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Esimesed Paikuse osavallapäevad läksid ajalukku
Paikuse esimesed osaval-
lapäevad said avapaugu 
juba esmaspäeval, 19. juulil 
Paikuse Mänguga. Peitsin 
erinevatesse põnevatesse 
kohtadesse igal päeval ära 2 
ämbrit, mis sisaldasid selle 
päeva küsimusi ja mille 

eesmärk oli anda osalejatele 
võimalus Paikuse piirkonda 
tundma õppida. Osavõtt oli 
üllatavalt aktiivne ning iga 
päeva õhtuks ilmus Paikuse 
osavalla Facebooki-gruppi 
leitud ämbrite pilte ja õigeid 
vastuseid. Mängu võitsid 
Kersti Univer ja Kunnar 
Hunt. Kuigi Kersti leidis pea 
kõik ämbrid ka hommikuti 
esimesena, tõi võidu see, et 
neil olid vastused olemas 
ka eriti keerulistele, nö boo-
nusküsimustele. Tublisid 
mängijaid oli aga rohkem ja 

põnevust jagus viimase päe-
vani. Raskemate küsimuste 
koostamisel ja osavalla põ-
nevate paikade avastamisel 
aitasid Mart Raadik, Anneli 
Bobrov ja Andres Lehe. 
Kellel jäi veel õhku küsi-
musi Paikuse mängu kohta, 
võib ühendust võtta annika.
poltsam@paikuse.ee. 

Osavallapäevade ava-
päeval reedel sai Paikuse 
raamatukogus osaleda mär-
gi töötoas ja raamatulaa-
dal ning krimikirjanduse 
tutvustusega anti avalöök 
raamatuklubile.

Avaõhtu algas külade 
esindajate rivistumisega sel-

leks õhtuks üles seatud lava 
ette. Seljametsa rahvamaja 
tellis kõigi meie viie küla 
esindajatele trendikad ko-
dukohasärgid küla nimega. 
Särgid jäid küla esindajate 
kätte, et järgmistel aasta-
telgi oma küla väärikalt 

esindada. Põlendmaa, Selja-
metsa ja Vaskrääma külasid 
esindasid ka külade lipud, 
Tammuru külalgi on lipu ka-
vand koostamisel. Iga küla 
sai õhtujuht Meelis Sarve 
eestvedamisel ülesandeks 
koostada vähemalt 8-realine 
luuletus oma külast – salmid 
said meeleolukad ning kanti 
sealsamas laval ka ette. Ava-
kõne pidas osavallakeskuse 
juhataja Kuno Erkmann, kes 
rõhutas osavallapäevade kui 
külade ühiste kokkusaamis-
te tähtsust. 

Vabal laval esines meie-
kandi lootustandev noor 
räppar Gregor Naaber, kel-
lel muuhulgas pala, mis 
sisaldab sõnu „Südamega 
Paikusel“ ning akordioni-
tel lõi meeleolumuusikat 
uus ansambel Seljametsa 
Mambo. 

Omatoodangu laadale 
oli kogunenud kümmekond 
Paikuse piirkonna toiduval-
mistajat ja käsitöömeistrit. 
Samuti sai osta harmooniu-
mi toetuseks korraldatud 
õnneloosi. 

Saalis sai imetleda Pai-
kuse meeste käsitöönäi-
tust – kaheks päevaks olid 

oma käsitööd välja toonud 
Jüri Kasemets, Jaan Kukk, 
Einar Elbing ja Kuno Erk-
mann. Rahvamaja park-
las tutvustas Margus Saare 
nõuka-aegsete renoveeritud 
autode kollektsiooni. 

Pärast Märt Avandi ja 

Jaan Pehki meeleolukat 
kontserti sai õhtu tipphet-
keks Seljametsa Külateatri 
esietendus „Harala elu-
lood“. Kolmandat aastat 
Aire Koobi juhendamisel 
tegutsev külateater har-
jutas esietenduseks kogu 
talve zoomi-keskkonnas 
ning piirangute leevenedes 
jätkus töö suviselt kuumas 
proovisaalis. Etendus rääkis 
eestlaste elulugudest ning 
vaataja sai nii nutta kui 
naerda. 

Osavallapäevad jät-
kusid laupäeva hommi-
kul kolmanda Paikuse 
kodukohvikute päevaga. 
Roland Šimanise juhenda-
misel startis kohvikupäeva 
rattaretk paarikümne rattu-
riga, mis on üle kahe korra 
rohkem kui eelmisel aastal. 
Kohe hommikul alustas 
Edela-Eesti Arenduskesku-
se ja Marika Valteri eestve-
damisel SUP-laua õpituba 
kiviajaküla lähistel. 

Seljametsas juhatas 
päeva sisse kunstnik Ave 
Nahkuri ühismaalimine, 

üheskoos valmis hiigel-
mõõtmetes maal Paikuse 1. 
osavallapäevade teemal, mis 
jääb kaunistama rahvamaja 
seina. Maalile sai Paikuse 
osavalla ainus looduskait-
sealune puu – Vaskräämas 
asuv karu käpajälgedega 
mänd, mis sai laiemalt tun-
tuks just osavallapäevade 
nädalal Paikuse Mänguga, 
maali keskmesse sai vilja-
kust toov kurg ning serva-
desse mitmeid huvitavaid 
tegelasi. 

