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I Toimunud tegevuste kirjeldus vastavalt projekti tegevus- ja ajakavale  

Projekti elluviimise periood 01.04.2013 – 15.10.2013   

Aeg (kuu, 

kuupäev) 

Tegevus (Nimetage 

tegevused ajalises 

järjestuses) 

Tegevuse sisu kirjeldus (Kirjeldage lühidalt 

mis, kus ja kellele toimus ning mida 

tegevusega saavutati) 

Kuidas tegevust 

dokumenteerisite?  

(Nt memod, osavõtjate 

nimekirjad vms) 

1-30.04.13 

Raeküla 

koostöökolmiku 

koostöö, kaasamise 

ja strateegilise 

planeerismise alaste 

oskuste arendamine 

Seoses projektijuhi haigestumisega toimusid 

arutelud potentsiaalsete koostöökolmiku 

arendamisele suunatud koolituste tulevaste 

koolitajatega telefonitsi. Koolituste 

edasilükkumine oli koostöökolmiku esindajate 

ühine otsus. Kevadel-suvel on inimesi päris 

keeruline motiveerida (aedlinna, nagu oleme) 

koolitustel osalema. Kindlasti jõuame teostada 

kõik kavandatavad koolitused. Koolituste 

teemal kõneldi esmalt Eha Paasiga ja Viive 

Einfeldtiga. Otsustati koolitused läbi viia 

augustis ja septembri esimeses pooles. 

Dokumenteerimist ei 

toimunud, kuna 

vestlused toimusid 

telefonitsi 

5.04 – 

7.06.13 

Raeküla 

koostöökolmiku 

juhtimissuutlikkuse 

suurendamine 

Ühtekokku korraldati projekti esimesel 

perioodil kuus arutelu sündmuste Raeküla 

hariduselu 100 aastapäeva tähistamiseks ja 

koostöökolmiku ühiste sündmuste 

elluviimiseks. Kohtumised toimusid 5.04, 

10.04, 15.04, 20.04, 24.05, 7.06. Osavõtjaid 

 Osalejate 

nimekirjad 

 Arutelude 

kokkuvõtted 

 Vabatahtliku 

http://www.raekylavanakool.ee/
mailto:piia@raekylavanakool.ee
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oli nii Vanakooli keskusest, seltsist, linnaosa 

elanikke, koolist ja lasteaiast.  

töö päevik nr 1 

23.04.2013 

Raeküla 

koostöökolmiku 

strateegia kuni 

aastani 2018 

ettevalmistamine 

Mahult kõige suurem ettevõtmine, kus 

kokkutulnud lasteaia, kooli ja keskuse/seltsi 

esindajad ajurünnaku vormis arutlesid 

linnaosa vajaduste ja arengusuundade üle. 

Kokkusaamine toimus Vanakooli keskuses ja 

sellest võttis osa 54 inimest. Lisaks eelnevalt 

loetletud organisatsioonide töötajatele olid 

esindatud ka lasteaia ja kooli hoolekogud ning 

õpilasomavalitsus ning seltsi liikmed. 

Kokkusaamisel otsustati, et strateegia 

kokkupanemiseks toimuvad koolitused 

augustis ja septembris ning strateegia ise 

valmib septembri lõpuks ning paigutatakse 

linnaosa elanikele tutvumiseks septembri 

lõpus/oktoobri alguses valmivasse ja 

levitatavasse Raeküla Sõnumitesse. Ühtlasi 

teavitati kokkutulnuid võimalusest liituda 

Raeküla hariduselu 100 ja Raeküla 

koostöökolmiku sündmuste ideestmise 

meeskonnaga. Esimene kokkusaamine toimub 

Vanakoolis 8.05.13. 

