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RAEKÜLA  SÕNUMID 

Head raekülalased! 
 

Teie käes on taas Raeküla Sõnu-
mid. Seekordseks keskseks tee-
maks on kaasamine ja koostöö. 
Toimetuse rõõmuks saabus meile 
mitmeid kaastöid, mis teevad  
väljaande ka inforohkeks ja mit-
mekülgseks. Erinevad teemad 
toetavad üksteist ja loovad lõpptu-
lemuseks ühe suure terviku.  
Omanäoliseks boonuseks on see-
kord ka Vanakooli noortekeskuse 
noorte kokku pandud eriväljaanne 
Raeküla Noorte Sõnumid, mille 
esimesele numbrile loodame lisa 
saada juba järgmisel suvel. Noorte 
Sõnumite esimese numbri väl-
jaandmist toetasid mitmed rahas-
tajad, kuid peamine, et noorte ju-
hendajaks on meie linnaosas elav 
ajakirjanik Maria Rozbaum, kes 
ühtlasi veab ka väga olulist Fa-
cebooki gruppi „Raeküla elamura-
joon Pärnus“. Maria sulg tutvusta-
tab Sõnumites põhjalikumalt ka 
selle grupi tegevuspõhimõtteid, 
liitumisvõimalust jpm.  
Seekord kasutame ka uudset levi-
tamise kanalit. Nimelt oleme seni 
lehe laialikandeks kasutanud Eesti 
Posti (Omniva) postiljone, kuna 
meie lehte käsitletakse kui rek-
laamväljaannet, siis pakiti see 
Tallinnas ühtsesse reklaamposti-
tuse paketti, mis meile, lehe väl-
jaandjatele aga ei sobi. Niisiis 
tellisime seekordse teenuse Exp-
ress Posti ASst, mis tähendab, et 
leht saabub iga raekülalase post-
kasti. Siinkohal palve: kui teate 
kedagi, kelleni pole me väljaan-
ded jõudnud, siis andke neist tea-
da, et saaksime teenuse osutajaid 
probleemidest teavitada. Lõpetu-
seks kutsume teid üles kaastöid 
tegema juba ka järgmistesse väl-
jaannetesse. Kui tunnete, et teie 
sulg ei jookse paberil lihtsalt, siis 
palume teada anda, mis lugejana 
huvi pakub, on tegu siis rõõmu- 
või probleemsõnumitega. 
Head tervist teile kõigile, olge 
rõõmsad ja osalege julgesti lin-
naosas toimuvatel ettevõtmistel. 
Kui üksteisest hoolime, siis ei saa 
probleemid meist võitu! 
 
Raeküla Sõnumid toimetus 

1. Anu Piiroja (keskel), 2. Mirtti Verbitskas, 3. Kätlin Maiste         

Fotod Mikko Selg 

1. Timmo Jeret (keskel), 2. Martin Tarkpea, 3. Alari Lumberg 
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Fotoülevaade tänavafestivalist  1. töötubade korraldajad ja kauplejad Livanist (Läti), 2. võimlemisklubi Graatsia Keilast, 3. õhuakrobaadid RubyAir Tallinnast, 4. folk-
loorirühm Silavoti Riiast (Läti), 5. kauplemine laste alal, 6. Neeva Aed kauplemas kodukohvikus Kelmikad Mannikesed, 7. külaliseseineja Mizuki Shindo (flööt) 
Tallinnast ja vabatahtlik Anne Lorents, 8. Lastefondi maskott ja vabatahtlik, 9. juhuslikud festivalikülalised Eesti Politseist, 10. Hallide Sõnnide karussell Aruväljalt. 

Kammerkoor Con Moto (Leedu) tegemised Pärnumaal 27.-30. august (vasakult) - esinemine Sindis, dirigent A. Stepankeviciute, koori liikmed muinastulede öö šõul.  
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Andrei Korobeinik, 
Pärnu Linnavolikogu 
esimees 
 

Otsedemokraatia ajalugu on üsna 
pikk. Antiikse Ateena keskväljakul 
langetasid otsuseid kodanikud ise - 
poliitikutest vahendajaid ei olnud ja 
hääletada sai iga mees (naistega olid 
lood keerulisemad). Paljud arvavad, 
et see oligi tõeline demokraatia, rah-
va võim. Samas on levinud ka arva-
mus, et just osalusdemokraatia sai 
kreeklastele saatuslikuks. Väikestes 
linnades toimis see suurepäraselt, 
kuid impeeriumi tasemel tekkisid 
kommunikatsiooniprobleemid ja 
suurriik varises kokku. Rahvas ot-
sustas küll asjatundlikult selle üle, 
kus võiks avada uue turu, kuid näi-
teks välispoliitilise strateegia või 
maksuküsimustega jäädi hätta. 
 
Paradoksaalsel kombel areneb täna 
kaasaegne otsedemokraatia kõige roh-
kem just keskvalitsuse tasandil. Erine-
vate riikide kodanikud avaldavad ar-
vamust referendumitel ja osalevad 
seeläbi riigi valitsemisel. Šveitsis toi-
mub aastas kümneid rahvaküsitlusi.    
Ka äsja lõppenud USA presidendivali-
mistel küsiti rahva käest kümneid lisa-
küsimusi, alates kanepi legaliseerimi-
sest kuni uute maksudeni. Eestis töö-
tame praegu referendumite seaduse 
kallal, mis võimaldab ka meil küsida 
rahva arvamust varasemast sagedami-
ni. Päris hästi toimib petitsioonisea-
dus, mis lubab, et 1000 allkirjaga nõu-
de võib viia aruteluks Riigikogu ko-
misjoni. Omavalitsuses on aga olu-
kord tagasihoidlikum: kuigi osalusde-
mokraatia on antiiksel ajal alguse saa-
nud just munitsipaaltasandil, ei ole 
meil täna Pärnu linnas rahva tahte 
avaldamiseks just liiga palju väljun-
deid. Kuid mõned siiski on. 

Esiteks tasub meeles pidada, et ka ko-
halikul tasandil on petitsiooni võima-
lus täiesti olemas. Volikogule saab 
esitada pöördumist, millel on vähe-
malt 1% hääleõiguslike elanike allkir-
jad ja sellisel juhul peavad saadikud 
seda menetlema. Minu volikogu esi-
mehe karjääri ajal pole selliseid juhtu-
meid olnud, kuid kahtlemata on see 
üsna tõhus viis otsustusprotsessi sek-
kuda. Jah, tõepoolest, petitsioon pole 
volikogule täitmiseks kohustuslik, 
kuid rahva tahte eiramiseks peab po-
liitikutel olema väga mõjuv põhjus - 
just seesama rahvas annab valimistel 
poliitikute tegevusele hinnangu. 
   Osalusdemokraatia nurgakivi on ko-
danikuühendused. Volikogu esimehe 
ümarlaua ääres saavad Pärnus kokku 
erinevate MTÜ-de ja initsiatiivgruppi-
de esindajad. Hiljuti saime kolmeaas-
tase pausi järel selle traditsiooni taas-
käivitada - eelmises valimistsüklis oli 
kodanikuühenduste ümarlaud alati 
toeks ka siis, kui pidime vaidlema ja 
eriarvamusele jääma. Teemad on sei-
nast seina: jäätmekäitlus ja linnapla-
neering, ühistransport ja uued suured 
projektid ning jooksvad volikogu puu-

dutavad teemad. Omavalitsusreformi 
tulemusel on Pärnu linn läinud suure-
maks ja ümarlaua taha on jõudnud li-
saks "vanale" Pärnule ka Audru, 
Paikuse ja Tõstamaa esindajad. 
   Üks teema, millest oli viimasel 
ümarlaua koosolekul juttu, on Pärnu 
linna kaasav eelarve. Pärnu oli üks 
esimesi omavalitsusi Eestis, mis selle 
formaadi kasutusele võttis ja see on 
ennast igati õigustanud. Kaasava 
eelarve raames saavad linnakodanikud 
välja pakkuda teostamist väärivaid 
ideid ja parim (kõige rohkem hääli 
saanud) projekt saab linnaeelarvest 
rahastuse. Rahastusest ilma jäänud 
ideed pole ilmtingimata kaotajad - 
mõni neist võib saada fänne voliko-
gust või linnavalitsusest ja jõuda otse 
tulevaste aastate linnaeelarvesse. Suu-
res Pärnus vajab kaasav eelarve lahti-
mõtestamist. Kui parim idee selgub 
hääletusel, siis ilmselt pole uutest lin-
naosadest pärit projektidel väga palju 
šansse. See on arutelu teema, kuid ka-
sutada võib ka Tallinna kogemust, kus 
kaasav eelarve on käivitamisel. Seal 
saab rahastuse üks projekt igast lin-
naosast, suuremate linnaosade projek-

tid saavad veidi rohkem raha. 
   Ja viimaks peab kindlasti rõhutama, 
et poliitikud otsivad uusi ideid pide-
valt. Oma muredega tasub julgesti 
pöörduda rahvasaadiku poole - enne 
valimisi teevad erakonnad alati 
"osaluskohvikuid" või muid sarnasei 
üritusi. Tegemist on muidugi valimis-
reklaamiga, kuid ega need ideed päris 
kaduma lähe, paljud neist leiavad ka-
jastuse erakondade programmides ja 
viiakse ellu järgmise valimisperioodi 
jooksul. 
   Isiklikult usun, et tänaseks on nii 
tehnoloogia kui ka meie kodaniku-
ühiskond jõudnud nii kaugele, et otse-
demokraatia võib olla palju efektiiv-
sem kui antiikse Ateena ajal. Kuid see 
saab toimida vaid juhul, kui inimesed 
on kaasa rääkimisest ise huvitatud. Ei 
piisa valitsejate kirumisest. Loomuli-
kult peab ütlema, kui midagi on hal-
vasti, kuid veelgi olulisem on teha et-
tepanekuid, kuidas saab paremini. Pär-
nu volikogu saadikud elavad samuti 
Pärnus ja linna hea käekäik on nende 
huvides.  
Aidake neid - teeme meie linna koos 
paremaks! 

Kodanikkonna kaasamine Pärnu linnas 

Traditsiooniline Raeküla rahva kohtumine Pärnu Linnavalitsuse liikmetega 25.05.2020. Eriolukorra järgsest ajast ja tervise ohutusnõuetest tingitu-
na toimus kohtumine aula asemel keskuse hoovis.                                                                    Mikko Selg 

Kaasamine, sekkumine või hoopis koostöö? 
 
 
 
 
 
 

Astrid Hindriks, 
MTÜ Kodanikujulgus, 
Pärnu linna volikogu 
ümarlaua pikaajaline 
eestvedaja 

 
Pärnu linna volikogu ühenduste 
ümarlaud alustas oma tegevust 
20.11.2007, seega 13 aastat tagasi 
istusid ühise laua taha volikogu esi-
mees Ahti Kõo ja erinevate Pärnu 
linna ühenduste esindajad, kes soo-
visid kaasa rääkida linna arengus.  
 
Panime paika kodukorra, mille järgi 
vedas ümarlauda MTÜ Kodanikujul-
gus, osalejad olid linna ühenduste 
esindajad, kes huvitusid linna aren-
gust. Kümme aastat toimus ümarlaud 
1x kuus. Esimese päevakorrapunktina 
tutvustas volikogu esimees volikogu 
laual olevaid eelnõusid ja tehtud otsu-
seid. Iga kord oli päevateema, mida 
seletasid lahti linnavalitsuse ametni-
kud. Esimesed 10 aastat tegeldi linna-
kodanikule tähtsate küsimustega – las-
te koolitee ohutus, lapsevankriga ja 
invatooliga pääs ühistransporti, alko-
reklaam tänaval laste- ja spordiasutus-
te lähedal, avaliku ruumi kujundami-
ne, linna heakord jm. Teemasid jagus 
10 aastaks kord kuus kokku saami-
seks. Kui viga näed laita, siis tule ja 
aita – vajaduse korral sõnastati ettepa-

nekud linnavalitsusele probleemi la-
hendamiseks. 
   Aasta 2017 oli pöördeline, sest hal-
dusreformi tulemusel sa Pärnust New 
Yorgi pindalast suurem linn (NY 
783,8, Pärnu linn 858 ruutmeetrit). 
Võrdluseks pealinn Tallinn laiub 158 
ruutmeetril. 
   Nii on saanud suurimaks väljakut-
seks läbi üldplaneeringu muuta suur 
Pärnu linnaks, kus elanikel on võrdsed 
võimalused Tõstamaast Raekülani 
saada linna teenuseid, juurdepääs hari-
dusele, tervishoiule jne. Nüüd, kus 
koronakriis on surunud inimesed 
kaugtööle ja lapsed distantsõppele, on 
esmatähtis kogu linna digitaristu kaas-
ajastamine, et igas linna nurgas oleks 
võimalus kaugtööd ja distantsõpet 
teostada. 
   Seepärast on volikogu ühenduste 
ümarlaud nüüd keskendunud Pärnu 
linna üldplaneeringu koostamisele. 
Üldplaneeringu koostajad istuvad ühi-
se laua taga asumi- ja kogukonnaselt-
side esindajatega.  Tuleb juurde veel 
üks tasand – asumi- ja kogukonnaselt-
side esindajad suhtlevad otse ametni-
kega ja kutsuvad ametnikud „põllule“, 
see on oma kogukonnaga kohtuma. 
Nendest kohtumistes tulevad välja ko-
danikke puudutavad kitsaskohad, mi-
da saab üldplaneeringuga siluda. 
Ümarlaud koguneb kord kvartalis. 
Üldplaneeringut on kabinetivaikuses 
koostatud juba 2 aastat, meil on suur 
Pärnu üldplaneering 2x põhiküsimuse-
na ümarlaual olnud. Siiani on meile 
vaid keskuslinna üldplaneeringut näi-
datud.   Seega pole maa-asumitega 

veel kuigi kaugele jõutud.  
Siin on paslik minna pealkirja juurde: 
kas ümarlaud on kaasamine, sekkumi-
ne või koostöö.  
* Kaasamine – jah, ümarlaud annab 
võimaluse kõrgema võimu e. volikogu 
tasandilt otsest infot saada. 
* Sekkumine – jah, sest päevateemat 
käsitledes tuuakse välja linnakodaniku 
kitsaskohad. 

* Koostöö – jah, sest arutelus tulevad 
välja koostöökohad, tehakse volikogu-
le ja linnavalitsusele kirjalikud ettepa-
nekud probleemide lahendamiseks. 
 
Nüüd, kus Pärnu on suurem kui NY, 
on suurim probleem kogu Pärnu ühen-
damine nii, et ei toimuks ääremaastu-
mist. See aga algab tulevikku peegel-
davast üldplaneeringust. 

Volikogu ühenduste ümarlaud                                                                                    
(Tegutseb alates 20.11.2007)  
Pärnu Linna volikogu ühenduste ümarlaua missioon 
Kodanikualgatuse kaudu luua linnas olukord, kus linna juhtimi-
ses kaasatakse otsustamisse avalikes huvides tegutsevad kodani-
ku ühendused. 
Pärnu Linna volikogu ühenduste ümarlaua visioon 

Pärnu on tasakaalustatud arenguga väikelinn, mis on tuntud kui peresõbralik, 
kaunite parkidega atraktiivne suvepealinn, mis panustab noortele ja ettevõtlikele 
inimestele  kodu rajamise atraktiivseks muutmisel. 

MTÜ Kodanikujulgus on aastatel 2007 - k.a vedanud lisaks volikogu ühenduste ümarlauale veel 
ka vähemuste (fotol) ja naiste ümarlaudu.                           Erakogu 

 

Järgmine Raeküla rahva kohtumine linnavalitsuse liikmetega toimub 
esmaspäeval, 31. mail 2021 kl 18 Raeküla Vanakooli keskuses.  
 

Palume olulised küsimused ja ettepanekud linnavalitsuse esindajatele 
edastamiseks toimetada/saata Vanakooli keskusse hiljemalt 10. maiks.  
 

Lisainfo tel 58453331, piia@raekylavanakool.ee 
Sündmusele ootame huvilisi kogu Pärnu linnast. 
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Meie teame paremini, mis teile hea on! 
 