Keskpäeval alustas Hei-
no Seljamaa Kohverteater, 
tema etendusele kogunes 
suur hulk mudilasi koos 
vanematega. 

Kuna kodukohvikuid oli 
rekordiliselt 20, ei jõudnud 
rahvamaja meeskonna poolt 

teele saadetud esinejad see-
kord kõigisse kohvikutesse, 
vaid valisime külastata-
vad paigad välja loosi teel. 
Järgmisel aastal sõidame 
kindlasti kõigepealt neisse 
kohvikutesse, kellel tänavu 
loosiõnne ei olnud. Esine-
jaks oli seekord Seljamaa 
Seljametsast – näitleja Hei-
no Seljamaa esitas oma 
tuntud loo „Koristajatädi 
lauluke“ ning taustatantsija-
tena esinesid üheks päevaks 
kokku pandud „Seljametsa 
revüüteatri“ koristajateks 

maskeerunud tantsutüdru-
kud. 

Päev oli meeleolukas 
ning enamiku kodukohvi-
kute poolt tuli tagasiside, 
et külastajaid jagus õhtuni 
ning valmis tehtud toit jõu-
dis ilusti külastajate kõhtu. 
Üllatusena tundus, et kü-
lastajad ei pelga pikemaid 
vahemaid ning ka kolm kõi-
ge kaugemat, Paikuselt 10 

kilomeetri kaugusel asuva 
Vaskrääma küla kohvikud 
olid päev läbi rahvast täis. 

Paistis, et kohvikupäeva 
nihutamine võrreldes eel-
miste aastatega kuu võrra 
ettepoole oli tark otsus, kuna 
pärast meie kohvikupäeva 
läks vihmaseks ilm ja kar-
mistusid koroonapiirangud. 
Järgmise aasta kuupäeva 
plaanime sättida nii, et see ei 
kattuks Viljandi folgi ajaga 
– nii saavad folgihuvilisedki 
kohvikuid külastada. 

Osavallapäevasid rahas-
tasid Paikuse osavallakes-
kus ja Seljametsa rahvama-
ja. Seljametsa rahvamaja 
tänab kõiki osavallapäevade 
ja kodukohvikute külas-
tajaid. Oleme tänulikud 
koostööpartneritele, kõigile 
esinejatele ja teistele, kes 
esimesed osavallapäevad nii 
meeleolukaks lõid. Eriline 
tänu rahvamaja vabatahtlike 
meeskonnale, tänu kellele 
ka see üritus nii mitmekesi-
ne ja meeleolukas sai.

Annika Põltsam
Rahvamaja direktor

Ain Tõntsu fotod
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Pärnu linn, sh Paikuse 
osavald koos Tori vallaga 
otsib võimalust tuuleener-
geetika arendamiseks ning 
algatas eelmisel suvel ko-
haliku omavalitsuse eripla-
neeringu, eesmärgiga leida 
12 tuulikuga tuulepargile 
sobiv asukoht Kildemaa ja 
Põlendmaa külade piirkon-
nas. Kuigi ka varem on meie 
piirkonda tuulikute tulekut 
mõeldud, siis nüüd on tegu 
täiesti uue plaaniga. 

Eriplaneeringu protses-
sis osalevad kaks tuulepargi 
arendajat: EnefitGreen ja 
Metsagrupi esindajana SW 
Metsatuul. EnefitGreen on 
Eesti Energia taastuvenergia 
ettevõte. SW Metsatuul on 
maaomaniku Metsagrupi ja 
taastuvenergia tootja Sunly 
loodud ühisettevõte.

Tuulepargile soovitud 
asukoha hindamiseks ja 
sellega seotud analüüside 
ettevalmistamiseks nõusta-
vad Pärnu linna ja Tori valda 
planeeringu teostaja AB 
ArtesTerrae OÜ ja Lemma 
OÜ, kes on tänaseks koos-
tanud planeeringu lähtesei-
sukohad ja keskkonnamõ-
jude strateegilise hindamise 
väljatöötamise kavatsuse. 
Hetkel on need materjalid 
avalikul väljapanekul. Et 
planeeringu valmimisele 
on väga oodatud kohalike 
inimeste mõtted, soovid 
ning ettepanekud, siis just 
praegu on õige hetk neist 
teada anda, sest koostame 
läbiviidavate uuringute ni-
mekirja.

Mida võidab kohalik 
kogukond?

Kindlasti on ainuvõima-
lik tuuleparki rajada vaid 
nii, et kohalik kogukond 
sellest kasu saaks. Selleks 
kasutatakse mitmel pool 
Eesti tuulepargi arendaja 
ja kohaliku omavalitsu-
se vahelist vabatahtlikku 
koostööd, kus iga toodetud 
megavatt-tunni tuuleelektri 
pealt saavad kasu kohali-
kud kogukonnad. Samuti 
kasutavad arendajad ühe 
võimalusena otsekokku-
leppeid inimestega, kes 
elavad tuulepargi vahetus 
ümbruses. 

