-Sõnumid-nr-7.pdf
http://raekylavanakool-ee.sn18.zone.eu/wp-content/uploads/2012/02/Raeküla-Sõnumid-nr-7.pdf
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korraliku poisikesepõlve käitumisega. 

15.märts – 
30.märts 

Asjaajamise ja 
rahvusvahelsie 
koostöö 
korraldamine MTÜs 

Kahe nädala jooksul viis Maria-Kristiina Kontus õhtuti läbi 
koolitust asjaajamise korraldamisest ja rahvusvahelise 
koostöö arendamisest MTÜdes. Osalejateks olid nii seltsi 
liikmed kui ka avatud noortekeskuse noorteaktiivi 
esindajad. 

Maria-Krstiina 
Kontus 

16.märts 
Vanakooli keskust 
külastasid Võrumaa 
MTÜde esindajad 

Vanakooli keskust külastasid MTÜde esindajad Võrumaalt. 
Keskuse esindaja poolt tutvustati keskuse tegevusi. 
Ühiselt tõdeti kui sarnaselt erinevates piirkondades 
tegutsevad MTÜd on. Arutleti ellujäämise võimalikkuse üle 
jne. Vastastikku jagati kontakte, et juba seirevisiidi järgselt 
koostööd tegema hakata. 

Piia Karro 

24.märts 
Raeküla hariduselu 
99. aastapäeva 
tähistamine 

Vanakooli keskuse poolt korraldati Raeküla 
koostöökolmiku esindajatele vastuvõtt, kus lisaks kaunile 
kontserdile jagati tänukirju nii lasteaia, kooli kui ka seltsi 
liikmetele. Koostöökolmiku liikmete esindajate tänamine 
eriliste teenete eest möödunud aastal sai alguse 2011. 
aasta kevadest.Tunnustused jagunesid alljärgnevalt: 

1. Aasta eestkõnelejad – Kuno Raude, Leili Tiigi, 
Teet Kurs, Liivi Kaasik 

2. Aasta sulesepp – Leonilla Sutt-Kannussaar, Kersti 
Koppel 

3. Aasta asendusvanaisa – Kaljo Kaasik 
4. Aasta vanaema – Aime Jõgiste 
5. Aasta koolitaja – Rita Tammela 
6. Aasta õpetaja – Boris Leppsoo 
7. Tuleviku tegija – Taigo Tagam 
8. Abistav käsi – Germo Karro, Riho Valdner 
9. Aasta eestvedaja – Arvo Soovik 
10. Aasta DJ – Taigo Tagam, Arvo Soovik 
11. Kõige suurem sõber – Eha Paas, Tiina Vaargas, 

Tiiu Künnapas, Marika Kukk 
12. Aasta toetaja – Tiiu ja Erich Roodus, Maimu Eriste 
13. Asjatundlik nõuandja – Astrid Hindriks 
14. Aasta juhendaja – Kardo Ojassalu 
15. Rahvaste sõpruse edendaja – Imbi-Ly Tasane 

 
Kokkusaamisel peeti kohvilaua taga ka ajurünnakut 
eelseisva Raeküla hariduselu 100.aastapäeva väärkikaks 
tähistamiseks. Üheks eriskummalisemaks tegevuseks, 
mida kavandatakse teostada, on näidendi lavastamine 
Raeküla ajaloost ja hariduselust. Lisaks palju kontserte, 
näitusi, loodetakse ka ajalehe väljaandmist jätkata jne. 

 

29.märts 
Kohtumisõhtu 
„Poliitik tuleb külla 
...“ 

Selts Raeküla liikmetega ja linnaosa elanikega kohtus 
Pärnu linnapea Toomas Kivimägi. Kogunenud said kiita, et 
Raekülas nii aktiivsed kodanikud elavad. Lisaks lubas 
linnapea, et jälgib isiklikult hoolega linnaosa tänavate ja 
teede ning sadevetega seonduvaid probleeme. Linnapea 
andis ülevaate linna majanduslikust seisust ja 
tulevikuväljavaadetest. 

Marika Kukk 

31.märts 
Raeküla lasteaia 
perepäev Raeküla 
Vanakooli Keskuses 

Raeküla lasteaial on kujunenud traditsiooniks, kus kevadel 
peetakse koos kõigi rühmade ja lapsevanematega 
perepäeva. Tänavune perepäev oli pühendatud tsirkusele. 
Vanakooli keskuse aula oli kujundatud justkui tsirkuse 
areeniks, kus möllasid karud ja kassid ning tegid 
pealtvaatajatele nalja klounid. 

Piia Karro 

5.apr 
Raeküla vanaisade 
klubiõhtu 

Vanaisade klubi kogunemisel kõneldi just maikuus 
eelseisva talgupäeva korraldamisest ja sanitaarraie 
töödest Riia mnt ja Käo tn vahelisel alal. Viimaseks on 
linnavalitsus kohe ka raieluba väljastamas. 

Eino-Jüri 
Laarmann 

8.apr 
Pärnu päeva 
tähistamine 
Raekülas 

Kontsert, kus astusid lavale erinevad Raeküla lasteaia ja 
kooli ning Vanakooli keskuse isetegevuslased. Pärnu 
päeva kontsertidest on kavas välja kasvatada pikaajaline 

Liivi Kaasik 
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traditsioon. 