 

 
 
Valter Parve, 
TÜ Pärnu kolledži 
sotsiaaltöö õpetaja, 
selts Raeküla liige,  
raekülalane Lennu-
ki tänavalt 
 

Mõni nädal tagasi sai Pärnu linna-
valitsuse saalis taaskord kokku ko-
danikeühenduste ümarlaud – üks 
pikalt tegutsenud, igati kiiduväärt 
info ja mõtete vahetamise koosolek.  
 
Nagu varemgi, said osalejad võimu 
esindajatelt kuulda nii uudiseid linnas 
toimuva kohta kui ka vastuseid oma 
küsimustele. Ümarlaua mõtte algata-
nud ja seda siiani edukalt vedanud 
Astrid Hindriks andis juhtohjad üle 
Andres Soonistele – soovime talle 
jõudu kasvatada asumiseltside osakaa-
lu linna juhtimisel!   Kodanike ja ko-
gukondade kaasamine on praegu just-
kui moesõna – nendeta ei saa läbi üks-
ki valla, linna või riigi arengut puudu-
tav arengukava. Riigikogus võeti juba 
12. detsembril 2002 vastu Eesti ko-
danikuühiskonna arengu kontsept-
sioon (EKAK) – dokument, mis mää-
ratleb avaliku võimu ja kodanikualga-
tuse koostoimimise põhimõtted. Mõ-
ned aastad hiljem lepiti kokku ka kaa-
samise hea tava sisus ja sealt loeme, et 
„Valitsusasutused kaasavad huvirühmi 
ning avalikkust neid puudutavate ot-
suste kujundamisse, et tagada otsuste 
parim võimalik kvaliteet ning legi-
tiimsus.“  
   Kuidas tegelikult on? Mõni aeg ta-
gasi otsustasid spetsialistid asendada 
Pärnu mõne bussipeatuse nimed värs-
kematega ja polnuks ju midagi loomu-
likumat, kui pidada nõu neid bussilii-
ne kasutavate kodanikega, aga seda ei 
juhtunud. Ja kui kaasamine jäeti tege-
mata, kui „uued ja paremad“ nimed 
mõeldi kabinetis välja, siis läks kõ-
vaks lärmiks ning näiteks Raeküla ini-
mesed saidki tagasi oma harjumuspä-
rase vana hea Metsamajandi.                                                                                                    
Teine näide. Eespool on küll kirjas 
põhimõte, et „Valitsusasutused kaasa-
vad huvirühmi ...“, aga kui see Pärnus 
miskipärast toimida ei taha, siis võib 
näiteks asumiselts ju ka ise kohtumise 
algataja olla. MTÜ Selts Raekülal on 
soliidne kogemus, kuidas korra aastas 
Pärnu linnavalitsuse juhid endale külla 
kutsuda ja alati on need  kokkusaami-
sed olnud asjalikud, aega on leitud ka 
siitkandi muredele lahenduste otsimi-
seks. Selle aasta kevadel juhtus muu-
seas ka selline pentsik lugu, et kooso-
lekul korraks jutuks olnud kohalikule 
probleemile „parkivad autod ummista-
vad Merimetsa tänava kõnniteid“ leiti 

linnavalituses kohe väga kiire lahen-
dus! Taheti parimat, aga kahjuks juh-
tus nii, et Raeküla rahvas polnud asja 
isekeskis veel läbi arutanud ja üheain-
sa murejutu tulemusena linnaisade 
loodud parkimiskeelud tekitasid teis-
tes kodanikes omakorda uue nurina ja 
tõkked tuligi kõrvaldada.                                                                                                                                                     
Tänase loo pealkiri viitab mittekaasa-
mise ühele võimalikule allikale: ruma-
lusele, ülbusele jne, aga ilmselt on 
neid teisigi ja seesama Merimetsa par-
kimiskeeldude näide õpetabki, et ühes 
asumis elab palju erinevate arusaama-
de ja ootustega inimesi: tark oleks las-
ta neil asjad kõigepealt isekeskis läbi 
arutada ja omavaheline kokkulepe 
sünnitada ning alles seejärel linnava-
litsuses otsustama asuda. See kõik võ-
tab aega (lisaks kaebustele-vaidlustele 
minev närvikulu) ja nii võibki tekkida 
kiusatus linna peamiselt kabinetist 
juhtida.                                                                                                                         
   Haldusreformi tuules Pärnut juhtima 
asunud poliitikuid saab kaasamise tee-
mal nii kiita kui laita – tore on näiteks 
see, et liitunud valdade osavallakogu-
dele jäeti võimalus linnavolinike 
heakskiitu ootavatele eelnõudele oma 
hinnang anda. Ja vastupidi – Rääma, 
Ülejõe, Vana-Pärnu, Raeküla jt lin-
naasumitele samasuguste õiguste pak-
kumise mõte roogiti ühinemislepin-
gust kindlalt välja ja sama meelt ollak-
se nähtavasti praegugi. Pärnu linnavo-
likogu võttis oma 2018. a 10. oktoobri 
istungil vastu linna arengukava aastani 
2035 ja seda on tore lugeda – nii palju 
ootusi koostööle kogukondadega. Pä-
ris elus: „Meie teame paremini!“                                                                                                            
   Kiiret lahendust olukorrale ei paista 
– ühelgi asumiseltsil pole ju praegu 
volitusi oma linnaosa kõigi elanike 
nimel sõna võtta: kui Raekülas elab 
ligikaudu 4000 inimest, siis pisut alla 
100 liikmega väga tegus ja kohalikku 
elu edendav selts võib iga asja kohta 
küll midagi arvata, aga kogu piirkonna   
esindamiseks sellest vist ei piisa.  
   Probleemi üks lahendusi võiks olla 
nendesamade osavallakogude idee ko-
peerimine Pärnu linna asumites – Rae-
küla inimesed, kes 2021.a kohalikel 
valimistel kandideerivad volikokku, 
aga sinna ei mahu, moodustavadki 
meie asumikogu. Valivad endi seast 
või kutsuvad väljaspoolt asumivane-
ma, teevad vajadusel ettepanekuid lin-
navalitsusele, hindavad kohalikku elu 
puudutavaid eelnõusid jne. Selle mõt-
te võiks iga valimisliit või erakond 
juba praegu oma programmi võtta ja 
kui hakatakse kampaania käigus ko-
duustele koputama või koosolekuid 
korraldama, siis oldagu valmis asu-
mikogu teemadel vastuseid andma.                                                       
Pärnu praegu kehtiva arengukava lü-
hiülevaates on peamisi arengusuundi 
kirjeldades öeldud, et „Linnajuhti-
misel keskendutakse elanikkonna kaa-

samisele,...“ Millises tulevikus ja mis-
moodi võiks see tähendusrikas juht-
mõte toimima hakata? Spikriks pakuk-
sin dokumendist „Kaasamise hea ta-
va“ laenatud kolme lauset: 
„Kaasamine kaasamise hea tava mõis-
tes seisneb otsuste kujundamisel huvi-
rühmade ja avalikkuse informeerimi-
ses ja nendega konsulteerimises. In-
formeerimine seisneb huvirühmadele 
ja avalikkusele tasakaalustatud ja ob-
jektiivse informatsiooni edastamises, 

mis võimaldab mõista otsuse tegemise 
eesmärki ja lahendusvõimalusi. Ava-
lik konsulteerimine seisneb huvirüh-
madelt ja avalikkuselt tagasiside küsi-
mises poliitikakujundamise kõigis 
etappides, sealhulgas probleemide 
püstitamisel, eesmärkide kindlaks 
määramisel, lahendusvõimaluste ana-
lüüsimisel ja otsuse kavandi koostami-
sel“. Pole ju raketiteadus, aga Pärnule 
käib selle põhimõtte omaks võtmine 
jätkuvalt üle jõu. 

Fotodel traditsioonilised Raeküla rahva kohtumised Pärnu linnavalitsuse liikmetega: 1 - 28.05.2018, 2 - 27.05.2019, 3 - linnavolikogu ja –valitsuse esindajad 2019. a kohtumisel (vasakult) - Siim Suur-
sild, Andres Metsoja, Rainer Aavik,  Romek Kosenkranius, Marko Šorin, Meelis Kukk.                                                                        Mikko Selg 

Kogukonna kaasamisest sünnib diplomitöö  
 
 
 
 
 

 
Marina Mesipuu-Rhun, 

TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö tudeng, 
Vanakooli keskuse arendusspetsialist 

 
Arvan, et nii mõnigi inimene teab Raeküla Vanakooli keskust ja seal 
töötavaid inimesi. Olen üks nendest. Tulin siia majja koolipraktikat 
tegema nii nagu mitmed teisedki üliõpilased. See maja ja see kogu-
kond on saanud mulle koduks.  
Osalesin ka 29. oktoobril Pärnu Linnavalitsuses MTÜ-de ümarlaual, 
mille teemaks oli suur-Pärnu linna üldplaneering. Kuulsin linnaisasid 
rääkimas ikka ja jälle kesklinnast, see ju meie tõmbekeskus. Räägiti 
ka osavaldadest. Ei kuulnud kordagi, et oleks mainitud kui toredad 
linnaosad meil on. Tean, kui põnevad on meie Raeküla, Rääma, Vana
-Pärnu jt linnaosad. Kuulsin vaid, et igal kodanikul on õigus avaldada 
oma arvamust ja küsimusi esitada.  
Käesoleva aasta kevadel/suvel otsustasin ülikooli tagasi minna. Oli ju 
minu ülikooli lõpetamine erinevate asjaolude tõttu pooleli jäänud. 
Teadsin kohe, millest ma oma lõputöö tahan kirjutada. Muidugi oma 
kogukonnast ja selle kaasamisest erinevatesse tegevustesse, otsuste 
tegemisse. Olen olnud osaline nii mitmelgi kohtumisel Pärnu Linna-
valitsuste liikmetega, kohtumistel erinevate ametnikega.  
Minu lõputöö valmib järgmise aasta kevadeks. Plaanis on intervjuee-
rida erinevate linnaosade asumiseltse ja nende liikmeid. Uurin, kui 
palju siis ikkagi kaasatakse linnakodanike ja linnalisi asumiseltse eri-
nevate otsuste tegemisel või jääb see ainult jutuks. Elame, näeme, 
mis järelduseni jõuan! 

1 3 
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4   V I A   B A L T I C A   J A   R A E K Ü L A  R A E K Ü L A   

VIA Baltica Pärnu-Uulu lõigu ehitus 
 
 
 
 
 
Margus Eisen-
schmidt, 
Maanteeameti lääne 
strateegilise planee-
rimise juht 
 

Vastavalt teehoiukavale on Maan-
teeametil kavas riigitee nr 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,6-141,5 
Pärnu-Uulu lõigu ehitus aastatel 
2021-2023. Põhimaantee nr 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4 – 143 
Pärnu-Uulu projekti eesmärk on 
liiklusohutuse taseme tõstmine. 
 

Antud lõigul on mitmeid ristmikke ja 
mahasõite, mis tekitavad põhi-
maanteel liiklusohtu. Projektiga nä-
hakse ette põhimaantee nr 4 (E67) 
Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) 
teemaplaneeringutega kavandatud 
trassi asukohas 2+2 lahendusega põ-
himaantee projekteerimist. 
   Põhimaantee nr 4 Tallinn – Pärnu – 
Ikla kuulub üle-euroopalisse transpor-
divõrgustikku TEN-T. Euroopa teede-
võrgus kannab maantee tähistust E67 
ning kuulub  Pan-Euroopa transpordi-
koridori (nn Kreeta koridor), mis on 
Eesti, Läti, Leedu ja Soome jaoks 
üheks oluliseks maismaatranspordi 
väljapääsuks Kesk-Euroopasse. 
   Aasta keskmine ööpäevane liiklus-
sagedus 2019. a oli antud lõigus 11 
088 a/ööp sh raskeliiklust 20%. 
Projekt algab niinimetatud Paide mnt 
ristmikult olemasoleva tee ümberehi-
tamisega 2+2 lahendusega maanteeks, 
kus sõidusuunad on üksteisest eralda-
tud piirdega. Liiklusele suletakse väl-
japääs Lembitu tn. Raeküla juurde-
pääs jääb avatuks Vambola tn kaudu, 
kuhu jääb vaid sissesõit Raekülla ja 
Rannametsa tee, kus on tagatud foori-
ga nii sisse- kui väljasõit. Hirve tn 
sihile rajatakse kergliiklustunnel, pää-
semaks teisel pool teed olevasse met-
sa ja spordiradadele. Lembitu tn Ran-
nametsa teeni on projekteeritud val-
gustatud kergliiklustee. 
   Pärnu linna piiril lõppeb valgusfoo-
riga linnaline keskkond ja algab 
maantee ristlõige. Umbes Lottemaa 
juures suundub kavandatav põhi-
maantee uuele trassile (mere poole) 
kuni Uulu ristmiku juures jõuab taga-

si olemasolevale teele. Pärast Uulu 
kanali silda toimub 2+2 lahenduse 
üleminek olemasolevale teele, 1+1 
sõiduradadega ristlõikele. 
   Projektiga kavandatakse kaks liik-
lussõlme – Tõllapulga ja Uulu liiklus-
sõlm. Samuti kavandatakse veel ka 
uus Uulu kanali sild.  
   Uudse lahendusena kavandatakse ka 
see lõik tänapäeva kõrgeid standar-
deid silmas pidades ehk nähakse ette 
elektroonilised liiklusmärgid, mis või-
maldavad kiiruseid vajadusel langeta-
da ning talvisel ajal hoida kõrgemana. 
   Tulenevalt keskkonnaalastest nõue-
test on lõigule kavandatud ka üks loo-
made teeületuskoht. Antud koht on 
piiratud kaitsealadega ning ökodukti 
tegemine ei osutunud, tulenevalt Pär-
nu maastikukaitseala piirangutest, 
võimalikuks. Ka sellel on kavandatud 
uudne Tallinna ja Tartu vahelisel lõi-
gul rajatud elektrooniliste märkidega 
varustatud lahendust. Loomade sattu-
misel tee äärde alandatakse konkreet-
ses lõigus automaatselt kiirust, et väl-
tida loomadele otsasõitu ja raskeid 
õnnetusi. 
   Maanteeamet on kavandanud 
ehitushanke läbi viia 2021. aastal ja 
jõuda aasta teises pooles ehituslepin-

guni ning ehitamisega 
alustamiseni, et 2023. 
aasta lõpuks oleks val-
mis ohutu ja kaasaja 
nõuetele vastav tee-
lõik Pärnust Uuluni. 

Vanakooli keskuse 22.06.19 toimunud jaanipiduliste taustal on näha VIA Baltica Raekülas paiknev oluline ristmik - nn Paide mnt ristmik, millega 
seonduvalt loodab  ka Vanakooli pere, et Riia mnt äärde rajataks müratõkkesein, mis  võimaldab  O.Siinmaa projekteeritud kontsertsaalis taas 
korraldada kvaliteetseid sündmusi. Nimelt on viimase aastakümnega tänavamüra mitmekordistunud ja see hakanud mõjutama sündmuste heli kva-
liteeti. Aastaid palistatakse jaaniõhtuks ja teisteks rahvalikeks sündmusteks Riia mnt äärne plats ise tehtud helitõkke seinaga.             Mikko Selg 

 
 
 
 
Mart Michelis, 
Maanteeameti projektijuht 
 

Projekti üheks prioriteediks on ka erinevate piirkondade vahel jalakäija-
te ohutum teeületus, milleks kavandatakse projektiga 4 tunnelit: 
 Hirve tunnel 
 Rae tunnel 
 Lottemaa tunnel 
 Viira tunnel 
Projektiga kavandatakse ka neljas kohas müratõkkeseinad, et tagada mü-
ra nõuetekohast piirtaset. Kui Raekülas on kavandatud rajada tavapärane 
müratõkkesein Raeküla kooliga piirnevas osas, siis maantee lõigus tasub 
esile tuua, et lahenduseks on valitud Eestis veel suhteliselt uudne võima-
lus, kus müratõkkesein asub põrkepiirdel. Sarnast lahendust võib kohata 
Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel Ääsmäel ning ka näiteks Tallinna ja Tartu 
vahelisel lõigul. 

Alates 2011. aastast on kogu VIA 
Balticat kajastav avalik info olnud, 
et likvideeritakse maha- ja pealesõi-
dud Laane, Hiie, Hirve, Tarva ja 
Vambola tänavatele. 
 
