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FELIX 
RVK ANK  
maskott 
 

Selja taha on jäänud õks põnev ja 
väljakutsete rohke aasta siin Vana-
kooli noortekas. Kogu maailm on 
muutumas, aga mina olen siin ikka 
see sama hea vana Felix. Mul on ol-
nud üpris lõbus. Räägin siis teile, 
mida olen vahepeal teinud. Nii olen  
saanud koos noortega osa väga lahe-
datest sündmustest. Näiteks käisin 
sõbrapäeva diskol, kus tantsisin nii et 
keel vestil :D Järgmisena krabasid 
mind Maarja-Grisel ja Kadi kaasa 
Pärnu päeva nädala iga jumala töö-
päev keskpäeval tegema nn live 
orienteerumist linnaosades, kus kii-
rem meie kolmiku leidja sai auhindu. 
See oli nii pöörane ettevõtmine, et 
mäletan seda siiani! Ja muide, kas 
teie ka teadsite et Pärnu sai see aasta 
juba 770aastat nooreks? Või on see 
juba päris vana vanus? Hmm? Pean 
veits mõtlema ... 
30. mail tegin ma midagi toredat, 
nimelt osalesin esmakordselt ametli-
kul Uhla-Rotiküla esimesel elamus-
retkel koos Piia ja väga paljude kooli-
noortega. See oli nii võimas, et pärast 
jalutuskäiku 10km loodus- ja metsa-
radadel oli hinges kohe hea tunne!!!
Pärast sellist tõsist trenni avasin las-
tekaitsepäeva puhul RVK noorte 
maalitud näituse, mis kaunistas Rae-
küla Vanakooli keskuse fassaadi. 
Muidugi ei puudunud ma ka Lau-
luaias 2021 lõpp kontserdilt, kus as-
tusin üles lavakujundajana ning minu 
poeg Pelmeen oli ka osa šõust.  
Lisaks sellele sain vaadelda ka meie 
oma noorte teatristuudio etendust, 
mis üles filmiti. Seegi oli jälle midagi 
nii uudset ja põnevat. Viimati osale-
sin Vanakooli I pööriööl. Vot see oli 
üks isemoodi öö koos lõkke, tõrviku-
te ja rongkäiguga ning noortega, kel-
lel lubati olla koos minuga hommiku-
ni üleval. See oli üks vägev kogemus.  
Loodan, hea lugeja, ka sinagi said 
vähemalt ühestki minu poolt loetletud 
sündmusest osa. Tundub, et nendest 
sündmustest saab siin Vanakooli veel 
pikaajaline traditsioon, nii et jõuad 
tulevikus ka minuga ühineda ja huvi-
tavaid mälestusi koguda! 
Ps! Ma ise oma pojale nime ei vali-
nud. Tegid seda noorteka oma noo-
red. Igal juhul on Pelmeen väga hea 
valik! Aitäh! 

RVK Noorteka tegemisi saad jälgi-
da meie FB grupis, Instagrammis 
või Vanakooli keskuse kodukalt! 
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Fotodel 
1 - Karl-Romet Laanemets 
(vasakult), Oliver Ostrov, juhendaja 
Ave Teeääre, Mirtel Kadarik, Han-
nes-Martin Jõesaar, Villem Kiviselg 
õuetegevustes, 
2 - Felix ja Pelmeen noorte joonis-
tustest valminud Vanakooli fassaa-
dinäituse avamisel, 
3 - liver Ostrov (vasakult) ja Han-
nes-Martin Jõesaar koos mänguva-
naema Aime Jõgistega helkuripuu 
ehtimisel, 
4 - 5 kokkamine - jõulupiparkooki-
de ja vastlakuklite valmistamise 
töötuba, 
6 -  Ägedaima Halloveeeni kõrvitsate 
näitus, 
7 - . Villem Kiviselja sooloesinemi-
ne traditsioonilisel Vanakooli huvi-
kooli ja noortekeskuse hooaja lõpe-
tamisel, 
8 - Loovusklubi lavastuse 
„Seiklused seenelinnas“ lavadeko-
ratsioonid, 
 
              Fotod erakogudest 
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Vanakooli I pööriöö sütitas südameid 

 
 

 
 
 
Jana Liivrand, 
Vanakooli keskuse projektide assistent 
 

Vanakooli pööriöö jääb kindlasti meelde paljudele, sest see oli 
tõeliselt erakordne sündmus! Veelgi põnevam oli aga mul isik-
likult olla abiks selle sündmuse esmakordsel korraldamisel. 
Kuigi olen ka varasemalt selliste asjadega tegelenud, siis olu-
korrad ja inimesed on ikka üldjuhul erinevad.  
 