8. apr 
Pärnu päeva 
tähistamine Pärnu 
Spordihallis 

Pärnu Spordihallis toimus ülelinnaline Pärnu päeva 
tähistamine. Oma infolaudadega olid sündmusel esindatud 
kõik linna avatud kultuurikeskused, mida kõiki veavad eest 
MTÜd. Teiste hulgas tutvustas oma tegemisi ka Vanakooli 
keskus. 

Piia Karro 

12.apr 
Teeõhtu „Kes ei 
mäleta minevikku ...“ 

Kokkutulnuile esines Teet Kurs, kelle ema on 
põlisraekülalane. Tema pere looga seondub Siberis 
käimine, kodu ja mälestusesemete kaotsi minek nii II 
maailmasõjas kui ka Siberi ajal. Tegemist on erudeeritud 
inimesega, mistõttu sisaldasid tema minevikuheietused 
juba ka tulevikku vaatamist ehk Raeküla linnaosa 
arengutele peale vaatamist. 

Piia Karro 

23.apr – 
29.apr 

Lasteaia talgud 

Vanakooli keskus toetas omalt poolt Raeküla lasteaia 
hoolekogu poolt algatatud territooriumi korrastamise 
talgute korraldamist. Talgutele eelneval nädalal suunati 
mitmed töötukassa poolt korraldataval tööharjutusel 
osalejad lasteaia territooriumil paiknevaid pinke 
puhastama ja lammutama. Lisaks tegid tööharjutajad 
lasteaia territooriumil veel ka talgujärgselt mitmeid 
heakorratöid. 

Eha Paas ja 
Piia Karro 

24.apr 

TÜ Pärnu kolledži 
tudengite seirevisiit 
Vanakooli 
keskusesse 

Sotsiaaltöö eriala tudengid koos juhendaja Valter Parvega 
külastasid Vanakooli keskust kogukonnatöö loengute 
raames. Seirajad õppisid tundma keskuse tegevusi nii 
sotsiaaltöö kui ka teistes valdkondades. Mitmele tudengile 
pakkus keskus huvi kui praktikabaas. 

Piia Karro 

24.apr 

Pärnumaa 
keskkonnahariduse 
ümarlaud Vanakooli 
keskuses 

Keskkonnaameti Pärnumaa esindajate poolt korraldati 
Vanakooli keskuses Pärnumaa keskkonnahariduse 
ümarlaud. Ümarlaual osalejatele tutvustas Piia Karro ka 
Vanakooli keskuse ja Raeküla koostöökolmiku tegevusi. 
Mahukama ettekande tegi P.Karro kaasava planeerimise 
projektikogemuse põhjal. 

Merike 
Palginõmm ja 
Piia Karro 

26.apr 
Kohtumisõhtu 
„Poliitik tuleb külla 
...“ 

Kokkutulnuile esines Pärnu Linnavolikogu esimees Vahur 
Mäe, kes analoogselt linnapeaga kiitis Raeküla linnaosa 
elanikke aktiivse tegevuse eest linnaosa arendamisel. 
Esineja igapäevaseks tööks on spordielu edendamine 
Pärnumaal, mistõttu said kokkutulnud väga hea ülevaate 
edasistest arendustest seoses Reiu-Raeküla 
tervisespordidarade tulevikuga. 

Marika Kukk 

30.apr 

Seirevisiit Ida-
Virumaa 
kodanikeühendustes
se 

Vanakooli keskuse üheks tuleviku arengusuunaks on 
koostöö venekeelsete kodanikeühendustega. Vanakooli 
arendusspetsialist Piia Karro osales möödunud hooajal 
eesti- ja venekeelsete kodanikeühenduste 
mentorprogrammis. Sellest tulenevalt korraldati juba 
tulevasele koostööle mõeldes projekti lõpetuseks 
seirevisiit Ida-Virumaale, kus tutvuti mitmete 
kodanikeühendustega nii kultuuri-, koolituse kui ka 
noorsootöö valdkonnas. Seirevisiiti aitas ette valmistada ja 
korraldada Vanakooli keskuse koostööpartner tugi- ja 
koolituskeskus Usaldus. 

Piia Karro 

 
 

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 
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~12 inimest Raeküla elanike kohtumine Pärnu linnavalitsuse esindajatega - Toomas Kivimägi, 
Romek Kosenkranius, Jane Mets. Ettevõtmist toimus Pärnu päeva auks. Seda 
korraldas Pärnu LV. Ruumilise ettevalmistuse ja teavitustegevuse linnaosas teostas 
taotleja. Osalejate nimelist registreerimist ei toimunud. Kohtumisel toimunud arutelust 
annab ülevaate ajalehes Raeküla Sõnumid lk 2 sisalduv artikkel „Pärnu päeval oli 
jutuks“ 

~ 200 inimest (2*) Projekti ajal tähistati kahel korral Pärnu Päeva. Vanakoolis korraldati mõlemal korral 
avalik kontsert. Kontserdil esinesid keskuses tegutsevad kultuurikeskuse 
isetegevuslased ja huvikooli õpilased, Raeküla lasteaia mudilased ja kooli õpilased. 
Esinejaid oli esimesel korral 30 ja teisel juba 50 ringis ja pealtvaatajaid mõlemal koral 
60. Kokkutulnuid ei registreeritud, kuid jäädvustati fotomaterjalina. 

