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Raeküla Sõnumite toetuseks on avatud 
MTÜ Selts Raeküla arveldusarve SEB 
pangas 10220100960014, märksõna Raeküla 
Sõnumid. 

Hea raekülalane! 
 
Kaks aastat tagasi, 2010. aasta 
augustis sinu postkasti potsatanud 
Raeküla Sõnumite esmanumber 
kuulutas, et sündinud on Raeküla 
linnaosa päris oma leht. Täna lehe 
kümnenda numbriga on aga 
toimetus sunnitud kurba sõnumit 
teatama: ongi kõik, raha järgmise 
numbri väljaandmiseks enam ei 
ole.  
   See teade aga ei pruugi muidugi 
tähendada lõplikku hüvastijättu. 
Kui lehe väljaandja MTÜ Selts 
Raeküla võtab korraldada mõne 
suurettevõtmise ja taotleb ning 
saabki selleks raha projektipõhiselt, 
on selts valmis  kandma Raeküla 
Sõnumite erinumbri kulud. 
  Toimetus on seisukohal, et ilmugu 
neid erinumbreid või mõni üksik 
aastas, peaasi, et lehel hing sees 
püsiks ja kehvad ajad üle elaks.   
Kord ehk – unistada ju võib – 
koguneb lehe korjanduskasti heade 
annetajate toel summa, mis võimal-
dab lehte järjepidevalt kas või 
aastapäevade jagu taas välja anda. 
   Toimetus tahab väga uskuda, et 
Raeküla Sõnumite kümnesse 
numbrisse jäädvustatud pildid ja  
kirjatükid on vaatamist – lugemist 
väärt olnud. Alati on ju enamuses 
olnud need inimesed,  keda  huvi-
tab elupaiga ajalugu ja tema ümber 
toimuv.  
   Toetudes enamusele, on toimetus 
lehe pea igas numbris kiitnud sõnas 
ja näidanud pildis korraarmas-
tajaid, aga  torisenud-jorisenud ka 
elupaiga vajakajäämiste üle. Tulu 
viimati nimetatust tõusnud ju on – 
metsaalused ja aiaäärsed on puh-
tamad, Merimetsa tänav saanud 
auklikust siledaks ja jalakäijadki 
omale raja saanud, nii et ei pea 
enam talvisel ajal sõiduteel autode 
vahel ristlema.  
   Kaotasime  küll  Raeküla raud-
teejaamahoone, kuid  lammutamise 
vastuaktsioon näitas, et raeküla-
lased tahavad ja suudavad oma 
elupaiga hea käekäigu huvides 
koos tegutseda.  
   Üks innustajaist, ajaleht, läheb 
nüüd küll  teadmata ajaks puhku-
sele, kuid Raeküla kolmikliit – 
selts, kool ja lasteaed - jääb 
rakkesse.          
      
 Raeküla Sõnumid toimetus   

RAEKÜLA  SÕNUMID 

1 - Folkloorirühm Kaasike laulmas jaanikontserdil; 2 - Pärnu Y-klubi ja Pärnumaa kasupered perelaagirs Kergus; 3&4 - Hetki RVK külakoolist Fotod erakogudest 

1 - Raeküla kooli 2012. a lõpetajad; 2 - Liiklusohutuspäev Raeküla linnaosas. Täname maanteeametit, RE Pärnumaa pereklubi, Raeküla lasteaia hoolekogu 
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R A E K Ü L A 
2    Pärnumaa kodanikuühiskond aktiviseerimas tööotsijaid - põlvkondadevaheline koostöö  
 tandemmeetodil (ESF pr nr 1.3.0102.12-0425) 

 
 
 
 
Mery-Ly   
Kalamees,  
noorte tegevuste  
koordinaator 
 

Pärast kesk- või põhikooli lõppu on 
nii noored kui ka teismelised küsi-
muse ees,  mis nüüd edasi. Suuri-
maks probleemiks on noore inimene 
enda kõhklused, mida ta edasi teha 
tahab.  
 
Pärast kooli lõppu ei suuda noor otsus-
tada, kas minna kohe edasi õppima või 
leida endale sobiv töökoht. Kõheldes  
avastabki ta ühel hetkel, et otsustamise 
aeg on otsas ja õppimise jätkamine  
koos sellega.  Sellisel hetkel ei tohi 
unustada, et oma elu rajamine on alles 
alguses ning kunagi pole liiga hilja 
iseenda arendamiseks või uute koge-
muste hankimiseks, sest inimene õpib 
kogu elu. 
    Algus ei peagi olema lihtne. Elu 
peab olema õpetlik ning iseloomu 

kasvatav, sest ilma tugeva tahtejõuta ei 
suudaks keegi meist elus läbi lüüa. 
Iseseisva elu alguses ongi noorele 
inimesele mõeldud erinevad projektid 
ja tugigrupid just need, mida ta vajab. 
Koos teistega alustada ning tähtede 
poole püüelda on alati lihtsam, kui 
koduseinte vahel istuda ja oodata, et 
keegi päästerõnga viskaks.  
   Minu sõnum on: tuleb kinni haarata 
nii suurtest kui väikestest - kõikidest 
võimalustest, et olla konkureeriv ning 
aktiivne tööturul, elus, oma unistustes, 
sest ainult igaüks ise suudab muuta 
oma elu ja suunata seda nii, nagu 
soovib ning on unistanud.  
  Ainukene võimalus edule on, et 
endast tuleb anda maksimum, pole vaja  
kahetseda möödalaskmist, kuna keegi 
meist ei suuda teha alati õigeid 
otsuseid, kuid tõsiasi on see, et parim 
aeg õppimiseks, arenemiseks ja koge-
muste hankimiseks on just noorus.  
   Kallis noor, ära karda uusi kogemusi, 
sest kõik uued teadmised ja oskused on 
alati kasuks sinule ja sinu tulevi-
kule.Tule julgesti osalema tandem-
projekti, omanda uus kogemus ja tee 
oma elu taas põnevamaks. 