Lisaks toetustele on tuu-
lepargist kohalikule kogu-
konnale kasu, sest:

• Tuulepargi ja ümbrit-
seva taristu ehitamine loob 

uusi töökohti.
• Otseliini kaudu avaneb 

suure energiatarbimisega 
ettevõtetel võimalus rajada 
tuulepargist otseliin, mis 
toob odavama ja puhtama 
elektri.

• Uus tuulepark meelitab 
vaatamisväärsusena valda 
turiste.

• Tõuseb piirkonna mai-
ne – vald panustab rohe-
pöördesse kuivõrd riik on 
võtnud suuna põlevkivist 
loobumisele ja taastuvener-
giale üleminekule.

Miks just eriplanee-
ring?

Tuulepark on seaduse 
kohaselt olulise ruumilise 
mõjuga ehitis, millele saab 
asukoha leida kas linna/
valla üldplaneeringus või 
koostades eriplaneeringu. 
Üldplaneering on pigem 
suurt visiooni ja kaugemat 
tulevikuperspektiivi kir-
jeldav ning eriplaneering 
täpsem lähiaastate tegevuse 
aluseks olev dokument. Et 
saada juba varajases pla-
neerimise etapis võimalikult 
palju tuulepargi teemalisi 
vastuseid, otsustati kohaliku 
eriplaneeringu kasuks, mis 
võimaldab keskenduda just 
tuuleenergia teemale. 

Kuhu tulevad tuuli-
kud?

Täna sellele vastust 
veel pole. Eriplaneeringu 
koostamine koosneb kahest 
suuremast etapist – asuko-
ha eelvalik ning detailse 
lahenduse koostamine. 
Asukoha eelvaliku etapi 
eesmärgiks on leida planee-
ringuala sees kõik sobivad 
alad tuulepargi rajamiseks, 
et teha otsus, kus kaalutakse 
tuuleparki detailsemalt ehk 
millistele aladele koostatak-
se detailne lahendus. 

Nii asukoha eelvalikule 
kui ka hiljem detailsele la-

hendusele viiakse läbi kesk-
konnamõju strateegiline 
hindamine ehk KSH. Selle 
käigus teostatakse palju eri-
nevaid uuringuid – näiteks 
uurimist vajavate linnu- või 
loomaliikide elupiirkond, 
müra modelleerimine ja 
tuulepargi visualiseeringud. 
Uuringute eesmärgiks on 
välja selgitada inimestele, 
aga ka keskkonnale kõige 
vähem koormavam tuule-
pargi asukoht ning sobivaim 
lahendus.

Asukoha eelvaliku prot-

sess kestab ca 1,5 aastat, 
millele järgneb detailne 
lahendus, mille koostami-
ne kestab ka umbes sama 
kaua. Seega võib öelda, et 
sobiva tuulepargi ala otsu-
seni jõutakse eeldatavasti 
2024. aastaks. Kogu selle 
aja on võimalus kohalikul 
kogukonnal aktiivselt kaasa 
rääkida. 

Mis saab edasi? 
Tänaseks on valmis asu-

koha eelvaliku lähteseisu-
kohad ning KSH väljatöö-
tamise kavatsus. Asukoha 
eelvaliku lähteseisukohad 
on dokument, mis kirjeldab 
planeeringu koostamise 
vajadust, eesmärki ja üles-
andeid. Lähteseisukohtades 
esitatakse planeeringu koos-
tamise eeldatav ajakava, 
tuuakse välja kõik vajalikud 
uuringud ning esitatakse ni-
mekiri isikutest, keda tuleb 
planeeringu koostamisse 
kaasata. 

KSH väljatöötamise 
kavatsus on dokument, mis 
on aluseks keskkonna stra-
teegilise hindamise aruande 
koostamisele. KSH välja-
töötamise kavatsuses an-
takse muuhulgas ülevaade 
mõjutatavast keskkonnast, 
planeeringuga kaasnevast 
olulisest mõjust ning kir-
jeldatakse, mis uuringute ja 

Otsime ühiselt kohta meie piirkonna tuulepargile!

Selleks, et tuuleparkidest saadava tulu jagamine oleks 
ka seaduses kirjas, on riik välja töötamas kohaliku 
kasu mudelit. 
Maismaa tuuleparkide puhul on hetkel välja pakutud kuni 
0,5 eurot ühe toodetud megavatt-tunni elektri kohta. 12 
tuulikuga tuulepargi puhul oleks tasu sel juhul 150 000 
eurot aastas ja see jaguneb omavalitsuse ning mõjualasse 
jäävate majapidamiste vahel. Tasu saamise õiguse mää-
rab kaugus lähimast tuulikust ning tasu hakatakse maksma 
ajahetkest, kui tootmisseade annab elektri võrku. Eelnõu 
väljatöötamise järel saavad selgeks täpsustavad numbrid 
ja kõrguse ja vahemaa arvutusmudel. Seaduseelnõu peaks 
jõudma Vabariigi Valitsusse käesoleva aasta lõpus ning 
menetlusse Riigikogusse järgmise aasta esimeses kvatalis.