~ 150 osalejat (2*) Üleriigilisel talgupäeval osales Raeküla talgutel umbes 25 inimest. Täpset arvu ei tea  
põhjusel, et lisaks ametlikult registreerunutele tulid osaleja ka lihstalt huvilised. Lisaks 
korraldasid reedesel päeval omapoolsed talgud nii koolinoored kui ka lasteaia 
õpetajad. Osalejaid ei registreeritud, kuna selleks puudus tehniline võimalus. 
Ametlikult on registreeritud vaid need inimesed, kes tegid seda kampaania korras. 
Lõpetasime ettevõtmise suure supisöömisega Raeküla Vanakooli Keskuses. 
Ettevõtmine on fotojäädvustatud ja sellest on kujundatud ka ajalehe Raeküla Sõnumid 
nr 4 esikaas. 
Projekti teise poolde jäi juba järgmine üle-eestiline talgupäev, kus Vanakooli töötajad 
ja seltsi liikmed ning teised huvilised aitasid kaasa Raeküla lasteaia territooriumi 
korrastamisele – vanade pinkide lammutamine, jaluste puhastamine ja värvimine, 
pinnase tasandamine jne. 

~200 inimest (2*) Raeküla lasteaia perepäevi projetki vältel kahel korral. Mõlemal korral toimus 
perepäev Raeküla Vanakooli Keskuses. Sündmusest võtsid osa kõigi rühmade 
mudilased, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised huvilised. Ettevõtmisel ei 
toimunud osalejate registreerimist. Samas on ettevõtmine fotojäädvustatud. 

~50 osalejat Raeküla kooli ja folkloorirühma Kaasike ühisest folkloorihommikust võtsid osa  
~ 30 õpilast-õpetajat Raeküla koolist ja ekate folkloorirühma 20 liiget. Ettevõtmisel ei 
toimunud osalejate registreerimist, kuid ettevõtmine on fotojäädvustatud. 

1600 lehelugejat (4*) Ajaleht Raeküla Sõnumid on ilmunud neljal korral – mais, augustis, novembris ja 
veebruaris – tiraažiga 1600 eksemplari, mis jagunevad järgnevalt – linnaosa 
postkastidesse ~1300 eksemplari, otsepostitusena ~100 eksemplari ja ülejäänud 200 
eksemplari jagatakse keskust külastavate eraisikutele ja organisatsioonidele (seirete 
teostajatele). Lisaks on huvilistel võimalus lehega tutvuda internetiväljaannetes – 
www.raekylavanakool.ee ja www.parnu.ee. Viimane hakkas lehte üles panema alates 
augustikuu numbrist. Projekti lõpu eel hakati kokku panema juba ajale üheksandat 
numbrit, mis ilmus mais 2012. a. 

~20 kohaliku 
omaalagatuse 
programmi eksperti 

Eksperdid külastasid oma Pärnumaa seirevisiidi raames ka Raeküla Vanakooli 
Keskust, kuna taotleja on paar aastat tagasi saanud KOP-programmist väikese 
toetuse. Kohtumisel oli hea võimalus tutvustada keskuse tegemisi, elluviidavaid 
projekte, jagada ekspertidele ajalehte Raeküla Sõnumid ja kõneleda lahendamist 
vajavatest probleemidest. Osalejad registreeriti seirevisiidi korraldajate – Pärnu 
Maavalitsuse – poolt, mistõttu keskuses registreerimislehte ei ole. 

55 sintlast (5 *) Projekti vältel korraldati kodanikeühenduste liikmetele ja teistele aktiivsetele 
kodanikele erinevaid koolitusi. Koolitustel oli huvilistel võimalus omandada teadmisi 
ettevõtlikkusest,  asjaajamise korraldamisest MTÜs, loovuse arendamisest, 
rahvusvaheliste kontaktide loomisest, koostööst kogukonnas ja vabatahtlikust 
tegevusest. Koolitustest võtsid osa nii Sindi linna elanikud kui ka seltsi liikmed ja 
teised aktiivsed kodanikud, kes tegutsevad Vanakooli keskuses. Sindlasti kaasasime, 
kuna mitmel neist tekkis 50+ vanuses olevatele korraldatava Euroopa Sotsiaalfondi 
projekti raames Vanakooli spetsialistidega tihe kontakt. Sindlastel oli eelkõige 
eesmärgiks õppida paremini tundma kodanikuühenduste toimimistl.  
Seltsi ja noortekeskuse aktiivi liikmed ning teised huvitunud osalesid koolitustel on 
suurendada enese kaasatust Vanakooli keskuse tegemistes, laiendada eneseteostusi 
võimalusi läbi kodanikeühenduste jne. 

~ 80 osalejat Raeküla haridusseltsi 100.aastapäeva tähistamiseks korraldatud rahvakoosolekul ja 
hilisemalt kontserdil osales umbes 80 inimest. Rahvakoosolek korraldati perekond 
Pätside kunagise kodu õuel ja kontsert Raeküla Vanakooli Keskuses. Osalejad on 
registreerunud keskuse külalisteraamatus. Lisaks kannetele külalisteraamatus on 
ettevõtmine fotojäädvustatud. 

http://www.raekylavanakool.ee/
http://www.parnu.ee/
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~200 huvilist Pärnus toimunud Unisefi sinise nädala linnaosade päevast võttis erinevates 
linnaosades kokku osa umbes 200 huvilist. Kõige suurem huviliste hulk oli Vana-
Pärnus – üle 100. Teistes linnaosades oli huvilisi küll oluliselt vähem, kuid kuna 
ettevõtmine oli alles esmakordne, siis puudub elanikel taolistest ettevõtmistest 
osavõtmise traditsioon. Lisaks hilines linna poolt korraldatud reklaam. Nii ei saanud 
paljud potentsiaalsed huvilised teada, et ühes või teises linnaosas on neil võimalus 
kogu perega üks vahva suvepäev veeta. Ettevõtmisel ei toimunud osalejate 
registreerimist, kuid sündmus on fotojäädvustatud. 

