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Raeküla Sõnumite toetuseks on avatud MTÜ Selts 
Raeküla arveldusarve SEB pangas 

EE561010220100960014, viide - Raeküla 
Sõnumid. 

 

 

Fotogalerii tänavafestivalilt AUGUSTIjäljed 2018 
1&2 - Retrolapsevanker Raeküla kaubamajast (Tarva 1) ehk 
ühest täiesti tõsiseltvõetavast hoovikirbukast; 3 - festivali 
“saunakeskus” Käo ja Lemitu tn ristumisel raekülalaselt 
Andres Koljult ; 4 - Pernauer OÜ esindaja Kristel Margus 
pakkumas Pärnus toodetud käsitööõlut; 5 - Tüüpiline 
festivalimelu lastealal. Paremalt esimene on vihmast 
läbimärg vabatahtlik Kristina Judina; 6 - Koduaiakohviku 
Otto Juures (Meelise 5) suunaviit; 7 & 8 - Kunstikohviku 
(Lennuki 1) teavitus ja kohvikupidajad Tiina Erala (paremal) 
koos lapselaps  Geidiga. 
   Fotod  Gea Küngas, Marina Mesipuu - Rhun 

Head Raeküla Sõnumite 
lugejad! 
 
Jäänud on vaid loetud päeval, mil 
Pärnu Raeküla linnaosa lööb 
õhtutundidel kihama. 
Põhjus ju väga lihtne - 
nimelt leiab aset arvult teine 
linnaosa oma tänavafestival 
AUGUSTIjäljed. Eelmisel 
hooajal vaid eksperimendi 
korras ja proovi-
miseks korraldatud 
sündmus saab nüüd järje. 
Tänavune festival erineb 
eelnevast justkui öö ja päev. 
Nimelt õppisime linnaosa 
elanikelt saadud 
tagasisidest. Kui 
eelmisel aastal 
piirdusime vaid 
konkreetse piiritletud 
festivalialaga, siis tänavu 
laiutab sündmus kogu 
linnaosas. Nii avavad 
aiakohvikuid ja taas-
kasutuse kaubamaju kokku 17 
hoovi. Nii mõnigi neist teeb 
seda juba festivali kesk-
päeval. Vanakooli keskuse 
vahendusel jõuavad 
erinevad kultuurigrupid ka 
mitmesse neist aedadest. Teie käes 
olev Raeküla Sõnumite väljaanne 
on küll mahult seekord tilluke, 
kuid oleme proovinud sellesse 
paigutada ikkagi võimalikult 
palju AUGUSTIjälgedel 
osalejatele olulist infot.  Lugege 
hoolega, tehke märkmeid, aga mis 
peamine — tulge julgesti festivali-
melust osa võtma.  
Sündmuse korraldajatena rõõmustas 
meid väga suur koduhoovikauplejate 
hulk. Nii on põhjust linnaosa elanikel 
ja ka siinsetel suvekülalistel aina 
rohkem me kaunis linnaosas jalutada 
ja siinset eluolu tundma õppida. 
Omaette põhjuse leiab liikumissõber 
ka vastvalminud Jälgede-nimelisel 
jalutusrajal, kuid sellest kõigest juba 
lehe järgmistel lehekülgedel. 
   Eelseisva sündmuse korraldamiseks 
on suure töö ära teinud nii Vanakooli 
keskuse pere, mitmed vabatahtlikud, 
aga mis peamine — just oma 
koduhoovi väravad avavad pered. 
Suur tänu teile kõigile selle eest! 
Nüüd jääb vaid loota, et ilmataat 
jätab meid seekord kuivaks.  
 

Kohtumisteni AUGUSTIjälgedel! 
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Gea Küngas, 
raekülalane, festivali 
korraldustoimkonna 
liige (vabatahtlik), 
selts Raeküla juhatuse 
liige, toidublogija ja 
hobifotograaf 
 

Tule ja naudi suvemelu augustikuu teisel 
reedel, mil Raeküla linnaosa täitub festivali 
meeleoluga ning külastajaid, kohviku-
pidajaid, taaskasutuskaubamaju  ja käsi-
töölisi on ees ootamas päev täis melu, 
sporti, kultuuri, häid maitseid ja ostuleide.  
 