EESOOTAVAD SÜNDMUSED
• Paldiski tuulepargi külastus: 4. septembril kell 12.00-14.00. Sõit 

algab Paikuse kooli eest kell 10.00, tagasi oleme orienteeruvalt kell 
16.00. Osalemiseks registreeri end hiljemalt 1. septembriks veebilehe 
www.polendmaatuulepark.ee kaudu või telefonil 5620 3144.

• Avalik väljapanek: 12. juuli – 9. september. Materjalidega saab tutvuda 
kodulehel www.polendmaatuulepark.ee, samuti Pärnu Linnavalitsuses ja 
Tori Vallavalitsuses nende lahtiolekuaegadel. Kõigil on võimalik esitada 
sinna oma ettepanekuid. 

• Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu: 19. oktooberil kell 15.00-17.00 
Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis. 

 Täpsem info veebilehel www.polendmaatuulepark.ee

metoodika alusel hakatakse 
KSH aruandes keskkon-
namõju hindama. Seega 
konkreetsed vastused, mis 
on tuulepargi mõju näiteks 
kaitsealustele liikidele, kui 
suur on tuulepargist lähtuv 
müra ning kui kaugele on 
tuulikud nähtavad, esita-
takse alles KSH aruande 
tutvustamise käigus. KSH 
hindamise tulemustega on 
orienteeruvalt võimalik tut-
vuda ca aasta pärast mais.

Kõigil  on võimalik 
eelnimetatud lähtedoku-
mentidele esitada kuni                      
9. septembrini omapool-
seid ettepanekuid, neid aru-
tatakse avalikul koosole-
kul 19. oktoobril. Nagu 
öeldud, pole siis valmis 
veel tuulepargi uuringud ja 
võimalikud asukohad, kuid 
arutame, mida ja kuidas on 
vaja uurida, hinnata ning 
kaaluda. Kõik on oodatud!

Järgmises etapis ehk de-
tailse lahenduse koostamisel 

määratakse tuulikute, teede, 
tuulikutest alajaama mine-
vate elektriliinide ja ala-
jaamast Eleringi alajaama 
mineva elektriliini asukoht.

Mõtleme ja arutame 
koos!

Tuulepark on olulise 
ruumilise mõjuga ehitis, 
mistõttu on igati mõiste-
tav, et selle kohta tekib 
palju erinevaid arvamusi, 
küsimusi ja muresid. Meie 
soov on uurida tuulepar-
gi rajamise võimalikkust 
konstruktiivses dialoogis 
kohaliku kogukonnaga ja 
tahame tagada, et kohali-
kel inimestel, huvigruppi-
del ning ametiasutustel on 
planeeringu koostamises 
võimalik kaasa rääkida. Sel-
leks on ette nähtud mitmed 
avalikud väljapanekud ning 
arutelud, kus saab oma ette-
panekuid esitada ning aidata 
kaasa kogukonnale sobivai-
ma planeeringulahenduse 
koostamisele. Seetõttu ole-

me moodustanud kohali-
ke inimeste, omavalitsuste 
ja arendajate esindajatest 
koosnevat töörühma, mis 
arutab regulaarse sageduse-
ga teemade ja küsimuste üle, 
mis eriplaneeringu läbivii-
mise käigus tekivad. 

Eriplaneeringu käekäi-
guga saab end kõige pare-
mini hoida kursis veebilehe 
www.polendmaatuulepark.
ee kaudu. Avalikest väl-
japanekutest, aruteludest 
ning tuulepargi külastusest 
teavitatakse inimesi lisaks 
veebilehele valla või linna 
lehes.

Kõik, kes soovivad olla 
eelvaliku tegemisse kaa-
satud, võivad sellest teada 
anda või tekkinud küsi-
mused edastada aadressil 
janno.poopuu@parnu.ee või 
liituda infokirjaga info@
polendmaatuulepark.ee. 
Samal aadressil võib küsida 
ka tekkinud küsimusi.

Selleks, et eakatel oleks 
noorematega võrdsed või-
malused, pakub Pärnu linn 
seenioritele abi digitaalse 
vaktsineerimistõendi välja-
printimisel.

Praegu võidakse nii 
siseruumides kui väljas 
toimuvatel üritustel kü-
sida tõendit, mis näitab, 
kas osaleja on COVID-19 
vastu vaktsineeritud, selle 

läbi põdenud või end hiljuti 
testinud. Digitaalset tõendit 
saab välja trükkida patsien-
diportaalist www.digilugu.
ee, kuhu sisenemiseks on 
vaja enda isikut tõendada 
kas ID-kaardi, Mobiil-ID 
või Smart-ID paroolide abil.