~ 300 inimest Pärnu VII linnaosade päev oli rahvarohke. Ainuüksi erinevate linnaosade esindajaid oli 
kokku tulnud 150 inimese ringis. Lisaks külastas ettevõtmist veel teine samapalju 
pealtvaatajaid. Ettevõtmisel ei toimunud osalejate nimelist registreerimist. Samas on 
ettevõtmine fotojäädvustatud nii korraldajate-osalejate kui ka meediakanalite (Pärnu 
Postimees) vahendusel. 

60 osalejat (4*) Projekti vältel korraldati neli seirevisiiti. Kolmel korral külastati erinevaid MTÜsid – 
Jõgevamaal, Ida-Virumaal ja Pärnu linnas ning ühel korral käidi uudistamas 
Riigikogus.Põltsamaa seirevisiidi kava panid kokku vabatahtlikud Sindist, Ida-Virumaa 
kava aitas kokku panna Vanakooli keskuse koostööpartner, tugi- ja koolituskeskus 
Usaldus ning Riigikogu visiidi leppis ajaliselt kokku seltsi juhatuse liige Marika Kukk. 
Pärnu visiidi kava valmistasid ette gildi spetsialistid. 

100 eksemplari Raeküla koostöökolmiku tegevusi tutvustav infomaterjal A3 formaadis. Infomaterjal on 
paigutatud erinevatele teadetahvlitele linnaosas ning toimetatud teistele sarnastele 
organsiatsioonidele ja omavalitsusasutustele. 

~140 osalejat (7*) Projekti vältel korraldati kokku seitse teeõhtul „Kes ei mäleta minevikku ...“. Sündmus 
on kujunemas traditsiooniks. Projekti teises pooles jõudsime juba ka selliste 
esinejateni, kes ei ela hetkel enam linnaosa, kuid kelle töö või elu on vähemal või 
suuremal määral Raekülaga seotud. Esinemas on seni käinud – August Edgar Peet, 
Uko Eeskivi, Eili Laanela, Arvo Soovik, Ellen Lume, Elle Lees, Mati Heidmets, Teet 
Kurs, Jüri Aarma. Osalejaid registreeriti ja lisaks jäädvustati sündmus foto- kui ka 
videomaterjalina. Videomaterjali on kavas kasutada tulevikus juba linnaosa ajalugu 
jäädvustava dokumentaalfilmi koostamisel.  

~100 osalejat (2*) Projekti vältel korraldati kaks kontserti sarjas „Linnaosa tuleb külla“. Vanakooli 
keskuses esinesid vana-pärnakad ja räämakad. Esinejaid oli mõlemal korral 30 ringis 
ja pealtvaatajaid 20. Osalejaid ei registreeritud, kuid ettevõtmine on jäädvustatud 
fotomaterjalina. 

~60 osalejat Mälestustahvli avamisel perekond Pätside endise kodumaja fassaadil osales umbes 
60 inimest, sh ~20 Raeküla kooli õpilast, ~10 folkloorirühmade esindajat ja teisi 
huvilisi. Ettevõtmisel osalejaid ei registreeritud, kuid sündmus on jäädvustatud 
fotomaterjalina. 

~120 osalejat (6*) Projekti vältel korraldati kuuel korral seltsi liikmetele ja teistele linnaosa elanikele 
kohtumisõhtuid poliitikutega. Kohtumisõhtutel osalesid Garri Suuk ja Jaanus Ots 
volikogu keskfraktsioonist, Tiit Kask ja Enn Raadik volikogu Kivimägi fraktsioonist, Jüri 
Lebedev ja Peeter saunpere Reformierakonna fraktsioonist, Raul Sarandi ja Krista 
Nõmm SDE+IRL fraktsioonist, Pärnu linnapea Toomas Kivimägi ja Pärnu volikogu 
esimees Vahur Mäe. Kohtumisõhtud on kujunemas traditsiooniks, milleks iga kuu 
viimasel neljapäeval kokku kogunetakse. Kohtumisõhtul toimus osalejate 
registreerimine ja fotojäädvustamine. 

~ 60 osalejat Seltsi 10. sünnipäeva puhul korraldati Mihklilaat ja rahvalik kontsert. Laadast kujunes 
küll lõpuks sügisandide näitus, kuid kõik näitusele välja pandud eksponaadid leidsid 
endale lõpuks Pärnumaa kasuperest tuule tiibadesse saanud noormehe ühikakapis. 
Nimelt korraldasid sügisnäitust lisaks seltsi liikmetele ja Vanakooli esindajatele veel ka 
Pärnu Y-klubi esindajad, kes teevad viimastel aastatel tihedat koostööd Pärnumaa 
kasuperede ühendusega. Nii otsustatigi näitusele väljapanduga toetada TÜ 
sotsioloogia I kursuse tudengit. Sügissaak viidi kasuperede esindajate poolt talle 
Tartusse isadepäevaks. 

