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RAEKÜLA  SÕNUMID 

Head raekülalased! 
 
Mullu septembris lubasime teile, et 
kui Raeküla seltsil õnnestub paik-
konna hariduselu sajanda aasta-
päeva tähistamiseks projektiraha 
saada, siis kohtume taas. Niisiis – 
tere jälle! Eks näis, mis lehe välja-
andmisega edasi saab, aga seda-
korda on õnn meie poolel ja väga 
loodame, et rõõmustate teiegi. 
    Seekordne Raeküla Sõnumid on 
tervenisti pühendatud paikkonna 
hariduselule, alustades sündmustest 
sada aastat tagasi kuni tänapäevani 
välja. Ise näete ja loete: meil on, 
mille üle uhkust tunda. Meie küla 
pole majutanud ju üksnes üld-
hariduskooli, vaid siin sündis 1980. 
aastal ja veetis oma esimesed 
kaheksa aastat Pärnu Kunstikool.  
    Pea paarkümmend aastat oli 
meie küla koduks õhtukoolile, mis 
Ülejõele kolides kandis juba Pärnu 
Täiskasvanute Gümnaasiumi nime. 
Raekülas aastavanuselt tegutsema 
asunud majanduskool sirgus just 
siin kolledžiks. Aastakese töötas 
algklasside majas Pärnu Noorte 
Tehnikamaja, kuni  veenduti, et 
siinsed olud pole neile sobivad. 
    Pea pool sajandit on Raekülas 
tegutsenud ka lasteaed ja seda päris 
omas majas. 
    Kokkuvõtteks tõdegem, et oleme 
lisanud väärilise panuse sada aastat 
tagasi Raeküla kooli sünni eest 
võidelnud Konstantin ja Voldemar 
Pätsi ideesse haritud ühiskonnast. 
Kuigi koolidest on paikkonnas 
nüüdseks tegutsemas uues suures 
majas põhikool, käib vilgas õppe-
töö edasi nii algses vanas kooli-
majas, kus on tegutemas Vanakooli 
keskus, ja 1962. aastal    valminud 
algklasside majas, kuhu paar aastat 
tagasi jälle Raeküla kooli alg-
klassid sisse kolisid. 
    Majad majadeks, tarkuse kand-
jaiks on ju ikka inimesed. Neid, kes 
teevad oma igapäevatööd koolis-
lasteaias ülima vastutustundega või 
kodudes lapsele või lapselastele 
õpetust andes, on Raekülas küllaga. 
Kõikide nende inimeste meenu-
tamiseks tänases lehes ei piisaks 
kohe kindlasti lehe praegusest 
mahust, aga suur tänu kõigile töö ja 
armastuse eest! 
Vivat, crescat, floreat! ehk maa-
keeli: elagu, kasvagu, õitsegu 
Raeküla hariduselu. 
 

Raeküla Sõnumid toimetus 

 

Raeküla hariduselu 100 

Konstantin Pätsi ja August 

Lutsu algatusel sündis 1911. 
aastal  Pätside koduaias toi-
munud koosolekul Pärnu 
Eesti Kooliselts, mille suuri-
maks teeneks linnaosa aren-
gule oli kooli asutamine. 
Voldemar Pätsi eestvõttel sai 
koostatud Pärnu linnapea 
Brackmannile palvekiri koolimaja ehitamiseks ja algkooli avamiseks. Linnapea lubas asja 
kaaluda. Konstantin Päts selgitas kooli avamise vajadust ka Riias kuraator  Prutšenkole, 
Baltimail koolimajade avamise toetajale. Luba saadi ja saksameelne Pärnu linnavalitsus pidi 
ehituse rahastamisega nõustuma. Koolimaja, arvatavasti Märt Merivälja projekti järgi ja 
ehitusmeister Martin Kleini käe all valmis Raeküla mändide alla 1912. aastal, kuid õpetajate 
puudumise tõttu kooli avamine viibis ja see sai teoks 24. märtsil 1913. 1926 valmis arhitekt 
Olev Siinmaa projekteeritud juurdeehitus – võimla koos jalutusruumiga.  Juba 1931. aastal 
tekkis raekülalastel võimalus lapsi hoiule ja õppima panna esimesse 30 osalejaga 
lasteaiarühma, mida juhendas kasvataja Anna. Kui üldharidust jagav kool Raekülas 1979. 
aastal lõpetas tegevuse, sai maja õhtukeskkooli päralt. Kui õhtukeskkool, siis juba 
täiskasvanute gümnaasium, kolis 2000. aastal suurest majast väiksesse, jäi maja ilmatuulte 
pillutada, kuniks selts Raeküla ettevõttel algas majas 2006. aastal suurremont, et avada 
hoones linnaosa keskus. 

Raeküla kooli algklasside maja, ühekordne kiviehitis, valmis 1962. aastal. Kui 

Raeküla kool lõpetas 1979. aastal tegevuse, tühjus maja aastakese ja sai 1980. aastal 
koduks äsja sündinud Pärnu kunstikoolile. Kui kunstikool 
kaheksa aasta pärast kolis oma praegusesse asukohta Kerese 
tänavale, alustas majas majanduskool. 
Kui majanduskoolist välja kasvanud Pärnu kolledž 2000. 
aastal oma praegusesse asukohta Ringi tänaval kolis, jäi maja 
täiskasvanute gümnaasiumi päralt ja kui see kool 2007. 
aastal  omakorda lahkus praegusesse asukohta Ülejõel, läks 
maja taas Raeküla kooli valdusesse.  

 Diplom Pärnu VIII 8-kl koolile 1968. aastal  

       koolinoorte sportliku võimlemise meistrivõistlustel  
       saavutatud esikoha eest.   

Lasteaed Raekülas Järva tänaval avas uksed 1966. aastal. 

Tollase tava järgi sai ta nimeks Pärnu Linna 16. Lastepäevakodu. Lasteaed oli algselt 
ehitatud 140 lapsele ning alustas tegevust kahe sõime- ja nelja aiarühmaga. Neist üks 
sõimerühm oli ööpäevane. Õuealale oli ehitatud vägev purskkaev, kus lastel oli palaval 
suvepäeval võimalus end jahutada. 

 
 
 

 
  

 Tosina-aastase pausi järel taasavati 2. septembril 1991 Raekülas 

 üldhariduskool - Raeküla keskkool. Pärnu linnavalitsuse korralduse 
 alusel jätkas keskkool 6. juunist 1997 gümnaasiumina. 2010. aasta uuest 
 õppeaastast töötab kool põhikoolina Raeküla kooli nime all. 

Fotod erakogudest 
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Piret Paat, 
Vanakooli  
keskuse  
kultuuri-
sündmuste  
koordinaator 
 
Läinud sügisel Eestis ametisse 
astunud Ameerika Ühendriikide 
suursaadiku Jeffrey D. Levine 
Pärnu  külastuspäev 24. jaanuaril 
lõppes Raekülas vanakooli kesku-
ses kontserdiga. 
 
„Oli fantastiline näha ja hiljem ka 
kuulda, et suursaadikule meeldis nii 
meie maja kui kontsert väga,“ märkis 
Vanakooli keskuse arendusjuht Piia 
Karro. „Ta saatis visiidi järel meile 
südamliku kirja, kus avaldas tänu, 
soovis edu ja jõudu ning kirjutas, et 
loodetavasti jätkub meie koostöö ka 
tulevikus.“ 
   Suursaadikut ja tema saatjaskonda 
vaimustanud kontserdil lõid kaasa 
Vanakooli keskuse pilli- ja laulustuudio 
lapsed, show-tantsutüdrukud, folkrühm 
Viisuke ning ansambel TopTen. 
 „Südantliigutav hetk oli ju see, kui 
pilli- ja laulustuudio kahe avaloo järel 
tõusis suursaadik ja tänas käepigis-
tusega ansambli solisti Cassandra-
Annabell Raidlat,“ meenutas Karro. 
   Karro sõnutsi oli Vanakooli keskuse 
tööpere meelitatud, kui USA uue suur-
saadiku esimese Pärnu visiiti kavan-
dajad tegid just neile ettepaneku panna 
päevale punkt meeleoluka ning hoogsa 
kontserdiga. 
   Raeküla valik ei olnud kindlasti 
juhuslik, sest Vanakooli keskuse koos-
töö USA suursaatkonnaga algas aasta-
päevad tagasi,  kui  kavandati Amee-
rika nädala tähistamist Pärnusse. 
Esialgu nädalaks plaanitu venis tege-
likkuses kahele, sest Vanakooli kesku-
se eestvedamisel lõid festivaliks kuju-
nenud ettevõtmises kaasa mitmed lin-
naosade keskused, koolid, lasteaiad, 
restoranid, hotellid, spaad ja 25 ette-
võtjatki. 

   „Meie jaoks oli see mahukas ettevõt-
mine,“ tõdes Karro. „Ameerika näda-
la avatseremoonial Pärnu keskraama-
tukogus oli ju kohal tollane USA suur-
saadik Michael C. Polt oma saatjas-
konnaga ja festivali lõpetaminegi käis 
saatkonna töötajate osalusel.“ 
   Kesktalvel Eesti suvepealinna esma-
kordse visiidi teinud USA suursaadik 
Jeffrey D. Levine`i päev algas kohtu-
misega Pärnu linnapea Toomas Kivi-
mägiga, seejärel külastas kõrge isik 
Tartu Ülikooli Pärnu kolledžit, andis 
intervjuu Pärnu Postimehele ja väisas 
Pärnumaa kutsehariduskeskust. 
   Päeva teises pooles kohtus saadik 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu 
esinduse juhataja Toomas Kuudaga, 
väisas Tervise Paradiisi ja AS Wendret. 
Päev lõppes Raeküla Vanakooli 
keskuses. 
 
   Suursaadik Levine'i eelkäija Michael 
C. Polt oli Pärnus sage külaline. 
Loodame ka härra Jeffrey D. Levine`i 
Pärnus ja Raekülas edaspidi vastu 
võtta. 

Ameerika suursaadiku Pärnu päev lõppes Raekülas 

 
 
Jane Mets, 
Pärnu abilinnapea 
(sündinud ja 
kolmanda 
eluaastani elanud 
Raekülas Männiku 
tänaval) 
 

Pärnu linn kannab UNICEFi laste- 
ja noortesõbraliku linna tiitlit juba 
palju aastaid ning linna üldharidus-
koolide õpitulemused ületavad val-
davas osas riigi ja maakonna kesk-
mist taset. 
 
Lasteaedade ja koolide õppekavad on  
uuendatud ning liikumine arengu- ja 
koostöökeskse õpikäsitluse suunas on 
juba märgatav. Huvi- ja üldhariduse  
tegutsemine käsikäes on saanud ise-
enesestmõistetavaks ja mitmed üldhari-
duskoolid kasutavad ainealaseks 
tegevuseks huvikoolide õppekeskkondi, 
kavandamisel on ühised õpiprojektid ja 
erinevate valikkursuste korraldamine. 
 
Uuenenud hariduskava 
Tekib küsimus, milleks on vaja uuenda-
da haridusvaldkonna arengukava.  
   Üks on selge: laste arv gümnaasiumi-
astmes väheneb ja sellest tulenevad 
muutused ootavad meid ees  igal  juhul.  
Küsimus on vaid selles, kas me rea-
geerime sellele ettevaatavalt või laseme 
asjadel isevoolu teed minna. Pärnu lin-
navalitsus ja -volikogu otsustasid tegut-
seda ettevaatavalt, võttes aluseks nii 
põhjamaade kogemusi kui ka Eesti riigi 
arengulisi dokumente. 
   Käesoleval õppeaastal õpib Pärnu lin-
na üldhariduskoolide statsionaarses õp-
pes 5546 õpilast, kellest 1366 gümnaa-
siumiastmes. Kui 2012. aasta sügisel 
alustas kümnendas klassis õppimist 496 
noort, siis prognooside kohaselt on 
2015. aastal gümnaasiumisse astujaid 
444 ja 2019. aastal 428 ja sealjuures ei 
ole  arvestatud vajadusega, et oluliselt 
peaks kasvama kutseharidusse minejate 
arv. 
   Linnavolikogus 20. detsembril 2012 
vastu võetud „Pärnu linna haridusvald-
konna arengukava aastateks 2013-
2025“ lähtubki vajadusest tagada  kvali-
teetne põhi- ja gümnaasiumiharidus ka 
siis, kui õpilaste arv pidevalt väheneb.    
   Eesti haridus- ja teadusministeerium 
on kavandanud koolivõrgu ümber-
kujundamist, sealhulgas põhikooli ja 

gümnaasiumi lahutamist juba pikemat 
aega. Põhikooli ja gümnaasiumi lahu-
tamine on ette nähtud Eesti haridus-
strateegia 2012-2021 projektis „Eesti 
hariduse viis väljakutset“ arengut 
toetava ja hariduse kvaliteeti tagava 
hariduskorralduse ühe sammuna.  
 

Pärnu koolivõrk 
Pärnu maavalitsus pooldab põhikooli ja 
gümnaasiumi lahutamist ning piir-
kondliku gümnaasiumi rajamist Pärnus-
se, kuna see tagab gümnaasiumiõppe 
tõhususe ning võrdsed võimalused 
gümnaasiumiõppeks linna ja maapiir-
kondade õpilastele. 
   Tuginedes eelpooltoodule, on Pärnu 
haridusvaldkonna arengukavas kindlaks 
määratud konkreetsed tegevused lähi-
aastateks. Kokku on lepitud, et Koidula 
gümnaasiumi baasil kujuneb välja 
piirkondlik, põhiliselt reaal-, tehno-
loogia- ning loodusõppesuunaga ainult 
gümnaasiumiklassidega kool. 
   Pärnu ühisgümnaasiumi gümnaa-
siumiosa ja Hansagümnaasiumi liitumi-
sel tekib aga peamiselt humanitaar-
suundadega ja ainult gümnaa-
siumiastmega Pärnu ühisgümnaasium. 
Nende ümberkorralduste käigus Mai 
tänav 3 hoonesse  tekkiv uus põhikool 
on täna veel  nimetu.  

