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RAEKÜLA  SÕNUMID 

Lühiülevaade Raeküla Vanakooli keskuse tegemistest 2018. a sügisel: 
1 - EV President Kersti Kaljulaid ja aumärgi Aasta vabatahtlik saaja Aime Jõgiste; 2 - üllatuskontsert poolakatelt, Lobezi kultuurimaja amatöörorkester ; 3 - 
rahvusvahelise muusi-kapäeva kontsert, kus esinesid Cesise A.Kalninši nim muusikakeskkooli noored; 4 - heategevuskontsert “4X100”, mis oli pühendatud Eesti, 
Leedu, Läti ja Soome 100. sünnipäevadele. Kontsert toimus Y’s men International Soome - Baltikumi regiooni konverentsi eelõhtul; 5 & 6 - Y’s men International 
Soome - Baltikumi konverents (fotodel vasakult Veikko Juhani Juvonen, Kristina Rothe ja Jacob Kristensen); 7 & 8 - III Uhla - Rotiküla elamusjooksu võitjad (I 
Jaana Õunaid, II Anu Teppo, III Klarika Kuusk ning I Karl Mäe, II Andrus Veerpalu, III Martin Tarkpea); 9, 10, 11 - teemanädal “Türgi nädal Pärnus” (9 - avapäeval 
Tori Siidritalus ja 10 - Türgi Suursaadiku T.E Hayriye Kumaşcıoğlu (ülal vasakul) vastuvõtt Vanakooli keskuses, kus esines ka folkloorirühm TED Ankarast, 11 - 
tort nädala pidulikult lõpetamiselt);  12 - Vanakooli keskuse lipukirju sügis - külalised Poolast (ülal), Walesist (vasakul), Inglismaalt (all). 

 Fotod  Urmas Saard, Mikko Selg, Presidendi kantselei, Türgi Suursaatkond 

Head Raeküla Sõnumite lugejad! 
 
Teie käes on lugemiseks ja nauti-
miseks väljaande Raeküla Sõnumid 
järjekordne number. Tänavu, Eesti 
Vabariigi 100. sünnipäeva aastal, 
andsime välja kolm lehte, 
millest esimeses 
keskendusime linnaosa 
hariduselu 105. aastapäeva 
tähistamisele, teises juba 
spordielule ning kol-
manda pühendame 
ettevõtlusele ja ettevõt-
likkusele. Seekord jagavad 
lehelugejatega omi 
mõtteid inimesed, 
kes ise ettevõtlikud ja 
samas võiksid olla ka teistele 
inspiratsiooniks. Kindlasti 
on põnevaks luge-
miseks ka seekordne 
lehe keskosa, kus saate 
ülevaate omanäolise 
tunnustusega “Raeküla Hea 
Kodanik” pärjatute mõte-
test. Suure tõenäosusega ei 
tea paljud linnaosa elanikud, et 
Raeküla koostöökolmik (keskus, 
kool, lasteaed) on juba 2011. aastast 
taolist tiitlit välja andnud. Alates äsja 
möödunud Hea Kodaniku Nädalast 
on keskuse fuajees Konstantin Pätsi 
portree valvsa pilgu all ka kõigi 
seniste pärjatute fotod - linnaosa hea-
dele kodanikele nn tänusein, mis saab 
lisa juba järgmistel aastatel. 
   Nüüd, kus vabariigi 100. sünni-
päeva on tähistatud pikalt ja põhja-
likult, saab otsa viimase kolme Rae-
küla Sõnumid väljaandmist peamiselt 
rahastanud  Kodanikuühiskonna Siht-
kapitali toetus ja võib prognoosida, et 
trükise ilmumisele on tulemas lühem 
või pikem paus. Samas pole välis-
tatud, et juhtub jõuluime ja koostöös 
Pärnu linnavalitsusega saame ikkagi 
lehe väljaandmist jätkata, sarnaneb ju 
Raeküla kohalik väljaanne osaval-
dade ajalehtedega, mida ametlikult 
linnaeelarvest finantseeritakse. Eks 
näis!?! 
   Loodame, et kohtume teiega lehe 
vahendusel ikka ja jälle ning et just 
teie annate meile põhjust lehe välja 
andmiseks taas raha leida. Peamine, 
et ka sisulisi tegevusi alustada! 
Raeküla Sõnumite toimetuse liikmed 
soovivad kõigile lugejatele rahulikku 
jõuluaega, rõõmurohket aastavahetust  
ja edukat uut aastat! Kohtumisteni! 
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Teet Kurs, 
kolmandat põlve 
raekülalane 
 

Raeküla elu-olu pikki aastaid 
näinuna ütlen ma kohe ja pikalt 
mõtlemata: jah Raeküla elanikud 
on ettevõtlikud. Muidugi, 
ettevõtlik saab olla ühiskondlikus 
elus, oma kodukandi arendajana 
nagu Eino Jüri Laarmann Tarva 
tänavalt või Ilmar Talvaru Laiu 
tänavalt.  
 
Ettevõtlikud on kõik need inimesed, 
kes on kavandanud ja kavandavad 
ning ehitavad oma perekonnale 
maja, kujundavad ilusaid aedu, 
hoiavad korras oma lähiümbruse. 
See ongi Raeküla ja need on tema 
ettevõtlikud inimesed. Raeküla eelis 
on veel see, et ettevõtlikel inimestel 
on võimalus ja koht koonduda ning 
saada nõu Raeküla Vanakooli 
keskusest.  
   Raeküla elanikud on läbi pikkade 
aastate olnud ettevõtlikud, mis on 
võimaldanud neil olla läbilöögi-
võimelised igas olukorras. 1944. a 
sügisel Pärnust Rootsi põgenenud 
kalurite perekonnad, paadipõge-
nikud, peamiselt Raekülast pärit 
rahvas, sattus Rootsis Källviki 
põgenikelaagrisse. Ettevõtlikud 
kalamehed Jakob (Jaku) Kembi, 
Reinhold (Rein) Raadik ja Thodor 
(Veeda) Wesik said ühelt tuttavalt 
kihnlaselt, kes samuti oli põgenud 
Rootsi, laenata sõudepaadi. Aerutati 
ühele soovitatud väikesaarele. Seal 
leiti peremees, kes oli nõus neile 
kalapüügivett rentima. Rendi tasuks 

tuli peremehele põllutöid teha ja 
anda veerand loodetvast kalapüügi-
saagist.  
  Saadi kaubale. Talve jooksul kooti 
kodust kaasa võetud lõngast 
püünised, toidupoolist saadi esialgu 
Västervikist võlgu. Aegade arenedes 
tekkis kohalikel töökate eestlaste 
vastu usaldus. Sealsed kalaveed olid 
kalarikkad. Raeküla kalamehed olid 
ettevõtlikud ja otsustasid ehitada 
suure seisevnooda (kakuami).     
   Sellenimelist Jaapanist pärit 
püünisetüüpi oli räimepüügil edukalt 
kasutatud Pärnu kandis juba 1937.a, 
aga oli sel ajal Rootsis tundmatu. 
Kampa kutsuti ka teisi raekülalasi- 
kalureid. Jakob Kembi, Andrei ja 
Arkadi Mirka, Reinhold Raadik, 
Elmar Magnus ja Theodor Wesik 
ehitasid Rootsis esimese kakuami-
tüüpi seisevnooda ja selleks vajaliku 
paadi, esimene kakuam valmis 
Rootsis Jakob Kembi juhtimisel 
1947.a Västerviki saarestikus.  
   Kalapüük läks edukalt ja teeniti 
arvestatavat raha, ent Rootsi pagu-
laspoliitika sundis raekülalasi uutele 
plaanidele - lahkumisele Rootsist. 
1948. a pandi rahad kokku, moodus-
tati laevaühing, kaasati huvitatuid. 
Västerviki dokist osteti puidust vana 
Kanadas ehitatud miinitraaler. Lae-
val puudus mootor ja taglastus. Kõik 
vajalik soetati. Lahkuti Malmöst 17. 
juulil 1949. aastal. Ettevõtmise edu-
kuse tagamiseks kaubeldi peale 
kogemustega kaugsõidukapten, 
mootorimehed, tüürimehed, kokad, 
madrused, toidu ja varustuse eest 
vastutajad. Laeva nimeks sai Pärnu. 
Reisile asuti koos perekondadega:  
lapsed, nende vanemad, vanavane-
mad.  Seilati Kanadasse sini-must-
valge lipu all. 
   Pagulaste ametlik maale lubamine 
ei läinud lihtsalt. Kanada valitsus 
tegi põgenike laeva olukorra lahen-

damiseks vastava salajase otsuse. 
Seadusi ei muudetud, kuid leiti, et 
kuna Pärnuga saabunud põgenikud 
on enamuses noored ja töövõime-
lised ning haritud inimesed, siis 
arvestades kujunenud asjaolusid, 
soovitati nad jätta ametlikult Kana-
dasse. Üks pagulane Väino Einola 
on leidnud Kanada immigratsiooni-
ameti dokumentidest, et maale-

jäämise luba ei antud neile pagu-
lastele, keda Kanada ei vajanud. 
Viis inimest olevat tagasi saadetud. 
Ülejäänud said alalised elamisload. 
Raekülalased elasid laevas. Sealt 
käisid lapsed kooli ja täiskasvanud 
tööle. 1951. aastal müüdi laev.  
Raekülast pärit perekond Kembi 
siirdus Vancouverisse. Seal aga ei 
saanud kaluriametit pidada, kuna 

puudus Kanada kodakondsus. Jakob 
Kembi ja Theodor Wesik hakkasid 
ehitajateks. Hiljem loodud firmad 
ehitasid eramuid ja ka 13 kõrg-
hooonet. Kõrgeim oli 23korruseline. 
Väljarändajate pojad pojad jätkasid 
firmade juhtimist Kanadas.   
 

100 aastat on Eesti Vabariigi sünnist 
ja siin on ettevõtlike raekülalaste elu 
ja saatus. 

 

 
 
 
 

Indrek Klaassen,  
Pärnumaa arenduskeskuse 
juhataja 
 

Anton Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus“ 
on kirjandustunnis rida rea haaval ilmselt 
igal eestlasel läbi analüüsitud. Kui avada 
Vikipeedia ja uurida, mida seal selle teose 
ja ühe peaosatäitja Andrese kohta 
väidetakse, on justkui kõik paari reaga 
öeldud. See ongi nagu õige eestlase 
välimääraja: Andres on väga tõsine ja 
kinnine mees, kes räägib vähe ning peab 
oluliseks kõva töötegemist ja haridust. Ta 
elab pidevalt tulevikus ja vaatab asju 
sellisena, nagu need tulevikus olema 
peaksid, mitte sellisena, nagu need on. 
 
Kui vaadata eestlase käitumist lähemalt, siis 
jääb silma tendents, et eestlane ei oska lihtsalt 
muudmoodi: võtab ette ja toimetab, rassib ja 
eksib, lõhub kõik varemtehtu ja tagantjärele 
targemana alustab uuesti ning toimetab kindla 
nägemusega, hinge tõmbamata edasi. 
   Meid juhivad baasuskumused, mida on 
kodus maast madalast meile sisse kodeeritud 
„Pill tuleb pika ilu peale“, „Kes ei tööta, see 
ei söö“, „Enne töö ja siis lõbu“, „Tänasida 
toimetusi ära viska homse varna“- see 
nimekiri on lõputu ja uskuda, et need meie 
igapäevaseid tegevusi ja otsuseid ei mõjuta, 
on lihtsalt naiivne. Tundub, et ühelgi teisel 
rahvusel ei ole nii tugevat uskumust töö 
tegemisse ja sellele järgnevale õndsusele kui 
eestlasel. Tekib küsimus, kas eestlane ootab 
ära oma õndsuse. Pigem kipub olema nii, et 
ühe töö lõppedes nähakse juba järgmisi 
lehekülgede pikkusi tööde nimekirju, millega 
peab edasi minema ega naudita tehtud töö 
tulemusi. Ei kutsuta kokku abiks olnud 
inimesi, ei tähistata ega võeta aega maha, et 
lihtsalt korrakski hinge tõmmata ja tehtud töö 
vilju nautida. 
   Ometi on ettevõtlikkus, töökus ja 
sihikindlus viinud meid kaugele. Mitmed 
välismaised tuttavad on öelnud, et eestlane on 
veider. Ta tuleb kohale, näeb mõne hetkega 

ära, mis kõik on valesti, tahab kohe käised 
üles käärida ja tegutsema hakata. Eestlase 
jaoks ei ole sellist asja, et see ei ole hetkel 
prioriteet või et seda ei saa teatud põhjustel 
teha. Kui midagi saab teha asjade 
parendamiseks, siis tuleb ju teha. 
   Siiski tuleb tõdeda, et eestlasena peame 
endale rohkem meelde tuletama, et edu 
saladuseks on tasakaal. Mõistlik tasakaal töö 
ja puhkuse vahel. Lõputult rassimine puhkuse 
arvelt ei ole jätkusuutlik. Tööde 
planeerimisele ja kavandamisele peaks 
rohkem rõhku panema, sest ainult nii saame 
tegevusi optimeerida ning oma aega jagada 
töö ja puhkuse vahel tervisele kasulikumal 
moel.  Samuti tuleb iga ettevõtmise juures 
väga hoolikalt valida endale tugev meeskond. 
Meeskond, kus on erinevad inimesed, kellel 
on mitmekülgsed oskused ja kogemused ning 
on väga oluline, et iga inimene selles 
meeskonnas tunneks ennast vajaliku ning 
hinnatuna. 
   Lõpetuseks tahangi öelda, et iga eduka 
ettevõtmise alguseks peaks olema tahe midagi 
paremaks muuta, hea meeskond ning tasakaal 
töö ja puhkuse osas.  
 
Olgem ettevõtlikud ning hoidkem üksteist! 

Eestlased on juba loomult ettevõtlikud 

 

Raekülalastes jagub ettevõtlikkust 
Mõtisklus Jüri Vendla raamatu “Unustatud merereisid “ (Sailing to Freedom, 2010) ainetel 

Indrek Klaasseni CV 
 

Haridustee 
* Pärnu Koidula Gümnaasium õpinguperiood 1985 - 1996, matemaatika-
füüsika eriklass 
* Eesti Põllumajandusülikool 1999 - 2003, magistrikraad, kinnisvara 
haldamine ja hindamine 
* Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 1996 - 1999,  ettevõtlus ja ärijuhtimine 
(lõpetamata). 
Töökogemus 
mai 2018 - töötan (6 kuud) Pärnumaa Arenduskeskus SA, juhatuse liige  
juuli 2017 - mai 2018 Pakri Teadus- ja Tööstuspark, arendusjuht  
juuli 2017 - aprill 2018 Elmo Rent OÜ, juhatuse liige, osanik  
märts 2013 -  juuni 2017 Riigi Kinnisvara AS, Lääne piirkonna juht 
veebruar 2009 - märts 2013 Riigi Kinnisvara AS, osakonna juhataja 
aprill 2008 - jaanuar 2009 Arco Real Estate UAB, juhatuse liige  
juuni 2005 - aprill 2008 AS Arco Vara Kinnisvarabüroo, Lääne regiooni juht 
 

Hobid suusatamine, metsajooks, võrkpall ja korvpall. Aastatel 1995 ja 1996 
Eesti noorte meister võrkpallis. 

2018. aasta tublide tegijate grupifoto Pärnumaa kodanikuühenduste inspiratsiooniseminaril 30. november 2018      
      Foto Maaris Puust 

Pärnu meeskonna liikmed: ees istuvad Elmar Magnus ja Ants Raidma, teises reas vasakult on Osvald Kuutan, Theodor 
Wesik, kapten Jakob Suksdorf, Jakob Kembi, Ardaljon Mäekivi ja Aleksander Linnamäe, taga seisavad Arkadi Mirk ja 
Eduard Jaani.     

Foto raamatust  Unustatud merereisid 
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Kristi Suppi, 
ettevõtlus– ja 
majandusõpetuse 
õpetaja 
 

Ettevõtlikuks inimeseks saamist 
saab koolis toetada kõikide ainete 
abil. Ometi on seda kõige parem 
teha läbi ettevõtlus- ja ma-
jandusõpetuses.  
 