 2-leheküljeline 

osavõtjate 

nimekiri 

 Grupitööde 

kokkuvõtted 

 Vabatahtliku 

töö päevik nr 2 

 15.05.13 – 

30.05.13 

Huvigruppide 

teavitamine ja 

kaasamine projekti 

tegevustesse 

Toimusid järjekordse väljaande „Raeküla 

Sõnumid“ vol 12 ettevalmistavad tegevused – 

intervjueerimised, tellimusartiklid 

omavalitsusametnikelt, illustreeriva materjali 

kogumine, lehe tehniline ettevalmistamine ja 

keeleline, sh inglise keel, toimetamine. 

 

Ajaleht ilmus ja levitati juulis. Käesoleva lingi 

alt on võimalik väljaandega ka tutvuda: 
http://www.raekylavanakool.ee/wp-

content/uploads/2013/08/Raeküla-Sõnumid-12-

trükki1.pdf  

 

Küsitlusankeet jäi ajalehest välja just nimelt 

põhjusel, et koolitused toimuvad alles sügisel. 

Samas ei jää küsitlus tegemata. Kavandame 

seda teha koolitustel osalejate ja 

koostöökolmiku liikmete hulgas ning 

koolilaste abiga just linnaosas elavate perede 

hulgas ja ehk ka veel nende perede naabrite 

hulgas. Naaber tunneb naabrit jne. Küsitluse 

ettevalmistamisse ja läbiviimisse on kavas 

kaasata TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö 

tudengeid, keda juhendaks linnaosas elanik ja 

kodanikuühiskonna aktiivne propageerija hr 

Valter Parve. 

 Ideekavand 

 Vabatahtliku 

töö päevikud nr 

3 ja 4 

 Hetkel trükis 

olev väljaanne 

 

 

1.05 – 

30.06.13 

Sündmuste sarja 

„Raeküla hariduselu 

100“ 

ettevalmistamine 

Toimusid järgmiste Raeküla hariduselu 100 

aastapäeva tähistamisele pühendatud 

sündmuste ettevalmistused: 

 Rahvusvaheline seminar „Pätside 

panus Pärnumaa arengusse“ – aeg 23 

– 25. juuli Pärnumaal 

 Rahvusvaheline seminar 

„Heategevusorganisatsioonide panus 

 E-

kirjavahetused 

erinevate 

asjaosalistega 

http://www.raekylavanakool.ee/wp-content/uploads/2013/08/Raeküla-Sõnumid-12-trükki1.pdf
http://www.raekylavanakool.ee/wp-content/uploads/2013/08/Raeküla-Sõnumid-12-trükki1.pdf
http://www.raekylavanakool.ee/wp-content/uploads/2013/08/Raeküla-Sõnumid-12-trükki1.pdf
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kogukonna arendamisse“ – aeg 16 – 

21. august Pärnumaal 

 Hariduskonverents „Raeküla 

hariduselu oma nägu“ – aeg 27. 

september Pärnu linnas  

 

II Kirjeldage lühidalt, kuidas on seni läbiviidud tegevused kaasa aidanud projekti eesmärkide 

saavutamisele  

Kõik projekti tegevused on otseselt kaasa aidanud eesmärkide saavutamisele. Ettevalmistused 

koostöökolmiku strateegia valmimisele on alanud. Mahukam töö, koolitused ja strateegia kokku kirjutamine, 

tehakse ära augustis ja septembris. Läbirääkimised koostöö- ja planeerimisvaldkonna asjatundjatega on 

teostatud – koolitused algavad augusti teisest poolest. Strateegia koostamiseks kaasatava konsultandiga on 

läbirääkimised lõpule viidud. Konsultandi tegevus algab samaaegselt augusti kavadatud koolitustega. Põhjus, 

miks projekti esimesel perioodil koolitusi ei toimunud oli praktiline – esmalt viibis projektijuht seoses 

haigusega pikalt töölt eemal ja seejärel saabusid kolmiku liikmetel – koolil ja lasteaial – seoses kevadiste 

õppeaasta lõpetamistega kiired ajad. Partnerite poolt hinnati ühistel nõupidamistel rahvarohkemaks ja 

tulemuslikumaks just augusti ja septermbrisse kavandatud koolitused.  Sündmuste sarja „Raeküla hariduselu 