Kui paroolid puuduvad 
või on ununenud, pole kel-
lelgi teisel võimalik teid 
tõendi väljaprintimisel ai-

data. Nende hankimist tuleb 
alustada Politsei- ja Piirival-
veameti teenindusbüroo-
dest. Vajadusel küsige abi 
mõnelt nooremalt sugulaselt 
või tuttavalt, kes saab paroo-
lide olemasolu korral aidata 
ka tõendit printida.

Lisaks digitaalsele tõen-
dile telefonis või väljatrü-
kituna saab siseriiklikult 
vaktsineerimist tõendada 

paberkandjal vaktsineerimis-
passiga (kollane pass), kuhu 
vaktsineerija võib kõik teile 
tehtud vaktsiinidoosid kanda.

Neil seenioritel, kellel 
on ID-kaardi, Mobiil-ID või 
Smart-ID paroolid olemas, on 
võimalik tõendit välja trükki-
da Pärnu Keskraamatukogus, 
selle haruraamatukogudes, 
maaraamatukogudes ja Pärnu 
Linnavalitsuses. Kaasa tuleb 

võtta ID-kaart ja selle paroo-
lid või teada kas Mobiil-ID 
või Smart-ID paroole.

Pärnu Keskraamatukogu 
(Akadeemia 3) on augus-
tis avatud esmaspäevast 
reedeni kell 10-18 ja lau-
päeviti kell 10-15. Ranna 
raamatukogu (Papiniidu 
50) on avatud esmaspäevast 
reedeni kell 10-18, Rääma 
raamatukogu (Kaevu 27) 

teisipäevast reedeni kell 10-
18 ja laupäeviti kell 10-15.

Paikuse raamatukogu 
on avatud esmaspäeviti, 
kolmapäeviti, neljapäeviti 
ja reedeti kell 8-15 ja teisi-
päeviti kell 8-18.

Pärnu Linnavalitsus 
(Suur-Sepa 16) on avatud 
esmaspäevast neljapäevani 
kell 8-17 ja reedeti kell 
8-16.

Eakad saavad abi ja õpetust digitaalse tõendi väljatrükkimisel

Fotol on Enefit Greeni Paldiski tuulepark – näha on umbes Põlendmaaga sarnane 
arv tuulikuid.



3Nr. 8 (319)    16. august 2021

Kuld- ja briljantpulma-
paaride vastuvõtt 2021

Pärnu linnavalitsus

Käesoleva aasta oktoobrikuus austab Pärnu linnavalitsus kuld- ja 
briljantpulmapaare. Pidulikule vastuvõtule on oodatud paarid, kellel on 
2021. aastal täitunud või täitumas 50 või 60 abieluaastat ehk abielu on 
registreeritud 1971. või 1961. aastal ning kelle praegune registreeritud 
elukoht on Pärnu linnas (sh osavallad).
Vastuvõtule saab registreeruda 5. septembrini 2021 
Avalduse vorm on kättesaadav linna veebilehel www.parnu.ee, osa-
vallakeskustes ning linnavalitsuse infolauas. Kirjutada võib  ka vabas 
vormis, kindlasti on vaja märkida abielupaari ees- ja perekonnanimed, 
abielu registreerimise kuupäev, postiaadress ja kontakttelefon.
Avaldus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
linn, Pärnu linn või linnavalitsus@parnu.ee.
Registreeruda võib ka kohapeal või helistades: 
- Pärnu linnavalitsuse infolauas (Suur-Sepa 16, 444 8200) 
- Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, 444 8171) 
- Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11, 444 8151) 
- Tõstamaa osavallakeskus (Sadama tee 2, 444 8161) 
Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud E–N 8–17, R 8–16

www.parnu.ee

Kesksuvine bingoõhtu

Vaatamata vihmasele ilmale 
toimus Paikuse päevakes-
kuses 26. juulil kesksuvine 
bingoõhtu tosina osalejaga. 

Kokku saadi üle pika 
aja, sest COVID-19 pani 
eelmisest aastast saadik 
bingo- ning mälumängu-
sõbrad puhkusele. Seekord 
naeratas õnn Maimu Jüris-
sonile (fotol). Palju õnne! 
Päevakeskuse poolt said 
kõik osalejad kingituseks 
puidust võtmehoidjad. 

Sellel korral oli meil 

mängimas ka üks eriti noor 
bingosõber – neljakuune 
pisipiiga Anne-Aliise, kes 
jutustas ja tegi tutvust iga 
mängijaga.

Laual oli head ja pa-
remat ning lausa lust oli 
bingo numbreid välja hüü-
da. Kui kõik hästi sujub ja 
meid taas kolmanda laine 
käigus lukku ei panda, siis 
saame juba septembris alus-
tada laua taga iganädalaste 
kohtumistega koos bingo- 
ja mälumängusõpradega. 
Loomulikult oleme kõigile 
avatud ja ootame enda sekka 
uusi liikmeid.