 
 
 
 
 
Tiiu Leis, 
tööandjate 
koordinaator 
ja  
lasteklubi 
Kuumoon 
juhatuse esinaine 
 

Kahtlemata on täna väikeettevõtjale 
parim reaalne ja kõige vähem paberi 
määrimist nõudev riigipoolne toetus 
töötute ettevõttesse praktikale 
suunamine.  
   Olen isegi ülitänulik ja kiidan taevani 
nii töötukassat kui ka kaht praktikandi-

prouat, kes suve algusest on minu 
verivärskes lasteklubis hommikust 
õhtuni mõnusalt tööd rüganud. 
  Olgem ausad – kes ei sooviks mees-
konda abikäsi, kelle juhendamisse riik 
panustab. Lisaks ettevõtja rahalisele 
toetamisele makstakse töötegijale  
pisukest stipendiumigi. Vastutasuks 
tuleb juhendajal tõsiselt tööst huvitatud 
abilisega täita päevikut ja kord kuus 
see töötukassale esitada. 
   Muide, seda suurepärast koostöö-
võimalust on antud ühele ettevõttele 
kasutamiseks lausa mitu korda ja mitu 
päeva-nädalat-kuud järjest. Hea 
koostöö ja teineteise tundmaõppimine 
võib päädida töölepinguga. 
  
   Kutsun teid üles töötukassa  paku-
tavaid teenuseid proovima! 

 
 
 
 
 
 
 
Agne Susi, 
vanemaealiste 
koordinaator 
 

Vanakooli keskus alustab Elukest-
va Õppe Arendamise Sihtasutuse 
Innove toel Pärnumaa tööotsijate 
aktiviseerimist kohaliku kogukon-
na ja põlvkondadevahelise koostöö 
abil – nn tandemmeetodil.  
 
Tandemites saavad osaleda kokku 
100 töötut, neist orienteeruvalt 
pooled on noored vanuses 16-25 ja 
teine grupp alates 50ndast eluaastast. 
   Mida projekt pakub? Projekti 
lähtepunktiks on julgustamine ja 
toetamine töö otsimisel ja tulevi-
kuplaanide tegemisel ning  sellega 
toetatakse ettevalmistust töölemine-
kuks. Kõige paremini õpib inimene 
teisi õpetades.  
   Nimetatud projekt panebki osale-
jad toimima - kõik on nii õppija kui 
ka õpetaja rollis. 
  Keda kutsun osalema? Olles 
vanemaealiste tegevuste koordinaa-
tor, kutsun loomulikult eelkõige 
vanemaealisi, kelle vanus on 50 ja 
rohkem. Loe hoolikalt ja mõtle, kas 
midagi järgnevatest mõtetest veenab 
sind projektis osalema: 
** oled muutustes, kuna pole hetkel 
tööd ja sul on aega enda jaoks;  
** sinul on olemas elu- , õppimise ja 
töökogemus, mida saad jagada 
noorematele ja mida on hea kasutada 
ka enda hüvanguks; 
** sa tead, et ainult kodus ja üksi 
olemine võib tekitada lootusetuse 
tunde; 
** projektikoolitus pakub erinevaid 
koolitusi, nõustamisi ja huvitavaid 

tegevusi ning kohtumisi, mis 
võimaldavad sul taas tunda ennast 
hästi ja vajalikuna; 
** võimalus on kaasa lüüa võõr-
keelteklubides (soome, vene, ingli-
se), et tuletada meelde ja õppida ka 
midagi uut;  keeleklubi hea selts-
kond on koht igapäevakeele harjuta-
miseks, mis on kasulik nii mälu kui 
julguse arendamiseks, seltskond-
likuks vestluseks võõras keeles ning 
loob aluse, et kasutad võõrkeelt 
edaspidi ka tööl; 
** sa oled tundnud kimbatust info- ja 
netiajastu kiiretes muutustes; koo-
litus aitab mõista praeguse aja prot-
sesse, omandada oskusi ja teadmisi 
enda arendamiseks;  arvuti  kasuta-
misoskus lihtsustab ka töö otsimist;  
** koolitusel jagame infot tööotsijale 
pakutavatest programmidest, projek-
tidest ja ametkondade tegevustest 
ning oleme sinu kõrval, et hakkaksid 
selles valdkonnas orienteeruma ja 
oma uut tööelu looma;  
** sul võib olla peast läbi käinud 
mõte, et on nii palju asju, mida veel 
ei oska ega tea – koolitus annabki 
võimaluse laiendada silmaringi ja 
ettevõtlikkust, tutvuda karjääri ja 
ettevõtluse võimalustega, külastada 
Pärnumaa ettevõtteid ja MTÜsid, et 
panna sind mõtlema kõigi oman-
datud oskuste kasulikkuse üle. 
    Järelikult loob projektikoolitus 
individuaalse lähenemise abil ja eri-
nevate spetsialistidega koos tegut-
sedes õppurile võimaluse olla õpihi-
muline, minna kaasa praeguse aja 
uuenduste ja muutustega ning leida 
sobiv ümberõpe, et valida  vastavalt 
oma tervislikule seisundile võimalusi 
tööks. 
   Koolitajad tahavad olla sinu 
kõrval, kui vastad küsimusele,  millal 
on parim aeg su elus, nagu Ameerika 
eraettevõtja ja Cranfield School of 
Management  direktor Ameerika 
muusikateadlane David Grayson 
ütles: „Praegu!”   

 
 
 
 
 
Eha Paas, 
Raeküla 
lasteaia 
hoolekogu 
esimees 
 

Kevadel alustas Raeküla lasteaia-
pere oma majas remonditöid.  
Osalt saadi toetust linnavalitsuselt, 
teisalt toetas värvimistöid SIA 
Caparol Baltica Eesti filiaal.  
 