~500 kinnistut Ragn-Sells AS korraldas prügiveolepingute sõlmimise. Rahvaga kohtumine ja 
lepingute sõlmimine korraldati Vanakooli keskuses. Orienteeruvalt pooled 
kinnistuomanikest. Sõlmis lepingu kokkulepitud ajal Vanakooli keskuses. Linnaosas 
on kokku 1100 kinnistut, kellest umbes pooled sõlmisid lepingu Vanakoolis, enamus 
ülejäänutest kasutas lepingu sõlmimiseks teisi võimalusi. Umbes sadakond inimest, 
info pärineb meediast, keeldus lepingu sõlmimisest väitega, et nad ei tekita prügi. 
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~2000 osalejat Vanakooli keskuse eestvedamisel ja koostöös ~20 organisatsiooniga toimus 18.10 – 
31.10 Pärnus Ameerika nädal. Nädalaga jätkati traditsiooni korraldada erinevate 
riikide keele ja kultuurinädalaid. Ameerika nädal ületas kõik senised kultuurinädalad nii 
sündmuste hulga kui ka kaasalööjate arvu poolest. Nädala raames korraldati kogu 
linnas palju erinevaid töötubasid, näitusi, kontserte jne. 

~ 75 osalejat (5*) Vanakooli keskuse tegemistega käidi tutvumas viiel korral. Seirajateks olid sotsiaaltöö 
tudengid TÜ Pärnu kolledzist, MTÜde esindajad Võrumaalt, rahvusvahelised külalised 
Lätist ja Leedust ning Orissaare valla noored. Lisaks keskuse tegevustega tutvumisele 
sõlmiti konkreetseid koostöökokkuleppeid, kus näiteks keskuse rolliks on näiteks 
tulevikus praktikabaasin tegutsemine või siis noortega vastukülaskäigu korraldamine. 

~ 300 osalejat Korraldati arvult neljas ettevõtmine Hea kodaniku nädal Raekülas. Sündmuse 
ettevalmistamisse ja läbiviimisse olid kaasatud nii keskuse, lasteaed kui ka kool. 
Tegevused toimusid kõigis organisatsioonides. Esmakordselt anti välja Raeküla hea 
kodaniku tiitel, mille said kahasse Inga Mänd ja Silvi Kanošina aktiivse tegevuse eest 
ajalehe Raeküla Sõnumid väljaandmisel. 

 
~ 250 osalejat (3*) 

Vanakooli keskuses toimusid ja samas oli keskus ka partneriks mitmel mahukamal 
maakondlikul sündmusel – Pärnumaa Kodanikeühenduste Foorum, Pärnumaa 
noortekogu arvamuskohvik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse ümarlaud. 
Sündmused on jäädvustatud fotomaterjalina ja registreerimislehed paiknevad 
korraldajate büroodes. 

~ 340 osalejat (5*)  Heategevuslik advendi- ja jõulukontsertide sari Pärnumaa kasuperede toetuseks. 
Korraldati neli advendi- ja üks jõulukontsert, millega koguti Pärnumaa kasuperedele 
64 eurot toetusraha suvise koolivaheajalaagri tegevuste mitmekesistamiseks. 
Kontserdid jäädvustati fotomaterjalina.  

~12 osalejat (5*) Raeküla vanaisade klubi õhtud, kus arutleti erinevate oluliste teemade üle ja kavandati 
eelseisvaid sündmusi. Aruteludel keskenduti vanaisade klubi koostöövõimalustele ja 
linnaosa arengusse panustamisse. Klubiõhtutel osalemine ja teemad on registreeritud 
päevikus. 

~ 60 osalejat Raeküla hariduselu 99. aastapäeva tähistamiseks korraldas Vanakooli keskus piduliku 
konterdi, kus tunnustati ka viimase aasta tegijaid – nn aasta eestkõneleja, aasta 
sulesepp, aasta asendusvanaisa, aasta vanaema, aasta koolitaja, abistav käsi jne. 
Sarnaseid tegusate Raeküla koostöökolmiku liikmete tänutasustamist alustati 
hariduselu 98. aastapäeval ehk aastapäevad tagasi. Sündus lõppes ühise aruteluga 
Raeküla hariduselu 100. aastapäeva tähistamisega seoses, kus nii keskuse, kooli kui 
ka lasteaia esindajad andsid kokkutulnuile ülevaate eelseisva aasta tegevuskavast. 

 
b) Kuidas on projekti ja KÜSK-i tutvustatud avalikkusele? (trükiajakirjandus, raadio, televisioon, 
infopäevad, koduleht jmt. Võimalusel esitatage lingid neile.) 
 

Perioodil 01.05.11 – 26.09.11 
Projekti raames toimunud tegevusi on õnnestunud päris edukalt avalikkusele tutvustada. Väga heaks 
kohalikuks kanaliks on projekti toel välja antav ajaleht Raeküla Sõnumid. Lisaks oleme koostöös teiste 
organisatsioonidega suutnud oluliselt suuremat kõlapinda linnaosa tegemistele tõmmata, kui kunagi varem. 
Raeküla koostöökolmiku järjepidev töö kohaliku maine kujundamisel hakkab vilja kandma. Suvel, Raeküla 
hariduselu 100. aastapäeva tähistamisel, rõhutas abilinnapea pr Jane Mets, et linna rikastaks veelgi, kui 
teisedki linnaosad oma maine, uute traditsioonide ja erinevate koostöösuhetega tegeleksid. Meile, antud juhul 
kooli ja keskuse esindajatele, kes ettevõtmisel osalesid, oli see suur kiitus. 
 