SA Junior Achievement Eesti on 
alates 1992. aastast tegelenud vasta-
vate programmide eestindamise, 
õppematerjalide väljaandmise ja 
õpetajate koolitamisega. Üle 
veerand sajandi tegevust on alles 
viimastel aastatel hakanud märki-
misväärselt vilja kandma, ettevõtlus-
õpet on toetama hakanud ka riik, 
koolides saab seda ainet anda valik-
kursusena. Esile on tõusnud mõte, et 
tegelikult peaks see olema lausa 
kohustuslik aine.  
   Lastevanemate hulgas on visa ka-
duma arusaam, et nende lastest tahe-
takse kohustuslikus korras teha 
ettevõtjaid. Kaugel sellest! Igast 
inimesest ei pea saama ettevõtjat. 
Teadjam inimene aga küll. Mida 
rohkem on ettevõtlikke inimesi, kes 
sooviksid ja oleksid võimelised 
ettevõtteid looma, seda paremini 
läheb riigi majandusel, seda parem 
on meie kõigi elu.  
   Me kõik vajame toitu, riideid, 
eluaset ja igasuguseid eluks vajalik-
ke teenuseid. Kuidas neid saada, kui 
ei ole ettevõtteid, kes midagi 
toodaks või teenuseid pakuks? Me ei 
saa kuidagi läbi ettevõtluseta. 
   Kui tänasest koolilapsest ei saa 
ettevõtjat, siis tööle läheb ta kunagi 
ikka. Kuhu? Mingisse ettevõttesse! 
Seega peab ta ometi teadma, kuidas 
ettevõtted toimivad, kuskohast tuleb 
raha, mida töötasuks makstakse, 
milleks tuleb makse maksta ja kuhu 
need maksud lähevad. Just selle 
kõigega majandus- ja ettevõtlusõpe 

koolis tegelebki.  
Järjest rohkem räägitakse ületarbi-
misest ja meeletust hulgast prügist, 
mis sellega kaasneb. Üks võimalus 
on taaskasutus – nii otsene kui üm-
bertöötlemine. Kes sellega tegele-
vad? Ikka ettevõtted ja leidlike ini-
meste loodavad lahendused. 
   Pärnu Raeküla Gümnaasiumis 
alustati majandusõppe suunaga juba 
1991. aastal. Panite tähele, et  see oli 
aasta enne, kui loodi Junior 
Achievemeti Arengufond. Tollased 
õpetajad töötasid ise välja õppe-
materjale. Alates 1997. aastast alus-
tasid õpilasfirmad tööd Junior 
Achievement’i pakutud programmi 
alusel.  
   Aastast 1997 kuni aastani 2018 on 
Pärnu Raeküla koolis tegutsenud 77 
registreeritud õppefirmat, neist 13 
õpilasfirmat (gümnaasiumis) ja 64 
minifirmat (põhikoolis).  
   Esimestel aastatel oli toote või 
teenuse valik lihtsam – oldi alles 
alguses. Aasta aastalt on valik 
muutunud raskemaks – tuleb leida 
idee, mida pole veel pakutud või 
mida pakkuda kuidagi teistmoodi.  
   Vabariiklikel õpilasfirmade 
võistlustel on Raeküla kooli õpilased 
saavutanud kolmel korral  esikoha ja 
esindanud Eestit Euroopa Young 
Enterprise konkurssidel: ÕF 
Write&Go (1999.a. Stocholmis), ÕF 
Smilex (2000.a. Hannoveris) ja ÕF  
Farbex (2002.a. Pariisis). Vabariik-
liku võistluse teise koha omanikud 
on olnud ÕF Susssepp (2001) ja ÕF 
Myndsbarret (2004). Kolmas koht 
ÕF Mc`Rolands (1998).    
   Finaalvõistlustele ehk vabariik-
likus arvestuses kaheteistkümne 
parima hulka on pääsenud terve hulk 
nii õpilas- kui minifirmasid, kes on 
pälvinud ka eripreemiaid nii 
võistlustelt kui laatadelt. Euroopas 
korraldatavatel õpilasfirmade laa-
tadel on osaletud Soomes, Taanis, 
Hollandis, Lätis. Minifirmadest on 
enim tuntust kogunud Tegude Ka-
lender, millest on tänaseks välja 
kasvanud Kirjastus SEIK. 
   Sellist tunnustust saavad vaid 
ettevõtlikud noored. Tohutult tähtis 
on lastevanemate toetus, mida 
otseselt ei näe, aga mis on tuntav. 

Raeküla õpilastel on olnud väga 
abivalmid vanemad, suur kummar-
dus neile! Samuti on oluline 
klassijuhataja toetus, kui tema klas-
sis tegutsevad õppefirmad. 
Tänusõnad õpetajatele Anu 
Helemäe, Aeliita Kask, Agita Keerd 
ja teistele, kes on alati olnud õpilas-
tega kaasas ning igati toeks.  
   Toon esile Raeküla kooli vilistlasi, 
kes on olnud eriliste ideede pakku-
jad juba koolipingis ning edasises 
elus äärmiselt ettevõtlikud ja 
edukad. Neid on tegelikult väga 
palju, kellel tänaseks oma ettevõte 
või kes töötab juhtival / vastutaval 
kohal, on oma ala tõeline spetsialist. 
Kuidagi ei soovi kedagi solvata 
sellega, et teda siinkohal pole märgi-
tud!  
Kari Maripuu (Ettevõtted Bright-
spark, i-Deal Corp jt, õpilasfirmade 
aasta mentor 2015),  
Thea Tammeleht (Nordic Kan-
die), 
Karoli Hindriks (Jobbatical – 
International Job Opportunities), 
Jane Pärnat (Standard & Poor's),  
Kati Põldots (Pärnumaa kultuu-
riedendaja), 
Rebecca Kontus (laulja, arhitekt), 
Madis Kubu (CreAm OÜ ja 
mitme teise ettevõtte juhatuse liige), 
Gerli Puusild (Swedbank, noorte 
mentor), 
Kairi Tähe (Ahoy Sushi Bar, Pu-
hvet A.P.T.E.K. ja mitme teise 
ettevõtte asutaja), 
Artur Kreitsberg (CCCP 
Põgenemistoad), 
Arvo Ehrstein (Nordika, noorte 
inspireerija), 
Rudolf-Gustav Hanni (PESA 
HUB, Turundustänav, Kirjastus 
SEIK asutaja).  
 

    Viimastel aastatel tegutsenud 
minifirmade liikmed on alles teistes 
koolides gümnasistid, aga juba 
näidanud üles jätkuvat huvi 
ettevõtluse vallas tegutsemiseks, 
osalenud õpilasfirmade töös või or-
ganiseerinud üritusi (Edgar Järvela, 
Triin Kikkas, Karl-Kaspar Meri jt). 
     Lõpuks ei saa ka rääkimata jätta 
Jäärmarkist. Idee korraldada Pärnu 
Kaubamajakas õpilas- ja minifir-

madele ning koolide töötubadele 
mõeldud laata, mida korraldaksid 
õpilased ise, tekkis 11 aastat tagasi. 
Esialgu olid korraldajad Pärnu 
Ülejõe Gümnaasiumi abituriendid, 
aga seoses gümnaasiumi sulgemise-
ga hakkasid seda korraldama Pärnu 
Raeküla Kooli 9. klassi meeskon-
nad. Saada nii noorelt hakkama 
vabariikliku ürituse korraldamisega, 
see on tõsine proovilepanek. Seni on 
meeskonnad (juhtideks Eliria Kaup, 
Merilin Bräutigam, Milena Simane) 
sellega väga hästi toime tulnud.  
   Mina võtsin sellest aastast vastu 
uue väljakutse ega tööta enam 
Raeküla koolis,vaid täitsin juhenda-
jana oma kevadise lubaduse 
tänastele üheksandikele, et nad saa-
vad organiseerida Jäärmark 2018 
laata. Meeskond, kelle eesotsas 
Helander Taisson Toom, tegutseb 
tublilt.  
 

Kohtusime ju paljude Raeküla 
Sõnumite lugejatega 8. detsembril 
Kaubamajakas! 

Kristi Suppi CV 
 
05.10.1961 sündinud Tallinnas 
Lapsed: 2 poega, 3 lapselast 
 
1980 Lõpetanud Tallinna Reaalkooli 
1985 Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikool, majandusinse-
nerina 
1991 - 2018 Pärnu Raeküla Kool, õpetaja (majandus, ma-
temaatika) 
1995 - ... SA Junior Achievement Eesti, majandusõpetajate 
täiendkoolitused 
1999 Tallinna Ülikool, majandusõpetaja eriala 
2001 - ... Sindi Gümnaasium, õpetaja (2002 – 2006 ma-
jandusjuhataja) 
2006 - 2007 - Excellent Business Solutions Eesti AS - ma-
jandustarkvarakonsultant 
2007 - ... Pärnu Ülejõe Põhikool, õpetaja  
2007 - ... Pärnu majandusõppe aineühenduse juht 
2008 Lõpetanud Tartu Ülikooli, koolikorralduse magistri-
õppe 
2013 Ilmus Ettevõtlus õpik-käsiraamat. Atlex (täiendatud 
trükk 2018) 
2016. aasta ettevõtlusõpetaja 
2018 – ... Pärnu Tammsaare Kool, õpetaja 

Ettevõtlikuks juba 
koolipingist 

3 

5 

2 

1 

4 

1 - Hetk Kaubamajakas toimunud Jäärmark 2018st. Fotol paremalt esimene on Jäärmarki eestvedaja Kristi Suppi; 2 -  õp Anu Helemäe nõu pidamas Egert Kuntoga müügilaua 
kujunamisest (Jäärmark 2014); 3 - õp Eduard Kakko (vasakul) ja firma Mängurid liikmed (Jäärmark 2010); firma Jakami liikmed Katerin Sisask, Milena Simane, Jane Haas (Jäärmark 
2017); 5 - õp Aeliita Kask (paremal) ja firma BelAmi liikmed Eliria Kaup ja Merilin Arde (keskel).                 Fotod Urmas Saard ja Kristi Suppi 
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Kristina Penu, 
Männi kohviku juhataja 
 

Riia maanteel suursuguste mändide all 
asub juba aastakümneid pärnakaid 
rõõmustanud Männi kohvik. Kohviku 
esmane avamine toimus 12. veebruaril 
1982, siis kuulus see ametlikult uhke 
nimega Pärnu toitlustustrusti alluvusse.  
 
Lähedal asuva autobaasi töötajad olid 
esimesed, kellele see koduseks sai, kohvikut 
hakati kutsuma “Väntvõlliks” (fotol). 

Vanemad pärnakad kasutavad seda nime 
vahel praegugi. Ettevõte Kontakt AM TÜH 
(endise nimega TTK KEK-KONTAKT), kes 
Männi kohvikut praegu haldab, on asutatud 8. 
jaanuaril 1988. Seega oleme hetkel Pärnu 
vanim tegutsev erafirma ja tähistame uue 
aasta alguses oma 31. sünnipäeva.  
   Männi kohviku üleandmine riiklikust 
alluvusest erafirmale toimus 1. juunil 1991. 
Sellest ajast alates on see olnud pereettevõte. 
Algusaegade tegevjuht oli Vello Tarem, kes 
nüüdseks on juba 80-aastane, kuid jätkuvalt 
tööasjades tegus ja tegev. Juba aastaid tagasi 
andis Vello aga teatepulga üle oma tütrele  

ehk mulle.  Minulgi on praeguseks firmas 
tööaastaid kogunenud juba 25. 
   Nagu puud ümber meie maja, püüame ka 
meie kasvada omas vaikses tempos. Esimene 
suurem laiendus hoonele tehti kevadel 1995. 
Sealt edasi oleme püüdnud oma maja muuta 
tasapisi paremaks nii oma klientidele kui 
töötajatele, säilitades võimalikult kodust ja 
hubast interjööri. 
   Algusest peale on meie eesmärk olnud 
pakkuda võimalikult koduseid ja naturaalseid 
maitseid. Seetõttu püüame kasutada palju 
kohalikku toorainet. Nii tulevad meie 
köögiviljad ja munad Pärnumaa 
väiketootjatelt. Meie suurim rõõm on, kui 
klient äraminekul tänama tuleb ja lausub: 
“Nagu vanaema juures oleks söönud.” 
   Männi on pereettevõte, kus väärtustame nii 
noori kui vanu. Lapsi on ootamas lastenurk 
kui oma praad, vanemaid maitsev kohv, 
magustoidud ja ka värsked ajalehed-ajakirjad. 
Männi hinnad on aastate jooksul olnud ikka 
taskukohased kõigile, tänu sellele on kohvikul 
väga palju püsikliente, kellest osa on meid 
külastanud juba algusest peale. Suur rõõm on 
näha nüüd neidsamu kliente siin oma laste ja 
lastelastega. Parim reklaam ongi ju hea sõna 
ja kui saame tekitada klientidele positiivseid 
emotsioone, võime rahul olla. 
   Aastad on näidanud, et Männi on tõesti 
mõeldud kõigile. Meie juures on lõunatanud 
nii peaminister, tuntud muusikud, poliitikud, 
ajakirjanikud jpt. Suur üllatus tabas meid 
suvel, kui “Seitsmesed uudised” Männi 
kohvikule ootamatu ja väga armsa saatelõigu 
pühendasid. Et Männi süda tuksumas hoida, 
on meil tohutult tubli ja tore kollektiiv, kes 
kohati meenutab üht suurt kärgperet. 
Soovime, et meie töötajad tunneksid end hästi 

ja seega räägime nii rõõmudest kui muredest. 
Koostöö ja mõistmine ongi need võlusõnad, 
mis teevad meid tugevaks ka kõige 
raskemates olukordades. 
   Jõudumööda püüame panustada ka oma 
kodulinna tegevustesse. Nii oleme juba pea 
10 aastat toetanud Pärnu korvpalliklubi ja õla 
alla pannud tänavatantsu üritusele Männi 
Battle Jam, mis kunagi sai alguse just meie 
majas. Tihe koostöö ja suur sõprus seob meid 
ka Raeküla Vanakooli keskusega. 

   Muidugi on ka Männi kohvikul olnud väga 
raskeid hetki, nii majanduslikke kui ka era-
elulisi, kuid oma pere liiget ei jäeta maha, 
oleme Männi nimel alati võidelnud ja leidnud 
lahendused. Kuni klientide ja töötajate head 
sõnad meie silmad jätkuvalt särama löövad, 
saame me üle igast mäest. 
 

Meie armastusega valmistatud toit, toredad 
teenindajad ja kodune kohvik ootavad teid 
alati iga päev. 

Pärnu vanim erafirma tegutseb 
Raeküla mändide all 

 

Teemanädalal “Türgi nädal Pärnus”  osalenud  TED  Ankara  folkloorirühm külastas Männi kohvikut 
2. septembril 2018. a. Taga keskel piilub Türgi rahvariietes tantsijate vahel loo autor Kristina Penu.  
          Foto Marina Mesipuu-Rhun 

Intevjuu päe-
val, 8.detsemb-
ril, on Andres 
Kolju (fotol) 
äsja lõpetanud 
Vanakooli kes-
kuses toimunud 
vene keele kur-
suse. Lisaks sel-
gus intervjuu 
käigus, et mehe 
vanemal pojal 
oli samal päeval 
ka sünnipäev, 

kuid vaatamata sellele leidis Villavennad 
OÜ omanikust raekülalane aega, et minu 
küsimustele vastata.  
 

Piia Karro-Selg (edaspidi PK-S): Mida sa, 
Andres, tegeled?  
Andres Kolju (edaspidi AK): Tegelen puiste-
villaga. Soojustame maju – ka Raeküla maju, 
aga ka üle Eesti soojustamegi maju. 
 

PK-S: Kuidas sa selle peale üldse tulid, et  
sellega tegelema hakata? 
AK: Käidi kodu soojustamas ja vaatasin, et 
see töö tundub nii huvitav. Hasarti pakkuv. 
Ikkagi teed kellelegi head, kuna soe maja on 
alati hea maja. 
 

PK-S: Millal sellega tegelema hakkasid?  
AK: Nüüdseks neli aastat tagasi. Alustava 
ettevõtjana. 
 

PK-S: See tähendab, et said ka alustava ette-
võtja stardikapitali, jah?  
AK: Sain tõesti. 
 

PK-S: Mida tähendab, et said stardikapitali? 
AK: Jah, EASile tuli huvitav projekt kirju-
tada ja see minu taotlus õnnestus. Nii saigi 
alustatud. 
 

PK: Mis see projekt endast tähendas?  
AK: Oli vaja teha kava - mis, kuidas, mis 
plaanid, kuidas areneda nii nagu alati toe-
tuste taotlustega, tuleb panna kirja – mis plaa-
nid, mis eesmärgid, mis põhjused, kas plaan 
minna välismaale jne. Aga, välismaale, no 
mina ei taha minna. 
 