Enamus remonditöödest on tänaseks 
tehtud suuresti Raeküla kogukonna 
abil. Kevadele tagasi vaadates mee-
nuvad kõhklused ja kahtlused – kas 
me ikka suudame kogu kavandatu 
teostada.  
   Kogukonna abi vajasime viie rüh-
maruumi värvimisel. Aega kõigeks 
oli vaid juulikuu, mil lasteaed suletud.  
Siinkohal jagan lugejatega  Ameerika 
kirjaniku  Margaret J. Wheatley ütle-
mist: „ Maailmas ei ole tugevamat 
jõudu kui kogukond, kes avastab 
midagi, millest ta hoolib.“                                               
 
Märka ja hooli 
Lasteaiale appi tulnuid ei olnud 
arvuliselt küll väga palju, aga seda 
tugevamaks muutus meie meeskond 
ja üksteise toetamine. Olles ise kogu-
konna arengu konsulent,  julgen nii 
lasteaia remonditööde kui ka oma 
igapäevase töö kogemuste najal 
öelda, et probleemid saavad lahendu-
sed just neis kohtades, kus kogukond 
ise ärkab, märkab, hoolib ja tegutseb. 
 Tugev kogukond on kõige suurem 
edu pant oma kodukoha arendamisel!  
Kindlasti ei piisa ainult omavalit-
susele lootmisest, rahadest ja nõud-
mistest. Just tänu tublidele laste-
vanematele, Raeküla seltsile, lasteaia 
õpetajaskonnale on meie linnaosa üks 
väga olulisi maju saanud seestpoolt 
hoopis kaunima ilme.  
     Kes siis olid kogukonna tublid ja 
abivalmis liikmed? Kõigepealt loo-
mulikult lapsevanemad, kes oma 
puhkusest, vabadest õhtutundidest 
näpistasid aega lasteaia tarvis. Suured 
tänud teile!  
   Eraldi tahan tänada Raeküla seltsi 
kaudu  lasteaeda appi tulnud töötuid 
Aaret, Allanit, Anatolit, Endlit, 
Raivot, Sergeid ja üldkasuliku töö 
tegijat Robert Marti.  Nende panus 
meie töödes oli vägagi oluline. 
Loodame, et meie juures tegutsedes 
said töötegijadki eelkõige positiivseid 
emotsioone ja julgustust elus edasi 
minna.   
   On oluline, et igas kogukonnas 
pandaks tähele ja tegeletaks  inimes-
tega, kes mingil põhjusel tööta jäänud 
või mõne muu tõsise murega silmitsi 
seisab.  Alati ei ole vaja suuri rahasid, 
et pakkuda töötutele võimalust enese-
teostuseks, uute võimaluste nägemi-
seks.  Oma viimase aasta kogemuse 
põhjal, suheldes kaua tööta olnud 
noortega, saan öelda, et  kohalik 
kogukond võib kujuneda noorele 
uueks keskkonnaks, kus ta tunneb 
ennast vajaliku ja tunnustatuna.   
  Uued kontaktid, ühiskondliku töö 
kogemused on üldjuhul suureks abiks 
ka uue töö leidmisel.  Raeküla Vana-
kooli keskuse  juba mitmeaastane töö  
töötutega on tõestuseks, et meie 
linnaosa kogukond hoolib oma 
inimestest.  
 
Mänguväljak uueks 
Natuke nukraks teeb tõdemus, et 
abistajateks on meil ikka ühed ja 
samad inimesed. Hea Raeküla elanik, 
kutsun sind üles mõtlema, mida sina 
saad meie kogukonna heaks ära teha, 
ning andma oma ideedest ja  soovist 
teada meie seltsile.   Sinu osalus ei 
pea suur olema,  väikestest algatustest 
saavad alguse suuremad muutused.  
   Raeküla lasteaed esitab uue välja-
kutse – kujundada kogukonna toel 
uueks lasteaia mänguväljak. Kõik, 
kes viimasel ajal  on sattunud  meie 
lasteaia õuealale, on kindlasti märga-
nud, et mängimiseks on lastele vaid 
liivakastid, üks liumägi ning kiik.  
Kokku on aga lasteaias veidi üle saja 
lapse, seega napib neil mängu-
võimalusi.  Mänguväljaku  küsimus 
on üheks olulisemaks väljakutseks 
uuel õppeaastal meie hoolekogule, 
kuhu kuulub vaid 12 vanemat, 
linnaosas elab aga ca 4500 inimest. 
  Siit üleskutse: leidke, head 
inimesed, aega  Raeküla lasteaia 
jaoks! Ootame teie  koostöömõtteid, 
ideid, uusi algatusi! Andke endast 
märku Raeküla seltsile.  Lasteaia 
mänguväljaku arendamise teemal 
võib ka otse lasteaeda pöörduda.  

Tugev 
kogukond 

on edu 
pant  

Kõige paremini õpib 
inimene teisi õpetades 

 

Mida Juku ei õpi ... 

 

Ettevõtja saab abi 

 

Tandemid tulevad appi 

 

Rahastajad   261777 € Euroopa Sotsiaalfond ja 46198 € MTÜ Selts Raeküla, Pärnu Linnavalitsus ja teised toetajad   

Projektiperiood   1. jaanuarist 2012 - 31. detsembrini 2013 

Täiendav teave ja registreerimine Piia Karro, projektijuht, tel 58453331, piia@raekylavanakool.ee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Piia Karro, 
 projektijuht 
 
Ajal, mil tööturg hakkab taas 
pärast ränka majanduskriisi tasa-
pisi kosuma, tuleme Vanakooli 
keskuses ette valmistatud ja —  
heameel tõdeda, et ka rahastajalt 
Euroopa Sotsiaalfondis heaks 
kiidetud — projektiga „Pärnumaa 
kodanikuühiskond aktiviseerimas 
tööotsijaid – põlvkondadevaheline 
koostöö tandemmeetodil“ toetama 
nii tööturul raskesse olukorda 
sattunuid kui ka Pärnumaal 
tegutsevaid ettevõtjaid. Eesmär-
giks esimestele sobiv amet õpetada 
ja ka töökoha otsinguil toetada 
ning teistele asjalikke ja kohuse-
tundlikke töötajaid vahendada. 
 