Juba teist aastat on toimumas tänavafestival 
AUGUSTIjäljed Raekülas. 9. augustil ees 
ootav festivalipäev on sel aastal jagatud 
kolmeks osaks ning tegevust jagub nii 
väikestele kui suurtele huvilistele. Kella 12 -
22 on üle kogu Raeküla linnaosa kodu-
aedades avatud kohvikud, taaskasutus-
kaubamajad, töötoad ja käsitööletid. Avane-
vad Raeküla aiaväravad, et pakkuda festivali 
meeleolu nautlejatele kõike head ja paremat, 
mida oma kätega on loodud, olgu selleks siis 
hõrgutav grillburger, meeldejääv oma aia 
õuntest valminud kook või kodune kesva-
märjuke, millega end kuumal suvepäeval 
karastada. Raeküla linnaosa on suur ja kodu-
kohvikuid, taaskasutuskaubamaju ja käsitöö-
lette mahub veelgi juurde. Seega, kui sa 
tunned, et sinu hinges on alati olnud üks 
kaupmehe- või kohvikupidajapisik, siis ongi 
nüüd õige aeg see tegelane endast välja lasta 

ning avada oma väike kohvik just 
AUGUSTIjälgede ajal.  
   Sel aastal on festivali fookuses taaskasutus 
ja oma aia saadused. Kohvikupidajad on 
oodatud osa võtma konkursist ―Oma aia 
august‖, pakkudes žüriile maitsmiseks kodu-
aiasaadustest valmistatut.  
  Kui sinus ikka kindlasti leidub kohvikupi-
damise soov, aga sa tänavu siiski enam ei 
jõua, võid nautida teiste tegemisi, õppida neilt 
ja tulla järgmise aasta AUGUSTIjälgedel juba 
oma originaalse mõttega välja.   
   Lisaks linnaosa koduaiakohvikutele ja taas-
kasutuskauplejatele toimub kella 18 - 22  me-
lu festivali alal Lembitu ja Käo tänava lõiku-
del, kus ees ootamas mitmekülgne kultuuri– 
ja  spordiprogramm ning kauplemisala lastele 
ja noortele. Laste müügiala aga täitub 
taaskord pisikeste säravate kauplejatega, kes 
on valmis oma mänguasjad saatma uude koju. 
Spordipoiste ja –tüdrukutega täitub Raeküla 
uhke, kus neile mõõduvõtte korraldab JK 
Poseidon meeskond. Lisaks saavad pinksi-
huvilised kaasa lüüa lauatenniseturniiril 

Raeküla kooli algklasside maja ees, kus 
tegevusi korraldab Vanakooli keskuse 
pinksisõprade klubi. Mitmekülgne 
kultuuriprogramm pakub taas hingele 
kosutust ja kõrvale naudingut. Kuna festivali 
päev on pikk ja ala suur, siis mahub prog-
rammi veel esinejaid. Kui sina või sinu tuttav 
soovib oma mitmekülgset talenti ka teistega 
jagada, siis võta festivali korraldajatega 
ühendust. Kui soovid hoopis mõnes kodu-
kohvikus esineda, siis anna julgelt märku. 
Festivali päeva lõpetab kella 22 - 02 
tantsumaraton Vanakooli keskuses. Hea 
muusika paneb ikka jala tatsuma ning jalga 
saab keerutada igaüks tervelt neli tundi järjest 
parima muusika saatel.Tantsukingad jalga 
ning maraton võib alata! Võta sõber kaasa, 
sest ruumi tantsupoognateks jagub kõigile! 
 
Tule ja veeda meeldejääv suvepäev 
tänavafestivalil AUGUSTIjäljed Raekülas. 
Tegevust jagub kõigile terveks päevaks. 
Jätame koos ühed meenutamist väärt 
mälestustejäljed sellele suvisele teele. 

 
 
 

 
Rainer Aavik,  
Pärnu abilinnapea, Kalamehe 
kvarti seltsi juhatuse liige 
 

Pärnu kogukondlik liikumine on 
hoogustunud juba pikka aega. 
Loodetavasti on varsti igal Pärnu 
piirkonnal oma sündmus, mis kohalikke 
ühendab ja kaugemalt tulijate jaoks selle 
paikkonna atraktiivsemaks teeb. 
 
Ürituste hooaja on tavaliselt mais Kalamehe 
kvartal avanud. Juunis on aktiivsemad 
vanalinna elu eestvedajad, Rääma Rahva Oma 
Päev avas juulis sealse kandi hoovid ja august 
on nüüd Raeküla AUGUSTIjäljede päralt.  
Juulis toimus ka avatud talude päev, mil sai 
oma silmaga näha kõike seda, mida maaelul 
pakkuda on. Erinevaid üritusi on korraldanud 
Ülejõe ja Vana-Pärnu kandi inimesed ning 
loomulikult Audru, Paikuse ja Tõstamaa 
osavaldade asulad, piirkonnad ja külad. Üle 
riigi võib erinevaid kogukonnapäevi kokku 
lugeda vist juba sadu.  
   AUGUSTIjäljed on eelmisel aastal alanud 
tore sündmus, kus osalevad käsitöömeistrid, 
taaskasutuseks mõeldud asjadega kauplejad, 
tänava- ja kodukohvikud. Erinevatel lavadel 
pakutakse rikkalikku kultuuriprogrammi ja 
tantsumaraton kestab hiliste öötundideni. 