   Gümnaasiumiastme lahutamine põhi-
koolist tagab kõigile põhikooli lõpeta-
jatele võrdsed võimalused gümnaasiu-
misse astumisel. Ühtlasi peaks see kum-
mutama linnalegendi, mille kohaselt ar-
vatakse, et ühed põhikoolid on teistest 
paremad ning mõne kooli esimesse 
klassi astumine tagab lapsele automaat-
selt vabapääsme ka gümnaasiumisse. 
   Usun, et lapsevanemad hakkavad taas 
väärtustama kodulähedast kooli ja 
mõistavad, et kvaliteetse põhihariduse 
saab kõikides Pärnu linna põhikoolides. 
Ma ei ole kunagi aru saanud, miks 
peaks Lennuki tänaval elav põhikooli 
õpilane käima koolis kesklinnas või 
Lille tänaval elav laps tulema Mai 
tänava kooli. Õppimine kodulähedases 
koolis tagab lapsele tunduvalt turva-
lisema koolitee ja jätab rohkem vaba 
aega huvihariduse ning hobidega 
tegelemiseks. 
   Nüüdisaegse hariduse üheks mõõdu-
puuks on rahvusvaheline konkurentsi-
võime ja selle tagamiseks on väga olu-
line arendada lastes hästi varakult 
loovust, tehes seda lasteaias, üldhari-
dus- ja huvikoolis. Tänasel päeval, kus 
me oleme silmitsi järjest väheneva 
sündivuse ja noorte inimeste Eestist 
lahkumisega, ei peaks esmaeesmärgiks 

olema konkurentsivõimelise tööjõu 
kasvatamine Euroopa tööturu tarvis, 
vaid selliste noorte koolitamine, kes 
suudaksid ja tahaksid tõsta Eesti 
majanduse rahvusvahelisele tasemele ja 
kindlustada seeläbi Eesti inimestele 
omal kodumaal teiste arenenud 
riikidega võrdväärsed tingimused. 
 

Miks alles nüüd? 
Haridusvaldkonnas ei anna turumajan-
duslikud mõõdupuud ja ettevaatamatud 
või läbimõtlematud reformid häid tule-
musi, ega too need kooli ka häid, oma 
tööd ja lapsi armastavaid õpetajaid. 
   Vastvalminud haridusvaldkonna 
arengukava koostamisel arvestati kõiki 
eelnimetatud tahke ja arengukava koos-
tamine ei kestnud pikalt mitte seetõttu, 
et kaua tehtud oleks kaunikene, vaid 
seepärast, et püüdsime leida parimad 
lahendused, kuidas säilitada Pärnu linna 
koolide omanäolisus ja tagada samal 
ajal ka hariduse kõrge kvaliteet igas 
üldharidus- ja huvikoolis ning lasteaias. 
   Mina usun, et selle arengukava ellu-
viimine tagab pikkadeks aastateks kõi-
gile lastele põhikoolis emakeelse 
hariduse, mille tase võimaldab meil 
püsida  ka rahvusvahelises konku-
rentsis.  

Tulevane Pärnu ühisgümnaasium, kuulsa arhitekti Olev Siinmaa projekti järgi 1941valminud maja on praegu koduks Hansagümnaasiumile 

Iga kool on parim 

Tulekul on roosi 
ja raamatu päev 
 
Raeküla kooli raamatukogu kutsub 
kaasa lööma ülemaailmses raamatu ja 
roosi päeva ettevõtmistes 23. aprillil.  
 

Raamatu ja roosi päeva eesmärk on  
väärtustada raamatuid ja lugemist. Kõigil 
on sel päeval võimalus kinkida kooli-
raamatukogule mõni väärt raamat, mida 
kodus enam ei loeta, kuid võiks õpilas-
tele huvi pakkuda. Raamatu kinkimine 
on heategu, mis valmistab rõõmu nii 
kinkijale kui selle saajale.   
   Ülemaailmset raamatu ja roosi päeva 
on tähistatud 1930ndatest aastatest, mil 
Barcelona ühele raamatukaupmehele tuli 
romantiline idee, kuidas suurendada 
raamatumüüki ja parandada kirjanduse 
tundmist. Tema idee seisnes selles, et 
Kataloonia kaitsepühaku Püha Jüri päe-
val võiks iga mees kinkida  naisele roosi 
ja naine mehele raamatu.  
   Raamatu ja roosi päev ehk The World 
Book Day osutus suurepäraseks ideeks ja 
tänapäeval tähistatakse seda kõikjal maa-
ilmas. UNESCO kuulutas 1995. aastal 
Kataloonia raamatu ja roosi päeva  rah-
vusvaheliseks raamatu ja autoriõiguste 
päevaks, sest raamat on väärt päeva, mil 
teda austatakse kui vabaduse, ühtekuulu-
vustunde ja rahu sümbolit. 23. aprill osu-
tus sobilikuks päevaks ka kirjandusajaloo 
seisukohalt - see on kuulsate kirjanike 
Halldor Kiljan Laxnessi ja Vladimir 
Nabokovi sünniaastapäev ning Miguel 
Cervantes de Saavedra ja William 
Shakespeare´i surma-aastapäev. 
   Päeva tähistatakse väga erinevalt selle 
tähtpäeva sünnikodus: Kataloonias on 
Püha Jüri päev pühendatud täielikult raa-
matutele ja roosidele. Barcelona tänavad 
täituvad juba varahommikul raamatu- ja 
roosikioskitest, karnevalirongkäik liigub 
mööda tänavaid, esitletakse uusi raama-
tuid ja kirjanikud kohtuvad lugejatega.  
   Rootsis kingib Kirjastuste Liit koolide-
le raamatuid, Soomes viiakse kirjanike 
mälestussammastele ja kalmudele lilli. 
Paljudes maades korjatakse uusi ja vanu 
raamatuid, et täiendada raamatukogude 
fonde. Eestis on raamatu ja roosi päeva 
tähistatud alates 1998. aastast.  
 

                       Gerli Lehemets,  
Raeküla kooli hoolekogu liige 

Foto Riho Valdner 

 

Koostöö loob 
võimalused 
 

See oli 1993. aastal,  majanduslikult 
väga keerulisel ajal, kui grupp inimesi, 
kellest enamus raekülalased, võttis 
kätte ja astus rahvusvahelise hea-
tegevusorganisatsiooni Y´s Men 
International liikmeks.  
 

Klubi sai nime Y´s Men ´s Club Pärnu 
ehk eestistatuna Pärnu Y-klubi. Klubi 
nimi ütleb küll, et tegemist on justkui 
meeste klubiga, kuid tänapäeval on 
taoliste klubide tegemistesse ja ühtlasi 
liikmetena kaasatud enamasti ka  
naisterahvad.   
   Y´s-liikumise eesmärgiks on kristlike 
väärtuste levitamine ja abivajajate toeta-
mine. Nii teemegi heategevuse eesmärgil 
koostööd erinevate riikide sõsarklubide-
ga, aga eriti Baltikumi ja Soome piirkon-
dade klubidega. Pärnumaal oleme 
kujunenud igapäevaseks koostööpartne-
riks Raeküla Vanakooli keskusele ja 
Pärnumaa kasuperede ühendusele. Esi-
mesel juhul oleme nii rahaliselt kui ka 
füüsilise tööjõuga, sh soomlaste abiga, 
kaasa aidanud keskuses esimese noorte-
toa rajamisele. Teiseks on traditsiooniks 
kujunemas lõbus, arendav ja tänaseks 
juba ka rahvusvaheline suvine pere-
laager, millel osalevad nii Pärnumaa 
kasuperede kui ka Y-klubi liikmete 
pered.  
   Kuna oleme Vanakooli perega nii ühte 
kasvanud, siis on meil heameel tõdeda, 
et meiegi klubil täitub Raeküla haridus-
elule tähtsatel aastatel, nagu tänavune 
100. juubeliaasta, alati ümmargune 
tähtpäev. Tänavu tähistamegi klubiga  
juba 20ndat sünnipäeva.  
 

Palju õnne kõigile vanadele 
klubikaaslastele ja loomulikult kõigile 
neile, kes täna klubi tegemistele kaasa 
löömas!  
Soovime palju õnne meie peagi sajaseks 
saavale riigile ja iseenesestmõistetavalt 
ka kõigile neile, kes Raeküla linnaosas 
erinevates haridusasutustes õppinud,  
õpetanud ja muid töid teinud! On vist 
päris huvitav olla Eesti Vabariigist alati 
sammuke eest - justkui vanem vend-õde, 
veidi targem ja kogenenum 

 

                       Pavel Tammi,  
Pärnu Y-klubi president 

Viisukesed Germo Karro ja Kristjan Õunpuu tervitamas USA suursaadikut Jeffrey D. Levine’i  

Fotod Riho Valdner 

Vanakooli pillistuudio õpilased Karmo Siim, Cassandra-Annabell Raidla ja Carlos Kristjan Künnapas.      Show-tantsutüdrukud Loreta Laugus, Serena Särav, Jessica Turk. 
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Ilus peegel  

Ameerikamaal armastatakse kodani-
ke turvalisuse tagamiseks tarbeese-
metele silte kü lge kleepida. Hoiata-
vaid, juhendavaid, tä psustavaid. 
 Sõ iduautode kü ljepeeglitel ilutseb 
tihti pikk kiri: „Objects in mirror are 
closer than they appear“ ehk peeglist 
paistev on tegelikkuses lä hemal kui 
tundub. Ü hesõ naga, peeglid moonu-
tavad. Needki, mida kasutatakse ta-
gasi vaatamiseks.  
   Mõ eldes oma kooliajale Raekü la 
gü mnaasiumis, tundub mulle, et kõ ik 
oli ilusam, helgem, siiram ja mure-
tum, kui nä ib olevat praeguste noorte 
koolielu. Koolist eemaldudes unus-
tame tü ü tud kodutõ õ d, omavahelised 
nä ä klemised, arusaamatused õ petaja-
tega, ü lekeenud tunded ja ebaõ nnes-
tumised. Alles jä ä vad lõ busad juhtu-
mised, koos kogetud rõ õ mud ja 
lapsepõ lve soojem pä ike kui see, mis 
praegu meie peale paistab. 
  Kooliaeg muutub millekski, mida 
tihti idealiseeritakse ja tunnetatakse 
kui perioodi elus, mil kõ ik oli veel 
võ imalik ja kõ ik teed meie ees valla. 
Ja eks see oligi nii! Seepä rast ei olegi 
vast mõ tet heietada mõ õ dunud aega-
de ü le, meenutada helget kooliaega ja 
reastada seda, mida Raekülas toredat 
oli (ja seda oli meie, esimese 
teatriklassi õ pilaste jaoks palju).  
   Mä lestused on kõ igil isesugused, 
mõ nel kirkamad ja soojemad kui 
teisel. Kuid ma usun, et ü hes võ ib 
kindel olla: Raekü la gü mnaasium an-
dis meile vabaduse. Vabaduse ise 
mõ elda, vabaduse vastutada, vaba-
duse luua, vabaduse minna sinna, 
kuhu tahtsime minna. 
   Vabaduse ja võ imaluse. 

Rudolf-Gustav Hanni (pildil), kes 
aktiivsuse ja tubliduse eest pälvis 
mullu Pärnu linnavalitsuselt aasta 
aktiivse noore tiitli, õpib Raeküla 
kooli 9b klassis ja on kooli õpilas-
esinduse esimees. 
 

Rudolf-Gustav õpib hästi, eriti meeldi-
vad talle matemaatika ja majandus-
õpetus. Koos klassikaaslastega teeb ta 
minifirmat, mille sihiks on koostada 
„Heade tegude kalendrit“ . 
 

Miks just sina, Rudolf-Gustav, osu-
tusid väljavalituks Pärnu linna põhi-
kooli õpilaste hulgas? 
Tõsi, aktiivseid noori on veel peale 
minu teisigi. Ilmselt olin ma silma 
jäänud oma tegemistega. Eelmisel aastal 
jõudsin päris palju ära teha. Kõik 
tegevused ei tule kohe meeldegi. Olen 
Pärnumaa Noorte Liidu liige alates 
2010. Olen olnud aktsiooni    “Vana-
paber ei ole praht“ peakorraldaja. 
Samuti olin Pärnu linna õpilasesinduste 
konverentsi korraldusmeeskonnas, kus 
minu ülesanneteks oli sponsorite leid-
mine, heli ja valgustuse reguleerimine. 
   Samast aastast olen tegev Eesti Punase 
Risti Pärnumaa seltsi noorterühmas, 
käin üritustel ja olen valmis andma es-
maabi. Osalen ka iga-aastasel lastekait-
sepäeva ettevalmistusel ja läbiviimisel. 
   2011. aasta sügisest alates osalen 
Pärnu Noortekogu tegevuses. Aastatel 

2010-2012 läbisin MTÜ Suured Ideed 
Noorte Algatusel (SINA) programmi 
koolituse. Selle programmi raames osa-
lesin idee  „Noortenädal“ elluviimisel 
kaubanduskeskuses Port Artur. 
   Kutsun siinkohal kõiki noori kaasa 
lööma mõnes noorteorganisatsioonis - 
neis on alati lahedad inimesed koos  ja 
saab ka asjalikke asju ajada. 
 

Tegeled aukartustäratavalt paljude 
asjadega, kuis jaksad toime tulla? 
Ega seda nii väga palju olegi. Toime-
tulekuks on omad nipid. Esiteks tegelen 
ainult nende asjadega, mis mulle tõeli-
selt meeldivad. Teiseks on aja planeeri-
mine. Kõik ülesanded, üritused ja koos-
olekud on mul üles märgitud, et ma 
midagi ei unustaks. Alati, kui tekib lais-
kushoog, või kuhjub liiga palju asju, siis 
võtan lihtsalt korraks aja maha ja 
seejärel hakkan otsast peale tegema. 
 

Missuguseid teadmisi oled vajanud, 
kust oled neid saanud? 
Igasuguseid teadmisi on vaja olnud. 
Õpilasfirma puhul on olulised majan-
duslikud teadmised, neid olen saanud 
meie majandusõpetaja Kristi Suppilt, ka 
koolitustelt ja raamatutest. 
   Kõige kasulikumad teadmised on 
muidugi tulnud kogemustest. Kui esi-
mest korda mõnd üritust korraldades 
pole kõik sujunud, siis järgmisel korral 
õnnestub juba paremini. 

Mis on olnud kõige raskem? 
Ei oskagi kohe siin tuua välja kõige 
raskemat ülesannet. Alati tuleb asi 
lihtsalt käsile võtta ja ära teha. 
 

Mis see tegevus sulle annab? 
Iga tegevus annab midagi. Olulisem on  
kogemus. Olen saanud julgust kontak-
te luua või lugupeetud inimesele kirju-
tada. Olen saanud palju sõpru ja häid 
emotsioone. Usutavasti on  aktiivsus 
inimesele omane ja need aktiivsed 
noored, kes on praegugi mu ümber, on 
seda ka tulevikus. 
 

Mida hindad noorte juures? 
Ettevõtlikkust, kui noor suudab ise 
mõelda ja midagi ära teha. 
 

On sul harrastusi? 
Kõik, mida ma väljaspool kooli teen, 
on minu harrastused. Muidugi käin ka 
trennis, vahel ka jooksmas. 
 
Kuidas näeb välja sinu puhkus? 
Eks ikka tegutsedes. Ma ei saa tegevu-
seta olla. Ikka on vaja mõnele projek-
tile mõelda või meilidele vastata või ... 
 