100“ ettevalmistamised on täies hoos – kaks rahvusvaheliste külalistega seminar ja üks kohaliku tähtsusega 

seminar. Viimasega tähistatakse ühtlasi veel ka selts Raeküla sünnipäeva – 12ndat sünnipäeva. Linnaosa 

elanike informeeritus nii projektist kui Raeküla koostöökolmiku edasistest plaanidest antakse tagatakse 

linnaosa oma ajalehe „Raeküla Sõnumid“ vahendusel. Viimase väljaande, järjekorralt kaheteistkümnenda, 

ettevalmistused toimusid käesoleval aruandeperioodil. Esialgu kavandati leht ka jaanipäevaks välja anda, 

kuid tegevused lükkusid edasi, kuna osa avaldamiseks vajalikku materjali oli veel puudu. 

 

III Kuidas on tegevustesse olnud kaasatud sihtrühmad ja kasusaajad? Kas nende kaasamine on läinud 

plaanipäraselt? 

Tegevusi kavandatakse kolmiku esindajate poolt ühiselt, mis tagab ka potentsiaalsete huviliste informeerituse 

ja kaasatuse. Lisaks on heaks info jagamise allikaks kogukonna oma ajaleht „Raeküla Sõnumid“, mille 

vahendusel huvilisi tegevustes osalema kutsutakse. Potentsiaalsete sihtrühmade ja kasusaajate kaasamine on 

läinud plaanipäraselt, võib isegi öelda, et üle ootuste hästi. Nimelt üllatas ajurünnakul korraldajaid just kooli 

õpilasomavalitsuse suur esindatus. 

 

Vabatahtlike kaasamise kohta kogume ametlikke aruandeid vaid projekti tarbeks ja palju väiksemas mahus, 

kui meile tegevustes tavaliselt vabatahtlike kaasatud on. Päris tihti aitavad ettevõtmiste elluviimisse kaasa 

just noortekeskuse esindajad ja seltsi liikmed. Vabatahtlike kaasamisega ei esine probleeme. On vaid oluline, 

et inimesi kutsuda ja mitte lihtsalt e-kirjaga, vaid personaalselt telefonitsi või kohtumistel. 

 

 

IV Väljundid (Loetlege projekti konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt trükised, koostatud 

dokumendid, läbiviidud koolitused/sündmused, nende kestus ja osalenute arv jmt. NB! Lisage võimalusel 

link, kus on võimalik tutvuda materjalidega, nt kodulehel.) 

Väljund Kirjeldus ja karakteristikud: arv, kogus, hulk 

Strateegiat 

ettevalmistav 

koostöökolmiku 

nõupidamine-

ajurünnak 

Raeküla koostöökolmiku 4tunnisel nõupidamisel-ajurünnakul 23.aprillil osales 

Vanakooli keskuses 54 huvilist lasteaias, koolist ja keskusest. 

Sündmusi 

ettevalmistavad 

arutelud 

Ühtekokku korraldati kuus 2 – 5 tunnist aruteludepäeva, kus ideestati nii käesoleva 

projekti ajal kui ka selle järgselt kavandatavaid sündmusi. Kokku osaleti kuuel 

arutelupäeval 112 korral. 

 

V Projekti teavitus (Kuidas on sihtrühmi ja avalikkust projektist ning selle tegevustest teavitatud? 

Võimalusel lisage lingid.) 

Sihtrühm/avalikkus Teavitusviis ja –kanal 

Linnaosa elanikud ja laiem 

avalikkus 

www.raekylavanakool.ee ja ajaleht Raeküla Sõnumid 

http://www.raekylavanakool.ee/
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Raeküla koostöökolmiku esindajad Lasteaia, kooli ja keskuse ühistel nõupidamistel 

 

VI Teie kommentaarid projekti elluviimise käigu kohta tervikuna  (Kas tekkis muudatusi või probleeme 

ning kuidas need lahendati?) 