Mis teekond see oleks, ilma takistusteta! 
Sisuloomise protsessis sain kaasa lüüa programmi kokku pane-
misel ning idee sõnastamisel. Panime pead kokku ning üsna 
kiirelt valmis ka projekt, mille saatsime erinevatele rahastajate-
le laiali. Eks arvamused on erinevad ning on arusaadav, et kõik 

ei pidanud meie ideed 
teostatavaks. Küll aga 
tasuks siinkohal välja 
tuua need imelised orga-
nisatsioonid, kelleta pro-
jekti ellu viimine oleks 
olnud võimatu. Aitäh 
Eesti Rahvakultuuri kes-
kus, Eesti Kultuurkapital 
ning Pärnu linnavalitsus! 
Samuti oli suureks abiks 
ka Pärnu Y-klubi, kes 
tuli üritusele oma vahva 
heategevusloteriiga. 
Muidugi ei saa mainima-
ta jätta ka klubi korralda-
tud puhvetit, kus nii mi-
na kui ka teine klubi liige 
Reet Massa terve õhtu 

kostitasime sündmusest osa saajaid hea ja paremaga! 
   Ühtlasi oli mulle suureks rõõmuks korraldamise protsessi käigus 
esinejatega suhtlemine ja nendega plaanide pidamine. Tuli ette ka 
olukordi, kus mõned esinejad alt hüppasid, kuid leidsime õnneks 
sellele kiire lahenduse. Tõsiseid läbirääkimisi tuli pidada kohaliku 
omavalitsusega, et sündmus ikkagi kavandatud kujul - päikeseloo-
jangust päikesetõusuni - ellu viia, kuna just kehtivad piirangud 
oleks peaaegu nõudnud sündmuse tehnilist lõpetamist oluliselt 
varem. Õnneks kõik laabus, nii saimegi ühiselt pidutseda varaste 
hommikutundideni. Neilt vaprailt, kes reaalselt pidasid vastu õh-
tus hommikuni, kuulsime vaid palju kiidusõnu!  
   Nüüd jääb korraldada veel paar sarnast sündmust, et seejärel 
hõisata - uus traditsioon on sündinud! 

Kommentaar Katrinilt (13) 
See pööripäevaüritus oli vägev. Need laulud, 
mida me saime kaasa laulda ja need erinevad 
tantsud, millest saime osa, tekitasid minus väga 
hea tunde. Päikseloojangu ja päiksetõusu vaata-
mine oli ilus! Tõrvikud, mida me saime käes 
hoida, olid lahedad ja kui me lõkke süütasime 
põlema, siis see oli kena. See tekitas selliseid 
mõtteid, et nii ammu pole olnud mingeid suuri 
sündmusi või inimeste kogunemisi ja nüüd, siis 
lõpuks sündis midagi nii olulist. Mulle meeldis 
see esimene Vanakooli pööriöö tähistamine 
kohe väga-väga!!! 

Kommentaar Rachelilt (11) 
20. juunil kl 20 kohtusime Vanakooli keskuse ees. Sealt 
edasi läksime Raeküla mere äärde. Kuulasime esinemisi ja 
vaatasime mänge. Osad käisid mere ääres ja osad linnu-
vaatlustornis päikeseloojangut vaatamas. Kell 23 umbes 
hakkasime koos põlevate tõrvikutega jalutama tagasi Vana-
kooli keskusse. Me olime seal umbes 4ni hommikul. Män-
gisime mänge, laulsime ja tantsisime. Panime ka lõkke 
põlema. Loositi ka Y-klubi heategevusloosi. Kell neli hak-
kasime minema Pärnu äärde Liivikale, kus vaatasime päi-
kesetõusu. Sealt läksid enamus koju. Mina, Katrin, Karolii-
na ja Piia läksime veel vanakoolikeskusesse kus koristasi-
me ära. Sealt edasi läksin ma bussile ja koju. Mulle meeldis 
kogu pööriöö väga! 