Mida tahad öelda me vestluse 
lõpetuseks? 
Ma olen õnnelik, et on loodud kesk-
kond, kus saab tegutseda. Õpetajad 
toetavad alati õpilasi nende ettevõt-
mistes. Muidugi oleks tulemusi enam, 

kui koolis oleks rohkem hakkajaid ja 
tegusaid noori. Suur tänu kõikidele 
koolikaaslastele, kes on aktiivselt võt-
nud osa õpilasesinduse tööst. 

Küsitles  Riita Tõniste 

  
 
 
 
 
 
Liilia Oberg, 
Raeküla kooli 
direktor 
 

 „Kui need Raeküla männid meil 
laulvad meretuules, 
siis kauneid mälestusi ma selles 
laulus kuulen...,“ 
(read Raeküla kooli hümnist) 
 
Kakskümmend üks aastat pole saja 
aastaga võrreldes just väga pikk aeg, 
kuid viimase Raeküla kooli ajajärgu 
21 aastat on kindlasti mõjutanud paik- 
konna elu ja sugugi mitte vähemal 
määral, kui  hariduselu algul 100 aas- 
tat tagasi, mil Raekülas avati  kool. 
   Läbi saja aasta on meie piirkonnas 
olnud erinevaid haridusasutusi:  alg-
kool, põhikool, keskkool, gümnaa-
sium, majanduskool, kool täiskasva-
nutele, kunstikool, lasteaed. Igal koo-
lil on oma nägu, oma kultuur ja oma 
ajalugu, iga kool on mõjutanud 
inimesi erinevalt. 
   Üks, mis kõiki neid haridusasutusi 
seob, on luua õppijale tingimused või-
metekohase hariduse omandamiseks. 
 
Kooli taasavamine 
Meie praeguselgi  Pärnu Raeküla koo-
lil on oma ajalugu ja kultuur ning neid 
on loonud inimesed, kes selle valge 
majaga on seotud. Kooli esimene 
direktor Tõnu Tõniste on ühes oma 
aktusekõnes öelnud nii: „Kui tahate 
olla ettenägelikud, heitke pilk aeg-
ajalt seljataha. Kõik meie elus kogetu 
mõjutab meie mälestusi. Me alusta-
sime septembris 1991, Eesti oli taas-
iseseisvunud, meil oli jälle tagasi oma 
sini-must-valge. Aasta pärast, kui tuli 
Eesti kroon, avati ametlikult ka meie 
kool. Me olime täis lootust, meil oli 
oma Eesti riik. Me oleme töötanud 
koos 12 aastat - meie kool on samuti 
eksisteerinud 12 aastat.“ 
   Kogenud pedagoog ja koolijuht 
Tõnu Tõniste juhtis Raeküla kooli 13 
aastat. Ta juhtis kooli, mis avati küm-
mekond päeva pärast iseseisva Eesti 
Vabariigi väljakuulutamist keskkoo-
lina ja mis Pärnu linnavalitsuse 1997. 
aasta 6. juuni korralduse kohaselt jät-
kas gümnaasiumina. Kooli vilistlaste 
kirjandid pajatavad sellest perioodist  
lugusid, milles kajastub kooli kordu-
matu ajalugu. Selle ajastu märksõnad 
on järgmised: teatri-  ja kultuuriõpe, 
rahvatants, laul, muusika, lavastused, 

majandusõpe, majandusolümpiaadid, 
õpilasfirmad. 
    Kooli algusest alates on koolis 
töötamas kaheksa pedagoogi: Liivi 
Alekõrs, Kärt Jakobson, Agita Keerd, 
Piret Oitsalu, Pille Paulberg, Age 
Peda, Ülle Pääslane, Riita Tõniste. 
Nimistut pikendab raamatukoguhoidja 
Külliki Vahar. 
 

Koolivõrgu korrastamine 
Tõniste järel, aastatel 2004-2007, töö-
tas Raeküla gümnaasium Viive Tüüri 
juhtimisel. Aeg oli keeruline. Aastaid 
oli õpilaste arv olnud kasvutrendis ja 
linnas avatud uusi koole. Kui aga õpi-
laste arv hakkas vähenema, algas 
koolivõrgu korrastamine. 
    Pärnu linnal oli valminud arengu-
kava, mille tulemusena pidi mitmest 
gümnaasiumist saama põhikoolid. 
Raeküla gümnaasium oli üks neist, 
mis pidi jätkama põhikoolina. 
   Käimas on kolmas kooliaasta, mil 
Raekülas on võimalik omandada vaid 
põhiharidus. Kool, kus õpivad lapsed 
vanuses 7-16, on midagi teistsugust, 
kui kool, kus õpivad 7-19-aastased.  
 

Kool tugineb kodule 
Pedagoogidena oleme viimaste aastate 
jooksul üha enam tõdenud, kui tähtis 
roll on kodul ja lastevanematel. Kui 
kodus pööratakse tähelepanu lapsele 
ja tema arengule, toetatakse last õppi-
misel, osatakse kuulata ja mõista lapse 
muresid ja rõõme, ollakse järjekind-
lad oma nõudmistes, siis on lastel 
head õpitulemused ka koolis. On rõõ-
mu ning rahulolu lapsel endal, vane-
matel ja õpetajatel. 
   Kui on katki midagi kodus, siis see 
mure tuleb lapsega kaasa ka kooli. 
Just õppimisele ja õpiharjumuste ku-
junemisele pöörame tänases Raeküla 
koolis olulist tähelepanu. 
 

Kool muutuvas ajas 
Kooli aastaring on täis tegemisi ja 
toimetamisi. Uue õppekava rakendu-
misel on jäänud oluliseks kooli õppe-
suunad – kultuuriõpe ja majandus. 
  Meie õpilasfirmad tegutsevad ja ko-
guvad tuntust. 9. klassi õpilasfirma on 
välja andnud juba teise kalendri 
„Heade tegude kalender“, turundust 
on kogetud lausa cherry.ee kesk-
konnas, rääkimata enda teadvusta-
misest sotsiaalvõrgustikus facebook. 
   Muutuv aeg toob endaga kaasa üha 
atraktiivsemad ja tehnoloogilisemad 
vahendid, mis leiavad kasutamist nii 
õpilaste kui ka õpetajate poolt. Kuigi 
koolis ei ole veel kasutusel e-raama-
tuid ja tahvelarvuteid, on tehnoloogia-
vahendite kasutamine muutumas iga-
päevaseks õpikeskkonnaks ja prob-

leem on pigem nende ressursside 
uuendamises.  
   Esimese kogemuse õpetamisest ilma 
õpikuta on omandanud õpetaja Kersti 
Koppel, kes kasutab 5. klassis 
loodusõpetuse tundides dokumendi-
kaamerat koos sülearvuti ja projek-
toriga. Dokumendikaamera kiirendab 
tunni korralduslikku käiku, on väga 
hea osutada ja tähelepanu pöörata 
õppematerjalile, seda liigitada ja 
organiseerida ning vajadusel näidata 
käsitletavast teemast ainult osa ja lasta 
õpilastel ise edasi mõtelda. 
   Uute õppevahendite kasutusele võt-
mine eeldab ka uute õppemeetodite 
kasutamist. Õpilaste loovuse ja koos-
tööoskuste, mis on meie kooli põhi-
väärtused hoolivuse ja kooli tradit-
sioonide kõrval, arendamiseks on meil 
palju teisigi võimalusi, mida õpetajad 
üheskoos õpilastega rakendavad. 3. 
klasside õpilased õpivad näiteks 
muusikatundides mängima plokk-
flööti, kunstiringitundides omanda-
takse teadmisi õlimaalitehnikast, 
kehalise kasvatuse tundides on juba 
päris tavaline talvisel perioodil suusa-
tamistunnid Raeküla metsas, ülekooli-
lised orienteerumispäevad on muutu-
nud traditsiooniks. 
 
Traditsioonid seovad olnu olevaga 
Meie kooli rahvatantsurühmadel ja 
laulukooridel on traditsioon osaleda 
piirkondlikel ja üleriigilistel tantsu- ja 
laulupidudel. Eelmisel aastal esinesi-
me rahvatantsuga Soomes, III Eesti-
Soome tantsupeol. 
   Sõnakunst, laul ja tants on aktuste 
lahutamatu osa. Kevadkontserdid 
lastevanematele ja Raeküla rahvale, 
solistide konkursid, kooli olümpia, 
orienteerumispäevad kõigile linna 
koolide õpilastele ja õpetajatele,  aine-
nädalad, kohtumised tuntud inimes-
tega, kooli sünnipäeva ja rahva-
kalendri tähtpäevade tähistamine 
(kadri-, mardi-, vastlapäev), ülekooli-
line kevadmatk, perepäev kooli õppi-
ma asuvate laste peredega ja paljud 
teised tegemised on meie kooli lahu-
tamatu osa. 
   Õpetaja Sirje Raudsiku lavastatud ja 
3. klassi õpilaste esitatud etendust 
„Lumivalguke ja seitse pöialpoissi“ 
oli võimalik vaadata ka Riia Eesti 
kooli õpilastel. Koostööst kolme 
mereäärse kooli - Laulasmaa, Raeküla 
kool ning Muhu põhikool - vahel on 
välja kasvanud õpilastele projekti-, 
õpilasesindustele koostöö-, õpetajaile 
ühiskoolitus-  ja koolide juhtkonda-
dele nõupidamispäev. 
   Pärnu ühis- ja Koidula gümnaa-
siumi ning Raeküla kooli kaheksan-

dike iga-aastaste teadmiste võistlus 
toimub tänavu juba viiendat korda. 
Spordiklasside õpilaste tulemusi on 
märgata koolisisestel spordipäevadel 
ja võistlustel, kuid meie jalg-
palliõpilaste headest saavutustest 
võime lugeda ka Pärnu Postimehest, 
ehkki poisid mängivad küll teiste 
klubide egiidi all. 
   Me oleme aegumatute traditsioo-
nidega ja pidevas muutumises kool, 
kus pööratakse ühtmoodi tähelepanu 
kõigile õpilastele, õpetajatele ja tööta-
jatele. Kõiki kooli inimesi oleme seni 
pidanud ja peame oluliseks ka edas-
pidi ning see kajastub meie iga-

päevastes toimetustes. 
   Kooliperel on alati hea meel endiste 
õpilaste või õpetajate külaskäikudest 
või koostööst. Siiralt head meelt val-
mistab meile see, et Raeküla lapse-
vanemate arvates on nende lastele 
parim koht õppimiseks just meie 
kodulähedane kool, väike ja turvaline 
ning siin õppides saab laps parima 
põhihariduse. Selle nimel töötan mina, 
teevad parimat tööd Raeküla kooli 
õppealajuhataja Agita Keerd, 
majandusjuht Pille Paulberg, huvijuht 
Riita Tõniste ning kõik 31 õpetajat 
ning 15 administratiiv- ja haldus-
töötajat. 

Raeküla kooli nimetused läbi saja aasta 
24.märtsil 1913 (vana kalendri järgi 11. märts) alustab Raeküla 2-klassiline algkool. 
25.septembrist 1919 kannab nime Pärnu linna VII algkool (4 klassi), 1920. aastal saab 
juurde viienda ja 1921. aastal kuuenda klassi (koolikohustus oli 4 klassi või vanust 15 
aastat). 
1944. aastast  Pärnu IV mittetäielik keskkool, 
1952. aastast  Pärnu IV 7-klassiline kool, 
1962. aastast  Pärnu VIII 7-klassiline kool, 
1963. aastast Pärnu VIII 8-klassiline kool. 
Aastatel 1979 -1991 üldhariduskooli Raekülas ei olnud. 
1989. aasta oktoobris algab uue koolihoone ehitus Käo ja Lembitu tänavate ristil, 
2. septembril 1991 alustab selles tööd  Raeküla keskkool. 
6. juunil 1997 jätkab kool Raeküla gümnaasiumi nime all. 
1. september 2010 taandub gümnaasium põhikooliks nimega Raeküla kool. 

Raeküla kool Raekülas 

Bibi Raid, 
Raekü la 
gü mnaasiumi V 
lend, Tallinna 
Inglise kolledž i 
inglise keele ja 
kirjanduse 
õ petaja, tõ lkija. 

Pärnu aktiivseim noor õpib Raekülas 

Raeküla kooli juhatajad / direktorid 
1.märts 1913 – 31. oktoober 1913 Martin Jürgen / Jürjen (mõlemad variandid olid peres 
kasutusel, ametis 8 kuud), 
1. november 1913 – 30. juuni 1914 Mihkel Raud (8 kuud), 
1. juuli 1914 – 30. oktoober 1915 Anton Schmidt (1 aasta ja 4 kuud), 
1. november 1915 – 30. juuni 1916 Johan Vestmann (8 kuud asetäitja/koolijuhataja), 
1. september 1916 Liisa Vichmann (1 kuu juhataja kohusetäitja),  
1. oktoober 1916 – 31. august 1919 Jaan Orav (2 aastat ja 11 kuud), 
1. september 1919 – 1948 Aleksander Hansschmidt – Helila (29 aastat), 
1. september 1948 – 31. august 1960 Marie Kopliste (2 aastat), 
1. september 1960 – 31. august 1979 Johannes Kivi (19 aastat), 
12. august 1991 – 31. märts 2004 Tõnu Tõniste (12 aastat ja 8 kuud), 
1. aprill 2004 – 1. veebruar  2007 Viive Tüür (2 aastat ja 10 kuud), 
6. veebruar 2007 –  31. juuli 2007 Virve Laube (6 kuud direktori kohusetäitja), 
1. august 2007  käesoleva ajani Liilia Oberg. 

2010. a Raeküla kooli Ia klassi õpilased ja õpetaja Liivi Alekõrs Raeküla terviseradu testimas  

 

 

 
Agita Keerd, 
Raeküla kooli 
õppealajuhataja 
 

 
2013. aasta on Raeküla kooli ja 
elanike jaoks eriline – tähistame Eesti 
Vabariigi 95. sünnipäeva ja 100 aastat 
hariduselu Raekülas. Hariduse tähtsus 
kasvab iga aastaga, sest tänapäeval 
õpib nii laps kui täiskasvanu – Eesti 
riik on väärtustanud elukestva õppe.         
Auväärseid  tähtpäevi tahame väärili-
selt tähistada ja ka endile teadvustada, 

sest juubel on meenutuste aeg. Kooli-
elu siin Raekülas on olnud aasta-
kümnete jooksul eripalgeline, kuid 
kindlasti on igaühel oma kooliajast 
meeles mõni vahva lugu või rõõmu-
killuke. 
   Meie kool on tegutsenud 21 aastat 
ja oma ajalugu teame hästi, aga huvi-
tav on ka eelmiste Raeküla koolide 
käekäik. Sellepärast töötasime koos-
töös endiste kolleegide Aime Künna-
pase ja Ellen Lumega  välja küsimus-
tiku, selgitamaks, kes selle piirkonna 
inimestest, kuidas ja millal on seotud 
erinevate siin tegutsenud koolidega – 

õppinud või töötanud. Juhul, kui see 
küsimustik ei ole veel teieni jõudnud, 
aga tahaksite panustada, palun täitke 
see ära ja toimetage Raeküla kooli! 