Näiteks ilmus veel 19.06.2018 Pärnu 
Postimees (edaspidi PM) „Raekülas 
jääb ristmikke vähemaks“, milles on 
kirjas: Maanteeameti (edaspidi MNT) 
planeeringute osakonna projektijuhi 
sõnutsi on plaanis muuta Via Balticat 
liiklusohutumaks, mistõttu suletakse 
Raekülas Vambola, Tarva, Hirve, Hiie 
ja Laane tn otsad. 2021. a jäävad 
maanteele avatuks Lennuki ja Lembi-
tu tn algus ja Rannametsa tee. 
   03.06.2020 ilmus PM „Merimetsa tn 
elanikel tuleb parkida oma õuel“. Ar-
tiklis seisab: „Pärast Riia mnt laienda-
mist saab autoga Riia mnt Raekülla 
pöörata Vambola tn ristmikult ja Ran-
nametsa teelt.“ 
Vambola tn elanikele oli see väide 
väga üllatav ja kuna vastavat infot ei 
ole ka võimalik internetist leida, siis 
tehti 09.06.2020 selgitustaotlused nii 
Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi LV) 
kui ka MNTle. Vastused saime LVlt 
08. juulil ja MNTlt 21. septembril. 
   Kahetsusväärselt on Raeküla puudu-
tavad mastaapsed ümberkorraldused 
arutatud ja otsustatud keskkonnamõju-
de hindamise arutelu sildi all, mis toi-
mus Häädemeeste VVs, aga kohalik-
ke, asjasse puutuvaid Raeküla elanik-

ke pole arutelu tulemustest ja tehtud 
ettepanekutest teavitatud.  
   Küsimusele, miks pole projekteeri-
mistingimuste muudatuste kohta või-
malik infot internetist leida, vastas 
LV, et kõik asjasse puutuv info on lei-
tav MNT kui töö tellija kodulehelt. 
MNT kodulehel on tänaseni info aas-
tast 2012, et likvideeritakse maha- ja 
pealesõidud Laane, Hiie, Hirve, Tarva 
ja Vambola tänavatel. 
MNT vastas, et LV esitas MNTle 
30.08.2018 vaide, kus soovis Lembitu 
tn sulgemist. MNT ei rahuldanud an-
tud vaiet oma 10.10.2018 otsusega. 
Pärast vaide mitterahuldamise otsust 
toimus MNT ja LV vahel kohtumine, 
kus LV selgitas Lembitu tn sulgemise 
vajadust ning selle asemel Vambola tn 
mittesulgemise vajadust. MNT muutis 
projektlahendust selliselt, et Lembitu 
tn suleti ja Vambola tn jäi juurdepääs 
Raekülale. Eraldi projekteerimistingi-
muste dokumendi muudatust selleks 
vormistatud pole. Antud muudatust 
kavatseb MNT menetleda ehitusloa 
menetluse käigus. Selle muudatuse 
kohta küsitakse arvamust kõigilt puu-
dutatud isikutelt ning tehakse otsus 
ehitusloa menetluses. 
   Põhjendatud küsimus on, miks ei 
teinud LV enne 30.08.2018 vaide 
koostamist avalikku arutelu ega küsi-
nud arvamust kõigilt puudutatud isi-
kutelt? Vähe sellest, LV isegi ei teavi-
tanud elanikke projektlahenduse muu-

tumisest. LV hiilib kõrvale teavitamis-
kohustusest ja soovib panna kogu vas-
tutuse MNTle, kes avaldab veebilehel 
aegunud infot.  
   Veel selgub, et Pärnu maavanema 
korraldusega nr 529 kehtestati 
01.10.12 maakonna planeeringu tee-
maplaneering “Põhimaantee nr 4 Tal-
linn-Pärnu-Ikla trassi asukoha täpsus-
tamine km 92,0-170,0”, milles seisab, 
et Vambola tn on autoliiklusele sule-
tud Riia mnt ristmikul, ja seda ei ole 
muudetud.  Muudatuste arutelu peaks 
toimuma Pärnus ja eeldaks LVlt kaa-
samist ja otsustest teavitamist! 
   Liikluskoormus Vambola tn on vii-
maste aastatega märkimisväärselt 
tõusnud. Oleme kogukonnana sellel 
teemal korduvalt suhelnud nii politsei, 
linnaosa esindajate ja ka LVga. Kui 
nüüd niigi kitsas sõidutee otsustatakse 
jätta ainsaks avatud transiittänavaks, 
siis tõuseb veelgi tänava liikluskoor-
mus. 
   Kevadel märgistas LVs asfaldile 
haridusasutustega piirnevad sõiduteed 
asfaldimärgisega „samaliigiliste teede 
ristmik“, kuid oodatud mõju need siis-
ki ei avaldanud. Jätkuvalt kihutavad 
sõidukid eirates parema käe reeglit 
ning on tõsiseks ohuks kõikidele liik-
lejatele. Oluline on märkida, et Vam-
bola tn on üks kitsamaid tänavaid ja 
sõidutee laius ei võimalda kahel autol 
üksteisest mööduda ilma haljasalale 
sõitmata ning jalakäijatele eraldi teid 

pole. Oleme proovinud olukorda ohja-
ta märgistades sõiduteed, riputades 
märke tänava otstesse ning pidades 
valvet ristmikutel, aga olukord pole 
muutunud.  
   Viimase kahe aastaga on Vambola 
tn kolinud mitmed noored pered, soo-
vides lapsi kasvatada vaikses aedlin-
nas… Nüüd aga ohustab meid olu-
kord, kus kodutänav muutub maan-
teeks. Kuidas saavad lapsed ohutult 
minna kooli, bussile või huviringi? 
Oleme väga mures!  
 

Aedlinna linnaosa versus 3 sekundit 
kiirem eurostandard rekajuhile! 
 

Äärmiselt oluline on kaasata kohali-
kud elanikud aruteludesse, et eelkõige 
tagada siinse elanikkonna turvalisus, 
mitte hoida kokku 3 sekundit (kuna 
Rannametsa tee-Riia mnt ristmik jääb 
avatuks ja sellega kaasneb ka kiiruse 
piirang linna piiril) autojuhi aega! 
   Praegu tundub, et täidetakse robotli-
kult Euroopa Liidu norme inimlikult 
kaasa mõtlemata. Teeme ettepaneku 
jätta lahti kõik tänavad Lembitust 
Laaneni või siis sulgeda need kõik. 
   Kuidas on LV planeerinud selle vas-
simisega tekitatud segadus lahendada 
ja millal sellest teavitada, aga eriti hu-
vitaks, kas LV on plaaninud kaasata 
ka kõiki puudutatud isikuid?  
 

Murelikud pered Vambola tänavalt 

Elanike teavitamata jätmine seoses VIA Baltica 
projektlahenduse muutmise plaaniga 

 

NB!  
Esmaspäeval, 30. novembril kl 18-19.30 
toimub Raeküla Vanakooli keskuse aulas 

 

R A H V A K O O S O L E K, 
 

 kus Maanteeameti esindajad tutvustavad täpsemalt eel-
seisvat VIA Baltica ehitamist just Raeküla lõigul. 

Oodatud on kõik asjahuvilised! 
 

NB! Osalejatel palume kinni pidada terviseohutuse nõue-
test ja võimalusel kanda maske  

või maskilaadseid esemeid.  
 

Teave tel 58453331, piia@raekylavanakool.ee 



 

 

Vanakooli noortekeskuse väljaanne nr 1               november 2020 

 

Raeküla Noorte Sõnumite nr 1 väljaandmist toetavad Raeküla Vanakooli keskus, 
Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus, projektifond „Ideeviit“; 
Pärnu linnavalitsus ja mitmed eraannetajad. 

RAEKÜLA NOORTE 

SÕNUMID 

 

Kes mind veel ei tea, siis mina olen Vanakooli noortekeskuse 
maskott Felix Vanakas.  
 
RVK noortekast sai minu kodu paar aastat tagasi. Olin Vana-
kooli kolinud küll juba aastaid tagasi, kuid noored avastasid 
mind tõesti alles paar aastat tagasi. Sellest ajast on olnud minu 
elu väga põnev. Kui te vaid teaksite, kui palju seiklusrikast kes-
kuses toimub. Mul on siin rohkelt sõpru - nii kohalikke kui vä-
lismaiseid. Muide, olen ise ka välismaalane. Mu juured on Pe-
terburis, kust tulin kuusteist aastat tagasi oma sõbrale külla ja 
siia ka jäin. 
   Mulle meeldib, kui noored on õnnelikud ja naudivad erinevaid 
tegevusi. Rõõm on kuulda, kui noored keskusesse kiirustavad. 
Nende naer ja rõõmuhõisked täidavad korraga kogu keskuse. 
   Noortel oli mingi meedialaager. Räägiti ajalehest, kirjutami-
sest, fotode tegemisest jne. Panin endalegi üht-teist kõrva taha.   
Mõned lapsed peavad mind tagasihoidlikuks, aga avaldan teile 
saladuse - nimelt meeldib mulle vägagi olla tähelepanu kesk-
punktis. Eriti pildi keskel! Käisin noortega kaasas ka erinevatel 
õppesõitudel. Päris põnev oli näha trükikoja tööd ning kuidas 
raamatukogus vanu ajalehti ja ajakirju säilitatakse. Tre-raadio 
Pärnu stuudios sain olla staari rollis ja ka ise üht-teist mikrofoni 
rääkida! 
 

Nüüd aga teadmiseks teile kõigile, kes ise Vanakooli tegemistest 
teada tahab, see peab lihtsalt kohale tulema. Ma annan tulijale 
käppa ka! Enne teen käpad puhtaks! 

Vanakooli meediaklubil on suured plaanid 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Rozbaum,  
meediaklubi juhendaja 
 

Raeküla Vanakooli keskuses tegutseb juba mit-
mendat kuud noorte meediaklubi. Avapaugu sai 
see augusti lõpus toimunud meedialaager, kuhu 
osalejad täitsa omast vabast tahtest tulid suveva-
heaja viimast nädalat veetma ja osalemist pärast 
sugugi ei kahetsenud. Veel enam, suvelaagrit 
nõutakse nüüd ka järgmiseks aastaks! 
 
Kümmekond noort, kes vanuselt üsna erinevad, 
leidsid meedias ühise keele. Võiks ju arvata, et 
8aastasel poisil ei ole 14aastase neiuga just liiga 
palju ühiseid jututeemasid, kuid laager tõestas vas-
tupidist ja noored ise tõid ühe positiivse poolena 
välja just selle, et sai suhelda paljude erinevate ini-
mestega ning lisaks põnevatele tegevustele leidsid 
nad sõpru ka teistest koolidest ning sealhulgas en-
dast nooremaid ja vanemaid. 
    Lõbusas laagris nägid osalejad tänu Ain Pajo et-
tevõttele päris väljaannete trükkimist, kuulsid Pärnu 
Postimehe ajakirjaniku pajatusi lehe ajaloost ning 
töödest-tegemistest, piilusid Pärnu Keskraamatuko-
gu labürinte meenutavatesse tagakoridoridesse ning 
nägid Tre-raadio Pärnu stuudios saate valmimist 
täitsa oma silmaga. Noorte enda mälestusi, fotosid 
laagrist ja selle sünnilugu korraldajate sulest võib 
just siitsamast lehest lugeda-vaadata. 
    Lisaks õpiti leidma ning kirjutama päris uudist, 
tegema fotosid, mis vastavad ajalehtede nõuetele, ja 
koostama küsimusi nii, et kätte saada just soovitud 
vastus. Viimasel päeval prooviti ära isegi salajastest 
koostisosadest koosnev suupiste, mida Tartu Üli-
kooli ajakirjandust õppivad „rebased“ ristimisel 
süüa saavad. Et teada saada, mis see on, tuleb mui-
dugi ise meediaklubiga liituda! 
 
Tule ka meediaklubisse! 
Selles ei ole muuseas midagi keerulist. Klubi käib 
noortekeskuse ruumides koos igal reedel. Alusta-
takse kell 15 ja ollakse koos täpselt nii kaua, kuni 

jagub tegevusi. Oleme teinud popcorn’iga filmiõh-
tu, meenutanud suvelaagrit, kirjutanud-joonistanud 
ja mõtte puhkamiseks vahepeal isegi viltinud! Põ-
nevat tegevust jätkub ka ees olevateks pikkadeks 
talveõhtuteks. 
 

   Lähiajal on plaanis nädalavahetuse laager, video 
filmimine ning monteerimine ning muidugi kirjuta-
mine ja palju muud huvitavat. Otse loomulikult on 
kõik osalejate enda ideed tegevuste kohta alati väga 
oodatud ning võimaluste piires võtame ette tegevu-

si, mida noored ise soovivad ja soovitavad. Liikmed 
ise nimetavad enda välja antavat materjali 
„Nuhtluste kiri“ ja nende tegemisi on võimalik jäl-
gida ka Instagram-is.  
 
Kui tunned, et ka sina tahaksid igaval sombusel ajal 
koos teiste omaealistega midagi vahvat ette võtta, 
siis tule liitu meie meediaklubi seltskonnaga. Pii-
ranguks ei ole ei vanus ega kool, kus õpid.  

Kaasa lööma on oodatud kõik huvilised!  

Meediaklubilised tööhoos. Tagareas vasakult Lisanne ja Lisandra, Cathy, Mirtel; esireas Adrian  
ja ringi juhendaja Maria Rozbaum. 

Erakogu 

Tere! Mina olen Felix Vanakas! 

Kadi Nauts 



 

 

 

2       N O O R T E    O M A A L G A T U S - Nopi Üles/Ideeviit  R A E K Ü L A   N O O R T E    

 
 
 

 
Marina  Mesipuu-

Rhun, 
noorsootöö koordinaator 
 
Vanakooli keskuse noorteaktiiv 
(erinevate aastate noored) on juba ala-
tes 2017. a osa võtnud Nopi Üles/
Ideeviit projektikirjutamise konkurssi-
dest.  Teemasid on olnud erinevaid, aga 
eelkõige ikkagi noortelt noortele uute 
erinevate arendavate võimaluste loomi-
ne.   
 
Läti nädalal tekkis noortel idee kutsu-
da külla ehk tagasi juurte juurde Lätis 
elavaid Eesti noori Riia Eesti Koolist. 
Lisaks kutsuti ka Läti noori Jurmala ja 
Cesise muusikakoolist. Nii otsustatigi 
ühendust võtta Lätis elavate inimeste-
ga, keda noored tundsid ja korraldada 
üks Läti nädala noorte-eri. Tutvustasi-
me neile Pärnumaa koole ja noorte-
keskusi. Tutvusime üksteisega erine-
vate vabaaja tegevuste (keel/kultuur/
sport) kaudu. Oma naabreid peab ju 
tundma. Nende partneritega tehakse 
siiani võimalusel erinevate sündmuste 
korraldamisel koostööd. 
    Loodud on nutikas diginurk, kus noored 
õpivad õpetaja Marika Kukk juhendamisel 
arvutiga töötama. Tõuke selleks andis 
2018. aastal Swedbank. Saime nende käest 
kolm arvutit, aga puudusid kuvarid ja 
muud tehnilised vahendid. Nopi Üles pro-
jektikonkurss andis võimaluse noortel 
taotleda toetust, millega rahastati nende 
tehniliste vahendite soetamist. Samuti sai-
me tänu sellele käima lükata digiõppe hu-
viringi. Kogu soetatud tehnikat kasutavad 
nii noored kui ka täiskasvanud. 

Eelmise aasta hilissügisel arvasid poisid/
tüdrukud, et neilgi võiks olla oma ajaleht, 
et nad saaksid arvamust avaldada erineva-
te teemade kohta. Vaatasime ja uurisime, 
kuidas mõtet teoks teha. Leidsime võima-
luse rahastuse taotlemiseks, et noortele 
ajalehe valmimise protsessi tutvustada. 
Koostöös noorsootöötaja ja noortega pä-
rast ajurünnakuid valmis RVK noorte aja-
lehe projekt, mis esitati siis juba Ideeviit 
projektikonkursile. Augusti lõpus toimus 
laager, kus noored tutvusid lähemalt Pärnu 

Postimehe tööga; kes millist tööd teeb ja 
mis on ülesanded. Külastati Pajo trükiko-
da, kus neil avanes võimalus uurida, kui-
das trükikoda töötab. Samuti külastati Pär-
nu Tre– raadio stuudiot. Pärnu keskraama-
tukogus tutvusime ajalehtede säilitamise 
põhimõtete ja raamatukogu tööga.  Igal 
aastal novembri lõpus toimub noorsootöö 
nädal ja ühel meie noorteaktiivi liikmel 
valmis koolis kursusetööna matemaatiline 
doomino. Matemaatikahuvilised noored 
otsustasid kirjutada projekti, et tutvustada 
teistele noortele noorsootöö nädalal, kui 

vahva võib matemaatika olla. Projekti lõp-
pedes valmib trükisoe matemaatiline doo-
mino, mille abil noored saavad matemaati-
kaga sinasõbraks. Samuti harjutatakse 
pranglimist ja kavas on ka täiskasvanutele 
tutvustada pranglimise põhitõdesid. Noo-
red õpivad ka ettevõtlust ja ettevõtlikkust. 
Loodetavasti  sünnib projekti lõpuks õpi-
lasfirma ja sirguvad tulevased ärimehed ja 
matemaatikud.  
 