Pärnu sünnipäeva tähistamine Vanakooli moodi 
 
 
 

 
Kadi Nauts, 
RVK ANK noorsootöötaja-
tegevusjuhendaja 
 

Minu kodulinn Pärnu sai sel kevadel 770aastaseks. 
Kuna kevadel oli terves riigis eripärane olukord ja 
tavapärased pärnakaid liitvad sündmused linnaruu-
mis jäid lihtsalt ära, siis tundus esmalt üldse keeruli-
ne midagi korraldada. Hakkasime Vanakoolis mõtle-
ma ja täna võib kinnitada, et sai ikkagi tehtud!  
 
Seal, kus puudub sild, tuleb see lihtsalt ehitada ja nii 
sündiski Vanakooli meeskonnal idee õnnitleda juubilari 
erinevate virtuaalsete kingitustega. Nii korraldasime viis 
päeva järjest nn live aaretejahti Eesti Vabariigi 100. juu-
beliks valminud jalutusradadel - nn Jälgedel Raekülas, 
Räämas, Vana-Pärnus  ja südalinnas. Tegime kiireima-
tele kingitusi ja küpsetisi, mille olid välja pannud Rae-
küla seltsi ja kohalik rahvusvahelise heategevusorgani-
satsiooni Y’s Men’s International Pärnu klubi liikmed. 
Näiteks annetas kohalik kirjanik ja kunstnik Siiri Metsa-
mägi auhindadeks „Nurrikud Pärnus“ raamatuid ja vär-
viraamatuid. Isegi keskuse juhataja isiklikult pani põlle 
ette ja küpsetas lausa kahel korral auhinnaks rullbiskvii-

di. Facebooki live’s astus korduvalt üles ka Maarja-
Grisel Mets Tallinna Ülikoolist, kes oli meie noorte-
kas praktikal.  
   Sünnipäevanädalaks valmis Siiri Metsamägi Nurri-
kute lugudest audiomaterjal, mis ilmus iga päev  Rae-
küla Vanakooli keskuse Facebooki lehel. Ühtlasi sead-
sime keskuse suurde saali üles „Nurrikud Pärnus“ näi-
tuse, mille autoriks oli taas lugude autor Siiri.  
   Konkreetselt juba Pärnu päeval, 10. aprillil, tervitas 
keskuse FB lehe esimeses videotervituses pärnakaid 
keskuse juhataja Piia Karro-Selg ja tolle päeva viima-
ses ülesastumises oli Felix koos Ave Teeäärega. Kes-
kus FBlehel ja Youtube’i kanalil tervitasid juublilari 
rahvakultuuriselts Kirmas, ansambel Metsatuka Muus-
ikud, showtantsurühm CeLaVy, idamaise tantsutrup 
Zarif, šõutantsurühm Kelmikad Mannikesed ja erine-
vad keskuses harjutavad võistlustantsijad. Keskuse 
juhataja oli isiklikult ette valmistanud huvitava virtu-
aalse viktoriini Kahhoot!keskkonnas, kusjuures pari-
matele jagati auhindu. 
   Aga see ei ole veel kõik! Nimelt korraldasid keskuse 
arendustöötaja Marina Mesipuu-Rhun ja juhataja Piia 
linnaosa veel ka fotoorienteerumise (fotol orient-
eerumise kava), millest võtsid, sarnaselt Kahoot!ga, osa 
paljud kohalikud linnaosa elanikud ja külalised. 
Viktoriini ja orienteerumise kokkuvõtteid tehes selgus, 
et mõlemad olid osalejatele paras “pähkel”!?! 
   Virtuaalne Vanakooli keskuse sünnipäevapidu 
770aastasele Pärnule lõpes Nurrikute raamatu viimase 

peatükiga “Iseseisvusmanifest”, mille esitas raamatu 
autor Siiri Metsamägi, kes lõpuks esitas ka 
sünnipäevalapse nimelise laulu. 
   Kokkuvõtteks tegid nii paljud väiksemad hetked päris 
mahuka kingituse me armsale kodupaigale! Palju õnne, 
Pärnu! Loodame et järgmise sünnipäeva peame ikka 
silmast silma, mitte üle internetisilla! 