   Õnnitlen kõiki Raeküla hariduselu 
juubeli puhul ja soovin, et haridust 
siin väärtustaks ka edaspidi! 
 

Õpilaste ja nende vanemate küsitlus 
 
1. Raekülas on õppinud (millises koolis?) 
* Ema (ees- ja  perekonnanimi, neiupõlvenimi, koolis õppimise aastad); 
* Isa (ees- ja  perekonnanimi, koolis õppimise aastad); 
* Vanaema (ees- ja  perekonnanimi, neiupõlvenimi, koolis õppimise aastad); 
* Vanaisa (ees- ja  perekonnanimi,  koolis õppimise aastad); 
* Teised Raekülas õppinud sugulased – samad andmed. 
2. Mis aastast elab sinu perekond Raekülas? 
3. Kes sinu perest on töötanud Raeküla koolides? Millises? Kellena?  Mis 
aastatel? 
4. Huvitavad mälestused (koolist, õpetajatest, klassikaaslastest). 
5. Kes ja kuidas on Raekülas isetegevuses osalenud? 

Aita meenutada 

 

Foto erakogust 

Foto erakogust 
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Riita Tõniste, 
Raeküla kooli 
huvijuht 
 
 
Reaküla hariduselu 100ndal aasta-
päeval on õigustatud tuua välja 
nende nimed, kes on andnud kogu 
oma elu ja hinge raekülalastele.  
  
Tervelt 34 aastat  oli  Raeküla kooliga 
seotud  Johannes Kivi nii õpetaja, 
õppealajuhataja kui  direktorina. 
    Õpetaja Ellen Lume „kontol“ on 33 
aastat. Sergei Menšikov töötas 31 aas-
tat, pälvides 1999. aastal tunnustuse - 
Pärnu linna vapimärgi.   
   Aleksander Helila töötas koolis sa-
muti 31 aastat, neist koolijuhatajana 
29 ! (Vaata Raeküla Sõnumid, nr 5) 
   Seekord kirjutan pikemalt põlisest 
Raeküla mehest – Johannes Kivist. 
Aitäh Britt (Lankots) Vaherile, kelle 
koostatud uurimistööle oma vanaisast 
saan siinjuures toetuda.  
 

Lapsepõlv ja kooliaastad 
Johannes Kivi sündis 25. juulil 1922 
Raekülas. Ema oli kodune ja isa töötas 
algul Waldhofi vabrikus, hiljem teenis 
elatist metsaveoga.  
   Johannesel nagu paikkonna teistelgi 
lastel tollal tuli käia karjas. Vaatamata 
kohustustele, ei jäänud pidamata palli-
mängud Rotiküla poistega ega käima-
ta igal aastal aastalaadalgi.  
   1930ndal aastal alustas Johannes 
kooliteed Raekülas - tollase nimega 
Pärnu linna 7. algkoolis. Algkooli lõ-
petamise järel (1936) jätkas õppimist 
Pärnu kaubanduskeskkoolis, mis oli 
tasuline. Hea õpiedukuse tõttu ja  pere 
majanduslikku kitsikust arvestades oli 
ta vabastatud õppemaksust. Kooli lõ-
petas ta 1940. aastal. Tollal oli raske 
tööd leida, kuid temal läks õnneks ja 
ta asus tööle arveametnikuna riigi-
pangas. Aga õnne ei jätkunud kauaks, 
kuna algas sõda. 
 

Sõja-aastad 
2. juulil 1941 sai Johannes Kivi nagu 
paljud äsja meheikka jõudnud noored 
mehed Vene mobilisatsioonikutse. Ta 
saadeti Venemaale Saraatovist 50 
kilomeetri kaugusele steppi, kus toi-
musid õppused. 
   Järgmise aasta jaanuari lõpus tuli tal 
86-liikmelise polgu koosseisus minna 
Uurali taha, kus toimus pingeline 
lahingõpe, mis kestis aasta lõpuni. 
Õppuste ajal hakkasid mehi kimbu-
tama rasked nakkushaigused. Ei pää-
senud temagi - nooruk haigestus tüü-
fusesse ja raskesti. Haige seisund oli 
nii lootusetu, et ta viidi juba surijate 
muldonni. Õnneks avastas üks eesti 
rahvusest meditsiiniõde, et noormees 
hingab veel ja hakkas tema eest hoo-
litsema. See oli pääsemine surmast. 
    Paranemise järel suunati Johannes 
Kalinini rindele. Velikije Luki lahin-

gus sai ta raskesti haavata ja evaku-
eeriti Taškendi haiglasse, kus viibis 
ravil kaheksa kuud. Ravi järel tun-
nistas arstlik komisjon mehe II grupi 
invaliidiks. Johannes asus õppima 
Taškendi Finantsmajanduse Instituu-
dis. Koju Pärnusse jõudis Kivi 1945. 
aasta 1. oktoobril.  
    Nõukogude võimu ajal oli tähtpäe-
vadel tavaks kohtumised sõjaveterani-
dega. Kivi tütre mälestuste järgi püü-
dis isa enamasti leida ettekäändeid, et 
kohtumistele mitte minna. Küllap olid 
need jutuajamised tema jaoks valusad 
mitmel põhjusel. 
 

Taas kodus 
Koju jõudnud, sai Johannes puhata ja 
ennast ravida. Tervise paranedes võis 
ta kargud ära panna ja kõndida kepile 
toetudes. Ta plaanis õppimist jätkata 
majanduse valdkonnas, kuid tegelikult 
läks teisiti. Ühel päeval nimelt kutsus 
Aleksander Helila, Raeküla kooli tol-
leaegne juhataja, teda kooli tööle. Kivi 
nõustuski ja alustas sõjalise algõpe-
tuse tundide andmisega, hiljem lisan-
dusid ajalugu, geograafia, matemaa-
tika ja isegi inglise keel.  
   Algus oli talle raske - polnud ta ju 
õppinud õpetajaks. Suur tahe ja ener-
gia aitasid  raskustest üle saada ja nii 
tekkiski kutsumus ja armastus õpetaja-
töö vastu.  
   Õpetajakutse omandas Kivi Haapsa-
lus õpetajate seminaris. Tartu Õpeta-
jate Instituudis jätkamiseks (lõpetas 
1957)  pidi ta aga enne veel õhtukesk-
kooli (1952) lõpetama, kuna kauban-
duskooli tunnistust tollal ei arvestatud 
keskhariduse vääriliseks. 
 

Pereelu 
1946. aasta 6. novembril abiellus Jo-
hannes Kivi Maaja Haldmaga. 1947. 
aastal sündis tütar Aino. 
  Sõjajärgne elu oli raske, õpetajapalk 
väike ja ka õppimine nõudis kulutusi. 
Tänu oma aiale tuldi  toime. Palju abi 
oli ka sellest, et abikaasa õmbles ise 
nii endale kui lastele riided selga. 
Palju aitas neid ka Johannese ema. 
   1956. aastal sündis perre teine tütar 
Riine. Tütred käisid koolis Raekülas, 
seejärel Pärnu I Keskkoolis. Tütar 
Aino omandas kõrghariduse inglise 
filoloogi ja tütar Riine agronoomi 
erialal. 
    Tütar Aino meenutab: „ On jäänud 
meelde, et ükskõik mis aastaajal, üks-
kõik mis ilmaga, saatis isa mind Tartu 
bussile ja alati oli ta mul Raeküla 
kooli juures bussil vastas. Isa hoidis 
meid, lapsi ja abikaasat, elas kaasa 
meie kõikide muredele ja rõõmudele. 
Tema elu lahutamatu koostisosa oli 
aga Raeküla kool.“ 
 

Tööelu  
1957. aastal määrati Johannes Kivi 
Raeküla kooli õppealajuhatajaks, 
kolm aastat hiljem kinnitati ta direk-
tori kohale. Sellel ametipostil oli ta 
kuni kooli sulgemiseni 1979. 
   Nimetatud ametite kõrval andis ta ka 
matemaatikatunde. Ta asus kaugõppe 
teel õppima Tartu Ülikooli matemaati-
kateaduskonda, kuid sai seal lõpetada  
kaks kursust, kuna kaugõppeosakond 
üliõpilaste vähesuse tõttu suleti. 
    Tööpäevad direktorina olid pikad, 

hommikul oli Kivi majas esimene ja 
õhtul viimane, kes ukse lukku pani. 
1913. aastal ehitatud koolihoone oli 
ahjuküttega ja ahjusid oli palju. Nii et 
pidevalt oli puude pärast mure. Puid 
aitasid lõhkuda tublid lapsevanemad. 
    Igal aastal vajasid kooliruumid ka 
remonti. Tänu headele sidemetele üm-
berkaudsete ettevõtetega said mured 
murtud: metsamajand abistas kütte-
puudega, ehitusmaterjalide tehas aitas 
remonti teha, Sindi sovhoosi bussiga 
sõideti ekskursioonidele. Vastutasuks 
andsid õpilased töölistele kontserte, 
võtsid sügiseti kartuleid,  istutasid 
kevadeti puid.  
   Raeküla linnaosa kasvas jõudsasti 
ning ruumipuudus andis tunda. 1962 
valmis koolile juurdeehitus (Lembitu 
1a). 
   Direktori mured polnud üksnes ma-
jandusmured. Tütar mäletab, kuidas 
isa ükskord ärritunult koju tulles oli 
teatanud: „Taevane arm, nüüd on nad 
otsustanud dekreeti minna ja tervelt 
kolm korraga. Ja mulle mitte sõna-
kestki!“ Õpetajate kollektiiv koosnes 
peamiselt ju naistest. 
    Milvi Laur, kes oli Raeküla koolis 
õpetaja 1974 – 79, mäletab direktorit 
ikka heatujulisena ja lahke näoga.  
  „Hea õpetaja oli ja hea huumori-
meelega!“ meenutab direktorit õpilane 
Urve Kaare, kes keskkooli lõpetamise 
järel õppis Kiviga koos Tartu Õpeta-
jate Instituudis ning ka töötas Raeküla 
koolis aastatel 1957 – 1974.  
   Pilvi Kristov  kirjeldab oma mäles-
tustes Johannes Kivi kui väga korrekt-
set ja viisakat inimest, keda iseloo-
mustas äärmine tagasihoidlikkus ja 
taktitundelisus. Naise hinnangu järgi    
valitses koolis rahulik töömeeleolu ja 
tööd tehti palju ning hästi.  

   Alati olid väga rahvarohked kooli-
peod, mille eeskavad olid nagu aruan-
ded sellest, mida  õpilased – õpetajad 
olid õppinud. Kooli lõpuaktused olid 
väga pidulikud ja südamlikud. Palju 
oli spordivõistlusi õpetaja Vello 
Vilipere eestvedamisel. Uhkust sai 
tunda ka õpetaja Sergei Menšikovi  
juhendatud poiste puidutööde üle. 
Kevadised käsitöönäitused olid suured 
ja eksponaadid ilusad.    
    Aeg läks ja nõudmised kasvasid. 
1971. aastal viis Johannes Kivi doku-
mendid Tallinna Pedagoogilise Insti-
tuudi matemaatika-füüsikateaduskon-
da. Ta lõpetas kaks kursust ja siis an-
dis alla. “ Vana mehe mälu ja tervis ei 
luba noortega sammu pidada,“ tõdes 
ta.  Hiljem olevat ta kahetsenud,  et ei 
osanud õiget kooli valida. Ometi oli ta 
õppinud ju terve elu! 
 
Hobid 
Kui koolitööst ja õppimisest aega üle 
jäi, siis töötas Johannes Kivi  meeleldi 

koduaias. Nii tulid  tunnustused ka  
mitmetelt individuaalelamute ümbrus-
te ülevaatustelt.  
   Tütar Aino kirjutab oma mälestustes 
isast, kuidas nad kahekesi kalal käisid. 
Isale olevat tähtsam  olnud looduses 
olemine kui kalasaak, mida tavaliselt 
jätkuski ainult kassile. Veel kinnitab 
tütar, et isa olnud matemaatika kuld-
seletaja. Nii käiski pühapäeviti nende 
kodus lapsi matemaatika järelaita-
mistundides, raha juhendaja ei võtnud.   
   Kui Raeküla kool 1979. aastal nii-
öelda likvideeriti, töötas Kivi paar 
aastat Vanalinna põhikoolis mate-
maatikaõpetajana. 1982 jäi ta pensio-
nile, kuid jätkas töötamist haridus-
osakonnas. Aasta hiljem tervis halve-
nes, vana haigus andis end taas tunda.  
 
6. augustil 1990 saabus surm, viim-
seks puhkepaigas sai talle Pärnu Alevi 
II kalmistu.  

Raeküla koolile  pühendatud elu 

Johannes Kivi 
Pärnu IV 7-

klassilise kooli 
õpetajatega 1957. 

aastal. 
 

Head Raeküla 
Sõnumid lugeja! 
Palun aidake pildiloli-
jaid identifitseerida. 
Saatke kiri ajalehe 
toimetusele või e-kiri 
ajaleht@raekyla-
vanakool.ee 
 
 

 
 

Johannes Kivi 
(vasakul) näidendis  

 

 

Silvi Kanošina  
 
Raeküla vana koolimaja ja algklassi-
de maja on 28 aastat majutanud täis-
kasvanute üldharidusõpet, olnud tun-
nistajaks õhtukooli sirgumisele täis-
kasvanute gümnaasiumiks.  
 
Kui 1979. aastal valmis Raeküla külje 
alla Metsa tänavale  Koidula kooli uus 
hoone, juhatati   Raeküla lapsedki sinna 
õppima ja neist maha jäänud koolimaja 
sai õhtukeskkoolile. Kuna  õhtukooliga 
liideti kaugõppekeskkool, toimus õppe-
töö ses ühendkoolis valdavalt kaugõppe-
vormis.  
   Kuus aastat hiljem koondusid Pärnu I 
ja II õhtukeskkool ühisnimetaja – Pärnu 
Õhtukeskkooli – alla. Koolis töötas nii 
eesti kui vene osakond.  
  Tosina aasta pärast ehk aastal 
1997 ülendati kool Pärnu 
täiskasva-nute gümnaasiumiks. 
Kolm aastat hiljem kolis kool 
üsna viletsaks jäänud suurest 
kooli-majast väiksesse 
algklasside majja, kus jätkus 
töö veel seitse aastat jutti.  
   2007. aastal kolis kool taas ja 
sedakorda Ülejõele Slaavi põhi-
koolist vabanenud majja, kus 
töötab tänase päevani.  
 
