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RAEKÜLA  SÕNUMID 

Hea raekülalane! 
 
Sügis, see võrratu maalikunstnik, 
on oma kunstitööd näituseks sead-
nud ja on, mida nautida: imesära-
vates värvides puud, põõsad, hekid 
ja metsatukad; hallikarva ja  uduvi-
nes lõpmatusse hajuv meri. Kõrvu 
paitav tuule- ja merekohin on kui 
muusikateos elu jäävusest sel hiid-
galaktika väikeplaneedil Maa. 
      Kas me oma igapäevarutu toi-
metustes ikka märkame ümbrit-
sevat ilu? On meil mahti mõtiskle-
da elu kestvuse üle? Kas ikka adu-
me, kui habras on vahesein oleva ja 
kaduviku vahel? Peame (praegu 
veel) leppima parandamatute 
tõvedega, kuid kuidagi ei anna asu 
gaasi hinganud  poisihakatise surm, 
noormehe elutee lõpp roolis, elu-
jõus täismehe kadumine märga 
hauda või uppumine viinahullu-
sesse. Ons  need, meedias kõlanud 
tagantjärele tarkused meile otsekui 
õigustus paratamatusele? 
      Usume, et ükski kuulja ei lepi 
noorte kogunemisel (näiteks Vam-
bola tänava Kalevi puiestee poolsel 
otsal kahe suure prügikasti juures) 
kõlava, trükimusta mitte kannatava 
sõnavaraga. Ent kui paljud neist 
kuuljaist tihkavad - et  mitte öelda 
viitsivad - lastele nende kõnepruugi 
pärast märkust teha? 
    Vanarahva ütlustest  on kirjas: 
tao rauda, kuni see tuline, saab 
asjast asja. Kui üks märkusetegija 
on kui hääl kõrbes, siis hulga toi-
mekusel on väärt tagajärjed. 
Raeküla Sõnumite toimetus on 
ühise töö jõus veendunud, sest hää-
lekad sõnavõtud ajalehes metsa-
aluse reostajate vastu on tulemused 
toonud. Tõsi, hoolimatutest päris 
lahti pole me veel saanud, kuid 
linnavalitsuse toimetamisel kadu-
nud prügimäe platsile pole uut träni 
enam ladustatud. Tundub, et Rae-
külas elab siiski kirjaoskaja rahvas, 
kes hindavad ilu enda ümber!      
    Hea reakülalane! Oma küla aja-
lehe väljaandmisel oleme jõudnud 
kuraditosinani. Seekordne leht on 
eelmiste kõrval küll kõhnem, kuid 
lugemist jätkub selleski. Jätkub, 
sest jagub meie asumis tegusaid 
mehi ja naisi, noori ja vanu, kes 
tahavad kaasa lüüa. Jätkub ka 
mäletajaid, kelle vahendusel saab 
Rae küla (elu)lugu järjest täien-
damist.  
   Tänase lehe teine külg on pea 
tervenisti pühendatud Raeküla tule-
vikule. Kirjatükid annavad üle-
vaate kõigest sellest, mis sai kirja 
pikkadel sügisõhtutel Vanakooli 
keskuses oma kodukoha saatuse 
üle pead murdnute või küsitlus-
ankeedi täitnute ettepanekutest.     
    Uute kohtumisteni keskuses! 
Loodame, et Raeküla seltsil õnnes-
tub hankida raha ajalehe järgmiste 
numbritegi väljaandmiseks. 
 

Raeküla Sõnumid toimetus      

Fotod Riho Valdner 

 
 
 
 
 
Bert Holm, 
keskkonnaameti 
projektijuht 
  

Sellesuvise rannaniitude taastamise töö 
on andnud tulemuse, nii et kõikjal 
Raekülas on kaitseala piiril kasvava 
metsa servast merd näha. Hõredamates 
kohtades paistab meri kätte isegi Kalevi 
puiesteele. 

Rannaniitude taastamistööd algasid Rae-
külas talgutega mai keskel, et korjata 
kokku võimalikult palju seal vedelevat 
olmeprügi. Üritusest võttis osa ca 40 
Eestis töötavat välisteadlast. Rannaniidul 
võis tollel päeval koos meiega tegutsemas 
näha nii venelasi, hiinlasi kui hispaanlasi, 
kes külg külje kõrval põhiliselt plastik- ja 
klaastaarat ning muud sodi rannaniidult 
minema toimetasid. Prügi kogunes hin-
nanguliselt 1,5 tonni. 
   Järgmise tööna paigaldati kõikide 
suuremate kaitsealale suunduvate radade 
servadesse kaitseala väärtusi ja projekti 
“Linnalehmad“ tutvustavad stendid. Muu- 
 

 
 

 
 
 

hulgas võib ala külastaja tahvlitelt lugeda, 
mis on ja mis pole kaitsealal lubatud. 
Stendide tekstid on tõlgitud ka inglise 
keelde. 
   Lääne tänava ja Uku puiestee kaitsealale 
ulatuval pikendusel sulgesime kaks teeotsa 
betoonpostidega. Antud kohas puudub 
otsene vajadus autodega kaitsealale sõit-
miseks. Läbipääs jalgrattureile ja ka 
lapsevankritega jalutajatele säilis.  
   Mereäärne parkla Harju tänava lõpus sai 
osaliselt uue katte. Nüüd on kaitseala 
sissesõiduloaga kaluritel seal tunduvalt 
paremad manööverdamis- ja parkimis-
võimalused.  
     

 
   Hirve tänava pikenduse ääres puhastati 
üks olemasolev truup ja paigaldati üks 
uus, et kaitseala hooldustehnikaga oleks 
võimalik kraave paremini ületada. 
   Raeküla piirkonna rannaniitudel karjatati 
sellel suvel kokku rohkem kui 100 veist 
ning 11 hobust. Veisetõugudest olid 
esindatud anguse ja šoti mägiveised. 
   Mitmeaastase vana ja puitunud pilliroo 
vastu loomadest abi pole, seepärast  
purustasime suve teises pooles sealsed 
vanad pilliroomassiivid. Nimetatud töö on 
vajalik  niidu  ettevalmistamiseks   järgmi- 
miseks karjatamishooajaks - värskelt 
tärkavat roogu söövad loomad isukalt.  
  Praegu on töös projekt vaatetornist, mille 
plaanime püstitada Raeküla rannaniidule 
hiljemalt järgmise aasta teises pooles.  

Raeküla kooli 1.a klass (ülemine), õpetaja Pille Nurk ja 1.b klass, õpetaja Ülle Pääslane 

Rannaniitude taastamine jätkub 

Mänguväljaku rajamine    
    on lõpusirgel 
 
Mullu sügisel algatas Raeküla lasteaia 
hoolekogu heategevusliku kampaania 
rajada lasteaeda män-guväljak, mis on 
tänaseks realisee-rumas: selle aasta 
kevadeks oli nii eraannetuste kui ka 
firmade toel kogutud summa, mis 
võimaldas alustada läbirääkimisi 
mänguvälja-kute tootjatega, leida 
sobivad lahen-dused ning septembris 
alustada ka vajalike ehitustöödega. Kui 
sügisesed ilmad vähegi  luba-vad, saab 

mänguväljak valmis veel sellel aastal. 
 Raeküla lasteaed tänab kõiki, kes andsid oma panuse 
eesmärgi täitmiseks: lasteaia hoolekogu liikmeid, 
lapsevanemaid, lasteaia personali,  eraannetajaid, 
Pärnu  linnavalitsust, Raeküla Vanakooli keskust, 
Valdur Vahemetsa. Tänu nende kõigi heateole oleme 
muutnud lasteaia õueala meeldivaks paigaks lastele!  
  Lasteaia hoolekogu koos lasteaiaperega jätkab pingutusi 
lasteaia arendamisel. Sellel sügisel on plaanis valida uus 
hoolekogu ja kinnitada  lasteaia uus arengukava ning 
valida ka järgmise aasta põhiteemad, millega hoolekogu 
tegelema hakkab. 
 
 

Eha Paas, Raeküla lasteaia hoolekogu esinaine  

 

Raefoto OÜ 

Igal teisipäeval ja neljapäeval 
kogunevad vanamööbli 

taastamisest huvituvad 
raekülalased Vanakooli 
keldrikorruse töökotta, et Maris 
Talu ja Toivo Lilleväli (fotol) 
juhendamisel uusi töövõtteid 
õppida 

Rahvusvahelise heategevusorganisatsiooni Y’s Men International Pärnu 
klubil täitus möödunud kevadel kahekümnes tegevusaasta. Justkui 
juubeliaasta kingituseks külastasid Pärnut ja veetsid siin paar 
sisutihedat päeva Y’s Men liikumise Aasia regiooni Lõuna – Korea 
esindajad  härra ja proua Lee.  Abielupaar Lee viibis Eestis 16.-22. 
augustini. Nende külastust toetas Y’s Men organisatsiooni üks 
alafondidest – Brotherhood Foundation.  
Pildil Pärnu Y-klubi liikmed koos külalistega Lõuna-Koreast (keskel) 

Raeküla piirkonna 
rannaniitudel karjatati 

sellel suvel kokku 
rohkem kui 100 veist 

ning 11 hobust. 
Veisetõugudest olid 

esindatud anguse ja šoti 
mägiveised 

Fotod erakogudest 
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Erakogu 

 
 
 
 
 
 
Teet Kurs,  
Raeküla seltsi liige  
 
Raeküla, Pärnu äärelinn, kunagine pre-
sident Pätsi perekonna elupaik, on täna 
rohkemaarvulise elanikkonnaga kui mit-
medki iseseisvad vallad Eestimaal.  
 
Kui valdasid juhivad vallavalitsused ja voli-
kogud, siis Raeküla südameks on kujunenud 
Raeküla Vanakooli Keskus, mida juhib Rae-
küla selts ja selle juhid,  suure südamega Rae-
küla hakkajad naised. On ka mehi, mõni eriti 
kõva häälega, mõni vähem sõnakas, kuid oh-
jad on ikkagi naiste käes. Igal juhul on Rae-
küla selts leidnud endale koha Raeküla elus.  
 

Uued algatused  
Kinnituseks sellele, et asumiselts toimetab ja 
on tegev, saavad juba lähiajal teoks või alga-
tuse  mõned uued ettevõtmised: 
* alustab Raeküla rahva teater, juhiks Mari-
Liis Pärn; 
* alustavad soome keele klubid algajatele ja 
edasijõudnutele päevasel ajal, juhendajaks Tiiu 
Leis;  
*26. oktoobrist  2.  novembrini toimub Suur-
britannia nädal Pärnus (korraldab  Vanakooli 
keskus, juhendajaks Ester Haas, 
ester@raekylavanakool.ee, toetavad Pärnu 
linnavalitsus ja Suurbritannia suursaatkond 
Eestis). 
 