Fotod  
1, 4 - kirmaslaste etteasted päikeseloojangu etendusel; 2, 3 - kirmaslaste 
rahvakultuurne rongkäik Vanakooli keskusest päikeseloojangu paika 
Raeküla rannas; 5 - Marina Mesipuu-Rhun (vasakul) juhendab noori 
tegema pööriöö pärgasid; 6 - peoliste tõrvikutega rongkäik mereäärsest 
peopaigast Vanakooli keskusse pööriöö tantsu– ja laulupeo paika; 7 - 
tõrvikutega rongkäik päikesetõusule; 8 - pidulised päikesetõusu ootel 
Raekülas Pärnu jõe kaldal Liivakal             Autorid Urmas Saard, Mikko Selg 
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Ave Teeääre 
RVK loovusklubi juhendaja, 
Rändnukuteater NõuPuu  
 

Loovusklubi tuleb Raeküla Vanakooli keskuses kokku korra nädalas. Tuleval sügisel juba kolmandat 
aastat järjest. Joonistame, maalime, meisterdame, õmbleme, teeme nukuteatrit ja vahel multikat.  
 

Eesmärgiga läbi loomingulise mängu arendada koostöövõimet ja käeliste tegevuste kaudu maandada ning 
vajadusel muundada emotsioone. Keskuses on väga tore töötada, sest 
keskuse pere on alati toetamas kui soovime laste ja noortega mõnda mõ-
tet teostada. Ei ole vastust "ei saa", alati pigem küsimus "kuidas saab?", 
aga kindlasti on võimalik! Ja see ongi vast peamine, mida noortele õpe-
tada - kõik on võimalik! Iga idee on teostatav kui töötame koos. Klubis 
kasutame meisterdamiseks palju taaskasutus materjale, sellise maailma-
vaate kaudu saame õppida nägema, et kunagi ei jää midagi vahendite 
taha - su enda loovus ja suhtumine on võti. Viimase aja erilistele korral-
dustele ning piirangutele vaatamata toimus loovusklubi iga nädal - päri-
selt, õues või RVK Noorteka fb lehe vahendusel. 
Minu juhendamisel osalesime ka rahvusvahelisel visuaalkunsti võistlu-
sel. Kahjuks auhinnalist kohta meie noored ei saanud aga osalemine on 
ka tähtis. Siinkohal tahaksin tänada noori kes osa võtsid - Hiie Reile, 
Lizann Ilula, Katrin Udalov, Rachel Kadarik, Meryem Genis, Johanna 
Luur, Villem Kiviselg ja Leona Paja. 
Sügisesel koolivaheajal planeerime juba tesit aastat järjest draamalaagrit. 
Kus mitme piirkonna noored tulevad kokku ja õpivad koos, loovad sõp-
russuhteid ja uusi tutvusi.  
Leian, et see on äärmiselt oluline, hoida klubilist tegevust mis iganes 
aegadel - nagu elu ise ei peatu ja saa peatuda ka elu elamine. Ma olen 
tänulik keskuse lastele, noortele ja suurtele, et olete ja et oleme :)  

Loovusklubi laeb noored energiaga 
 

Matemaatika on nüüd nii lõbus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meiro Kalamees 
Noorte omaalgatusliku projekti autor 

 
 
Head ideed saavad tihti alguse sellest, kui otsitakse abi mõne probleemi lahendami-
seks. Nii ka minuga, et otsisin esmalt kooli – Pärnu Rääma Põhikooli - aastatöö tee-
maks ja kuna matemaatika tekitas mulle väheke peavalu, siis otsustasin keskendu-
da just matemaatikale leidmaks vastust, kuidas teha selle õppimine lõbusamaks. 
 