PK: Nüüd, kus plaan neli aastat vana, kas on 
see plaan juba täiustunud või teed veel midagi 
lisaks või oled selle plaani selle esimese ärip-
laani juba unustanud? 
AK: Esimene plaan on peaaegu täidetud, väl-
ja arvaatud välismaale minek. Käive on saa-
vutatud, töökohad mehitatud. Lisaarenduseks 
on plaanis uusi töid, lisa soojustuslahendusi 
ning ka ehitamise peale tagasi minna, et 

aidata kliendil ehitada. 
PK-S: Kas äriplaani oled ka uuendanud?   
AK: Ei ole uuendanud. Olen mõelda jõudnud, 
et peaksin küsima jälle raha, et äriplaani 
uuendada. 
 

PK-S: Kui palju töötajaid firmas on? 
AK: Neli inimest, sealhulgas mina ise. 
 

PK-S: Käive?  
AK: Kuskil 200 000 € ringis.  
 

PK-S: Mis puudutab kogukondade toetamist, 
sellist sotsiaalset tegevust? Kuidas selle 
teemaga kokku puutud? 
AK: Ikka, mingil määral käime Kodutunde 
saates. 
 

PK-S: Kuidas sinna sattusid? 
AK: Tutvused on ikka olulised. Naela-
remondi kaudu. On selline huvitav ettevõte, 
kust Kodutunde ehitusbrigaad võtab erinevaid 
tööriistu, redeleid ja muud. Kuna omanik on 
hea tuttav, siis mainisin talle, et võiksin ka 
Kodutundesse minna.  Tema siis kostis minu 
eest. Nii siis ühel päeval hr Aivar Sipelgas 
helistas ja ütles, et üks maja vajab soojus-
tamist. Sealt see kõik algas, et esmalt ainult 
soojustasime, kuid nüüd siis teeme ehitustöö 
ka, kui neil on suuremad projektid.  
 

PK-S: Mis tähendab „kodutunne“?  
AK: See on hea küsimus! See on hea ja huba-
ne kodu. Meil kõigil, kes enam-vähem heal 
järjel ja elavad hästi, on kodutunne olemas. 
Kuid on inimesi, kellel  on küll kodu-ne 
tunne, kuid see kodune olek pole nii hea. 
Kellel pole kodune seis piisavalt hea, kellel 
pole kodus vett ega kanalisatsiooni. Need 
inimesed elavad nagu vanasti, et vesi ämbriga 
sisse ja vesi äbriga välja. Pesemisvõimaluseks 
on heal juhul saun. Niisuguseid võimalusi 
pole kõigil Eesti inimestel. Nende aitamine on 
hea tunne. 
 

PK-S: Missugune on Sinu elu kümne aasta 
pärast? 
AK: Edukas olla.  
 

PK-S: Mida see Sinu jaoks tähendab?  
AK: Ettevõte on soojustusvaldkonnas Eestis 
number üks.  Me pole enam väga kaugel, kuid 
plaan olla soojustusfirma, mis pakub algusest 
lõpuni majade soojustamist ja et keegi ei 
saaks teha kliendile “külma”. 
 

PK-S: Milline on Su elu kahekümne aasta 
pärast?  
AK: Rahulik! Neljakümne viie aastaselt on 
mul plaan, et ma ei tee enam tööd töö pärast 
ega raha teenimiseseks, vaid lõbu - jah, just 
nimelt lõbu pärast. 

PK-S: Mis Su lapsed kümne aasta pärast 
teevad? 
AK: Vanem poeg tahab kindasti villavennaks 
saada. Käisime Kodutunde saate jõulupeol, 
kus samuti poisilt küsiti, kelleks saada tahab. 
Poisi vastus oli konkreetne, et ikka villa-
vennaks. Nooremat veel ei tea, kuid arvan, et 
läheb sama teed. 
 

PK-S: Ja need järgmised kaks (PK-S: Nimelt 
on Andrese perre lisandumas õige pea 
kaksikud), kes alles tulemas?  
AK: Ikka pereettevõttega sidumine. Pere-
ettevõte on tänapäeval ikka asjalik ettevõte. 
Perega suudab asju rohkem teha.On küll 
keerulisi kohti, kuid samas on see ikkagi oma 
asi ega pea kellegi teisega ettevõtte asju 
otsustama. 
 

PK-S: Kuna elad siin Raekülas, siis mida Sa 
tahad, et siin Raekülas oleks? Mis siin head 
on?  
AK: Hea rahulik on siin. Kõik on olemas. 
 

PK-S: Hea rahulik? Iga nädal rünnatakse 
kedagi!? 
AK: Ega see nüüd nii ka ole. Teisel pool 
linna ka rünnatakse. See lihtsalt ei jõua 
meieni. Tegelikult on kõik olemas – kool, 
lasteaed. 
 

PK-S: Mis Sa tahaksid, mida siin veel oleks 
ja milliseks Raeküla muutuks? 
AK: Ühtsemaks natuke! Tegelikult on 
Raekülas ägedaid inimesi, igasuguseid 
ägedaid ettevõtjaid, kellega meiegi teeme 

koostööd. Raeküla aadressiga on igasuguseid 
ettevõtteid. Koostöö!!! Oleks väga huvitav – 
kui teaksime rohkem informatsiooni, kes ja 
millega tegeleb. Rohkem informatsiooni, et 
meil on oma käe-jala juures enam vähem 
keegi, keegi teine ettevõte, kes tegeleb mingi 
teatud tööga. 
 

PK-S: Selline kogukondlik ettevõtlus, 
üksteist toetav ja üksteisele infot jagav. 
Mõtled Sa seda? Mitte niivõrd konkurentsile 
keskenduv? 
AK: Täpselt. Mitte konkurents, vaid mida su 
ettevõte ise ei suuda teha, siis saad kedagi 
lähedalt appi võtta, tellida. Samas on usaldus 
väga oluline, et lähedal tegutseva ettevõtja 
tõttu on tegemist palju suurema garantiiga, 
kuna me kõik ju teame, kus teine elab (PK-S 
selgitus, mille peale Andres muigab). 
 

PK-S: Kui Sa nüüd mõtled isana, abikaasana, 
lihtsalt raekülalasena - kas ikkagi on midagi 
veel selles linnaosas vaja?  
AK: Minu arvates on kõik olemas. Siin on 
väga mõnus ja turvaline elada!  
 

PK-S: Lõpetuseks küsimus, milline tuleb 
järgmine aasta Sulle, linnaosale, Pärnule, 
Eestile? Sinu uusaasta soov? 
AK: Kõiki saadab kõiges edu! 
 

PK-S: No nii, pean nüüd ikkagi veel küsima, 
et mis on Sinu mõistes „edu“? 
AK: Kui kõigil läheb hästi. Elu ei tohi ise 
väga keeruliseks elada!  

“Kodutunne” -  see on hea ja hubane kodu 
Villavennad OÜ omanikku ja tegevjuhti Andres  Koljut intervjueeris Piia Karro-Selg 

Villavennad elamut soojustamas  ehk Head ja hubast kodu loomas     
       Fotod: erakogust 
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Raekülas tegutsev ettevõte ehitab põhust 

 

Alternatiiv ühistranspordile on takso 
Külli Sammul, Bristol Takso kliendihaldur 

 

Ühistranspordi busside piletihinnad on suvepealinna külalistele tekitanud palju küsimusi, 

millele meie töötajad siinkohal ei oska kahjuks vastata. Näiteks bussist ostes maksab pilet 3 

eurot, mis teeb bussisõidu meie linnas kallimaks väljaspoolt tulijale. Alternatiiviks oleks 

takso kasutamine, mis annab kliendile eelise sõiduks, kui on reisijaid rohkem kui kaks.   

Üldjuhul maksab taksosõit kesklinnast Raekülla olenevalt asukohast 6-7 eurot. Meie 

väikesel taksoettevõttel avaneb võimalus nüüd tänada kõiki Raeküla ja Pärnu inimesi, et 

oleme üle 20 aasta saanud sõiduteenust teile pakkuda.  
 

Palju on selle pika aja jooksul muutunud, kuid meile on siiski tähtis, et saame klientide 

ootusi hästi täita.   Kõigis Bristol 1700 taksodes on kaardimakse võimalus, hinnad on 

ühesugused 24/7 nii tellides telefonilt kui ka tänavalt peale istudes. Kliendile on ka mugav 

tellida otse taksorakendusest Taxigo, kust leiate ka meie sõidukid. Samuti oleme leitavad 

rakendusest Taxify. Ette tellides ja pikemaid sõite soovides saame kliendile pakkuda 

kokkuleppehindu. Helistage meie lühinumbril 1700 või tavatelefonil 44 3600. 

 
 
 
 
 
 
Mery-Ly Karro, 
turundusjuht 

 

OÜ Kodu Kuubis on Raekülas ehitus-
valdkonnas tegutsev pereettevõte, mis 
tähistas sel aastal oma neljandat tegut-
semisaastat. Täpsemalt tegeleb Kodu 
Kuubis OÜ põhuplaadist kodude ja teiste 
hoonete ehitamisega ning samast mater-
jalist valdavalt palkhoonete renoveeri-
mistöödega.  
 
Idee hakata Eestisse tarnima põhuplaati tekkis 
ettevõtte juhil Germo Karrol 2012. aastal, mil 
ta töötas müügi alal Ameerikas, kus antud 
materjal on väga populaarne just tänu  oma-
dustele ja töö kiirusele. Tagasi kodumaale 
jõudnul jäi mõte mõneks ajaks idanema, 
kuniks Germo tee ristus praeguse Kodu 
Kuubis osaniku Mikko Seljaga, kellega koos 
leiti, et idee on teostamist väärt ning põhjaliku 
uurimistöö tulemusel leiti Tšehhi Vabariigist 
koostööpartner, kes on põhuplaadi ainutootja 
Euroopas. Pikaajalisele unistusele saigi elu 
sisse puhutud. 
 

Põhuplaat - mis see on? 
 

Põhuplaat on looduslik ehituses kasutatav 
plaatmaterjal, mis koosneb ekstrudeeritud 
põhust, millele on liimitud otsdesse, serva-

desse ja mõlemale küljele taaskasutatud 
paber. Põhuplaat tagab hoones väga hea 
mikrokliima (niiskusliku ja soojusliku muga-
vuse) ja hea helipidavuse. Kuna plaat on 
struktuurilt tihe ja tugev, saab mööbli, pil-
did,  seadmed jms seintesse kinnitada 
sarnaselt puidule tüübleid kasutamata. Toode 

sobib kohtadesse, kus puudub vahetu kestev 
kokkupuude veega. Põhuplaadist ehitatakse 
nii hoone sise- kui välisseinu, põrandaid, 
lagesid ja karniise. Plaati saab kasutada ka 
duširuumis või saunas. Vajalik on vaid teos-
tada niiskustõke või hüdroisolatsioon ning 
viimistleda seejärel keraamiliste plaatidega, 
laudisega või muu viimistlusmaterjaliga. 
   Põhuplaat sobib väga hästi ka vanade ja 
uute palkehitiste lisasoojustamiseks, kuna 
materjal töötab hästi puiduga koos. 
Paigaldusel ei kasutata konstruktsioonides 
aurutõket, seega sein on veeauru difusioonile 
avatud ja saab alati välja kuivada. Võrreldes 
levinud kipskarkassi ja kipsplaadi 
paigaldusega kulub lisasoojustuse 
konstruktsiooni püstitamisele vähem aega 
ning järjest enam kliente on valinud põhu-
plaadi, kuna selle materjaliga lisasoojustatud 
palkhoonetes nendele omane hea sisekliima ei 
muutu. 
   Plaat on toodetud EUs ning materjalil on 
kõik ehitamisel kasutamiseks vajalikud 
sertifikaadid olemas. 
 

Unistame suurelt 
 

Eks igal ettevõttel ja ettevõtjal on soov oma 
valdkonnas jõuda kaugele ning unistatakse 
suurelt – see kehtib ka Kodu Kuubis kohta. 
Ettevõtte suurimaks unistuseks ja eesmärgiks 
on Eestisse ja kogu Skandinaaviasse püstitada 
võimalikult palju kvaliteetseid kodusid just 
nimelt põhuplaadist, millega kaasneb ka 
üleüldine teavitustöö tegemine jätkusuutliku 
ehitamise kui ka tervisliku elukeskkonna 
loomise kohta - me siiski veedame suurima 
osa oma elust just nimelt KODUS ning see-
tõttu on oluline, et meie tervisele ning hea-
olule oleks loodud parim keskkond.  
   Teiseks suureks plaaniks on Kodu Kuubis 
uudistoote KÄRG tutvustamine ning tootmine 
nii turismiettevõtetele kui ka tavakasutajale! 
KÄRG on põhuplaadist ning teistest loodus-
lähedastest materjalidest (puit, tselluvill, 
šungiidikrohv) ehitatud päikeseenergial töötav 
puhkemaja. 
 

Kogukonna toetamine 
 

Kodu Kuubis meeskonda kuuluvad aktiivsed 
inimesed, mistõttu on meie üheks eesmärgiks 
toetada sporti nii palju kui võimalik. Senini 
on Kodu Kuubis toetanud jalgpalliklubi 

Poseidon, kelle liikmed sel kevadel juba 
kolmandat korda viimeTšehhi Vabariiki 
laagrisse, aidates nii kaasa uue ja eduka 
hooaja algusele. Samuti oleme kaasa 
aidanud Uhla-Rotiküla elamusjooksu 
korraldamisele ning tasub märkida ka 
Sindis asuva jalgpallistaadioni taastamist. 
Staadion kannab taastamisjärgselt Kodu 
Kuubis Arena nime. Lisaks spordile oleme 
õla alla pannud ka näiteks 
koostöötamiskeskuse Fowardspace 
ehitamisele, kus toetasime noori hakkajaid 
pärnakaid nii ehitusalase nõu kui ka 
vahenditega. Kõike seda oleme aga 
suutnud tänu positiivse ellusuhtumisega 
inimestele meie ümber nii Pärnu linnas kui 
ka siinses Raeküla linnaosas. 

KÄRG on meie uusim toode, millel on palju 
pakkuda. Tegemist on 100% päikeseener-
gial toimiva puhkemajaga, mille kasutus-
valdkond on lai. KÄRG sobib hästi nii linna 
kui maale, koduhoovi, metsaserva kui ka 
järve kaldale ning on kena ja pilkupüüdev 
lisa majutuse pakkujatele. 
 

KÄRG võib olla puhkepaigaks kõigile, kes 
tahavad linnakärast pääseda ja ennast  
looduskaunis kohas hetkeks koguda või 
kontor neile, kes soovivad vaikses 
looduslikus keskkonnas tööd teha ja 
inspiratsiooni leida.  
 

Vabadustunnet ja muretust, mida nädala-
vahetuse või üksnes ühe öö veetmine 
KÄRG'is pakub, on raske sõnadesse panna, 
seda tuleb ISE kogeda! 
  

KÄRG omadused: 
* 100% päikeseenergial toimiv; 
* aastaringselt kasutatav - püsib talvel soe ja 
suvel meeldivalt jahe; 
* ehitatud põhuplaadist, puidust ja 
tselluvillast; 
* tervislik mikrokliima tänu looduslikele 
ehitusmaterjalidele ja šungiidikrohvile 
* kolmekordse klaaspaketiga peegeldavad 
puitaknad; 
* palju panipaiku; 
* hubane valgus nii sees kui väljas; 
* ventilatsioon; 
* küte; 
* 4x USB laadijapesad + 220V pistikupesa; 
* loodussõbralik. 

Põhuplaadi tehnilised andmed 
Toormaterjal on ekstrudeeritud (kõrgel 
temperatuuril pressitud) nisupõhk 98%, 
liim 0,5% ja kattepaberiks taaskasutatud 
jõupaber 1,5%; 

paksus – 38 mm või 58 mm; 

laius 120 cm või 80 cm (58 mm-l 
plaadil) ja 38 mm-l plaadil ainult laius 
80 cm; 

pikkus 2,4 või 2,7 m. NB! Suuremate 
koguste tellimisel on võimalik valida 
soovitud pikkus vahemikus 1,2 – 3,5 m. 