Seoses projektijuhi erakorralise ja pikaajalise haigestumisega tekkis projekti esimestel päevadel väike 

peataolek, aga selle lahendasid piisavalt kiiresti vabatahtlikuna kaasatud TÜ Pärnu kolledži diplomand 

Marina Mesipuu ja assistent Ester Haas. Aprill kujunes vaatamata projektijuhi haigusele siiski väga töökaks 

perioodiks. Mitmel korral said kokku kavandatavate sündmuste vastu huvi tundvad inimesed ja toimus 

mahukas nõupidamine-ajurünnak, kus kõigil kaasalöönutel oli võimalus ka omi ideid teistele tutvustada. 

Lähtealus projekti õnnestumisele on loodud. Koostöös konsultant Eha Paasiga oleme läbi analüüsinud ka 

strateegiaks vajaliku lähteandmestiku, et sellele baseeruda juba koolitustel ja strateegia koostamise etapis. 

Ajaleht Raeküla Sõnumid sai sellevõrra sisult tugevam, et selle kokkupanemisel ei kiirustatud. Analoogne 

mitte kiirustamine mõjub kindlasti positiivselt ka kavandatavale strateegiale. Hetkel pole põhjust projekti 

õnnestumist kahtluse alla seada. 

 

KÜSKi toetused on alati palju aidanud, et saaksime olla nii linnaosas kui kogu linnas nähtavad. Palju juurde 

on seekord andnud võimalus meie tegevusi lehe vahendusel lühendatult ka inglise keelde tõlkida. Juba 

tänaseks on leht koos selles sisalduva infoga liikunud Inlismaale, Saksamaale, Iirimaale, Poola, Lätti jne. 

Lähipäevil läheb meie keskuse noorte delegatsioon rahvusvahelisele seminarile Kasselisse (Saksamaa), kuhu 

ühtlasi võtavad kaasa ka meie linnaosa lehe. 

 

Hetkel väga suuri muutusi koduleheküljel teinud pole, kun IT spetsialist lahkus keskusest töölt juuli kuus ja 

uus inimene alles õpib välja. Ajalehe oleme saanud õnneks kodukale juba üles panna, aga augusti ja 

septembri jooksul saame kõik jälle joonele. 

Vahearuande puhul: kuidas hindate seniste tegevuste põhjal lõppeesmärkide saavutamise realistlikkust? 

Projekti lõppedes saavutame kindlasti kavandatud eesmärgi.  

Lõpparuande puhul: andke tagantjärele hinnang, kas asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmise 

probleemküsimused olid teie poolt eelnevalt ammendavalt kaardistatud või ilmnes projekti käigus veel sel 

teemal vajadusi, millega edasi tegeleda?  

 

 

 

VII Projekti dokumentatsioon (Kirjeldage, kuidas toimub projekti dokumentatsiooni, nii sisutegevustega 

seonduva kui raamatupidamise, säilitamine - millised kaustad on olemas, millisel viisil on need 

süstematiseeritud ja kus need asuvad.)  

Projekti dokumentatsioon paikneb aadressil Lembitu 1, Pärnu – Vanakooli keskuse büroos. Projekti 

elluviimiseks on avatud spetsiaalne toimik – KÜSK 13, kuhu vastavalt vajadusele paigutatakse, kas 

originaaldokumendid või koopiad. Raamatupidamise algdokumendid paiknevad kaustades OSTUARVED 

2013, PALGALEHED 2013. Raamatupidamisarvestust peetakse Merit raamatupidamisprogrammiga. 