   Projektimaailmaga kokku  puutu-
nutele pole üllatav, et projektidelt 
oodatakse alati uuenduslikkust. 
Samal ajal võib võhikuile kõrvalt 
vaadates tunduda, mida hullu need 
projekti teostajad jälle kavandavad. 
Seekord olemegi uuenduslikkuse 
eesmärgil ja suure väljakutsena  
ühendamas tandemeiks vanemad kui 
50aastased ja nooremad kui 24aasta-
sed tööotsijad. Sümboolne on, et 
käesolev projekt saab alguse just 
2012. aastal, mis on ühtlasi kuulu-
tatud üleeuroopaliseks põlvkonda-
devahelise solidaarsuse aastaks. On 
saabunud aeg, kus kana õpetab muna 
ja muna jälle kana, et nii teineteiselt 
õppida. Parim meetod õppimiseks 
pidi olema ju õpetamine! 
 
Teineteist toetades  
Inimesed, kes on seoses töötuks ole-
mise või uue töö otsimisega kasu-
tanud riikliku tööturu teenuseid, 
oskavad hinnata nende pidevalt laie-
nenud valikut ja arenenud kvaliteeti. 
Samuti, olgem ausad, on riiklikus 
süsteemis, näiteks töötukassas 
klienditeenindajal kuni 15 minutit ja 
juhtumikorraldajal kuni tund iga 
kliendiga suhtlemiseks ja tema 
toetamiseks, ja sedagi enamasti vaid 
korra kuus. Meie oma  nn tandem-
projektis kaasame kümmekond 
erineva valdkonna asjatundjat ja seda 
kuni järgmise aasta lõpuni. 
Läheneme iga projektiga liitunu 
vajadustele võimalikult indivi-
duaalselt ja otsime üheskoos 
unikaalseid lahendusi. Oleme oma 
tegemistes toeks nii tööotsijaile kui 
ka omavalitsuste ja töötukassa 
spetsialistidele. Tulemuse saavuta-
miseks on väga oluline, et kõik 
projektiga suuremal või vähemal 
määral seotud inimesed, sh ka 
tööotsijad ja organisatsioonid oleksid 
häälestunud koostööle. Seda kõigilt 
osapooltelt ka kõige rohkem ootame! 
   Projektiga liitunud paarid moodus-
tavad teineteist toetavad tandemid. 
Lisaks paariliste personaalsetele 
tugevustele on tandemeid toetamas 
kogu projekti meeskond. Samuti 
omab iga tandem ka oma perso-
naalset mentorit, kellega iganäda-
laselt infot vahetada ja häid näpu-
näiteid saada. Oleme kogu möödu-
nud suve töötanud selle nimel, et 
tandemeil oleks stardihetkel käe-
pärast võtta käsiraamat, millele 
toetudes edasi minna ja üheskoos 
areneda. Oleme seadnud endale 
eesmärgi, et suudame käesoleva 
projektiga tõestada tandemmetoodika 
vajalikkust ja põhjendatust seda 
meetodit tulevikus juba ühe tööturu 
meetmena rakendama hakata.  
 
Tegevused on mitmekesised 
Projekti tegevuskava just tagasi-
hoidlikkusega ei hiilga. See ongi 
projektimaailma võlu, et võib  julgelt 
eksperimenteerida ja uusi meetodeid 
rakendada. Nii jagub põnevust ja 
võimalust pidevalt õppida teosta-
jatele ja osalejatele. 
   Pärast huviliste registreerimist on 
sihtgrupi esimeseks mahukamaks 
tegevuseks mentorite, koolitajate,  
nõustajate ja teiste asjaliste kolme-
päevane motivatsiooniseminar, kus 
üksteist paremini tundma õpitakse. 
Osapoolte vahel selgitatakse välja 
vastastikused ootused ja sõlmitakse 
koos tegutsemise kokkulepe. Moti-
vatsiooniseminarile on tulemas 
mitmed huvitavad esinejad, teeme 
ajurünnakuid ja häälestume üheskoos 
eelseisvateks tegevusteks. 
   Motivatsiooniseminarile järgnevad 
kuud kujunevad väga töisteks. Lisaks 
üks kord nädalas toimuvatele töö-
klubidele, praktiseerimistele Pärnu-

maa erinevais organisatsioonides on 
projektiga liitunuil võimalus saada 
asjatundlikke näpunäiteid nõustajailt 
– nn kutse-, psühholoogiline ja  
juriidiline nõustamine — ning 
osaleda keeleklubides ning arvuti-
koolitustel. Samaaegselt praktiseeri-
misega töökohal hakkame välja 
selgitama osalejate ümber- või 
täiendõppe vajadusi. Juba moti-
vatsiooniseminaril on meil kavas läbi 
viia töötuba õppima õppimisest. 
Enne veel, kui sihtgrupi liikmeid 
grupiviisiliselt või individuaalselt 
erialakoolitusele suuname, on kavas 
põhjalikumalt tutvustada kaasaegseid 
õpimeetodeid ja -vahendeid. Oleme 
varasematest analoogsetest projek-
tidest teinud tähelepaneku, et tihti 
jääb õppijail õpetatu omandamiseks 
lihtsalt puudu õpioskustest. Nii anna-
megi endast parima, et käesolevas 
projektis osalenute valmisolek õppi-
miseks suureneks. 
   Sotsiaalfondi viimaste aastate 
projektikonkursid pakuvad võimalust 
ka rahvusvaheliseks koostööks. Nii 
kavandame uue kogemuse oman-
damise ja projekti tegevuste mit-
mekesistamise eesmärgil korraldada 
kaks õppereisi. Mõlemal juhul on 
kavas külastada väikeettevõtjaid ja 
mittetulunduslikke organisatsioone 
Lätis ja Leedus, et nii laiendada 
projektis osalejate silmaringi enese-
teostusvõimalustest ja sõlmida esma-
seid kokkuleppeid edasiseks koos-
tööks. Valisime  väljasõitudeks just 
Baltikumi riigid põhjusel, et tegemist 
on riikidega, kellel on sarnane 
kultuuriline, ajalooline ja majan-
duslik taust. Õppereiside ette-
valmistamisel ja läbiviimisel lubasid 
meile suureks abiks olla rahvus-
vahelise heategevusorganisatsiooni 
Y’s men International klubid Lätis ja 
Leedus ning   meie hea koostöö-
partner Liepajast – noorteorga-
nisatsioon NEXT. 
 