Tuuli-Mai Tomingas
Paikuse päevakeskuse juht

Lustilik pidas oma 25. sünnipäeva

Paikuse eakate naisansam-
bel „Lustilik“ alustas 1995. 
aasta oktoobris üheksa 
lauluhimulise naisega lau-
luproove vallamaja saa-
lis, juhendajaks oli Martin 
Miilberg. Pärast Martini  
haigestumist juhendas an-
samblit lühikest aega Helle 
Salumäe. Kristi Rulli-Sch-
vedest sai Lustiliku juhen-
daja 2004. aastal. Proove 
tehakse endiselt teisipäeviti 
ja ikka samas saalis.

Esinemas on käidud 
mitmel pool: Pärnumaal 

kui Võrus, Tallinnas Poska 
majas, Soomes. Osavõtt 
iga-aastasest eakate laulu-
päevast on kindel tradit-
sioon juba aastaid. Kaks 
korda oleme tulnud ka pub-
liku lemmikuks. Välja on 
antud kaks CD-plaati pa-
rimate lauludega ansambli 
repertuaarist.

25. sünnipäev sai peetud 
poolteist aastat hiljem „tänu“ 
rangetele koroonareeglitele. 
Seekord oli kolmas kord teha 
ettevalmistusi, ennem kui me 
juubeli ka lõpuks peetud sai-
me. Külla kutsusime ainult 
oma sõsaransambli „Helina“ 

Seljametsast, sest kolmanda 
koroonalaine alguseks ei 
olnud meil kindlustunnet, 
et rohkem külalisi kutsuda 
võib. Loodetavasti kohtume 
oma teiste vallas tegutsevate 
isetegevuslastega kunagi 
hiljem. 

Ansambli Lustilik imeli-
sed lauljad on Aada Sinial-
lik, Linda Pärn, Helle Luik, 
Lea Truuts, Valli Talu, Mare 
Kõrnas, Taimi Kasemets, 
Leili Soll ja Lea Kanoshina.

Pidu aitasid nõu ja jõuga 
korraldada nii meie päeva-
keskus, rahvamaja kui osa-
vallakeskus. Peomeeleolu 

hoidis üleval Seljametsa 
Mambo. Tänu toetajatele oli 
juubelipidu tore ja meelde-
jääv kõigile. Suured, suured 
tänud veelkord kõigile asja-
osalistele! Laulame veel!

Kristi Rulli-Schvede
Lustilike juhendaja

Maitsva juubelitordi val-
mistasid Elleni pagarid 
oma tuntud headuses.

Seljametsa Helina ja Pai-
kuse Lustiliku juhenda-
jad Priit Kask ja Kristi 
Rulli-Schvede.

PaNoKe kutsub noori tegudele
Paikuse Avatud Noortekes-
kus rikastab igapäevast ava-
tud noorsootööd erinevate 
projektitegevustega, et noori 
kaasata ja inspireerida. Äsja 
said rahastuse kaks meie 
kirjutatud projekti.

Paikuse noored – 
tegudele

Eesti Noorteühenduste 
Liidu noorte osaluse fondist 
rahastatud projekti “Paikuse 
noored – tegudele” eesmärk 
on erinevate edulugude põh-
jal näidata, kui oluline on 
noorte ühiskondlik aktiivsus 
ning noorte hääl ja arvamus 
otsustusprotsessides.

Korraldati kolm koh-
tumist erinevate noortega 
ja organisatsioonidega, kes 
on heaks eeskujuks kogu-
konnas. Projekt avati Pärnu 
linna noortekogu tutvustava 
kohtumisega, kus Maarja 
Kahre ja Triine Kosega ves-
teldi noorte hääle ja osaluse 
teemadel. Veel kohtuti NafE-
ventsi haldusjuhi, Zonta sti-

pendijaadi ja Noor Hakkaja 
2019 tunnustuse pälvinud 
Kaari Pulstiga, kes samuti 
rääkis noorte osaluse oluli-
susest ning enda tegemistes 
ning võimalustest, mis tema 
ellu on tulnud tänu ühiskon-
nas aktiivseks olemisele.

Külastasime HUUB 
noorte innovatsioonikes-
kust, kus toimus arutelu 
ettevõtluse, kogukonna ning 
aktiivseks kodanikuks ole-
mise teemadel. MTÜ Tunne 
eestvedaja Karoliinega vee-
deti ühine pärastlõuna koo-
litusel “Projektikirjutamine 
nullist sajani”, kus sündisid 
põnevad ideed ning tekkisid 
huvitavad arutelud.

Planeeritud on veel koh-
tumine teiste noortekeskus-
tega ning kaks vestlusringi, 
kus astuvad erinevatel päe-
vadel üles Laura Kiviselg 
ning Mihkel Mihkelson.

Raamatukogud – 
muuseumid – noored
Eesti Raamatukogu-

hoidjate Ühingu projekti-
konkursi “Raamatukogud 
– muuseumid – noored” 
raames kirjutatud projekti 
“Pärnu ja pärnumaalane läbi 
aegade” eesmärk on suu-
rendada noorte pikaajalist 
huvi, austust ja teadlikkust 
kodukandi kultuuri suhtes 
ning ajendada neid siinset 

kultuurpärandit hindama 
ning jäädvustama – noor-
tega koos kultuuri tarbida, 
korraldada ning kultuurimä-
lestusi talletada.