Õppureid jagus kuhjaga 
Täiskasvanute gümnaasiumi 
Raeküla ajastu kogu pikkuse 
matemaatika õpetaja ja  õppe-
alajuhatajana läbi teinud Hilja 
Räni (pildil) mäletamist mööda 
algas esimene õppeaasta Rae-

küla vanas koolimajas sanitaarremondi 
ja kabinettide sisustamisega. Valmisid 
nii eesti keele ja kirjanduse kui vene 
keele, matemaatika, ajaloo ja füüsika 
kabinetid, samuti ruumid kooli raama-
tukogule.   
   Kool alustas Raekülas 20 klassi-
komplekti ja 435 õppuriga, õppevormiks 
oli nii päevane õpe kui sesoon- ja 
kaugõpe. Kevadel 1980 võttis lõputun-
nistuse vastu kooli ajaloo suurim lend - 
179 noort.   
   „Õppurite puudust meil ei olnud,“ 
kinnitab Hilja Räni. „Õpilaste arv aasta-
te lõikes kõikus 200-500 vahel, linna-
noorte seas oli ka maalt tulnuid.“ 
     Keskhariduse omandajail oli valida 
kas õhtune õpe, kus kohal pidi olema 
neli õhtut nädalas, lisaks kaug- ja 
sesoonõpe. Oli kogunisti sellinegi kõrg-

aeg, kus klassid 
töötasid asu-
tuste juures – 
KEKis, MEKis, 
kaubandusvalit-
suses, linakom-
binaadis. „Õp-
pur võis valida 
ka niiöelda ai-
nepõhise õppe-
vormi,“ märgib 
Räni. „Iga aine-
kursuse lõp-
pedes toimus 
eksam. Võimal-
dasime noorel 
õppida vaid üh-
te või mitut ai-
net, mille tõttu 
tal päevakesk-

kool lõpetamata jäi.“ 
  See süsteem käivitus 1985. aastal Taa-
ni kolleegide toel ja haridusministeeriu-
mi loal. 
    Eelmärgituile lisandusid ekstern- ja 
perioodõpe. Alates 1992. aastast korral-
das kool muukeelseile ka riigikeele-
kursusi. Loetletud paljude õppevormide 
seast leidis noor endale sobiva ja kui 
hätta jäi, aitas teda nõustaja.   
    Riiklike õppekavade muutused tõid 
kooli valikained, millest tähtsaim oli 
informaatika. „Eks meie  õpetajail 
endilgi tuli arvutit kasutama õppida,“ 
tõdeb Räni.    
 
Puuhoonest kivimajja 
Kaks aastakümmet tööd Raeküla kooli 
peamajas lõppes aastal 2000, kui täis-
kasvanute gümnaasiumi kasutada jäi 
kõrvalmaja, kividest laotud ühekordne 
algklasside maja. 
  „Minu mäletamist mööda kolisime 
puuhoonest kivimajja, sest kool vist ei 
tohtinud enam puumajas töötada,“ 
põhjendab Räni. „Ehkki maja vajas sani-
taarremonti, paranesid meie töötingi-
mused võrrelduna senise majaga tun-
duvalt.“   
   Algklasside maja kunstikoolilt üle 
võtnud majanduskool, millest võrsus 
Pärnu kolledž, oli majas teinud suure 
töö: viinud ahjukütte üle keskküttele ja 
kuivkäimlad asendanud vesiklosetti-
dega.  
   Nagu igas teises koolis, lõid täis-
kasvanute gümnaasiumi õppuridki aga-
ralt kaasa klassivälises tegevuses: toi-
musid spordipäevad, koolidevahelised 
sõpruskohtumised, konverentsid, teema-

päevad,  peod, tähtpäevade tähistamised. 
   „Üritusi on palju olnud.  Alates kooli 
asutamisest 1921. aastal kuni tänapäe-
vani välja on iga viie aasta järel tähis-
taud kooli sünnipäevagi,“ räägib Räni. 
„Meelde on jäänud  õppeekskursioonid 
Soomaale, Manilaiule, Põlvamaale, 
rääkimata rahvusvahelistest koolitus-
päevadel osalemisest Maltal, Küprosel, 
Kreekas, Itaalias, Soomes.“ 
   Saavutuste eest õppekasvatustöös on 
Pärnu täiskasvanute gümnaasium 
pälvinud mitmeid tunnustusi, mille 
hulgas ilutseb ka üleliiduline aukiri 
1981. aastast edu eest ülevaatusel „Igale 
töötavale noorele keskharidus“. Eesti 

Vabariigi presidendi vastuvõtul aga 
osales 2005. aasta lõpetanu Kaidi 
Roosimaa – tubli õppija ja lapsevanem.    
 
Täiskasvanute gümnaasiumi Raeküla 
ajastul on kooli eesotsas seisnud direk-
torid Helle-Maria Pallik (1976-1985), 
Tatjana Vasser (1985-1987), Jaan Mikk 
(1987-2000), Tiiu Meras (2000-2001) ja 
Kaarin Kurvits, kes astus ametisse 2001. 
aastal ja juhib kooli siiani.     
 
„Meie kollektiivi liikmeks on olnud ka 
kõigi lemmik, kass Elmo, kes tundis end 
vabalt nii tundides  kui direktori laua 
peal,“ kinnitab Hilja Räni.  

Õhtukool sirgus Raekülas täiskasvanute gümnaasiumiks 

2006. aastal õpetaja Urmas Lekk juhendamas 
ja õpilane Elle Seiman harjutamas käelist 
tegevust 

Fotod erakogudest  

Fotod erakogust  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Riina Müürsepp, 
Pärnumaa 
kutseharidus-
keskuse direktor 
 

Pärnu Majanduskool avas Rae-
külas Lembitu 1a (pildil) ametlikult 
uksed 1992. aasta 29. septembril. 
Majja olime kolinud juba augusti-
kuus, 1. augustil 1992 sai minust ka 
selle kooli uus direktor. 
 

Majanduskooli kolimise aegu Rae-
külla käis koolimaja üleviimine kesk-
küttesüsteemile, kuna sinnani oli ol-
nud ahiküte. Ahjud jäid alles ja majas 
olid jätkuvalt kuivkäimladki. 
   Tol sügisel alustas õppetööd 102 
õpilast ettevõtja, panganduse, turismi-
hotellimajanduse ja raamatupidamise 
suundadel. Mäletan, et algus selles 
hoones oli keeruline ka seetõttu, et ei 
olnud telefoniühendust ja õpilastele, 
kes tulid siia üle kesklinnas asuvast 
hoonest, tekitas parasjagu peavalu  ka 
bussiliiklus. Poole aasta möödudes 
õnnestus siiski saada koolile telefon 
kena numbriga 22226. 
    Majanduskool oli aktiivsetes suhe-
tes Kanada Seneca kolledžiga, kelle 
õppejõud Elissa Williams ja Carol 
Aun  töötasid tol perioodil meie koo-
lis ja just nende imestus meie töö-
tingimuste üle oli esialgu suur. 
    Pikalt ja laialt käisid sel perioodil 
arutelud kõrghariduse andmise või-
maluste üle. Pärnu majanduskool oli  
munitsipaalkool, 1. jaanuaril 1994 sai 
meist vabariikliku alluvusega tehni-
kum. Koolis õppis siis 140 noort ja 
kooli eelarve oli 710 000 krooni.  

    Koolimajas oli üks korter, kus elas 
majahoidja Salme Nurm. Salme oli 
see, kes iga päev uksi avas ja maja 
ümbruse eest hoolt kandis. 
   Majas oli üks sein, mis oli pidevalt 
niiske ja hallitas.  Arvatavasti oli põh-
juseks ehitusviga. Küll me proovi-
sime seda korda saada, aga alles 
pärast katuse lahtivõtmist ja remonti 
paranes olukord. 
   1994. aastal korraldasime esimest 
korda rahvusvahelise suvekooli koos-
töös Notre Dame Counciliga (USA). 
Selleks ajaks olime välja ehitanud 
baar-kohviku, väikese raamatukogu 
ja kuivkäimlatest olid saanud öko-
loogilised turbakäimlad. See oli kooli 
ajaloos mälestusväärne periood, kui 
koristajal tuli igal nädalal turba-
käimla tühjaks vedada ja kogu see 
„väärt kraam“ liikus Raeküla linnaosa 
aedadesse väetiseks. 
   Kuna selles väikeses majas ei ol-
nud ühtegi suuremat ruumi, siis tuli 
kooli ühisüritused korraldada kõik 
mujal. Esimene lõpuaktus toimus Mai 
kultuurikeskuses, avaaktusi tegime 

kõrval olevas õppehoones  (praegune 
Vanakooli keskus), kasutasime ka 
Nooruse Maja ja muid kohti. 
    1995. aastal olime jõudnud nii 
kaugele, et koolihoone sai korralikud 
WCd ja kanalisatsiooni. 
    Kui 1996. aastal sõlmisid Tartu 
Ülikool ja haridusministeerium lepin-
gu kõrgkooli asutamiseks Pärnusse, 
sai meie õppehoone 1. septembril 
1996 uue sildi - Tartu Ülikooli Pärnu 
kolledž. 
   21. märtsil 1996 võttis Pärnu linna-
volikogu vastu otsuse rajada kolled-
žile vääriline õppekompleks Ringi 35. 
Hoone ehitusele uuel aadressil ja 
kooli kolimiseni kulus kolm aastat. 
Lembitu 1a hoone jäi meist tühjana 
maha 1999. aastal. 
   Meist igaühel on Raeküla ajast 
omad mälestused. Minu mälestustes 
on see väike armas kool, kus kõik 
tundsid kõiki ja kus käis väga palju 
väärikaid külalisi. Seal polnud küll 
kõrgkoolile omast akadeemilisust, 
aga olid soojad suhted ja ühiste 
pingutuste rõõm. 
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Silvi Kanošina 
 
Lapsepõlv ehk esimesed kaheksa 
tegevusaastat möödusid Pärnu 
kunstikoolil Raeküla 8-klassilisest 
koolist aasta varem tühjaks jäänud 
algklasside majas, oma praegusesse 
elupaika Kerese tänaval kolis kool 
1988. aastal. 
 
Pärnu kunstikooli 30ndaks aasta-
päevaks valminud trükis teavitab, et 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
korraldus 15. augustist 1980 nr 468-k 
lubas kultuuriministeeriumil  avada 
1980/81. õppeaastal Pärnusse laste 
kunstikooli. Täpselt kuu aega hiljem 
ehk 15. septembril saigi läbi lõigatud 
traditsiooniline lint ning rohkete 
õnnitluste ja lillede saatel avas vaba-
riigi kuues laste kunstikool Raeküla 
mändide all uksed.  
 

Maja käest ära  
Kultuuriministeeriumi utsitusel Jõhvi 
kunstikooli direktori ametist Pärnu 
kunstikooli looma ja juhtima asunud 
Peeter Somelari meenutust mööda oli 
nende käsutusse antud maja ülimalt 
kehvas seisus. Enne avamist midagi 
seal ju paremaks kõpitseti, kuid kuiv-
käimlad jäid ja halvimail päevil hai-
ses maja sõna otseses mõttes kui pel-
dik. Kütta oli vaja 13 ahju, kuid ikka 
oli külm, sest maja laiutas ju liival. 
    Peeter Somelari jooniste järgi val-
mistasid spetsiaalse mööbli kunsti-
kooli jaoks  Pärnu kurtide ühingu töö-
mehed. Vajaka jäävad esemed veeti 
kohale Tallinnast.                       
   “Ega need  aastad  Raekülas  meile  

 kerged olnud,“ tunnistab Somelar. 
“Vähe sellest, et majas oli külm  ja 
hais kimbutas, polnud maja asukoht 
bussiliiklust arvestades õppureile 
soodne. Pealegi tuli õpetajail lapsi 
peale õppetööd busspeatustesse saata, 
sest nagu külas tavaks, lasid pered 
pärast tööpäeva oma koerad välja 
jooksma ja need loomad kohutasid 
väiksemaid kunstihuvilisi.“  
     Ehkki maja sai 1985-86 remondi, 
polnud sest suurt abi. Abi tuli oota-
matult ja seda läbi õnneliku juhuse. 
Nimelt tõi Pärnu tollane parteijuht  
Ado Peebo, kes polnud kunstikooli 
ise oma silmaga näinud, pealinna 
kõrge külalise Ministrite Nõukogust 
Indrek Toome kooli kaema. Majja 
sisse astunud,  puuris Peebo kooli-
juhti altkulmu pilguga ja sõnas: 
“Peeter Somelar, maja  haiseb!“ - 
“Haiseb jah, meil ju kuivkäimlad!“   
    Aasta pärast sai Pärnu kunstikool 
oma käsutusse kunagise Pioneeride 
Maja Kerese tn 3. “Kolisime sinna 
1988. aastal ja see on koolile koduks 
tänaseni,“ kinnitab Somelar. “Oli mul 
ju tegemist küllaga, et maja meile 
erastamis- ja tagastamistuhinas alles 
jääks, kuid nüüd tahaks küll väga 
loota, et need ajad on ümber saanud. 
Praegune maja on kui kunstikooli 
tarbeks ehitatud.“         
 
Algus kolme õpetajaga 
Ehkki Raeküla ühekordne kivimaja 
polnud kunstikoolile just parim koht 
sündimiseks, polnud majarahval - 
direktor Peeter Somelaril ning õpeta-
jatel  Leili  Vollil  ja   Maie Irdil - 
teist  väljapääsu, kui anda kehva-

poolseis tingimustes oma hoole-
alustele parimat õpetust.  
   Juba esimesel õppeaastal võeti 
nimekirja enam kui poolsada noort 
kunstihuvilist. Kohe esimesel töö-
aastal pälvis kunstikool aukirja 
ajaleht Säde joonistuvõistlusel osale-
mise eest. 
   „Lapsi käis meil kogu linnast, ka 
maalt,“ meenutab Somelar. „Nende 
hulgas väga andekaid noori, kes oma 
annet edasi arendasid ja on tuntuks 
saanud professionaalsete kunstnike, 
arhitektide või kultuuritegelastena.“ 
    Somelari ütlust mööda oli kunsti-
kooli peamiseks ülesandeks anda 
lapsele võimalus tegeleda huvihari-
dusega ja seda tasuta.   
   Koolijuhi sõnutsi on see võrratu 
vaatepilt, kui näed, millise innuga 
töötavad õpetajad ja millise õhinaga 
tegutsevad lapsed. „Ma ei ole kordagi 
kahetsenud, et ma Tartus pakutavat 
direktori ametikohta vastu ei võtnud. 
Olin siis ju veel liialt noor ja sain 
suunamise Kohtla-Järvele joonistus-
õpetajaks  ning kümme aastat hiljem 
sattusin otsaga Pärnusse kunstikooli 
rajama.“ 
    Peeter Somelar on lõpetanud Tartu 
Kujutava Kunsti Kooli ja kaugõppes 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
juures asunud pedagoogikaosakonna. 
Kohtla-Järvele suunatuna rajas ta 
Jõhvi kunstikooli ja vedas seda küm-
me aastat. Pärnus juhtis Somelar 
kunstikooli 28 aastat. Viimasel viiel 
aastal on ta tegutsenud vabakutselise 
kunstnikuna.  
   Pärnu kunstikooli praegune juht on 
Kristel Kallau. 