Rahalised toetused osalenuile 
Käesolevaski projektis tuleb meelde 
tuletada tõsiasja, et tasuta lõunaid 
pole olemas. Keegi kuskil maksab 
alati tekkivad kulud kinni. Nii tasu-
takse eelseisvate tegevuste kulud 
85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi 
vahenditest ning allesjäänud 15% 
ulatuses panustavad Vanakooli kes-
kus ja meie toetajad, sh Pärnu  
Linnavalitsus. Tänud neile! 
   Teiste kulude hulgas kompen-
seeritakse näiteks projektis osale-
nuile tekkivad sõidukulud ja maks-
takse tööpraktikal ja õppel osalenud 
tundide eest stipendiumi. Pean väga 
oluliseks rõhutada, et projektid lähtu-
vad oma tegevustes Eesti Vabariigi 
seadustest, mistõttu kehtivad ka 
sõidukulude  kompenseerimisel ja 
stipendiumi maksmisel riiklikult 
kehtestatud määrad. Toetuste maks-
misel rakendatakse järgmisi põhi-
mõtteid: 
** stipendiumi makstakse tööprak-
tikatel ja üle 24tunnistel koolitustel 
osalemise eest lähtuvalt reaalselt osa 
võetud tundidele 0,48 €/h ; 
** sõidutoetust kompenseeritakse 
projekti tegevustes osalemisel 0,10 €/
km; 
** kulude kompenseerimise aluseks 
on osalejate korrektselt täidetud 
päevikud ja koolituste registreeri-
mislehed. 
 
Pane tähele ja anna teada 
Lõpetuseks kõige olulisema juurde. 
Nimelt on tihti tuge vajavad inime-
sed meie lähipiirkonnas, aga me ei 
tea, kelle poole pöörduda, et neid 
kuidagigi toetada. Nii kutsumegi iga 
üksikut inimest korraks mõtlema, kas 
tema lähikondlastel, sugulastel, 
sõpradel, naabritel või muidu 
tuttavatel võiks toetust vaja minna, et 
taas oma nelja seina vahelt inimeste 
hulka tagasi tulla ja oma elu uuele 
rajale seada. Lähtuvalt minu isik-
likest kogemustest võin kinnitada, et 
vahel on seda esimest sammu just 
kõige raskem astuda ja siin saab juba 
iga tähelepanelik pereliige, naaber, 
sugulane, sõber, endine kolleeg või 
lihtsalt hooliv inimene oma tuge 
pakkuda. Muutused ei ole kiired 
tulema, aga kuskilt tuleb nendega 
algust teha.  
   Oleme juba ette tänulikud iga-
sugusest  teabest, mis aitab meil 
leida just õigeid inimesi, kellega 
üheskoos edasi minna. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cranfield_School_of_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Cranfield_School_of_Management
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„Sündisin ja kasvasin Vaskrääma 
külas. Kui aga pärast sõda ja 
kolhooside asutamise aegu taludele 
metsanormid peale pandi, läks elu 
külas väga raskeks. Olin siis alles 
teismeline tüdruk, aga pidin talule 
sundnormi täites hakkama tooreid 
raskeid palke vinnama ree või rongi 
peale. See töö oli ülejõukäiv.  
   1947. aasta suvel otsisin muud tööd 
ja leidsin selle Sindi-Lodja tellis-
kivivabrikus ning sain Raekülla kalu-
rite juurde üüriliseks. Hakkasin vaata-
ma, kuidas edasi. Läksingi siis Sindi 
kalevivabrikusse tööle. Rongiga tuli 
Raekülast Sinti sõita ja õhtul  tagasi.  
   Kalevivabrikus kraasisin esiteks 
villa heideks, aga süda ihkas kudu-
jaks. Õppisingi tükk aega ja sain 
kangakudujaks. Oi kui palju ilusaid 
kangameetreid on minu käte all val-
minud. Tööl pidin  kogu vahetuse aja 
jalgadel seisma, eks see nüüd mu 
tervisele tunda annagi. Jalad valuta-
vad. Pikemaks teekonnaks eelistan 
jalgrattasõitu. Bussi ma ei armasta 
kasutada, raputab ja loksutab. Nüüd 
parandatakse meil siin teid. Varsti 
saab mõnusamalt liigelda ehk jalgrat-
tateelgi ohutumalt sõita.  
     Sindi vabrikus tutvusin ka oma 
tulevase mehe Joosepiga. Tema oli 
seal töömeheks. Oli õppinud tööstus-
koolis, oskas mitmeid ameteid masi-
nate juures ja ka pottsepatööd. 
Mõlemad olime maalt linna tulnud. 
Joosep oli minust kaheksa aastat 
vanem ja elukogenum. Sobisime hästi 
ja 1957. aastal abiellusime.  
     Selle maja, kus praegugi elan, ost-
sime ära kaluri lesk Riina Teinburgilt, 
kellel lapsi ega teisi lähedasi enam 
elus polnud. Meie maja on välimuselt 
vana, ainult värvitud ja kohendatud, 
aga naabrusesse on palju uusi eluase-
meid ehitatud. Nüüd on Raeküla 
hoopis uus ja moodne. 
    Meie sättisime omas majas elu oma 

tahtmise järgi. Joosepi 
kätetööna valminud ahi ja 
kamin soojendavad vana 
maja seniajani. Tema teh-
tud küttekolded ei aja suit-
su sisse ega võta palju 
puid. Joosep oli kuldsete 
kätega tubli mees.  
     Kahjuks suri meie       
esimene poeg sündides. 
Ämmaemand ei suutnud 
tema kaela ümber keer-
dunud nabanööri lahti 
harutada. See oli hirmus 
löök ja ehmatus. Kaks 
aastat hiljem sündinud tütar 
Ille pakkus meile ühe-
aegselt lohutust ja rõõmu. 
Tema kasvas Raekülas, 
alguses õppis siinses koolis 
ja siis lõpetas Koidula  
kooli ning jätkas juba Tartu ülikoolis 
arstiteaduskonnas. Nüüd ongi ta laste-
arst ja  „põline” saarlane, kuna tema 
abikaasa juured on sealt. 
   Tänu tütrele olen nüüd kolme-
kordne vanaema ja isegi kahekordne 
vanavanaema.  Joosep lahkus sellest 
ilmast juba 14 aastat tagasi, jõudmata 
oma 75. juubelit tähistada, siiski sai 
ta oma eluajal kahe tütrelapse sünnist 
rõõmu tunda. Tütre pesamuna 
Margus on oma vanaisa näinud vaid 
fotodelt. Joosepil aga jäid kahjuks 
tütretütar Triinu pulmad pidamata ja 
meie kahe lapse-lapselapse sünnid 
nägemata. 
     Elan nüüd siin päris üksi, aga ikka 
ja jälle käivad lähedased mind külas-
tamas. Tänu tütrele ja tema meeste-
väele - mees, väimees ja kaks poega - 
on minu elamine mugavamaks ja 
uueaegsemaks muutunud. Naudin sel-
les vana välimusega madalas majas 
põrandaküttega varustatud dušši ja 
muid hüvesid. Nüüdki ootan külla 
tütrepoeg Raiti, kes taotleb doktori-
kraadi geenitehnoloogias ja peaks  