Tahad muuta, löö kaasa  
Hiljuti toimusid kaks olulist sündmust või 
üritust, mis ajendasidki mind sulge haarama. 
Esiteks Raeküla seltsi üldkoosolek. Ju siis 
Raeküla eluolu ja areng on inimestele süda-
melähedane, sest koosolekule kogunes  roh-
kem rahvast, kui koosoleku kokkukutsujad 
loota oskasid.  Saali tuli järjest uusi toole 
juurde tuua!  
   Koosolijad valisid uue juhatuse ja seadsid 
plaane edaspidiseks. Oluline on seegi, et 

juhatus sai teotahteline ja -  mis eriti oluline - 
juhatuse keskmine vanus peaks nüüd olema 
alla 50.  Juba see loob eelduse, et vaadatakse 
oma tegevusele pikema pilguga, kaugema 
sihiga. Edu neile! 
   Teine oluline sündmus oli seltsi algatatud 
Raeküla arengu tulevikunägemuse ehk stra-
teegia  arutelude sari ehk mõttetalgud. See ei 
olnud niisama arutelu, vaid üritust juhtis ja 
suunab ka edaspidi vastava ettevalmistusega 
koolitaja, kes kohe alguses jaotas osavõtjad 
erinevatesse töögruppidesse. Iga töögrupp sai 
ülesanded ja aja nende lahendamiseks, et siis 
esitada oma nägemused probleemidest, vaja-
kajäämistest, edusammudest, olulistest mõju-
teguritest Raeküla elu paremaks muutmisel. 
Töörühmade seisukohtade ärakuulamine ja 
olulisima kirjapanek ongi eelduseks ühise 
mõttetöö tulemuslikkusele. 
    Arutelul on üks põhiline kriteerium - iga-
üks võib sõna võtta, oma arvamust avaldada ja 
ettepanekuid teha. Kritiseerimine või ma-
hategemine ei ole soovitav. Ainult nii, kart-
mata, et esitatud mõtteid võidakse halvustada, 
saab välja selgitada, mida Raeküla vajab ja 
mida linnavalitsusele edastada Raeküla elu-
korralduse paremaks muutmiseks.  
  Järgmiste mõttetalgute  eelduseks saagu see, 
et järjest enam Raeküla elanikke soovib tao-
listes aruteludes kaasa lüüa.  Eelmisel korral 
rõõmustas korraldajaid, et osalejateks oli 
üllatavalt palju keskealisi. Nimetatud asjaolu 
toidab lootust, et Raeküla asurkond nooreneb 
ja paikkonna eluolu parandamine puudutab 
järjest nooremaid elanikke.  
   Mõttetalgud jätkuvad ja nende tulemina 
valmib koonddokument Raekülas olemasole-
vate probleemide analüüsist ja põhjustest, 
elanike ettepanekutest eluolu korraldamiseks 
ning elukorralduse paremaks muutmise 
variantidest, lisaks nägemus tuleviku 
Raekülast.  
    Kutsun kõiki lehelugejaid kaasa lööma 
järgmistest mõttetalgutest, sest  ainult koos 
saame elu Raekülas paremaks muuta.  
 
Järgmised mõttetalgud toimuvad Raeküla 
hea kodaniku nädalal - 28. novembril 
algusega kell 18.30 Vanakooli keskuses. 

 
 
 
 
 
Valter Parve,  
Raeküla elanik aastast 
2008 
 

Pealkirjastatud palvega pöörduti mõni 
nädal tagasi Raeküla paljude inimeste poole 
ja vastajaid oli kokku üle 200. Pean olu-
liseks lisada, et vastanutest üle kuuekümne 
olid meesterahvad. Lihtsalt suurepärane 
tulemus!   
 

Suur tänu kõigile, kes lahkelt lubasid end 
tülitada töökohas, peenramaal või koduõues, 
jalutamise ajal või naabriga üle aia jutuajamist 
katkestades – aitäh, et oma aega ühiseks 
hüvanguks kinkisite! 
     Kuigi vastamine oli anonüümne, lisasid 
viis inimest oma nimed ja kontaktid - tänu 
usalduse ja valmisoleku eest edaspidi kaasa 
lüüa. Igas ankeedis oli kokku kuus väidet koos 
kolme vastusevariandiga: „täiesti nõus“, „osa-
liselt nõus“ ja „ei ole nõus“; soovi korral võis 
tehtud valikule lisada kirjaliku kommentaari 
ning kõigi lisade täpne kokkuarvestamine on 
praegu pooleli. Täna saab anda üldisema 
ülevaate ja see ongi praegu teie ees. 
 

Sidustee kesklinnaga  
Esiteks paluti vastajal määrata oma seos 
Raekülaga: kas elad, töötad või on see koht, 
kus külas käia. Elupaigaks nimetas meie linna-
osa 179 vastajat (noorim vastaja oli 12aastane) 
ja just meie linnaosas elavate  arvamused ongi 
alljärgneva aluseks.  
   Kõigepealt jalgrattateest. Plaanides seisab 
Mai piirkonda juba jõudnud promenaadi 
pikenduse jätkamine edasi Raekülla ning õieti 
just see saigi käesoleva küsitluse aluseks. Pla-
neerijaid huvitas, mil viisil meie kanti  siduda 
kesklinnaga:  kas Kalevi tänava pikendusena 
läbi metsatuka või täiustada juba olemas-
olevat, Merimetsast lähtuvat kõnniteed? 
Esimene variant oleks muidugi kallim nii 
rajamise kui eriti just käigushoidmise seisu-
kohalt (valgustus + koristamine). 
   179st vastajast eelistas Merimetsa pikendust 
vaid 18 inimest, „vahet pole“ valis 22 ja kõik 
ülejäänud olid selgelt Kalevi tänava jätku 
poolt ja oluliseks peeti seejuures ka ohutust. 
Võimalik, et viimased on valmis oma seisu-
kohta muutma, kui mõlema variandiga seotud 
kuluarvestused kõrvuti lauale panna, aga 
praegu eelistatakse kaunist metsarada.  
   Üks vastanutest soovib, et rada võiks 

kulgeda piki mereranda (Kalevist mere poole 
on veel üks tee),  on ka ettepanekuid 
pikendada Kalevi tn kergeliiklusteed kuni uue 
golfiväljakuni. 
 

Raeküla kui elupaik 
Esimene sisuline küsimus ankeedis oli 
hinnang Raekülale kui elupaigale.  Suur ena-
mus oli täiesti nõus väitega, et Raeküla on 
parim koht elamiseks. Selgituseks lisati 
juurde: puhas, turvaline, ilus, läheduses jõgi ja 
meri ning ilus liivarand, rahulik, vaikne 
metsaalune, palju rohelust, vähe saastet õhus, 
puudub anonüümsus, külaõhkkond – tuntakse 
ja lävitakse ning on sõbralik naabruskond, 
ligiduses kool ja lasteaed, mugav bussiliiklus.  
   Väitega, et Raeküla on parim koht ela-
miseks, oli vaid „osaliselt nõus“  20 vastajat ja 
kerge rahulolematuse põhjustena märgiti 
väheseid  tegevusi ning teenuseid, vähest pri-
vaatsust väikeste kruntide tõttu, kõnniteede 
puudumist, halba lumekoristust talvel, palju 
koerakakat, kohviku puudumist. Üks tahaks 
linna lähedale maale kolida. Ühel  korral valiti 
vastuseks ka „ei ole nõus“ Raeküla parimaks 
pidama - inimene tahaks soojal maal elada. 
     Järgmine väide „Meil on väga häid tead-
misi pakkuv, viisakust õpetav ja lastesõbralik 
kool“ oli vist kahjuks selliselt sõnastatud, et 
jättis võimaluse mitte vastata neil, kel endil 
puudub praegu või puudus varasemas otsene 
side kooliga. Nendelt, kel nimetatud side või 
muu alus hindamiseks olemas, tuli vastuseid 
küll nö seinast seina, kuid ülekaalus tunduvad 
olevat väitega täiesti nõustuvad seisukohad. 
Näiteks kommenteerib üks vanaema: 
„Lapselapsed käisid ja on täiesti rahul“ või 
vastus emalt: „Minu laps on saanud hea 
alghariduse“ või isalt: „Oma tütar ei kurda.“  
    Vastustest saab lugeda täiesti kiitvat 
hinnangut koos kommentaariga „on arenemis-
ruumi“. On  ka väitega mittenõustumist lisa-
selgitusega „ma olen seal käinud“ või et „on 
olnud negatiivseid kogemusi“.  
   Keegi mittenõustunutest, kel vanust 17elu-
aastat, väidab, et „ei ole nii hea haridus kui 
mujal“. Keegi väitega osaliselt nõustunu ar-
vab, et „laste käitumine tänaval jätab soovi-
da“, samalaadse valiku teinud 50aastane naine 
arvab, et kool on liiga „oivikukeskne“ või  tei-
ne lisab „koolikord jätab soovida“ (44aastane 
naine). Probleemidena mainitakse veel 
joomist, prahipildumist, kooli halba mainet. 
    Peaaegu sarnasugune olukord valitseb seo-
ses veel nooremate lastega - kui omal koge-
must pole, siis üsna mitmed jätavadki valimata 
vastuse väitele „Meil on väga hooliv ja hariv 
lasteaed“.                                        
                                                    S(järneb lk 4) 

Raeküla  linnaosa  strateegia aastateks 2014-2024 
 
 
Raeküla koostöökolmiku eestvedamisel valminud strateegia ehk Raeküla linnaosa kokkulepe lähtub tänasest, 2013. aasta sügise 
seisust ning seab linnaosa arengule  pikemaajalised suunad edasiste tegevuste ja ressursside  kavandamisel. 
 
Sissejuhatus 
Raeküla koostöökolmik on mitteformaalne ühendus, mis sündis 2008. aastal ja ühendab linnaosa lasteaia, kooli ja seltsi eestvedajaid ning 
võrgustiku tegemiste kaudu saavad otsest kasu nimetatud organisatsioonidega tihedalt seotud isikud ning kaudset kasu nii linnaosa elanikud 
kui kogu Pärnu linn.  
   2008. aastal otsustas koostöökolmik hakata rohkem üksteise toel panustama linnaosa arengusse. Esimeseks ja tänaseks juba 
traditsiooniliseks kujunenud ühiseks ettevõtmiseks on Raeküla hea kodaniku nädala tähistamine, kus igas kaasatud organisatsioonis 
toimuvad ühised ja kodanikualgatuslikud ettevõtmised. Koostöökolmik väljastab ühele aasta jooksul Raeküla arengusse enim panustanud 
kodanikule aasta tegija tiitli ehk Raeküla hea kodaniku nimetuse. 
   Juba aastaid tähistatakse ühiselt Raeküla hariduselu aastapäevi – jooksval aastal juba sajandat aastapäeva. Käesolev kirjalik materjal on 
taas ühise koostöö viljaks. Kui esialgu oli kavas kokkulepe kokku panna vaid koostöökolmiku strateegiana, siis ühise töö tulemusena jõuti 
otsusele, et koostöökolmiku esindajate tegemised mõjutavad otseselt kogu linnaosa arengut. 
   Linnaosa strateegia elluviimisel täidab eestvedaja rolli Raeküla koostöökolmik – lasteaed, kool ja selts. Kolmik on kujunenud Pärnu 
linnavalitsusele oluliseks koostööpartneriks. Kokkulepete täitmist on kolmiku esindajad kavandanud üle vaadata üks kord aastas ja seda 
Raeküla hea kodaniku nädala eelsel perioodil, et seejärel juba nädala raames toimuval rahvakoosolekul strateegia täitmisest ja uuendamisest 
kokkutulnuile ülevaadet anda. 
 