Muide, mu aastatööks kujunes lõpuks erinevate matemaatiliste mängude analüüs. Panin 
omalt poolt kokku ka matemaatilise doomino. Koolitöö loomulikuks jätkuks kujunes 
projektikonkurss Nopi Üles, kuhu esitasime koos Marteniga Vanakooli noortekast pro-
jektiidee „Maagiline matemaatika“. Meil õnnestus oma projektile toetus saada. Nii toi-
mus palju huvitavaid kohtumisi, valmisid matemaatilised doominod erinevas vanuses 
õpilastele. Nii kogesingi esmalt, et matemaatika võib olla ka lõbus. Lisaks oli mul hea 

meel, et saime ka teisi noori kaasata ja neilegi matemaatika lõbusaks teha! 

Tegevust alustas noorte teatristuudio Universum 

Alice Võsanurm 
RVK noorte teatristuudio juhendaja 

 

Alustasime septembris uhiuue teatristuudio kooskäimistega kaks korda nädalas. Varasügisel tegime palju etüüde 
ning treenisime häält ja julgust esinemisteks. Kui olime omavahel sõpradeks saanud, õhk-
konna mõnusaks mänginud, ning hirmudest üle astunud, läks kõva töö lahti. Oktoobri al-
gusest jõuludeni tegime proove juba tihemini ning pikemalt, sest oli ju vaja vaatajate ette 
tuua üks korralikult lihvitud jõululavastus, mis oli algusest lõpuni noorte endi looming. 
Lavastuse välja mõtlemise protsessist võtsid osa kõik teatristuudio noored, mõeldes proo-
vides välja etüüde, neid kokku pannes ning hiljem ka kõrvalt vaadates, et kas ikka kõik 
loogiliselt kulgeb. Kui jõulud olid läbi, hakkasime välja töötama juba uut tükki.  
Vot see oli juba täiesti teisest teemast. Kui meie esimene lavastus põhines lõbusal lool 
punamütsikesest, siis teine etendus oli märksa süngem ja dramaatilisem. Noored näitlejad 
said kanda imelisi kostüüme, mis valmisid tänu Marinale, ning said tunda, kuidas on olla 
18. sajandi aadlik. Ka see etendus (fotodel) oli puhtalt trupi omalooming ja seekordse 
etenduse andsime hoopis kaamerale, täitsa ilma otsese publikuta.  
Praegu valmib stuudios vähendatud koosseisuga lühike suvelavastus, millega osaleme 
Paides tänavateatrite festivalil. See aasta oli kindlasti keeruline ka seetõttu, et ei saanud ju 
vahepeal pikalt proove teha. Kuid ka see meid ei takistanud, kui sees proove teha ei saa-
nud, tegime õues. Lisaks väsitavale ja raskele tööle, ei puudunu meie proovidest kunagi ka 
lõbu, ja kui kõik on ikka täitsa väsinud, siis puhkame ja teeme midagi lõbusat. Plaanime 
juba septembris alustada ettevalmistustega Kooliteatrite festivaliks 2022 ja sellesse la-
vatusse ootame me ka palju uusi näitlemishuvilisi kes tahaks meie armsa perega liituda!  

Fotodel 1– ristsõnade valmistamine RVK arvutiklassis, 2 - noorte kohtumine lauamängu Mateemik 
loojatega, 3– nädalalõpu laager ettevõtlikkuse ja matemaatika teemal                  Foto autor Kadi Nauts 
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Fotod 1– Grethe-Liis ja Lisandra teevad nukuteatrit, 2 ja 3 - loovusklubi tege-
vused ja tulemused             Foto autor Kadi Nauts 



 

 

 
 
 

 
 
 

Maarja-Grisel Mets 
Tallinna Ülikooli tudeng 
praktikant 
 

Mina olen Maarja-Grisel ning sooritasin märtsi- ja aprilli-
kuu jooksul RVK noortekeskuses oma Tallinna Ülikooli 
noorsootöö praktikat. 
 