Sedalaadi sündmused on ühtviisi tähtsad nii 
kohalikele elanikele kui kaugemalt tulijatele.    
   Juba mitmel aastal toimunud Kalamehe 
kvartali ettevõtmised on iga kord meelitanud 
tuhandeid külalisi, avanud kümneid 
koduhoove ja võimaldanud piirkonna 
elanikel üksteisega paremini tuttavaks saada. 
Heanaaberlikud suhted tagavad igas mõttes 
turvalisema ja üksteisega arvestava 
keskkonna. Olen ise olnud korduvalt 
tunnistajaks, kuidas vanad tuttavad hea 
juhuse tahtel just sellistel sündmustel 
taaskohtuvad või kuidas mõnes avatud 
hoovis saavad jutule võõrad inimesed, kes on 
eri eluperioodel kas samas majas elanud või 
tundnud just seal elanud inimesi. Võib-olla 
tekib just tänu taolistele sündmustele kellelgi 
soov sellesse piirkonda kolida. Atraktiivne 
keskkond ja head naabrid on väärtused, 
millega kodu rajamisel kindlasti arvestatakse. 
   Miski ei sünni ilma aktiivsete inimesteta. 
Raeküla selts on pikka aega olnud kohaliku 
elu eestvedajaks, panustanud linna seltsi- ja 
kultuuriellu ning arengusse. Just Raekülas 
leiavad igal aastal aset linnavalitsuse liikmete 
kohtumised linnaelanikega ning näha on, et 
piirkonna elanikel on pealehakkamist ja 
soovi probleemidele mõelda. Loodan, et juba 
lähemas tulevikus oskavad nii kogukonnad 
kui linnavalitsus veel tihedamalt koostööd 
teha ja leida piirkonna elanike jaoks kõige 
tähtsamate küsimuste lahendamiseks parimaid 
võimaldusi.  
   Pärnu erinevad kogukonnapäevad on 
leidnud toetust nii linnalt kui näiteks riigilt  

kohaliku omaalgatuse programmist, mille 
hindamiskomisjoni liikmeks mind eelmisel 
aastal kutsuti. Tore on tõdeda, et nii linna- kui 
maapiirkonna elanikud on iga aastaga järjest 

aktiivsemad, näiteks esitati viimasesse 
kevadisse vooru 44 taotlust. 
 
Kivi kotti ja kohtumiseni AUGUSTIjälgedel! 

Kogukonnapäevad ühendavad elanikke 

Tänavamelu Kalamehe pühapäeval, 1. juunil 2019     Foto Heiko Leesment 

Festivalimelu AUGUSTIjälgedel 2018. 1 - Tänamelu Käo tänaval; 2 - Slacliner Jaan Roose tõmbas möödunud aastal Raeküla kooli algklasside maja 
puude vahele liinid, millel huvilised said harjutada. Tänavu viibib Jaan samal ajal kahjuks Venemaal, kuid kutse 2020. aasta festivalile on talle juba esitatud; 
3 - Pinksisõprade klubi korrldamas vabaõhu pinksiturniiri. Pinksisõbras ootavad ka tänavu osalejaid. Koht täpselt sama. 

Foto raamatust  Unustatud merereisid 
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Tänavafestival AUGUSTIjäljed tuli, et jääda 
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Ester Haas, 
projekti koordinaator 
 

Kodanikuühenduse Sihtkapitali ja Pärnu linnavalitsuse kaasabil 
rahastatud projekt „Kes need jäljed siia jättis, kes neid jälgi 
mööda käis?“ hakkab otsi kokku tõmbama. Avalikustamiseks on 
valmis juba kaks rada – üks Raeküla ja teine Vana-Pärnu 
linnaosas. 
 

Projekt „Kes need jäljed siia jättis, kes neid jälgi mööda käis?― on 
loodud selleks, et tunnustada ja väärtustada Pärnu linna erinevate 
linnaosade ajalugu ning nendes tegutsenud/tegutsevaid inimesi, kes on oma tegevuse kaudu kas siis kohapeal või  
rahvusvaheliselt jätnud sügava jälje.  
 