Ülevaade Raeküla linnaosast 
Pärnu linnas ei ole tänasel päeval ametlikult välja kujunenud linnaosi, kuid samal ajal kasutatakse rahvasuus siiski viit neist: Vana-Pärnu, 
kesklinn, Ülejõe, Rääma ja Raeküla. Territoriaalselt kõige eraldatumaks ja ka kesklinnast kaugeimaks piirkonnaks on just nimelt Raeküla 
linnaosa. 
    Arhitektuuriliselt iseloomustab meie linnaosa madalasustus – kuni kahekordsed elamud. Peredes on tihti esindatud mitmete põlvkondade 
esindajad – vanavanemad elavad kõrvuti lastelastega. Tootmisettevõtteid piirkonnas praktiliselt pole ja suurimateks teenuste pakkujateks on 
kohalik lasteaed, kool ja keskus.   
   Kahesaja majaga Raekülast on saanud 1100 kinnistuga linnaosa, kus elab ~ 4500 inimest. Tänu mere äärde istutatud puudele ei puhu 
meretuuled enam lagedalt rannakarjamaalt õuedesse. Koertest ja kassidest on saanud ainsad koduloomad. Eesti iseseisvuse taastamisega on 
püütud taastada ka sõjaeelseid seltse. Raekülas tegutsenud kaluriselts Laine, spordiseltside Tervis ja Vaprus, tuletõrjeseltsi ning noorteseltsi 
Koit asemele moodustus aastal 2000 Raeküla selts, mis ühendab raekülalasi ühistegevuseks linnaosa heaks.  
 
Meie tänane olukord 
Positiivne: hea bussiühendus kesklinnaga, suurepärane elukeskkond, turvaline, maalähedane, tore kogukonna tunne, hea seltsielu Vanakooli 
keskuses, oma ajalehe (Raeküla Sõnumid) ilmumine, info liigub, koostöö lasteaia, kooli ja keskuse (seltsi) vahel, hea eestvedaja, kasulikud 
ettevõtmised (metsa puhastamine), transpordiühendus paranenud, keskuse olemasolu, töökohtade olemasolu (lasteaed, kool, keskus), endised 
õpilased toovad oma lapsed Raeküla kooli, kohalikud inimesed hoiavad kokku, Raeküla elanikud on andekad erinevatel elualadel, endiselt 
on laienemiseks ruumi (näit kinnistute jagunemine), Raekülas elavad ja töötavad vahvad inimesed, märgatakse naabrit (nn naabrivalve), 
kaasaegne infrastruktuur (vesi- ja kanalisatsioon), lasteaia lastevanemad on aktiviseerunud ja seltsi liikmeskond noorenenud, erinevad 
põlvkonnad elavad üksteisega koos, aastaringselt on võimalik kasutada terviseradu. 
Negatiivne: linnaosa elanike ja organisatsioonide vahel ei ole kõige parem koostöö, linnaosas pakutakse vähe teenuseid ( kohvik, 
sularahaautomaat, lastega kooskäimise kohad), kuivenduskraavide puudumine või halb hooldus ning teede-tänavate halb seisund talvisel 
ajal, rannas lehmad (hais, reostus levib), elanikkond vananeb, prügi ja sodi leidub endiselt nii tänavatel, metsa all kui ka rannaalal ning 
ilmneb paljude hoolimatu suhtumine prügi sorteerimisse, ühiskondliku vara pahatahtlik kasutamine (Hirvepargi atraktsioonide ning 
noortekeskuse ruumide ja inventari lõhkumine (kasutajad või juhuslikud vandaalitsejad), huvihariduse vähene kättesaadavus (nii sisuliselt 
kui ka majanduslikult), 30-50aastaste elanike passiivsus, kohalikud lapsed käivad teiste piirkondade koolides, puudub välisündmuste 
läbiviimise koht –  jaanituleplatsist mere ääres on saanud prügimägi, staadioni kasutamine on piiratud, puudub piisav arv lasteaiakohti, 
eluruumide märgatav suurenemine on piiratud, elupaiga soetamine kallis, puudub koht, kus oma kätega midagi teha ja saavutusi 
eksponeerida, Raeküla staadion pole paikkonna asukaile, lastel pole suvel tegevusi ( laager, puudub eestvedaja, sest tasu tehtu eest pole 
piisav),  Raeküla kooli maine on madal, tunnetame, et koostöö ja teenindussfäär ei ole piisav (puudub kohvik, väikeste lastega peredel 
kooskäimise koht, ei ole võimalik osta bussitalonge, puudub sularahaautomaat), häirivad purjutavad inimesed, tekkinud on vastasseis seltsi 
ja Vanakooli keskuse vahel, rannapiirkond on arendamata.  
 
Raeküla linnaosa visioon aastaks 2020 
Raeküla  on keskkonnasõbralik ja turvaline linnaosa, kus elavad aktiivsed ja kogukonna tegemistest osa võtvad  inimesed.  Raeküla linnaosa 
elanik hoiab koduümbruse puhtana, on abivalmis ja üksmeelne linnavalitsuse otsuste mõjutaja. Linnaosa lapsed on andekad, enesekindlad, 
rahulikud, laia silmaringiga ja julgete valikute tegijad.  
 
Meie väärtusteks on  
* avatus ja valmisolek toetada  uusi  ideid  ja tegijaid; 
* toimiv koostöö linnaosa elanike ja Pärnu linnavalitsusega probleemide lahendamisel ja tegevuste elluviimisel; 
* tegevuste kavandamisel lähtuda Raeküla elanikest ning kuulata ja kaasata neid tegevuste elluviimisel, 
* kogukonnale antud kokkulepetest ja tähtaegadest  kinni pidamine. 
  
Eesmärgid  

 Raeküla on turvalise elukeskkonnaga linnaosa, mida iseloomustab hea maine, ühtehoidev ja linnaosa väärtustav kogukond. 
Linnaosas on omanäoline lasteaed, kool ja kogukonnakeskus (Vanakooli keskus). Piirkonnas elavatele lastele on tagatud piisav arv kohti nii 
lasteaias kui koolis. Lasteaia, kooli ja keskuse baasil on loodud head eeldused laste, noorte ja täiskasvanute huvide ja annete arendamiseks, 
aidates kaasa elukestva õppe levikule piirkonnas. Oluliselt on paranenud infrastruktuur – lastele mänguväljakud, noortele skate-park. 
Lasteaia, kooli, Vanakooli keskuse hooned on vastavalt kaasaja nõuetele renoveeritud ja inventar kaasajastatud. Linnaosa kõnniteede võrk 
on välja arendatud ja korras ning kuivenduskraavid korda tehtud. Piirkonna turvalisust toetab toimiv naabrivalve ning piirkonnas asub 
konstaablipunkt, mida toetab kohalikest moodustunud abipolitseinike rühm.   
 

Eesmärgi saavutamiseks on kavas ellu viia järgmisi tegevusi: 

pakkuda organiseeritud või eraviisilist lastehoiuteenust - näit Vanakooli keskuses või nn Pätsi majas; aga ka vanemaealised või lastega 
kodus olevad noored emad oma kodus; 

algatada linnaosa noorte perede eestvedamisel beebi- ja väikelastekool ning Raeküla õnnelike perede klubi; 

rajada kogukonna toel mänguväljakud (näit  Vambola – Lehola ja Merimetsa - Hirve nurgale) ja koostöös noortega skate-park (näit Hirve 
platsile) ning saavutada kokkulepe olemasoleva staadioni (Käo tänaval) mahukamaks organiseeritud kasutamiseks linnaosa elanikele; 

alustada läbirääkimisi linnavalitsusega, leidmaks võimalusi renoveerida Raeküla lasteaed, kool ning Vanakooli keskuse muinsuskaitse all 
olev hoone; 

piirata autode liikumiskiirust linnaosas 30 km tunnis; 

tihendada koostööd linnaosa konstaabliga, kes on ühenduslüliks rahva ja politsei vahel ning moodustada vabatahtlikest abipolitseinike 
rühm, kes vajadusel ka tänavatel patrullib; 

toetada linnavalitsust talvisel lume koristamisel ja libeduse tõrjel ning metsaaluste ja tänavate puhastamisel prügist.  

 Raeküla linnaosas on välja arendatud mere- ja jõeäärsed rannaalad ning kergliiklusteede võrgustik, mis on eelkõige 
mõeldud kasutamiseks kohalikele elanikele ja nende külalistele.  

 

Eesmärgi saavutamiseks on kavas ellu viia järgmisi tegevusi:  

teha linnavalitsusele ettepanek ligipääsude korrastamiseks nii mere- kui jõeäärsele rannaalale – kahe olemasoleva randa viiva sõidutee 
korrastamine (Hirve ja Harju tn pikendused), ühe uue sõidutee rajamine Lembitu tn pikendusena, olemasoleva jõe äärde viiva tänava 
korrastamine, parklate rajamine nii mereäärsete tänavate pikendusele kui ka jõe äärde), mere ja jõe äärde viivate jalgradade ja 
kergliiklusteede rajamine ning korrashoid (mere äärde  viivad tänavad - Uku, Vambola, Saare, Raja, Lääne ja Laane ning jõe äärde viivad 
tänavad - Saare tn tunnel, Lennuki ja Raja tänavad); 

rajada koostöös linnavalitsuse, kohalike kalurite ja teiste ettevõtjatega jõesadam; 

toetada kesklinna ja Raeküla ühendamist kergliiklusteega (promenaadi pikenemine) Kalevi puiesteni, et tagada liiklejatele suurem 
turvalisus ja tervislik keskkond ning vähendada liikluskoormust Merimetsa tänaval; 

teha ettepanek linnavalitsusele Jaansoni raja arendamiseks Reiu sillani –  jõepromenaad; 

arendada teenuseid mere- ja jõerannas ning kergliiklusteede (promenaadide) ääres, et keskkonda turvalisemaks ja atraktiivsemaks muuta – 
sh aastaringne tänavavalgustus, istepingid ja piknikuplatsid, prügikastid ja nende süsteemne puhastamine (sh koerte väljaheidete tarbeks), 
vettehüppetorn jõe ääres,  veeatraktsioonid,  paatide ja vesirataste laenutused, tualetid ja riietuskabiinid, korraldatud  rannamuru hooldus ja 
liiva puhastus (suurpuhastus kevadel, tormijärgne puhastus, üldine hooldus igal päeval); 

moodustada vabatahtlikest rannavalvemeeskonnad, et tagada turvalisus nii mere- kui jõerannas viibijatele. 