Ülevaate internetis kättesaadavatest allikatest, kus projekti raames teostatud ettevõtmisi tutvustatakse, 
lisasime tegevuste juurede, mistõttu ei hakka neid antud teema juurde uuesti loetlema. 
 
Projekti esimese perioodi kohta on kavas koostada ülevaatlik artikkel juba novembris ilmuvasse ajalehte 
Raeküla Sõnumid, et Raeküla koostöökolmiku tegemistest rohkem kohalikele inimestele ja 
organisatsioonidele teada anda. 
 
Perioodil 27.09.11 – 30.04.12 
Analoogselt eelmise perioodiga oli peamiseks projekti tutvustavaks teabekanaliks ajaleht Raeküla Sõnumid, 
mille väljaandmist toetas just käesolev projekt. Viited rahastajatele paiknes Vanakooli koduleheküljel, ajalehe 
Raeküla Sõnumid esikaanel ja Vanakooli teadetetahvlitel – nii keskuse ruumides kui ka väljas. Lisaks on 
projekti tutvustatud erinevatel infopäevadel, koolitustel, keskuse tegemistest ülevaate andmisel seirevisiitidel 
osalejatele jne. Nii käesolevale projektile kui ka rahastajale viidatakse Vanakooli keskuse 2011. aasta 
tegevusaruannetes. 
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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 – 26.09.11 
Projekt on sujunud edukalt. Omavalitsuse tasandil keskendume alates septembri lõpust kuni detsembri lõpuni 
volikogu liikmetega kohtumistele. Alates jaanuarist on kavas korraldada juba rahvakoosolekuid linnaametnike 
osavõtul. Kuna paaril viimasel aastal on päris soiku jäänud linnaametnike kohtumiste korraldamine linlastega, 
siis vajame ka meie oma projektis harjumuse taastamiseks aega. Nii alustamegi esmalt kõrgema võimu 
esindajatele, kelle linlased on ise valinud, et seejärel juba samm-sammult läheneda neile, kes reaalseid 
tegevusi linnavalitsuses korraldavad. Probleeme ette pole tulnud. Pigem on esmalt kavandatud tegevustele 
lisandunud mitmeid uusi ettevõtmisi. Rõõmustav on, et oleme loonud head sidemed naaberomavalitsuse – 
Sindi linna – aktiivsete kodanikega. Nii on meil võimalus olemasolevaid kogemusi nendega jagada ja koos 
arendavaid sündmusi korraldada. Tänu sintlastele on meil esmakordne kogemus, kui korraga pakub end 
vabatahtlikena sündmuste korraldamisele ja läbiviimisele mitmeid elukogenud inimesi, kes soovivad 
omandatud kogemusi rakendada juba endi poolt loodud MTÜ arendamises. 
 
Perioodil 27.09.11 – 30.04.12 
Projekti elluviimine sujus tõrgeteta. Projekti tegevused on kujunenud üheks osaks Vanakooli keskuse 
igapäevasest tööst, mistõttu ei eeldanud tegevuste planeerimine ja elluviimine erilisi jõupingutusi. Esialgselt 
kavandatusse tuli palju täiendusi, kuna taotlust koostades ei oska veel kõiki võimalusi ette näha. Nii näiteks 
lisandus täiesti ootamatult perekond Pätside majale mälestutahvli paigutamine. Meie hinnagul lisas taoline 
uus tegevus projektile oluliselt väärtust. 

 
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 dokumentatsioon asub keskuse büroos – Lembitu 1. Projektijuhi poolt on avatud projekti tegevusi 
kajastav kaust. Raamatupidamisdokumentatsioon jaguneb erinevate kaustade vahel taotleja 
raamatupidamises. Projekti finantsdokumentidel on viidatud rahastajale. Taotleja bürooruumis paiknevates 
arvutites asuvad ka foto- ja videomaterjalid, mille vahendusel on hea võimalus saada ülevaadet toimunud 
sündmustest. 
 
Lisaks paikneb erinevat foto- ja videomaterjali ning trükiseid paljude teiste koostööpartnerite arhiivides. 

 

III TULEMUSED 
 
Projekti eesmärk ja/või eesmärgid (koopeeritakse projektitaotlusest): 
 

Eesmärk: Raeküla koostöökolmik on kujunenud omavalitsusele partneriks, kellega koos kavandatakse 
erinevates valdkondades linnaosa puudutavaid arendusi, nende tutvustamist huvigruppidele ja reaalset 
elluviimist. 
 
Alaeesmärgid:  

1. Süsteemselt toimuvad omavalitsuste esindajate ja volikogu liikmete kohtumised Raeküla 
koostöökolmiku esindajate ja linnarahvaga; 

2. Linnaosa elanikud ja organisatsioonid on hästi informeeritud Raeküla koostöökolmiku ja  
omavalitsuse tegemistest ning teistest olulistest ajaloolistest ja kaasaegsetest sündmustest; 

3. Käivitunud on 2013. Aastal „Raeküla hariduselu 100“ aastapäeva tähistamise ettevalmistamine; 
1. Toimib Raeküla koostöökolmiku liikmeskonna süsteemne laiendamine ja arendamine. 

 
a) Projekti eesmärkide saavutamine (Kirjeldage projekti eesmärkidest lähtudes nende saavutamist ja 
mida saavutati. Põhjendage mittesaavutamist.) 
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 Raeküla koostöökolmik on kujunenud Pärnu Linnavalitsusele oluliseks koostööpartneriks. Näiteks on ühena 
vähestest linnaosadest linna hariduse arengukava töörühma kaasatud nii kooli, lasteaia kui ka keskuse 
esindajad.  
 
