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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 
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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 
Noorte 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 
võimalik trükkida, kuidas nad trükivad ning nägi-
me igasuguseid masinaid. Neljapäeval käisime 
kesklinna raamatukogus, kus viibisime tagaruumi-
des, kuhu tavaliselt raamatute laenutajaid ei lasta. 
Nägime hästi vanu ajakirju, kõige väiksemat raa-
matut, mis neil on, ja kõige vanemat raamatut, mis 
oli üle kahesaja 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 sai-
me palju targemaks ja nägi-
me palju suuri masinaid. 
Mulle väga meeldis ka Pär-
nu Postimehe ajakirjanikku 
kuulata ja mu lemmik 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 
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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. 
****************************************** 
Raeküla Noorte Sõnumid nr 2 ilmub juunis 
2021. Ootame reklaame ja kuulutusi hiljemalt 1. 
maiks 2021 
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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. 
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