Rootsist täiendkoolituselt kohe-kohe 
naasma. 
   Ega ma aiatöid enam suurt jõua. 
Kõik kaevamised ja kangutamised 
jäävad nooremate, tütrepoeg Marguse 
või mõne teise mehe teha, aga  aias 
meeldib mulle alati nokitseda. Suurt 
rõõmu tunnen tütretütar Triinust ja 
tema perest. Kui kedagi parajasti 
käimas pole,  rõõmustavad silma ja 
südant lilled ja aed. Varakevadel on 
mu aed üksainus  punane tulbiväli, 
mõne aja pärast aga valge karikak-
rameri. Olen nende sibulaid – 
juurikaid jaganud naabritelegi. 
   Natuke vaarikaid ja maasikaid, 
sõstraid ja õunu,  sibulaid ja muud 
värsket peab aiast ikka oma käega 
võtta olema, seepärast toimetan jõu-
dumööda edasi ja  pean plaane, 
millega ise hakkama saan, mida  
noortel palun sättida. Elame veel!“ 
        Inga Mänd 

Leida Rose       Foto Inga Mänd 

„Mina olen kolmandat põlve raeküla-
lane. Minu emapoolsed vanavanemad 
Maria ja Friedrich Olter ning isapool-
sed Elisabeth ja Juhan Palu ja minu isa 
– ema on Raekülas elanud ja tööd 
teinud.  
   Isa Jakob  Palu oli kalur, kelle iga-
päevane elu sõltus merest. Tal olid 
paadid, mõrrad ehk kõik vajalik 
kalapüügiks ning kaks sulast merel 
abilisteks. Isa ehitas meie praeguse 
kodumaja ise, sest tema isatalu jäi 
vanemale vend Juhanile, kes aga 
hiljem sõja jalust Rootsi põgenes ja 
seal suri. Pärast sõda sai kalurikolhoos 
Vaal vanaisa maja endale.  
  Minu isa sõjaväkke ei mobiliseeritud, 
kuna tal oli nägemispuue, kandis kan-
geid prille. Ema Elise töötas Raeküla 
lasteaias ja toimetas kodus ning aitas 
isal seisevnooda lina parandada või 
muid kalurinaistele langenud kohustu-
si täita. Meil oli suur majapidamine: 
lehmad, hobused, viljapõllud, heina-
maa.  Kodust sai kõike, poest osteti 
vaid soola.  
   Mu vanem õde suri lapsena. Mina ja 
minust noorem vend Ain käisime 
Raekülas lasteaias ja alguses õppisime 
ka siinsamas koolis. Talvel kelgutasi-
me, suviti sõitsime jalgratastel, lõbut-
sesime rannas, mis oli siis Raeküla 
rahva lehmade-hobuste karja- ja 
heinamaa, aga seal oli tore käia pere 
või sõpradega ka piknikke pidamas. 
  Keskkoolihariduse sain juba Pärnu I 
keskkoolis, praeguses Hansagümnaa-
siumis.  Kogu noorus on mul aga tihe-
dalt seotud just kodukohaga.   
     Meie juures elas üürilisena Raeküla 

kooli õpetaja Marge Vares, kes mulle   
oma pillil klaverimängu algtõdesid 
õpetas. See instrument hakkas mulle 
väga meeldima ja rõõmustasin süda-
mest, kui isa mulle päris oma klaveri 
ostis. Juba minu ema Elise armastas 
muusikat ja rahvatantsu ning minagi 
pärisin temalt soovi esineda ja tant-
sida. Koolis sõbrunesin direktor Kop-
liste tütre Tiiuga. Meie kaks nautisime 
tantsu ja õppisime meeleldi karakter-
tantse esitama, aga osalesime ka rah-
vatantsugrupis.  
   Minu nooruses tegutses koolimaja 
nagu kultuurimaja ja selle tegevust 

juhtis Lex (Aleksei Kask), kes orga-
niseeris pidevalt kõikvõimalikke pidu-
sid, esinemisi ja tantsuõhtuid. Oi kui-
das meie tahtsime seal tantsida, aga 
koolilapsi ju lubati vaid esinemise 
ajaks. Peale eeskava  toimuvale tant-
suõhtule meid ei lubatud jääda. Vahel 
peitsime ennast Tiiuga kuhugi garde-
roobi nurka ja ootasime, kuni õpetajad 
koju läksid, siis saime meiegi isu 
pärast jalga keerutada – olime kerge-
jalgsed piigad.   
    Koolimaja-kultuurimaja peol kohtu-
sin ka oma tulevase mehe Harry 
Vilsega, samuti Raeküla poisiga. Ta 
oli kohmakas noormees, tantsida ei 
osanud, nii et esialgu tantsisin ikka 
teiste poistega, kuniks Harry sai 
lõpuks minu lemmiktantsu  tango 
sammud selgeks.  Harry on tõeliselt 
andeka kunstisoonega, ta joonistab ja 