Oleme eesmärgini jõudnud ka kohtumisõhtute korraldamisel. Vahetult pärast käesoleva projekti lõppu toimus 
veel viimane selle hooaja kohtumisõhtu, kus esines riigikogulane Toomas Tõniste. Aruande koostamise 
hetkeks teeme ettevalmistusi juba järgmise tegevusaasta kohtumisõhtute kava koostamisega. Juba heliseb 
keskuses telefon ja huvilised soovivad teada, millal kohtumisõhtuid jätkame ja kes on kõnelema tulemas.  
 
Käivitunud on Raeküla hariduselu 100. aastapäeva tähistamine. Käesoleva projekti jooksul algatasime 
sissejuhatuseks teeõhtute korraldamise, kus erinevad linnaosa praegused ja kunagised elanikud jagavad 
kokkutulnuile omi mälestusi. Sarnaselt teeõhtutega kogume kirjalikke ja fotomaterjale ning vajadusel võtame 
ka videosse lugusid linnaosa, sh hariduselu, ajaloost. Oleme jõudumööda avaldanud mälestusi ka linnaosa 
ajalehes. Valminud  on ka esmane kavand, et eelseisvat juubeliaastat väärikalt tähistada. 
 
Tänu käesolevale projektile on olnud võimalus koolitada nii Raeküla koostöökolmiku olemasolevaid kui ka 
potentsiaalseid uusi liikmeid. Praktikas leiab kinnitust fakt, et kui inimestele pakud võimalusi 
eneseharidmiseks ja silmaringi laiendamiseks, siis ollakse palju altimad kaasa lööma erinevate sündmuste 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel ja seda eelkõige vabatahtlikena. Sõltub ju nii keskuse arendamine kui ka 
linnaosa areng just uutest ideedest ja paljude inimeste vabatahtlikust panusest. 

 
b) Mõju sihtgruppidele ja kasusaajatele (Kirjeldage, kuidas projekti tulemusel paranes sihtgruppide 
kaasatus, kompetents, võimekus, tegutsemissuutlikkus ning kasusaajate olukord ja toimetulek jmt.) 

 

Kui Vanakooli keskus aastaid tagasi hakkas eest vedama Raeküla koostöökolmiku koostööd, siis tänaseks on 
kolmiku olemasolu muutunud tavalise elu osaks. Teineteisega peetakse nõu, teineteist toetatakse, teinteisega 
arvestatakse jne. On oluline, et meie linnaosa tegemisi on hakatud Pärnu linnas eeskujuks tooma ja 
erinevatel otsustajate tasanditel väljendatakse sõnades soovi, et ka teistes linna piirkondades võiks sarnane 
koostöö toimida. 
 
Sihtgrupid – linnaosa elanikud, siis töötavad või õppivad inimesed olenemata vanusest – olid projekti 
tegemistesse pidevalt kaasatud ja seda konkreetselt põhjusel, et tegevused olid otseselt seotud Vanakooli 
keskuse igapäevase tööga. Oleme projektide kavandamisel seadnud eesmärgiks, et need ei elaks mitte oma 
elu, vaid nende tegevused on väga tihedalt seotud organisatsiooni igapäevase tööga, siis ei ole nende 
elluviimine ülejõukäiv ja osalejatele pealesurutud. 
 
Projekti raames suurenes kõigi osapoolte, sh ajalehe Raeküla Sõnumid lugejate, kompetents, võimekus ja 
tegutsemissuutlikkus. Kasusaajaid hariti nii otseselt (näit koolitused, seirevisiidid jne) kui ka kaudselt (nn 
ajaloolise ja hariva sisuga artiklid).  
 
On oluline, et projekti raames ellu viidud tegevusi ka projekti lõppedes kavandatakse jätkata, aga mis 
peamine, linnaosa elanikud küsivad nii e-kirjade kui ka telefoni vahendusel, et millal ühel või teisel sündmusel 
või kohalikul ajalehel järg on tulemas. Peame seda eriti oluliseks tagasisideks just kasusaajate poolt. 

 
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?) 
 

Projekti elluviimine oli otseselt seotud projekti elluviija – Vanakooli keskuse – igapäevatööga, mistõttu mõjutas 
see otseselt elluviija tegevusi, tegevusvõimekuse kasvu ja ka jätkusuutlikkust. Nii ongi juba vahetult pärast 
projekti lõpukuupäeva toimunud juba mitmed sündmused, mis tõestavad otseselt, et nii käesolev projekt kui 
ka varasemad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetused on olnud asjakohased ja toetanud taotleja arengut. 
Alljärgnev tabel ilmestab käesoleva projekti ja selle elluviija jätkusuutlikkust väga hästi: 

 

10.mai 
Teeõhtu „Kes ei 
mäleta minevikku ...“ 

Kokkutulnuile esines Jüri Aarma, kelle poisikesepõlv on 
möödunud siin samas Lembitu tänaval – isa, Gunnar 
Aarma, koduümbruses Raeküla linnaosas. Kokkutulnuile 
imponeeris eriti esineja seikluslik nooruspõlv ja 
vastuolulised suhted perekonnas.  