 

Tule julgelt noortekasse külla ja uudista-
ma, millega me siin tegeleme! 

Noorte omaalgatusega luuakse võimalusi 

Meediaklubilised uusi teadmisi omandamas - tagant vasakult Marten, tegevusjuhendaja Kadi 

Nauts, Lisanne, Rasmus, Mirtel ja Cathy                                Maria Rozbaum 

Mänguvanaema Marika tutvustab Nopi Üles projektiga valminud nutinurgas huvilistele arvuti algtõdesid.    Piia Karro-Selg 

Riia Eesti kooli ja Raeküla kooli viiendikud vihuvad tantsida Vanakooli keskuse saalis Kaera-Jaani

                    Marina Mesipuu-Rhun 

Nüüd kogun raha poksikoti tarbeks 
 
 
 
 
 
Hannes-Martin Jõesaar, 
loovus– ja draamalaagris osaleja 
 

 

Oktoobri koolivaheajal oli mul võimalus osaleda loovus– ja draamalaagris, kuna käin 
Vanakooli noorteka loovusringis. Õpetaja Ave ütles, et peaksin tulema laagrisse.  
 

Põnev oli, et saime laagri ajal ööseks Vanakasse jääda. Kõige parem oli see, et sain päris üksi 
toas magada.  
Tegime laagris palju põnevat. Põhiliselt meisterdasime nukke, maju ja pille. Käisime ka välja-
sõidul Viljandi nukuteatris, mängisime Viljandi järve ääres mänguväljakul (fotol vasakult Lili-
Hanna, Hannes-Martin, Villem, Sandra), külastasime Viljandi ja Kilingi-Nõmme noortekaid. 
Käisime ka Pärimus-aidas. Sain seal päris suure lava peale. Tean nüüd, milleks on lava all uk-
sed – et toolid sinna panna. Saime ka lava alla minna. Viljandi noortekast jäi meelde rulapark 
ja sain mängida õhuhokit. See noortekas asub vanas lennukitehases. Kilingi-Nõmme noortekas 
sukeldusin pallimerre, nagu action-kangelane ning sain poksikotiga poksida. Nüüd kogun raha, 
et ka endale poksikott osta. Nädala jooksul meisterdasime lisaks käpiknukkudele ka erinevaid 
pille. Mina tegin endale trummi, sest trummipulgad on mul juba kodus olemas. Tegime ka 
muusikat nende pillidega. Esinesime vanematele etenduse ja kahe pillilooga, mida õppisime 
nädala jooksul.  Ave Teeääre 
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Mirtel Kadarik, 

noorte omaalgatuse „Raeküla Noor-
te Sõnumid“ idee autor, 

RVK ANK noorteaktiivi liige 

 
Meedialaager toimus nädal aega  ja iga päev kü-
lastasime erinevaid kohti.  

 
 

Esmaspäev oli meil tutvumispäev, kus me saime 
teiste kohta igasugu asju teada ja sellel päeval ei 
käinud me kuskil, vaid olime Vanakooli keskuses. 
Teisipäeval sõitsime Jannseni kuju juurde Rüütli 
tänaval, kus kohtusime Pärnu Postimehe peatoime-
tajaga, kes rääkis meile Johann Voldemar Jannse-
nist ja sellest, kuidas nad ajalehti kokku panevad 
ning millal neil ajaleht ilmub. Kolmapäeval sõitsi-
me Sinti, kus käisime Pajo trükikojas. Trükikojas 
saime väga palju infot selle kohta, mida seal on või-
malik trükkida, kuidas nad trükivad ning nägime 
igasuguseid masinaid. Neljapäeval käisime kesklin-
na raamatukogus, kus viibisime tagaruumides, kuhu 
tavaliselt raamatute laenutajaid ei lasta. Nägime 
hästi vanu ajakirju, kõige väiksemat raamatut, mis 
neil on, ja kõige vanemat raamatut, mis oli üle ka-
hesaja aasta vana. Reedel käisime Tre-raadios, kus 

saime ka näha kõrvalruumis, kuidas tehakse päriselt 
saadet, mis läheb raadiosse.  
   Regine Jaakson rääkis väga palju sellest, et alati 
peab jutt kasvõi veidi positiivselt kõlama, sest kuu-
lajad tahavad ka saada meeldivaid mõtteid ja emot-

sioone, kui nad kuulavad uudiseid. Minu arvates oli 
meedialaager väga lahe, sest ma sain palju uusi 
sõpru ning teada palju põnevaid asju, mida ma va-
rem ei teadnudki. 

Käisime külas Tre-raadio Pärnu stuudios 

Külas Tre-raadio Pärnu stuudios - esireas vasakult Lisanne ja Lisandra, Rihard, Adrian, Mirtel ja tema süles maskott Felix , ringi 
juhendaja Maria Rozbaum, Tre turundusjuht Katrin Kuntus, tagareas vastakult Tre saatejuht Lauri Kare-Laos, Rasmus, Marten, 
Tre toimetaja Regina Jaakson, Käthy ja Tre saatejuht Meelis Sarv          Kadi Nauts 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lysanne Mägi ja 
Loviise Mägi, 
meedialaagris osalejad 

 
Mulle ja Lysannele meeldis raamatukogus kõige rohkem see, kui-
das raamatukogu juhataja rääkis oma tööst.  
 
Seal oli üks väga pisike raamat ja haruldane piibel—need olid lahedad. Teada saime ka seda, et kui 
kõik raamaturiiulid kõrvuti panna, siis ulatuks rivi Saugani. Öeldi ka seda, palju raamatuid seal on, aga 
enam ei mäleta, mis arv see oli. Lysannele meeldis kõige rohkem digiraamat. Veel oli huvitav teada, 
kuidas kleepse raamatutele pannakse.  

Raamatukogumaailm on põnevusi täis 

Meedialaagris osalejad ringkäigul Pärnu keskraamatukogus                
        Kadi Nauts 

 
 

Rihard Õis, 
meedialaagris 
osaleja 
 

Mulle meeldis Raamatu-
kogus, kus näidati neid 
salaruume. Meeldisid 
just need suured valged 
raamaturiiulid, millel 
olid nagu roolid küljes.  

 

 
Adrian 
Rozbaum, 
meediaklubis 
osaleja 

 
Mina olen Adrian. Õpin 
Raeküla kooli teises klassis, 
olen 8aastane. Mulle meel-
dis meedialaagris väga. Tei-
sel päeval käisime Sindis 
Pajo trükikojas (fotol), kus 
oli väga kõva lärm. Elada 
seal küll ei suudaks, aga 
saime palju targemaks ja 
nägime palju suuri masi-
naid. Mulle väga meeldis ka 
Pärnu Postimehe ajakir-
janikku kuulata ja mu lem-
mik oli Tre-raadio. Tahaksin ise ka raadios töötada. Tegelikult meeldis mulle terve laager. Sain seal 
tarkust ja palju uusi sõpru. Käin praegu edasi meediaklubis igal reedel, kui vähegi võimalik, ja loodan, 
et järgmisel aastal tuleb ka vägev laager!  

Sain laagris tarkust ja uusi sõpru Kasta lilled  
ja tee kiisule pai 

Labürindid valmistas noortelehte Vanakooli keskuse loovus– ja 
draamaringi juhendaja Ave Teeääre. 

Kadi Nauts 



 

 

• 
Raeküla Noorte Sõnumid 
Aadress Lembitu 1, 80028 Pärnu 
Arveldusarve nr 10220030954019, SEB 
noored@raekylavanakool.ee 
Vastutav väljaandja  
MTÜ Selts Raeküla, www.raekylavanakool.ee  
Mirtel Kadarik/Maria Rozbaum 

Toimetaja Cathy Välimets/Marina Mesipuu-Rhun 
Kujundaja Marii Alexandra Maripuu/Piia Karro-Selg 
Fotograaf Marten Mäger/Kadi Nauts 
Meelelahutus Cathy Välimets/Ave Teeääre 
Keeletoimetaja Inga Mänd/Jana Liivrand 
Trükikoda AS Pajo, www.pajoprint.ee 
Levitaja AS Express Post, www.expresspost.ee 

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse hu-
vides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagas-
tata ega retsenseerita. 
****************************************** 
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19. - 20. detsembril 2020 kõlab 
Pärnu Iseseisvuse väljakul taas 
õdus talvemuusika, avatud on pipar-
koogilõhnaline kohvik ja hubane jõu-
luturg. Meeleolu hoiavad üleval jõu-
luvana Bruno, lastefondi Mõmmik ja 
külalised Lottemaalt. 
Kell 12-18 on igal täistunnil laval 
jõuluprogramm, kus astuvad üles 
Pärnu linna tantsu- ja laululapsed. 
Õhtu saabudes aga esinevad Pärnust 
pärit tuntud artistid ja muusikud. 
 
Peaesinejad 
Laupäeval, 19.12 Uku Suviste koos 
oma pärnakast kitarristi Kristjan 
Kaasikuga. 
Pühapäeval, 20.12 Kaire Vilgats 
koos Dagmar Oja ja saatebändiga. 
Täpne ajakava www.joulukula.ee ja 
Facebookis. Sissepääs tasuta! 
*** 
Enne Jõuluküla avamist võtame ette 
kaks vahvat konkurssi! 
Kuni 27. novembrini kutsume kõi-
ki Pärnu linna ja maakonna kooli-
noori oma jõulu- või talveluuletusi 
Pärnu Jõulukülale saatma. Konkur-
si tingimustega saab tutvuda ja enda 
luuletusi esitada Jõuluküla kodulehel. 
Finaalkonkurss toimub Kaubamaja-
kas 12.12.2020. 
 
Koostöös Kaubamajaka ja Pakendi-
keskusega võtame aga 12.12 ette fan-
taasiaküllaste jõulukingituste pak-
kimise võistluse. Kui oled nobe kin-
gitusi pakkima, siis saada oma osale-
mise soov parnu@joulukula.ee. Osa-
leda saavad nii täiskasvanud kui ka 
koolinoored. Lisainfo jõuluküla ko-
dulehel. 
 
Tule naudi jõulumaagiat Pärnu süda-
linnas! 
 
Lisainfo kauplejatele ja külastajatele 
parnu@joulukula.ee või infotelefonil 
5252705. 

Pärnu Jõulu-
küla ja pärna-
katest muusi-
kud kutsuvad 
külla! 

Elu on teekond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jana Liivrand, 

tööpraktikant 
 
Raeküla Vanakool on minu elus 
mänginud olulist rolli juba pea kolm 
aastat. Põlise pärnakana teadsin 
muidugi juba ammu, et selline vana 
hoone eksisteerib, kuid päris esimest 
korda sattusin keskusesse alles 2018. 
a märtsis. Õppisin tol ajal TÜ Pärnu 
kolledžis turismi- ja hotelliettevõt-
lust. Mul tuli siis läbida kuskil asu-
tuses esimene praktika.  
 
Meie väikeses linnas on tegelikult üs-
na raske praktikakohta leida, sest pal-
jud ettevõtted ei taha enda juurde noori 
praktikante, vaid soovitakse kogemus-
tega töötajaid, kellest neil reaalselt ka-
su ka on. Ühel päeval aga naeratas 
mulle õnn, sest leidsin Vanakooli kuu-
lutuse, kus pakuti võimalust tulla tege-
ma praktikat. Muidugi reageerisin pak-
kumisele kohe, sest nii head võimalust 
lihtsalt ei saanud ju käest lasta! Nii 
algaski minu tegevus Vanakooli kes-
kuses. 
    Minu esimene praktika ei jäänud 
selles majas sugugi mitte ainukeseks. 
Kui ülikooli kolmandal aastal pidin 
kirjutama lõputööd, siis keerles mu 
peas ainult üks mõte – kultuur. Ma 
teadsin, et tahan midagi sellel teemal 
kirjutada, kuid ei osanud laiemalt 
mõelda. Ühel päeval otsustasin minna 
oma murega Raeküla keskusesse, sest 
teadsin, et sealt saan kindlasti mõne 
huvitava idee või mõtte, kuidas edasi 
tegutseda. Päeva lõpuks oli mul tänu 
Piiale ja Marinale olemas lõputöö tee-
ma, milleks oli „Kohalikule kogukon-
nale suunatud kultuurisündmuste aren-
damine Pärnu linna näitel“ ning nii 
algas ühtlasi ka minu teine praktika 
keskuses. 
   Ülikoolis õppides olin veendunud, et 
leian kohe peale lõpetamist endale töö, 
sest turism on lai ja arenenud vald-
kond. Positiivseid mõtteid panid pähe 
kindlasti ka paljud õppejõud, kes pide-
valt rääkisid, millised suurepärased 
võimalused meile, tudengitele peale 
kõrgkooli lõpetamist avanevad. Kah-
juks polnud nad enam nii positiivsed, 
kui jõudis kätte meie kaua oodatud 
sündmus – kõrgkooli pidulik lõpetami-
ne, mis toimus „tänu“ koroonaviiruse-
le veebis, videoülekandena ega olnud 
just kõige parema kvaliteediga. Hil-
jem, kui kooli diplomile järele läksin, 
surusid kaks nukra naeratusega õppe-
jõudu mu kätt ja soovisid head teed. 
Ma ei kahetse, et just seda eriala õppi-
ma läksin, aga pärast sellist lõpetamist 
oli mul mõnda aega ikka päris tühi 
tunne sees. Mulle ei tulnud kordagi 
pähe, et turismindusega midagi juhtu-
da võib ning olgem ausad, seda ei osa-
nud mitte keegi oodata.  
   Enne kui end päris töötuna arvele 
võtsin, töötasin tegelikult ühes väike-
ses Pärnu hotellis administraatorina. 

Olin seal hotellis ka varem töötanud, 
mistõttu oli mul lihtne sinna pärast 
kooli lõpetamist tagasi minna. Leppisi-
me hotelli juhatajaga kokku, et olen 
neil abis suve lõpuni, sest plaanisin 
nagunii sügisel kolida Tartusse. Kui 
aga kätte jõudis sügis, siis tuli välja, et 
minu tulevase kodu ehitus on kevadise 
eriolukorra tõttu väga palju veninud 
ning kolida ei olnud veel niipea või-
malik. Kuna hotelli ei olnud enam või-
malik tagasi tööle minna, otsustasin 
end töötukassas arvele võtta. Otsisin 
erialast tööd iga päev, kuid tulutult. 
Kirss tordile oli veel see, kui töötukas-
sa konsultant ütles mulle, et turism on 
surnud ja ma peaksin hoopis kiiremas 
korras ümber õppima! Hakkasingi siis 
mõtlema, mida küll edasi teha ja asu-
sin uurima erinevaid võimalusi. Minu 
ema arvas näiteks, et võiksin olla hoo-
pis juuksur või küünetehnik, kõrghari-
dusega ja puha!  
    Selle üle mõtlemise peale jõudsin 
aga ühel päeval hoopis järeldusele, et 

ma ei taha enam kodus end hulluks 
mõelda ja ma pean leidma mõne uue 
tegevuse. Ma ei tea miks, aga tol het-
kel käis mul korduvalt mõtteist läbi 
just Raeküla keskus. Kuna mina usun, 
et oma sisetunnet tuleb kuulata, siis 
võtsingi taas ühendust Piiaga ja pakku-
sin end keskusesse vabatahtlikuks. 
Muidugi võeti mind väga lahkelt vastu 
ning kui päris aus olla, siis ma tundsin 
end üle pika aja taas elavana. Sellest 
sai alguse ka minu teekonna kolmas 
praktika, täpsemalt tööpraktika, mis 
pole veel lõppenud.  Selle perioodi 
käigus olen ma saanud juba nii palju 
häid kogemusi ja õpetusi, mida ma ei 
asendaks mitte millegagi!  
  