Minu esmamulje Raeküla kogukonnast oli vägagi positiivne, 
kuna mind võeti vastu nii soojalt ning juba paari päeva pärast 
tundsin, et ma olen osa RVK perekonnast. Paraku jõudsin ma 
vaid esimestel praktikapäevadel noortega kohtuda ning nen-
dega tegevusi läbi viia, kuna siis kehtestati riigi poolt uued 
reeglid ning koolid suleti. Minu esimene mõte oli, et olgu, 
nüüd jääb minu praktika pooleli.. “Olgu mis on, sina saad 
oma praktika tehtud!“, ütles kindlameelselt mulle noorte-
keskuse juhataja Piia. Niisiis hakkasimegi me plaani pidama, 
millised on võimalused noortega edasisuhtlemiseks, kui otse-
kontakti luua pole võimalik.  
Planeerisime kolme nädala vältel postitada sotsiaalmeediasse 
igapäevaselt erinevaid tegevusi, õppevideosid, õpetusi, välja-
kutseid, millest noor saaks osa võtta või kaasa teha. Mina ja 
Kadi (noorsootöötaja abi, tegevusjuhendaja) võtsime vastutu-

se luua kaks korda nädalas käeliste tegevuste õppevideosid 
(fotol roosi meisterdamine munakarbist), mida oleks noortel 
huvitav jälgida ning kodustest vahenditest järele proovida. 
Väga tihedalt tuli mul tegeleda videote monteerimisega, 
NõuPuu nukuteatrile heli loomisega ning sotsiaalmeedia pos-
tituste haldamisega. Samuti tuli ette „Nurrikud Pärnus“ raa-
matust lugude ettelugemist/lindistamist ja vahel tuli ka raama-
tu autori Siiri Metsamägi kõrval kassikostüümis 
kiisut mängida. Lisaks sellele tegime erinevaid 
väljakutseid nagu näiteks lumeskulptuuri meister-
damine, fotoorienteerumine, Pärnu päeva puhul 
aardejaht. Väga huvitav väljakutse oli korraldada 
noorsootööd täiesti teises keskkonnas. Usun, et see 
kogemus on kulda väärt, kuna mida rohkem me 
oma mugavusstsoonist välja astume ning teise 
keskkonda adapteerume, seda enam toimub ene-
seareng ning väärtuslik kogemuste pagas laieneb.  
Usun, et ükskõik millises olukorras me ka ei oleks, 
me ei tohi ära unustada, et noortel on meid vaja. 
Kuna eriolukorra ajal ei saanud noored koolis käia, 
sõpradega kohtuda, huvitegevustes osaleda, võis 
see mõjuda neile väga laastavalt. Kahjuks on ka 
erinevad Statistikaamet leidnud, et eriolukorra ajal 
suitsiidide arv kasvas noorte seas. Seetõttu ongi 
väga oluline, et iga täiskasvanu panustaks kasvõi 
natukene, et noor tunneks ennast olulisena ning ta 
teaks, et tema peale mõeldakse ning tema heaolu 
nimel tegutsetakse edasi. Me ei saa kindlaks teha, 
milline oli RVK noortekeskuse veebinoorsootöö 

mõju noortele, kuid kui kasvõi üks noor tundis ennast tänu 
videotele, väljakutsetele ja muudele postitustele ennast pare-
mini, siis oli see juba väga õnnestunud ettevõtmine.  
Suur aitäh, armas Raeküla Vanakooli keskuse pere, et te mind 
nii soojalt vastu võtsite, usaldasite mind ning toetasite mind 
minu ettevõtmistes ja ideede realiseerimises! Usun, et kui aeg 
on õige, siis juhatab muu tee mind teie juurde ka tagasi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilse-Hell Jõesaar, 
TÜ Pärnu Kolledz praktikant 
 

Raeküla Vanakooli Keskusesse sattusin praktikale nähes 
nende praktikapakkumist Tartu Ülikooli nädalakirjas. 
Nimelt oli mul vajalik sooritada veel enne kooli lõpetamist 
II kursusel seoses koroonapandeemiaga tekkinud ettevõt-
luspraktika võlgnevusest praktikakohta oli peaaegu või-
matu leida.  
 