Kaal 22-24 kg/m2 (58 mm-l plaadil) ja 
18-20 kg/m2 (38 mm-l plaadil) 

Põhuplaadi kasutusvõimalused 
Elumajade ehitamine (üksik-, paaris-, 
ridaelamud, kortermajad) 

Väikeehitiste ehitamine (suve- ja aia-
majad, abihooned, nagu saun, kuur, 
garaaž) 

Avalike hoonete ehitamine (lasteaiad, 
koolid, kohalike omavalitsuste hooned, 
noortekeskused) 

Helistuudiote ehitamine 

Hoonete renoveerimine 

Olemasolevate seinte heliisoleerimine 

Hoonete lisasoojustamine 

Vaheseinte- ja lagede uuendamine, 
parendamine ja lisamine 

Põhuplaati iseloomustavad omadused 
Hea soojapidavus ja soojusregulatsioon.Plaadil on omadus soojust salvestada, mis 
tagab hoonetes pikemat aega stabiilse temperatuuri. Lisaks tagab materjal nii suvisel 
kui talvisel ajal kergehitistes väiksema temperatuuri kõikumise (suurem soojusinerts 
on tingitud plaadi massist ja mahust); 

Võimalus kasutada ka tuuletõkke ja ennast kandva seinakonstruktsioonina; 

Hea müratakistus - 58mm plaat koos viimistlusega -35 dB; 

Hea niiskusregulatsioon, mis tagab ruumides stabiilse õhuniiskuse ehk niiskemal 
perioodil imab plaat üleliigset õhuniiskust endasse ja kuivemal ajal eraldub see taas 
ruumi. Lisaks ei teki materjali kuivamisel õhku läbilaskvaid pragusid. Parima soojus- 
ja niiskusregulatsiooni tagab põhuplaadi kasutamine koos savikrohvtöötlusega; 

Formaldehüüdivaba - liimainet põhu vahel ei ole. plaadile on liimitud vaid põhku 
kattev jõupaber põlemisel formaldehüüde mitte eraldava liimiga, seega on see ühtlasi 
ka ökoloogiline; 

Sobib ka allergikutele, see tähendab, et ei ole täheldatud sümptomeid, mida paljud 
ehitustes kasutatavad materjalid tekitavad; 

Materjal on kergesti saetav, saab lihtsalt avasid lõigata või plaadi servale sobivat 
kuju anda, misläbi on lihtne ehitada ka korrapäratu kujuga karniise, kuna karkass ei 
pea olema sama kujuga; 

Materjali omapära saab esile tuua niššides, kus papp on maha lihvitud või põhuplaat 
keskelt kogu tasapinna ulatuses pooleks lõigatud, mille tulemusena avaldub tõeliselt 
omanäolise ja kordumatu tekstuuriga pressitud põhk, mida saab efektselt kasutada 
sisekujunduses, vajadusel koos täiendavate detalidega; 

Korvab soojustamisel tehtud vigu ehk külm ei pääse otse läbi seina ka siis, kui vill 
on paigaldamisel kannatada saanud; 

Materjal on lihtsalt ja kiiresti paigaldatav ning hoiab kokku ehitajate tööaega 
Materjali kasutamine hoiab ära mitu tööetappi (karkassi ehitamine + villa paigaldus + 
kipsplaadi paigaldamine mõlemale poole karkassi) olles algselt kandev 
seinakonstruktsioon, heliisolatsioon, kiiresti ja kvaliteetselt viimistletav tasapind. 

Kärg “vaatab” Pärnu lahele! 
Foto erakogust 
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Fotod erakogust  

Ester Haas, selts Raeküla liige aastast 2013 
 
Raeküla Hea Kodaniku nädal toimus sel 
aastal kümnendat korda. Teist aastat 
järjest nimetas Raeküla koostöökolmik ka 
Raeküla Aukodaniku. Kes on need inime-
sed meie ümber, kes sellist tunnustust on 
väärinud? Palusime neil endil meenutada, 
milliste tegevustega nad tunnustuse välja 
teenisid. Ühtlasi saime teada, milliseid 
emotsioone Heaks Kodanikuks või 
Aukodanikuks nimetamine tekitas. 
 
Inga Mänd mäletab täpselt, et tunnustuse tõi 
kaasa Raeküla Sõnumite artiklite korrigeeri-
mine. Tema sõnul oli see suur töö, kuna artik-
leid tuli üsna mitu korda lugeda ja kohendada 

pärast iga autoripoolset täiendust. Samuti lisas 
koormust koostöö Silvi Kanošinaga, kellele 
tuli mõnikord korrektuure põhjendada. Vastu-
seks küsimusele, mida tunnustuse saamine 
tema jaoks tähendas, vastas Mänd nii: „See 
oli minule preemiaks selle suure töö ja vaeva 
eest, mis ma pühendasin, sest see oli minu 
teiste hobide arvelt. Ja siis ma tundsin, et 
inimesed said aru, missugune suur töö see oli. 
Minule oli ta väga tähtis.“ 
 
Silvi Kanošina jutustab: „Me esivanemail on 
üks vahva ütlemine, et ega voodis teki all 
ilmaelu paranda. Ent välksõnum  Raeküla 
ajalehe asutamisest tundus mulle esmajutis 
küll suurusehullusena, kuid kui sain linnaosa 

asjaajajailt korralduse tulla keskusesse kohale 
ja võtta ajalehe toimetaja amet vastu, polnud 
mul kui Raeküla asukal tagataskus küllalt 
põhjendatud vastuväiteid pakutu ära tõukami-
seks.“ Samas rõhutab Kanošina, et tunnustuse 
saamise aastal välja käidud  kuuest kandidaa-
dist väärinuks kõik Heaks Kodanikuks saa-
mist. Kanošina sõnul on meeldiv, kui töö on 
tulemuslik ehk et raekülalane on koduküla 
väljaande omaks võtnud. Ta lisab: „Eks see 
lehetegemine mööda kive ja kände ikka käi.“ 
 
Eha Paas toob välja, et teda ajendas 
tegutsema praktiline kaalutlus – kuna tema 
laps käis tol ajal Raeküla lasteaias ja 
hoolekogusse valituna nägi Paas, et lasteaial 
on muresid, mida saavad lahendada 

lapsevanemad ise. Nii sündis idee ühiselt 
annetusi koguda, et lasteaia aeda mänguväljak 
teha. Paas rõhutab vestluses just seda, et ega 
tema üksi – tunnustust väärinuks kõik 
hoolekogu liikmed ja teisedki lapsevanemad, 

kes appi tulid. Raeküla Heaks Kodanikuks 
nimetamine olevat olnud täielik üllatus. Paasil 
on väga hea meel, et lasteaias toimetamist 
märgati ka kogukonnas laiemalt. „Eks see 
tähendabki seda, et see, mis sa teed, on 
oluline,“ räägib Paas ja lisab, et ta panustabki 
vaid nendesse asjadesse, mis teistele korda 
lähevad. 
 
Riita Tõniste on napisõnaline: „See oli see... 
artiklid Raeküla Sõnumitesse.“ Tõniste 
mainib, et tunnustuse saamine tekitas 
vastakaid tundeid ja küsimuse – miks just 
tema, vahest oleks keegi eakam ja tegijam 

Raeküla Heaks Kodanikuks nimetamist 
rohkem väärinud. 
 
Valdu Vahemets meenutab, et kogus 
Raeküla lasteaiale mänguväljaku ostmise 
toetuseks oma küttepuude müügi pealt raha. 
Küsimusele, kuidas selline idee sündis, vastab 

Vahemets: „Vahel tuleb inimesel siuke mõte 
pähe, et tahaks midagi head teha. Ja et no 
kaua me siin ikka elame – midagi võiks teiste 
heaks ka teha, eriti laste jaoks, nemad on meie 
tulevik.“ Raeküla Heaks Kodanikuks 
nimetamise kohta ütleb Vahemets, et paber 
iseenesest ei tähenda midagi, kuid kuna on 
tema tegevust tähele pandud, siis on ikka hea 
meel. Vahemets lisab, et tema enda arvates 
läks rahakogumise projekt luhta, kuna 
inimesed tulid oodatust vähem kampaaniaga 
kaasa.   
 
Eino-Jüri Laarman meenutab tunnustuse 
saamise põhjust rõõmsal häälel: "Küllap ikka, 

ma usun, et see rannaelevant." Laarmann 
lisab, et peale elevandi sai Hirve tänava 
pikendusel rannaala korrastamise käigus 
tehtud ka mugav jalgtee. Ta kinnitab, et 
tunnustuse saamise pärast ei ole ta seda kõike 
teinud, vaid et lihtsalt on hästi välja 
kukkunud. Samas tunnistas Laarmann, et hea 
meel oli tunnustuse saamise üle ikka.   
 
Endrike Käänik, Andreas Toomsalu,  
Kevin Melts, Artur Tulver, keda esindas  
kohtumisel Endrike Käänik. Endrike selgitas  
kindlal häälel, millised tegevused noor-

meestele tunnustuse kaasa tõid. Noori 
innustas Raeküla staadionil rahvasuus 
“puuriks” kutsutavat mänguväljakut seda 
ähvardava lammutamise eest kaitsma asjaolu, 
et nad olid lapsest peale seal mängimas 
käinud ning soovisid puuri edasi kasutada. 
Noored suundusid Raeküla Vanakooli 
keskusesse, kus kohtuti linnavolikogu liikme, 
linnavalitsusest spordivaldkonna juhi ja 
staadioni juhatajaga. "Teisel päeval me 
läksime staadionile, kus tegime väikese 
kokkuvõtte ideedest, mida tegema hakkame, 
et teised ei tuleks seda rüüstama." Noormehed 
ütlevad, et kui nad ei oleks puuri kaitsnud, siis 
seda tänasel päeval ka ei oleks. Nüüd on uus 
muru ja ka kaamera, nii et noored tunnevad 
rõõmu võimalusest seal käia.  
 
Enn Hallik, Raeküla Hea Kodanik 2016 
teab täpselt, et tunnustus tuli pojaga kahasse 
Uhla-Rotiküla elamusjooksu algatamise eest. 

Raeküla Heaks Kodanikuks nimetamise kohta 
ütleb Hallik, et see oli meeldiv, kuna 
tunnustatakse harva. 
 
Urmas Hallik, Raeküla Hea Kodanik 2016 
lisab, et jooksu idee sündis, kuna jooks 
Raeküla staadionilt Rannastaadionile lõpetati 
ära, kuid soov, et Raekülal oleks oma 
spordiüritus, jäi alles. Tunnustust saada olevat 
olnud uhke, samas väärinuks seda veel palju 

rohkem inimesi, kuna Uhla-Rotiküla 
elamusjooksu korraldusmeeskond oli 
kordades suurem kui isa ja poeg Hallikud.  
 
Indrek Metsaots, Raeküla Hea Kodanik 
2017 on väga konkreetne: „Remontisime 

katkisi uksi-aknaid ja paikasime vana saali 
põrandat.“ Metsaots kahtleb, kas ta tunnus-
tuse ära on teeninud, kuid rõõmustab, et peeti 
meeles, et ta on kogukonda panustanud. 

Raeküla hea kodaniku nädalatel on  
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tunnustatud paljusid tublisid tegijaid 

 

Elmot Juust räägib naerusuiselt, et nad 
Metsaotsaga remontisid ühte ja teist, mida 

vaja oli. „Nii lihtne see ongi!“ Juustu sõnul 
oli tal loomulikult hea meel, et tema 
tegevust märgati. 
 
Liivi Kaasik, Raeküla Aukodanik nr 1 
(2017) usub, et aukodanikuks nimetati ta 
selle eest, et ta on Raeküla Seltsi loomise 

üks initsiaatoreid. Tegevustest toob Kaasik 
välja ürituste läbiviimist enne seda, kui 
maja renoveeritud sai, kuna Raeküla 
Vanakooli keskuse tegevused on juba 
ühislooming, ehkki on ta tublisti ka neile 
kaasa aidanud. Kaasiku sõnul läks rahvale 
vanale koolimajale elu sisse puhumine ja 
erinevate tähtpäevade tähistamine hinge. 
„Ma olen väga tänulik selle eest,“ räägib 
Kaasik tunnustuse saamisest ja lisab, et on 
kõike korda saadetut teinud pühendu-
musega. 
 

Raivo Erm on oma panusest rääkimisel 
tagasihoidlik ja toob välja, et rahvakultuuri-

selts Kirmas on Raeküla Vanakooli kes-
kuses erinevaid üritusi korraldanud, nagu 
näiteks sügisene jaanipäev septembris ja 

mardi-kadripäev (madripidu) novembris. 
Tunnustuse saamise kohta sõnab Erm: „Ei 
no, ma olin ikka täiesti üllatunud. Ma ei ole 
ju tegelikult Raeküla kodanik. Ma olin tükk 
aega päris hämmingus.“ Tema emotsioon 
on väga ehe ja lisaks hämmingule avaldab 
Erm heameelt, et üks linnaosa on Kirmase 
tegevust märganud.  
 

Jaak Kurvits, Raeküla Aukodanik nr 1 
(2018) oli sarnaselt Ermile tunnustuse saa-
misest väga üllatunud. Veidi järele mõel-
nud, toob ta oma panusena välja pikaaegse 

töö kohalikus koolis ja praeguse staadioni 
haldaja rolli. See tähendab noorte juhen-
damist, ürituste läbiviimist, staadioni tun-
dideks, treeninguteks ja võistlusteks ette 
valmistamist. Samuti on ta abistanud Uhla-
Rotiküla elamisjooksu läbiviimise juures. 
Aukodanikuks nimetamise tähenduse 
küsimusele annab Kurvits lühikese vastuse: 
„Au.“ Samas rõhutab ta veel kord, kui 
ootamatult tunnustus tuli. 

Küsimusele, et mida olulist peaks Raekülas veel ära tegema, 
andsid tunnustatud palju olulisi vastuseid: 
 Vaja oleks inimest, kes abistab sellistel tegevustel nagu näiteks heki pügamine, muru niit-

mine, õunapuude tagasi lõikamine, küttepuude ladustamine jms. Lehes leiduvate kuulutuste 
peale helistades selgub küllalt tihti, et tegemist ei ole kohaliku ettevõttega ning kaugelt appi 
tulemine läheb kulukaks. 

 Raekülas võiks olla ilus hubane kohvik, nagu see oli endises raudteejaamas. 
 Kalevi pst jalakäijate tee kõrval võiks olla ka istekohti. 
 Linnaliinibussid võiksid kord tunniski sõita Tervise konverentsikeskuse juurest mööda, et 

viletsamad „jalad“ pääseksid hõlpsamalt loengutele, üritustele, mida seal sageli 
korraldatakse, ja kus toimub ka enamus väärikate ülikooli loengutest. 

 Linn võiks rohkem koordineerida erinevate linnaosade kogukonnakeskuste vahelist koos-
tööd. Hetkel tundub, et keskused töötavad hästi nii Raekülas, Räämal kui ka Vana-Pärnus, 
aga elanikud oma linnaosast nina välja ei pista. Ka kutsumise peale mitte. 

 Mina näen Raeküla kauni ja turvalise aedlinnana mere ja jõe vahel. Selleks peaks kõik 
tänavad, hoovid, haljasalad ja metsaalused olema hooldatud ja prügist puhtad. Korrastatud 
rand ja jõekallas. Puhtus oleneb paljus meist endist kuid mõnel juhul tuleb pöörduda ka  
vastavate ametkondade poole linnavalituses.  

 Turvalisuse tagamiseks oleks vajalik ikkagi konstaabli ja abipolitseinike patrulle tänavatel 
liikumas näha. Ainult autoga peatänavatelt läbi sõitmisest ja väljakutsetele reageerimisest 
jääb väheks. Vormis politseiniku nägemine distsiplineerib. 

 Vanakooli keskuse 12 aastat tagasi renoveeritud välimus vajab remonti ja uut värvi. 
 Muuta jaburdus, et on asustusüksus Pärnu linn ja haldusüksus Pärnu linn. Selged mõisted 

maa ja linn on hetkel nii segi, et katsu lapsele selgitada, mida tähendab üks või teine.  
 Puudub Raeküla aabits. Sooviksin seda koostada. 
 Raeküla osas loodan ma väga, et meie linnaosa jääb mõnusaks, roheliseks, rahulikuks 

elamiskohaks.  

 Kindlasti soovin, et meie linnaosas asuv Raeküla kool saaks lähiajal uue kuue ja kooli 
ümbrus pakuks lastele tegevusi. Minu meelest võiks mõelda ka õuesõppe ruumi loomisele. 

 Kindlasti on veel palju tööd, et meie rannaala oleks paremini hooldatud ja puhas. Sellesse 
muidugi saab iga raekülalane ise panustada. 

 Üks kogukonnaköök Raeküla Vanakooli keskuses kuluks ära. Väga tore oleks, kui koos 
koolilastega saaks seal käivitada suvise kohviku, kus toitu valmistavad ja pakuvad noored 
asjatundjate käe all. Võiksid olla ühised kogukonna kokkamised ja õpitoad meie Raeküla 
aiasaadustest, mida on ju meie linnaosas palju. 

 Raekülas võiks tänavatel olla prügikastid, kuhu saaksid inimesed oma suitsukonid panna. 
 Raeküla staadionil võiks olla jalgvärav noortele, kes käivad seal palli mängimas. Hetkel on 

nad lihtsalt aia ära lõhkunud. 
 Raeküla Sõnumid võiks tihemini ilmuda, et saaksime olla kursis sellega, mis meie linnaosas 

toimub. 
 Inimesed võiksid tihemini omavahel suhelda ja üksteist aidata. 
 Liiklusolukord vajab ülevaatamist – vöötrajad, kõnniteed, aga ka Riia maantee äärde 

planeeritava müratõkkega seotud liikluskorralduse muudatused (pääs Riia maanteele) tuleks 
paremini läbi mõelda. Kuidas inimene teab, et Raekülas on parema käe reegel? 