Projekti koostööpart-
nerite (meie noortekeskus 
ja raamatukogu ning Sin-
di raamatukogu) eesmärk 
on astuda koos noortega 
samm lähemale Pärnumaa 
kultuurile, korraldades fo-
tokonkursi “Pärnumaalane 
läbi ajaloo”, viies läbi vi-
deoprojekti “10 küsimust 
pärnakale” ja korraldades 
Paikuse noortekeskuses 
Pärnumaa kultuuri näda-
la. Kui fotokonkursi ja vi-
deoprojektiga talletatakse 
pärnumaalaste mälestused 
kodukohast ning nooruspõl-
vest, siis Pärnumaa kultuuri 
nädala raames on võimalus 
kiigata kodukoha ajaloosse 
ja kultuuri. 

Projekti tegevused alga-
sid augustis ning kestavad 
novembrikuuni.

Teele Ivask
noorsootöötaja

Lauatennist saab büüd 
mängida ka väljas

Pärnu Spordikeskus esi-
tas linnavalitsuse kaudu 
Rohelise Jõemaa Koostöö-
kogule Leader meetmesse 
(jätkusuutlik kogukond) 
projektitaotluse „Paikusele 
välitingimustesse lauaten-
niselaudade ostmine“. 

Projekti kogumaksumus 
on 7941,30 eurot, mida 
7147,17 euro ulatuses rahas-
tas Leader meede ja 794,30 
eurot omaosalusena panus-
tas Pärnu linn. Projekti ees-
märk on kogukonna noorte-
le avalikult kasutatava vaba 
aja veetmist võimaldava ja 
tervist edendava võimaluse 
loomine välitingimustes-
se lauatennise mängimise 
näol, mis soodustab sotsia-
liseerumist ja koostegemist 
ning väärtustab Paikuse 

elukeskkonda ja mitmeke-
sistab piirkonnas võimalusi. 
Tenniselaudade asukoh-
tadeks sai valitud Paikuse 
spordikompleksi juures olev 
muruala, Teeveere tänava 
park ja lasteaia Seljametsa 
maja muruplats.

Betoonist välitennise-
lauad paigaldas Tiptiptap 
OÜ, kelle pakkumus osutus 
parimaks. Lauad on kasu-
tatavad kõigile huvilistele 
tasuta kasvõi 24/7, kuid 
mõistlik on mänguaeg va-
lida vahemikku hommikul 
varavalgest õhtul pimedani, 
sest püsivalgustust kohapeal 
pole. Mänguks vajalikud re-
ketid ja pallid tuleb mängi-
jatel endil muretseda. Head 
avastamist ja kasutamist!

Roland Šimanis

Kohtumine HUUB noorte innovatsioonikeskuses.

Koolitus “Projektikirjutamine nullist sajani”.
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KUULUTUSED

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Toimetus: Liilia Varik, Riita Lillemets, 
1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt (Pärnade pst 11, tuba 2) 
tööpäevadel  9-16,  lõuna 12-13. 
Telefon 444 8151, e-post: liilia.varik@online.ee

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsiÕnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

 
Mälestame 
lahkunuid

Jaan Lohu  07.05.1937 - 10.07.2021
Alvar Vallau  03.03.1959 - 19.07.2021
Sirje Kangur  12.02.1941 - 02.08.2021

Õnnitleme!
LIIS-MARII MESI  07.07.2021
ema Maris Pärna
isa   Mario Mesi

ART GUSTAV LUUSEPP 08.07.2021
ema Renata Jukanen-Luusepp
isa   Taivo Luusepp

LISELLE LOHK  13.07.2021
ema Jennifer Smirnov
isa   Mart Lohk

SEBASTIAN KURM   17.07.2021
ema Marta Tolli
isa   Heinar Kurm

GREGOR VAARPUU   27.07.2021
ema Carina Vaarpuu
isa   Janno Vaarpuu

LOSVALD SINIKASLOSVALD SINIKAS
HEINO VEBERHEINO VEBER
VIKTOR MÄRSSVIKTOR MÄRSS
ÜLO SUIKÜLO SUIK
JAAN KÄGOJAAN KÄGO
EVALD KUKKEVALD KUKK
KOIT ERALAKOIT ERALA
JOHANNES KANARBIKJOHANNES KANARBIK
MARTIN MÜLNERMARTIN MÜLNER
JAAK VALTERJAAK VALTER
AIN TALTSAIN TALTS
ILJA TERZIILJA TERZI
LEO TAMMSOOLEO TAMMSOO