Nii avaneski mul veidi juhuslikult võimalus praktikaks 3. õp-
peaastal ja seda just Raeküla Vanakooli keskuses, kus otsiti 
praktikante. Olin küll varasemalt keskusest mööda sõitnud  
mitmeid kordi, kuid nende tegevusega ma kursis ei olnud. 
Seda põnevam oli mul ammutada praktikal olles uusi teadmi-
si, oskusi ja kogemusi.  
    Mind võtsid hästi vastu keskuse töötajad, kelle eestvedajaks 
on juhataja Piia Karro-Selg. Häid näpunäiteid oma praktika 
sooritamiseks sain kõigilt - noorsootöö koordinaatorilt Marina 
Mesipuu-Rhunilt, noortekeskuse tegevusjuhendajalt Kadi 

Nautsilt ja maja perenaiselt Lii-
na Sommerilt. Praktikal õppisin 
esmalt tundma selle põneva hoo-
ne ajalugu, seejärel juba Raekü-
la kogukonda ja keskust haldava 
MTÜ toimimist. Sain panustada 
oma oskusi igas valdkonnas - 
õmblemises, lauluvõistluse Lau-
luaias 2021 korraldamises (Fotol 
Lauluaias 2021 Grand Prix võit-
jad ansamblist Mesilased), noor-
tega suhtlemisel ja paljus muus.  
   Olin praktika ajal kirjutamas 
lõputööd, millises protsessis sain 
suurt tuge praktika juhendajalt 
Marinalt, kelle tööks keskuses 
lisaks noorsootööle ka siinne 
üldine arendustöö. See, kui 
praktika juhendaja on toetav, on 
lihtsalt suurepärane tunne!  
Keskuses praktikal olles nägin ja 
kuulsin lugusid ühtehoidvast 
Raeküla kogukonnast. See ajen-
das mind jätkama Raeküla Va-
nakooli keskuses vabatahtlikuna. Vabatahtlik töö aitab tuua 
ellu uusi väärtusi ning vaheldusrikkust. See aitab end proovile 
panna teises valdkonnas ja toob vaheldust minu põhitööle, 
milleks on töötamine Häirekeskuses päästekorraldajana. Oma 
tööst ja Raeküla kogukonnast lähtuvalt tulin idee peale korral-
dada Raeküla linnaosas ohutuspäev, et tõsta kogukonna tead-
likust erinevatest ohtudest. Loodame selle koos keskuse tööta-

jate ja vabatahtlikega ellu viia  juba peagi saabuva septembri-
kuus juba seltsi läheneva sünnipäeva puhul teoks teha.  
Tänu veedetud praktikaperioodile Raeküla Vanakooli Kesku-
ses loodan edaspidi saada osa erinevatest üritustest, mida kor-
raldatakse keskuses ning Raeküla linnaosas.  Olen ka soovita-
nud Raeküla Vanakooli Keskust edasi praktikakohaks ning 
soovin, et keskusel jätkuks innukaid praktikante! 
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1. Mis tähtpäev on ennem kadripäeva?  
2. Mis raamatu sa saad esimese klassi alustamise 
puhul?   
3. Keda kutsutakse teise sõnaga kanavargaks? 
4. Kes karjub ennem päikesetõusu?   
5. Mis on „madal“ teise sõnaga?   
6. Tal on hästi suured XXL kõrvad, millega ta en-
dale  tuult lehvitab 
7. Vanakooli keskuse juhata eesnimi on?  
8. Kus asub vanakooli keskus? 

 
 Raeküla Noorte Sõnumid 

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

Toimetaja  Meiro Kalamees, aja-
leht@raekylavanakool.ee 
Kujundaja Marina Mesipuu-Rhun, tel 
58453331 
Keeletoimetaja Ave Teeääre, noo-
red@raekylavanakool.ee 

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei 
tagastata ega retsenseerita. 
************************************** 
Raeküla Noorte Sõnumid nr 3 ilmub no-
vembris 2022. Ootame kaastöid 15. oktoob-
riks 2022 

 

 

Vasakult paremale 

3. Mis on „Raeküla Noorte Sõnumid“ 
eelkäia / ema? 

4. Kui kevad läheb üle suveks öösel 

6. Kogukonnakeskus Raekülas 

7. Raeküla hariduselu alguskuu 

Alla 

1. Koht, kus noored käivad koos 

2. Vanakooli poolt korraldatav jooksu-
sündmus 

5. Vanakooli keskuses korraldatava eel-
kooliealiste laste lauluvõistlus 

Praktika motiveerib vabatahtlikule panustamisele 

Noored vajavad meid ka eriolukordade ajal 

Vanakooli RISTIK 