 Laste mänguväljakuid, õues sportimise võimalusi koos välitrenažööride ja 
võimlemistorudega võiks rohkem olla. 

 Staadionil peaksid olema müratõkked. 
 Säilitama peab sportimise ja ühistegevuse võimalusi ning kogukonda kooshoidvat Raeküla 

Vanakooli keskust. 
 Naabrivalve võiks paremini toimida. 
 Raeküla Vanakooli keskuse maja renoveerimine võiks valmis saada. 
 On vaja kohta, kus noored saavad meelt lahutada ja sünnipäeva pidada. 
 Korraldada Päästeameti jms õppusi noortele, et neid suitsetamisest ja alkoholi joomisest 

eemale hoida. 

Jumaldan eesti keele ilu ja väljendusrikkust, jälgin keelekasutust ja sõnavara . 
Kontrollin ennast igal aastal K. J. Petersoni sünnipäeval korraldatavat e-etteütlust 
kaasa kirjutades ja nördin, kui olen kiirustamise tõttu teinud vea. Analüüsiks vajan 
alati aega ja rahulikku õhkkonda, mida arvutimaailm ei võimalda.  

-Inga Mänd - 

Pensionile jäänult oli mu esimeseks ettevõtmiseks tapeetide vahetus kodus 
kolmes toas. Põnev oli, sest  tapeedikordade alt koorusid välja vanad 
ajalehed.  Ajalugu pole mind kunagi külmaks jätnud. Nii läks aasta ja sain 
kutse hakata Raekülas ajalehte tegema, läks teine aasta ja sain kutse 
hakata Vana-Pärnu seltsi vedama. Nendele tegemistele olen ma  truuks 
jäänud tänase päevani. 

- Silvi Kanošina - 

Raekülas elan oma perega 2004. aastast. Minu igapäevatöö nõuab palju suhtlemist 
ja sõitmist mööda Eestit, mistõttu armastan vabal ajal olla vaikuses, oma kodus 
midagi küpsetades, toimetada aias või vaadata mõnd head filmi. 

- Eha Paas - 

Eelkõige püüan olla inimene … abikaasa, vanaema, ema. Kolm esimest pähe tulevat 
omadust - töökus, ausus, truudus. Kui olen võtnud eesmärgi, siis ka selleni jõuan. Juhindun 
vanasõnast: „Vaikimine kuld, rääkimine hõbe.“ Üldiselt ei meeldi enesest rääkida.  

- Riita Tõniste - 

Kõige rohkem meeldib mulle Raekülas rahu ja vaikus, rand on 
lähedal, mets on lähedal. Raekülas on väga hea sporti teha.  

- Enn Hallik - 

Raekülas meeldib mulle kõik - meri, inimesed ja Raeküla Vanakool ka väga. 
- Elmot Juust - 

Lastetoa olen eluks kaasa saanud vanavanemate talust,  kus elati  põhimõttel, et  tööd ei tohi 
narrida, kui midagi teed, siis tehtu peab olema korralik, vastupidav  ja hea välja nägema. 
Töövahendeid tuleb hoida ja hooldada, sest neid on teinud meister, kellest tuleb lugu pidada. 
Ole aus ja otsekohene, siis peab sinust lugu kogu küla. Peale hoole ja armastuse vanemate-
kodust, saadab mind iga uue väljakutse korral isa öeldu, et seda või teist on teinud inimene ja 
kas mina siis inimene polegi, et ei suuda seda jätkata ja anda endast parim. Tuleb õppida ja end 
arendada.  Emalt õppisin tõekspidamise, et vähesest tegemisest on rohkem kasu kui suurest 
seismisest. Minu elu on olnud huvitav  ja pinget tekitavate väljakutsetega. Ma ei ole vanemate  
tõekspidamistest taganenud, vaid olen neid täiendanud - näiteks “Jäta tegu, mis ei kannata 
päevavalgust, pigem tegemata.” 

- Liivi Kaasik -  

Pärast põhikooli lõppu asusin õppima Pärnu Kutsekeskkoolis. Sealt sain külge ka 
rahvatantsupisiku ja see haigus pole üle läinudki. Nüüdseks juba üle 10 aasta olen 
tegutsenud RKS Kirmase tantsuõpetajana - lõviosa nädalast kulubki erinevate 
rühmade treeningtundidele ja esinemiste ettevalmistamisele.  

- Raivo Erm - 

Mõned mõtted, mida Raeküla Hea Kodaniku 
tunnustuse saanud enda kirjeldamiseks ütlesid: 

Olen 1969. aastast Raekülas elanud, kohalikus koolis olnud õpetaja aastatel 1997-
2010.  Alates 2015. a praeguseni olen Raeküla staadioni juhataja. Elu läheb hästi. 
Kõige rohkem meeldib Raekülas rahu ja vaikus. Kui on vaja, siis tulen appi ja teeme 
ära!          - Jaak Kurvits - 

Hetkel õpin kutsehariduskeskuses müürsepaks ja käin tööl. Tegelikult minu 
suurim unistuste karjäär on töö Päästeametis. Ma loodan, et mu unistus täitub 
kümne aasta pärast. Ma olen Päästeameti noortele mõeldud õppustel käinud.  

- Endrike Käänik- 

Alates 2002. aasta sügisest olen olnud algul abilinnapea ja nüüd pidevalt volikogus. Eks ma 
olen katsunud siis volikogus ikka seista, et Pärnu arengusuunad oleksid ikka Raekülale 
kasulikumad. Vabal ajal sõidan autoga ning suvel pean maal mesilasi ja kantseldan koeri 
koduaias. Mul on lihtsalt elus õnne olnud. Mõni veel ütleb, et mul on alati hästi läinud. 

- Eino-Jüri Laarmann - 
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Rotid ees ja Kõutsid järel jälgi ajamas 
 
 
 
 
 

 
 
Ester Haas,  
projekti koordinaator 
 

Kasukas soolasest mereõhust karm ja 
novembrikülmast puhevil, sibab hallikirju 
Rott sauna nurga juurest üle õue lauda 
suunas. Hämarus võtab maad ning on aeg 
end soojast nurgast välja ajada, et süüa 
hankida. Rott teab täpselt: kus peetakse 
loomi, seal leidub ka toitu. Ja loomi 
peetakse igas majapidamises. Vilkal 
sammul libistab Rott end põõsa varju ja 
peatub hetkeks, et ümbrust uurida. Tõustes 
tagajalgadele ja ajades kaela õieli, hindab 
ta õhku nuhutades olukorra turvaliseks. 
Sihikindlalt liigub hall tomp lauda suunas, 
põõsa alla jääb temast maha väike pruun 
pabul.  
 
Samal ajal saabub oma igapäevaselt maa-
valduste ülevaatamise ringkäigult tagasi 
Kõuts – musta-valgekirju sileda karvaga 
volask, kes Hiirekuninga nimele sugugi häbi 
ei tee. Sauna juurde jõudes haarab miski tema 
tähelepanu ning laisk pilk muutub ühtäkki 
teravaks. Rott! Või tema arvab, et võib kassi 
kadudes välja ilmuda?! Hah! Seda me veel 
vaatame! Ja Kõuts hakkab jälgi mööda 
sibama... 
   Projekti „Kes need jäljed siia jättis, kes neid 
jälgi mööda käis“ (rahastatud KÜSK toetu-
sest) Kõutsid on juba tubli aasta jälgi ajanud 
ja infot kokku kogunud. Ikka selleks, et kogu-
konna ajalugu, elu-olu, olulisi inimesi, hoo-
neid, paiku ja sündmusi jäädvustada. Mitte 
lihtsalt selleks, et need arhiivi tulevastele 
entusiastlikele ajaloolastele-antropoloogidele 
hoiule panna, vaid hoopis selleks, et kogutud 
teadmisi kogukonnale edasi jagada. Sellised 
Kõutsid tegutsevad lisaks Raekülale ka Vana-
Pärnu, Ülejõe, Rääma ja Kalamehe linnaosas. 
Raeküla Vanakooli keskuse juhtaja ning 
projekti autor Piia Karro-Selg seletab: 

„Kodanikeühenduste esindajad peavad põh-
jendamatuks senist turismipoliitikat, kus vaid 
peamiselt linnasüdame arendamisele tähele-
panu pööratakse. Nii soovivadki linnaosade 
asumiseltsid suurendada Pärnu teiste piir-
kondade väärtust nii kohalike elanike kui ka 
külaliste silmis.“ Projekti tulemusena valmi-
vad geomatkarajad, mida mööda liikudes saab 
linnaosa külastaja (ja miks mitte ka kohalik 
elanik?!) huvitavaid teadmisi sellest, kes on 
siinkandis elanud, mis on siin toimunud ja 
millised paigad on vaatamist väärt veel täna-
päevalgi. Eks ole ju suurepärane kingitus 
Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks! 
„Jälgede“ projektist on lugeda veel ajalehes 
Raeküla Sõnumid nr 15, mis on loetav 
www.raekylavanakool.ee leheküljel. 
   Raeküla on suur ja mitmekülgne linnaosa,  
väärib mitut rada. Kogutud andmeid saab 
jagada radadeks teemade järgi, näiteks pikk ja 

põhjalik rohke informatsiooniga teekond 
ajaloohuvilisele; jalutuskäik linnaosas, mis 
viib mööda siin elanud kirjanike, heliloojate, 
koolielu tegelaste, sportlaste ja teiste oluliste 
inimeste kodudest; rada, mis juhatab kaema 
„Kaunis kodu“ tiitliga pärjatud ja ka muidu 
ilusaid kodusid; seiklus, mis saadab loodu-
sesse ja muud taolist. Raeküla koostöö-
kolmiku ühistööna valmib rada nii Raeküla 
koolile kui ka Raeküla lasteaiale, mida 
järgides saavad lapsed nautida värsket õhku ja 
üldteadmisi Raekülast. Lisaks eelmainitule 
läheneme Raekülale ka praktilisest 
vaatevinklist – näiteks on planeerimisel 
teekond, mis juhatab linnaossa äsja kolinud 
elanikule kätte, kus asub kool, lasteaed, 
kauplused, pangaautomaat ja muud taolised 
tarvilikud objektid.  See tähendab, et rajad ei 
ole kivisse raiutud, vaid dünaamilised ning 
neid saab vastavalt uute teadmiste ilmumisele  

täiendada. Millised rajad 
valmivad teistes linnaosades, 
on partnerite enda kujundada. 
Kuna tegemist on kogukonnale 
suunatud tegevusega, siis 
kutsume kõiki praeguseid ja 
endiseid raekülalasi kaasa 
lööma: 
kui Sul on infot Raeküla 

ajaloo (sh siin elanud oluliste 
inimeste, hoonete, paikade jmt) 
kohta või tead head allikat, kust 

seda saada, siis võta ühendust Raeküla 
Vanakooli keskusega; 
kui soovid oma kogemust ja teadmisi 
talletada, siis kutsu julgelt meie meeskond 
endaga intervjuud tegema. Iga mälestus meie 
elu-olust on väärtus, mida tasub jagada; 
kui sul on fotomaterjali sellest, milline 
Raeküla vanasti oli või kuidas siin elati või ka 
hoonetest, mis tänaseks tundmatuseni 
muutunud või mida üldse enam ei ole ja oled 
valmis seda meile skänneerimiseks laenama, 
siis palun võta ühendust Raeküla Vanakooli 
keskusega; 
otsime oma meeskonda vabatahtlikku või 
praktikanti, kes aitab meil kogutud andmeid 
töödelda ja nende õigsust kontrollida. 
 
Lisainfoks kirjuta ester@raekylavanakool.ee 
või helista 5684 3445 

I tänavafestival Augustijäljed Raekülas, kus linnaosa rahvas sai esmakordselt osaleda Jälgede-teemalisel 
orienteerumisel/jalutuskäigul             Foto Gea Küngas  

Nii kutsuti sotsiaalmeedias tänavafestivalil Augusti-
jäljed orienteeruma.                   Foto Ester Haas  

Marika ja Siiri nautisid Jälgi mööda käimist 
Möödunud suve 9. augustil esmakordselt toimunud AugustiJÄLGEDE tänavafestivalil sai mööda Raeküla linnaosa jälgi ajada 
orienteerumisvõistlusel. Ülesanne oli läbida viis olulist punkti ja igas punktis lavastada etteantud teemal foto. Osaleda võis nii 
üksinda kui ka kambakesi. Lõpetanute vahel välja loositud auhindade saamise õnn naeratas sõbrannadele Marika Kukele ja Siiri 
Grosensteinile. Küsisime Marikalt muljeid ekstra AugustiJÄLGEDE jaoks kokku pandud raja läbimisest. 
 
Kui kaua raja läbimine aega võttis? 
Kui ei oleks jäätist söönud, siis oleks vist tunniga hakkama saanud, aga me käisime jäätist söömas (naerab). 
 
Millised emotsioonid tekkisid? 
Head. Selles mõttes, et ma polnudki niimoodi mööda neid tänavaid jalutanud. Täitsa tore oli vaadata, millised majad seal olid. Kui 
ilm oleks olnud parem, siis oleks olnud veelgi vägevam! 
 
Kuidas auhind meeldib? 
Väga. Ma just mõtlesin, et mul on vaja osta kööki uus kell. Sellel, kingitusel nimelt, on ikka väga head suured numbrid. 

Võitja Marika Kukk (vasakul) ja Jälgede orienteeru-
mise korraldaja Ester Haas  

Foto Marina Mesipuu-Rhun  

 

 

 
 
 
 
 
 
Sirje Nõmm, 
Ülejõe selts 
 

1920. aastal liideti Pärnuga Ülejõe ja 
Vana-Pärnu (28,5 ruutkilomeetri). Selle 
tulemusel elas linnas kokku 19482 
linnainimest. 
 
Meie matk läheb vasakule Ülejõe 
linnaosa poole mööda jõekallast. Pärnu 
jõgi on üks toiduahelatest.Enne sõda oli 
silla lähedal SILGUKAI. Jõe ääres niidul 
karjatati kitsi ja kohalikud käisid jões 
ujumas. Pärast sõda randusid siia suurte 
lastidegakalalaevad, meil oli suur 
kalakonservi tehas Mere bussipeatusest 
jõe poole, Jõgi on meil  lahke olnud, 
näiteks siit jõest on püütud välja Mega 
Karpkala, mis kaalus 9,4 kg. 
Harrastuskalurid istuvad nüüdki oma 
õngedega nii suvel kui talvel ja püüavad 
väiksemaid kalu – tinti, ahvenat, särge, 
räime jm. Inimesed saavad nautida 

päikese esimesi kiiri ja samuti 
loojuvat päikest, mis peegeldab 
pilvedes veel pikka aega pärast 
loojumist. 
   Aastaid pärast sõda kasvas jõe 
ääres vaid pilliroog ja rohi. Oli vaid 
üksik majake suure õunapuuaiaga 
(mis on ka praegu alles). 2017. 
aastal pikendati Jaansoni rada, pandi 
puhkamiseks ja jõe ilu nautimiseks 
pargipingid, lastele ehitati triki-
väljak, lapsed naudivad iga hetke 
seal sõites. 
 
Vene ajal hakkas ehitus peale, 
Jõeäärne tänav sai nimetuse 
Jõekalda. Vene ajal oli Jannseni tn 
Silla tänav. Silla tn oli küllaltki lai, 
keskel oli puudega ääristatud 
jalgrada, seal oli ka istumiseks 
mõned pingid. Pärnade õitsemise ajal oli 
linn joovastavat lõhna täis. 
Meie uhkus on Jannseni 37-  Pärnu 
Ülejõe Vallakooli hoone. 1850 - 1863 
elasid seal J.W.Jannsen ja L.Koidula. 
Papa Jannseni kolimisega Tartusse 1863 
aastal muudeti kool 6.juunist 1864  Pärnu 
Linna Poeglaste Alg-kooliks. Jannseni 37 
tegutseb Koidula Muuseum.  

Aias, mida kasutatakse koos Vana-Pärnu 
keskusega, toimuvad ilusate ilmadega 
üritused – teatrietendused, piknikud. 
Edasi tuleb Vana-Pärnu keskus, mis on 
endises lasteaia ruumides ja väheke aega 
tegutses seal ka raamatukogu. Kuulsustest 
veel, et Jannseni tn elasid Liidia Austeri 
(“Kratt” autor) vanemad. 