Lõpetuseks jagan ühte tabavat mõttete-
ra -  elu on teekond - ära näe vaeva, et 
jõuda kindlasse sihtpunkti, vaid võtagi 
seda teekonnana - peatu, avasta ja õpi, 
mine mugavustsoonist välja, sest vaid 
nii leiad imesid. 

Jana ja Leona sügisesel koolivaheajal loovus– ja draamalaagris üheskoos meisterdamas.  

Erakogu 

Janast on meile väga palju abi ja loodame, et 
meist kõigist ka talle 
 
 
 
 
 

Marina Mesipuu-Rhun, 
Vanakooli keskuse arendusspetsialist, 

tööpraktikandi juhendaja 
 

 
Jana tuli meie majja ja tundis ennast kohe väga koduselt ning pani käed 
külge erinevates tegevustes. Aitas juhendajatel lastega tegevusi läbi viia, 
koristada keskust ja vajadusel külalisi vastu võtta. Suur abi on temast 
olnud erinevate projektitaotluste kirjutamisel. Laia silmaringiga noor ini-
mene on meie keskel kui sõõm kevadist värsket õhku!  
Aitäh, Jana, et tulid me juurde! Loodame, et meiega oldud aeg on õpetlik 
ja aitab sul leida päris oma raja. 

http://www.joulukula.ee/
mailto:parnu@joulukula.ee
mailto:parnu@joulukula.ee
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Annika Poldre, 
raekülalane, 
Raeküla seltsi liige, 
ajalehe Õpetajate 
Leht Pärnu toimetaja 
 

Kool kui kogukonna keskus on sõna-
ühend, mis võib ehk tunduda loosungli-
kuna, kuid sisult on see ideaal, mille 
poole võiksime kõik püüelda. Ühelt 
poolt on kool igaühele kui mitte süda-
melähedane, siis vähemasti tuttav paik, 
teatud ajal kodu kõrval elu teine kesk-
punkt ja loomulik koht, kus võiks pä-
rast koolitee lõppu ka seltsielu ja vaba 
aeg mööduda. 
 
Häid näiteid koolist kui kogukonna kes-
kusest võib tuua üle Eesti. Kohe meenub 
Pärnumaalt Jõõpre kool, kus pühendunud 
direktor Mati Suti eestvedamisel käib vil-
gas tegevus tihedas koostöös ümbruskon-
na rahvaga ja mitte ainult lapsevanemate-
ga. Kooli võimla särab õhtuti tuledes ja 
kajab pallimütsudest, puutöökojas, kus 
päeval toimuvad tunnid, on õhtuti ümber-
kaudsed inimesed, lapsevanemad ja õpe-
tajad, kes endale pille meisterdavad. Ku-
junenud on traditsioon, et igal aastal on 
kool pakkunud täiskasvanutele ühe pilli 
valmistamise kursuse, kus õpetajaiks on 
spetsialistid. Ühel aastal valmis kannel, 
teisel šamaanitrumm, mullu lõõtspill. Nii 
tugevneb side kogukonnaga, mis direktori 
sõnul ongi kooli eesmärk. 
   Kogukonna ellu on kaasatud ka õpilased 
– kool kirjutab projekte ning õpilasmalev-
lased teevad suvel töid ka kodukandi 
heaks – näiteks ühel suvel uuendasid õpi-
lased bussipeatusi neid disainides, paran-
dades ja värvides.   Kokkuleppel omava-

litsustega tehti külatee äärde pinke. Kooli-
ga ühe katuse all asuvale lasteaiale püsti-
tasid lapsevanemad koos oma küla mehe-
ga, kel ehitaja litsents, õue kaks majakest. 
Selle töö juures olid abiks ka õpilased. 
Malevlaste, kelle seas oli paljud endised 
sama lasteaia kasvandikud, tööks oli vär-
vida õue püstitatud laeva.  
   Maakoolil on ehk kogukonnaga lõimu-
miseks rohkem võimalusi kui linnakoolil 
ja vajadus ning tahtmistki selleks võib-
olla enam kui linnas.  
   Raeküla rahval on vedanud – linnas, aga 
oma „külas“ on kool ja selle kõrval vana 
kool - nii laste kui täiskasvanute kogu-
konna keskus. Lapsi sagib keskuses iga 
päev, neile on tegutsemiseks mitmesugu-
seid võimalusi mitmes ruumis. Täiskasva-
nutel on oma huvid, millele selles majas 

saab pühenduda. Kõrvaltvaatajale ja aeg-
ajalt majja sisenejale võib tundudagi elu 
siin ainult roosiline, vaid lähemad asja-
osalised teavad, kui pühendunud on selle 
maja eestvedajad, kel on imetlemisväär-
selt jaksu kella vaatamata ja nädalapäeva-
le mõtlemata tegutseda kogukonna heaks.  
   Kuidas saaks siin veel paremaks minna 
ja mida paremini teha? Arvan, et kui me 
kõik, raekülalased, hoolime, mida meile 
kui kogukonnale see kultuuri- ja ajaloo-
väärtusega kaunis koolimaja oma sisuga 
pakub, oskame pakkumisi vastu võtta ja 
sündmustel osalemisega oma huvi välja 
näidata, siis sellega toetamegi oma kogu-
konda ja Vanakooli keskuse eestvedajaid.  
   Oleme kõik, kes rohkem, kes vähem 
oma sõrme digiajastule andnud. Omaette 
olemine, mitte ainult arvuti, vaid ka tele-

viisori ees istumine on petliku võluga. 
Inimene vajab silmast silma suhtlemist, 
jutuajamisi, arutelusid, ka nalja viskamist. 
Seda kõike pakub seltsielu ning suhtle-
misvajadus - see ilmnes väga selgelt ke-
vadise koroona ajal. Inimene vajab teist 
inimest ja seda võimalust pakub kõige 
soodsamalt kodulähedane kogukonna kes-
kus.  
 
Nii on mitmel pool üle Eesti – kus kool, 
kus seltsimaja, mõnel pool endisest kooli-
hoonest seltsimajaks kujunenud kooskäi-
mise koht, kuhu tullakse kokku, et ühes-
koos tegutseda ja pidutseda, et elada 
rõõmsalt ja üksteisega oma rõõme ning 
oskusi jagada, midagi juurde õppida. Ka 
elukestev õpe annab kogukonna kooskäi-
misele uut ja avaramat sisu.  

Kool kui kogukonna keskus 

2020. a sügisel oli Raeküla seltsis 85 liiget.  Üks kord aastas (juuni viimasel esmaspäeval) toimub seltsi majandusaasta aruande koosolek. Fotol on 
2019. a koosolekust osavõtjad. Traditsiooniliselt toimub maikuu viimasel esmaspäeval rahvakoosolek, kus kohtutakse Pärnu Linnavalitsuse liikme-
tega. Ülejäänud kuude viimastel esmaspäevadel toimuvad avatud sündmused - kogukonnaliikmete jututoad, kus kohtutakse huvitavate inimestega, 
kuid ka poliitikutega Pärnu linnast ja mujalt Eestist. Seltsi liikmeks astumise avaldus on leitav www.raekylavanakool.ee keskkonnas.       Mikko Selg 

Väärtustades koostööd 
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õppejuht 

 
Pärnu Raeküla Kooli üheks neljast põ-
hiväärtuseks traditsioonide, loovuse ja 
hoolivuse kõrval on koostöö. Meil on 
ühised eesmärgid, millest lähtume oma 
tegevuses ja mille saavutamiseks teevad 
omavahel koostööd erinevad huvigru-
pid.  
 
Koostöö tähendab meie jaoks ühistest ees-
märkidest lähtuvalt planeeritud ja läbivii-
dud tegevusi huvigruppide ja partneritega. 
Koolis toimub koostöö erinevate osapool-
te vahel: juhtimise tasandil; kooli tasandil 
(õpilane-õpetaja, õpetaja-õpetaja, õpilane-
õpilane); kooli ja kodu vahel; hoolekogu 
ja õpilasesindusega ning paljude erinevate 
partneritega väljaspoolt kooli.  
   Kümnendat aastat toimub koostöö kol-
me mereäärse kooli vahel: Laulasmaa 
Kool, Muhu Põhikool ja Pärnu Raeküla 
Kool. Igasügisesel juhtkondade kohtumi-
sel lepitakse kokku peamised õppeaastale 
planeeritavad ühistegevused, lähtudes iga 
kooli oma strateegilistest eesmärkidest ja 
ühiskonna ning hariduse trendidest. Tra-
ditsiooniliseks on saanud koolituspäevad 
õpetajatele, õpilasesinduste kohtumised, 
õpilasuurimuste konverents, laulu- ja tant-
sukontserdid ning koolist kooli rändav 
õpilastööde näitus. Igal aastal püüame 
midagi uut lisada meie koostöösse. 
Käesoleval õppeaastal ootame esinema 
meie partnerkoolide õpilasigi Raeküla 
kooli solistide konkursile, mis toimub ju-
ba 25. korda. 
   Laste kohanemiseks koolikeskkonnaga 
ja harjumiseks uute õpetajatega korralda-
me ühisüritusi ja tunde lasteaialastega. 
Pärnu Raeküla Koolil on olnud pikaajali-
ne koostöö Raeküla lasteaiaga. Õppeaasta 
algab kahe haridusasutuse juhtkondade 
nõupidamisega, kus teeme kokkuvõtteid 
eelmisest ning planeerime uue õppeaasta 
ühistegemisi. Lasteaialastel on juba kol-

mandat aastat olnud võimalus osaleda 
CodeWeek nädal programmeerimise ja 
robootika töötubades (fotol), mida koos 
õpetajatega juhendavad 5.-6. klasside õpi-
lased. Traditsiooniks on olnud rahvatradit-
sioonide tutvustamine. Novembris külas-
tavad kooli ja lasteaeda mardid ja kadrid. 
Tutvutakse rahvakommetega, lahendatak-
se mõistatusi ja lüüakse tantsu. „Suurema 
sõbra“ programmi järgi külastavad las-
teaia vanema rühma lapsed meid detsemb-
ris, et osaleda jõuluks piparkookide küp-
setamisel ja lustida tantsupõrandal või 
meisterdada ehteid.  
   Pika traditsiooniga on jaanuaris toimuv 
sügisel kooli õppima asuvatele lastele ja 
nende peredele perepäev, kus tutvustatak-
se kooli, kooli õppekava, spordi-
õppesuuna valikuid, huvitegevust. Koo-
lieelikud saavad koos meie õpilastega osa-
leda erinevates õpitubades, mida juhenda-
vad klassiõpetajad. Kevadel toimub ühis-
üritus - teaduskatsed. Eesmärgiks on las-
teaia lastes ja ka õpilastes, kes ise uurivad 
ja katseid demonstreerivad, huvi äratami-
ne teaduse ja loodusnähtuste vastu. Ühi-
sed koostööprojektid lasteaiaga on ellu 
kutsutud soovist, et lasteaia lõpetanu tuleb 
1. septembril kooli, mis on talle tuttav, et 
lapsel on soov ja tahe teadmisi omandada, 
et vanem tunneb meid, usaldab ja on val-
mis koostööks.  
   Viimastel aastatel on tihenenud koostöö 
ka Pöialpoisi ja Tammiste lasteaiaga, keda 
oleme kaasanud CodeWeek nädala tege-
mistesse ning viinud läbi ainetunde 1. ja 
2. klassi juures. 
   Muutunud õpikäsituses on olulisel kohal 
koostöine õpikeskkond, kus tegutsevad nii 
õpilane-õpilane, õpilane-õpetaja kui ka 
õpetajad omavahel. Muutunud õpikäsituse 
rakendamine koolis toob õpilaste silma-
desse rohkelt rõõmu ja arendab isetege-
mist ning sotsiaalseid oskusi. Töise kesk-
konna loomisel planeerivad õpetajad tege-
vusi, mis toetavad õpilaste grupi- ja rüh-
matöö oskusi. Hea näitena saab siinkohal 
tuua 1.-3. klassi projektiõpet.  Õppeaasta 
jooksul viivad õpetajad läbi kolm kahenä-
dalast ainete-ülest projekti, kus läbivaks 
teemaks on loodus. Lähtudes alateemast, 
on lõimitud erinevad tegevused (muusika, 
voltimine, joonistamine, pildistamine, 
vaatlemine, jälgimine jne). Õppekavast 
lähtuvate teemade terviklik käsitlemine 
võimaldab õpetajatel teha omavahel koos-
tööd, arendada õpilastes koostööoskusi 
ning aidata kaasa õpilastel näha seoseid 
päriseluga. Väärtuslikud on just õpilaste 

koostööoskused, mida nad omandavad 
paaris- ja rühmatöös. 
   Kuna meie kool jääb kaugele kesklinnas 
asuvatest huvikoolidest, siis leiame koos-
töövõimalusi kohapeal.  Sellest õppeaas-
tast sai taas tuule tiibadesse Pärnu Kunsti-
de kooliga. 1.-3. klasside õpilasi käib  ju-
hendamas kunstikooli õpetaja. 
   Hoolekogul on meie kooliloos olnud 
alati oluline roll. Hoolekogu on seisnud 
selle eest, et meie kooli õpilastel on ühtne 
koolivorm: koolivest, koolipluusid, kooli 
logoga polosärgid. Hoolekogu seisab selle 
eest, et tähistame jüripäeval „Raamatu ja 
roosi päeva“, emakeele nädalal toimub 
kohtumine lastekirjanikuga, meie õpilastel 
on võimalik külastada Pärnu ettevõtteid. 
Hoolekogu soov on rohkem kaasata vane-
maid ürituste läbiviimisel - eelkõige oma 
laste klassidele, sest laste kasvatamisel on 
kõige olulisem roll vanematel.   
   Õpilasesindusel on koolis õpilasürituste 
toimumisel tähelepanuväärne osa. Nen-
dest sõltub, kas ja millistest sündmustest 
õpilased koolis osalevad. Meie õpilas-
esindus on olnud kooliolümpia, õpetajate 
päeva, jõululaada, vastlapäeva, staarijäl-
jendamise konkursi, Raeküla talendikon-
kursi eestvedajaks. Nende ürituste õnnes-
tumine sõltub just õpilasesinduse liikmete 
aktiivsusest ja tegususest. 
   Teadmised ei oma väärtust, kui me neid 
kasutada ei saa. Seetõttu on olulisel kohal 
erinevad õpilaste ja õpetajate vahelised 

rahvusvahelised projektid, mis annavad 
võimaluse õppida tundma erinevaid kul-
tuure ja hariduskorraldust, suhtlemist 
võõrkeeles ning rahvusvahelistes gruppi-
des töötamist. Koolitöötajate õpirännetel 
osalejad omandavad uusi teadmisi ja 
ideid, millest saavad alguse muudatused, 
toetamaks muutunud õpikäsitlust ja koos-
töist õppimist. Õpetajate ühised väliskoo-
litused Norras ja Barcelonas on toonud 
õppekavasse projektõppe vormi, suuren-
danud õpetajate koostööd projektinädala-
tel, arendanud digipädevusi. Õpetajate 
asjatundlikkuse ja kompetentsi täiendami-
sega muutuvad ka õpetamise meetodid 
õpilastele huvitavamaks. Õpirändel on 
meie õpilased viimastel aastatel saanud 
kohtuda oma eakaaslastega Prantsusmaal, 
Hispaanias, Ungaris ja Saksamaal.  
   Koostöö kooli pidajaga ja projektidega 
täiendavate ressursside taotlemine on loo-
nud meile võimaluse õppida ka väljaspool 
koolihoonet. Kasutame Pärnu linna kui 
õpikeskust, viime tunde läbi väljaspool - 
Matsalus, Kablis või Tallinna loomaaias. 
Tunnid on ammu väljunud traditsioonilise 
klassiruumi mõistest. Tunnid toimuvad ka 
Pernova keskuses, muuseumides, teatris ja 
looduses. 
 
Meie kõigi ühise koostöö tulemusel on 
koolis muutunud nii õppesisu kui ka -
meetodid. 