Pärnu kunstikool sündis Raekülas 

Pärnu kunstikooli direktor ja maaliõpetaja Peeter Somelar tundi andmas               Foto erakogust 

 

Raeküla ja Pärnu majanduskool 

Ella Põldsooga (pildil) vestles Riita 
Tõniste, Raeküla kooli huvijuht 
 
 
Vestleme sinuga, Ella Põldsoo, 
ajal, mil kooli avamisest Raekülas 
on möödumas 100 aastat. Hiljuti, 
14. detsembril 2012, tähistasid sa 
oma 80. sünnipäeva.  
 
Meie sinuga kohtusime novembris 
1992, kui tulid kodu-uurimusringi 
juhendama uude, septembris teist 
õppeaastat alustanud Raeküla kesk-
kooli.   
   Aastatel 1979 – 1991 ehk 12 aastat 
Raekülas ju kooli ei olnudki. Oli toi-
munud kultuurikatkestus, kui kasu-
tada Anzori Barkalaja, TÜ Viljandi 
kultuuriakadeemia direktori sõna-
kasutust Raeküla 90nda hariduselu 
aastapäeva  konverentsil tehtud ette-
kandest.  
   Kooli tööle asunud, tuli meil enne-
kõike tutvuda Raeküla arenguga, 
siinsete inimestega. Kohe alustasime  
Raeküla hariduselu 80. aastapäeva-
peo ettevalmistusega. Tähistasime nii 
85. kui 90.  aastapäeva. Tehniliste 
viperuste tõttu ei valminud meil küll 
brošüür  „Üheksakümmend aastat 
hariduselu Raekülas“ õige-aegselt. 
Kahjuks saime selle kätte alles 
järgmisel, ehk siis 2004. aasta keva-
del. 
   Kui 2008. aastal tähistasime paik-
konna hariduselu 95. aastapäeva, oli 
meile suuresti toeks Vanakooli kes-
kuse tegus pere.  
 
Kuraditosin aastat uurimist 
Sina, Ella, jagasid kodu-uurimis-
alaseid teadmisi meie õpilastele 13 
aastat. Tasu said sa mõne tunni eest, 
aga tööle pühendusid kogu hingega! 
Valmis ju kaugelt üle saja töö, mil-
lest 41 kanti ette vabariiklikel kooli-
noorte kodu-uurimiskonverentsidel. 
   Ettekantud uurimustöödest on aval-
datud  õpilastööde kogumikus kolm: 
„Harrastuskunstnik Osvald Saulep“ 
 (1996, Liina-Liis Nergi),  “Kunstnik  
A. Teinfeldt“ (1997, Ave Oad)  ja 
„Endise pärnaka Heinz Lutheri mä-   
lestused“ (1998, Kristiine Kullamaa).   
 
Ella Põldsoo: „90ndate algul ei ol-
nud linnas  kodu-uurimisega tegele-
jaid ja kohe sai minna vabariigilisele 
tasandile. Hiljem hoogustus selleala-
ne tegevus ka Pärnus. Kolm uuri-
mustööd valis Pärnu linnavalitsus 
avaldamiseks „Pärandi-laekas“.” 
     Tänu just sinule, Ella,  ja su õpi-
laste tööle on minul olnud võimalik 
kirjutada kooli arengust Raeküla 
kodukülalehes Raeküla Sõnumid. 
 
Toimekas elu  
Sinul, Ella,  on seljataga pikk ja toi-
mekas elu, oled 59 aastat olnud seo-
tud koolidega ja õpetamisega. See on 
ikka väga suur number! 
   Ilmselt seetõttu, et kasvasid mere 
ääres Seliste ja Audru valla piirimail, 
oli sinu esimene töökoht Kihnu kool. 
Seejärel õppisid Tartu Õpetajate Ins-
tituudis  ajaloo- ja joonistusõpeta-
jaks, kõrghariduse ajaloo alal oman-
dasid hiljem töö ja pere kõrvalt.  
   Kihnu järel oled sa töötanud veel 
mitmes Pärnumaa koolis: olid ajaloo-
õpetaja ja pioneerijuht Massiaru 

koolis,Võidukülas pistsid 
rinda direktori ametiga ja 
Koongas oli sinu õlul 
õppealajuhataja töö. Seal 
jõudsid ka kodu-uurimi-
se juurde.  
   Enne Sinti asumist 
jõudsid paar aastat õpe-
tada ajalugu  Koidula 
kooliski.  
   Sindi kutsekeskkoolis 
olid aastatel 1982 - 91 
direktori kohusetäitja 
kasvatustöö alal ja sealt 
läksid ka pensionile. 
Sina sisustasid Sindis ju 
tüdrukute vaba aegagi. 
  
Ella Põldsoo: „Olen 
olnud ka rahvatantsu-
ringi juhendaja. Muide, 
ise olen nooruses tant-
sinud Helju Mikkeli käe 
all.  
   Tantsu kõrval teine 
hobi on olnud käsitöö ja 
rahvarõivaste tegemine.  
Käsitöö juurde jõudsin 
seetõttu, et Võidukülas 
käsitööõpetajat ei olnud 
ja mul tuli kõik ära 
õppida, et õpilasi juhen-
dada.  
   Pensioniea hobiks on 
olnud kodu–uurimine. 

Esimene töö, mida juhendasin, oli 
„Aleksander Hansschmidt - Helila – 
kauaaegne Raeküla kooli õpetaja. 
1919 – 1948“. Selle koostas Raeküla 
keskkooli esimese lennu vilistlane 
Olavi Petron, kelle vanaisa  Herbert 
Talvaru (Teinburg) oli 1925. aastal 
lõpetanud Raeküla kooli.“   
 
    Sinu jutule, Ella,  lisan täiendu-
seks, et Herbert Talvaru oli Raeküla 
kooli lõpetanutest esimene kõrg-
hariduse omandaja. 27. märtsil 1993, 
kui tähistasime Raeküla hariduselu 
80ndat aastapäeva, viibis ta meie  
300 külalise hulgas. 
  Olgu siia lisatud ka fakt, et tol 
korral oli meiega ka üks 1913. aastal 
kooli õppima asunutest – Anna  
Vookalju.  
     Kui aga kodu-uurimuse teemat 
jätkata, siis aitan sul meenutada, et 
Janne Laanemets ja Kristel Eliste 
kirjutasid koos uurimuse „Herta ja 
Sergei Menšikovid – kauaaegsed 
Raeküla kooli õpetajad.“  
    Aastal 1994 valmis Sille Eeskivil 
oma vaaremast uurimustöö „ Marie 
Kopliste ja tema aeg. 1948 – 1960“ 
ning Britt Lankotsal oma vanaisast  
„Johannes Kivi – Raeküla kooli 
direktor 1960 – 1979”.    
   1995. aastal sai valmis Andres Labi 
ja Taivo Saartsi uurimus „Vello Vili-
pere ja tema kasvandikud”. 
 
 Ella Põldsoo: „Alguses oli 
õpilastele raske selgeks teha, mis on 
kodu-uurimine, milleks see vajalik on 
ja mis kasu sellest kasvab. Edasi läks 
ladusamalt. Juba 1996. aastal hak-
kas uurimistööde arv suurenema ja 
teemadering laienema.  
   Õpilased jäädvustasid Pärnus 
elavate eakate kultuuriinimeste elu-
lugusid, nagu lastekirjanik Venda 
Sõelsepast, harrastuskunstnik Osvald 
Saulepist, koolide inspektor Elo 
Raivetist, koorijuht Anna Sumbergist, 
Aksella Lutsust, muusikamees Venda 
Tammannist, rahvalaulikutütar Leida  
Rohtlast, muusikaõpetaja Herbert 
Pulgast jpt.  
    Enamasti olid uuritavad inimesed 
head suhtlejad ja neil kujunes 
õpilastega mõnus kontakt, mis jäi 
püsima kauemakski. Mõni kutsus 
õpilasi oma sünnipäevale, mõni jälle 
tõi lilli lõpuaktusele. Hiljem 
muutusid populaarsemaks oma 
suguvõsa uurimine ja vanavanemate 
elulood.  
   Minulgi tekkis tööde juhendajana 
uusi tuttavaid. Sageli tundsin, et 
õpilased avanesid mulle rohkem kui 
tavalisele aineõpetajale. Õpilased 
ütlesid, et teised õpetajad ei räägi 
peale oma aine midagi muud. Ausalt 
öeldes oli see aeg hästi mõnus 
seepärast, et mul polnud vaja hin-
deid panna.“  
    Ella, mina  ei saa märkimata jätta, 
et õpilaste uurimistegevuse juhenda-
mise kõrval korraldasid sa aastaid 
klassidevahelisi mälumänge ja aita-
sid õpilastel valmistuda linna mälu-
mängudeks. Aastaid toimusid meil 
koolis koduloonädalad, sealhulgas 
õpilaskonverentsid. Tollal tõstsime 
õpilaste motivatsiooni preemia-
reisidega Eestimaal ja giiditöö tegid 
jälle ära sina.  
   Aitäh sulle, Ella! 

Meenutus kodu-
uurimistest aastatel 
1992 - 2005 

 

Foto erakogust 
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Noppeid 2002. aasta vastustest 
 

Marion (6aastane): „Et ei peaks maga-
ma. Magamistuba oleks eraldi. Mängu-
tuba eraldi. Arvuti ja telekas, puldiga auto. 
Hoovi peal oleks auto, millel rattaid ei ole 
nagu Tori lasteaias. Et oleks kapid ja siis 
saaks ise asju võtta.“ 
Petra (5): „Meeldib Raeküla lasteaed. 
Meeldib, et rühmas oleks nuku, kelle nimi 
oleks Babyboon. Et saaks iga päev maali-
da pintsliga ilusaid pilte, mida ma oskan. 
Rühmaga võiks vahel reisimas käia.“ 
Raimond (6): „Kus on hästi palju auto-
sid. Kus on nii ilus: kardinad, nukutuba, 
legodega saab mängida, hiir puuris, ilusad 
mänguasjad, ilusad pallid, saaks autodega 
mängida, ilusad lilled, ilusad laualinad.“ 
Kristo (6): „ Lasteaias võiks olla rahu-
likum, mitte nii suur kisa. Et lasteaia kõr-
val oleks ujula, sest tahan ujuma õppida.“ 
 

Väljavõtted 2012. aasta ütlemistest 
 

Isabella(4): „Kus saaks sõpradega män-
gida, oleks palju mänguasju, oleks palju 

klotse ja nukunurk. Üks töökoht võiks ka 
olla, et sõber Mait saaks seal mängida.“ 
Jan Kevin (7): „Et lasteaias oleks palju 
Angry Birds´i mänguasju.“ 
Pauline (7) „Mulle meeldib kõige rohkem 
meie lasteaed. Lasteaias võiks olla rohkem 
erinevaid meisterdusvahendeid.“ 
Andreas (7):  „Et keegi tuleks lasteaeda 
roboteid tutvustama.“ 
Kauri (7): „ Lasteaias võiks olla suure-
maid mänguautosid. Selliseid, kuhu saab 
ka ise sisse istuda, seal sees oleks nagu 
Play Station ja akna pealt näitab, et auto 
mängult sõidab. Veel võiks olla lennuki-
lasteaed, et lennuki sisse oleks ehitatud 
lasteaed.“ 
Kerol (5): „Kus on suured klotsid ja minu 
sõber Jasper. Ja kus saab magada, sest 
mulle meeldib magada.“ 
Kristofer Robin (6): „ Oleksid sellised 
seinarajamängud – neid saab igalt poolt 
poest ja mul kodus ei ole ja selleks ma 
lasteaeda seda tahangi. Seal saab vahepeal 
pea alaspidi sõita. Tahvelarvuti võiks ka 
olla. Ja siis võiks veel ka ujula olla, kus on 

suur veetoru ka sees.“ 
Alisandra (6): „Lasteaed, kus saaks ujuda 
ja et bassein oleks ka õues. Ja et lasteaias 
oleksid päris telefonid.“ 
Janely (7): „Lasteaed, kus saaks hästi pal-
ju mängida ja pikalt õues olla. Kus oleks 
ilusad legod.“ 
 
Õpetajate unistused 
* et lasteaed on koht, kus õpetajal on aega 
iga lapse jaoks; 
* et meil on lastele pakkuda piisavalt hea 
kvaliteediga eakohaseid ja arendavaid 
mänguasju; 
* jätkub audio-visuaalseid vahendeid 
õppetöö ilmestamiseks; 
* õuealal on põnevad mänguvahendid 
lastele; 
* lasteaia õuealal on spordiväljak; 
* lasteaial on oma buss, et teha koos 
lastega ühiseid väljasõite; 
* rühmades on laste arv väiksem; 
* mängu- ja magamisruumid on eraldi; 
* lasteaiaõpetaja amet ja töötasu on 
rohkem väärtustatud. 
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Raeküla lasteaed muutuvas ajas 
Eve Laidvee, Maia Kundla, Älis 
Kasela ja Diane Pani, 
Raeküla lasteaia õpetajad 
  
Raeküla lasteaias on lapsi kasva-
tatud - õpetatud juba 47 aastat ja 
kuigi lasteaed ei asenda kodu ega 
peret, on tal väga oluline roll laste 
lapsepõlve ning seeläbi kogu elu-
käigu kujundamisel. 
 
Raeküla lasteaia eeliseks on olnud ja 
on praegugi paiknemine vaikses ja 
rahulikus Pärnu linnaosas, mida 
ümbritseb meri, jõgi ja männikus 
asuv terviserada.  
    Põhiväärtusteks lasteaias on kodu-
koha, kogukonna ja rahvatradit-
sioonide väärtustamine ning loodus-
like eeliste mitmekülgne kasutamine. 
Lasteaia tugevus seisneb siiski 
võimalusel olla üheks hariduselu 
kandjaks Raeküla linnaosas. 
 