Ülejõe selts kutsub matkama 

Ankeet, millega kõik Jälgede projekti kaasatud orga-
nisatsioonid koguvad andmeid isikute ja objektide kohta, 
keda/mida valmivatel radadel tutvustada. 

Fotod Liivi Kaasik  

Muuseumiööl 2018 Lydia Koidula muuseumi 
hoovis, kus projekti partnerid Jälgede tarbeks 
infot ja inspiratsiooni kogusid.  

mailto:ester@raekylavanakool.ee


 

 

Rääma linnaosas on kellegi jäljed - kelle küll? 
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Piiskopilinnast tänapäeva — Vana-Pärnu lugu 

 

Terje Ojaste ja Külli Kuusemaa, 
Rääma linnaosa esindajad 
 

Jäljed… Keegi on siin enne olnud. Keegi on 
siit enne läinud. Kust ta tuli, kuhu läheb? 
Kes ta oli, kes ta on? Kas meil ühine on 
tee?  
 

Pärnu Raeküla seltsi algatus oma kodukoha 
oluliste kohtade ja inimeste kaardistamiseks 
pani ka meid Räämal mõtlema neile 
inimestele, kes enne meid on käinud ja kelle 
jälgedes meie täna astume. Oleme alustanud 
oma pärandi kogumisega ja teen üleskutse 
kõigile räämakatele: pange oma lugu kirja! 
Siinkohal toon ära ka esimese loo, mille saatis 
Külli Kuusemaa vastuseks mu küsimusele 
„Kuidas sündis Räämale Agape kirik?“ 

Agape kirik Räämal 
 

See, et täna on Räämal teiste oluliste asutuste 
kõrval ka kirik, millel nimeks Agape (fotol, 
foto erakogust), sai alguse sellest, et aastal 
1921 loodi Pärnusse metodisti kogudus. 
Metodistlik mõttelaad, mis on oma alguse 
saanud Inglismaalt, on alati iseloomustanud 
sotsiaalne eluhoiak.  Nii näiteks on 
ametiühingud saanud alguse just metodistide 
äratusliikumise tulemusel. Seetõttu oli 
loomulik, et ka Pärnusse oma kirikuhoonet 
ehitades otsiti just kohta, kus oleks kirikule 
piisavalt ruumi, et lisaks kiriklikule 
tegevusele olla avatud ka tööks erinevates 
vanuserühmades inimestega.  
   Nii valmiski aastal 1995 Räämal Agape ki-
rik, kus täna toimuvad suured lasteüritused, 
kogunevad aktiivse mõtlemisega noored ini-
mesed, kus igal pühapäeval on uksed avatud 
meestele ja naistele, suurtele ja väikestele, va-
nadele ja noortele. Agape kirikus on üleval 
näitused, jõulukuul on jälle oodata muusikali-
si elamusi. Nii et põhjust sisse astuda leiab 
igaüks. Sõna „Agape“ tähendab Jumala 
armastust ja ka täna on meile oluline, et sõ-
num heast jumalast võiks jõuda paljude ini-
mesteni, et rõõm ja rahu võiks valitseda ini-
meste südametes, et inimese ihu, hinge ja vai-
mu vajadused võiksid olla mõistlikult 
rahuldatud.  

Mõtleme tänutundes tagasi neile, kes on meie 
eel käinud ja käimas.  Aitäh tolleaegsele 
pastorile Üllas Tanklerile, kelle juhtimise all 
kirik ehitati. Aitäh eelmistele põlvedele, kes 
unistasid ja palvetasid, et selline kirik 

ehitataks. Aitäh neile, kes seda ideed täna 
edasi kannavad. Nagu vanasti ehitati 
katedraale mitu inimpõlve ning alustaja ei 
näinud kunagi oma töö lõplikku valmimist, 
oleme ka meie panustajad ühes aegade reas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Silvi Kanošina, Vana-
Pärnu selts 

 

Esimese teate  Pärnu jõe suudmealast leiab 
Araabia rännumehe ja geograafi al-Idrisi 
(u 1100-1165) ülestähendustest, kus koha-
nimena on mainitud Bernut, mis oleta-
tavasti tähistas lääne ja ida vahelise kau-
batee sadamakohta.  
 

Aastal 1251 on Saare-Lääne piiskop Henricus 
kirja pannud,  et piiskopkonna katedraal ehi-
tati Perona (Sauga) jõe suudmealal varem 
uuendatud või uuesti üles ehitatud  linna. Ka-
nooniliste reeglite järgi pidi toomkirik paik-
nema just linnas.  See tähendab, et sünnidaa-
tumiga 1251 Vana-Pärnu (Perona) võib te-
gelikult veelgi vanem olla.     
   Juba kiriku ehitamise kümnendil kasvas 
Perona jõudsalt, asukate tegevusaladeks oli  
põllumajandus, kaubandus, kalastamine, 
hülgepüük ja kõrvalharrastuseks käsitöö, kõrt-
sipidamine, rannasõit.  
   Zemaidide (leedulaste) 1263. aasta rüüste-
retkel lahvatanud tulekahjus hävis toomkirik 
Vana-Pärnus, õnneliku juhuse läbi säilis üks-
nes altaririst, millest sai keskajal  Uus-Pärnule  
tulutoov palverännakute objekt ja mis ehib 
siiani Pärnu linna vappi. Peronasse alles jää-
nud linnakodanikud asusid ümber Emajõe 
(Pärnu) suudme vastaskaldale Embecke or-
dulinnusesse. Ajalooürikuis  1265. a esma-
kordselt mainitud ordulinnus Nienslott t(h)or 
Embecke, mille juurde tekkis kaupmeeste ja 
käsitööliste linn (Emajõe, hilisem Uus-
Pärnu), sai aastal 1318 Riia linnaõiguse.     
   Laastatud Vana-Pärnu kosus aegamisi, 
toomkiriku varemeile kerkis apostel Tooma-
sele pühendatud kihelkonnakirik, mis teenis 
vanapärnakaid kolm aastasada. Linnaõigused 
sai Vana-Pärnu tagasi ajavahemikus 1323-
1337. Viimane teade Vana-Pärnust kui linnast 
pärineb aastast 1609, mil Poola kuningas Si-
gismund III keelas mitmeid kordi maatasa 
tehtud ja end jälle üles ehitanud Vana-Pärnu 
linna taasülesehituse.    
 

Aastal 1613 elas Vana-Pärnu  kihel-
konnakiriku varemete ümber veel vaid viis 
kodanikku. Uue hinguse sai paikkond 18. 
sajandil, kui Uus-Pärnus elavnenud kau-
bandustegevus mere kaudu ja sildade ehita-
mine üle Pärnu ja Sauga jõe tekitasid kaup-
meestes taas huvi jõe suudmeala vastu, sest 
just sealt pääsesid kaubalaevad otse merele.  
 
Tegusad 18. ja 19. sajand 
Saksamaa päritolu kaupmees Heinrich Cor-
nelius Harder asutas 1779. aastal Sauga jõe 
suudmesse  laevaehitusfirma. Osa ehitatud 

laevadest ta müüs,  osa kasutas ise 
kauba veoks. Tehas tegutses 1857. 
aastani ja kokku valmis 30 mere-
laeva, palju jõelaevu ja poordinguid 
(pukseeritav laev). Harderile kuulus 
ka kaubaait Haapsalu maantee 11, 
mille 1923. aastal omandas naha-
tööstur Kollist. Maja sai kaks 
juurdeehitust. Pärast sõda sai üm-
berehitatud maja riikliku ettevõtte 
Kroom tootmishooneks ja üle-
jäänud Eesti nahatööstusega ühi-
nenult jätkus majas naha töötlemine 
Kommunaari nime all kuni 1984. 
aastani.    
   Aastal 1920 (6. septembril) liideti 
jõudsalt arenenud Vana-Pärnu ka-
luriküla Uus-Pärnu külge. Just 
kalastamine on olnud läbi sajandite 
Vana-Pärnu rahva peamine tege-
vusala. 1924. aastal asutasid Vana-
Pärnu ja osa Ülejõe linnaosa kalu-
reist mere- ja kalameeste seltsi 
Meri ja juba esimese tegevusaasta 
lõpuks oli seltsi liikmete arv üle 
160.  Selts oli igati abiks kohalikele 
kaluritele ja nende peredele eluliste 
probleemide lahendamisel: püün-
iste muretsemine, odavaprotsen-
dilise laenu taotlus, võitlus rööv-
püüdjatega. Samal ajal hoolitseti 
seltsi liikmete kultuurilise mee-
lelahutuse eest, korraldati peo- ja 
teeõhtuid, perekondlikke 
koosviibimisi.                                                                                          
   Seltsi auliiimeks oli ka kalaekspotöör Au-
gust Tolli. Talle kuulunud hooned asusid 
Haapsalu mnt 5, seal olid suitsutamisahjud ja 
valmistati kalajahu. 1940. aastal tema ettevõte 
natsionaliseeriti. 15. märtsil 1945 alustas seal 
tööd Pärnu kalakombinaat: moodustati püügi-
brigaad, tööle hakkas kalavastuvõtupunkt ja 
soolamistsehh. Külmhoonet ega -ladu kala-
kombinaadil polnud, seepärast hakati Kaug-
Ida eeskujul ehitama jääblokkidest mon-
teeritud  külmladusid, mis meie ilmastikus 
pidasid vastu vaid paar aastat.   
   Kui 1957. aastal valmis Waldofis uusehi-
tisena kalakonservikombinaat, lõpetati tege-
vus Vana-Pärnu kalatööstuses ja tühjunud 
hooned põlesid ära.  
   Vana-Pärnust on teada-tuntud ka Marati 
värvimis- ja viimistlustsehh. Pärast sõda 
Pärnu linakombinaadi alla kuulunud tsehh 
tegutses Eesti Vabariigi algusaastail Pärnu 
Linatööstuse AS valduses. Nagu teatab 1926. 
aasta reklaamkuulutus: „Auruvärvimise vab-
rik (endine K.Vichmann) värvib riiet ja lõn-
ga, uhub, pressib ja kääritab tuntud häädu-
ses.” 
   Elutormides pole kahjuks vastu pidanud 
ühtki tuulikut. Teada ju on, et Haapsalu 
maantee alguses Emajõe  ehk Aspe kvartalis 
tegutses Madis Aspele (Vana-Pärnus sündi-
nud ja terve elu seal elanud kirjanik Elisabeth 
Aspe isa) kuulunud hollandi tuule-, sae- ja  
jahuveski. Puugaasil töötava mootori jõul 
undasid veskitiivikud Vana-Pärnu lõpus. Seal 
peremehetses Tõnis Laas. Nagu vanad doku-

mendid kinnitavad, oli veskite hulk Pärnus 
kaunis suur - 16 tuuleveskit, 13 jahuveskit, 2 
sae- ja jahuveskit ja 1 õlleveski.    
 

Teejuhiks Silvia Sarve uurimustöö  
Koduloolasena Vana-Pärnu elukäiku uurinud 
Silvia Sarve, küll õbluke, kuid piisavalt üle-
vaatlik väiketrükis „Vana-Pärnu 750, piis-
kopilinnast tänapäevani” on heaks teejuhiks 
igale, kes tunneb huvi „selle omapärase 
saatusega koha vastu”, kui öelda autori 
sõnadega.   
   Kahtlemata, nagu autor isegi väidab, jäi tal 
paljugi, ja seda teadmatusest,  kirja panemata. 
„Käesolevas kirjatrükis,“ kirjutab Sarv oma 
trükise avalehel, “olen püüdnud anda kodu-
loolasena minuni jõudnud materjalide põhjal 
lihtsustatud ülevaate Vana-Pärnu ajaloost 
tänapäevani, et tuua praegustele Vana-Pärnu 
elanikele lähemale kodukoha ajalugu ja 
eelkäijate elu-olu.“ 
   Kiiduväärt soov, sest ega me leia igapäe-
varutus tihtipeale aega, ja küllap ka tahtmist, 
et uurida, kus me siis ikkagi elame. Erandeid 
õnneks on. Hiljaaegu astus Vana-Pärnu kul-
tuurikeskuse uksest sisse Feliks Männikov, 
pihus patakas uurimustöid Pärnu, enamuses 
Ülejõe, kuid ka Vana-Pärnu linnaosa  ärielu  
ja tööstustegevuse kohta. Ta alustas materjali 
kogumisega 1995. aastal, s.t enam kui kaks 
aastakümmet tagasi. Ehkki 90. sünnipäev on 
mehel vaid paari aasta kaugusel, ei plaani ta 
oma uurimustegevusega lõpparvet teha. Vaat 
nii! 

   Või võtame jutuks Naali Liivranna (fotol), 
kes paar aastat tagasi tähistas oma 80ndat 
sünnipäeva, kuid rühib aga hooga edasi. See 
tähendab, et hoolib endistviisi Vana-Pärnu 
metsapargi korrasolekust. Pole kahtlustki, et 
ta on Vana-Pärnu legend. Selle tiitliga pärja-
sid teda Raeküla vanaisad, kes voolisid jäme-
dast puuhiiglasest istepingi ja   paigaldasid 
selle Naali kesksuvisel juubelipeol Vana-
Pärnu parki. Kui võõras juhtub pargi jalu-
tusrajal pinki nägema ja selle otsale kinni-
tatud tiitliplaati lugema, siis tahaks ju küll, et 
ta ei jäta enne, kui on teada saanud, kes see 
Naali sihuke on. Ja kui pole mõni kirjatükk 
kättesaadav, siis on talle loodetavasti abiks 
telefoniäpp kogumikust „Kes need jäljed siia 
jättis, kes neid jälgi mööda käis?“    
 
Muide, möödunud kevadel kutsus Vana-
Pärnu selts rahva orienteerumismatkale 
„Avastame Vana-Pärnu“, kus tuli läbida viis 
kontrollpunkti ja igas vastata esitatud küsi-
musele. Vastus tuli kirja panna osavõtjakaar-
dile. Vastustest kokkuvõtet tehes selgus 
tõsiasi, et õigete vastuste protsent polnud just 
jalustrabav. Sellest tärkas idee korrata matka 
tuleval kevad-suvisel ajal. Uuel rajal 
loomulikult. Kordamist väärib ka vana-
vanemate näputööde näitus. Sellist ilu, mis 
sedakorda vaid päevaks Vana-Pärnu keskuse 
käsitöötuppa üles pandi, tahaks näha veel ja 
veel.   

Foto Silvi Kanošina 



 

 

R A E K Ü L A 10  R A E K Ü L A   V A N A K O O L I   K E S K U S 

Mänd, meri, rott või kala ehk kes 
toimetavad Raeküla Vanakooli keskuses? 

Raeküla Vanakooli keskuse tegevuste haare on lai ning tegijate põhituumik kasvanud. Mina, Ester Haas, küsisin Raeküla Vanakooli keskuse töötajatelt ja paarilt vabatahtlikult 

ning Selts Raeküla juhatuse liikmetelt neli küsimust, et saada teada, kes millega tegeleb ja heita väheke pilk ka nende inimeste hingeellu. 