 

 

 Jah/Ei 

Kinnitan, et projektiga seonduvate dokumentide vormistamisel olen korrektselt 

viidanud rahastajale vastavalt taotlusvooru tingimustele ja toetuslepingule:  

 

Jah 

Kinnitan, et veebilehel on kajastatud projektiga seonduv info vastavalt 

taotlusvooru tingimustele ja toetuslepingule:  
Jah 
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Vahearuande kinnitus: 

Allkirjaõigusliku isiku nimi Amet Allkiri 

Piia Karro Juhatuse liige /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

NB! Edasine täidetakse koos eelmise osaga lõpparuande korral, vahearuande saatmisel jätke palun 

järgnev tühjaks või kustutage. 

 

 

VIII Projekti eesmärgid ja nende saavutamine (vastavalt taotlusvormis kirjapandule) 

Saavutatud tulemus  Kuidas hindasite? 
Kas tulemus vastab 

planeeritule? 

   

      

      

      

      

Kas ja mil määral saavutasite projektiga seatud eesmärgid? (vastavalt taotlusvormis kirjapandule) 

 

 

 

IX Mõju sihtrühmadele ja kasusaajatele (Kirjeldage, millist mõju näete projektis elluviidud tegevustel 

sihtrühmadele ja kasusaajatele ning kuidas seda hindate.) 

 

 

 

X Mõju projekti elluviija tegevusvõimekuse kasvule (Kuidas on projekti tegevused mõjutanud ühenduse 

tegevusvõimekust? Mil määral on asumiseltsi tegevus muutunud aktiivsemaks, avalikkusele nähtavamaks ja 

läbipaistvamaks? Kas on kavandatud alused sisuliseks infovahetuseks ning koostööks kohaliku 

omavalitsusega?) 

 

 

 

XI Projekti tulemuste ja mõju jätkusuutlikkus  (Kuidas näete projekti tulemuste ja mõju kestmist peale 

projekti lõppu? Kuidas arendate tegevusvõimekust ning kavandate asumiseltsi arengutegevusi edaspidi? Kas 

ja mil moel levitate projekti raames saadud kogemust, sh ka infomaterjale edasi?) 

 

 

 

XII Statistiliste näitajate muutused 
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Statistilised näitajad 01.01.13 

seisuga 

15.10.13 

seisuga 

Hinnang muutumise põhjustele 

(k.a kuivõrd on muutused 

tingitud projekti elluviimisest) 

Töölepinguliste töötajate arv     

Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed  

(viimased 12 kuud) 

   

Liikmete arv     

Püsivabatahtlike arv     

Taotleja tulude ja kulude aruanne 01.01. – 31.12.2012 01.01.-30.09.2013.a.  

TULUD 

summa osakaal (%) summa osakaal 

(%) 

Liikmetelt saadud tasud (sh liikmemaksud)     

Saadud toetused (s.h. projekti- ja tegevustoetused)     

Saadud annetused     

Muud tulud (s.h. müügitulu)     

Tulud kokku     

KULUD   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed 

kulud ning jagatud annetused ja toetused 
  

Mitmesugused tegevuskulud   

Tööjõukulud   

Põhivara kulum   

Kulud kokku   

Põhitegevuse tulem   

Finantstulud ja –kulud   

Aruandeaasta tulem   

 

 

XIII Toetuse saaja tagasisideleht (esitatakse koos projekti lõpparuandega). 

KÜSIMUS Hinne   1 – 5  

(5 = väga hea) 

Toetuse saaja kommentaarid (positiivne, negatiivne), 

soovitused KÜSK tegevuse parandamiseks 

1. Hinnang  taotlemise 

tingimustele ja korrale 

  

2. Hinnang   

taotlusvormidele 

  

3. Hinnang aruandlusele, 

nõuetele ja vormidele  

  

4. Hinnang KÜSK ja 

KÜSK töötajate tööstiili, 

suhtlemise ja suhtumise 

kohta toetuse saajasse. 

  

5. Millise suunaga 

(teemaga) taotlusvoore 

võiks KÜSK edaspidi 

korraldada? 

X  

6. Muud kommentaarid ja 

soovitused 

X  

 

 

 

Aruande kinnitus: 

Allkirjaõigusliku isiku nimi Amet Allkiri 
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