Piia Karro 

31.mai 
Kohtumisõhtu 
„Poliitik tuleb külla“ 

Kokkutulnuile esines Riigikogu liige Toomas Tõniste. Kuna 
tegemist on majanduskomisjoni liikmega, siis väga huvitav 
kuulda tema käest arenguid Eesti majanduses. Omaette 

Marika Kukk 
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teemana tõstatus töötuse temaatika ja tänaste töötute 
reaalne soov tööle rakenduda. Lisaks kõneles riigikogu 
liige põhjalikult ka Eesti haridussüsteemi muutmise 
vajadusest lähtuvalt õppijate vähenemisest, õpetajakaadri 
vananemisest jne. 

5.mai Raeküla talgud 

Vanaisade klubi eestvedamisel toimusid Hirve tänava 
mänguväljakul talgud. Osalema oli tulnud üle kahekümne 
raekülalase, sh poisikesi ja tüdrukutirtse, nende vanemaid 
ja vanavanemaid. Toitlustamist korraldamised Vanakooli 
keskuse kohvikus Tiiu ja Erich Roodus. 

Eino-Jüri 
Laarmann 

24.apr – 
28.mai ja 
29.mai – 
31.mai 

Ajalehe Raeküla 
Sõnumid 
ettevalmistamine ja 
levitamine 

Toimus Raeküla Sõnumite järjekordse numbri 
ettevalmistamine – kavandamine, läbirääkimised, artiklite 
ja uudiste ettevalmistamine, redigeerimine, keeleleline 
korrigeerimine, kujundamine, trükkimine, levitamiseks 
ettevalmistamine jne 
 
Raeküla Sõnumid toimetati Eesti Posti vahendusel igasse 
Raeküla postkasti ning edastati otsepostitusena erinevate 
asjaosalisteni. 
http://www.raekylavanakool.ee/wp-
content/uploads/2012/05/Raeküla-Sõnumid-vol-9_Piia.pdf  

 

 
 
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 mõjus positiivselt kodanikuühiskonna arengule. Esmalt seetõttu, et otseselt lähendati otsustajaid ehk 
poliitikuid ja linnaosa elanikke. Kui varasematel aastatel, sh käesoleva projekti alguses, tuli linnavalitsuse 
poolt algatud rahvakoosolekuteks saali vaid kuni kümmekond inimest, siis projekti vältel toimunud kohtumised 
tõid alati saali vähemalt 20 huvilist. Lisaks kujunesid kuulajate ja kõnelejate kohtumised sõbralikeks 
vestlusteks, kus lisaks poliitilistele ja linna arenguga seonduvale käsitleti palju laiemaid teemasid – nn Sotši 
olümpiamängud, eraettevõtlus, sportimisvõimalused jne. Viimast, kahjuks küll juba projektivälist, ajalehte 
kokku pannes kogesime esmakordselt, et ka ettevõtjatel on meie tegemiste vastu huvi tekkinud. Nii olid 
mitmed, kes helistasid-kirjutasid ja küsisid võimalust ajalehe veergudel enda kohta teabe avaldamiseks.  
 
Kuna keskus on kujunemas ka tööharjutusbaasiks töötutele, siis peame tänaseks juba ka väga oluliseks, et 
oleme oma tegemistesse, sh koostöösse lasteaia ja kooliga, suutnud kaasata ka pikaajalised töötud, kes päris 
agaralt aitavad hetkel keskuses lihtsamatel remoditöödel, mööbli parandamisel ja erinevate 
sisekujunduselementide korrastamisel. Kinnitavad nad isegi, et neil on hea meel panustada keskkonda, kus 
töötavad töökad inimesed ja kuhu alati kõik inimesed on oodatud. 
 
Niisiis on Raeküla Vanakooli Keskuse (MTÜ Selts Raeküla) toetamine Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt 
igati vajalik kõigile asjalistele, mis omakorda toodab ühiskonda turvatunnet ja teineteisemõistmist. 

 
 

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.  

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. 

http://www.raekylavanakool.ee/wp-content/uploads/2012/05/Raeküla-Sõnumid-vol-9_Piia.pdf
http://www.raekylavanakool.ee/wp-content/uploads/2012/05/Raeküla-Sõnumid-vol-9_Piia.pdf
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5. Millise suunaga 
(teemaga) taotlusvoore 
võiks KÜSK edaspidi 
korraldada? 

X Kogukonna koostöö ja piirkonna ajaloo väärtustamise 

taotlusvoor võiks tulla. Tegemist väga konkreetse 

vajadusega just Raeküla hariduselu 100. aastapäeva 

tähistamise valguses. 

6. Muud kommentaarid 
ja soovitused 

X Tänud toetuse eest! Loodetavalt olete valmis ka tulevikus 

meie tegevusi toetama! Kasutame teie toetust igati 

asjalikult ja KÜSK nime vääriliselt! Edu teile ja ilusat 

suve!!! 
 
 
 
Toetuse saaja kinnitus vahearuande korral (allkirjaõiguslik  isik): 
Nimi Piia Karro, juhatuse liige   /allkirjastatud digitaalselt/  31.05.2012 
 

 

 