Alguste algus 
Lasteaed Raekülas Järva tänaval avas 
uksed 1966. aastal, tollase tava järgi 
sai ta nimeks Pärnu Linna 16. Laste-
päevakodu.  
   Lasteaia esimeseks juha-
tajaks sa Helju Novikova. 
Lasteaed oli algselt ehitatud 
140 lapsele ning alustas 
tegevust kahe sõime- ja 
nelja aiarühmaga. Neist üks 
sõimerühm oli ööpäevane. 
Lapsi oli sõimerühmas 24. 
Kogu tegevus toimus ühes 
rühmaruumis. Tuppa oli 
paigutatud 20 võrevoodit 
(foto 1).  
    Õuealale oli ehitatud vä-
gev purskkaev (vt esikaa-
nel), kus lastel oli palaval 
suvepäeval võimalus end 
jahutada. Köögis oli puu-
pliit ja maja küttis soojaks ülivõimas 
kahe suure katlaga katlamaja. Kah-
juks ei suutnud katlamaja lasteaeda 
korralikult soe hoida.  
   70ndatel ehitati kinni varjualused, 
mille tulemusena said esimese kor-
ruse rühmad eraldi magamis- ja 
mänguruumi. 
   1973. aastal algas majas juba kapi-
taalremont: parandati küttesüsteemi, 
kindlustati vaheseinu, paigaldati rüh-
madesse parkettpõrandad.  
   Samal aastal osales lasteaed üle-
liidulisel näitusel Moskvas. Nägi 
ilmavalgust brošüür Raeküla laste-
aiast, mis ilmus nii vene kui eesti 
keeles. 
   1978. aastal moodustati ühe sõime-
rühma asemele raskete kõnedefek-
tidega laste rühm ja 1979. aastal avati 
teine logopeediline rühm. Lasteaias 
oli ka üks öörühm. 
 

Uus juht, uued suunad 
    1982. aastal asus lasteaeda juhtima 
Tiiu-Anne Jänes, kes pühendas järg-
nevad 28 aastat jäägitult lasteaia 
arengule. 
     1995. aastal uuendati lasteaia 
katust. Raeküla lasteaed oli üks esi-

mesi lasteaedu Pärnu linnas, mille ka-
tust renoveeriti. Samal aastal leidis 
aset ka lasteaia nimemuutus - Pärnu 
16. Lastepäevakodust sai Raeküla 
lasteaed. 
     1999. aastal valmis täisautomaatne 
õliküttega katlamaja. Raekülla hakati 
lõpuks ehitama õhuliine ja köök sai 
elektripliidi. Korrastati majaesine 
õueala. 
     2004. aastal kadus majast üks 
erirühm, jäid kaks sõime-, kolm aia- 
ja üks tasandusrühm kõnehäirete ja 
spetsiifiliste arenguhäiretega lastele. 
     2008. aastast kuulub lasteaed ter-
vist edendavate lasteaedade võrgus-
tikku - kujundatakse tervislikke elu-
viise nii lastel kui personalil, käsit-
letakse erinevad terviseteemasid, toi-
muvad mitmesugused üritused, mis 
väärtustavad tervist. Traditsioonilised 
on matkad (foto 5) mihkli- ja jüripäe-
val, õueõppetegevused.  
    2009. aastast alustas lasteaed 
suunatud uurimusliku avastusõppe 
rakendamisega. Tänaseks päevaks on 
rakendatud teemasid  „Avasta ilm“, 
„Avasta mõõdud“,  „Avasta meeled“. 
Sellel õppeaastal alustatakse  „Avasta 

värvused“ rakendamist (foto 4).    
    2010. aasta augustist on direktoriks 
Kersti Nõupuu. Uuendusena said 
lasteaia rühmad nimed, mis tulenevad 
lindude rahvapärastest nimetustest: 
Õnnelinnud, Siidisabad, Siisikesed, 
Värvukesed, Sirtsukesed, Kulla-
linnud. Hetkel on lasteaia nimekirjas 
110 last. Lasteaias töötab 13 peda-
googi, kellest kaks on vanemõpetajad, 
kaks eripedagoogid. Kuus pedagoogi 
on töötanud Raeküla lasteaias üle 15 
aasta.  
 

Õues on lahe! 
2009/2010. õppeaastal sai asutus 
toetust haridusprojekti ”Õues on 
lahe!“ ellurakendamiseks, mille tule-
musena valmisid teemakastid õueõp-
pe läbiviimiseks. 2011. aastal rahastas 
keskkonnainvesteeringute keskus  
projekti „ Linnud viivad meid loodust 
kuulama!“. Selle  tulemina pandi 
lasteaia õuealale rühmade nimetustest 
tulenevad linnuteemalised õpperaja-
tähised, koostati rühma linnunimedest 
lähtuvalt „Raeküla lasteaia jutupank“ 
ning juhend- ja õppematerjal lindude 
tutvustamiseks lastele. 
    2011. aastal liitus lasteaed esime-
sena Pärnumaal Lastekaitse Liidu 

projektiga „Kiusamisvaba lasteaed“. 
Väärtuskasvatuse eesmärgiks on, et 
laste vahel tekiks üksteist arvestav ja 
kaasav kultuur. Kiusamise puhul pole 
ju küsimus halbades lastes, vaid 
käitumismudelites. 
Väärtuskasvatusmetoodika keskendub 
kogu lasterühmale (foto 8) tervikuna. 
   Lasteaiapere taotles üle kümne aas-
ta vana ja varisemisohtliku katlamaja 
likvideerimist, mis lõpuks keskkonna-
investeeringute keskuse ja linna-
valitsuse kaasabil läinud aasta juulis 
ära lammutati. 
   Möödunud aastal ulatasid lasteaiale 
oma abikäe Pärnu lõviklubilased, kel-
le kaasabil korrastati lasteaia õueala. 
Kevadel toimus asutuse õuealal talgu-
päev, millest võttis osa poolsada  
lapsevanemat. Tänu neile sai meie õu 
värskema ilme. 
  Läinud aastal SIA Caparol Baltica 
Eesti filiaali kampaania „Lihtne vär-
vida - lihtne aidata!“ käigus rahastati 
ka meie taotlus. Antud ettevõtmine 
õnnestus suuresti tänu kogukonna ja 
lastevanemate kaasabile. Uue värvi-
lahenduse said neli rühmaruumi (foto 
7) ja kaks trepikoda. 
 

Kogukonna tugi 
Raeküla lasteaia arengus omab tähtsat 
rolli asutuse omanäolisus ja tradit-
sioonid, mis lähtuvad eelkõige kodu-
kohast ja kogukonnast. Koostöö 
Raeküla Vanakooli keskusega sai 
alguse 2003. aastal, mil esmakordselt 
toimus seal Raeküla lasteaia pere-
päev, mis on omanäoline vabariigi 
tasandilgi.  
  Vanakooli keskuse eestvõttel sündis 
2007. aastal nii-öelda koostöökolmik, 
mille moodustavad   lasteaed, Vana-
kooli keskus ja kool. 2010. aastal 
algas koostöö linnaosa ajalehega 
Raeküla Sõnumid. 
  Kolme aasta pärast ehk aastal 2016 
jõuab Raeküla lasteaed väärikasse 
ikka - saab 50aastaseks. Rääkida pool 
sajandit kaasa Raeküla hariduselus on 
olnud seni ja on jätkuvalt meile suu-
reks auks. 
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47 tegutsemisaasta jooksul on lasteaias 
välja kujunenud traditsioonid, mis 
pidevalt arenevad ja uuenevad: 
* 1. september – tarkusepäev, 
* rahvakalendri mitmete tähtpäevade 
tähistamine (foto 2),  
* emade- ja isadepäeva ning jõulude 
tähistamine peredega,   
* 1. veebruaril, lasteaia sünnipäeval, 
õpetajate etendus lastele,  
*  pidu Eesti Vabariigi sünnipäevaks, 
*  folklooripäev koos Pärnu Mai laste-
aiaga (foto 6),  
*  personali ühisüritused ja välja-
sõidud, 
*  folklooriring 6-7a lastele, 
*  perepäev Raeküla Vanakooli kesku-
ses, kus lapsed koos personaliga esita-
vad ühe muusikalise lavastuse.    Seni 
on esitatud näidendid „Jussikese seitse 
sõpra“, „Pöial-Liisi“, „Tõrges 
kassipoeg“, „Naksitrallid“, „Lõbusad 
lood“, „Tip ja Täp linde otsimas“, 
„Tsirkus!“ (foto 3). 

Milline on sinu arvates tore lasteaed? 
Küsimusele „Milline on sinu arvates tore lastead?“ vastasid lapsed nii 2002. aastal kui 2012. aastal ja toreda 
lasteaia üle avaldasid arvamust ka praegused lasteaiaõpetajad.  

 

Lastele uus mänguväljak 
Raeküla 
lasteaia 
hoolekogu on 
võtnud 
südameasjaks 
leida 
lahendus 
lasteaia 
õueala 
arendamisele.  

 
Lasteaiapäeva üks kõrgpunt lapsele on 
ju õues mängimine. Paraku on 120 lap-
se kasutuses vaid suur muruplats, 
liivakastid, paariskiik ja liumägi. 
Linnakassast pole raha lasteaia õueala 
arendamiseks lähiaastail tulemas.  
    Omade jõududega ja heade abiliste 
toel oleme kahe viimase aasta jooksul 
koostanud lasteaia õueala planeeringu, 
uuendanud liivakastid, eemaldanud 
aegunud atraktsioonid, korrastanud 
haljasala paigaldanud piirdeaeda. 
  Saame edaspidigi üht-teist ära teha, 
ent mänguväljak peab vastama sea-
duses tulenevatele ohutusnõuetele, 

mille  järgmist tõendab sertifikaadi 
olemasolu. Lasteaia hoolekogu on 
uurinud firmade pakkumisi ja jõudnud 
selgusele, et kvaliteetse litsentsiga 
mänguväljak maksab 3500-5000 eurot.   
Sestap on hoolekogu  algatanud kam-
paania kutsumaks ettevõtjaid ja paik-
konna elanikke toetama lasteaeda 
mänguväljaku rajamisel. Teade asutuste 
soovist kaasa lüüa ehapaas@gmail.com 
või telefonil 5170214, eraisikud leiavad  
annetuskarbid lasteaias või Vanakooli 
keskuses.   
   Lasteaia tegemistest on koostamisel 
DVD-plaat, mille müügist saadav tulu 
läheb mänguväljaku rajamiseks. Plaati 
saab osta  lasteaia perepäeval, 6. aprillil  
kell 11. 
  Talgupäev toimub 5. mail algusega 
kell 10. Loodame siis panna mängu-
väljakule üles  laekunud toetusrahaga 
ostetud vahendid. Vanematelt palume 
abi tasakaaluradade, varjualusete,  
istumiskohade paigaldamisel. 
 

Eha Paas,  
hoolekogu esinaine 

Fotod erakogudest 

mailto:ehapaas@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
Marina 
Mesipuu, 
projekti 
koordinaator ja 
TÜ Pärnu 
kolledži 
diplomand 

 
Pole olemas valet aega õppimiseks 
ja uute kogemuste omandamiseks. 
On hetk, milles viibime, ja miks 
mitte alustada kõigega just kohe ja 
praegu.   
Eelmise aasta sügisel alustasin tööd 
projektis „Pärnumaa kodanikuühiskond 
aktiviseerimas tööotsijaid-põlvkondade-
vaheline koostöö tandemmeetodil 1. 
jaanuar 2012 – 31. detsember 2013“. 
Minu ülesandeks on mentorite töö 
koordineerimine. Tänaseks olen oman-
danud juba pisukese kogemusegi. 
   Igaühel meist tuleks vahel aeg maha 
võtta, mõelda ühiskonna seisukohalt 
olulistele küsimustele: kuidas saan aidata 
kogukonda, kus elan või kuidas kogu-
kond saaks aidata mind, et hätta 
sattunuid kuidagigi toetada, või kuidas 
leida taas õige suund ning needki, kellel 
võimalusi/vahendeid abivajajaile appi 
asuda. 
 

Abi tööotsijaile 
Vastused eelnimetatud küsimustele olid 
kindlasti ajendiks, miks pandi kokku 
selline vahva projekt, kus kodaniku-
ühendused on appi tulemas ja erinevad 
põlvkonnad üksteist toetama asumas. 
    Projekti eesmärk on toetada nii noori 
kui ka vanemaealisi töö otsimisel. Samal 
ajal on koos tegutsemine hea võimalus 
töötuil aktiivselt osaleda ka kogukonnas. 
Projekti alguses motivatsiooniseminaril, 
puutudes  kokku kõigi nendega, kes 
projektis kaasa lööma hakkasid, ei 
osanud ma ette kujutada, kuidas me 
ikkagi kõiki toetada oskame ja jõuame. 
Inimesed olid kinnised, neid oli 
haaranud pessimism ja tihti ei näinud 
nad tunneli lõpus valgust. Minu enda  
jaoks oli selleks valguseks juba kasvõi 
tõsiasi, et nad olid otsustanud projektiga 
liituda, et sammhaaval ja üksteist 
toetades edasi astuda. 
    Tänaseks on inimesed oluliselt ava-
tumad ja särasilmsemad. Nad kõik on 
erakordsed ja omanäolised isikud. 

Kõigil neil on ainulaadseid tugevusi, mis 
seni olid tähelepanuta jäänud. Meie, 
projekti kaasatud spetsialistide üles-
andeks oli inimesi vaid veidi julgustada 
neid omi tugevaid külgi eksponeerima, 
et nende toel vajalikke muutusi ette 
võtta ja oma eluteel julgesti edasi astuda. 
Projekti vahendusel on osalejatele loo-
dud mitmekülgselt arendav keskkond. 
Tööklubides arutletakse tööotsingut 
toetavatel teemadel, külastatakse töö-
andjaid, tehakse individuaalset arengut 
soodustavaid harjutusi jms. Kõigil osa-
lejail on tööpraktika vahendusel või-
malus seestpoolt tundma õppida 
kodanikeühenduste ja sihtasutuste iga-
päevaelu. 
   Õige erialavaliku soodustamiseks on 
võimalus osaleda erialasel tööpraktikal 
nii kavandatava koolituse eelsel kui 
järgsel perioodil. Just erialapraktika 
annab osalejale kindlust, et unistuste töö 
just sobilikuks osutub. Kindlasti 
suurendavad projekti kaasatute enese-
hinnangut oskus koostada ja esitada 
endast korrektne  CV, sisukad arvuti-
koolitused ja võõrkeelteklubid, mida 
vastavalt edasijõudmise tasemele korral-
datakse. Võõrkeelse suhtlemise hõlbus-
tamiseks praktiseeritakse hoolega nii 
inglise, soome kui ka vene keelt. Kõik 
need ju meie piirkonnas vägagi vajalikud 
suhtluskeeled.  Peamine on aga see, et  
sõlmitakse uusi tutvusi, saadakse sõpru, 
kohtutakse  omavahel   ja tulevaste  
tööandjatega. 
 