maalib ning voolib savist või nikerdab 
puust välja imetoredaid lindude-
loomade figuure. Tema taieseid on 
meie kodus palju.  Kurameerisime ter-
velt kolm aastat. Tänapäeva noored 
vist ei oska seda ettegi kujutada.  
     Harryga abiellusime 1955. aastal. 
Meil sündisid juba neljanda põlve rae-
külalastena tütar Sirli ja poeg Arpo. 
Nemadki õppisid Raeküla koolis. Sirli 
on kahjuks juba surnud, aga tema tüt-
red Gerli ja Kairi elavad Pärnus, kuigi 
mitte enam Raekülas. Tänu tütarde 
neljale lapsele (Germo, Stevon ja 
Kelin, Kimo) oleme meie Harryga 
juba vanavanemad. Poeg Arpo on aga 
jäänud poissmeheks. 
     Kümme aastat töötasin Sindi 
kalevivabrikus, algul kronometrosis-
tina (tööprotsessi korduvelementidele 
kuluva aja mõõtjana, näiteks fikseeri-

des lõnga katkemist), hiljem  raamatu-
pidamises. Seal hakkasin koolis õpi-
tud ja seminaridel täiendust saanuna 
rahvatantse  töökaaslastele õpetama. 
Võtsime osa isegi laulu- ja tantsu-
pidudest. Hiljaaegu tähistasime Sindi 
rahvatantsijatega nende 50. tegevus-
aastat. Oli väga emotsionaalne pidu. 
  Viimased  aastad enne pensionile 
jäämist olin Pärnu autobaasis bensiini-
tehnik, siis veel dispetšer, koostasin 
kõikidele autodele teekonnalehti jms. 
Töö oli huvitav ja tähtis. Tunnustusi 
hea töö eest on kogunenud hulgaliselt. 
     Nüüd elan koos mehega rahulikku 
pensionärielu oma Raeküla kodus, ha-
rime aeda ja  kasvatame oma tarbeks 
mahepõllusaadusi. Tööd on palju, aga 
niisama istuda ju ka ei oska.“   
        

Inga Mänd 

* Milli ema  Elise (vasakul) 
* Milli isa Jakob  suure püütud tuuraga 
(keskel) 
* Milli lillede ja Harry oma nikerdatud 
kotkaga (paremal) 

Fotod erakogust 

Milli ja Harry 

 

Rahulikult südamelööke tuksuv  linnaäär 

Armsaks saanud  kõikidele kõrkjane merekäär 

Eestlaslikult omaette vaikida siin väga hea 

Kanged taadid, töökad memmed -  aiaäärsed meelespead! 

Ükski värav pole lukus, ootab koju tulijat 

Lahkujaid jääb taga nutma teeleht koduväravas 

Argipäevaselt  asjalik, askeldav  ja   ikka teel …  

Õpetaja Kaja Salumäe 

 

Leida: tulin ja jäin 

 

Mu Raeküla 

Põline Peeter 
„Mina olen Raekülas sündinud ja 
kasvanud ning elan siin praegugi. Mu 
poeg Meelis uuris meie pere sugu-
puud ja leidis, et ka meie esivanemad 
on elanud siin. Seega olen mina rae-
külalane viiendat põlve, lapsed 
kuuendat ja lapselapsed seitsmendat.  
   Elada siin pole sugugi paha – meri 
ja mets samas, liiklus tänavail pole 
teab mis tihe. Puudust tunnen vaid 
kõrtsist, sellisest mõnusat kohast, kus 
sõpradega peale tööd istuda ja juttu 
ajada. Kruusist õllest piisaks, sest 
ega ma lähe kõrtsi end purju jooma, 
ma tahan uudiseid kuulda, muljeid 
vahetada. Et kes kusagil käinud ja 
mida näinud.  
   Kui aga jutt juba õllele läks, siis ei 
saa ma ütlemata jätta, et olin selliste 
tuntud tegelastega, nagu Omar Vol-
mer, Mati Vaga, Peeter Kaljumäe, 
Aare Laanemets, pundis, kui lõime 
õlleklubi, siis -liidu, mis sai asus-
tatud Valgamaal kuulsas Leigo talus. 
Tol ajal järvemuusikat seal veel ei 
tehtud. Liiduga läksime Brüsselisse 
välja. Seitse aastat pidas meie klubi 
vastu, siis hääbus. 
   Ma olen oma elus kõiksugu ame-
teid pidanud. Olin 13 aastat vana, kui 
olin mehe eest väljas nii merel kui 
heinamaal. Hommikul sõitsin jalgrat-
taga Liivale kooli, see valge kooli-
maja on seal ju praegugi alles. Viis 
kilomeetrit oli sõita, leistangi otsas 
kõlksus piimamannerg, piima sai 
nimelt Liival ära anda.  Eks olnud 
mu üle ka naerjaid, kui kojusõidul 
tühi mannerg lärmi kippus tegema. 
Aga minu jaoks oli see töö, mis vajas 
tegemist, et perel oleks, millest elada. 
   Suviti käisin lõuna ajal ranna-
karjamaal lehmagi lüpsmas, sest 
lehma selleks koju ajada polnud ju 
mõtet. Meie perel oli peale lehma 
veel kaks siga, hobuse sai Vaala 
kolhoosi käest vajadusel laenuks 
võetud.  
   Sõjaväes olin neli aastat Kalinin-
gradis, neist kolm aastat juhatasin 
sealset meremeesteklubi. Koju naas-
nult kündsin Vaala hobustega maad, 
pool Raeküla oli mu tööpõlluks. Kui 
töötasin  Tõstamaal kalakasvatuses  