 Raekülas on ühtehoidev kogukond oma esindatusega Pärnu linna juhtimisel ning aastaringselt toimivate traditsiooniliste 
tegevuste ja sündmustega.  

Linnaosa elanikud on valinud endi hulgast vanema, kes esindab raekülalaste huve ja on ühtlasi kogukonna hääletoruks Pärnu linna tasandil. 
Jätkub regulaarne linnaosa ajalehe väljaandmine, kus leiavad kajastamist kohaliku kogukonna tegemised ja ülelinnalised uudised.  Loodud 
linnaosa ühiskassast rahastatakse prügiveo kampaaniaid, tasustatakse töölaagrite juhendajate tegevust ja teisi jooksvaid kulusid, mis on 
olulised turvalise ja meeldiva keskkonna loomiseks piirkonnas. Traditsiooniks on kujunenud linnaosa ja Raeküla koostöökolmiku arendamist 
toetavate ajurünnakute korraldamine, kaasates selleks huvitunud kogukonnaliikmeid, lapsevanemaid, hoolekogude ja õpilasomavalitsuse 
liikmeid, linnavalitsuse esindajaid. Toimub igaaastane linnaosa kaunima kodu ja aktiivseima kodaniku (Raeküla hea kodanik) valimine. 
Korraldatakse tänavalaatasid, nädalavahetustel koduturgusid, noorte töölaagreid jms. Koostöös erinevate osapooltega on leitud rakendus 
Pätside kodule Raekülas ja hoonesse on rajatud muuseum ning toimib hotell-kohvik. Linnaosas jätkatakse olemasolevate ja luuakse uusi 
kultuuritraditsioone –  Raeküla jaanituli, Raeküla hea kodaniku nädala tähistamine, Raeküla tantsupidu jne. Linnaosas toimib infotulba- ja 
internetipõhine toodete/teenuste ost/müük/vahetus. 
 

Eesmärgi saavutamiseks on kavas ellu viia järgmisi tegevusi: 

luua Raeküla majaomanike ühendus, et seeläbi kogukonna liikmeid aktiivsemalt linnaosa arendamisse kaasata; 

algatada Pärnus linnaosade määratlemine ja valida rahva seast Raeküla linnaosa vanem, keda toetavad linnaosa elanike huvide kaitsel ja 
igapäevase töö korraldamisel tänavavanemad; 

analüüsida kohaliku seltsi väljaantava ajalehe Raeküla Sõnumid sisu ja väljaandmise sagedust, uuendada lehe sisu vabatahtlikest 
korrespondentide kaasabil ning hakata lehte välja andma sagedamini ja süsteemselt; 

luua linnaosa ühiskassa, mis moodustub annetustest, ühisürituste osalustasudest jne.; 

moodustada aastaringselt toimiv laste, noorte ja ka pikaajaliste töötute töömalev, mille tarbeks töötatakse välja reaalajas muutuv teostamist 
vajavate tööde andmebaas; 

korraldada linnaosa arendamiseks ja ettevõtlikkuse suurendamiseks lasteaias, koolis ja keskuses ajurünnakuid, organiseerida kohalike 
aiasaaduste realiseerimiseks turg, töötada välja toodete/teenuste ostmiseks-müümiseks-vahetamiseks internetikeskkond jne.; 

alustada Pätside maja elluäratamiseks läbirääkimisi hoone omanikega ning  linnavalitsuse, K. Pätsi muuseumi ja Pätside perekonna 
esindajatega; 

jätkata olemasolevate traditsioonide elluviimist ja algatada uusi kogukonnaliikmeid liitvaid ja väärtustavaid traditsioone; 

korraldada kogukonna operatiivne ja süsteemne teavitamine – ajalehe Raeküla Sõnumid väljaandmine, Facebooki keskkonna loomine ja 
pidev uuendamine, Raeküla koostöökolmiku kodulehekülgede pidev uuendamine, teadete avaldamiseks infotulpade paigaldamine linnaosa 
rahvarohketesse punktidesse. 

 Toimiv keskus - Raeküla Vanakool - on omanäoline ja mitmekülgne kogukonna keskus, kus toimetab suur pere.  
Keskuses tegutseb: 
    - avatud kultuurikeskus, kus käivad koos ja tegutsevad mitmesugused erinevad huviringid ja  -klubid;.  
    - avatud noortekeskus, kus noortel on võimalus end arendada ja järgida tervislikke eluviise; 
    - koolituskeskus, mille  missiooniks on pakkuda paindlikku ning õppija vajadusi arvestavat, kogemuslikku ja rakenduslikku 
täiendkoolitust elukestvaks õppeks; 
    - sotsiaaltöökeskus, kus toetatakse riskigruppi sattunuid tugiteenustega (tugiisikud, mentorid, sotsiaaltöötajad, tasuta kontserdid jms), 
materiaalselt (korjandused, abipakikesed, toetused ühiskassast) ja erinevate sotsiaalsete projektide kaudu (Euroopa Sotsiaalfondi 
programmid, Eesti Töötukassa partnerlus jne). 
 

Eesmärgi saavutamiseks on kavas ellu viia järgmisi tegevusi: 
    - arendada keskus välja kogukonna huvi- ja tegevus- ja vaimse tervise keskuseks; 
    - keskuse lõplik renoveerimine ja kaasaegsete tehniliste vahenditega sisustamine;  
    -  igapäevaselt toimiva kohviku ja raamatute laenutuspunkti väljaarendamine koos võimalusega igapäevase perioodika lugemiseks ning 
raamatute/ajakirjade koju laenutamiseks; 
   - jututubade, vestlusõhtute, male- ja kabeturniiride, bridžiõhtute jms korraldamine, et laiendada raekülalaste silmaringi ja suurendada 
omavahelist suhtlemist; 
   - võimaldada eneseteostust igas vanuses inimestele nii Raekülast kui ka mujalt maailmast –vabatahtlik töö, ringide/klubide algatamine ja 
eestvedamine, mitmesuguste ideede algatamine ja eestvedamine.  

Kui on eestvedaja, jagub kaasalööjaid 

Palun öelge oma arvamus  

 

Raekülas elavad tegusad inimesed 
   
 
 

 
 
  Piia Karro,  
  Raeküla seltsi liige  
 
Just sellele väitele sain taas kinnitust, kui 
mitmel septembrikuu õhtul Vanakooli kes-
kusesse kogunesid lasteaia, kooli, keskuse/
seltsi esindajad ja mitmed linnaosa organi-
seerumata kodanikud, et ühiselt mõtelda 
linnaosa tulevikule. 
 

Te näete selle töö vilja minu kirjatükist 
paremal ja see ei ole nali, mida sellest mater-
jalist lugeda saate. Inimesed avaldasid julgelt 
omi mõtteid. Koostatu võib tunduda utoopi-
lisena, aga materjali kokkupanijana ei olnud 
südant mitte ühtegi mõtet prügikasti visata. 
Lihtsalt need kõik tunduvad nii teostatavate ja 
vajalikena.  
   Küsimus on ajas, aga selleks ongi Raeküla 
koostöökolmikul kavas igal aastal Raeküla 
hea kodaniku nädalaks kirja pandule hinnang 
anda, et vajadusel kavandatavatesse tegevus-
tesse täpsustusi sisse viia.  
   Loomulikult leidub pärast kõrvalseisva ma-
terjaliga tutvumist hulgaliselt kriitikuid, nii 
nagu neid tegusate inimeste ümber ikka tiir-
leb, aga minupoolseks ettepanekuks neile, kes 
nähes miskit laita, võiksite siis ise käed külge 
panna ja linnaosas midagi asjalikku ära teha. 
   Igal juhul on septembris Vanakoolis kokku-

tulnud paarkümmend Raekülas elavat, tööta-
vat ja/või õppivat kodanikku oma seisukohti 
avaldanud ja tulemus on nii minu kui ka 
kaasatud spetsialistide - koolitajate Viive 
Einfeldti ja Eha Paasi hinnangul suurepärane. 
On millega edasi minna ja edasi me kindlasti 
läheme.  
   Juba novembri lõpus kutsume linnaosa 
arengust huvitunuid Vanakooli keskusesse 
kõnekoosolekule, kus anname esmalt ülevaate 
strateegia valmimise etappidest ja tuleviku-
ootustest. Lisaks on kavas tutvustada Rae-
külas toimunud omanäolist ettevõtmist - 
tänava– ja aiaküsitlust ning küsitlustulemusi.  
   Kõnekoosoleku lõpetuseks on kavas 
korraldada ka elav raamatukogu, kus tänased 
seltsi liikmed saavad tutvustada uutele huvi-
listele, miks nemad juba seltsi liikmed on ja 
mida nad isiklikult soovivad meie linnaosa 
arendamiseks ette võtta. Tolle päeva võib igati 
õnnestunuks lugeda, kui seltsi liikmeks astub 
kasvõi üks linnaosas tegutseva organi-
satsioonide tegevusest inspireeritud kodanik. 
   Lõpetuseks väike üleskutse neile, kes soo-
vivad omapoolsete ettepanekutega strateegiat 
veel täiendada. Te võite julgelt kuni 22. 
novembrini  omapoolseid  seisukohti edastada 
 e-postiga piia@raekylavanakool.ee, helis-
tades 58453331, 4440054 või saates ümbrikus 
kirja Vanakooli aadressil.  
   Kõnekoosolek ise toimub juba Raeküla hea 
kodaniku nädala ettevõtmiste raames, kuid 
kindlasti tavapärase Raeküla seltsi igakuise 
koosoleku ajal ehk kuu viimasel neljapäeval.  

mailto:ester@raekylavanakool.ee
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dW1tuY35_DhoFM&tbnid=WqX_bXA3ORPt7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tkvalimisliit.ee%2Fkandidaadid%2F&ei=gcxXUuPsI8j_4QT7pYCQDg&bvm=bv.53899372,d.bGE&psig=AFQjCNHS4
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KIsw-zj4aIJJCM&tbnid=Fi00ch-3mGqkgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwwx.parnupostimees.ee%2F230808%2Farvamus%2F10088568_foto.php&ei=_sxXUtG_NcSI4ASe0ICwDg&bvm=bv.538993
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Fotod Riho Valdner 

 
 
 
 
 
 
Inga Maatee 
(Tammearu),  
Raeküla elanik 
1958. aastast  
 

Oli sõjajärgne kevad 1946,  kui lõpetasi-
me vennaga Reiu 4-klassilise algkooli. 
Sügisel tuli sammud seada Raeküla 
kooli poole. Kooli nimeks oli siis Pärnu  
IV mittetäielik keskkool. 
 