KALEV TABRIKALEV TABRI
AGNES PALUAGNES PALU
MAIMU JÜRISSONMAIMU JÜRISSON
EVI KARULAEVI KARULA
LEILI LEESMENTLEILI LEESMENT
ASTA TALIASTA TALI
ELVI-EEVI JAANIMETSELVI-EEVI JAANIMETS
MALL KLEMENTJEVAMALL KLEMENTJEVA
ELSA PILLELSA PILL
LARISSA ENDELARISSA ENDE
MALLE PUURAIDMALLE PUURAID
URVE OTTURVE OTT

ASTA JAAMANNASTA JAAMANN
VIIVI JAAGANTVIIVI JAAGANT
TIINA KÄBINTIINA KÄBIN
VIIVI VINKELVIIVI VINKEL
LINDA RÕÕMLINDA RÕÕM
ÕIE KUUSKÕIE KUUSK
ASTA PÄÄRMANNASTA PÄÄRMANN
LUULE PIRSOLUULE PIRSO
ASTA MÄNNIKUASTA MÄNNIKU
LUULE SAKSNIITLUULE SAKSNIIT
VAIKE KASEMETSVAIKE KASEMETS
LJUDMILA HIIEMÄELJUDMILA HIIEMÄE

25.08. kell 20 ÖÖKINO
Põlendmaa koolimajas
Karmoškat mängib 
Heini Soobik
Pääse 5-/4- 
Osalemine 
eelregistreerumisel
muuseum@paikuse.ee,
tel 5193 3710

 

Õppimisvõimalused täiskasvanueas

  

✓ Uuesti õppima läbi „Tööta ja Õpi!“ 
meetme 

✓ Poolelijäänud koolitee jätkamine 
✓ Uue eriala valik 

- mida ja kuidas? 
- mis mulle sobib? 
- millised ametid tulevikus 

hinda lähevad?  

Teekond algab esimesest sammust- tule 
karjäärinõustamisele!  

        Broneeri aeg nõustamisele: 

✓ parnu.karjaarikeskus@tootukassa.ee 
✓ telefon: 447 9300 

_________________________________________ 
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Rohelise Jõemaa X suvemängud

7. augustil Vändras Roheli-
se Jõemaa piirkonda jäävate 
omavalitsuste esinduste 
vahel toimunud mõõduvõtt 
on juba 10 aastat kestnud 
komme, mil kord aastas saa-
dakse kokku ja katsutakse 
spordimängudes jõudu.

Sel aastal osalesid kuuest 
Rohelise Jõemaa piirkonda 
kuuluvast omavalitsusest 
viis: Tori, Põhja-Pärnumaa, 
Põhja-Sakala, Pärnu linna 
Paikuse osavald ja Saarde. 
Kokku osales erinevatel va-
likus olnud spordialadel üle 
200 osaleja. Kavas oli hulk 
erinevaid alasid: pendel-

teatejooks, rulluisutamine, 
sulgpall naistele, võrkpall 
meestele, petank, disc-golf, 
juhtkonna võistlus, kerge-
jõustik ja korraldaja poolt 
üks teatevõistlus. 

Võiks ju öelda, et tähtis 
oli osavõtt, mida see ka 
iseenesest oli, kuid spordile 
kohaselt sai ikka peetud 
ka päris arvestust. Esikoht 
kuulus sel aastal taaskord 
Põhja-Sakalale, teiseks 
platseerus korraldaja Põh-
ja-Pärnumaa ja kolmandaks 
Tori esindus. Eelmainitud 
esinduste kohad Põhja-Pär-
numaa ja Tori vahel selgi-

tas võrdse punktisumma 
tõttu rohkemate alavõitude 
summa, mida oli nendel 
mängudel Põhja-Pärnumaal. 

Paikuse osavald jäi au-
väärsele 5. kohale. Mees-
kondlikult saavutasime 
esikoha naiste sulgpallis 
ja kolmandad kohad nii 
disc-golfis kui ka juhtkon-
navõistluses. 

Täname kõiki, kes meie 
üleskutsele vastasid ja osa-
valla au kaitsele asusid, sest 
teie panus võistlusmängude 
õnnestumisse oli määratu ja 
hindamatu. 

Paikuse osavalla esin-

dusse kuulusid: Lenne 
Laurit, Karin Lääts, Elve 
Lääts, Rainer Järmut, 
Harry Järmut, Ivo Linder, 
Oliver Kikas, Martin Volt, 
Kunnar Hunt, Raiko Hiis, 
Kalle Kolt, Kaie Kodasma, 
Triin Timusk, Karmen 
Timusk, Ene Ostrov, Kas-
par Kodasma, Kaspar 
Timusk, Reigo Vahter, An-
nika Oltre, Allan Treiblut, 
Margus Kimber, Jaanus 
Tarjus, Eve Putk, Richard 
Klaas, Joosep Aasamägi, 
Robert Käär, Sander Pik-
kur ja Aimi Kohv.

Roland Šimanis

Paikuse osavalla esinduse ühispilti teha ei õnnestunud, kuna võistluste kohad ja ajad olid väga erinevad.

Uhke tunne oli näha Vändra staadionil toimunud juubelimängude avamisel lehvimas ka Paikuse osavalla lippu.