Üksindus on halb abimees 
Sageli, kui inimene peab üksinda silmitsi 
seisma raskustega, kipub ta end maailma 
eest peitma ja kergekäeliselt alla andma. 
Niisiis otustasime julguse mõttes panna 
kaks kuni kolm töötut-tööotsijat asja-
tundliku mentori abil üksteist tande-
mina toetama. On ju tihti kõrvalseisjal 
hinnanguid palju lihtsam anda ja võõrale 
soovitusi jagada, kui seda meie lähi-
kondsetel, sugulastel, sõpradel ja loo-
mulikult ka inimesel iseendal. Lisaks 
üldisele toetamisele ja ühiste ülesannete 
täitmisele on tandemikaaslastel võimalus 
teineteisele õpetada ja teineteiselt 
õppida – sh keele-, arvuti- ja suhtlemis-
oskust praktiseerida, suhlusvõrgustikku 
laiendada ja üheskoos töökohti otsida. 
   Kuna projekti põhirõhk on tandemitel 
ja nende koostööl, on huvitav, mis mõte 
esmalt meeltesse tuleb, kui kõlab sõna 
„tandem“. Arvan, et esimesena loomu-
likult jalgratas, kus kaks inimest ühel 
liiklusvahendil on sujuvat koostööd 

tegemas, sest vastasel juhul sõit eba-
õnnestuks. Meie projekti tandem kuju-
tabki endast ju õnnestumise nimel koos-
tööd tegevaid inimesi. See pole ainult 
kuulamine, vaid ka kuulmine. Lisaks 
veel vaatlemine, õppimine ja ennast 
kuuldavaks tegemine. 
   Fakt on, et meie igapäevaelu on üks 
suur koostöö erinevas vanuses, erine-
vate kogemuste ja haridustasemetega, 
see tähendab igas mõttes erinevate 
inimestega endi ümber. Tähtis on, 
kuidas me selle koostöö omaks võtame 
ning seda teha oskame ja tahame ning 
vajadusel end valmis täiendama oleme. 
Meeskond on ju grupp inimesi, kes 
tegutseb ühise eesmärgi nimel, tunneb 
tehtavast rõõmu ja jagab vastutustki.  
 
Praktika õpetab 
Minu kaasatusel projektis on veel ka 
teine külg: väga pikka aega kõhklesin, 
millest võiksin Tartu Ülikooli Pärnu 
kolledži sotsiaaltöö eriala lõputöö 
koostada. Kui mulle pakuti võimalust 
projektis kaasa lüüa,  ma enam ei kahel-
nud, et see ongi minu võimalus. Nimelt 
on just käesolevas projektis kogetu mu 
lõputöö praktilise analüüsi alus-
materjaliks. 
   Põnev on jälgida projektiga liitunute 
arengut, seda analüüsida ja järeldusi 
teha.  Projekti lõpuni ja loomulikult ka 
minu lõputöö valmimiseni veel pikk tee 
käia, kuid mul on hea meel, et minu 
magistritöö pole mitte hüpoteetiline ega 
põhine väljamõeldud probleemidel, vaid 
on väga praktiline ning selles kajas-
tatavad järeldused ja kokkuvõte võivad 
tulevikus reaalselt inimeste töö leidmise  
võimalusi mõjutada. 
   Lõpetuseks väidan, et eelkirjeldatud  
projekt on just tudengitele väga heaks 
võimaluseks õppida ja kogemusi oman-
dada. Lisandub võimalusele teenida ka 
veidi taskuraha, saab tudeng vägagi 
elulist teavet referaatide, kursuse- ja 
lõputööde jaoks ning loomulikult või-
maluse praktiseerida õpitavas vald-
konnas.  Noorel on vaja kogemusi 
ammutada reaalsest elust reaalsete 
inimeste ja nende probleemide keskel. 
   Oma seni kogetu põhjal julgustan ka 
teisi ülikoolikaaslasi analoogselt koge-
musi saama.  Muide, ka teoreeriat on 
tänu praktikale palju lihtsam mõista. 
  
Julge hundi rind pidi rasvane olema – 
julgustan kõiki seda rasva koguma 
asuda. 

SÕ N U M I D 
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Rahastajad  261777 € Euroopa Sotsiaalfond ja 46198 € MTÜ Selts Raeküla, Pärnu Linnavalitsus jt.   
Projekti periood 1. jaanuar 2012 - 31. detsember 2013 
Täiendav teave ja registreerimine Piia Karro, projektijuht, tel 58453331, piia@raekylavanakool.ee. 
 

Suunajal suunda otsimas 

Ester Haas ja Raili Ruus huvilistele infot jagamas 

Reet Kruus (vasakul) Euroopa Noorte 
ja Pärnumaa Ettevõtlus– ja 
Arenduskeskuse boksis uudistamas 

Maie Rebane (paremal) Karjääri-
kohvikus uudistamas 

Germo Karro (paremal) Suunajal MTÜ 
tööpraktikal 

OTT’id käisid Suunajal uusi huvilisi projekti otsimas. Pärast tõsist tööpäeva 
poseeritakse Suunaja plakatite ees. Esireas vasakult Raili Ruus, Mery-Ly Kalamees, 
Ester Haas. Tagareas vasakult Indrek Tominga ja Karli Põlluäär. 

Motivatsioonisemianril Maria talus (oktoober 2012). 
Esireas vasakult Piret Paat, Ülle Kiisk, Piia Karro, Liivi Kaasik, Anne Vaks. Tagareas vasakult Tiiu Leis, Mare 
Miilen, Arvet Sõerd, Jaanus Aasamets, Heli Alunurm, Ellen Klein, Reet Kruus, Mery-Ly Kalamees, Agne Susi, 
Taavi Oja, Tiina Vaargas, Ritta Kaar, Rimo Sild, Kätlin Muru, Terje Jürivete, Raigo Tugedam, Silvi Männiksaar –
need on vaid osa meist, kes me eelmisel sügisel julgelt oma elu enese kätesse võtsime. 

Fotod Riho Valdner 

Ei kodu tule keegi kaema, kuda läeb 
Oli veebruarikuu ennelõuna, kui Vana-
kooli keskusesse projekti tööklubisse ko-
gunes hulk üle viiekümne aastaseid,   et 
väikestes töögruppides tegutsedes panna 
kirja oma mõtted etteantud  oluliste 
teemade kohta.   
 

Alustuseks - miks on vaja töötukoolituse 
projektis osaleda?  
Sellega avaneb töötul võimalus kohtuda uute 
ja huvitavate inimestega, st inimestega, kel-
lest igaüks on juba väljakujunenud isiksus. 
Lisaks saab häid juhiseid ja huvitavaid mõt-
teid tulevikuks ning uusi teadmisi, oskusi 
võõrkeeltest ja arvuti kasutamisest ning 
kindlasti abi edaspidi töö leidmisel.  
   Kodusel või töötul on oluline, et tal on 
koht ja tegemised, kus ta on teretulnud. Igati 
oluline on, et projekti tegevuste lõppedes 
saab nn paberi, millest võib tulevikus tööle 
kandideerimisel kasu olla. Grupi liikmete 
elujõud ja elurõõm on nakatavad. Ettevõt-
teid külastades ja neis praktiseerides laieneb 
ka oluliselt silmaring. 
 

Kellele tuntud isikutest soovitad taolises 
projektis osalemist?  
Majandusminister Juhan Parts, kultuuri-
minister Rein Lang (kaks korda), maavalit-
suse spetsialist Epp Klooster, peaminister 
Andrus Ansip, rahandusminister Jürgen 
Ligi. 
 

Ja miks? Selleks, et nad - 
** puutuksid kokku tavalise Eesti inimese ja 
tema probleemidega ning kuuleks ja näeks 
tõelist Eesti elu; 
** õpiksid sõlmima Eestile soodsaid majan-
dustehinguid ning ajama riigile ja rahvale 
mittevaenulikku poliitikat; 
** kärbiksid oma minal väheke tiibu ja 
tuleksid pilvedest alla; 
** õpiksid end lihtsamalt väljendama, st 
inimestega inimeste keeles kõnelema; 
** hakkaksid oma rahvast toetama, mitte 
võõrastele pugema; 
** prooviksid näiteks ka elada töötutena või 
läbi ajama miinimumpalgaga. 
 

Milline on elu Eestis aastal 2018? 
** Eesti Vabariik on alles, saanud äsja 100-
aastaseks ja kinkinud sel puhul Pärnule Aia - 
Raba joonel uue silla; 
** talendid on koju tagasi jõudnud; 
** Rail Baltica ehitus käib täie hooga; 
** inimeste usk Eesti Vabariiki ja pare-

masse tulevikku on taastunud; 
** Eesti küla elab, külas on tööd ja leiba; 
** majanduslik olukord on üpris sarnane 
tänasele, hindade poolest Lääne-Euroopale 
vahest veelgi lähenenud; 
** poliitikas on ohjad parempoolsete käes. 
 

Aga elu riigis 2023. aastal? 

 + ** On olemas Eesti Vabariik koos oma 
raha, keele, kultuuri ja eestlastega; välja 
rännanud inimesed on tagasi ja elatustase on 
tõusnud Põhjamaade tasemele. 
 — ** Eestisse on jäänud vaid vanurid, toi-
tjad -  noored on lahkunud kiirrongiga pare-
matele jahimaadele; Euroopa Liit on kokku 
kukkunud ja suure tõenäosusega hakkab 
eesti keel ja eesti rahvas välja surema. 
 

Millised riiklikud pühad ehk vabad 
päevad võiksid lisanduda kalendrisse? 
** vastlapäev kui vana hea rahvalik püha; 
** teine ülestõusmispüha, kuna enamuses 
riikidest on tegemist ka vaba päevaga; 
** palvepäev, et mõelda ka igavikulistele 
väärtustele; 
** 20. juuli ehk suve keskpäev, et pered 
saaksid suvel rohkem koos olla; 
** 8. märts ehk naistepäev, et väärtustada 
kõiki naisi; 
** iga inimese sünnipäev võiks olla  
sünnipäevalapsele riiklikult vaba päev. 
 

Põhjendage noortele, miks on Eestis hea 
elada. 
** võib omandada Eestis hariduse ja elu-
kutse, leida südamelähedane töö, täiendada 
end hiljem välismaal ja naasta siis taas 
kodumaile, et viia siinset elu edasi; 
** saab võtta koolist nii palju kui võimalik 
teadmisega, et hea haridusega tuleb kõik 
ülejäänu iseenesest; 
** Eesti on ilus maa, siin on võimalus 
omandada hea haridus. Muide, raha ei ole 
elus kõige olulisem! Noored, tulge Eestisse 
tagasi! Me ootame teid ja loodame teile! 
** vahel tasub leppida ka väiksemate 
võimalustega, et tunda end siin riigis, kus 
kõneldaks meie oma emakeeles, vabana. 
 

Ja lõpetuseks natuke regionaalpoliitikast:  
mitu omavalitsust võiks olla Pärnumaal 
ja maakondi Eestis? 
** 5/10;  ** 1/15;  ** 7/15; ** 5/12. 

 

50+tööklubiliste mõtted pani lühidalt  
kirja projektijuht Piia Karro 

Mustad vesimaod - Mare, Maie, Reet ja Hillar - 
iseloomustavad end kui positiivse ellusuhtumisega, 
paremale homsele mõtlevad, rõõmsameelsed, tegusalt 
ettevõtlikud huvitavad tüübid. 

Männituka - Ats, Maire, Reet ja Alviine - liikmed kir-
jeldavad end, kui sportlike eluviiside esindajad, kes tal-
vel suusatavad, ilusa ilmaga jalutavad ja terviseradadel 
jooksevad ning hetkel suure huviga tööd otsivad. 

Tööotsijate Trio - Jaanus, Sirje, Ellen - liikmed ise-
loomustavad end optimistlike, edasipüüdlike ja 
tagasihoidlike aardeotsijatena, kes “Rahapaja” jälgi 
ajavad, et endal eluvaim sees hoida. 

Vaikijad - Liivi, Heli, Heli, Peeter - liikmed 
iseloomustavad end rahulike, üksmeelsete, sõbralike ja 
asjalike inimestena. 

 

Fotod Riho Valdner 
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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 12 ilmub loodetavasti 
mais 2013. Ootame reklaame ja kuulutusi 
hiljemalt 7. aprilliks. 

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 

Raudtee 
Mul oli aastaid neli vist, 
võib-olla et ka viis, 
kui rong meid Pärnust Mõisakülla 
mööda raudteed viis. 

On sellest sõidust järele 
jään`d mulle mälestus 
ning sellest raudteest 
järelgi 
on nüüd vaid mälestus. 

On elu lihtsalt selline -  
mitte miski pole jääv, 
pole enam seda raudteed nüüd, 
vaid liiprid maha jään`d. 
 Mööda seda raudteetammi 
 ma vahel kõnnin nüüd 
 ja meenutan neid aegu, 
 mil rongid sõitsid siis, 
kuis vana auruvedur 
ähkis - puhkis siin 
ja tema korstnast õhku 
tõusis tume suitsupilv. 
 Tundub minevik meil kaunis, 
 aga olevik on kurb 
 ja tulevik näib tume 
 nagu tõrvatünnis tõrv. 
 
Avo Laanela, 11.10.2012 

Sündmused 
2012/13. II pa 

 

10. aprillil kell 17 toimub XVIII 
solistide konkurss 

30.aprillil kell 18 kevadkontsert 
Vanakooli keskuses 

4. juunil õppeaasta lõpukogunemised Vanakooli keskuses 

19. juunil kell 15 aktus kooli lõpetajaile Vanakooli keskuses 

R A E K Ü L A   SÕ N U M I D TEATED 8 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ehitus- ja 
remonditööd, 

transproditeenus, 
haljastustööd.  

 
MTÜ Vanakooli 

Noored, tel 5142046 

www.parnufringe.ee 

Kutsume teid harima ennast tantsuliselt! 
Raeküla Vanakooli Keskuse aulas (Lembitu 1, Pärnu) toimuvad 

 regulaarselt tantsutreeningud  
 

* kolmapäeviti kl 20 - 21.30 erinevad Ladina-Ameerika 
standardtantsud  

* pühapäeviti kl 15 - 17Argentiina tango  
Osalemistasu 5.00 eur/1 in/1 kord 

Registreerimine indrek.rand@gmail.com või tel 56 26 4400 

 

Raeküla hariduselu 100 
 
 
 

 
KUTSE 

 
Ootame 23. märtsil toimuvale hariduselu aastapäevale 

Raeküla koolides õppinud ja töötanud inimesi.  
Palun anna oma osalemissoovist kindlasti teada 
telefonil 4440054, 56953004 või e-aadressil 
piret@raekylavanakool.ee, et oskaksime Sinuga 

arvestada. 
 

NB! Tantsuõhtu pääse 10 eurot/in 

http://www.parnufringe.ee/
javascript:openComposer('https%3A%2F%2Fwebmail.zone.ee%2F76396%2Fcompose%2Fet%3Fto%3Dindrek.rand%40gmail.com')