Meie koolitee kulges metsavahelist Riia 
maanteed mööda, mis oli tol ajal kruusa-
tee. Praegusest Laane tänavast Lembitu 
tänavani oli siis munakivisillutis, millel 
talumeeste vankrid tekitasid kõrvulukusta-
vat põrinat.  
   Iga päev pidime edasi-tagasi kõndima 
umbes seitse kilomeetrit. Suuremad poisid 
käisid koolis ratastega ja vahetevahel sai-
me meiegi istuda pakiraamil, kuid rattatee 
läks piki kraavi kallast ja kui vähegi tek-
kisid  tasakaaluhäired, olime kraavis. 
  Talvel hiilisime talumeeste regede kana-
korvide taha ja lahkemad peremehed tegid-
ki meile toredat sõitu. Vahel näitas mõni 
kuri mees meile ka piitsa. Leidus aga 

neidki, kes ise kutsusid meid vankri serva-
le ja külma ilmaga mässisid veel teki sisse.  
    

Maalaps linnakooli 
Olime maalapsed ja muidugi pelgasime 
linnakooli õpilasi. Eriti veel sellepärast, et 
vanemad õed olid hoiatanud, et „maakaid“ 
narritakse. 
   Sõjajärgsel aastal oli peredel suur puudus 
paljudest asjadest. Kui Reiu koolis olid 
jalanõudeks presentsukad ja pastlad, siis 
linnakooli ei saanud ju selliste käimadega 
ilmuda. Saime vennaga kingad ja saapad, 
mille tegi keegi kodukingsepp ja talveks 
saime lambavilla vastu vahetatud vildid ja 
kalossid. Riided õmmeldi meile kodus 
vanemate õdede vanadest kleitidest ja 
mantlitest. Kooliraamatute jaoks olid meil 
kodukootud riidest kotid.  Esialgu oli uues 
kollektiivis veidi harjumatu ja võõras, kuid 
klassikaaslased võtsid meid omaks ja 
harjusime ruttu. 
   Kooli direktor oli siis Aleksander Helila, 
kes elas oma perega koolimaja teisel kor-
rusel. Tema andis meile ka eesti keelt. Kui 
ta tegi kõva häält, siis süljepritsmed lenda-
sid õpilasteni. 
   Klassijuhatajaks oli Liisa Raadik, kes 
suhtus meisse väga hästi. Ta oli range ja 
nõudlik õpetaja,  õpetas meile matemaati-
kat ja vene keelt. Saime tugeva aluspõhja 
mõlemas aines. Vene keele tekstid tulid 
sõna-sõnalt pähe õppida ja ette kanda. 
Tunnistan, et see oli väga tõhus vahend 

keele õppimisel. Meie õpetajal endal ei 
olnud peret, kuid ta aitas kasvatada kolme 
õetütart. Ta riietus alati väga maitsekalt, 
tema kostüümid ja kleidid olid meie arva-
tes väga kaunid. Hiljem, kui minustki oli 
saanud juba õpetaja, kutsus ta mind endale 
külla ja kinkis kohvritäie hinnalisi 
raamatuid – õpikuid ja ilukirjandust. 
   Kahjuks ei ole mulle jäänud mälestuseks 
klassipilti, kuigi tean, et 5nda klassi 
kevadel pildistati meid saalis.  
   Oma pildikastist leidsin aga 7nda klassi 
lõpetajatest 1948. aastal tehtud foto. Sel 
aastal lõpetasime vennaga 6nda klassi. 
7nda klassi lõpetasin tervislikel põhjustel 
aasta hiljem Pärnu I mittetäielikus kesk-
koolis (praegu Hansagümnaasium). 
   Lõpuklassi pildil on ka  meie õpetajad, 
teiste  hulgas noor ja algaja Johannes Kivi, 
kellest sai hiljem Raeküla kooli direktor 
paljudeks aastateks.  
   Pildil ei näe ma õpetaja Laine Kuhit, kes 
õpetas meile ajalugu ja inglise keelt,  
õpetaja Maila    Hellastet, kes õpetas geog-
raafiat, ja loodusloo õpetajat Ida (Persin) 
Oldet.  
 

Pärast tunde 
   Koolipäevilt on meelde jäänud huvitavad 
nääripeod ja muudki üritused. Üheks peoks 
õppisime tegema püramiide (pildil). Voo-
dilinadest valmistasime ise esinemiskos-
tüümid, mille värvisime sinega helesini-
seks. Minu lauasahtlis oleval nn püramiidi-

pildil on seitse tüdrukut. Esinemiste ajal 
olin ka mina ikka nende hulgas laval, aga 
kevadel õues pildistamise ajal olin haige ja 
pildilt puudun.  
   Näidenditest meenub esmalt Oskar Lutsu 
„Kevade“ lavastus, kus Imeliku rollis lõi 
kaasa  Venda Tammann, kes kandle ase-
mel mängis lavastuses akordioni. 
   Kahest kooliaastast Raeküla koolis on 
jäänud väga helged mälestused ja palju 
sõpru. Kuigi me vennaga pole selle kooli 
vilistlased, oleme käinud ikka oma klassi 
kokkutulekutel, kuhu meid on kutsutud. 
   Meelde on jäänud ka kurb kokkusaamine 
klassikaaslastega, kui saatsime viimsele 
teekonnale klassijuhataja Liisa Raadiku, 
kes puhkab nüüd Alevi II kalmistul. 
   Raeküla koolis olen kahel korral täitnud 
asendusõpetaja rolli,  kui õpetajad Laine 

Paas ja Sirje Aigro olid sünnituspuhkustel. 
Mõlemal korral otsis direktor Johannes 
Kivi mind üles. Tolleaegsete kolleegidega 
seovad meid siiani tihedad ja südamlikud 
sidemed.  
   Raeküla kooli on lõpetanud ka minu 
poeg Valter Maatee, tema klassijuhataja-
teks olid Vilma Puusild ja Malrut Roos 
(mõlemad on  kahjuks meie hulgast lahku-
nud). Poja õppealajuhatajaks oli mu klassi-
õde Urve Kaare ja direktoriks Johannes 
Kivi. 
 Saatus sidus mind Raeküla koolimajaga 
taas aastail 1980-2002, kui töötasin Pärnu 
täiskasvanute gümnaasiumis matemaatika-
füüsikaõpetajana, esialgu peahoones ja 
seejärel kõrvalmajas. Oli hea ja  armas 
tunne viibida samades ruumides, kus 
kunagi olin ise istunud õpilasena. 

Kersti Koppel ja Pille Nurk,  
Raeküla kooli klassiõpetajad 
 
Raeküla metsaalune täitus 19. septembril 
rõõmsate ja ootusärevate lastega, et osa 
saada  Raeküla kooli klassiõpetajate 
juhendamisel esimestest ülelinnalistest 
elamusmängudest.  
 
Elamusmängude  vahva idee, kus saab  
vabas õhus arendada laste  koostööd 
füüsilist ja vaimset pingutust nõudvate 
ülesannete lahendamisel, said Raeküla kooli 
õpetajad Laulasmaa koolist. Seal on neid 
mänge juba aastaid  Kersti Lepiku 
juhendamisel korraldatud. Vastava 
koolituse läbinuna otsustasid Raeküla 
õpetajad kirjutada haridusprojekti nende 
mängude korraldamiseks Pärnu linnas. 
Projekt leidis heakskiidu ja rahastamise.  
 
Aluseks koostöö  
Elamusmängud võimaldavad lastel üksteise-
ga  reaalselt ja verbaalselt suhelda, teha 
koostööd ja tõsta oma enesehinnangut ühi-
ses tegevuses värskes õhus. Nende mängu-
de käigus õpivad õpilased ennast ja teisi 
paremini tundma ning kinnistub teadmine 
koostegemise tulemuslikkusest. 
  Mängud eeldavad kõikide osaliste võrdset 
osavõttu ja panustamist, kus õpilane saab 
siduda oma teoreetilisi teadmisi koostöö-
ülesannete lahendamiseks. 
    Elamusmängus ei selgitata võitjaid, sest 
võidavad kõik, kes osalevad meeskonna-
töös ning õpivad iseennast ja kaaslasi läbi 
selle paremini tundma. Pärnu linna esimes-
tel elamusmängudel võttis osa ligemale sada 
neljanda klassi last Pärnu linna koolidest. 
 
Põnevad ülesanded   
Raeküla metsaalusel oli üles seatud 20 pesa, 
mis nõudsid erinevate põnevate ülesannete 
täitmist. Näiteks inimkett,  mis nõudis  palju 

osavust ja teineteisega arvestamist, sest 
liiguti seotud jalgadega ületades takis-
tusi. Põnevust tekitas lendavate taldri-
kute täpsusvise koormavõrku, mis  tõi e 
palju punkte, olenevalt sellest, kuidas 
taldrik võrku tabas. Miinivälja ületamine 
toimus seotud silmade ja kaaslaste 
juhendamise abil. Palju nalja sai ülesande 
ämblik täitmisega, kus kogu meeskond 
pidi liikuma sünkroonis ja vedama endi 
vahel nööridest moodustatud „ämb-
likku“, samal ajal transportides ühest 
kohast teise palli või täidetud kanistreid.  
    Esmapilgul pisut ohtlik ülesanne oli 
pendelköis, millega tuli end üle kraavi 
kõigutada, kuid hakkama said sellega 
kenasti kõik. Veel oli palju huvitavaid 
ülesandeid: koormarihmal kõndimine, 
soo ületamine, pallitunnel, tormi eest 
kaitsetelgi püstitamine, pakku naelte 
löömine. Tegevuste juures polnud olu-
line kiirus, vaid mõtlemine ja koostöö, nii 
mõnigi võis tõdeda, et liigne kiirus-
tamine ei aidanud ülesande sooritamisele 
kaasa. Pesast pesasse tuli liikuda kaardi 
abil ja uutele tegevustele kutsus pasuna-
heli. Võistlejaid juhendasid ja abistasid 
Raeküla kooli seitsmendikud.  
 
Rõõm meie poolel 
Korraldajatena oli meil laste rõõmukil-
keid hea kuulda ja kaks tundi läks len-
nates. Paariks tunniks olid lapsed unus-
tanud nutitelefonid ja tahvelarvutid, tunti 
rõõmu ilusast sügisilmast ja kaaslastega 
koos arutamisest, suhtlemisest ja lahen-
duste leidmisest. Paljud lapsed avaldasid 
soovi, et nad järgmisel aastalgi saaksid  
elamusmängudel osaleda. Päeva jäid 
meenutama magus suutäis ja diplom. 
   Korraldajaid valdas rahulolu õnnes-
tunud üritusest, lahkest ilmataadist ja 
peas on mõlkumas uued ideed järg-
misteks elamusmängudeks. 