Fotod erakogust 
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Kaiu Kustasson, 
vabatahtlik korraldus-
meeskonna liige 
 

See oli viis aastat tagasi, kui selgus, et 
Pärnu kahe staadioni jooksu, mille 
start anti Raekülast ja finišiks oli Kale-
vi staadion, enam ei korraldata. Sellise 
uudisega polnud sugugi rahul raeküla-
lased. Tegemist oli ju kohalikule kogu-
konnale ühe toreda sündmusega. 
 
Kaks   Raeküla spordimeest, isa ja poeg - 
Enn ja Urmas Hallik - istusidki laua taha 
ning otsustasid jooksu ikkagi korraldada. 
Jooksevad kasvõi kahekesi, kuid Raeküla 
staadioni jooksu traditsiooni ikkagi jätka-
ta! 
   Ettepanekuga mindi  ka Pär-
numaa Spordiliitu, kus kohe 
nõustuti kaasa lööma ja korral-
damisel abistama. Olid neil ju 
pikaajalised kogemused ja in-
ventar, mis jooksu läbiviimiseks 
kohapeal vajalik. Enn raekülala-
sena teadis, et tegutseb aktiivselt Raeküla 
selts, mille eesotsas on energiline  juht 
Piia Karro-Selg, ning otsustatigi seada 
sammud läbirääkimisteks ka Raeküla Va-
nakooli keskusesse. Nagu selgus, oli  
Piial ja tema meeskonnalgi liikunud mõt-
ted just tervise-sportliku sündmuse kor-
raldamiseks. Meeste ettepanek võeti kahel 
käel vastu. Algaski meeldiv ja erinevaid 
kogukondi kaasav koostöö jooksu korral-
damiseks. 
   Elamusjooksu lähtepaigaks valiti Uulu 
staadion põhjusel, et see asub Raeküla 
staadionist mõistlikul jooksu- ja matka-
kaugusel ning  stardi- ja finišipaika ühen-
dab looduskaunis ja mitmekülgne maas-
tik. Raja pikkuseks 10,64 km, milles 1,4 
km on metsarada koos kõikide ekstreem-
sustega vaheldumisi asfaldil kulgemisega.     
   Elamusjooksu nimi pärineb stardi-ja 
finišipaiga ajaloolistest kohanimedest. 
Nimelt kandis jooksu stardipaik kunagi 
Uulu Uhla nime ja Raeküla finišipaiga 
üks osadest jälle rahvasuus Rotiküla ni-
me. Lisaks seob Pärnu Raeküla linnaosa 
ja Häädemeeste valda (täpsemalt Tahku-
randa) perekond Pätsi, kelle pere lugu on 
mõjutanud mõlema kogukonna ja piirkon-
na arengut. Nii tekkis korraldajatel soov 
kinkida Eesti Vabariigile 100. juubeliks  
Pätside radadel toimuv tervislik liiku-
missündmus – Uhla-Rotiküla elamus-
jooks. Jooksu toimumise ajaks valiti Eesti 
taasiseseisvumise päev, 20. august, mis 
on kalendris alati vaba päev. Elamusjook-
su juhend on kättesaadav korraldaja kodu-
lehel www.raekylavanakool.ee. Väga olu-
line on juhendiga igal aastal tutvuda, kuna 
sinna viiakse jooksvalt sisse asjakohaseid 
täpsustusi.   
   Start Uulu staadionil  antud, läheb 
andmiseks - kes jookseb  väga kiiresti ja 

tahab võitu, kes  jookseb kontrolliks 
iseenda  taseme mõõtmiseks, kes tahab 
sõbrale päkka näidata, kes soovib kaasale 
heameelt valmistada, kes jookseb kaalu-
langetamiseks jne… Igal  on erinev ees-
märk, kuid  ühine on siiski ka – jõuda 
Raeküla staadionile! 
   Rada on tähistatud, joogipunktides saab 
keelt kasta, spordikohtunikud ei lase teelt 
eksida, politseipatrull reguleerib liiklust 
ning vajadusel antakse esmaabi, kostub 
pillimängu ja rõõmsaid ergutushüüdeid, 
koduväravatel pakutakse õunu ja joogik-
raami  – kõik on parimas  korras, ainult 
edasi võiduka lõpuni. 
Lõpp hea,  kõik hea,  jooksja kuuleb pilli-
mängu, mille helide saatel jõutakse hin-
geldades finišisse, kus saabujale riputa-
takse kaela kaunis trikoloori värviga me-
dal, mille keskel lööb tantsu ehtsa kujuga 
rott, ja ulatatakse pudel värskendavat vett,  
soovijale väljastatakse diplom, mälestus-
meeneks jääb ka  temaatiline rinnanum-
ber. ... kõik on kõige paremas korras! 

 
Samas jääb miskit ka kripeldama, et … 
** keegi ei läheks ettevalmistatud rada 
muutma ega näiteks vabatahtlikele mõel-
dud toole rajalt kõrvale tassima; 
** kõik tänavatel liiklejad arvestaksid 
elamusjooksu raja läbijatega; 
** jooksjad oma tervislikku seisundit ja 
võimeid üle ei hindaks. 
Midagi aga ka rõõmustama … 
** kahe kogukonna, Raeküla ja Uulu suu-
repärane koostöö; 
** mõnus võistlus keset suve Eesti taas-
iseseisvumispäeva tähistamiseks; 
** lahe rada keset metsa, merevaatega 
kaldajoont, mööda asfalti ja linnatäna-
vaid; 
** lastejooksud toimuvad lausa mõlemal 
staadionil - Uulus ja Raekülas; 
** jooksu on õnnistatud ilmaga, sh kol-
manda jooksu ekstreemsed ilmastikutingi-
mused meeldisid just rajal viibijaile; 
** jooks toimus ka kuulsusrikkal K-viiru-
se aastal, tuleb ju aktiivne värskes õhus  
liikumine ja sportimine tervisele kasuks; 
** suur vabatahtlike hulk, kelleta poleks 
võimalik sellist ettevõtmist korraldada. 
   Lõpetuseks laulaks veel – kui abistavat 
kätt sa vahel vajad, siis lõunatuulel lase 
hüüda mind …. 
Tuhat tänu teile kõigile imelise koostöö, 
kaasamise ja Uhla - Rotiküla elamusjook-
su korraldamise eest! Aitäh Ennule ja Ur-
masele suurepärase idee eest! Aitäh Va-
nakooli keskuse perele, paljudele vaba-
tahtlikele ja toetajatele, tänu kellele on 
sündmus teoks saanud viiel aastal! 
 
Hoidkem tervist ja liikugem värskes 
õhus! Järgmine, 2021. aasta elamusjooks 
ja ka midagi uut - kevadine Uhla-Rotiküla 
elamusretk - on juba kavandamisel. 

 
 
 
 

 
Martin Kuldmägi, 
JK Poseidon  
treener, 
tegevjuht, 
juhatuse liige 
 

Pärnu jalgpalliklubi Poseidon kerkis 
Eesti jalgpallimaastikule 2013. a märt-
sis. Klubi luues teadsime algusest pea-
le, et konkurents on tihe, et Pärnus ja 
selle ümbruses tegutseb palju tradit-
sioonidega klubisid, kelle treeningutel 
osaleb sadu lapsi, ja kes on loonud en-
dale aastatepikkuste kogemustega hea 
maine. Uustulnuka jaoks ei olnud tege-
mist lihtsa keskkonnaga. Seega vaja-
sime midagi, millega eristuda. Vajasi-
me oma teed. 
 

 Kuidas spordikeskkonnas uue tegijana 
silma jääda? 

 Kuidas võita lastevanemate usaldust? 
 Kuidas võita potentsiaalsete 

koostööpartnerite tähelepanu? 
 Kuidas pälvida teiste jalgpalliklubide 

austus?  
Usun, et nendele küsimustele on pidanud 
enne meid vastama kümned ja kümned 
vutiklubid, ja paljud teevad seda ka pä-
rast meid. Selle tee ette võtnud või juba 
läbinud teavad, kui raske see on. Neile, 
kes arvavad, et küll asjad iseenesest pai-
ka loksuvad, on mul varuks üllatus - ega 
ikka loksu küll! Niisiis ise-enesest ei juh-
tu midagi, vähemasti mitte spordimaail-
mas. Vaja on selget visiooni, töökust 
ning kannatlikkust. 
   Kaikaid, mida meie kodaratesse heideti 
- tihtipeale heitsime neid endile ise -, oli 
tõepoolest palju, ja hetki, mil tundus, et 
kogu projekt triivib unustustehõlma, oli 
rohkem kui küll. Esmalt polnud meil üli-
koolist tulnutena majanduslikuks iseseis-
vuseks rahalisi ressursse. Olime varase-
malt küll jalgpallis üles kasvanud, kuid 
individuaalselt tipptasemel mitte mängi-
nutena puudusid meil teadmised ja koge-
mused. Olime küll Pärnust pärit, kuid 
enam kui viis aastat siit eemal olnutena 
polnud meil abistajate leidmiseks piisa-
valt uusi ega kõige õigemaid kontakte. 
   Aga selline ongi spordimaailm. Siin ei 
antagi midagi kellelegi kergelt. Edu tuleb 
välja teenida. Õnnel ega juhuslikkusel 
pole siin suurt asja, raskel ja järjepideval 
tööl aga küll. 
   Kuid kõik algab nägemusest, kindlast 
visioonist, kuidas luua Poseidoni tee. 
Pole ka oluline, kas see on õige või vale, 
hea või halb. See peab olema eelkõige 
Poseidoni tee, millele annab hinnangu 
alles aeg. 
   Me olime teadlikud, et üksi ei tee me 
suurt midagi. Teadsime ka, et ainult 
jalgpalli ja jalgpallihariduse pakkumisest 
jääb väheks. Need ei kõneta lapsi ega 
lapsevanemaid. Nii on kogu maailm vii-
mase aastasaja jooksul liikunud mõist-
mise suunas, et tõelist edu (olgu edukuse 

mõõdupuuks õnn, tarkus või klišeena 
kõlavad raha ja kuulsus) on sisuliselt 
võimatu saavutada koostööta. Pole vahet, 
kas töötame akadeemia, humanismi, kul-
tuuri või mõnes muus valdkonnas, ikkagi 
vajame suuremat pilti. Oma maailmas 
sees olles omame zoom-in nähtavust, mis 
on väga hea erinevate detailide mäkmisel 
ja mikrotasandil, aga edukaks olemises 
on vaja ka zoom-out nähtavust ehk või-
mekust näha probleeme distantsilt, tead-
mata alati igat detaili või isegi mõistmata 
kõiki põhitõdesid.  
   Mis on zoom-in kontseptsioon jalgpal-
limaailmas? Loomulikult jalgpall ja jalg-
palliharidus. Mis aga on zoom-out kont-
septsioon? Selle on kogukond. 
   Jalgpall kui sportmäng on meeskonna-, 
mitte invidividuaalala. Igas võistkonnas 
võiks olla oma Lionel Messi, kuid too 
Messi vajab oma ümber 10 tipptasemel 
mängijat, kes toetaks teda ja aitaks ta 
talendil särada. Sama põhimõte kehtib ka 
väljaku kõrval. Jalgpalliklubisid, kes pa-
kuvad suurepärast haridust, omavad tipp-
tasemel treenereid jne on maailm täis.  
   Poseidoni teeks on luua püramiid, mille 
tipus on jalgpall ja jalgpallialane edukus, 
kuid selle vundamendi moodustab kogu-
kond. Mõistame vägagi hästi, et ainult 
oma jalgpallialaste teadmistega me kau-
gele ei jõua. Vajame, et inimesed, kellega 
töötame, ning piirkonnad, kus töötame, 
usaldaksid meid. On oluline, et meieva-
heline suhtlus oleks avatud, otsused/
mõtted edukalt delegeeritud ning et me 
kaasaks oma tegemistesse ka neid osa-
pooli, kelle elus jalgpall ei ole primaarne. 
   Rääkides praktilistest väärtustest ja 
igapäevaelust, siis on selge, et meie klubi 
töötab mitmetel erinevatel koostöötasan-
ditel. Meie kontor, kust juhime oma iga-
päevatööd, asub Raeküla Vanakooli kes-
kuses, mis on kogukonnakeskus, aga 
selle seos jalgpalliga on minimaalne. 
Meie toetajate - olgu selleks siis 
eraettevõtted või kohalikud omava-
litsused - taustad ja töövaldkonnad on 
väga erinevad ja nendegi seos jalgpalliga 
on minimaalne. Meie mängijad ega nen-
de vanemad pole profisportlased, vaid 
täiesti tavalised ühiskonnaliikmed oma 
rõõmude ja muredega, kelle elu fookus 
pole - vähemast mitte veel täna - jalgpall. 
   Antud kompott ongi märksõna. Olla 
koos inimestega, kes ei näinud eilset 
mängu Napoli ja Sassuolu vahel ja kes ei 
tea, mis summa eest Neymar PSG'ga 
liitus. See kõik on zoom-in - pisidetailid, 
ametialased kontseptsioonid ning Posei-
doni unistuse - kasvatada Eesti A-koon-
disele mängumees - täitumist ei saa 
kvaliteetse jalgpallihariduseta. 
Zoom-out - see on aga kogukond. See on 
inimesed, kes tulevad, labidas ja reha 
käes, sinu kodustaadoni talgutele. See on 
sponsor, kes ei tea, kuidas õpetada lapsi 
siseküljega söötu andma, kuid kes näeb 
sinus kirge selle teemaga ise tegeleda. 
See on lapsevanem, kes ei huvitu jalgpal-
list, kuid kelle lapse süda tiksub vuti 
rütmis.  
See oleme meie - jalgpalliklubi Posei-
don! 

 
 

Gea Küngas, 
raekülalane, 

2019.a Pärnu kaasava 
eelarve võidutöö  

üks autoritest, 
MTÜ Selts Raeküla  

juhatuse liige 
 

Pärast pikka ootamist ja vaikusepe-
rioodi on hea meel tõdeda, et Hirve 
tänava spordi- ja mänguväljaku idee 
hakkab kuju võtma ning ehk juba 
järgmise aasta suvel saavad linnaosa 
elanikud tervislike harrastustega tege-
leda juba uuel spordiväljakul ja lapsed 
aega veeta sealsamas asuval män-
guplatsil.  
 

Tänu Pärnu linna 2019. a kaasava eelarve 
hääletusele õnnestub Hirve tänava ääres 
asuvale rohealale, millelt ka praegu leiab 
väikese sportimisvõimaluse ja tagasihoid-
liku laste mängunurga, elu sisse puhuda 
ja pakkuda linnaosa elanikele juurde 
koht, kus perega aktiivselt aega veeta. 
   Idee luua Raeküla linnaossa kaasaegse 
sportimisvõimaluste tarbeks korralik väl-
jak koos mängualadega väikelastele sün-
dis eelkõige kohalike elanike tagasisidest 
ja vajadustest. Tänu Raeküla seltsile koh-
tusime erinevate huvigruppide esindajate-
ga, hakkaski mõte spordiväljaku rajami-
seks üha enam ilmet võtma. Esialgu oli 
plaan tagasihoidlik ning ideeprojekti eest-
vedajad otsisid erinevaid võimalusi, mille 

abil jõuda lõpplahenduseni – spordi- ja 
mänguväljaku valmimiseni. Viimasel 
hetkel otsustas projektimeeskond esitada 
siiski ka oma idee Pärnu linna kaasava 
eelarve hääletusse. Suure töö, ühiste pin-
gustuste ja otse loomulikult kaasava 
eelarve poolt hääletanud linnaelanike abi-
ga õnnestus võit tuua just Raeküla linna-
osa arendamisse. Pärnu 2019. a kaasava 
eelarve hääletuse võitis Raeküla spordi- 
ja mänguväljak 448 häälega. Teiseks jäi 
avaliku liikumis- ja õppelinnaku rajamine 
Mai kooli õuealale, mille poolt hääletas 
360 linnakodanikku. Kolmandaks tuli 
discgolfipargi rajamine Loode-Pärnusse 
274 häälega.  
   Sepa platsi, nagu kohalikud elanikud 
seda maa-ala pigem teavad, projekti ees-
märk on luua Raeküla linnaossa Hirve ja 
Merimetsa tänava nurgale mitmefunkt-
siooniline tänapäevane sportimiskoht tä-
navakorvpalli ja rannavolle harrastajatele, 
välijõusaal ja mänguväljak väikelastele, 
et kogu pere spordist ja mängulisest tege-
vusest kujuneks ühine aktiivne ajaveetmi-
ne värskes õhus. Tänaseks päevaks on 
saanud projekt linnavalitsuselt heakskii-
du. Kevadel toimus esimene eskiisprojek-
ti tutvustus kevadel ja praeguseks on Hir-
ve platsi väljaku ideele väljastatud ehitus-
luba ja ehitusprojekt. Spordi- ja mängu-
väljaku kujundusprojekt on paika saanud, 
esialgse ideemeeskonnaga mitmeid kordi 
üle arutatud ning ka kohalikele elanikele 
arvamuse avaldamiseks üle antud. Kujun-
dusprojekti alusel on Hirve platsile idee 
järgi välja pakutud lahendusi: täismõõtu-

des spetsiaalse kattega tänavakorvpalli– 
ja võrkpalliväljak, välijõusaali osa ja väi-
kelaste mänguväljak. Lisaks saab lahen-
datud platsi äärne parkimisprobleem, val-
gustus, lisatakse juurde väike korvpalli-
sein lastele ning samuti on kujunduspro-
jekti alusel plaanis lisada väljakualale uut 
haljastust, säilitades olemasolev kõrghal-
jastus. Spordi- ja mänguväljakust tõotab 
tulla üks igati põnev ajaveetmise koht 
kogu perele. 