Jalutuskäik Vana-Pärnus algab J. V. Jannseni tänavalt Vana-Pärnu kultuurikeskuse juurest ning viib seikleja üle 
Siimu silla mööda vanadest tööstuspiirkondadest (kalatööstus, värvimis- ja õmblusvabrik), metspargist, Vana-Pärnu 
sünnikohastki ja juhatab lõpuks Sauga jõe äärde. Jalutaja saab Vana-Pärnu kuluuriseltsi koostatud kirjeldusest 
jälgida, kus ta parasjagu asub ning mis piirkonnas kunagi toimus. Jalgsi liikudes võiks arvestada ligi 40-minutilise 
teekonnaga.  
 

Raeküla rada püüab anda tervikliku ülevaate linnaosa ajaloost, jutustades muuhulgas Rotiküla-nimetusega seotud 
legende ja kohalike elanike mälestuskilde. Kirjelduse koostaja ütleb, et valikuid, mida-keda jalutuskäigult välja jätta, 
oli raske teha, kuna olulisi paiku ja isikuid on Raekülas kuhjaga. Sellest tulenevalt on oodata, et meie linnaosas võib 
radu juurdegi sündida. Praegusele teekonnale kulub jalgsi läbides veidi üle tunni ning viib mööda kaunite aedadega 
ääristatud tänavaid rannani ja tagasi Riia maanteeni. Raja alguspunktis asub parkla, seega on mugav tulla Raekülaga 
tutvuma kaugemaltki.  
 

Mõlemad rajad on läbitavad ka jalgrattaga. Leia seiklus Raeküla Vanakooli keskuse kodulehelt 
www.raekylavanakool.ee/jaljed!  

Seikle Raekülas ning Vana-Pärnus - 
teadlikult ja teelt eksimata! 

 

Hei, Raeküla rahvas! 
Lauluselts MÕNUSALT kutsub teid oma suvekontserdile 9. augustil kell 17 Pärnu Mai lasteaia Raeküla (Järva tn 2) lasteaia õuele. 
 

Oleme segaansambel ja meid on 15. Meie kõikide ühiseks hobiks on laulmine. Oleme selle koosseisuga koos tegutsenud pea 25 aastat. Uskuge, et nii sõprade 
kõrval läbi elu sammuda on olnud imeline rännak. Me oleme kokku kasvanud üheks pereks rõõmudes ja muredes. 
 

Kontserdi kavas on laulud ja vahelugemised kodust, armsatest inimestest, merest, maast ja killukesest taevast. Kaasa löövad ka meie lapselapsed pillilugude ja 
lauludega. 
Olete oodatud kuulama ja koos meiega kaasa laulma!              Lauluselts MÕNUSALT 

AUGUSTIjälgede huvilistel on võima-
lus matkata kogukonnagiidi juhenda-
misel Raeküla rajal. Kõigi osalenute 
vahel loosime välja hennamaalingu, 
mille teeb võitjale sama päeva õhtul 
kunstnik Rathika Lila. Täpset infot 

matkamise ja loosis osalemise kohta 
jagame päev enne festivali ehk 8. 

augustil ja festivalipäeval kohapeal. 
Matkamine koos kogukonnagiidiga 

toimub kella 18 ja 20 vahel.  

Säästva renoveerimis- ja ehitamishuvilised! 
 

Linnaosas tegutsevad ettevõtjad tutvustavad Lembitu 3 hoovis algusega kell 19:15 säästvaks renoveerimiseks ja ehitamiseks sobilikke materjale ning 
töövõtteid. Toimub ka 1 m2 põhuplaaditüki hoidmise võistluse. Parimatele paneb auhinnad välja OÜ Kodu Kuubis. Täiendavat infot telefonil 5142046. 

 

 

http://www.raekylavanakool.ee/jaljed


 

 

 

 Raeküla Sõnumid 
Aadress Lembitu 1, 80028 Pärnu 
Arveldusarve nr 10220030954019 SEB 
ajaleht@raekylavanakool.ee 
Vastutav väljaandja MTÜ Selts Raeküla 
Piia Karro-Selg, tel 58453331, 
piia@raekylavanakool.ee 
Trükikoda AS Pajo, www.pajoprint.ee 

Toimetaja  Silvi Kanošina, 
ajaleht@raekylavanakool.ee 
Kujundaja Piia Karro-Selg, tel 58453331 
Fotograaf Mikko Selg, tel 5147789 
Keeletoimetaja Inga Mänd, wa.ff@hot.ee 
Uudised, reklaam ja kuulutused 
esf@raekylavanakool.ee, tel 55671766 

Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. 
************************************** 
Raeküla Sõnumid nr 19 ilmub septembris 
2019. Ootame reklaame ja kuulutusi 
hiljemalt 25. augustiks 2019 
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Viru tänava hoovikohvikul on seekord pakkuda rohkem kui jõuad 

unistada. Pakume väga maitsvaid värske toorainega suuri kõhutäisi ja 
jahutavaid ning värskendavaid jooke. Maiustusi nii suurtele kui väikestele 

maiasmokkadele ning ka omatehtud jäätist.  
Kaasa saab kaubelda oma tehtud siirupeid, hoidiseid ja palju palju muud head 
ja paremat, mida lihtsalt kirja ei jõua panna, kuid ootame sind ise uudistama! 
Samuti on lastele tegevust batuudil ja NERFi püstolite täpsuslaskmine. Pere 
kõige pisematele varjuline nurgake (et poleks palava päikse korral ohtu) ja 

mänguasju, et ka neil igav ei hakkaks. 
Mõnusalt hubane ja kodune atmosfäär, hea muusika ning ülimalt sõbralik 

seltskond ootavad Sind Viru 
hoovikohvikus! 

Astu aga julgelt aiast sisse! 

Kohvik Ave  
Rattaäri sisehoovis 

pakub värsket mahla, 
kuuma kohvi, oma aia 
saadustega rikastatud 
suupisteid. Leidub ka 

magusat!  

Johani 
kohvikus saab 

süüa ja tantsu lüüa, 
kohvi ja marjajooki, 
soolast ja magusat 

kooki!  
Saab ise valida 

ansambli Õige Valik 
repertuaarist laule, 
kuulata ja kaasa 

laulda!  Järvakad pakuvad suitsukala, vahvleid ja 

mmmmmmaitsvaid suupisteid. Samas läheb lahti 
PÕMM kell 19, kui esineb Pärnu õpilaste 

muusikamalev. 

Taaskasutuskaubamajad 
 Merimetsa 15a 

 Järva 4 

 Merimetsa 44 

 Lõhe 4 

 Lennuki 1 

 Meelise 7 

 Lembitu 3 

 Vambola 19 

 Põdra 19 

Käopesa kohvikus saab mõnusalt veidi aja 

maha võtta, istet võtta ning vinüülidelt old scool 
muusikat kuulates lasta hea maitsa ise tehtud koogil, 
magustoidul, soolastel suupistetel, grill-liha burgeril.  
Kui kohvik, siis ikka kohvi ka! Oakohvile lisaks teeme 

samuti iiri kohvi.  
Kuna meie pere on suur jäätisesõber ja eriti pehme 
jäätise, siis Käopesa kohvikust saab sel õhtul osta 
pehmet jäätist, vahvlisse või topsi ja otse masinast! 

LO-HE apms menüüs on 

kommipulgad, käsitöölimonaad 

ja muhvinid LASTELT 

LASTELE. 
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Festivalialal kella 18 - 02 
 Kultuuriprogramm Lembitu ja Käo tänava 

lavadel ning Lembitu 1a sisehoovis; 

 Staadionil spordiprogramm lastele ja 

noortele; 

 Vanakooli pinksisõprade eestvedamisel 

pinksiturniir AUGUSTIjälgede karikale; 

 Laste ja noorte kauplemisala - suur mänguasjade valik 

ning maitsvad isevalmistatud suupisted ja joogid; 

 Omanäoline kultuuriprogramm ja taaskasutuse moešõu 

rahvusvahelisest noortevahetusest “Looduse hing” 
osavõtvatelt noortelt Eestist, Sloveeniast ja Türgist; 

 Pärnu Y-klubi heategevuskohvik  “1&2&3eurokohvik”; 

 Taaskasutuse töötoad - lihtsalt kõigest vanast uue 

tegemine ja T-särkidest seelikute valmistamine; 

 Säästva renoveerimise ja ehitamise töötuba; 

 Pärnu Tammsaare kooli õpilasfirmad Pehme Lõngakera 

ja Vahva Toit; 

 Rotiküla pruulikoda käsitööõlle ja snäkkidega; 

 Ensu papud ehk naturaalsest nahast käsitööna 

valmistatud beebipapud; 

 Algallika hingamise töötuba Vanakooli keskuse II korruse 

õppeklassis; 

 Radhika OÜ henna kehamaalingud ja söega portreede 

joonistamine; 

 Isetegijad - savist ja fimost prossid, lipsunõelad jne; 

 FF Group OÜ erinevate snäkkide ja jookidega, 

 Politsei tutvustab masinaid, tehnikat ja varustust; 

 Tantsumaraton Vanakooli aulas, tantsuks mängivad 

Metsatuka Muusikud  ja Boris Leppsoo 
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