 
 
 
 
 
 
 
Liilia Oberg, 
Raeküla kooli 
direktor 

 
Uus õppeaasta on juba märkamatult 
kestnud terve kuu, suur kiire on möödas 
ja aega jääb nüüd ka mõtisklusteks. 
Raeküla kooli läinud õppeaasta 
tegemistest sai lugeda eelmises Raeküla 
Sõnumites, seekord arutleks haridus-
elust üldisemas plaanis. 
 
   Pärast 19 aastat töötamist gümnaasiu-
mina jätkab Raeküla kool 2010. aastast 
põhikoolina. Põhikooliks kujunemine oli 
nii õpilastele, lastevanematele kui ka kooli 
pedagoogidele keeruline aeg. Tänavu 
alustasime oma kolmandat õppeaastat ja 
oleme hakanud olukorraga tasapisi koha-

nema.  Õpilaste arv koolis on stabilisee-
runud ja koolielu korraldus lähtub põhi-
kooli õpilasest ning tema õpetamisest.  
   Meiegi läheme kaasa meie ümber 
toimuvate pidevate muutuste ja 
arengutega.  Alles see oli, kui mobiiltele-
fon oli luksus täiskasvanutele ja haruldus 
lapse käes, nüüd kohtab harva õpilast, kel 
see väike tehniline vahend puudub. Kui 
sülearvuti oli õpetaja jaoks erakordne 
töövahend (pigem luksusasi), siis nüüd on 
tahvelarvuti üsna tavaliseks paljudes pere-
des. Üha enam on õppimisel ja õpetamisel 
abiks tehnoloogia: uute töövahenditega 
muudame õppetöö efektiivseks ja atrak-
tiivseks ning saavutame häid tulemusi.  
   Kool, kus toimub kõige intensiivsem 
uute teadmiste ja oskuste omandamine, 
peab olema varustatud kaasaegsete õppe-
vahenditega, vastama aja nõuetele, kuid 
olema ka esteetiliselt arendav. Just põhi-
kooli õpilaste suunamisel ja juhendamisel 
jääb sõnajõust sageli väheks. Pedagoogil 
on  vaja leida meetodeid ja vahendeid, mis 
muudaksid õppetöö huvitavaks ja toe-
taksid laste võimetekohast arengut. 
 Oluline roll on õpetajate loomingulisusel 

ja loovusel, aktiivsusel ja initsiatiivil. Meie 
kooli õpetajatel jätkub nii motivatsiooni 
kui ka tahtmist oma õpilastega katsetada 
uusi meetodeid ja võtteid, et kujundada 
lastes õpioskusi, arendada loovust, kohu-
setunnet ja hoida õpirõõmu. 
   Õpetajate initsiatiiv ja lastevanemate 
ning kodu toetus on vaieldamatult oluli-
simad parimate tulemuste saavutamisel. 
Muidugi ei saa minna mööda olemas-
olevate ressursside otstarbekast kasutami-
sest. Meile kõigile on selge, et ikka veel ei 
ole piisavalt vahendeid, et tagada õpilas-
tele õpikeskkond, mis oleks ajakohane 
(võiks hetketrendidest eeski olla), turva-
line ja keskkonnasäästlik.  
  Meie alguspäevil ilus valge koolimaja  ei 
ole täna enam kindlasti ideaalne keskkond, 
mis toetaks nii õpilast õppimisel kui ka 
õpetajat õpetamisel. Jah,  palju on juba 
tehtud eriti viimasel ajal: üldkasutatavad 
ruumid on saanud uue valgustuse, hetkel 
vahetatakse välja tuletõkkesektsioonide 
uksed, tagamaks laste turvalisust, lähiajal 
peaks valmima väikese maja täieliku 
renoveerimise projekt, millele loodetavasti 
järgneb ka renoveerimine. Rääkima peab 
ka soetatud paljudest uutest tehnilistest 
vahenditest, mida õppetöös kasutatakse. 
 Paremad tingimused loovad parema kesk-
konna ja ka emotsionaalselt parema õhus-
tiku töö tegemiseks. Kui on tulnud valida, 
kas osta tänapäevaseid tehnilisi vahendeid, 

mida on võimalik kasutada pikema aja 
jooksul, või kulutada raha  seinte värvimi-
seks ja paljunduspaberi ostmiseks, siis 
oleme eelistanud esimest varianti. 
   Koolijuhina on mul hea meel tõdeda, et 
viimastel aastatel on ka Pärnu linnavalitsus 
leidnud võimalusi koolimajade renoveeri-
miseks, kuid kahjuks on töös vaid mõned 
koolid. Seetõttu on oluline, et lähiaastatel 
pöörataks nii omavalitsuse kui ka riigi 
tasandil kõikide koolide ajakohastamisele 
enam tähelepanu.    
    Meile kõigile on igal aastal augustikuus, 
sellel aastal siiski septembris, põnev hetk, 
mil meedia avaldab suure tuhinaga 
riigieksamite tulemuste pingeread, eksper-
did analüüsivad, teevad järeldusi ja anna-
vad  hinnanguid hariduse kvaliteedile. Kes 
seda teab, mis asi see täpselt on, mis 
hinnangu saab:  kas kool või õpetaja, kes 
lapsi õpetas, või õpilane või veel keegi? 
  Esitatud hinnang on jäämäe veepealne 
osa, kui nii võib öelda. Tegelikult asuvad 
nende tulemuste juured põhihariduse 
omandamises. Põhikoolis toimuv õpe, 
esimene õpetaja ja vaieldamatult kodu 
kujundavad lapse edasise elu(edu)loo.  
   Mõni aeg tagasi teatas mulle üks 
kutsekooli õpetaja, et nende koolis tuleb 
põhikoolist tulnud õpilastega teha mär-
kimisväärselt palju täiendavat tööd, et 
noorel oleks piisavad teadmised õpingute 
alustamiseks kutsehariduses. See oli ette-

heide üldhariduskoolile. Kas siis ongi nii – 
gümnaasiumi edukad tulemused on 
gümnaasiumide suurepärase töö tulemus, 
aga kutsekoolide probleem on vähese 
motivatsiooni ja õpioskustega õpilaste 
pärast põhikooli halva töö tulemus?!  
   Aasta tagasi ilmunud Tartu Ülikooli 
psühholoogia instituudi dotsendi Olev 
Musta ja  haridusministeeriumi ametniku 
Maie Kitsingu artiklis „Mis on koolide 
pingerea taga“ on kirjas,  et koolide pinge-
rida peegeldab vanemate haritust, jõukust 
ja hariduse väärtustamist. Mida võrdsemad 
on kodud, seda vähem erinevad koolide 
tulemused. Eeltoodu põhjal oleme oma 
piirkonnas Raekülas kodude suhtes üsna 
võrdses olukorras – meil on head kodud,  
koostöös lastevanematega on õpetajad 
teinud head tööd, sest meie õpilased jätka-
vad õpinguid edukalt kodukoolis, üha 
enam kasvab usaldus meie kooli vastu. 
Paljud lapsevanemad väärtustavad enda ja 
lapse aega, valivad lapse koolitee alguseks 
Raeküla kooli.  
    Lähtudes eeltoodud mõttest,  peaks 
Pärnu hariduselu arendatama tasakaalu-
kamalt, võimaldama ka põhikooli õpitingi-
muste parandamist samaväärselt gümnaa-
siumide ja kutsekoolide õpikeskkondade 
kaasajastamisele. Loodame, et riigieksami-
tulemusi hinnates arvestatakse  järgnevatel 
aastatel  ka põhikoolide tööd ja tulemusi 
kiiresti muutuvate nõudmiste täitmisel.   

Meenutusi Raeküla kooli päevilt 

Koolijuhi mõtted 

Mets kihas elamusmängijaist  

 

 

 
 
 
 
 
Agita Keerd, 
Raeküla kooli  
õppealajuhataja 
 
Tundub, et spordiklassi 

idee on väga õnnestunud -  meie 
esimesed jalgpallurid ja tennisistid on 
juba 3. klassis. Nad olid innustajateks 
järgmistele huvilistele.  
 

Raeküla koolis on hetkel juba kolm 
spordiklassi, kus saavad lapsed lisaks 
õppekava läbimisele algteadmised ning – 
oskused jalgpallis ja tennises. Esimeses 
kooliastmes toimuva sportliku  ette-
valmistuse algetapi peamisteks ülesan-
neteks on tervise tugevdamine ja regu-
laarne kehaline aktiivsus, see mõjutab ka 
laste vaimset tervist. 
 

Õige aeg 
Algkoolis on õige aeg panna alus 
liikumisharjumusele terveks eluks. Spordi-
klass on just selline kasvukeskkond, kus 
õppimine ja kehaline tegevus käivad 
käsikäes. Oleme uhked, et meie õpilastega 
töötavad tõelised oma ala asjatundjad 
(pildil) – Pärnu tenniseklubi treener Merle 
Pruul ja Pärnu jalgpalliklubi treener Mart 
Paumäe, kes mõlemad on väga heaks 
eeskujuks oma õpilastele. 
    Spordiklassi päevaplaan on küllalt tihe 
ja väga täpselt paigas - selle tulemusena on 
lapsed kiiresti õppinud aega otstarbekalt 
kasutama ning neil on tekkinud iseseisvalt 
õppimise harjumus. Õpilased on aktiivsed, 
rõõmsameelsed ja enamus neist teeb kõike 
suure entusiasmiga. Osalemine võistlustel  
liidab klassi, sest ollakse palju koos, ja an-
nab väärtuslikke kogemusi nii võitudest 

kui ka  kaotustest. Just viimaste puhul on 
väga oluline treeneri hea sõna ja toetus.  
  Kui rääkida õpitulemustest, siis oleme 
nendega rahul – klassijuhataja Tiia Vestli 
sõnul on lapsed õpihimulised, terased ja 
kiired, neil on olemas vanemate raudne 
tugi, vanemad on järjekindlad, ei lase 
suhtuda treeningutesse ega koolitöösse 
hoolimatult, on toeks nii lapsele kui ka 
klassijuhatajale.   Kooli ja kodu vaheline 
töö on väga hea.  
 

Soojenduseks kassi-hiire mäng  
Tennisetreeneri Merle Pruuli sõnutsi 
püütakse tennisetundides lapsi arendada 
võimalikult mitmekesiselt. Kuue- kuni 
kaheksaaastastel on treeningul tennise osa-
kaal 30 protsenti, ülejäänud aja täidab 
tennist toetav füüsiline tegevus.  
   Esimestel kordadel alustavad õppurid 
kõige lihtsamate harjutustega ja kui algul 
on keeruline isegi palli reketiga üles 
põrgatada, siis juba mõne nädala 
möödudes saavad lapsed hakkama palli 
löömisega üle võrgu. Õige varsti saab teha 
isegi võrgu võistlusmänge. Tund on üles 
ehitatud selliselt, et areneksid nii palli-
tunnetus, koordinatsioon, reaktsioon kui ka 
üldine füüsiline vastupidavus ja kiirus. 
   Õpetaja harjutused koosnevad erineva-
test mängudest, et tennise õppimine oleks 
lastele nauditav. Soojendust alustavad nad 
näiteks kassi-hiire mänguga, kus  saab 
palju joosta ja kükitada, aga  palli 
püüdmist ja löömist treenivad nad kas 
pesapalli või „vanglamänguga“. Muidugi 
nõuavad kõik harjutused, ükskõik kui 
lõbusad need ei tundu, keskendumist ja 
pingutust.  
 