Sepa platsi spordi- ja mänguväljaku alg-
idee on jõudnud tänu Pärnu linna kaasava 
eelarve abile ehitusprojekti faasi. Projek-
timeeskond tänab veel kord kõiki inimesi, 
kes just Hirve tänava väljaku idee poolt 
oma hääle andsid. Loodame, et juba järg-
misel suvel saame Raeküla linnaosas nau-
tida uusi sportimisvõimalusi koos kogu 
perega.  

Hirve mänguväljaku idee hakkab kuju võtma 

Jalgpall - see tähendab kogukonda Elamusjooks sünnib koostöös 

20. august 2006. a linnaosade päeva tähistamine Sepa elik Hirve platsil. Käimas on linnaosadeva-
heline rahvastepallivõistlus. Taamal Sepa talu hoonete kompleks.        Erakogu 

Pilk protokollidele (N&M&teatejooksu võitja): 
2016 Anu Taveter, Andrus Veerpalu, SK Audru; 
2017 Anu Teppo, Taavi Tambur, Anu Jooksutrennid; 
2018 Jaana Õunaid, Karl Mäe, Anu Jooksutrennid; 
2019 Anu Piiroja, Timmo Jeret; 
2020 Anu Piiroja, Timmo Jeret. 
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Riita Tõniste, 
koduloouurija, 
selts Raeküla juhatuse 
liige 
 

Kaasamine ei ole Eesti ühiskonnas mida-
gi uudset, nagu seda sageli arvatakse. 
Tõsi - kaasamine riigivalitsemisse on si-
suliselt kohustuslik alates aastast 2012. 
 
Mida tähendab kaasamine? Laiemalt saame 
vaadelda seda igapäevaelu tasandil: kaasa-
me ju oma pereliikmeid ja sõpru-tuttavaid 
ning kolleege erinevatel eesmärkidel mit-
mesugustesse aruteludesse ja ühistegevus-
tesse, varieerides erinevaid meetodeid. Tee-
me otsuseid ja viime neid ellu teistega koos 
ja teistega arvestades. Kaasamine on hea 
tava. Sellest lähtuvalt teevad koostööd hu-
vigrupid ja kodanikuühendused.  Mõne ini-
mese kaasamine on kergem kui haarata 
kümneid ja sadu. Protsessi teine pool on 
osalemine. 
   Kaasamine või mittekaasamine  riigivalit-
semises mõjutab kõiki ühiskonna liikmeid 
seaduste ja normide kaudu. Seetõttu on 
ülioluline, et on võimalus ühiskonnaelu ku-
jundamises osaleda. Eriti kogukonnas. Vä-
ga hästi ilmestab järgnev, kuidas ühine ot-
sustamine loob võimalusi ja tulemusi. 
   Raeküla elu muutused on toimunud rae-
külalaste endi algatusel ja kaasamisel ning 
osalusena. Pärast 1905. aasta revolutsiooni 
Venemaal algab Eestis seltside loomine. 
Suur samm Raeküla vaimses arengus edasi 
oli Pärnu Eesti Kooliseltsi Raeküla osa-
konna loomine juulis 1911. Asutajateks 
olid Konstantin Päts, kelle koduaias peeti 

asutamiskoosolek, ning Pärnu Eesti Kooli-
seltsi asjaajaja August Luts. Juhatusse valiti 
raekülalased August Paal, Anton Paan ja 
Jakob Teinburg-Linnakivi. Esimene pidu 
oli sama aasta augustis Kembi aias. Avakõ-
ne pidas K. Päts, laulis Reiu laulukoor Ju-
han Hanschmidti juhatamisel. Esitati näi-
dend  „Meie aja kilplased”. Sündmus teenis 
just emakeelse hariduse vajalikkuse selgita-
mise eesmärki rahva hulgas.  Kõnelesid 
tolleaegsed õpetajad Piiskar, Luts, Reiu 
koolijuhataja vanem poeg August Hans-

šmidt ning noorem poeg – üliõpilane 
Eduard Hansšmidt jt. Kooliseltsi Raeküla 
osakonna suurimaks teeneks linnaosa aren-
gule oli kooli asutamine. 
   Lisaks toimus raekülalaste kultuurilisele 
tegevusele õhutamine. Seltsi algaastatel 
tegutses 12-liikmeline meeskoor, keda juha-
tas kord nädalas linnast, endine õpetaja 
Rea. Kooriharjutused toimusid kaupmees  
Lüdigi ja kalakaupmees Anton Paani juu-
res. Koor astus üles  mõnel kooliseltsi kor-
raldatud peol.  
Pasunakoori püüdis elule äratada Raeküla 
elanik Andres Tilk, kes oli sõjaväes teeni-
des puhkpillidega ümberkäimise võrdlemisi 
selgeks õppinud. Muusikamees  suri I ilma-
sõjas. 
   Pidusid peeti ka vabas õhus: Sepa platsil 
ja Truše aias, aga ka Allika tänaval asuvas 
Jüri Paani majas, mis oligi korraldatud selt-
simajaks. 
   Osakond töötas intensiivselt. Lisaks juha-
tuse liikmetele  oli tegevuse toetajad ka Vil-
lem Tõnisberg, Jaan Teinburg, Gustav 
Lossmann. 1915. a juulis korraldati pidu 
suurvürstinna Tatjana Nikolajevna Komitee 
heaks, mille tulu oli 170 rubla ja 87 kopi-
kat. Suur sõda halvas osakonna tegevu-
se.1916. a lõpul jäi seltsi tegevus vaikse-
maks seoses osa seltsiliikmete mobiliseeri-
misega sõtta. Kooliseltsi Raeküla osakonna 
töö oli inimesi ühistegevusele harjutanud ja 
sellest tingitult, hoolimata lahkujatest, ker-
kis uuesti mõte liituda, siis juba teistel põhi-
mõtetel. Uue seltsi kaasasutajaks, nõuand-
jaks ja põhikirja kokkuseadjaks oli ühis-
gümnaasiumi loodusloo õpetaja August 
Hansšmidt. 
   1919. a lõpetas osakond üldse tegevuse ja 
vara anti üle kalurite seltsile Laine. 
 1936. a nendib Aleksander Helila, et seltse 
on  Raekülas viis (5): eelpool nimetatud 
Laine, tuletõrje seltsi Raeküla osakond, 
noorteühing Koit, Kalurite Artell ja Vapru-
se Raeküla osakond. Peale nende oli loodud 

1926. aastal veel Raeküla selt-
sidevaheline komisjon, koos-
nedes kooli ja seltside esinda-
jaist, hoolitsemaks, ühise lava 
ja mitmesuguste tarvikute kor-
rashoiu eest, ning ühiste üri-
tuste algatajatest. 
Nõukogude aeg lõpetas seltsi-
de tegevuse. Ühistegevuse 
vajadust tunnetati ka taasise-
seisvunud Eestis. Raeküla 
gümnaasiumi juhtkonna ja 
hoolekogu eestvõttel toimus 
11. veebruaril 1934. aastal 
asutatud Raeküla Noorte 
Ühing Koit  reinkarnatsioon 
(1998 – 2000), millest kasvas 
selts Raeküla, kes tänaseid 
ettevõtmisi veab ja kogukonda 
kaasab. 

 

Kaasamine on iseenesest lõppematu õppi-
mise ja kasvava kaasatuse protsess, mis 
vajab eesmärke, mille poole pürgida. Kus 
on see piir või tähis, et ollakse kuhugi jõud-
nud ja võib tõdeda – küllalt kaasatud? Kui 
läbi kaasamise on kogutud teave jagatud ja 
parim võimalik variant valitud tegevuseks, 
siis ongi saavutatud parim. Kas ühinetakse, 
see eeldab usaldust ja kogemusi. Küll on 
tore, et Raekülas on tegusaid inimesi ikka 
jätkunud! 

 
Mikko Selg,  

raekülalane 
fotograaf, 

Raeküla seltsi liige,   
Raeküla Sõnumite 

FBgrupi  
administraator 

 

Informatsioon on üldlevinud teadmise 
kohaselt andmed ja teated, mida üks 
inimene annab teisele.   
 
Enne edastamist peab olema sisukas 
sõnum või kedagi huvitavad andmed. 
Järgmiseks vältimatuks osaks info liiku-
misel on, millisel viisil me oma sõnumit 
edastada saame. Ilmtingimata on vaja, et 
sõnum jõuab arusaadaval viisil nende 
inimesteni, kes on või võiksid olla sellest 
teatest huvitatud. Üks edastamise viis on 
trükitud paberleht. Tulenevalt tänapäeva 
elukorralduse muutustest liiguvad ka 
“trükitud” lehed vähemalt osaliselt elekt-
roonilisse keskkonda ehk arvutitesse. 
Õnneks on meil võimalik ka klassikalisel, 
kõigile harjumuspärasel kujul ajalehte 
paberile trükkida. Teie käes olev leht on 
üks nende hulgast ja sellisena käesoleva 
aasta viimane. 
   Käega katsutavad lehed on oma mahult 
piiratud ning nende ettevalmistamise 
protsess käib aeglaselt. Tulenevalt asja-
omastest puudustest ei mahu kõik sõnu-

mid paberkandjale, ka on ajalisest piiran-
gust tulenevalt kiired teated aeglase 
ettevalmistuse tõttu lehe ilmumise ajaks 
sageli lootusetult vananenud. Eelnevalt 
antaval informatiivsel teatel on 
“aegumise” tähtaeg määratud sündmuse 
enda toimumisajaga. Igal kohtumisõhtul 
või kokkusaamisel on oma toimumise 
aeg. Kui sündmus on toimunud, siis said 
sellest osa vaid eelnevalt informeeritud 
inimesed, kes siis saadud infole vastavalt 
käitusid.  
   Elukorralduslikult on muutunud sot-
siaalmeedia oluliseks ja väga kiireks in-
formatsiooni kandjaks. Piisab telefoniga 
foto jäädvustamisest, mõne lause kir-
jutamisest ning selle edastamisest näiteks 
Facebooki. Juba on loodud infot kandev 
postitus ning keskkonda edastatud. See 
info on omas kohas “paigas”. Kas nüüd 
on info laiali jagatud? Õige vastus on, et 
kahjuks ei ole see kõigi asjast huvitatud 
inimesteni jõutud. Huviline peab postitust 
lugema ning info teadvustama ning 
meelde jätma. See tähendab kohtuma 
peavad nii sõnum kui sõnumi lugeja. Sot-
siaalmeedia kandjad on kõikvõimalikke 
postitusi ja infot nii täis, et sageli ei suuda 
jälgija kuidagi järge pidada ka nendel 
postitustel, mida ta väga näha tahaks.  
   Mida sellises olukorras lugejatele 
soovitada? Kindlasti on palju abi info 
süstematiseerimisest. Kui teie jaoks olu-

listel lehekülgedel teha märked meeldib,  
jälgi, salvesta, siis aitab arvuti selle le-
hekülje uusi postitusi teieni toimetada.  
Siinkohal paar jälgimist väärivat Face-
booki lehekülge: 
 * Raeküla Vanakooli keskus 
 * Raeküla Sõnumid 
   Raeküla Vanakooli keskuse ees on 
teadete tahvel (fotol) ja teadete tulp. 
Nendel leiab olulist infot nii keskuses kui 

Pärnu linnas toimuvatest sündmustest. 
Raeküla Vanakooli keskuse sees on veel 
üks teadete tahvlid. Infot teade tahvlitele 
võite julgelt ka ise paigutada, et teavitada 
teisi raekülalasi oma tegemistest! 
 

Informatsiooni on võimalik leida, kui Sa 
oled aktiivne ja sihikindlalt otsid seda. 
Loodetavasti on eelkirjutatu teile selles 
abiks. 

 
 
 
 
 
 
 
Maria Rozbaum, 
raekülalane, 
veebigrupi „Raeküla elamurajoon Pärnus“ looja ja ad-
ministraator 
 

Pole mingi uudis, et elu kolib internetti. Paberlehtede tiraažid kahane-
vad nagu lumehanged kevadise päikese käes. Kohalikud külauudised, 
mida varem vahetati poejärjekorras, bussi oodates või naabritega täna-
val kokku juhtudes, saab nüüd kätte koduseinte vahel väljumata. 
 
Oma grupp internetis on ka meie väikesel Raekülal. Kes veel liitunud ei ole, 
saab seda teha Faceboo-
kis sisestades otsingusse 
„Raeküla elamurajoon 
Pärnus“ (fotol FB grupi 
avakuva). Kevadel saab 
meie väike ühendus in-
ternetis juba kolmeaasta-
seks ja mõned aastad ta-
gasi pisikest sõpruskonda 
ning mõttekaaslasi koon-
danud grupp on muudkui 
kasvanud ning sellesse 
kuulub tänasel päeval 
juba 1500 inimest. 
   Loomulikult on oluline 
hoida vanu kombeid. Ük-
si postitus Facebooki 
seinal ei asenda seda mõ-
nusat veerandtundi naab-
rinaisega üle aia lobisedes. Ükskõik, kui palju kommentaare virtuaalselt ko-
guneb, päris suhtlemist ei asenda miski. 
 
Uus ei asenda vana, vaid täiendab 
Siiski on somel* oma eelised. Meile võivad uuendused meeldida või mitte, 
kuid ära võime nende positiivseid pooli ometi kasutada. Some, muuseas, pi-
davat nüüd tõepoolest olema uus sõna, mis eesti keele lihtsamas vormis  
sotsiaalmeediat* tähistab. 
   Raeküla elamurajooni Facebooki grupi idee ei olnud midagi uuenduslikku, 
järjest tekkisid sellised paljudele küladele-elamurajoonidele. Sündis otsus ka 
meile üks luua. Alguses oli tegemist kinnise grupiga. Liituda soovijad küll 
said, kuid postitusi väljapoole gruppi jagada ei saanud, kui liige ei olnud, siis 
ei näinud ka avaldatud postitusi. 
   Üldisemateks eesmärkideks oli anda teada, kui keegi midagi toredat korral-
dada kavatses ja tahtis, et teised ka osaleksid. Samuti saab liituja jagada ilu-
said fotosid kodukandist ning arutleda nii olevikku, tulevikku kui ka mine-
vikku puudutavatel teemadel. Jagada kõiksugu infot alates jalutama läinud 
lemmikloomadest, planeeritavatest liiklusmuudatustest mänguväljakuteni. 
 