või KEKis, sai minu suureks hobiks  
siiditrükk. Maalitud rätikud ja sallid 
oli kuum kaup isegi Tallinna kauba-
majas, ei ma jõudnud neid nii palju 
teha kui nõuti.  
   Kui mu üks äriprojekt petturist osa-
niku nahka läks ja pidin oma aktsiad 
maha müüma, ostsin saadud raha eest 
Sepa talu, selle, kus elan praegu. 
  Maja vajas kõvasti putitamist. Kõr-
vale ehitasin uue, mis on tänini 
pooleli. Raha sai otsa. Loodan, et ehk 
lastelastest keegi, neid on mul kuus, 
võtab asja käsile.  
  Sepa talu oli omas ajas ju väga 
kuulus ja tegus. Vähe sellest, et talus 
kõiksugu majapidamisasju sepistati, 
pandi seal jahipüssegi kokku. Lisaks 
tegi talu suures toas proove kohalik 
teatritrupp. Etendusi anti samas kõr-
val  oleval  Sepa  platsil.  Kellelgi on   
meeles, et tema istunud platsil nel-
jandas sektoris kohal 123. Võimas 
väliteater pidi see ju siis olema!  
   Sepa plats on ikka alles. Kui veel 
mõned aastad tagasi liuglesid sealsel 
trampliinil lapsed, siis nüüd on plats 
üsna õnnetus seisus. Vanakooli kes-
kuse juurest veeti rüüstajate küüsi 
sattunud kiosk, mille me vanaisade 
klubiga korda tegime, Sepa platsile. 
Kahjuks on see taas lõhkujate meele-
vallas. „Teeme ära“ talgute käigus 
kasisime – putitasime  majakese 
seest ja väljast nii palju korda kui 
saime, sest jutuks oli avada selles 
noortekeskus, aga lõhkujad jõudsid 
ette ja nüüd on see vaid üks vare, mis 
tuleks päeva pealt ära koristada. 
Uimastisüstlad vedelevad juba maas.  
Mitte ei saa aru, kelle omand see on, 
kuid maa on ju raudselt linna oma. 
Sestap olengi mitmeid kordi helis-
tanud linnavalitsusele, appi kutsunud 
Pärnu Postimehe ajakirjanikke, kuid 
putka püsib. Mis siis saab, kui see 
põlema pannakse? Mu puidust 
elamud on ju siinsamas, nende sütita-
miseks piisab vaid vähesest tuulest ja 
mõnest sädemest. 
   Raeküla on mu sünni- ja koduküla. 
Tahan, ja kohe väga, et siin oleks hea 
elada.“  

Silvi Kanošina 

Peeter Jantson koduõuel   Foto Riho Valdner 
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September algas lasteaias 
tarkusepäevaga - kohtuti 
kõigi vanade sõpradega ja 
saadi tuttavaks uute mängu-
kaaslastega.  
   Sügise sünnipäeva tähis-
tame sügisnäituse ja mihkli-
päevalaadaga. Laadal kaubel-
dakse omavalmistatud hoi-
diste, maiustuste, käsitöö ja 
muuga. Samal ajal toimub 
koostöös lastevanematega 
heategevuslik sündmus ja 
saadud tulu läheb rühmadele.  
   Traditsiooniliselt toimus 
septembris lastele ka matk 
loodusesse. 
   Oktoobris tähistavad kõik 
rühmad leivanädalat. 
November algab pere-
pidudega, kus tähtsal kohal 
on isad ja vanaisad. Ühiselt 
tuletatakse meelde ka mardi-
ja kadripäeva vanu kombeid.   
   Detsembris algab advendi-
aeg ja lasteaeda külastavad 
päkapikud. Jõulukuu eel-
viimasel nädalal toimuvad 
rühmade jõulupeod ja looda-
me, et lasteaeda jõuab ka 
jõuluvana. 
 
Ene Laidvee, õppealajuhataja 

Pärnamäed – pagariäri, kohvik ja pood – asub 

Pärnus Tallinna mnt 2. Oleme avatud 

tööpäevadel  9 – 19  ja laupäeviti  9 – 16. 
 

Meie poest leiate rikkalikus valikus rukki- ja 

peenleibu, väikseid kaalupirukaid ning -saiakesi, 

erinevaid sepikuid ja saiu. Pidupäevadeks pakume 

kringleid, torte ja maitsvaid kreemisuupisteid. 

Meie juurest leiate ka suures valikus käsitsi 

valmistatud küpsiseid igale maitsele. 
 

Raeküla elanikud! Meie valmistatud lõhnavaid maitsekiusatusi saate osta ka oma 

kodupoodidest – Rae, Rommi ja Olevi kauplustest. 

HEAD ISU!        www.parnamaed.ee 

MTÜ Selts Raeküla, Pärnu Y-klubi ja Vanakooli keskus  
 

Õ N N I T L E V A D  
augusti- ja septembrikuu JUUBILARE 

Uko Eeskivi, Marika Leibakut, Mare Kõrnast,  
Heli Alunurme, Helmi Kuldsaart 

Hea lugeja!  

Raeküla Sõnumid nr 9 avaldatud piltmõistatuse 
vastus on - Kask kasvab randa viival Hirve tn 
pikendusel ehk nn jaanitule platsil.  

Tänud õigete vastuste eest!  

Seekordseks võitjaks osutusid õde-venda Markus ja 
Gerda Timofejev.  

Palume üllatusele Vanakooli keskusesse tööpäevadel 
9 - 17 järele tulla. 

PILTMÕISTATUS 

Raeküla Sõnumid 
Aadress Lembitu 1, 80028 Pärnu 
Arveldusarve nr 10220030954019, SEB 
ajaleht@raekylavanakool.ee 
Vastutav väljaandja MTÜ Selts Raeküla 
Piia Karro, tel 4440054, 
piia@raekylavanakool.ee 
Trükikoda AS Pajo, www.pajoprint.ee 

Toimetaja  Silvi Kanošina, 
ajaleht@raekylavanakool.ee 
Kujundaja Piia Karro, 58453331 
Fotograaf Riho Valdner 
Keeletoimetaja Inga Mänd, wa.ff@hot.ee 
Uudised, reklaam ja kuulutused 
ajaleht@raekylavanakool.ee, tel 58453331 

Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. 
************************************** 
Raeküla Sõnumid nr 11 ilmub märtsis 
2013.     Ootame reklaame ja kuulutusi 
hiljemalt 28. veebrurariks. 

Pärnu linna Raekoguduse   
JUMALATEENISTUS 

 

igal pühapäeval kell 13 
Vanakooli keskuses 
Lembitu 1, Pärnu 

 

Laulud, sõnumid, palve. 
Jutlustab pastor Anne Kontus. 

******************************************************** 

Laulatused, laste õnnistamine, 
matusetalitus, tel 5653709, 4437047 

Sügis-talv 2012 
Raeküla lasteaias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.raekylavanakool.ee 

http://www.parnamaed.ee