Aga kuidas läheb jalgpalliga?  
Teenekas treener Mart Paumäe jutustab: 
„Tore, et jalgpalliga tegelevad nii tüdrukud 
kui ka poisid. On neid, kes on heas mõttes 
tõelised fanaatikud, ja ka neid, kes tahavad 
lihtsalt jalgpalli mängida. Jalgpallitundi 

tulevad lapsed hea meelega – seal saab 
rabeleda, mängida, väravaid lüüa ja kaitsta, 
triblada või kaitses tubli olla ja lihtsalt 
head tuju ja sära silmadesse. Vahel on ka 
väikest torisemist, aga see läheb kiiresti 
üle. Suuri sportlikke sihte on veel vara 
planeerida, kuid 3. A klassi poisid on juba 
päris edukad olnud. Pärnu jalgpalliklubi 
ridades on  saavutatud mitmeid turniiri-
võite, millest tähtsaim oli kindlasti 1. koht, 
mille saavutas Pärnu jalgpalliklubi/
Raeküla kooli meeskond  suvel suurel 
rahvusvahelisel SUMMER CUP turniiril 
Pärnus. Poisid olid tõesti tublid! 
Leedulased osutasid  väga kõva vastupanu, 
võiduvärava lõi Pärnu meeskond paar 
minutit enne mängu lõppu. Lastevanemad 
olid närvis, poisid olid omadega läbi – 
jätsid väljakule kõik, mis jätta oli. Kõigil 
oli hea tuju ja ülev tunne. Meie poisid Eke 
Tormis Pikk, Janek Vendelin, Egert 
Pootsik ja Carl-Edgar Vuht olid 
põhitegijad võidu sepitsemisel. Eke oli 
isegi turniiri suurim väravakütt. Eesti 
regionaalsetel meistrivõistlustel on mees-
kond teist aastat järjest kindlustanud 
endale esikoha. Pärnu jalgpalliklubi rida-
desse kuuluvad lisaks eelnimetatuile alates 
käesolevast sügisest veel kaks meie kooli 
poissi – Markus Laev ja Marcus Koger. 
Edasi liigume sammhaaval, kõige olulisem 
on see, et lastel oleks rõõm spordist, rõõm 
jalgpallist.“ 
   Algus on tehtud, edasine käekäik sõltub 
meist endist. Tingimused treeningtööks on 
head: suurepärane staadion, tasemel võim-
la kooli ja lastevanemate toetav suhtumine 
ja loomulikult õpilaste soov ja entusiasm.    
Edu võti on pühendumises ja pühendunud 
on kõik spordiklassiga seotud inimesed. 
Loodetavasti muutub huvi spordi vastu 
aina iseenesestmõistetavamaks ning 
järgmisel õppeaastal saame avada uue 
spordiklassi. 
  

Raeküla kooli spordiklass võtab hoogu 
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Dear people of Raeküla! 
Autumn, the devine artist has put its work on display, and there is much to enjoy: 
wonderfully colourful trees, bushes, hedges and forests; the grayish sea seems to drown 
into infinity under the misty sky; wind and the sound of the sea whisper into your ear, a 
piece of music about life’s permanence on this giant galaxy’s small planet called the 
Earth. 
Do we actually notice the surrounding beauty in our everyday haste? Do we wonder about 
the permanence of life? Do we understand, how fragile is the wall between the present and 
the past? We must (yet) accept uncurable diseases, but the death of a boy who breathed in 
gas, a young man’s end behind the wheel, the disappearing to a wet grave or drowning 
into the bottle of a man full of life does not let us feel at ease. Are these hindsights through 
media like justification for inevitability? 
I believe, nobody who hears the vocabulary that does not bear print which is used at the 
youth gatherings (for example, on the corner of Vambola street and Kalevi Avenue next to 
two big garbage containers), would accept it. But how many of these who hear dare to 
reprimand those youths on their language use? The old folk said, strike while the iron is 
hot – then the thing will work. If one reprimander is like a voice crying out in the desert, 
then a mass reaction brings results. The publishing team of Raeküla Sõnumid are certain 
of the power of working together, because loud writings against trashing the forest in the 
newspaper has brought results. True, we have not yet fully gotten rid of carelessness, but 
at least there is no new garbage on the site of the old dump that has been cleaned by the 
town government. It seems that the people of Raeküla are still illiterates, who appreciate 
the beauty around them! 
Dear people of Raeküla! We have reached the devil’s dozen at releasing our village’s 
paper. This time the newspaper is thinner compared to the previous papers, but there is 
enough to read this time as well. There is, because we have active men and women,  the 
young and the old who want to be involved in our community. There are enough of people 
who remember and through whom the story (of life) of Raeküla gets more and more 
complete. 
To new meetings at the centre! Let’s hope that Selts Raeküla will be able to  find some 
money to release the next paper. 
The publishing team of Raeküla Sõnumid 
The founding of the playground is reaching its end 
Last autumn Raeküla kindergarden board started a fund-raiser campaign for a new 
playground, which has become a reality today. By this spring, we have gathered a big 
enough sum from private donations and from enterprises that allows us to start negotiating 
with the constructors to find the best solution for our playground and start building it in 
September. If the weather holds, they will finish it this year. 
International charitable organisation Y’s Men International Pärnu club (NGO 
Pärnu Y-club) celebrated their 20th birthday this spring. The organisation’s Baltic clubs 

celebrated this jubilee in their winter seminar. And as if it was a present, Pärnu was visited 
by Y’s Men Asian region members Mr. and Mrs. Lee from South – Korea. 
Restorning the seaside meadows continues 
This summer’s restoring the meadows has given a result, so that it is possible to see the 
sea from the forest growing on the border of the preserve everywhere in Raeküla. In some 
sparse parts it is even possible to sea the sea from Kalevi Avenue. 
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Active people live in Raeküla 
This is exactly what I experienced when the representatives of the kinderkarten, school 
and centre/Selts Raeküla plus some non-organized inhabitants of Raeküla gathered 
together to discuss the part of the town’s future at Raeküla’s Old School Centre on several 
September evenings. 
You can see the fruits of these discussions from my news story and it is no joke, what the 
story introduces. People were eager to share their ideas. The summary might seem utopi-
an, but as the compiler I could not bear to throw away any ideas. It is just that all of them 
seem so accomplishable and necessary.  
The strategy of Raeküla  for the years 2014-2024 
The strategy a.k.a. Raeküla’s agreement that has mellowed through the heading of 
Raeküla cooperation trio is based on today, the autumn of 2013 and sets long-term 
directions of planning the activities and recources 
Raeküla’s cooperation trio is a non-formal union that was born in 2008 and unites 
Raeküla’s kindergarten, school and the heads of Selts Raeküla; and people who are firmly 
connected to the referred organisations, people of Raeküla and the whole town of Pärnu 
benefit from the trio.  
When there is a point person there are enough followers 
Raeküla, Pärnu’s suburb, where the president Päts’s family lived, has more people today 
than any independent municipality in Estonia. 
While the municipalities are led by municipality governments, councils and budgets, 
Raeküla’s Old School Centre, which is headed by Raeküla Selts and its leaders, eager and 
big-hearted women of Raeküla, has become the heart of the part of the town. There are 
also some men – louder or quiter, but reins are still held by the women. By all means, 
Raeküla Selts has found its place in Raeküla’s everyday life. 
Please tell us Your opinion 
The people of Raeküla were addressed with such a request a few weeks ago and we got 
over 200 replies. We thank everyone, who kindly allowed themselves to be bothered at the 
workplace, in the garden, while having a walk or talking to the neighbour – thank you for 
lending your time for a greater cause. 
Although the questionary was anonymous, five people added their names and contacts – 
thank you for the trust and readiness to be involved in the future. Each questionary had six 
statements with three optional answers: „I totally agree“ , „I partially agree“ , „I don’t 
agree“, there was also a possibility to add any commentary to the previously picked 
answer; the accurate summary is yet to be finished.  
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Memories from schooltime at Raeküla 
It was 1946, the spring after the war when me and my brother graduated from the four-

class elementary school in Reiu. In the autumn we had to set course to Raeküla school. At 
that time the school was called Pärnu IV Incomplete High School. 
 The trip to school run along Riia highway which was covered in gravel and girded by the 
forest.The road from today’s Laane street to Lembitu street was covered in cobblestone 
pavement and the carts of the farmers made earsplitting noise. 
Raeküla forest was busy with thrill gamers 
On the 19th of September Raeküla forest floor was filled with joyful and excited children 
to take part of the first citywide thrill games instructed by Raeküla School’s teachers. 
The idea for thrill games in which children’s cooperation in excercises that require both 
physical and mental effort is developed came from Laulasmaa school. These games have 
been held there for years under the supervision of Kersti Lepik. Having passed the certain 
courses, the teachers from Raeküla School decided to write an educational project to 
organise thrill games also in Pärnu. The project was approved and funded. 
Raeküla School’s sports class is activating 
It seems that the idea of making a sports class is very successful – our first football and 
tennis players are already in the 3rd grade. They were an inspiration for the future 
students. 
Raeküla School has already three sports classes, where children learn basic knowledge 
about football and tennis in addition to the main curriculum. In the elementary school 
level the main task toward the sports preparation is strengthening  the students’ health and 
endorse regular physical activity, all which directly influences the children’s mental 
health. 
The schoolmaster’s thoughts 
A new schoolyear has last unnoticed for a month already, the big rush is over and there is 
now time left for contemplating. In the last Raeküla Sõnumid, there was a chance to read 
about what Raeküla School has done during the schoolyear, this time I’d like to discuss 
over education generally. 
After 19 years of functioning as a high school, Raeküla school has been a basic schoole 
since 2010. It was a tough time for the students, parents 
and teachers. This year, we started our schoolyear as a 
basic school for the third time and we have started to 
cope with the situation. The number of students has 
stabilised and the arrangements for school life are 
based on the basic school students and teaching them.  
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Great Britain Week Festival in Pärnu 
We are looking forward to 26th of October, when the 
Great Britan Week Festival in Pärnu begins. 
The main attraction during the week, in which we 
introduce Great Britain’s culture, is the men’s choir 
Cor Meibion Ardudwy from Wales, who will be 
performing in Pärnu and throughout the county.  In 
addition to the choir, there are a lot of other events to 
be attended. 