1. Mis ajast oled keskusega seotud? 

2. Mis on sinu roll keskuse igapäevaelus? 

3. Mis on sinu soov kogukonnale tulevaks aastaks? 

4. Mänd, meri, rott või kala? Miks? 

Piia Karro-Selg, juhataja & juhatuse liige 
 

1. Raeküla vana koolihoonega olen seotud alates 2004. aastast, mil Pärnusse 
kolisin ja ühel septembrikuu päeval minu postkasti potsatas kutse tantsuõhtule 
vanasse koolihoonesse. Hoone tundus nii huvitav, mistõttu ka läksin tollele 
tantsuõhtule, kus mind võttis vastu seltsi asutajaliige Maire Haas, kes kutsus mind 
kohe ka kaasa mõtlema seltsi arengukava koostamisel mis toimus juba kolm päeva 
pärast minu esmakohtumist Mairega. Enesestmõistetavalt osalesin ma arengukava 
arutelul, millest mäletan esmakohtumist Liivi Kaasikuga, kes vaatas mind väga uudishimuliku ja 
pika pilguga. Mida ta küll tookord mõtles, seda olen seni unustanud temalt küsida.  
2. 2004. a alutasin lihtliikmena ja 2006. a sügisest, kui olime esimese etapi vanast koolihoonest  
renoveerinud, keskuse arendustöötajana. Vedasime vana koolihoone, mis hakkas 2006. a kandma 
Raeküla Vanakooli keskuse nime, arendamist koos Liiviga. Kui Liivi 2013. aasta sügisel otsustas 
pensionipõlve pidama hakata, sai minust keskuse juhataja. Sisult tähendab see, et olen vajadusel 
koristaja, tehnik-helitehnik, suhtlen klientidega, juhendan kolleege jne. Vanakoolis jätkub töid ja 
tegemisi seitsmeks päevaks nädalas ja seda kolmsaja kuuekümne viieks päevaks aastas. Oleme siin 
kõik üks kokkuhoidev ühine pere, mille liikmed suudavad üksteist vajadusel asendada, mistõttu 
leidub ikka ka vabu päevi ja lähetusvõimalusi. 
3. Siinkohal toon spetsiaalselt esile MTÜ Selts Raeküla kaks põhikirjalist eesmärki: 
* Pärnu linna Raeküla linnaosa kultuurilise, haridusliku ja sotsiaalse keskkonna arendamine, 
* Raeküla Vanakooli keskuse haldamine koostöös Pärnu linnavalitsuse kultuuriosakonnaga. 
Esimese juures soovin rõhutada, et seltsi liikmeks võivad astuda nii Eesti Vabariigi kui ka välis-
riikide kodanikud – nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, kes soovivad arendada seltsi eesmärki-
dega kooskõlas olevaid tegevusi. 
Lugejal võis tekkida küsimus, miks ma eelnevat rõhutan. Teen seda põhjusel, et ikka ja jälle 
kohtan inimesi, kes pöörduvad minu poole soovitustega, mida me siin keskuses peaksime tegema. 
Minu vastus on traditsiooniline, et inimesed tuleksid ise ja teeksid, kuna selts on avatud uute 
ideede teostamisele, kuid meie ressursid on piiratud. Inimene võib küll tahta, kuid ettevõtmine 
piirdub vaid tahtmisega.  
Niisiis minu esimene soov linnaosa elanikele ja organisatsioonide esindajatele on, et kui kellegi  
arvates on tegevusi ja teenuseid, mida linnaosas veel vaja arendada ja Raeküla Vanakooli keskus 
paistab nendeks just õige paigana, siis tulge ise ja pange käsi külge. Vanakooli keskuses 
tegutsevad väga koostööaltid inimesed, kellega koos saate oma ideed edasi arendada ja kindlasti ka 
ellu viia. Selleks et miskit tarvilikku ära teha, ei pea ju kõik huvilised olema seltsi liikmed, 
loomulikult oleks väga tore, kui seltsi liikmeskond suureneks ja tasapisi ka keskmine vanus 
nooreneks. 
Teiseks soovin, et omavalitsus tunneks suuremat huvi nii meie kui teiste taoliste keskuste 
tegemiste vastu.  Alati pole ju vaja probleeme, et teineteise tegemiste vastu huvi tunda. 
 4. Rott, sest mul on lausa foobia nende elukate vastu. Paradoksaalne, et mina, kellel tõeliselt 
paaniline näriliste hirm, korraldan koos teiste linnaosa elanikega Uhla – Rotiküla elamusjooksu ja 
riputan vahel roti kujutisega medali kaela või panen roti siluetiga turvavesti selga. Hirmust üle 
saamiseks tuleb hirmuga tihemini kokku puutuda ehk siis “rott” ja seda puhtalt teraapilistel 
kaalutlustel. 

Marina Mesipuu-Rhun 
 

1. Keskusega olen seotud juba 2011. aastast, kui tulin siia 
praktikale. Pärast praktikat kutsus Piia mind ühe projekti raames 
appi ja sealt juba viis üks asi teiseni. Täiskohaga töötan keskuses 
alates 2014. a jaanuarist.  
2. Arvan ise, et oleme siin keskuses nagu hunt Kriimsilmad, 
kellel on 9 ametit. Ametlik ametinimetus on arendus-spetsialist. 
Teen kõike, mida vaja - võtan külalisi vastu, koristan, kokkan, 
mängin lastega, kirjutan projekte, nõustan abivajajat jne.  
3. Märgake rohkem üksteist ja oma naabreid. Me ei pea maailma muutma, 
muudame oma kodu kogukonna turvalisemaks ja sõbralikumaks.  
4. Meri – mulle meeldib meri, mereõhk ja mereäärses linnas elada.  

Riita Tõniste, juhatuse liige 
 

1. Julgen öelda, et 1991. aasta sügisest alates, kui 
alustasin toonases õhtukoolis õpetamisega. Edasi osalesin 
Raeküla seltsi pikas kujunemise protsessis. 
2. Tunnistan, et olen hädas sellele küsimusele 
vastamisega.  Imetlen eestvedajaid ja aktiivseid 
kaasalööjaid. Osalen jõudu mööda sündmustes. Olen 
tänulik võimaluse eest kaasa lüüa.  
3. On aasta läinud, uus on teel, kuid läinut mäletame veel. Eriti Türgi 
nädalat ja paljusid teisi sündmusi. Olles veendunud, et eestlaste tuleviku 
jaoks on kõige tähtsam kultuuri hoidmine, siis soovin, et enam inimesi 
jõuaks Vanakooli keskuse sündmustele. Ja et algamas on valimiste aasta, 
siis soovin kõigile tarku valikuid. 
4. Kindlasti mänd! Mänd on vastupidavuse sümbol, saab vägagi erinevates 
tingimustes hakkama tänu kaugele ulatuvate juurtega. Mänd sümboliseerib 
iseloomu ja mehisust. Üksik kõrguv mänd – pikaealisuse kujund. Tema 
tolm kandub kaugele … Just nagu Vanakooli keskus. 

Germo Karro, 
juhatuse liige 
 

1. Alates 2004. aasta 
sügisest 
sunniviisiliselt, kuid 
2006. aastast 
vabatahtlikult. 
2. Juhatuse liikmena 
püüan tuua otsustesse reaalsustaju. 
Muidu tassin toole ja laudu ja lõpetan 
pidusid. 
3. Et neid vargusi oleks vähem! Ja 
vähem vägivalda Raekülas. 
4. Mänd. Hea, suhteliselt soodne ja hästi 
kauakestev ehitusmaterjal (Eestis). 

 
Mikko Selg, töö- ja 
tuleohutusspetsialist 
 
 

1. Aastast 2013. 
2. Teha ilusaid pilte/
fotosid. Lisaks on vaja 
teha hulgaliselt remonditöid ning vahel ka 
maitsvaid sööke. 
3. Väike päike igasse naeratusse! 
4. Rott. Rotid on toimekad, vähenõudlikud 
ning elavad kõiki võimalusi ära kasutades. 
Rotil on hämmastav visadus. Kui uksest 
välja visatakse, tuleb läbi seina ikka tagasi! 

Inga Mänd, juhatuse liige 
 

1. Oleme abikaasa Ilmariga mõlemad Raeküla Seltsi liikmed 2007. aastast ja pärast 
seda ikka aeg-ajalt seal midagi kaasa teinud. 
2. Igal päeval keskuses ei käi, kuid jälgin FBis ja kodulehel toimuvat. Kui saan, jagan 
teavet ja kutsun inimesi osalema. Olen seltsi juhatuse "infovahendajaliige" (internetis 
või telefonitsi) koosolekute ja ürituste meenutaja, seltsi liikmetele sünnipäevadel 
tervituskaartide kirjutaja-saatja. 
3. Head tervist! Rohkem aktiivset kaasa mõtlemist ja koos tegutsemist! 
4. Arvan, et ikka ROTT. Oleme ju ikka Rotikülana ennast teavitanud nii Raeküla Sõnumite veergudel kui 
ka Rotiküla-Uhla elamusjooksu läbi viies. 

Ester Kose, noorsootöötaja 
 

1. Olen seotud Raeküla Vanakooli keskusega tööalaselt 
2017. augustist, mil helistas Marina, et paluda mul 
minna kohalike noortega Erasmus+ noortevahetusse 
Sloveeniasse. Ametlikult alustasin tööd 11. septembrist. 
Varasemalt olin Vanakoolis käinud pojaga esinemas ja 
ka lauluvõistlusel pojale kaasa elamas.  
2. Töötan noorsootöötajana. Õpin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuri-
akadeemia 4. kursusel, mistõttu töötan vaid osa ajaga esmaspäevast 
kolmapäevani. Minu roll on noortele ja noortega koos erinevate 
tegevuste, töötubade ja laagrite planeerimine ja korraldamine. 
Noortekeskus on koht, kuhu tuleb noor vabal ajal ja oma vabast tahtest. 
Paaril päeval nädalas on ka nii-öelda noorte soovi päev, mil kavas just 
see tegevus, mille vastu on noored eraldi huvi tundnud. Seni on ikka nii 
olnud, et iga noor leiab siinsete asjade ja mängude seast endale just 
sobivaima. Samuti kaasan noori projektide kirjutamisse ning tegevuste 
planeerimisse ning korraldamisse.  
3. Kogukonnale soovin ma omaloomingulise luuletusega järgmist:   
 Leia hetk ja vaata enese sisse  
 Leia viiv ja märka enda kõrval lähedast  
 Leia moment ja räägi ideedest lähemalt  
 Hoia ümbrust ja selles elavaid inimesi  
 Jaga kurbust, rõõmu ja lennukaid mõtteid  
 Jaga noorematele elu keerukaid võtteid.  
 Ole Sina... igas olukorras väärtusta erinevusi igast vaatenurgast.  
4.  MERI- Ma lihtsalt ei kujuta oma elu ilma selleta ette. Olen elupõline 
pärnakas ja mere olemasolu on minu jaoks ääretult tähtis. Mere äärde 
lähen siis, kui vajan mõtete settimist ja üksinda olemist. Meri omab 
minu jaoks rahustavat efekti isegi siis, kui parasjagu tormab.  

Liina Sommer, vabatahtlik 
 

1. Aktiivsemalt umbes pooleteise aasta jagu. 
2. Ma ei oska oma rolli täpselt määratleda, olen vabatahtlik 
– aitan põhiliselt majapidamistöödes ehk siis seal, kus 
parasjagu vaja. 
3. Seltsis on segasem igal juhul. Aktiivsemat ja 
rõõmsameelsemat kaasalöömist erinevates sündmustes. 
4. Meri. Tundub kõige laiapõhjalisem, minu arvates 
meeletu, rahulik, soolane, tuuline, piiritu jne. 

Ferda Yeğin, vabatahtlik 
 

1. Ma olen keskusega seotud alates selle aasta augusti algusest. 
2. Ma töötan noortekeskuses. Ma olen vabatahtlik Türgist. Ma aitan noorsootöötajal läbi viia vaba 
aja tegevusi meie noortekeskuse noortele. 

3. Ma soovin, et meie kogukonnal oleks rohkem raha projektide jaoks. 
4. Kala. Alates sellest, kui ma olen Eestis, tunnen, justkui ma olen kala ookeanis. Ma 
õpin iga päev. Ma avastan ennast. Ma tunnen, et olen seikluses nagu üks kala. (tõlgitud inglise keelest) 

 
 Helen Uueni, raamatupidaja 

1. Keskusega olen seotud 2014. aasta sügisest. Algselt tulin keskusesse 
raamatupidamise praktikale. Kui praktika läbi sai, siis tegi Piia mulle pakkumise 
keskusesse raamatupidajana tööle jääda. 
2. Töötan keskuses raamatupidajana. 
3. Soovin kogukonnale uueks aastaks palju tervist ja palun võtke osa keskuse  
korraldatavatest sündmustest. 
4. Kala. Ei tõtta kergelt oma elus suuri muutusi ette võtma. Tunnen ennast kindlalt 
oma "tavapärases" keskkonnas, nagu kalad tunnevad ennast vees. 

Ester Haas, koolituste koordinaator 
 

1. Esimest korda puutusin keskusega kokku kõva kümme aastat tagasi, kuid 
lähemalt seotuks sain aastal 2013, kui alustasin inglise keele koolituste 
juhendamist. Vahepeal sai Tartu vaimu hurm minust jagu ja ma olin paar aastat 
eemal, kuid selle aasta aprillist olen keskuses tagasi. 
2. Hetkel olen sisseelamisfaasis uues rollis – koolituste koordinaatorina õpin 
tegelema koolituste nn köögipoolega, alustades õppekavade loomisest ja 
lõpetades klassiruumi pastakate viimisega. Teine suur osa minu tööst on projekti 
„Kes need jäljed siia jättis, kes neid jälgi mööda käis?“ koordineerimine. Ja 
loomulikult minu kõige südamelähedasem ülesanne – õpetan inglise keelt. 
3. „Kus viga näed laita, seal tule ja aita!“ ehk rohkem ühtsust, koostööd ja toetust. 
4. Rott, sest rott on vilgas ja nutikas loom, kes tuleb välja igast olukorrast.  
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Ester Kose 
noorsootöötaja 
 

Kolme kuu sisse on mahtunud Raeküla 
Vanakooli keskuse noortekas palju 
sündmusi ning tegevusi: noorteka kümne-
aastane sünnipäev, noorsootöönädal 
“Noori inspireerides” ja “Raeküla hea 
kodaniku” nädal.   
 

Kuna senine tuba jäi noortele kitsaks, siis 
soovisime avaramat ruumi. Keldrikorrusel oli 
selleks paras koht, kuid ruumi renoveeri-
miseks on vaja raha. Leidsin kampaania, 
mida Inbank läbi viis, kuid selle tegelik 
eesmärk oli mõeldud kodu renoveerimiseks.    
   Posititasin siiski pildid meie vana pinna 
olukorrast ja põhjendasin soovi aidata noortel 
oma mõte teoks teha. Suureks üllatuseks, läks 
Inbanki meeskonnale meie lugu väga korda ja 
saime renoveerimiseks toetuse väljaspool 
kampaania tegelikke tingimusi. Ruumi reno-
veerisid vabatahtlikud Kaido Kose, Eerika 
Riiel, Kaari Pulst, Karmen ja Kaur Timusk.  
Uue ruumi avasime sünnipäevapeoga, mille 

peaesinejaks oli noortebänd Howling Sky ja 
pidu jätkus dj muusika saatel. Sünnipäevapeo 
korraldusmeeskonda kuulusid Cätlin Sutt, 
Kaari Pulst, Sondra Udu, Triine Kose. Tänan 
kõiki noori, kes sündmust korraldasid ja 
sünnipäevapeost ka osa võtsid!  
   Sünnipäevanädalal külastasid noortekat 
mitmed huvitavad inimesed.  
* Raeküla kooli vilistlane Kari Maripuu 
rääkis noortele oma kooliskäimise ajast ja  
inspireeris noori julgemalt oma ettevõtteid  
looma. Tänaseks on Kari Maripuu  
tarkvaraarenduse teenust pakkuva firma  
Brightspark juhtkonna liige.  
* RVK Noorteka sünnist käis arutlemas üks  
asutajaliikmetest Germo Karro.  
   Sellel aastal on  noortekeskuse tegevuste 
mitmekesistamiseks kaasatud erinevad 
vabatahtlikud 
* Looduse töötoa juhendaja Andre Kalmus 
tutvustas noortele erinevaid loomi ja loodust.   
* Muusikaminuteid juhendab Ene Saar, kes  
selgitas noortele on võimalusi saada tuttavaks 
erinevate pillidega.  
* EVS vabatahtlik Ferda Yegin, on abiks 
noorsootöötajale igapäevaste tegevuste  
läbiviimisel. 
   RVK Noorteka noored osalesid üle-
eestilises aktsioonis 100 helkuripuud Eesti 

sajandaks sünnipäevaks. 
Meie helkuripuud ehtis 100 
helkurit. Noored 
meisterdasid helkureid ise ja 
saime abi ning toetust taas 
kord ka sponsoritelt ning 
Facebooki üleskutse kaudu 
toredatelt inimestelt.  
   Noorteka aktiivi liikmed 
Kaari Pulst ja Cätlin Sutt 
võtsid osa „Nopi üles“ 
projekti välkkonkursist, et 
saada keskusesse arvuteid, 
projektorit, mängukonsooli. 
Arvutid ei ole mõeldud 
ainult mängimiseks või netis 
surfamiseks. Need on 
vajalike oskuste omandami-
seks, erinevates inter-
aktiivsetes töötubades 
osalemiseks ja õppimiseks. 
Uuenenud ja täiustatud 
personaalarvutid 
võimaldavad meie noorte-
keskuse ruumes korraldada 
hommikuti arvutiõpet, kuna 
on avatud internetipunkt.  
Sellega seoses on mul 
üleskutse kogukonna-
liikmetele: vajame 
juhendajat, kes viiks 
noortele video ja 
pilditöötluse töötube läbi 
ning tutvustaks neile 
erinevaid programme k.a 

tekstitöötlus programme. Palun võta ühendust 
e-mailil noored@raekylavanakool.ee.  
   Eesti Raamatukoguhoidjate Ühenduse 
projektis toimus sügisvaheajal laager „Sinu 
sügise raamatuseiklus“. Laagris toimus: 
kohtumine lastekirjaniku Siiri Metsamägiga, 
käisimeVanemuise teatris eksursioonil, 
vaatasime etendust „Viks ja Koba“. 
Külastasime Tartu mänguasjamuuseumi, 
osalesime erinevates draamamängudes, 
meisterdamine maske, osalesime 
kostüümiöös, vaatasime filmi. Külastasime 
Seljametsa muuseumit, kus lapsed said ajas 
tagasi minna ja näha-katsuda erinevaid 
eksponaate. Paikuse raamatukogus said 
noored ise raamatuid raamatukogu nimekirja 
lisada ning Marika Kukk õpetas lastele 
raamatukogus orienteerumist. Tutvustati 
üksteiesele uuema aja noortekirjandust. 
Laagri käigus valmisid ka noorte enda 
mõeldud kolm kaheminutilist etendust 
teemadel „Muuseuminoor“, 
„Raamatukogunoor“ ja „Teatrinoor“. 
Valminud etendust käisime esitlemas 
“Raeküla  hea kodaniku” nädalal Raeküla 
lasteaia lastele. 
   Võtsime osa Noorsootöö nädalast „Noori 
inspireerides“. Noortele oli selle  nädala jook-
sul mitmeid huvitavaid ja harivaid tegevusi. 

