Õppus isadega, lahing lastega!

Kui isad lastega kohale jõudsid,
olid operatiivautod juba kohal…
Õnneks ei olnud midagi juhtunud, vaid inimesed, kelle elukutse on meid aidata, olid valmis 11.
novembri õhtul oma tööd meie kooli ja lasteaia laste ja isadega jagama.
Rahvamajaesisele platsile olid ennast valmis seadnud politseiauto ja päästeameti auto.
Viljandi valla piirkonna politsei tutvustas politseiautot ja erinevaid varustuse elemente, mida politsei
igapäevatöös ja erioperatsioonidel kasutab.
Abipolitseinikud viisid läbi väga näitliku testi, kus tumedates riietuses jalakäija laste ja isade
taskulampide valgusest pimedusse kadus. Pärast helkurite väljavõtmist ja helkurvesti selga panemist
ilmus aga jalakäija nagu võluväel taas nähtavale. Pärast testil edukat osalemist sai iga laps ja vanem
omale Maanteeametilt kingituseks rullhelkuri.
Perekonnad Pent, Toomsalu, Tahker, Soo, Maalmeister, Jakk, Õnne ja õpilane Renert Vidder olid
eeskujulikult ennast helkurite ja vestidega liikluses nähtavaks teinud ja said väikese tänumeene.
Viljandi päästekomando meeskond lubas selle õhtul lahkesti oma auto kõikides kappides ja kastides
„sobrada“. Nimelt oli ülesandeks nimekirja alusel leida ülesse päästeautost erinevaid töövahendeid.
Sinna, kuhu isade suured käed ei mahtunud, said pista oma pisikesed sõrmed lapsed, et piiluda ja
kontrollida järgi kõik võimalikud nurgad ja panipaigad.
Teise ülesandena tuli visata päästerõngast võimalikult kaugele. Esialgu kergena näiv rõngas osutus
viskemomendiks päris raskeks abivahendiks.
Nagu ikka on talvel väga mõnus spordiala suusatamine. Aga kui teha seda terve perega koos ja
kasutada suuskade asemel tuletõrjevoolikuid? Selliselt ei pruugi „suusk“ sugugi nii ladusalt libiseda
nagu suusamäel vanad head Visud.
Kui praktilised ülesanded olid sooritatud, tuli ka vaimu pisut mõttetööga turgutada. Maanteemaeti
ennetuse osakonnalt saime kaks sobitusmängu, kus tuli liiklusohutuse temaatikas panna kokku väited
õige numbrilise väärtusega.
Kui õueõppus oli läbitud, algas lahing spordisaalis. Vastamisi oli isade meeskond ja laste meeskond
ning „võidelda“ tuli rahvastepalli mängus suure kummipalliga. Vaatamata sellel ,et pall oli sama suur
kui mõni laps ise, osutas noorte meeskond suurtele isadele tugevat vastupanu.
Õhtu lõppes kosutava kringli söömisega ja meeleoluka muljete vahetamisega!
Suur tänu abi eest:
Politsei- ja Piirivalveametist
piirkonnapolitseinik Margus Mitt, abipolitseinikud Leili Särg, Piret Tiirusson ja Martin Tabur.
Viljandi päästekomando meeskonnast
operatiivkorrapidaja Rainis Liir, meeskonnaliikmed Kevo Kärp, Andres Arak, Andres Kaarmäe,
Tõnis Unt ja ennetustöötaja Eda Mõim.
Maanteeameti Ennetustöö osakonnast
Sirli Tallo
Ja suur aitäh isadele, emadele ja lastele toreda õhtu eest!
Põue sooja ja õue karget talveaega soovides,
Saarepeedi koolipere nimel,
Meret Anson