 
 
 
 
Ester Haas, 

Suurbritannia nädala projektijuht 
 
Ootame põnevusega 26. oktoobrit, mil algab Suurbritannia 
teemanädal Pärnus. 
Suurbritannia kultuuri tutvustava nädala  naelaks on 
vaieldamatult Walesist pärit meeskoori Cor Meibion Ardudwy 
esinemised Pärnus ja maakonnas. Lisaks koorile jätkub muudki 
uudistamist kõigile huvilistele. 
   Nädalale annab avapaugu põnev rugby näidiskohtumine 
Kalevi staadionil, mille eel esineb Suurbritannia suursaadik 
tervitussõnadega. Pärnu kolledžis on võimalik tutvuda 
Suurbritannia-teemalise näitusega, kuhu on lisatud ka kohalike 
koolilaste teemakohased tööd.  
   Kolmapäeva õhtul olete traditsiooniliselt oodatud Pärnu 
keskraamatukogusse filmiõhtule. Samal päeval toimub ka 
Suurbritannia-teemaline mälumäng Kentuki pubis. Nädala 
jooksul kestab samateemaline viktoriin Päikeseraadioski. 
   Reedel on ärihuvilised oodatud taas Kentuki pubisse 
äriseminarile, kuid teehuvilised hoopis Strandi inglise tee 
degusteerimisele, kust ei puudu ka oma ala eksperdid.  
         Nädala jooksul pakuvad meelelahutust kohalikud 
ööklubid, pubi Veerev Õlu ja Valter Parve oma 
vinüülplaadikoguga. 
    Nädalale paneme punkti 2. novembril Raeküla Vanakooli 
keskuses, kus toimub ametlik lõpetamistseremoonia, millele 
järgneb tore pidu õlenukkude põletamise ja tulevärgiga. 
   Vanakooli keskus tänab kõiki koostööpartnereid ning nädala 
korraldamisele kaasa aidanud organisatsioone ja isikuid. 
Ootame kõiki huvilisi aktiivselt nädala tegevustest osa võtma. 
Täpsema ajakavaga saab tutvuda www.raekylavanakool.ee või 
meie Facebooki-lehel. 
Tule kohale ja sa ei kahetse! 

Tulemas on midagi suurt just 
Suurbtiannia sõpradele 

 

Palun öelge oma arvamus  
 (algus lk 2) 
 
Siingi näivad olevat ülekaalus kiitvad hin-
nangud koos järgmistehinnangud koos jär-
gmiste kommentaaridega: „sealt tulevad äge-
dad lapsed“ või „lapselapsed käivad, kas-
vatajad toredad“ või „sõbralik keskkond“ või 
„väga hea kollektiiv“. Mainitakse uut mängu-
väljakut.  
   Koos kiitmisega märgatakse ka lasteaia 
probleeme: „kahjuks on materiaalne seis väga 
kehv“ või “...õuel on puudu kiikesid, ronimis-
redeleid ja muud kehaliseks arendamiseks 
vajalikku“.    Kommentaar  osalise nõustumise 
juurde: „õpetajad on heal tasemel, muu 
keskkond, näiteks ruumid ja olematu väljaala 
jätab soovida“. 
 

Keskus ja selts  
Küsimustiku kaks järgmist teemat on seotud 
Vanakooli keskuse ja seal tegutseva seltsiga. 
Kõigepealt vastuste valikust väitele „ Raeküla 
Vanakooli keskus on paljude võimalustega 
mõnus kokkukäimiskoht kõigile“. Üllatavalt 
palju oli neid, kes ei osanud hinnangut anda, 
sest pole seal käinud. Mõned siiski olid väi-
tega täiesti nõus, aga lisasid juurde: „ise ei käi, 
aga nõus“; „eriti ei ole käinud, lehest mulje“ 
või „... ise ei tea, tuttavad rahul“.  
    Enamus oskas siiski oma arvamust väljen-
dada ja üldiselt oldi väitega täiesti nõus, 
kommentaarideks näiteks: „hea asi – oli rää-
mas, nüüd on elu sees“ või „kohtumised 
linnavalitsusega“ või „üritusi ja tegevusi igale 
vanusele jätkub. Keegi 23aastane noormees 
märgib, et „ilma selleta poleks Raeküla sama“. 
     Kuna küsimustikku koostades pidasin seda 
Raeküla arengu huvides üheks olulisemaks 
teemaks, siis oli lisaks kommentaarile ka või-
malus kirjutada, mis seal kõige rohkem meel-
dib ja  mida veel võiks olla. Meeldivad rahva-
tants, peod, tantsuõhtud, kontserdid, jaani-
päev, suhtlemine, noortekas, laupäevased 
kontserdid, ajaleht, ilus maja, Raeküla vana-
meeste orkester, abivalmis inimesed ja hubane 
keskkond, tervisevõimlemine, ringid erine-
vatele vanusegruppidele, annab aktiivsetele 
tegevust, prügiveolepingud, kooli juubelid, 
kihvt mängutuba, kooskäimiskoht vanematele 
inimestele, aktiivne juhatus.  
    Soovitakse sporti, teatrietendusi, filmi-
õhtuid, keele- ja kokakursusi, kohalike baasil 
toimivat rahvateatrit, noori kaasavaid prog-
ramme,  internetipunkti, temaatilisi jututube, 
kohvituba, rohkemat osavõttu üritustest, mida-
gi meestele, saali kasutamist perekondlikeks 
üritusteks, tantsuõhtuid noortele, rohkem 
huviringe, võimlemine võiks natuke krapsa-
kam olla, üritusi nooremale koolieale, taastada 
jaanituli Hirve platsil mere ääres, kirbukat ja 
sügislaata, pereõhtut üks kord kuus, õpiabi 
koolilastele, Raeküla staadionil vabalt palli 
mängimas käia. 
    Probleemidena märgiti  jahedaid ruume 
talvisel ajal, nädalavahetustel suletust, vara-
semad toredad aeroobikatrennid kahjuks otsas, 
see koht on ainult pensionäridele, üritustel 
käib vähe rahvast.  
   Kooskäimiskohaga samavõrra oluline on ka 
selle tegevust koordineeriv kodanikeühendus. 
Jällegi oli enamus vastajatest eelistanud kõr-
geimat hinnangut („selts on väga tubli“) seo-
ses väitega, et  „Selts Raeküla püüab koon-
dada aktiivseid inimesi, esindada linnaosa 
huvisid võimude ees, kaasa aidata tugevama 
meie-tunde tekkimisele Raekülas...“.  
    Valik kommentaaridest: „seltsielu edeneb,  
„neid on näha ja kuulda, maja on korras“, 
„pidevalt orbiidil“, „on head tööd teinud“, 
„väga palju on ära tehtud linnaosa arenguks“, 
„meeldivalt aktiivne ja ühtehoidev“. Kom-
mentaaride seas leidub ka soovitusi: „veel 

enam kaitsta Raeküla huve“, „rohkem kuulata 
inimeste arvamusi“. 
 

Tugev kogukond 
Väga meeldiv oli lugeda vastuseid viimastele 
küsimustele selle kohta, kuidas Raeküla rah-
vas saaks olla veelgi tugevam kogukond ja 
mida igaüks saaks seejuures ise ära teha. On 
neid, kes näevad panust oma koduaia ja lähe-
ma ümbruse korrashoius või ka organiseeritud 
koristustalgutel osalemises, mures ollakse 
metsaaluse pärast, üsna mitmed nimetavad 
vajadust „oma“ konstaabli järele. Siia sobib ka 
soovitus „oma lapsed tubliks kasvatada“ - ega 
ju võõrad laamendamas ja reostamas käi!   
   Väga hinnatakse häid suhteid: „on väga 
meeldivaid naabreid, abistame üksteist mures 
ja rõõmus“ või „reageerime naabrivalve kor-
ras...“ . Lisatud oli ka  soovitus: “inimesed 
võiksid veelgi sõbralikumad olla ja ise vähem 
viriseda ja teiste kallal norida“, „rohkem 
hoolivust, vähem kadedust“. Oodatakse roh-
kem aktiivsust ja sh ka eneselt: „olen ise ka 
olnud liiga passiivne, püüan edaspidi...“ või 
ollakse „suured individualistid – võib-olla 
noorem põlvkond teeb“, sisserännanutele soo-
vitatakse rohkem läbi käia. Mõtlema paneb 
soovitus „leida ühine vaenlane“ ja teisal mee-
nutati ka raudteejaama kaitsmist kui olulist 
ühendajat. Oma rolli nähakse ka selles, et kui 
„metsa alla prahivedajat näed, siis vestle 
temaga ja selgita...“. Kui oleksin ise küsitletav 
olnud, lisanuksin palve õpetada lastele väljen-
deid „jõudu tööle“ soovimist ja „tere“ ütlemist 
– see mõjub hästi meie-tundele. 
    Esitati soovidena lugeda sisukamat ja sage-
damini ilmuvat Raeküla Sõnumid, paigaldada 
„lamav politseinik“ Järva tänavale, korralikult 
lund lükata, bussiootepaviljone Merimetsa 
tänavale, mänguväljakut lastele, koerte keeldu 
rannas, pangaautomaati, taimelaata ja ühist 
õunamahla tegemist, jaanituld Sepa platsil, 
100 tamme istutamist, rahvakoosoleku kokku-
kutsumist. Veel lisati, et  võiks olla Raeküla 
omavalitsus,  võiks toimuda heategevuslikke 
annetusi, vaja oleks välikino ja tantsuplatsi 
vabas õhus. 
    Arvatakse, et parem liitumine võiks alata 
koolis ja see kaasaks ka vanemaid. Mitmed 
soovid on seotud parema teavitamisega toimu-
va kohta, vaja on infotahvleid bussipeatus-
tesse, eelinfot Pärnu Postimehes ja internetis – 
„äkki saame abiks olla“ või „annaks oma 
panuse, aga ei tea, kuhu pöörduda“. Mureks 
on olukord randa viiva Hirve tn pikendusel, 
kus sohvrid ei hooli kiiruspiirangust, kus 
jalakäijatel pole turvaline. 
 

Astun seltsi liikmeks 
Ettepanekuid ja arvamusi on muidugi rohkem, 
aga küsimuseks jääb – mis saab nendega 
edasi?Variante on mitu – küsitluse korraldaja 
selts Raeküla ehk teebki soovitustes kõlanud 
rahvakoosoleku, kus ideed läbi arutatakse. 
Olulised lastega seotud alateemad vajavad 
tõenäoliselt omaette  uuringuid ja siin oleks 
kohane oodata initsiatiivi koolilt ja lasteaia 
hoolekogult. Hakatuseks võiks näiteks laste-
vanemate koosolekul läbi arutada linna 
sotsioloogi 2011. aastal õpilaste seas läbi 
viidud uuringu „Probleemid koolides“ 
tulemused.  
    „Astun seltsi liikmeks“ - tundub kõige 
tulusam viimane tsitaat ehk vastus meie 
küsimusele „Kuidas Teie näete oma panust 
kogukonna arengus?“  

 

http://www.raekylavanakool.ee/