Meid külastas Pärnu Naiskodukaitse esinaine 
Karmen Vesselov, kes rääkis naiskodukaitse 
ülesannetest, organisatsiooni loomisest, rollist  
ühiskonnas ja internetiohtudest, Osalejad said 
teada, kuidas interneti maailmas õigesti 
toimida ja lubasid oma teadmisi edasi anda 
oma klassikaaslastele, sõpradele ning ka 
vanematele. 
   Kõige menukam sündumus oli Pärnu Tre- 
raadio külastus. Raadio mängib autosõidu ajal 
või kodus taustaks, kuid kuidas asjad päriselt 
käivad oli noorte jaoks uudne teadmine. Neil 
oli võimalik ka häälte taga olevaid nägusid 
näha. Noored ei teadnud,  millistes ruumides 
Pärnu Tre raadio asub, oldi üllatunud, et  
raadiostuudio asub teatriga ühes majas. Enne 
minekut palusin noortel mõelda, kes on nende 
suurim eeskuju, kelleks nad tulevikus 
soovivad saada  ja kas nad teavad, milliseid 
valikuid nad selleks edaspidises elus tegema 
peavad. Noored võttis raadios vastu Regina 
Jaakson , kes rääkis raadio atribuutikast, 
saadetest ja kuidas miski eetrisse jõuab. Igal 
kolmapäeval on hommikusaate üks saate-
juhtidest Piia Karro-Selg, kes intervjueeris 
noori.  Katrin Kuntus lasi noortel kuulata 
reklaamklippe, mis olid sisselugejatel veidi 
untsu läinud. Noorte antud intervjuud lähevad 
eetrisse lastevanemate nõusolekul detsembri-
kuus.  
Errit Kuldkepp rääkis inspireerivast moti-
vatsioonist ja kuidas leida üles oma suurim 
soov ja kuidas selle täitumiseni jõuda. Erriti 
positiivsus inspireeris noori oma unistuste 
poole pürgima ja nägema maailma  
ilusamates värvides.  
   RVK Noorteka KadriÖÖl käisime katri 
jooksmas vanade tavade järgi. Ühtlasi oli 
kadrijooks seotud minu loenguga "Pärimus-
kombestik" TÜ VKA-s. Esitlesin seda üli-
koolis õppejõule Ene Lukka- Jegikjanile, kes 
kiitis meie noorte imelist lauluoskust ja tänas 
traditsioonide hoidmise eest. Täname noorte-
ga kõiki seltsi liikmeid, kes meile oma kodu-
ukse avasid ja andide näol meie kadrisid 
rõõmustasid. Suur tänu ka sulle Piia Karro-
Selg, et saame ööbida noortekaöödel, muga-
valt Raeküla Vanakooli keskuse hostelis. 
   Detsembrikuus meisterdame erinevaid 
jõuluteemalisi esemeid, viime läbi jõuluvik-
toriini, küpsetame piparkooke koos mängu-
vanaema Marika Kukkega, vaatame jõulu-
filmi ja teeme uueks aastaks soovide plaka-
teid. Noortekeskus on jõuluvaheajal suletud 
ning alustab uuesti, siis kui algab kool. 
 
Tänan kõiki noori, kes on oma rõõme, 
muresid, soove ja ideid minuga jaganud ning 
osalenud aktiivselt noorteka tegevustes. 
Soovin kõigile noortele rahulikku jõuluaega 
ja ilusate jõulusoovide täitumist! Imelist vana 
aasta ära saatmist ja uue aasta algust! 

Noortel on seljataha jäänud tegus sügis 

Inspireeriv külaskäik Tre-raadiosse.        Foto Katrin Kuntus 

 

Osalesin inspireerival noortevahetusel 
 
 
Krista Kangur, Lehtse põhikool 
 

 
Möödunud suvel 13. juunist - 21. juunini osalesid 8 noort ja 2 grupijuhti Eestist Erasmus+ projektis “Challenge: 
week without garbages - can make differences in the world” (eestikeelne tõlge - ”Väljakutse: nädal ilma prügita 
- saab muuta maailma”). Projekti eestvedajaks oli Vievise kultuurimaja ja Eesti noortest pani grupi kokku Eesti 
partner MTÜ Selts Raeküla. Eestist osalesid noortevahetusel noored Pärnust, Uulust, Tallinnast ja väikesest 
Lääne-Virumaa Lehtse koolist.  
   Koos noortega Leedust ja Ukrainast veedeti nädal looduskaunis Daugirdiškėsi puhkekeskuses Leedus, kus 
koos tehti grupitöid ja esitlusi loodushoiust ning uuriti ja arutati, mida saaksid teha noored ise looduse toetuseks 
ja üldiselt säästlikuks majandamiseks. Iga noortevahetuses osaleja asus tagasi koduteele uute teadmistega 
taaskasutusest, prügi sorteerimisest ning sellest, mis saab edasi iga päev tekkivast prügist. 
 
 

      
 

Plastpudeleid ostan nüüd küll vähem 
 
Arto Afanasjev, Uulu põhikool 
 

Mulle meeldis noortevahetusel ja leidsin endale palju uusi sõpru. Kõige rohkem meeldis mulle 
leedu pealinnas Vilniuses, kus sain palju uut ja toredat teada Leedu Vabariigi pealinna kohta. 
Veel  meeldis mulle ka Daugidiškes, mis oli väga ilus ja vaikne. Noortevahetuse ajal meeldisid 
mulle loengud ja mängud, mis tegid meid ühtseks ja saime palju üksteise kohta teada.  
   Osalejaid oli kolmest riigist - Leedust, Ukrainiast ja siis meie kaheksakesi Eestist - Annely ja 
Aljona Tallinnast, Krista ja Gerda Lehtsest, Triine Paikuselt, Meiro Pärnust ning meie - mina ja 
Kristan - Uulust. Kõigi Eesti esindajatega suhtlen tänaseni ja loodan koos nendega ka mõne 
sarnase projekti ette valmistada ja ellu viia. 
Mida õppisin? Pärast taolist, enam kui nädalapikkust keskkonna teemadele mõtlemist ja kaasa 
rääkimist, olen ise ka palju hoolivam. Kindel, et plastpudeleid ostan nüüd küll vähem. 

Kaks vastolulist reaalsust - vol 1 “Noortegrupi ühispilt 
prügimäel“                  Foto Piia Karro-Selg 

Kaks vastuolulist reaalsust - vol 2 “Noortegrupi ühispilt Kernavė 
linnamäel “                    Foto Piia Karro-Selg 

mailto:noored@raekylavanakool.ee
https://www.facebook.com/piia.karro.selg?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBZ_8wIus6dzT0_nxzhRMMrw5ETJWvFbrZ3TjW6RcOAnDN0Z7paGGwfayE-ZCIZzXaCTq_Nr_5SqGlC&dti=159153614742197&hc_location=group
https://www.facebook.com/piia.karro.selg?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBZ_8wIus6dzT0_nxzhRMMrw5ETJWvFbrZ3TjW6RcOAnDN0Z7paGGwfayE-ZCIZzXaCTq_Nr_5SqGlC&dti=159153614742197&hc_location=group
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Jätkame tasuta ja tasuliste koolitustega 
 
 
 
 
 
Ester Haas 
koolituste koordinaator 
 

RVK koolituskeskus jätkab 2019. aastal 
koolitustega, mis on suunatud inimeste 
konkurentsivõime suurendamisele töö-
turul. Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse abil 
on võimalus pakkuda järgmisi koolitusi:  
 

„Eesti keel inglise keele baasil“ on 
suunatud tööalaseks suhtlemiseks ebapiisava 
riigikeele oskusega tööealistele inimestele, kel 
puudub põhi- või keskharidus või erialane 
väljaõpe. Kursuse lõpuks oskab osaleja kasu-
tada igapäevaseid väljendeid ja lauseid, rääki-
des olulistelteemadel (näiteks endast, oma 
perekonnast, sisseostude tegemisest, 
kodukohtast, tööst), moodustab lihtsaid 
küsimusi ja vastab samasugustele küsi-
mustele, räägib iseendast, oma elukohast, 
kirjeldab ümbrust, tunneb vähesel määral 
Eesti kultuuri ja ajalugu, kirjutamisel oskab 
koostada lihtsaid kirju ja täita lihtsaid 
blankette personaalse informatsiooniga. 
„Vene keel eesti keele baasil tase A1-A2“ 
on suunatud tööalaseks suhtlemiseks eba-
piisava vene keele oskusega tööealistele, kel 
puudub põhi- või keskharidus või erialane 
väljaõpe – neile, kes on vene keelt kunagi 
õppinud, kuid palju unustanud ning kel puu-
dub enesekindlus või oskus end vene keeles 
väljendada. Teemad on praktilised ning tege-
levad sellega, kuidas erinevates situatsioo-
nides – näiteks tee juhatamisel, pileti ostmi-
sel, kohvikus jne – toime tulla. 
   Nende kahe kursusega on kavas alustada 
tuleva aasta veebruaris. Märtsis algab mahu-
kas koolitus, mis kestab juunini.  
„Klienditeeninduse baaskoolitus“, mis on 
suunatud aegunud kvalifikatsiooniga kõrg-
haridusega inimestele, kes töötavad kõrg-
haridust mittenõudvatel ametikohtadel, elu-
kestvas õppes vähe osalenud erihariduseta 
isikutele ja üle 55-aastastele elukestvas õppes 
vähem osalenud inimestele. Koolitusel tegele-
takse enesemotivatsiooni ja kutse-eetikaga, 
aga ka ametikirjade vormistamise, arvuti 
kasutuse ja aktiivse müügi võtetega. Kursuse 
käigus käiakse töövarjuks teenindusasutuses 
ning läbitakse kolmepäevane praktikum. 
Märtisse kavandame kolmepäevast (reedest 

pühapäevani) koolitus „Püsivus viib sihile ehk 
Eesmärkide seadmine ja täitmine“, mis on 
suunatud üle 40 aastastele, kel puudub põhi- 
või keskharidus või erialane väljaõpe. Ühe 
nädalalõpu pikkune (reedest pühapäevani) 
kursus aitab inimesel sõnastada endale ees-
märk ning planeerida tegevusi, mis viivad 
eesmärgi saavutamiseni. Alustuseks selgi-
tatakse välja õppija arenguvajadused ning 
muuhulgas tutvutakse erinevate elukestva 
õppe võimalustega. 
   Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud koolitusi 
jätkub ka aprillikuusse: 
„Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse 
baaskoolitus“,millele ootame osalema 
aegunud kvalifikatsiooniga kõrgharidusega 
inimesi, kes töötavad 
kõrgharidust mittenõudvatel 
ametikohtadel või elukestvas 
õppes vähe osalenud 
erihariduseta isikutele või üle 55 
aastastele elukestvas õppes 
vähem osalenutele. Koolitusel 
tegeletakse motivatsiooni, 
ettevõtluse, kodanikuühiskonna, 
õigusruumi ja teavitustegevuse 
teemadega, toimuvad praktilised 
õppekäigud erinevatesse 
asutustesse ja prakti-kumid. 
„Google, aita! ehk Orientee-
rumine infomaastikul“ 
sihtrühmaks on 40-aastased ja 
vanemad põhi- või keskharidu-
sega ja/või erialase ettevalmis-
tuseta ja teised elukestvas õppes 
vähem osalenud (sh vananenud 
kõrgharidusega isikud). Kursusel 
tutvutakse erinevate infoallika-
tega (nii internetipõhised kui ka 
paberkandjal), õpitakse nende 
tõsiselt võetavust hindama ning 
nendest teavet leidma. Õppimise 
käigus on õppijal vaja külastada 
raamatukogu ning kursuse lõpuks 
valmib kogutud materjalidest 
õpimapp. 
„1+1=3 ehk Õpikogukond 
kui koosõppimise kogemus“ 
sihtrühmaks on põhi- või 
keskharidusega ja/või erialase 
ettevalmistuseta ja teised 
elukestvas õppes vähem osalevad 
grupid. Koolitusel saab õppija 
teadlikuks erinevatest õpistiilidest 
ning selgitab välja oma õpistiili ning 

endale sobivad iseseisva õppe meetodid. 
Iseseisvast õppest liigutakse edasi koosõppe 
meetodite juurde, mida samuti 
praktiseeritakse. Kursus lõpeb testülesande 
ühise lahendamisega.  
Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud koolitused 
on osalejale tasuta.  
 

Lisaks pakume tasulisi koolitusi. Novembris 
algas „Inglise suhtluskeele klubi“, mis toob 
kokku inimesed, kes juba oskavad inglise 
keeles rääkida, kuid soovivad end täiendada 
või võimalust praktiseerida. Suhtluskeele 
klubi käib koos kord nädalas teisipäeva õhtuti. 
Kursus kestab 18. juunini. Uued liitujad on 
oodatud. Kohtumiste teemad on keskuse 
koduleheküljel.   

   Piisava huviliste arvu korral komplekteeri-
me kursuse „Inglise keele grammatika“, mis 
keskendub grammatikaoskustele. Kursus on 
valminud kolmele raskusastmele. Maksumus  
28 h koolitusele on 123 eurot.  
   Aprillikuus planeerime alustada viienädalast 
kursust „Inglise keel reisile minejale“, milles 
õpime ja harjutame reisimisega seotud vaja-
likku sõnavara ja situatsioone teemadel 
lennujaamas, restoranis, hotellis, arsti juures, 
tee juhatamine jne. Kursuse maksumus on 
132 eurot (30 kontakttundi). 
  
Kõikide kursuste kohta küsi julgelt infot 
artikli autorilt telefonil 56843445 või kirjuta 
ester@raekylavanakool.ee. 

Tule, osale ja Sa ei kahetse  
 
 
Mikko Selg,  
ettevõtluse ja ettevõtlikkuse kursuse juhendaja 
 

Meil kõigil on oma arvamus majandusest ja ettevõtlusest. See võib ühtida väga levinud 
arvamusega, et ettevõtjate põhirolliks on oma klientide, see on tarbijate, arvelt rikastuda. Kuid 
kas see on alati nii? Julgen kinnitada, et ei ole. Koolituse raames räägime küll kasumi teenimise 
eeldustest ja võimalustest kuid keskendume just sellele ettevõtluse poolele, millest on vähem 
juttu olnud ning mida väga hästi ei mõisteta.  
Igasugune tegevus on ettevõtlikkuse tulemus!  
 

Miks osaleda „Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse baaskoolitusel”?  
 

Loetlen mõned põhjused, miks end 
kursusel kirja panna ning osalema tulla: 
1) Sa tahaksid ettevõtlust paremini mõista; 
2) Sul on idee, aga puudub kindlus, mil 
viisil seda teostada; 
3) Sa tahad muutust oma ellu, aga ei tea, 
kuidas seda saavutada; 
4) Sa oled oma igapäevase eluga jõudnud 
rutiini, kuid tahaksid midagi muud; 
5) Sa oled uudishimulik. 
 

Koolituse käigus räägime me erinevatest 
ettevõtluse vormidest ja kuidas oma 
tegevusi alustada. Me kohtume ettevõtlike 
inimestega, kes räägivad oma 
kogemustest. Peatume kindlasti teemal, 
kuidas oma tegevusi rahastada, s.t kas raha 
kasvab puu otsas või tuleb seina seest.  
Lisaks teeme praktilisi ülesandeid. Näiteks 
loome koos ühe ettevõtte või seltsi. Kui 
soovid kirjeldatust rohkem teada, siis pane 
end kursusele kirja. Kohtume juba varsti.  

mailto:ester@raekylavanakool.ee