Mida grupis tehakse? 
Ootame postitusi kohalikelt käsitöölistelt, kokkajatelt, küpsetajatelt ning 
meistrimeestelt. Kõigilt, kes oma kätega midagi teevad ja seda jagada soovi-
vad. Saab tegeleda ka taaskasutusega. Osta või müüa kõike, mis pähe tuleb. 
Müügikuulutuste jaoks on olemas eraldi kaust, et muu oluline teave kaupleja-
te vahel kaotsi ei läheks. 
   Grupi loojana olen õnnelik, et suures osas on õnnestunud grupis hoida po-
sitiivset meeleolu ja seda mitte piirangute seadmise või üleliigse modereeri-
misega pärssida. Õnneks ongi siin enamuses mõistlikud ja toredad inimesed. 
Pole karta, et keegi ennast teiste peal välja elab, nagu seda internetis kahjuks 
üsna tihti ette tuleb. 
   Samuti teeb rõõmu, et kohalikud väikeettevõtjad ennast hästi tunnevad oma 
tegemisi jagades ning Raeküla Vanakooli keskus toredaks koostööpartneriks 
on osutunud. Loomulikult on veel rohkelt ruumi arenguks ja külas on ka asu-
tusi, kes meid veel ei ole oma hääletoruna kasutama ning hindama hakanud. 
Loodan, et see kõik muutub ja peagi on meil ühtne koht, kust saab kiiresti 
kätte kogu adekvaatse info, mis üht kohalikku elanikku puudutada võiks. 
 
Raeküla grupp Facebookis on mõeldud kõigile, kes paigaga füüsiliselt või 
emotsionaalselt ühendatud. Eesmärgiks on muuta üheskoos armas kodukoht 
veelgi paremaks! Kui sind grupis veel ei ole, siis liitu juba täna! 

Kaasamisel on pikk traditsioon Kust ma tean, mis toimub? 

Raekülas 2020 sügisel kasutatavad info liikumise kanalid  

 

 

Mikko Selg 

100. aastapäeva pidulik tähistamine 12.07.2011, kus osalejaid tervi-
tab selts Raeküla tänane esindaja Piia Karro           Erakogu 
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Regyta Eriste,  
Eesti Karismaatilise 
Episkopaalkiriku Pärnu 
Püha Apostel Barnabase  
koguduse liige 
 

Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku 
Pärnu Püha Apostel Barnabase kogu-
dus asutati 1997. a 31. augustil. 
 
2012. a peetakse jumalateenistusi Raeküla 
Vanakooli keskuse peegelsaalis. Raekülla 
jõuti, kuna siinkandis elas koguduse liik-
meks olnud noor pere, kuid ka Barnabase 
koguduse preester Thomas (kodanikuni-
mega Kaido) Eriste juured on Raekülas, 
nii nagu ka koguduse vanima liikme Mai-
mu Eristelgi, kes andis samas klassiruu-
mis aastaid keemia ja bioloogia tunde. 
Täna kaunistavad seda ruumi ka pr Mai-
mu maalid.  
   Kolm aastat tagasi korraldati üheskoos 
Vanakooli keskusega esimene jõululaulu-
de laulmise õhtu. Eeskuju saime oma Ing-
lismaa sõpradelt. Seal on kombeks enne 

jõule koguneda ja kogukonnana koos laul-
da. Meie südameis oli mõte tuua inimesed 
üheks õhtuks enne jõulueelsest ruttamisest 
kokku, olla koos perede ja naabritega ning 
üheskoos meelde tuletada vanad viisid. 
Tekitab ju üheskoos laulmine õnnehor-
moone, vähendab ärevust ja stressi.  
   Möödunud aastal oli jõululaulude laul-
misel kohal ka Pärnu Y-klubi, kes korral-
das jõululoosi, kus igaüks võis midagi 
võita, kuid õndsam eesmärk oli toetada  
Reena Pärnati osalemist Tokyo OM-l.  
   Ootame ka sel aastal 23. detsembri õhtul 
Vanakooli keskusse kõiki üheskoos jõulu-
laule laulma. Õdusamaks olemiseks süü-
tame küünlad, joome üheskoos teed, 
maiustame piparkookidega ja laulame 
koos noorte muusikutega. Olete oodatud! 
   Möödunud suvel osalesime keskuse 
eestvedajate õhutusel ja nende abiga Au-
gustijälgede festivalil. Panime püsti oma 
tänavakohviku ja pakkusime pannkooke 
(fotol preester Thomas Eriste), lisandiks 
erinevaid hoidiseid koguduse liikmete 
sahvritest. Koogimüügist saadud tulu (~ 
200 eurot) läks koguduse muusikatöö he-
livõimendussüsteemi soetamise fondi. 
Koguduse muusikud astusid üles ka festi-

vali laval, andes aimu, millist 
muusikat viljeldakse püha-
päevastel jumalateenistustel. 
Festivalilaval astusid üles ka 
EKEK  Püha Esimärter Ste-
fanose koguduse muusikud 
Tallinnast.  
   Kord kuus koguneb Pärnus 
vaimulike ümarlaud, kus 
liikmeks ka Barnabase kogu-
duse preester Thomas Eriste. 
Kohtutakse erinevates kogu-
dustes, juuakse koos hommi-
kukohvi ning palvetatakse 
linna ja rahva eest. Septemb-
ris oli ümarlaua võõrustajaks 
Vanakooli keskus. Korralda-
tud oli väga ilus vastuvõtt, 
tutvustati keskuse tegevust ja jagati infot 
Pärnu Y-klubi kohta. Aitäh! Loodame, et 
sellest sünnib traditsioon.  
   Raeküla Vanakooli keskus ja selle eest-
vedajad on meie koguduse lahkesti vastu 
võtnud ning meid mõtte, sõna ja teoga 
toetanud. Oleme selle eest väga-väga tä-
nulikud. Prohvet Jeremija on kirjutanud: 
“Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma 
olen lasknud teid viia, ja paluge selleks 

Issandat; sest selle hea põli on teie hea 
põli!” Palume kogudusena Raeküla rahva 
ning Raeküla Vanakooli keskuse heaolu 
eest.  
 

Rõõmsate kohtumisteni pühapäeviti kl 11 
jumalateenistustel peegelsaalis, jõululau-
lude laulmisel 23. detsembril ning püha 
jõuluõhtu jumalateenistusel 24. detsembril 
kell 15.30. Olete väga oodatud!  

 
 
 
 

 
Gea Küngas, 

MTÜ Selts Raeküla  
juhatuse liige, 

raekülalane 
 
See oli kolm aastat tagasi, kui Raeküla 
linnaossa jõudis oma tänavafestival Au-
gustijäljed.  
 
Festival, mis ühendas endas nii spordi, 
muusika, näitused, teatrietendused, kodu-
kohvikud, tänavakaubamajad ja meeleolu-
ka tantsuõhtu. Festival, kus igaüks leidis 
endale midagi meelepärast meelelahutusest 
hea toiduni. 
   Tänavafestivali Augustijäljed eesmärk oli 
elavdada Raeküla linnaosa elukeskkonda, 
kuid ka ühendada kogukonna inimesi eri-
nevate ürituste ja tegevuste, kodukohvikute 
ja hoovikaubamajade kaudu. Iga avatud 
koduaed, kodukohvik ja hoovikaubamaja 
oli kui sõbralik küllakutse ning korraldus-
meeskonnal oli juba esimesel aastal väga 
hea meel suure hulga osavõtjate üle. 
   Augusijälgede selleaastaseks, kolman-
daks hooajaks oli kodukohvikute ja hoovi-
kaubamajade nimekirjas juba peaaegu 20 
erinevat osalejat. See kogus on meie väikse 
linnaosa kohta märkimisväärselt suur ning 
rõõm on näha, et Raeküla linnaosa inimes-
te seas on nii palju toredaid elanikke, kes 
ka juba mitmendat aastat järjest panustavad 
Augustijälgede toimimisse omapoolse te-
gutsemistuhinaga, avades taas oma koduaia 

ja -maja uksed nii naabritele kui kaaslinlas-
tele. Võib öelda, et nii mõnelgi mitmendat 
korda uksed avanud kodukohvikul on ole-
mas juba oma püsikliendid, kes just Au-
gustijälgede ajal taas rõõmuga ootavad 
oma lemmikroogade, burgerite ja kookide 
letile saabumist. Augustijäljed on kokku 
toonud avatud ja rõõmsameelsed Raeküla 
elanikud nii lähemate kui kaugemate küla-
listega. Kõige tähtsam - festival on loonud 
„tunne oma naabrit“ keskkonna kohalikele, 
millega on suhtlemine meie endi ümber 
muutunud avatumaks.  
   Lisaks tegusatele kodukohvikutele on 
rõõm tõdeda, et Raeküla linnaosas on iga 
aasta korraldajate juurde leidnud tee paljud 
vabatahtlikud, kelle abil on saanud sünd-
mus teoks. Niivõrd suure sündmuse korral-
damisel on iga väiksemgi abikäsi teretul-
nud. Tänu ühistele pingutustele oleme saa-
nud pakkuda parimat festivali-elamust 
meie külalistele nii lähedalt kui kaugelt. 
Külalisi on aga festivalile jõudnud iga aas-
taga aina enam ja enam ning just seetõttu 
oleme võtnud eesmärgiks festivali toimu-
mise ka järgmisel aastal.  
 
Kui eelmiste aastate festivalide teemaks oli 
nii oma koduaia maitsemaailmad ja tervis 
ning tervislik toitumine, siis järgmisel aas-
tal pakume festivali teemaks „Tagasi juurte 
juurde“. Kindlasti toimuvad juba tradit-
siooniline mitmekülgne kultuuri- ja spor-
diprogramm, kodukohvikud ja hoovikauba-
majad.– seda kõike augusti alguses ikka 
siinsamas Raekülas. 

 
 
 
 
 

Reet Massa, 
Raeküla seltsi liige, 
Pärnu Y-klubi liige, 
raekülalane 
 

Läbi aegade on inimesi kokku toonud 
soov ühiselt tegutsedes meeldivalt ae-
ga veeta, kuid ka seada kaugemaid 
sihte ja pakkuda tuge abivajajatele. 
Eelöeldust ajendatuna on paljud 
meist liitunud nii Raeküla seltsi kui 
ka üleilmsesse heategevusorganisat-
siooni  kuuluva Pärnu Y-klubiga. 
 

Selts ja klubi on seest suuremad kui 
väljast. Liikmelisust ei piira kuulumine 
linnaossa ega Pärnu linna. Sina, kas sa 
pakud või vajad abi, lihtsalt tunned, et 
oled liikmeks oodatud!  
   Järgnevalt pisike meenutus, kuidas 
Raeküla kogukond asus toetama noore 
andeka vibusportlase Reena Pärnati tee-
konda läheneva Tokyo olümpiani. 
   2019. a sügisel tuksusid spordisõprade 
südamed teadagi 2020. a Tokyo su-
veolümpiamängude ootuses. Olümpiale 
võistlema pääsevad vähesed, seda enam 
elame kaasa eestlastele. Me teame oma 
kaasmaalasi loomulikult paremini kui 
teisi. Kindlasti teleka ees istudes, hinge 
kinni pidades tahaksime anda neile ko-
gu oma energia. Soovime, et võistlejad 
seda tunneksid! 
Ise olen keskmine spordilemb. Noorena 
võistelnud enda ja teistega, tänini keha-
liselt aktiivne, aga ka paadunud 
tugitoolisportlane – ja sarnaselt 
paljudele valikuga rahul. 
   Mõni meist on pähe võtnud, 
et endast kõike andes võib ta 
tõusta  oma alas maailma tip-
pude hulka… kuni äkki 
leiamegi ta sealt! 
   Sügisel 2019 uuris Pärnu Y-
klubi president Mikko Selg 
Pärnu tüdruku Reena Pärnati 
käest, kas tal on piisavalt või-
malusi olümpiaks valmistuda. 
Selgus, et võimalused on väga 
ahtakesed. Reenalt kuulis Mikko, et 
treeningtaseme tõstmiseks oleks parim 
võimalus käia neiul maailmas enim tun-
nustust saanud vibutreener Kimi juures 
oma oskusi lihvimas.  
   Mikko nägi võimalust Reena abista-
miseks Pärnu Y-klubi kaudu, kuna Ree-
nale parim treener ja koolituskoht asu-
vad Lõuna-Koreas, kus on ka Pärnu Y-
klubiga häid sidemeid omav sealne Y´s 
men International heategevuslik klubi. 
Loomulikult olime kõik mitte ainult 
nõus Reena tegevust toetama, vaid lausa 
õhinas – ikkagi õlg alla olümpiastar-
diks! Samas sai Pärnu Y-klubi korraga 
kaks uut liiget – Reena ja Sulu Pärnati.  
   Kohtumine Reena ja tema ema Suluga 

oli maiuspala! Avanes pilt tingimusteta 
armastavast ja hoolivast perest, kust 
sirgunud ilus erakordselt andekas ja 
tahtekindel selge jutu, kuid loomult ta-
gasihoidlik neiu, kes ligi paariküm-
neaastase treeningstaažiga on saavuta-
nud kõrgeid tulemusi mitmete aastate 
jooksul ning raskuste kiuste on teel oma 
kolmandale olümpiale.   
   Selts ja klubi alustasid võimaluste 
otsimisega, et Reenat toetada, sest 
olümpia oli ju ukse ees. Möödunud aas-
ta Raeküla nääripeol ise rahva ees en-
nast ja oma tegevusi tutvustanud ja toe-
tust küsinud Reena võitis kohe rahva 
poolehoiu. Olümpiasportlasega oli vah-
va nautida pidusööki sama laua taga ja 
viktoriinis ühiselt oma võistkonna au 
kaitsta! Heategevuslik loterii ja muu 
toetustegevus osutusid väga edukaks.  
   Kahjuks tuli Y-klubil tagastada linnalt 
küsitud ja saadud noore sportlase toetus, 
mis kui erakordne viirusepuhang maail-
ma peatas. Reenal lihtsalt puudus möö-
dunud kevadel võimalus Lõuna-
Koreasse treeninglaagrisse sõita - riik 
oli igasuguseks reisimiseks suletud. 
Reena ettevalmistused olümpiaks jätku-
vad ja jätkame Reena toetamist. Vaata-
mata teadmatusele tuleviku osas, on 
rõõmsa ja avatud olemisega Reena ja 
Sulu abistamise teinud kogukonnale 
väga meeldivaks ja lihtsaks. Inimestele 
läheb korda, et Reena ise teeb kohaliku 
kogukonnaga koostööd, olles noortele 
eeskujuks.  
 

Muuhulgas värviti üheskoos pärast vii-
rusejärgset perioodi Vanakooli müra-

tõkke sein (fotol) ja vibukütt osales tä-
navafestivalil Augustijäljed lastele 
võistluste korraldamisel.  
   Kuigi olümpiapääsme teeninud sport-
lase eest kõnelevad tema teod, võitis 
Reena minu ja ilmselt paljude südame 
eelkõige oma inimliku ja sooja olemise-
ga. Isiklikult olen väga rõõmus ja kinni-
tan, kuidas sportlased ise teistele inspi-
ratsiooni ja elamusi pakuvad. 
 

Reena ja tema lähedaste nimel tänan 
kõiki Reena teekonna toetajaid! Selline 
koondumine ühise eesmärgi nimel tu-
gevdab ka kogukonnasiseseid suhteid 
veelgi ja tegelikult teeb meist endistki 
suurema südamega inimesed. 

Augustijäljed liidab kogukonda Kogukonna toel olümpiale 

Oma Aia August 2020 tulemused 
 

 
 
 

Mikko Selg, 
Oma Aia Augusti žürii esimees 

 
Tänavugi toimus tänavafestivalil Augustijäljed kodukohvikute konkurss Oma Aia August. Žü-
rii liikmed otsustasid ühiselt, et välja ei anta üldist paremusjärjestust, vaid tuuakse esile pari-
mad kohvikud tulenevalt just nende eripärast ja konkursile pakutust.  

 

Parim suupiste - marja šokolaadi korvikesed (fotol) Viru tänava  
Hoovikohvikult. Žürii hinnangul oli tegemist kõige üllatavama ja 
maitsetelt huvitava kombinatsiooniga. 

 
 

 
 

Parim jook - Preili Ponksi puhveti marjavein aastakäigust 2016. Žürii hin-
nangul oli tegemist väga tasakaalustatud magusamaitselise veiniga, milles 
oli tunda ligi 50 aasta pikkust veinide valmistamise kogemust. Fotol koh-
viku perenaine Maie Peet jooki pakkumas. 

 
Parim magustoit - Salajane kook Mare kodukoh-
vikult. Žürii hinnangul vääris esiletoomist maitse-
te mitmekesisus ja koogi salapära. Fotol kohviku 
perenaine Mare Meier serveerimas Salajast kooki. 

 
       

   Palju õnne kõigile osalejaile! 

Kogudus palvetab Raeküla rahva ja Vanakooli keskuse eest 

 

 

Mikko Selg 

Mikko Selg 

Fotod Mikko Selg 


